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دورنمای بحران مهاجرت

ــــــــــسرمقاله

صلح باید همسو با

قانون اساسی و ارزشهای
عمومی باشد

مهدی مدبر

نماینده خاص سرمنشی ســازمان ملل متحد برای افغانستان به
شورای امنیت این سازمان گفته اســت که طالبان باید بخشی از
آیندهی افغانســتان باشــد .تادامیچی یاماموتو این سخنان را در
نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان
گفته است .او تاکید کرده است که حکومت افغانستان ،کشورهاى
همســايه و تمامى جوانب درگير منازعه ،بايد اين پيام را داشــته
باشند که طالبان بايد بخشی از آيندهی افغانستان باشند.
آیندهی سیاســی افغانستان و ختم جنگ در کشور از مسایل مهم
و اساسی است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی با آن روبرو
اســت .بیش از یک و نیم دهه تالش برای آوردن صلح و ثبات در
کشــور اکنون با چالش های جدی مواجه شده است و گروه های
تروریستی امنیت و ثبات کشــور را بیش از هر زمانی تهدید می
کنند .خشــونت های اخیر در کشــور باعث شده است که جامعه
جهانی یکبار دیگر به سرنوشت جنگ در افغانستان توجه کنند و
برای پایان دادن به این جنگ ،در جستجوی راه حل باشند.
اما سئوال اساسی این است که مسئلهی جنگ در افغانستان باید
از چه مجراهای دنبال شود؟ آیندهی افغانستان باید بر چه اساسی
پایه گذاری شود؟ ختم جنگ و آوردن ثبات در کشور ،از آرزوهای
دیرینهی تمام شهروندان افغانستان است ،اما آنچه که برای مردم
افغانستان از اهمیت ویژهی برخوردار است ،قانون اساسی و قوانین
جزایی و مدنی کشور است .صلح و آیندهی سیاسی افغانستان باید
مطابق با قانون اساسی و سایر قوانین کشور پایه گذاری شود .بر این
اساس گروه های تروریستی و مسلحی که می خواهند به پروسهی
صلح بپیوندند ،در گام نخست باید قانون اساسی و قوانین مدنی و
جزایی کشــور را بپذیرند و در گام دوم باید به آزادی های مدنی،
آزادی بیان و رسانه ها و آزادی های مذهبی احترام بگذارند.
گروه طالبان تا کنون حاضر به پذیرش قانون اساســی افغانستان
نشده اند ،آزادی های مدنی شهروندان را مردود شمرده اند و علیه
رســانه ها و گروه های مذهبی ،اقدامات تروریستی انجام داده اند.
عالوه بر این ،آنها هر روزه در گوشــه و کنار کشــور خشونت می
آفرینند و از مردم افغانستان قربانی می گیرند.
گروه طالبان تا زمانیکه دیدگاه های افراطی شــان را تغییر ندهند،
دست از خشونت آفرینی بر ندارند ،حاضر به پذیرش قانون اساسی
و ســایر قوانین و آزادی های مدنی شهروندان کشور نشوند ،نمی
توانند بخشی از آیندهی افغانستان باشند .تنها راه برای پیوستن
این گروه به کاروان آیندهی افغانســتان ،پذیرش قانون اساسی و
سایر قوانین افغانستان است ،هرگونه توافق سیاسی برای سرنوشت
آیندهی افغانســتان باید در چارچوب قانون اساسی کشور صورت
گیرد و کسانیکه می خواهند بخشی از آیندهی افغانستان باشند،
باید قانون اساسی را بپذیرند.
خواســت اصلی مردم افغانستان این اســت که مردم ساالری و
دموکراسی در کشور تداوم یابد ،اما دیدگاهها و اعمال گروه طالبان
نشان می دهد که آنها این روند را نمی پذیرند و همواره علیه مردم
ساالری و دموکراسی در کشور دست به اعمال تروریستی زده اند و
تمام توان شان را به خرج داده اند که روند مردم ساالری را تخریب
کنند و هنوز هم بر این دیدگاه شــان تاکید دارند .افراطیت بدنهی
اصلی دیدگاه طالبان را تشکیل می دهد و این امر با تمام ارزشها و
دستآوردهای یک و نیم دهه گذشته در تضاد بنیادی قرار دارد؛ بنا
بر این ،مطرح کردن طالبان به عنوان بخشی از آیندهی افغانستان
نمی تواند واقع بینانه باشد؛ زیرا تا کنون هیچ نشانهی از تعدیل در
دیدگاه افراطی گروه طالبان وجود ندارد و آنها هنوز هم بنا به همان
باورهای افراطی شان جنگ و فعالیت می کنند.
سازمان ملل متحد می تواند در سرنوشت صلح و ثبات در افغانستان
نقش موثر داشته باشــد ،اما باید تالش هایش را برای آوردن صلح
در افغانســتان در مطابقت با قوانین کشور انجام دهد و روند صلح
را به گونهی مدیریت کند که قوانین افغانستان نقض نشود و روند
مردم ســاالری و دموکراسی نیز آســیب نبیند .یکی از مهمترین
مسایل برای ختم جنگ می تواند این مسئله باشد که سازمان ملل
با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد ،حامیان گروه های
تروریستی را تحت فشار قرار دهد تا دست از حمایت آنها بردارند و
گروه های تروریستی در تنگنا قرار گیرند.

طالب حسین صمیم

بحرانی که هم اکنون ســایه ای تاریکش
فضای انسانی را در جهان معاصر و تمدن
های نوین تحت پوشــش قرار داده است،
بحران مهاجرت است؛ اصطالح «مهاجرت
و پناهجویی» ،خــود به تنهایی می تواند
تصویــری از بحران انســانی را در ذهن
آدمی تداعی کند کــه قبال هرگز چنین
تصوری از آن وجود نداشت .اوضاع ناگوار
انسان دربند بازداشت گاه های مهاجرتی
که تنها گناه شان رســیدن به امنیت و
نان و مســکن اســت ،قلب هر انسان را
از رهگذر انســانیت و همنوایی با انسان،
آزار میدهــد .با آنکه تاریــخ و زندگی
انسان با مهاجرت گره خورده است؛ زیرا،
تاریخ تمدن های باســتان از مهاجرت و
کوچ نمودن انســان ،حکایت های پایان
ناپذیری دارد .در این میان اما ،هم اکنون
که تمدن های معاصر را با شــاخصه های
چون «مدرنیزم و کرامت های انســانی و
حقوق بشــر» تعریف کرده اند ،از حقوق
مهاجران و پناهجویان بی خانمان ،کدام
خبری خوشایندی در دست نیست.
بعید است که سیاســت مدران و پالسی
سازان کشــور های ثروت مند که کلید
تدبیر سیاســت جهان را در دست دارند،
بی خبر از این موضوع باشند که مهاجران
و پناهجویان با دنیــای از امید ،به هدف
نجات جان شــان از کشور های می آیند
که شهروندان آن به شمول کودکان شان،
اکثر اوقات در میان خــون می غلطند!
ســقف خانه های شــان از اثر شلیک
موشک و راکت و گلوله تخریب شده اند!
از طرف دیگر ،کشــور های که خود را در
حال حاضر ،حامی حقوق بشر میدانند و
نیز کنوانســیون جهانی مهاجرت را امضا
کرده اند که بر بنیاد آن حقوق پناهجویان
و مهاجران را در نظر بگیرند؛ در این میان
اما بیشــترین زجر ممکن را پناهجویان
و مهاجران در همین کشــورها متحمل
می شــوند .زجر اعمال شده بر سرنوشت
مهاجران و پناهجویــان ،چیزی عمدی
است که کشــورهای ثروت مند به عنوان
شــکنجه های عمدی بر مهاجران روا می
دارند تا پناهجویان و مهاجران در کشور
آنان پناهنده نشوند .این یک نوع تبعیض
آشــکار در حق پناهجویان اســت؛ زیرا

تبعیض عرض و طول ندارد و یا توســط
کدام پیمانه ی هم اندازه نمی شود .همین
که کســی را در معرض آزار و ادیت های
روحی و روانی قرار دهی و حقوق شــانرا
پامال کنی ،خود نوعی تبعیض اســت که
کشور های ثروت مند در حق پناهجویان
و مهاجران روا میدارند.
با آنکه نهاد های حقوق بشــر و سازمان
های عفو بین الملل بارها از سیاست های
سخت گیرانه ی کشور های چون استرالیا
و اروپا انتقاد داشته اند ،اما روال سرکوب
بر مهاجران هم چنان ادامه دارد .خصوصا
اوضاع مهاجران و پناهجویان بازداشــت
گاه های نارو ومانــوس که پناهجویان از
طرف کشور اســترالیا در آن نگهداری
می شــوند ،نگران کننده اســت .دولت
اســترالیا دقیق می داند که این بیراهه
تقدیر نیســت که پای انسان های آواره
را در نارو و مانوس کشــیده است؛ بلکه
این ســیاه چال تدبیر است که مهاجران
و پناهجویان طعمه ای آن گشــته اند و
کلید آن نیز در دســت بــی رحم ترین
سیاســت بازان جهان اســت .همین که
در کشــورهای چون افغانستان ،سوریه،
عراق و  ...انســان کشی و جنگُ ،جزؤ از

زندگی مردم شده اســت ،تنها دلیل آن
ظهور داعش و تروریســت ،نیست؛ بلکه
کلید مدیریت جنگ در دست کشورهایی
است که امروزه به حال همین مردم آواره
و جنگ زده ،رحمی ندارند.
کشورهای قدرت مند و ثروت مند ،برتری
را نیز همچون مارکیت تجارت ،به انحصار
گرفته اند؛ در این میــان اما ،هزینه های
انسانی این انحصار ،که منجر به فقر و آواره
گی شمار بیشتر شــهروندان کشور های
فقیر شده است ،طاقت فرساتر از توحش و
جنگ میان دو امپراتوری است؛ امروز اما،
انسان ادعای رشد اخالقی و کمال معنوی
را دارد؛ اما این رشــد اخالقی بدون ایثار
که از رهگذر آن برابری انســان با انسان
دیگر ،ممکن می شــود ،ادعای انسانیت
و کمال معنوی تحقق ناپذیر خواهد شــد.
زیرا انســانها اگر برای تحقــق برابری
میان همدگر از حق خود چشــم نپوشند
و از لحاظ انســانیت و اخالق به مرحله ی
«ایثار» نرسند ،جامعه ی برابر را نمی توان
ساخت؛ چه ،تنها با ایثار است که انسانیت
از بند خواســت های خود خواهانه و مادی
رها می شــود و مجال آن را می یابد که از
بیماری شیء شــدن در نظام ماشینیسم و

ســرمایه داری  ،و یا از خود بیگانه شدن
در برابر پول و رابطــه ی طبقاتی نجات
یابند و بــرای انســانیت و برابری میان
انسان ،فرهنگ ایثار را ترویج نماید.
وقتی در کالــه ،دیوار هــای بلند برای
جلوگیری از ورود پناهجویان بی خانمان
ســاخته می شــود ،وقتی انسان مهاجر
را در میــان جنگل های جزایــر نارو و
مانوس در بازداشــت گاه های پناهجویی
نگهمیدارند ،وقتی هزاران انسان آواره از
جنگ در کام نهنگ ها و در دل اقیانوس
ها غرق می شــوند ،تصور مرگ انسانیت
در ذهن آدم پدید می آید؛ و هزینه های
ســنگین انســانی را به تصویر می کشد
که فرجــام آن چرخش دوباره توحش بر
حیات انسانی است.
از طرف دیگر ،احتمال آن نیز وجود دارد
که سیاست و پالیسی های سخت گیرانه
سیاسیون کشور های مهاجر پذیر به گونه
ی عیار شود که با آن به عنوان گزینه ی
جمع آوری آرای مردم برای برنده شدن
در رقابت های انتخاباتی ،به کار رود؛ زیرا
انگیزه های شهروندان کشور های مهاجر
پذیر آن است که مهاجران و پناهجویان
«فرهنگ مارا آلوده مــی کنند ،کار مارا

می گیرند و تروریســم در کشور ما رخنه
می کند »...در این میان اما سوال پیش می
آید که آیا رسالت ســنگین بشردوستانه
نیولبرالیســم همین اســت که به قیمت
حیات انســان مهاجر ،وعــده انتخاباتی
اش را عملی ســازد؟ و حقیقتا ،این کدام
نوع مردمــی خواهند بود کــه با کمپاین
پالیسی های سختگیرانه علیه مهاجران و
پناهجویان بی خانمان ،به سیاست مداری
رای بدهند که انسانیت را قربانی سیاست
کند.
صحیح ترین راهکار سیاســی که بتواند
بحران و معضله پناهجویــی را در جهان
حل کشــیدن دیوار
معاصر حل نماید ،راه ِ
فرا راه پناهجویــان و نصب دوربین های
مخفی در این دیوار ها اســت؛ یا بازداشت
و در انتظــار نگهداشــتن پناهجویان در
اردوگاه های نا مناسب در میان جنگل ها
است .این درست است که این مسأله ،در
کوتاه مدت می توانــد راه حلی برای رفع
این بحران باشد؛ اما در دراز مدت کارساز
نخواهد بود .همین کــه دولت امریکا نیز
همانند دولت اســترالیا در تالش است تا
مهاجرانــی را در خاک خود جای دهند که
به لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستند،
دورنمای را به تصویر می کشــد که در آن
معیار همه ارزش های جوامع انسانی فقط
ثروت باشــد .در این میــان اما ،دورنمای
مهاجرت قابل درک است که مسایل مربوط
به آن در چرخه های سیاســت و اقتصاد
افتاده است .سیاست های مهاجرتی سخت
گیرانه دولت اســترالیا که مقامات دولت
استرالیا بر الگو شدن آن ،برای سایر کشور
ها ،تاکید دادشــتند ،به عنوان بی رحمانه
ترین راهکار از ســوی پالیســی سازان
دولت اســترالیا در خصوص مهاجرت ،در
نظر گرفته شده اســت که این راهکار بی
رحمانه ،عالوه بر اینکه جفای اشــکار در
حق مهاجران اســت ،باعث خواهد شد که
بحران مهاجرت را چند برابر افزایش دهد.
با آنکه دولت اســترالیا بارها در خصوص
نقض حقوق مهاجران و ســو اســتفاده از
آنان ،مورد انتقاد دیدبان حقوق بشــر و
سازمان عفوبین الملل قرار گرفته است .اما
دولت مردان اســترالیا می گویند که کدام
مشکل جدی در این قمست وجود ندارد.

روح دانای هرات
عبدالکریم شعبانی

صالح الدین ســلجوقی (1349 -1274
ه.ش) متفکــری کــه به رغــم خدمات
ارزندهاش به فرهنگ و ادب این سرزمین،
نیم قــرن بعد از مرگاش هنــوز در زیر
سایهای کم لطفی و بی اعتنایی نسلهای
پس از خود به ســرد می برد .اما بگذریم
از اینکــه چهرههای بســیاری همانند
سلجوقی ،رخ در نقاب خاک کشیدند بی
آن که فریادهایشان طنینی بر گوشهای
خفتهای نسلهایی چون نسل ما انداخته
باشد .ناگفته پیداست که انگیزه و عاملی
که باعث نوشتن این متن شده است نیز،
شدت مهجوری و سرنوشت غربتزدهای
متفکرانی همچون ســلجوقی است .ورنه
اگر هر صاحب نظر و اهل اندیشهای در باب
این متفکران چند ســطری نوشته بودند

 کارتون روز
دیگر تکرار مکررات چی دلیلی داشــت.
اما در نوشتن همواره حرف و سخن جدید
نیست ،نوشــتن گاهی پرداختن مجدد و
چندباره به امری انجام شــده است برای
تأکید بر جدیت و اهمیت آن .پرداختن به
صالح الدین سلجوقی ،نه از آن رو دارای
اهمیت است که وی متفکری استثنایی و
بی نظیر اســت که در عرصهای فرهنگ و
ادب معجزهآسا کار کرده است ،بلکه بدان
جهت که در فرهنگی فقیر و بالزده زیسته
است اما به جای هرزهگی و افتادن در دام
ابتذال ،به اندیشه و تفکر پناه برده است و
عالج درد مزمن و نابودگر فرهنگ و تاریخ
خویش را در اندیشیدن و عقالنیت جسته
است .اینکه گاهی می بینیم روشنفکرانی
چون محمود طرزی ،شــأن بیشــتری از
سلجوقی و اســماعیل مبلغ دارند ،هرگز
ربطی به کــم کاری یا پرکاری آنان ندارد،
بلکه نــادان پروری و ســماجت ما را در
مقابله با خرد و دانایی نشــان می دهد.
چون آن قدر اسیر مشهورات و کلیشههای
فرسوده و مبتذل بودهایم که هرگز مجال
اندیشیدن به واقعیتهای پیرامون خویش
را نداشــتهایم .قصد ما هرگــز توهین و
تحقیر یک متفکر و توصیف و ســتایش
به ناحق متفکری دیگر نیست« .طرزی»،
«سلجوقی»« ،مبلغ» و دیگران ،اگر کاری
انجام دادهاند جز در راســتای خدمت به
فرهنگ این ســرزمین نبوده است .مقام
تفکر ،هرگز مقام تهمت و برچســبزنی
نیست ،مقام گفتگو و مجال دادن به منطق
و استدالل و عقالنیت است .اما وقتی ما از
شخصی با اندک کارش در عرصهای دانش
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و فرهنگ ،تجلیل بیش از معمول می کنیم و
در وصف او ،شعر و مدیحه میسراییم و آن
طرف ،متفکری را که یک عمر با مسألهداری
کتاب خوانده اســت و پژوهش کرده است،
نادیده می گیریم و به آســانی فراموش می
کنیم ،معنایش این اســت مقام اندیشه و
خردورزی را به درســتی نشــناختهایم و
ندانســته حرمت آن را شکستهایم .باری
از این ســخنان که درگذریم ،صالح الدین
ســلجوقی ،اندیشــمندی ژرفاندیش و
پرکار بود و درد و دغدغهای دانایی داشت.
کتابها و نوشــتههای او ،بهترین گواه این
سخن اســت .وی احاطهای شگفتآوری بر
فلسفه ،ادبیات ،عرفان و دیگر عرصههای
علوم اســامی داشته اســت .از معاصران
ما ،به جز اســماعیل مبلغ ،کمتری کسی
را می توان یافت که به اندازهای سلجوقی
بر متون کالسیک اسالمی احاطهای عمیق
داشته باشد .ســلجوقی ،بر زبان عربی که
اولین روزنهای فهم «سنت» است تسلطی
بی مانند داشــت ،به همین جهت ،وی به
درک و شــناختی عمیق از «سنت» دست
یافته بود .در عین حال ،وی از فلســفهای
اروپایــی نیز بی بهره نبود و آن را به خوبی
می شناخت .در «نقد بیدل» به فلسفههای
معاصر اروپایی توجه داشــته اســت و در
کتاب «تجلی خدا در آفاق و انفس» به شرح
آرای متفکرانــی همچــون دکارت ،کانت،
اسپینوزا ،روســو ،الک ،الیبینتز ،توماس
آکویناس و دیگران پراخته است .همچنان
در بــاب براهین اثبات وجــود خداوند در
اندیشهای فالسفهای یونان باستان ،امثال
سقراط ،افالطون و ارسطو بحث کرده است.

سلجوقی به رغم این که مرد سیاست نیز
بود ،و در دورههای مختلف ،مسئولیتهای
مهم دولتی نیز داشــته است ،اما در عین
حال ،تفکری عرفانی و صوفیمسلک نیز
داشته است .وی عالقهای شایانی به بیدل
دهلوی ،شــاعر غزلسرای قرن یازدهم و
دوازدهم هجری داشته است .و این عالقه
بدون شک ناشی از روحی عرفانی است.
بیدل نیز عارفی کامل بود و به «وحدت در
کثرت» و «کثرت در وحدت» می اندیشید.
این عالقه به بیدل تا بدان حد بوده است
که سلجوقی کتاب مفصلی در شرح اشعار
بیدل نگاشت« .نقد بیدل» یکی از اولین و
جدیترین تفسیرها و شرحهایی است که
در پیرامون اشعار بیدل نوشته شده است.
در این کتاب ،به زوایای پنهان اندیشهای
بیدل توجه شــده است و تسلط کم نظیر
نویســنده را در فهم گرهها و اندیشههای
پیچیده و نامتعارف بیدل نشان می دهد.
بیدل ،شاعری مغلقسرا بوده است و اگر
بر زبان فارســی و زبانی که ویژهای بیدل
است مســلط نباشــیم هرگز از خواندن
اشعار بیدل ،به نتیجهای نخواهیم رسید.
لذا از اینجا می توان دریافت که سلجوقی،
تا چه اندازه بر زبان و ادبیات فارســی و
عربی تسلط داشته اســت که او را قادر
به رخنه کــردن در اندیشــههای بیدل
کرده اســت .جای دیگری که میتوان در
آن جا ،تفکر عرفانی ســلجوقی را دید،
کتاب ارزشــمند «تجلی خدا در آفاق و
انفس» است .این کتاب بنابه گفتهای خود
نویسنده« ،محاضره» ای در «اثبات وجود
خداوند» به ادلــهای برهانی و خطابی .در

این کتاب هرچند ســلجوقی ،بیشتر به آرا
و نظریات متفکــران و صاحبنظران بزرگ
جهــان می پردازد و خــودش کمتر اظهار
نظر می کند ،اما نفــس پرداختن به چنین
موضوعی ،و جمع آوری آرا بزرگان اندیشه
و نظر در باب این موضوع ،نشــان می دهد
که «وجود خداوند» و اثبات آن ،برای وی تا
چه اندازه ،مهم بوده است .در فصلی تحت
عنوان «راز و نیاز» ،مطلبی را آورده اســت
که ایمان عارفانــهای وی به خدا و جهان و
انسان را نشان می دهد و ذکر آن در اینجا
خالی از فایــده نخواهد بود ...« :و به طفیل
رضا و قضای تو از ازل آمدهایم و جانب ابد
رهســپاریم؛ و آن چیزی را که ما زندگی و
مرگ مینامیم ،دو دروازهای تشــریفاتی
است برای پذیرایی هستی ما که از هستی
تو پرتو گرفته .»...این فقره ،با باور و درک
عرفای ما از جهان و خدا مطابقت دارد .در
واقع عرفا هســتند که هستی را تجلی نور
خداوند می دانند.
اما اندیشهای سلجوقی به این جا ختم نمی
شــود .وی در میدانهای بسیاری جوالن
داده اســت و در عرصههای مختلفی دست
به قلم و پژوهش برده اســت و آثار عالی
و ارجمندی خلق کرده اســت .ترجمهای
«اخالق نیکوماخوس» نمونهای از این آثار
اســت .این ترجمه به احتمال قوی ،اولین
ترجمهای اخالق ارســطو در زبان فارسی
اســت .بدین لحاظ خدمت بزرگی اســت
بــه ادب و فرهنگ ما ،کــه باید آن را ارج
نهاد .این مطلــب ،باید در فرصت دیگری،
به تفصیل باز شود .الزم به یاد آوری است
که این ترجمه و دو کتاب پیش گفته« ،نقد
بیــدل» و «تجلی خدا در آفــاق و انفس»
سالها قبل توسط انتشــارات عرفان و به
همت محمد ابراهیم شــریعتی ،در تهران و
در کابل به چاپ رسیده است .این کار نیک،
قابل تقدیر اســت ،امید که همچنان ادامه
یابد.
آنچه گفته شــد صرف اشارهای به یکی از
گوشههای مغفول اندیشهای معاصر ما بود
و اگر چیزی بیشتر از یک اشارهای ساده و
گذار به حساب آید ،در واقع جفایی است که
در حق آن مرد خرد روا داشته شده است.
مردی که به تعبیر شایســته و دقیق استاد
خلیل اهلل خلیلی« ،روح بسیار دانای هرات»
خوانده شده است .بدون شک بازخوانی و
رجوع به این «روح دانا» ،به بخشی از جسم
مردهای فرهنگ مــا ،روحی دوباره خواهد
دمید .چیزی که ما به شدت بدان نیازمند
هستیم .هر متفکری ،در هر زمانی می تواند
پناه و نجاتی برای ما باشد ،اگر سر از الک
غفلت به در کنیم و به ریســمان امداد آن
چنگ بزنیم.
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