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توامنندسازی مشارکتی زنان 

در روند توسعه
چراغنیمحاکمهنمیشود؟!

6 2

د رسمنــي  ملتونــو  ملګــرو  د  لپــاره  افغانســتان  د 

ځانګــړي اســتازي د ولســمرشۍ ټاکنــو لــه نوماندانــو 

ــو پایلــه  ــو غوښــتي چــې د ټاکن ــه پلویان او د هغــوی ل

ــي. ومن

د رسمنــي  ملتونــو  ملګــرو  د  لپــاره  افغانســتان  د 

د  وايــي،  یاماموتــو  تدامیچــي  اســتازی  ځانګــړی 

ولســمرشۍ نومانــدان او د هغــوی پلویــان بایــد اجــازه 

ورکــړي چــې ټاکنیــز کمېســیونونه خپــل کارونــه مختــه 

ــويس. ی

ــه اړه د ملګــرو  ــو چــې د افغانســتان پ ښــاغيل یاماموت

ــې  ــرې کول ــه خ ــډې ت ــورا غون ــت ش ــو د امنی ملتون

پــر ټولــو خــواوو غــږ وکــړ چــې د قانــون لــه مخــې د 

شــکایتونو لــه څېړلــو وروســته، نومانــدان او د هغــوی 

مالتــړي بایــد د ولســمرشۍ ټاکنــو اعالنېدونکــې پایلــه 

ومنــي.

هغــه زیاتــوي: »پــه داســې حــال کــې چــې پــه 

ــواد  ــږي، دا هې ــت جوړې ــوی حکوم ــې ن ــتان ک افغانس

ــه ګــډه فرصــت لــري چــې  ــو ملګــرو رسه پ ــه نړیوال ل

د افغانســتان غــوره راتلونکــي لپــاره شــته ســرې 

ننګونــې له منځــه یــويس، پــه دې هېــواد کــې د ســولې، 

انکشــاف، د غربــت کموالــی، د برشي حقونــو او رونټیا 

ــه  ــتونزو ت ــتونزې دي، دې س ــدي س ــت کلی نه موجودی

ــو تــررسه کــول مهمــه  ــاره ټاکن ــاره د بااعتب د رســېدو لپ

موخــه ده چــې پایلــې یــې د افغانانــو اصــيل اراده 

ــو  ــو نړیوال ــډون ټول ــه ګ ــو پ ــوي او د نوماندان منعکس

ــو وړ دي.« ــه د منل ــرو ت ملګ

ښــاغيل یاماموتــو زیاتــه کــړه، د راتلونکــي افغــان 

حکومــت تــر ټولــو مهــم کار بــه د ســولې د یــوه داســې 

ــان  ــه افغان ــه خپل ــې پ ــل وي چــې مــرشي به ی ــر پی بهی

ــخ6 ــی م ــوي....                                                پات ک سـازمان بین المللـی گزارشـگران بدون 
خـود،  گـزارش  تازه تریـن  در  مـرز 
افغانسـتان را سـومین کشـور مرگبـار 
بـرای خبرنگاران در سـال ۲۰۱۹ اعالم 

. د کر
در  مـرز  بـدون  گزارشـگران  سـازمان 
ایـن گـزارش کـه دیروز منتشـر شـده 
اضافه کرد، افغانسـتان پـس از مکزیک 
و سـوریه خطرناک تریـن کشـور بـرای 

اسـت. خبرنگاران 
سـازمان  ایـن  گـزارش  اسـاس  بـر 

 ۱۰ تاکنـون  میـالدی   ۲۰۱۹ آغـاز  از 
خبرنـگار در مکزیـک، ۱۰ خبرنگار در 
سـوریه، پنـج خبرنـگار در افغانسـتان، 
سـه  و  پاکسـتان  در  خبرنـگار  چهـار 
خبرنـگار در سـومالی کشـته شـده اند.
در ایـن گـزارش آمده اسـت که تلفات 
بـه  نسـبت  افغانسـتان  در  خبرنـگاران 
سـال گذشـته کاهـش قابـل مالحظـه 

اسـت. یافته 
در ایـن گـزارش اضافـه شـده اسـت 
بـه خبرنـگاران افغانسـتان گفتـه شـده 

اسـت کـه کمتـر بـه صـورت گروهـی 
بـه پوشـش رویدادهـای تروریسـتی و 

جنگـی بپردازنـد.
مـرز  بـدون  خبرنـگاران  گـزارش  در 
آمـده اسـت، در سـال ۲۰۱۹، تعداد ۴۹ 
نفـر خبرنگار در سراسـر جهان کشـته، 
۳۸۹ خبرنـگار بازداشـت و ۵۷ تـن هم 

گـروگان گرفتـه شـده اند.
یکـی  افغانسـتان  خبرنـگاران  مرکـز 
در  خبرنـگاران  حامـی  نهادهـای  از 
افغانسـتان در آبـان مـاه امسـال اعـالم 
کـرده بـود کـه طـی دو دهـه گذشـته 
۱۰۹ خبرنـگار و کارمنـد رسـانه یی در 

ایـن کشـور کشـته شـده انـد.
دولـت  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
افغانسـتان بـرای رسـیدگی بـه پرونـد 
اسـت. نکـرده  توجهـی  افـراد  ایـن 

کمیتـۀ مصونیت خبرنگاران افغانسـتان 
نیـز امسـال در گزارشـی اعـالم کـرده 
کارمنـد  و  خبرنـگار   ۱۷ کـه  بـود 
رسـانه یی در سـال ۲۰۱۸ در افغانستان 

کشـته شـده اسـت.

شـماری از اعضـای مجلـس سـنا می گوینـد کـه 
محمداشـرف غنی بـدون در نظر گرفتـن تابعیت 
در  وی  انتصـاب  و  نورسـتانی  یوسـف  دومـی 
مجلـس بـا عـزت مجلـس سـنای کشـور بـازی 

اسـت کرده 
پس از متهم شـدن احمدیوسـف نورستانی عضو 
از سـوی  کاله بـرداری  و  دزدی  بـه  مجلس سـنا 
محکمـه امریـکا، رییـس مجلـس سـنا می گویـد 

کـه او از هیـچ مجرمـی دفـاع نمی کنـد.

در  سـنا  مجلـس  رییـس  مسـلم یار  فضل هـادی 
نشسـت عمومـی دیروز خاطر نشـان سـاخت که 
یوسـف  نورسـتانی در امریکا مرتکب جرم شـده 
و محاکـم امریـکا می توانـد مطابـق قوانیـن خود 

در مـورد او تصمیم گیـری کننـد.
مـا  کـه  »هم چنـان  کـرد:  اضافـه  مسـلم یار 
هیچ وقـت از مجـرم دفـاع نکردیـم. اینجـا نیـز 
قضیـه  در  سـنا  مجلـس  و  حکومـت  دخالـت 

نمی رسـد«. نظـر  بـه  خـوب  نورسـتانی 
رییـس مجلـس سـنا تصریح کـرد که نورسـتانی 
یک شـهروند افغـان - امریکایی بـوده و در جرم 
مطـرح  او  افغانـی  اصلیـت  نیـز  صورت گرفتـه 

نمی باشـد.
بـا آن هـم مسـلم یارو ابـراز امیـدواری کـرد کـه 
در محاکـم بعـدی وکیـل مدافـع آقای نورسـتانی 

بتوانـد رای دادگاه را تغییـر بدهـد.
یـک  نورسـتانی  مسـلم یار،  گفته هـای  براسـاس 
فـرد بـا عـزت و یـک بـزرگ قومـی در کشـور 
اسـت که در بیست سـال گذشـته کارهـای زیادی 

بـرای افغانسـتان انجـام داده اسـت.
 در همیـن حـال، رحمـت اهلل اچکـزی سـناتور 
والیـت قندهـار در نشسـت دیـروز گفـت کـه 
آقـای غنـی بـا در نظـر...      ادامـه صفحـه 6

سناتوران:
غنیباانتصابنورستانیباعزتمجلسسنابازیکردهاست

ملګري ملتونه:افغانستانپسازمکزیکوسوریه،سومینکشورمرگباربرایخبرنگاران

 د ولسمرشۍ نوماندان دې د ټاکنو پایلې ومني

تقسیـممجـرمانبهخـودی
تـرکیه؛مهـاجـرتپُرخطـر!وغیـرخودیسیـاستمـذمـوماست

امـروز راجع به دادگاهـی شـدن 
قیـومی تصمیـم گرفته می شود
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ــل  ــازمان مل ــرکل س ــژۀ دبی ــتادۀ وی ــو، فرس ــی یاماموت تادامیچ
ــت، ضمــن  ــرای افغانســتان، در نشســت شــورای امنی متحــد ب
ارایــۀ گــزارش دربــارۀ اوضــاع افغانســتان، از نامزدهــای 
انتخابــات ریاســت جمهوری و هواداران شــان خواســته کــه 
ــام  ــان را تم ــد کارش ــازه دهن ــی اج ــیون های انتخابات ــه کمیس ب
کننــد و همــه آنــان نتیجــۀ انتخابــات ریاســت جمهوری را 
ــل  ــای دخی ــۀ طرف ه ــن از هم ــت: »م ــه اس ــد. او گفت بپذیرن
نهادهــای  دهنــد  اجــازه  کــه  می خواهــم  انتخابــات  در 
ــه  ــیده گی ب ــمول رس ــه ش ــان را ب ــی مسوولیت های ش انتخابات
شــکایت های انتخاباتــی انجــام دهنــد. از نامزدهــا و حامیان شــان 
ــکایت های  ــه ش ــی ب ــیده گی قانون ــس از رس ــه پ ــم ک می خواه
انتخاباتــی، نتیجــه را بپذیرنــد.« او همچنیــن تأکیــد نمــوده کــه 
»نتیجــۀ انتخابــات هرچــه باشــد، صلــح مهم تریــن مســأله 
ــا دو پرســِش  ــن کشــور اســت«. ام ــدِی ای ــِت بع ــرای حکوم ب
مهمــی کــه مطــرح می شــود این کــه: نظــر بــه حوادثــی کــه بــر 
ــازمان  ــته، س ــزان گذش ــم می ــت جمهوری شش ــات ریاس انتخاب
ملــل از کــدام نتیجــه ســخن می گویــد و آیــا حکومتــی کــه از 
ــان بیایــد، لیاقــِت  ــه می انتخاباتــی فاســد و نتیجه یــی فاســدتر ب

ــت؟  ــد داش ــح را خواه ــِی صل ــۀ مل ــه پروس ــیده گی ب رس
ــۀ  ــه گون ــزان گذشــته، ب ــات ششــم می ــر انتخاب ــه ب ــی ک حوادث
ــی در  ــای حکومت ــور تیم ه ــد: حض ــرار ان ــن  ق ــه از ای خالص
کارزارهــای انتخاباتــی و کمپاین هــاِی ســنگین و بی رویــه 
ــم  ــردم ه ــارکِت م ــازِل مش ــیار ن ــطح بس ــت؛ س ــۀ دول از خزان
ــِت  ــخص نخس ــار از ش ــل انزج ــم به دلی ــی و ه ــِل ناامن به دلی
حکومــِت کــه قصــد تمدیــد قــدرِت خــود از دریچــۀ انتخابــاِت 
ــته  ــدرت داش ــول و ق ــر پ ــی ب ــباِت مبتن ــده و مناس مهندسی ش
اســت؛ تأخیــر بیــش از حــد در اعــالم نتایــج و افشــای 
ــی  ــاز ط ــِم دولت س ــه تی ــات ب ــیون انتخاب ــپرده گِی کمیس سرس
ایــن مــدت؛ و اکنــون ســازِش دو تیــم حکومتــِی رقیــب بــا هــم 
بــرای ماســتمالِی انتخابــات و اعــالم نتایــج. بــه عبــارت دیگــر، 
ــت  ــادآلودِ حکوم ــکنانه و فس ــرد قانون ش ــا رویک ــات ب انتخاب
برگــزار شــد، بــا رقابــِت ناســالِم تیم هــای حکومتــی بــه بحــران 
رفــت و اکنــون گویــا قــرار اســت بــا رفاقــِت ظالمانــۀ دو تیــِم 
حکومتــی بــه گونــۀ سرســری رفع ورجــوع شــود تــا در پایــان، 
ــد و  ــه دهن ــدرت ادام ــور در ق ــه حض ــد ب ــم بتوانن ــر دو تی ه
البــد نیــز قــرار اســت همیــن دو تیــم سرنوشــِت صلــح را رقــم 

ــد! بزنن
ســازمان ملــل بــه عنــوان نهــادی بین المللــی بــا مســوولیت هاِی 
ــد  ــر بای ــوق بش ــح و حق ــۀ صل ــژه در عرص ــمول به وی جهان ش
ــن  ــای چنی ــه ابق ــوان ب ــا می ت ــه آی ــه بیندیشــد ک ــن نکت ــه ای ب
حکومتــی در یــک چنیــن انتخاباتــی رضایــت داد و پــس از آن 
ــر  ــه ثم ــح را ب ــۀ صل ــت برنام ــن حکوم ــه ای ــار داشــت ک انتظ
ــه و فرهنگــی  ــان روی ــی، هم ــن حکومت برســاند؟! مســلمًا چنی
را کــه در انتخابــات از خــود بــروز داد، در صلــح نیــز از خــود 
بــروز خواهــد داد و همــان کاری کــه در حــِق انتخابــات کــرد، 

در حــِق صلــح نیــز خواهــد کــرد. 
ــرای افغانســتان اســت و در  ــی ب ــی حیات ــح، اولویت مســلمًا صل
ــداری در کشــور متصــور  ــت و پای ــچ تحــوِل مثب ــود آن، هی نب
نیســت. امــا صلــح نیــاز بــه یــک قاعــدۀ وســیِع ملــی یــا اجمــاِع 
ــی  ــاد منطقه ی ــا ابع ــکو ب ــن س ــوان از ای ــه بت ــی دارد ک داخلی ی
و بین المللــِی آن درآمیخــت و ایــن اولویــِت حیاتــی را بــه 
ــه  ــی ک ــان، حکومت ــن می ــرد. در ای ــن ک ــدار تضمی ــۀ پای گون
ــد  ــی باش ــی ـ سیاس ــدِی قوم ــاق و قطب بن ــه دارِ نف ــود آیین خ
و نگاهــش بــه مســایِل بزرگــی چــون صلــح، از زاویــه قــوم و 
تبــار صــورت بگیــرد و از همیــن زاویــه نیــز دســت بــه فســاد 
ــی  ــذال و افتضاح ــه ابت ــح را ب ــًا صل ــد، قطع ــالس بزن و اخت

ــرد.  ــد ک ــل خواه ــات  تبدی ــر از انتخاب بزرگ ت
در  و حکومــت داری  انتخابــات  گفــت  بایــد  ســوگ مندانه 
ــرار اســت  ــده و اگــر ق ــذال گرایی ــه افتضــاح و ابت افغانســتان ب
صلــح بــه چنیــن سرنوشــتی دچــار نگــردد و ایــن چرخــۀ باطــل 
ــِل پذیــرش  ــد به جــای اعــالم نتیجــۀ غیرقاب اصــالح شــود، بای
ــات توســط کمیســیون های انتخاباتــی، طرحــی ریشــه یی  انتخاب
ــا،  ــرد. از نظــر م ــه ک ــذال ارای ــن افتضــاح و ابت ــاِن ای ــرای پای ب
ــت؛  ــور اس ــِی انتخابات مح ــی تفاهم ــرح، دموکراس ــن ط بهتری
ــۀ  ــِم هم ــتراک و تفاه ــا اش ــازه ب ــی ت ــکیل حکومت ــی تش یعن
ــی  ــام سیاس ــه نظ ــوی ک ــی-انتخاباتی به نح ــای سیاس جریان ه
ــرد آورد و در  ــر گ ــک چت ــر ی ــه گان را زی ــۀ نخب ــد هم بتوان
ــه صلــح از یــک قاعــدۀ وســیع بپــردازد و هــم  نهایــت، هــم ب
بســتر برگــزاری انتخابات هــاِی بعــدی را بــه گونــۀ آبرومندانــه 

ــم آورد.  فراه

یاماموتو از قبوِل
 کدام »نتیجه« سخن می گوید؟

اگـر کمتریـن صالحیـت بـرای یـک فـرد 
باشـد کـه خـود  می توانـد وجـود داشـته 
را محـق بدانـد تـا در قـدرت باقـی بماند، 
آفتابی شـدِن افتضاحـاِت اخیر ایـن کمترین 
صالحیـت را نیـز از اشـرف غنی گرفته انـد. 
حـاال حتـا نمی تـوان او را رییـس و یـا فرد 
هیـچ  کـرد؛ چـون  مملکـت خطـاب  اوِل 
بـرای  شـرعی  و  عرفـی  قانونـی،  توجیـه 

چنیـن خطابـی نمی تـوان یافـت. 
غنـی  آقـای  ناکارآمدی هـای  از  بخشـی   
طـی پنـج سـالی کـه او بـر اریکـۀ قـدرِت 
بـر همـه آشـکار  بـود،  کشـور تکیـه زده 
اخیـر  روزهـای  رویدادهـای  امـا  شـدند؛ 
نشـان دادند کـه او نه تنها فرد غیرمسـوول 
بـل  اسـت،  مدیریتـی  فاقـد صالحیـِت  و 
در اتهام هـا و جرایمـی کـه افـراد نزدیـک 
بـه صـورِت  نیـز  داشـته اند  او دسـت  بـه 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم شـریک بوده است. 
فراقانونـِی  و  مشـکوک  فعالیت هـای  از 
همایـون قیومـی سرپرسـت وزارت مالیـه 
شـروع تـا فـرار غیرقانونـِی زمـری پیـکان 
تا دسـتگیری یوسف نورسـتانی در امریکا، 
همـه و همه نشـان دهندۀ روابـط مافیایی و 
غیرقانونـِی آقـای غنی با جنایت پیشـه ترین 
گذشـتۀ  سـاِل  چنـد  تاریـِخ  چهره هـای 
چنیـن  اگـر  می تواننـد.  بـوده  افغانسـتان 
فـردی زمـام امـور کشـورِ دیگـری را در 
دسـت می داشـت، حاال یـا بایـد در دادگاه 
حضـور می یافـت و یـا در پشـِت میله های 
زنـدان قـرار می گرفـت. ولی در افغانسـتان 
مشـغول  دزدی  بـه  عمـاًل  قانـون  مجـرِی 
اسـت و بـه زیردسـتانش نیز از ایـن خواِن 

یغمـا بهـره می رسـاند.
چـه  مدیرانـی  و  کشـور  چنیـن  از   
امیـد  آیـا  داشـت؟  می تـوان  انتظـاری 
این کـه افغانسـتان در دسـِت ایـن افـراد و 
گروه هـای جنایتـکار بـه شـاهراه سـعادت 
و تعالـی برسـد، انتظـاری بیهـوده و عبـث 
و  غارت گـران  برابـِر  در  مـا  آیـا  نیسـت؟ 
و  صبـر  انـدازه  از  بیـش  چپاول پیشـه گان 
یـک  از  نداده ایـم؟...  خـرج  بـه  تحمـل 
طـرف، دزدان حکومتی بـدون آن که نگران 
آینـدۀ خـود باشـند، دارایی هـای عامـه را 
دیگـر،  طـرف  از  و  می برنـد  سـرقت  بـه 
کمیسـیون انتخابـاِت وابسـته بـه تیـم ارگ 
در حـال مهندسـِی آرا بـه نفـع یـک دسـتۀ 
دیگـر،  از سـوی  و  اسـت  متقلـب  و  دزد 
برخـی اعضای ارشـد این دسـته در فضای 

مخالفـاِن  ارعـاب  و  تهدیـد  بـه  مجـازی 
سیاسـی و منتقـداِن خـود مشـغول انـد.

روزهـا  ایـن  کشـور،  سیاسـی  فضـای   
بدتـر از فضـای اختناق آمیـز دهـۀ شـصت 
خورشـیدی شده اسـت. اشـرف غنی همان 
مانـدن  و  رسـیدن  بـرای  را  شـیوه هایی 
در قـدرت انتخـاب کـرده کـه پیـش از او 
ثـور در  بارهـا توسـط سـران کودتـای ۷ 
افغانسـتان آزموده شـده اسـت. فقـط هنوز 
گورسـتان های  و  نظامـی  پولیگون هـای 
دسـته جمعِی آقـای غنـی بـر مال نشـده اند، 
ولـی دیگر اعمال غیرقانونِی او یکی پشـِت 
دیگـر هـر روز آشـکار می شـوند. حاال حتا 
اگـر کمیسـیون انتخابـاِت وابسـته بـه ارگ 
نتایجـی را اعـالم کنــد کـه بـه نفع دسـتۀ 
انتخاباتـی »دولت سـاز« باشـد، بـا توجه به 
آنچـه کـه از کارنامـه و افـراد شـماره یِک 
ایـن حکومت برمال شـده، دیگـر نمی توان 
صالحیـت  واجـد  فـردی  را  غنـی  آقـای 

بـرای رهبـرِی کشـور دانسـت. 
آقـای غنـی بـه جـای این که در ارگ باشـد 
و یـا بـرای پنـج سـاِل دیگـر در ارگ باقی 
بمانـد، بایـد توسـط یـک دادگاه بی طـرف 
و عادالنـه )چیـزی کـه در افغانسـتان یافت 
بـه  دیگـر  او  شـود.  محاکمـه  نمی شـود( 
عنـوان فـرد شـماره یِک کشـور یـک روز 
دیگـر هـم حـق نـدارد کـه قـدرت را در 
در  متأسـفانه  امـا  باشـد.  داشـته  دسـت 
مجرمیـِن  بـا  کـه  همان گونـه  افغانسـتان 
برحـال هیـچ برخـوردی صـورت نگرفت 
و نمی گیـرد، بـا رییـِس دزدان نیـز ممکـن 
همیـن  بـه  شـود.  برخـورد  کـه  نیسـت 
دلیـل، امیـد بســتن بـه نهــادهای قضایی 
و عدلـی کشـور کـه عمـاًل در خدمـت تیِم 
جنایت پیشـه قـرار دارند و اجـرای عدالت 
در ایـن کشـور عدالت کـش، امـری دور از 

ذهـن و منطـق بـه نظـر می رسـد. 
در ایـن کشـور دیگـر نمی تـوان بـه قانـون 
و مجریـاِن قانـون که خود از خـالف کاران 
انـد، اعتمـاد کـرد. وقتـی سـخنان جان بس 
روز  در  را  افغانسـتان  در  امریـکا  سـفیر 
ملـی مبـارزه بـا فسـاد خطـاب به مدیـراِن 
کشـور بـه یـاد بیاوریـم، واقعـًا مـوی بـر 
انـدامِ انسـان راسـت می شـود. آقـای بـس 
آن سـخنان را بـا کمـال یـأس و عصبانیت 
سـخنان  ایـن  گفـت.  کشـور  مدیـراِن  بـه 
اتمـامِ حجـت بـه کسـانی بـود کـه طـی 
هجـده سـاِل گذشـته از کمک هـای جامعۀ 
جهانـی بـرای هدف هـای شـخصِی خـود 
اسـتفاده کرده انـد و جالب این که بیشـترین 
سوءاسـتفاده را آقـای غنـی و اطرافیـاِن او 
انجـام داده انـد. آقـای غنـی میلیون هـا دالر 
امریکایـی را در راه هـای غیرقانونی و برای 
رسـانده  مصـرف  بـه  قـدرت  در  مانـدن 
اسـت. دزدی هـای انتخاباتـِی او از بودجـۀ 
ملـی افغانسـتان، ارقـام نجومـی را به خود 
همایـون  وسـیلۀ  بـه  کـه  داده  اختصـاص 
قیومـی سرپرسـت وزارت مالیـه صـورت 

اسـت.  گرفته 
حیف ومیـِل  بـر  افـزون  غنـی  آقـای 
دارایی هـای عامـه، در صدهـا مـورد باعث 
نقـض قوانیـِن کشـور و حتا قانون اساسـی 
شـده اسـت. فقط یک بـار جریـاِن فرمانده 
قیصـاری را در ذهـن مـرور کنید تـا اعماِل 
قانون شـکنانه و تفرقه افکنانـۀ آقـای غنی و 
دسـتیارانش به خوبـی آشـکار شـوند. یـک 
روز ایـن آدم را بـه بهانۀ اعمـال غیرقانونی 
دیگـر  روز  کردنـد،  دسـتگیر  و وحشـیانه 
بـا سـاز و بـرِگ نظامـی آن را بـه شـماِل 
کشـور فرسـتادند و حـاال دوبـاره در پـی 
دسـتگیرِی او هسـتند. ایـن چـه قانـون و 
اجـراآِت قانونـی اسـت کـه در این کشـور 
صـورت می گیـرد؟ اگر قیصـاری جنایتکار 
و قانون شـکن بـود، چرا از حبس رها شـد 
و اگـر نبـود، چرا بـه خانه اش بـا هلیکوپتر 

حملـه می شـود؟ 
چـه  واقعـًا  بی صاحـب  کشـور  ایـن  در 
جریـان دارد؟ مدیـراِن ایـن کشـور کی هـا 
انـد و چـه می خواهنـد انجـام دهنـد؟ آیـا 
اعمال شـان  و  هدف هـا  از  کسـی  واقعـًا 

می دانـد؟   چیـزی 

چرا  غنی 
محاکمه 

نمی شود؟!

احمـد عمـران

حیف ومیــِل  بــر  افــزون  غنــی  آقــای 
دارایی هــای عامــه، در صدهــا مــورد 
باعــث نقــض قوانیــِن کشــور و حتــا 
فقــط  اســت.  اساســی شــده  قانــون 
یــک بــار جریــاِن فرمانــده قیصــاری 
را در ذهــن مــرور کنیــد تــا اعمــاِل 
ــای  ــۀ آق ــکنانه و تفرقه افکنان قانون ش
ــکار  ــی آش ــتیارانش به خوب ــی و دس غن
بــه  را  آدم  ایــن  روز  یــک  شــوند. 
ــیانه  ــی و وحش ــاِل غیرقانون ــۀ اعم بهان
ــاز  ــا س ــر ب ــد، روز دیگ ــتگیر کردن دس
شــماِل  بــه  را  آن  نظامــی  بــرِگ  و 
کشــور فرســتادند و حــاال دوبــاره در 
ــه  ــن چ ــتند. ای ــتگیرِی او هس ــی دس پ
ــه  ــت ک ــی اس ــراآِت قانون ــون و اج قان
می گیــرد؟  صــورت  کشــور  ایــن  در 
اگــر قیصــاری جنایتــکار و قانون شــکن 
ــر  ــد و اگ ــا ش ــس ره ــرا از حب ــود، چ ب
نبــود، چــرا بــه خانــه اش بــا هلیکوپتــر 

می شــود؟ حملــه 
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برخـی از اعضـای مجلـس نماینـده گان می گوینـد، در رابطه 
بـه معرفـی افـراد کـه در قطعیـه سـال ۹۷ و ُکـد ۹۱ -۹۲ در 
وزارت مالیـه تخطـی کرده انـد، امروز چهار شـنبه رأی گیری 

می گیرد.  صـورت 
بودجـۀ  و  مالیـه  کمیسـیون  عضـو  کبرزانـی،  عظیـم  سـید 
مجلـس نماینـده گان بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب در گفت وگو 
مجلـس  مشـترک  کمیتـه  می  گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا 
نماینـده گان روی تخطی هـای کـه در وزارت مالیـه در رابطه 
بـه ُکدهـای ۹۱ -۹۲ صـورت گرفتـه اسـت طـرح ۸ ماده یی 
را آمـاده ا سـت و مـورد تأییـد اعضـای مجلـس نماینده گان 

گرفت.  قـرار 
او گفـت که مسـوولیت مجلس نماینـده گان نظارت از عواید 
و بودجـه دولـت اسـت، امـا در قطعیـه سـال ۹۷ یک سـر از 
تخطی هـای صـورت گرفتـه اسـت کمیتـۀ مشـترک روی ۸ 
مـورد تصمیـم گرفتـه تـا مسـووالن کـه در راابطه بـه انتقال 
پـول بـه صـورت غیـر قانونی بـه ُکدهـای ۹۱ – ۹۲ مرتکب 

تخطـی  شـده اند را بـه دادسـتانی معرفـی کند. 
آقـای کبرزانـی گفـت کـه گـزارش کمیسـیون های مشـترک 
در رابطـه ُکـد ۹۱-۹۲ بـه دادسـتانی محـول شـده اسـت. اما 
در رابطـه بـه بحـث معرفـی افـراد بـه دادسـتانی، مجلـس 
نماینـده گان بـه نتیجۀ نرسـید و نشسـت بـرای تصمیم گیری 

نهایـی بـه امـروز چهارشـنبه محول  شـد. 
نرسـیدن اعضـای مجلـس  نتیجـۀ  بـه  دلیـل  او گفـت کـه 
نماینـده گان، البـی حکومـت اسـت کـه برخی   هـا را تطمـع 

سـاخته اسـت.
قـرار اسـت کـه امـروز چهارشـنبه در مـورد تخطی افـراد و 
معرفـی آنـان به بـه نهادهای عدلـی و قضایی که سرپرسـت 
وزارت مالیه نیز شـامل آن اسـت، امروز چهار شـنبه مجلس 

نماینـده گان در نشسـت عمومی تصمیـم بگیرد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه کمیسـیون امـور مالـی و بودجـۀ 

قطعیـۀ سـال  گـزارش  دوشـنبه  روز  نماینده گانـی  مجلـس 
۱۳۹۷ را بـه مجلـس ارایـه کـرد و در آن، وزارت مالیـه را 
متهـم بـه تخلـف و تخطـی کـرد. رییـس ایـن کمیسـیون از 
پارلمـان خواسـت تا بـا وزارت مالیـه »برخورد جـدی« کند.
بربنیـاد گـزارش کمیسـیون امور مالـی و بودجـۀ مجلس، در 
قطعیـه مالـی سـال ۱۳۹۷ تخلفاتـی چـون »تعدیـل خـالف 
قانـون ُکدهـای پولی«، »عـدم تصفیۀ پـول پیشـکی ادارات«، 
بـدون  بسـِت  هـزاران  »ازدیـاد  و  ادارات«  برخـی  »ایجـاد 

تصویـب مجلـس«، صـورت گرفتـه اسـت.
بربنیـاد گـزارش: »اضافـه شـدن مبلـغ ۲٫۴ میلیـارد افغانی به 
ُکدهـای ۹۱ و ۹۲ رییس جمهـور و رییـس اجرایـی، اضافـه 
شـدن مبلـغ ۱٫۲۷ میلیـارد افغانی به ُکدهـای اوپراتیفی، عدم 
تصفیـۀ حـدود ۹ میلیـارد افغانـی حسـابات قبلـی چندیـن 
اداره، تعدیـل وجـوه مالـی ۱۸۹ پروژه و تنقیـص ده ها پروژه 
دیگـر؛ تخطی هـای عمدۀ گـزارش قطعیۀ سـال مالـی ۱۳۹۷ 

وزارت مالیه اسـت«.
امـا همایـون قیومـی سرپرسـت وزارت مالیـه در نشسـت 
را  مالیـه  وزارت  بـه  اتهام هـا  تمـام  مجلـس،  دوشـنبۀ  روز 
رد کـرد و مدعـی شـد کـه »یـک افغانـی« پـول »بیت المـال« 
را کسـی »چـور و چپـاول« نکـرده و بـه »حسـاب شـخصی 
کسـی« واریز نشـده اسـت. آقـای قیومی بیـان کرد کـه تمام 
تعدیـالت آورده شـده طبـق فرمـان محمداشـرف غنـی بـه 
»منظـور اجـراآت سـریع« انجام شـده که اسـناد کامـل آن در 

اختیـار ایـن وزارت قـرار دارد.
سرپرسـت وزارت مالیـه بیان کـرد که از ۹٫۵ میلیـارد افغانی 
باقیـات ادارات، ۵ میلیـارد آن تصفیـه شـده و ایـن رونـد در 

سـال جاری مالـی )۱۳۹۸( نیز ادامـه دارد.
فساد در شرکت برشنا

فاسـدترین  از  یکـی  افغانسـتان  کـه  اسـت  در حالـی  ایـن 
ارشـد  مقامـات  می گـردد،  محسـوب  جهـان  در  کشـورها 

دولـت افغانسـتان در ۲۴ قـوس، حکومـت را در مبـارزه بـا 
فسـاد اداری نـاکام عنـوان کردنـد. 

امریـکا در نشسـت ملـی  ایـاالت متحـدۀ  جان بـس سـفیر 
مبـارزه بـا فسـاد ۲۴ قـوس، گفـت کـه فسـاد در افغانسـتان 
بـه اندازه یـی اسـت که حتـا اگر یـک توافق صلـح جامع در 
افغانسـتان بـه وجـود بیایـد بـاز این توافـق شـکننده خواهد 
بـود؛ زیـرا دولت هـای خارجـی بـه شـمول امریـکا حاضـر 
نیسـتند کـه در چنیـن وضعیتـی بـه افغانسـتان کمک هـای 

مالـی الزم را ارایـه کننـد.
جـان بـس می گویـد: دولت ما، دولـت های دیگـر، نهادهای 
مالـی بیـن المللـی دیگـر آماده نیسـتند کـه کمـک مالی الزم 

را ارایـه کنـد کـه همیـن موافقه بیـن دو طرف موفق شـود. 
همچنـان، الیسـون بلـک، سـفیر بریتانیـا در کابـل می گویـد: 
بین المللـی تخمیـن می زنـد، فسـاد  “چیـزی کـه شـفافیت 
افغانسـتان کمک هـای میلیـار دالـری کشـورهای  اداری در 
کمـک کننـده را ضایع کرده اسـت. پـس باید دیده شـود که 
فسـاد اداری در حقیقـت باعـث تشـدید منازعات می شـود، 
مشـروعیت دولـت را زیـر سـوال مـی بـرد و باعث تسـهیل 
اقتصـاد غیـر قانونـی می شـود، باعـث تقویـت شـبکه های 
مـواد  کار می شـود، کـه شـامل  افگنـی و جنایـت  هـراس 
مخـدر، قاچـاق اسـلحه و اسـتخراج معـادن بـه شـکل غیـر 

می باشـد.” قانونـی 

حملـه بـر منزل قیصاری و حکم بازداشـت او از سـوی ارگ 
واکنش هـای زیـادی در صفحات اجتماعی داشته اسـت.

حکومـت  از  انتفـاد  بـا  اجتماعـی  شـبکه های  کاربـران 
می گوینـد، محافظـان قیصـاری را بـه گلوله بسـتند، خودش 
را بـه زنجیـر کشـیدند و از هلیکوپتـر آویـزان کردنـد. بـه 
زندانـش افگندند و سـپس بـرای مقاصـد انتخاباتـی آزادش 
سـاختند و خواسـتند رقیبـی بـرای جنـرال دوسـتم شـود. 
و  بازداشـت  بـه  دوبـاره  نرسـیدند،  هـدف  بـه  وقتـی  امـا 

آوردن. روی  زندانی سـاختنش 
یعقـوب یسـنا می نـگارد: اسـتفاده های قومـی و سیاسـی در 
گرفتـاری و رهایـی افراد درسـت نیسـت. در بـارۀ گرفتاری 
قیصـاری اگـر نظـر ندهیم، اما رهایـی قیصـاری در گرماگرم 
مسـلح کردن  و  تمویـل  و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
قیصـاری از طـرف حکومـت واقعـا مشـکوک بـود. بنابراین 
حملـه از هـوا و زمیـن بر خانـه ی قیصاری آن هم با اسـتفاده 
از ملیشـه های قومـی در کنـار افـراد مسـلح دولـت درسـت 
نیسـت. ایـن گونـه برخـورد در گرفتاری هـا از نظـر قومـی 
اسـت  بهتـر  پـس  شـد.  خواهـد  تمـام  حساسـیت برانگیز 
حکومـت نسـبت بـه افـراد متهـم و مجـرم از هـر قـوم و 
قبیله ای کـه باشـد، مسـتند، شـفاف و صریـح اقـدام کنـد که 
از نظـر ملـی و قومـی مشـکوک و حساسـیت برانگیز نباشـد.
محمـد اکـرام اندیشـمند در فیس بـوک اش نگاشـته اسـت، 

عجـب سـرافگندگی!
رییس جمهـور غنـی دسـتور گرفتـاری جنـرال زمـری پیکان 

را می دهـد، اما دو سـاعت بعـد زمری پیکان عکـس خود را 
از کنـار بـرج ایفل فرانسـه در صفحه اش مـی گذارد.

نیروهـای حکومـت یـک شـبانه روز بـا نظام الدیـن قیصاری 
در یـک خانـه در مـزار شـریف از زمیـن و هـوا می جنگنـد، 
امـا پـس از تصـرف خانـه معلوم می شـود که قیصـاری فرار 

کرده اسـت.
فاسـدان  تقسـیم  و  حکومـت داری  در  دوگانـه  سیاسـت 
و مجرمـان بـه خـودی و غیرخـودی، سیاسـت مذمـوم و 

اسـت. مجرمانـه 
جـرم  بـه  را  قیصـاری  نظام الدیـن  حکومـت،  وقتـی 
قانون شـکنی و ارتـکاب جرایـم دسـتگیر کـرد، سـپس برای 
اسـتفاده از او در انتخابـات از بنـد و نظـارت رهایـش کرد و 
در صـف فاسـدان و مجرمـان خـودی قـرار داد.حـاال به نظر 
می رسـد کـه او را از ایـن صـف به فاسـدان و مجرمـان غیر 

اسـت رانده  خـودی 
عظیـم بشـرمل می نـگارد: در یـک کشـور بایـد یـک دولت 
وجـود داشـته باشـد. بنـاء باید جلـو قومندان بچه هـای خود 
سـر وبی هـدف گرفتـه شـود و جزیره هـای قـدرت برچیـده 
شـوند. امـا مـوارد زیـاد در بـاره قیصـاری وجـود دارد کـه 
مسـوولین حکومـت بـه مـردم افغانسـتان بایـد پاسـخ دهد. 
و  رسـانه ها  بشـر،  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  جملـه  از 
نماینده هـای پارلمـان از مسـوولین امنیتـی و حکومـت بایـد 
پاسـخ بخواهنـد، نخسـت این کـه چنـدی پیـش قیصـاری 
بـرای  دوم  شـد؟  آزاد  چـرا  سـپس  امـا  شـد.  دسـت  گیر 

کـه  جـای  شـد.  حملـه  او  به خانـه  قیصـاری  دسـت گیری 
همسـر و کـودکان او نیـز بودنـد. مگـر امـکان نداشـت در 
جـای دیگـری او را دسـت گیر می کردنـد؟ سـوم در تصاویر 
و ویدیو هایـی کـه از عملیات نشـر شـده، افراد بـا لباس های 
غیـر نظامـی دیـده می شـوند. مسـوولین حکومـت بایـد بـه 
مـردم جـواب بدهنـد کـه آن هـا کـی و چـه کاره بوده انـد؟ 
و چهـارم این کـه گفتـه می شـود خانـه قیصـاری را تـاراج 
کرده انـد. حکومـت بایـد پاسـخ بدهـد کـه ایـن موضـوع 

راسـت یـا دروغ اسـت.
حشـمت رادفـر در صفحـه فیس بـوک اش نگاشـته اسـت: 
درامـۀ گرفتـاری، صفاکاری، مسـلح سـازی و بـاز هم تالش 
بـرای گرفتـاری و در فرجـام هـم افتضـاح یکشـنبه در مزار 
شـریف کـه نـزد افـکار عمومـی به صـورت واضح اسـتفاده 
ابـزاری از نیرو هـای امنیتـی کشـور در بازی هـا و رقابـت ها 
و زد بنـد هـای مافیـای سیاسـت و اقتصـاد خوانش شـده و 
می توانـد پیامدهـای خطرنـاک و جبـران ناپذیـر بـر اعتمـاد 
مـردم نسـبت بـه نیروهـای مسـلح و وحـدت و همگرایـی 

اقوام سـاکن در کشـور داشـته باشـد.
خانـه  بمباردمـان  از  انتقـاد  بـا  سـناتوران  حـال،  عیـن  در 
نظام الدیـن قیصـاری از سـوی قطعات خـاص پولیـس، تاکید 
کردنـد کـه حکومـت به جـای قیصـاری از قوه قهریـه باالی 

طالبـان و نظامی هـای پاکسـتانی در کنـر اسـتفاده کنـد.
آنـان در نشسـت دیـروز مجلس سـنا، خاطر نشـان سـاختند 
کـه دولـت بایـد از طریـق دیگـری قیصـاری را بازداشـت 
هـدف  بـه  نیـز  را  خـاص  قطعـات  نیروهـای  و  می کـرد 

نمی فرسـتاد. او  سـرکوب 
خانـه  بـاالی  عملیـات  در  سـناتوران،  گفته هـای  براسـاس 
مصـرف  بودجـۀ  ملـی  از  افغانـی  میلیـون   ۲۰ قیصـاری 
شده اسـت و در کنـار آن ده هـا تـن از همسـایه های آقـای 

شـده اند. خسـاره مند  نیـز  قیصـاری 
سـناتوران بـا اشـاره براینکـه هم اکنـون ده هـا ولسـوالی در 
تصـرف طالبان می باشـد، تاکیـد کردند کـه از قطعات خاص 
و هواپیماهـای جنگـی بـه هـدف سـرکوب طالبـان و تصفیه 

ولسـوالی ها کار گرفتـه شـود.
رحمـت اهلل اچکـزی سـناتور والیـت کندهـار در نشسـت 
دیـروز گفـت: در شـرایطی که مـردم در فقر به سـر می برند، 
دولـت میلیون هـا افغانـی را خـرج سـرکوب مخالفـان خـود 

می کنـد.
او اضافـه کـرد: »جـدا از خسـارات مردمـی، تنهـا ۲۰۰ لـک 
افغانـی از بودجه ملـی در عملیـات بـاالی قیصـاری مصـرف 
نیـز  عملیـات  بـدون  را  او  می شـد  درحالیکـه  شده اسـت؛ 

کند«. بازداشـت 

معاملـه  یـک  در  قیصـاری  اچکـزی،  گفته هـای  براسـاس 
پنهانـی بـدون برائـت محکمـه و بـه هـدف کمپایـن از بنـد 
رهـا شـد، امـا زمانـی کـه او بـه تعهدات خـود عمـل نکرد، 
حکومـت تـوپ و تانگ را برای سـرکوب او به بلخ فرسـتاد.
کمپاین هـای  قربانـی  عنـوان  بـه  قیصـاری  از  اچکـزی   
انتخاباتـی یـاد کرد و گفت کـه هرچند او طرفدار بازداشـت 
این مسـلح غیر مسـوول می باشـد، امـا این گونه سـرکوب او 

نمی باشـد. درسـت 
ایـن عضـو مجلـس سـنا تاکیـد کـرد کـه بهتـر اسـت قـوه 
قهریـه علیـه مخالفیـن نظـام و کسـانی کـه کیلومترهـا خاک 

افغانسـتان در کنـر را اشـغال کرده انـد، اسـتفاده شـود.
 اچکـزی فـرار قیصـاری را نیـز پُرسـش برانگیـز خوانـد و 
ایـن  رهبـری  مسـوولیت  کـه  مقام هـای  کـه  کـرد  اضافـه 

عملیـات را داشـتند بایـد مـورد بازپـرس قـرار بگیرنـد.
نبیـه مصطفـی زاده عضـو دیگـر مجلـس سـنا نیـز از شـیوه 
برخـورد حکومـت با قیصـاری و محافظـان او انتقـاد کرد و 
افـزود کـه حکومت خانه یی را مـورد بمباردمـان هوایی قرار 

داد کـه در آن زنـان و کـودکان نیـز حضور داشـت.
 او اضافـه کـرد کـه اگـر قیصاری مجـرم بـود، زن و کودکان 
مـورد  ایـن  در  حکومـت  و  نداشـتند  را  گناهـی  هیـچ  او 

اسـت. را مرتکـب شـده  جنایت جنگـی 
 ایـن در حالـی اسـت کـه حملـه به خانـه قیصاری در شـهر 
مزارشـریف والیـت بلـخ بـه هـدف دسـتگیری وی نزدیک 
بـه ۴۲ سـاعت ادامـه داشـت و بالخـره از ۱۲ شـب گذشـته 
حمـالت پایـان یافتـه و هـم اکنون منـزل آقای قیصـاری در 

کنتـرل نیروهـای امنیتی اسـت.
دسـتور  براسـاس  کـه  می گوینـد  بلـخ  در  امنیتـی  مقامـات 
محاکـم قضایـی اقـدام بـه بازداشـت نظام الدیـن قیصـاری 
فرمانـده پیشـین پولیـس ولسـوالی قیصـار والیـت فاریـاب 
کـرده اسـت اما تـا کنون موفـق به بازداشـت وی نشـده اند.

 
نیروهـای امنیتـی بـرای بازداشـت قیصـاری از چرخبـال نیز 
بـار منـزل آقـای  اسـتفاده کردنـد و براسـاس گزارشـها 6 
قیصـاری مـورد حملـه هوایـی در شـهر مـزار قـرار گرفته و 
دسـت کـم 6 تـن از افـراد مسـلح قیصـاری کشـته و ۱۱ تن 

دیگـر زخمی شـده اسـت.
 آقـای قیصـاری متهم بـه زورگویی، غصـب زمین های مردم 
و داشـتن افـراد مسـلح غیرمسـئول در شـهر مـزار شـریف 
اسـت امـا اعضـای حـزب جنبـش می گوینـد کـه اقـدام بـه 
بازداشـت آقـای قیصـاری یـک موضـوع سیاسـی می باشـد. 

واکنش ها بر چگونگی بازداشت قیصاری:
تقسیـممجـرمانبهخـودیوغیـرخودیسیـاسِتمـذمـوماست

امـروزراجعبهدادگاهـیشـدنقیـومیتصمیـمگرفتهمیشود
ابوبکر صدیق
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افـول هژمونی هـا سرگذشـِت محتومـی اسـت کـه بعد از 
روی کار آمـدن نظـام دولـت ـ ملـت از ۱6۴۸ بـه بعـد 
همـواره رخ داده اسـت. هلنـد، بریتانیـا و اکنـون ایـاالت  
متحـدۀ امریـکا سـه هژمـون جهانـی بودنـد کـه تـا کنون 
وجـود داشـتند. هرکـدام در یـک دورۀ خـاص در نظـام 
بین    الملـل )نظـام بین    الملـل تـا قبـل از جنـگ جهانـی اول 
عمدتـاً بـه حـوزۀ اروپـا محـدود بـود و دیگـر کشـورها 
قـدرِت  به عنـوان  نداشـتند(  دخالـت  آن  در  چنـدان 
تـا  دوم  جهانـی  جنـگ  از  بعـد  کردنـد.  عمـل  هژمـون 
پایـان جنـگ سـرد، ایاالت متحـده بـا »مدیریـت تعامـل و 
تقابـل ژئوپلیتیـک بـا شـوروی«، »حفـظ اتحادیـۀ نظامـی 
غـرب«، »مدیریـت    روابـط درون اتحادیـه«، »مخالفـت بـا 
اسـتعمار سـنتی«، »برقـراری نظـم جدیـد در کشـورهای 
جهـان سـوم«، »حاکمیـت دالر«، »ایجـاد نهادهـای پولی و 
مالـی بین    المللـی«، »فراهم سـازی کاالهـای عمومـی نظـام 
بین الملـل مثل امنیت و سـرمایه های عمومـی«، »جلوگیری 
از تغییـرات اجتماعـی رادیکال در اروپا« و »ایجاد اشـتغال 
و رفـاه اقتصـادی در ایـن قاره« سـعی کرد پایه های شـکل    

گیـری هژمونـِی خـود در سـطح جهـان را محکـم کنـد.
داشـتن  به دلیـل  نیـز  سـرد  جنـگ  در  پیـروزی  از  پـس 
نهادهـای  در  کـه  »نقشـی  گسـترده«،  نظامـی  »قـدرت 
بین المللـی پیـدا کـرده بـود«، »رهبـری نظـام لیبرالیسـم«، 
»شکسـت ارتش هـای عـراق و یوگوسـالوی« بـر همـه 
عیـان شـد کـه امریـکا هژمـون مسـلط جهانـی اسـت. از 
ایـن بـه بعـد بود کـه امریـکا بایـد اقداماتی را بـرای حفظ 
موقعیـِت برتـر خـود در جهـان انجـام مـی داد کـه منافـع 
خـود و هم پیمانانـش به شـدت به آن وابسـته بود. تا سـال 
۲۰۰۸ نیـز تقریبـاً همـه این برتـری را پذیرفتـه بودند ولی 
از آن بـه بعـد، زمزمه هایـی مبنـی بـر ظهـور نشـانه   های 
افـول هژمونـی ایـاالت  متحـده پیدا شـد و اکنون بسـیاری 

می گوینـد.  سـخن  آن  از  به صراحـت 
در ایـن نوشـتار، ضمن بررسـی مفهوم و جایـگاه هژمونی 
ایـن  ظهـور  چرایـی  بررسـی  بـه  بین    الملـل،  نظـام  در 
نشـانه    ها و تعـدادی از نشـانه    های افـول هژمونـی ایـاالت 
 متحـده می    پردازیـم و در پایان سـناریوهای مطرح شـده در 

مـورد آینـدۀ هژمونـی جهانـی و پیش بینی خـود را مطرح 
می    کنیـم.

مفهـوم هژمونـی بیشـتر از همـه بـا مباحـث نظریه  پـرداز 
سیاسـی  علـوم  وارد  گرامشـی«  »آنتونیـو  مارکسیسـت 
شـد. گرامشـی »هژمونـی را سـلطه به موجـب رضایـت 
می دانسـت، بدین صـورت کـه طبقـۀ حاکـم ارزش   هـا و 
عالیـق خـود را در کانـون فرهنـگ مشـترک و خنثـا ارایه 
می   کنـد و طبقـات دیگـر بـا پذیـرش آن فرهنگ مشـترک 
در سـرکوب خودشـان همدسـت طبقۀ حاکم می شـوند و 
حاصـل کار نوعی سـلطۀ نـرم و مخملی اسـت.« در روابط 
بین    الملـل معمـوالً بـه دولتـی هژمـون می گوینـد کـه بـا 
قـدرت خـود سـاختارهای اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی 
الزم را ابتـدا بـرای حفـظ منافـع خـود و هم پیمانانـش و 
سـپس برای حفظ نظـم بین    المللی طراحـی و اجرا می کند 
و مابقـی کشـورها نیـز بـا رضایت یـا اجبار ایـن وضعیت 

می   پذیرنـد. را 
در پایـان جنـگ سـرد در هر چهـار بُعد قـدرت هژمونیک 
)سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و نظامـی( ایـاالت  متحـده 
آن قـدر قدرتمنـد شـده بـود کـه هیچ کـس تردیـدی در 
مسـلط بـودن آن در جهـان نداشـت و نظریـۀ پایـان تاریخ 
فوکویامـا نیـز مبنـی بـر تسـلط لیبرال دموکراسـی بـر همۀ 
ایدیولوژی هـای موجـود در سـال ۱۹۹۲ اندیشـۀ غالـب 
در آن زمـان را بـه نمایـش می    گذاشـت. بـا ایـن وجـود، 
بسـیاری معتقدنـد از ابتـدای قـرن ۲۱ و به خصـوص از 
بحـران اقتصـادی ۲۰۰۸ بـه بعـد، نشـانه های زوال قدرت 
نظامـی، اقتصادی و قدرت نرم )سیاسـی-فرهنگی( ایاالت  
متحـده ظاهر شـده اسـت و بر طبل ناتوانـی ایاالت  متحده 

بـرای حفـظ موقعیت برتـرش در نظـام سیاسـی بین    الملل 
کوبیدند. 

نظـم  کنـون  تـا  سـرد  جنـگ  از  پـس  متحـده  ایـاالت 
بین المللـی را بـه عنـوان یـک هژمـون حفـظ کرده اسـت، 
امـا پژوهشـگران چهـار عامـل را به عنـوان دالیـل ناکامِی 

ایـن کشـور مطـرح می   کننـد:
۱.  چالـش سـاختاری: بدیـن معنـی کـه بـه علـت عـدم 
تـوازن قـدرت میـان قدرت هـای بـزرگ، ایـاالت  متحـده 
بـه عنـوان قـدرت هژمون بـرای حـل مسـایل بین-المللی 
عمدتـاً بـه اقدامـات یک جانبـۀ نظامـی و فنـی رو آورد تا 
این کـه بخواهـد بـه راهکارهـای سیاسـی و چندجانبـه رو 
آورد. بـه عنوان مثال »رد کنوانسـیون تغییـرات آب وهوایی 
کیوتـو«، »خـروج از پیمـان ضـد موشـک های بالسـتیک«، 
»مبنـا قـرار دادن نظریـه دفـاع پیش دسـتانه و حملـه بـه 

افغانسـتان و عـراق« و ...
۲.   چالـش نهـادی: بدیـن معنی کـه نهادهای بیـن    المللی 
به خصـوص سـازمان ملـل کـه به ویـژه بـا ایـدۀ ایـاالت  
متحـده بـرای مدیریـت نظـم بین المللـی طراحـی و اجـرا 
شـدند، بـه دلیل مشـکالت داخلـی و حـوادث بیرونی در 

انجـام وظایـف اساسـی خـود نـاکام ماندند.
۳.  چالـش ارزشـی: بدیـن صورت که قدرت هـای جهانی 
و  منفـرد  تالش هـای  تمامـی  ایاالت   متحـده(  )به ویـژه 
جمعی   شـان را تنهـا بـرای توسـعۀ ارزش هـای خودشـان 
اختصـاص دادنـد و نهادهـای بین    المللـی هـم که بخشـی 
از وظیفـۀ گسـترش ارزش   هـا را بـه عهـده داشـتند، بدون 
کمـک ایـن کشـورها دوام نمـی    یافتنـد و تنهـا مجبـور 
بودنـد ایـن ارزش هـا را ترویج کننـد؛ بنابراین کسـانی که 
ایـن رونـد را پذیرفتنـد بـا ایـن قدرت هـا همراه شـدند و 
نیروهـای معـارض نیز در مقابـل این ارزش ها در سراسـر 

جهـان ظهـور کردند.
ارتبـاط  دلیـل  بـه  نیـز  ایـن چالـش  ۴. چالـش رفاهـی: 
مسـتقیمی بـود کـه بعـد از جنـگ سـرد بیـن منافـع نظام 
امریـکا و گسـترش نظـام  بـه سـردمداری  سـرمایه داری 
لیبـرال بـا از میـان برداشـتن مرزهـای اقتصادی، سیاسـی، 
فرهنگـی و ایدیولوژیـک برقرار شـد و رویۀ جهانی شـدن 

کشـورهای  شـدن  ملحـق  نتیجـۀ  در  کـرد.  تسـریع  را 
درحال توسـعه بـه ایـن روند با وجـود برخـی آمارها مبنی 
توسعه   شـان ولـی عمـاًل فاصلۀ بیـن فقیر و غنـی در جهان 
بیشـتر شـد و در کشـورهای درحال توسـعه نیز تنها تعداد 
معـدودی بـه رفـاه رسـیدند. البتـه منظـور این نیسـت که 
هـر چالـش دقیقـاً منجر به ظهـور همان نوع از نشـانه   های 
افـول هژمونی شـده، بلکه در مجموع ایـن چالش ها منجر 

بـه ظهـور نشـانه   های زیر شـدند.
اقتصـادی  قـدرت  کـه  نشـانه   یی  مهم تریـن  و  اولیـن 
اقتصـادی  رشـد  می    کشـد،  چالـش  بـه  را  ایاالت متحـده 
چیـن در دو دهـۀ اخیـر اسـت. ایـن مهـم از دو جنبه برای 
پیش بینـی مـی  اوالً  ایاالت متحـده چالش برانگیـز اسـت، 
   شـود کـه چیـن بتوانـد جایـگاه برتـر امریـکا در اقتصادی 
جهانـی را بگیـرد، دوم توهـم توسـعۀ اقتصـادی تنهـا از 
سیاسـت    های  اجـرای  بـا  و  لیبرال دموکراسـی  دریچـه 
نئولیبـرال از بیـن رفتـه و اکنـون بسـیاری معتقدنـد اجماع 
پکن جایگزین اجماع واشـنگتن خواهد شـد. اندیشمندان 
و اندیشـکده های زیـادی از دنیـای غرب نیز بر این مسـأله 
اذعـان دارنـد. جان ایکنبری اسـتاد علوم سیاسـی دانشـگاه 
پرینسـتون بـر ایـن باور اسـت نظـم جهانی در حـال تغییر 
اسـت و چیـن در مرکـز ایـن تغییـرات و از نظـر اقتصادی 
جایگزیـن امریـکا خواهـد شـد. حتـا فوکویامـا بـا رشـد 
اقتصـادی چیـن تا حـد زیـادی از نظریۀ پایـان تاریِخ خود 
عقب نشـینی کـرد و از جایـگاه ویژۀ چیـن در آیندۀ جهان 
خبـر داد. بـر همین اسـاس، بسـیاری معتقدند سـال ۲۰۲۵ 
چیـن از نظـر اقتصـادی امریـکا را پشـت سـر می گـذارد.

انجـام شـده، در سـال ۲۰۵۰  بـر اسـاس پیش بینی هـای 

هنـد، چیـن و برزیـل بر بام اقتصـادی جهان قـرار خواهند 
گرفـت. چالش    هـای اقتصـادی اخیِر اتفاق افتـاده بین چین 
و ایاالت متحـده کـه حتا بسـیاری به عنوان جنـگ تجاری 
از آن یـاد می کننـد، به خوبـی نگرانی و شـاید بتـوان گفت 

تـرس ایاالت متحـده را نشـان می دهد.
دومیـن  هژمـون  به عنـوان  امریـکا  نظامـی  برتـر  قـدرت 
شـاخصی اسـت که بسـیاری از زیر سـؤال رفتن آن سخن 
می    گوینـد. بـا وجـود این کـه بـا سـازوکارهای حفظ صلح 
و امنیـت بین   المللـی پیش بینی شـده در چارچوب سـازمان 
ملـل و به ویـژه شـورای امنیـت و مهم تـر از همـه ظهـور 
سـالح    های اتمـی کـه اکنـون برخی کشـورهای خـارج از 
شـورای امنیت مثل هند، پاکسـتان، کرۀ شـمالی و اسراییل 
هـم از آن برخوردارنـد، احتمـال جنـگ بیـن قـدرت    های 
بـزرگ هماننـد آنچـه قبـل از جنـگ جهانـی دوم اتفـاق 
می   افتـاد بسـیار کـم اسـت؛ ولـی بازهـم تعـداد جنگ   های 
اتفـاق افتاده بعـد از جنگ جهانی دوم نشـان دهندۀ اهمیت 
قـدرت نظامـی هژمون برای حفـظ نظم بین المللی اسـت، 
کـه بیشـترین سـود را از آن می    بـرد. مهم تریـن چالـش 
نظامی یـی کـه ایاالت متحـده اکنـون بـا آن مواجـه اسـت، 
بازهـم از شـرق آسـیا برخاسـت. ایـن چالـش مربـوط به 
بلندپروازی هـای کره   شـمالِی مجهـز شـده بـه سـالح    های 

اتمـی اسـت کـه به شـدت امریـکا را نگـران کرده. 
دومیـن چالـش افزایـش هزینه هـای نظامـی چیـن اسـت. 
ارتـش ۲.۱ میلیونـی این کشـور در کنار عضویـت دایم در 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل همراه بـا حق وتـو و مجهز 
بـودن بـه سـالح   های هسـته یی، مهم ترین چالشـی خواهد 

بـود کـه در دهـۀ آینده امریـکا باید بـا آن روبه رو شـود.
قـدرت سیاسـی و فرهنگی یـی کـه مـا در این جـا به عنوان 
قـدرت نـرم بررسـی می کنیـم، شـاخص دیگـر هژمـون 
اسـت که بازهـم نشـانه   های زوال آن در حال شـکل   گیری 
اسـت. اولیـن نشـانۀ    خدشـه دار شـدن قـدرت امریـکا بـه 
عنـوان هژمـون در تعییـن دسـتور کار   هـای بین المللی مهم 
اسـت. بـه عنـوان مثـال، سـازمان شـانگهای بـا عضویـت 
چهـار قـدرت هسـته یی چیـن، روسـیه، هنـد، پاکسـتان و 
قرقیزسـتان،  قزاقسـتان،  مثـل  غیرهسـته یی  چنـد کشـور 
هـدف  بـا   ۲۰۰۱ سـال  در  ازبکسـتان  و  تاجیکسـتان 
جلوگیری از نفوذ امریکا و ناتو در منطقه تأسـیس شـد؛ و 
قـرار اسـت در همـۀ زمینه های سیاسـی، امنیتـی، اقتصادی 

و فرهنگـی همـکاری کنند.
و  هنـد  روسـیه،  چیـن،  برزیـل،  عضویـت  بـا  بریکـس 
آفریقـای جنوبـی به عنـوان اقتصاد   هـای در حـال ظهور و 
گـروه G۴ در سـال ۲۰۰۱ بـا حضـور آلمـان، برزیل، هند 
و ژاپـن بـرای دسـت یابی بـه عضویـت دایـم در شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل، از دیگـر نهاد   هـای بین   المللی مهمی 
هسـتند کـه امریـکا نقـش تعیین کننده یـی در آن   ها نـدارد. 
حتـا شـکل   گیری مذاکرات بین کـرۀ شـمالی و جنوبی نیز 
به خوبـی نشـان می   دهـد ایاالت متحـده بیـش از این نقش 
تعیین کننده یـی در تعییـن دسـتور کارهـای بین    المللـی بـه 
عنـوان هژمـون را نـدارد و قدرت هـای بـزرگ و در حـال 
ظهـور خـارج از چارچوب هژمون دسـتور کارها را تعیین 
و بـا هم همـکاری می کننـد. همچنین بسـیاری از محققان 
ناآرامی هـای اخیـر در خاورمیانه که در رسـانه    ها و محافل 
علمـی عمدتـاً به عنوان »بیداری اسـالمی«، »بهـار عربی« از 
آن یـاد شـده را به عنوان طغیـان بنیادگرایان اسـالمی علیه 
دموکراسـی  به خصـوص  غربـی  ترویج شـدۀ  ارزش هـای 
و حقـوق بشـر می    داننـد کـه دیرزمانـی اسـت از سـوی 
کشـورهای غربـی به ویـژه ایـاالت  متحـده تبلیغ می شـود. 

آیندۀ نظـام بین الملل 
حـال کـه نشـانه   های زوال هژمونـی ایاالت  متحـدۀ امریکا 
بعـد از جنـگ سـرد را مورد بررسـی قـرار دادیـم، باید به 
ایـن سـؤال هم پاسـخ دهیـم که آینـدۀ نظـام بین الملل چه 
خواهـد بود؟ آیا بازهم شـاهد تغییر هژمـون خواهیم بود؟ 
پژوهش گـران سـناریوهای مختلفـی بـرای آینـدۀ جهـان 
شـاهد  آینـده  در  معتقدنـد  عده    یـی  کرده انـد؛  ترسـیم 
هژمون    هـای منطقه    یـی خواهیـم بـود، امریـکا در امریکای 
شـمالی، برزیـل در امریـکای التیـن، چیـن در شـرق و 
جنـوب آسـیا، افریقـای جنوبـی در افریقا، هند در آسـیای 
جنوبـی و روسـیه در اروپـای شـرقی و آسـیای مرکـزی. 
فاقـد قـدرت مسـلط  اروپـا و خاورمیانـه هـم  اتحادیـۀ 
خواهنـد بـود. برخی هـم قایل به این هسـتند کـه چین به 
عنـوان نماینـدۀ شـرق جایگزین هژمونی غـرب به رهبری 
ایـاالت  متحـده خواهـد شـد. عده   یـی نیز بـر ایـن باورند 
کـه قدرت    هـای نوظهور بـه توزیـع برابر   تر قـدرت راضی 
خواهنـد شـد و سیسـتم با کمـی تغییر بـه کار خـود ادامه 

خواهـد داد.
اتفـاق  بایـد منتظـر مانـد و دیـد کدام یـک در واقعیـت 
می   افتـد. مـن بـر ایـن بـاورم آنچـه اتفـاق خواهـد افتـاد، 
ترکیبـی از این سـه سـناریوی احتمالی خواهد بـود؛ یعنی 
هـم قدرت   هـای بـزرگ به ویـژه ایـاالت  متحـده مجبـور 
خواهند شـد سـهم بیشـتری از قدرت را برای قدرت های 
در حـال ظهـور در نظـر بگیرد و هم حضـور این قدرت ها 
در مناطـق مختلـف تـا حـد زیـادی از اقدامـات یک جانبۀ 
غـرب به ویـژه ایـاالت  متحـده جلوگیـری خواهنـد کـرد 
)یعنـی تـا حـدی شـاهد هژمون   هـای منطقه   یـی خواهیـم 
از  انتقـال قـدرت  یعنـی  اتفـاق  ایـن دو  نتیجـۀ  بـود( و 
غـرب بـه شـرق به صورت نسـبی و نـه مطلـق و همچنین 
نشـانه   های موجـود بـرای جایگزینی چین به جـای امریکا 
آن قـدر قـوی نیسـتند، ولی مطمئناً بـا در نظـر گرفتن همۀ 
شـاخص های یـک هژمـون، چیـن تنهـا آلترناتیـو موجود 

بـرای ایـاالت    متحده اسـت.

پژوهش گران سناریوهای 
مختلفی برای آیندۀ جهان 
ترسیم کرده اند؛ عده     یی 
معتقدند در آینده شاهد 

هژمون     های منطقه     یی خواهیم 
بود، امریکا در امریکای 

شمالی، برزیل در امریکای 
التین، چین در شرق و جنوب 

آسیا، افریقای جنوبی در 
افریقا، هند در آسیای جنوبی 
و روسیه در اروپای شرقی و 
آسیای مرکزی. اتحادیۀ اروپا 
و خاورمیانه هم فاقد قدرت 

مسلط خواهند بود. برخی 
هم قایل به این هستند که 
چین به عنوان نمایندۀ شرق 
جایگزین هژمونی غرب به 

رهبری ایاالت  متحده خواهد 
شد. عده    یی نیز بر این باورند 

که قدرت     های نوظهور به 
توزیع برابر    تر قدرت راضی 

خواهند شد و سیستم با 
کمی تغییر به کار خود ادامه 

خواهد داد

سیدرضا تقوی نژاد



سال l11 شمارۀ مسلسل l2635  چهارشنبه 27 قوس/ آذر l1398 20 ربیع الثانی l1441 18 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

ــالو  ــتلر، اس ــل، کوس ــش ب ــون اورول، هاینری ــنده گاني چ نویس
هــاول، میــالن کونــدرا، گــرام گریــن یــا فیلســوفاني چــون 
ــون آرون  ــکي، ریم ــر، کوالکوفس ــک، کارل پوپ ــون های ــن، ف برلی
ــن  ــد، و ای ــي بوده ان ــِپ پرولتاریای ــاي چ ــوِب گروه ه و ... مغض
ــرده و  ــور ک ــف ظه ــمایل مختل ــا در ش ــوي از انح ــب به نح غض
ــوف  ــه ارادۀ معط ــل ب ــا توس ــواره ب ــا هم ــن گروه ه ــد. ای مي کن
ــه  ــا ب ــد. در ُکل ی ــورد مي کنن ــران برخ ــن متفک ــا ای ــت ب ــه تهم ب
این هــا لقــب صهیونیســت مي دهنــد یــا جاســوس ســیا، یــا آن هــا 
ــوع  ــن ن ــا ای ــد و گوی ــوب مي کنن ــذا... منس ــس و ک ــه انگلی را ب

ــت.  ــي نیس ــا را پایان ــدوِي آن ه ــاي ب برخورده
بالطبــع، شــعار نمي توانــد جایگزیــن آموزه هــاي عقالنــي و 
ــرا  ــد داد. چ ــه بای ــا اندیش ــه را ب ــِخ اندیش ــود. پاس ــي ش منطق
ــت،  ــه زیربناس ــع، اندیش ــاحت جوام ــتي و س ــم هس ــه در عال ک
نــه سیاســت، نــه اقتصــاد، نــه...؛ همــۀ این هــا شــاخه یي از 
ــت و  ــت و تهم ــارت اس ــانۀ حق ــي، نش ــه اند. فحش پراکن اندیش
انــگ زدن، نشــانۀ درمانده گــي. طــرف داران دیکتاتــوري پرولتاریــا 
ــر  ــد س ــاید بتوانن ــند، ش ــي نمي رس ــه جای ــا ب ــن تاکتیک ه ــا ای ب

ــه...؟  ــود ک ــر خ ــا س ــد، ام ــیره بمالن ــي ش عده ی
ــا توســل بــه ارادۀ معطــوف بــه خودفریبــي  پُرمســلم، نمي تــوان ب
و تهمــت، ضعــِف خــود را پوشــاند و آن را توجیــه کــرد. توده یــي 
ــه جــاي این کــه  ــاد نگرفتــه  و ب جماعــت هنــوز الفبــاي نقــد را ی
ــه تنهــا  ــردازد. ن ــزه مؤلــف مي پ ــه نقــد انگی ــد، ب متــن را نقــد کن
بــراي نویســنده گان، بلکــه بــراي مترجمــان آثــارِ آنــان نیــز انگیــزۀ 
سیاســی مي تراشــند و بــه عبارتــی، نیت شناســی می کننــد. در 
ــوع  ــًا آســان ترین ن ــد نیســت و اتفاق ــل نق ــزه قاب ــه انگی ــی ک حال
ــن شــیوه متوســل  ــه ای ــه ب ســرکوب اندیشــه اســت و کســانی ک
ــت  ــه مصونی ــد؛ بلک ــي ندارن ــت علم ــاًل صالحی ــوند، اص می ش
ــا  ــم، ام ــد. بگذری ــي مي کنن ــع کار سیاس ــد و در واق ــي دارن سیاس

جــورج اورول.
اولیــن بــار انتشــارات پنگوئــن برگزیــدۀ مقــاالت اورول را منتشــر 
ــۀ  ــتار. در هم ــر ۹ جس ــت ب ــتمل اس ــاب مش ــن کت ــرد.)۱( ای ک
ــا در  ــده مي شــود. ام ــات و سیاســت دی ــاي ادبی مقــاالت آن، رد پ
ــات: بررســي  ــر ادبی ــن مجموعــه: »سیاســت در براب ــۀ ای ســه مقال
ســفرهاي گالیــور«، »سیاســت و زبــان انگلیســي« و »موانــع ادبیات« 
ــه  ــه شــده اســت کــه ب ــه ایــن موضــوع پرداخت به طــور اخــص ب
اعتقــاد مــن، ایــن جســتارها تریلــوژي هســتند، همان طــوري کــه 
ــر  ــات ۱۹۸۴، و درود ب ــاورم، رمان هــای مزرعــۀ حیوان ــن ب ــر ای ب

ــان. ــه در قلمــرو رم ــد، البت ــا هــم چنین ان کاتالونی
ــم و  ــهر کمونیس ــان ۱۹۸۴ آرمان ش ــود رم ــاهکار خ اورول در ش
ــه  ــه ب ــد، ک ــر مي کش ــه تصوی ــم را ب ــم و توتالیتاریس سوسیالیس
واقــع »شهري ســت پُرکرشــمه!« عکــس رفیــق اســتالین همــه جــاي 
شــهر دیــده مي شــود. در ایــن رمــان، اورول بنیــان مارکسیســم و 
استالینیســم را بــه نقــد مي کشــد. شــهر بــه کارخانــه شــبیه اســت و 
شــهروندان بــه کارگــران. همان گونــه کــه مارکــس شــهر را چنیــن 
ــا در  ــان حت ــن رم ــود. در ای ــن ب ــي اش چنی ــد و شــهر آرمان مي دی
ــي  ــا کــه گزارش گونه ی ــر کاتالونی ــز درود ب ــات و نی مزرعــۀ حیوان
ــگاه انتقــادي کامــاًل مشــهود  اســت از جنــگ داخلــي هســپانیه، ن
ــیده  ــد کش ــه نق ــن ب ــاي دروغی ــا آرمان ه ــاًل در آن ه اســت و کام

شــده اند.
ــد:  ــار وزارت خانه ان ــي چه ــع زندان ــردم به واق ــان ۱۹۸۴ م در رم
ــۀ  ــره جنب ــاي ســازمان یافته و غی ــه دروغ ه ــه ب وزارِت حقیقــت ک
قانونــي مي دهــد؛ وزارت صلــح کــه بــه جنــگ مي پــردازد؛ 
ــد؛ و  ــام مي ده ــي انج ــاي پولیس ــه کاره ــق ک ــۀ عش وزارت خان

ــت. ــدي اس ــه کارش جیره بن ــي ک ــۀ فراوان وزارت خان

صدهــا دوربیــن مراقــِب حــرکات و رفتــار شــهروندان اند، انــدک 
حرکتــي غیرحزبــي بــه پولیــس افــکار گــزارش مي شــود. گویــی 
ــي  ــان را تداع ــۀ خودم ــاي صوفیان ــا و جابلس ــهر جابلق ــن ش ای
ــزار  ــا ه ــر دروازه ب ــزار دروازه و ه ــا ه ــي شــهري ب ــد، یعن مي کن
ــري در  ــه و دیگ ــرار گرفت ــرب ق ــاي مغ ــي در انته ــبان. یک پاس
انتهــاي مشــرق. ایــن شــهر هــم ســمبولي اســت از محلــي بســیار 
ــن  ــا آخری ــرزخ ی ــال، ب ــم ارواح، مث ــت از عال ــزي اس دور. رم

ــزاران پاســبان. ــر نظــر ه ــۀ ســلوک، زی مرحل
به واقــع ۱۹۸۴ تصویــري اســت از زنــدان جدیــد. جابلقــا و 
ــان ها  ــهر، انس ــه در ش ــم، ک ــم و توتالیتاریس ــاي کمونیس جابلس
ــا پاســبانان  ــرادر ارشــد همــه کاره اســت و حت کاره یــي نیســتند، ب
ــه ارواح برزخــي  ــد. شــهروندان ب ــدون اجــازۀ او آب نمي خورن ب
آینده شــان  و  اســت  ریاضت کشــي  تکلیف شــان  مي ماننــد، 
ــد«؛  ــور نمي آی ــه تص ــده ب ــت و آین ــرده اس ــته م ــوم. »گذش نامعل
ــات از توتالیتاریســم و کمونیســم  ــه ادبی ــري ک ــن اســت تصوی ای

ارایــه مي دهــد.
افــراد گذشــتۀ خــود را فرامــوش کرده انــد، بایگاني هــا، کتاب هــا، 
دربــارۀ  کســي  مي شــوند.  بازنویســي  تاریــخ  و  روزنامه هــا 
انقــالب و پیــش از انقــالِب کمونیســتي چیــزي نمي دانــد. جامعــه 
ــبانان  ــود. پاس ــیده مي ش ــي کش ــمت فراموش ــه س ــه روز ب روز ب
امــور، به جــاي بازســازي و اصــالح جامعــه، بــه جــرح و تعدیــِل 
تاریــخ دســت مي زننــد. همــه چیــز تحــت نظــارِت حــزب اســت 
ــه  ــن نظــارت عمــوم شــده اســت. ب و نظــارت حــزب، جاي گزی
عبارتــي در ایــن آرمان شــهر، سرچشــمۀ شــناخت فقــط در حــزب 

ــود. ــد خالصــه مي ش ــِق ارش و رفی
بي ســبب نیســت کــه اورول ایــن رونــد غالــب را بدتــر از ماجــراي 
ــان  ــن و ایم ــرون وســطا، کلیســا دی ــد. در ق ــرون وســطا مي دان ق
ــان را  ــرد ایم ــه ف ــي داد ک ــن اجــازه م ــرد، در ضم ــه مي ک را دیکت
ــه  ــنبه ب ــت ش ــه دارد. نمي گف ــرگ نگ ــگام م ــا هن ــد ت از روز تول
چیــزی ایمــان داشــته باشــید و یکشــنبه بــه چیــز ی دیگــر... ایــن 
اصــل کم وبیــش در همــۀ ادیــان بنیــادي اعــم از مســیحیت، هنــد 
ــه هــر دینــي، زنده گــي خــود  ــر اســت. معتقــد ب و بودیســم معتب
ــف  ــش تحری ــاند و عواطف ــان مي رس ــه پای ــن ب ــان دی ــا هم را ب
ــز  ــت، همه چی ــن نیس ــر چنی ــت توتالیت ــا در حکوم ــود. ام نمي ش

ــود.)۲( ــته مي ش ــي نوش ــر روز برنامه ی ــراي ه ــه و ب دیکت
ــًا  ــت را غالب ــه اورول سیاس ــت ک ــن شیوه هاس ــه ای ــف ب ــا عط ب
ــا  ــات ی ــراد، احساس ــد  اف ــه در آن مي خواهن ــد ک ــي مي بین بازي ی
ــن شــیوه را  ــب ای ــد. اورول اصالح طل ــدا کنن شــرافِت خــود را ف
نمــی پســندد، چنان کــه در جســتار »موانــع ادبیــات« حملــۀ خــود 

ــد: ــي مي کن ــات حکومت ــه ادبی را متوج
ــده(  ــي )اجیرش ــنده گان حکومت ــي را نویس ــاي رادیوی »نمایش ه
رفتــار  کیفیــت  و  موضــوع  نمایش هــا  ایــن  در  مي نویســند. 
ــن  ــا ای ــف شــده اســت. ب ــش براي شــان تکلی شــخصیت ها، از پی
حــال، ایــن نوشــته ها مــواد اولیه  یــي هســتند کــه بایــد کارگــردان 
ــدان شــکل دهــد. کتاب هــا و مقــاالِت بي شــمار  و سانســورچي ب
ــاه و  ــتان هاي کوت ــوند. داس ــن مي ش ــن تدوی ــز این چنی ــي نی دولت
ــیني اند...«)۳( ــواره ماش ــعار در نشــریاِت ارزان هم ــه دار و اش دنبال
ــت.  ــاختار دول ــر س ــت ب ــدي اس ــد، تهدی ــل نباش ــه مهم »آن چ
ــا  ــا دســت کم در آن ه ــد ی ــف مي کنن ــا توقی ــته را ی ــات گذش ادبی
ــد«.)۴( ــود نباش ــع موج ــراي وض ــري ب ــا خط ــد ت ــت مي برن دس
ــد،  ــرار مي دهن ــردم ق ــار م ــي در اختی ــانه هاي گروه ــه رس آن چ
اغلــب همــان کیفیــت را دارنــد کــه اورول در ایــن دو پاراگــراف 
ــا ایــن حــال، مي تــوان نتیجــه گرفــت کــه القــاي  گفتــه اســت. ب
آگاهي هــاي کاذب، جــزو تکالیــِف حکومت هاســت. این کــه 

ــري  ــون موضع گی ــژه تلویزی ــانه ها به وی ــه رس ــن فکران علی روش
کارل  مي دانیــم،  کــه  همان طــور  نیســت.  بي دلیــل  مي کننــد، 
ــاي  ــه تماش ــد ک ــود مي دان ــیله یي بي خ ــون را وس ــر، تلویزی پوپ
ــانه های  ــم در کل رس ــو ه ــر بوردی ــت اســت. پي  ی ــالف وق آن ات
ــه  ــردم را ب ــگاه م ــه ن ــد ک ــبیه مي کن ــعبده تش ــه ش ــی را ب دولت
ــأله  ــل مس ــدن اص ــا از دی ــد ت ــت مي کنن ــن هدای ــمتي دروغی س
غافــل بماننــد. اورول حتــا در جســتار »ادبیــات و زبــان انگلیســي«، 
ــد  ــد. مي گوی ــادي مي دان ــي و اقتص ــان را سیاس ــول زب ــل اف عل
به خاطــر ایــن یــا آن نویســنده نیســت کــه زبــان انگلیســي زشــت 
مي شــود، علــت اصلــي در این جاســت کــه اندیشــه هاي مــا 
ــات  ــراي ادبی ــي، ب ــان سیاس ــي گفتم ــوند.)۵( یعن ــه مي ش احمقان
ــود،  ــي مي ش ــِف زبان ــبب ضع ــن س ــد، و همی ــاد مي کن ــع ایج مان
سیاســت مداران از ادبیــات بي بهره  انــد و گمــان مي کننــد بــا 
ــم  ــد خــود را عال ــاده مي توانن ــا افت ــوژي پیش پ ــه ترمینول توســل ب
ــوم  ــالِت نامفه ــا و جم ــد از واژه ه ــا مي توانن ــد و ت ــان دهن نش
اســتفاده مي کننــد تــا بــا مشــکل گویي اظهــار فضــل کننــد غافــل 
ــع  ــد، به واق ــت کن ــوم صحب ــد مفه ــه نتوان ــي ک ــه کس از این ک
ــه خــود در  ــي اســت ک ــد. دام ــد چــه مي گوی ــم نمي دان خــود ه
ــب و  ــا تصوی ــد ب ــان مي کنن ــا گم ــود. دولت ه ــار مي ش آن گرفت
تبلیــغ چنــد واژه و اصطــالح مي تواننــد بــر غنــای زبــان بیفزاینــد، 
ــات  ــرِخ ادبی ــوب الي چ ــد و چ ــي مي کنن ــان را سیاس ــا زب حت
مي گذارنــد. از ایــن رهگــذر اســت کــه زبــان هــم پویایــي خــود 
ــم  ــد و ه ــه درمي آی ــه صــورت مضحک ــد و ب را از دســت مي ده
ــه  ــب اســت ک ــر جال ــاي توتالیت ــرد. رژیم ه ــت مي گی ــِگ جهال رن
ــد.  ــد مي کنن ــرده بســیار تأکی ــاي ُم ــه اســتفاده از واژه ه همــواره ب
بــه گمــان آن هــا، ادبیــات یعنــي اســتفاده از واژه هــاي مــرده و وارد 
ــا  ــه کوشــش ها همــواره ب ــان. این گون ــه زب ــا ب ــن واژه ه ــردن ای ک
شکســت مواجــه شــده اســت. امــا همیشــه ایــن ماجــرا بــه شــکل 
ــاي آن  ــر غن ــوي و ب ــي ق ــان موقع ــود. زب ــرار مي ش ــدي تک کم
ــط  ــه دور از خ ــفه ب ــنده گان و فالس ــه نویس ــود ک ــزوده مي ش اف
ــند و  ــد بنویس ــهولت بتوانن ــه س ــز، ب ــوط قرم ــا و خط و مرزه
آثارشــان را منتشــر کننــد و نیــز آثــار آن هــا نقــد و بررســي شــود، 

ــان. ــه انگیزۀ ش ن
ــن  ــه چنی ــل ب ــا توس ــا ب ــه دولت ه ــت ک ــد اس ــا اورول معتق ام
مــواردي، موانــع ســر راه ادبیــات ایجــاد مي کننــد: نخســت 
این کــه مطبوعــات نــزد چنــد ســرمایه دار دولتــي متمرکــز مي شــود؛ 
ــه انحصــار خــود  دوم این کــه رادیــو، فلم هــا، تلویزیــون و ... را ب
ــراي  ــد ب ــه نویســنده گان را وادار مي کنن ــوم این ک ــد؛ س درمي آورن
ــارم  ــند؛ و چه ــازاري بنویس ــي ب ــن زنده گ ــاش و تأمی ــرار مع ام
این کــه مقامــات دولتــي و امنیتــي در همــۀ مســایل دخالــت 
ــنده  ــا نویس ــذا... ت ــد، و ک ــفارش مي دهن ــوژه س ــد و س مي کنن
ــاًل سیاســي اســت و  ــن روش هــا کام ــا ای ــد زنده گــي کند.ام بتوان
ســبب اتــالف وقــِت مؤلــف مي شــود و خالقیــِت آن هــا را از بیــن 
ــي از نویســنده گان  ــال آورد کــه خیل ــوان مث ــراوان مي ت ــرد. ف مي ب
بــه خاطــر همیــن مســایل، کارهاي شــان تاریــخ مصــرف دارنــد و 

ــوند. ــپرده مي ش ــي س ــه فراموش ــي ب ــس از مدت پ
ــته  ــي وابس ــا گروه ــزب ی ــه ح ــود را ب ــه خ ــنده گاني ک نویس
ــه  ــي ک ــد. کس ــاهکاري بیافرینن ــا ش ــر ی ــد اث ــد، نمي توانن مي کنن
ــه  ــود را گرفت ــم خ ــل تصمی ــع از قب ــد، به واق ــي مي اندیش حزب
ــان  ــد در هم ــد، مي خواه ــف کن ــزي کش ــد چی ــت. نمي خواه اس
چارچــوِب حــزب حرکــت کنــد و از خطــوط قرمــز حــزب عبــور 
نکنــد. نوشــته هاي آنــان ادبــي نیســت، پنــداري مانیفســت حــزب 

کمونیســت اســت.
در نظــرگاه اورول، ادبیــات کوششــي اســت بــراي نفــوذ در دیدگاه 

روز افــراد، از رهگــذر ضبــط تجربــه و آگاهــي کــه بــه آزادي بیــان 
ــگار و  ــن روزنامه ن ــذر، بی ــن رهگ ــس، از ای ــود. پ ــوط مي ش مرب
ــود دارد.  ــاوت فاحشــي وج ــي، تف ــي و سیاس ــندۀ غیرسیاس نویس
نوشــتۀ غیرسیاســي نوشــته یي فــردي اســت؛  در حالــي کــه نوشــتۀ 
سیاســي، جمعــي و مصلحتــي اســت. آزادي در ایــن قلمــرو بُعــد 
بســیار ظریفــي دارد کــه اتفاقــًا اورول خــوب از عهــدۀ تشــخیص 

آن برآمــده اســت:
ــر  ــود در براب ــور ش ــه مجب ــرگاه ک ــت، ه ــگار آزاد نیس »روزنامه ن
ــت  ــه محدودی ــد، ب ــکوت کن ــا س ــد ی ــم دروغ بنویس ــار مه اخب
خودآگاهــي خــود توجــه دارد. نویســندۀ غیرسیاســی نیــز زمانــي 
کــه بخواهــد دربــارۀ موضوعــات ذهــن خــود دروغ پــردازي کنــد، 
آزاد نیســت. مي توانــد بــه صــورت خــواب یــا کاریکاتــور درآورد 
تــا مفهــوم و منظــورش را روشــن ســازد، امــا نمي توانــد در ارایــۀ 

محتویــات ذهــن خــود دخالتــي کنــد.«)6(
ــد؛  ــاوز مي مان ــي تج ــع به نوع ــات در واق ــه ادبی ــت ب ورود سیاس
ــرِف اول  ــود و دروغ ح ــته مي ش ــار گذاش ــت کن ــت و صداق امان
و آخــر را مي زنــد. نویســندۀ سیاســي دروغ مي گویــد، حــال 
آن کــه نویســندۀ غیرسیاســي، در بــاب آن چــه مي اندیشــد و آن چــه 
دیدگاه هــاي  این کــه  بــدون  مي نویســد  مي کنــد،  احســاس 
ــه  ــد اســت ک ــد. اورول معتق ــت را در آن وارد کن ــا دول حــزب ی
نــه تنهــا دولــت توتالیتــر همــواره مانــع بیــان افــکار اســت، بلکــه 
ــه  ــزي ب ــد. چی ــه مي کن ــه را دیکت ــد و اندیش ــر مي نه ــا را فرات پ
ــود  ــنده وج ــهروندان و نویس ــراي ش ــي ب ــوزۀ خصوص ــام ح ن
ــا  ــد، ت ــي بیافرین ــي کاذب و جعل ــد آرمان ــت مي کوش ــدارد. دول ن
ــراد  ــراي اف ــا ب ــر زنده گــي عاطفــي نویســنده مســلط شــود. حت ب
ــه  ــت ک ــذر اس ــن رهگ ــد و از ای ــن مي کن ــار تعیی ــۀ رفت ضابط
ــد؛  ــوس مي کن ــي محب ــي مصنوع ــزوي و در جهان ــنده را من نویس
ــا  ــدارد. حت ــود ن ــه وج ــراي مقایس ــاري ب ــه در آن معی ــي ک جهان
ادبیــات  اورول مي گویــد  کنتــرل درمــي آورد.  بــه  را  کــردار 
ــن  ــر ای ــن ب ــا م ــد، ام ــد کن ــرایطی رش ــن ش ــد در چنی نمي توان
ــات  ــراي ادبی ــت ب ــه سیاس ــي ک ــۀ محدودیت های ــا هم ــاورم ب ب
ایجــاد مي کنــد، ادبیــات و فلســفه و ... بــه حیــات خــود در 
اشــکال گوناگــون ادامــه مي دهــد. نوشــتن امــري حســي اســت و 

ــرد. ــارت ک ــارج نظ ــر آن از خ ــوان ب ــي، و نمي ت درون
ــات غیرسیاســي  ــاز ادبی ــي شــود، ب ــا اگــر جهان توتالیتاریســم حت
ــد  ــه نویســندۀ غیرسیاســي نمي توان ــود نخواهــد شــد؛ چــرا ک ناب

ــوار ضبــط صــوت. ــا ن »صفحــۀ گرامافــون« باشــد ی
ــا  ــول اورول، حت ــه ق ــت. ب ــي، اصالح گراس ــندۀ غیرسیاس نویس
ــام نویســنده،  ــا در مق ــد؛ ام ــر رأي ده ــه حــزب کارگ ــد ب مي توان
در جنبــش سوسیالیســتي و ... شــرکت نمي کنــد، چــون بــه هیــچ 
دولــت و حکومــت و حزبــي تعهــد نــدارد. او از هیــچ مانیفســِت 
ــتي ها و  ــۀ زش ــا هم ــه را ب ــد، جامع ــروي نمي کن ــي یی پی سیاس
ــر  ــه تصوی ــي ب ــي و حکومت ــات حزب ــه دور از القائ ــا ب زیبایي ه
ــد،  ــریح مي کن ــي تش ــت جراح ــود را روي تخ ــا خ ــد. حت مي کش
دل و رودۀ خــود را بیــرون می کشــد. حتــا باورهــاي خــود را نقــد 
مي کنــد، چــرا کــه ادعــاي خوشــبخت کــردن بشــریت را نــدارد، 
پــس خطرنــاک هــم نمي توانــد باشــد. ولــی نویســنده گان سیاســي 
ــمان  ــه ریس ــگ زدن ب ــا چن ــد ب ــر مي کنن ــون فک ــد چ خطرناک ان
دولــت و سیاســي نوشــتن و توجیــه سیاســت هاي دولتــي، 
ــا  ــد، ام ــي کنن ــه ســوي ســعادت راهنمای ــد بشــریت را ب مي توانن
ــان را  ــه جه ــروژۀ خوشبخت ســازي اســت ک ــن پ ــد همی نمي دانن

بــه جهنــم تبدیــل کــرده اســت.

نويسنده گاِن سياسي
ند  خطرناك  ا

هاشم بنـا پور

اورول معتقــد اســت کــه دولت هــا بــا 
ــر  ــع س ــواردي، موان ــن م ــه چنی ــل ب توس
نخســت  مي کننــد:  ایجــاد  ادبیــات  راه 
ــزد چنــد ســرمایه دار  این کــه مطبوعــات ن
دولتــي متمرکــز مي شــود؛ دوم این کــه 
رادیــو، فلم هــا، تلویزیــون و ... را بــه 
انحصــار خــود درمي آورنــد؛ ســوم این کــه 
بــراي  مي کننــد  وادار  را  نویســنده گان 
ــازاري  ــي ب ــن زنده گ ــرار معــاش و تأمی ام
مقامــات  این کــه  چهــارم  و  بنویســند؛ 
مســایل  همــۀ  در  امنیتــي  و  دولتــي 
ســفارش  ســوژه  و  مي کننــد  دخالــت 
مي دهنــد، و کــذا... تــا نویســنده بتوانــد 
زنده گــي کند.امــا ایــن روش هــا کامــاً 
سیاســي اســت و ســبب اتــاف وقــِت 
مؤلــف مي شــود و خاقیــِت آن هــا را از 
بیــن مي بــرد. فــراوان مي تــوان مثــال 
بــه  نویســنده گان  از  خیلــي  کــه  آورد 
کارهاي شــان  مســایل،  همیــن  خاطــر 
ــي  ــس از مدت ــد و پ ــرف دارن ــخ مص تاری

مي شــوند فراموشــي ســپرده  بــه 
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قاچاقبـران انسـان بـا دروغ هـای شـاخ دار و با نشـان 
دادن باغ های سـرخ و سـبز مردم افغانسـتان را فریب 

می دهنـد.
سـال  چهـار  از  خانواده هـا،  و  جوانـان  از  شـماری 
بـه این سـو بـه دالیـل مختلـف، به نسـبت بیـکاری، 
بـه  دسـت  ناامنـی،  و  اقتصـادی  مشـکل  ناامیـدی، 
آنجـا  از  و  زده  بـه کشـور های همسـایه  مهاجـرت 
می خواهنـد بـه اروپـا و امریـکا برونـد، اما این سـفر 
تمـام  زنده گی شـان  و  جـان  قیمـت  بـه  خطـر  پُـر 

می شـود.
اخیـراً گزارش هـای از کشـور ترکیـه می رسـد کـه 
دولـت ایـن کشـور مهاجریـن مقیـم آن کشـور را از 
شـهرهای مختلـف جمـع آوری و رد مـرز می کننـد.

یک تـن از مقامات سـفارت افغانسـتان مقیم در ترکیه 
گفـت: در ایـن اواخر هـر هفته ۷۰۰ تـا یک هزار نفر 
کـه بـا صـد مشـکل خـود را بـه ترکیـه می رسـانند، 
از ایـن کشـور کشـیده شـده و بـه افغانسـتان انتقـال 

می شـوند.
قـرار گزارش هـای سـفارت افغانسـتان مقیـم شـهر 
اسـتانبول، تنهـا در سـال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خورشـیدی 
بـه تعـداد 6۴۰۰۰ هـزار نفـر افغانسـتانی کـه به طور 
غیرقانونـی وارد خـاک ترکیه شـده بودنـد، دوباره به 

افغانسـتان برگشـت داده شدند.
طبـق اطـالع خبرنـگار روزنامـۀ مانـدگار ۸۰۰ تـن 
شـهروند افغانسـتان در زنداِن »مال تپـه« به اتهام های 

گوناگـون زندانـی می باشـند.
 ۱۳۹۸ و   ۱۳۹۷ سـال های  جریـان  در  همچنـان 
خورشـیدی بـه تعداد سـی صد نفـر نفـر در حوادث 

مختلـف جـان باختـه انـد.
نیازمنـد  آدم هـای  فریـب  راه  در  انسـان  قاچاقبـران 
این سـرزمین دسـت و آسـتین بـرزده و خانواده های 

بی خبـر را بـا حیله هـای مختلـف فریفتـه و در رنـج 
و محنـت بزرگـی گرفتار می سـازند. امـا وزارت های 
مسـوول در ایـن زمینـه تا کنـون هیچ اقدامـی نکرده 

ند. ا
وضعیـت پناهجویـان در شـهرهای مختلـف ترکیـه 

خیلـی اسـفبار و غم انگیـز اسـت.
تعـداد زیـای از خانواده هـا بـا از دسـت دادن مـرد 
خانـواده وضعیـت رقت بـاری دارنـد؛ همچنـان گفته 
شـد خانواده هـای انـد کـه زنـان و دختـران شـان را 
قاچاقبـران انسـان، بـا حیلـه و تذویـر بـا خـود برده 
هیچ گونـه  آنهـا  سرنوشـت  از  خانواده هـا  وایـن 

اطالعـی در دسـت ندارنـد.

خارجـه  وزارت  رتبـه  عالـی  کارمنـدان  از  یکتـن 
افغانسـتان گفت: بـا وجود دادن گزارش های مسـتند 
و ارایـه آن بـه مقامـات وزارت امـور مهاجریـن، امـا 
تـا کنون هیچ گونـه اقدامی صـورت نه گرفته اسـت.
گزارش هـای مسـتندی هـم وجـود دارد که شـماری 
از شـهروندان افغانسـتان بـه شـکل فجیعـی در ایـن 
کشـور کشـته شـده اند، امـا از قاتلیـن و جنایتکاران 

ایـن مـوارد خیری در دسـت نیسـت.
بـا  جوانـان  تشـویق  و  تبلیـغ  بـرای  قاچاقبـران 
فیسـبوک های جعلـی و راه هـای مختلف مـردم ما را 
اغـوا کـرده و از ایـن مـدرک پول های خیلـی کالنی 

را بـه جیـب می زننـد.

در کشــورهای جهــان امروزی، بیشــتر از هــر زمانی، 
بحث هــای همچــون: توســعه، مطــرح می شــود کــه 
در آن، نقــش زنــان بــه شــدت مــورد ارزیابــی قــرار 
ــان در  ــک انس ــث ی ــون زن منحی ــت چ ــه اس گرفت
تمامــی عرصه هــا و موقعیت هــا؛ به خصــوص در 
ــوده و  ــی اوالد ب ــده زنده گ ــادر، نظم دهن ــش  م نق
ــه شــمار  ایــن خــود یــک رکــن اساســی توســعه ب
ــه  ــت ک ــعۀ اس ــده آل، توس ــعۀ ای ــی رود و توس م
ــه  ــر گرفت ــانی زن را در نظ ــی و انس ــت طبیع موقعی
ــه فراموشــی نمی ســپارد  ــرد ب ــا م ــاوت آن را ب و تف
و نقش هــای متناســب بــا ویژه گــی زنــان را در 

محــراق توجــه دارد. 
در واقــع مشــارکت زنــان در امــور توســعه از ســال 

۱۹۸۰ میــالدی مــورد بحــث قــرار گرفتــه کــه 
ــراری  ــر برق ــد ب ــعه، تأکی ــیت و توس ــدگاه جنس دی
ــه  ــعی دارد ک ــز س ــد و نی ــرد می کن ــش زن و م نق
ماهیــت مشــارکت زنــان را در محیــط فعالیــت، چــه 
در درون و چــه در بیــرون از خانــه تحلیــل و تجزیــه 
ــای  ــی اعض ــوان تمام ــن ـ از ت ــن چنی ــد و ای نمای
ــره  ــدار به ــعه پای ــه توس ــیدن ب ــرای رس ــه ب جامع

ــد.  جوی
ــه  ــتیابی ب ــل در دس ــی ترین عام ــن و اساس مهمتری
توســعه همانــا منابــع بشــری اســت کــه بــا اســتفاده 
ــرمایه  ــان س ــه هم ــان ها ک ــزاری انس ــوان نرم اف از ت
ــت  ــه آن دس ــوان ب ــتند می ت ــری هس ــروی بش و نی
یافــت . وقتــی هــم صحبــت از منابــع انســانی 

ــت.  ــرح نیس ــی مط ــیت خاص ــود، جنس می ش
امــا بایــد گفــت کــه بــرای ســهم گیری زنــان 
به نــام  اســت  فراینــدی  توســعه  عرصــۀ  در 
ــل  ــازی عوام ــی روشن س ــان یعن ــازی زن توانمندس
ــوان  ــه می ت ــان ک ــاختن زن ــد س ــرای توانمن ــر ب موث
ــاده  ــرفت آم ــعه و پیش ــه توس ــان را ب ــه زن اینگون
ــاوری  ــود ب ــز خ ــازی نی ــور از توانمندس ــرد. منظ ک
ــال  ــر حضــور فع ــان می باشــد و ب ــی زن و خودکفای
ــه توســعه اذعــان  ــان در اجــرای برنام و مســتمر زن

ــی ورزد. م
ملــل  ســازمان  طــرف  از  زنــان  توانمندســازی 
ــارت  ــه عب ــود ک ــش می ش ــج بخ ــامل پن ــد ش متح
ــت و  ــق مالکی ــتن، ح ــاس ارزش داش ــد از: احس ان
تصمیم گیــری، حــق دسترســی بــه فرصت هــا و 
ــل و  ــود در داخ ــی خ ــرل زنده گ ــق کنت ــع، ح مناب
ــان  ــر جری ــذاری ب ــدرت تاثیرگ ــه، ق ــرون از خان بی
ــه وجــود آوردن نظــام  ــرای ب ــرات اجتماعــی ب تغیی
ــی.  ــی و جهان ــدودۀ مل ــادی در مح ــه اقتص عادالن
ــد  ــان بای ــوارد، زن ــن م ــت چنی ــر داش ــا در نظ ب
بــه عنــوان شــهروندان فعــال قلمــداد شــوند و 
ایــن یعنــی عالی تریــن ســطح نــوع مشــارکت 
ــور  ــان را در ام ــارکت زن ــری و مش ــه تصمیم گی ک
ــد.  ــان می کن ــی بی ــی و اجتماع ــی خانواده گ زنده گ
از جملــه معیارهایــی کــه در فراینــد توانمندســازی 
زنــان، رول عمــده دارنــد عبــارت انــد از: دسترســی 
بیشــتر بــه تحصیــالت رســمی، دسترســی بــه منابــع 
مالــی، بهبــود وضــع ســالمت، برخــورداری از حــق 
مالکیــت قانونــی، رفــع تبعیــض از بــازار کار و 
ــازی  ــه توانمندس ــنتی ب ــای س ــًا حــذف باوره نهایت
ــان، جهــت ارتقــای مشــارکت شــان و دســتیابی  زن
ــد.  ــک می نمای ــیتی کم ــری جنس ــداف براب ــه اه ب
ــادوش  ــعه ـ دوش ــه توس ــان در پروس ــه، زن اینگون
ــاه، ترقــی و  ــرای رف مــردان منحیــث یــک انســان ب
پیشــرفت جامعــه تــالش بــه خــرج دهنــد و شــاهد 

ــند.  ــعادت مند باش ــکوفا و س ــه ش جامع

توانمندسازیمشارکتیزناندرروندتوسعه

تـرکیه؛مهـاجـرتپُرخطـر!

غنیباانتصابنورستانی...
عزت  به  نورستانی  آقای  دومی  تابعیت  نگرفتن   

مجلس سنا بازی کرده است.
یوسـف نورسـتانی از نماینـده گان انتصابی رییس 

حکومـت وحـدت ملی در مجلس سـنا اسـت.
او تاکیـد کـرد کـه بعـد از ایـن باید در ایـن مورد 

دقت بیشـتر صـورت گیرد.
نیـز  سـنا  مجلـس  دیگـر  عضـو  زابلـی  زلمـی   
از  نورسـتانی  آقـای  عاجـل  برکنـاری  خواسـتار 
عضویـت مجلس سـنا شـد و گفت کـه او آبروی 

سـنای کشـور را زیـر سـوال بـرده اسـت.
ایـن گفته هـا درحالـی از سـوی سـناتوران مطرح 
صدیقـی  صدیـق  گذشـته  روز  کـه  می شـود 
توییتـر  در  نیـز  جمهـوری  رئیـس  سـخنگوی 
نوشـته اسـت: »جـرم یـک عمل شـخصی اسـت. 
هیـچ کسـی، در هیـچ مکانـی نمی توانـد مافـوق 
قانون باشـد. آقای یوسـف نورسـتانی، شهروندی 
آقـای  کـه  صورتـی  در  دارد.  را  افغان-امریـکا 
نورسـتانی مرتکـب عمـل غیـر قانونـی در امریکا 
شـده باشـد، نهادهای عدلـی و قضایی آن کشـور 

می تواننـد در مـورد وی تصمیـم بگیرنـد«.
یـک دادگاه امریکایـی، احمدیوسـف نورسـتانی 
رییس پیشـین کمیسـیون انتخابـات و عضو فعلی 
مجلـس سـنای کشـور را بـه جـرم »دزدی پـول 
عامـه« بـه ده سـال زنـدان و پرداخـت ۲۵۰ هـزار 

دالـر امریکایـی جریمـه محکـوم کـرد.
سـایت وزارت عدلیـه ایـاالت متحده امریکا سـه 
روز پیـش نوشـت: »صبـح امروز آقای نورسـتانی 
در دادگاه فـدرال اعتـراف کـرد کـه بیـش از ۱۰۰ 
هـزار دالـر امریکایـی را از حکومـت امریـکا بـه 
شـکل غیرقانونـی دریافت کرده و میان سـال های 
۲۰۱۵ تـا ۲۰۱۸ سـفرهای پنهانی بیـرون از امریکا 

داشته اسـت«.

فرح دیبا انوری 

نازیا نذیر

د ولسمرشۍ نوماندان...
نومــوړي د امنیــت شــورا غونــډې تــه وویــل، د ټاکنــو 

پایلــه چــې هــر څــه وي، وي بــه؛ خــو ســوله راتلونکي 

حکومــت تــه تــر هــر څــه مهمــه ده.

پــه ورتــه وخــت کــې د امریــکا متحــده ایاالتــو د 

ــناتور  ــهور س ــو مش ــد ی ــتونکي ګون ــوري غوښ جمه

لېنــديس ګراهــام هــم افغانســتان تــه د خپــل ســفر پــر 

ــو  ــو ورځ ــې راتلونک ــد دی چ ــيل، هیله من ــال وی مه

کــې د افغانســتان نــوی حکومــت جــوړ او لــه طالبانــو 

ــړي. ــره ک ــه براب ــه زمین ــرو ت ــولې خ رسه د س

ــو  ــو ورځ ــې راتلونک ــم چ ــد ی ــل: »هیله من ــه ووی هغ

ــه  ــه مــرشوع بڼ ــې پ ــرو او رأی ــوی حکومــت ول کــې ن

ــړای  ــوړ او وک ــت ج ــوی حکوم ــو ن ــمېرل يش څ وش

ــي،  ــالوی وټاک ــو پ ــاره ی ــرو لپ ــولې خ ــې د س يش چ

داســې پــالوی چــې د افغانســتان لــه خلکــو اســتازويل 

ــه  ــوږ ل ــې م ــال ک ــو ح ــې ی ــه داس ــاید پ ــړي او ش وک

ــرې  ــدي خ ــاره ج ــای لپ ــړې د پ ــو رسه د جګ طالبان

ــرو.« ول

ښــاغيل ګراهــام همــدا ډول د مــيل یــووايل حکومــت 

لــه مرشانــو رسه کتــيل دي.

ارګ پــه یــوه خپــره کــړې خرپاڼــه کــې لیــکيل، لېنديس 

ګراهــام رسه لیدنــه کــې ولســمرش غنــي ویــيل، ترورېزم 

ــدې ګــډ ګــواښ  ــر وړان ــت پ ــو د امنی د دواړو هېوادون

دی او اړتیــا ده چــي پــر ضــد یــې ګــډه مبــارزه ويش.

خرپاڼــه وايــي ولســمرش دا هــم ویــيل چــې د ســولې 

پــه اړه عمومــي اجــاع موجــوده ده، خــو اوربنــد او لــه 

افغانســتان بهــر د طالبانــو پــر امــن پنــاه ځایونــو مترکــز 

هغــه پوښــتنې دي چــې بایــد ځــواب يش.

ــام رسه  ــديس ګراه ــي، لېن ــا واي ــت بی ــه رياس اجرائی

لیدنــه کــې عبداللــه عبداللــه د ټاکنــو پــر روڼتیــا ټینــګار 

ــې ده. ــوب بلل ــو لومړیت ــوله یې د افغانان ــړی او س ک

د افغانســتان د راتلونکــي حکومــت د ژر جوړېــدو پــه 

ــم د  ــې ال ه ــږي چ ــې کې ــال څرګندون ــې مه اړه داس

دغــه هېــواد د ټاکنــو خپلــواک کمېســیون د ولســمرشۍ 

ټاکنــو د لومړنــۍ پایلــو د اعــالن کــره نېټــه نــه ده 

ــړې. ــانه ک روښ

ــې د  ــو ک ــه اووه والیتون ــيل، پ ــدې وی ــیون وړان کمېس

ــې  ــه، د روان ــته ب ــې وروس ــمېرنې او څېړن ــا ش ــو بی رأی

ــۍ  ــو لومړن ــمرشۍ ټاکن ــې د ولس ــه اوږدو ک ــۍ پ اوون

ــزه يش. ــه ډاګی پایل

کمېســیون پــه تېــرو دوه میاشــتو کــې دوه ځلــه د 

لومړنیــو پایلــو د اعــالن نېټــه خلکــو رسه رشیکــه کــړه، 

خــو ونه توانېــده پــه دې نېټــو د ولســمرشۍ ټاکنــو 

ــړي. ــالن ک ــه اع پایل
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درآمد
تصویـب قانوِن حمایت از کودکان پس از چندین سـال در 
مجلس نماینده گان افغانسـتان سـروصداهایی بی پیشـینه یی 
را ایجـاد کـرده اسـت. گفتـه می شـود مخالفـان ایـن قانون 
آجنداهـای بعـدی مجلـس نماینـده گان را تا تغییر اساسـی 
ایـن قانـون تحریـم کـرده انـد. در قانـون تصویـب شـده، 
حمایـت از کودکان اصل قرارداده شـده و سـن معین برای 
کـودک هـژده سـال مشـخص گردیـده اسـت. بحثـی کـه 
پیرامـون ایـن موضـوع شـبکۀ تلویزیونـی طلوع نیـوز به راه 
انداختـه بـود، بـه خوبی نشـان داد کـه مخالفـان و موافقان 
ایـن موضـوع دچـار خلـط مفاهیـم شـده و دیدگاه هایـی 
سـه گانـه بلـوغ را در چنبـرۀ یـک مفهـوم بیـان می نمایند. 
بـرای روشـن شـدن ایـن بحـث الزم می دانـم کـه بـا نظر 
انداختـن پیرامـون مفهـوم بلـوغ و مراحل رشـد کـودک به 
دیدگاه-هـای مختلـف در ایـن موضوع بپردازیـم. تردیدی 
نیسـت کـه  باگذشـت زمـان در زنده گی مراحلی بر انسـان 
می گـذرد و هـرم رحلـه ویژه گی هـای به خصـوص روحی 
و جسـمی خـود را دارا می باشـد. یکـی از ایـن مراحـِل 
مهـم کـه نظریـات مختلفـی را بـه سـوی خـود کشـانده 
اسـت مرحلـه بلوغ و یـا به تعبیـری نقطۀ آغازیـن تکلیف 
بیـان  بـه  می تـوان  را  بلـوغ  اسـت.  مسـوولیت پذیری  و 
سـاده مرحلـۀ زیسـتی  دانسـت کـه پسـر و دختـر بـا گام 
گذاشـتن در ایـن مرحلـه اسـاس مفتخـر بـه تکلیـف الهی 
شـده و خطاب هـای الهـی را متوجـه خویـش می داننـد. 
هم چنـان در ایـن مرحلـه فقـه اسـالمی موضـوع عباداتـی 
چـون نماز، روزه و حـج و معامالت ماننـد خرید، فروش، 
اجـاره، ازدواج و طـالق و در بخـش جـزا اجـرای حـدود 
و قصـاص و... سـرنخ اجـرا گرفته اسـت. بنابراین بررسـی 
مرحلـۀ بلـوغ، شـناخت و حقیقـت و عالیـم آن از منظـر 
فقـه اسـالمی حایـز اهمیـت اسـت. فقیهان سـنی و شـیعه 
در برخـی از ایـن مسـایل دیدگاه هـای مختلـف داشـته و 
هـر کـدام سـعی نموده انـد با اسـتناد بـر آیـات و روایات 
دیدگاه خویش را تقویت بیشـتر بخشـند. ما در این نبشـته 
سـعی می ورزیـم معیارهـای بلـوغ را از دیـدگاه مذاهـب 
بـه  باپرداختـن  و  گرفتـه  بررسـی  بـه  اسـالمی  مختلـف 
تفکیـک سـن بلوغ در عبـادات و غیر عبـادات، دیدگاه های 

وارده برایـن بحـث را مـورد کاوش قـرار بدهیـم.

مفهوم بلوغ
بلـوغ بـر وزن فعـول مصـدری اسـت از ریشـۀ بلـغ، بـه 
معنـای رسـیدن و نمـو کـردن و در پاره یـی از منابـع  بلوغ 
بـه دو معنا آمده اسـت، معنای نخسـتین وصول و رسـیدن 
بـه چیـزی و معنـای دوم هـم بلوغ معنای شـرف رسـیدن 
و وصـول را افـاده می کنـد، بـی آن کـه بـه آن جـا رسـیده 
باشـد. در اصطـالح فقه های سـنی بلـوغ یعنی پایـان یافتن 
حـد ُخردسـالی و یـا بـه حالـت از انسـان گفتـه می شـود 
کـه چـون نزدیکـی کنـد، آب منـی از وی بیـرون شـود. 
فقیهـان اهـل تشـیع منظـور از بلـوغ را حلـم و رسـیدن به 
حدنـکاح بـه سـبب پیدایش منـی دانسـته و اولیـن مراتب 
صـدق مردانگـی در جنـس مذکـر و اولیـن مراتـب صدق 
زن بـودن در جنـس مونـث را بلـوغ معنـا کـرده انـد. از 
آن جـا کـه بلـوغ یـک تحـول جسـمی و روحـی اسـت و 
شـناخت آن اکثـر اوقـات بـه دقـت مشـخص نمی گـردد. 
بـرای آن عالیـم و نشـانه های مختلـف از سـوی فقیهـان 
بیـان شـده اسـت کـه می تـوان ایـن سـه مـورد از جملـه 
احتـالم و خـروج منـی، رویـش موهـای خشـن در بـاالی 
آلـت و سـن)با اختـالف در تفـاوت دختر و پسـر( نام برد. 
هـر چنـد عوامـل موثر بـر شـروع بلـوغ از جملـه وراثت، 
و  روان شـناختی  موقعیـت جفرافیایـی، وضعیـت  تغذیـه، 
محرک هـای محیطـی از مهم تریـن بحث هـای معیـار بلـوغ 
بـه شـمار می رونـد. بـا آن هـم بـه نظر می رسـد کـه تعیین 

سـن بلـوغ که امـام ابوحنیفـه در دختـران هفده سـالگی و 
در پسـران هـژده سـالگی معیـار می کنـد، می توانـد خـط 

درشـتی باشـد برمحـور ایـن بحث.

بلوغ و معیارهای آن 
سـورۀ   ۱۵۲ آیـه  بـه  اسـتناد  بـا  حنفـی  فقهـای  مشـهور 
انعـام کـه خداونـد ج می فرمایـد: )و بـه مـال یتیـم جـز 
بـه نحـوی هرچـه نیکوتـر نزدیـک نشـوید تابه حد رشـد 
خـود برسـد(. می گوینـد بلوغ نشـانۀ یک سـانی نداشـته و 
ایـن اتفـاق در دختـران بـا عـادت ماهانـه و در پسـران بـا 
احتـالم شـروع می شـود. برهمیـن مبنـا در فقـدان عالیـم 
جسـمی، سـن کـودک مـورد مـالک بلـوغ تلقی می شـود. 
نکتـۀ قابـل اهمیـت در ایـن دیدگاه نگرشـی طیفی به سـن 
بلـوغ اسـت. ناگفته نباید گذاشـت کـه فقهای حنفـی میان 
مرحلـۀ آغازیـن بلـوغ و مرحلـۀ تکمیـل آن تفکیـک قایل 
شـده و مرحلـۀ آغـاز بلـوغ را  در دختـران از نُـه سـالگی 
شـروع تا تکامل سـنی هفده سـالگی و در پسران از دوازده 
سـالگی تـا تکامـل سـن هـژده سـالگی در نظر گرفتـه اند. 
)ر.ک: مرغینانـی، بـی تـا، ۲۸۱/۳(. هرچنـد فقیهـان ماننـد 
محمـد و ابویوسـف بـا یک سـان انـگاری سـن بلـوغ در 
دختـران و پسـران پانـزده سـالگی را معیـار بلوغیـت کامل 
دانسـته اند)بابرتـی، بی تـا،۲۷۰/۹(. اما این دیـدگاه نه تنها 
از جانـب اکثریـت فقهـای حنفی قابـل قبول نیسـت، بلکه 
در بیشـتر کشـورهای حنفـی مذهـب هـم به مرحلـۀ اجرا 
گذاشـته نشـده اسـت. فقهـای مالکی شـبیه فقهـای حنفی 
معیـار بلـوغ را در نشـانه های جسـمی ندانسـته و معیـار 
سـنی بلـوغ را در دختر و پسـر هـژده سـالگی تعیین نموده 
اند)حطـاب،۱۴۱۲ ق،۳6۷/۱؛ابـن رشـد ۱۳۹۵ ق،۲۲۸/۲-
۲۲۷(. بقیـه مذاهب اسـالمی مانند شـافعی حنبلـی و امامیه 
هـر کـدام بـه ترتیـب معیـار سـنی کمـال بلـوغ را پانـزده 
سالگی)شـافعی۱۳۹۳ ق،۲۲۰/۳، ماوردی ۱۴۱۴ق، ۳۴۳/6-
۳۴۲؛ عمرانـی، ۱۴۲۱ق،۲۱۹/6(. حنلبـی نقطـۀ آغازیـن را 
بـرای دختـران نـه سـالگی و بـرای پسـران ده سـالگی و 
مرحلـۀ کمـال بلـوغ سـنی را بـا نـگاه یک سـان انـگاری 
پانزده سـالگی دانسـته اسـت)مرداوی،۱۴۱۹ ق،۳۲۰/۵،ابن 
قدامـه ۱۴۱۴ ق ۱۲/۳،بهوتـی، بـی تـا،۴۴۳/۳(. در پایـان 
بلـوغ  معیـار  را  نشـانه های جسـمی  امامیـه  فقهـای  هـم 
دانسـته و مراتـب سـنی آن را بـرای دختـر نُـه سـالگی و 
بـرای پسـر پانـزده سـالگی تعییـن کـرده اند)نجفـی۱۴۰۴ 
ق،۲6/۱۳ و۱6؛ همچنین ر.ک سـبزواری،بی تا۴۱۹،طوسی، 

الخـالف،۱۴۰۷ق،۲۸۳/۳(.
بـه هـر حـال، نکتـۀ فوق العـاده مهـم در بحـث بلـوغ ایـن 
نیسـت کـه تعییـن سـن بلـوغ بسـتگی  بـه رشـد مـو در 
زنانـه  خون ریـزی  یـا  و  اسـپرم  شـدن  خـارج  شـرم گاه، 
هسـت یانـه؛ بلکـه آن چـه مـورد بحـث و نیازمنـد کاوش 
بیشـتر را دارد، همانا تفکیک میان سـن بلـوغ در عبادات و 
غیـر عبادات اسـت که دو دیـدگاه پیرامـون موضوع مطرح 

ست. ا
دیدگاه اول: هم سان انگاری

برخـی از فقهـای مسـلمان بـه صراحـت از یک سـان بودن 
معیـار بلـوغ در عبـادات و غیر عبادات دفاع کـرده اند. این 
عـده از فقهیـان مرحله احتـالم را مرحله آغـاز همه احکام 
اسـالمی دانسـته و سـعی نمـوده انـد با اتکا به سـه نشـانۀ 
جسـمی، خروج منی، روییدن موی برشـرم گاه و رسیدن به 
سـن پانـزده سـالگی را برای پسـران وعالیم عـادت ماهانه 
را بـرای دختـران، شـرط وجوب بلوغ در عبـادات و غیر و 
عبادات قـرار بدهند)نجفـی،۱۴۰۴ق،۳۴۸/۱6(. ناگفته نبابد 
گذاشـت اکثر فقهـای که باورمنـد دیدگاه هم سـان انگاری 
هسـتند، از فقیهـان اهـل تشـییع هسـتند چنان که امـام باقر  
اجـرای حـدود بر فـرد را منوط بـه خـروج وی از کودکی  
و رسـیدن به رشـد عقلی دانسـته و  سـپس آن را به سـایر 

اقدامـات مالـی وی هـم چـون خریـد و فروش نیـز تعمیم 
داده انـد، بـدون ایـن کـه نشـانه های متفاوتـی بـرای بلوغ 
در ایـن دو حـوزه ذکر کنند)کلینـی،۱۴۰۷ق،۱۹۷-۱۹۸/۷(. 
افـزون بـر ایـن از مجمـوع آن چه در باره بلـوغ در مباحث 
گوناگـون اهلیـت، والیـت، شـرایط متعاقدیـن و شـرایط 
اجرایـی حـدود و تعزیـرات و... در متـون فقهـی مطـرح 
شـده اسـت، می تـوان نتیجـه گرفت کـه از نظر ایـن گروه 
از فقهـا بلـوغ مفهـوم شـرعی یک سـانی در همـه ابـواب 
فقهـی دارد)ر.ک،شـهید ثانی،۱۴۱۰ق،۱۴۴/۲؛نجفی، ۱۴۰۴ 

الغطا،۱۴۲۲ق(. ق،۱6/۲6،کاشـف 
دیدگاه دوم: ناهم سان انگاری

 فقهـای کـه مـالک بلـوغ را سـن هـژده سـالگی می داننـد 
سـغدی  می آینـد.  شـمار  بـه  نظریـه  ایـن  طـرف داران  از 
فقیـه برجسـته حنفـی می گوینـد: »بهتـر اسـت افـراد بعـد 
از رسـیدن بـه سـن هژده سـالگی، نسـبت به امـور جزایی 
هم چنـان   .)۱۱۳/۱ ق،  شوند«)سـغدی،۱۴۰۴  موخـذه 
کـه  اسـت  مدعـی  مالکـی  برجسـته  فقیهـان  از  خرشـی 
نشـانه های جسـمی بلوغ تنهـا در حقوق انسـانی یا حقوق 
آمیختـه بـا حقـوق انسـانی و حقـوق الهـی معتبـر اسـت؛ 
امـا در حقـوق الهـی محـض ماننـد نمـاز، روزه و... چنین 
نشـانه های معتبـر نیستند)خرشـی،بی تـا،۲۹۱/۵(. بـا توجه 
بـه تفکیـک میان سـن بلوغ در عبـادات و غیر عبـادات دو 

نکتـه مهـم قابل بررسـی اسـت.
 یکم: معیار بلوغ در عبادات 

گروهـی از فقهـای سـنی معیار بلـوغ در عبـادات را جدای 
از غیـر عبـادات دانسـته و بـرای وجـوب احـکام عبـادی 
فاصلـۀ  در  نشـانه ها  ایـن  کـه  کرده انـد  ذکـر  نشـانه های 
زمانـی ده تـا پانـزده سـالگی در بـدن دختـر یاپسـر یـا هر 
دو نمایـان می شـود. از ایـن رو، می توان سـن ده سـالگی را 
سـرآغاز نقطـۀ بلـوغ در معیـار عبـادی و پانزده سـالگی را 
مرحلـۀ کمـال و تثبیت آن دانسـت. مسـتند چنین نگرشـی 
روایتـی اسـت از پیامبـر اسـالم کـه فرمودنـد: کودکان تـان 
را در هفـت سـالگی بـه نماز فرمـان دهید و در ده سـالگی 
بزنید)ابوداود،بـی  کتـک  را  ایشـان  بی نمـازی  به خاطـر 
تـا،۱۱۳/۱(. هرچنـد عده یـی از محدثیـن ایـن روایـت را 
ضعیـف و سسـت بنیـاد دانسـته اند با آن هم چنین نگرشـی 
بـه حـوزۀ عبـادات دو پیامـد مهـم و ارزنده یی را بـه دنبال 
دارد: یکـم فاصلـه میان هفت تا ده سـالگی دوره آزمایشـی 
و آموزشـی بـرای احـکام عبـادی و پیامـد دوم هـم این که 
هیـچ تفاوتـی میـان دختـر و پسـر وجـود نداشـته و عامل 

جنسـیت تاثیـری در بلـوغ عبـادی ندارد.
دوم: معیار بلوغ در امور مدنی 

اگـر بپذیریـم کـه بلـوغ از جملـه مراحـل رشـد طبیعـی 
اسـت و معیـار بلـوغ در امـور عبـادی و مدنـی و جزایـی 
بـا توجـه بـه فهـم عرفـی متفـاوت اسـت؛ می تـوان مدعی 
شـد کـه بلـوغ کیفـری زمانی رخ می دهـد که بلـوغ عبادی 
و مدنـی پیـش آن تحقـق پیداکرده باشـد. زیرا تجربه بشـر 
نشـان داده اسـت کـه در بیشـتر مـوارد کـودکان پیـش از 
فهـم جـرم و جنایـت، بـه فهـم سـود و زیـان در خریـد و 
فـروش دسـت پیدا می کننـد. همچنان پیـش از فهم جرم و 
جنایـت ارتبـاط بـا خداوند به شـکل سـاده و ابتدایی درک 
می کننـد. برهمین اسـاس می تـوان حد زمانی میان شـانزده 
تـا هـژده سـالگی را آن گونـه کـه در برخـی از مذاهـب از 
جملـه مذهـب حنفـی آمده اسـت، سـن رسـیدن بـه بلوغ 
کیفـری معرفـی کرد و ارتـکاب جرایم پیش از این سـن را 
تنهـا مسـتحق تعزیر دانسـت. شـاید بتـوان این مـورد را با 
تقسـیم سـه گانـۀ )صبـی غیرممیز، صبـی ممیـز و بالغ( به 
خوبـی روشـن کـرد. صبی غیـر ممیـز شـامل دورۀ تولد تا 
هفت سـالگی می شـود کـه در ایـن دوره کـودک هیچ گونه 
صالحیت و مسـوولیتی در امور خود نداشـته و سرپرسـت 
او عهـده دار امـور اوسـت. صبـی ممیـز هم دوره یی اسـت 

کـه کـودک در مراحل سـنی هفت تا ده پانزده سـالگی)نظر 
مشـهور( و هفـت تا هژده سـالگی )نظـر حنفیـه و مالکیه( 
قـرار دارد کـه کـودک در این مرحله نه از صالحیت نسـبی 
و نـه مطلـق برخـوردار اسـت بـه گونه یـی کـه تصرفـات 
زیان بـار او بـه اجـازه ولـی هم معتبـر نیسـت. در پایان هم 
فـرد بالـغ کسـی که بـه لحـاظ دوره زمانـی از مرحله صبی 
ممیـز بیـرون آمـده و خـود عهـده دار سرنوشـت خویـش 

اسـت)زحیلی، بی تـا،۴۷۹-۴۸۰/۴(. 
باتوجـه بـه نکات باالسـت که بیشـتر کشـورهای اسـالمی 
سـن مشـخصی بـرای بلوغ در امـور مدنی تعییـن و قوانین 
مختلـف بـرای آن تدویـن نمـوده انـد، اما در امـور جزایی 
بـا انعطاف پذیـری و رعایـت مصلحت های زمانی، شـرایط 
بلوغیـت  بـه رشـد  تاثیرگـذار  عوامـل  اقلیمـی،  مختلـف 
تفکیـک قایل شـده اند. چنـان که در قانون محاکم شـرعی 
نباشـند،  مصـر اشـخاص کـه دارایـی هـژده سـال تمـام 

محکـوم بـه اعـدام یـا اعمال شـاقه نمی شـوند.
نتیجه 

همان گونه یـی کـه در بـاال تذکـر یافـت، پیرامـون بحـث 
بلـوغ دو دیـدگاه هم سـان انـگاری و نا هم سـان انـگاری 
وجـود دارد. فقهـای باورمنـد بـه دیـدگاه نخسـت بلوغ در 
عبـادات و غیـر عبـادات را به صورت یک سـان تلقی کرده 
و بـدون در نظـر گرفتـن عوامـل موثر در رشـد بلوغیت به 
نشـانه های بلـوغ و مراحـل سـنی زیر شـانزده اکتفـا نموده 
انـد؛ امـا طـرف داران دیـدگاه ناهم سـان انـگاری مراحـل 
رشـد بلـوغ در انجـام اعمـال مدنـی و کیفـری را جـدای 
از اعمـال عبـادی دانسـته و تاکیـد ورزیـده اند کـه مرحلۀ 
رشـد بلـوغ در انجـام اعمال عبـادی مالک سـنجش اعمال 
غیـر عبـادی نیسـت، بـه گونه یـی که کـودک تـا از مرحله 
بلـوغ جسـمی و مدنی عبـور ننماید شـامل احـکام جزایی 

نمی شـود.
منابع:

•  قرآن کریم
نـو  •  مرعشـی شوشـتری، سـید حسـن، دیـدگاه هـای 

ق.س  ۱۴۲۷ میـزان  اسـالم،تهران  کیفـری  درحقـوق 
•  آمـدی، علـی بن ابـی علی،االحکام فی اصـول االحکام، 

بیـروت، المکتب االسـالمی، بی تا.
•  ابـن بابویه،محمـد بن علی، من الیحضـره الفقیه،قم،دفتر 

انتشارات اسالمی ۱۴۱۳ق.
•  ابـن رشـد،محمد بن احمد، الضروری فـی اصول فقه او 

مختصر المستصفی،بیروت،دارالغرب االسالمی، ۱۹۹۴م.
•  همـو، بدایتـه المجتهـد ونهایتـه المقصـد، مصـر مطبعـه 

مصطفـی البابـی، الحلیـی واوارده ۱۳۹۵ ق.
•  سـابق، سـید، فقـه السـنه، بیـروت ،دارالکتـاب العربـی، 

ق.  ۱۳۹۷
•  مرغینانی،علـی بـن ابـی بکـر، الهدایتـه فی شـرح بدایته 

المبتدی،بیـروت بـی تا
سـنن  اشـعث  بـن  ابوداود،سجستانی،سـلیمان    •

بی تـا. ابوداود،بیروت.دارالکفـر 
•  فیروزآبـادی شـیرازی، ابواالسـحاق ابراهیـم بن علی بن 
یوسـف،المذهب فـی فقـه االمـام شـافعی اندونزی،مکتبـه 

احمـد بن سـعد بـن نجعان،بـی تا.
 ۱۹۱۰ برمـاده  ونقـد  ۱۳6۹،شـرح  صفای،سیدحسـین    •
دانشـکده  نشـریه   ۱۳۱۱ مصـوب  مدنـی  قانـون  اصـالح 

.۱۳۹6 سـال   ۲۵ سیاسی،شـماره  وعلـوم  حقـوق 
•  طوسـی،ابوجعفر، محمـد بـن حسـن ۱۳۸۷ ق،المسـوط 

فـی الفقـه االمامیه، چـاپ سـوم تهران.
•  توکلی،نظری،سـعید:مرتبه پذیـری مفهـوم بلـوغ، فصـل 
نامـه علمـی پژوهـش فقـه مقارن،سـال ششـم شـماره ۱۱ 

تابسـتان ۹۷.

مراحل سه گانۀ بلوغ
عبدالمقسط مرجو/دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

ماندگار: دادگاه مقابله با تروریسـِم پاکسـتان 
جنـرال پرویـز مشـرف، رییس جمهور سـابق 
پاکسـتان را بـه جـرم »خیانـت« و »تخلـف« 
از »قانـون اساسـی« ایـن کشـور بـه اعـدام 
محکـوم کـرد. پرویز مشـرف از سـال ۲۰۰۷ 
دادگاه  بـود.  محاکمـه  تحـت  این سـو  بـه 
پاکسـتان جلسـۀ محکمـۀ آقـای مشـرف را 
غیابـی برگـزار کرد، زیـرا او در سـال ۲۰۱6 
بـرای مـداوا به کشـور امارات متحـدۀ عربی 

زنده گـی  آن کشـور  در  کنـون  تـا  و  رفـت 
می کنـد. 

همـواره  پاکسـتان  سـابق  رییس جمهـور 
گفتـه  و  کـرده  رد  را  بـر خـودش  اتهام هـا 
اسـت کـه پرونـدۀ او توطیه اسـت. مشـرف 
چنـد هفتـه پیـش از صـدور حکـم اعدامش 
نیـز در یک پیـام ویدیویی از بیمارسـتانی که 
گفتـه می شـود در آن بسـتری اسـت، پروندۀ 
علیـه خـودش را »بی بنیـاد« خوانـد. بربنیـاد 

بیمـار  شـدیداً  مشـرف  پرویـز  گزارش هـا، 
اسـت و تـوان سـفر بـه پاکسـتان و دفـاع از 

پرونـده اش را نـدارد. 
پرونـدۀ پرویـز مشـرف در سـال ۲۰۱۳ پس 
نخسـت وزیری  بـه  شـریف  نـواز  آنکـه  از 
پاکسـتان برگزیـده شـد، بـاز گردیـد. او در 
سـال ۲۰۱۴ رسمًا از سـوی دادگاه این کشور 
متهـم به خیانت شـد. یکـی از وکالی مدافع 
مشـرف بـه رسـانه های ایـن کشـور گفته که 
دادگاه در حضـور سـه قاضـی رأی بـه اعدام 
آقـای مشـرف داد کـه از میان آن هـا، یک تن 

مخالـف حکـم اعـدام بود.
و   ۱۹۹۹ سـال  در  مشـرف  پرویـز  جنـرال 
در یـک کودتـای نظامـی بـدون خون ریـزی 
در برابـر نـواز شـریف، بـه قـدرت رسـید 
و تـا سـال ۲۰۰۲ بـه عنـوان رییـس اجرایـی 
و سـپس بـه عنـوان رییـس جمهـوری بـر 
مشـرف  آقـای  کـرد.  حکومـت  پاکسـتان 
در مـاه نوامبـر سـال ۲۰۰۷ قانـون اساسـی 
پاکسـتان را بـه حالت تعلیـق درآورد و اعالم 
وضعیـت اضطـرار کـرد؛ امـا پـس از آن در 
اگسـت سـال ۲۰۰۸ پس از فشـار پارلمان آن 

کشـور از سـمتش اسـتعفا کـرد.
در کنـار اتهام هـای خیانت ملـی و تخلف از 
قانون اساسـی، گفته می شـود پرویز مشـرف 
بـه قتـل بی نظیـر بوتـو، نخسـت وزیر وقـت 
پاکسـتان، قتـل اکبـر بوگتـی، رهبـر پیشـین 
بلوچ هـا و حملـه بـه الل مسـجد در زمـان 
حکومتـش نیـز متهـم اسـت. جنـرال پرویـز 
در  نظامـی  پلندپایـۀ  مقـام  اولیـن  مشـرف، 
پاکسـتان اسـت کـه بـه دلیـل »خیانـت بـه 
کشـور« به اعدام محکوم شـده اسـت. ارتش 
و جنـراالن پاکسـتان از قـدرت فوق العاده یی 
در تصمیم گیری هـای ایـن کشـور برخوردار 

زمـان  از  پاکسـتان  کـه  اسـت  گفتنـی  انـد. 
اسـتقاللش در سـال ۱۹۴۷ تـا کنـون بارهـا 
قانـون  تعلیـق  و  نظامـی  کودتاهـای  شـاهد 
نظامیـان  حاکمیـت  و  کشـور  ایـن  اساسـی 

اسـت.  بوده 
عینـک  کـدام  از  افغانسـتان  بـه  مشـرف 

؟ یـد می د
پاکستان از جمله کشـورهای انگشت شماری 
افغانسـتان  در  طالبـان  رژیـم  از  کـه  بـود 
حمایـت می کـرد. بـا آنکـه ایـن کشـور پس 
افغانسـتان،  در  طالبـان  رژیـم  فروپاشـی  از 
تغییـر موضـع داد، ولی ادعاهایـی که همواره 
در مـورد »مداخله هـای« پاکسـتان در امـور 
افغانسـتان مطـرح می شـود، چهـرۀ پاکسـتان 
افغانسـتان مخـدوش  افـکار عمومـی  را در 

اسـت. کرده 
بسـیاری از افغانسـتانی ها، پاکسـتان را عامل 
افغانسـتان  در  ناامنی هـا  افزایـش  اصلـی 
می داننـد و ایـن چیزي سـت که به شـدت از 
سـوی مقامـات پاکسـتان رد می شـود. پرویز 
مشـرف رییس جمهـور پیشـین ایـن کشـور 
همچنـان متهـم به دنبـال کردن سیاسـت های 
اسـت.  نیـز  افغانسـتان  بـه  نسـبت  قومـی 
پشـتون های  از  بیشـتر  کـه  اسـت  متهـم  او 

اسـت. می کـرده  حمایـت  افغانسـتان 
در  حاکمیتـش  زمـان  در  مشـرف  جنـرال 
پاکسـتان، مـردم افغانسـتان را بـه دو بخـش 
تقسـیم می کرد: پنجشـیری و غیرپنجشـیری. 
پنجشـیري از نظـر او بـه دشـمن پاکسـتان 
بـه  غیرپنجشـیري  و  می گردیـد  اطـالق 
دوسـتان آن کشـور. مشـرف چندیـن بـار از 
حضـور پنجشـیری ها در نظـام افغانسـتان و 
سـد واقع شـدن آنـان در برابر سیاسـت های 
پاکسـتان بـه رسـانه ها شـکایت کـرده بـود.

 پــه افغانســتان کــې د ماشــومانو نــه 

مالتــړ صنــدوق  د  ملتونــو  ملګــرو  د 

ــې د  ــواد ک ــه دې هې ــي پ ــف واي یونېس

جنــګ جګــړو لــه املــه د ماشــومانو پــه 

تلفاتــو کــې د تېــر کال پــه پرتلــه ۱۱ پــه 

ــی دی. ــی راغل ــې زیاتوال ــلو ک س

یونېســف پــه افغانســتان کې د ماشــومانو 

وضعیــت د اندېښــنې وړ بــويل او وايــي 

چــې دا حالــت د منلــو وړ نــه دی.

شــوي  خپــور  نــوي  د  یونېســف  د 

ــه  ــي ډول پ ــه ورځن ــاس پ ــر اس ــور پ راپ

افغانســتان کــې د جنــګ جګــړو لــه املــه 

۹ ماشــومان ټپيــان یــا وژل کېــږي.

پــه افغانســتان کــې د یونېســف اســتازي 

ــه ورځ  ــنبې پ ــې ش ــو د س ــر کمپ ابوبک

ــه  ــنیو ت ــدۍ ۲۶« رس »۱۳۹۸ کال د لین

ــو  ــه کت ــه پ ــمېرو ت ــه ش ــې دغ ــل چ ووی

 ۲۰۱۹ روان  چــې  يش  کېــدای  ویــل 

ــاره  ــومانو لپ ــان ماش ــالدي کال د افغ می

ــږي. ــل کې ــړی بل خون

ــه  ــې پ ــتان ک ــه افغانس ــي: »پ ــه واي هغ

ــي ډول هــره ورځ د جنــګ جګــړو  منځن

لــه املــه ۹ ماشــومان وژل کېــږي یــا هــم 

ټپيــان کیــږي، پوهېــږو چــې دا وضعیــت 

ــې روان دی،  ــو راهیس ــرو ۴۰ کال ــه تې ل

ــو  ــو لومړی ــه درېی ــالدي کال پ د روان می

ــوي  ــومان وژل ش ــې ۶۳۱ ماش ــو ک ربع

دا  دي،  شــوي  ټپيــان  نــور   ۱۷۳۰ او 

شــمېرې د تېــر ۲۰۱۸ کال پــه پرتلــه ۱۱ 

ــه ســلو کــې زیاتوالــی ښــيي او ټــکان  پ

ورکوونکــي دي.«

بریدونــو  انتحــاري  د  کمپــو  ښــاغيل 

زیاتوالــی، مبــي چاودنــې او د افغــان 

ــځ  ــو او مخالفــو وســله والو ترمن ځواکون

مخامــخ جګــړې د ماشــومانو د زیانونــو 

ــړل. ــاد ک ــه ی ــده الملون ــدو عم د زیاتې

ــيل  ــې راغ ــور ک ــه دې راپ ــف پ د یونېس

دي چــې د ۲۰۰۹ نــه تــر ۲۰۱۸ میالدي 

ــې ۶۵۰۰  ــواد ک ــه دې هې ــورې پ کال پ

شــااوخوا  او  شــوي  وژل  ماشــومان 

ــوي دي. ــان ش ــور ټپي ۱۵۰۰۰ ن

د اکټوبــر پــه ۱۶مــه د لغــان والیــت پــه 

الیشــنګ ولســوالۍ کــې د مبــي چاودنې 

لــه املــه د ټپــي ماشــومانو انځــور.

میلیونــه   ۳،۸ د  تــه  مرســتو  بــرشي 

لــه  نه الرسســی،  ماشــومانو 

ماشــومانو  میلیونــو   ۳،۷ د  زده کــړو 

ــه  ــۍ اخت ــه خوارځواک ــوب، پ بې برخې ت

۶۰۰۰۰۰ ماشــومان او پــه درنــو کارونــو 

د ۳۰ ســلنه ماشــومانو بوختیــا هغــه 

ــې  ــور ک ــه راپ ــه دغ ــې پ ــایل دي چ مس

ورتــه اشــاره شــوې ده.

مخکــې تــر دې د افغانســتان د بــرش 

د  هــم  کمېســیون  خپلــواک  حقونــو 

ماشــومانو پــه نړیوالــه ورځ کــې او د 

د  کنوانســیون  د  حقونــو  د  ماشــومانو 

ــه  ــې د دغ ــزه ک ــه کلی ــه ۳۰م ــب پ تصوی

ــودلې وه. ــنه ښ ــه اړه اندېښ ــت پ وضعی

دغــه کمېســیون وايــي، د نــا امنیــو د 

ــه  ــه پرتل ــر کال پ ــه د تې ــه امل ــدو ل پراخې

د ماشــومانو وضعیــت بدتــره شــوی دی.

شــکرالله  ویانــد  کمېســیون  دغــه  د 

ــه دې  ــده مرغــه پ ــه ب ــي: »ل مشــکور واي

وروســتیو کلونــو کــې د جګــړو لــه املــه 

ــګ، ښــځې هــم وژل  د ماشــومانو ترڅن

شــوي او ټپیانــې شــوې دي او کمېســیون 

د دغــه وضعیــت پــه اړه ډېــر پــه اندېښــنه 

کــې دی، مــوږ خوشــبینه یــو کــه ســوله 

افغانانــو  ټولــو  او  ماشــومانو  د  رايش 

ــدای  ــه خ ــو ک ــه يش، خ ــه ښ ــد ب ژون

ــه وي  ــې روان ــړه همداس ــته جګ ناخواس

ــره يش.« ــم بدت ــر دې ه ــه ت ــت ب وضعی

ــګ  ــو ترڅن ــا امنی ــکور، د ن ــاغلی مش ښ

درانــه  ځورونــه،  ودونــه،  اجبــاري 

ــه ماشــومانو  ــی او ل ــه، تاونریخوال کارون

نــاوړه اســتفاده د ماشــومانو د حقونــو پــر 

ــي. ــتونزې ګڼ ــدي س ــدې ج وړان

وزارت امور داخله:
ذخیرهگاههایموادسوخت

غیرمعیاریدرکابلمسدودمیشود پـرویز مشرف محـکوم به اعـدام شد

یونېسف:

 په افغــانستان کــې د ماشـومانـو مـرګ ژوبـله ۱۱ سلنـه زیاته شـوې

مقام هــا در وزارت امــور داخلــه می گوینــد 
آلوده گــی  بــا  مبــارزه  بــه هــدف  کــه 
ــواد  ــای م ــل، ذخیره گاه ه ــهر کاب ــوای ش ه
ســوخت غیــر معیــاری در ایــن شــهر 
ــن  ــون ۵۰۰ تُ ــم اکن ــود و ه ــدود می ش مس
مــواد ســوختی غیــر معیــاری از ســطح 

ــت. ــده اس ــع آوری ش جم
فــردوس فرامــرز معــاون ســخنگوی وزارت 
پولیــس  کــه  می گویــد  داخلــه  امــور 
ــدف  ــه ه ــه ب ــای مربوط ــا اداره ه ــل ب کاب
ــاری  ــواد غیرمعی ــوخت م ــری از س جلوگی
تصمیــم  محیــط؛  بیشــتر  آلوده شــدن  و 
و  ذخیره گاه هــا  ســاختن  مســدود  بــه 
ــت. ــه اس ــواد گرفت ــن م ــگاه های ای فروش

او اشــاره کــرد کــه برخی هــا تایرهــای 
فرســوده وســایط، کفش هــای کهنــه، چــرم 
ــه  ــازار ب ــتیکی را از ب ــواد پالس ــایر م و س
هــدف گرم ســاختن منــازل شــان خریــداری 
ــش  ــث افزای ــر باع ــن ام ــه ای ــد ک می کنن
آلوده گــی هــوای شــهر کابــل شــده اســت.
ــن دل  ــد روش ــید محم ــال، س ــن ح در همی
راه انــدازی  از  کابــل،  امنیــه  فرمانــده 
ــال  ــرای انتق ــترک ب ــر و مش ــۀ فراگی برنام
ــخن  ــهر س ــرون از ش ــه بی ــا ب ذخیره گاه ه

. یــد می گو
ــک  ــازی ی ــدود س ــن مس ــن دل حی  روش
ــه  ــت ک ــوده گف ــای فرس ــره گاه تایر ه ذخی
برنامــه ی مســدود شــدن ذخیرگاه هــای 
در  را  معیــاری  غیــر  ســوخت  مــواد 
ــا شــهرداری کابــل و ریاســت  هماهنگــی ب

محیــط زیســت ادامــه خواهنــد داد.
او خاطــر نشــان ســاخت کــه تاکنــون 
حــدود ۵۰۰ تــن مــواد ســوخت غیــر 
ــرده  ــد ک ــظ« تولی ــه »دود غلی ــاری ک معی
آلود گــی  عوامــل  عمده تریــن  از  و 
هــوا در شــهر کابــل می باشــد، از نــزد 
فروشــنده گان »دوکانــداران و ســرای داران« 
در شــهر کابــل جمــع آوری شده اســت.
براســاس گفته هــای روشــن دل، ایــن مــواد 
ســوخت غیــر معیــاری شــامل؛ پارچه هــای 
عمده تریــن  کــه  بــوده  رابــر  و  تایــر 
ــا،  ــا، داش ه ــکان، حمام ه ــداران آن مال خری
بلنــد منزل هــا، منــازل رهایشــی و تجارتــی 

می باشــند.
 وزارت امــور داخلــه در حالــی اقــدام 
ــواد  ــای م ــازی ذخیره گاه ه ــدود س ــه مس ب
ــد کــه شــهر  ــاری می کن ــر معی ســوخت غی
کابــل در روزهــای اخیــر آلوده تریــن شــهر 
دنیــا شــناخته شــده اســت و آگاهــان تنفس 
ــت  ــند ه گان پایتخ ــرای باش ــوا را ب ــن ه ای

کشــور مرگ بــار می خواننــد.


