
همزمـان بـا بـارش بـرف سـنگین و مسـدود شـدن 
مسـیرهای انتقـال مـواد غذایی به مراکز شـهرها قیمت 
افزایـش  افغانسـتان  بازارهـای  در  اساسـی  کاالهـای 

اسـت. یافته 
شـهروندان کابـل از قیمـت مواد غذایـی از جمله آرد، 
روغـن، برنـج و... شـکایت دارنـد و مـی گوینـد طی 
کمتـر از یک مـاه یک گونـی آرد 50 کیلویـی از 1600 

بـه 1800 افغانی رسـیده اسـت.
ایـن درحالـی اسـت کـه خان جـان الکـوزی، معـاون 
هیـأت مدیـرۀ اتاق هـای تجـارت و صنایـع، مسـدود 
بـودن راه های انتقاالتـی را دلیل اصلـی افزایش قیمت 
مـواد اولیه در بازارهای افغانسـتان عنوان کرده اسـت.
بـه گفتـۀ او، از 12 روز بـه ایـن طـرف مسـیر کابـل 
- هـرات کـه عمده تریـن مسـیر ورود مـواد غذایـی 
راننـده گان مسـدود شـده  از سـوی  بـوده  کابـل  بـه 
و همچنیـن موترهایـی کـه قـادر بـه تـردد در مسـیر 
شـاهراه سـالنگ نیسـتند و ایـن مـوارد باعـث کاهش 

عرضـه بـه بـازار شـده اسـت.
بازاریـان کابـل می گویـد:  از  انتقـاد  الکـوزی ضمـن 
مغـازه داران نیـز از فرصت به وجود آمده سوءاسـتفاده 
کـرده و قیمـت را بـرای محصـوالت خـود افزایـش 

می دهنـد.

او همچنیـن به سیسـتم بازار آزاد اشـاره کـرد و گفت: 
جهـان  کشـورهای  بسـیاری  در  آزاد  بـازار  سیسـتم 
معمـول بوده ولـی در افغانسـتان به دلیل نبود شـرایط 
اجتماعـی و سیاسـی درسـت اجرا نشـده و بـه همین 

دلیـل ناکارآمد اسـت.
او تاکیـد کـرد: دولـت بایـد بـر بازارها نظارت داشـته 
باشـد تـا از بی نظمـی و سوءاسـتفاده افـراد فرصـت 

طلـب جلوگیری شـود.
در همیـن حال، سـیف الدین سـیحون اسـتاد دانشـگاه 
لحـاظ  بـه  می گویـد:  اقتصـادی  امـور  آگاه  و  کابـل 
عرضـه  و  تقاضـا  براسـاس  کاال  هـر  قیمـت  علمـی 
تعییـن شـده و در حـال حاضـر عرضه بـه دلیل بارش 

سـنگین بـرف بـا اخـال مواجـه شـده اسـت.
از طرفـی هـم بـه گفتـۀ اسـتاد سـیحون، افغانسـتان 
یـک کشـور واردکننـده اسـت و چیـزی بـرای عرضه 
در بـازار و رقابـت بـا بازارهـا وجـود نـدارد، از ایـن 
جهت با مسـدود شـدن راه ها و شـرایط خاص قیمت 

افزایـش پیـدا می کنـد.
او یـادآور شـد: در گذشـته در مـورد مـواد سـوختی 
وغذایـی کوپـن توزیع شـده و در حال حاضـر میتوان 
بـا ایـن برنامـه بـرای همه افراد مـواد اولیه و سـوخت 
تعییـن کـرد کـه در حـال حاضر بـه دلیـل ناکارآمدی 

دولـت چنیـن طراحی نشـده اسـت.
بـه گفتـۀ او، امـروز در اروپـا اقتصـاد بـازار اسـت و 
مـردم فعالیـت دارنـد، امـا بـرای اقشـار و گروه هـای 
آسـیب پذیر و کسـانیکه فاقد شـغل و مهاجر هسـتند 
کمـک اجتماعـی صـورت می گیـرد و ایـن سیاسـت 

انسـانی همچنـان حاکم اسـت.
بـه بـاور ایـن آگاه مسـایل اقتصـادی، در حـال حاضر 
را  اجتماعـی  موثـر  سیاسـت  یـک  می توانـد  دولـت 

داشـته باشـد و بـرای عـده زیـادی کمـک کنـد.
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نظری به شعر 
علی موسوی گرمارودی

در تفکیـک 
سـن بلـوغ و رشـد

5 7

طـرح  امریـکا  نماینـده گان  مجلـس 
محدودکـردن اختیـارات رئیـس جمهور 
ایـن کشـور بـرای انجـام عملیات هـای 
نظامـی علیـه ایـران را تصویـب کـرده 

اسـت.
هدف منـد  قتـل  از  پـس  طـرح  ایـن 
قاسـم سـلیمانی، فرمانـدۀ شـاخۀ بـرون 
مـرزی سـپاه پاسـداران ایـران با دسـتور 
دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـور آمریـکا 
و تهدیدهـای او بـرای مقابلـۀ نظامـی با 

ایـران تهیـه شـده اسـت.
دونالـد ترامـپ مخالفـت خـود بـا ایـن 
طـرح را اعـام کـرده و از نماینـده گان 
رأی  آن  بـه  کـه  بـود  کنگـره خواسـته 
)پنج شـنبه،19  عصـر  امـا  ندهنـد. 
جـدی( مجلـس نماینـده گان امریـکا به 
ریاسـت نانسـی پلوسـی، در ایـن رابطه 
رأی گیـری کـرد کـه بـا 22۴ رأی موافق 

تصویـب شـد. مخالـف  رأی  و 19۴ 
ایـن طـرح بـه رییـس جمهـور امریـکا 
دسـتور می دهد »به اسـتفاده از نیروهای 
مسـلح ایاالت متحـده« علیه ایـران پایان 
دهـد مگـر آنکـه از کنگره مجـوز گرفته 

باشد.
کـه  مواقعـی  بـرای  شـده  یـاد  طـرح 

مسـلحانۀ  حمـات  برابـر  در  »دفـاع 
اسـتثنا  ضروری سـت  قریب الوقـوع« 

می شـود. قایـل 
بـا  واکنـش  در  سـفید  کاخ  سـخنگوی 
آن  مصوبـه  ایـن  خوانـدن  »مضحـک« 
را غیرالـزام آور و فاقـد اعتبـار خوانـده 

اسـت.
کاخ  سـخنگویان  از  گیدلـی،  هـوگان 
سـفید در واکنـش به تصویـب این طرح 
جمهـور  »رییـس  نوشـته  بیانیه یـی  در 
حـق و وظیفـه دارد در برابـر تروریسـم 
از کشـور و شـهروندانش محافظت کند. 
ایـن کاری سـت کـه همچنـان خواهـد 

جـای  جهـان  همیـن  بـرای  و  کـرد، 
اسـت.« امن تـری 

گیدلـی افـزوده کـه هـدف قـرار گرفتن 
قاسـم سـلیمانی بـر اسـاس اختیـارات 
قانـون اساسـی رییس جمهور بـه عنوان 
فرمانـدۀ کل قـوا و رئیس قـوۀ مجریه و 
همچنین »مجوز سـال 2002 اسـتفاده از 

نیـروی نظامـی« مجـاز بود.
ایـن طـرح بـه قانـون اختیـارات جنگی 
مصـوب سـال 1973 اسـتناد می کنـد که 
بـه کنگره امـکان می دهد قـدرت رییس 
جمهـور در واردکـردن نیروهای مسـلح 

بـه مناقشـه های نظامـی را مهـار کند.

عضـو   130 ننگرهـار  والـی 
بـزرگان  بـه  را  پاکسـتانی داعـش 
داده  تحویـل  پاکسـتان  در  اقـوام 

اسـت.
والیـت  میاخیـل  محمـود  شـاه 
ننگرهـار می گویـد: 50 زن و 80 
کودک داعشـی پـس از آنکه خود 
در  افغانسـتان  نظامیـان  تسـلیم  را 
بـزرگان  بـه  کردنـد،  اسـتان  ایـن 
داده  تحویـل  پاکسـتان  در  اقـوام 

شـدند.
بـزرگان اقـوام در والیـت ننگرهار 
اعـام کـرده انـد: زنان و کـودکان 
خانـوادۀ  اعضـای  از  هرچنـد 
مجـرم  امـا  هسـتند،  داعشـی ها 
نیسـتند و مردم افغانسـتان آن ها را 

نمی شناسـند. مجـرم 
افراد بانفـوذ در اقوام پاکسـتان نیز 
بـرای تحویـل گرفتـن زنـان  کـه 
ننگرهـار  بـه  داعشـی  کـودکان  و 

دسـتگاه  بودنـد،  کـرده  سـفر 
اطاعـات پاکسـتان را بـه حمایت 
از تروریسـم در افغانسـتان متهـم 

کردنـد.
از  بیـش  پیـش  مـاه  یـک  حـدود 
هـزار داعشـی در ننگرهـار خـود 
را تسـلیم دولـت افغانسـتان کـرده 
شـدن  تسـلیم  از  پـس  بودنـد. 
داعشـی ها بـه نظامیـان افغانسـتان 
در ننگرهـار، محمداشـرف غنـی، 
ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
در سـفرش به ننگرهـار، پایان کار 
داعـش را در شـرق کشـور اعـام 

. د کر
خبـر دیگـر اینکه دفتر رسـانه های 
در  افغانسـتان  دفـاع  وزارت 
 50 شـدن  کشـته  از  بیانیه یـی 
عملیـات  در  تروریسـت  مخالـف 

داد. خبـر  ارتـش  نیرو هـای 
براسـاس بیانیـه، ایـن عملیـات در 
1۴ والیـت ایـن کشـور اجرا شـد 
کـه براثر آن عاوه بر کشـته شـدن 
50 تروریسـت، 11 نفـر از آن هـا 

نیـز زخمی شـدند.

سردی زمستان و بلند رفتن قیمت ها

افغانستان ۱۳۰ عضو خانوادۀ 
داعشی ها را به پاکستان تحویل داد

طرح محدود کردن اختیارات ترامپ 
برای عملیات نظامی علیه ایران تصویب شد

پاکسـتان 
و پروسۀ صــلح افغـانستان

مـال ننگیـالی 
چـرا و چگـونه کشتـه شـد؟

کابل
با کـارهـای نمـایشی 

امـن نمـی شـود
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ــرای  ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی خلی ــِح زلم ــای صل گفت وگوه
صلــح افغانســتان بــا هیــأت مذاکره کننــدۀ طالبــان در قطــر در حالــی وارد 
ششــمین روزِ خــود شــده کــه هنــوز هیــچ روزنــۀ امیـــدی بــرای امضای 
ــع  ــوز روی مواض ــان هن ــدارد. طالب ــود ن ــس وج ــه و آتش ب توافق نام
اصلــِی خــود کــه بیــرون شــدن نیروهــای امریکایــی از افغانســتان اســت، 
تأکیــد دارنــد و آتش بــس بــا حکومــت را نمی پذیرنــد. هرچنــد هیأتــی 
ــا رهبــری ایــن گــروه بــر ســِر آتش بــس در  از طالبــان بــرای مشــوره ب
آســتانۀ ســال نــو عیســوی بــه پاکســتان آمــد، ولــی معلــوم نیســت کــه 
پاســخ رســمی رهبــرِی ایــن گــروه بــه ایــن خواســِت امریکایی هــا چــه 

بــوده اســت. 
ــر ســِر  ــان ب ــرِی گــروه طالب ــه اعضــای رهب ــد ک ــع می گوین برخــی مناب
ــه  ــی ب ــد؛ ول ــق کرده ان ــت تواف ــا حکوم ــدت ب ــِس کوتاه م ــک آتش ب ی
گفتــۀ آن هــا ایــن توافــق بــه امضــای رهبــر ایــن گــروه نرســیده اســت 
ــزی  ــورد چی ــن م ــر در ای ــان در قط ــای طالب ــل اعض ــن دلی ــه همی و ب
نمی گوینــد و منتظــر دســتور صریــِح رهبــر ایــن گــروه هســتند. برخــی 
ــس بــا  ــث آتش ب ــه بح ــد ک آگاهــاِن مســایل افغانســتان بــاور دارن
ــن  ــاِن ای ــان اســت و فرمانده ــان طالب ــی می ــوارد جنجال ــت، از م حکوم
ــد. از جانبــی  ــدان رضایــت نشــان نداده ان ــر آتش بــس چن گــروه در براب
هــم رهبــری طالبــان آتش بــس بــا حکومــت را بــه نفــِع خــود نمی دانــد 

ــه جنــگ ادامــه دهــد.  و تــاش دارد کــه ب
برخــی آگاهــان در کابــل می گوینــد کــه آتش بــس در عیــد ســاِل 
گذشــته ســبب شــد کــه شــماری از صفــوف طالبــان پــس از آتش بــس 
ــدرِو دیگــر کــه  ــد. از ســوی دیگــر، گروه هــای تن ــه جبهــات برنگردن ب
در افغانســتان فعــال انــد، تــاش می کننــد کــه از توافــق صـــلح طالبــان 
و امریــکا و آتش بــس احتمالــی میــان ایــن گــروه و حکومــت بــه نفــع 
خــود بهره بــرداری کننــد. داعــش و القاعــده، دو گــروه مهــِم جنگــی در 
ــا امریــکا موافــق نیســتند  افغانســتان انــد کــه بــا طــرح صلــح طالبــان ب
ــد.  ــام کنن ــود ادغ ــای خ ــان را در جبهه ه ــوف طالب ــد صف و می خواهن
ایــن موضوعــات ســبب شــده اند کــه طالبــان در موقعیــِت ضعــف قــرار 
ــق  ــس و تواف ــورد آتش ب ــان در م ــه روی تصمیم ش ــه ک ــد، آن گون بگیرن

صلــح بــا امریــکا اثــر بگــذارد. 
ــد  ــتان می دانن ــگ افغانس ــتار در جن ــروه پیش ــه گ ــود را یگان ــان خ طالب
ــور  ــن کش ــراب در ای ــی از اع ــا محل ــر گروه ه ــه دیگ ــد ک ــاور دارن و ب
ــر  ــد، کارِ دیگ ــان ده ــود پای ــِگ خ ــه جن ــروه ب ــن گ ــر ای ــد و اگ ندارن
ــد.  ــگ بردارن ــد دســت از جن ــور ان گروه هــا هــم ســاخته اســت و مجب
ــاورِ  ــد و ب ــن قص ــه از ای ــر ک ــِی دیگ ــدرو و افراط ــای تن ــا گروه ه ام
ــه زده و در  ــای پیش گیران ــدام ه ــه اق ــت ب ــد، دس ــاع دارن ــان اط طالب
بســیاری از مناطــق افغانســتان صفــوِف ایــن گــروه را در خــود بــا دادن 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــا نشـ ــد. این ه ــاِت بیشــتر ادغــام کرده ان ــول و امکان پ
جنــگ افغانســتان آن گونــه کــه امریــکا، ارگ و حتــا طالبــان از آن تصــور 
دارنــد، نیســت و بســیار پیچیــده و چندالیــه اســت. پیچیده گــی جنــگ 
ــد  ــی برس ــۀ گیج کننده ی ــه مرحل ــز ب ــکا نی ــده امری ــبب ش ــتان س افغانس

ــد.  کــه گرفتــن تصمیــم را برایــش دشــوار کن
ــا  ــا توافــق صلــح ب ــا ب ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه حت  امریکایی هــا ب
طالبــان، جنگــی را کــه نزدیــک بــه نــوزده ســال پیــش در ایــن کشــور 
آغــاز کرده انــد، پایــان داده نمی تواننــد، و نهایــِت امــر ایــن خواهــد شــد 
کــه طالبــان نیــز همچــون حــزب اســامی بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار 
وارد افغانســتان شــوند، بــدون این کــه هیــچ تغییــری در وضعیــِت 
ــق  ــار و ارگ تواف ــان حکمتی ــه می ــاز ک ــردد. در آغ ــاد گ ــی ایج جنگ
ــگ  ــه در جن ــد ک ــر می کردن ــینان فک ــید، ارگ نش ــا رس ــه امض ــح ب صل
افغانســتان برنــده شــده اند و دیگــر چالــش بســیار بزرگــی در برابرشــان 
قــرار نــدارد و بــه زودی طالبــان را نیــز همچــون حــزب اســامی شــاخۀ 
حکمتیــار بــا پــول و وعــدۀ مشـــارکت سیاســی در حکومــت، از صحنــۀ 
جنــگ بیــرون می کننــد. امــا حــاال دیــده می شــود کــه طالبــان از صلــح 
ــا  ــیار ب ــان را بس ــد و قدم های ش ــری گرفته ان ــاِی دیگ ــار درس ه حکمتی

احتیــاط در میـــدان مذاکــره برمی دارنــد. 
البتــه موضــوع تنش هــای امریــکا بــا ایــران را نیــز نبایــد دور از مســایل 
صلــِح افغانســـتان ارزیابــی کــرد. اگــر ایــران نتوانســت بــا موشــک های 
خــود تلفــات بــه نیروهــای نظامــی امریــکا در عــراق وارد کنــد، ولــی در 
ــوذ  ــن کشــور نف ــته اســت. ای ــاش برنداش ــا دســت از ت دیگــر جبهه ه
زیــاد بــر نیروهــای مخالــِف امریــکا و از جملــه طالبــان در منطقــه دارد و 
بــدون شــک می توانــد در مســـالۀ صلــح از نفــوذ خــود اســتفاده کنــد. از 
جانــب دیگــر، فرامــوش نبایــد کــرد کــه روابــط ایــران بــا پاکســتان نیــز 
ــد از نفــوذ خــود  ــردی بســیار نزدیــک اســت و می توان در مســایل راهب
ــح اســتفاده  ــر مذاکــراِت صل ــرای تأثیرگــذاری ب ــز ب ــن کشــور نی ــر ای ب

کنــد. 
ایــن موضوعــات در مجمــوع ضمــن این کــه یــک روی منفــی و ســلبی 
دارنــد، ولــی روی دیگرشــان می توانــد بــرای افغانســتان مثبــت و 
ــازاِن  ــینان و تصمیم س ــر ارگ نش ــه اگ ــد، به خصــوص این ک ــی باش ایجاب
ــه  ــود ب ــیت های موج ــد از حساس ــتان بتوانن ــِی افغانس ــت خارج سیاس
نفــع صلــح افغانســتان اســتفاده ببرنــد. حــاال وضعیــت بــه گونه یــی رقــم 
خــورده کــه بســیاری از کشــورهاِی منطقــه تــاش دارنــد کــه مشــکات 
ــیاری از  ــانند. بس ــه برس ــه نتیج ــی ب ــای منطقه ی ــا راه حل ه ــی را ب داخل
ــِش  ــا، نق ــدون امریکایی ه ــد ب ــان دهن ــه نش ــد ک ــورها آماده   ان ــن کش ای

ــند.  ــته باش ــد داش ــی می توانن ــات منطقه ی ــل منازع ــری در ح فعال ت
ــن  ــد ای ــت، بای ــه می داش ــال و عاقان ــی فع ــتان دیپلماس ــر افغانس اگ
تهـــدید را بــه فرصــت تبدیــل می کــرد و شــرایطی را به وجــود مــی آورد 
کــه در اجمــاع منطقه یــی مســالۀ افغانســتان هــم راه حــِل سیاســی پیــدا 
می کــرد. ولــی متأســفانه ارگ نشــینان چنیــن درایتــی نداشــته اند و 

ــد. ــل کرده ان ــدید تبدی ــه تهـ ــا را ب ــیاری از فرصت ه بس

تحوالت منطقه و قطب های 
سلبی و ایجابِی آن

افغانســتان در گــذر تاریخــی خویــش، 
ــه  ــر پذیرفت ــه تأثی ــه منطق ــواره از س هم
اســت. ایــن مناطــق شــامل آســیای میانــه، 
ــه و جنــوب آســیا می شــود. امــا  خاورمیان
بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه در دوۀ 
معاصر، بیشــترین تأثیرپذیــری را از جنوب 
آســیا و به خصــوص کشــور پاکســتان 
ــا  ــتان ت ــتان و پاکس ــت. افغانس ــته اس داش
حــدودی دارای تجربــۀ تاریخــِی مشــترک 
ــترکاِت  ــی مش ــک نگــرش ُکل ــد و در ی ان
ــا  ــی ب ــی و تمدن ــی، هویت ــی، قوم فرهنگ
ــان افغانســتان  ــط می ــد. رواب یکدیگــر دارن
و پاکســتان در دوره هــای مختلــف، در 
و  خصمانــه  دوســتانه،  وضعیت هــای 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــان ب ــمنانه در نوس دش
ــِق  ــتراکاِت عمی ــود اش ــا وج ــور ب دو کش
ــی  ــرز جغرافیای ــتن م ــا داش ــی و ب فرهنگ
طوالنــی، نه تنهــا نتوانســته اند در برابــر 
یکدیگــر همگرایانــه برخــورد کننــد؛ بلکــه 
ایــن فرصت  هــا را در روابــط خارجــی 
ــا یکدیگــر، تبدیــل بــه چالــش  خویــش ب
کرده انــد. پاکســتان در دوره هــای مختلــف 
در افغانســتان بحــران آفریــده اســت و حتا 
برخــی از تحلیل  گــران، نقــش پاکســتان را 
در تحــوالت افغانســتان »محــور شــرارت« 
ــه  ــود ک ــه ب ــای اســپنتا گفت ــد. آق خوانده ان
افغانســتان،  قبــال  پاکســتان در  کشــور 
همــواره سیاســِت دوگانــه و دوآلیســم 
کــه  معنــی  ایــن  بــه  اســت؛  داشــته 
افغانســتان،  بازســازی  ایــن کشــور در 
حکومــت  و  دولــت  از  یک طــرف  از 
افغانســتان اعــام حمایــت کــرده و از 
ــی  ــا جریان هــای ضددولت ــب دیگــر ب جان
رابطــۀ گســترده داشــته و آنــان را حمایــت 

همه  جانبــه نمــوده اســت.  
ــی خلیلــ  زاد  ــرات زلم ــان مذاک   در جری
ــتان،  ــح افغانس ــۀ صل ــان در پروس و طالب
و  نشســت ها  پاکســتان  سیاســت گراِن 
افغانســتان  بــا دولت مــردان  مذاکراتــی 
سیاســت های  در  پاکســتان  داشــته اند. 
فراینــد  از  همیشــه  خویــش  اعامــی 
ــود  ــرده و خ ــر ک ــتان تقدی ــح افغانس صل
ــح  ــد صل ــکاری در رون ــه هم ــد ب را متعه
ــِت  ــا سیاس ــت؛ ام ــته اس ــتان دانس افغانس
ــتان  ــال افغانس ــن کشــور در قب ــۀ ای دوگان
ســبب شــده کــه هــم حکومــت افغانســتان 
ــه  ــح، نســبت ب ــی صل و هــم شــورای عال
از  باشــند.  بی بــاور  پاکســتان  موضــع 
ــن دم،  ــا ای ــرزی ت ــور ک دورۀ رییس جمه
ــه منظــور  ــدی را ب ــاِت چن پاکســتان اقدام
تقویــت گفت وگوهــای صلــح انجــام داده 
ــام  ــل را ن ــوارد ذی ــوان م ــه می  ت ــت ک اس

ــرد: ب
1. کنفرانــس کابــل: ایــن کنفرانــس در مــاه 
جــوالی 2010 در کابــل بــر گــزار شــد. در 
ایــن کنفرانــس حــدود ۴0 وزیــر خارجــه 
از کشــورهای مختلــف حضــور داشــتند و 
ــورد  ــت م ــن نشس ــه در ای ــی ک موضوعات
بحــث قــرار گرفــت، چگونه گــی بــه 

ــی  ــای خارج ــانیدِن کمک ه ــرف رس مص
در افغانســتان، تقویــت پولیــس افغانســتان، 
ــۀ  ــت در زمین ــای دول ــت از برنامه ه حمای
بازســازی اقتصــادی و از همــه مهم تــر 
ــت در  ــن دول ــا مخالفی ــه ب ــد مصالح رون
ــه در  ــورد توج ــه م ــود. نکت ــتان ب افغانس
ایــن کنفرانــس، حضــور پُررنــگ مقامــاِت 
بلندپایــۀ پاکســتان بــود. ایــن نشســت 
بیان گــر آن بــود کــه افغانســتان نقــش 
ــح  ــۀ صل ــه را در پروس ــورهای منطق کش
ــور  ــت کش ــد می رف ــد و امی ــاظ می کن لح
ــِک  ــایۀ نزدی ــوان همس ــه عن ــتان ب پاکس
افغانســتان همکاری هــای الزم و ضــروری 
را در ایــن خصــوص بــا افغانســتان داشــته 

باشــد. 
حاشــیۀ  در  ســه جانبه:  نشســت های   .2
اجــاس ســازمان ملــل متحــد میــان حامــد 
دیویــد  و  زرداری  آصف علــی  کــرزی، 
کامــرون در ســال 2012 نشســت ســه جانبه 
بــه  ایــن نشســت   صــورت گرفــت. 
منظــور تســریع بخشــیدن رونــد مصالحــه 
رییس جمهــور  و  بــود  افغانســتان  در 
ــتان  ــش پاکس ــن نشســت نق ــرزی در ای ک
ــدی  ــتان، کلی ــح افغانس ــۀ صل را در پروس
ــای  ــتان آق ــور پاکس ــد و رییس جمه خوان
پروســۀ  از  نشســت  ایــن  در  زرداری 
ــود.  ــت نم ــام حمای ــح افغانســتان اع صل
ــات  ــن مقام ــت، ای ــن نشس ــر ای ــاوه ب ع
نشســت های دوجانبــه و چندجانبــه در 
کابــل، اســام آباد و بریتانیــا داشــته اند. 
3. تشــکیل کمیســیون مشــترک صلــح: 
پاکســتان  برجســتۀ  اقدامــات  از  یکــی 
ــکیل  ــتان تش ــح افغانس ــوص صل در خص
کمیســیون مشــترک صلــح، میــاِن ایــن دو 
ــی نخســت وزیر  ــود. آقــای گیان کشــور ب
پاکســتان در پــی ایــن توافــق گفــت: 
ــۀ  ــات بلندپای ــت مقام ــری و عضوی »رهب
ایــن دو کشــور در کمیســیون مشــترک 
صلــح، نشــان دهندۀ تــاش دو کشــور 

بــرای تأمیــن صلــح می باشــد.« 
آنچــه مهــم اســت این کــه: موضــع فعلــِی 
ــح  ــای صل ــر گفت وگوه ــتان در براب پاکس
نماینــده گاِن  و  زلمــی خلیــل زاد  میــان 
طالــب در کجــا اســت؟ هم زمــان بــا 
آغــاز گفت وگوهــای صلــح، پاکســتان 
جایــگاه خــود را در ایــن گفت وگوهــا 
نااســتوار یافــت و در صــدد برآمــد تــا در 
ــن گفت وگوهــا نقــش برجســته داشــته  ای
باشــد؛ زیــرا در حاشــیه بــودِن پاکســتان در 
ــتان،  ــح افغانس ــای صل ــد گفت وگوه رون
بــه نفــع رقبــای منطقه یــِی پاکســتان و بــه 
زیــاِن ایــن کشــور تمــام می شــود. از همین 
روی عمران خــان بــه ایــاالت متحــده ســفر 
ــدار  ــپ دی ــور ترام ــا رییس جمه ــرد و ب ک
ــپ،  ــا ترام ــان ب ــدار عمران خ ــود. دی نم
ــه  ــا ب ــیۀ گفت وگوه ــتان را از حاش پاکس
متــن آورد. هم زمــان بــا ایــن دیــدار، 

پنتاگــون همکاری هــای پاکســتان و...
                                ادامه صفحه 6

پاکسـتان 
و پروسۀ 
صــلح 

افغـانستان
قربانعلی صفری

در جریــان مذاکرات زلمــی خلیل  زاد و 
طالبــان در پروســۀ صلح افغانســتان، 
ــت ها  ــتان نشس ــت گراِن پاکس سیاس
دولت مــردان  بــا  مذاکراتــی  و 
پاکســتان  داشــته اند.  افغانســتان 
خویــش  اعالمــی  سیاســت های  در 
همیشــه از فراینــد صلح افغانســتان 
ــه  ــد ب ــود را متعه ــرده و خ ــر ک تقدی
همــکاری در رونــد صلــح افغانســتان 
سیاســِت  امــا  اســت؛  دانســته 
قبــال  در  کشــور  ایــن  دوگانــۀ 
افغانســتان ســبب شــده کــه هــم 
حکومــت افغانســتان و هــم شــورای 
موضــع  بــه  نســبت  صلــح،  عالــی 
پاکســتان بی بــاور باشــند. از دورۀ 
دم،  ایــن  تــا  کــرزی  رییس جمهــور 
بــه  را  پاکســتان اقدامــاِت چنــدی 
ــح  ــای صل ــت گفت وگوه ــور تقوی منظ

انجــام داده اســت...
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مسـووالن در وزارت داخلـه می گوینـد کـه برای بهتر شـدن 
وضعیـت امنیتـی شـهر کابـل عملیـات مبـارزه بـا جرایـم 

جنایـی، گشـت زنی های شـبانه را آغـاز کـرده انـد.
همزمـان باایـن، مسـووالن فرماندهی پولیس کابـل می گویند 
کـه از آغـاز ایـن عملیـات تـا کنونـی 37 مجـرم بـه صورت 
بالفعـل بازداشـت شـده اند و در عملیات جداگانـه 25 گروه 

تبـه کار سـارق از بیـن رفته اند. 
ایـن در حالی اسـت که  مسـعود اندرابی سرپرسـت وزارت 
داخلـه، شـب جمعـه، 20 جـدی بـرای بررسـی وضعیـت 
امنیتـی شـهر کابـل بـه برخـی از سـاحات کابل رفته اسـت.
در تصاویـری کـه  در رسـانه های اجتماعـی منتشـر شـد، 
مسـعود اندرابی سرپرسـت وزارت داخله را هنگام شـب در 
جاده هـای کابـل نشـان می دهـد کـه در پشـت فرمـان موتـر 

نـوع رنجـر پولیس اسـت.
گشـت زنی  عملیـات  گفته انـد،  داخلـه  وزارت  مسـووالن  

بـرای مبـارزه بـا جرایـم جنایـی آغـاز کرده انـد. 
باشـنده گان کابـل، امـا این رویکرد و گشـت زنی سرپرسـت 
وزارت داخلـه را نمایشـی می داننـد. بـه گفتۀ آنـان، این کار 

نمی توانـد بـه تأمیـن امنیت شـهروندان کمـک کند. 
در همیـن حـال، فرماندهـی پولیـس کابـل می گویـد کـه از 
آغـاز عملیـات مبـارزه بـا جرایـم تـا اکنـون نزیـک بـه 25 
گروهـی کـه جرایـم را جنایـی را سـازمان دهی می کـرد، از 
بیـن رفتـه اسـت و اکنون کابل عـاری از گروه هـای تبه کاری 

اسـت.  جرمی 
فـردوس فرامـرز، سـخنگوی فرماندهـی پولیـس کابـل در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار با اشـاره به عملیـات مبارزه 
بـا جرایـم جنایـی در کابـل می گویـد: از آغـاز تـا اکنون 25 
گـروه تبـه کاری جرمـی از بیـن رفتـه و 37 مجـرم بالفعـل 

شـده اند.  بازداشـت 
او گفـت کـه 21 عـراده موترسـیکل بـدون اسـناد از نـزد 
از  افـراد جمـع آوری شـده اسـت و همچنـان صدهـا تـن 
افـراد ولگـرد جمـع آوری پـس از سـپری کـردن توصیه های 

حقوقـی و اخاقـی دوبـاره رهـا شـده اند. 
آقـای فرامـرز گفـت کـه عملیـات مبـارزه بـا جرایـم جنایی 
در تمـام سـاحات شـهر کابـل بـدون در نظـر داشـت هیـچ 

می شـود. انجـام  ماحظه یـی 
همچنـان فرماندهـی امنیـه کابـل گفتـه اسـت کـه منسـوبان 
مبـارزه بـا جرایـم جنایـی وزارت داخلـه در یـک عملیـات 
و ضبـط  را کشـف  نـوع  مختلـف  میـل سـاح   97 ویـژه 

کرده انـد.
سـخنگوی فرماندهـی امنیـه کابـل افـزوده کـه سـاح های 
امنیتـی  کمپنـی خصوصـی  یـک  بـه  مربـوط  شـده  ضبـط 
کمپنـی  ایـن  توسـط  غیرقانونـی  شـکل  بـه  کـه  می باشـد 

می گردیـد. نگـه داری 
از سـویی هـم، شـماری از شـهروندان بـا انتشـار تصاویـر 
سرپرسـت وزارت داخلـه کشـور در شـبکه های اجتماعی با 
انتقـاد می گوینـد کـه  ایـن اکـت و اداهـا  نمی توانـد سـبب 

تأمیـن امنیت شـود. 
شـهروندان بـاور دارد کـه تأمیـن امنیـت شـهر کابل نیـاز به 
یـک راهبرد منظـم و عملی دارد کـه نهادهـای امنیتی به ویژه 
وزارت داخلـه و فرماندهـی امنیـه کابل فاقد چنیـن برنامه یی 

 . هستند
صابـر فهیـم، یکـی شـهروندان کابـل بـا انتقاد از گشـت  زنی 
سرپرسـت وزارت دخلـه هنگام شـب گفته اسـت کـه مردم 
افغانسـتان به ویـژه شـهریان کابـل را ایـن اکـت و اداهای به 

اصطـاح بچـۀ فیلمـی حکومت خـراب کرده اسـت. 
نیروهـای  امشـب}جمعه شـب{  کـه  افـزوده  فهیـم  آقـای 
پولیـس، قطعـات خـاص و نمی دانـم امنیـت و چنـد ارگان 
دیگـر بـا صدهـا رنجـر بـاالی دزدان و رهزنان شـهر یورش 
بردنـد تـا احساسـات جریحه دار شـدۀ شـهریان کابـل را که 
از موجودیـت دزدان و قاتـان شـهر بـه سـتوه آمـده بودنـد 

نشـاند. فرو 
او نوشـته کـه اگـر ارادۀ بـرای رفـع ایـن معضله داریـد، این 
منظـم  برنامـۀ  نمی کنـد،  دوا  را  دردی  یک شـبه  عملیـات 
دوام دار نیـاز اسـت، در غیـر آن خـود را بی جهـت زحمـت 
ندهیـد و مـردم را بـا راه بنـدان بی معنای تـان اذیـت نکنیـد.
همچنان، باقر حسـینی اسـتاد دانشـگاه با انتقاد از مسـووالن 
امنیتـی شـهر کابل گفته اسـت که طبق آخریـن »متحداالمال« 
»قلنـدران شـهر«، هرکـس کـه دزدی شـده، باید در سیسـتم 
»مـال ات مـال مـن« انگشـت نگاری کننـد تـا در دفعـات بعد 

اگر دزدی شـدند، کشـته نشوند.
اسـداهلل سـروری، یکـی دیگـر شـهروندان کابل با طنـز گفته 
اسـت کـه ناخن گیـر خـود را خانـه مانـده و نمـاز جمعـه 

مـی روم حـوزه خبـر باشـی کـه چیزی نـدارم!
شـب  هنـگام  را  داخلـه  وزیـر  گشـت زنی  قاسـانی،  داود 
نمایشـی خوانـده  و گفتـه اسـت کـه  به نـام گشـت زنی در 
جاده هـای کابـل مصـروف عکس هـای فیسـبوکی انـد، ایـن 

فریبی! عـوام  اسـت 

ناامنـی و  ایـن در حالـی اسـت کـه کابـل بـا چالش هـای 
سـرقت های مسـلحانه از طـرف برخـی افـراد و گروه هـای 

بـرای شـهروندان بیمنـاک شـده اسـت.
در تازه تریـن اتفـاق یکـی از دانشـجویان دانشـگاه امریکایی 
- افغانسـتان در غـرب کابـل توسـط دزدان مسـلح به ضرب 
چاقـو کشـته شـد و موبایل و کمپیوتـر لپ تاپـش را ربودند، 
پیـش از ایـن وحیـده مـژده یـک آگاه سیاسـی نیـز توسـط 
افـراد مسـلح غیرمسـوول کشـته شـده اسـت. شـهروندان با 
نهادهـای  از  امن نیسـت«،  کابـل  »هشـتک  اشـتراک گزاری 

امنیتـی خواسـتار رسـیده گی بـه امنیـت شـهروندان شـدند.
وزارت داخلـۀ کشـور همچنـان از گرفتـار چندیـن سـارق 
اسـت.  داده  خبـر  گذشـته  روز  چنـد  جریـان  در  مسـلح 
وزارت داخلـه گفته اسـت که بـرای جلوگیری از سـرقت ها 
مسـلحانه گزمه هـای سـیار پولیـس را ایجـاد کرده اسـت. به 
رغـم منسـوبان حوزه هـاي امنیتـي، نزدیـک بـه یـک هـزار 

منسـوبین پولیـس داخـل قـرارگاه وزارت را بـا 300 عـراده 
وسـایط نقلیـه جهت مبـارزه با جرایـم جنایي در شـهر کابل 

اسـت.  توظیـف کرده 
از سـویی هـم، ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی از بازداشـت 
ده هـا نفـر بـه اتهـام فعالیت هـای تروریسـتی، سـرقت های 
مسـلحانه، آدم ربایـی و قاچـاق مـواد مخـدر در شـهر کابـل 

خبـر داد.
ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی گفته اسـت کـه این افـراد در 
یـک مـاه اخیـر در مربوطات حوزه هـای 22 گانه شـهر کابل 

در یـک رشـته عملیات هـای هدفمند بازداشـت شـده اند.
ایـن در حالـی اسـت که شـهر کابل بـا نزدیک بـه 22 حوزه 
امنیتـی، فرماندهـی پولیس کابـل، گانیزیون کابـل، فرقه 111 
ارتـش و ده هـا نهـاد دیگـر امنیتـی، بدترین وضعیـت امنیتی 

است.  دارا 

ناوقـت روز چهارشـنبۀ هفتـۀ گذشـته، مـا ننگیالی یکی 
از فرماندهـان کلیـدی گـروه طالبان در ولسـوالی شـیندند 
والیـت هـرات در یـک حملـۀ هوایی کشـته شـد. در این 
حملـه، افـزون بـر مـا ننگیالی، 15 تـن از همراهـان او و 
ده هـا غیرنظامـی نیـز کشـته و یا زخمی شـده انـد. بربنیاد 
گزارش هـا، مـا ننگیالـی فرمانده شـاخۀ انشـعابی طالبان 

زیـر رهبـری ما رسـول بوده اسـت.
گفتـه می شـود کـه این فرمانـده و در مجموع تمام شـاخۀ 
انشـعابی طالبـاِن زیـر رهبـری مـا رسـول، در برابـر ما 
هیبـت اهلل شـاخۀ اصلی گـروه طالبان می جنگنـد. همچنان 
ولسـوالی های  از  بسـیاری  کـه  می رسـانند  گزارش هـا 
والیـت هـرات زیـر نفـوذ ایـن شـاخۀ انشـعابی طالبـان 
اسـت و تحـرکات طالبـان در غـرِب افغانسـتان از والیت 

هـرات سـازمان دهی و رهبـری می شـود.
پـس از آن کـه خبـر مرگ مـا محمدعمـر، رهبر پیشـین 

ایـن گـروه بـه رسـانه ها درز کرد، طالبان منشـعب شـدند 
و در نخسـتین پس لرزه هـای مـرگ مـا عمر، ما رسـول 
اعـام حضـور کـرد و خـود را رهبـِر و »امیرالمومنیـن« 
خوانـد. گفتـه می شـود کـه مـا ننگیالـی سـال ها درگیـر 
جنـگ و مخالفـت پُرتلفـات و خونیـن بـا مـا صمـد، 
هـوادار مـا هیبـت اهلل، رهبـر کنونـی طالبان در ولسـوالی 

بود. شـیندند 
وزارت دفـاع ملـی هم در یـک اعامیه یی مسـوولیت این 
حملـه را پذیرفتـه و نوشـته اسـت کـه نیروهـای امنیتـی 
افغانسـتان یک »عملیات خاص« را در ولسـوالی  شـیندند 
والیـت هـرات انجـام دادنـد کـه در آن، ایـن نیروهـا بـه 

»هدفـی کـه می خواسـتند دسـت یافتند.« 
در اعامیـۀ وزارت دفـاع ملـی از مـا ننگیالـی و شـمار 
ایـن عملیـات چیـزی گفتـه نشـده  کشـته شـده گان در 
اسـت. پیـش از ایـن گفته می شـد کـه در ایـن عملیات به 

نیروهـای امنیـت ملـی افغانسـتان نیز آسـیب رسـیده، اما 
وزارت دفـاع ملـی ایـن ادعا را در این اعامیـه رد کرده و 
نوشـته اسـت که در این عملیـات »به هیـچ کارمند امنیت 

ملی آسـیب نرسـیده اسـت.«
از سـویی هـم، بربنیـاد گزارش هـا، در این عملیـات ده ها 
غیرنظامـی نیـز کشـته و زخمـی شـده انـد. مقام هـا در 
شـورای والیـت و شـفاخانۀ حوزه یی والیت هـرات گفته 
انـد کـه در جریان ایـن عملیات، نزدیک بـه 60 غیرنظامی 
کشـته و یـا زخمـی شـده اند. آنـان همچنـان گفتـه اند که 
مـا ننگیالـی در بـازار ولسـوالی شـیندند مـورد حملـه 
قـرار گرفتـه اسـت. بـه ایـن همـه، وزارت دفـاع ملی در 
اعامیـه اش گفته اسـت کـه در مـورد تلفـات غیرنظامیان 

در ایـن حملـه، تحقیـق می کنـد.
باشـنده گان ولسـوالی شـیندند والیت هرات در گفت وگو 
»آدم  ننگیالـی  مانـدگار می گوینـد کـه مـا  بـا روزنامـۀ 
ظالمـی« بـود و بـه مـردم زیـادی در ایـن والیت آسـیب 
رسـانده بـود. آنـان می گوینـد کـه بـه دلیـل درگیری های 
ایـن فرمانده طالبان، بسـیاری از غیرنظامیان کشـته شـدند 
و ده هـا فامیـل مجبور به ترک خانه های شـان شـدند. آنان 
می افزاینـد کـه نیـاز بود سـال ها پیـش این آدم بازداشـت 
امـر  در  دولـت  مـدت  ایـن  در  امـا  می شـد،  کشـته  یـا 

بازداشـت او تعلـل کرده اسـت.
همزمـان باایـن، شـماری از آگاهـان سیاسـی می گویند که 
ماننگیالـی بارهـا بـا ما صمـد، قومانـدان طالبـاِن تحت 
امـارت ماهبـت اهلل در ایـن منطقـه جنگیـده بـود. اکـرام 
اندیشـمند، آگاه مسـایل سیاسـی می گویـد که ما رسـول 
و ماعبدالمنـان نیـازی، از قوماندانـان انشـعابی طالبـان 
هسـتند که بـا مذاکرات صلح میـان طالبـان و امریکایی ها 
قتـل مـا  اندیشـمند،  آقـای  بـاور  بـه  دارنـد.  مخالفـت 
ننگیالـی می توانـد یـک تحفۀ خلیـل زاد برای شـروع دور 
جدیـد مذاکـرات با ما بـرادر در قطر باشـد تـا طالبان را 

بـرای امضـای توافـق ترغیـب کند.
وحیـد پیمـان، از خبرنـگاران هـرات در صفحـۀ رسـمی 
فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه مـا ننگیالـی، طالبـان در 

هـرات را بـه دو گـروه تقسـیم کـرده بـود. آقـای پیمـان 
مـا  از حمایـت  خبرهایـی  همـواره  کـه  اسـت  نوشـته 
ننگیالـی توسـط »امنیت ملی هـرات« و نیروهای »ائتاف« 
نشـر می شـد. بـه گفتـۀ ایـن خبرنـگاران: بسـیاری از این 
حمایت هـا هیچ گاهـی رد نشـدند تـا این کـه چهـار مـاه 
از  شـماری  و  هـرات  گـذره  ولسـوالی  مـردم  پیـش، 
طالبـان محلـی از موجودیـت ایـن فرمانـده طالبـان ابـراز 
ناخشـنودی کردنـد و پـس از بی توجهـی حکومـت، ۴0 

تـن از افـراد او را کشـتند.
بیـن  پیمـان نوشـته اسـت کـه در درگیری هـای  وحیـد 
خـودی طالبـان »شـاید« بیـش از 500 نفر در این سـال ها 
در شـیندند و ادرسـکن کشـته شـده باشـند. او افـزود که 
مـا ننگیالـی بـه این دلیل کشـته شـد که تاریـخ اش برای 
نیروهای اسـتخباراتی افغانسـتان و ائتاف ختم شـده بود.
یمـا فرهـاد، از باشـنده گان هـرات در صفحـۀ فیسـبوکش 
روایـت از دیـدار خود با مـا ننگیالی در هرات را نوشـته 
اسـت. او مدتـی در آن والیـت اجرای وظیفه کرده اسـت. 
یمـا فرهـاد نوشـته اسـت کـه شـبی در منطقـۀ کاتـه در 
ولسـوالی شـیندند مهمـان یکی از بـزرگان قومـی بود که 
از قضـا، پـس از صرف نان شـب، ما ننگیالـی وارد خانه 

می شـود. 
آقـای فرهـاد می نویسـد کـه آن زمـان او بـه جـای بـرادر 
یکـی از دوسـتان مـا ننگیالی در آن ولسـوالی مقرر شـده 
بـود و زمانـی کـه مـا ننگیالـی او را می بینـد، آشـفته و 
ناراحـت می شـود. یمـا فرهـاد با بیـان این که مـا ننگیالی 
»او  نوشـته اسـت:  فارسـی زبان های مشـکل داشـت،  بـا 
ناراحتـی اش را بـا ایـن جملـه؛ اگـر مه بـه شـیندند زنده 
بمانـم، بخـدا مگری پارسـی وان ....... ابراز کـرد. این گفته 
هـای او بـه دمـاغ مـا عمـر )فرمانـده طالبـان در کاتـه 
نظـر( خـوش نخـورد و آن شـب مـا بـا مـرگ فاصلهه یی 
نداشـتیم تـا این که کمیسـار نظامی کاته مـا را نجات داد 
و ایـن فـدای کاری او، چنـد روز بعـد بـه قیمـت جانـش 

تمام شـد«.

مال ننگیـالی چـرا و چگـونه کشتـه شـد؟

باشنده گان کابل:

کابـل با کارهـای نمـایشی امـن نمی شـود
ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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بسـط قدرت دولـت مرکزی، به واسـطۀ تضعیف 
طبقـۀ اشـراف و بـزرگ شـدِن طبقـۀ متوسـط 
و نیـز حـق مالکیـت بـرای هـر کسـی بـود کـه 
باشـد.  داشـته  ُخرده سـرمایه یی  می توانسـت 
از ایـن رو ایـن دسـتگاه عریـض و طویـل کـه 
خـود زاییـدۀ نظـام فیودالـی بـود، در یـک عدم 
توازنـی خـود را انداخـت که از این پس آشـکار 
می گـردد ایـن عـدم تـوازن از کجاهـا می توانـد 
سـر بـرآورد. ایـن طبقـات اجتماعـی بـه هیـچ 
عنـوان بـا یکدیگـر اختـاط پیـدا نمی کردنـد و 
به صـورت مجموعـۀ جداگانه یـی از هـم مانـده 
بودنـد. به واقـع، طبقـۀ اشـراف بـدل بـه یـک 
کاسـت شـده بود و به مـوازات پیشـرفت منطِق 
جامعـۀ مـدرن و پولـی شـدِن همـۀ ارزش هـا، 
آن هـا نقـش سـنتی رهبـری و همکاری با سـایر 
لـذا یـک  دادنـد.  از دسـت  بالـکل  را  طبقـات 
کاسـِت صاحب امتیـازات مخصـوص بودند که 

بـا دیگـر طبقـات ارتباطـی نداشـتند. 
طبقـۀ متوسـط نیـز صرفًا بـرای سـود و منفعت 
شـخصی خـود می  جنگیـد و هیچـگاه نمی توان 
از یـک طبقـۀ متوسـط یکپارچـه در ایـن زمـان 
سـخن گفـت، بلکـه آنچـه آشـکار اسـت ایـن 
طبقـۀ متوسـط بـه پاره هایـی از اصنـاف تقسـیم 
شـده بـود کـه هرکـس در آن سـعی می کـرد بـا 
قـرار گرفتـن در پـارۀ طبقـۀ برآمـده از اصنـاف 

خـود را بـر دیگـران برتـری بخشـد.
فلـذا دو طبقـۀ متوسـط و اشـرافیت جـدا از هم 
هـر دو مـورد کینـه و رشـک تـودۀ محـروم از 
نابرابری هـای  اتفاقـًا  کـه  بودنـد  چیـزی  هـر 
ناشـی از عـدم دسترسـی بـه رانـت دولتـی را 
محـروم  طبقـات  ایـن  می کشـیدند.  دوش  بـه 
در عیـن حـال کـه از اشـرافیت و طبقۀ متوسـط 
کینـه بـه دل گرفتـه بودنـد، در صـدد موقعیتـی 
بودنـد کـه بـه آن ها تشـبث یابنـد. از ایـن رو در 
هنگامـۀ انقـاب، ایـن ممنتوم برآمـده از طبقات 
پایین دسـتی منجـر بـه نابودی اشـرافیت شـد و 
آنچـه را برجـای گذاشـت، تشـبث همـگان بـه 
لبـاس اشـرافیت شـد. به واقـع آنچه کـه انقاب 
در  اشـرافیت  نفـی  گذاشـت،  برجـای  فرانسـه 
صـورت قرون وسـطایی اش و تجسـد آن در تن 
تـک تـِک آحـاد ملـت بـود. بـه تعبیـر توکویل، 
اشـرافیت بـدل بـه فرمانده یـی شـده بـود کـه 
دیگـر نـه کسـی را می دیـد و نـه کسـی از وی 
حسـاب می بـرد، صرفًا آنچه این پوسـتۀ سـخت 
را سـر جایـش باقـی گذاشـته بـود، عـدم امکان 
به وجـود آمـدِن فعالیِت آزاد احـزاب و در نتیجه 
شـکل گیری یـک آگاهـی سیاسـی بـوده اسـت. 
فلـذا در خـودِ رژیـم پیـش از انقاب اشـرافیت 
تمامـی اقتـدارش را بـا روی کار آمـدن مجالس 
والیتـی کـه از بورکرات هـای حکومتی تشـکیل 
شـده بـود از دسـت می دهد و قـدرت رقیبی که 
وی از او سـعی داشت بیشـترین فاصله را داشته 
باشـد، یعنـی طبقـۀ متوسـط، بـر وی سـروری 
جایـی  در  بایـد  سـروری یی  چنیـن  می یابـد. 
اتفـاق بیفتـد کـه بیشـترین تمرکـز اداری اتفاقـًا 

در آنجاسـت؛ پاریـس.
به واقـع، پاریـس قبـل از انقـاب، مدل فرانسـه 
می شـود. هـر دهقانی بـرای سـعادت فرزندانش 
اگـر  دارد  سـعی  نشـوند،  نابـود  او  مثـل  کـه 
خرده سـرمایه یی دارد، وی را به پاریس بفرسـتد 
و برایـش مقامی دولتی بخرد. بـه تعبیر توکویل، 
تنهـا فـرق قبـل از انقـاب و پـس از آن چنیـن 
بـود کـه قبل از انقـاب سـمت ها را می خریدی 
بـه بهای بدسـت آوردن منزلـت و اکنون خودت 
قـدرت  آن  نگاهداشـت  بـرای  می فروشـی  را 
واحـد. این تمرکز اداری و بورکراسـی پاریسـی 
خـود در لحظه هـای حسـاس آگاهی بخـش این 

بود. توده یـی  جماعـت 
منتهاالیـه  در  توده یـی،  جماعـت  ایـن  به واقـع 
آرزویـش خواسـتار نظمـی بود کـه از همه بری 
باشـد و از این روسـت کـه احتیاجـش بـه یـک 
دولـت امنیتـی بیـش از پیـش زیـاد می شـود. با 
امنیتـی شـدن حکومـت و رفتـن آن بـه سـمت 
به وجـود آمـدن یـک پولیس قـوی، زمینـه برای 
بسـط قـدرت دولتـی از یک سـو و نیـز سـقوط 
پولیـس  ایـن  همـان دولـت آشـکار می گـردد. 
قـوی مطرودین و بی منزلتان را به اشـد مجازات 

انقــالب فرانســه در لحظــۀ وقــوع از دو ممنتــوم یــا برآینــد تشــکیل یافتــه بــود. یکــی اشــراف و دیگــری تــودۀ مــردم. اشــراف کــه رهبــری 
انقــالب را بــر عهــده داشــتند، از ممتازتریــن طبقــات بودنــد و کــه ســنت رهبــری کــردن جامعــه در آن هــا ریشــه دوانیــده بــود، امــا طــی ســدۀ 
منتهــی بــه انقــالب بــا ایــن خصلــت خویــش به کلــی بیگانــه گشــته بودنــد. از طرفــی دیگــر، تــودۀ مــردم عمل کننــدۀ فرامیــن انقــالب بودنــد 
کــه ســالیان ســال در زیــر ســتم طبقــاِت دیگــر لــه شــده بودنــد. آن هــا کــه معمــوالً بــرای رهایــی از بــار مالیات هــای غیرمنصفانــه و داشــتن 
ُخرده عایــدی جــذب ارتــش شــده بودنــد، خــود عقــل ســلیم ارتــش را پذیرفتــه بودنــد. بنابرایــن توده یــی خشــن و لجام گســیخته را تشــکیل 

ــود  ــوده ب ــوزی قرن هــا ســتم پال ــه کین ت ــان اجــرا شــد، ب ــه به دســت آن ــی ک ــه و آزادی خواهانه ی ــان برابری خواهان ــن رو آرم ــد. از ای دادن

می رسـاند و طبقۀ اشـراف و طبقۀ متوسط را نیز 
گوشـمالی خوبـی می دهـد. چنیـن اسـت که در 
مواقعـی کـه حکومت قوایش تحلیـل رود، آنچه 
در نظـر همـه گان اسـت همین دسـتگاه عریض 
و طویـل تمرکـز قـدرت اسـت کـه اقتـدارش 
را از طریـق پولیـس نشـان می دهـد. از ایـن رو 
آنچـه کـه در بحبوحۀ انقاب و خیـزش مردمی 
کانـون حمات مـردم قـرار می گیرد، ایـن خودِ 
دولـت اسـت کـه مـورد هجمـه قـرار می گیرد. 
از ایـن رو هـم تمرکـز قـدرت در پاریـس و هم 
عـزِل اختیارِ ایـاالِت خودمختار و سـپردن آن به 
پولیـس و مراجـع محلـی شـکافی عمیـق میـان 
فقـط  کـه  تـوده و دولـت می انـدازد، شـکافی 

انقـاب می توانـد پـرش کنـد. 
تمرکـز قدرت و پولیسـی شـدِن جامعـه، آزادی 
احـزاب را ناممکـن می سـازد و در ایـن حالـت 
مـردم خـود بـه خـود از حـوزۀ عمومـی حذف 
می شـوند. چیـزی کـه در ایـن شـکاف و عـدم 
مشـارکت مردم در سرنوشت شـان آنـان را زنده 
به واسـطۀ  حیات شـان  تـداوم  مـی دارد،  نـگاه 
ادبیـات و ادیبانـی اسـت کـه تقریبـًا از تمامـی 
اجتماعـی  منزلت هـای  و  حکومتـی  مناسـب 
محروم انـد. آن هـا ایـن شـکاف را بـا برگرداندن 
آن بـه حالـت طبیعـی بـدون در نظـر گرفتـِن 
می پروراننـد.  نظـر  عالـم  در  عمـل  عواقـب 
بدیـن معنـا کـه آن هـا اندیشـه را بـه پـرواز در 
سیاسی شـان  آزادی  امـکان  عـدم  و  می آورنـد 
را کـه حتـا خـود بـه آن واقـف نیسـتند در در 
آن هـا  می نشـانند.  ادبیات شـان  و  نظرورزی هـا 
حتـی در آزاد اندیشـانه ترین حالت شـان بـا واژۀ 
»مـردم« بیگانـه بودنـد، از ایـن رو آن هـا یکی از 

می زننـد. رقـم  را  انقاب هـا  خونین تریـن 
جالـب این جاسـت کـه در بحبوحـۀ انقاب این 
اشـراف اسـت کـه سرسـختانه ایـن ادبیـات را 
تبلیـغ می کنـد بـدون آن که در نظر داشـته باشـد 
آنچـه کـه وی دارد تبلیغـش را می کنـد، نابودی 
خـودش اسـت. از ایـن رو اشـرافی کـه رهبـری 
کسـانی  اولیـن  گرفتنـد،  به دسـت  را  انقـاب 
بودنـد کـه قربانی انقـاب شـدند. در واقع آن ها 
کـه خـود را کاسـت جداگانه یـی بـه حسـاب 
می آوردنـد و اصـًا فکـر اینـرا نمی کردنـد کـه 
عـدم  در  و  بشـورند،  خودشـان  علیـه  عمـوم 
درک درسـت از اوضـاع به واسـطه نبـود آزادی 
سیاسـی، که از نظـر توکویل فاکتوری اسـت که 
در مرحلـۀ آخـر عمـل کننـده اسـت، نظرهایـی 
شـکل گرفتـه بـود کـه عمـًا بـا اصـاح وضع 
موجـود کاری نداشـتند بلکـه خود کل را نشـانه 

بودند. رفتـه 
ایـن کل همـواره در نهادهایـش متعین می شـود. 
از ایـن رو هـر نهـادی کـه در آن قدرتمنـد بـود، 
از  کلیسـا  نهـاد  قـرار گرفـت.  آمـاج حمـات 
ایـن رو مـورد حملـۀ سرسـختانه نویسـنده گان 
ایـن دوران قـرار گرفـت کـه بیشـترین قـدرت 
کـه  منتقدانـی  و  داشـت  از حکومـت  پـس  را 
جـرأت انتقـاد از حکومـت را نداشـتند، آزادانـه 
و گسـتاخانه ایـن نهـاد را سـخت می کوبیدنـد 
و جالـب این جاسـت کـه خـود اصحاب کلیسـا 
کوبیده گـی  هـم  در  ایـن  بـا  مـواردی  در  هـم 

مرافقـت نشـان مـی داد. از این رو دو نهاد سـنت 
)اشـرافیت( و عرف )کلیسـا( هـر دو باهم به باد 
رفتنـد. به واقـع هرچیـزی که رنگ و بـوی دینی 
داشـت، سـخت مـورد حملـه قـرار می گرفـت 
و نوعـی انـِگ اجتماعـی می خـورد و انحـراف 
سیاسـی تلقـی می شـد. در ایـن جریـان تکفیـر 
کـه در آراء و اندیشـه های نویسـنده گان پیش از 
انقـاب متبلـور اسـت، همـه چیز نفی می شـود 
بـه علت العلـل  نگاه هـا  انقـاب  هنگامـۀ  در  و 

حکومـت.  می افتـد؛ 
هیـچ  خـود  مطلقـه  حکومـت  کـه  آن جـا  از 
واسـطۀ اجتماعـی را باقـی نگذاشـته بـود و در 
میـان  از  نـگاه داشـتن طبقـات سـبب  منـزوی 
رفتـن آگاهـی سیاسـی مـردم شـده بـود، چیزی 
کـه پدیـد آمـد نتیجـۀ ضـروری عمـل خویـش 
بـود. به واقـع آگاهـی سیاسـی در تـِن دولـت به 
حرکـت در می آمـد. بـه دیگر سـخن، حکومت 
پیـش از انقـاب تـودۀ مـردم را از هـر لحاظـی 
تـا کوچک تریـن جزء وابسـتۀ خـود کـرده بود، 
در آسـتانۀ انقـاب و پـس از نابـودی و انـزوای 
نهادهـای عـرف و سـنت خود مـورد حمله قرار 
گرفـت. از ایـن رو آنـگاه کـه قـدرت مرکزی به 
مجالس سـپرده شـد، خـود مقدمۀ سـقوط خود 
را رقـم زد. چـرا که این قدرت مرکـزی از خود 
سـلب اختیـار کـرده بـود و توده هـای قرن ها در 
بنـد مانـده را خـود بـه قـدرت رسـانید و اکنون 
مسـخ کامـل می شـود، چرا کـه این تـوده بدون 
مرجـع بـه تنهـا چیـزی کـه متشـبث می شـود، 
زمینه هـای حکومـت  و  اسـت  مطلقـه  قـدرت 
زاده  پیشـین  انقـاب  دل  در  خـود  وحشـت 
می شـود. از ایـن رو مایمت مذهبـی و بردباری 
سیاسـی یی کـه در واپسـین سـال های حکومـت 
لویـی شـانزدهم شـکل گرفته بود، بـه ضد خود 
بـدل شـد و غیـر انسـانی ترین انقاب بـه وقوع 

 . ست پیو
انقـاب فرانسـه در لحظـۀ وقـوع از دو ممنتـوم 
یـا برآینـد تشـکیل یافتـه بـود. یکـی اشـراف و 
دیگـری تودۀ مردم. اشـراف که رهبـری انقاب 
طبقـات  ممتازتریـن  از  داشـتند،  عهـده  بـر  را 
بودنـد و کـه سـنت رهبـری کـردن جامعـه در 
آن هـا ریشـه دوانیـده بـود، امـا طی سـدۀ منتهی 
بـه انقـاب بـا ایـن خصلـت خویـش به کلـی 
تـودۀ  دیگـر،  از طرفـی  بودنـد.  بیگانـه گشـته 
انقـاب بودنـد کـه  مـردم عمل کننـدۀ فرامیـن 
سـالیان سـال در زیـر سـتم طبقـات دیگـر لـه 
شـده بودنـد. آن هـا کـه معمـوالً بـرای رهایـی 
داشـتن  و  غیرمنصفانـه  مالیات هـای  بـار  از 
خرده عایـدی جـذب ارتـش شـده بودنـد، خود 

عقـل سـلیم ارتـش را پذیرفتـه بودنـد. بنابراین 
تشـکیل  را  لجام گسـیخته  و  خشـن  توده یـی 
و  برابری خواهانـه  آرمـان  ایـن رو  از  دادنـد. 
آزادی خواهانه یـی کـه به دسـت آنـان اجرا شـد، 
بـه کین تـوزی قرن هـا سـتم پالـوده بـود و آنچه 
کـه حکومـت وحشـت را بـه بـار آورد، همیـن 
ممنتـوم کینه تـوزی توده یـی بـود کـه به صورت 
کامـل سـر انقـاب را به سـر کوفـت و خود که 
بـه بنده گـی عـادت کرده بـود، بنده گـی را برای 

همـه گان بـه ارمغـان آورد.
ایـن سـوداهای برابری خواهانـه و آزادی طلبانـه 
رخنـه  انقـاب  کل  در  نامتـوازن  به صـورت 
فاکتـور  دو  انقـاب  هنگامـۀ  در  ولـی  کـرد، 
اصلـی دسـت به دسـت هـم دادنـد. امـا برابری 
بـرای فرانسـویان ارزشـی بـس بیشـتر از آزادی 
دارد و بـه همیـن امـر، ایـن فرانسـویانی کـه در 
پـی قرن هـا از امتیـازات نابرابـر و ظالمانـه بـه 
سـتوه آمـده بودنـد، هرچـه سـریع تر دسـت بـه 
کشـتن آرمـان آزادی زدنـد. چـرا که هیـچ چیز 
نمی توانسـت جلـوی آرمـان برابـری مقاومـت 
کنـد و در هنگامه یـی کـه بناپارت دوبـاره همان 
رسـم و سیاق را در فرانسـه برانگیخت، به تعبیر 
توکویـل، ایـن ملـت در وضعیتـی گرفتـار آمده 
بـود کـه سـری آزاد و تنـی بنده داشـت. چیزی 
کـه مشـخصۀ اصلـی تمامـی سـال های پـس از 

انقـاب اسـت و تـا کنـون نیـز ادامـه دارد. 

انقـاب در وضعیـت اسـتبدادی که واسـطۀ 
حکومـت تـرس اسـت به وجـود آمـد و در 
وضعیـت توتالیتـر بـه وقـوع پیوسـت. این 
وضعیـت توتالیتـر بـرای نگاه داشـت خـود، 
تنهـا بـه خـود متکـی اسـت؛ از ایـن رو این 
فضیلـت  کـه  اسـت  وضعیتـی  وضعیـت، 
آخـر  و  اول  حـرف  آن  در  »میان مایه گـی« 
را می زنـد. نهادهایـی کـه می توانسـتند تـا 
حـدی از آزادی دفـاع کننـد، یعنی اشـراف 
و کلیسـا به علـت عملکرد خودشـان منزوی 
شـده بودنـد و نیـز به خاطر تن فروشی شـان 
بـه حکومـت پیشـین محـو و نابود شـدند. 
اگـر از کلیسـا شـکلی باقـی ماند بـرای این 
بـود کـه جامعه خود قرابـت ویژه یی با ذات 
مقـدس دارد و خود از همـان برانگیخته گی 
متشـکل اسـت، ولی اشـرافیت در تـِن تِک 
»همشـهروندان« پـس از انقاب متبلور شـد 
و خـود بـه تاریـخ پیوسـت و دیگـر و بـه 
هیـچ روی در هیـچ کجـای پـس از انقاب 

امـکان سـر بـرآوردن پیـدا نمی کند. 

بخش دوم و پایانی امیرحسین صالحی 
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صفر
 علـی موسـوی گرمـارودی را می تـوان از پیشـگامان شـعر 
انقـاب اسـامی و از معمـاران ایـن بنـا دانسـت . او از معدود 
شـاعران نوپـرداز اسـت کـه در سـال های پیـش از انقـاب 
بـا گرایش هـای دینـی بـه میـدان آمـده و از ایـن ارزش هـا 

پاسـداری کـرده اسـت.
     او شـاعری اسـت پُـرکار بـا شـش دفتـر مسـتقل شـعر و 
هشـت گزینـۀ شـعر کـه بـاز در ایـن گزینه هـا نیز شـعرهایی 
چاپ نشـده آمـده اسـت . او عـاوه بـر پـرکار بودن ، شـاعری 
جامع االطـراف اسـت ، بدیـن معنـی کـه در غالـب قالبهـا و 
موضوعـات رایـج در شـعر ایـن سـالها صاحـب اثـر اسـت . 
چنیـن اسـت که مـا ناگزیـر بـه ارزیابی شـعر دو گرمـارودی 
هسـتیم ؛ گرمـارودی ِ نوپـرداز و گرمارودی ِ کهن سـرا. و جالب 
ایـن کـه بیشـتر سـروده های ایـن شـاعر، در دو قطـب نسـبتًا 
بـارز و دور از هـم جـای گرفته انـد، در شـعر سـپید و قصیده.
     نوسـروده ها کـه بـه گمـان مـن سـاقۀ اصلی آثار موسـوی 
گرمـارودی را می سـازد خـود بـه دو گونه اسـت . گونـه ای از 
آن ، شـعرهای خطابـی و البتـه غالبـًا آیینـی کـه من بـه تفصیل 
بـدان خواهـم پرداخت و گونـه ای دیگر، آثاری اسـت عاطفی 
از  دسـته  ایـن  زندگـی .  عینـی  تجربه هـای  از  برخـوردار  و 
شـعرها شـاید بـرای کسـانی کـه شـاعر مـا را فقط در پشـت 
تریبـون دیده انـد و بـه خوانـش مکتـوب مجموعـه آثـارش 

نپرداخته انـد، قـدری خـاف انتظـار باشـد..
تنـوع  گرمـارودی  نوسـروده های  مهـم  شـاخصۀ  یـک       
محتوایـی آنهاسـت و شـاخصۀ دیگـر، جنبـۀ کاربـردی نسـبتًا 
قوی شـان . بایـد از انصـاف نگذریـم کـه حتـی اسـتادانه ترین 
قصیده هـای ایـن شـاعر نیـز از لحاظ وسـعت دایـرۀ مخاطبان 
بـه ایـن شـعرها نمی رسـد. بعضـی از آنهـا، از آثـار درخشـان 
دهۀ شـصت اسـت و از اسـباب شـهرت این شـاعر، همچون 

»خـط خـون « و »در سایه سـار نخـل والیـت ».
     بـه گمـان من بیشـتر ارزش و اعتبار »خـّط خون « به خاطر 
خطشـکنی آن اسـت و پیشـگامی شـاعر در آنچه آن را شـعر 
موضع منـد آیینـی بـه ویـژه در گرایـش عاشـورایی می تـوان 
دانسـت . سـخن در ایجـاد ایـن گونـه شـعر و ریشـه های آن 
در آثـار متفکـران انقابـی مسـلمان در نیـم قـرن اخیـر، مـا را 
از سـخن اصلـی بـدور می افکنـد. این قـدر می تـوان گفت که 
»خـّط خـون « مشـهورترین شـعر عاشـورایی تا زمـان خود در 
قالبهـای نویـن بـوده اسـت . بخشـی از ایـن شـهرت مرهـون 
نگـرش نویـن ، انقابـی و تاریخـی شـاعر بـه واقعـه اسـت و 
بخشـی نیـز به واسـطۀ بدایع هنـری آن ، به ویژه آغـاز و پایانی 

ابتـکاری و بـه خاطـر ماندنی .
     درختان را دوست می دارم 

    که به احترام تو قیام کرده اند،
     و آب را

                 که َمهر مادر توست.
   

پایان سخن... 
                 پایان من است 

                         تو انتها نداری 

نظری به شعر 
علی موسوی 

گرمارودی
     ولـی آنچـه در میانـۀ ایـن دو فـرازِ ایـن شـعر پانـزده 
نیسـت .  یکدسـت  همـواره  می شـود،  بیـان  صفحـه ای 
سـخن گاهـی سـخت برجسـته و غافلگیرکننده می شـود، 
مثـًا در اینجـا کـه هـم در صـورت بدیـع اسـت و هـم 
دارای پشـتوانۀ فکـری نیرومنـد، یعنـی رویارویـی دایمی 

حـق و باطـل .
 خونی که از گلوی تو تراوید

 همه چیز و هر چیز را در کائنات ، دو پاره کرد
                                             در رنگ 

 اینک هر چیز، یا سرخ است 
                 یا حسینی نیست 

     و گاه کمابیش فرود می آید، از این دست :
     تو فراتر از حمیّتی 

                 نمازی ، نیّتی 
                             یگانه ای ، وحدتی 

    آه ای سبز!
            ای سبز سرخ !

     ای شریف تر از پاکی 
    نجیب تر از هر خاکی 

     ای شیرین سخت 
            ای سخت شیرین!

ای بازوی حدید
                 شاهین میزان 

                             مفهوم کتاب ، معنای قرآن !

 یک 
 ولـی موسـوی گرمـارودی با همه شـهرت و تسـلطی که 
در قالبهـای نـو دارد، از قصیده سـرایی نمی توانـد دسـت 
بکشـد و شـاید خوش تـر داشـته باشـد کـه هـم بدیـن 

صفـت مشـهور باشـد و ممتاز.
     بیشـتر ایـن قصیده هـا از نظـر وزن و قافیـه یـادآور 
قصایـد خاقانـی و انـوری و دیگر اسـتادان قصیده سـرای 
کهـن اسـت ، مثـل ایـن قصیـدۀ خاقانـی وار در سـتایش 
مرحـوم امیـری فیروزکوهی که از بهتریـن آثار گرمارودی 

به حسـاب اسـت :
     فیروز باد کوه دماوند و کردرش 

    کاستاده چون امیری در پیش لشکرش 
     آن کوههای ُخرد و کان پیش روی او

     خود لشکر وی اند، ستاده برابرش 
     وان جای جای چادرش مِه به دّره ها
     گویی به پاست خرگه خیل مظّفرش 

     آن سیمگونه قّلۀ وی اندر آفتاب 
     از سیم و از زر است یکی خود بر سرش 

     وان ابرک سپیدک ِ برجسته بر ستیغ 

     گویی پَری است برزده بر فرق مغفرش 
     اسـتادی ِ شـاعر در قصیده سـرایی بـا همـان سـنگ و 
تـرازوی ایـن قالـب ، ناگفتـه پیداسـت . ایهـام در کلمـات 
»فیـروز« و »امیـر« و پیونـد دادن اسـتاد بـه دماونـد کـه 
خاسـتگاه او در دامنه هایـش بـوده اسـت ، بـه نوعـی بـه 
تناسـب مقـام اسـت و سـخت نیکـو افتـاده اسـت . ایـن 
از  گرمـارودی  موسـوی  چکامه هـای  دیگـر  و  چکامـه 
بدایـع زبانـی و کشـفهای تصویـری هـم خالـی نیسـت .

     ولـی نوآوریهـای موسـوی گرمـارودی در قصیـده 
بیشـتر در جزئیـات اسـت و نـه کلیـات ، و غالبًا به سـبب 
کهن بـودن زبـان و سـاختار کّلـی ، آن قدرها خود را نشـان 

نمی دهـد کـه در شـعرهای نـو نشـان مـی داد.
     قصیـده قالبـی اسـت با کمترین انعطاف پذیری . شـاعر 
غالبـًا بیـش از ایـن که قصیـده را به رنگ خویش بسـازد، 
خـود بـه رنـگ قصیـده درمی آیـد و تسـلیم شـرایط و 
مقتضیـات ِ سـنتی ایـن قالـب می شـود. من حـس می کنم 
کـه در ایـن کشـاکش ، موسـوی گرمـارودی بیـش از این 
کـه توانسـته باشـد سـمند قصیـده را بـه میدانهـای امروز 
بیـاورد، خـود سـوار بـر آن بـه میدانهای کهن رفته اسـت 
و چنیـن اسـت کـه قصایدش حتـی بیش از قصاید اوسـتا 

و اخـوان ، »قدمایـی « می نمایند.
    غالـب قصیده هـای موسـوی گرمـارودی بـر همـان 
بنـا شـده اسـت : تشـبیب و  سـاختار سه قسـمتی قدیـم 
تغّزلـی کـه غالبـًا وصف بهـار اسـت و طبیعـت ; گریز به 
موضـوع اصلـی و سـپس دعاییـه با همـان سـاختار کهن.
     عناصـر خیـال در قصیده هـا غالبـًا همـان عناصر خیال 
قدیـم اسـت و کمتـر از دایـرۀ گل و سـنبل و گاه عناصـر 
میخانـه ای دور می شـود. تنهـا چیـزی کـه می تـوان حس 

کـرد، تنـوع بیشـتر این گلهـا و گیاهان اسـت .
ایـن شـعرها نمی تـوان  بیشـتر  ایـن گذشـته در  از       
یـک تشـخص بومـی یـا موقعیتـی خـاص سـراغ گرفت . 
مثـًا وصفـی کـه شـاعر از مرحـوم مهـرداد اوسـتا دارد، 
دارد.  کاشـانی  مشـفق  اسـتاد  از  کـه  اسـت  همان گونـه 
شـعرها کمتـر شـخصی و وابسـته بـه موقعیتهـای خاص 
»آبشـار  نـوع  از  قصیده هایـی  انـدک  در  مگـر  شـده اند، 
نیـاگارا« کـه معلـوم اسـت بـه واسـطۀ تأثیـر عینی شـاعر 
از مشـاهدۀ آبشـار، متفـاوت با دیگر توصیفهـای او از کار 

درآمـده اسـت . 
     ای از شکوه بیشتر و از وقار هم 
     دریای باژگون ِ روان ، آبشار هم 

از نعره ات بلند، دل اژدها تهی ...
     چون اژدها دمان و ُچنو بی قرار هم 

     پنداشتم که یال هیون خداستی 
     دیدم ولی که یال هیونی ، سوار هم 
    کوهی بلند، یکسره از سیم ِ تر زدی 
    کاین سان سپید و تافته ای ، آبدار هم 

    ولـی بـا ایـن همـه اگـر صرفـًا بـا معیارهـای کهـن 
قصیده سـرایی به سـراغ قصایـد علی موسـوی گرمارودی 
برویـم ، او را از بسـیاری اقرانـش قوی تـر خواهیـم یافت 

حرفه ای تـر. و 
دو

 در باقـی قالبهـای کهن ، شـاعِر ما در سـطح قصیده هایش 
ظاهر نشـده اسـت . دشـواری کار اینجاسـت که در غزلها 
و مثنویهـا و بـه ویـژه ایـن دومی هـا، آن مایـه از طنطنه و 

زبـان آوری کـه می توانسـت مخاطـب را بـه اعجـاب وادارد 
و تسـلیم قـّوت طبـع شـاعر سـازد هم الجـرم پیدا نیسـت . 
می توانسـت سـبب  کـه  »حادثه «هایـی  آن  دگـر  از سـویی 

غافلگیـری مخاطـب شـود هـم غالبـًا دیده نمی شـود.
بـه نظـر می رسـد کـه گاهـی موقعیـت اجتماعـی و       
شـخصیت ادبـی افـراد، سـّدی در برابر صمیمیت شعرشـان 
می شـود. ایـن گونـه از شـاعران غالبـًا ناچار به پاسـخگویی 
بـه انتظاراتی انـد کـه جامعـه به عنـوان یک »شـاعر متعهد و 
سرشـناس « از آنان دارد. همین شـاید تا حدودی شـخصیت 
شـفاف و صمیمی آنان را در پرده ای از رسـمیّت می پوشـاند 
موسـوی  می گـذارد.  تأثیـر  هـم  شعرشـان  بـر  الجـرم  و 
گرمـارودی آنـگاه کـه ناچـار اسـت از مسـایل بـزرگ مّلـی 
و مذهبـی سـخن بگویـد، الجرم بـه مقتضای ایـن موقعیت ، 
قـدری تشـریفاتی تر سـخن می گویـد و برعکـس ، آنـگاه که 
مثـًا آرزوی یـک محبـوس را بیـان می کنـد )صـدای سـبز، 
۴57(، سـخنش سـخت صمیمـی و بی پیرایـه می شـود، یـا 
آنجـا کـه شـعری دربـارۀ زعفـران می گویـد )صـدای سـبز، 
دارد  آبـزی  گیـاه  یـک  از  شـاعرانه  توصیفـی  یـا  و   )۴5۴
)صـدای سـبز، ۴53(. مـن در اینجـا »آرزوی محبـوس « را 
بـرای نمونـه نقـل می کنـم کـه بـه گمـان مـن از بهتریـن 

شـعرهای موسـوی گرمـارودی اسـت :
    خوشا دوباره کنار تو و کتابی باز

     درخت و سبزه و آبی و آفتابی ، باز
     به قدر روزی ِ یک روزه ، میوه ای ، نانی 

     ز دستپخت تو هم ، دلمه ای ، کبابی ، باز
     یکی دو پنجه سه تار و سه چار نالۀ نی 
     دو چشم بر هم و بر سینۀ تو خوابی باز

    سحر ز شبنم نوش لبان غنچۀ تو
     چون آفتاب مکیدن ، گهی شرابی ، باز

     گهی به بوسه فرو بستن آن لب شیرین 
     که می کند ز سر دلبری ، عتابی ، باز

     یکی دو دور ورق در قمار عشق زدن 
    چو باختی ، ستدن بوسه های نابی باز

     قسم به چشم تو، گیتی و هر چه دارد، نیست 
     به چشم عاشق من ، بی تو، جز سرابی باز

 او شاعری است پُرکار با شش 
دفتر مستقل شعر و هشت گزینۀ 
شعر که باز در این گزینه ها نیز 
شعرهایی چاپ نشده آمده است . 
او عالوه بر پرکار بودن ، شاعری 
جامع االطراف است ، بدین معنی 
که در غالب قالبها و موضوعات 
رایج در شعر این سالها صاحب اثر 
است . چنین است که ما ناگزیر 
به ارزیابی شعر دو گرمارودی 
هستیم ؛ گرمارودی ِ نوپرداز و 
گرمارودی ِ کهن سرا. و جالب این 
که بیشتر سروده های این شاعر، 
در دو قطب نسبتاً بارز و دور از 
هم جای گرفته اند، در شعر سپید 
و قصیده.
     نوسروده ها که به گمان 
من ساقۀ اصلی آثار موسوی 
گرمارودی را می سازد خود به 
دو گونه است . گونه ای از آن ، 
شعرهای خطابی و البته غالباً 
آیینی که من به تفصیل بدان 
خواهم پرداخت و گونه ای دیگر، 
آثاری است عاطفی و برخوردار 
از تجربه های عینی زندگی . این 
دسته از شعرها شاید برای 
کسانی که شاعر ما را فقط در 
پشت تریبون دیده اند و به 
خوانش مکتوب مجموعه آثارش 
نپرداخته اند، قدری خالف انتظار 
باشد

محمدکاظم کاظمی
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عزیزاحمد حنیف
ــن ســن  ــه تعیی ــد ب ــراً نبشــته یی در پیون اخی
ــی  ــودک در رســانه های اجتماع ــرای ک 18 ب
آن  پــای  در  کــه  اســت  گردیــده  نشــر 
شــماری از نویســنده گان امضــا نمــوده انــد. 
در رابطــه بــه ایــن ســند دو روز پیــش یکــی 
ــت و  ــاس گرف ــز تم ــن نی ــا م ــتان ب از دوس
ــم،  ــد نمایی ــا آن را تأیی ــود ت درخواســت نم
ــر  ــتیم فک ــه داش ــی ک ــت کوتاه ــا صحب ام

ــرد. ــر ک ــز تغیی ــان نی ــر ایش ــم نظ می کن
ــد  در اینجــا، ماحظــات خویــش را در پیون
بــه نوشــتار فــوق به گونــه مختصــر حضــور 

ــم: ــم می کن ــتان تقدی دوس
ــه اجمــاع تمــام  ــک: شــریعت اســامی، ب ی
علمــای امــت، »بلــوغ« را ســن تکلیــف 
تعییــن نمــوده اســت کــه نشــانه های آن 
بــر بنیــاد نظــر اکثریــت قاطــع فقهــا، احتــام 
بــرای پســر، عــادت ماهــوار بــرای دختــر و 

ــده اســت. ــن ش ــالگی تعیی ســن 15 س
فرمــوده  اســام ص  پیامبــر گرامــی  دو: 
اســت: )رفــع القلــم عــن ثاثــه: عــن النائــم 
حتــی یســتیقظ و عــن المجنــون حتــی یفیــق 
ــان  ــم(. و هم چن ــی یحتل ــی حت ــن الصب و ع
ــه  ــر ب ــن عم ــداهلل ب ــه عب ــود ک ــده می ش دی
ــت،  ــال داش ــر از 15 س ــه کمت ــل این ک دلی
ــر اکــرم ص اجــازه اشــتراک  از ســوی پیامب
ــا در  ــد ام ــش داده نش ــد برای ــگ اح در جن
غــزوۀ احــزاب کــه 15 ســال داشــت، بــرای 
ایشــان اجــازه مشــارکت در جهــاد داده شــد. 
جهــاد از تکالیــف شــرعی خیلــی مهــم 
ــه 15  ــد ک ــان می ده ــوع، نش ــت و موض اس
ســالگی، ســن تکلیــف در شــریعت اســامی 
ــا  ــان ب ــه همزم ــن جاســت ک اســت. از همی
ــاز  ــد: روزه، نم ــرعی  مانن ــکام ش ــوغ، اح بل
ــب  ــان واج ــاالی انس ــرعی ب ــدود ش و ح
ــب  ــر مرتک ــه اگ ــا ک ــن معن ــردد. بدی می گ
ــل  ــار، قت ــا، قم ــراب، زن ــد: ش ــی مانن جرم
و... شــود، مطابــق قوانیــن شــرعی، مجــازات 

می گــردد.
ســه: امــام ابوحنیفــه رح در تفســیر واژۀ 
»أشــده« در آیــه مبارکــه 152 ســوره األنعــام 
)وال تقربــوا مــال الیتیــم حتــی یبلــغ أشــده( 
کــه اساســًا بحــث مالکیــت و تصــرف یتیــم 
ــن 18  ــه س ــرح اســت، ب ــی اش مط در دارای
نظــر داده اســت. نتیجه یــی کــه از آن گرفتــه 
ــن  ــاب س ــم رح در ب ــام اعظ ــود، ام می ش
تکلیــف، معتقــد بــه بلــوغ بــوده و در پیونــد 
ــن  ــن 18 را تعیی ــد«، س ــوع »رش ــه موض ب

نمــوده اســت.
چهــار: فقهــای اســامی در قــرن دوم و 
ســوم در تفســیر آیــات 58 و 59 ســوره 
ــه اســت، ــه کار رفت ــم« ب ــور، کــه واژۀ »ُحل ن
در  عقــل  به معنــای  هــم  »حلــم«  واژۀ 
هــم  و  )نوجوانــی(  ابتدایــی  مراحــل 
به معنــای بلــوغ در اصطــاح قرآن کریــم 
ــد  ــه اســت. تمــام فقهــا متفــق ان ــه کار رفت ب

ــر  ــا دخت ــودِک پســر ی ــی ک ــه وقت ــه این ک ب
ــیده  ــم رس ــه درجــه ی حل ــود، ب ــغ می ش بال
اســت و به هنــگام ورود بــه خانــه بایــد 
اجــازه بگیــرد. )لیســتأذنکم الذیــن لــم 
ــال  ــغ األطف ــم منکــم(. )و إذا بل یبلغــوا الحل

ــم(. ــم الٌحل منک
گروه هــای  اخیــر،  ســال های  در  پنــج: 
ــتفاده  ــا اس ــی، ب ــای مافیای ــو و بانده جنگج
از برخــی قوانیــن در افغانســتان کــه تکمیــل 
تعریــف  تکلیــف  ســن  را  ســالگی   18
ــوء  ــتفاده س ــودکان اس ــت، از ک ــوده اس نم
در  گرفتــه  دزدی  مبایــل  از  می نماینــد؛ 
ــواد مخــدر  ــا قاچــاق م ــزرگ ت شــهرهای ب
ــاری و  ــات انتح ــا در حم ــتخدام آنه و اس

انفجــاری در والیــات.
شــش: تکمیــل ســن 18 ســال به عنــوان 
مــرز مشــترک میــان کودکــی و بزرگ ســالی 
در شــرایط کنونــی افغانســتان، در واقــع 
بیشــتر  بهره کشــی  بــرای  زمینه ســازی 
از کــودکان از ســوی باندهــای مافیایــی، 
گروه هــای  و  مخــدر  مــواد  قاچاق بــران 

اســت. دهشــت افکن 
ــام  ــن به ن ــتر از 270 ت ــروز بیش ــت: ام هف
ــال  ــه اطف ــاح و تربی ــز اص ــودک در مرک ک
ــتر از  ــه بیش ــد ک ــی ان ــه زندان وزارت عدلی
60 در صــد آنهــا باالتــر از 20 ســال دارنــد 
ــی  ــره کاغــذی جعل ــا اســتفاده از تذک ــا ب ام
ــور،  ــی کش ــاد در ادارات عدل ــل فس و به دلی

ــد. ــده ان ــت گردی ــر ســن 18 ثب زی
ــتر  ــف پیش ــن تکلی ــدر س ــر ق ــت: ه هش
باشــد، کــودک به همــان پیمانــه متوجــه 
ــش  ــی خوی مســوولیت های اخاقی-اجتماع
ســن  زمانی کــه  عکــس،  بــر  می شــود؛ 
تکلیــف باالتــر بــود، در ســنین قبــل از 
ــال(  ــل 18س ــی تکمی ــن 15 ال ــف )بی تکلی
ــرأت  ــرم ج ــواع ج ــکاب ان ــه ارت ــتر ب بیش

. می کنــد
ــن  ــد« و س ــن »رش ــی از س ــر هریک ــه: اگ نُ
»بلــوغ« را در روشــنی اجتهــاد فقهــی معاصر 
و مبتنــی بــر مصلحــت عامــه در افغانســتان، 
تعریــف نماییــم، معنــا و مفهــوم هریکــی از 
ایــن دو اصطــاح بــرای مــا واضــح خواهــد 

گردیــد.
ــکاح،  ــد: ن ــرعی مانن ــایل ش ــی مس ده: برخ
ــا و  ــت، رای دهــی در انتخابات ه حــق مالکی
غیــره می توانــد مقیــد بــه ســن تکلیــف نــه، 
ــه  ــان ک ــردد؛ آنچن ــد« گ ــن »رش ــه س ــل ب ب
فقهــای اســام در قرن هــای دوم و ســوم 
بحث هــای زیــادی مبتنــی بــر تفــاوت میــان 
ســن »رشــد« و ســن »تکلیــف« نمــوده انــد.
پــس بایــد بیــن ســن »رشــد« و ســن 
»تکلیــف« تفــاوت گذاشــت و هــر یکــی را 
ــت اجتماعــی افغانســتان،  ــه وضعی ــق ب مطاب

ــرد. ــف ک ــن تعری در قوانی

نقدگونه یی بر نظِر جمعی از نویسنده گان 
در پیوند به تأیید سن ۱8 برای کودکان

نگاهی به بستۀ اصالحی...
 بـروز نیسـت و از ایـن بابت ضـرورت و اهمیت ایجـاد معینیت 
و مشـکات  تأمیـن  را  افغانسـتان  اتبـاع  نیازهـای  کـه  قنسـلی 
اخیـراً  می گـردد.  احسـاس  دهـد،  قـرار  رسـیده گی  مـورد  را  
و  فرسـتاده  سـفارت ها  بـه  متعـدد  نامه هـای  خارجـه  وزارت 
خواهـان تثبیت سـویه انگیسـی ایشـان گردیـده اسـت. زبان های 
اسـت  وزارت خارجـه  در  کار  از الزمه هـای  یکـی  بین المللـی 
امـا کل کار فهـم زبـان نیسـت؛ تجربـه و تخصـص در روابـط 
بین المللـی، اقتصـاد، حقـوق بین الملل و سـایر رشـته های مرتبط 
در وهلـۀ نخسـت باید معیـار مقرری ها باشـد تا آنگونـه که گفته 
می شـود، دسـتگاه سیاسـت خارجـی بـه سـوی رشـد، بالنده گی 
و نماینده گـی مفیـد سـوق داده شـود. تأکیـد بیـش از حـد بـر 
فهـم زبـان و نداشـتن ظرفیـت مسـلکی و نفهمیـدن  زبان هـای 
ملـی نیـز کمـک به بهبـود و اصاحـات نمی کنـد و مشـت افراد 
غیرمتعهـد و بیگانـه بـا زبان هـای ملی را وارد سیسـتم می سـازد. 
افـراد متعهـد و متخصـص زیـادی در افغانسـتان موجـود اند که 
بـر  مشـروط  باشـند  می تواننـد  سـفیران  موفق تریـن  و  بهتریـن 
اینکـه از سـلیقه گرایی و حلقه هـای کوچـک خبیثـه بـه سـوی 
شایسـته گرایی واقعـی و هدف منـد گام بگذاریـم. در گذشـته ها 
رسـم به این بود که معموالً وزیران خارجه و یا مسـووالن ارشـد 
دسـتگاه سیاسـت خارجـی از افـراد با تجربـه و با ظرفیـت برای 
کار در سـطوح مختلـف وزارت خارجه سـوای تعلقات سیاسـی 
و فکری شـان دعـوت می کردنـد، امـا در حکومـت وحـدت ملی 
تعلـق بـه باندهـا و زورمنـدان معیـار و مـاک تقرری ها اسـت و 
تعییـن افـراد با سـوابق کامـًا غیرمرتبـط و غیرمسـلکی به حیث 
سـفیر و دیپلومات ارشـد روابط با کشـورها را به شـدت مشـنج 
سـاخته اسـت. طـرح اصاحـی وزارت خارجـه در حالـی که بر 
اصاحـات در قدمـه پاییـن تاکیـد دارد، اما سـطح باالی سیسـتم 
و تعییـن سـفیران را بـدون معیـار مسـلکی گذاشـته اسـت کـه 
نتیجـۀ آن گماشـتن افـرادی با سـابقۀ کاری خیاطـی، ورزش و... 
بـه حیث سـفیر می باشـد. افغانسـتان به سـفرای فرصت شـناس، 
آگاه، متعهـد و هوشـمند نیـاز دارد نـه بـه افـراد تقابلـی، نافهم و 
احساسـاتی کـه روابط نیم بند افغانسـتان با منطقـه و جهان  را به 
تنـش و بی اعتمـادی بکشـانند و بـه بهای مبدل شـدن بـه قهرمان 
فیسـبوکی، حاضـر انـد  روابـط افغانسـتان را با همسـایه ها به هم 
بزننـد. ضـرورت اسـت تا یک میکانیسـم بـرای تاییـد صاحیت 
سـفرا مخصوصًا سـفرای افغانسـتان در کشورهای همسـایه، ملل 
متحـد و کشـورهای مهم مانند امریکا، روسـیه، چین، هند شـکل 
گیـرد کـه نامـزد سـفرا در ایـن حوزه هـا، طرح هـا و ابتـکارات 

شـان را تقدیـم و مـورد سـوال قـرار گیرند تـا صاحیـت علمی، 
تخصصـی و تجربی شـان منطبـق بـا فهـم و تجریـه و تحلیـل 
تاریـخ،  اقتصـاد،  دینامیک هـای سیاسـت،  وقایـع، تحـوالت و  

فرهنـگ کشـور مـورد نظـر مـورد ارزیابی قـرار گیرد.
و  بحث هـا  از  یکـی  خارجـی  سیاسـت  بـودن  محـور  اقتصـاد 
محورهـای اسـت کـه در ایـن اواخر از سـوی ارگ و مسـووالن 
وزارت خارجـه مطـرح می شـود. دیپلوماسـی اقتصـادی زمانـی 
معنـادار اسـت کـه طرح هـای سـالم اقتصـادی و منطبـق بـا قد و 
قیافـۀ افغانسـتان ریختـه شـود، افغانسـتان به جـای قرار داشـتن 
بایـد  دیگـران  اقتصـادی  در  طرح هـای  بزرگ نمایـی کـردن  و 
خـود طـرح اقتصادی داشـته باشـد و نهادهای داخلی کـه وظیفه 
می باشـد  اقتصـادی  برنامه هـای  هماهنگـی  آنهـا  مسـوولیت  و 
از کارهـای نمایشـی جلوگیـری کـرده در یـک خـط و مسـیر 
قـرار گیرنـد تـا سـفارت ها و دیپلومات هـا در محیـط منطقـه و 
جهانـی به خاطـر تطبیـق و تحقـق آن البی گـری  کننـد، در غیـر 
آن ناهماهنگـی داخلـی، کارهـای مقطعـی و فسـاد گسـترده هیچ 

طـرح اقتصـادی را بـه منـزل مقصـود نمی رسـاند.
بـه  افغانسـتان  خارجـی  سیاسـت  دوکتوریـن  تطبیـق  و  طـرح 
گفتـۀ سرپرسـت وزارت خارجـه، یکـی از محورهای مهم بسـته 
اصاحـی اسـت کـه کار روی آن جریان دارد، اما سـوال اساسـی 
این اسـت کـه افغانسـتان با ایـن همـه محدودیـت و ناگزیری ها 
داشـتن  ظرفیـت  دیپلوماتیـک،  ژسـت های  و  اکـت  از  فراتـر 
دوکتوریـن سیاسـت خارجـی را دارد یـا خیـر. آیـا افغانسـتان 
شـبیه دوکتوریـن گورباچـف و دوکتوریـن کارتـر، سـند حـاوی 
خارجـی  سیاسـت  ابزارهـای  و  اسـتراتژی ها  دیدگاه هـا،  کلیـه 
می توانـد داشـته باشـد؟ افغانسـتان در حال حاضـر  از نظر میزان 
قـدرت ملـی، داشـتن ژیوپولیتیک پُر ماجرا، وابسـتگی شـدید به 
کمک هـای جهانـی، تغییر سـاختارها و یارگیری های اسـتراتژیک 
در منطقـه و متحـول شـدن نظـم بین المللـی و آسـیب پذیر بودن 
داشـته  خارجـی  سیاسـت  دوکتوریـن  نمی توانـد  کشـور،  ایـن 
باشـد و آنچـه انجـام می دهـد روابـط خارجی اسـت تا سیاسـت 

خارجی.
قـدر مسـلم اینکـه بسـتۀ اصاحـی وزارت در پرنسـیب می تواند 
راهـکار بـرای اصاحـات باشـد، امـا زمینه هـای تطبیقـی آن بـا 
زورمنـدان  و  سیاسـیون  مداخـات  و  دسـت اندازی  بـه  توجـه 
ریاسـت جمهوری   انتخابـات  خارجـه،  وزارت  مقرری هـای  در 
و پروسـۀ صلـح و تغییـر احتمالـی در رهبـری سیاسـی کشـور 

می باشـد.      پُرچالـش   و  زمان گیـر 

پاکسـتان و پروسۀ...
افغانســتان را در مبــارزه بــا هراس افگنــی ســودمند خوانــد 
و تأکیــد ورزیــد کــه اســام آباد می توانــد در ثبــات 

ــد.  ــازی کن افغانســتان نقــش مهمــی ب
امــا شــورای عالــی صلــح افغانســتان بــاور دارد کــه 
ــتان  ــح افغانس ــه صل ــِد جــدی نســبت ب ــتان در تعه پاکس
ــن  ــک ت ــمیار ی ــماعیل قاس ــد اس ــرد. محم ــر نمی ب به س
ــا  ــا ب ــه م ــد ک ــح می گوی ــی صل از مشــاوراِن شــورای عال
ــی از  ــتیم؛ یعن ــه هس ــو مواج ــِت دوپهل ــوع سیاس ــک ن ی
ــر ســر صلــح هســتیم و  یک طــرف شــاهد گفت وگوهــا ب
از ســوی دیگــر، حمــات انتحــاری و انفجــاری از ســوی 
گروه هــای  دارد.  ادامــه  دولــت  مخالــِف  گروه هــای 
همه جانبــۀ  حمایــت  از  افغانســتان،  دولــت  مخالــف 
دولــت پاکســتان برخــوردار هســتند و در هرگونــه فعالیــت 
تروریســتی کــه در افغانســتان بــه وقــوع می پیونــدد، 

ــش دارد. ــتان نق ــت پاکس ــد دول بی تردی
ــی  ــزۀ کاف ــوز انگی ــتان تاهن ــه پاکس ــت ک ــت این اس واقعی
بــرای حمایــت از رونــد مصالحــه در افغانســتان را نــدارد 
از عمده تریــن حمایت گــراِن  یکــی  نیــز  و هم اکنــون 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــتی ب ــای تروریس ــا و جریان ه گروه ه
در طــی چنــد ســال پســین، هــر زمــان کــه بــرای صلــح 
ــتان در  ــت، پاکس ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــتان اقدام افغانس
صــدد خلــق بحــران برآمــده و مانــع بــه فرجــام رســیدن 
ایــن گفت وگوهــا شــده اســت. امــا آنچــه پرســش برانگیز 
ــن خصــوص دســت  ــه: چــرا پاکســتان در ای اســت این ک
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد؟ ب ــه می زن ــاِل خراب کاران ــه اعم ب
ــِت پاکســتان در  پاســخ ایــن پرســش در انگیزه هــای دخال
ــای  ــورت کل، انگیزه ه ــه ص ــت. ب ــه اس ــتان نهفت افغانس
دخالــت پاکســتان در افغانســتان را می تــوان در محورهــای 

ذیــل برجســته یافــت:
ــالیاِن  ــول س ــه در ط ــت ک ــد اس ــألۀ دیورن ــت، مس نخس
متمــادی روابــط ایــن دو کشــور را در حالتــی از واگرایــی 
ــردم  ــی از م ــای بخش ــت. ادع ــرار داده اس ــت ق و خصوم
ــوی  ــق آن س ــری مناط ــر بازپس گی ــی ب ــتان، مبن افغانس
دیورنــد، پاکســتان را واداشــته اســت کــه تــاش ورزد در 
افغانســتان یــک دولــت مقتــدر شــکل نگیــرد. شــکل گیری 

دولــت توانمنــد در افغانســتان بــرای پاکســتان یــک 
ــا  ــت برخــی از نحله ه ــا حمای ــتان ب ــد اســت. پاکس تهدی
و بــا دخالــت ناصــواِب خــود در امــور سیاســی و امنیتــی 
ــا  ــا و حت ــور م ــت کش ــدی در امنی ــع ج ــتان، مان افغانس

ــد.  ــح می باش ــۀ صل پروس
دوم، روابــط دوســتانۀ افغانســتان بــا هندوســتان و روابــط 
ــر  ــد ب ــد اســت. پاکســتان و هن ــا هن ــۀ پاکســتان ب خصمان
ــزاع  ــه ن ــت ک ــادی اس ــالیان زی ــمیر س ــأله کش ــِر مس س
دارنــد کــه ایــن منازعــه در تحــوالت افغانســتان به صــورِت 
جــدی تأثیرگــذار اســت. منازعــات اخیــر هنــد و پاکســتان 
بــر ســر کشــمیر، رونــد صلــح افغانســتان را تــا حــدودی 
ــد  ــد، متح ــرف هن ــون از یک ط ــت؛ چ ــاخته اس ــر س متأث
ــتان  ــر پاکس ــرف دیگ ــتان اســت و از ط ــکار افغانس و هم
ــتان  ــود در افغانس ــۀ خ ــال خراب کاران ــه اعم ــان ب همچن

ــد.   ــه می ده ادام
    ســوم، بحــث تســخیر افغانســتان بــه لحــاظ اقتصــادی 
ــواره  ــتان هم ــت. پاکس ــتان اس ــوی پاکس ــاری از س و تج
ــروِش  ــازار ف ــوان ب ــه عن ــتان ب ــت از افغانس ــته اس خواس
امتعــه و کاالهــای تولیــدی خــود اســتفاده کنــد و همچنیــن 
ایــن کشــور مســیر اتصــال خویــش بــه آســیای مرکــزی را 
ــت  ــن جه ــد. از ای ــن می دان ــتان ممک ــا از راه افغانس تنه
می خواهــد دولتــی در افغانســتان شــکل بگیــرد کــه بــرای 
پاکســتان در افغانســتان اســتقاِل عمــل بدهد. شــکل گیری 
یــک دولــت فراگیــر کــه پیش زمینه هــای آن اســتقرار 

صلــح باشــد، بــرای پاکســتان خوشــایند نیســت. 
پاکســتان افغانســتان را عمــق اســتراتژیِک خــود می دانــد و 
همــواره تــاش کــرده اســت کــه زمینه هــای نفــوذ دایمــی 
خویــش را در افغانســتان فراهــم کنــد. حمایــت پاکســتان 
از طالبــان و دیگــر مخالفــاِن مســلح دولــت افغانســتان بــه 
همیــن منظــور صــورت می گیــرد. البتــه سیاســت دوگانــۀ 
ــق  ــل رفی ــا کاب ــرف ب ــا از یک ط ــده ت ــبب ش ــتان س پاکس
باشــد و از ســوی دیگــر پشــتیباِن طالبــان را باشــد. بــه نظر 
می رســد پاکســتان از مذاکــره بــا طالبــان حمایــت می کنــد، 
نــه به خاطــر این کــه صلــح و ثبــات در افغانســتان برقــرار 
شــود، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه طالبــان بــه عنــوان یــک 
جریــاِن سیاســی در برابــر حکومــت افغانســتان به رســمیت 
ــه  ــد ب ــق اســام آباد بتوان ــن طری ــا از ای شــناخته شــوند ت

اهــداِف راهبــردِی خــود در افغانســتان نایــل آیــد. 
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دوسـت عزیز م اسـتاد عزیزاحمد حنیف در یادداشـتی* پیرامون 
فراخـوان نهادینه سـازی حقوق کودکان، ماحظـات و ایراداتی را 
در 10 نکتـه مطـرح کرده  و بـر آن از دید فقهی و غیرفقهی خرده 
گرفته انـد. لحـن اسـتدالل ایشـان کـه عـاری از اتهـام و مباحث 
جدلـی بود سـتودنی اسـت. نیکـو خواهد شـد کـه در جامعۀ ما 
سـنت گفت وگـو رواج یابـد و همـه بتوانیـم دیدگاه هـای خـود 
را، به ویـژه در امـور حسـاس و سرنوشت سـاز، بـا اسـتدالل در 
میـان بگذاریـم و فرصتی برای شـنیدن دیدگاه طـرف مقابل پیدا 
کنیـم، و در نهایت سـازوکاری بـرای عبور از تنش و رسـیدن به 

توافـق بجوییم.
مـن کـه یکـی از امضا کننـده گان فراخوان یاد شـده بـودم نکاتی 
را در ایـن بـاب و در پیونـد بـا ماحظـات جناب اسـتاد حنیف 

می کنم. عـرض 
یـک( ایشـان گفته اند که سـن بلـوغ از نظر اکثریت فقهـا، غیر از 
امـام ابوحنیفه رح، احتام برای پسـر و عادت مـاه وار برای دختر 
تعیین شـده اسـت. در این بحثی نیسـت. اما آیا اوالً نظر اکثریت 
فقهـا چیـزی جز نظر کسـانی اسـت که بـه ذاته حجت نیسـتند 
و معصـوم بـه شـمار نمی رونـد؟ وانگهـی، بُعـد عبـادی و بُعـد 
حقوقـی در ایـن قضیـه مگر یکسـان اسـت؟ آیا به صـرف بلوغ 
کـه تنهـا یـک تغییـر هورمونـی در فرد اسـت، تمـام اهلیت های 
حقوقـی نیـز به تبع آن شـروع بـه رویش می کنـد و او را به تقبل 
مسـوولیت ها قادر می سـازد؟ ایشـان در نکتۀ دوم که برای تأکید 
بـر نکتـۀ اول اسـت بـه حدیثـی اسـتناد کرده انـد کـه می گویـد: 
قلـم از سـه کـس برداشـته شـده اسـت، یکـی کـودک تـا وقتی 
بـه احتـام برسـد... گذشـته از اینکـه حدیـث مورد اشـاره ظنی 
الثبـوت اسـت، بر فرض صحـت و قطعیت، بـاز متضمن مفهوم 
عبـادی و اخـروی اسـت، زیـرا برداشـته شـدن قلـم بـه معنـای 
معافیـت از گناه و معصیت اسـت و امری اخـروی و به اصطاح 
امـری عنـد اللهی اسـت، در حالی که اسـاس گفت وگـوی ما در 
بارۀ حقوق کودکان و وضعیت حقوقی ایشـان اسـت نه مسـایل 
عبـادی و اخـروی. اساسـاً مسـایل عبـادی و اخروی، حتـا برای 
بزرگسـاالن، در قلمـرو حقوق و قانون گذاری داخل نمی شـود و 
مربـوط به حوزۀ اخاق اسـت کـه تکیه گاهش وجـدان اخاقی 
یـا دینـی افـراد اسـت، بـه عکـس قانـون و مسـایل حقوقـی که 

تکیه گاهـش دولـت و دسـتگاه های اجرایی اسـت.
ایشـان همچنـان گفته انـد کـه از اشـتراک بعضی اطفال 15 سـاله 
در غـزوۀ احـزاب دانسـته می شـود که 15 سـالگی سـن تکلیف 
شـرعی اسـت. این جـا نیـز بـدون تفکیـک بیـن امـر عبـادی و 
امـر حقوقـی بـر مسـوولیت پذیر سـاختن کـودکان در این سـن 
تأکیـد شـده اسـت. نمی دانـم آیـا ایشـان التفـات داشـته اند کـه 
ایـن موضـوع چه بـاب خطرناکی را می گشـاید که کـودکان 15 

در تفکیک 
سن بلوغ و رشد

سـاله وارد جهاد شـوند! آنچه هم اکنون داعـش و القاعده و 
طالبـان می کننـد و کـودکان را به عملیات انتحاری تشـویق 

می کننـد مگـر پایه یـی جز همیـن برداشـت دارد؟
نکتـۀ خوبـی کـه ایشـان در بند سـوم بـه آن اشـاره کرده اند 
نظـر امـام ابوحنیفـه رح در مـورد سـن رشـد اسـت که 18 
سـالگی اسـت. این همان موضوعی اسـت کـه مبنای اصلی 
بحـث مـا را تشـکیل می دهـد و آن اینکـه درسـت اسـت 
کـودکان در سـن 15 یـا 1۴ و حتـا احیانـاً 13 و 12 ممکـن 
اسـت بـه بلـوغ زودرس برسـند، امـا این آیـا واقعـاً چیزی 
بیـش از یـک اتفـاق هورمونـی سـاده اسـت، و تأثیـری بـر 
اهلیـت آنـان بـرای ورود بـه دنیای بزرگسـاالن می گـذارد؟ 
مثـًا، آیـا کودکـی کـه در 1۴ یـا 15 سـالگی تحـت تاثیـر 
تبلیغـات گروه هـای افراطـی دسـت بـه عملیـات انتحاری 
به نـام جهـاد می زنـد، او را بایـد یـک قربانـی ُخردسـال و 
قاصـر تصور کـرد که خامی عمر سـبب افتادنش بـه آن دام 
شـده اسـت یا باید به چشـم مردی عاقل و بالغ نگریسـت 
کـه آگاهانـه بـرای ادای مسـوولیت دینـی اش اقـدام کـرده 

است؟
ایشـان در نکتـۀ چهـارم اسـتدالل کرده انـد بـه واژۀ ُحُلم در 
سـورۀ نـور و ضـرورت اجـازه گرفتـن کودکـی که بـه این 
سـن رسـیده اسـت هنـگام ورود به خانـه. در مـورد این که 
ُحُلـم بـا ِحلم هم ر یشـه اسـت و هر دو بر توازن شـخصیت 
از نظـر عقلـی و عاطفی داللت دارد و اساسـاً حلم در مقابل 
جهـل اسـتفاده می شـود و ضـد آن اسـت، وارد این مبحث 
نمی شـویم و اصـل را بـر این می گذاریم که همان برداشـت 
ظاهـری از آن درسـت اسـت، امـا ایـن موضوع تضـادی با 
اصـل قضیـه مـورد بحث نـدارد. در همـان کشـورهایی که 
سـن تکمیـل کودکـی را 18 می داننـد بـه کـودکان آموزش 
داده می شـود کـه از سـنین بسـیار زود یـاد بگیرنـد کـه هر 
وقت می خواهند وارد حریم خصوصی بزرگسـاالن بشـوند 

در بزننـد و اجـازه بگیرند، حتـا پیش از 10 سـالگی، چراکه 
مواجـه شـدن شـان بـا وضعیت هـای خـاص و معمـول در 
حریـم خصوصـی بزرگسـاالن تأثیـر روانـی منفـی بـر آنان 
ُحرمـت حریـم خصوصـی شکسـته  می گـذارد و اساسـاً 
توصیـه  روانشناسـی  دانشـمندان  همزمـان  امـا  می شـود. 
می کننـد که بزرگسـاالن نیـز باید حریم خصوصـی کودکان 
را مراعـات کننـد، چراکـه این کار سـبب امنیـت روانی آنان 
شـده و همچنـان احتـرام بـه خود و عـزت نفـس را در آنان 

می کند. نهادینـه 
در نکتۀ پنجم و ششـم ایشـان گفته اند: »در سـال های اخیر، 
گروه هـای جنگجـو و باندهای مافیایی، با اسـتفاده از برخی 
قوانین در افغانسـتان که 18 سـالگی را سـن تکلیف تعریف 
کرده اسـت، از کـودکان اسـتفادۀ سـوء می نماینـد؛ از مبایـل 
دزدی گرفتـه در شـهرهای بـزرگ تـا قاچـاق موادمخـدر و 
اسـتخدام آن ها در حمـات انتحاری و انفجـاری«. نمی دانم 
ایـن نکتـه را بایـد له یـا علیه مطلـب مورد بحث دانسـت؟ 
ایشـان بـه طـور ضمنی اذعـان می کنند کـه کودکان تا سـن 
18 بازیچـۀ گروه هـای مافیایـی و غیـره قـرار می گیرنـد، 
و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه قانـون حمایـت از حقـوق 
کـودکان می خواهد دسـت ایـن گروه هـا را از آن کوتاه کند. 
امـا اگـر سـن قانونـی را پایین تر بیاوریـم، مثًا 15 سـالگی، 
در آن صـورت گروه هـای مافیایـی امـکان فریفتـن کودکان 
را نخواهنـد داشـت؟ ایـن طـرز برخـورد بـا یـک معضـل 
اجتماعـی اصـا کارشناسـانه نیسـت! پدیـدۀ افتادن بـه دام 
بـزه کاران اسـباب و عوامـل متعـددی دارد از فقـر گرفتـه تا 
محرومیـت از تحصیـل تـا فروپاشـی خانـواده تـا جنـگ تا 
جرایم سـازمان یافته و غیره که جامعه شناسـان، روانشناسـان 
و جرم شناسـان و متخصصـان علوم تربیتی بایـد نظر بدهند 

و نمی تـوان بـه ایـن سـادگی بـا آن برخـورد کرد.
در نکتـۀ هفتـم گفته انـد: »امـروز بیشـتر از 270تـن به نـام 
کـودک در مرکز اصـاح و تربیه اطفال وزارت عدلیه زندانی 
انـد که بیشـتر از 60در صـد آن ها باالتر از 20سـال دارند اما 
بـا اسـتفاده از تذکـره ی کاغـذی جعلـی و به دلیل فسـاد در 
ادارات عدلـی کشـور، زیـر سـن 18 ثبـت گردیده انـد.« آیـا 
وجـود فسـاد در برخـی ادارات و وجـود 270 فرد یاد شـده 
دلیلـی بـر ایـن می شـود کـه بگذاریـم میلیون ها کـودک در 
معـرض آسـیب هایی قـرار بگیرند کـه از دیـد متخصصان، 
بـدون قانونی شـدن سـن 18 سـالگی، متوجه آنـان خواهد 

؟ شد
ایشـان در نکتۀ هشـتم گفته اند: »هرقدر سـن تکلیف پیشـتر 
مسـوولیت های  متوجـه  پیمانـه  به همـان  کـودک  باشـد، 
اخاقی-اجتماعـی خویـش می شـود؛ بـر عکـس، زمانی که 
سـن تکلیـف باالتـر بود، در سـنین قبل از تکلیـف )بین 15 
الـی تکمیـل 18سـال( بیشـتر به ارتـکاب انواع ِجـرم جرأت 
می کنـد.« ایـن بـه نحوی تکـرار مدعیات پیشـین و موضوع 
مرتبـط بـه جرم شناسـی و بـزه کاری اجتماعـی اسـت. در 
چنیـن مواردی راه درسـت اسـتدالل این اسـت کـه با تکیه 
بـر دیتاهـا و داده هـای مطالعاتـی مسـتند، دیده شـود که آیا 
کشـورهایی کـه سـن 18 را قانونـی کرده انـد نوجوانـان و 
جوانـان شـان مسوولیت شـناس ترند یا جوامعی کـه این کار 
را نکرده انـد، و میـزان جـرم در هـر یـک ایـن کشـورها در 
چـه حد اسـت. بـدون مراجعـه به داده هـای معتبـر و صرفا 
برداشـت انتزاعی خـود را از یک موضـوع تخصصی مطرح 

کـردن هیـچ اعتباری نـدارد.
نـکات نهـم و دهمی که مطـرح کرده اند تضـادی با موضوع 
قانونـی شـدن حقـوق کودک بر اسـاس 18 سـالگی نـدارد، 

چراکـه خودشـان گفته انـد: نـُـه: »اگر هریکی از سـن »رشـد« 
و سـن »بلـوغ« را در روشـنی اجتهادِفقهـی معاصـر و مبتنی بر 
مصلحت عامـه در افغانسـتان، تعریـف نماییـم، معنـا و مفهوم 
هریکـی از ایـن دو اصطـاح بـرای مـا واضح خواهـد گردید.

ده: برخی مسـایل شـرعی مانند: نکاح، حـق مالکیت، رای دهی 
در انتخابات هـا و غیـره می توانـد مقیـد به سـن تکلیـف نه، بل 
به سـن »رشـد« گـردد؛ آن چنـان کـه فقهای اسـام در قرن های 
دوم و سـوم بحث هـای زیـادی مبتنـی بـر تفـاوت میـان سـن 

»رشـد« و سـن »تکلیـف« نموده اند.
پـس باید بین سـن »رشـد« و سـن »تکلیف« تفاوت گذاشـت 
و هریکـی را مطابق به وضعیت اجتماعی افغانسـتان، در قوانین 

کرد«. تعریف 
مـن در این جـا بیـش از ایـن بـا ایشـان در نمی پیچـم. بـرای 
کسـانی کـه در کشـورهای دیگـر زیسـته اند، کشـورهایی کـه 
حقـوق کـودکان را در قانـون و فرهنگ خود نهادینـه کرده اند، 
بسـیار واضـح اسـت، و از نزدیـک دیده انـد، کـه ایـن تفکیک 
سـنی میـان کـودکان و بزرگسـاالن و تبییـن مرزهـای حقوقی 
آنـان چـه مصونیتی بـرای کـودکان پدیـد آورده و چـه فضای 
بهداشـتی و سـالمی برای پرورش شـخصیت آنان فراهم آورده 
اسـت، و پـس از آن تجربه، نگاهـی به وضعیت کودکان جامعه 
مـا بیغوله یـی وحشـتناک را در برابر چشـم آدمی قـرار می دهد 
کـه می تـوان حـدس زد چـرا سـطح خشـونت در ایـن محیط 
اینقـدر بلنـد اسـت و انسـان های روان نژنـد و روان پریش چرا 

بـه ایـن پیمانـه فراوان اند.
آن چه از دوسـتان پژوهشـگری مثـل اسـتاد عزیزاحمد حنیف 
توقـع می رفـت این اسـت کـه اوالً مقاصـد شـریعت را مبنای 
بحـث قـرار دهند نه ظاهر نصـوص را، زیرا تمرکـز بر مقاصد 
شـریعت روشـی اسـت که بزرگانی ماننـد امام ابوحنیفـه را از 
ظاهرگرایـان متمایـز می سـازد، و برای بسـیاری از مشـکات، 
به ویـژه دشـواره ها و تنگناهـای معاصـر، راهگشاسـت. از دید 
مقاصـدی، تصویـب قانـون حمایت از کـودکان کامـا با روح 

شـریعت سـازگار و به تحقـق آن نزدیک تر اسـت.
ثانیـاً بایـد بـه سـخن علـم گـوش داد و داده هـای علمـی را 
جـدی گرفـت و نمی تـوان در مورد قضایایی که به سـامت و 
بهداشـت روانی و عاطفی کودکان آسـیب می  رسـاند و بالمآل 
بـر کلیت منش و شـخصیت آنـان در بلند مدت اثرگذار اسـت 
و می توانـد سـبب اختال هـای روانـی و شـخصیتی جـدی 
شـود، بـدون در نظر گرفتن مطالعات پیشـرفته علمـی نظر داد 

و بـا جـزم و قطـع حکم صـادر کرد.
ثالثـاً، نبایـد تغییـر  پارادایمـِی کاِن عبـور از تکلیف بـه حق را 
کـه کلید درک زنده گی بشـر امـروز اسـت و از مفاهیم بنیادین 
بـرای درک دنیـای امـروز تلقـی می شـود در چنیـن مبحثـی نا 
دیـده گرفـت. ذهنیـت تکلیف محـور کـه حـق را بـه حاشـیه 
می رانـد متناسـب دوره هایی اسـت که بشـر از صغـارت عبور 
نکـرده بـود. در دنیایـی کـه انسـان ها به حقـوق بنیادیـن خود 
پـی برده انـد تنهـا از دریچـه تکلیف مداری محض بـه موضوع 
نگریسـتن و تکیـه پیهم کردن بـر ظاهر روایات و اسـتنباطاتی 
کـه برخـی فقیهان متناسـب بـا ذهنیـت دوران قدیم داشـته اند 
در دنیـای امـروز بـه تقابـل حـاد دین و علـم خواهـد انجامید 
و بازنـده دیـن خواهـد بـود. اگـر بخواهیـم این تضـاد از میان 
برداشـته شـود باید رویکرد مقصدگرا در تفسـیر شـرع را مبنا 
قـرار دهیـم و در مسـیر قانونگـذاری مصلحـت انسـان ها را 

مـاک کار بدانیـم نـه فقط ظاهـر برخی نصـوص را.
*ایـن یادداشـت در صفحـۀ 6 همین شـمارۀ مانـدگار نیز 

منتشـر شـده است.

محمد محق

آن چـه از دوسـتان پژوهشـگری مثـل اسـتاد عزیزاحمـد حنیـف توقـع می رفـت ایـن اسـت کـه اوالً 
مقاصـد شـریعت را مبنـای بحـث قـرار دهنـد نـه ظاهـر نصـوص را، زیـرا تمرکـز بـر مقاصـد شـریعت 
روشـی اسـت کـه بزرگانـی ماننـد امـام ابوحنیفـه را از ظاهرگرایـان متمایز می سـازد، و برای بسـیاری 
از مشـکالت، به ویـژه دشـواره ها و تنگناهـای معاصـر، راهگشاسـت. از دید مقاصـدی، تصویب قانون 

حمایـت از کـودکان کامـال بـا روح شـریعت سـازگار و بـه تحقـق آن نزدیک تـر اسـت.
ثانیـاً بایـد بـه سـخن علـم گـوش داد و داده هـای علمی را جـدی گرفت و نمی تـوان در مـورد قضایایی 
کـه بـه سـالمت و بهداشـت روانـی و عاطفـی کـودکان آسـیب می  رسـاند و بالمـآل بـر کلیـت منـش و 
شـخصیت آنـان در بلنـد مـدت اثرگـذار اسـت و می تواند سـبب اختالل هـای روانی و شـخصیتی جدی 

شـود، بـدون در نظـر گرفتـن مطالعـات پیشـرفته علمـی نظـر داد و بـا جـزم و قطـع حکم صـادر کرد.
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

پس از سـه سـال گفت وگو و معطل مانـدن قانون حمایت 
از حقـوق اطفـال در پارلمـان افغانسـتان، سـرانجام چندی 
پیـش ایـن قانـون از سـوی مجلـس نماینـده گان تصویب 
شـد. امـا چگونگـی تصویب ایـن قانـون جنجـال برانگیز 
شـد کـه هنـوز ادامـه دارد. بیشـتر جنجال ها در مـورد مادۀ 
سـوم ایـن قانـون اسـت. در این ماده آمده اسـت کـه افراد 

زیر سـن 18 سـاله کـودک  اند.
شـماری از نماینـده گان اعتـراض کـرده انـد که عـاوه از 
تعییـن سـن 18 سـالگی بـرای کـودکان، گزینۀ »مگـر این 
کـه آثار بلـوغ از قبل در کـودکان ظاهر گردیده باشـد« نیز 
بایـد اضافـه شـود؛ بـه ایـن معنا کـه کـودک در هر سـنی 
باشـد هـرگاه آثار بلـوغ در بدن اش آشـکار شـود، بالغ به 

شـمار برود.
قاضـی نذیـر احمـد حنفـی، نماینـدۀ هـرات در مجلـس 
نماینـده گان یکـی از مخالفـان سرسـخت تصویـب ایـن 
قانـون به ویـژه تعییـن سـن 18 سـالگی بـرای کـودکان به 
شـمار مـی رود. او بـه دویچـه ولـه در این باره گفـت: »در 
کل مـا در یـک بخـش اعتـراض داشـتیم. تنهـا در بخـش 
سـن، بـا دیگـر محتویـات قانـون موافـق هسـتیم.« او مـی 
گویـد: »در روز تصویـب ایـن قانـون نصاب تکمیـل نبود 
و قانـون تصویب نشـده اسـت زیـرا وکا بیشـتر از60 تن 

نبودند«.
امـا شـماری از نماینده گانـی کـه ایـن قانـون را تصویـب 
کـرده انـد، روایـت دیگـری دارنـد و مـی گوینـد کـه این 
قانـون را بـا نصـاب مکمـل مجلس تصویب شـده اسـت. 
اکنـون یـک هیأتی از سـوی پارلمان گماشـته شـده اسـت 

کـه چگونگـی تصویـب ایـن قانـون را بررسـی کند.
 روز پنجشـنبه سـفیران پنـج کشـور اروپایـی در دیـدار 
بـا سـرور دانـش، معـاون دوم ریاسـت حکومـت وحدت 

ملـی خواسـتار تصویب »قانـون حمایت از حقـوق اطفال« 
از سـوی مجلـس نماینـده گان افغانسـتان شـدند. در یـک 
سـفیران  کـه  اسـت  آمـده  دانـش  آقـای  دفتـر  خبرنامـه 
کشـورهای فنلنـد، نـاروی، سـویدن، دنمـارک و هالند در 
افغانسـتان در دیدارشـان بـا سـرور دانـش نگرانی شـان از 
عـدم تصویـب قانـون حمایـت از حقـوق اطفـال را ابـراز 

کردند.
 سـفیران ایـن کشـورهای اروپایـی گفتـه انـد کـه هرچند 
ایـن قانـون در حـال حاضـر بـا فرمـان تقنینی نافذ اسـت، 
امـا بـا آن هـم کشـورهای اروپایـی بنابـر دالیـل متعددی 
انتظـار دارنـد که ایـن قانون از سـوی مجلـس نماینده گان 

بـه تصویب برسـد.

او  قومنــدان  جهــادي  پخــواين  یــوه  د 

مــي  د  پرضــد  غوربنــدي  عبدالســتار 

حقیقــت  عملیاتــو  د  ځواکونــو  امنیــت 

ــي  ــړي واي ــې غ ــاوي ځین ــي پ موندونک

چــې د نومــوړي وژنــه ســیايس اړخ لــري.

ــورو  ــو ن ــل زوی او درېی ــه خپ ــدي ل غوربن

ــل  ــه د کاب ــه ۱۵م ــدي پ ــانو رسه د ج کس

خیرخانــه  حــوزه  یوولســمه  پــه  ښــار 

ســیمه کــې د مــي امنیــت ۹۹۹ ځانګــړې 

ــې ووژل  ــو ک ــه عملیات ــې پ ــي قطع رضبت

ــو. ش

پــه  پېښــې  د  غنــي  ارشف  ولســمرش 

ــې  ــړه چ ــده ورک ــه دن ــاوي ت ــوه پ ــبا ی س

کــړي. معلــوم  حقیقــت  موضــوع 

پــه دې پــاوي کــې د پارملــان څلــور 

ــړي او  ــۍ غ ــدي د کورن ــان، د غوربن وکی

د کابــل د شــايل ســیمې دوه اوســېدونکي 

شــامل دي چــې لــه حکومتــي اســتازو رسه 

ــه ګــډه یــې پــرون خپــل کار پیــل کــړ. پ

ــه ولــي جرګــه  ددغــه پــاوي غــړی او پ

کــې د کوچیانــو اســتازی حبیــب الرحمــن 

ــیايس  ــتار وژل س ــر س ــي، د آم ــان واي افغ

ــري. اړخ ل

ښــاغي افغــان ازادي راډیــو تــه وویــل: »دا 

ــه  ــیايس اړخون ــي س ــل پیچ ــه بېابې قضی

لــري. دا پېښــه د عملیاتــو پرمهــال ښــکاره 

بــې غــوري څرګنــدوي. مونــږ ګــورو چــې 

ــود  ــمېر خ ــې یوش ــو ک ــو ارګانون ــه ځنی پ

ــې  ــواړي د ب ــې غ ــته چ ــان ش ــه کس غرض

ګنــاه خلکــو پــه وژلــو رسه د ولــس ترمنــځ 

ــه کــړي.« ــن رامنځت واټ

عبدالســتار غوربنــدي د جمعیــت اســامي 

پخــواين قومنــدان و چــې پــه تېــرو ټاکنــو 

کــې یــې د ولســمرش ارشف غنــي پــه 

مــرشۍ د دولــت جوړوونکــې ټاکنیــزې 

ــړ کاوه. ــې مات ډل

ددغــه ټیــم لومــړي مرســتیال امراللــه صالح 

وړانــدې ویــي چــې غوربنــدي د ›پېچلــې 

دسیســې او تېرایســتونکو اطاعاتــو‹ لــه 

املــه د مــي امنیــت ځواکونــو وژلــی. هڅه 

مــو وکــړه پــه تــړاو د مــي امنیــت نظــر هــم 

ــه  ــو، خــو ددغــې ادارې مســئوالنو ل واخل

خــرو کولــو ډډه وکــړه.

د امنیتــي ځواکونــو پــه ډزو کــې د آمــر 

ــي  ــه خوری ــد، د هغ ــتار زوی عبداالح س

ــرور زوی حاجــي  ــه او د هغــه د ت وحیدالل

عبدالحفیــظ غوربنــدي چــې دی یــې د 

شــپې مېلمــه و، لــه خپــل زوی عظیــم اللــه 

غوربنــدي رسه ووژل شــول.

ــړی او  ــل غ ــو ب ــاوي ی ــوي پ ــاکل ش د ټ

ــه ولــي جرګــه کــې د کاپیســا اســتازي  پ

اقبــال ســاپي ازادي راډيــو تــه وویــل، 

ــه  ــنیو ل ــر ژر د رس ــه ډي ــه ب ــو نتیج د څېړن

اعــان يش. الرې 

ــو  ــڅ معلومات ــل: »هی ښــاغي صــايف ووی

بــه لــه رســنیو پــټ نــه وي، هرڅــه بــه پــه 

ــه  ــږي. ک ــړل کې ــفاف ډول څي ــدي اوش ج

چېــري دا قصــدي عمــل وي او یــا غفلــت 

شــوی وي، هــر څــه چــې وي، مــوږ یــې 

ــه خلکــو رسه معلومــات رشیکــوو.« ل

وزارت  چــارو  کورنیــو  د  افغانســتان  د 

ــې  ــالنګي چ ــوب س ــتیال ای ــی مرس پخوان

دی هــم د حقیقــت موندونکــي پــاوي 

ــې  ــل چ ــه ووی ــو ت ــړی دی، ازادي راډی غ

پــاوي تېــر ماښــام خپلــه لومړنــۍ ناســته 

وکــړه او دوی ډاډه دي چــې »د پــاوي 

ــي  ــې اص ــو د پېښ ــوي څ ــه ک ــړي هڅ غ

ــوي.« ــان ورس ــه ځ اړخ ت

ریاســت  امنیــت  مــي  د  افغانســتان  د 

ځانګــړو ځواکونــو وړانــدې هــم ورتــه 

عملیــات کــړي چــې ځینــې یــې لــه پراخــو 

اعرتاضونــو رسه مــخ شــوي.

ــار  ــه ننګره ــې پ ــدې ی ــتې وړان ــو میاش څ

ــې  ــو ک ــال عملیات ــپې مه ــې د ش ــار ک ښ

ووژل.  وروڼــه  څلــور  کورنــۍ  یــوې  د 

ــاره  ــې لپ ــې د پلټن ــې پېښ ــت د هغ حکوم

ــم  ــې ه ــو ال ی ــه، خ ــاوی وټاک ــو پ ــم ی ه

وروســتۍ پایلــه نــه ده اعــان شــوې.

سفیران پنج کشور اروپایی خواستار تصویب قانون 
حمایت از حقوق اطفال در افغانستان شدند

د څېړونکي پالوي غړی:

د آمر ستار وژنه بېالبېل پیچيل سیايس اړخونه لري
چنـد روز پیش رهبـری وزارت امور خارجه بسـتۀ 
افغانسـتان  خارجـی  سیاسـت  دسـتگاه  اصاحـی 
را بـه محمداشـرف غنـی تسـلیم کردنـد. بـه نقـل 
از خبرنامـۀ ارگ گفتـه شـد کـه رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی بسـتۀ اصاحـی را تائیـد و هدایـت 
مبنـی بـر تطبیـق و اجرایـی شـدن آن داده اسـت. 
نشسـت  در  خارجـه  امـور  وزارت  سرپرسـت 
توضیـح  و  تشـریح  مناسـبت  بـه  کـه  خبری یـی 
اصاحـات و چگونگـی تطبیـق آن دایـر شـده بود 

داد.  جزییـات 
بحـث اصاحات در وزارت خارجه درسـت زمانی 
تشـدید یافـت کـه صاح الدیـن ربانـی از مقامـش 
نیـز  او  رهبـری  زمـان  در  هـر چنـد  داد،  اسـتعفا 
انگشـت انتقادهـا مبنـی بـر ناکارآمـدی و غیرموثـر 
بـودن وزارت امور خارجه از سـوی ارگ، نهادهای 
تحقیقـی و مجلـس نماینـده گان مطـرح شـده بود.

بـدون شـک وزارت امـور خارجـه بـه اصاحـات 
و تخصصی سـازی نیـاز دارد تـا در دنیـای جهانـی 
ملـی  اهـداف  و  منافـع  از  بتوانـد  کنونـی  شـده 
و  دفـاع  بایسـته  و  شایسـته  به گونـۀ  افغانسـتان 
نماینده گـی سـالم از ایـن کشـور کنـد. اصاحـات 
و موثـر سـازی نهـاد و اداره به کارآمـدی و بازدهی 
دنیـای جهانـی شـده مسـتلزم  بیشـتر می انجامـد. 
پویایـی و فهـم مناسـبات و دینامیک هـای جهانـی 
می باشـد.  بین المللـی  معیارهـای  بـا  انطبـاق  و 
دیپلوماسـی بـه عنوان کلیت و دسـتگاه و دیپلومات 
بـه عنـوان مجـری بایـد از یـک سلسـله ویژه گی ها 
باشـد کـه ظرفیـت و  برخـوردار  و شـاخصه های 
قـدرت مانور سـرد در مناسـبات به شـدت متاطم 
و پیچیـدۀ سیاسـت بین المللـی را داشـته باشـد و 
از ایـن جهـت ایجـاد اصاحـات مفید و گماشـتن 
افـراد متخصـص و بازنگری در روندهـا و اجراآت 
کاری وزارت خارجـه از دیـر بـاز بـه این سـو بـه 
عنـوان ضـرورت حیاتـی و اولویـت مهم پنداشـته 
از  خارجـه  وزارت  بـودن  حاشـیه  در  می شـد. 
گفتمـان اساسـی سیاسـت خارجـی در چنـد سـال 
گذشـته نقـش و کارکـرد ایـن نهـاد را زیـر سـوال 
بـرده و  ایجـاد سـاختارهای مـوازی بـه تضعیـف 

هرچـه بیشـتر آن منجـر شـد.
خبـری  نشسـت  در  خارجـه  وزارت  سرپرسـت 
رسـانه ها  بـه  را  اصاحـی  طـرح  از  بخش هایـی 
در میـان گذاشـت کـه مشـتمل بـر اصاحـات در 
مقرری هـای، محتـوا، سـاختارها و روندهای کاری 
نهـاد می باشـد. حکومـت وحـدت ملـی در  ایـن 
پنج سـال اخیـر مصـروف تنقیص و تزئید بسـت ها، 
نهادهـا و تأسـیس ادارات سـلیقه یی به خاطـر افـراد 
و گماشـتن افـراد خاص بـدون کارایـی و موثریت 
در  حکومـت  وقـت  زیـاد  بخـش  و  بـوده  اداره 
همیـن تغییـر و تبدیـل یـا بـه عبـارۀ دیگـر، »خانۀ 
و  اداری  معینیـت  حـذف  گذشـت.  ُغچی سـازی« 
ادغـام معینـت اقتصادی به معینیت سیاسـی یکی از 
طرح هـای اصاحی اسـت کـه محل سـوال و انتقاد 
بـدون  پیـش  اقتصـادی چهارسـال  معینیـت  دارد، 
برنامه هـا و آجنـدای مشـخص کاری فقـط هدیه به 
یک شـخص در چارچوب وزارت خارجه تشـکیل 
گردید و ظاهراً نداشـتن چارچوب مشـخص کاری 
و دوبـاره کاری بـا بعضی از وزارت هـای اقتصادی 
باعـث شـده تـا  تصمیـم به ادغـام آن گرفته شـود. 
سیاسـی  نماینده گی هـای  در  بسـت   100 تنقیـص 
و قنسـلی نیـز از تصامیـم بـود کـه وزارت خارجه 
و  مصـارف  کـه  افغانسـتان  بـرای  نمـود.  اعـام 
بودجـه اش از کمک هـای جهانـی تأمیـن می گـردد. 
در برخـی کشـورها افغانسـتان به دلیل نبـود روابط 
گسـترده و مصـارف زیـاد بـه سـفارت ضـرورت  
می توانـد  غیرمقیـم  به صـورت  روابـط  و  نـدارد 
وزارت  کنـد.  صرفه جویـی  اقتصـادی  لحـاظ  بـه 
خارجـه هرچنـد تشـکیل وسـیع و بـزرگ  نـدارد، 
امـا قـرار معلـوم بعضـی ریاسـت ها در گذشـته بـه 
شـکل نمادیـن و هدیـه بـه افراد سـاخته شـده بود 
کـه ضرورت به بازنگـری کاری و ادغام دارد که از 
ایـن جهـت تصمیـم وزارت خارجه مبنی بـر ادغام 
کاری تصمیـم درسـت و مبتنـی بـر نیازهـای اداره 
می باشـد. اتبـاع افغانسـتان در خـارج از کشـور بـا 
مشـکات زیـاد مواجـه اند، دسترسـی بـه موقع به 
سـفارت ها ندارنـد و سیسـتم های قنسـلی وزارت 
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نگاهی 
به بستۀ اصالحی وزارت خارجه

سامانی 


