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بررسی بلوغ با رویکرد فقه القرآنی 

در منابع شیعه و سنی و قانون

حکـومِت اختـالس گر 
و سـرنوشت کمـک های جهـانی

7 2

بـه  عامـان  از  بشـر  حقـوق  کمیسـیون 
در  جـاده  کنـار  ماین هـای  کارگیـری 
کشـور خواسـته اسـت کـه بـا احتـرام بـه 
حـق حیـات، ایـن روش جنگـی را کنـار 

بگذارنـد.
کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر دیـروز در 
یـک خبرنامـه، ماین های جاسـازی شـده 
در  کنـار جـاده را عامـل اصلـی تلفـات 

اسـت. خوانده  غیرنظامیـان 
از  نگرانـی  ابـراز  بـا  کمیسـیون  ایـن 
از عامـان  تلفـات غیرنظامیـان،  افزایـش 
ای  کنـار جـاده  ماین هـای  بـه کارگیـری 
خواسـته اسـت کـه بـا احتـرام بـه حـق 
حیـات و گشـت وگذار مـردم، ایـن روش 

بگذارنـد. کنـار  را  جنگـی 
ایـن اظهـارات کمیسـیون حقوق بشـر در 
حالـی مطـرح شـده کـه در آخریـن مورد 
انفجـار مایـن کنـار جـاده در کشـور، روز 
پنـج شـنبه گذشـته پنـج تـن از مهندسـان 

بخش پایه سـازی شـرکت برشـنا در منطقۀ 
شـهر  ولسـوالی  آخنـد صاحـب  زیـارت 

صفـای والیـت زابـل جـان باختند.
پیـش از ایـن هیـأت معاونـت ملـل متحد 
در افغانسـتان نیز خواسـتار توقف استفاده 

از ماین هـای  کنـار جاده یـی شـده بود.

شـماری از اعضـای مجلـس نماینـده گان در 
واکنـش بـه گفته های مولـوی مجیب الرحمان 
هـرات  گازرگاه  مسـجد  خطیـب  انصـاری، 
نـام  زیـر  افراطیـت  ترویـج  می گوینـد، 
ارشـادات دینـی قابـل قبـول نیسـت و بایـد 
اظهـارات علمـای دیـن در چارچـوب قانون 

اساسـی  باشـد.
بـه گفتۀ آنـان، افزایـش فعالیت هـای افراطی 
و عـدم توجـه حکومـت در ایـن بـاره، زمینه 

افراطـی  ایجـاد گروه هـای جدیـد  بـرای  را 
مسـاعد می سـازد.

مجلـس  رییـس  رحمانـی،  میررحمـان 
نماینـده گان در واکنـش به گفته هـای مولوی 
کشـور  در  افراطیـت  می گویـد،  انصـاری 
قابـل قبـول  نیسـت و علمـای دین بـه جای 
چارچـوب  در  شـخصی،  قانـون  سـاخت 

قانـون اساسـی عمـل کننـد.
بلقیـس روشـن، عضو مجلـس نماینـده گان، 

وزارت حـج اوقـاف را بـه بی کفایتـی متهـم 
امـور  بـه  رسـیده گی  می گویـد،  و  می کنـد 
فعالیـت  بـر  نظـارت  هم چنـان  و  مذهبـی 
از وظایـف وزارت  امامـان  مـا  و  مسـاجد 

حـج و اوقـاف افغانسـتان اسـت.
شـماری از فعاالن حقـوق زن در والیت بلخ 
مجیب الرحمـان  گفته هـای  گردهمایـی  در 
هـرات  گازرگاه  مسـجد  خطیـب  انصـاری، 

می داننـد. غیرمسـئوالنه 
و  نفرت انگیـز  اظهـارات  آنـان،  گفتـۀ  بـه 
نصـب پیام های زن سـتیزانه سـبب برهم زدن 

نظـم عمومـی در کشـور می شـود.
ایـن گفته هـا در حالـی بیان می شـود که چند 
هفتـه پیش مولـوی مجیب الرحمـان انصاری، 
خطیـب مسـجد گازرگاه هـرات گفتـه بـود 
کـه فسـاد اخاقـی در حـال افزایـش اسـت 
و هـرگاه فـردی را بـه اتهـام فسـاد اخاقـی 
در جـوار خواجه عبـداهلل انصاری بازداشـت 
کنـد، حکم شـرعی را باالیش جـاری خواهد 

. کرد

اعزامــی  هیــأت  بررســی های 
ــت  ــه والی ــده گان ب ــس نماین مجل
کــه  می دهــد  نشــان  فــراه 
نظامــی  تجهیــزات  و  وســایط 
ــازار  ــی در جمعه ب ــای امنیت نیروه
ایــن والیــت بــه طالبــان فروختــه 

. د می شــو
هیأتــی از مجلــس نماینــده گان 
کــه بــرای بررســی مشــکات 
ــه  ــی ب ــی و دفاع ــای امنیت ارگان ه
ــروز  ــود، ام ــه ب ــراه رفت ــت ف والی

در  را  بررســی اش  یافته هــای 
ــرد. ــه ک ــس ارای مجل

ــان  ــأت نش ــن هی ــی های ای بررس
و  محلــی  ادارۀ  کــه  می دهــد 
بــا  فــراه  پولیــس  فرماندهــی 
کمبــود تشــکیات مواجــه اســت.
عضــو  حســینی،  عبدالســتار 
مجلــس نماینــده گان کــه ریاســت 
ایــن هیــأت را بــه عهــده داشــت 
و  زمســتانی  لبــاس  می گویــد، 
ــوخت  ــواد س ــر و م ــایل تنوی وس

ــگاه های  ــردن پاس ــرم ک ــرای گ ب
ــدارد  ــود ن ــی وج ــای امنیت نیروه
و ســربازان بــا پــول شــخصی 
مجبــور بــه خریــد وســایل مــورد 

می شــوند. نیازشــان 
ــی  ــینی، وال ــای حس ــۀ آق ــه گفت ب
ــه  ــود گفت ــارات خ ــراه در اظه ف
ــزات  ــایل و تجهی ــه وس ــت ک اس
در  امنیتــی  نیروهــای  نظامــی 
بــه  والیــت  ایــن  جمعه بــازار 
آن هــا  از  و  می رســد  فــروش 
در عملیات هــای نظامــی علیــه 
اســتفاده  امنیتــی  نیروهــای 

. د می شــو
ــده گان  ــس نماین ــن عضــو مجل ای
ســربازان  می  گویــد،  هم چنــان 
فــراه  پولیــس  فرماندهــی  در 
نظامــی  کافــی  تجهیــزات  از 
برخــوردار نیســتند و در بســیاری 
از مناطــق، نیروهــای امنیتــی زیــر 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــد امنیت تهدی
ــراه را  ــی ف ــدگاه وال خواســتیم دی
ــز در گــزارش داشــته باشــیمۀ،  نی
ــبکه های  ــع ش ــل قط ــه دلی ــا ب ام
ــراری  ــه برق ــق ب ــی موف مخابرات

ــدیم. ــاس نش تم

فروش وسایط و تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی به طالبان

مجلس: 
ترویج افراطیت زیر نام ارشادات دینی قابل قبول نیست

کمیسیـون حقـوق بشـر خواهـان عـدم استـفاده 
از مایـن هـای کنـار جـاده شـد

کمیسیون شکایات بیش از 2 هزار 
اعرتاض استیناف خواهی ثبت کرده است

افغانستان و اولویت اصلی امریکا

تأکید ریاست حکومت وحدت ملی:

 بدون آتش بس تالش های صلح نتیجه ندارد

افغـانستان نبـاید 
به طالبـان فـروخته شـود



در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  بـازرس  ویـژۀ  ادارۀ 
امـور بازسـازی افغانسـتان یـا سـیگار در تازه ترین 
گـزارِش خـود بـه کانگـرس این کشـور، یـک بار 
دیگـر بـر فسـاد موجـود در افغانسـتان انگشـت 
گذاشـته و گفتـه اسـت کـه کمک هـای امریـکا به 
ایـن کشـور بایـد مشـروط سـاخته شـود. در ایـن 
گـزارِش جـان سـاپکو آمده اسـت که امریـکا باید 
از پرداخـِت پـول بـه کشـورهایی مثـِل افغانسـتان 
به صـورِت مسـتقیم خـودداری ورزد؛ زیـرا بیشـتر 
کشـورهایی  چنیـن  بـه  کمک شـده  پول هـای 

می شـود.  حیف ومیـل 
بـه  جهانـی  جامعـۀ  پـای  کـه  زمانـی  از  شـاید 
افغانسـتان بـاز شـده، بـه اندازه یی که بحث فسـاد 
در کشـور بـرای آن هـا دغدغـه ایجـاد کـرده و در 
بحـِث  هیـچ  کرده انـد،  آن هشـدار صـادر  مـورد 
دیگـری از چنیـن اهمیتـی برخوردار نبوده اسـت. 
بـر اسـاس گزارش هـای رسـمی، تنهـا امریـکا از 
زمـاِن ورود خـود بـه افغانسـتان تا به حـال حدود 
اسـت.  کـرده  مالـی  کمـک  دالـر  میلیـارد   132
کشـورهای دیگـِر غربی و آسـیایی نیـز کمک هایی 
بـه افغانسـتان بـرای بازسـازی آن داشـته اند کـه با 
کمک هـای  انـدازۀ  بـه  بـودن،  چشـم گیر  وجـود 

مالـی امریـکا نبوده اسـت. 
پـس از سـقوط رژیم طالبـان کشـورهای غربی که 
زیـر نـام مبارزه با تروریسـم وارد افغانسـتان شـده 
بودنـد، تـاش کردنـد بـا ارایـۀ کمک هـای مالـی 
و انسـانی بـه افغانسـتان، ایـن کشـور جنـگ زده و 
زیرخـط فقـر را از وضعیـِت بحرانی بیـرون کنند. 
بـرای  تردیـد کمک هـای جامعـۀ جهانـی  بـدون 
بازسـازی افغانسـتان مفیـد و موثـر بـوده، امـا بـا 
توجـه بـه میـزان هنگفـِت کمک هـای انجام شـده، 
آنچـه کـه صـورت گرفتـه، رضایت بخش بـه نظر 
آلمـان  دوم،  جهانـی  جنـگ  از  پـس  نمی رسـد. 
کـه بـه ویرانـه مبـدل شـده بـود، بـا کمـِک چنـد 
میلیـون دالـری کشـورهای ثروتمنـد بـه کشـوری 
بـا بنیادهـای قـوی اقتصادی و سیاسـی مبدل شـد 
کـه حـاال یکـی از هشـت کشـور صنعتـی جهـان 
بـه شـمار مـی رود؛ امـا افغانسـتان بـا کمک هـای 
میلیـارد دالـری همچنان کشـوری فقـرزده، درگیر 
جنـگ و نابسـامانی های سیاسـی اسـت. بـه گفتـۀ 
بـازرس ویژۀ امریکا در امور بازسـازی افغانسـتان، 
55 درصـد مـردم بـا درآمـد کمتـر از یـک دالـر 
در  ناامنـی  و  جنـگ  مشـکل  می کننـد.  زنده گـی 
بزرگترین شـهرهای افغانسـتان بیـداد می کند، پس 
از چهـار مـاه کـه از انتخابـات ریاسـت جمهوری 

ششـم میـزان می گـذرد، هنـوز نتیجـۀ آن معلـوم 
فاجعـه  یـک  بـه  عمـًا  حکومـت داری  نیسـت. 
تبدیـل شـده اسـت. آن قـدر اداره هـای مـوازی و 
از عـرِف حکومـت داری در  بیـرون  تشـکیل های 
ارگ سـاخته شـده کـه وزیـران یکـی از پـی دیگر 
هیـچ  آن کـه  بـدون  می کننـد  کناره گیـری  کار  از 

تغییـری در وضعیـت رونمـا شـود. 
آقـای غنـی کـه خـود را سیاسـت مدار و مدیـری 
این همـه  می دانـد،  کشـورداری  امـور  در  موفـق 
دم  ولـی  می بینـد  یـا  و  نمی بینـد  یـا  را  بدبختـی 
نمی زنـد. در کابل در روزِ روشـن عابران را غارت 
می کننـد امـا هیـچ اداره یـی نیسـت که مسـوولیت 
تأمیـن جـان و مـاِل مـردم را بـه عهـده بگیـرد. 
آیـا کســی از خـود پرسـیده کـه این همـه دزدی 
و غارت گـری از کجـا و از چـه ناشـی می شـود. 
بـدون تردیـد بخـِش قابـل توجهـی از ایـن دزدان 
بـه دلیـل فقر و بـی کاری دسـت به چنیـن اعمالی 
می زننـد. اگـر طـی سـال های گذشـته همان گونـه 
کـه آقـای غنـی در انتخابـات قبلـی وعـده کـرده 
بـود، می توانسـت بخشـی از معضـل بـی کاری را 
حـل کند، حـاال الزم نبود کـه مردم نگـراِن موبایل 
و بکـس جیبی شـان باشـند. وقتـی دزدی در چنین 
سـطح نازلـی قـرار می گیـرد، مشـخص اسـت که 
و  مکنـت  صاحـب  و  ثروت انـدوزی  آن  عامـل 
جـال شـدن نیسـت، بـل عده یـی در اعتـراض به 
وضعیـِت موجـود ایـن راه را برای ارتـزاِق خود و 

برگزیده انـد.  خانواده های شـان 
مسـلمًا افغانسـتان دزدهـاِی کان هـم دارد؛ آنانـی 
کـه طـی هجـده سـاِل گذشـته کمک هـای جامعۀ 
جهانـی را حیف ومیـل کرده انـد. بـه چنیـن افرادی 
در فرهنـگ سیاسـی و حکومـت داری افغانسـتان 
»دزد« گفتـه نمی شـود و هیـچ قانونـی هـم در پـی 
دسـتگیری و مجازات شـان نیسـت. ایـن افـراد که 
می کننـد،  کار  کشـور  کلیــدی  موقعیت هـای  در 

به سـاده گی مشـغول چـور و چپـاوِل دارایی هـای 
عامـه و کمک هـای جهانـی بـه مـردم افغانسـتان 
انـد. در واقـع دزدهـای اصلـی، ایـن افـراد اند که 
بـا چـور و چپـاول خـود، فضـای فعلـی را رقـم 
واقـع  در  مـی دزدد،  موبایـل  کـه  فـردی  زده انـد. 
قربانـی بی عدالتـِی چنیـن افـرادی شـده اسـت که 
نگذاشـتند او صاحب کار و کسـِب آبرومند شـود. 
حـاال آیـا امـکاِن آن اسـت که با شـرط و شـروط 
گذاشـتن، جلـو چنیـن دزدهـای بزرگـی گرفتـه 

شود؟!
در هجـده سـال گذشـته، جامعـۀ جهانـی همـواره 
سـخن  افغانسـتان  بـه  مشـروط  کمک هـای  از 
گفـت؛ حتـا یـک بار بـرای این کـه کمک هـا مورد 
سوءاسـتفاده واقـع نشـود، کمیته یـی سـاخته شـد 
کـه از مصـرِف کمک هـا نظـارت کنـد. امـا بازهم 
جلـو فسـاد و غـارِت پول هـا گرفتـه نشـد. چـرا؟ 
چـون در افغانسـتان حکومتـی سـاخته نشـد کـه 
پاسـخ گو و مسـوول باشـد. حکومت هایـی کـه در 
هجـده سـال گذشـته ایجـاد شـدند، حکومت های 
دزد و غیرمسـوول بودنـد کـه در محـور چپـاول 
کمک هـای جهانـی شـکل گرفتنـد. امـروز هم اگر 
در افغانسـتان حکومـت مسـوول و پاسـخ گو بـه 
میـان نیایـد، کمک هـای فعلـی نیـز بـه سرنوشـِت 

کمک هـای قبلـی دچـار خواهـد شـد. 
آقـای سـاپکو قبـل از همه چیـز باید بـه کانگرس 
افغانسـتان  حکومـت داری  وضعیـِت  از  امریـکا 
کـه اتفاقـًا بـه کمـک آن کشـور بـه وجـود آمـده، 
بایـد  نخسـت  جهانـی  جامعـۀ  دهـد.  گـزارش 
و  ایجـاد  افغانسـتان  در  کـه  را  حکومت هایـی 
حمایـت کرده انـد، مـورد بازنگـری قـرار دهنـد و 
بعـد در مـورد کمک های مالی شـان نگران باشـند. 
ایـن حکومت هـا تـا زمانی که بر سـِر قـدرت اند، 
راه دزدی از دارایی هـاِی عامـه را بـا تمامِ شـرط و 

شـروطی کـه وضـع شـود، پیــدا می کننـد.  
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ـــزار  ـــراً آراِی پنج ه ـــی، اخی ـــکایت های انتخابات ـــیون ش کمیس
و ســـه صد و شـــانزده محـــل را بـــه بازشـــماری فرســـتاده 
ـــا  ـــی ب ـــکایت های انتخابات ـــیون ش ـــدام کمیس ـــن اق ـــت. ای  اس
واکنش هایـــی مواجـــه شـــده  اســـت. تیـــِم دولت ســـاز آن  
ــی  ــم ثبات وهمگرایـ ــد و تیـ ــون می خوانـ ــاِف قانـ را خـ
آن را بســـنده نمی دانـــد و کمیســـیون انتخابـــات هـــم تـــا 
کنـــون ایـــن مـــورد را اجرایـــی نکـــرده  اســـت. اگرچـــه 
ـــی در  ـــکایت های انتخابات ـــیون ش ـــه کمس ـــت ک ـــن اس ممک
ـــا خـــود داشـــته  ـــات را ب ـــت همـــکاری کمیســـیون انتخاب نهای
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــد؛ ام ـــاز کن ـــماری را آغ ـــد و کار بازش باش
ـــِت  ـــد قناع ـــه بتوان ـــته ، محـــال اســـت ک ـــه برداش ـــی ک گام های
ــه  ــرا کاری کـ ــازد. زیـ ــزدان انتخاباتـــی را فراهـــم سـ نامـ
ــدن  ــبب محاسبه شـ ــام داد، سـ ــات انجـ ــیون انتخابـ کمیسـ
ـــده از  ـــان ش ـــۀ اع ـــد و نتیج ـــروع ش ـــی از آراِی نامش برخ
ـــن  ـــه ممک ـــف آن ک ـــا وص ـــات، ب ـــیون انتخاب ـــب کمیس جان
اســـت بـــا باطـــل شـــدن بیـــش از 12 هـــزار رای آقـــای 
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــیار ممک ـــا بس ـــورد؛ ام ـــم بخ ـــی بره غن
ـــه را  ـــن نتیج ـــزدان، عی ـــۀ نام ـــداری رای از هم ـــدن مق کم ش
ـــب  ـــی از جان ـــن معجزه ی ـــد. بنابری ـــرار بده ـــد ق ـــورد تأیی م
کمیســـیون شـــکایات رخ نخواهـــد داد کـــه ســـبب شـــود 
ـــود.  ـــوش ش ـــا خام ـــم نارضایتی ه ـــردد و ه ـــج برگ ـــم نتای ه
ممکـــن اســـت کـــه کمیســـیون شـــکایت های انتخاباتـــی، 
ـــل  ـــی عم ـــرده و مصلحت ـــامحه ک ـــات مس ـــج انتخاب ـــا نتای ب
کنـــد کـــه در ایـــن صـــورت پـــا  جـــای پـــاِی کمیســـیون 
ـــات  ـــرای انتخاب ـــاری را ب ـــچ اعتب ـــته و هی ـــات گذاش انتخاب
ـــه دور دوم  ـــات ب ـــه انتخاب ـــد ک ـــر کاری کن ـــذارد. اگ نمی گ
ـــی را  ـــای سیاس ـــدِن چالش ه ـــر ش ـــم دامنه دارت ـــرود، بازه ب
ـــر دو صـــورت، کشـــور  ـــد داشـــت و در ه ـــراه خواه ـــه هم ب
بـــه ســـمت اوِج بحـــران انتخاباتـــی حرکـــت می کنـــد. در 
ـــد  ـــرف تأیی ـــود، ط ـــام ش ـــده اع ـــی برن ـــه غن ـــی ک صورت
ثبـــات و همگرایـــی و شـــورای نامـــزدان نخواهـــد بـــود 
و اگـــر عبـــداهلل برنـــده اعـــان شـــود نیـــز مـــورد تأییـــد 
تیـــم دولت ســـاز و نامـــزدان همســـوِی آن نخواهـــد بـــود 
ـــود و  ـــتر می ش ـــات بیش ـــدان انتخاب ـــش در میـ ـــن تن و بنابرای
ـــود،  ـــاعد ش ـــه دور دوم مس ـــن ب ـــرای رفت ـــت ب ـــر فرص اگ
ـــزار  ـــو برگ ـــال ن ـــارِ س ـــد در به ـــات بای ـــن انتخاب ـــم ای بازه
ـــدارد.  ـــود ن ـــن وج ـــکان کمپای ـــتان ام ـــرا در زمس ـــود؛ زی ش
بـــا ایـــن اوصـــاف، خوب تریـــن راه اکنـــون ایـــن اســـت 
کـــه کمیســـیون شـــکایت های انتخاباتـــی کارش را بـــدون 
ـــِب  ـــراس از عواق ـــد و در ه ـــام ده ـــی انج ـــاِت سیاس ماحظ
ـــیون  ـــدم اول، کمیس ـــی در ق ـــد. یعن ـــتش نباش ـــم درس تصمی
ــد  ــر کنـ ــل را باطل تـ ــتی آرای باطـ ــه درسـ ــکایت ها بـ شـ
ـــا  ـــات ب ـــیون انتخاب ـــپس کمیس ـــازد و س ـــارج س و از رده خ
ـــات  ـــرکت کننده گان در انتخاب ـــدِک ش ـــت ان ـــه کمی ـــه ب توج
ــروعیتی  ــد مشـ ــه بتوانـ ــک کـ ــردن 50+ یـ ــوره نکـ و پـ
بـــرای نامـــزد برنـــده بدهـــد، نامـــزدی بـــا بیشـــترین رای 
ـــا  ـــداً ب ـــات را و بع ـــده در انتخاب ـــه برن ـــد، ن ـــی کن را معرف
ـــه  ـــرار گرفت ـــتان در آن ق ـــه افغانس ـــرایطی ک ـــه ش ـــه ب توج
اســـت، میکانیزمـــی بـــرای شـــکل گیری یـــک حکومـــِت 
ـــترین رای  ـــا بیش ـــزدی ب ـــور نام ـــر از مح ـــارکتی فراگیرت مش
ســـاخته شـــود. زیـــرا از یـــک طـــرف، ســـطح اشـــتراِک 
ـــب  ـــطح تقل ـــز س ـــن و نی ـــیار پایی ـــات بس ـــردم در انتخاب م
ـــه  ـــن ب ـــز پرداخت ـــی ج ـــن راه ـــت و بنابرای ـــوده اس ـــتر ب بیش
ـــت  ـــات ریاس ـــزدان انتخاب ـــورای نام ـــه ش ـــی ک ـــان طرح هم
جمهـــوری ارایـــه کرده انـــد، نیســـت. مســـلمًا انتخابـــات 
ـــِب  ـــی و تقل ـــا مهندس ـــزان، ب ـــم می ـــوری شش ـــت جمه ریاس
هرچـــه بیشـــتر برگـــزار شـــد و نتیجـــۀ آن هرچـــه کـــه باشـــد 
ـــه  ـــم ب ـــه ه ـــرای این ک ـــن، ب ـــود؛ بنابرای ـــد ب ـــی خواه جنجال
ـــب و دروغ  ـــا تقل ـــم ب ـــد و ه ـــده باش ـــرام ش ـــات احت انتخاب
ــارکتی  ــت مشـ ــرح »حکومـ ــد روی طـ ــی؛ بایـ خداحافظـ
ـــزی  ـــان چی ـــن هم ـــرد. ای ـــورت گی ـــور« کار ص انتخابات مح
اســـت کـــه در اظهـــارات مقامـــات امریکایـــِی ناظـــر بـــر 

ـــت.  ـــوده اس ـــرح ب ـــم مط ـــات ه انتخاب

کمیسیون شکایات  معجزه نمی تواند
حکومت مشـارکتی انتخـابات محور شکل بگیرد

حکـومِت اختـالس گر 
و سـرنوشت کمـک های جهـانی

احمـد عمران

 در هجده سال گذشته، جامعۀ جهانی همواره از کمک های مشروط به افغانستان سخن
 گفت؛ حتا یک بار برای این که کمک ها مورد سوءاستفاده واقع نشود، کمیته یی ساخته
پول ها گرفته غارِت  و  بازهم جلو فساد  اما  کند.  نظارت  از مصرِف کمک ها  که   شد 
باشد. پاسخ گو و مسوول  افغانستان حکومتی ساخته نشد که   نشد. چرا؟ چون در 
 حکومت هایی که در هجده سال گذشته ایجاد شدند، حکومت های دزد و غیرمسوول
 بودند که در محور چپاوِل کمک های جهانی شکل گرفتند. امروز هم اگر در افغانستان
 حکومت مسوول و پاسخ گو به میان نیاید، کمک های فعلی نیز به سرنوشِت کمک های

قبلی دچار خواهد شد
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مسـووالن در کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی می گوینـد کـه 
بیـش از دو هـزار مورد اعتـراض اسـتیناف خواهی در ارتباط 
بـه فیصله هـای دفاتـر والیتی به دفتـر مرکزی این کمیسـیون 

است. ثبت شـده 
رونـد رسـیده گی بـه شـکایات انتخاباتـی بـه تاریـخ 7 مـاه 
جـاری در دفاتـر والیتی کمیسـیون شـکایات انتخاباتی آغاز 

شـد و هفتـه گذشـته ایـن رونـد در والیـات خاتمـه یافت.
محمـد رضـا فیاض، معاون سـخنگوی کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی در صحبـت بـا خبرگـزاری جمهـور گفته اسـت: 
»تاهنـوز 2200 مـورد اعتـراض اسـتیناف خواهی در ارتبـاط 
بـه فیصله هـای دفاتـر والیتـی مـا در دفتر مرکزی ثبت شـده 

است«.
آقای فیاض گفـت: »روند دریافت اعتراض اسـتیناف خواهی 
تـا ختـم امروز}دیـروز{ ادامـه دارد و امـکان دارد کـه مورد 

اعتراض اسـتیناف خواهی افزایـش یابد.«
او بیان داشـت، بیشـترین موارد اعتراض اسـتیناف خواهی در 

والیـات ننگرهار؛ کنر و لغمان ثبت شـده اسـت. 
آرای 2555  انتخاباتـی  بـه شـکایات  نتیجـۀ رسـیده گی  در 

محـل بـه بازشـماری سـوق داده شـده اسـت.
مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات می گوینـد کـه آماده گـی 
بـرای محـات کـه بـه بازشـماری سـوق داده اسـت گرفتـه 
شـده اما تاهنوز جزئیات آن از سـوی کمیسـیون شـکایات با 

کمیسـیون انتخابات شـریک نشـده اسـت.
ذبیـح اهلل سـادات سـخنگوی کمیسـیون انتخابـات می گویـد: 
»کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی تاهنـوز جزئیـات محاتـی 
کـه بـه بازشـماری سـوق شـده اسـت را بـرای ما نفرسـتاده 

. است«
آقـای سـادات گفـت: »هـر وقتـی جزئیـات محـات بـا مـا 
رسـید مـا  یـک ارزیابـی از آن داریـم، بـاز بـا هماهنگـی 

می کنیـم«. آغـاز  را  بازشـماری  رونـد  امنیتـی  نهاد هـای 
کمیسـیون  سـخنگوی  معـاون  فیـاض  رضـا  محمـد  امـا 
شـکایات  کمیسـیون  کـه  می گویـد  انتخاباتـی  شـکایاتی 

جزئیـات محـات کـه بـه بازشـماری سـوق داده شـده را 
چهارشـنبۀ هفتـه گذشـته بـه صـورت آنایـن بـا کمیسـیون 

اسـت. کـرده  شـریک  انتخابـات 
در عیـن حال،  دسـته انتخاباتی ثبـات و همگرایی به رهبری 
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل اعـام کرد کـه جنجال ها بر سـر 102 
هـزار رای خـارج از زمـان پابرجاسـت و یک هزار شـکایت 
اسـتیناف خواهی از سـوی دسـتۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی 

به ثبت رسـیده اسـت.
و  ثبـات  انتخاباتـی  دسـته  سـخنگوی  مدبـر  زمـان  خـان 
همگرایـی می گویـد: جنجال هـا تـا هنـوز بـر سـر 102 هزار 
رای خـارج از زمـان پـا برجاسـت و بعضی از دفاتـر والیتی 
کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایات بـه ایـن آرا مشـروعیت 
مرکـزی  دفتـر  بـه  بقیـه  و  ابطـال  دفاتـر  از  بعضـی  و  داده 

کمیسـیون رسـیدگی بـه شـکایات راجـع کـرده انـد.
 او گفـت: مـا بیشـترین میـزان شـکایات را در کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی بـه ثبـت رسـانیده بودیـم و کمیسـیون 
شـکایات چنـدی قبل روند رسـیدگی به شـکایات را اختتام 
یافتـه اعـام کرد و روند ثبت شـکایات اسـتینافی آغاز شـد.
آقـای مدبـر ابـراز امیـدواری کـرد کـه کمیسـیون شـکایات 
تیـم  اعضـای  خواهـی  اسـتیناف  شـکایات  بـه  انتخاباتـی 

نمایـد. جـدی  رسـیده گی  همگرایـی  و  ثبـات  انتخاباتـی 
سـخنگوی دسـته انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی اضافـه کرد، 
یـک مـوردی که ما بـاالی آن انتقـاد داریم بحـث روی 102 
هـزار رای خـارج از زمان اسـت که در بعضـی والیات 102 
هـزار رای خـارج از زمـان باطـل شـده در بعضـی والیـات 
مرکـزی  کمیسـیون  بـه  والیـات  بعضـی  در  نشـده  ابطـال 
شـکایات راجـع شـده اسـت کـه ایـن کار چندگانه گـی در 

فیصلـه را نشـان می دهـد.
او می گویـد: تمامـی دفاتـر والیتی کمیسـیون شـکایات 102 
هـزار رای کـه قانـون و طرزالعمـل میگوید ابطال اسـت باید 
باطـل مـی کـرد کـه در بعضی والیـات باطـل و در بعضی از 

والیـات به این آراء مشـروعیت داده شـده اسـت.

بـه گفتـۀ آقـای مدبر کمیسـیون شـکایات انتخاباتی تـا هنوز 
ایـن زمینـه » 102 هـزار رای خـارج از زمـان« پاسـخ  در 
قناعت بخـش بـه دسـته انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی ارایـه 

اسـت. نکرده 
از سـوی دیگـر، یوسـف رشـید رییـس اجراییـی بنیـاد فیفـا 
کـه  انتخاباتـی  دسـته های  می گویـد:  انتخابـات  مـورد  در 
فیصله هـا بـه نظرشـان قناعت بخـش نیسـت می تواننـد بـه 

کمیسـیون شـکایات راجـع سـازند.
آقای رشـید افزود: سـطح اعتراضات در کمیسـیون شـکایات 
بـاال رفتـه و قناعـت در فیصله هـای دفاتـر والیتی کمیسـیون 
شـکایات کمتـر بـوده اسـت و حجـم سـنگین از اعتراضات 
بـاالی کمیسـیون مرکـزی شـکایات انتخاباتی رسـیده و این 
روند کار وظایف کمیسـیون شـکایات را زیاد می سـازد و از 
سـویی هـم مـدت زمـان قانونی همـان 15 روز وقـت تعیین 

شـده را نقض کرده اسـت.
بـه بـاور آقـای رشـید دلیـل بی اعتمـادی بـه تصامیـم دفاتـر 
در  کـه  اسـت  ایـن  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  والیتـی 
بعضـی از شـکایات مشـابه تصامیـم دفاتر والیتی کمیسـیون 
شـکایات متفـاوت بـوده یکـی از مـوارد آن رای خـارج از 

وقـت اسـت که بعضـی از دفاتر والیتی کمیسـیون شـکایات 
بـه تفتیش فرسـتاده ولـی بعضی دفاتـر به کمیسـیون مرکزی 

راجع سـاخته اسـت.
از سـویی هـم محمـد قاسـم الیاسـی، منشـی و سـخنگوی 
کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی گفـت، آرای 5 هـزار و 
316 محـل رأی دهـی در 20 والیـت، بازشـماری می شـود.

الیاسـی خاطرنشـان کـرد: »آرای 16۹۹ محـل در کابـل، 117 
محـل در کاپیسـا، ۹2 محـل در پـروان، 25 محـل در میـدان 
وردک، 17 محـل در لوگـر، 15۸2 محل در ننگرهار، 6 محل 
در بغـان، 65 محـل در غزنـی، 3۸3 محـل در پکتیـکا، 1۸6 
محـل در پکتیـا، 53 محـل در خوسـت، 2۴3 محـل در کنـر، 
73 محـل در تخـار، ۴6 محـل در کنـدز، 51 محـل در غـور، 
61 محـل در زابـل، 121 محـل در قندهـار، 265 محـل در 
هلمنـد، 60 محـل در هـرات و 177 محـل در نیمـروز، بـه 

می رود.« بازشـماری 
 قرار اسـت پس از فیصله  کمیسـیون رسـیده گی به شـکایات 
انتخاباتـی، نتیجـۀ  نهایـی انتخابـات ریاسـت جمهوری اعام 

شود.

مسـووالن در ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی تأکیـد 
خواسـت  و  اولویـت  آتش بـس،  تأمیـن  کـه  دارنـد 
اساسـی »حکومـت« و »مـردم افغانسـتان« اسـت و تـا 
زمانـی که بـه آن توجه نشـود، تاش های صلـح نتیجه 

نخواهـد داد.
دیـروز  ریاسـت  ایـن  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 
دوشـنبه، 2۸ جـدی در یـک نشسـت خبـری گفت که 
»کاهـش خشـونت« و یـا هـر طرحـی دیگـری کـه از 
سـوی طالبـان و امریکایی هـا روی آن توافـق می شـود، 
آتش بـس  کـه  اسـت  ایـن  حکومـت  خواسـت  امـا 
تأمیـن شـود تـا مسـیر گفت وگوی آنـان بـا »حکومت 

افغانسـتان« بـاز شـود.

بدونآتشبسصلحبهنتیجهیینمیرسد
صدیـق صدیقی، سـخنگوی ریاسـت حکومت وحدت 
ملـی گفـت کـه قطـع جنـگ و رسـیده بـه صلـح در 
از  یکـی  و  حکومـت  اولویت هـای  از  یکـی  کشـور 
خواسـت های مـردم افغانسـتان اسـت. آقـای صدیقـی 
بیـان کـرد که حکومـت از آغـاز گفت وگوهـای امریکا 
بـا طالبـان تـا کنون بـه آتش بـس تأکیـد کرد، امـا دیده 

شـد کـه در جریـان ایـن گفت وگـو، بـه این خواسـت 
»حکومـت« و »مـردم افغانسـتان« توجـه نشـد.

آقـای صدیقی موافقـت طالبان به »کاهش خشـونت ها« 
بـرای هفت تـا ده روز را ناشـی از تأکید محمداشـرف 
غنـی بـه اهمیـت آتش بـس خوانـد و گفت کـه طالبان 
زمانـی بـه آتش بـس توجـه کردنـد کـه آقـای غنـی با 
دونالـد ترامـپ روی آتش بـس گفت وگـو کـرد و بـه 
اهمیـت آن بـرای تسـهیل گفت وگوهـا تأکیـد کـرد و 

پا فشـرد. 
تأمیـن  بـه  طالبـان  اگـر  می گویـد  صدیقـی  صدیـق 
آوردن  بـرای  تاش هـای  نکنـد،  موافقـت  آتش بـس 
صلـح و ختـم جنـگ به نتیجـه نخواهد رسـید. به گفتۀ 
او، وقتـی حکومـت افغانسـتان پیشـرط آتش بـس را به 
گـروه طالبـان در قطـر پیشـنهاد کـرد، آنان به پاکسـتان 
خـاک  در  کـه  آنـان  بـا  تـا  رفتنـد  رهبران شـان  نـزد 

پاکسـتان حضـور دارنـد، مشـورت کننـد.
کـه  گفـت  از سـخنانش  بخشـی  در  ارگ  سـخنگوی 
طالبـان با هیـأت امریکایـی در قطر در حـال گفت وگو 
امـا  هسـتند،  خشـونت ها«  »کاهـش  موضـوع  روی 
اطاعـات حکومـت نشـان می دهـد کـه دو طـرف بـه 

نتیجـه نرسـیده انـد. صدیقـی اظهـار داشـت کـه باالی 
هـر طرحـی در قطـر صحبت شـود، اما خواسـت مردم 
افغانسـتان ایـن اسـت کـه »آتش بـس« بـرای گفت وگو 

و تأمیـن صلـح برقرار شـود.
»پیشـنهاد  بـا  طالبـان  کـه  کـرد  امیـدواری  اظهـار  او 
و  باشـند  برگشـته  قطـر  بـه  پاکسـتان«  از  آتش بـس 
خواسـت حکومـت افغانسـتان بـرای آتش بـس و آغاز 
گفت وگـو بـا حکومـت را بپذیرنـد. سـخنگوی ارگ 
ریاسـت جمهـوری گفـت کـه اگـر طالبـان راه جنـگ 
را انتخابـات کننـد، جـز تلفـات غیرنظامیـان و ویـران 

جنـگ، چیـز دیگـری بـه دسـت نخواهنـد آورد.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه دو روز 
کـه  نوشـت  تویتـرش  در  طالبـان  سـخنگوی  پیـش، 
مقام هـای آنـان بـا هیـأت امریکایـی در قطـر، در بـارۀ 
امضـا توافق نامـه صلح و مراسـم آن گفت وگـو کردند. 
گفت وگـوی  طـرف  دو  کـه  نوشـت  شـاهین  سـهیل 
»مثمـری« داشـتند و ایـن گفت وگـو تا چنـد روز دیگر 

ادامـه خواهـد داشـت.

هشدارازخروج»غیرمسووالنۀ«امریکا
امـور  وزیـر  قریشـی،  شـاه محمود  دیگـر،  سـوی  در 
در  و  کـرده  امریـکا سـفر  بـه  نیـز  پاکسـتان  خارجـۀ 
مـورد  در  کشـور،  ایـن  خارجـۀ  وزیـر  بـا  نشسـتی 
افغانسـتان  صلـح  رونـد  بـرای  کشـور  دو  همـکاری 
گفت وگـو کرده اسـت. او در نشـتی در مرکز آموزشـی 
مطالعـات بین المللی اسـتراتیژیک از خروج شـتاب زدۀ 
داد و  افغانسـتان هـم هشـدار  از  امریـکای  نیروهـای 
گفـت حتـا اگـر توافق نامـۀ امریـکا بـا طالبـان امضـا 
شـود، مشـکات افغانسـتان پـا برجـا خواهـد بـود. او 
گفتـه اسـت کـه نیروهـای خارجـی خروج مسـووالن 
از افغانسـتان داشـته باشـند و برای بازسـازی افغانستان 

دهنـد. ادامـه  را  کمک های شـان 
همزمـان بااین، سـرگی الوروف، وزیر خارجۀ روسـیه 
امریـکا و طالبـان  میـان  پیشـرفت ها در گفت وگـو  از 
اسـتقبال کـرده و گفته کـه امضای توافق نامـۀ صلح بین 

امریـکا و طالبـان باید زمینـۀ گفت وگوهـای میان افغانی 
را فراهـم کنـد. آقـای الوروف بیـان کرده که روسـیه با 
طالبـان تمـاس دارد و تـاش می کند آنان را به رسـیدن 
بـه یـک توافق صلـح و ختم جنـگ و نیـز گفت وگو با 
جهت هـای دیگر در افغانسـتان ترغیب و تشـویق کند.

توافقصلحیافروشافغانستان؟
بـا این همـه، شـماری از اعضـای مجلـس نماینـده گان 
توافـق صلح با طالبـان را »فروش افغانسـتان به طالبان« 
می خواننـد و می گوینـد توافقـی کـه نماینـده گان مردم 
»ارزش«  باشـد،  نداشـته  حضـور  آن  در  افغانسـتان 

داشـت. نخواهد 
نماینـده گان  مجلـس  رییـس  رحمانـی،  میررحمـان 
می گویـد کـه پارلمـان در رونـد گفت وگوهـای صلـح 
سـهیم نیسـت. آقـای رحمانی گفـت که مجلـس بارها 
خواهـان ایفـای نقـش در رونـد گفت وگوهـای صلـح 

شـده امـا بـه آن توجه نشـده اسـت.
بلقیس روشـن، عضو مجلس در نشست دیروز دوشنبه 
گفـت کـه همـواره حـرف اول و آخـر در مـورد صلِح 
افغانسـتان را مقام هـای کشـورهای خارجـی می زننـد. 
بانـو روشـن گفـت کـه در گفت وگوهـای صلحـی که 
میـان امریـکا و طالبـان جریـان دارد، نماینـده گان مردم 

افغانسـتان غایب اسـت.
نماینـدۀ دیگـر مجلـس هشـدار  همایـون شـهیدزاده، 
می دهـد توافقـی کـه در آن دولت و پارلمان افغانسـتان 
او  باشـد، ارزشـی نخواهـد داشـت.  حضـور نداشـته 
می افزایـد کـه نقـش دولـت و پارلمـاِن افغانسـتان در 

رونـد گفت وگوهـای صلـح جـدی گرفتـه شـود.
پیـش از ایـن، مجلـس نماینـده گان کمیتـۀ ویـژۀ صلح 
سـهیم  بـرای  مجلـس  از  هیأتـی  گزینـش  بـرای  را 
شـدن در رونـد گفت وگوهـای صلـح ایجـاد کـرد، اما 
گفتـه می شـود اعضـای ایـن کمیتـه بـر سـر گزینـش 
نماینـده گان هیـأت دچـار اختـاف شـده و کار آن بـه 

ُکنـدی پیـش مـی رود. 

تأکید ریاست حکومت وحدت ملی:
 بدون آتش بس تالش های صلح نتیجه ندارد

»افغانستان نباید به طالبان فروخته شود«

کمیسیون شکایات بیش از 2 هزار 
اعتراض استیناف خواهی ثبت کرده است

روح اهلل بهزاد
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بـدیل یابـی 
لیسم  ی امپـریا بـرا
نی سه سـرۀ جهـا

صحنـۀ  در  عظیـم  تغییـرات  تردیـد  بـدون 
پروسـۀ  در  جهـان  اوضـاع  در  و  بین المللـی 
سـرمایه  جهانی گرایـِی  تسـریع  و  تشـدید 
به ویـژه در بیسـت واندی سـال گذشـته، به طور 
مهـم  فوق العـاده  و  چشـم گیر  توجهـی  قابـل 
بوده انـد. ولـی بـه نظِر بخـش قابـل ماحظه یی 
از مفسـرین مارکسیسـت ضـد نظـام، واقعیـت 
تـداوم پدیـدۀ امپریالیسـم در اکثـر مواقـع کلیۀ 
قـرار  تحت الشـعاع  را  عظیـم  تغییـرات  آن 
داده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، از همـان آغـاز 
سـرمایه داری گرایـش به جهانی گرایی و تسـلط 
بـر بازارهـای جهـان، چهارچوب اصلـِی منطق 
داشـت.  نهفتـه  خـود  در  را  سـرمایه  حرکـت 
هـدف و جهـِت این گرایـش و چهارچوب آن، 
رشـد و تکامـل سیسـتم سـرمایه داری از یـک 
منطقه یـی  و  کشـوری  محلـی  تولیـدی  شـیوۀ 
بـه یـک نظـام حاکـم جهانـی بـوده اسـت. این 
هـدف کـه در ذات و جوهـر )اقتضـای طبیعی( 
نظـام سـرمایه داری در طـی قـرون رشـد و نمو 
کـرده بـود، بـدون وجود پدیـدۀ امپریالیسـم در 
تاریخ یک صدوسـی سـال گذشتۀ سـرمایه داری 

گـردد. نمی توانسـت کسـب  انحصـاری، 
بـا این کـه امـروز کشـورهای انگشت شـماری 
در جنـوب مثـل چیـن ، برزیـل و... بـه عنـوان 
کشـورهای ”در حـال عروج” و یـا ”اقتصادهای 
توسـعۀ  و  رشـد  از  باالیـی  درصـد  نوظهـور” 
خـود  بـه  را  گذشـته  دهـۀ  دو  در  اقتصـادی 
اختصـاص داده انـد، ولـی قـدرت مدام سیسـتم 
جهانـی امپریالیسـم به طـور کلی هنـوز به قوِت 
خـود باقـی مانـده اسـت. نسـبت شـکاف بیـن 
ثروت مندتریـن و فقیرتریـن مناطـق جهـان در 
ربـع آخـر قـرن بیسـتم، از سـیزده بـه یـک بـه 
نـوزده بـه یـک افزایـش یافـت. از سـال 1۹70 
تا سـال 1۹۸۹ )سـال آغـاز فروپاشـی و تجزیۀ 
شـوروی و بلـوک شـرقی و پایان جنگ سـرد( 
میانگیـن سـرانۀ درآمـد تولیـد ملی کشـورهای 
در حـال توسـعۀ جهـان سـوم )منهـای چیـن( 
درآمـد  سـرانۀ  معـدِل  درصـد”  ”شـش  برابـر 
تولیـد ملی کشـورهای جـی7  )امریـکا، جاپان، 
کانـادا(  و  ایتالیـا  انگلسـتان،  فرانسـه،  آلمـان، 
بـود. از 1۹۹0 تـا سـال 2006 )نزدیـک بـه یک 
بحـران  برماتـر شـدن  از  پیـش  نیـم  سـال و 
پنج ونیـم  بـه  عـدد  ایـن  کنونـی(  سـاختاری 
درصـد کاهـش یافـت. در همیـن دوره درصـد 
سـرانه در فقیرتریـن ۴۸ کشـور جهان سـوم در 
مقـام مقایسـه بـا کشـورهای جـی7 از یک ونیم 
درصـد بـه نیـم درصـد در سـال های 2006 - 

2000 کاهـش یافـت.
در سراسـر  تقریبـًا  درآمدهـا  نابرابـری  امـروز 
در  شـکاف  و  یافتـه  افزایـش  روزانـه  جهـان 
درصدی هـا”  ”یـک  بیـن  درآمدهـا  و  ثـروت 
)صاحبـان ثروت و قـدرت( و »۹۹ درصدی ها« 
در  چـه  کارگـر(  و  زحمت کـش  )توده هـای 
کشـورهای مسـلط مرکـز )شـمال( و چـه در 
دایمـًا  پیرامونـی )جنـوب(  دربنـد  کشـورهای 
تعمیـق می یابد. در سـال 200۸، ثروت مندترین 
10 درصـد جمعیت جهـان، 50 درصد تولیدات 
جهـان را مصـرف کردنـد. در صورتـی کـه در 
جمعیـت  فقیرتریـن  درصـد   10 سـال  همـان 

جهـان فقـط نیـم درصـد کل تولیـدات جهـان 
اسـت کـه  توجـه  را مصـرف کردنـد. شـایان 
۸0 درصـد کل تولیـدات جهان در سـال 2007 
پیرامونـی جهـان سـوم  دربنـد  در کشـورهای 
)کشـورهای جنـوب( تولید گشـتند. بـه عبارت 
دیگـر، برخـاف گذشـته های نـه چنـدان دور 
امریـکا و شـرکا  – 1۹۴5( کـه در آن   1۹70(
تولیـد می کردنـد و جهانیان مصـرف می کردند، 
و  امریـکا  و  می کننـد  تولیـد  جهانیـان  امـروز 

شـرکا مصـرف می کننـد.
ظاهـر ایـن شـیفت، خیلـی فریب دهنده اسـت. 
بـه نظـر می رسـد کـه چـون سـطح و  ظاهـراً 
انـدازه و حجـم تولیـد کاالهـا در کشـورهای 
دربنـد پیرامونـی به خاطـر این شـیفت بی نهایت 
زنده گـی  سـطح  پـس  اسـت،  یافتـه  افزایـش 
کشـورها  آن  در  کارگـران  به ویـژه  مـردم 
نیـز بهتـر گشـته اسـت. ولـی واقعیـت نشـان 
می دهـد کـه اسـتثمار نیـروی کار و زحمت در 
کشـورهای جنـوب گلوبـال توسـط انحصارات 
پنج گانـۀ شـمال گلوبـال در ده سـال گذشـته 
بیشـتر از گذشـته ها شـده اسـت. بـه عبـارت 
دیگـر، شـیفت تولیـد از شـمال بـه جنـوب و 
سـپس صـدور کاالهـای تولیـدی از جنـوب به 
شـمال، سـود و انباشـت انحصارات پنج گانه را 
بـه طـور نجومـی افزایـش داده اسـت. بـه طور 
مثـال، در سـال 2006 کمپانـی اپـل 52 درصـد 
سـود خـود را از تولیــد آی پـاد در کشـورهای 
به دسـت  و…  بنـگادش  هندوسـتان،  چیـن، 
آورد. علـت اصلـی ایـن درصد سـود کان این 
فاکـت بـود کـه 12500 کارگر چینی کـه آی پاد 
را بـرای کمپانـی اپل تولیـد کردند، مزدشـان 3 
درصـد مزد کارگران در امریـکا در تولید آی پاد 
بـود. ایـن مقـدار ارزش اضافی کـه کمپنی های 
در  شـرکا  و  امریـکا  بـه  متعلـق  انحصاراتـی 
کشـورهای دربنـد پیرامونـی جنـوب اتخـاذ و 
متصـرف می شـوند، بـدون رانـت امپریالیسـتی 
)براسـاس ”قانـون ارزش جهانـی” کـه منبعـث 
از ”تبـادل نابرابر” بین شـمال و جنوب اسـت(، 

نمی توانسـت میسـر گـردد.
جهـان  در  امپریالیسـتی  رانـت  فـراز  علـت 
امـروز را بایـد در خصلـت و شـکل و شـمایِل 
فعلـی  فـاز  در  موجـود  واقعـًا  سـرمایه داری 
گلوبالیزاسـیون )شـیوع بـازار آزاد نیــولیبرالی( 
جسـت وجو کـرد. در ایـن فـاز کـه از عمـرش 
نزدیـک بـه سـی سـال )از آغـاز دهـۀ 1۹۸0 به 
این سـو( می گـذرد، ادغـام سـرمایه همـراه بـا 
انحصـارات عمومی تـر،  آن در دسـت  تمرکـز 
بیـش  گشـته،  مالی تـر  به ویـژه  و  جهانی تـر 
مرحلـۀ  تاریـخ 135سـالۀ  در  دوره یـی  هـر  از 
سـرمایه داری انحصـاری مرهـون بقـا و تـداوم 

پدیـدۀ امپریالیسـم در جهـان کنونـی اسـت.
و شـمایل جدیـد  بـا شـکل  امپریالیسـم  ایـن 
اروپـا  اتحادیـۀ  امریـکا،  سه سـرۀ  )امپریالیسـم 
)گلوبالیزاسـیون(  جهانی گرایـی  بـا  جاپـان(  و 
”دکتریـن مونـرو” )تبدیـل مناطق اسـتراتژیکی 
بـه حیاط هـای خلـوت  ژئوپلیتیکـی جهـان  و 
رأس نظـام از یک سـو و جهانی گرایـی سـازمان 
نظامـی ناتـو از سـوی دیگـر( امـروز با توسـل 
و  نامرئـی  و  مرئـی  بی پایـان  جنگ هـای  بـه 

می کنـد  تـاش  نظامـی،  ماجراجویی هـای 
کـه بـا عبـور )و برون رفـت( نظـام جهانـی از 
بحـران سـاختاری، زنده گـی یـک درصدی های 
کشـورهای مسـلط مرکـز در شـمال و آقاهـا و 
کمپـرادور  حاکمیـن  بـه  متعلـق  آقازاده هـای 
نیمه پیرامونـی  و  پیرامونـی  دربنـد  کشـورهای 
در جنـوب جهـان و شـرق اروپـا را تأمیـن و 
برکـت  بـه  امـروز  واقـع،  در  سـازد.  تضمیـن 
ایـن امپریالیسـم اسـت کـه حرکت سـرمایه در 
فـاز فعلـی اش )بـازار آزاد نیولیبرالـی( هـر نوع 
مقاومـت و مبـارزه علیـه تهاجـم انحصـارات 
پیرامونـی  دربنـد  کشـورهای  در  پنج گانـه 
)افریقـا، آسـیا، امریـکای التیـن و اقیانوسـیه و 
حتا اروپای شـرقی( را در هـم کوبیده و درهای 
ایـن کشـورها را بـه روی هجـوم کمپنی هـای 
فراملـی متعلق بـه انحصارات پنج گانـه و نتیجتًا 
اسـتخراج و اسـتحصال منابـع طبیعی و انسـانی 

ایـن کشـورها، بـاز نگـه مـی دارد.
حـق  بـرای  نیـاز  ادامـۀ  شـرایط،  ایـن  تحـت 
قیـام و انقـاب به روشـنی امـروز در التهابـات 
و جنب وجـوش هـای متنـوع و گوناگـون در 
اکنـاف جهان جنـوب از انقابـات بولیواری در 
ونزوئـا گرفتـه تـا بهـاران عربـی و افریقایـی، 
منعکـس اسـت. علی رغـم تفاوت هـای آشـکار 
ایـن  تاریخـی  پیشـینه های  و  ویژه گی هـا  در 
جنب وجوش هـا، یـک نکتـۀ اساسـی مشـترک 
کلیـۀ ایـن جنبش هـا را مثـل حلقه هـای یـک 
زنجیـر بـه هـم متصـل می سـازد و آن مبـارزه 
بـرای نـان، مسـکن و آزادی اسـت. تـوده های 
میلیونـی در یونـان، برازیـل، ترکیه، بلغارسـتان 
و… دریافته انـد کـه علی رغـم تغییـرات عظیـم 
سـرمایه،  جهانـی  نظـام  شـمایل  و  شـکل  در 
ادامـۀ نیاز بـرای حق قیـام و ضرورت اسـتقرار 
جهانـی بهتـر نمی توانـد بـدون عبـور از کلیـت 
واقعـًا  )سـرمایه داری  سـرمایه  جهانـی  نظـام 

موجـود = امپریالیسـم( میسـر گـردد. 
مختلـف  فازهـای  در  به ویـژه  سـرمایه داری 
مرحلـۀ انحصـاری ـ امپریالیسـتی اش نخواسـته 
و یـا نتوانسـته مولفه هـای جهانـِی بهتـر را در 
جوامع انسـانی طرح سـازد، ولـی عمل کردهای 
آن به ویـژه در گسـترۀ امپریالیسـتی اش شـرایط 
را بـرای بـروز نیروهـای بالقوۀ عینـی )کارگران 
و دیگـر زحمت کشـان و تهیدسـتان همـراه بـا 
چالش گـران ضـد نظـام( کـه خواهـاِن اسـتقرار 
آن چنـان جهانی هسـتند را آماده سـاخته اسـت. 
امـروز گسـترش بی نظیـر انتقال تولیـد کاالهای 
کشـورهای  از  کوچـک  و  بـزرگ  صنعتـی 
پیرامونـی  کشـورهای  بـه  مرکـز  امپریالیسـتی 
آن  برگردانـدن  و  صـدور  و  نیمه پیرامونـی  و 
تولیـدات بـه کشـورهای مرکـز بـرای فـروش 
توسـط انحصـارات فراملـی، پیوسـته در حـال 
)یعنـی  بـزرگ  تغییـر  ایـن  اسـت.  افزایـش 
جهانی گرایـی تولیـد از طریـق انتقـال( کـه در 
فـاز فعلـی امپریالیسـم )امپریالیسـم سه سـره = 
ترویـکا( در بیسـت و انـدی سـال گذشـته از 
بعـد از پایـان جنـگ سـرد به این سـو، پیوسـته 
در کشـورهای دربنـد پیرامونـی و نیمه پیرامونی 
سـرمایه داری  تاریـخ  در  گشـته،  گسـترده تر 
واقعیـت  اسـت.  بـوده  بی نظیـر  انحصـاری 

بـدون  جهانی گرایـی  ایـن  کـه  اسـت  ایـن 
اشـتعال جنگ هـای امپریالیسـتی و پیــامدهای 
فاکت بـار )مهاجرت هـای اجباری، ابراسـتثمار 
نیروهـای کار و زحمـت، عروج انواع و اقسـام 
بنیــادگرایی ها، تجـارت جهانـی سـکس و… 
نظـام سـرمایه  بـرای رأس  ( آن نمی توانسـت 

گردد. میسـر 
نتیجهاینکه:

در  به ویـژه  رشـد  بـه  رو  اوضـاع  بررسـی  1ـ 
اسـتراتژیکی  و  ژئوپولیتیکـی  مهـم  مناطـق 
نظـام  نیمه پیرامونـی  و  پیرامونـی  بخش هـای 
جهانـی )جنـوب( نشـان می دهـد کـه مردمـان 
کشـورهای ایـن مناطـق زمانـی می تواننـد بـه 
)عدالـت  خـود  تاریخـی  به حـِق  آرمان هـای 
اجتماعـی = جهانـی دیگـر( برسـند کـه بعـد 
از باهـا  را  امپریالیسـم، خـود  از  از گسسـت 
جهـان  بی ربـط  و  فرتـوت  نظـام  تألمـات  و 
سـرمایه داری )جنگ هـای خانمان سـوز مرئی و 
نامرئی، اقسـام بنیادگرایی هـای دینی ـ مذهبی و 
دموکراسـی های دم بریـده و توسـعه های لومپنی 
منبعـث از آن هـا و…( رهـا سـازند. در مسـیر 
ایـن رهایـی اسـت کـه بشـریت زحمت کـش 
ایـن کشـورها بـا ایجـاد یک سـتاد رهبـری در 
سـطح ملـتـ  کشـوری خـود بایـد بـه تهیـه و 
تنظیـم یـک برنامـۀ جامـع و مسـتقل از نظـامـ  
کـه در آن سیاسـت خارجـی به ویـژه تجـارت 
خارجـی، در خدمـت سـاختمان نظـم تولیـدی 
درون محـور )خـود مختـار و متکـی بـه خـود( 
قـرار گیـرد ـ اقـدام کننـد. در ایـن راسـتا برای 
رهبـران و دولت مـردان کشـورهای تـازه رهـا 
یافتـه، ضـروری اسـت که به مـوازات اسـتقرار 
جهانـی  نظـام  از  گسسـت  تـداوم  اسـتراتژی 
وسـیع  شـرکت  اسـتقال(،  )اصـل  سـرمایه 
تصمیم گیری هـای  در  را  مردمـی  توده هـای 
سیاسـی و اجتماعـی )اصل آزادی( از یک سـو، 
و بهره منـدی آن ها از رشـد و توسـعۀ اقتصادی 
کشـور )عدالـت اجتماعـی( را از سـوی دیگر، 

بـه دقـت تعبیـه و قاطعانـه تأمیـن سـازند.
شـاخص  افـراد  و  گروه هـا  نیــروها،  آن  2ـ 
هنـدی،  لبنانـی،  عراقـی،  ایرانـی،  مصـری، 
رهایی بخـش  پروسـۀ  کـه  و…  پاکسـتانی 
یـا  و  آرمان گرایـی  یـا  را  نظـام  از  گسسـت 
اعمـال  از  عـوض  در  و  می داننـد  غیرممکـن 
تحریم ها و حتا از ”مداخات بشـر دوسـتانه”ی 
کشـورهای امپریالیستی در کشـورهای پیرامونی 
می کننـد،  دفـاع  و  اسـتقبال  نیمه پیرامونـی  و 
خـواه و ناخواه آن کشـورها را دربسـت تسـلیم 
جهانـی  سـرمایه داری  الزامـات  و  مقـررات 
عمومی تـر  مالی تـر،  پنج گانـۀ  انحصـارات 
ایـن  نتایـج  می سـازند.  شـده،  نظامی تـر  و 
ادامـۀ  از  غیـر  بـه  چیـزی  عمـل  در  مواضـع 
دموکراسـی های ناقـِص سیاسـی و توسـعه های 
لومپنـی اقتصـادی ـ اجتماعـی سـرمایه داری در 

ایـن کشـورها نخواهـد بـود.
3ـ پیــامدهای توسـعه های معیـوب و لومپنـی 
همـراه با دموکراسـی های صادراتی ـ فرمایشـی 
)و دم بریده( در کشـورهای پیرامونی در جنوب 
کارگـران، دهقانـان و دیگـر تهی دسـتان را بـه 
سـتوه آورده انـد. رکـود اقتصـادی و گسـترش 

اوضـاع معیشـتی فاکت بـار )تعمیق چشـم گیر 
تـورم،  افزایـش مـدام  نابرابری هـای توزیعـی، 
بـی کاری مزمـن، افزایـش کـودکان خیابانـی و 
اعتیـاد  و  زاغه نشـینی  بسـط  فـراری،  دختـران 
کمپـرادور  رژیم هـای  و…(  مخـدر  مـواد  بـه 
مقابـل  در  کلـی  بـه  را  کشـورها  ایـن  در 
سـتوه  بـه  عظیـِم  توده هـای  عکس العمل هـای 
آمـده، عاجـز سـاخته اند. حاکمیـن بـرای عبور 
آخریـن  بـه  گذشـته ها  مثـل  بحـران  ایـن  از 
حربـۀ خـود سـرکوب توسـل جسـته و بـرای 
بقـای لومپنی خـود، بیـش از پیش بـه نهادهای 
مالـی و نظامـی امپریالیسـم سه سـره نظـام پنـاه 
بـرده و الجـرم وابسـته تر بـه آن ها گشـته اند. از 
سـوی دیگر در سـطح جهانـی پیامدهای بحران 
سـاختاری خـود نظـام منجـر بـه فـراز امـواج 
بیداری هـا و جنب وجوش هـای سیاسـی بـرای 
رهایـی در بیـن توده هـای میلیونـی کارگـران و 
تهی دسـتان علیه کلیـت نظام فرتـوت و بی ربط 
ذکـر  شـایان  شـده اند.  جهانـی  سـرمایه داری 
اسـت که ایـن امواج رهایـی از یونـان، پرتگال، 
هسـپانیا، امریـکا، کانـادا و… گرفتـه تـا ترکیه، 
برازیـل، هندوسـتان و… بیش از هـر زمانی در 
چهل سـال گذشـته )از آغـاز دهـۀ1۹70 به این 
سـو( گسـترده تر، توده یی تـر و جهانی تـر و از 
نظـام  و طـرد  )رد  تابوشـکن تر  مهم تـر،  همـه 

سـرمایه داری واقعـًا موجـود( گشـته اند.
۴ـ در پرتـو ایـن اوضـاع، کانون هـای متعلـق 
بـه چپ هـای مارکسیسـت و دیگـر نیروهـای 
برابری طلـب و طـرف داران حاکمیـت ملـی در 
کشـورهای پیرامونـی دربنـد بایـد بـه ایـن امـر 
مثبت و سـالم )و امیــدوارکننده( توجه و تأکید 
ورزند که به شـکرانۀ اسـتقامت و پایداری شـان 
مسـمومِ  تبلیغـات  و  تعرضـات  برابـر  در 
سـرکوب های  و  جهانـی  سه سـرۀ  امپریالیسـم 
رژیم هـای کمپـرادوری لومپـن )چه سـکوالر و 
چـه بنیادگراهای اسـامی( امروز امـواج فراگیر 
دهقانـی،  کارگـری،  جنب وجـوش  و  رهایـی 
دانشـجویی ، زنـان و… بـه آن هـا نوبـت ابراز 
وجـود و امکانـات ایجاد اتحادها و تشـکل های 
پیشـرو و مـورد اعتماد را فراهم سـاخته اسـت. 
در نتیجـه به نظر نگارنده، کانون ها و تشـکات 
چـپ و دیگر نیــروهای دموکراتیـک و ملی که 
بـه آرمان هـای تاریخی مردم ـ اسـتقال، آزادی 
دربنـد  کشـورهای  در  ـ  اجتماعـی  عدالـت  و 
پیرامونـی وفـادار مانـده و علیـه نظـام جهانـی 
سـرمایه )امپریالیسـم( از یک سـو و حاکمیـت 
دولت هـای کمپـرادور لومپنـی در آن کشـورها 
از سـوی دیگـر موضـع اتخـاذ کرده انـد، بیـش 
از هـر زمانـی در چهل سـال گذشـته می تواننـد 
بهتـر و بـا آسـوده گِی خاطـر منافـع سیاسـی و 
کارگـران،  اجتماعـی  معیشـتی و  خواسـته های 
دهقانـان و دیگـر تهی دسـتان ایـن کشـورها را 
به منافـع تنگ تشـکیاتی، دغدغه های گذشـتۀ 
سکتاریسـتی  نکوهیـدۀ  عـادات  و  گروهـی 
خـود ارجحیـت داده و خـود را بعـد از یـک 
”خانه تکانـی” موثـر و جـدی برای گسسـت از 
یـوغ نظـام امپریالیسـتی جهانـی و برپایـی یک 
اطمینـان  بـا رهبـری مـورد  بدیـِل سرتاسـری 

مردمـی و جمعـی آمـاده سـازند.

یونس پارسابنا 



سال l11 شمارۀ مسلسل l2656  یکشنبه 29 جدی/ دی l1398 23 جمادی االول l1441 19 جنوری  2020
www.mandegardaily.com

در  را  ارتباطـي  شـکل  عمیق تریـن  شـعر، 
قالـب کلمـه ممکـن مي سـازد و اگـر آن را 
یکـي از قدیمي تریـن شـکل هنـري موجـود 
بدانیـم، درخواهیـم یافـت کـه ایـن شـکل، 
بـه  بنـا  و  خـود  قدمـِت  طـول  در  ناگزیـر 
تغییـر ارزشـها و هنجارهـاي ادوار مختلـف، 
تغییراتي را از سـر گذرانده که ضــمن حفظ 
اصــالت خــود، زمینه هـاي احیاء و تسـري 
ظرفیت هـاي تـازۀ دیگـري را فراهـم آورده 
اسـت. بدیهـي اسـت خطرناک تریـن آسـیبي 
کـه میتواند شـعر را از کارکـرد ارتباطي خود 
خـارج نمایـد، بـي توجهي بـه تحـول و بي 
نیـاز دانسـتن سـاحت شـعر از دگردیسـي و 

اسـت. تغییر 
در حقیقـت مي تـوان چنیـن گفـت کـه هـر 
نوع تحول و نوگرایي، ریشـه در سـنت دارد 
دیگـران  از  بیشـتر  توانسـته اند  شـاعراني  و 
توفیـق پیـدا کننـد کـه تلفیقـي مناسـب تر از 
بـه آفرینشـي متعالي تـر  ایـن دو کـه منتـج 

مي شـود، ارایـه دهنـد.
قیصـر همچنـان کـه در بخـش هاي پیشـین 
اشـاره شـد، به عنوان شـاعري مــولود نظام 
خـود  شـعرِي  هـاي  آفرینـش  کاسـیک، 
شـاعران  دسـترنج  از  آگاهانـه  عبـور  بـا  را 
پیـش از خـود و بـا مطالعـۀ تئـوري نیمـا و 
بهرهمنـدي از ظرفیـت شـعر شـاعراني کـه 
درک درسـتي از پیشـنهاد نیمـا پیـدا نمـوده 
بودنـد، طراحـي کـرده بـود. این سـیر تحول 
در کار شـاعري قیصـر هرچنـد در آغـاز بـا 
توسـعۀ کیفي و کمـي اندکي مواجـه بود، اما 
در ادامـه موفـق بـه معرفي چهرهیي جــدید 
از شــعر امروز میشـود که در نـوع خود هم 
وامـدار ادبیـات پیـش از انقاب اسـت و هم 
بـه  میتـوان  آن  در  را  انقـاب  تأثیرگـذاري 
روشـني دیـد. در ایـن زمینـه میتوان بـه نظر 
»محمـود سـنجري« اشـاره کرد کـه: »حیات 
هـر سـنتي بسـته بـه بازآفرینـي آن اسـت و 
شـاعران بـزرگ کاسـیک بـا بازشـناخت و 
بازآفریني سـنن شـعري بـه تـداوم و پویایي 
آن سـنت دسـت یازیدهاند. شـعر کاسـیک 
فارسـي و سـنن آن پیوسـتگي بسـیار با سنن 
فرهنگـي اجتماعـي جامعـۀ فارسـي زبان در 
طـي سـدهها و سـالها داشـته اسـت و اگـر 
بپذیریـم کـه ایـن سـنن فرهنگـي اجتماعـي 
در طـي سـدۀ اخیـر دسـتخوش تغییـرات و 
تحـوالت شـگرفي شـده اسـت، ناگزیـر از 
پذیـرش آنیـم که سـنن شـعري کاسـیک را 
نیـز بـه عنوان تابع سـنن فرهنگـي اجتماعي، 
این جـا  در  بیابیـم.  دگرگـون  و  تحول یافتـه 
هنرمنـد  صداقـت  آن  و  میمانـد  یـي  نکتـه 
اسـت کـه ضامـن حیـات چنیـن سـنتي در 
عصـر فعلـي صداقـت شـاعر اسـت، در غیر 
ایـن صـورت جـز چهـره یـي رنگ باختـه و 
نقاب گون از سـنن شـعري کاسـیک چیزي 
باقـي نمیمانـد. قیصـر امینپور از نادر کسـاني 
اسـت کـه در عصـر فعلـي در تـداوم سـنت 
شـاعران کاسـیک صداقـت داشـته اسـت و 
ایـن صداقـت آثـار غیرکاسـیک او را نیـز 

13۸۴، ص15( میشود.«)سـنجري،  شـامل 
بـه  رونـد تکوینـي شـعر قیصـر را میتـوان 
جهـت تبییـن بهتـر موضـوع و تعییـن جدي 
شـاخصه هـاي ایـن سـیر تحولـي بـه بخش 
هایـي تقسـیم نمـود کـه از آن جملـه میتوان 
بـه قالـب، مضمـون و زبان اشـاره داشـت و 
رونـد رو به تکوین ایـن موضوعات منتخب 

را در شـعر او جسـت وجو کـرد.

قالب
قالـب )فـرم( نمـود بیرونـي شـعر اسـت و 
کمتـري  تعیینکننده گـي  میـزان  از  اگرچـه 
نسـبت به دیگـر مختصات شـعر برخـوردار 
مي باشـد امـا از شـاخصه هـاي تأثیرگـذاري 
برخوردار اسـت که میتواند در رسـایي روند 

تحـول و تکامـل شـعر قابـل تأمل باشـد.
در همـان  و  اسـامي  انقـاب  پیـروزي  بـا 
و  حساسـیت  نوعـي  نخسـت،  سـالهاي 
پذیـرش جلوههـاي  بـه  نسـبت  سرسـختي 
نوگرایـي شـعر ایجاد شـده بـود که ایـن امر 
بـه خودي خـود مانـع از ادامۀ رونـد منطقي 
و نوگرایـي شـعر پیـش از انقـاب میشـد. 
شـاعران انقابـي بـا رجـوع بـه پدیدههـاي 
سـنتي شـعر فارسـي در حقیقـت، واکنـش 
نسـبت  حساسـیت  از  ناشـي  کـه  را  خـود 

بـه سـنت بـود ابـراز نمودنـد. بـه کارگیـري 
گسـترده و رواج دوبـارۀ شـکلهایي از شـعر 
فارسـي همچـون دوبیتـي و رباعـي و تثبیت 
پارهیـي دیگـر از قالـب هـا همچـون غـزل 
از مشـخصه هـاي ایـن رجعـت محسـوب 
میشـوند. هـر چنـد میتـوان میـزان متفـاوت 
اسـتقبال مخاطبـان عـام و خـاِص شـعر این 
دوره را ناشـي از افراط و تفریط هاي شاعران 
دانسـت، اما بایـد پذیرفت کـه هرگونه تغییر 
و پذیـرش آن عـاوه بـر ضـرورت گذشـت 
زمانـي، نــیازمند استقبــال مخاطبـــان نیـز 
میباشـد کـه ایـن وضعیـت در شـعر پـس از 
انقـاب بـا آشـفتگي و سـردرگمي شـاعران 

روبـه رو گردیـد.
بـراي  را  واحـد  فرمـي  نمیتـوان  هرچنـد 
شـعرهاي دورههـاي آغازیـن قیصـر در نظر 
گرفـت امـا اگـر مجموعـه هـاي منتشـرۀ او 
بـه  بایـد  قـرار دهیـم،  مبنـاي کار خـود  را 
شـعرهاي دفتـر »در کوچـۀ آفتـاب« ارجـاع 
دهیـم کـه منحصـراً بـه دو فرم کوتـاه رباعي 
و دوبیتـي سـروده شـده اسـت. بـا نگاهي به 
مختصـات ذاتـي ایـن دو فرم شـعر فارسـي 
کـه مولفـه هاي کوتاهي شـکل و ایجـاز معنا 
میتـوان  اسـت،  آن  مهمتریـن جلوههـاي  از 

علـل رویکـرد قیصـر را درک کـرد.
حضـور  از  برخـورداري  بـا  نیـز  قیصـر 
باواسـطۀ خـود در انقـاب و سـپس جنگ 
و درک شـرایط زمانـي، بیشـتر آفرینشـهاي 
سـرود  قالـب  ایـن  در  را  خـود  دورۀ  ایـن 
کـه ایـن رونـد بـا توجـه بـه نـگاه نـو و نیز 
چرخشـهاي زبانـي او کـه متضمـن مفاهیمي 
از قبیل حماسهسـرایي، سوگسـرایي، ستایش 
شـهید،  همچـون  انقـاب  ارزشـي  مفاهیـم 
نبـرد، چهرههـاي انقابـي و دیگـر جنبههاي 
اجتماعـي بـود باعـث فراگیـر شـدن این دو 
شـکل شـعر فارسـي و در حقیقـت احیـای 
آن شـد. بایـد گفـت به طـور کل نمـودار به 
کارگیـري قالـب رباعـي و دوبیتي تا اواسـط 
نشـان  را  صعـودي  سـیري  شـصت  دهـۀ 

. هد مید
رباعی:

زین تیر که از صخره و آهن گذرد
وز رشتۀ موي و چشم سوزن گذرد
چندان به تن دشمن خود زخم زنیم

تـا آن کـه نسـیم از تـن دشـمن گـذرد )در 
آفتـاب/ص63( کوچـۀ 

دوبیتي:
شهیدان را به نوري ناب شوییم

درون چشمۀ مهتاب شوییم
شهیدان همچو آب چشمه پاکند

)همـان/ شـوییم؟  آب  بـا  را  آب  شـگفتا، 
)۹۹ ص

گرایـش  نوعـي  امینپـور  شـاعري  نهـاد  در 
در  کـه  میشـود  احسـاس  کوتاهسـرایي  بـه 
دو مجموعـۀ »گل هـا همـه آفتابگرداننـد« و 
زبـان  »دسـتور  حتـا  و  ناگهـان«  »آینه هـاي 
عشـق« هـم شـواهد فـراوان دارد و اساسـًا 
منحصـر بـه رباعـي و دوبیتـي نیسـت بلکـه 
نمونـه هـاي درخشـاني در قالـب نیمایي هم 
کوتاهسـرایي،  بـه  گرایـش  اسـت.  سـروده 
البتـه در کار شـاعران اسـتادي چـون شـاملو 
و شـفیعي کدکنـي هـم پیـش از قیصـر دیده 
میشـود. اکنـون نمونههایـي از رباعـي هـا و 
نقـل  امینپـور  تحولگرایانـۀ  هـاي  دوبیتـي 

میشـود:
مبادا آسمان بي بال و بي پر
مبادا در زمین دیوار بي در
مبادا هیچ سقفي بي پرستو

هـاي  کبوتر)آینـه  بـي  بامـي  هیـچ  مبـادا 
)162 گهـان/ص نا

و:
ماییم و ز درد و داغ گفتن با تو

داغیم ز گفتن و شنفتن با تو
تنها به اشارۀ تو سبز است بهار

)همـان/  تـو  بـا  شـکفتن  اجـازۀ  و  باغیـم 
)15۸ ص

یا:
هر دم دردي از پي دردي اي سال!

با این تن ناتوان چه کردي اي سال؟
رفتي و گذشتن تو یک عمر گذشت

صـد سـال سـیاه برنگـردي اي سـال! )گل ها 
آفتابگردانند/ص12۹( همـه 

سـیر رو بـه تعالـي مفاهیـم و درون مایه هاي 

شـاعرانۀ رباعـي هـا و دوبیتي هـاي قیصر را 
در دو دفتـر پایاني شـعر او بهتـر میتوان دید:

با هم همۀ مبهم باغي در باد
با طرح مهآلود کاغي در باد
از دور صداي پاي پاییز آمد

چـون پچ پچ خاموش چراغـي در باد)همان/ 
ص۸5(

و یا:
دیشب باران قرار با پنجره داشت

روبوسي آبدار با پنجره داشت
یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد

پنجـره  بـا  چـکار  چکچـک...  چکچـک، 
عشـق/ص۹0( زبـان  داشت؟)دسـتور 

و در این دوبیتي:
خدایا یک نفس آواز! آواز!

دلم را زنده کن! اعجاز! اعجاز!
بیا بال و پر ما را بیاموز

بـه قـدر یـک قفـس پـرواز! پرواز!)همـان/ 
)۹1 ص

غزلسـرایي  عنـوان  بـه  قیصـر  دیگرسـو  از 
نوگـرا کـه در توسـعۀ ظرفیـت هـاي شـعر 
نیمایـي در غـزل تـاش داشـته اسـت، در 
از  باالیـي  بسـامد  خـود  هـاي  مجموعـه 
آفرینـش غـزل را به نمایش گذاشـته اسـت. 
غـزل بـه عنـوان فرمـي کـه علي رغـم همهي 

گذشـتۀ درخشـان خـود در ادبیـات پیـش از 
انقـاب در سـال هـاي ظهور انقـاب و پس 
از آن دچـار نوعـي رکـود و بي اقبالي گردیده 
بـود، بـا رویکـرد دوبارۀ شـاعران، بـه عنوان 
یکـي از جدیتریـن فرمهـاي شـعر انقـاب 

معرفـي گردیـد.
با بررسـي دفاتر شـعر قیصر امینپور و کشف 
آمـار بسـامدي فـرم هاي شـعِر او میتـوان به 
فراگیـري شـکل غـزل در آفرینـش هـاي او 
پـي بـرد. قیصـر، غـزل را هوشـمندانه و بـا 

مطالعۀ پیشـینۀ معاصـر آن تجربــه مینمود.
غـزل پس از انقاب اسـامي با پیش چشـم 
داشـتن تجربـه هـاي غزلسـرایان دهـۀ چهل 
و پنجـاه و بـا پذیــرش و حفــظ تازه گـي 
و نــوآوریهاي پیشـنهادي آنـان، در اندیشـه 
و محتـوا دگرگـون شـد و ایـن مهـم تریـن 
وجـه تمایـز غـزل پـس از انقـاب بـا پیش 
از آن اسـت. غـزل امینپور نیز حامل اندیشـه 
و پیـام تازهیـي اسـت و شـکل بیرونـي آن 
نیـز برخـوردار از تفاوتهایي اسـت از جمله: 
بیتهـا در محـور عمـودي،  ارتبـاط  رعایـت 
اسـتفاده از آهنـگ زبان گفتـار و برخورداري 

از مفاهیـم و واژگان ایـن حـوزه. 

روند تكوينِي 
شعر قيصر 

اميـن پور

غزل پس از انقالب اسالمي با پیش چشم داشتن 
تجربه هاي غزلسرایان دهۀ چهل و پنجاه و با پذیـرش 
و حفـظ تازه گي و نـوآوري هاي پیش نهادي آنان، در 
اندیشه و محتوا دگرگون شد و این مهم ترین وجه 
تمایز غزل پس از انقالب با پیش از آن است. غزل 
امینپور نیز حامل اندیشه و پیام تازهیي است و شکل 
بیروني آن نیز برخوردار از تفاوت هایي است از جمله: 
رعایت ارتباط بیت ها در محور عمودي، استفاده از 
آهنگ زبان گفتار و برخورداري از مفاهیم و واژگان 
این حوزه

بخش نخسـتارمغان بهداروند



ــه  ــی خــود ب ــا کمک هــای مال ــه اروپ اتحادی
ــن  ــی ای ــات نظام ــل عملی ــه دلی ــه را ب ترکی
ــه آن  ــه ک ــوریه و آنچ ــاک س ــور در خ کش
ــه  ــی در شــرق مدیتران ــات غیرقانون را اقدام
ــد تــا 75 درصــد کاهــش می دهــد. می خوان

ایــن موضــوع کــه در نامــه ســران اتحادیــه 
ــی در  ــه تازگ ــده ب ــاره ش ــه آن اش ــا ب اروپ
نشــریات کشــور آلمــان منعکس و رســانه یی 
ــار  ــه در اختی ــه ک ــن نام ــده اســت. در ای ش
پارلمــان اروپــا قــرار گرفتــه جــوزپ بــورل، 
مســوول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا 
ــج  ــاد و پن ــش هفت ــرای کاه ــم ب از تصمی
درصــدی کمک هــای مالــی بــه ترکیــه خبــر 

ــت. داده اس

تصمیــم  ایــن  دلیــل  اروپــا  اتحادیــه 
در  ترکیــه  غیرمجــاز  حفاری هــای  را 
ــع  ــرس واق ــواحل قب ــای گازی س میدان ه
ــات  ــز انجــام عملی ــه و نی در شــرق مدیتران
ــت. ــرده اس ــوان ک ــوریه عن ــی در س نظام
ــر  ــی در نظ ــای مال ــب کمک ه ــن ترتی بدی
ــه  ــدن زمین ــم ش ــرای فراه ــده ب ــه ش گرفت
پیوســتن ترکیــه بــه اتحادیــه اروپــا در 
ســال جــاری میــادی بــه 16۸ میلیــون 
ــه از  ــرد ک ــد ک ــدا خواه ــش پی ــورو کاه ی
ــه  ــورو ب ــون ی ــا 150 میلی ــان تنه ــن می ای
ــون در  ــت قان ــی و حاکمی ــت دمکراس تقوی
ــد  ــد ش ــن کشــور اختصــاص داده خواه ای
و مابقــی صــرف توســعه مناطــق روســتایی 

می شــود.
جــوزپ بــورل در نامه یــی بــه پارلمــان اروپا 
عملیــات نظامــی در شــمال شــرق ســوریه و 
ــواحل  ــاز گازی در س ــای غیرمج حفاری ه
ــه  ــم اتحادی ــی تصمی ــل اصل ــرس را دلی قب
ــه  ــی ب ــای مال ــرای کاهــش کمک ه ــا ب اروپ

ــوان کــرده اســت. ــه عن ترکی
ــک  ــای کم ــده اعط ــا وع ــر ب ــا پیش ت اروپ
ــه  ــه ترکی ــی ب ــارد یوروی ــد میلی ــی چن مال
ــای  ــت نهاد ه ــرای تقوی ــاش ب ــن ت ضم
ــادی  ــاختار اقتص ــاح س ــک و اص دمکراتی
ــی  ــرطی اساس ــوان ش ــه عن ــور ب ــن کش ای
ــد  ــا قص ــه اروپ ــه اتحادی ــتن ب ــرای پیوس ب
داشــت تــا از هجــوم مــوج مهاجــران و 

ــه  ــاره از مســیر ترکی ــن ق ــه ای ــان ب پناهجوی
ــد. ــری کن جلوگی

بروکســل همچنیــن در ســال 2016 پذیرفتــه 
بــود کــه مذاکــرات بــرای پیوســتن ترکیــه به 
اتحادیــه اروپا را تســریع ببخشــد، امــا فرایند 
الحــاق ترکیــه پــس از رشــد اقتدارگرایــی در 
ایــن کشــور بدســت رجــب طیــب اردوغــان 

بــه بــن بســت کشــیده شــد.
ــا ایــن حــال، گفتــه می شــود کــه کاهــش  ب
هفتــاد و پنــج درصــدی کمک مالــی اتحادیه 
ــرای فراهــم شــدن زیرســاخت های  ــا ب اروپ
الزم در ترکیــه جهــت پیوســتن ایــن کشــور 
بــه اتحادیــه بــر 3 میلیــارد و پنجصــد 
ــرای  میلیــون یــورو در نظــر گرفتــه شــده ب

تــاش آنــکارا جهــت ممانعــت از دسترســی 
پناهجویــان بــه ســواحل کشــورهای اروپایی 

تاثیــر نخواهــد گذاشــت.
اتحادیــه اروپــا همچنیــن پیش تــر بــه ترکیــه 
در خصــوص حفاری هــای غیرمجــاز در 
ســواحل قبــرس هشــدار داده و تهدیــد کرده 
بــود کــه اگــر آنــکارا بــه ایــن اقــدام خــود 
ــد  ــرار خواه ــم ق ــت تحری ــد تح ــه ده ادام

گرفــت.
ترکیــه بــا بــی معنــی خوانــدن ایــن تهدیدها 
ــدار  ــم هش ــه برغ ــت ک ــرده اس ــام ک اع
بروکســل بــه فعالیت هــای حفــاری خــود در 

ــد. ــه می ده ــاد شــده ادام ــه ی منطق

سال l11 شمارۀ مسلسل l2656  یکشنبه 29 جدی/ دی l1398 23 جمادی االول l1441 19 جنوری  2020
www.mandegardaily.com

نویسنده: ازهر عازم
منبع: پاکستان تریبون

ترجمۀ: سیدطاهر مجاب
در دسـمبر سـال 201۴، بـاراک اوبامـا رییـس جمهور سـابق 
ایاالت متحده ختم ماموریت جنگی 13 سـاله امریکا یا جنگ 
در افغانسـتان را اعـام کـرد و ادعـا نمـود کـه طوالنی تریـن 
جنـگ تاریـخ امریـکا بـه »نتیجـه مسـئوالنه و معتبر« رسـیده 

است.
بافاصلـه  افریقایی-امریکایـی  جمهـور  رییـس  نخسـتین 
راه انـدازی عملیـات دیدبـان آزادی را بـه عنـوان بخشـی از 
ماموریـت حمایـت قاطـع بـه رهبـری ناتـو بـرای آمـوزش، 
مشـاوره دهی و کمـک بـه نهادها و نیروهای امنیتی افغانسـتان 
اعـان کـرد و عملیات هـای ضدتروریـزم را علیـه باقی مانـده 

جنگجویـان القاعـده انجـام داد.
پس از اسـتراتژی سـال 2017 ترامپ برای افغانسـتان مبنی بر 
آغـاز عملیـات نظامی خصومت آمیـز علیه طالبان و سـرزنش 
پاکسـتان بـرای حمایت از ایـن گروه، مایک پمپئـو وزیر امور 
خارجـه امریـکا زلمی خلیلـزاد را در سـپتمبر 201۸ به عنوان 
نماینـده ویـژه در امـور صلـح افغانسـتان منصـوب کـرد تا از 
مذاکـرات صلح بـا طالبان در قطر نظارت کند و با افغانسـتان، 

پاکسـتان و دیگر کشـورهای منطقه مشـوره کند.
خلیـل زاد بـه طـور مداوم بـه اسـام آباد و کابل سـفر کـرد تا 
از نفـوذ خـود بـرای آوردن طالبـان بر سـر میـز مذاکره جهت 
حل و فصل سیاسـی این معضل اسـتفاده کند. در ماه سـپتمبر، 
پمپئـو و جنرال جـوزف دانفورد رییس سـتاد ارتش امریکا به 

اسـام آباد سـفر کـرد تـا روابـط نظامـی و دیپلماتیـک را بین 
امریکا و پاکسـتان بهبود بخشـد.

هجـوم تعـداد زیـاد مقامـات سیاسـی و نظامـی امریـکا بـه 
پاکسـتان و متعاقبـاً نامـه ترامپ بـه عمران خان نخسـت وزیر 
پاکسـتان – که به دنبال کمک اسـام آباد برای تسـهیل حل و 
فصل سیاسـی در افغانسـتان بود – بر نقش محوری پاکسـتان 
در تسـهیل گفت وگوهـای صلـح بیـن امریکا و طالبـان تأکید 
دارد تـا در نهایـت بـه خـروج قدرت مندترین نظامیـان جهان 

از کابـل منجر شـود.
ثبـات در سـرزمین  و  ایـن کـه صلـح  بـا درک  اسـام آباد 
ویران شـده مسـئولیت مشـترک اسـت، با جدیت پاسـخ داد و 
بعـد از آن نقـش محـوری خـود را در متقاعـد کـردن طالبـان 
بـرای آغـاز گفت وگوهـای صلـح بـا واشـنگتن که طـی چند 

مـاه آینـده در دوحـه شـروع شـد، ایفـا کرد.
ایـاالت متحده از نقش پاکسـتان در تسـهیل مذاکـرات طالبان 
و امریکا بسـیار سـتایش کرد. پنتاگون در گزارش سـال 201۹ 
خـود بـه کانگرس، به نقـش فعال پاکسـتان بـرای حمایت از 
صلـح افغانسـتان و کمک هـای ایـن کشـور در آوردن طالبـان 
بـه میـز مذاکـره، اعتـراف نمـود. این گـزارش همچنـان تأیید 
کـرد کـه نیروهـای امنیتـی پاکسـتان در حـال جنـگ و انجام 
عملیات هـای ضدتروریسـتی علیـه سـازمان های تروریسـتی 

ماننـد داعش اسـت.
متأسـفانه، تاش هـای پاکسـتان پـس از رشـته توییت هـای 
ترامـپ در ۸ سـپتمبر کـه از گفت وگوهـای صلـح سـخت 
انتقـاد کرد، تضعیف شـد. در حالی که رییـس جمهور ایاالت 

متحـده ایـن گـروه مسـلح را به ایجـاد »اهرم فشـار غلـط« از 
طریـق ادامه حمات شـان متهم کـرد – در حقیقت، نیروهای 
امریکایـی همـان مانورهای عجوالنـه را بـرای تقویت موضع 

چانه زنـی واشـنگتن در نظـر گرفتـه بودند.
در خـال مذاکـرات گسـترده صلـح، ایـاالت متحـده بیـن 
ماه هـای جـوالی و اگسـت 613 بمـب و 753 نـوع سـاح 
را در افغانسـتان اسـتفاده کـرد. اظهـارات جنرال میلـر فرمانده 
امریکایی در افغانسـتان مبنی بر اینکه امریکا فشـارهای نظامی 
را بـر طالبان بیشـتر کرده تا »فشـار سیاسـی را شـکل دهد« و 
آن هـا را بـه میـز مذاکـره آورد، اعتـراف کاملی بود کـه ایاالت 
متحـده بـه خاطـر منافـع اسـتراتژیک خـود بـه غیرنظامیـان 

افغانسـتان ظلـم می کند.
بـار دیگـر، غیرنظامیان افغانسـتان از هر دو طـرف مورد حمله 
قـرار گرفتنـد و تلفـات آن ها نسـبت به سـال گذشـته در ربع 

سـوم سـال 201۹ میـادی ۴2 درصـد افزایـش یافـت و بـه 
23۹۸ تن رسـید. نیروهای طـرف دار و ضددولتی نیز تقریباً به 
همان اندازه در بلندرفتن شـدید تلفات غیرنظامیان افغانسـتان 

نقش داشـتند.
در نتیجـه، کامًا واضح اسـت که افغانسـتان دیگر در دسـتور 
کار اولویت هـای سیاسـت خارجی ایاالت متحده قـرار ندارد. 
در حقیقـت، امریـکا در سـال 201۴ تصمیـم گرفـت تـا ایـن 
کشـور جنـگ زده را تـرک کنـد هنگامی کـه عملیـات آزادی 
بلندمـدت را پایـان داد و عملیـات دیدبـان آزادی یا ماموریت 
حمایـت قاطـع را آغـاز کـرد. پاسـخ تنـد عضو سـابق امنیت 
افغانسـتان  بازسـازی  امریـکا بـرای  اداره بـازرس  بـه  ملـی 
)سـیگار( ایـن بـود کـه »وظیفه شـما برنده شـدن نبـود، بلکه 
جلوگیـری از باختـن بود«، خود دیدگاه روشـنی از اسـتراتژی 

خـروج پشـت پرده ایـاالت متحـده از افغانسـتان داد.

افغانستان و اولویت اصلی امریکا

رسـانه های غربـی گـزارش داده انـد کـه طالبان 
طـرح آتش بـس موقـت را بـه زلمـی خلیـل زاد 

اند. سـپرده 
مقام هـای طالبـان کـه از آن هـا نام گرفته نشـده 
گفتـه انـد کـه این طـرح، شـامل آتش بـس 7 تا 

10 روزه می باشـد.
ایـن در حالی اسـت کـه وزیر خارجۀ پاکسـتان 
پیشـتر گفتـه بـود که گـروه طالبـان به پیشـنهاد 
در  خشـونت ها  کاهـش  بـر  مبنـی  امریـکا 

افغانسـتان اعـام آمادگـی کـرده اسـت.
درخواسـت  بـه  »طالبـان  اسـت:  افـزوده  او 
کاهـش خشـونت ها اظهـار آمادگـی کـرده اند. 
مـن می دانـم کـه با ایـن اقـدام به سـوی توافق 

صلـح پیشـرفتی صـورت گرفتـه اسـت«.
شـاهین  سـهیل  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
سـخنگوی دفتر سیاسـی گـروه طالبـان در قطر 
می گویـد کـه نماینـدگان امریـکا و طالبـان در 
توافقنامـه صلـح و مراسـم آن  امضـای  مـورد 

کرده انـد. گفت وگـو 
بـا توجـه بـه ایـن تحـوالت، کارشناسـان پیش 
بینـی مـی کننـد کـه طـی روزهـای آینـده، گام 
نهایـی برای امضـای معاهده صلح میـان امریکا 
و طالبان برداشـته خواهد شـد؛ گامـی که ظاهراً 

هنـوز مطلـوب کابل نیسـت.
بـا  مخالفـت  بـرای  متعـددی  دالیـل  کابـل 
توافق نامه یـی دارد کـه شـاید بـه زودی امضـا 
شـود. یکـی از دغدغه هـای هـم حکومـت این 
اسـت کـه ایـن توافق نامـه احتمـاالً هرگـز بـه 
معنـای پایـان جنـگ نخواهـد بـود؛ بلکـه حتی 

اگـر تعهـدی برای آتـش بس نیز وجود نداشـته 
باشـد، میـان طالبـان و امریـکا خواهـد بـود و 
مـردم و نیروهـای امنیتـی افغانسـتان همچنـان 
بایـد آمـاده حمـات خونیـن، بمب گذاری های 
طالبـان  رحمانـه  بـی  کشـتارهای  و  مرگبـار 
باشـند. بـر این اسـاس، صلحـی که قرار اسـت 
منعقد شـود، یـک صلـح امریکایی- پاکسـتانی 
خواهـد بـود کـه نـه تنهـا بـا منافـع و اولویـت 
هـای امنیت ملی افغانسـتان، همسـویی نخواهد 
داشـت؛ بلکـه چـه بسـا برعکـس و در برابر آن 

بود. خواهـد 
از سـوی دیگـر، هنـوز مشـخص نیسـت کـه 

امریـکا و طالبـان از میـان آتـش بـس و کاهش 
خشـونت، بـر کدامیـک از مـوارد، توافـق مـی 
کننـد. در صورتـی کـه امریکایـی هـا نیز تحت 
فشـار پاکسـتان بـر تعهـد طالبان دربـاره کاهش 
خشـونت، موافق باشـند، این امر، یک شکسـت 
سیاسـی سـنگین برای کابل خواهـد بود؛ طرفی 
رونـد  در  کـه  نتوانسـته  تنهـا  نـه  هنـوز  کـه 
تصمیـم گیـری هـای راهبـردی دربـاره چشـم 
انـداز صلـح، سـهم و نقشـی مسـتقیم، مالکانـه 
و محـوری ایفـا کنـد؛ بلکـه حتـا هیـچ اعتنایی 
بـه پیـش شـرط هـا و خواسـته هـای اصلی آن 
نیـز نشـده اسـت؛ نـه از طـرف طالبـان و نـه از 

امریکا. سـوی 
از نظـر طالبـان و امریکا امضـای توافقنامه صلح 
یـک گام بـزرگ و مهـم خواهـد بـود کـه مـی 
تواند سـرآغاز اقدامـات عملی بـرای تغییر یک 
مسـیر 20 سـاله باشـد؛ اما بـرای دولت و طرف 
هـای سیاسـی و طیـف هـای قومی افغانسـتان، 
ایـن رویـداد، بـه معنـای قـرار گرفتـن در برابر 
یـک عمـل انجـام شـده خواهـد بـود و ادامـه 
بـازی، بحـث روی تمهیـدات تاکتیکـی اجرای 
توافقـات اصلـی میان امریـکا و طالبـان خواهد 

بـود نه فراتـر از آن.
جریان هـای  برخـی  کـه  می شـود  گفتـه  حتـا 

سیاسـی، رهبـران و گروه های قومی، مسـتقل از 
حکومـت به طـور مسـتقیم و پنهانی بـا طالبان، 
مذاکـره کـرده و بـه توافق هایـی دسـت یافتـه 

ند. ا
امضـای  از  بعـد  اگـر  حتـا  منظـر،  ایـن  از 
توافق نامـۀ صلـح، گـروه طالبان حاضـر به آغاز 
شـود،  بین االفغانـی  مسـتقیم  گفت وگوهـای 
پیش بینـی می شـود ایـن حضـور، فاقـد اثـر و 
ثمـری جـدی روی فراینـد صلـح خواهـد بود؛ 
بـه احتمـال قـوی، توافقـات اصولـی و  زیـرا 
مبنایـی، پیـش از ایـن، در غیاب دولـت و مردم 
و نماینـده گان احزاب و تشـکل های سیاسـی و 
قومـی کشـور، میان طالبـان و امریـکا با دخالت 
و حضور موثر پاکسـتانی هـا و اعراب، صورت 

اسـت. گرفته 
نکتـۀ مهـم امـا ایـن اسـت کـه همـه طرف هـا 
تـاش دارنـد تـا طالبـان را متعهد بـه آتش بس 
نـه  کـه  آتش بسـی  کننـد؛  چنـدروزه  موقـت 
تضمینـی قـوی برای پایداری صلـح خواهد بود 
و نـه می توانـد بـرای مـردم افغانسـتان، پیام آور 
ثبـات و آرامـش خواهـد بـود. بنابرایـن طالبان 
و امریـکا در آسـتانۀ یـک مصالحـه مسـلحانه 
قـرار دارنـد؛ مصالحه یی کـه بربنیـاد آن، طالبان 
همچنـان مسـلح و مقتـدر باقـی می ماننـد و در 
برابـر، این سـایر نهادها و نیروهـا و ارکان نظام 
سیاسـی و قـدرت نظامی افغانسـتان هسـتند که 
بایـد در دل ایـن تحـول جدیـد، حـل و هضـم 

. ند شو

یک گام تا امضای توافق نامۀ صلِح مسلحانه
علی موسوی

عملیات نظامی ترکیه در سوریه؛ کمک مالی اتحادیۀ اروپا به آنکارا ۷۵٪ کاهش یافت
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مقدمه
کـه  اسـت  ایـن  مسـلمانان  زنده گـی  قواعـد  از  یکـی 
»القـرآن یجمعنـا«؛ قـرآن ما را وحدت می بخشـد و گرد 
هـم مـی آورد. در درازنـای تاریـخ فهم های متفـاوت از 
قرآن کریـم باعـث پیدایـش مذاهـب اسـامی و باعـث 
شـده کـه کتله هـای بزرگـی از مسـلمانان بـا در پیچیدن 
از هم دیگـر دور  قرآن کریـم،  از  فهم های شـان  در الک 
بماننـد و چه بسـا در برابـر هم دیگـر قـرار گیرنـد. یکی 
از راه هـای نزدیکـی مسـلمانان بازخوانـی فهـم و آرای 

قرآنـی آنـان می باشـد.
در ایـن میـان بلـوغ یکـی از مراحـل اساسـی زنده گـی 
نـوع انسـان )نـر و مـاده( می باشـد. بـا بلـوغ اسـت که 
از نظـر بیولوژیکـی تغییـرات نمادین در بدن انسـان رخ 
می دهـد. از نظـر عقلـی نـوع نـگاه او بـه زنده گـی و 
آینـده و خـدا و جهـان تغییـر می کنـد. قـرآن کـه کام 
الهـی اسـت، بـه این وجـه از زنده گـی بشـر توجه الزم 
اختیـار  در  را  بسـیار ضـروری  معرفت هـای  و  داشـته 
انسـان قـرار می دهـد تا سـبک زنده گی بالغ خـود را در 
رابطـه بـا خـود، خدا، انسـان و جهان تنظیـم و مدیریت 

. کند
بـا بلـوغ اسـت کـه تکالیـف مسـلمانی آغـاز می گردد، 
مـورد  در  اسـامی  مذاهـب  آرای  و  فهـم  بازخوانـی 
بلـوغ پرسـش اصلـی و محـوری ایـن مقاله را تشـکیل 
می دهـد؟ فرضیـۀ تحقیـق ایـن اسـت کـه فهـم مذاهب 
اسـامی در مـورد بلـوغ بیولوژیکـی زن و مـرد )احتام 
و حیـض و آبسـتن شـدن( یکی بـوده، و در موارد دیگر 
بلـوغ ماننـد بلوغ سـنی بنابـر مبانی حدیثـی و اجتهادی 

باهـم اختـاف دارند.
در مـورد بلـوغ در قـرآن مقاالتـی بـه چـاپ رسـیده 
اسـت، امـا بـا رویکـرد فقـه القرآنـی و تفسـیر تطبیقـی 

نیافـت. نویسـنده بـا پژوهـش چنیـن مقاله یـی را 
روش پژوهـش در ایـن مقالـه، کتابخانه یـی، توصیفـی 
تفسـیر  القرآنـی و  فقـه  بـا رویکـرد  و  بـوده  تحلیلـی 
تطبیقـی در منابـع شـیعه و سـنی و بـا اولویـت دادن به 
منابـع احـکام القرآنـی و ثانویـت دادن بـه کتـب فقهـی 
بـه  اشـاره یی  آخـر  در  و  می پذیـرد  انجـام  مذاهـب 
موضوعـی بلوغ در قانون جمهوری اسـامی افغانسـتان 

و ایـران خواهـد شـد. 
1( مفهوم شناسی واژۀ بلوغ

در ایـن بخـش بلـوغ در لغت، اصطـاح و واژه های هم 
پیونـد بـا بلـوغ و کاربسـت واژۀ بلـوغ در قـرآن مـورد 

بحـث قـرار می گیرد. 

1/1(بلوغدرلغت
»بلـوغ« سـاخته شـده از »ب . ل. غ«، از بـاب »بَلـَغ/ بَلَغ 
بــ یَبُلـغ، بُلوًغـا وبَاًغـا، فهـو بالِـغ، والمفعـول مبلـوغ 
ي(« )عبدالحمیـد عمـر، المعجـم اللغـۀ العربیۀ  )للمتعـدِّ
المعاصـرۀ، 1۴2۹: 1 /2۴1 (، ریشـۀ واحـدی اسـت که 
ـْيءِ؛ رسـیدن بـه  معنـای اصلـی آن »الُْوُصـوُل إِلَـی الشَّ
چیـزی« می باشـد )الـرازی، مقاییـس اللغـۀ، 13۹۹: 1/ 
302 - 303(. راغـب به این معنا تأکید و آن را به معنای 
می نویسـد:  می دهـد،  گسـترش  نیـز  شـدن«  »نزدیـک 
»البُُلـوغ والبَـَاغ: االنتهـاء إلی أقصی المقصـد والمنتهی، 
مکانـا کان أو زمانـا، أو أمـرا مـن األمور المقـّدرۀ، وربما 
یعبّـر بـه عـن المشـارفۀ علیه وإن لـم ینته إلیه؛ بـه پایان 
مقصـد رسـیدن، برابـر اسـت مکانـی باشـد یـا زمانی یا 
امـری از امـور مقـدر زنده گـی. گاهـی به نزدیک شـدن 
بـه چیـزی، اگـر چـه بـه آن نرسـیده باشـد، نیـز تعبیـر 

می شـود« )اإلصفهانـی، المفـردات، 1۴12: 1۴۴(. 
عرب هـا از ایـن واژه در زمینه هـای گسـترده زنده گـی 
»بََلْغـَت  آن:  مکانـی  نمونـۀ  می بردنـد.  بهـره  روزمـره 
شـارفَت  إذا  وکذلـک  إلیـه،  وصلـت  بُلوغـًا:  المـکان 
علیـه؛ بـه آن جـای رسـید، و بـه آن نزدیـک شـدی«. 
از ایـن معنـای رسـیدن و نزدیـک شـدن، در قرآن کریم 
نیـز کاربـرد دارد:  فإذا بَلْغـَن أََجَلُهنَّ )البقـرۀ: 23۴(: أي 
قاَربْنَـُه؛ و هنگامـی کـه بـه آخـر مدت شـان رسـیدند؛ 
یعنـی به آن نزدیک شـدند )الجوهـری، الصحاح،1۴07: 

.)1317 –  1315 /  ۴
کاربـردی  گسـتره های  از  یکـی  عرب هـا،  میـان  در 
واژه، گسـترۀ حیـات سـنی و جنسـی انسـان می باشـد. 
بِـيُّ بُُلوًغـاَ : اْحتََلـَم َوأَْدَرَک؛ کـودک  نمونه هـا: »بََلـَغ الصَّ
بالـغ شـد؛ یعنـی بـه احتـام رسـید و دریافـت«. اصـل 
آن: »َواألْْصـلُ بََلـَغ الُْحُلـَم؛ رسـیدن بـه احتـام اسـت« 
)الفیومـی، مصبـاح المنیـر، بیتـا، 1/ 61 (. »بلـغ: رُجـٌل 
بَْلـٌغ: بَلیـٌغ؛ مـرد پختـه و رسـیده« )الفراهیـدی، العیـن، 
بیتـا، ۴21/۴(. از ایـن معنـا یعنـی رسـیدن بـه یک عمر 
خـاص، در قرآن کریـم وارد اسـت: َوَقـْد بََلَغنِـَي الِْکبَُر ﴿

آل عمـران: ۴0﴾؛ )زکریـا گفـت:( و در حالـی کـه پیـری 
بـه مـن رسـیده و نزدیک شـده اسـت.

در گسـترۀ سـنی و جنسـی، در فرهنگ های جدید عربی 
معنـا روشـن تر بیان شـده اسـت. به عنـوان نمونـه: »بَلغ 
شـد والتَّکلیف،  ه: أدرک سـنَّ الرُّ الغـاُم/ بَلغ الغاُم أَُشـدَّ
قـوي ونِضج عقُله؛ جوان به سـن رشـد رسـید، یعنی به 
سـن رشـد و تکلیف رسید، قوی شـد و عقل او پخته و 
رسـیده شـد.« )عبدالحمیـد عمـر، المعجم اللغـۀ العربیۀ 

المعاصـرۀ، 1۴2۹: 1 /2۴1، 2۴3 (.
نتیجـه آنکـه در گسـترۀ سـنی و جنسـی دیـده می شـود 
کـه عـرب بلوغ جنسـی و بلوغ عقلـی را در نظـر دارد، 

بررسی بلوغ 
با رویکرد فقه القرآنی 
در منابع شیعه 
و سنی و قانون

آنـگاه کـه سـخن از بلـوغ جنسـی اسـت، از قرینـه »الُْحُلَم« 
بهـره بـرده و و آنگـه که بلـوغ عقلی در میان باشـد، از قرینه 
»أَُشـّد« و »درک« بهـره بـرده می شـود، و این دو واژه نشـانۀ 

شـناخت، مقصد اسـتعمالی آن-هاسـت.

2/1(بلوغدراصطالحفقهاء:
علمـی  و  متعـارف  عقـل  اصطـاح  »Puberty«در  بلـوغ 
تناسـلی  اعضـای  پخته گـی  التناسـلیّۀ«؛  األعضـاء  »نُضـج 
اسـت و »ِسـّن البُلـوغ: العمر الذي یـدرک فیه المـرُء بلوَغه، 
سـّن المراهقـۀ«؛ سـن بلـوغ، مرحله یـی از عمـر اسـت کـه 
شـخص به پخته گی و رشـد رسـیده باشـد، یعنی سـن رشد 
)عبدالحمیـد عمـر، المعجم اللغـۀ العربیۀ المعاصـرۀ، 1۴2۹: 

.)2۴3/  1
فقیهـان از معنـای لغـوی و عرفـی فراتـر نرفته انـد، و بلـوغ 
را یکـی از مراحـل سـنی می داننـد. در تعریـف آن دو نـوع 
نـگاه دارنـد، یکی نـگاه مرحله یـی و دومی نگاه نشـانه یی و 

مبتنـی بـر ویژهگی ها.
در نـگاه نخسـت، بلـوغ را عبور از مرحله »صغر« و رسـیدن 
بـه مرحلـه »تکلیـف« می داننـد. بـه عنـوان نمونـه: »انتهـاء 
مرحلـۀ الصغـر، أي عـدم التکلیـف، والدخـول فـي مرحلـۀ 
التکلیـف؛ پایـان مرحلـه صغـارت، یعنـی عـدم تکلیـف و 
داخـل شـدن بـه مرحلـه تکلیـف )قلعجـی و قنیبـی، معجم 
لغـۀ الفقهـاء، 1۴0۸: 110(. در ایـن نـگاه مرحله یـی فقیهـان 
بـه هـر پسـر و دختـر مـدرک، بالـغ و بالغـه می گوینـد. در 
شـریعت پایـان مرحلـه صغـارت انسـان اسـت تـا شـارع 
تکالیـف شـرعی را بـر او حاکـم سـازد. در ایـن مرحلـه 
حجر و بازداشـته شـدن او از تصرفات برداشـته شـده است 

)المجـددی، التعریفـات الفقهیـۀ، 1۴2۴: ۴2 ، ۴6( .
در تعریـف مبتنـی بـر ویژهگی ها و نشـانه ها، بیشـتر از واژۀ 
»حلـم« و »احتـام« بهره برده انـد تـا واژه بلـوغ. بـه عنـوان 
نمونـه: »االحتـام: ما یراه النائـم من المنامات. اسـم لما یراه 
النائـم مـن الجماع، فیحـدث معه إنـزال المني غالبـا؛ احتام 
می بینـد.  در خواب هایـش  کـه خواب  رفتـه  اسـت  چیـزی 
اسـمی اسـت بـرای جمـاع و هم بسـتری کـه خواب رفتـه 
می بینـد، کـه غالبـًا بـا انـزال منـی همـراه می-باشـد«. در 
عـرف فقیهـان، لفـط »احتـام« در همیـن معنـای دومـی از 
جهـت کثـرت اسـتعمال غلبـه یافته اسـت، تـا آنجا کـه ابن 
حجـر »احتـام« را انـزال آب پرجهـش »الماء الدافـق« برابر 
اسـت کـه بـا جمـاع یـا غیـر آن و در خـواب یـا بیـداری، 
می-دانـد. حنفیـه »احتام« به مشـخصًا »االمناء، انـزال منی« 
می داننـد و خـروج منـی بـدون خـواب را، احتـام می دانند 
)أبوحبیـب، القاموسـی الفقهـی لغـۀ و فقهـا، 1۴0۸، 101 - 

102(. بدیـن گونـه » الحلـم: البلوغ« شـده اسـت. 
را  شـدن  بالـغ  نشـانه های  سـنیان  نشـانه یی،  تعریـف  در 
بـه  می داننـد.  انـزال  و  شـدن(  )آبسـتن  إحبـال  احتـام،  
نظـر آنـان دختـر بـا احتـام، حیـض و آبسـتن شـدن بالـغ 
می شـود، در صـورت عـدم وجود این نشـانه ها در شـناخت 

حداکثـری کامـل شـدن سـن پانزده سـالگی را بـرای هر دو 
جنس و در شـناخت حداقلی  برای پسـران دوازده سـالگی 
و بـرای دختـران نُه سـالگی را مـاک می داننـد )المجددی، 

التعریفـات الفقهیـۀ، 1۴2۴: ۴6 (.
فقیهـان جعفـری نیز چنیـن نگاه داشـته اند، به عنـوان نمونه 
برابـر بانـگاه نخسـت بلـوغ را »الدخـول في سـن التکلیف، 
أي انتهـاء حـد الصغـر، والوصول إلـی بدء التکلیـف«؛ وارد 
شـدن به سـن تکلیـف یعنی پایـان عمر صغارت و رسـیدن 
بـه آغـاز تکلیـف، گفته انـد و از نظـر نشـانه یی، در پسـر 
عامـت آن را احتـام و انـزال و در دختـر احتام، حیض و 
آبسـتن دانسـته انـد. در صـورت عـدم وجـود این نشـانه ها 
در پسـران سـن پانـزده سـالگی و در دختـران نُـه سـالگی 
را سـنجیدار بلـوغ گرفته انـد )فتـح اهلل، معجـم ألفـاظ الفقـه 

الجعفـري، 1۴15: ۸۹، 233، 2۹6(« .
بـه نظـر می رسـد، اختـاف بنیادیـن میـان فقیهـان بـه نظـر 
نمی رسـد، هـم در تعریـف مرحله یـی  و هـم در تعریـف 
نشـانه یی، از ایـن جهـت نوعـی از وفـاق میان فقهـاء برقرار 
اسـت. بـه جـز اینکـه حنفیـان احتـام را بـه انـزال منی در 
خـواب و ابـن حجـر آن را گسـترش داه اسـت، بـه حالـت 

انـزال منـی در خـواب و غیـر خواب.
 بـه ایـن گونـه بـه دو گونـه بلـوغ می رسـیم، یکـی بلـوغ 
بلـوغ  نشـانه یی  احتـام  بیولوژیکـی  نظـر  از  بلوژیکـی، 
پسـران و احتـام، حیـض و آبسـتن نشـانۀ بلـوغ دختـران 
اسـت. دومـی، بلـوغ عقلـی کـه از تمیـز میـان خـوب و بد 
و تصرفـات راشـدانه انسـان در امـور زنده گـی بـه ظهـور 

می رسـد.  

3/1(واژههایهمپیوندبابلوغ
یکـی از چیزهایـی کـه در راسـتای درک بلوغ مـددگار واقع 
می شـود، فهـم واژه-هـای هم پیونـد بـا بلـوغ در دسـتگاه 
ایـن واژه گان  از  معرفتـی فقهـی مسـلمانی اسـت. برخـی 

از: عبارت انـد  هم پیونـد 
1/3/1( کِبَـر: فقیهـان »کبـر« را در گسـترۀ سـنی بـه دو معنا 
اطـاق می کننـد. یکـی، اینکه انسـان به مرحلۀ شـیخوخیت 
و ضعـف برسـد، پـس از آنکه مرحلۀ کهولـت را عبور کرده 
اسـت. دومـی، کـه از آن خروج از حالت صغـارت و دخول 
بـه مرحلـه جوانـی را مـراد کـرده انـد، که بـه معنـای بلوغ، 

اصطاحی می-باشـد.

2/3/1( اِْدَراک: در لغـت بـه معنـای لحـاق و پیوسـتن اسـت و به 
معنـای بلـوغ حیوان و ثمر نیـز کاربرد دارد. در دیـدگاه فقیهان به 
معنـای رسـیدن به »ُحُلم« اطاق شـده اسـت، که مسـاوی اسـت 

بـا  بلـوغ. برخـی فقیهـان از آن پخته گـی را مـراد کرده اند.
3/1/ 3( ُحْلـم و اِْحتِـَام: در لغـت بـه معنـای ایـن اسـت که نائم 
چیـزی را در خـواب ببینـد، برابر اسـت که خیر باشـد یا شـر. در 
معنـای فقهـی ویـژه شـده به ایـن معنا کـه نائـم در خـواب ببیند 
کـه جمـاع و هم بسـتری مـی کند، برابر اسـت کـه همراه بـا انزال 

باشـد یاخیـر. در ایـن معنا مسـاوی با بلوغ اسـت.
3/1/ ۴( ُمَراَهَقـۀ: رسـیدن بـه بلـوغ معنـا شـده اسـت، و معنـای 
اصطاحـی و لغوی آن یکسـان اسـت. ایـن واژه با بلـوغ مترادف 

ست. ا
3/1/ 5( أَُشـّد: رسـیدن بـه تمییـر و معرفـت اسـت، و عبـارت از 
مرحله یـی اسـت کـه بعـد از صغـارت شـروع می شـود، یعنـی از 
وقـت بلوغ انسـان تا سـن چهل سـالگی، أَُشـّد بـه ادراک و بلوغ 
نیـز اطـاق شـده اسـت. بدیـن معنـا أَُشـّد و بلـوغ در برخـی از 

اطاقاتـش یک سـان هسـتند.
3/1/ 6( ُرْشـد: رشـد در لغـت برخاف ضال و گمراهی اسـت. 
در اصطـاح فقهـاء صاحیـت داشـتن مالـی شـخص اسـت، در 
نـزد اکثـر فقیهـان . برخی صـاح در دین و مال را رشـد دانسـته 
انـد. رشـد سـن معیـن نـدارد، گاهـی پیش از بلـوغ پدیـد می آید 
کـه نـادر بـوده و حکمـی در شـریعت نـدارد، و گاهـی بـا بلـوغ 
یکجـا حاصـل می شـود، و گاهـی بعـد از آن دسـتیاب می شـود، 
در کاربـرد فقیهـان، هـر رشـیدی بالغ اسـت، اما هر بالغی رشـید 

نیسـت )الموسـوعۀ الفقهیـۀ الکویتیـۀ،۸/ 1۸6 - 1۸۸(.

دکتور هجرت اهلل جبرئیلی

بخش نخست



و  مشـکات  از  پُـر  اسـت  شـهری  کابـل 
در  زنده گـی  کـه گاهـی  فـراوان  کاسـتی های 
این شـهر را سـنگین می سـازد. این مشـکات 
ریشـه در ناکاره گـی  مسـووالن و بی توجهـی 
باشـنده گان آن دارد. یکـی از ایـن چالش ها که 
با سـرد شـدن هوای کابـل و به ویـژه با ریزش 
بـرف و بـاران دامن گیـر مردمـان ایـن شـهر 

می شـود، اخـاذی راننـده گان اسـت.
راننـده گان در ایـن فصـل سـرما از مجبوریـت 
شـهروندان شـهر کابـل اسـتفاده کـرده و بـه 
بهانه هـای مختلـف کرایه را بـاالی مردم وضع 
می کننـد و مسـیرها را نیز کوتاه می سـازند. در 
حالـی کـه کرایه و مسـافۀ هر مسـیر مشـخص 

است.
در جریـان دو هفتـه اخیـر بـا ریـزش برف در 
شـهر کابـل، کرایـه موترهای مسـیری دو چند 
و سـه چند توسـط راننده گان بـدون در جریان 

بـودن مسـووالن باال رفته اسـت.
خیرخانـه  کوتـل  باشـندۀ  حمیـدی  ایمـل 
مانـدگار  روزنامـۀ  خبرنـگار  بـا  صبحـت  در 
می گویـد کـه او در یکـی از اداره هـای دولتـی 
رسـیدن  به خاطـر  روز  هـر  می کنـد،  کار 
هـر  کـه  اسـت  مجبـور  کارش  در  سـروقت 
آن چـه راننـده گان بگویـد برایش کرایـه بدهد. 
بـه سـرای  روز  هـر عصـر  کـه  می گویـد  او 
شـمالی می آیـد تا نزدیک شـام منتظـر می ماند 

کـه مگـر موتـری پیـدا کنـد.
ایـن باشـندۀ کابـل، دلیل کمبـود موتـر در این 
کـه  می گویـد  و  می دانـد  راه بنـدان  را  مسـیر 
پیـش از ریـزش بـرف کرایـه موتـر از سـرای 
شـمالی تـا کوتـل خیرخانـه 10 افغانـی بود و 
بـا ریـزش بـرف راننـده گان کرایـه دوچنـد و 

سـه چند افزایـش داده انـد.
مسـعود فیـاض نیـز می گوید کـه او در مندوی 
شـهر کابـل دوکان دارد و هر صبـح 30 افغانی 

کرایـه می دهـد که تـا ده افغانـان می رود.
او می گویـد کـه هـر چند کرایه موتر از سـرای 
شـمالی تـا ده افغانـان 20 افغانـی بـود امـا در 
ایـن روز اخیـر کرایـه موتـر در ایـن مسـیر از 

مـرز 30 افغانـی گذشـته حتـا تـا 50 افغانـی 
است. رسـیده 

ایـن باشـنده شـهرکابل هـم چنـان می گویـد 
وقتـی  بگیـرد  مسـوولیت  بایـد  دولـت  کـه 
بایـد  را  سـرک ها  می شـود،  برف بـاری  کـه 
نمـک بپاشـد یـا جـاروب کند تـا از حـوادث 
ترافیکـی جلوگیـری شـود و هم چنان سیسـتم 
ترانسـپورتی بایـد نظـارت شـود تـا در ایـن 
درآمدشـان  روزانـه  کـه  فقیـر  مـردم  روزهـا 
انـدک اسـت مجبـور بـه پرداخـت کرایـه دو 

چنـد و سـه چنـد نشـوند.
گل محمـد یکـی از راننده گانـه دلیـل افزایـش 
نبـودن  پـاک  برفـی،  روزهـای  در  را  کرایـه 
سـرک ها می دانـد و می گویـد: راننـده گان بـه 
نلغـزد و تصـادف  ایـن کـه موتر شـان  دلیـل 
نکنـد بـا بسـیار احتیـاط راننده گـی می کننـد،  
بـه همیـن دلیـل مصـرف تیـل  موتـر نیـز زیاد 
می شـود و راننـده گان مجبـور انـد کـه کرایـۀ 

بیشـتر بگیرنـد.
هـر چنـد اخـاذی راننـده گان بـه جـز فصـل 
فصـل  از  کمتـر  دیگـر  فصل هـای  در  سـرما 
سـرما نیـز وجود دارد کـه راننـده گان به دالیل 
ازدحـام و راه بنـدان کـه ناشـی از  بی توجهـی 
بـه قوانیـن ترافیـک، می باشـد کرایه های شـان 

می دهنـد. افزایـش 
از سـوی دیگـر، پولیـس ترافیـک در بعضـی 
موترهـا  رفت وآمـد  روی  کابـل  شـهر  نقـاط 
نظـارت دارد و شـماری از راننـده گان را کـه 
نقـدی  جریمـۀ  بودنـد،   کـرده  اضافه سـتانی 

کـرده اسـت.
 پولیـس ترافیـک به راننده گان هشـدار داد، در 
صورتـی که از مـردم اضافه سـتانی کنند، مورد 

بازپـرس قـرار خواهند گرفت.
این در حالی اسـت که با رسـیدن فصل سـرما 
عـاوه از اخـاذی راننـده گان، جرایـم جنایـی، 
آلوده گـی هـوا، باالرفتـن قمیت مواد سـوخت 
و اولیـه و بعضـی مـوارد دیگـر از مشـکات 
انـد کـه شـهروندان شـهر کابل به آن دسـت و 

پنجـه نـرم می کنند.

Year 11 l NO 2656 l Sunday l 19 January 2020 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز:احمدولیمسعود
مدیر مسؤول:نظريپریاني-0700263152

ویراستار:روحاهللیوسفزاده
مدیر خبر:هارونمجیدی

گزارشگران:ناجیهنوري،روحاهللبهزاد
وابوبکرصدیق

برگ آرایي:مجیباهللاحمدی-0706234060

mandegar.daily@gmail.com:نشانی برقی
شمارۀ تماس:0785299660

مسؤول توزیع:نادری-0744600630
نشاني:سرک13وزیراکبرخان،کوچهچهارمدستچپ

بهجز»سخنماندگار«مسؤولیتدیگرنبشتههابه
نویسندهگانبرميگردد.

چاپ:مطبعهامام

کمېسـیون  خپلـواک  ټاکنـو  د  افغانسـتان  د 

تـه د عملیـايت پـان جوړولـو پـه هـدف د 

معلوماتو سـپارلو په اړه د ټاکنیزو شـکایتونو 

کمېسـیون غړي ضد او نقیضـې څرګندونې 

. کوي

د دغـه کمېسـیون د دارالنشـا رئیـس چمـن 

د  معلومـات  دوی  وایـي،  اعتـادي  شـاه 

ټاکنـو کمېسـیون تـه سـپاريل، خـو د دغـه 

کمېسـیون یـو کمېشـر قطب الدیـن رویدار 

وایـي، نن یـا سـبا بـه دا معلومات وسـپارل 

يش.

ښـاغيل اعتـادي د شـنبې پـه ورځ ازادي 

راډيـو تـه وویل، دوی د تېرې چهارشـنبې په 

ورځ، د انتخاباتـو کمېسـیون تـه د عملیـايت 

پـان جوړولـو پـه تـړاو د هغـو محلونـو په 

اړه معلومـات سـپاريل چـې بایـد رأیـې پـه 

کـې لـه رسه وشـمېرل يش.

هغـه وویـل: »د تېـرې چهارشـنبې پـه ورځ 

مـو د انتخاباتو کمېسـیون تـه د هغو محلونو 

پـه اړه چـې بایـد رایـې په کـې بیا وشـمېرل 

دي،  اسـتويل  راپورنـه  او  معلومـات  يش 

مـوږ یـوازې دې تـه په متـه یو چـې د ټاکنو 

کمېسـیون څـه وخـت چمتـو کېـږي چـې 

د رایـو بیـا شـمېرنه پیـل کـړي او مـوږ ترې 

وکـړو.« نظارت 

چـې  څومـره  وایـي،  اعتـادي  ښـاغلی 

ورسـتیو  د  انتخاباتـو  د  ځنډېـږي،  بهیـر  دا 

کـوي. ځنډنـی  هـم  اعـان  نتایجـو 

خـو د دغـه کمېسـیون یـوه کمېشـر قطـب 

الدیـن رویـدار بیـا ازادي راديـو تـه پـه یـو 

اسـتول شـوي غږیـز پیغـام کـې ویـيل، تـر 

دې دمـه د ټاکڼـو خپلواک کمېسـیون ته دغه 

معلومـات نـه دي اسـتول شـوي.

د  راپـور  تفصیـيل  پـورې  اوسـه  تـر  »مـوږ 

محلونـو پـه اړه لـه والیتونو نه دی تر السـه 

کـړی او کلـه مو چـې دا راپور تر السـه کړ، 

نـن یا سـبا به دغه لیسـت د ټاکنو کمېسـیون 

وسـپارو.« ته 

د ټاکنیـزو شـکایتونو کمېسـیون له خـوا د په 

والیتونـو کـې د شـکایتونو د څېړلـو بهیـر د 

دوشـنبې په ورځ پایته ورسـېد او د اسـتیناف 

غوښـتنې پروسـه پیل شوه.

د ټاکنیـزو شـکایتونو کمېسـیون د مسـئولینو 

خـره، تـر دې دمـه لـه دوی رسه د اسـتناف 

۲۲۰۰ غوښـتنې قضیـې ثبـت شـوي او دا 

مرحلـه بـه نـن پـای ته ورسـېږي.

د ټاکنیـزو شـکایتونو کمېسـیون د پرېکـړې 

پـر بنسـټ بایـد د ۲۱ والیتونـو پـه ۵۳۷۸ 

محلونـو کې بیـا رأیې وشـمېرل يش چې دا 

کار بایـد ټاکنـو خپلـواک کمېسـیون وکړي.

خـو د ټاکنـو خپلواک کمېسـیون مسـوولین 

وايـي، دوی بـه هغه مهال اقـدام وکړي چې 

عملیـايت پـان وررسه رشیک يش.

داراالنشـا  د  کمېسـیون  خپلـواک  ټاکنـو  د 

مـر حبیـب الرحان ننګ د شـنبې په ورځ 

ازادي راډیـو تـه وویـل، لـه دوی رسه په دې 

اړه تـر اوسـه هیـڅ معلومات نـه دي رشیک 

. شوي

هغـه وویل: »مـوږ د عملیايت پـان د ترتیب 

معلومـات  شـکایتونو  ټاکنیـزو  لـه  لپـاره 

غوښـتي دي. دا پـان هغه وخـت جوړولی 

معلومـات  رسه  مـوږ  لـه  دوی  چـې  شـو، 

رشیـک کـړي. کلـه چـې معلومات مـوږ ته 

راکـړل شـول، ممکـن یـوه ورځ ونیيس چې 

دا پـان برابـر کـړو.«

د ښـاغيل ننـګ پـه خـره، نـه پـه والیتونـو 

او نـه هـم پـه مرکـزي دفـر کـې د رایـو د 

بیـا شـمېرنې د محلونـو پـه اړه لـه دوی رسه 

معلومـات رشیـک شـوي دي.

د افغانسـتان د ازادو او عادالنـه انتخاباتـو د 

څـار بنسـټ یـا فیفـا وایـي، پـه کار ده چې 

د دواړو کمېسـیونونو ترمنـځ الزمـه همغږي 

رامنځتـه او پـه نښـه شـویو محلونـو کې ژر 

تـر ژره د رایو د بیا شـمېرنې پروسـه پیل يش

وزیر خارجۀ پاکستان در گفت وگو با پمپئو:

 ایران به دنبال جنگ نیست

فصـل سـرما 
و اخـاذی راننـده گـان

د بیا شمېرل کېدونکو محلونو په تړاو 

د ټاکنو کمېسیون ته معلومات استول شوي؟

وزیـر امـور خارجـۀ پاکسـتان کـه از سـوی 
کشـورش به تاش بـرای کاهـش تنش های 
موجـود میـان ایـران و امریـکا مامـور شـده 
جمعـه شـب در جریـان دیـدار بـا مایـک 
پمپئـو در واشـنگتن تاکیـد کـرد کـه تهـران 
بـه دنبـال جنـگ و درگیـری نظامی نیسـت.
اقدامـی  در  کـه  قریشـی  محمـود  شـاه 
میانجی گرایانـه هفته گذشـته به تهران سـفر 
کـرده بـود در دومیـن مرحلـه از تاش های 
خـود بـرای کاسـتن از شـدت تنـش  میـان 
تهـران و واشـنگتن بـه آمریـکا سـفر کـرده 
بـا وزیـر خارجـه  اسـت. وی در ماقـات 
امریـکا تاکیـد کـرده اسـت کـه تهـران بـه 
دنبـال کاهـش تنش هـا بـا امریـکا اسـت و 
قصـد جنـگ و رویارویـی نظامـی نـدارد.

آقـای قریشـی بدون آنکـه تایید یـا تکذیب 
کنـد کـه حامـل پیامـی از سـوی مقامـات 
ایرانـی اسـت تصریـح کـرد بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده اسـت کـه ایرانی هـا نمی خواهنـد به 

وخیـم شـدن اوضـاع دامـن بزنند.
وزیـر امـور خارجـه پاکسـتان پـس از ایـن 
خبرنـگاران  بـه  واشـنگتن  در  ماقـات 
گفـت: »آنهـا )ایرانی هـا( خواهـان جنـگ و 

نیسـتند«. خون ریـزی 
شـاه محمـود قریشـی کـه کشـورش روابط 
بسـیار نزدیکی با عربسـتان، رقیب منطقه یی 
ایـران دارد همچنیـن یادآور شـد که مقامات 
ایرانـی بـرای کاسـتن از تنش هـای موجـود 
بـا کشـورهای عـرب همسـایه نیـز اعـام 

کرده انـد. آماده گـی 
ایـن  در  پاکسـتان  خارجـۀ  امـور  وزیـر 
خصـوص تصریـح کـرد: »آنها به مشـکات 
و اختافـات موجـود بـا دیگـر کشـورهای 
مهـم منطقـه اذعـان دارنـد و تاکیـد کرده اند 
بـه هـر  انـد در هـر سـطح و  کـه حاضـر 
شـکلی بـرای حـل ایـن اختاف  هـا پـا بـه 

بگذارنـد«. میـدان 
محمـد جـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجۀ 
ایـران نیـز کـه در هنـد بـه سـر می بـرد روز 
جمعـه در پاسـخ بـه سـوالی درخصـوص 
اختافـات  حـل  بـرای  هنـد  میانجی گـری 
کـه  بـود  گفتـه  عربسـتان  و  ایـران  میـان 
کشـورش آماده مذاکره با عربسـتان و سـایر 
کشـورهای حـوزۀ خلیـج فـارس اسـت و 
پیش تـر بـرای ایجـاد صلـح و آرامـش در 
منطقـه پیشـنهادهایی را نیـز ارائه کـرده بود.
در  ایـن  از  پیـش  قریشـی  محمـود  شـاه 
تـاش بـرای یافتـن راهـی جهـت کاسـتن 
امریـکا  ایـران  میـان  موجـود  تنش هـای  از 
بـه تهران سـفر کـرده و بـا حسـن روحانی، 
ایـن  مقامـات  دیگـر  و  رییس جمهـوری 

بـود. کـرده  گفت وگـو  و  دیـدار  کشـور 

ــان واجــد شــرایط دعــوت مــی  ریاســت شــفاخانه 102بســترخیرخانه ازتمــام داوطلب
نمایــد تادرپروســه داوطلبــی مقــدار 11یــازده قلــم تیــل وروغنیــات بــرای جنراتورهــا 
 M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB نمبرتشــخیصه  دارای  وامبوالنســها( 
-G03-13۹۹ اشــتراک نمــوده ، نقــل چــاپ شــده ویاســافت کاپــی شــرطنامه مربوطــه 
را ازشــعبه تدارکات ریاســت شــفاخانه 102بســترخیرخانه  وهمچنــان درمرکــز از پروژه 
ریفــورم شــفاخانه هــا  وزارت صحــت عامــه باارائه درخواســت ضــم کاپی رنگــه جواز 
فعالیــت  و فــورم تصفیــه حســابات مالیاتــی آخریــن دوره  بدســت آورنــد ، آفرهــای 
خویــش را مطابــق منــدرج شــرایط شــرطنامه طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات طــور 
سربســته ازتاریــخ نشــر اعــان مــدت )21( روز تقویمــی الــی ســاعت 10 بجــه قبــل 
ازظهــر روز یکشــنبه تاریــخ 13۹۸/11/20ســال مالــی 13۹۹ بــه صنــدوق آفرها درشــعبه 
تــدارکات مدیریــت عمومــی اداری شــفاخانه 102بســترخیرخانه واقــع شــهرکابل حصه 
دوم خیرخانــه لیســه مریــم بگذارند.آفرهــای دیــر رســیده وانترنیتــی قابل پذیــرش نبوده 

، شــرایط اشــتراک بارائــه اســناد مــی باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبــول مبلــغ ۹5000 نودوپنج 
ــاعت  ــه روز یکشــنبه بتاریخ13۹۸/11/20س ــوده جلســه آفرگشــایی ب ــی ب ــزار افغان ه
ــه  11بجــه قبــل ازظهردراطــاق کنفرانــس ، منــزل دوم شــفاخانه 102بســترخیرخانه  ب

حضورداشــت اشــتراک کننــده گان و هیئــت مؤظــف دایرمیگــردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه102بسترخیرخانه نمبرتماس0700603155
2.  پروژه اصاحات شفاخانه ها_ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700۸۹2۸۸۸ 

ــرول و )9(  ــدار)38000(، )7300( لیترپت ــدارکات مق ــالن ت ــوع: اع موض
قلــم ســایرروغنیات مــورد ضــرورت شــفاخانه 102بســترخیرخانه

امین سیرت


