
اسـتېنايف  هغـو  د  سـبا  کمېسـیون  شـکایتونو  ټاکنیـزو  د 

شـکایتونو څېړنـه پیلـوي چـې پـه والیتونـو کـې د شـویو 

شـوي. اړه  پـه  پرېکـړو 

د ټاکنیزو شـکایتونو کمېسـیون په ۳۴ والیتونو کې د شـویو 

پرېکـړو پـه اعـراض، ۶۳۰۰ شـکایتونه ثبـت کـړي چې تر 

ډېـره د عبداللـه عبداللـه پـه مـرۍ د »ثبـات او هم پالنـې« 

په کـې  غوښـتنه  اسـتېناف  د  او  دي  له خـوا  ډلـې  ټاکنیـزې 

. شوې

دا کمېسـیون وايـي، د یـو شـمېر اعراضونـو تصنیف بنـدي 

اړه د تحلیـل،  پـه  پیـل شـوې، خـو د دې شـکایتونو  هـم 

څېړنـې او پرېکـړې بهیـر رس لـه سـبا پیلېـږي.

د ټاکنیـزو شـکایتونو کمېسـیون کمېشـر سـید قطب الدیـن 

رویـدار وايـي، د ثبـت شـویو شـکایتونو شـمېر خـورا ډېـر 

دغه شـان  او  وېشـي  کټګوریـو  شـپږو  پـه  دوی  خـو  دی، 

یـې پرېکـړه کړې چـې له هغـو والیتونـو خپـل کارکوونکي 

مرکـزي کمېسـیون تـه راوغـواړي پـه کومـو کـې چـې کار 

بشـپړ شـوی دی.

چـې  کـړې  الرښـوونه  تـه  داراالنشـا  »مـوږ  وویـل:  هغـه 

کـې  پـه څانګـو  تطبیـق  د  او  تدقیـق  بررسـۍ،  تحلیـل،  د 

ظرفیتونـه زیـات کـړي، یعنـې نـور کارکوونکـي ورکـړي، 

بېالبېـل ټیمونـه جوړ کړي څـو دا دندې ووېشـل يش، څکه 

د کار حجـم زیـات دی او پـه دې رسه بـه موږ وشـو کوالی 

چـې د قانـون له خـوا پـه راکـړل شـوي وخـت کـې خپلـو 

پرېکـړو تـه ورسـېږو.«

کـه څـه هـم د ټاکنیـزو شـکایتونو کمېسـیون پـه مرکـز کـې 

د  اړه یـې  پـه  او  تحلیـل، څېړنـې  د  اسـتېنايف شـکایتونو  د 

پرېکـړې بهیـر سـبا د سـې شـنبې پـه ورځ پیلـوي، خـو ال 

هـم د والیتـي کمېسـیونونو هغـه پرېکـړه نه ده عمي شـوې 

چـې له مخـې یې پـه ۲۱ والیتونو کې بایـد ۵۳۲۱ محلونو 

رایـې لـه رسه وشـمېرل يش.

د ټاکنیـزو شـکایتونو کمېسـیون وايـي، د دې محلونـو پـه 

اړه یـې د عملیـايت پـالن د جوړولـو پـه هـدف معلومـات د 

ټاکنـو خپلواک کمېسـیون ته سـپاريل، خـو د ټاکنو خپلواک 

معلومـات  شـوی  اسـتول  تـه  دوی  وايـي،  بیـا  کمېسـیون 

سـتونزې لـري.

د ټاکنیـزو شـکایتونو کمېسـیون کمېشـر قطب الدین رویدار 

دغه شـان وايـي، ژر بـه د هغـو محلونـو یـو بشـپړ نوملـړ د 

ټاکنـو خپلـواک کمېسـیون تـه واسـتول يش چـې د رایـو بیا 

شـمېرنه بایـد په کـې تـررسه يش.

لـه دې وړانـدې هـم پـر ټاکنـو د څـار بنسـټونو نیوکـه کړې 

چـې د ټاکنیـزو شـکایتونو کمېسـیون کارونـه پـڅ مـخ تـه 

ځـي، خـو د ټاکنیـزو شـکایتونو کمیسـیون بیـا د دې نیوکې 

پـه ځـواب کـې وايـي، دوی تـه لـه رسعـت دقت ډېـر مهم 

دی.
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شـماری از باشـنده گان ولسـوالی قرقیـن 
در  طالبـان  گـروه  می گوینـد،  جوزجـان 
ایـن ولسـوالی بـا یـک رویکـرد تـازه از 
راه قاچـاق مـواد مخـدر بـه ترکمنسـتان 
و اختطـاف، هزینه هـای جنگـی خـود را 
امنیتـی  نیروهـای  بـا  و  می کننـد  فراهـم 

. می جنگنـد
نخواسـتند  کـه  قرقیـن  باشـنده گان  ایـن 
خبرگـزاری  بـه  شـود  فـاش  هویت شـان 
سـام وطندار گفتـه انـد، در حـال حاضـر 
شـهروندان  کـه  خارجـی  جنگجویـان 
و  اوزبیکسـتان  پاکسـتان،  کشـورهای 
چچن انـد در ایـن ولسـوالی فعالیت دارند.
بـا  طالبـان  گـروه  کـه  می افزاینـد  آنـان 
گسـترش حمـات خـود این ولسـوالی را 

کرده انـد. محاصـره  سـمت  چهـار  از 
قرقیـن  ولسـوال  جاهـد،  شـکوراهلل 
جوزجـان بـا تأییـد ایـن گفته هـا وضعیت 
امنیتـی قرقیـن را نگـران کننـده  می خواند 
و می گویـد، تاکنـون یک عملیـات فراگیر 
در ایـن ولسـوالی راه اندازی نشـده اسـت.

والـی  سـخنگوی  آذر،  عبدالمعـروف 
امنیتـی  نیروهـای  آماده گـی  از  جوزجـان 
بـرای سـرکوب ایـن گـروه خبـر می دهد.
امـا ذبیـح اهلل مجاهـد، یکی از سـخنگویان 
و  مخـدر  مـواد  قاچـاق  طالبـان  گـروه 
اختطـاف از سـوی افـراد این گـروه را رد 
می کنـد. او می گویـد، اگـر ایـن موضـوع 
ثابـت شـود با عامـان آن برخـورد جدی 

صـورت خواهـد گرفـت.

آلیــس ولــز، معیــن سیاســی وزارت 
آســیای  امــور  در  امریــکا  خارجــه 
مرکــزی و جنوبــی در یــک دیــدار مهــم 
ــان  ــح می ــی صل ــق احتمال ــش از تواف پی
ــش وارد  ــب پی ــان دو ش ــکا و طالب امری

شــد. اســام آباد 
بــر اســاس گزارش هــا، آلیــس ولــز 
طــی ســفر دو روزه اش بــا مقامــات 
ارشــد پاکســتان از جملــه رهبــران عالــی 

ــور  ــن کش ــی ای ــی و نظام ــه سیاس رتب
دیــدار و بــه احتمــال زیــاد درخصــوص 
ــان  ــنگتن و طالب ــی واش ــق احتمال تواف

گفت وگــو کنــد.
ــروز  ــون« دی ــپرس تریبی ــۀ »اکس روزنام
ــک نوشــت:  ــع دیپلماتی ــل از مناب ــه نق ب
“ســفر خانــم ولــز پیــش از توافــق 
احتمالــی صلــح میــان امریــکا و طالبــان 
اســت.  مهــم  بســیار  افغانســتان  در 

از  اطمینــان  دنبــال  بــه  امریکایی هــا 
ادامــه تاش هــای طــرف پاکســتانی 
بــرای ترغیــب طالبــان در مســیر صلــح 
ــتند.” ــونت ها هس ــری از خش و جلوگی
ــن  ــح بی ــای صل ــد گفت وگوه دور جدی
ــال  ــوس س ــاه ق ــان از م ــکا و طالب امری
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــاز ش ــاری آغ ج
ــه دارد. ــا ادام ــن گفت وگوه دور دوم ای
ــان و  ــده گان طالب ــان نماین ــو می گفت وگ
امریــکا پــس از نـُـه دور در 16 ســنبله از 
ســوی دونالــد ترامــپ، رییس جمهــوری 
امریــکا لغــو اعــام شــد. آقــای ترامــپ 
ایــن تصمیــم را پــس از آن گرفــت کــه 
یــک حملــه طالبــان در کابــل بــه کشــته 
ــرباز  ــک س ــه ی ــر از جمل ــدن 1۲ نف ش

امریکایــی انجامیــد.
ــان  ــکا و طالب ــرات امری ــم مذاک دور ده
هــم در 16 قــوس آغــاز و بعــد از یــک 

ــد. ــف ش ــو متوق ــه گفت وگ هفت

د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون نن د استېنايف شکایتونو څېړنه پیلوي

مواد مخدر و اختطاف؛ منابع تمویل طالبان در جوزجانآلیس ویلز در آستانۀ امضای توافق نامۀ صلح به پاکستان سفر کرد

سیـاست انارشـی 
و بـی برنامـه گـی برای صلـح

مولـوی انصـاری در بـرابـر حکـومت 
و نظـم جامعـه »بغـاوت« کـرده است

با نزدیک شدن توافق صلح طالبان و امریکا
تفـاوت دیـدگاه ارگ و سپیـدار 

برای آغـاز گفت وگوهـای صلـح ادامـه دارد
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ــر  ــر س ــی ب ــدت مل ــت وح ــا در حکوم در اوِج اختاف ه
ــا  ــام نشــده  اســت، تنش ه ــوز اع ــه هن ــی ک ــج انتخابات نتای
میــان محمــد اشــرف غنی و عبــداهلل عبــداهلل، نامــزدان 
گرفتــه  بــاال  دیگــر  بــار  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 
ــه از  ــی ک ــیِم حق ــان تقس ــِر هم ــر س ــار ب ــا این ب ــت؛ ام اس
آغــازِ حکومــت وحــدت ملــی رعایــت نشــده  اســت. 
ــران  ــته در نشســت شــورای وزی ــداهلل روز گذش ــداهلل عب عب
بــه شــریک پنجاه-پنجــاه خــود در حکومــت وحــدت ملــی 
ــای  ــود و اقدام ه ــم نم ــتفاده مته ــه سوءاس ــت و او را ب تاخ
ــه  ــی را ب ــای غن ــد. او آق ــان آور خوان ــرای کشــور زی او را ب
اقدامــاِت یک جانبــه و برخــی تعیینــاِت شــوقی متهــم  کــرد 
ــی  ــور غن ــط رییس جمه ــه توس ــح را ک ــز وزارت صل و نی

ــد.  ایجــاد شــده ، نهـــادی ناکارآمــد خوان
مســلمًا اعتــراِض عبــداهلل بــه کارهــای آقــای غنــی، باالتــر از 
ایــن مســایل اســت؛ چنان کــه آقــای عبــداهلل گفتــه: حکومــت 
وحــدت ملــی تــا پایــان نتایــج نهایــِی انتخابــات ادامــه دارد 
و کســی نمی توانــد خــاِف آن عمــل کنــد. همچنیــن گفتــه 
می شــود کــه تنــش میــان عبــداهلل و غنــی تــا حــدی پیــش 
رفتــه کــه آقــای غنــی تصمیــم بــه یک پایــه ســاختِن دولــت 
وحــدت ملــی گرفتــه و قصــد داشــته عبــداهلل را خلــع قدرت 
کنــد؛ امــا رییــس اجرایــی در جلســۀ شــورای وزیران نســبت 
بــه ایــن مســأله هشــدار داده و گــوِش آقــای غنــی را »بــاز« 

کــرده اســت. 
تنش هــا میــان رهبــراِن دولــت وحــدت ملــی از آغــاز 
ــای  ــت. آق ــته اس ــه داش ــت ادام ــن حکوم ــکل  گیرِی ای ش
ــده،  ــم ش ــتراتژیک« مته ــر اس ــه »صب ــا ب ــه باره ــداهلل ک عب
ــی وارد  ــای غن ــر آق هرازگاهــی اعتراض هــاِی شــدیدی را ب
ــه مشــکاتی  ــا توجــه ب ــا ب ــن اعتراض ه ــون ای ــرده و اکن ک
ــات ایجــاد شــده، بیشــتر شــده اســت.  ــد انتخاب کــه در رون
هرچنــد حکومــت وحــدت ملــی در روزهــای پایانــِی 
ــات در  ــن اختاف ــارِ دیگــر ای ــا ب ــرد ام خــودش به ســر می ب
ســطِح روزهــای آغازیــن آن، در شــورای وزیــران، کابینــه و 

ــت.  ــده اس ــرح ش ــت جمهوری مط ریاس
ــت در نطــق رســمی اش  ــِی حکوم ــس اجرای ــه ریی ــی ک وقت
اعتــراض در برابــِر رییــس حکومــت وحــدت ملــی را 
ــوم نیســت کــه در نشســت های  ــراز کــرده، معل ــه اب این گون
بــدون حضــور رســانه ها چــه وضعیتــی در کابینــه و  شــورای 
ــد.  ــرار می باش ــه ق ــه از چ ــرد و قص ــکل می گی ــران ش وزی
ــد ســهم مســاوی  ــت کــه بای ــِر دول ــاِت ایــن دو رهب اختاف
ــه  ــس از این ک ــتند، پ ــدرت می داش ــای ق ــۀ عرصه ه در هم
ــت و در  ــاال گرف ــکنی رو آورد، ب ــه پیمان ش ــی ب ــای غن آق
نتیجــه، بارهــا آقــای غنــی از آقــای عبــداهلل شــکایت نمــود 
کــه در کارهــاِی او »چیلک انــدازی« می کنـــد. امــا ایــن نکتــه 
در تجربــۀ حکومــت وحــدت ملــی هویــدا شــده اســت کــه 
آقــای غنــی تــواِن تحمــِل کار مشــترک بــا کســی را نــدارد، 

ولــو کــه بــا آن توافــق هــم کــرده باشــد. 
  از اظهــاراِت آقــای عبــداهلل و آقــای غنــی چنــان برمی آیــد 
ــا  ــت داری ب ــاِی حکوم ــوز روی الفب ــر هن ــن دو رهب ــه ای ک
ــه  ــرده ک ــا ســعی ک ــی باره ــای غن ــد؛ آق ــار نیامده ان ــم کن ه
ــا کارِ  ــرادف ب ــه م ــی ک ــدت مل ــت وح ــالِت حکوم از رس
ــداهلل  ــای عب ــز آق ــزد و نی ــداهلل اســت، بگری ــا عب مشــترک ب
ــی  ــه نتوانســته حقــش را از غن بارهــا متهــم شــده اســت ک
بســتاند. اکنــون دامنــۀ ایــن تنــش در جلســۀ شــورای 
ــا  ــه حــدی کــه دو طــرف حت وزیــران بلنــد شــده اســت، ب
ــه  ــیر ب ــن مس ــان و کار در ای ــا طالب ــح ب ــاِت صل روی ادبی
ــر  ــد ه ــاب می کن ــه ایج ــیده اند. درحالی ک ــر نرس ــاِق نظ اتف
دو رهبــر بــا توجــه بــه اصــل توافق نامــۀ سیاســی کــه منبــع 
مشــروعیت بخِش دولــت وحــدت ملــی اســت، کنــار بیاینــد 
و بــه اســاِس آن در کنــار هــم کار کننــد و افغانســتان را بــه 

ــد.  ــون ســوق دهن ــِت قان ــح و حاکمی ســمِت صل
متأســفانه دور زدِن توافق نامــۀ حکومــت وحــدت ملــی، 
ــر  ــان ه ــی می ــمکش های درون ــایل و کش ــدن مس ــی ش قوم
دوســتوِن ایــن حکومــت، هــم بــرای مــردم افغانســتان و هــم 
ــار آورده  ــه ب ــی ب ــکاِت فراوان ــی مش ــۀ جهان ــرای جامع ب
اســت، آن هــم در شــرایطی کــه طالبــان در کمیــن نشســته اند 
تــا خودشــان را بــه عنــوان بدیــِل نظــام و حکومــِت فعلــی 

بــه دنیـــا معرفــی کننــد.

عبـداهلل گـوِش غنـی را 
»بـاز« کـرد؟

مدتـی  از  پـس  پاکسـتان  می رسـد  نظـر  بـه 
افغانسـتان،  صلـح  مسـالۀ  در  انفعالـی  موضـع 
یـک بـار دیگر با جدیت وارد این مسـأله شـده 
اسـت. سـفرهای اخیـِر شـاه محمـود قریشـی 
وزیرخارجـۀ پاکسـتان بـه امریـکا و قطـر بـه 
هـدِف گفت وگـو بـا مقام هـای ایـن کشـورها 
در مـورد صلـح افغانسـتان، نشـان می دهـد کـه 
پاکسـتان تاش هایـش را بـه صـورِت آشـکار 
از سـر گرفتـه اسـت. ایـن تاش هـا با تشـویق 
امریـکا و متحــداِن آن برای رسـیدن بـه توافِق 
صلـح میـان امریـکا و طالبـان صـورت می گیرد 
و در حـال حاضـر ظاهـراً نتایجـی را نیز در پی 

است.  داشـته 
آقـای قریشـی در سـفر بـه امریـکا گفـت کـه 
استقرار صــلح در افغانستان از هر زماِن دیگری 
نزدیک تـر شـده اسـت. امـا مقام هـای امریکایی 
بـا احتیـاط در ایـن مـورد سـخن می گوینـد. به 
نظـر می رسـد کـه هنوز بر سـر توافـق آتش بس 
دیدگاه هایـی وجـود  تفـاوِت  دو طـرف  میـان 
دارد کـه تـا حِل آن امریـکا نمی خواهـد موضِع 
صریـح در قبـال توافق نامـۀ صلح داشـته باشـد. 
ارگ امـا موضـع دیگـری اتخـاذ کـرده کـه حتا 
با شـورای عالی صلـِح آن نیز سـازگاری ندارد.

سیاسـت های  بـر  حاکـم  درونـِی  انارشیسـم   
موضـوِع  در  نمی دهـد  اجـازه  افغانسـتان حتـا 
بسـیار مهمـی چـون توافـق صلـح نیـز اتحـادِ 
نظـر بـه میـان بیایـد. شـورای عالـی صلـح و 
کـرزی  حامـد  شـمول  بـه  کشـور  سیاسـیوِن 
رییس جمهـوری پیشـین کـه نقـش عمده یی در 
مسـایل صلـح بـازی می کنـد، یک نـوع دیدگاه 
در مـورد کاهـش خشـونت ها از سـوی طالبـان 
از خـود نشـان می  دهنـد و ارگ نـوع دیگـری 
و  صلـح  عالـی  شـورای  می دهـد.  بازتـاب  را 
سیاسـیوِن تجمع کـرده در اطـراِف آقای کرزی، 
از کاهـش خشـونت ها در مرحلـۀ اول اسـتقبال 
می کننـد؛ امـا ارگ کاهـش خشـونت را بـرای 
و  نمی دانـد  کافـی  صلـح  توافـق  بـه  رسـیدن 
خواهـان آتش بِس کامل از سـوی طالبان اسـت. 
کاِن  مسـایل  در  اشـرف غنی  سـوءمدیریِت 
نیروهـای  کـه  اسـت  شـده  سـبب  کشـور 
دولتـی  نهادهـای  حتـا  و  سیاسـی  مختلـِف 
چنیـن مواضـِع متعارضـی داشـته باشـند. آقای 
غنـی بـا فریـب کاری می خواهـد برنامـۀ صلـح 
را ارگ محـور کنـد تـا همـه چیـز در خدمـِت 
حالـی  در  باشـد؛  داشـته  قـرار  او  هدف هـای 
افغانسـتان و نیروهـای سیاسـی بـا  کـه مـردم 
هرچـه  می خواهنـد  دیدگاه هـا  تفـاوِت  همـۀ 
زودتـر موضـوع صلـح بـه نتیجـۀ قناعت بخش 
نزدیـک شـود. طالبان امـا در این میان بیشـترین 
سـود را می برنـد؛ آن هـا بـدون آن کـه جنگ را 

کاهـش داده باشـند و یا در میــدان دیپلوماسـی 
در  سیاسـت  ضعـف  از  کننـد،  عقب گـرد 
داخـل نظـام اسـتفاده می برنـد و هـر روز بـر 
امتیازطلبی های شـان  و  زیاده خواهی هـا  دامنـۀ 

ینـد.  می افزا
گـروه  مسـوول  بـرادر  مـا  تازه گـی  بـه 
اسـت  گفتـه  قطـر  در  طالبـان  گفت وگوکننـدۀ 
کـه »جنـگ زمانـی در افغانسـتان پایـان می یابد 
کـه امریـکا از ایـن کشـور خـارج شـود«. ایـن 
و  سـردرگمی  محصـوِل  فقـط  قاطـع،  موضـع 
نتوانسـت  کـه  اسـت  ارگ  دسـتپاچه گی های 
بـه  مسـالۀ صلـح  در  را  انفعالـِی خـود  نقـش 
نقـِش فعـال و همه شـمول مبـدل کنـد. آقـای 
غنـی حتـا تـا هنـوز موفـق نشـده کـه گـروه 
گفت وگوکننده یـی از جانـب افغانسـتان معرفی 
کنـد. وزیـر دولـت در امـور صلـح، از پاسـخ 
بـه چنیـن پرسشـی بـا خنـده طفـره رفـت. این 
یعنـی کـه هنوز هیچ فهرسـتی نهــایی نشـده و 
معلـوم نیسـت که چه کسـانی بـرای مذاکـره با 
گـروه طالبـان آمـاده می شـوند؛ در حالـی کـه 
بـرای  امریـکا  اساسـِی  از خواسـت های  یکـی 
مرحلـۀ بعـدی گفت وگوهای صلـح، اگر چنین 
ایجـاد  بپیونـدد،  واقعیـت  بـه  گفت وگوهایـی 
هیـأِت مذاکره کننـده اسـت. ولـی آقـای غنـی 
را  خـود  خـاِص  سیاسـت های  ارگ  درون  در 
در قبـال مسـایل افغانسـتان دنبـال می کنـد کـه 
تـا هنـوز موثریـِت خـود را در هیـچ زمینـه و 

موضوعـی ثابـت نکـرده اسـت. 
اگـر نیروهای مخالف بگویند کاهش خشـونت، 
ارگ می گویـد آتـش بـس کامـل؛ و اگـر آن هـا 
بگوینـد آتش بـس، ارگ بـاز صـدا بلنـد می کند 
کـه تسـلیمی. این گونه اسـت که هیچ سیاسـِت 
و  نمی گیـرد  شـکل  صلـح  مـورد  در  روشـنی 
همـه سـرخورده و ناراضی به دنبـال آجنداهای 
شـخصی و تیمـِی خـود سـرگردان می شـوند. 
چـرا ارگ تا امروز نتوانسـته خـاِف ادعاهایش 
در مـورد صلـح اجمـاِع داخلـی را بـه وجـود 
سیاسـی،  جناح هـای  و  گروه هـا  چـرا  آورد؟ 
ارگ  سیاسـت های  بـا  هم راسـتا  را  خـود 
نمی بیننـد؟ آیـا در ایـن مـورد حـق بـه جانـب 

گروه هـای سیاسـی اسـت و یـا ارگ؟ 
بدون شـک مقصـر اصلی وضعیـت فعلی، ارگ 
اسـت کـه همـه چیـز را در قبضـۀ خـود گرفته 
و نمی گـذارد کـه یـک جریـاِن مطمیـن و قابـل 
پذیـرش در امر صــلح به میان بیایـد. یکه تاز و 
هیـچ کس را حریِف خود ندانسـتن، افغانسـتان 
را وارد فضـای بی اعتمـادی و بی بـاوری کـرده 
ریاسـت  دومِ  معـاون  محقـق  محمـد  اسـت. 
اجراییـه بـه پاکسـتان می رود و در یک نشسـت 
دو  آن  مـورد  در  امـا  می کنـد؛  صلـح شـرکت 

حاکمیـت  دسـتگاه  درون  از  متفـاوت  نظـر 
بیـرون می شـود. ارگ ضمـن مخالفت بـا چنین 
سـفری از آن اظهـار بی اطاعـی می کنـد، ولـی 
سـر دیگـر قـدرت آن را امـری سـاده و از قبل 
هماهنـگ شـده می دانـد. آیـا بلبشـو و انارشـی 

سیاسـی بیشـتر از ایـن امکان پذیـر اسـت؟ 
صلـح در افغانسـتان اسـتقرار نمی یابـد تا زمانی 
کـه مدیریـِت سـالم در مـورد آن در داخـل بـه 
وجـود نیایـد. ارگ در پنـج سـاِل گذشـته ثابت 
افـکار  بـا  بـازی  از  بیشـتر  چیـزی  کـه  کـرد 
عمومـی در ایـن مـورد انجـام نمی دهـد. ارگ 
نـه طـرح و برنامه یی بـرای صلـح دارد و نه هم 
از موقـِف سیاسـِی چندانی برخوردار اسـت که 
بتوانـد مانع حرکت هـا و مواضِع دیگران شـود. 
بـه همین دلیـل، ما هنـوز راه درازی تا رسـیدن 
بـه صلـِح واقعـی و پایان جنگ در پیـش داریم. 
بـه هیـچ صـورت نبایـد خوشـبیِن حرف هـای 

میان تهـی و عوام فریبانـۀ ارگ بـود.    

نارشی  ا سیاست 
صلح ی  برا بی برنامه گی  و 

مقصر اصلی وضعیت فعلی، ارگ 
است که همه چیز را در قبضۀ 
خود گرفته و نمی گذارد که یک 
جریاِن مطمین و قابل پذیرش 
در امر صـلح به میان بیاید. 
یکه تاز و هیچ کس را حریِف 
خود ندانستن، افغانستان را وارد 
فضای بی اعتمادی و بی باوری 
کرده است. محمد محقق معاون 
دوِم ریاست اجراییه به پاکستان 
می رود و در یک نشست صلح 
شرکت می کند؛ اما در مورد آن 
دو نظِر متفاوت از درون دستگاه 
حاکمیت بیرون می شود. ارگ 
ضمن مخالفت با چنین سفری از 
آن اظهار بی اطالعی می کند، ولی 
سر دیگِر قدرت آن را امری ساده 
و از قبل هماهنگ شده می داند. آیا 
بلبشو و انارشی سیاسی بیشتر از 
این امکان پذیر است؟ 

احمـد عمران
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شـماری از حقوق دانان در واکنـش به اظهارات 
کـه  می گوینـد  مجیب الرحمـان  مولـوی  اخیـر 
او در برابـر نظـم جامعـه نهادهـای حکومتـی 

»بغـاوت« کرده اسـت. 
حقوق دانـان در مصاحبـه بـا روزنامـۀ مانـدگار 
اظهـارات آقـای انصـاری را ناشـی از ضعف و 
ناکارایـی نهادهـای امنیتـی و عدلـی و قضایـی 
هیـچ کسـی حـق  کـه  می افزاینـد  و  می داننـد 
نـدارد قانـون را بـه میـل شـخصی اش تطبیـق 

. کند
بـه گفتـۀ آنان، ترویـج فسـاد و بی بندوباری هم 
ناشـی از عـدم تطبیـق قانون و ضعـف نهادهای 

دولتی اسـت.
همزمـان باایـن، شـماری از کاربران شـبکه های 
اجتماعـی، نویسـنده گان، آگاهـان مسـایل دینی 
بـا  از چنـد روز بدین سـو  و فعـاالن حقوقـی 
راه انـدازی کارزاری امضـا گـردآوری می کننـد 
تـا بـر اسـاس آن از نهادهـای عدلـی و قضایی 
بخواهنـد که مولـوی انصاری را مـورد بازپرس 

دهند. قـرار 
خطیـب  انصـاری،  مجیب الرحمـان  مولـوی 
مسـجد گازرگاه در والیـت هرات، اخیر دسـت 
بـه نصـب تابلوهایـی در سـطح ایـن شـهر زده 
کـه پیام هـای مردسـاالرانه و زن سـتیزانه دارد. 
پـس از نشـر ایـن تابلوهـا، باشـنده گان هـرات 
را  آن  اجتماعـی  شـبکه های  در  شـهروندان  و 
انتقـاد کردند. بـه دنبال آن، مولـوی انصاری در 
رسـانه ها ظاهـر شـد و مدعی گردید کـه بربنیاد 
دسـتورهای اسـام، زن هـا باید در خانه باشـند 
و اجـازۀ کارکـردن در بیرون از خانـه را ندارند.
شـها فریـد، اسـتاد دانشـکدۀ حقوق دانشـگاه 
دارای  افغانسـتان  دولـت  کـه  می گویـد  کابـل 
دسـتگاه ها امنیتـی و عدلـی و قضایـی اسـت و 
هیچ کسـی حـق ندارد کـه به میل خـود قوانین 

کند. تطبیـق  را 
ایـن حقـوق دان گفـت: من بـه عنوان یـک فرد 
ایـن جامعـه به عقایـد این مولوی احتـرام دارم، 
امـا زمانی کـه ایـن چنین عقایـد در عمـل پیاده 
تشـکیل  گـروه  یـک  خـود  بـرای  و  می شـود 
می دهـد و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را 
انجـام می دهـد،  ایـن عمل کـرد او ، نهادهـای 
سـوال  زیـر  شـدت  بـه  را  قضایـی  و  عدلـی 

می بـرد.
مولـوی  ایـن  اگـر  کـرد:  تاکیـد  فریـد  بانـو 
می خواهـد قانـون و شـرع را تطبیـق نماینـد، 
پـس نهادهـای عدلـی و قضایـی و پولیـس چه 

کاره انـد و وظیفـه آنـان چیسـت. زمانی که این 
مولـوی فتوا صـادر می کنـد و همـه گان را کافر 
خطـاب می کنـد و خـودش اقـدام می کنـد، این 
عمـل او بغـاوت در برابـر حکومـت اسـت و 

نظـم جامعـه را برهـم می زنـد.
او همچنان گفت: بسـیار از ماها در افغانسـتان 
عقایـد مخالـف بیرون رفتـن و کار کـردن زنان 
در بیـرون از خانـه هسـتند، اما براسـاس قانون 
زنـان حـق کار در بیـرون را براسـاس شـریعت 
اسـامی دارنـد و هیـچ کـس ایـن صاحیت را 
نـدارد کـه زنـان را از بیـرون رفتـن و کار در 

بیـرون از منـزل منـع نماید.
این اسـتاد دانشـگاه افـزود: چنیـن حرکت های 
در طـول تاریـخ از هـر والیتـی کـه صـورت 
زنـان  آن  اول  دسـت  قربانـی  اسـت،  گرفتـه 
بوده اسـت. ایـن گونـه افـراد فقـط همـواره بـه 
زنـان تاختـه اند. زنان سنگسـار می شـوند، یک 
زن بـه دار کشـیده می شـود و بـه تعبیـر ایـن 
گونـه افـراد شـرع بـاالی آنـان تطبیق می شـود، 
محاکمـه  اختطاف گـر  یـک  هیـچ گاه  امـا 
نمی شـود، مـرد شـراب خوار، مـرد کـه دسـت 
بـه فسـاد اخاقی می زند هیـچ گاه مـورد انتقاد 
و مواخـذه قـرار نمی گـرد، بنابرایـن این مولوی 
بایـد بـه ایـن سـواالت نیز پاسـخ دهـد که یک 
اسـام  آیـا  و  دارد  شـراب خواری  حـق  مـرد 

پذیرفتـه اسـت کـه مردها قمـار بزننـد، بنابراین 
عقایـد ایـن مولـوی و امثـال آن در برابـر زنـان 
عقده مندانـه و خـاف قانون و شـریعت اسـت.
امـا موسـی فریور اسـتاد دیگر دانشـکدۀ حقوق 
مولـوی  این کـه  می گویـد:  کابـل  دانشـگاه 
انصـاری »دسـت و آسـتین بـر می زنـد« تا جلو 
فسـاد را بگیـرد، به این معناسـت کـه حاکمیت 
قانـون در کشـور بـه صفـر تقـرر پیـدا کـرده 

. ست ا
مولـوی  اقـدام  افـزود:   دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
انصـاری بـه این معناسـت کـه نهادهـای امنیتی 
عمـل  وظایف شـان  بـه  قضایـی  و  عدلـی  و 
نمی کننـد و برعکـس همـه بـرای ترویج فسـاد 
و بی بنـد و بـاری باهم تشـریک مسـاعی دارند.
آقـای فریـور مولوی انصـاری را صدای وجدان 
بیـدار جامعـه خطـاب کـرده گفـت: او صـدای 
اعتـراض را در برابـر فسـاد و فحشـا بلند کرده 
اسـت، امـا از گفته هـای او تعبیر غلـط صورت 

می گیـرد.
ایـن حقـوق دان تاکیـد کـرد: صـدای اعتـراض 
مولـوی انصـاری بـه ایـن معناسـت کـه اجرای 
قانـون در هـرات بـه صفـر تقـرر یافته و فسـاد 
بـه اوج خـود رسیده اسـت و نهادهـای امنیتـی 
و عدلـی نمی تواننـد جلـو اختطـاف، فسـاد و 

بی بنـد و بـاری را بگیرنـد.

او در مـورد راه نـدادن زنـان در نشسـت خبری 
مولـوی انصـاری گفـت: آزادی بیـان حـق همۀ 
شـهروندان افغانسـتان اسـت و اطـاع رسـانی 
وطیفـه همۀ ماسـت، هیچ تفکیک وجـود ندارد 
که زن باشـد یـا مرد، اما هـدف مولوی انصاری 
شـاید از زنـان بی بنـد و بـاری بـوده باشـد کـه 
از حرفـۀ شـریف خبرنـگاری سـوی اسـتفاده 
می کننـد. امـا از نظـر قانـون ما مانع پیـام حق و 

آزادی بیـان شـده نمی توانیـم. 
در همیـن حـال حکومت نیـز در برابر گفته های 

این خطیب مسـجد واکنش نشـان داده است.
سـرور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری 
از راه نـدادن خبرنـگاران زن به نشسـت خبری 
مولـوی مجیب الرحمـان انصاری، امام مسـجد 
انتقـاد کـرد و  جامـع گازرگاه والیـت هـرات 
گفـت که ایـن کار نقـض قانون اساسـی، قانون 
رسـانه ها و هـم قانـون دسترسـی بـه اطاعات 

ست. ا
مولـوی مجیب الرحمـان انصاری، امام مسـجد 
پنجشـنبه  جامـع گازرگاه والیـت هـرات روز 
)۲6 جـدی/دی( نشسـت خبری برگـزار کرد و 
از ایجـاد نهـادی موسـوم بـه »امـر بـه معـروف 
و نهـی از منکـر« و تبلیغـات ایـن اداره دفـاع 
کـرد. او همچنیـن در نشسـت بـه زنـان اجـازه 

نداد. شـرکت 

آقـای دانـش روز یکشـنبه، ۲۹ جـدی در یـک 
نشسـت خبـری گفت کـه از نهادهـای فرهنگی 
و علمـی و بـه طور خاص از علمـا )روحانیان( 
کـه  می خواهـد  نویسـندگان  و  اسـتادان  و 
بـه  جاهانـه  حرکت هـای  چنیـن  مقابـل  »در 

بپردازنـد.  روشـنگری 
روز شـنبه هفتـه روان نیـز نیـز اظهـارات آقای 
انصـاری یکـی ازمباحث پارلمان افغانسـتان بود 
و برخـی از اعضـای مجلـس از او انتقاد کردند.
بـا  هـم  اجتماعـی  شـبکه های  در  گروهـی 
راه انـدازی یـک دادخواسـت، از دادسـتانی کل 
افغانسـتان خواسـته اند آقـای انصـاری را مـورد 

پیگـرد قـرار دهـد.
و  نویسـینده گان  از  شـماری  حـال  باایـن 
تحلیل گـران بـا انتقـاد از گفته هـای اخیـر ایـن 
تفرقـه  پـی  او در  خطیـب مسـجد می گوینـد: 

اسـت. افغانسـتان  مذاهـب  میـان  در  افگنـی 
یعقـوب یسـنا نویسـنده می گویـد: بـه نظـر من 
مولـوی انصـاری جـدا از توهیـن بـه زنـان و 
تخلـف  دو  مذهبـی  تفرقه افگنانـه ی  سـخنان 
عملـی علیـِه دولت افغانسـتان انجام داده اسـت.

توسـط مدرسـه و  این کـه  افـزود: نخسـت  او 
اداره ی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر خـود 
دسـت بـه ایجـاد یک قلمـرو سیاسـی در درون 
اسـت  زده  افغانسـتان  قلمـرو سیاسـی دولـت 
اعـام حکومـت در درون  او  اقـدام  ایـن  کـه 
حکومـت افغانسـتان اسـت که موجـب نقـض 
حاکمیـت سیاسـی در افغانسـتان شـده اسـت

وی همچنـان گفـت: دوم این کـه هیچ مدرسـه، 
فـرد و نهـاد خصوصـی ای حق تطبیـق قانون را 
نـدارد. قانـون فقـط از طـرف نهادهـای قضایی 
دولـت افغانسـتان قابـل تطبیـق اسـت. بنابراین 
انصـاری بـا تنبیـه و تادیـب و جـزای افـراد، 
صاحیـت قانونـی نهادهـای قضایی افغانسـتان 

را نقـض کرده اسـت.
انصـاری  اگرچـه  کـرد:  تاکیـد  یسـنا  آقـای 
قانـون افغانسـتان را تطبیـق نمی کنـد، بـل بنابه 
برداشـتی کـه خودش از اسـام دارد، شـریعت 
مـورد نظـر خـود را از اسـام تطبیـق می کنـد. 
در هـر صـورت هیـچ کسـی غیـر از نهادهـای 
قضایـی دولـت افغانسـتان حـق تطبیـق قانـون 
افغانسـتان یا شـریعت اسـامی را بنابه برداشت 
خـود نـدارد. انصـاری بـرای ایـن دو اقـدام و 
تخلـف دولـت برانـداز و قانـون برانـداز خـود 

شـود. گرفتار  بایـد 

رییـس اجرایـی حکومت وحدت ملـی از ایجاد 
انتقـاد می کنـد و می گویـد کـه  وزارت صلـح 
تنهـا یـک وزارت نمی توانـد تمـام رونـد صلح 

در کشـور را بـه پیـش ببرد. 
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل کـه دیـروز در نشسـت 
شـورای وزیـران صحبـت می کـرد، تلویحـًا بـه 
محمداشـرف غنـی اشـاره کـرد و گفـت صلح 
منحصـر بـه یک فـرد و دیـدگاه یک فـرد بوده 

نمی توانـد.
حکومـت  موقـف  کـه  افـزود  عبـداهلل  آقـای 
افغانسـتان، پشـتیبانی از صلـح اسـت. بـه گفتۀ 
صلـح  بـارۀ  در  دارنـد  حـق  هـم  مـردم  او: 
موضع گیـری کننـد و بحـث و گفت وگو داشـته 

باشـند.
او فرمـان اخیـر محمداشـرف غنـی مبنـی بـر 
اعطـای تمـام صاحیت هـای رونـد صلـح بـه 
بیـان  و  »ناسـنجیده« خوانـد  را  وزارت صلـح 
کـرد که هیـأت مذاکـره کنندۀ صلـح باید جامع 

باشـد و انحصـاری گزینـش نشـود.
»وزارت دولـت در امـور صلـح« حـدود هفـت 
مـا پیس بـا فرمـان محمداشـرف غنـی ایجاد و 
عبدالسـام رحیمی بـه عنوان وزیر آن گماشـته 
»کمیتـۀ  گذشـته  هفتـۀ  آن،  دنبـال  بـه  شـد. 
هماهنگـی امـور صلـح« نیز با یک فرمـان دیگر 
محمداشـرف غنی سـاخته شـد که ریاسـت آن 

را آقـای رحیمـی بـه عهـده دارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه شـورای عالـی صلح 
بـه  و  می کنـد  کار  دولـت  در چارچـوب  نیـز 
معلـوم  اسـت.  یافتـه  اختصـاص  بودجـه  آن 
نیسـت کـه در موجودیـت ایـن شـورای، چـرا 
یـک ادارۀ مـوازی بـه نـام وزارت صلـح ایجاد 
شـده اسـت؟ از سـوی هـم، بربنیاد یـک فرمان 
دیگـر محمداشـرف غنی از این پـس تمام امور 

مربـوط بـه صلـح ماننـد سـفرها، سـخنرانی ها، 
و  نظـر  زیـر  بایـد  و...  تحقیـق  کنفرانس هـا، 
نظـارت وزارت دولـت در امـور صلح صورت 

. د گیر
کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  گفته هـا  ایـن 
سـر  بـر  امریکایی هـا  و  طالبـان  نماینـده گان 
بـه  یک هفته یـی«  از  بیـش  »کاهـش خشـونِت 
نتیجـه رسـیده انـد و نیـز دو طـرف در قطـر 
مراسـم  و  مـکان  بـرای  گفت وگـو  سـرگرم 
گفتـه  انـد.  جنـگ  پایـان  توافق نامـۀ  امضـای 
می شـود کـه پـس از امضـای ایـن توافق نامـه، 
راه بـرای آغـاز گفت وگوهـای میان افغانـی نیـز 

می شـود. بـاز 
امـا بـا این همـه، حکومـت آغـاز گفت وگوهای 
بین اال افغانـی را مشـروط بـه اعـام آتش بـس 
اسـت.  کـرده  طالبـان  سـوی  از  سراسـری 
همچنـان طـرف طالبـان و حکومت افغانسـتان 
تفسـیر متفـاوت از مفهـوم »کاهـش خشـونت« 
و »آتش بـس« دارنـد. طالبـان در تمـام مرحلـۀ 
گفت وگوی شـان بـه »آتش بـس« تـن نـداده و 
همـواره از مفهـوم »کاهش خشـونت« یاد کرده 
انـد کـه به معنای حالـت »احتیاط فعال« تفسـیر 
شـده اسـت. امـا از نظـر حکومـت، »کاهـش 
زمیـن  بـه  و  جنـگ  کامـل  قطـع  خشـونت« 
گذاشـتن سـاح نیسـت، بلکـه ادامـۀ جنـگ به 
صـورت محـدود اسـت کـه نمی توانـد بـرای 

آغـاز گفت وگـو کافـی باشـد.

عبداهلل غنی را به انحصارگرایی متهم کرد
رییـس اجرایـی در بخـش دیگـر سـخنانش از 

مقرری هـای اخیـر در سـطح دولـت انتقـاد کرد 
تقرری هـا و تصمیم هـای  کـه  داشـت  بیـان  و 
ثبـات  نفـع  بـه  صـورت  هیـچ  بـه  یک طرفـه 

سیاسـی کشـور نیسـت.
او ایـن تقرری هـا را »انحصارطلبانـه« خوانـد و 
اظهـار داشـت کـه چنیـن اقدام هایـی بـه »خیر« 
»برخـی  گفـت:  او  نیسـت.  افغانسـتان  مـردم 
براسـاس  و  یک طرفـه  تصامیـم  و  مقرری هـا 
سـلیقۀ شـخصی گرفتـه می شـود. اقداماتـی که 
سـبب بی ثباتـی می شـود، عواقب خوبـی در پی 
نخواهد داشـت. امیـدوارم همه متوجـه این امر 

. باشند«
کـه حکومـت وحـدت  عبـداهلل گفـت  داکتـر 

ملـی برمنـای توافق نامۀ حکومـت وحدت ملی 
شـکل گرفتـه و تـا زمانـی کـه نتایـج انتخابات 
ریاسـت جمهوری اعام نشـود، ایـن حکومت 

پابرجـا خواهـد بود.

امریکا در پروسۀ صلح صادق نیست
شـماری از اعضـای مجلـس سـنا امـا مدعـی 
انـد که ایـاالت متحـدۀ امریـکا در رونـد صلح 
افغانسـتان صـادق نیسـت. آنـان در  بـا مـردم 
نشسـت دیروزشـان گفتنـد کـه طـرح »کاهـش 
خشـونت« »بی معنـا« اسـت و طالبـان بایـد بـه 

تأمیـن آتش بـس تـن دهنـد.
سـنا  مجلـس  رییـس  مسـلم یار،  فضل هـادی 

گفـت کـه اگـر امریکایی ها بـا مردم افغانسـتان 
صـادق اسـت، بایـد طـرح آتش بـس را بـاالی 

طالبـان بقبوالنـد.
طـرح  کـه  داشـت  اظهـار  مسـلم یار  آقـای 
کاهـش خشـونت فاقـد معنـا و تعریـف دقیـق 
در  دولـت  وزارت  کـه  کـرد  بیـان  او  نـدارد. 
امـور صلـح تـاش می کنـد تـا در هماهنگی با 
سیاسـت مداران یـک هیـأت همه شـمول بـرای 

بـا طالبـان گزینـش کنـد.  گفت وگـو 
در سـوی دیگـر، فیصل سـمیع، منشـی مجلس 
سـنا گفـت که »شـک« مردم افغانسـتان نسـبت 
بـه صداقـت امریـکا در قبـال مـردم افغانسـتان 
بـه »یقیـن« تبدیـل شـده اسـت. آقـای سـمیع 
در  طالبـان  بـا  امریـکا  گفت وگـو  کـه  افـزود 
افغانسـتان  مـردم  برابـر  در  توطیه یـی  واقـع 
طـرح  کـه  شـد  مدعـی  سـناتور  ایـن  اسـت. 
کاهـش خشـونت ها فریبـی بـه خاطـر نجـات 
جنگجویـان طالبـان از فشـارهای نظامی اسـت.
محمدحنیـف حنفـی، عضو دیگر سـنا گفت که 
آن گونـه کـه از برآینـد نشسـت قطر مشـخص 
اسـت؛ امریـکا قصـد دارد تجربـه رونـد صلـح 
زمـان داکتر نجیـب را در افغانسـتان تکرار کند. 
او امـا افـزود کـه طالبـان بایـد از ایـن تجربـه 
درس بگیرنـد و بیاینـد بـا برقـراری آتش بـس 
مذاکـرات مسـتقیم را دولـت افغانسـتان آغـاز 

. کنند
مجلـس  اول  معـاون  ایزدیـار،  علـم  محمـد 
می خواهـد  امریـکا  کـه  زمانـی  می گویـد 
توافقنامـۀ خـروج سـربازانش را بـا طالبان امضا 
کنـد، پـس دیگـر بهانه یـی بـرای ادامـۀ جنـگ 
طالبـان باقـی نمی مانـد و ایـن گـروه بایـد فوراً 
مذاکـرات  سراسـری  آتش بـس  برقـراری  بـا 

صلـح را بـا دولـت افغانسـتان آغـاز کنـد.

با نزدیک شدن توافق صلح طالبان و امریکا
تفاوت دیدگاه ارگ و سپیدار برای آغاز گفت وگوهای صلح ادامه دارد

حقوق دانان:
مولـوی انصـاری در بـرابـر حکـومت 
و نظـم جامعـه »بغـاوت« کـرده است

ناجیه نوری 

روح اهلل بهزاد
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نگـاهـی 
به کتـاِب

انسان  تاریخ زنده گی می کنیم که زنده گی  از  در جایی 
بسیار پیچیده تر از پیشینیانش شده است. روابط اقتصادی 
شکل  کان  سطح  در  افراد  سرنوشِت  و  سیاسی  و 
زنده گی  که  دولت هاست  بزرِگ  تصمیمات  و  می گیرد 
ملت های شان را می سازد. یکی از مهم ترین و جدی ترین 
مسایلی که انساِن امروز درگیر آن است، اقتصاد است. 
یک  در  زنده گی  سطح  که  است  مشخصه یی  اقتصاد 
افراد از زنده گی  کشور را تعیین می کند و در رضایِت 
در  اقتصادی  بحران های  می کند.  ایفا  را  اساسی  نقش 
و  بوده اند  انقاب ها  از  بسیاری  ریشۀ  جهـان  سطح 
دولت هایی که توانسته اند رفاه اقتصادی را تأمین کنند، 
تا حد زیادی توانسته اند رضایت ملت های شان را جلب 
کنند و سال های آرام و بی دغدغه یی را بگذرانند. دارون 
مشهوری  اقتصادداناِن  رابینسون  جیمز  و  اوغلو  عجم 
ملت ها  »چرا  عنوان  زیر  کتابی  که  جهان اند  سطح  در 
اقتصاد  نقش  کتاب  این  نوشته اند.  می خورند«  شکست 

در بازی جهانی را تحلیل کرده است. 

دربارۀ کتاب  
کتاب »چرا ملت ها شکست می خورند؟« با عنوان اصلی 
 why nations fall: the origins of power,«
properity and poverty« سال ۲01۲ منتشر شده 
است. این کتاب ریشه های فقر و قدرت در ملت ها را 
بررسی کرده و به اقتصاد از دریچۀ سیاست نگاه کرده 
دیگری  مهِم  مطلب  توسعه،  در حال  است. کشورهای 

است که این کتاب روی آن تمرکز کرده است.
بر  مفصلی  مقدمۀ   13۹۲ سال  در  میدری«  »احمد 
به  می خورند؟«  شکست  ملت ها  »چرا  کتاب  ترجمۀ 
کتاب  مباحث  مقدمه،  این  در  او  است.  نوشته  فارسی 
کتاب  این  مطالعۀ  است  معتقد  و  کرده  تحلیل  را 
در  سیاست مداران  خصوص  به  سیاست مداران  برای 
کشورهای در حال توسعه بسیار مفید است. در بخشی 
از مقدمۀ میدری آمده است: »مشکل سیاست مدار عمومًا 
کمبود علم و دانش نیست؛ مشکل دوراهی حفظ قدرت 
تأمین  یا  عمومی  منافع  کردن  قربانی  طریق  از  سیاسی 
منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی 
است.... گروهی از اقتصاددانان، از جمله منکور اولسون 
بر  کتاب  این  نویسنده گاِن  مانند  به  نورث،  داگاس  و 

اهمیت دوراهی سیاست مدار تأکید کرده اند.«

مروری بر فصل های کتاب  
که  است  شده  آغاز  پیش درآمدی  با  کتاب  اصلی  متن 
در آن نویسنده گان دربارۀ موضوع و محتوای کتاب و 
هدف شان از نگارش آن مطالبی را آورده اند. این پیش 
درآمد بر این مسأله تأکید دارد که ریشۀ نارضایتی فقر 
است و کلید حل مسایل جهان را در اقتصاد می بیند. در 
ادامۀ کتاب، نویسنده گان در پانزده فصل نظریاِت خود 
را شرح داده اند. عناوین فصل های کتاب »چرا ملت ها 

شکست می خورند؟« به شرح زیر است:
فصل اول: خیلی نزدیک، خیلی متفاوت

فصل دوم: نظریه هایی که جواب نمی دهند
فصل سوم: تولید فقـر و غنا

برهه های  و  کوچک  تفاوت های  چهارم:  فصل 
سرنوشت ساز 1: وزن تاریخ

است:  نتیجه بخش  و  دیده ام،  را  آینده  من  پنجم:  فصل 
رشد تحت سلطۀ نهادهای استثماری

فصل ششم: جدایی
فصل هفتم: نقطۀ عطف

فصل هشتم: در سرزمین ما نه: موانع توسعه
فصل نهم: توسعۀ معکوس

فصل دهم: »پراکنده گی رفاه«
فصل یازدهم: چرخۀ تکاملی
فصل دوازدهم: چرخۀ شوم

فصل سیزدهم: امروزه چرا ملت ها شکست می خورند
فصل چهاردهم: در هم شکستن قالب

فصل پانزدهم: »فهم فقر و غنـا«
به  کتاب   در  شده  استفاده  منابع  نیز  کتاب  پایان  در 
خوانندۀ  تا  است  آمده  جزییات  با  و  جداگانه  صورِت 
مطالعات  می خواهد  آنچه  هر  دربارۀ  بتواند  عاقه مند 
منابع  نیز  ادامه  در  باشد.  داشته  کامل تری  و  بیشتر 
تا  است  آمده  استفاده شده اند،  کتاب  در  که  نقشه هایی 
اطاعاِت کتاب هرچه مستندتر در اختیار خواننده باشد.

نقدها و نظرات دربارۀ کتاب  
کتاب »چرا ملت ها شکست می خورند« در سراسر جهان 
توانسته است توجهاِت زیادی را به خود جلب کند. در 
ایران متخصصان زیادی به این کتاب توجه نشان داده اند 
شده  منتشر  مختلفی  نظراِت  و  نقدها  آن  دربارهۀ  و 
»جامعه شناسی  کتاب  نویسندۀ  قلی«  »علی رضا  است. 
شکست  ملت ها  چرا  کتاب  نقد  جلسۀ  در  نخبه کشی« 
شکست  ملت ها  چرا  »کتاب  است:  گفته  می خورند 
و  است  نرفته  پیش  مشخصی  مفروضات  با  می خورند 
به  و  می گیرد  نادیده  را  جغرافیا  که  دارد  نقطه ضعفی 

فرهنگ تاریخی نگاه نمی کند.«
و  نقدها  نیز  امریکایی  معروف  میلیارد  گیتس«  »بیل 
نظراتش را دربارۀ چرا ملت ها شکست می خورند منتشر 
کتاب  این  بر  اپل  مالک  نقِد  از  بخشی  در  است.  کرده 
ساده  و  مبهم  را  نویسنده گان  تحلیل  »من  است:  آمده 
فراگیر در  اقتصادي  و  نهادهاي سیاسي  از  فراتر  یافتم. 
مقابل استخراجي. آن ها علي رغم وجود تاریخ و منطقه، 
عبارت ها  گرفته اند.  نادیده  را  دیگر  موثر  عوامل  کلیۀ 
هرگز  آن ها  و  نشده اند  تعریف  واقعًا  اصلي  مفاهیِم  و 
به  مي تواند  کشور  یک  چگونه  که  نمي دهند  توضیح 
سمتي حرکت کند که نهادهاي فراگیرتري داشته باشد.«

جوایز و افتخارات کتاب  
کتاب »چرا ملت ها شکست می خورند؟« جوایزی را هم 
از آِن خود کرده است. سال ۲01۲ این کتاب در فهرست 
نامزد های جایزۀ کتاب اقتصادی سال »فایننشیال تایمز و 
مک کینزی« قرار گرفت و توانست جایزۀ کتاب سیاسی 

»پدی پاور و سیاست کلی« را به دست آورد. 
توانسته  می خورند؟«  شکست  ملت ها  »چرا  همچنین 
در سال  را  راس«  »آرتور  و  گلبر«  »لیونل  است جوایز 

۲013 از آن خود کند.

دربارۀ نویسنده گان کتاب
ترکیه  متولد  امریکایی  اقتصاددان  اوغلو  عجم  دارون 
در  را  ابتدایی اش  تحصیات  او  است.   1۹67 سال  در 
ترکیه گذرانده و برای گذراندن تحصیات عالی راهی 
انگلستان شده است. او در دانشگاه یورک درس خوانده 
و مدرک دکترای خود را از مدرسۀ اقتصاد لندن دریافت 
استخدام  به  اوغلو  عجم  بعد  سال  یک  است.  کرده 
 1۹۹3 سال  از  و  درآمد  ماساچوست  فناوری  انستیتو 

استاد این دانشگاه است. 
دارون عجم اوغلو از سال ۲006 عضو پیوستۀ فرهنگستان 
هنر و علوم امریکاست. این اقتصاددان جوایز مختلفی 
آِن خود کرده است که مهم ترین آن ها مدال  از  را هم 
»جان بیتز کارک« است. عجم اوغلو کتاب ها و مقاالت 
مختلفی نیز در زمینه های اقتصادی دارد که از میان آن ها 
دیکتاتوری  اقتصادی  »ریشه های  کتاب های  به  می توان 
مدرن«  اقتصادی  رشد  بر  »معرفی یی  و  دموکراسی«  و 

اشاره کرد.
جیمز رابینسون سیاست دان و اقتصاددان انگلیسی است 
تحصیات  او  است.  آمده  دنیا  به   1۹60 سال  در  که 
آغاز کرده و  لندن  اقتصاد  را در مدرسۀ  دانشگاهی اش 
کرده  دریافت  امریکا  در  ییل  دانشگاه  از  را  دکترایش 

است. 
دکتر رابینسون در دانشگاه های زیادی از جمله دانشگاه 
کالیفرنیا، دانشگاه برکلی و دانشگاه ملبورن تدریس کرده 
 ۲015 تا   ۲004 سال  بین  سال های  همچنین  او  است. 
را در دانشگاه هاروارد فعالیت کرده و در حال حاضر 
فعالیتش  دوران  در  او  است.  شیکاگو  دانشگاه  استاد 
آثار  میان  از  است.  رسانده  چاپ  به  نیز  را  کتاب هایی 
جیمز رابینسون می توان به کتاب های »نقش نخبگان در 
پیشرفت اقتصادی«، »پیشرفت آفریقا از نگاه تاریخی« و 

»آزمایش های طبیعی تاریخ« اشاره کرد.

ترجمۀ کتاب
می خورند،  ملت ها شکست  چرا  کتاب 
را  کتاب  این  است.  تخصصی  کتابی 
دانشکدۀ  استاد  میردامادی  محسن 
تهران  دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق 
فارسی  به  نعیمی پور  حسین  محمد  و 
این  بهشتی«  »علی رضا  برگردانده اند. 
چرا  است.  کرده  ویرایش  را  ترجمه 
نشر  را  می خورند  شکست  ملت ها 
کرده  ایران  کتاب  بازار  روانۀ  روزنه 
ملت ها  کتاِب چرا  از  بخشی  در  است. 

شکست می خورند، می خوانیم:
اقتصاد مدار 3۸ درجه

جنگ  که  زمانی   ،1۹45 تابستان  در 
استعمار  بود،  پایان  به  رو  دوم  جهانی 
فرو  هم  از  کره  جزیرۀ  شبه  در  ژاپن 
و  قید  بدون  تسلیم  از  ماه  یک  پاشید. 
شرط ژاپن در 15 آگوست همان سال 
نگذشته بود که کره در مدار 3۸ درجه 
جنوب،  شد.  تقسیم  نفوذ  حیطۀ  دو  به 
و  می شد  اداره  متحده  ایاالت  توسط 
شمال، توسط روسیه. در ژوئن 1۹50، 
ارتش  اشغال  به  جنوبی  کرۀ  که  زمانی 
و  تنش  پر  صلح  درآمد،  شمالی  کرۀ 
جای  ابرقدرت  دو  میان  سرد  جنگ 
در  داد.  کره  خونین  جنگ  به  را  خود 
گسترده یی  تهاجمات  شمالی  کرۀ  ابتدا 
را سازمان دهی کرد و »سئول« پایتخت 
کلی  به  پاییز  تا  اما  گرفت،  را  جنوب 
که  بود  پس  آن  از  شد.  رانده  عقب 
از  برادرش  و  وو«  پیونگ  »هوانگ 
وون  پیونگ  هوانگ  شدند.  جدا  هم 
خوش اقبال بود که پنهان شد و از افتادن 
به دست ارتش کرۀ شمالی گریخت. او 
در جنوب اقامت گزید و به عنوان یک 
داروساز مشغول به کار شد. برادر وی 
مجروحان  سئول،  در  که  بود  پزشکی 

ارتش کرۀ جنوبی را درمان می کرد. با عقب نشینی کرۀ 
شمالی او را به شمال بردند. این دو که در سال 1۹50 
طوالنی  جدایی  یک  از  پس  بودند،  شده  جدا  هم  از 
در  را  یکدیگر  اولین بار  برای   ۲000 سال  در  50ساله 
سئول ماقات کردند؛ یعنی پس از آن که سرانجام دو 
دولت توافق کردند برنامۀ محدودی را برای پیوند مجدد 

خانواده ها به اجرا درآورند.
نیروی  در  پزشک  عنوان  به  وون«  پین  »هوانگ  برادر 
هوایی به کار گرفته شد، که در یک دیکتاتوری نظامی 
اما در کرۀ شمالی حتا  شغل خوبی به حساب می آمد. 
آن هایی که از امتیازات ویژه برخوردار بودند، وضع شان 

تعریفی نداشت.
منبـع:

https://fidibo.com/book/63289

چرا ملت ها 
شکست 

می خورند؟
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»دریـا« رمـان واقع گـرای ُمـدرن از نـوع داسـتانـ  خاطـره، 
بـا دیـدگاه مـن راوی گذشـته نگر بـا نـگاه نوسـتالژیک بـه 
گذشـته ـ به دلیـل توجـه بـه دغدغه هـای ذهنی شـخصیت 
اصلـی و کنـکاش در گذشـتۀ او بـرای کسـب هویـت ـ 
رمـان روان شناسـی ذهنی سـت؛ کـه از دو فصـل تشـکیل 
شـده اسـت. در فصـل اول، نویسـنده از راوی پیـری بـه 
نـام »مکـس مـوردون« می گویـد کـه در اثـر مـرگ همسـر 
و رونـد ُکنـد نوشـته هایش )زنده گی نامـۀ بونـار ـ مشـتی 
یادداشـت نیم پـز و مقدماتـی( بـه خانۀ روسـتایی بـه جایی 
کـه بـه آن دلبسـته گی خاصـی دارد، بازمی گردد تـا به گفتۀ 
خـودش از حـال فـرار کنـد؛ تـا بـا به یـادآوری گذشـته ها 
و جزییـات ظریـف بـه ظاهـر بـی ارزش کـه بـار خاطـره 
وجودشـان  سـال  سـال های  کـه  را  »چیزهایـی  می شـوند 
فرامـوش شـده بود، ناگهـان پیدا کند.« او بـا مرور خاطرات 
ازهم گسـیخته اش، بـه شـناخت خـود و جهـان پیرامونـش 
می رسـد، بـه یـک نـوع معالجـه )هومیوپاتیـک( کـه در اثر 
تفسـیر همیـن ُخرده روایت هـا برایـش حاصل می شـود؛ به 
هویتـی کـه تنهـا بـا یـادآوری امکان پذیر می گـردد، چرا که 
او معتقد اسـت »گذشـته و آیندۀ محتمل و نامحتمل از یک 
نقطـه آغـاز می شـود.«)ص۸0( همان طور که گادامـر نیز در 
مـورد زمـان  می گویـد: »زمـان حـال تنهـا در پرتو گذشـته 
قابـل  درک اسـت؛ و بـا گذشـتۀ تداومـی زنـده را تشـکیل 
می دهـد؛ و گذشـته همـواره از دیدگاه هـای جانب دارانۀ ما 

در حـال شـکل می گیـرد.« )ایگلتـون،13۸6:ص۹۹(
امـا بیـان ایـن روایت هـای ذهنـی تو در تـو بدون انسـجام 
زمانـی، تـا نیمه هـای فصـل اول بـا جمـات طوالنـی کـه 
باعـث  و  اصلی سـت  قصـۀ  یافتـن  گیـِچ  هنـوز  خواننـده 
ضرب آهنـگ کنـد اثـر می شـود؛ در فصل دوم به خوانشـی 
راحت تـر بـا تعلیـق بیش تـر و جمـات کوتاه تـر همـراه 
رمـان،  انتهـای  به خصـوص  و  دوم  فصـل  در  می شـود. 
نویسـنده بـا گشـودن راز زنده گی شـخصیت های داسـتانی 
چـون »رز« معلـم سـر خانۀ خانـوادۀ گریـس  و عشـقش 
بیـن مکـس، کلویـه و  بـه پـدر خانـواده؛ رابطـه  نسـبت 
همچنیـن بازگشـت نامـزد »کلر« و آغـاز زنده گی مشـترک 
بـا  تند تـر، خوانشـی راحت تـر  بـه ضرب آهنگـی  دو،  آن 

متـن می رسـد. نسـبی در  لذت بخشـی 
همان طـور کـه گفتـه شـد، راوی بهانـۀ روایتـش را مـرور 
خاطـرات و بازیافتـن هویـت خـود می دانـد؛ او بـا کمـک 
ذهنیـت و حافظـۀ خوبـی کـه دارد )ص130( بیش تـر از 
زمـان گذشـته روایـت می کنـد تـا حـال؛ او از تقابـل بیـن 
خانـوادۀ فقیـرش بـا آن اتاق هـای دنگال شـان بـا خانـوادۀ 
بـا  پدرانـی  خشـونت  از  می گویـد،  گریـس  ثروتمنـد 
بی رحمانه یـی  تلـخ  طنـز  حـس  و  خشـن  شـوخی های 
کـه در وجودشـان مـوج می زنـد، کـه یـا خانـواده را تـرک 
می کننـد )ماننـد پـدر خـودش( و یـا بـا وجـود حضـور 
فیزیکـی در خانـواده، نقشـی در رابطـۀ عاطفی و زناشـویی 
ندارنـد و تنهـا بـه فکـر خـود هسـتند؛ از »آقـای گریـس، 
پیـر بـز خنـدان«)ص10۲( مردکـی که راوی نوجـوان دلش 
می خواهـد از اتـاق بـا لگـد بیـرون بیانـدازدش و بـه او 
بگویـد هـری حیـف نـان. راوی هم چنیـن از عشـق اولیـۀ 
خود نسـبت بـه خانم گریـس می گوید، از رابطـۀ نوجوانی 
کـه از غـم عشـق بی خـود می شـود؛ نوجوانی کـه می تواند 
دل بـه عشـق دختـر خانـواده  نیـز بدهـد، عشـقی کـه بـی 

سـرانجام اسـت و بـا مـرگ دختـر خاتمـه می یابـد.
بیـان ایـن روایت هـای بـه ظاهـر گسسـته، خواننـده را بـا 
زنده گـی فـردی در دنیـای مـدرن آشـنا می کنـد؛ دنیایـی 
کـه در آن روابـط انسـانی کم رنـگ می شـود و انسـان بـا 
زیـرا در  نـگاه می کنـد؛  بـه گذشـته  نوسـتالژیک  نگاهـی 
رمـان مـدرن، گذشـته در حـال، متجلـی شـده و اثـر گذار 
تنهایـی آدم هایی سـت کـه  اسـت. رمـان مـدرن، حدیـث 
نـوع  ایـن  در  می کننـد.  زنده گـی  خاطره های شـان  بـا 
رمـان، نویسـنده دیگـر به نقـل حـوادث متعـدد و هیجانی 
نمی پـردازد، بلکـه بـه بیـان ذهنیـت فـرد توجـه دارد؛ در 
رمـان مـدرن دسـت یافتن بـه حقیقـت، امری کامـًا فردی 
می شـود و فـرد به واسـطۀ خاطراتی کـه از افـکار و اعمال 
می یابـد.  دسترسـی  خـود  هویـت  بـه  دارد،  گذشـته اش 
درسـت ماننـد نوجـوان رمـان »دریـا« نوجوانـی کـه از فقر 
خـود بـه سـوی ثـروت گام برمـی دارد و بـرای رسـیدن به 
ایـن هویـت گاه شـاید مجبـور شـود بـه فـردی از قشـر و 
طبقـۀ خـود آزار برسـاند؛ پسـری که  مجبور اسـت دسـت 
بـه خشـونت و آزار ملخ هـا بزنـد تـا بتوانـد مـورد قبـول 
کلویـه دختـر ثروتمنـد قـرار گیـرد)ص۹5(، نوجوانـی کـه 
بـرای یافتن شـخصیت خـود مـدام از دیگـران الگوبرداری 

می کنـد.
»من هیچ وقت شـخصیت نداشـتم، دسـت کم به آن شـکلی 
کـه دیگـران داشـتند یـا خیـال می کننـد کـه دارنـد، مـن 
نداشـتم. مـن همیشـه هیچ کـس بودم کـه بهتریـن آرزویش 

ایـن بود کـه شـخصیتی باشـد«. )ص176(
و این هـا حکایـت حـال انسـان تک افتـادۀ مدرنی سـت کـه 
در سرگشـته گی و بی هویتـِی خـود در مـال و روزمره گـی 
زنده گـی دسـت وپا می زنـد. همان طـور کـه سـرهنگ در 
می بـرد.  فـرو  در گریبـان  بی کسـی خـود سـر  و  تنهایـی 
نویسـنده برای سـاختن وجه مـدرن داسـتان، روایتش را از 
میانـه شـروع می کنـد و حالـت دوارماننـدی بـه آن می دهد 

تـا بیانگـر چرخـش ایـن زنده گـی تکراری باشـد. 
حمـل  خودمـان  درون  دیگـران،  خاطـرۀ  از  »جنازه یـی 

می کنیـم تـا زمانـی که جـان از تن مـان در بـرود، بعد نوبت 
ماسـت کـه مدتـی در ذهـن دیگـران بمانیـم و بعـد نوبـت 
آن هـا برسـد کـه بیافتنـد و بمیرند و نسـل ها همیـن چرخه 

ادامـه یابـد.« )ص۹7(
بـه  می تـوان  متنـی  مشـترک  بن مایه هـای  و  موتیف هـا  از 
مـرگـ  فـرار از زمـانـ  عشـقـ  دریـاـ   مـال در زنده گی 
اشـاره کـرد. بن مایه هایـی کـه گاه به حالـت نمادیـن به کار 
راز  زنده گـی،  و  حیـات  مـادر  دریـا:  می شـوند:  گرفتـه 
نامتناهـی بـودن معنـوی، مـرگ و تولـد دوبـاره، ابدیـت و 

امتـداد زمـان، ناخـودآگاه. 3
در بیش تـر صحنه هـای رمـان، دریـا نقـش موثـر و تکـرار 
می شـود  باعـث  کـه  جایی سـت  دریـا  دارد.  شـونده یی 
شـخصیتی کـه خـود را کوچک و فقیـر می داند، بـه بزرگی 
نشـان  بـرای  کـه جایگاهـی  برسـد؛ چـرا  برجسـته گی  و 
دادن قابلیـت و مهارت هـای اوسـت »نیـازی بـه این همـه 
خودنمایـی نیسـت.« )ص111(. دریا مکانی سـت که راوی 
را بـه خـود فـرا می خوانـد و او بهتریـن مـرگ را غنـودن 
در بسـتر دریـا می دانـد. او بـه گونه یـی خـاص بـه دریـا 
توجـه دارد و ایـن توجه شـاید بـه این دلیل اسـت که دریا 
محـل دفن عشـق او »کلویه« اسـت. دریایی که حتـا بعد از 
ازدواج بـا آنـا باز آرامـش را تنها در کنـار آن می توان یافت 
»بـا آنـا تـوی ]داخـِل[ خانۀ قدیمی مـان که بین دریـا و کوه 
قـرار داشـت می نشسـتیم و...« )ص77( دریایـی کـه بارهـا 
روای را بـه خـود فـرا می خواند و او بیش تـر اوقاتش را در 

کنـار آن می گذرانـد. )پایـان فصـل یـک و دو( 
فـرار از زمـان: »رجعـت بـه گذشـته« مـکان کمـال، یعنـی 
اندوهبـار  هبـوط  از  بشـر  کـه  بی پایانـی  رسـتگاری 
خـود داشـته. 4 )همـان، ص17۹( رجعتـی کـه در متـن 
بارهـا بـه وقـوع می انجامـد و بانـی شـناخت و دانسـتِن 
راوی سـت »مسـاله یی کـه االن بـا آن روبه رو هسـتم، دقیقًا 
مسـالۀ دانسـتن اسـت. اگـر خودمـان نبودیـم، پـس کـی 
بودیـم؟« )ص176( فـرار از حـال و رجعتـی کـه بـا نـگاه 

اسـت. تـوام  هستی شناسـانه 
مـرگ: حضـور مـرگ را می تـوان در صحنـۀ مانـدگار غرق 
شـدن کلویـه و مایلـز یافـت؛ مرگ خانـم و آقـای گریس، 
مـرگ چارلـی پیر، پـدر آنا و سـپس مرگ آنا که بانی سـفر 

و حرکـت مکـس موردون می شـود.
کار  دسـتمایۀ  کـه  کهن الگویی سـت  خـود  عشـق  عشـق: 
به خصـوص  می گیـرد،  قـرار  نویسـنده گان  از  بسـیاری 
عشـق های نافرجـام کـه بـا شکسـت روبه روسـت. عشـق 
اولیـه و کودکانـه راوی نسـبت بـه خانـم گریـس، »دردی 
کـه قلـب یـک پسـربچه را پـر می کنـد .« )ص7۲(. عشـق 
مکـس نسـبت بـه کلویه که بـا او بدرفتـاری می کنـد و گاه 

نادیـده اش می گیـرد. عشـق بیـن راوی و آنا که بـه زنده گی 
مشـترک می انجامـد، ولـی بـا مـرگ و بیمـاری آنـا خاتمـه 
می یابـد. عشـق بیـن رز، معلـم سـرخانه بـا آقـای گریـس 
کـه بی سـرانجام اسـت و در انتهـا عاقـه و عشـق بین کلر 

و نامـزدش.
تقابـل مـرگ ـ  بـه  ابتـدا  بایـد  متنـی  تقابل هـای مهـم  از 
زنده گـی و سـپس فقـرـ  ثـروت اشـاره کـرد. نویسـنده بـا 
قـرار دادن راوی فقیـری کـه آلونک نشـین اسـت و مـدام 
از بیغوله یـی بـه بیغوله یـی دیگـر در حـال جابه جایـی؛ در 
مقابـل خانواده هـای ثروتمنـدی چـون گریس و پـدر آنا از 
»آدم هایـی کـه خانه هـای درسـت و حسـابی داشـتند و بـا 
آلونک نشـین ها قاتـی نمی شـدند« )ص۸۹( سـخن بـه میان 
مـی آورد. امـا آن چـه کـه در متـن بـرای بـار دوم و این بـار 
از سـوی آنـا باورپذیـر نمی شـود؛ ارتبـاط  مکـس فقیـر 
آلونک نشـین بـا آنـای نسـبتًا ثروتمنـد اسـت. در وهلۀ اول 
وقتـی مکـس بـه خانـۀ گریس هـا راه می یابـد »و از عمـق 
آن پله هـای طبقـات اجتماعـی ـ کـه جایـگاه هر فـرد را از 
پیـش در جامعـه مشـخص و تعییـن می کند ـ راهـی به باال 
می یابـد و بـا خانـوادۀ گریـس قاتـی می شـود.« )ص۹0( 
خواننـده می پذیـرد کـه خانـم گریس بـه علت این کـه اوالً 
مکـس را هم سن وسـال کودکانـش می پنـدارد و از سـوی 
دیگـر، چـون می خواهـد انگیزه یـی در دل آقـای گریـس 
بی تفـاوت بـا آن خنده هـای تمسـخرآمیزش ایجـاد کنـد، 
بـه مکـس توجـه نشـان می دهـد و او را بـه خانـۀ خـود 

می پذیـرد؛ ولـی ایـن پذیـرش از سـوی پـدر آنـا، مـردی 
کنـس کـه وضـِع توپـی دارد و مثـل خرپول ها عینـک گندۀ 
می شـود.  پذیرفتـه  و  توجیـه  چه گونـه  می زنـد،  سـنگینی 
مگـر نـه این کـه چارلـی پیـر خـود جـزو ثروتمندان شـهر 
بـه حسـاب می آیـد، پـس چه طـور تـا ایـن حـد راحـت با 
مکـس برخـورد می کنـد. تنهـا بـه ایـن علـت کـه مکـس 
قدبلنـد اسـت و چارلـی راحت بـا بلندقد ها کنـار می آید؟! 
ایـن باورناپذیـری وقتـی شـدت می یابـد کـه آنـا از مکس 
راوی  گفتـۀ  بـه  کـه  عملـی  می کنـد،  فقیـر خواسـتگاری 
ماننـد شـیرجه زدن در آب و بانـی کم نفسـی او می شـود. 
»از آن بـاال بـه دنیـای آنـا و پـدرش پـرت شـدم کـه انگار 
دنیایـی دیگـر بـود.« )ص۸6( به راسـتی چـرا راوی که حتا 
جزیی تریـن حـوادث گذشـته را مـو بـه مـو نقـل می کنـد، 
نبایـد از رابطـۀ عمیـق بیـن خود و آنـا و چه گونه گـی ادامۀ 
آشـنایی اش و این کـه چـه اتفاقـی روی می دهـد تـا آنـا از 
او خواسـتگاری کنـد، حـرف بزنـد؛ آشـنایی و عشـقی کـه 

ماندگارتـر از عشـق کلویـه بـه نظـر می رسـد. 
از ُخرده گیـری هـای دیگـر بایـد بـه اطاع دهـی نویسـنده 
اثـر اشـاره کـرد و این کـه چـرا راوی تنهـا در  در پایـان 

»دوشـیزه  و  »رز«   بـودن  یکـی  از  پایانـی،  سـطر های 
واواسـور« می گویـد. راوی کـه دغدغـۀ ذهنـی اش مـرگ 
کلویـه اسـت، به جـای آن کـه از علـت خودکشـی کلویـه 
بپرسـد تـا شـکش بـه یقیـن مبـدل شـود، از سرنوشـت 
مـادر کلویـه ـ کـه تقریبـًا معلـوم و قابـل پیش بینی سـت ـ 
می پرسـد؛ کتمـان ایـن اطاعـات و یا افشـای آن به راسـتی 
افشـای  دارد؟  داسـتانی  پیشـبرد روایـت  چـه سـودی در 
ایـن نکتـه در کنـار ابهـام دلیـل خودکشـی کلویـه کـه بـه 
مـرگ مایلـز نیـز منجـر می شـود آیـا از اهمیـت بیش تـری 
برخـوردار اسـت؟! و واقعـًا ایـن رابطـه بازسـازی شـده و 
فاصلـۀ رسـمی بـرای حفـظ ارتباط بیـن مکس و دوشـیزه 
واواسـور از چه رو الزم و ضروری سـت؟ )ص۲0۹( راوی 
کـه از سـویی به دل بسـته گی دوشـیزه واواسـور نسـبت به 
خـود و کم محلـی نسـبت به سـرهنگ می گوید و از سـوی 
دیگـر، خـود را بانـی اختاف بین واواسـور و بـان می داند 
»کم کمـک معلـوم شـد که دعوا سـر من اسـت و هـر کدام 
از طرفیـن سـعی دارنـد یـک جـوری مـرا طرف خودشـان 

)ص167(  بکشـانند« 
از چـه جهـت اطاعـات غلـط به خـورد خواننـده می دهد 
برمـا  را  داسـتانی  دو شـخصیت  بـودن  یکـی  زودتـر  و 
نمی کنـد. ایـن ابهاماتی سـت کـه در کنـار محاسـن اثر ذهن 
خواننـده را بـه خـود درگیـر می کنـد. ای کاش جـان بنویل 
در انتهـای رمـان بـه ایـن مسـایل نیـز می پرداخـت تـا این 

انـدک ُخرده گیـری را نیـز از منتقـد می گرفـت.

بـا تمـام ایـن اوصـاف و ُخرده گیری هـای انـدک، جـا دارد 
کـه گفتـه شـود رمـان »دریا« بـه علـت آن کـه تک افتاده گی 
انسـان مـدرن و افـول معنویـت را بـه بیانـی سـاده روایت 
می کنـد، بـه تـداوم گذشـته در حـال می پـردازد و خواننده 
را بـه یـاد ایـن جملـۀ پروسـت می اندازد کـه »اگـر بتوانیم 
بـه دنیـای ناخـود آگاه انسـانی رسـوخ کنیم، قـادر خواهیم 
بـود کل حقیقـت وجـودی و تاریخچـۀ زنده گی را کشـف 

کنیـم«، کاری در خـور و خواندنی اسـت.
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در  پیـش  مدت هـا  از  تروریسـم  موضـوع 
دسـتور کار مجامـع بین المللـی قـرار گرفتـه 
جهانـی  جامعـه  کـه   1۹34 سـال  از  اسـت؛ 
بـا  مبـارزه  کنوانسـیون  پیش نویـس  تهیـه  بـا 
مسـیر  در  را  اساسـی  گام  اولیـن  تروریسـم، 
جرم انـگاری و مجـازات ایـن جرم برداشـت. 
هـر چنـد ایـن کنوانسـیون در نهایت در سـال 
1۹37 بـه تاییـد رسـید؛ امـا هیـچ گاه عملـی 
و اجـرا نشـد. پـس از تشـکیل سـازمان ملـل 
متحـد و عضویت بیشـتر کشـورهای جهان و 
پذیـرش منشـور ملـل متحـد از سـوی آنـان، 
مبـارزه بـا تروریسـم در سـطح بین المللـی بر 
عهـده ایـن سـازمان و ارگان هـای تابعـه آن 
از  فقـط  گذاشـته شـد و کشـورها دریافتنـد 
طریـق همـکاری جهانـی می تـوان بـه مبارزه 
علیـه تروریسـم اقـدام کـرد. از سـال 1۹63 
حقوقـی  سـند   13 جهانـی  جامعـه  تاکنـون 
بین المللـی در راسـتای مبـارزه بـا تروریسـم 
وضـع و منتشـر کـرده اسـت. ایـن اسـناد زیر 
نظر سـازمان ملـل متحد یا ارگان های وابسـته 
انـرژی  آن و همچنیـن سـازمان جهانـی  بـه 
اتمـی تهیـه و تنظیـم شـده و حق پیوسـتن به 
آنهـا بـرای همـه کشـورهای عضـو همچنـان 

محفـوظ اسـت. 

کنوانسیون توکیو
ایـن کنوانسـیون کـه در 14 سـپتامبر 1۹63 در 
شـهر توکیـو امضا شـد، اولین سـند چندجانبه 
حقوقـی بـود کـه بـه معضـل رو بـه رو شـدن 
بـا هواپیمـا ربایـی پرداخـت. این کنوانسـیون 
تعریـف یا فهرسـت خاصـی از اعمالـی را که 
بایـد سـرکوب شـوند، ارایه نمی کنـد؛ اما مادۀ 
11 آن بـه نـوع خاصـی از تروریسـم، یعنـی 
راه زنـی هوایی پرداخته اسـت. مـادۀ 11 مقرر 
هواپیمـا  داخـل  شـخصی  »هـرگاه  مـی دارد: 
بـه شـکل غیرقانونـی و بـا توسـل یـا تهدیـد 
بـه زور مرتکـب عمـل دخالـت، تصـرف یـا 
اعمـال کنتـرل نـاروا بـر هواپیمـای در حـال 
پـرواز شـود یا هـرگاه چنیـن عملـی در حال 
وقـوع باشـد، دولت هـای متعاهد بـرای حفظ 
یـا بازگردانـدن کنتـرل هواپیمـا بـه فرمانـده 
اتخـاذ  را  مقتضـی  تدابیـر  کلیـه  آن  قانونـی 

کرد«. خواهنـد 
ایـن کنوانسـیون کشـورهای عضـو را ملزم به 
اتخـاذ تدابیـر الزم بـرای احضـار متهمـان و 
اجـرای صحیـح دادرسـی و اقدامـات مربـوط 

بـه اسـترداد کرده اسـت.
 

کنوانسیون الهه
کنوانسـیون الهـه در 16 دسـامبر 1۹70 تنظیم 
شـد و دربـارۀ سـرکوب تصـرف غیرقانونـی 
هواپیمـا در خـارج از قلمـرو کشـور صاحب 
توکیـو،  کنوانسـیون  ماننـد  و  اسـت  پرچـم 
صاحیـت  در  امنیتـی  و  نظامـی  هواپیمـای 
موضوعـی ایـن کنوانسـیون نمی گنجـد.  ایـن 
کنوانسـیون کـه بـا هـدف تقویـت همـکاری 
عضـو  کشـورهای  میـان  بیشـتر  هرچـه 
درخصـوص هواپیما ربایی تهیه شـده اسـت، 
ضمـن تعریف جرم هواپیماربایی، کشـورهای 
عضـو را ملـزم به وضـع مجازات های شـدید 
قوانیـن  در  اعمالـی  چنیـن  مرتکبـان  علیـه 

می کنـد.  کشورشـان  کیفـری 

کنوانسیون مونترال
ایـن کنوانسـیون در ۲3 سـپتامبر 1۹71 و در 
رابطـه با جلوگیـری از اعمـال غیرقانونی ضد 
امنیـت هواپیمایـی کشـوری تنظیـم شـد. این 
کنوانسـیون تکمیـل کننـده قواعد کنوانسـیون 
1۹70 الهـه دربـاره مبـارزه بـا هواپیماربایـی 
مقـرر  کنوانسـیون  ایـن  یـک  مـاده  اسـت. 
می کنـد: »هرکـس برخـاف قانـون و عامـداً 
مرتکـب اعمـال زیـر شـود، مجـرم شـناخته 
هواپیمـای  سرنشـین  علیـه  الـف-  می شـود: 
خشـونت آمیزی  عمـل  بـه  پـرواز  حـال  در 

مبـادرت کنـد کـه طبیعـت آن عمـل امنیـت 
هواپیمـا را بـه مخاطره افکنـد. ب- هواپیمای 
در حـال خدمـت را از بیـن ببرد یا بـه هواپیما 
خسـاراتی وارد کنـد که پـرواز آن را غیرمقدر 
کـرده یا طبیعـت آن اعمال، امنیـت هواپیما را 
حیـن پرواز به مخاطـره افکنـد. ج- به نحوی 
از انحـا دسـتگاه یـا مـوادی در هواپیمـای در 
حـال خدمـت قـرار دهد یا وسـیله قـرار دادن 
آن بشـود کـه موجـب از بیـن رفتـن هواپیمـا 
شـده یـا مسـبب خسـاراتی شـود کـه پـرواز 
اعمـال  طبیعـت  یـا  کـرده  غیرمقـدور  را  آن 
مزبـور امنیـت هواپیمـای در حین پـرواز را به 
مخاطره افکند. د- تاسیسـات یا سـرویس های 
هوانـوردی را از بین برده یا آسـیب برسـاند یا 
کار آنهـا را مختـل کنـد یـا طبیعـت هریک از 
ایـن اعمـال، امنیـت هواپیمای در حـال پرواز 
را بـه مخاطـره انـدازد. ه- بـا علم بـه مجهول 
بـودن، اطاعاتـی را در دسـترس بگـذارد کـه 
بـر اثـر آن امنیـت هواپیمـای در حـال پـرواز 
نیـز  کنوانسـیون  ایـن  افتـد«.  مخاطـره  بـه 
ماننـد کنوانسـیون های توکیـو و الهـه بـرای 
هواپیماهـای نظامـی، گمرکـی یا پلیسـی اجرا 

نمی شـود. 

کنوانسیون نیویورک
بـا توجـه بـه ضـرورت و اهمیـت اتفـاق نظر 
بین المللـی در رابطـه بـا اتخاذ تدابیر مناسـب 
و کارآمـد بـرای جلوگیری و مجـازات جرایم 
ارتکابی ضد اشـخاص برخـوردار از مصونیت 
بین المللـی و دیپلمات هـا و همچنیـن با توجه 
می توانـد  جرایـم  این گونـه  کـه  بـه خطـری 
بـرای روابـط و همکاری هـای دوسـتانه میـان 
کشـورها ایجـاد کنـد، ایـن کنوانسـیون در 14 
دسـامبر 1۹73 در رابطـه با مقابلـه و مجازات 
جرایـم ارتکابـی ضد اشـخاص برخـوردار از 
مصونیـت بین المللـی، در مقر دایمی سـازمان 
ملـل متحـد در شـهر نیویـورک تهیـه و تنظیم 
شـد. موضـوع ایـن کنوانسـیون، جـرم قتـل، 
ربـودن، تهدیـد یا تعـرض به افـراد برخوردار 
از مصونیـت بین المللـی یـا دفتر کار رسـمی، 
آنهاسـت.  نقلیـه  یـا وسـیله  محـل سـکونت 
منظـور از اشـخاص برخـوردار از مصونیـت 
یـا  دولـت  روسـای  و  رهبـران  بین المللـی، 
حکومـت، وزرای امـور خارجـه، دیپلمات هـا 
بین المللـی  سـازمان های  نماینـده گان  و 
ایـن  اسـاس  بـر  آنهاسـت.  خانواده هـای  و 
اسـت  الزم  عضـو  کشـورهای  کنوانسـیون، 
کارگیـری صاحیـت  بـه  بـرای  تدابیـر الزم 

قضایـی خویـش را نسـبت بـه جرایـم مدنظر 
این کنوانسـیون و مجازات آنهـا به کار گیرند.

 
کنوانسیون مبارزه علیه گروگان گیری

بـا توجـه بـه اصـول و حقـوق ثابت افـراد به 
ویـژه حـق حیـات، آزادی و امنیـت شـخصی 
و  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعامیـه  در  کـه 
بین المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی  میثـاق 
گنجانده شـده اسـت، مجمع عمومی سـازمان 
ایـن  در   1۹7۹ دسـامبر   17 در  متحـد  ملـل 
کنوانسـیون گروگان گیـری را بـه عنـوان یکی 
از اشـکال تروریسـم بین المللـی معرفـی کرده 
و بـر مجازات تمامـی انواع آن تاکیـد می کند. 
جـرم  تعریـف  در  کنوانسـیون  ایـن 
گروگان گیـری آورده اسـت: »هـر شـخص که 
بـه توقیـف یـا بازداشـت و تهدید به کشـتن، 
مصدوم کـردن یا ادامه توقیف شـخصی دیگر 
بـه منظـور وادارکـردن شـخص ثالثـی، یعنـی 
شـخص  بین الدولـی،  سـازمان  کشـور،  یـک 
حقیقـی یـا حقوقی یـا گروهی از افـراد جهت 
انجـام یـا پرهیـز از انجـام اقدامـی بـه عنـوان 
شـرط صریح یـا ضمنی بـرای آزادی گروگان 
مبـادرت نمایـد، در چارچـوب مفهـوم ایـن 
کنوانسـیون مرتکـب جرم گروگان گیری شـده 

اسـت«. بـه موجـب این کنوانسـیون شـخصی 
کـه شـروع بـه ارتـکاب عمـل گروگان گیری 
کنـد، یـا بـه عنـوان همدسـت شـخصی کـه 
مرتکـب عمل گروگان گیری شـده، مشـارکت 
اسـت.  شـده  جـرم  مرتکـب  باشـد،  داشـته 
طبـق این کنوانسـیون کشـورهای عضـو الزم 
اسـت بـا توجـه بـه ماهیـت و شـدت جرایم 
منـدرج در ماده یک، مجازات های مناسـبی را 
وضـع کننـد. در صورتی کـه مجـرم در نتیجه 
گروگان گیـری در یـک کشـور عضـو، شـیء 
یـا مالـی را بـه دسـت آورده باشـد کـه تحت 
توقیف آن کشـور اسـت، کشـور عضو باید آن 
را در اسـرع وقـت بـه گـروگان یا بـه مقامات 

ذی صـاح عـودت دهـد. 

مـواد  از  فیزیکـی  مراقبـت  کنوانسـیون 
هسـته یی

ایـن کنوانسـیون بـه منظـور اسـتفاده قانونی و 
مشـروع از مواد هسـته یی در راسـتای اهداف 
رعایـت  ضـرورت  بـر  تاکیـد  و  صلح آمیـز 
اصـول ایمنـی هنـگام اسـتفاده، نگهـداری و 
حمـل و نقـل این مـواد، در تاریخ سـوم مارچ 
ایـن  براسـاس  شـد.  تنظیـم  ویـن  در   1۹۸0
کنوانسـیون کشـورها متعهـد می شـوند تدابیر 

مـواد  از  مراقبـت  بـرای  راهکارهـای الزم  و 
هسـته یی را هنـگام حمـل و نقـل بین المللـی 
ایـن مـواد بـه کار بگیرنـد و تـا زمانـی کـه از 
حاصـل  اطمینـان  الزم  مراقبت هـای  وجـود 
مـواد  ایـن  صـدور  بـه  اقـدام  انـد،  نکـرده 
نکننـد. ایـن کنوانسـیون دولت هـا را دعـوت 
بـه جرم انـگاری دریافـت، در اختیـار داشـتن، 
اسـتفاده، انتقـال و هرگونـه تغییـر و تصـرف 
غیرقانونـی در مـواد هسـته یی کـه منجـر بـه 
فـوت یـا صدمـه بـه فـرد یـا ایـراد خسـارت 
شـدید بـه امـوال شـود و همچنین به سـرقت 
یـا تحصیـل ایـن مـواد از راه فریب یـا به کار 

گیـری خشـونت دعـوت می کنـد. 

کنوانسـیون مقابلـه بـا اعمـال غیرقانونی بر 
ضـد ایمنـی دریانوردی

در واکنشـی به حملۀ تروریسـتی به مسـافران 
یک کشـتی مسـافرتی کـه در اکتبـر 1۹۸5 در 
دریـای مدیترانـه حرکت می کرد، سـازمان بی  
المللـی دریانـوردی این کنوانسـیون را در 1۹ 
مـارچ 1۹۸۸ در رم تهیـه کرد. این کنوانسـیون 
بـه جرم انـگاری تصـرف غیرقانونی کشـتی یا 
ارتـکاب اعمـال خشـونت آمیز علیه سرنشـین 
واردسـاختن  یـا  بـردن  بیـن  از  و  کشـتی 

خسـارات بـه کشـتی یـا محمولـۀ آن، از بیـن 
بـردن تاسیسـات یـا دسـتگاه های دریانوردی، 
آسـیب رسـاندن یا ایجـاد اختـال در کار آنها 
یـا انتشـار اطاعـات با علـم به مجهـول بودن 
آن، کـه در اثـر هـر یـک از این اعمـال امنیت 
کشـتی بـه خطـر بیفتـد یـا موجـب فـوت یـا 
صدمـۀ شـخصی شـود، پرداختـه اسـت. ایـن 
یـا  نظامـی  کشـتی های  دربـارۀ  کنوانسـیون 
گمرکی یا پولیسـی اسـتفاده و اجرا نمی شـود. 
پروتـکل مبـارزه بـا جرایم تروریسـتی بر ضد 

سـکوهای ثابـت واقع در فـات قاره
ایـن پروتـکل بـه منظـور مبـارزه بـا جرایـم 
تروریسـتی بـر ضـد سـکوهای ثابـت واقـع 
در فـات قـاره در 10 مـارچ 1۹۸۸ در شـهر 
رم تهیـه و تنظیـم شـد. ایـن پروتـکل جرایـم 
اعمـال  بـا  مقابلـه  کنوانسـیون  در  منـدرج 
را  دریانـوردی  ایمنـی  ضـد  بـر  غیرقانونـی 
نسـبت بـه سـکوهای ثابـت واقـع در فـات 
قـاره جـرم تلقـی کـرده اسـت. بـا توجـه بـه 
تغییـرات پیـش آمـده در کنوانسـیون 1۹۸۸، 
پروتـکل جدیـد مبارزه بـا جرایم تروریسـتی 
بـر ضـد سـکوهای ثابـت در فـات قـاره در 

سـال ۲005 تهیـه و تنظیـم شـد. 

کنوانسـیون بین المللـی سـرکوب حمایـت 
تروریسـم از  مالی 

بـا توجـه بـه ضـرورت همـکاری بین المللـی 
سـرکوب  بـرای  کارآمـد  تدابیـر  اتخـاذ  و 
حمایـت مالـی از تروریسـم کـه نگرانی هـای 
عمیقـی را در جامعـۀ جهانـی ایجـاد کـرده و 
از آنجـا کـه تعـداد و میـزان شـدت و خطـر 
تروریسـم بین الملـل بـا میـزان حمایـت مالی 
از گروه هـای تروریسـتی مرتبط اسـت، مجمع 
دسـامبر  چهـارم  در  ملـل  سـازمان  عمومـی 
1۹۹۹ اقـدام بـه تنظیـم کنوانسـیون سـرکوب 
حمایـت مالـی از تروریسـم کـرد. طبـق ایـن 
کنوانسـیون هـرگاه شـخص منابـع مالـی را با 
علـم یـا قصـد اینکـه در اعمـال تروریسـتی 
کنـد،  مهیـا  یـا  آوری  اسـتفاده شـود، جمـع 
درحالـی کـه عمـل او غیرقانونـی و عامدانـه 
اسـت، صـرف نظـر از اینکـه وی مسـتقیم به 
ایـن عمل اقـدام نماید یـا غیرمسـتقیم یا همه 
امـوال در حملـه مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد 
ایـن  نظـر  از  از آن، آن شـخص  یـا بخشـی 
کنوانسـیون مجـرم تلقـی خواهـد شـد. ایـن 
تروریسـتی  اعمـال  تعریـف  در  کنوانسـیون 
مـورد نظـر خویش آورده اسـت: هـر رفتاری 
ایـن  بـر  منضـم  معاهـدات  براسـاس  کـه  را 
انجـام  یـا  می شـود  تلقـی  کنوانسـیون جـرم 
هـر عملـی به قصد کشـتار یـا ایـراد صدمات 
جسـمی بـه غیرنظامیـان یـا افـراد دیگـر کـه 
بـه صـورت موثـر در عملیـات جنگـی حیـن 
مخاصمـه مسـلحانه شـرکت نداشـته باشـند، 
مشـروط بـر اینکـه هـدف یـا ماهیـت چنیـن 
بدیـن  یـا  باشـد  جامعـه  ترسـاندن  اقدامـی 
قصـد صـورت گیـرد کـه دولـت یـا سـازمان 
بین المللـی را وادار بـه انجـام یـا تـرک عملی 
کنـد. ایـن کنوانسـیون هـم ماننـد کنوانسـیون 
سـرکوب بمب گـذاری تروریسـتی، جرایمـی 
را کـه جنبـۀ بین المللـی دارنـد در بـر می گیرد 
و شـامل جرایمـی کـه ابعـادی داخلـی دارند، 

نمی گـردد. 

تروریسـم  جرایـم  بـا  مقابلـه  کنوانسـیون 
هسـته یی

مجمـع عمومـی سـازمان ملل در سـال 1۹۹6 
تشـکیل  تروریسـم  بـرای  ویـژه  کمیته یـی 
داد کـه مهمتریـن وظیفـۀ آن تهیـه و تنظیـم 
کنوانسـیون بین المللـی کاملـی بـرای مبـارزه 
بـا تروریسـم و مقابلـه و مجـازات هرگونـه 
فعالیـت تروریسـتی بـود. ایـن کمیتـه اقـدام 
بـه تهیـه پیش نویـس کنوانسـیون بین المللـی 
مبـارزه بـا جرایـم تروریسـم هسـته یی کـرد. 
علیـه  تروریسـتی  جرایـم  کنوانسـیون  ایـن 
رآکتورها و سـایر تاسیسـات مربـوط به انرژی 
ارتـکاب،  بـر  تهدیـد  همچنیـن  و  هسـته یی 
شـروع و شـرکت در این گونه جرایم را جرم 
تلقـی کرده اسـت. ذکـر این نکته ضـروری به 
نظـر می رسـد کـه کنوانسـیون های بین المللی 
مبـارزه بـا تروریسـم هیچ کـدام بـرای جرایم 
معیـن  و  مشـخص  مجازاتـی  شـده  مطـرح 
نکـرده انـد، بلکـه فقـط کشـورهای عضـو را 
بـه اتخـاذ تدابیری بـرای مجازات متناسـب با 
وضعیـت خطرنـاک ایـن جرایـم ملـزم کـرده 
انـد. هـم اکنـون نیـز جامعـه جهانـی در حال 
بین المللـی  تنظیـم سـند  منظـور  بـه  مذاکـره 
چهاردهـم اسـت کـه پیش نویـس کنوانسـیون 
جامعـی در رابطـه با تروریسـم دولتی اسـت. 
همچنیـن کشـورهای عضـو سـازمان ملـل در 
اسـتراتژی جهانـی ایـن سـازمان در رابطـه بـا 
سـرکوب تروریسـم مصـوب هشـتم سـپتامبر 
اسـناد  اهمیـت  بـر  عمومـی  مجمـع   ۲006
بـا  مبـارزه  بین الملـل  کنوانسـیون های  و 
تروریسـم تاکیـد کـرده و متعهـد بـه بررسـی 
ایـن  بـه  پیوسـتن  امـکان  سـریع تر  هرچـه 
کنوانسـیون ها و اجـرای احـکام آنهـا شـدند.

تروریسم در کنوانسیون های بین المللی
رضا معینی
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3/1/3/ 1( »ابنـاء« یعنـی فرزنـدان  مؤمنـان )پسـران و 
دختـران( آزاد و بـرده: جصاص از جابـر بن زید روایت 
مـی کند که هدف »ابناء« یعنی فرزندان  مؤمنان )پسـران 
و دختـران( اسـت کـه احتـام را تجربـه نکرده انـد، اما 
عاقل شـده انـد )الجصـاص، أحـکام القـرآن،1405 هـ: 
5/ 1۹۲ (. قرطبـی نیـز بـه ایـن نظـر اسـت )القرطبـي،  

الجامـع ألحـکام القرآن، 13۸4هــ:304/1۲ (.
در آیـه دوم کسـانی هسـتند آنان احتـام را تجربه کرده 
باشـند، کـه ایـن امـر باقـی اسـت، بـه طریـق اولـی در 
زمانـی کـه حـق دخـول بـدون اجـازه را بر پدران شـان 
در ایـن سـاعات سـه گانـه را ندارند،  زن باشـند یا مرد 
)الجصـاص، أحـکام القرآن،1405 هـ: 5/ 1۹۲ (. تفسـیر 
شـیعه نیز با اهل سـنت تا اینجا یکسـان اسـت )مقدس 
اردبیلـی، زبـدۀ البیان فـي أحکام القرآن ، بیتـا: 550( . اما 
فاضـل جـواد از شـیعه  بـه نقـل از مجمـع البیـان تمییز 
را در اطفـال نارسـیده بـه احتـام شـرط می دانـد، زیـرا 
کسـی کـه تمییز و شـعور نـدارد، اسـتیذان نیز بـرای او 
نیسـت، از بهـر عدم حصـول که مقصود اسـتیذان در آن 
نهفتـه اسـت ) فاضـل جواد،مسـالک األفهام إلـی آیات 

األحـکام ، 1365 ه. ش : 3 / ۲۹0(
3/1/3/ ۲( »ابنـاء« یعنـی احـرار فقـط:  از اهـل سـنت 
مجاهـد  و عطـاء بـه ایـن نظـر اسـت، کـه کسـانی کـه 
احتـام را تجربـه نکـرده انـد، فقـط شـامل احـرار و 
آزادگان انـد و مفسـران و فقهـای شـیعه نیـز بـه ایـن 
دیدگاه هسـتند )الجصاص، أحکام القـرآن،1405 هـ: 5/ 
1۹۲؛ القرطبـي،  الجامـع ألحـکام القـرآن، 13۸4هـ:1۲/ 
305؛ مقـدس اردبیلـی، زبـدۀ البیـان في أحـکام القرآن ، 
بیتـا: 550 ؛ فاضـل جواد،مسـالک األفهـام إلـی آیـات 
األحـکام ، 1365 ه. ش : 3 / ۲۹0(.  امـا جصـاص حنفـی 
از زبـان دیگـران نقـل می کند که عبـد بالغ بـه مثابه حر 
بالـغ اسـت، در تحریـم نظـر بـه موالیش، پـس چگونه 
آن هـا در جمـع صبیـان و اطفـال قـرار گیـرد کـه غیـر 
مکلـف انـد. اظهـر این اسـت کـه مـراد بـردگان صغار 
و آزادگان صغـار اسـت که بالغ نشـده انـد )الجصاص، 

أحـکام القـرآن(،1405 هــ: 5/ 1۹۲ (.
بـا توجه به تفسـیر مذاهب سـنی و شـیعه، همـه فقیهان 
شـیعه و سـنی اتفـاق دارنـد کـه حلـم یـا احتـام حـد 
فاصـل صغـارت و کبـارت، و نابالغیت و بالغیت اسـت 

و هیـچ اختافـی در ایـن دیـدگاه وجـود ندارد.
3/1/3/ 3( گونه شناسـی بلـوغ: روش علمـاء و مفسـران 
شـیعه و سـنی ایـن اسـت کـه در ذیل ایـن آیه، مسـأله 
بلـوغ را مـورد بررسـی قرار دهنـد و نظریـات علماء و 
فقهـاء را مـورد کنـکاش و نقد قـرار دهند. بـا پیروی از 
ایـن سـنت مفسـران فقـه القرآنـی، و تتبـع در نظریـات 
شـان ایـن دیـدگاه بـه نظر مـی آید کـه بلوغ به اسـاس 
مـی  شـناخته  زمانـی،  و  بیولوژیکـی  عایـم  دوگونـه 
شـوند، بـه ایـن اسـاس، بـا این الگـو بلـوغ از دیـدگاه 

شـیعه و سـنی مـورد بررسـی قـرار مـی گیرد.
 1/3/3/1/3(  دیدگاه بلوغ بیولوژیکی: 

در ذیـل بلـوغ بیولوژیکـی، دیـدگاه هـای ذیـل مـورد 
بررسـی قـرار مـی گیـرد.

1/1/3/3/1/3(  دیـدگاه بلـوغ احتامـی: امـام جصـاص 
در تفسـیر آیـه 5۹ نـور » َوإِذا بََلـَغ األْْطفاُل مِنُْکـُم الُْحُلَم 

« می نویسـد: 
»داللـت روشـن آیـه این اسـت کـه » أَنَّ ااِلْحتِـَاَم بُُلوٌغ 
«، تجربـه احتـام عبـارت از بلـوغ اسـت )الجصـاص، 
أحـکام القـرآن،1405 هــ: 5/ 1۹5 (. قرطبـی مالکـی 
نیـز می نویسـد: أَِي الْبُُلـوَغ َوَحـاَل النـکاح ) القرطبـي،  
الجامـع ألحکام القـرآن، 13۸4هــ:5/ 34(. امام شـافعی 
می گویـد: إنََّمـا ُهـَو: َعَلـی الْبَالِغِیـَن )البیهقـی، أحـکام 
القـرآن للشـافعی، 1414: ۲/ ۲۲ (. ابـن قدامـه حنبلـی 
مـی نویسـد: کـه ابـن منذر گفـت کـه اجماع کـرده اند 
کـه  فرائـض و احـکام بـر محتلم عاقل واجب می شـود 
)ابـن قدامۀ، المغنـی، 345/13۸۸:4 (. محقـق اردبیلی از 
فقهـای شـیعه عیـن اجماع را بـا عین کلمـات مانند ابن 
قدامـه نقـل می کنـد )المحقـق األردبیلـی، شـرح مجمع 

الفائـدۀ، ج۹، شـرح ، ص 17۸(.
اکنون پرسـش این اسـت که در تعریـف احتام مذاهب 

اسـامی چی دیدگاه ها دارند؟ 
حنفیه احتام را در اصل دیدن محتلم خویشـتن خواب 
را در صـورت وطـیء تعریـف کـرده انـد )السرخسـی، 
المبسـوط، 1414: 1۹۲/4(، بـا این تصور کـه احتام در 
غالـب اوقات سـبب انـزال آب منی می شـود، از این رو 
عامـت بلوغ قرار داده شـده اسـت، و هنگامی که بلوغ 
بـا احتـام ثابت شـد، بلـوغ با إنـزال نیز ثابت می شـود، 
زیـرا از مفهـوم احتـام بـر می آیـد کـه متعلق بـه نزول 
آب اسـت، نـه به نفس احتـام، چرا که احتـام معموالً 
سـبب بـرای نـزول آب منی اسـت، از ایـن جهت حکم 
معلـق بـه آن اسـت )الکاسـانی الحنفـی، بدائـع الصنائع 

فـي ترتیب الشـرائع،  1406: 7/ 17۲( .
پـس دیـده می شـود کـه در مجمـوع هـدف حنفیـان از 
احتـام با گسـترش معنای فقهـی آن، انزال منی اسـت، 
چـی در خواب باشـد و چـی در بیداری، چـی با جماع 

و چـی بـدون جماع.

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

مالکیـه از احتـام تعریـف بـه دسـت نـداده انـد، و آن را بـه 
روش معمـول میـان مردم حمل کـرده اند )البغـدادي المالکي 

، المعونـۀ علـی مذهـب عالـم المدینۀ، بیتـا: 1174(.
شـافعیه احتـام را مطلـق انـزال گرفتـه انـد، و نوشـته اند که 
احتـام عبـارت از انـزال منی جهنـده از مرد یـا زن در خوب، 
جمـاع و ... اسـت اسـت، و آن عبـارت از بلـوغ اسـت و حد 
اقـل سـن احتـام نـزد آنـان ده سـالگی و نـه سـالگی اسـت 
)المـاوردی، الحـاوي الکبیـر في فقـه مذهب اإلمام الشـافعي ، 

141۹ هــ: 314/۲، 343/6(.
حنبلیـه نیـز در تعریـف احتام بـا حنفیه و شـافعیه موافق اند، 
و نـزول و احتـام را یکـی می دانند که هر دو عبـارت از بلوغ 

اسـت )ابن قدامۀ، المغنـی، 13۸۸،: 345/4،  310/۹( .
شـیعه جعفریـه نیـز بلـوغ را بـا احتـام ثابـت مـی داننـد، در 
شـرح مقاصـد جامـع المقاصـد محقـق کرکـی آمـده اسـت: 
»احتـام عبـارت از خـروج منی اسـت کـه از پیـش روی زن 
و مـرد خـارج مـی شـود، و آن عبـارت از آب جهنـده اسـت 
کـه از آن فرزنـد پدیـد مـی آیـد. برابر اسـت که با شـهورت، 
بـدون شـهوت، با جمـاع یا غیر جمـاع، در خواب یـا بیدرای 
باشـد، و این معنای شـرعی آن اسـت )المحقق الکرکی، جامع 

المقاصـد، 140۸: ۹/ 1۸6(.
۲/1/3/3/1/3(دیـدگاه بلـوغ إنباتـی یا روییدن موی خشـن در 
شـرمگاه جلـوی: هـدف از آن روئیـدن مـوی خشـن پیرامون 
شـرمگاه جلـوی اسـت »إنبـات الشـعر الخشـن حـول القبل« 
)أبوحبیـب، القاموسـی الفقهی لغۀ و فقهـا، 140۸، 4۲(. در این 

مورد چنـد دیدگاه اسـت:
دیـدگاه اول: اثبـات بلـوغ بـه وسـیله إنبـات؛ برخـی بوسـیله 
إنبـات بلـوغ را ثابـت می داننـد. از ابـن قاسـم، سـالم، یک بار 
امـام مالـک، امـام شـافعی در یکـی از اقوالـش، امـام احمـد، 

اسـحاق و ابوثـور بـه ایـن دیـدگاه بـوده اند.
عمـده اسـتدالل ایـن گـروه، بـه حدیث عطیـه قرظی اسـت، 
بالخصـوص امـام شـافعی. در حدیث او آمده اسـت کـه: »َعْن 
َعبْـِد الَْملِـِک بْـِن ُعَمیْـٍر، َقـاَل: َسـِمْعُت َعِطیَّـَۀ الُْقَرِظـيَّ یَُقوُل: 
َم - یَـْوَم  َعَلیْـِه َوَسـلَّ  ُ ِ - َصلَّـی اهللَّ ُعِرْضنَـا َعَلـی َرُسـوِل اهللَّ
ُقَریَْظـَۀ، َفـَکاَن َمـْن أَنْبَـَت ُقتِـَل، َوَمْن لَـْم یُنْبِـْت ُخلَِّي َسـبِیُلُه، 
َفُکنْـُت فِیَمـْن لَـْم یُنْبِـْت، َفُخلَِّي َسـبِیلِي )ابن ماجۀ، سـنن ابن 
ماجـه،1430 ه: 57۸/3  (؛ از عبدالملـک بـن عمیـر روایـت 
اسـت کـه از عطیه قرظی شـنیدم که می گفـت:  در روز جنگ 
قریضـه بـر حضرت رسـول اهلل عرضـه شـدیم،  آن روز فرمان 
چنـان بود که کسـی که موی خشـن جلو شـرمگاهش روئیده 
باشـد،   کشـته شود،  و کسـی که این چنین نباشـد،  رها شدود،  
مـن کسـی بـودم کـه إنبات نشـده بـودم،  پـس من رها شـدم.

دلیـل دیگـر آنـان فرمـان حضرت عمـر بن خطاب اسـت، در 
فرمـان او آمده بود: َعْن أَْسـَلَم، َمْولَـی ُعَمَر أَنَُّه أَْخبَـَرُه: أَنَّ ُعَمَر 
ُ َعنْـُه َکتَـَب إِلَـی أَُمـَراءِ أَْهـِل الِْجْزیَـۀِ:   ـاِب َرِضـَي اهللَّ بْـَن الَْخطَّ
ْت َعَلیْهِـُم  »أَْن اَل یََضُعـوا الِْجْزیَـَۀ إاِلَّ َعَلـی َمـْن َجـَرْت أَْو َمـرَّ
الَْمواِسـي، )البیهقـی، السـنن الصغیـر،  1410: 4/ 7 (؛ از اسـلم 
آزاد شـده عمـر بـن خطاب روایت اسـت کـه او بـه فرمانهان 
خویش در مورد کسـانی که از آنان جزیه اخذ شـود،  نوشـت: 
»جزیـه را فقـط بـر کسـانی کـه تیـغ بتوانـد موهـای خشـن 

شـرمگاه آنـان را بـردارد، جاری سـازید.
بایـد دانسـت که سـبز رنگ شـدن )الُْخْضـَرۀِ( وپرزدار شـدن 
َغـِب( نـزد اینـان اعتبار نـدارد، از احکام مو اسـت. از  مـو )الزَّ
مالکیـان ابـن قاسـم گفته اسـت که از امـام مالک شـندیم که 
مـی گفـت: مـن بـه اسـاس حدیـث عمر بـن خطـاب عمل 

مـی کنم. 
ابوعمـر بـن عبدالبـر می گویـد در صورتـی کـه کسـی سـال 
تولـد  خود را ندانسـت یا شـمار سـن خـود را فراموش کرده 
باشـد یـا انـکار کنـد، قانـون إنبـات بر او جـاری می شـود  ) 

القرطبـي،  الجامـع ألحـکام القرآن، 13۸4هــ:5/ 36(.
دلیـل دیگـری ایـن گـروه، عمـل حضـرت عثمـان اسـت: 
ُه َعـْن أَبِیـهِ: » أَنَّ  ِ بْـِن ُعبَیْـِد بْـِن ُعَمیْـٍر، - أَُظنُـّ َعـْن َعبْـِد اهللَّ
ُ َعنْـُه أُتِـَي بُِغـَامٍ َقـْد َسـَرَق َقـاَل: »انُْظـُروا  ُعثَْمـاَن َرِضـَي اهللَّ
، َفَخلَّی َسـبِیَلُه«  اْخَضـرَّ مِئْـَزُرُه؟« َفنََظـُروا َفـإَِذا ُهـَو لَْم یَْخَضـرَّ
)ابـن شـبۀ،تاریخ المدینـۀ:  13۹۹:  3/ ۹۸0(؛ روایـت اسـت 
کـه جوانـی نـزد حضـرت عثمـان رضـی اهلل عنه آورده شـد، 
کـه دزدی کـرده بود، او فرمـان داد: »به شـرمگاه او بببینید که 
آیا سـبزر شـده اسـت.« نـگاه کردند، سـبز نشـده بـود،  آنگاه 

او را راهـا کردنـد.
بـا ایـن دلیـل نـزد حضـرت عثمـان، »الخضـرۀ« نیـز عامت 
بلـوغ بـوده اسـت و یـک قدم فروتـر از فرمـان حضرت عمر 

است. 
ابـن عربـی مالکـی بـه ایـن نظـر اسـت کـه حضـرت پیامبر 
صلـی اهلل علیـه وسـلم، در بنـی قریظـه إنبـات را اعتبـار داد، 
پـس عذر کسـی که دو چیـزی را که پیامبر اعتبـار داد )إنبات 
و سـن( را اعتبـار نمی دهـد و آن را تأویل می-کنـد، و اعتبار 
مـی دهـد چیزی را که پیامبر لفظا آن را معتبر ندانسـته اسـت 
و در شـریعت آن را نظـری قـرار نـداده اسـت  )القرطبـي،  

الجامـع ألحـکام القرآن، 13۸4هــ:5/ 36(.
روایتـی دیگـری کـه بـه آن اسـتدالل کـرده اند این اسـت که 
از ُعْقبَـَۀ بْـِن َعامِـٍر َوأَبِـي بَْصـَرَۀ الْغَِفارِيِّ روایت شـده اسـت 
کـه » أَنَُّهَمـا َقَسـَما فِـي الَْغنِیَمـۀِ لَِمـْن نبت «؛ . ایـن نیز داللت 
بـر ایـن نـدارد که آن هـا إنبـات را بلوغ دانسـته باشـند، زیرا 
تقسـیم غنیمـت بـرای صبیان بر وجه بخششـی  جایز اسـت 

)الجصـاص، أحـکام القرآن،1405 هــ: 5/ 1۹4(.
شـیعه جعفریـه در گـروه مثبتیـن بلوغ به وسـیله إنبـات قرار 

می گیرنـد: عامـه حلی می نویسـد: » ویعلـم بلوغه  بإنبات الشـعر 
الخشـن علـی العانـۀ سـواء کان مسـلما أو مشـرکا«؛ بلوغ شـخص 
بـا روئیـدن مـوی خشـن در عانه برابر اسـت که مسـلمان یـا کافر 
باشـد، ثابـت می گـردد )المحقـق الحلي، شـرائع اإلسـام، 140۹: 
۲/ 35۲(. شـرط آن نـزد آن هـا ایـن اسـت کـه إنبـات مختـص به 
موی شـانه اسـت، که باید خشـن باشـد، و ضعیف نبشـد، زیرا که 
در صغـارت نیـز پیـدا مـی شـود، کـه در ازالـه ایـن نیـاز بـه تیغ و 
تراشـیدن باشـد که در پیرامون ذکر مرد و فرج زن باشـد )المحقق 
الکرکـی، جامـع المقاصـد، 140۸: ۹/ 1۸۸(.  ایـن رویکرد شـیعیان 

مبتنـی بـر فقه االجمـاع اسـت، نه فقـه القرآن.
دیـدگاه دوم: عـدم إثابـت بلوغ به وسـیله إنبـات: امـام ابوحنیفه به 
ایـن نظـر اسـت که بـا إنبـات حکم ثابـت نمی شـود، یعنـی إنبات 

بلـوغ نیسـت، و نشـانه ای بر بلوغ نیز نیسـت.
زهـری و عطـاء بـه ایـن نظر انـد که بر کسـی که احتـام را تجربه 
نکرده باشـد، حد جاری نمی شـود، شـافعی نیز بر این قول اسـت. 
مالـک نیـز یک بـار به این نظر بوده اسـت، برخـی از اصحابش نیز 
بـه ایـن نظر بـوده اند. دیـدگاه ابن قاسـم مالکی: دوست داشـتنی تر 
نـزد مـن آنسـت که بـر او حد جاری نشـود،  مگر با اجتمـاع إنبات 
و بلـوغ.  ظاهـر ایـن سـخن آنسـت کـه إنبـات و سـن در اثبـات 
بلـوغ معتبر نیسـت  )الجصاص، أحکام القـرآن،1405 هـ: 5/ 1۹4(؛ 
القرطبـي،  الجامـع ألحـکام القـرآن، 13۸4هــ:5/ 36؛ ابـن قدامـۀ، 

.) المغنی، 345/13۸۸:4 
دیـده شـد کـه دیـدگاه کسـانی که مثبـت بلوع بـا إنبـات ثابت می 
شـود، بـا رویکرد فقه الحدیـث واألثر )یعنی فقه برآمـده از حدیث 
و اثـر(، نـه بـا رویکرد فقـه القرآن. جصـاص حنفی با دیـدگاه فقه 
القـرآن نظریـات آنـان را نقـد می کنـد. او بـه ایـن نظـر اسـت کـه 
ظاهـر » لَـْم یَبُْلُغـوا الُْحُلـَم مِنُْکـْم « ایـن را نفـی می کنـد کـه إنبات 
بلـوغ باشـد. همچنـان گفتـار حضـرت رسـول اهلل صلـی اهلل علیه 
بِـيِّ َحتَّـی یَْحتَلِـَم « کـه خبـر منقول بـه طریق  وسـلم:  » َوَعـْن الصَّ
مسـتفیض اسـت، و سـلف و خلـف آن را در رفـع قلـم از مجنون، 
نائـم و صبـی، بـه کاربـرده انـد و در اثبات بلـوغ با تجربـه احتام 

بـه آن اسـتناد کـرده اند.

دکتور هجرت اهلل جبرئیلی

بخش سوم



ایـن روزها کتـاب »فرمانـده  مسـعود« از ژیا 
شناخته شـدۀ  روزنامه نـگار  یعقـوب،  بنـی  
حـوزۀ اجتماعـی در ایـران، در نشـر پارسـه 
منتشـر شـده اسـت؛ اثـری دربـارۀ احمدشـاه 
مسـعود، شـخصیت برجسـتۀ افغانسـتان کـه 
نویسـنده اش از سـال ۸1 تـا سـال ۹7 در 11 
سـفر به کابل، پنجشـیر و مزارشـریف با بیش 
از 33 نفـر از اعضای خانواده و یاران مسـعود 
گفت وگـو کـرده اسـت. غیـر از دو نفـر، یک 
ایرانـی - محمدحسـین جعفریـان - و یـک 
جاپانـی -هیرومـی تاگوکورا، عـکاس جاپانی 
کـه 500 روز در کنـار فرمانـده زنده گی کرده 

- همـه از افغامسـتان هسـتند.
ایـن کتاب ابعـاد مختلفی از چهـرۀ فرماندهی 
که نگذاشـت طالبان وارد بر افغانسـتان تسلط 
می کشـد؛  تصویـر  بـه  را  کننـد  پیـدا  کامـل 
مـردی کـه اکثـر مصاحبه شـونده گان او را بـا 
نـام »شـیر درۀ پنجشـیر« نامیده انـد، مردی که 
هم دوسـتان زیـادی در افغانسـتان دارد و هم 
منتقـدان. برخـی از هم رزمـان و یارانـش در 
ایـن گفت وگوهـا خطاهـای او را برشـمردند 
و برخـی همچنـان بـه ارایـه چهرۀ قدسـی از 
او ادامـه می دهنـد. هر چنـد تأکیـد بنی یعقوب 
ارایـه تصویـری چندجانبـه از قهرمـان ملـی 
فنـی  مسـایل  ناگزیـر  و  اسـت  افغانسـتان 
جنـگ بخـش عمده یـی از کتـاب را در بـر 
می گیـرد مثًا در فصل نخسـت کتـاب »ورود 
بـه پنجشـیر« از میـزان پیـش روی نیروهـای 
طالبـان و ناتوانی شـان در تصـرف پنجشـیر، 
در گفت وگـو  یـا  اسـت  داده  ارایـه  روایتـی 
»عبدالـودود«،  نظیـر  متعـدد  ژنرال هـای  بـا 
»محـب اهلل خـان«، »عزیزالرحمـان«، »مارشـال 
محمدقسـیم فهیـم«، »یونس قانونـی«، »ژنرال 
عبدالصبـور صبـور«، »ژنـرال بسـم اهلل خان« یا 
دوسـتانش همچـون »مصطفـی کاظمـی« بـه 
فرمانـده  مسـعود  ورود  مختلـف  جنبه هـای 
حکومـت داری  مبـارزه،  نحـوۀ  جنـگ،  بـه 
بـر  تأکیـد  البتـه  و  مختلـف  جنگ هـای  یـا 
ضـرورت صلـح پرداخته اسـت. اما نویسـنده 
در کتـاب توانسـته اسـت وجهـه فرهنگـی و 
رسـانه یی، عاقه منـدی بـه موسـیقی و حتـا 

تیـم ملـی فرانسـه، جنگ بـازی اش در دوران 
نوجوانی، داشـتن زنـدان بـرای نافرمانی هایی 
ماننـد اسـتفاده از مـواد مخدر و سـیگار را در 
خـال گفت وگـو بـا افـراد مختلـف کشـف 
کنـد. حتـا دربـارۀ شـهادت او بـه وسـیلۀ دو 
خبرنـگار و مخفـی نگه داشـتن کشته شـدن او 
تـا چند روز از سـوی هم سـنگرانش در کتاب 

آمـده اسـت. امـا در همـان ابتـدای کتـاب و 
در گفت وگـو بـا »صدیقـه مسـعود«- همسـر 
مسـعود- مشـخص می شـود نویسـنده از یک 
نکتـه چنـدان راضـی نیسـت: »نمی خواسـتم 
فضـای کتـاب این قـدر مردانـه باشـد«. همین 
خواننـده  عنـوان  بـه  می شـود  سـبب  نکتـه 
بخواهـم دربـاره ایـن وجـه زنده گـی فرمانده 

او  بـه  نویسـنده  بـودن  روزنامه نـگار  بدانـم. 
کمـک کـرده تـا بتوانـد حفره یـی را کـه بـا 
توجـه بـه دغدغـه اش بـا آن رو بـه رو بـوده 

اسـت بـه گونه یـی پُـر کنـد.
فرمانـده،  پسـر  »احمـد«،  سـراغ  اگـر  مثـًا 
بـوده  1۲سـاله  وقتـی  کـه  پسـری  مـی رود؛ 
دربـارۀ  دیگـر  اسـت،  شـده  شـهید  پـدرش 
مسـعود  فرمانـده   نبردهـای  و  جنگ هـا 
خانواده گـی،  مناسـبات  از  بلکـه  نمی پرسـد، 
پسـر  دختـران،  بچه هـا،  بـا  مسـعود  روابـط 
و مـادرش جویـا می شـود. در همیـن بخـش 
اسـت که مـا می توانیـم بدانیم ارتباط مسـعود 
بـا دختـران و همسـرش چطـور بوده اسـت؛ 
مـردی کـه بـه دخترانـش یـاد مـی داد نبایـد 
تبعیـض و زورگویـی را از جانـب هیچ مردی 
حتـا برادرشـان بپذیرنـد، مـردی کـه هیچ گاه 
جلـوی فرزندان شـان بـا همسـرش مشـاجره 
می آمـد،  خانـه  بـه  وقـت  هـر  و  نمی کـرد 
فرزندانـش  روزمـرۀ  زنده گـی  جزئیـات  از 
می پرسـید و تحصیـل دخترانش بـرای او مهم 
بـود، بـه آنهـا توصیه می کرد پزشـک شـوند.
همـه را به نوشـتن، هنـر و فیلم دیدن تشـویق 
لـذت  خانواده بـودن  کنـار  از  و  می کـرد 
می بـرد. در گفت وگـو بـا »احمـد ضیـاء« کـه 
بـرادرش مسـعود بـه او گفتـه »اصـًا بـه درد 
جنـگ نمی خـوری، از جبهـه برو بیـرون« هم 
دربـارۀ خواهـر و مادرشـان و رابطـه بـا زنان 
پرسـیده اسـت و جواب شـنیده: »آمر صاحب  
از تمـام آزادی هـای  بایـد  می گفـت کـه زن 
بـا  »همیشـه  یـا  باشـد«  برخـوردار  انسـانی 
خواهـران و دختـران عمـو مـزاح می کـرد« یا 
»از کسـی هـم کـه زن دوم می گرفـت، بـدش 

می آمـد«.
حتـا به گفتۀ صالح محمد ریگسـتانی، مسـعود 
»نسـبت بـه زنـان حسـاس بـود و بی احترامی 
بـه زنـان را تحمـل نمی کـرد« و معتقـد بـود: 

»سنگسـار هیـچ ربطی به اسـام نـدارد«.
آمنـه افضلـی و نسـرین گـروس از معـدود 
زنانـی هسـتند کـه گفت وگوی شـان در کتاب 
آمـده و در بخشـی از نحـوه بـردن اعامیـه 
حقـوق زنـان نـزد فرمانده مسـعود بـه وسـیلۀ 
شـده  گفتـه  مختلـف  ملیت هـای  بـا  زنانـی 

اسـت. بخشـی از گفت وگوهـای ایـن کتـاب 
نیـز  نویسـنده  روزنامه نـگاری  دغدغـۀ  بـه 
ربـط پیـدا می کنـد زیـرا او بـه سـراغ یارانـی 
بـا  ارتباط شـان  کـه  اسـت  رفتـه  مسـعود  از 
رسـانه  بودنـش  و صاحـب  رسـانه ها  بـه  او 
بـرای  اسـت  شـده  سـعی  و  می گشـته  بـر 
کـه  شـود  پیـدا  پاسـخی  سـوال ها  ایـن 
»فرمانده مسـعود« چقـدر بـه آزادی بیان اعتقاد 
داشـت یـا چقـدر سانسـور می کـرد؟ حفیـظ 
منصـور، مدیـر مسـوول نشـریۀ پیـام مجاهـد 
کـه صاحـب امتیـازش فرمانده مسـعود بـوده 
و در غـار منتشـر می شـده اسـت، می گویـد: 
»هیـچ وقـت برای مـان خـط قرمز نگذاشـت، 
هیـچ وقـت نشـد تلفـن کنـد و بگویـد چـرا 
ایـن مطلـب را چـاپ کردیـد. مـا را برحـذر 
موجـب  کـه  مسـایلی  طـرح  از  می داشـت 
اعتقـادات  بـه  توهیـن  و  قومـی  اختافـات 
مـردم می شـد. بارها خـودم مطالبـی در انتقاد 
از مسـعود و جبهه هـای پنجشـیر نوشـتم«. یـا 
توریالـی غیاثـی عضـو کمیتـۀ فرهنگـی بـود. 
نشـریه یی بـا نام شـورا منتشـر می کـرد، رزاق 
مأمـون و فهیـم دشـتی نیـز دو روزنامه نـگار 
را  کابـل  هفته نامـۀ  کـه  هسـتند  دیگـری 
منتشـر می کردنـد. فرمانده مسـعود بـه مأمـون 
گفتـه بـود آزاد بـاش و واقعـًا هـم در امـور 
نشـریه او را آزاد گذاشـته بـود. امـا بـه نظـر 
می رسـد ایـن کتـاب جزئیاتـی کـم دارد مثًا 
در بخـش فهرسـتی که نویسـنده مـکان و نام 
نسبت شـان  بـدون  را  مصاحبه شـونده  افـراد 
بـا مسـعود و شغل شـان بـه عنـوان فصل هـا 
انتهـا کـه می شـد  انتخـاب کـرده و چـه در 
مکان هـا  و  موضوعـات  بـرای  اعان نامه یـی 
و افـراد تهیـه کـرد. هرچنـد نویسـنده مـردد 
مسـعود  دربـارۀ  دیگـری  کتـاب  کـه  اسـت 
بنویسـد یـا نـه، امـا در گفت وگویـش خبـر 
داده انتظار برای قسـمت دوم کتاب »افسـوس 
خوانـدن  و  افغانسـتان«  نرگس هـای  بـرای 
فعالیت هـای  و  حضـور  از  میدانـی  روایتـی 
زنـان افغانسـتان در سـال های اخیـر، کوتاه تر 

خواهـد بـود.
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

جشنوارۀ داکا جایزۀ بهترین بازیگر 
زن را »به حوا، مریم، عایشه« داد

فیلـِم »حـوا، مریـم، عایشـه« بـه کارگردانـی صحـرا کریمـی و تهیـه کننده گی 
کتایـون شـهابی کـه در جشـنوارۀ فیلـم داکا در بخش رقابتی فیلم های آسـیایی 
حضـور داشـت موفـق بـه دریافـت جایـزۀ بهتریـن بازیگـر زن بـرای هر سـه 
بازیگـر فیلـم )آرزو آریـا پور »حوا«، فرشـته افشـار »مریم« و حسـیبا ابراهیمی 

»عایشـه«( شد.
ایـن فیلـم که پیشـتر بـا شـرکت در بخش مسـابقه رسـمی اوریزونتـی ونیز با 
بازخـورد خـوب مخاطبـان همـراه شـد، تا کنـون در بیـش از 17 جشـنواره از 
جملـه جشـنواره فیلم بوسـان )کـره جنوبـی(، میل ولـی )امریکا(، گـوا )هند( 

شـرکت داشـته است.
»حـوا، مریـم، عایشـه« زنده گی سـه زن از قشـرهای مختلف جامعه افغانسـتان 
را بـه تصویـر می کشـد کـه هـر  یـک بـا چالـش  بزرگـی در زنده گـی مواجـه 
هسـتند. پخـش بین الملـل ایـن فیلـم را شـرکت نوری پیکچـرز برعهـده دارد.

آمریـت شـفاخانه والیتـی تخـار  ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت 
مـی نمایـد تـا در پروسـه داوطلبی تعـداد  )35 قلـم  اوراق مطبوع  دوسـیه و 
MoPH/   مریضـان و اخـذ فیـس  (    مورد ضرورت؛ دارای نمبرتشـخیصه
GO6/13۹۹/GDCM/HPR/Takharph/NCB   اشـتراک نمـوده ، نقل 
چـاپ شـده ویاسـافت کاپی شـرطنامه مربوطـه را ازشـفاخانه / والیتی تخار 
وهمچنـان درمرکـز از پـروژه ریفورم شـفاخانه هـا - وزارت صحـت عامه با 
ارائـه درخواسـت ضـم کاپـی رنگه جـواز فعالیـت  و فورم تصفیه حسـابات 
مالیاتی آخرین دوره  بدسـت آورند ، آفرهای خویش را مطابق مندرج شـرایط 
شـرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته ازتاریخ نشـر اعان 
مدت )۲1( روز تقویمی الی سـاعت 10 بجه قبل ازظهر روز سـه شـنبه تاریخ 
۲۲ دلو سـال مالی 13۹۹ به صندوق آفرها درشـعبه تدارکات . مدیرایت اداری  
شـفاخانه حوزوی/ والیتی واقع شـهر تالقان سرک شـرکت   بگذارند.آفرهای 
دیـر رسـیده وانترنیتی قابـل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می 

باشد.
تضمیـن آفـر بصورت پـول نقـد ویابانـک گرانتی قابل قبـول مبلـغ  40000 
چهل هزار افغانی بوده جلسـه آفرگشـایی به روز سـه شـنبه تاریخ ۲۲دلو سال 
مالـی 13۹۹ سـاعت 11 بجه قبل ازظهردر آمریت شـفاخانه والیتی تخار اتاق 
جلسـات  منزل اول دهلیز اول به حضورداشـت اشـتراک کننده گان و هیئت 

دایرمیگردد. مؤظف 
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.    شفاخانه والیتی/ حوزوی نمبرتماس.074۸۸0۸0۸5
عامـه  صحـت  وزارت   _ هـا  شـفاخانه  اصاحـات  پـروژه   .۲

 0 7 0 0 ۸ ۹ ۲ ۸ ۸ ۸ س تمـا نمبر

آمریـت شـفاخانه والیتـی تخـار  ازتمـام داوطلبـان واجد شـرایط دعوت می 
نماید تا در پروسـه داوطلبی تعداد  )14 قلم  البسـه جات  (    مورد ضرورت؛ 
/13۹۹/MoPH/GDCM/HPR/Takharph/NCB   دارای نمبرتشخیصه
GO5   اشـتراک نموده ، نقل چاپ شـده ویاسـافت کاپی شـرطنامه مربوطه 
را ازشـفاخانه / والیتـی تخار وهمچنـان درمرکز از پروژه ریفورم شـفاخانه ها 
- وزارت صحـت عامـه بـا ارائه درخواسـت ضم کاپی رنگه جـواز فعالیت  و 
فورم تصفیه حسـابات مالیاتی آخرین دوره  بدسـت آورنـد ، آفرهای خویش 
را مطابـق منـدرج شـرایط شـرطنامه طبـق قانـون وطرزالعمل تـدارکات طور 
سربسـته ازتاریخ نشـر اعان مدت )۲1( روز تقویمی الی ساعت 10 بجه قبل 
ازظهر روز دوشـنبه تاریخ ۲1 دلو سـال مالی 13۹۹ به صندوق آفرها درشـعبه 
تدارکات مدیرایت اداری  شـفاخانه حوزوی/ والیتی واقع شـهر تالقان سـرک 
شـرکت بگذارندآفرهـای دیر رسـیده وانترنیتی قابـل پذیرش نبوده ، شـرایط 

اشـتراک بارائه اسـناد می باشد.
تضمیـن آفـر بصورت پـول نقـد ویابانـک گرانتی قابل قبـول مبلـغ  30000 
سـی هزار افغانی بوده جلسـه آفرگشـایی به روز دوشـبنه تاریخ ۲1دلو سـال 
مالـی 13۹۹ سـاعت 11بجه قبل ازظهردر آمریت شـفاخانه والیتـی تخار اتاق 
جلسـات  منزل اول دهلیز اول به حضورداشـت اشـتراک کننده گان و هیئت 

دایرمیگردد. مؤظف 
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.    شفاخانه والیتی/ حوزوی نمبرتماس.074۸۸0۸0۸5
عامـه  صحـت  وزارت   _ هـا  شـفاخانه  اصاحـات  پـروژه   .۲

 0 7 0 0 ۸ ۹ ۲ ۸ ۸ ۸ س تمـا نمبر

ــوع  ــم اوراق مطب ــدارکات)35( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــار ــی تخ ــفاخانه والیت ــرورت ش ــورد ض م

ــه  ــم البس ــدارکات)14( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــار ــی تخ ــفاخانه والیت ــرورت ش ــورد ض م

روایت زنانه از چهرۀ مردانۀ »فرمانده  مسعود«
گیسو فغفوری


