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معاش دو وزير، چهار والى و ۱۸۴ عضو 
شوراى ملى به خاطر ثبت نکردن 

دارايى هاى شان معلق شد

مردم، مفهومی فریبندهنقدی بر سیاست خارجی افغانستان
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که  مقام هایی  فهرست  اسد  چهاردهم  سه شنبه،  روز  جمهوری  ریاست  امور  اداره 
کرد.  همه گانی  نکرده اند،   ثبت  دارایی ها  بررسی  و  ثبت  اداره  در  را  دارایی های شان 
این  نماینده گان، ۷۸ عضو  میان ۲۵۰ عضو مجلس  از  اداره،  این  معلومات  براساس 
این  دیگر  عضو  اما ۱۷۲  کرده اند،   ثبت  قانون  به  مطابقت  در  را  دارایی شان  مجلس 
ریاست  امور  اداره  این  از  پیش  نکرده اند.  ثبت  را  دارایی های شان  تاکنون  مجلس 
جمهوری به مقام های دولتی و نماینده گان مجلس سه هفته مهلت داده بود تا این 
مقام ها دارایی های شان را ثبت کنند. شماری از مقام های حکومتی اما موفق به ثبت 
دارایی های شان نشدند،  از این رو اداره امور این مهلت را برای یک هفته تا سیزدهم 
اسد تمدید کرد. با آن هم این مقام ها به این امر اداره ثبت و بررسی وقعی نگذاشته و 

دارایی های شان را ثبت نکردند.

بر اساس دیدگاه رایج در علوم سیاسی، رفتار سیاسی افراد و دولت ها متاثر از باور های سیاسی افراد، به عالوه ارزش های ذهنی و هم چنان 
هنجار های اجتماعی یا فرهنگ جامعه است. یا می  توانیم بگوییم که سیاست خارجی هر کشوری، متغّیر وابسته از فرهنگ سیاسی آن 

کشور است. یعنی نوع فرهنگ سیاسی یک دولت را بازتاب می  دهد. 

افغانستان یک کشور کوهستانی است. اگرچه این سرزمین 
بوده  گران بهایی  معادن  دارای  قدیم  بسیار  زمان های  از 
است، اما در قرن بیستم از نظر اکتشاف و بهره برداری از 
منابع معدنی خود پیش رفتی نکرده و مورد توجه بسیاری 
حمله  از  پس  بود.  نگرفته  قرار  خارجی  کشورهای  از 
معدنی  ذخایر  به  بیش تری  توجه  افغانستان ،  به  شوروی 

صورت گرفت که منجر به کشف و...

رشد جمعیت افغانستان حدود ۳.۲۷٪ تخمین زده شده 
است و همین موضوع، این کشور را در ردیف سریع ترین 
کشورهاي در حال رشد جمعیت در جهان، قرار داده است. 
جامعه اي مانند افغانستان که شاهد رشد سریع جمعیت 
است، باید قادر به ارایه فرصت ها به نسبت این نرخ رشد 
براي  جدید  شغلي  فرصت هاي  مثال،  عنوان  به  باشد. 
این  غیر  در  که  شود  ایجاد  فقر  و  بي کاري  از  جلوگیري 

صورت ممکن است این افزایش جمعیت...
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ضرورت تدوين قوانين جمعيتى 
در افغانستان

نقش منابع طبيعى در امنيت افغانستان   رژيم كارى ادارات دولتى 
سر از روز چهارشنبه به حالت 

عادى بر مى گردد
اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
و خدمات ملکی می گوید که شرایط حضور کارکنان 
خدمات ملکی در اداره های دولتی از روز چهارشنبه، 

پانزدهم اسد، به حالت عادی بر می گردد.
روز  فیصله  براساس  کمیسیون،  این  اعالم  طبق 
تمام  این  از  پس  کابینه،  اسد  چهاردهم  سه شنبه، 
از ساعت ۰۸:۰۰ صبح  باید  کارکنان خدمات ملکی 
تا ۰۴:۰۰ عصر و روزهای پنج شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ 
صبح تا ۰۱:۰۰ پس از چاشت ــ در مرکز و والیات 

ــ به صورت همه روزه به وظایف شان حاضر شوند.
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی 
برای  تا  اند  مکلف  دولتی  کارمندان  که  است  گفته 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تدابیر بهداشتی از 
جمله پوشیدن ماسک، فاصله گیری اجتماعی و سایر 

سفارش های وزارت صحت عامه را در نظر بگیرند.
طبق اعالمیه این کمیسیون، وزارت خانه ها و ادارات 
برای  امکان  صورت  در  که  مکلف اند  نیز  دولتی 

کارمندان خود سهولت های الزم را فراهم کنند.
رژیم کاری ادارات دولتی پس از شیوع ویروس کرونا 
ابتدا کارمندان دولتی در  تغییرات شد.  دست خوش 
کابل به جز در مواردی استثنایی برای مدتی مرخص 
تاق و جفت  به روزهای  شدند و سپس رژیم کاری 

تغییر کرد و ساعات کاری محدود شد.
در حال حاضر کابینه تصمیم گرفته است که رژیم 
کاری به حالت عادی بر گردد. از جانب دیگر کابینه 
به دانشگاه های دولتی و خصوصی نیز اجازه داده است 

تا فعالیت  شان را از سر گیرند.

پوليس هرات مرد 
»مدعى پيامبرى« را 

بازداشت كرد 
یک مالامام مسجد در هرات  ۸صبح، هرات: 
در  است.  آخرالزمان  پیامبر  که  دارد  ادعا 
ویدیویی که از او در شبکه های اجتماعی نشر 
شده، وی در حال صحبت با دو عالم دین، ادعا 

می کند که پیامبر خداوند است.
این مرد مدعی است که »مهدی آخرالزمان و 
پیامبر است« و ظهورش در قرآن و کالم پیامبر 

اشاره شده است.
هرات،  اوقاف  و  رییس حج  هروی،  عبدالخالق 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید این فرد 
چندی  و  است  هرات  شهر  نهم  ناحیه  ساکن 

پیش ادعا کرده بود »مهدی آخرالزمان« است.
وی می افزاید، شخصاً با این مرد صحبت کرده 
و در پایان صحبت، مرد مدعی پیامبری دوباره 
»کلمه« گفته است، اما برای انجام فیصله قانونی 

بازداشت شده است.
عبداالحد ولی زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس 
برای  و  بازداشت  مرد  این  می گوید  هرات، 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  بیش تر  تحقیقات 

سپرده می شود.
ادعا داشت  نیز مردی در هرات،  چندی پیش 
که »مهدی آخرالزمان« است و توانایی درمان 
بیماران را دارد، اما بعداً مشخص شد وی مشکل 

روانی دارد و ادعایش دروغ است.

عامه  صحت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
می گوید که ۱۵ پرونده اختالس و فساد از 
بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا را 

به لوی سارنوالی فرستاده است.
صحت  وزارت  سخنگوی  سمسور،  اکمل 
عامه، روز سه شنبه، چهاردهم اسد، در یک 
نشست خبری گفت که افراد متهم در این 

پرونده ها بیش  از  ۱۵ نفر هستند.
سمسور اذعان کرد که براساس بررسی های 
ابتدایی وزارت صحت عامه، فساد مالی در 

بودجه کرونا صورت گرفته است.
جانب  از  عامه  صحت  وزارت  سخنگوی 
به  نیاز  پرونده ها  این  که  گفت  دیگر 
تحقیق بیش تر دارد و به همین منظور به 
روی  تا  است  فرستاده شده  لوی سارنوالی 

آن تحقیق شود.
به  که  پرونده هایی  گفت  سمسور  اکمل 
مربوط  است،  فرستاده شده  لوی سارنوالی 
در  عامه  صحت  وزارت  شعبات  و  مرکز 

والیت ها می شود.
با این حال، سخنگوی وزارت صحت عامه 
گفت که بیش ترین مشکالت در والیت ها 

بوده است.
حکومت  کرونا  ویروس  شیوع  از  پس 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای  را  بودجه ای 

ویژه  اختیارات  هم چنان  و  داد  اختصاص 
را به والیت ها برای مصرف بودجه تفویض 

کرد.
چگونه گی مصرف بودجه مبارزه با ویروس 
کرونا در کابل و والیت ها با شائبه فساد و 

اختالس گسترده همراه بوده است.
فاش  گزارشی  در  روزنامه ۸صبح  پیش تر 
بدخشان،  هرات،  والیت های  در  که  کرد 
 ۱۵۰ از  کم تر  میدان وردک  و  نورستان 
میلیون افغانی در خریداری تجهیزات طبی 
مبارزه  برای  اختصاص یافته  بودجه ی  از 
بازار  نرخ  به  مقایسه  در  کرونا  ویروس  با 
صورت  حیف ومیل  و  دارد  وجود  تناقض 
رییس  غنی،  محمداشرف  است.  گرفته 
جمهور، به اداره بازرس ریاست جمهوری 
دستور داده است تا این گزارش را بررسی 

کند.
جمهوری  ریاست  بازرس  عالی  اداره 
بررسی گزارش  از  ابتدایی خود  یافته های 
حیف ومیل شدن بودجه اختصاصی مبارزه 
آسیب شناسی سیستم  و  کرونا  ویروس  با 
در  را  کرونا  ویروس  با  مقابله  در  صحی 
این  یافته های  اسد نشر کرد. طبق  پنجم 
اداره فساد در بودجه مبارزه با ویروس کرونا 

در مرکز و والیت ها وجود داشته است.

وزارت صحت عامه ۱۵ پرونده اختالس بودجه كرونا 
را به لوى سارنوالى فرستاده است
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»نیاز مبرم« یا »راه گریز«؛

لویه جرگه مشورتی صلح با موجی 
از نارضایتی ها مواجه است



با  هرات،  والیتی  شورای 
کارکرد  از  تند  انتقاد 
این  هرات،  شهرداری 
ناکارآمدترین  را  نهاد 
سطح  در  شهرداری 
افغانستان می داند. از دید 
شورا،  این  اعضای  برخی 
اخیر، شهرداری حتا  طی دست کم چهار سال 
نتوانست بودجه اش را به درستی مصرف کند و 
مردم شکایت های فراوانی از عمل کرد آن دارند. 
فعاالن مدنی هرات، عمل کرد ضعیف مقام های 
شهرداری طی سال های اخیر را، سبب کندی 
زیربنایی  پروژه  ده ها  توقف  و  شهر  توسعه 
رییس  شخص  از  مدنی،  کنش گران  می دانند. 
را  شهرداری  سرنوشت  که  می خواهند  جمهور 
مشخص کند و بدون در نظر گرفتن زدوبندهای 
شهردار  عنوان  به  را  مناسب  فردی  سیاسی، 

تعیین کند. 
فساد  شهرداری،  مشورتی  شورای  اعضای 
پست های  سرپرستی  و  وارسی گری  گسترده، 
کلیدی، کاهش عواید و نبود برنامه ای مشخص 
مهم ترین  را،  کارهای شهرداری  پیش برد  برای 

عوامل ناکارآمدی این نهاد می دانند.
نابه سامان  وضعیت  هراتیان  از  بسیاری  باور  به 
این شهر، نتیجه ی ضعف مدیریت و آشفته گی 
موجود در شهرداری است. پروژه های نیمه کاره، 
خیابان هایی که چند سال است تخریب شده و 
روند داغ گیری و قیرریزی آن ها آغاز  نشده و  
شهروندانی که از عمل کرد شهرداری ناراض اند، 
همه نشانه هایی از ضعف شهرداری در چند سال 

اخیر است. 
به جرأت می توان گفت شهرداری هرات طی دو 
دهه  اخیر، از جنالی ترین نهادهای دولتی بوده 
فساد  گواه  گذشته،  سالیان  در  هراتیان  است. 
گسترده و اختالف نظر میان شهردارها و  والیان 

در این شهر بودند. 
در این میان، حضور فرهاد نیایش، جوان گم نامی 
که پس از سپری کردن چند آزمون همراه برخی  
نامزدان دیگر، از سوی شورای والیتی هرات به 
رییس جمهور معرفی و سرانجام شهردار هرات 
شد، جان تازه ای به شهرداری بخشید، اما فساد 
گسترده و حیف و میل میلیونی عواید، در کنار 
در  ایران  دیوار سرکنسولگری  تخریب  جنجال 
بحران  و   راند  حاشیه  به  را  او  کارکرد  هرات، 

شهرداری را عمیق تر کرد. 
عواید  پیش بینی  نیایش،  فرهاد  زمان  در 
میلیون«   ۲۰۰ و  میلیارد  »یک  تا  شهرداری 
افغانی در سال رسید، اما حاال عواید این  نهاد 
افغانی  میلیون«   ٦۰۰ تا   ۵۰۰« حدود  چیزی 
است که آن هم با گذشت حدود هشت ماه از 

سال مالی، از مرکز کشور تأیید شده است.
از دید برخی اعضای شورای والیتی، شهرداری 
هرات ناکارآمدترین شهرداری در تمام افغانستان 
و  مردم  برای  نهاد  این  عمل کرد  و  است 
نماینده گان آن ها در شورای والیتی، قابل  قبول 
گذشته  سال  چهار  طی  آنان،  باور  به  نیست. 
صدها پروژه توسعه ای در هرات نیمه کاره مانده 
و ارایه خدمات به شهروندان از سوی شهرداری 

دچار سکته گی شده است.
توریالی طاهری، معاون شورای والیتی هرات، در 
صحبت با روزنامه ۸صبح، از آشفته گی موجود 
در شهرداری انتقاد می کند. به باور او، مسوول 
بخشی از مشکالت موجود در شهرداری هرات، 
رییس   شخص  باید  و  است  مرکزی  حکومت 

جمهور، به بحران شهرداری هرات پایان دهد. 

فعاالن مدنی هرات عقیده دارند که زندانی شدن 
فرهاد نیایش، شهردار پیشین هرات، سبب ایجاد 
و  مقام  های شهرداری شده  میان  بزرگ  ترسی 
افرادی که پس از  نیایش شهردار شدند، از ترس 
هم سرنوشت شدن با او، نتوانستند شهرداری را 
مدیریت کنند و کارهای اساسی را به مقام های 

حکومت مرکزی واگذار کردند. 
سیدواسع سیدی، از فعاالن مدنی در هرات، به 
روزنامه ۸صبح می گوید که بحران به میان آمده 
زندانی شدن  و  برکناری  از  در شهرداری، پس 
و  نیست  مهار شدنی  محلی  سطح  در  نیایش، 
رییس  جمهور شخصاً باید برای ریشه کن کردن 

آن اقدام کند.
بودن  انتصابی  سیاسی،  امور  آگاهان  برخی 
در  سیاسی  مالحظات  شدن  دخیل  و  شهردار 
این  در  بحران  عوامل  از  را،  شهرداران  انتصاب 
نهاد می دانند. دکتر داوود عرفان، استاد دانشگاه 
قانون،  بر اساس  امور سیاسی، می گوید  و آگاه 
شهردار را باید خود شهروندان گزینش کنند و 
تا انتخاب شهردار به رأي مردم نباشد، مشکالت 

شهرداری هم چنان پا برجا است.
پس از  برکناری و زندانی شدن فرهاد نیایش، 
بحران سرپرستی دامن گیر شهرداری هرات شد. 
هرات  شهرداری  ُکرسی  تاکنون  زمان  آن  از  
و  وارسی کننده گان  میان سرپرستان،  بار  هفت 

شهرداران دست به دست شده است. 
سرپرست،  نیک بین  غالم غوث  مدت  این  در 
سیدوحید  وارسی کننده،  جنیدی  نادراهلل 
دوم  بار  براي  جنیدی  نادراهلل  شهردار،  قتالی 
نادراهلل  شهردار،  انوری  داوود  وارسی کننده، 
جنیدی برای بار سوم وارسی کننده و سرانجام 
هرات  شهردار  عنوان  به  مشفق  غالم حضرت 
به  شهرداری  بست  بازهم  اما  شدند،  گماشته 
اعالن رفت و قرار است شهردار جدید مقرر شود. 
مشورتی  شورای  عضو  سادات،  سیداشرف 
شهرداری هرات، به ۸صبح می گوید فساد مالی 
کنار  در  وارسی گری،  و  سرپرستی  بحران  و 
کاهش منابع عایداتی و نبود برنامه های مشخص 
ناکارآمدی  برای توسعه ی شهر، عوامل اساسی 

شهرداری هرات است.
شهرداری هرات در واکنش به انتقادها از  این 
به  شهری  توسعه ای  طرح های  ارایه  از   نهاد، 
مردم در آینده نزدیک خبر می دهد. غالم رسول 
عظیمی، سخنگوی این نهاد، به روزنامه ۸صبح 
کشور  مرکز  از  شهرداری  بودجه  که  می گوید 
تأیید شده و تا چند روز دیگر در همایش بزرگ 
مردمی، طرح های انکشافی و چگونه گی مصرف 

بودجه، با مردم در میان گذاشته خواهد شد. 
شدن  سپری  با  پیش  ماه  چند  که  حالی  در 
آزمون انتخاب شهردار و مشخص شدن دو نامزد 
برتر و معرفی آنان به ریاست  جمهوری، انتظار 
می رفت شهردار جدید از سوی رییس  جمهور 
باری  اما ریاست شهرداری هرات  معرفی شود، 

دیگر به اعالن رفته است. 
اعضای شورای والیتی هرات، لغو روند گزینش 
شهردار و اعالن دوباره این بست را خالف قانون 
فعاالن  و  مشورتی شهرداری  و شورای  دانسته 
نهاد  این  در  بحران  تداوم  سبب  را  آن  مدنی، 

می پندارند. 
در اوضاعی که به نظر می رسد گزینش شهردار 
با برگزاری انتخابات و رأی مردم به این زودی ها 
ممکن نیست، حاال هراتیان چشم امیدشان به 
سمت حکومت مرکزی و شخص رییس  جمهور 
است تا وضعیت شهرداری هرات را سروسامان 

داده و به بحران موجود در آن داده شود.

 

رییس جمهور غنی که در نخستین روزهای کاری اش پیمان 
امضا کرد، حاال ظاهراً  را  واشنگتن   - کابل  امنیتی جنجالی 
همان رییس جمهور سابق که شدیداً به دنبال پیوند دوستی 
امریکایی ها بود، نیست. استراتژی آقای غنی در پروسه ی  با 
صلح تا این جای کار هرگز مورد قبول ایاالت متحده امریکا، 
که میانجی گری این گفت وگوها را بر عهده دارد، نبوده است. 
صلح  پروسه ی  به  طالبان  ادغام  برای  امریکا  متحده  ایاالت 
ایاالت  انتخابات  برگزاری  نوامبر و  تا سوم  بسیار عجله دارد. 
متحده امریکا سه ماه مانده است. دونالد ترمپ، رییس جمهور 
کنونی امریکا شدیداً تحت فشار افکار عمومی قرار دارد. افکار 
عمومی ایاالت متحده از ترمپ به خاطر مدیریت نه چندان 
در  بی کاری  است.  ناراضی  کرونا  بحران  در  قدرت مندانه اش 
پیشین  مشاور  بولتون  جان  و  یافته  افزایش  متحده  ایاالت 
ترمپ، با افشاگری هایی که کرده، افکار عمومی را علیه آقای 
ترمپ برانگیخته است. در چنین شرایطی، شکست ترمپ در 
پروسه صلح افغانستان، جایگاه او را بیش از هر زمان دیگری 
نوامبر سال جاری  تا ماه  متزلزل خواهد کرد. هر گاه ترمپ 
موفق شود تمام نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج سازد، 
رییس جمهور ایاالت متحده، نفس نسبتاً راحتی خواهد کشید. 
به همین دلیل است که خلیل زاد و پمپئو، پیش گامان اصلی 
با  تماس های شان  افغانستان،  صلح  پروسه  در  میانجی گری 

حکومت افغانستان و طالبان را افزایش یافته است.
یک  ایجاد  غنی  آقای  نگرانی  بزرگ ترین  قوی،  احتمال  به 
حکومت موقت توسط امریکایی ها در افغانستان است. او نگران 
است که نتیجه مذاکرات حکومت و طالبان با مداخله ایاالت 
متحده به ایجاد یک حکومت موقت بینجامد. اگر این نگرانی 
آقای غنی دوام پیدا کند، بعید است که تا سوم نوامبر، شرط 
نشود.  افغانستان مطرح  از سوی حکومت  تازه تری  و شروط 
که  است  عالقه مند  شرایطی  چنین  در  افغانستان  حکومت 
حکومت بعدی ایاالت متحده نگاه متفاوتی به پروسه صلح پیدا 

کند و در نهایت، مانع ایجاد حکومت موقت گردد.
به  برای رسیدن  امریکایی ها  ترتیب، همه تالش های  این  به 
است.  مانده  بی سرانجام  کار  این جای  تا  افغانستان  در  صلح 
امریکایی ها رفتار آقای غنی را رصد می کنند. امریکایی ها که 
تجربه تیره گی روابط با حامد کرزی را دارند تا این جای کار با 
مالیمت، به عنوان میانجی در پی راه حل برای شرط و شروط 
قول  طالبان  به  که  امریکایی ها  بوده اند.  غنی  رییس جمهور 
رهایی پنج هزار زندانی این گروه را طی چند روز معدود داده 
پیچ  بدقول شدند. رییس جمهور غنی در  نزد طالبان  بودند، 
آخر رهایی زندانیان طالب، ۴۰۰ تن آنان را نگه داشته و برای 
تصمیم گیری در مورد سرنوشت آنان، لویه جرگه را فراخوانده 

است.
مخالف  لویه جرگه  نظر  اگر  که  است  این جا  اساسی  سوال 
آزادی این ۴۰۰ زندانی طالبان باشد،  چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
مشخص است که اگر شرط های حکومت افغانستان در میان 
نبود، سرنوشت خوب و بد پروسه صلح تا حاال مشخص می شد. 
مخالفت  طالب  مانده  باقی  زندانیان  رهایی  با  لویه جرگه  اگر 
و  امریکایی ها  میان  تنش  که  دارد  وجود  احتمال  این  کند، 
حکومت آقای غنی به مرز تنش حکومت اوباما و حامد کرزی 
برسد. واقعیت این است که سیاسیون افغانستان نیز از تیره گی 
روابط  شان با امریکایی ها برای جلب افکار عمومی در سال های 
آخر حکومت شان، بدشان نمی آید. اما واقعیت دیگر هم این 
به  کمکی  هیچ  افغانستان  و  امریکا  روابط  تیره گی  که  است 
افغانستان  آینده حکومت  و حکومت داری در  و  پروسه صلح 
نخواهد کرد. اگر لویه جرگه با رهایی زندانیان مخالفت کند، 
تیره گی روابط کابل و واشنگتن کاماًل قابل پیش بینی است و 

ممکن است پروسه صلح را نیز با دشواری هایی روبه رو سازد.
زندانی  رهاسازی ۴۰۰  عدم  بر  مبنی  غنی  آقای  اخیر  اقدام 
دارای جرم های سنگین، بسیار زیرکانه بود. هیچ نهاد داخلی و 
بین المللی به خود اجازه نمی دهد که بر رهایی چنین زندانیانی 
اما هرگز مشخص نیست که چهار هزار و ٦۰۰  تاکید کند. 
خیر؟  یا  داشته اند  مشابهی  جرم های  نیز  شده  رها  زندانی 
رها  زندانیان  سایر  جرم  نوعیت  هیچ گاه  افغانستان  حکومت 
شده را به تفصیل اعالن نکرد. اگر لویه جرگه با رهایی طالبان 
باقی مانده مخالفت کند، مشخص است که رییس جمهور دنبال 
گرفتن تضمین هایی از ایاالت متحده و طالبان تا پایان وقت 

قانونی حکومت تازه سر کارآمده ی خود است.

احتمال سرد شدن روابط 
سياسى افغانستان و امريکا
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شوراى واليتى هرات:

 شهردارى هرات ناكارآمدترين 
شهردارى افغانستان است

تظاهرات مردمى عليه 
طالبان در ولسوالى 

خواجه غار؛ 
چهار نفر در تيراندازى 

طالبان كشته شدند

مردى در كابل 
خشو و داماد خود را كشت

ولسوالی  در  محلی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
نفر  تخار می گویند که چهار  خواجه غار والیت 
در پی تیراندازی طالبان در جریان گردهم  آیی 
محمد  شده اند.  کشته  گروه  این  علیه  مردمی 
عمر، ولسوال خواجه غار، روز سه شنبه، چهاردهم 
اسد، به روزنامه ۸صبح گفت که چهار نفر دیگر 
نیز در پی این تیراندازی زخمی شده اند. ولسوال 
تظاهرات  این  در  مردم  که  گفت  خواجه غار 
دو  بر  گروهی  تجاوز  عامالن  مجازات  خواستار 

دختر در منچقور این ولسوالی شده اند.
پیش  چندی  محلی،  منابع  معلومات  طبق 
شب هنگام  طالبان  گروه  اعضای  از  شماری 
افزون  و  شده  ملنگ  نام  به  فردی  خانه  وارد 
بر دزدیدن ۲۵ هزار افغانی، بر دو دخترش به 
صورت گروهی تجاوز کرده اند. این دو دختر ۱۴ 

ساله و ۱۷ ساله بوده اند.
این رویداد  از  محمد عمر گفت که مردم پس 
این  عامالن  تحویل دهی  و  مجازات  خواستار 
تجاوز شدند و طالبان نیز وعده داده بودند که 
متهمان را مجازات و یا به مردم تحویل می کنند، 

اما به این قول شان عمل نکرده اند.
ولسوال خواجه غار افزود که در جریان یک سال 
گذشته سه قضیه »تجاوز گروهی« در ساحات 

زیر کنترل طالبان صورت گرفته است.
محمد عمر می گوید که تظاهرات شب گذشته 
علیه گروه طالبان زمانی آغاز شد که متهمان 
به  طالبان  سوی  از  بود  قرار  جنسی  تجاوز  به 

ولسوالی چهاردره کندز منتقل شوند.
اطراف  گردهم آیی  یک  مردم طی  که  گفت  او 
بر  نیز  طالبان  و  کردند  محاصره  را  زندان 

معترضان آتش  گشوده اند.
ولسوال خواجه غار می گوید که ساحه در کنترل 
گروه طالبان است و بر اساس معلوماتی که به 
هم  هنوز  تظاهرات  است،  رسیده  محلی  اداره 
به  تاکنون  تظاهرات کننده گان  و  دارد  جریان 

خانه های شان برگشته اند.
از  شماری  ابتدا  در  مردم  که  افزود  محمدعمر 
کرده  را خلع سالح  طالبان  گروه  جنگ جویان 
معترض  چهار  طالبان  تیراندازی  با  که  بودند 

کشته شده اند.
ولسوال خواجه غار افزود که این رویداد در شمال 
ولسوال خواجه غار و در ساحه زیر کنترل طالبان 

صورت گرفته است.
گروه طالبان تا کنون در این مورد واکنشی نشان 

نداده است.

۸صبح، کابل: پولیس کابل می گوید مردی را 
به اتهام کشتن خشو و دامادش بازداشت کرده 

است.
طبق اعالم پولیس، این مرد محمدنسیم نام دارد 
و دوشنبه شب )سیزدهم اسد( خشو و داماد خود 
را در خانه  اش در ناحیه پنجم شهر کابل به قتل 

رسانده است.
پولیس کابل گفته است این قاتل توسط نیروهای 
پولیس پس از چند ساعت از وقوع رویداد زمانی 

بازداشت شده است که پا به فرار گذاشته بود.
پولیس محمدنسیم را از مربوطات ناحیه ششم 

شهر کابل بازداشت کرده است.
است.  نشده  مشخص  قتل  این  انگیزه  تاکنون 
به  شده  بازداشت  فرد  که  می گوید  اما  پولیس 
جرم ارتکابی خود اعتراف کرده است و پرونده او 

در دست بررسی است.

محمدحسین نیک خواه



جمهوری  ریاست  ارگ  تصمیم 
لویه جرگه  فراخواندن  بر  مبنی 
نارضایتی های  صلح،  مشورتی 
را  جامعه  مختلف  گروه های 
گفته  به  است.  داشته  پی  در 
رهایی  جرگه  این  محور  مقامات، 
که  است  طالبان  زندانی   ۴۰۰
موارد حق العبدی را مرتکب شده اند و نیاز است حکومت 
حقوقی  آگاهان  بگیرد.  مشورت  مردم  از  مورد  این  در 
صالحیت  جمهور  رییس  که  همان گونه  می گویند،  اما 
نیز  لویه جرگه  ندارد،  را  مورد  این  در  تصمیم گیری 
نمی تواند در مورد این زندانیان تصمیم بگیرد. عالوه بر 
برگزاری  نیز تصریح می کنند که  آگاهان سیاسی  این، 
لویه جرگه مشورتی صلح موجه نبوده، زیرا حکومت بر 
و  داده  تن  زندانیان  رهایی  به  بین المللی  فشار  اساس 
برائت  را  این جرگه، خود  برگزاری  با  اکنون می خواهد 
کمیته ها  به  جرگه،  اعضای  از  شماری  گفته  به  دهد. 
تصریح شده تا ادامه حکومت کنونی محمداشرف غنی را 
در این جرگه تایید و ایجاد حکومت موقت و عبوری را رد 
کنند. این در حالی است که برخی از اعضای لویه جرگه 
مشورتی صلح بنا بر نارضایتی ها از حضور در این جرگه 
مجلس  اعضای  از  برخی  حضور  و  داده اند  انصراف 
پیش تر،  دارد.  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  نیز  نماینده گان 
را »غیرموجه«  لویه جرگه مشورتی  برگزاری  شهروندان 

خوانده  و از آن انتقاد کرده اند.
سومین  جمهوری،  ریاست  ارگ  زمان بندی  اساس  بر 
لویه جرگه مشورتی صلح روز جمعه، هفدهم اسد با حضور 
بیش از سه هزار نفر در کابل برگزار می شود. حکومت 
می گوید که قرار است مردم سرنوشت ۴۰۰ زندانی را در 
این لویه جرگه مشخص کنند. این زندانیان شامل افرادی 
است که قتل بین دو تا ۴۰ نفر و جرایم سنگین را در 
می شوند.  نیز  اعدامی ها  شامل  و  دارند  پرونده های شان 
روز  جمهوری  ریاست  ارگ  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
گفت  خبری  نشست  یک  در  اسد  چهاردهم  سه شنبه، 
در  دموکراتیک  بزرگ  وسیله  مشورتی  لویه جرگه  که 
افغانستان است تا مردم مصلحت کشور را در نظر بگیرند. 
وی افزود که این جرگه به حیث یک عنعنه شناخته شده 
و از اصل در کشور است تا برای حکومت یک استقامت 
بدهد. به گفته آقای صدیقی، در موارد خاصی که حکومت 
می خواهد به مردم رجوع کند و تصمیم نزد مردم باشد، 

»برگزاری لویه جرگه بسیار مهم است.«
اساس  بر  حکومت  نیست  قرار  که  افزود  هم چنان  وی 
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برای  کابینه  مهلت  یافتن  پایان  با 
بلندپایه  مقام های  دارایی   ثبت 
ریاست  امور  اداره  دولتی، 
جمهوری اعالم کرد که پرداخت 
معاش ۱۹۷ مقام بلندپایه دولت به 
دلیل ثبت نکردن دارایی های شان به 
تعلیق درآمده است. پیش تر کابینه 
به مقام های بلندپایه دولتی سه هفته مهلت داده بود که 
دارایی های شان را ثبت کنند و این مهلت با تمدید یک 
هفته ای تا سیزدهم ماه جاری ادامه یافت. طبق معلومات 
والی، شش  وزیر، چهار  دو  ریاست جمهوری،  امور  اداره 
معین وزارت خانه ها، ۱۷۲ عضو مجلس نماینده گان و ۱۲ 
عضو مجلس سنا، کسانی اند که پرداخت معاشات شان به 

تعلیق درآمده است.
اداره امور ریاست جمهوری روز سه شنبه، چهاردهم اسد 
فهرست مقام هایی که دارایی های شان را در اداره ثبت و 
بررسی دارایی ها ثبت نکرده اند،  همه گانی کرد. براساس 
معلومات این اداره، از میان ۲۵۰ عضو مجلس نماینده گان، 
۷۸ عضو این مجلس دارایی شان را در مطابقت به قانون 
تاکنون  مجلس  این  دیگر  عضو  اما ۱۷۲  کرده اند،   ثبت 
دارایی های شان را ثبت نکرده اند. پیش از این اداره امور 
ریاست جمهوری به مقام های دولتی و نماینده گان مجلس 
سه هفته مهلت داده بود تا این مقام ها دارایی های شان را 
ثبت کنند. شماری از مقام های حکومتی اما موفق به ثبت 
دارایی های شان نشدند،  از این رو اداره امور این مهلت را 
برای یک هفته تا سیزدهم اسد تمدید کرد. با آن هم این 
مقام ها به این امر اداره ثبت و بررسی وقعی نگذاشته و 

دارایی های شان را ثبت نکردند.
تا  اداره ثبت و بررسی دارایی ها تصمیم گرفت  سرانجام 
نام آن شمار از مقام های حکومتی را که دارایی های شان 
را ثبت نکرده اند، همه گانی کند. عبدالودود بشریار، رییس 
اداره ثبت و بررسی دارایی ها روز سه شنبه در یک نشست 
خبری در کابل گفت که این اداره معاش و امتیازات ۱۹۷ 
این که  دلیل  به  را  حکومتی  بلندرتبه  مقام های  از  تن 
در  تعلیق  حالت  به  نکرده اند،  ثبت  را  دارایی های شان 
آورده است. این مقام ها، ۱۷۲ عضو مجلس نماینده گان، 

۱۲ عضو مجلس سنا، دو وزیر، چهار والی و شش معین 
وزارت خانه ها هستند.

۱۷2 عضو مجلس نماینده گان
گاللی  بی بی  رحیمی،  قدرت اهلل  که  می گوید  امور  اداره 
خالصه،  سنگ  نرندر  اکازی،   ضیاءالدین  محمدی،  
واقف حکیمی، حجت اهلل  انعامی، عبدالشکور  عبدالرووف 
خردمند، ذبیح اهلل عتیق، احمدضیا یفتلی،  نیلوفر ابراهیمی، 
آزادی،   علم خان  ابراهیم زاده،   غالم عباس  ادیب ،  صادقه 
همدرد،  گل رحمان  مسرور ،  ظاهر  شریفی،   عبدالحمید 
رییس عبدالخالق ،  ظهیرالدین جان آقا، نیک بخت فهیمی، 
رحمانی،  میررحمان  اسد،   خالد  کتوازی،  محمدمیرزا 
صدیق احمد عثمانی، ذکیه سنگین، سامعه عزیزی سادات، 
بیک،  محمدعالم ساعی،   نوری، عبداهلل  ظل محمدزلمی 
غالم سرور سعادت،  سیداشرف الدین  امیرمحمد خاکسار،  
عینی،  حبیبه دانش،  باتور دوستم،  محمدکریم جوزجانی، 
کمال ناصر  کریمی،  حلیمه صدف  الفتی،   عزیزاهلل 
غفارخان،   خاورین،  محمدموسی  هلمند،   هلمند  اصولی،  
علی  آزاد،   ریحانه  ناصری،   محمدداوود  ساهره شریف،  
توخی،   حمیداهلل  قالتوال،   عبدالقادر  اکبرجمشیدی،  
بیک،   حمیداهلل  سلطان زاده،   محمداکبر  توخی،   زهرا 
مخدوم ابدال اهلل  جلیس،  عزیزه  عالمی،   سیدحیات اهلل 
عطامحمد  تمیم،   عبدالظاهر  رحمت،   محبوبه  محمدی، 
رقیه  کوهستانی،  فاطمه  رضازاده،   کرام الدین  دهقانپور، 
نایل ،  حشمت اهلل ارمان،  محمدرسول فاریابی،  محمدشاکر 
بلقیس  فراهی،   عبدالنصیر  شهیدزاده ،  همایون  کریمی،  
اقبال  میرحیدرافضلی،  نجرابی،  میرداد خان  روشن،  
نعمت اهلل  صافی ،  جاوید  خلیلی،   خدیجه الهام  صافی،  
تره خیل،   عبدالمنیر  کشمیرخان،   ضیاالرحمان  کریاب،  
مومند،   محمدخالد  صافی،   ذوفنون  مموزی،  محمدرفیع 
شاه پورخان حسین زی،  محمدآصف نبی زی، همااحمدی، 
گل احمد  نورستانی،   قمربانواکبری  اتیکان،   اسماعیل 
نورزاد،  عبدالکریم کریمی،  فریدون خان مومند،  ملک قیص 
نبی اهلل  یار،  امیرمحمد  شپون،   عبدالروف  ملکزی،  نورآغا 
انیسه  مسلم،  نیازولی  مراد،  ابراراهلل  علی،  حضرت  باز، 
میرویس  افغان،  غالم ولی  صادقی،  محمدظفر  عمرانی،  

خادم، محمدکریم اتل، عبدالرشید عزیزی، نسیمه نیازی، 
شگوفه نورزی،  ابراهیم غشتلی،  یاربازخان حمیدی، نصیب 
روح اهلل  نصرت،   محمودخان  میران،   سیدمقتدا  مقبل ، 
سیداحمد  کمین،  گل احمد  خادم،   سیداحمد  خان زاده،  
پروین  کاکر،  فریبااحمدی  نورزی،  محمدعارف  سیالب، 
محمداکبری،  اکبری ،   حمیده  وردک،   عبدالرحمن  نامه،  
محمدصادق قادری، غالم فاروق مجروح،  حمیداهلل حنیف،  
صادق،  سیدطاها  کبرزانی،  سیدعظیم  پوپل،   شاه پور 
اسداهلل  غوثی،  شهناز  بارکزی،  سیمین  جامی،   رحیمه 
احمدزی،  مامور  رامین،  عتیق  محسنی،  عظیم  شهباز، 
نسیم مدبر، عبدالرزاق هاشمی، نوریه حمیدی،  عبدالرووف 
محمدالدین  شیرزاد،   شاه  خان  صافی،   کمال  ابراهیمی، 
شاه وزیر  عزیز،   فاطمه  مومند،   محمدعمرخان  همدرد،  
پرویز  لونگ،   ننگیالی  حسین خیل،   میرویس  تره خیل، 
نعیم زوی، رسول خان کوچی،  مریم  عرب زاده،  حیدرجان 
سلیمان خیل،  محمدعلی علی زاده،  محمدعارف رحمانی،  
نفیسه عظیمی،  شاه گل رضای،  اجمل رحمانی،  عبدالقیوم 
خیرخواه،  خان آغا رضایی،  مالمحمدخان احمدی،  جاوید 
رمضان  ناصری،   غالم حسین  شاهین،   امیرگل  جیحون،  
وردک،   خان محمد  محمدی،  سیدمحمد  بشردوست،  
حبیب الرحمن  ناصر،   نجیب اهلل  صافی ،   قاضی میرافغان 
توفیق  استالفی ،   عبدالرزاق  اوریاخیل،   انورخان  سیاف،  
جلیلی،   حفیظ اهلل  وردک،  نعیم  حبیبی ،  زرگی  وحدت،  
عبیداهلل کلیمزی وردک ، فاطمه نظری،  شینکی کروخیل،  
مرسل نبی زاده،  روبینا جاللی،  زهره نوروزی،  بی بی حاجی 
اعضای  جمله  از  محمدی  جان  بسم اهلل  و  درانی  پروین 
مجلس نماینده گان اند که دارایی های شان را ثبت نکرده اند.

استاد  مری،  ایزدیار،  گل  علم  محمد  ترتیب  همین  به 
طیب عطا، فرهاد سخی، لطیف ژوندی، اکبر استانکزی، 
خاکریزوال،  محمد  بهیر،  غیرت  باشلق ،   محمدانور 
میرحاتم  و  نورستانی  محمدیوسف  هوتک،  محمدحسن 
نصیراحمد  مشرانوجرگه،   عضو  دوازده  جمله  از  تره خیل 
وزارت  سرپرست  مستور  مصطفی  زراعت،  وزیر  درانی 
اقتصاد،  محمد ذکریا سودا والی بدخشان،  تاج محمد جاهد 
والی بغالن ، محمداسحق رهگذر والی بلخ و عبداللطیف 
که  حکومتی اند  مقام های  دیگر  از  کاپیسا  والی  مراد 

دارایی شان به ثبت نرسیده است.
رییس اداره ثبت و بررسی دارایی ها اظهار داشت که برای 
ثبت دارایی های این مقام ها دو بار مهلت داده شده،  اما 
و  بوده اند  بی توجه  قانونی  امر  این  به  نسبت  مقام ها  این 
دارایی های شان را ثبت نکرده اند. از این رو او خاطر نشان 
کرد که اداره ثبت و بررسی دارایی ها برای تأمین شفافیت،  
پاسخگوی و مبارزه جدی علیه فساد، امتیازات و معاشات 
این مقام ها را به حالت تعلیق در آورده است. بشریار در 
ادامه بیان داشت که پس از این مقام ها، معاش و امتیازات 
مقام های میان رتبه که دارایی های شان را ثبت نکرده اند، 
تعهد  افزود که  آمد. وی  تعلیق در خواهد  به حالت  نیز 
این اداره برای نهادینه شدن حکومت داری خوب و مبارزه 
علیه فساد اداری جدی است و مطابق قانون ثبت و بررسی 
دارایی ها،  دارایی همه مقامات دولتی را ثبت و در دسترس 

مردم قرار می دهد.
بود  گفته  این  از  پیش  دارایی ها  بررسی  و  ثبت  اداره 
ثبت  را  دارایی های شان  دولتی  مقام  هزار  که حدود ۱۸ 
استراتژی  تطبیق  بر  نظارت  قانون  اساس  بر  کرده اند. 
دولتی  بلندرتبه  مقام های  تمامی  اداری،   فساد  با  مبارزه 
اعضای  جمهور،  رییس  معاونین  جمهور،  رییس  چون 
شورای ملی، شورای والیتی، شوراهای ولسوالی ها، وزیران، 
کمیسیون های  و  ادارات  رییسان  وزارت خانه ها،  معاونان 
آن ها،   معاونان  و  شهردارها  والی ها،  سفیران،  مستقل،  
قضات، لوی سارنواالن، افسران وزارت خانه های دفاع و امور 
داخله، ولسواالن،  مأموران بست های یک و دو و کارمندان 
بخش امور مالی و تدارکاتی قبل از اشغال وظیفه و بعد از 
ترک آن مکلف اند که تمام دارایی های شان را ثبت کنند. 

روند ثبت دارایی ها از سال ۱۳۸۸ به این به منظور مبارزه 
با فساد در افغانستان تطبیق می شود. اداره عالی مبارزه 
نیز  نظارت  عالی  اداره  نام  به  پیش تر  که  اداری  فساد  با 
شناخته می شد، برای بیش تر از هشت سال مرجع مسوول 
برای تطبیق این روند نوپا در کشور بود . حاال که تقریباً ده 
سال از آن می گذرد، دولت راهی طوالنی برای تطبیق این 
روند پیموده و همین اکنون اداره ثبت و بررسی  دارایی ها 
در چوکات اداره امور ریاست جمهوری این مسوولیت را 

به پیش می بَرد.

معاش دو وزير، چهار والى و ۱۸۴ عضو شوراى ملى 
به خاطر ثبت نکردن دارايى هاى شان معلق شد

حسیب بهش

موارد خاِص موجود در سیستم عدلی و قضایی ، ۴۰۰ 
جمهوری  ریاست  ارگ  سخنگوی  کند.  آزاد  را  زندانی 
تصریح کرد، لویه جرگه مشورتی صلح برگزار می شود که 
این صالحیت به مردم واگذار شده و شهروندان راه را به 
حکومت مشخص بسازد که باید چه تصمیمی گرفته شود. 
به گفته صدیق صدیقی، رجوع به عقل جمعی و اکثریت 
مردم یک اصل در کشور است و حکومت ها همیشه تالش 
قسمت  در  مردم  به  دشوار  های  حالت  در  که  کرده اند 
تفویض صالحیت رجوع کنند. وی در ادامه گفت که همه 
به  لویه جرگه  زیرا  بگذارند،  احترام  مردم  فیصله  به  باید 
همین دلیل  فرا خواند شده و مردم سرنوشت زندانیان 
را انتخاب خواهند کرد. با این حال، وی تصریح کرد که 
عالوه بر موضوع ۴۰۰ زندانی طالب، خواسته های مردم در 
مورد چگونه گی برقراری صلح و شریک کردن برنامه های 
انکشافی حکومت از سایر مواردی است که پیرامون آن 
پیش تر  شد.  خواهد  گفت وگو  مشورتی  لویه جرگه  در 
آقای غنی کابینه تصریح کرده که بحث پیرامون رهایی 
۴۰۰ زندانی طالبان، تعیین خط مش و چگونه گی روند 
مذاکرات در روزهای آینده و توظیف افراد در پُست های 

دولتی از اجندای لویه جرگه مشورتی صلح است.
اند  معتقد  حقوقی  آگاهان  از  برخی  حال،  همین  در 
رهایی  مورد  در  تصمیم گیری  صالحیت  لویه جرگه  که 
زندانیانی را ندارد که جرایم حق العبدی را مرتکب شده اند. 
نصراهلل استانکزی، آگاه حقوقی و استاد دانشگاه به روزنامه 
۸صبح گفت که موضوع رهایی زندانیان مسأله حقوقی 
بوده و نیازمند مشورت نیست. آقای استانکزی افزود که 
مورد  در  کشور  قوانین  و  حقوقی  قواعد  دینی،  نصوص 
موضوع حق العبد واضح بوده که بر اساس آن، تنها متضرر 
و ورثه آن صالحیت بخشیدن حق العبد را دارد و این مورد 
با ذکر »مصونیت دعوای حق العبدی« در قوانین تصریح 
رییس  که هم مانند  آگاه حقوقی گفت  این  یافته  است. 
جمهور، لویه جرگه و هیچ مرجع دیگری این صالحیت را 

ندارد که زندانیان حق العبدی را عفو کند و در صورتی که 
لویه جرگه برای تصمیم گیری در مورد ۴۰۰ زندانی برگزار 
شود، اصل زاید است. به باور نصراهلل استانکزی، چیزی 
به نام لویه جرگه مشورتی در نظام حقوقی کشور وجود 
خصوصیت  بیش تر  نیز  عنعنه ای  جرگه های  و  نداشته 

الزامی دارند.
برگزاری   با  سیاسی  آگاهان  از  برخی  این،  با  هم زمان 
لویه جرگه مشورتی صلح مخالف اند. احمد سعیدی، آگاه 
سیاسی و رییس یکی از کمیته های لویه جرگه مشورتی 
صلح روز سه شنبه، چهاردهم اسد گفت که فیصله های 
آن  شدن  دایر  نبوده،  الزامی  صلح  مشورتی  لویه جرگه 
نمی ارزد.  نیز  شده  انجام  مصارف  به  و  نیست  ضرورت 
از  مشورتی،  لویه جرگه  اعضای  بیش تر  که  گفت  وی 
جمله اعضای شورای ملی، با برگزاری آن مخالف بوده و 
شماری نیز بنا بر دالیلی در آن اشتراک نخواهد کرد. آقای 
سعیدی تصریح کرد که هدف اصلی لویه جرگه مشورتی 
صلح، رهایی ۴۰۰ زندانی نیست، زیرا به گفته وی، بخش 
زیادی از زندانیان آزاد شده اند و تنها ۳۷ زندانی از میان 
اتباع  که  می برد  سر  به  حکومت  قید  در  زندانیان  این 

خارجی بوده و نام های آن نیز افشا نخواهد شد.
رد  جرگه،  این  از  جمهور  رییس  اهداف  که  افزود  وی 
احتمال تشکیل حکومت موقت از سوی اعضای مجلس 
به دولتی مدغم شوند که  تا بدین ترتیب، طالبان  بوده 
ریاست آن را محمداشرف غنی بر عهده دارد. این آگاه 
سیاسی و از اعضای جرگه افزود که آقای غنی می خواهد 
فشارهایی  اساس  بر  نه  را  زندانیان  که  کند  تصریح  تا 
جهانی، بل که به خواست مردم آزاد کرده و بدین ترتیب 
به خود »برائت« دهد. وی گفت که مقامات گروه برگزاری 
لویه جرگه مشورتی صلح با سران کمیته ها تماس گرفته و 
تصریح کرده است تا در جرگه بخواهند که محمداشرف 
غنی دوره حکومتش را باید تکمیل کند. آقای سعیدی 
گفت که پس از دانستن این موارد، به عنوان رییس یکی 

از کمیته های ۵۲ گانه، از اشتراک در لویه جرگه مشورتی 
صلح انصراف داده است. وی افزود که حکومت در تالش 
است تا مذاکرات صلح به درازا بینجامد و آقای غنی دوره 
حکومتش را تکمیل سازد. هم زمان با این، در مکتوبی که 
افراد  یافته که کرسی  فرستاده شده، تصریح  به والیات 
به  آن ها  اشتراک  دلیل  هر  »به  کسانی که  و  شده  فوت 
تشخیص والی والیت در این جرگه قطعاً ناممکن باشد«، 

خالی می ماند و جایگزین برای شان انتخاب نخواهد شد.
این در حالی است که برخی از اعضای مجلس نماینده گان 
نارضایتی  ابراز  لویه جرگه مشورتی صلح  برگزاری  از  نیز 
می کنند. حمیداهلل حنیف، عضو مجلس گفت که برگزاری 
لویه جرگه مشورتی صلح کنونی با ماده ٦۵ قانون اساسی 
مطابقت نداشته و مبنای قانونی ندارد. به باور وی، مراجعه 
به آرای مردم اصل بوده، اما حکومت هنوز نتوانسته شورای 
ولسوالی ها را تشکیل کند و این ابهامات در مورد تکمیل 
کردن اعضای جرگه را بیش تر می سازد. وی تصریح کرد 
که بیش تر اعضای مجلس نماینده گان غیر حاضر دایمی 
و بوده و برخی دیگر نیز در رخصتی های تابستانی به سر 
می برند که احتمال حضورشان اندک است. به گفت آقای 
حنیف، لویه جرگه کنونی با چنین ماهیت سودمندی ای 
نه،  زندانی  رهایی ۴۰۰  بحث  اصل  زیرا  داشت،  نخواهد 

بل که تداوم کار حکومت کنونی است.
گفتنی است که پیش تر شهروندان نیز پیرامون برگزاری 
انتقاد  اجتماعی  لویه جرگه مشورتی صلح در رسانه های 
برای  لویه جرگه  برگزاری  که  کرده اند  تصریح  و  کرده  
رهایی تنها ۴۰۰ زندانی توجیه پذیر نیست. این سومین 
لویه جرگه مشورتی صلح در کشور است و در آن اعضای 
لویه جرگه سال گذشته اشتراک خواهند کرد. بر اساس 
ثور  ماه  در  لویه جرگه مشورتی صلح  برگزاری  آمارهای، 
۱۳۹۸ حدود پنج میلیون دالر هزینه برداشته بود. این 
در حالی است که حکومت می گوید، این بار هزینه ها در 

برگزاری لویه جرگه را به حداقل می رساند.

»نياز مبرم« يا »راه گريز«؛

لویه جرگه مشورتی صلح با موجی 
از نارضایتی ها مواجه است

عبداالحمد حسینی 



تالش  می شوند،  روبه رو  مشکلی  به  وقتی سیاست مداران 
برهانند.  آن  مسوولیت  بار  از  را  خودشان  که  می کنند 
نزدیک ترین راه برای رسیدن به چنین هدفی »مردم«  اند. 
دوش  به  را  کارهای شان  مسوولیت  بار  آسانی  به  آن ها 
مردم می اندازند و به این صورت هم وجدان خودشان را 
آسوده می کنند و هم مردم را منت دارشان می سازند که 
تصمیم های شان برآیند مشورت با آن ها بوده است. مردم 
کوتاه ترین دیواری است که سیاست مداران حتا اشتباه های 
سیاسی شان را به پای آن می نویسند. اما در سیاست چیزی 
به نام مردم آن گونه که فکر می شود، وجود خارجی ندارد. 
آن  عینی  که مصداق های  است  مفهوم ذهنی  مردم یک 
افرادی که در یک  به صورت »من« و »شما« و مجموع 
وقتی  حاال  می کند.  تبارز  دارند  مشترک  زیست  جامعه 
تصمیمی گرفته می شود که به صورت واقعی و مستقیم 
نه »من« در گرفتن آن نقشی داشته ام و نه هم »شما«، 
به چه  واقعاً  ثبت می شود،  مردم  نام  به  که  آن چه  پس 
کسانی مربوط است؟ این پرسش به صورت عجیبی ذهن 
بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی را از دیر زمانی 
گفته  که  قدیم  یونان  در  است.  داشته  مشغول  خود  به 
می شود از درخشان ترین دموکراسی های جهان را در خود 
پرورش داده است، تصمیم ها به صورت جمعی و در حضور 
کل شهروندان آن اتخاذ می شد. البته در دموکراسی آتن 
هم  آن  با  ولی  بودند  محروم  رای  حق  از  زنان  و  برده ها 
تصمیم هایی که گرفته می شد جنبه عمومی و همه گانی 
بهترین  باور داشتند که  یونانی ها  به همین دلیل  داشت. 
کم  با جمعیت های  و  کوچک  در شهرهای  دموکراسی ها 
تمثیل می شود. اما به مرور زمان که شهرها بزرگ شدند و 
جمعیت ها فزونی گرفت، دیگر ممکن نبود که همه را در 
یک محل مثل استدیوم آتن گرد هم آورد و با آن ها در 
مورد آینده و حال شان رای زنی کرد. همین بود که مفهومی 
در  گرفت.  شکل  »نماینده گی«  بعد  و  »مردم«  نام  به 
نظام های فعلی کسانی که تصمیم می گیرند تک تک افراد 
جامعه نیستند، بل کسانی اند که به نماینده گی از آن ها در 
چنین نشست های شرکت می کنند. شاید یکی از مهم ترین 
باشد که  عوارض دموکراسی در جهان ما همین موضوع 
دیگر کار از کار گذشته و تصمیم ها را تنها افرادی معدود و 
به دور از چشم مردم می گیرند، ولی عوارض و پی آمد های 
ناشی از آن، آن ها را متضرر می کند. البته در کشورهایی 
از  سطحی  به  نیز  مردم  و  دارند  دموکراسی  تجربه  که 
گذاشته می شود  اجرا  به  سازوکارهایی  رسیده اند،  آگاهی 
که بتواند نقش و حضور مردم را در سیاست گذاری ها ارتقا 
به  رسیدن  تا  هنوز  عقب مانده  کشورهای  در  اما  بخشد، 
چنین مرحله ای از رشد، راه درازی در پیش است و تنها 
باید به حداقل ها بسنده کرد و از جمله این که سردچار 
سیاست مدارانی طّماع، جاه طلب و نابخرد نشوید. اگر چنین 
دیکتاتوری های  بدترین  از  حال تان  و  وضع  وقت  آن  شد 
جهان نیز وخیم تر خواهد بود. مثل همین دو دهه اخیر 
که افغانستان نتوانست از چنبره مناسبات دیکتاتورمنشانه 
رهایی یابد و به جامعه سامان مند ارتقا پیدا کند. در این دو 
دهه همواره وقتی مشکلی دست و پای سیاست مداران را 
گرفته، فوراً به چیزی به نام »مردم« و »لویه جرگه« رجوع 
کسانی  سر  بر  بزرگ تر  کالهی  این صورت  به  و  کرده اند 
را  آن ها  اشتباه های  می توانند  آسانی  به  که  گذاشته اند 
بگذارند. سیاست مداران وقتی می بینند مشکلی  سرپوش 
به  دهند،  فریب  هم چنان  را  مردم  می توانند  یا  و  ندارند 
آن ها مراجعه نمی کنند، اما وقتی به مشکلی می رسند و 
یا می خواهند خطایی را الپوشانی کنند، آن گاه به مفهومی 
به نام مردم متوسل می شوند. آیا رییس جمهور غنی وقتی 
چهارونیم هزار طالب را رها کرد با کسی به شور و مشورت 
نشست؟ آیا در مورد رهایی انس حقانی که گفته می شود 
مغز متفکر شبکه حقانی است و هزاران جنایت آشکار به 
نام او ثبت شده، با کسی مشورت کرد؟ به همین دلیل باید 
همیشه به سخنان و تصمیم های سیاست مداران، به ویژه 
در کشورهای مثل افغانستان، که سطح مسوولیت پذیری 
بسیار نازل است و وجدان فردی نیز به آن اندازه از سالمت 
به دیده  بگیرد،  را  نرسیده که جلو خواست های شخصی 

شک و تردید نگریست.

مردم، مفهومى 
فريبنده

درجه36

سعید حقیقی

چکیده:
موضوع این نوشتار،   اساساً نقدی سیاست خارجی 
که  کشوری  خارجی  سیاست  است.             افغانستان 
»از  مثاًل  است،  بوده  وابسته  و  منفعل  گاهی 
احمدشاه  زمان  در  که  جدید  افغانستان  تاسیس 
ابدالی صورت گرفت، تا شکل گیری حکومت شاه 
امان اهلل خان«، شامل این دوره است. یعنی سیاست 
بوده  وابسته  و  منفعل  بیش تر  دوره،  این  خارجی 
است. گاهی هم سیاست خارجی منفعل و نسبتاً 
تجربه  کشور  دیپلماسی  دستگاه  را  وابسته  غیر 
شاه  حکومت داری  »زمان  از  یعنی  است،  کرده 
محمد  جمهوریت  شکل گیری  الی  خان  امان اهلل 
داوود خان«، سیاست خارجی کشور منفعل، ولی 
نسبتاً غیر وابسته بود. زمانی هم سیاست خارجی 
نسبتاً فعال و غیر وابسته را تجربه نموده است. دوره 
جمهوریت داوود خان، »دوره ای است که سیاست 
خارجی افغانستان نسبتاً فعال و غیر وابسته« است. 
افغانستان زمانی هم سیاست خارجی بحران زده 
داشته است، به ویژه »عصر جهاد تا سقوط طالبان« 
و فعاًل هم سیاست خارجی »نسبتاً فعال و وابسته« 
را تجربه می  کند. یاد مان باشد که سیاست خارجی، 
عرصه ای جهت گیری یک کشور با کشور های دیگر 
در صحنه ی بین المللی، جهت رسیدن و دست یابی 
به اهداف ملی و منافع ملی است. بناً نقدنوشته ی 
حاضر با توجه به تقسیم بندی سیاست خارجی هم 
به سیاست گذاری و هم به دستگاه اجرای سیاست 

خارجی افغانستان است. 

نقد ساختاری سیاست خارجی افغانستان
خارجی  سیاست  ساختاری  نقد  از  منظورم 
کشور  دیپلماسی  دستگاه  نقد  همان  افغانستان، 
کشور  خارجی  سیاست  اجرای  شامل  که  است 
کشور  دیپلماسی  دستگاه  کارگزاران  و  می  شود 

مسوول اجرای سیاست خارجی می  باشند. 

سیاست  اجرای  دستگاه  سنتی بودن  الف( 
خارجی 

رفتار  سیاسی،  علوم  در  رایج  دیدگاه  اساس  بر 
سیاسی افراد و دولت ها متاثر از باور های سیاسی 
هم چنان  و  ذهنی  ارزش های  عالوه  به  افراد، 
یا  است.  جامعه  فرهنگ  یا  اجتماعی  هنجار های 
می  توانیم بگوییم که سیاست خارجی هر کشوری، 
متغّیر وابسته از فرهنگ سیاسی آن کشور است. 
بازتاب  را  دولت  یک  سیاسی  فرهنگ  نوع  یعنی 
مدرن  جامعه  یک  سیاسی  فرهنگ  اگر  می  دهد. 
اگر  و  است.  مدرن  آن  خارجی  سیاست  باشد، 
فرهنگ سیاسی یک جامعه سنتی، قبیله ای باشد، 
سیاست خارجی آن سنتی و قبیله ای خواهد بود. 

شاید خواننده ی گرامی، این پرسش ذهنش را فرا 
گیرد که فرهنگ سیاسی جامعه افغانستان چه نوع 
فرهنگی است؟ چه ویژه گی های مهم در رابطه به 

سیاست خارجی دارد؟
باید بگویم که فرهنگی سیاسی جامعه افغانستان 
فرهنگ  این  شدیداً  و  است  قبیله ای  و  سنتی 
دیپلماسی  دستگاه  و  سیاست گذاری  بر  سیاسی 
کشور تاثیر می  گذارد که چند ویژه گی مهم آن را 
که سیاست خارجی افغانستان را متاثر ساخته است 

ذیاًل می  نویسم:
ملک  قبیله ای،  و  سنتی  فرهنگ  در  سیاست   .۱
نگاه  سیاست مدار  یا  است  سیاست مدار  شخصی 
منافع  تقدم  یعنی  دارد.  سیاست  به  شخصی 
شخصی و گروهی بر منافع جمعی. منافع ملی در 
سیاست خارجی با توجه به چنین فرهنگی، در حد 

منافع فردی و گروهی تقلیل می  یابد.
اصل  اساس  بر  سیاست  فرهنگی،  چنین  در   .۲
نه  تنظیم می شود  و خویشاوندگرایی  نسب گرایی 
بر بنیاد تخصص و کارآمدی. بنا بر این، سیاست 
خارجی کشور، فاقد مبنای علمی و دانش تخصصی 
خویشاوندی،  به  توجه  با  افراد  بیش ترین  است. 

قومیت و رابطه های سیاسی تعیین می  شوند. 
بر  سنتی  فرهنگ  چوکات  در  سیاسی  هویت   .۳
مبنای مشترکات قومی و قبیله ای استوار می باشد 
مثبت.  ناسونالیسم  یا  ملیت  اصل  مبنای  بر  نه 
تاثیرش بر سیاست خارجی آن است که سیاست 
خارجی فاقد پشتوانه وفاق ملی و اجماع سیاسی 
می  باشد. بناً با توجه به این مسأله، سیاست خارجی 
کشور را شاید در مواردی دیده باشید که با ضعف 
نماینده گان  اکثر  می  شود.  روبه رو  ملی  قدرت 
کشور های قدرت مند جهان بیش تر تالش می  کنند 

نقدی بر سیاست خارجی افغانستان
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تا با رهبران قومیت ها و احزاب سیاسی دیدار کنند 
تا دستگاه دیپلماسی کشور. 

دیپلماسی  دستگاه  پویا  غیر  ساختار  ب( 
کشور

پویایی  افغانستان  خارجه ی  وزارت  ساختار  در 
چندانی وجود ندارد، یکی از علل عمده آن را باید 
شوق فراوان افراد مختلف برای ورود به این دستگاه 
فرزندان  به  مربوط  بیش تر  که  افرادی  دانست. 
دانش  فاقد  و  هستند  افغانستان  سیاسی  رهبران 
ناتوانی  و  مدیریت  در  ضعف  می  باشند.  تخصصی 
که  است  دیگری  عاملی  ملی،  قدرت  افزایش  در 
دیپلماسی  دستگاه  پویایی  غیر  ساختار  نشان گر 

کشور می  باشد. 

دستگاه  در  نقش ها  نشدن  نهادینه  ج( 
دیپلماسی کشور

دستگاه دیپلماسی کشور در صورتی نهادینه است 
که با تغییر نیروهای کلیدی در رهبری آن آسیب 
مسأله،  این  نگردد.  تغییر سلیقه ها  و دچار  نبیند 
قانون  که  بود  خواهد  کاربردی  و  عملی  زمانی 
محترم باشد و بر سالیق برتری یابد. با تاسف هر 
وزیر و یا معینی که در دستگاه دیپلماسی کشور 
می  آید، برخورد شخصی، سلیقه ای و بدون در نظر 
داشت قانون می  کند که نقش ها نهادینه نمی شود. 

د( ضعف نماینده گی های خارجی کشور
کشور  خارجی  نماینده گی های  در  که  افرادی 
دادن  تابعیت  تالش  در  بیش تر  می  شوند،  اعزام 
خانواده های شان در آن کشور هستند و یا تالش 
مربوطه  نماینده گی  عواید  از  که چگونه  می  کنند 
اختالس کنند. نمونه های بارز آن را در رسانه های 
اجتماعی در این شب و روز، یعنی اختالس حدود 
دو میلیونی دیوار سفارت افغانستان در امریکا شاهد 

هستید. 

و( وسعت بیش از اندازه دستگاه دیپلماسی 
کشور

بخش های اضافی در وزارت خارجه افغانستان باعث 
به  ناکارآمدی کل دستگاه دیپلماسی شده است. 
صد ها تن به دالیل سیاسی، حزبی و قومی وارد این 
ساختار شده اند که دستگاه دیپلماسی را ناکارآمد 

ساخته اند و آن را سردرگم کرده اند. 

وزارت  عملکردی  و  سیاست گذاری  بر  نقد 
خارجه افغانستان

الف( ماهیت منفعل بودن و غیر ابتکاری بودن 
سیاست خارجی کشور

بخش بزرگی از اقدامات و رفتار های سیاست مداران 
به صورت  مناسبات خارجی  در عرصه  افغانستان 
زمانی  هر  یعنی  است.  ابتکاری  غیر  و  واکنشی 
کشوری عملی را انجام می  دهد، دستگاه دیپلماسی 
ما واکنش نشان می  دهد و در برخی موارد آن را 
ابتکاری به این معنا  هم چنان اجرا نمی کند. غیر 
است که ابتکار عمل پیش دیگران است، یعنی در 

اختیارشان نیست. 

خارجی  سیاست  بودن  وابسته  ماهیت  ب( 
کشور

سیاست مداران  رفتار های  و  اقدامات  مجموعه ی 
ما در عرصه ی مناسبات خارجی بر اساس اراده و 

خاستگاه دیگران انجام می  پذیرد. 

خارجی  سیاست  استراتژی  تطابق  عدم  ج( 
کشور با عینیت های سیاسی

اساس  بر  کشور  خارجی  سیاست  استراتژی 
آرمان گرایی سیاسی ساخته شده است و ناظر به 
سیاست گذاران  نیست.  ملی  منافع  و  ملی  اهداف 
ما، گاهی آرمان گرای محض می  شوند و گاهی هم 

واقع گرای محض. 

د( تناقض در امکانات ملی با اهداف ملی در 
سیاست خارجی کشور

که سیاست خارجی اش  است  افغانستان کشوری 
با توجه به ضعف ها، فرصت ها، قوت ها و تهدید ها 
شکل نگرفته است. در دستگاه دیپلماسی کشور، 
اهداف ملی، فاصله زمین و  امکانات ملی و  میان 

آسمان وجود دارد. 

و( نبود تخصص و تفکر استراتژیک
و  تخصص  چالش  با  خارجی  سیاست  اجرای  در 
تجربه روبه رو هستیم یا جمع هر دو یا به صورت 

انفرادی.

ز( تکیه ی بیش از حد به امریکا
دستگاه دیپلماسی کشور، بیش از اندازه در تعیین 
است  کرده  امریکا  بر  تکیه  سیاست گذاری هایش 
وارد  طالبانی  جهنم  به  را  کشور  رویکرد،  این  و 
کرده است. یادمان باشد، در سیاست خارجی، هر 
کشوری دنبال منافع ملی خودش است. یا به قول 
سیاست  راهنمای  ستاره ی  ملی  منافع  مورگنتا، 

خارجی کشور ها است. 

نتیجه گیری:
یعنی  بخش  دو  در  افغانستان  خارجی  سیاست 
ساختار و اجراات، به دلیل حاکمیت فرهنگ سنتی 
دیپلماسی،  پویا دستگاه  غیر  قبیله ای، ساختار  و 
نماینده گی های  ضعف  نقش ها،  نهادینه نشدن 
بیش  وسعت  کشور،  دیپلماسی  دستگاه  خارجی 
از اندازه دستگاه دیپلماسی کشور، ماهیت منفعل 
دستگاه  وابسته بودن  و  بودن  ابتکاری  غیر  بودن، 
دیپلماسی، تناقض در امکانات ملی با اهداف ملی، 
تناقض آرمان گرایی و واقع گرایی، نبود تخصص و 
امریکا،  به  حد  از  بیش  تکیه  و  استراتژیک  تفکر 
ضعف قدرت ملی، نفوذ قدرت های بزرگ جهانی 
خارجی  سیاست گذاری  عرصه  در  منطقه ای  و 
نبود  یعنی  نخبه گان سیاسی  وفاق ملی  و ضعف 
دیدگاه کالن ملی، از مواردی هستند که سیاست 
نقد  قابل  و  زده اند  ضربه  را  افغانستان  خارجی 

می  باشد.

دستگاه  و  سیاست گذاران  به  پیشنهاد 
دیپلماسی افغانستان

برای این که دستگاه دیپلماسی و سیاست گذاری 
کشور از این وضعیت بیرون شود، چند کار اساسی 

باید صورت بگیرد:
از رویکرد  استفاده  و  ۱. روی کار سازی تخصص 

تفکر استراتژیک در سیاست خارجی،
اختالف های  حل  و  نقش ها  نهادینه سازی   .۲

وظیفه ای، 
۳. حذف ساختار های صوری و سطحی،

۴. حاکم ساختن فرهنگ مدرن در سیاست گذاری 
و دستگاه دیپلماسی کشور،

۵. چرخش به رویکرد منطقه ای به جای رویکرد 
اتکا به یک کشور خاص در عرصه ی بین المللی،

٦. باال بردن روحیه ملی، روحیه ملی عبارت است 
از میزان دل بسته گی و وابسته گی درونی افراد به 
ملی  قدرت  قوت  منبع  ملی،  روحیه  ملی،  منافع 
است. اگر روحیه ملی وجود نداشته باشد، قدرت 
در  ملی  روحیه  اما  »مورگنتا«  ندارد.  وجود  قوی 
و  ملی  هم بسته گی  مثاًل  است.  افغانستان ضعیف 
اجماع نظر نخبه گان سیاسی وجود ندارد. اگر دارد 
هم خیلی ضعیف است. روحیه ملی زمانی شکل 
می  گیرد که هم بسته گی ناشی از حس مشترک و 

فکر مشترک باشد.»دورکیم«،
اجماع نظر نخبه گان سیاسی، علی رغم تنوع و تکثر 
ملی  منافع  کشور،  خارجی  سیاست  در  سیاسی، 
میان  در  نظر  اجماع  مورد  نقاط  ملی  تهدیدات  و 

نخبه گان سیاسی است.
جهانی  جامعه  دوباره  تمرکز  و  توجه  جلب  و   .۷

نسبت به افغانستان.

رامش نوری، استاد دانشگاه و معاون مدیر مسوول 
فصل نامه مدرسه ی خرد
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این  اگرچه  است.  کوهستانی  کشور  یک  افغانستان 
معادن  دارای  قدیم  بسیار  زمان های  از  سرزمین 
گران بهایی بوده است، اما در قرن بیستم از نظر اکتشاف 
و بهره برداری از منابع معدنی خود پیش رفتی نکرده و 
مورد توجه بسیاری از کشورهای خارجی قرار نگرفته 

بود.
بیش تری  توجه  افغانستان ،  به  شوروی  حمله  از  پس 
به ذخایر معدنی صورت گرفت که منجر به کشف و 

شناسایی منابعی  چون مس و آهن شد.
پس از سقوط رژیم طالبان و تأسیس جمهوری اسالمی 
و  دولت  بیش تر  توجه  مورد  موضوع  این  افغانستان، 

کشورهای خارجی قرار گرفت.
دولت  تالش های  شاهد  ما  دهه گذشته،  دو  در طول 
با  کشور  در  طبیعی  منابع  شناسایی  برای  افغانستان 
در  که  بودیم  خارجی  شرکت های  و  دولت ها  کمک 
نتیجه آن، ذخایر استراتژیک، مختلف و مهمی  چون 
مناطق  در  غیره  و  اورانیوم  لیتیوم ،  گاز ،  نفت ،  مس ، 

مختلف افغانستان کشف و شناسایی شده است.
به نظر می رسد ارزش کل ذخایر زیرزمینی افغانستان 

یک تریلیون دالر یا بیش تر باشد.
افغانستان  طبیعی  منابع  به  مربوط  آمار  و  اطالعات 
عنوان  به  افغانستان  شناخت  اما  است،  عمومی تر 
و  متنوع  مهم ،  معدنی  سرشار  ذخایر  دارای  کشوری 
آمار  این  است.  برخوردار  خاص  اهمیت  از  گسترده، 
سازمان ها ،  ارزیابی  و  سیاست گذاری  تحلیل ،  در  باید 
نظر  در  خارجی  قدرت های  و  غیردولتی  بازی گران 

گرفته شود.
در اخیر ، موجودیت منابع معدنی می تواند هم تهدیدی 
برای امنیت کشور و یا هم فرصتی برای بهبود امنیت و 

توسعه اقتصادی در افغانستان باشد.
می تواند  افغانستان  معدنی  ذخایر  نظر ،  نقطه  یک  از 
منبع امید شهروندان برای توسعه و یک فرمول برای 

تأمین منابع مالی باشد.
در حال حاضر بخش عمده ای از جمعیت افغانستان در 
فقر  و ناامنی به سر می برند و  بسیاری از والیات کشور 
با فساد سیاسی و اداری ، درامد کم سرانه ، وابسته گی 
به کمک های اقتصادی خارجی و ده ها چالش اقتصادی 

زده  تخمین   ٪۳.۲۷ حدود  افغانستان  جمعیت  رشد 
ردیف  در  را  این کشور  موضوع،  و همین  است  شده 
سریع ترین کشورهاي در حال رشد جمعیت در جهان، 
که شاهد  افغانستان  مانند  است. جامعه اي  داده  قرار 
رشد سریع جمعیت است، باید قادر به ارایه فرصت ها به 
نسبت این نرخ رشد باشد. به عنوان مثال، فرصت هاي 
شغلي جدید براي جلوگیري از بي کاري و فقر ایجاد 
شود که در غیر این صورت ممکن است این افزایش 
جمعیت، نتیجه اي جز افزایش نرخ جرم، جنایت و فقر 
به همراه نداشته باشد. در همین راستا، ضرورت تهیه 
و تدوین قوانین متناسب با فضاي فرهنگي و اجتماعي 
افغانستان، مي تواند نقش بسیار تعیین کننده و مهمي 

را در ایجاد یک جمعیت پویا و توسعه یافته ایفا کند. 
رفتن  بین  از  در  بارزي  تاثیر  جنگ  میان  این  در 
تمایل  پیدایش  و  باروري  مراکز سالمت  ظرفیت هاي 
براي داشتن کودکان بیش تر به منظور جبران تلفات 
نرخ  است.  داشته  افغانستان  خانواده هاي  در  جاني 
جوان  ساختار  همراه  به  افغانستان  در  باروري  باالي 
از  کم تر  سن  داراي  افغان ها   ٪۵۰ )حدود  جمعیت 
۱۵ سال هستند( بدین معنا است که نرخ باالي رشد 
جمعیت براي حداقل دو دهه آینده ادامه خواهد داشت 
)سالنامه احصاییوي افغانستان، ۱۳۸۸(. در اولین نگاه 
به  دسترسي  عدم  بي کاران،  آمار  افزایش  مي توان 
خدمات اجتماعي، افزایش مهاجرت هاي داخلي و ده ها 
ناهنجاري اجتماعي دیگر را به عنوان پیامد این معضل 
در افغانستان ذکر کرد. هم چنین رشد سریع این متغیر 
در جامعه اي مثل افغانستان که بیش تر زیر ساخت هاي 

زیادي به داشتن فرزندان بیش تر دارند. علت این رفتار 
اجتماعي را مي توان در چند دسته، تقسیم بندي کرد: 
عوامل فرهنگي: داشتن خانواده ي بزرگ و پرجمعیت، 
همواره مورد نظر بوده است. تمایل به زنده گي جمعي، 
ارتباط  وسایل  و  آموزشي  وسایل  کمبود  یا  فقدان 
جمعي مکتوب مانند روزنامه و کتاب از جمله عوامل 
فرهنگي تمایل به داشتن فرزندان بسیار و خانواده هاي 
بزرگ تر در جامعه افغانستان است. فقدان آگاهي در 
مورد تنظیم خانواده را نیز مي توان در این دسته قرار 
سازمان  جمعیت  صندوق  که  گزارشي  بر اساس  داد. 
ملل نشر کرده، ۹۰ درصد زنان در این مورد آگاهي 
مورد  در  اطالع رساني  قابله گي،  آموزش هاي  ندارند. 
تنظیم خانواده و آموزش هاي مورد نیاز دیگر مي تواند 
با کشور سامان دهی  تا حدودي جمعیت را متناسب 
کند. این آگاهي دهي از طریق تلویزیون ها، روزنامه ها، 

رادیوها و کتاب هاي درسي مکاتب ممکن مي گردد. 
عوامل اجتماعي: عدم ایجاد نظام تامین اجتماعي در 
گذشته، زن و مرد افغان را از آینده کهن سالي خویش، 
هراسان مي نمود. داشتن تکیه گاه و یاور دوران پیري را 
مي توان یکي از علت هاي گرایش خانواده ها به داشتن 

فرزند بیش تر دانست.  

ضرورت تدوین قوانین جمعیتی
اقتصادي، فرهنگي،  بدون شک در کنار سایر عوامل 
اجتماعي و... از نقش قوانین جمعیتي نباید غافل بود. 
در همین راستا، باید بر اساس بررسي وضعیت فرهنگي 
و  تحلیل  کشور  جمعیتي  تحوالت  موضوع  کشور، 

آن در زمان جنگ نابود شده، سبب مي گردد که بخش 
از  فرار  بهانه  به  کشور  روستایي  از جمعیت  عظیمي 
آموزشي،  به خدمات  عدم دسترسي  بي کاري،  و  فقر 
خدمات درماني و... به شهرها مهاجرت کنند که این 
نمونه  دارد.  را در پی  بحران جدي شهري  خود یک 
اصلي این وضعیت را مي توان در شهر کابل به خوبي 
مشاهد کرد. اشخاص براي دست یابي به امکانات اولیه 
زنده گي و گریز از فقر، به این شهر هجوم آورده اند، اما 
چنان که دیده مي شود، این افراد نه تنها به هیچ نوع 
بلکه مهاجرت شان  نیافته اند،  رفاه دست  و  آسوده گي 
و  زراعتي  تولیدات  که  است  شده  سبب  شهرها  به 
حیوانی در قریه ها به حداقل کاهش یابد. همین طور 
تراکم نفوس در شهرها باعث شده که دولت از کنترل 
است  شده  موجب  امر  این  و  مانده  ناتوان  جمعیت 
بزرگ،  شهرهاي  ویژه  به  افغانستان  شهرهاي  در  که 
زیست،  محیط  آلوده گي  مانند  دیگري  دشواري هاي 
افزایش جرایم و... نیز ظهور و رشد کند. البته با توجه 
افغانستان  در  که  زیرزمیني طبیعي  ذخایر  میزان  به 
وجود دارد و نیز میزان آب و زمین هاي کشاورزي که 
کشور مستعد آن است، افغانستان پتانسیل جمعیت 
صورتي  در  این  اما  دارد،  را  خود  وسعت  با  متناسب 
است که پایه هاي بنیادین توسعه در افغانستان گذاشته 
شود، جامعه مدني در کشور شکل بگیرد و رشد توسعه 

ساالنه در کشور افزایش چشم گیری داشته باشد.

مهم ترین علل رشد جمعیت در افغانستان:
تمایل  خانواده ها  اکثر  افغانستان،  سنتي  جامعه  در 

آن،  با  مرتبط  ملي  اقدامات  و  راهبردها  کالن،  نقشه 
در قوانین جمعیتي لحاظ شود. در این قوانین باید به 
جمعیت کشور در همه ابعاد آموزشي، فرهنگي، صحی 
درماني،  تحصیلي،  جامع  خدمات  نیز  و  اجتماعي  و 
راستاي  در  رفاه  و  تغذیه  حقوقي،  شغلي،  بیمه اي، 
حمایت از خانواده ها پرداخته شود. حتا مي توان گامي 
فراتر نهاد و  تدوین قوانین را براي یک بازه گسترده تر 

یعني از تولد تا کهن سالي در نظر گرفت. 
باید در نظر داشت که سازمان دهي جمعیت مجموعه اي 
ایجاد  اقتصادي،  سطح  ارتقاي  شامل  سیاست ها،  از 
اشتغال، مسکن دار شدن خانواده ها و نظایر این برنامه ها 
را مي طلبد و نیازمند همکاري همه ی دستگاه ها است 
که در این بین وزارت صحت عامه متولي ارایه خدمات 

سالمتي خانواده ها است. 
می توان گفت منابع انساني در هر کشوري، نقش بسیار 
تاثیرگذاري در پیش رفت اقتصادي- اجتماعي آن کشور 
برعهده دارد. به همین علت، اگر همه ی سیاست گذاران 
کار  دستور  در  را  کیفي  جمعیت  داشتن  افغانستان، 
خویش قرار دهند و از ظرفیت هاي موجود در همه ی 
عرصه ها به خوبي بهره برداري کنند، جمعیت به عنوان 
یک فرصت و نه تهدید محسوب خواهد شد. متاسفانه 
معضل اصلي که در جامعه کنوني افغانستان به چشم 
مي خورد، ضعف ساختاري و عدم مدیریت کارآمد منابع 
قوانین جمعیتي  تدوین  راستا،  این  در  است.  موجود 
مناسب به منظور سامان دهي جمعیت، مي تواند نقش 
به جامعه اي سالم،  به منظور تحقق بخشیدن  بارزي 

پویا و توسعه یافته ایفا کند.

نقش منابع طبیعی در امنیت افغانستان

ضرورت تدوين قوانين جمعيتى 
در افغانستان

دیگر  رو به رو هستند.

گام نخست:
افغانستان  امنیت ذخایر معدنی  تامین  در عین حال، 
اقتصادی ،  رشد  برای  عمده  حمایت  یک  می تواند 
از بین  سیاسی و فرهنگی کشور باشد و هم چنان به 
بردن عقب مانده گی کمک کند. این امر نیازمند امنیت 

به عنوان بستر توسعه صنعت استخراج منابع است.
بتواند  دولت  اگر  که  است   یادآوری  قابل  هم چنین   
معدنی  منابع  از  بهره  برداری  برای  دقیقی  فرمول 
باعث  امر  این  از  مهمی  بخش  کند ،  پیدا  افغانستان 
تأمین نیازهای مالی بخش های امنیتی و نظامی خواهد 

شد.
عالوه بر این، با افزایش توان اقتصادی دولت به لطف 
توانایی اش  افزایش درآمدهای صادراتی بخش معدن ، 
از کشت  جلوگیری  و  والیات  در  امنیت  تقویت  برای 
مواد مخدر نیز افزایش می یابد. این امر در دراز مدت و 
میان مدت تأثیر مثبتی در کاهش منابع مالی گروه های 
از درک تجارت تریاک خواهد داشت. عالوه  شورشی 
قانونی منابع  بهتر استخراج  امنیت  تامین   با  این ،  بر 
اعضای  و  بی کار  شهروندان  از  زیادی  تعداد  معدنی ، 
معادن مصروف  استخراج  در بخش  افراطی  گروه های 
کار شده و در نتیجه خود را از گروه های افراطی مانند 

دولت اسالمی )داعش( دور می کنند.

یکی از عوامل دیگر بی ثباتی:
موجودیت ذخایر معدنی در یک کشور به طور  خودکار 

باعث تامین امنیت و توسعه نمی شود.
از جانب دیگر دسترسی به این ذخایر یکی از اهداف 
مهم گروه های افراطی و تروریستی است، چنان چه طی 
دو دهه گذشته ، طالبان و گروه های دیگر تروریستی 
در  که  مناطقی اند  کنترل  گرفتن  دست  به  دنبال  به 
آن ها ذخایر زیرزمینی وجود دارد و یا هم از شرکت ها 
و اشخاصی که مشغول استخراج معادن هستند، اخاذی 

می کنند.
از  که  دولتی  ضد  یا  تروریستی  گروه های  واقع ،  در 
از  جلوگیری  در  سعی  می شوند ،  بهره مند  بخش  این 
دسترسی دولت و سرمایه گذاران به معادن در مناطق 
بی ثباتی  به  می تواند  امر  این  ادامه  که  دارند  مختلف 
مخالف  گروه های  و  شده  منجر  کشور  در  جدید 

تروریستی را بیش تر تقویت کند.
عالوه بر این، استخراج و فروش غیرقانونی سنگ های 
قیمتی و مواد معدنی در افغانستان می تواند در سایه 
ناتوانی دولت در مهار آن، عاملی برای توان مندسازی 

گروه های مسلح در برخی مناطق باشد.
هم چنین، سود از ناحیه استخراج و فروش غیرقانونی 

مواد معدنی توسط  سازمان های جنایتکار و نیروهای 
مخالف مسلح دولت در برخی از مناطق کشور چندین 
این  از  قابل مالحظه ای  برابر سود دولت است. بخش 

منابع به خارج از کشور قاچاق می شود.
تنها  نه  غیر مسوول  افراد  توسط  غیرمجاز  استخراج 
باعث  بلکه  می زند ،  آسیب  امنیت  ایجاد  روند  به 
افراطی  و  تروریستی  گروه های  و  افراد  چنین  تقویت 
خارجی  سرمایه گذاری  افزایش  این ،  از  جدا  می شود. 
است.  بارز  و  اساسی  نیاز  زیرزمینی یک  باالی ذخایر 
بهره برداری از ذخایر زیرزمینی به فناوری پیش رفته ای 
نیاز دارد ، بنابراین دولت باید شرایط مناسبی را برای 

سرمایه گذاری خارجی فراهم کند.
 اما ناامنی در بسیاری از مناطق ، حمایت مالی از سوی 
بین المللی  بازی گران  و سایر  شرکت های سرمایه گذار 
را دل سرد کرده است. در صورت ادامه این کار ، درها 
برای  غیرمسوول  افراد  و  افراطی  گروه های  برای  را 
بهره برداری از منابع ملی کشور باز می کند و منابع مالی 
بیش تری را در اختیار آن ها می گذارد و احتمال ناامنی 

بیش تر را فراهم می سازد.

چشم انداز:
آشکار است که ذخایر گسترده مواد معدنی کشف شده 
افغانستان می تواند هم فرصتی برای تأمین امنیت کشور 
اقتصادی  و  سیاسی  اهداف  به  به دست یابی  و کمک 
باشد و هم می تواند به عنوان تهدیدی برای امنیت این 

کشور و فرصتی برای نفوذ سایر بازی گران باشد.
هرگونه  اصل،  در  که  است  یاد آوری  قابل  هم چنین 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی باالی منابع گسترده 
و متنوع افغانستان با متغیری به نام »امنیت و ثبات« 

گره خورده است.
اما واقعیت این است که دولت نتوانسته است رویکردی 
جامع برای مدیریت معادن زیرزمینی افغانستان داشته 
شده  انجام  که  برنامه هایی  برخالف  عمل  در  و  باشد 

است ، سود این بخش بسیار اندک است.
در  را  امنیت  نتواند  افغانستان  دولت  اگر  بنابراین، 
کوتاه مدت و میان مدت تامین کند، نباید انتظار داشت 
که برنامه های اقتصادی این کشور برای بهره برداری و 
سرمایه گذاری  داخلی و خارجی معادن تأثیر به سزایی 

داشته باشد.
روشن است که استخراج بخشی از معادن افغانستان 
تاکنون نتوانسته است فرصتی برای بهبود امنیت فراهم 

کند.
اما اگر مذاکرات صلح سرانجام به پایان برسد و طالبان 
رویکرد خود را برای تأمین امنیت تغییر دهند، این یک 
خارجی  سرمایه گذاری های  تشویق  برای  مهم  فرصت 
بزرگ ترین  هم چنان  ناامنی  آن،  غیر  در  بود.  خواهد 
افغانستان  طبیعی  منابع  از  بهره  برداری  فرا راه  چالش 

باقی خواهد ماند.

مرتضی محقی
استاد دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی
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در  فساد  میزان  بر  که  بین المللی  شفافیت  دیده بان 
کشورهای جهان نظارت دارد، در تازه ترین گزارش خود 
گفته است که فساد در افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته 
است. این سازمان نوشته است که فساد اکنون افسرده گی 
حاد گرفته است و اگر مداوا نشود، احتمال می رود که از 
افسرده گی سکته کند. دیدبان شفافیت از دولت افغانستان 
را  بر فساد  تجاوز  تا هر چه عاجل عامالن  خواسته است 

شناسایی کند و به پنجه قانون بسپارد. 
دیده بان  گزارش  افغانستان،  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
با  را  سازمان  این  ادعای  و  خوانده  مغرضانه  را  شفافیت 
شدیدترین کلمات ممکن رد کرده است. آقای غنی در 
توییتر خود نوشته است که دولت او بهترین امکانات را 
برای رشد و رفاه فساد فراهم کرده است و بهتر از هر دولت 
دیگر مواظب سالمتی فساد است. رییس  جمهور غنی از 
دیده بان شفافیت خواسته است که ادعای خود را مستند 
کند و یا از مردم و دولت افغانستان معذرت بخواهد. وی 
در رشته توییتی نوشته است: »هیچ کشوری برای رشد 
کشوری،  هیچ  داریم.  وزیر  چندین  ما  ندارد.  وزیر  فساد 
حتا همان سومالیا که هر ساله در صدر لیست فساد قرار 
دارد، برای بالنده گی فساد مشاور و رییس و مدیر ندارد. 
ما به هزاران هزار داریم که شب و روز از فساد پرستاری 
می کنند. شما اگر این چیزها را متوجه نمی شوید، یا کور 

هستید یا بی غیرت.«
خبرنگار ما تالش کرد تا نظر خود فساد را در این مورد 

اما  فساد  کوچک  برادر  »دزدی«  نشد.  موفق  اما  بگیرد، 
در  فساد  که  کرد  تایید  ۸شب  خبرنگار  با  تماسش  در 
روز  و  شب   و  بوده  مصروف  بی نهایت  گذشته  ماه  چند 
در ادارات دولتی وظیفه اجرا کرده است. وی گفت: »از 
زمانی که مشاور خاص رییس  جمهور شده، کم تر به خانه 
می آید. قباًل همگام با رییس  جمهور شانزده ساعت کار 
می کرد. در ماه های اخیر تا بیست ساعت نیز کار می کند. 
که  نمی دانم  شخصاً  اما  است،  گرفته  افسرده گی  بلی 

که  آن گونه  یا  است  زیاد  کار  از  ناشی  افسرده گی اش 
سازمان شفافیت ادعا می کند.«

ویلیام کرپشن، پدرخوانده فساد که در حال حاضر 
در امریکا زنده گی می کند، از خبر تجاوز بر فساد در 
افغانستان شوکه شده است. وی به نیویورک تایمز 
دست  به  چیزی  هر  که  می دانیم  »ما  است:  گفته 
فکر  اما  موم می شارد،  مثل  بیفتد  افغانستان  مردم 

نمی کردیم با فساد نیز چنین کنند. او وقتی خواست 
به افغانستان برود، من برایش گفتم که مردم افغانستان 

بیخ نظام شاهی و سوسیالیستی و اسالمی و دموکراسی 
و دیکتاتوری و تقلب و انتخابات و غیره را کنده اند و به هر 
چیزی دست بیندازند تا مثل جوراب ورزشی از هفت جا 
سوراخ نکنند رها نمی کنند، اما فساد قبول نکرد. شله شد 
که در افغانستان کاروبار خوب است و مردم مراقب ایشان 

هستند. حاال این خبر را می شنویم.«
 جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای افغانستان، در توضیح 

این خبر گفته است: »تجاوز بر فساد با تجاوزات دیگر فرق 
دارد. فساد هم از خود آبرو دارد. وقتی مامور دولت از پول 
این  موبایل می زند،  یا یک چارچر  یک قوطی گوگرد 
تجاوز بر فساد است. در دولت آقای غنی متاسفانه 
از چیزهایی که  وضعیت آن قدر بد است که حتا 
دزدی می شود.« وی  ندارند،  فزیکی  وجود  هیچ 
به صورت نمونه از شفاخانه های خیالی و امکانات 
والیات  در  کرونا  تداوی  برای  که  خیالی  طبی 

ساخته و یا خریداری شده، یاد کرد. 
آقای  دولت  در  پارلمانی  پیشین  وزیر  وردک،  فاروق 
خودش  علیه  توطیه  را  ساپکو  جان  اظهارات  غنی، 
عنوان کرد و گفت که هدف آقای ساپکو از استفاده 
از کلمه »خیالی« تصفیه حساب سیاسی با او است. 
وی نسبت به خبر تجاوز بر فساد اظهار بی خبری کرد 
و گفت: »من نکرده ام. کدام کس دیگر کرده است.« 

همه شمول  رییس  جمهور  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 
پیشین افغانستان، به  ۸شب گفت: »انشااهلل که چنین 
چیزی حقیقت ندارد و هیچ چیزی توجه ما را از روند 
مصالحه که اکنون جریان دارد و انشااهلل به زودی مذاکره 
بین االفغانی آغاز خواهد شد که در نتیجه ما بتوانیم جنگ 
چهل ساله در افغانستان را که یک کشور اسالمی است 
و با تمام همسایه گان خود خواهان روابط نیک می باشد 
ولی در عین زمان به هیچ کسی اجازه نخواهد داد که 

انشااهلل.«

فساد در افغانستان مورد تجاوز قرار گرفت
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بفرمایید صبر جان. رییس شورای عالی مصالحه در 
خدمت شماست.

هههههه من حوصله استراتژیک با شما چت می کردم. 
داکتر صاحب دشت رفته. تلفنش پیش من است.

من به نظر شما احترام دارم، اما نظر من و سفارت 
امریکا چیز دیگر است. به نظر ما دنیا گل و گلزار 

است.

شما برای چه می خواهید سر بروید؟ چه کار شده؟

شما کدام صبر هستید؟ استراتژیک یا 
غیراستراتژیک؟ رنگ شما کدام است؟ چه وقت 

می خواهید سر بروید؟

سالم داکتر صاحب، من صبر هستم. از درون شما با 
شما در تماس هستم.

داکتر صاحب، به لحاظ خدا اجازه دهید من سر بروم. 
بیش تر از این حوصله نیست. درون کوب شدم.

من صبر استراتژیک هستم. صبر غیراستراتژیک سه 
سال پیش فوت کرد. سر قبرش گل روییده.

واقعاً برای شما متاسفم!

داکتر صاحب، افغانستان تباه شد. مردم دربه در 
شدند. کشور به پرتگاه نابودی سقوط کرده. بیش تر از 

این می خواهید چه کار شود؟
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اعالن خرید مصالح دیگ 
دولت افغانستان در نظر دارد برای لویه جرگه 
پیش رو، مصالح دیگ اعال را با قیمت مناسب 

خریداری نماید. دوستانی که تجربه کافی 
در خرید مصالح دارند، پیشنهاد خود را به 

DawoodZ@LJ-Masala.org بفرستند.
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شــد نشــد؟

نور عالم خلیلی

ارزش سرباز ما کم تر ز شلغم شد، نشد؟
کله ی ننگ وطن پیش همه خم شد، نشد؟

***
تا که شیراِن خدا از این سرا بستند رخت

این سرا پامال نسِل »ابن ُملَجم« شد، نشد؟
***

خشِت خام »Embassy« از دست این »شیمی گران«
ناگهان دینار و افغانی و دِرهم شد، نشد؟

***
با دوصد ترفند و »چال« و حیله و مکر و فریب

ناِن قاق شاروالی کیک »َبم َبم« شد، نشد؟
***

تا به دام زلف »بنجامین فرانُکل« اوفتاد

»نورم و استندرد« ما مشهور عالم شد، نشد؟
***

قابلی و آشک و منتو که خواب است و خیال
»شوله« هم از روی دسترخوان ما کم شد، نشد؟

***
آن که از هم صحبتی با شیخ  اعظم عار داشت
اتفاقًا »سایه مال« شیخ  اعظم شد، نشد؟

***
یک سوال کوچک از شایسته ساالران کنم
پای خواهرزاده در کابینه ُمحکم شد، نشد؟

***
شعر ما مشتی ست بر پوز همین فرعونیان

پوزشان از مشت  ما این بار هم »َپم« شد، نشد؟
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زمستان سال ۱۹۹۹ بود. طالبان اکثر مناطق هم جوار 
را  آن  مواصالتی  راه های  و  کرده  تصرف  را  پنجشیر 
پنجشیر  ورودی  راه  مقاومت  نیروهای  بودند.  بسته 
)راه تنگ( را ویران کرده بودند تا طالبان نتوانند وارد 
دره شوند. طالبان تا دهنه دره )گل بهار( را در اختیار 
لغمان، کاپیسا و بسیار  اندراب،  بودند.  خود درآورده 
با پنجشیر مرز مشترک داشتند  جاهای دیگر - که 
فرا  وحشت  را  دره  سراسر  بود.  طالبان  اختیار  در   -
به  را  فامیل های شان  قوماندان ها  اکثریت  بود.  گرفته 
خارج پنجشیر به ویژه تاجیکستان انتقال داده بودند. 
هر لحظه بیم آمدن طالبان به دره پنجشیر محسوس 
بود. بدون تردید اگر طالب پایش به پنجشیر می رسید، 
بالیی بدتر از شمالی را باالی این مردم می آورد. این 
وحشت حتا در میان کودکان نیز وجود داشت. پسر 
می زد  صدا  را  مادرش  زده  فریاد  ما شب ها  همسایه 
وحشت  داستان های  است.  آمده  طالب  برخیز  که 
طالب را هر روز و از هر کسی می شنیدیم. این گروه 
وحشت آفرین چه ستم هایی که بر مردمان بی کس و 
بی نوای کشور روا نداشته اند؟! طالبان حتا با درخت ها 
درخت های  داشتند.  ستیز  سر  مسکونی  خانه های  و 
به آتش  را  تاکستان های آن  را قطع کرده و  شمالی 
بسیار  و  سالنگ  یکاولنگ،  در  هم چنان  کشیدند. 
جاهای دیگر دست به اعمال فجیعی زدند که بسیاری 
از آن ها تاکنون روایت نشده است. دشمنی آن ها نه 
تنها با مردم افغانستان بود، بل آن ها با خاک و آب این 

سرزمین دشمنی داشتند.

پنجشیر در محاصره
نرخ مواد خوراکی در پنجشیر به دلیل مسدود بودن 
راه های مواصالتی، روز به روز بلند می رفت و گرسنه گی 
همه جا را فرا گرفته بود. در عین حال میلیون ها مهاجر 
بی خانمان از شمالی به پنجشیر پناه آورده بودند تا از 
از سوی  باشند.  امان  شر ستم های بی پایان طالب در 
دیگر برف سنگینی بر شانه های کوه باریده و رفت و آمد 
را از طریق گذرگاه ها )کوتل( ناممکن ساخته بود. این ها 
همه دست  به  دست هم داده و سبب بلند رفتن قیمت 
پنجشیر شده  در  گرسنه گی  افزایش  و  خوراکی  مواد 
بود. قیمت یک سیر )۷ کیلو( نمک به ٦۰۰ هزار افغانی 
غیره  و  برنج  روغن،  تیل سوخت،  قیمت  بود.  رسیده 

به رغم تعالی و درخشش چشم گیر فعالیت رسانه ای در 
دوره ی نوین مطبوعات در کشور، جایگاه گزارش گری 
تحقیقی در کارنامه ی مطبوعات کشور در ۲۰ سال 
اخیر اندک بوده است. موردهایی هم که وجود داشته، 
احاطه ی الزم را بر انبوهی از مسایل نداشته است. باید 
اذعان بداریم که این وضعیت بیش از آن که یک علت 
است.  دیگری  علت های  زاده ی  و  معلول  خود  باشد، 

مراد همین »فقدان« و »مهجوریت« است.
در دو دهه ی گذشته، مصونیت خبرنگاران خود یک 
گپ کالن و حاشیه دار و مطرح در جامعه ی رسانه ای 
کشور بوده است که نموداری توأم با نوسانات را نشان 
می دهد. اکنون هم این نگرانی به شکل تمام قد نزد 
این  تا حدی  و  دارد  رسانه ای کشور وجود  جامعه ی 
موضوع وابسته به وضعیت کلی مستولی بر جامعه ی 
ما است که نه تنها خبرنگار که هر شهروند دیگر به 
ندارند.  مصونیت  چندان  ناامنی  موجودیت  نسبت 
خالصه کردن مساله به همین یک دلیل، کار انصاف 
که  دارد  وجود  نیز  دیگر  ریشه دار تر  دالیل  و  نیست 
الجرم کتمان آن به خیر هیچ کس نبوده و یادکردن 

آن - هرچند تکراری باشد - خالی از سود نیست.
و  تحقیقی  گزارش گری  رویکرد  که  گفت  می توان 
آدرس یابی  الزام  خود  خودی  به  آن  در  حاکم  روح 
یعنی  دارد؛  خود  با  را  تبه کار  و  مافیایی  گروه های 
آنگاه که گزارش گری تحقیقی در میان باشد، گپ ها و 
حاشیه ها به خودی خود تبارز می کنند و سرنخ هایی 
از قضایای مختلف و متنوع به  دست می دهند. رابطه ی 
گزارش گری تحقیقی و موجودیت فساد و جنایت در 

برخالف  روایت  پنجشیر  در  اما  می آوردند؛  به دست 
تگاب چیز دیگری بود. به ویژه زمانی که در بهار راه 
مواصالتی پنجشیر باز شد، فروشنده گان زیادی طعم 
تلخ شکست را در تجارت چشیدند، چون آن ها جنس 
را به قیمت بسیار بلند از بازار تگاب خریداری کرده و 
پول انتقال آن تا پنجشیر نیز گزاف بود که با باز شدن 
مسیر موتر از گل بهار به پنجشیر قیمت مواد خوراکی 
به حالت اولی برگشت و این فروشنده ها اموال شان را 
به قیمت پایین فروخته و در بسیار موارد ورشکست 

شدند.
دو شب  پنجشیر مجموعاً  به  تگاب  از  انتقال جنس 
و سه روز زمان می گرفت تا دوباره به مرکز ولسوالی 
دره )حصه دوم( برسند که از آن نقطه به بعد سرک 
موتر رو وجود داشت. حتا شب را در بلندی های کوتل 

سپری می کردند.
برای  پر برف  و  سرد  زمستان  آن  در  بار  سه   پدرم 
را  و در پشت آن  رفته  تگاب  به  مواد خوراکی  تهیه 
در سفر دومش یک  او  بود.  داده  انتقال  پنجشیر  به 
بوری برنج ۵۰ کیلویی را در پشت از تگاب تا پنجشیر 

انتقال داده بود.

ماتم در کنار گرسنه گی
با آن که تعداد زیادی از مردان مقاومت گر در جنگ 
سال  آن  در  اما  می شدند،  شهید  طالب  با  رویارویی 
در  برف کوچ  آمدن  فرود  اثر  در  تنومند  جوان  ده ها 
کوتل زیر آوار برف شده جان سپردند که مطمیناً هیچ 
خبرنگاری تاکنون از داستان غم انگیز آن ها خبری به 
نشر نسپرده است. جوانانی که برای تهیه لقمه نانی 
برای اهل عیال شان کمر همت بسته و دل به دریا زده 
به قلمرو طالبان رفته مواد خوراکی تهیه می کردند، 
اما در زیر آوار برف جان سپرده و در آن اوضاع بسیار 
در  حتا  نشاندند.  ماتم  در  را  فامیل شان  خطرناک، 
بعضی موارد چندین جنازه این جوان های نامراد را در 

یک گورستان و در یک قبر دفن کرده اند.

بیماری و مهاجرت
مردم بومی، روزگار بهتری نسبت به مهاجران نداشتند. 

و  ریاضت  و  می طلبد  زحمت  کمی  که  »تولید«  و 
پی گیری، بیخی غایب است و به ویژه در رسانه های 

دیداری این بحث مصداق بیش تری می یابد.
با وجود همه ی این گپ ها پیرامون کار رسانه ای در 
۸صبح،  وزین   روزنامه ی  کارهای  واپسین  کشور، 
چند  و  روز  اطالعات  روزنامه ی  و  پژواک  خبرگزاری 
رسانه ی معدود دیگر قابل ستایش است و ضرورت به 
پشتی بانی بیش تر دارد. اخیراً رشته ای از گزارش های 
تحقیقی در این چند رسانه نشر شد که مسایل مهمی 
بازتاب داده است. شفافیت در چگونه گی مصارف  را 
تاکید  آن  بر  باید  همه  که  است  نکته ای  ملت،  پول 
داشته باشند و جدی بگیرند. کیفیت خدمات رسانی و 
چگونه گی آن نیز به مردم فوق العاده اهمیت دارد. جایی 
که حیف و میل باشد و وجدان های خوابیده در اتاق های 
خلوت شان غرق در فساد و جنایت باشند، باید کسی 
پیدا شود که خواب آرام آن فسادپیشه گان را آشفته 
سازد. رسانه ها با نشر گزارش های افشاگرانه  شان دقیق 
همین ماموریت را دارند و این جا است که رسانه  معنا 
و رابطه ی خود را با مردم بازتعریف می کند و مردم نیز 

خودشان را در آیینه ی رسانه شان می بینند. 
هرچند رهبری حکومت افغانستان به شکل صریح از 
نشر هرکدام این گزارش ها در زمانش حمایت کرده 

مواد خوراکی نیز به گونه ی سرسام آور روز  به روز افزایش 
می یافت و پس از مدتی اصاًل قابل دریافت نبود.

طالبان با تمام توان، پنجشیر را در محاصره اقتصادی 
جبهه  ثقل  مرکز  به  سو  یک  از  تا  بودند  داده  قرار 
از  که  کسانی  دیگر  سوی  از  و  زده  ضربه  مقاومت 
بودند  پناه آورده  این دره  به  دست شان فرار کرده و 
را مجازات کنند. با آن  هم مردم چاره ای نداشتند جز 
این که یا از گرسنه گی بمیرند و یا هم راه چاره ای برای 

بقای خویش بسنجند.

کوتل جرعلی - نجراب 
بارش برف سنگین در پنجشیر، مردم محل  از  پس 
با تالش های فراوان موفق شدند تا راه کوتل جرعلی 
از پنجشیر به کاپیسا به روی رفت و آمد  ـ نجراب را 
شد،  باز  دوباره  کوتل  راه  آن که  از  پس  کنند.  باز 
مردان خانواده ها به خاطر تهیه ی مواد غذایی از راه 
تگاب  بازار  به  آن جا  از  و  نجراب  به  جرعلی  کوتل 
رفته و اجناس مورد نیازشان را خریداری می کردند. 
این  نبود.  بی درد سر  تگاب  بازار  از  خریداری جنس 
مناطق کاماًل در اختیار طالبان بود و هرازگاهی افراد 
این گروه خریداران را با خود برده و پس از بازجویی 
و شکنجه به جرم پنجشیری بودن، یا زندانی می کرد 
و یا هم پول شان را می گرفت. البته افرادی که زبان 
پشتو بلد بودند، چانس نجات شان بیش تر بود؛ چون 
تعصب قومی و زبانی در میان طالبان موج می زد. حتا 
افرادی هم بودند که در بازار تگاب خود را نزد طالبان 
در  آن ها  از شر  تا  می کردند  معرفی  )ُگنگ(  بی زبان 
امان باشند. البته تعدادی از دکان داران و مردم محل 
با آن ها برخورد خوب کرده و در نزد طالبان از آن ها 
دفاع می کرد ند که تا امروز مردم پنجشیر مدیون آن ها 
هستند. گاهی هم اتفاق می افتاد که این خریداران از 
پگاه تا بیگاه در پشت بازار انتظار برگشت طالبان را 
می کشیدند تا آن ها از ساحه دور شده و جنس مورد 
نیاز شان را از بازار خریداری کنند. همین  که بازار از 
را  نیازشان  وجود طالبان خالی می شد، جنس مورد 
آن  در  می شتافتند.  کوتل  به  سوی  کرده  خریداری 
زمان بازار تگاب رونق یافته و فروشنده گان سود زیادی 

جامعه، در یک رابطه ی علت - معلولی هر آن می توانند 
در موقعیت های جای گزین هم قرار بگیرند. موجودیت 
فساد و جنایت موجب خلق گزارش تحقیقی می شود 
که افشاگری می کند و گزارش گری تحقیقی در عین 
حال از وجود فسادها و جنایات مخفی پرده بر می دارد. 
این که چرا بحث مصونیت در آغاز اشاره رفت، دلیل در 
همین مساله نهفته است. هنگامی که نهاد رسانه ای و 
خبرنگاران مصونیت الزم را نداشته باشند و گروه های 
تبه کار و فسادپیشه از اقتدار بیش تری برخوردار باشند، 
فصل »فقدان« و »مهجوری« گزارش گری تحقیقی فرا 
از مهم ترین دالیل کم رمق  از این  رو، یکی  می رسد. 
کشور،  رسانه های  در  تحقیقی  گزارش گری  بودن 
ا ست که هر آن می تواند سایه ی  عقبه ی خوف ناکی 
و  پهن کند  رسانه ها  و  بر حیات خبرنگار  را  تاریکی 
سبب شده است که اکثر رسانه ها به اصطالح دامن در 
جویبار خون تر نکنند و از مواجهه با مسایل حساس 
دست بکشند که می توان گفت نوعی از خودسانسوری 

و مالحظه کاری را نیز به بار آورده است.
باید تصریح کرد که این تمام مشکل نیست، بخشی 
از مشکل را نمی توان انکار کرد که به مدیریت جمعی 
رسانه های کشور برمی گردد که به دالیل مختلف گاه 
داده اند  تقلیل  »سرگرمی«  سطح  در  را  رسانه   کار 

به دلیل نبودن مواد خوراکی بعضاً مجبور می شدند تا 
علف و برگ درخت را بخورند. در آن روزگار از یک 
سو پیدا کردن لقمه نانی دشوار بود و از سوی دیگر 
بیماری های گوناگون به ویژه چیچک، محرقه و زونا - 
که مردم محل آن  را به نام جنگ رو می شناختند - در 
میان مهاجران و مردم بومی پیدا شده بود و خدمات 
صحی هم بسیار ناچیز بود که به هیچ وجه کفایت 
این  )نویسنده  من  به شمول  ما  فامیل  در  نمی کرد. 
سطور( به این بیماری مبتال شده بودیم. از سوی دیگر 
ناچیز  بسیار  و  اندک  نقش  کمک رسان  سازمان های 
داشتند. کمیته سویدن در بخش معارف چند مکتب 
را حمایت مالی می کرد، اما در بخش صحت و مواد 
خوراکی سازمانی وجود نداشت. اگر هم وجود داشت، 
کمک هایش ناچیز بود و یا حد اقل من آن را شاهد 

نبود م.
بسیاری  جنایت های  تاکنون  پیدایش   بدو  از  طالبان 
تنهایی کافی  به  آن  را مرتکب شده اند که هر کدام 
است تا چهره واقعی آن ها را به نمایش بگذارد. بسیار 
پرسش برانگیز است این که طالب امروز داد از مدنی 
)به  طالبان  این  از  می زند.  شدن  متمدن  و  بودن 
اصطالح مدرن و جهان دیده!( باید پرسید که مصدود 
ساختن راه مواصالتی مردم جغرافیای خاصی در کدام 
دین و آیین وجود دارد؟ چرا معدن نمک را در تالقان، 
مرکز تخار، در کنترل خود گرفته و اجازه انتقال آن 
افغانستان  به مناطق زیر حاکمیت دولت اسالمی  را 
و  تاکستان ها  و سوزانیدن  درختان  قطع  نمی دادید؟ 
به آتش کشیدن خانه های مسکونی مردمان بی دفاع 
و مظلوم در کدام آیینی وجود دارد؟ جز طالب، دیگر 
چه کسی مسوول آن همه جفا، بی مهری، ظلم، ستم، 
زشتی، توطیه و وحشت بوده می تواند؟ اگر بار دیگر 
شود،  حاکم  ما  مردم  و  کشور  سرنوشت  بر  طالب 
ستم ها  آن  شاهد  دیگر  تا  دارد  وجود  تضمینی  چه 
بیرونی  پروژه های  و  پوپولیستی  شعارهای  نباشیم؟ 
و  شد  نخواهد  طالب  چهره  از  قباحت زدایی  سبب 
افغانستان آن همه درد، رنج، محنت و اندوهی  مردم 
که از طالبان دیده اند را نه فراموش می کنند و نه هم 

می بخشند.

بار است که در جلسات کابینه، گزارش های  و چند 
واقع  دولت  تصمیم گیری  مبنای  رسانه ها  تحقیقی 
اصدار  آن  پیرامون  در  هدایات مشخصی  و  می شوند 
و  تحقیقی  گزارش   از  حمایت  بهترین  اما  می یابد، 
به  و  شود  گرفته  جدی  که  است  همین  افشاگرانه 
شکل پی گیر تا روشن شدن قضایای مورد بحث در 
آن، مستمراً دنبال گردد و حقانیت ادعاها تثبیت و به 

کرسی بنشیند.
تحقیقی  گزارش  از  ارج گزاری  و  پاس داشت  بهترین 
انگشت  آن  به  گزارش  که  را  مواردی  که  است  آن 
گذاشته است، یکایک مورد بازپرس و تحقیق و تدقیق 
و تفتیش قرار گیرد، ورنه با اقرار بالسان راهی به جایی 
تحقیقی  گزارش   حقانیت  از  قلبی  تصدیق  نمی برد. 
در اصل با مقوله ی »اقدام بر بنیاد آن« مصداق پیدا 
می کند، نه در شعار. هرچند خوش بختانه گزارش های 
به  یادآوری شد،  یادداشت  این  در  آن ها  از  که  اخیر 
شکل گسترده بازتاب داشته است و از جانب حکومت 
تا کمیسیون های مختلف پارلمان در مورد آن بحث 
کردند، اما از این که گپ ها در سطح حکومت و دولت 
برنامه های  افغانستان زیاد است و  جمهوری اسالمی 
بزرگ و کوچک در سطوح مختلف در حال اجرا است، 
نمی توان وجود قدرت مند حلقات  زمان که  در عین 
انکار  مافیایی و فسادپیشه گان را در سطوح مختلف 
کرد، نگرانی خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها این 
است که مبادا این گزارش ها به باد فراموشی سپرده 
شود و نبشته ی حاضر دقیق به این موضوع انگشت 
از  حمایت  لزوم  احسن،  تکرار  حیث  از  و  می گذارد 

گزارش گری تحقیقی را تصریح می بخشد.

طالبان و محاصره اقتصادى پنجشير

و اما گزارش گرى تحقيقى؛ 

باید پاس بداریم!

عبدالهادی شریفی

سید جعفر راستین، رییس نشرات وزارت اطالعات و فرهنگ



برده شد، اما عرف نژادی و »کاکاسیاه ستیزی«، برای عموم مردم 
قانون اساسی می چربید. کثیر سیاه پوستان مواهب اجتماعی  بر 
به  وقعی  بروکراتیک  تصدی های  و  نداشتند  را  سفیدپوستان 
سیاهان نمی گذاشت. این مهم چنان در جامعه ی امریکایی ریشه 
گشت.   همگن  سیاهی  با  زشتی  و  سفیدی  با  زیبایی  که  دواند 
شد.  نازیسم  در  خود  نوین  فاز  وارد  داروینیسم،  با  نژادپرستی 
ناسیونال سوسیالیسم، داعیه انسان برتر نیچه ای را یدک می کشید؛ 
چنان چه به موجب آن، نزاع طبیعی برای حصول ابرانسان حتم 
بود و ایدیولوژی نازیسم خود را منبعث از ایجاد و گسترش این 
امر طبیعی می دانست. مبتنی بر این قاعده ی علمی - متعارف در 
آن زمان- نژادهای غیرآریایی توانایی بالقوه تبدیل به ابرانسان را 
نداشتند، لذا هلوکاست میلیون ها یهودی را به کام مرگ فرستاد. 
آن چه واضح است، انقالب لنینیستی و به تعقیب آن استالینیسم، 
شگرد دیگری برای ایجاد سلسله مراتب بی سابقه ای بوده اند؛ یعنی 
ندارد که در راس  ایدیولوژی مارکسیسم، دولتی وجود  در متن 
آن نیرویی، حزبی یا فردی باشد. اما انقالب اکتبر، تهییج حزب 
بلشویسم برای ایجاد »دولت« دیکتاتوری حزب پرولتاریا و پسان تر 
اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را ایجاد نمود؛ این انقالب و 
نتایج آن، چیزی جز نوع دیگری از برتری جویی نبود. مائوییسم 
نیز بر طبل استالینیسم کوبیده و ارتش سرخ بروکراسی عریض و 
طویلی را به میدان آورد که نتیجه بروکراسی و مالکیت اشتراکی 
نامانوس حزب کمونیست چین بزرگ ترین قحطی تاریخ را رقم 
فحاوی  نیستند.  قاعده مستثنا  این  از  اسطوره ای  زد. کیش های 
تاریخی مصداق فراوانی برای این امر می گذارند. اساطیر یونانی 
که انسان های پهلوان بودند، گریزی از خواهران سرنوشت یعنی 
آتروپوس، الخسیس و کلوتو نداشتند؛ سرنوشت جمله گی انسان ها 
و اساطیر که جایگاه شان به ترتیب پست تر و برتر بود را خواهران 

سرنوشت تعیین می کردند. 

استیصال توده ها و ادبیات سلسله مراتبی 
سلسله مراتب اجتماعی، چونان در کنه زنده گی اجتماعی ریشه 
تلقی  نویسنده گان  آثار  از  تفکیک ناپذیر  جزو  که  است  دوانیده 
می شود. آثار داستایوفسکی، تمثیل تمام عیار از وضع اجتماعی و 
سلسله مراتب حاکم بر امپراتوری روسیه است. رادیون راسکولنیکف، 
قتل  با  خوف ناک  جنایتی  مکافات«،  و  »جنایت  رمان  قهرمان 
پیرزن نزول خوار به انجام می رساند. راسکولنیکف، مرتکب جنایتی 
می شود که خود قادر به تحلیل حجت و دلیل آن نیست؛ در واقع 

دادن،  دست  از  این  می رفتیم.  او  سمت  به  خود  دردهای 
و  خوش  لحظات  می آورد.  بار  را  شدیدی  دل تنگی  حس 
دعواهای  و  جنگ  والدین،  مشاجرات  خانواده گی،  ناخوش 
روزهای  در  که  را  دشواری هایی  و  سختی ها  میان خودی، 
کودکی، نوجوانی و جوانی شاهدش بوده ایم، لحظاتی اند که 
فقط شما دو نفر می توانید آن را درک کنید. این لحظات 
دانستن  می سازد.  دل تنگ  و  می آید  ذهن  در  ناخودآگاه 
این که دیگر نمی توانی چنین شخصی را ببینی، بر تو فشاری 
دیگر  بدنت  از  این می ماند که عضوی  به  وارد می کند.  را 
نیست. به  سختی می توانی آینده ای را بدون این فرد که در 
لحظات سختی تو را همراهی کرده،  تصور کنی. در چنین 
وضعیتی، تو خود را تنها، بی دفاع، بی پناه و بدون آن عضو 
خانواده گی خود که هم دیگرتان را واقعاً درک می کردید و 

یک دیگر را پشتی بانی می کردید، حس می کنی.

حالت هایی که پس از مصیبت پیش می آید
پس از مرگ عزیزی، ما زنده گی را در سایه ی روز دیگری 
کوبلر  الیزابیت  باور  به  ما عوض می شود.  می بینیم. حالت 
در  ما  برای  ذیل  حالت  پنج  معموالً  روان شناس،  روس، 

واکنش به از دست دادن عزیزی، پیش می آید:

انکار
شوکی را که مرگ عزیزی بر ما وارد می کند، هم چون کابوس 
در زنده گی ما را آزار می دهد. آن چه را که در حالت عادی 
در حال گذر است، اجرا نمی کنیم. به ساده گی به آن چه که 
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نظم  بشریت  میالد،  از  قبل  دهم  هزاره ی  از  تاریخ،  فحوای  به 
اجتماعی را من حیث عطیه ی کشاورزی جهت حصول امنیت بر 
یعنی  مالکیت خصوصی  نوع  آفرید. نخستین  مالکیت خصوصی 
تلقی  انسان  گونه ی  دارایی  مهم ترین  و  ثروت«  »منشا  زمین، 
می شد. نگهداری این مهم، نیاز به نظمی سلسله مراتبی داشت که 
شالوده نظام های اقتصادی، سیاسی و دینی را یدک می کشد؛ به 
تعبیری، روایات تاریخی »پول« من حیث نظم اقتصادی، »قانون« 
من حیث نظم سیاسی و احکام من حیث نظم فرابشری و دینی را 
تفکیک می کند. هریک از این نظام ها، داعیه ی ایجاد و استحکام 
انسان  گونه ی  و  عمل اند  از  ارزان تر  واژگان  ولی  دارد.  را  عدالت 
از  پس  می برد؛ چنان چه  رنج  »ناهمگونی شناختی«  ویژه گی  از 
سیذارتا گوتاما، کم تر بودایی را تاریخ سراغ می دهد. از جوانه ی 
نظام شاهی در مصر الی امپراتوری مردم برای مردم هخامنشیان 
و بوروکراسی طویل امپراتوری کین و تمکین از عَرش در چین 
کاتولیسیسم  درون مذهبی  و   )۱۲۹۲( صلیبی  جنگ های  الی 
اروپایی  دول  جغرافیایی  کشف های  و   )۱۵۷۲( پروتستانیسم  و 
)۱۴۵۰(، از جنبش های لیبرالی )۱۸۴۸( و انقالب فرانسه )۱۷۸۹( 
الی انقالب شبه مارکسیستی اکتبر ۱۹۱۷ و اصالحیه های قانون 
ایاالت متحده در مورد سیاه پوستان، ۱۸٦۵ و سه موج  اساسی 
جنبش های فمینیستی، سلسله مراتب اجتماعی تاریخ را تهی از 

عدالت می نمایاند. 

تاریخ؛ گذار از مراتب سنتی به مراتب نوین
یعنی  خصوصی  مالکیت  حفظ  برای  سنتی  تطمیع  از  گسست 
تطمیع با توسل به زور بازو و نبردهای فردی، گروهی و قبیله ای، 
به سوی تطمیع با توسل به نظم اجتماعی، ارتش و دیوان ساالری 
مسلتزم ابداع خط، پول و شبکه ای از روابط اسطوره ای بود. ابداع 
حوالی  بین النهرین  در  را  بوروکراسی  جوانه های  میخی،  خط 
اسطوره های  مدد  به  سیاسی  نظام  پایه های  پروراند.  ق.م   ۳۵۰۰
و  نظم  ایجاد  جهت  را  قوانینی  بوروکراسی،  قالب  در  فرابشری 
بر  ابتنا  با  سنتی  دیوان ساالری  آفرید.  سلسله مراتب  از  پیروی 
باورهای اسطوره ای هرم قدرت را تقویت می کرد و از ارزش توده ها 
می کاست. نخستین نمونه این تود ه ستیزی را می توان در قوانین 
حمورابی یافت. امپراتور بابل، انسان های تحت سلطه خود را به دو 
دسته جنسیتی مرد و زن و سه دسته اشراف، عوام و برده ها تقسیم 
می کرد. ارزش و جایگاه حقوقی و جزایی این دو نوع تقسیم بندی 
سلسله مراتبی، گواه نخستین بی عدالتی و جنسیت ستیزی در تاریخ 
اساطیر  ندای  از  برخاسته  را  قوانین  این  حمورابی  اگرچه  است؛ 
کیهانی جهت ایجاد نظم و عدالت می دانست. دیوان ساالری رومی، 
اجتماع روم را به طبقات و در هر مرتبه، نیز طبقات دیگری تقسیم 
می کرد. تیاتر و نمایش خانه های رومی به دستور اشراف که غالباً 

حرف  بیش تر  فرزند،  یا  مادر  و  پدر  مرگ  غم  از  معموالً 
زده می شود، اما غمی که از مرگ خواهر بار می آید، کم تر 
وقتی یکی  برادری،  ــ  رابطه ی خواهری  ابراز می شود. در 
می میرد، کنار آمدن با این مرگ و غم، واقعاً دشوار است. 
او  با  کودکی  خوش  لحظه  های  که  برادر  یا  خواهر  مرگ 

سپری شده، خالی گاه بزرگی را در زنده گی ایجاد می کند.
در رابطه ی خواهری ــ برادری، چه در زمان باهمی و چه 
را جدا  زمانی که پیش آمدهای روزگار مسیرهای زنده گی 
ساخته باشد، در هر حالتش، مرگ، غم عمیقی را می آفریند. 
در پی مرگ عزیزی، ترس، پریشانی، نوستالژی و حتا حس 
می شود.  چیره  مصیبت دیده  فرد  وجود  بر  گناه  و  تقصیر 
مرگ  پی  در  مردم  که  را  احساسات  این  تمامی  متاسفانه 
پدر، مادر، فرزند، زن یا شوهِر کسی برای تسلی  خاطرش 
غیرقابل  برادری  ـــ  رابطه ی خواهری  در  می برند،  به  کار 

درک است.

رابطه ی عمیقی که شبیه هیچ رابطه ای نیست
رابطه ی خواهری - برادری، رابطه ای خیلی خاص است و 
عشق منحصر به فرد خود را دارد. این رابطه نه مثل رابطه ی 

متصدی سنای روم بودند، ساخته می شد. اما سرگرمی های معروف 
نمایش نامه ها، نبرد گالدیاتور ها بود. این دسته رزمنده گان، اسیران 
جنگی و برده گانی بودند که حقوق شهروندی نداشتند. زنان در 
جامعه ی رومی، چونان جامعه ی یونانی، شهروند تلقی نمی شدند. 
مناصب دولتی و خصوصی هیچ وقعی به جنسیت زن نمی گذاشت. 
دامنه نفی حق شهروندی زنان، در گستره وسیع تاریخی از روم 
متحده  ایاالت  اساسی  قوانین  تصویب  تا  باستان  و مصر  یونان  و 
وجود داشته است. گمانه زنی چنان است که گویا مراتب اجتماعی 
مرد و زن، پرنفوذترین و گسترده ترین نوع ستیز برابری در تاریخ 
از میالد، هندو آریاییان به  بوده است.  حوالی هزاره ی سوم قبل 
هند شمالی حمله بردند و بومیان هندو را در انقیاد طبقه حاکم 
درآورند. اقلیت مهاجمان از نبرد تشرآلود اکثریت بومی در هراس 
تا اسطوره هایی  ایجاب می کرد  به خودی خود  نهیب  این  بودند؛ 
جهت تداوم انقیاد بومیان ساخته و پرداخته شود. با ابتنا بر این امر، 
این کاست ها  ایجاد کردند.  را  هندوآریاییان، کاست های طبقاتی 
ابتدا، به سه دسته ی کاهنان، رزمنده گان و برده گان تقسیم می شد. 
بودند.  هندو  اصیل  بومیان  اجتماعی،  مراتب  این  در  برده گان 
تقسیم بندی، اصولی را یدک می کشید که به موجب آن، هرگونه 
اختالط میان کاست ها ممنوع بود. نمونه ی دیگر مرسوم این دسته 
ممنوعیت در میان سفیدپوستان و سیاه پوستان در ایاالت متحده و 
استرالیا در قرون نوزدهم و بیستم موج می زند. کاست های طبقاتی 
هزاران  یافت.  تغییر  کاست  هزاران  به  زمان،  پهنه ی  در  هندی، 
کاست طبقاتی به حدت زیادی، قوام و قداست یافتند؛ چنان چه 
عموم  باور  در  نمی دانست،  کاستی  هیچ  عضو  را  خود  که  فردی 

»نجس« خوانده می شد. 
فراهم  نیز  را  و کش مکش  نزاع  موجبات  سلسله مراتب،  قداست 
آورده است. کاتولیک ها و پروتستان ها بر سر رجحان مذهبی با 
این حادثه  ریختند.  را طرح  بی سابقه  و  نزاعی خونین  یک دیگر 
مهم  نزاع  این  ترسیم  دستور  پاپ  که  انداخت  راه  بلوایی  چنان 
تاریخی را داد! پس از رنسانس، »فتح« و انعطاف پذیری، مرزهای 
اقیانوس ها رفت.  از  همسایه گی را کنار گذاشت و پای آن فراتر 
اروپایی  امپراتوری های  مستعمرات  به  تبدیل  امریکا  و  آفریقا 
شدند و بیش از همه، سلسله مراتب نوینی آفرید که قرن ها دوام 
تجارت  برده گان  فروش  بازار  و  بومیان  استثمار  چنان چه  یافت؛ 
غالب اروپایی با سودی فراوان شد. دسته دسته این برده گان برای 
کارهای شاق در معادن و زمین های زراعی به فروش می رسیدند. 
میان  از  اساسی شان  قانون  اصالحیه های  با  امریکا  در  روند،  این 

پدر و مادر نسبت به فرزند است و نه هم مثل روابط فرزندان 
نسبت به پدر و مادر، بلکه یک رابطه ی خاِص خاص و ویژه ی 
خودش است. با وجودی که ممکن رقابت ها و حسادت هایی 
میان خواهر ــ برادر وجود داشته باشد، اما این ها در توجه، 
ـ برادری  حمایت و رابطه ی عمیقی که در رابطه ی خواهریـ 
که  هم  نمی کند. حسادت هایی  کم  را  چیزی  دارد،  وجود 
گاهی ناخودآگاه و خودآگاه پیش می آید، بیش تر به خاطر 
جلب توجه و عشق پدر و مادر نسبت به خود است. اما در 
اصل، طرف های رابطه ی خواهری - برادری یک هم دستی، 
هم دلی طبیعی و وابسته گی عمیقی را بین خود دارند و از 

هم دیگر حمایت می کنند.

مرگ خواهر: امتحان سخت زنده گی
کنار آمدن با مرگ خواهر، وقت زیادی را در بر می گیرد. این 
دیر کنار آمدن از این جهت است که این مرگ، متفاوت از 
مرگ و غم های دیگر است. از دست دادن چنین کسی، در 
واقع نقطه ی پایان گذاشتن در طوالنی ترین روابط زنده گی 
برای همیشه  با کسی  ما  بین خود دارند.  است که آدم ها 
خداحافظی می کنیم که هزاران خاطره ی مشترک داریم، 
خاطره های زیادی را باهم شریک کرده ایم و هم دیگرمان را 

عمیق می شناسیم.

آدرسی که دیگر نیست
با مرگ خواهر، آدرس و تکیه گاهی را از دست می دهیم؛ 
فراموشی  و  آرامش  برای  عادتاً  که  تکیه گاهی  و  آدرس 

مرتبه اجتماعی و فقر ناشی از آن، حاالت روحی هولناکی در پس 
و پیش این جنایت به نمایش می گذارد. استاوروگین وسوولدویِچ 
»تسخیرشده گان«، نمادی از بروکراسی متعارف امپراتوری روسیه 
نظامی،  با پشت سر گذاردن تحصیالت  اشراف زاده ای که  است؛ 
با توسل به مقام  در احزاب ضد دولتی نقشی اساسی را دارد و 
منتهاالیه  را طرح ریزی می کند.  فراوانی  اجتماعی خود، جنایات 
بلواهای  و  جنایات  از  تبرئه  استاوروگین،  اجتماعی  مرتبه ی 
درون شهری است؛ در دیگر سوی، تمامی هم دستان استاوروگین 
پرنس  می شوند.  مجازات  داشتند،  پست تر  اجتماعی  مراتب  که 
میلیون  دارایی  و  مایملک  با  پرنسی  روایت  »ابله«  میشکیِن 
ربلی است که از بیماری »ابلهی« رنج می برد. اندیشه های کهتر 
میشکین را ثروت، مکنت و مرتبه خانواده گی اش توجیه می کند. 
الکسی ایوانویِچ »قمارباز« را فقر به بزهکاری وادار می کند و الکسی 
را قماربازی حرفه ای می سازد؛ به همین طبع، مادرکالن الکسی را 
نیز وضع اجتماعی و ثروت او به قماربازی می کشاند و آن را تبدیل 
به اعتیادی دایمی می کند. فرض مسلم این است که گالیادکین 
»هم ذات« اگر در مراتب بروکراسی بهتری در ادارات دولتی وظیفه 
به اجرا می رساند، در اسرع وقت با مقامات عالی رتبه می نشست 
در  نمی شد.  شکسپیر  ایجاد  او  راه  از مشکالت سد  هیچ یک  و 
»هملت« و ژان پل سارتر در نمایش نامه های »دست های آلوده 
را  نمایش نامه  پروتاگونیست  عمل کرد  »مگس ها«،  و  خون«  به 
ناشی از مرتبه ی اجتماعی آنان می دانند. به هرحال، »هملت« و 
»اوروست« اگر شاهزاده نمی بودند، دست به قتل پادشاه دروغین 
نمی زدند. پاره ای از سینوهه، اثر میکاوالتری، نمایش زن ستیزی 
عمیق مصریان باستان است. آلبر کامو اما بروکراسی سنتی را در 

»حکومت نظامی« چنان طاعون، افیون توده ها می داند. 
پرواضح است که در تاریخ عدالتی نیست، اما در گذار از بروکراسی 
سنتی به سوی بروکراسی مدرن، آن چه مبتنی بر تخصص است 
مرتبه  تاثیر  تقلیل  در  می خواند،  عقالنیت  را  آن  وبر  ماکس  و 
همین  به  است.  شده  واقع  موثر  بشری  زنده گی  در  اجتماعی 
ترتیب، سرمایه داری، امید روزهای بهتر را می دهد. مصرف گرایی، 
حقوق بشر، نهادهای دولتی و بین المللی در نفی تاثیر گسترده 
مردم،  عموم  برای  بهتر  جهانی  ایجاد  و  اجتماعی  سلسله مراتب 
تالش های ملموس کرده اند. اما این پرسش همواره باقی می ماند: 
اگر بشریت در دوران پایان تاریخ قرار دارد، آیا این نقطه اتمام بر 
تاریخ می تواند نقطه ی اتمام بر نظم های سلسله مراتبی و آغازگر 

دنیای جدید باشد؟

فکر می کنیم، نمی رسیم. حالت پیش آمده را انکار می کنیم.

ناراحتی
وقتی ما پی می بریم که حالت پیش آمده، کابوس و خواب 
وحشت ناک نیست، خودمان را تسلیم شده، گیج و قربانی 
یک بی عدالتی عجیب حس می کنیم. ناراحتی و عصبانیت 

شدیدی برای ما پیش می آید.
کلنجار رفتن

متوفا حرف  برگشت  مورد  در  تا  است  این  درگیر  ما  فکر 
بزنیم، مرگ او را انکار کنیم، فراموش کنیم، تا چنین درد 
و مصیبتی را تجربه نکنیم. این واقعیت را در برابرمان دیده 
نمی توانیم. زنده گی را آن گونه که بوده است، دیگر به حالت 

عادی ادامه داده نمی توانیم.

افسرده گی
مرحله ی افسرده گی سر می رسد. این مرحله می تواند کم تر 
یا بیش تر زمان زیادی را در بر گیرد. خود را به خود محصور 
می کنیم و فضایی از درد و اندوه را برای خود خلق می کنیم.

پذیرفتن
در نهایت، به این حساب می رسیم که این مرگ قطعی است. 
زنده گی او برگشت ناپذیر است. با مرگ کسی، زنده گی کس 
دیگری پایان نمی یابد. باید به پیش رفت. تالش می کنیم تا 
با حفظ خاطره های عزیز از دست رفته، دوباره به خود آییم و 

زنده گی عادی را دوباره به پیش گیریم.

بوروكراسى و سلسله مراتب؛ 

چرا در تاریخ عدالتی نیست؟

رسانیده  بانک  عزیزی  محترم  مشتریان  و  هموطنان  تمام  اطالع  به 
وسترن  جهانی  شبکی  خدمات  ضمن  بانک  عزیزی  که  میشود 
است.  نموده  آغاز  نیز  را   MoneyGram گرام  منی  خدمات  یونین، 
اکنون هموطنان و مشتریان محترم عزیزی بانک می توانند در تمام 
زودترین  به  کشور  از  خارج  و  داخل  به  بانک  عزیزی  نمایندگی های 
فرصت با قیمت مناسب پول ارسال و دریافت نمایند. برای معلومات 
لینک ذیل  به  یا  بگیرید  تماس  ما ۱5۱5  با شماره 24 ساعته  بیشتر 

کلیک نمایید.
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