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آغاز دور جدید گفتگوهای پر تالطم صلح 
افغانستان و آنچه باید دانست

دولت افغانستان و طالبان قرار است مذاکرات در مورد آتش بس را
در اوایل ماه جنوری ادامه دهند، اما چندین موضوع اساسی

مانع پیرشفت مذاکرات است.

عــنوان های مـهم

حواله،  پنج هیچ از بانک پیش است
چرا مردم به سیستم رسمی مالی اعتامد منی کنند

و همچنان حواله را ترجیح می دهند؟

مرگ حیات اخالقی
انگار قرار است اخالق تابع نحوه هستی انسان شود

و نه هستی انسان تابع اخالق
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با ایجاد شورای عالی عواید، شامر شوراها و کمیسیون های ایجادشده در چارچوب 

ارگ ریاست جمهوری به 13شورا و کمیسیون می رسد، رییس جمهور غنی مسوولیت 

این کمیسیون ها و شوراها را به عهده دارد. در سیزدهم جدی ماه جاری، بر اساس 

فرمان 141ریاست جمهوری، شورای عالی عواید ایجاد شد و مطابق این فرمان، رهربی 

آن را آقای غنی به دوش گرفته است.

شورای عالی عواید طبق تعهدات کنفرانس جنیوا برای افغانستان، کمک های جامعه 

جهانی الی سال2024، ایجاد شده و هدف این شورا؛ تصویب پالیسی ها، پالن ها و 

برنامه های اداره های ذی ربط جهت افزایش عواید دولت، ایجاد شفافیت و همچنین 

هامهنگی بین الوزارتی به منظور تطبیق برنامه ها، اسرتاتیژی ها و پالیسی ها در سکتور 

مالی، بودجه و عایداتی کشور است.

افزون بر این شورا، بر اساس معلومات وب سایت ارگ ریاست جمهوری، کمیسیون عالی 

مهاجرت، شورای عالی اصالحات اداری، شورای عالی قوای برشی...
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

مفهوم جلب و احضار

از  کشاندن  گناه کردن،  به معنای  »جلب«  لغوی،  نظر  از 

جایی به جایی دیگر و از شهری به شهر دیگر آمده است و در 

ابالغ  با وجود  یا متهم  اصطالح علم حقوق، هرگاه مظنون 

احضارنامه و استحضار از سوی پولیس به سارنوالی یا 

محاکمه حارض نشود و عدم حضور خویش را مستند 

به یکی از معاذیر قانونی اعالم ننامید، حکم جلب وی 

صادر و در اختیار ماموران پولیس قرار می گیرد تا مامور 

جلب پس از ابالغ برگ جلب، مظنون یا متهم را دعوت 

مناید تا به همراه وی نزد قاضی حضور یابد و در صورت 

امتناع از حضور، او را تحت الحفظ به نهادهای عدلی و 

قضایی تسلیم مناید.

و  حارض کردن  حارضساخنت،  به معنای  لغت  در  احضار  اما 

فراخواندن و در اصطالح دعوتی است رسمی در قالب ورقه 

برای یک شخص  از طرف مقام قضایی ذی صالح  احضاریه 

خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی. 

عام،  معنای  در  احضار 

امری  حارضکردن  برای 

اموال  و  اشخاص  از  اعم 

به کار می رود که در امور 

بیش تر  جزایی  و  مدنی 

اشخاص  فراخواندن  به 

یا  مدعی علیه  مانند 

سیب، نیوتون و داستان جاذبه
یک درخت باعث شد یکی از مهم ترین 

اتفاقات علمی تاریخ رقم بخورد

»هیات دولت در وقت 
تعیین شده به محل مذاکرات 

حضور می یابد«

آب گیری آزمایشی بند برق 
شورابک بدخشان آغاز شد

برای اولین بار قیمت بیت کوین 

از مرز 30هزار دالر فراتر رفت

لغو مجازات اعدام در قزاقستان 

صلح و بازی دوگانۀ پاکستان

ماهیت جلب و احضار
در حقوق جزایی افغانستان

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه

8

شورای عالی عواید؛ شفافیت سازی یا تراکم ساختاری؟
بخش های عایداتی کشور متاثر از نفوذ سیاسی در مرکز و زورمندان والیات است
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پوهنیار سیدمحمدمختار ابراهیمی



راه مدنیت: ناجیه انوری، سخنگوی وزارت   

دولت در امور صلح گفته که هیات مذاکزه کنندۀ 

در  صلح  گفتگوهای  دوم  دور  آغاز  برای  دولت 

حارض  مذاکرات  محل  به  شده  تعیین  وقت 

خواهند شد.

پیام  در  )۱۴جدی(  یک شنبه  روز  انوری  خانم 

دولت،  گفتگوکنندۀ  هیات  که  گفت  تصویری 

رییس  و  رییس جمهوری  هدایات  و  مشورت ها 

شورای عالی مصالحۀ ملی کشور را برای پیشربد 

مذاکرات صلح گرفته اند.

تاکید  صلح  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 

افغانستان  صلح  گفتگوهای  روند  که  داشت 

پیچیده است، اما دولت و هیات مذاکره کنندۀ 

کشور برای موفقیت این روند و با در نظر داشت 

خواست مردم، اراده و تعهد قوی دارند.

هفته یی  سه  وقفۀ  یک  از  پس  است  قرار 

هیات های مذاکره کنندۀ دولت و گروه طالبان، 

روی آجندای مذاکرات چانه زنی کنند.

دور دوم مذاکرات صلح در حالی آغاز می شود که 

با وجود تاکید جامعٔه جهانی بر کاهش خشونت 

و آتش بس در افغانستان، خشونت ها در کشور 

همچنان در حال افزایش است و هر روز از مردم 

ملکی و نظامیان قربانی می گیرند.

هدفمند  ترور  اخیر  هفتۀ  چند  در  همچنین 

مدافعان  و  داکرتان  مدنی،  فعاالن  خربنگاران، 

حقوق برش نیز افزایش یافته است.

مدیر  ایامق،  عادل  بسم الله  مورد  تازه ترین  در 

مسوول رادیو صدای غور سه روز پیش در یک 

حملٔه مسلحانه کشته شد.

غالم فاروق مجروح، یک عضو هیات مذاکره کنندۀ 

دولت به رسانه ها گفت که اگر مشکل تخنیکی 

پیش نیاید، امروز هیات به منظور تداوم مذاکرات 

به دوحه سفر خواهند کرد.

از سویی هم، عبدالحفیظ منصور، عضو دیگر 

هیات می گوید که در دور دوم مذاکرات صلح با 

گروه طالبان، بحث اصلی روی چگونگی تقسیم 

قدرت می باشد.

او گفته که ذهنیت گروه طالبان نسبت به مسایل 

هنوز  افغانستان  در  حکومت داری  و  اجتامعی 

تغییر نکرده است

هر دو طرف در )۲۲ قوس( سال جاری با نرش 

صلح  مذاکرات  توقف  از  مشرتک  اعالمیه  یی 

دلیل  جانب  دو  هر  دادند.  خرب  )۱۶جدی(  تا 

این وقفه را مشوره های بیشرت پیرامون اجندای 

مذاکرات صلح عنوان کردند.

ملی  امنیت  عمومی  ریاست  مدنیت:  راه   

این  عملیاتی  نیروهای  که  کرد  اعالم  کشور 

ریاست از ترور خربنگار تلویزیون »غرغشت« در 

والیت خوست جلوگیری کردند.

یک شنبه  روز  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  

)۱۴جدی( با نرش خربنامه یی گفته که دو نفر 

از افراد مربوط به شبکۀ  حقانی قصد ترور یک 

خربنگار را در شهر خوست داشتند، اما قبل از 

ریاست  این  نیروهای  از سوی  انجام طرح شان 

نام های  به  افراد  این  از  شده اند.  دست گیر 

»دیندار« و »رحمت الله« یاد شده است.

ملی  امنیت  عمومی  ریاست   معلومات  طبق 

سایر  با  تبانی  در  حقانی  شبکۀ  اواخر  این  در 

گروه های تروریستی در تالش است که فعاالن 

رسانه یی و مدنی را هدف قرار دهد.

در این خربنامه آمده که ریاست عمومی امنیت 

ملی آزادی بیان را به عنوان ارزش تعریف شده در 

قانون اساسی کشور، غیرقابل مصادره می داند 

و تالش می کند که صدای فعاالن و شهروندان 

خاموش نشوند.

کشور طی ماه ها و هفته های اخیر شاهد افزایش 

شدید ترور و مرگ خربنگاران بوده است.

مدیر  ایامق،  عادل  بسم الله  مورد،  تازه ترین  در 

مسوول رادیو صدای غور و یکی از فعاالن مدنی، 

عرص روز جمعه از سوی افراد مسلح ناشناس در 

نزدیکی شهر فیروزکوه ترور شد. عامالن ترور پس 

از کشنت این فعال رسانه  یی فرار کردند.

والی  مطبوعاتی  دفرت  مدنیت:  راه   

آزمایشی  اعالم کرده که آب گیری  بدخشان 

سد شورابک این والیت آغاز شده است.

دفرت مطبوعاتی مقام والیت بدخشان با نرش 

بند  این  تخنیکی  کار  که  گفت  خربنامه یی 

شنبه  روز  آن  کنرتلی  دریچه های  و  تکمیل 

آب گیری  روند  تا  شده اند  بسته  )۱۳جدی( 

آزمایشی تکمیل گردد.

در این خربنامه از مردم و ماهی گیران مسیر 

تا  باشند  مراقب  که  شده  خواسته  بند  این 

دوبارۀ  شدن  باز  دلیل  به  آب  شدن  جاری 

دریچۀ این سد، باعث خسارات نگردد.

بند برق شورابک با کمک ۴۸میلیون دالری 

آملان ساخته می شود.

برق  نیروی  تولید  ثابت  زیرساخت  بدخشان 

و  این شهر دسرتسی محدود  مردم  و  ندارد 

دارند.  جرناتور  برق  نیروی  به  هزینه یی  پر 

منتظر  بی صربانه  فیض آباد  شهر  ساکنان 

تکمیل این پروژه هستند و با بهره برداری آن 

بیش از ۱۵هزار خانواده در والیت بدخشان 

از انرژی برق بهره مند خواهند شد.

این بند برق در مسیر دریای کوکچه در شهر 

فیض آباد توسط یک رشکت پیامن کار ترکی 

فیکا ساخته می شود.

تعداد  خربنامه،  این  معلومات  طبق 

توربین های این بند برق سه عدد و ظرفیت 

شده  بیان  برق  میگاوات   ۷.۵ نیز  آن  تولید 

است.

در خربنامه آمده است که که با تکمیل شدن 

مردم  مشکالت  برق،  بند  این  ساخت  کار 

از  اندازه یی  تا  والیت  این  مرکز  فیض آباد، 

نگاه کمبود برق، رفع خواهد شد.

کار ساخت این بند برق آبی در اوایل سال 

۲۰۱۷ آغاز و قرار بود تا پایان سال ۲۰۲۰ 

میالدی به بهره برداری سپرده شود.

راه مدنیـت: محمدعمـر شـیرزاد، والـی   

ارزگان خـرب داد: هفـت نفـر از ریاسـت امور 

زنـان ایـن والیـت به اتهام دسـت داشـنت در 

فساد اداری و اختالس بازداشت شده اند.

)۱۴جـدی(  یک شـنبه  روز  شـیرزاد  آقـای 

در یـک پیـام تصویـری افـزود کـه بررسـی ها 

در صورتـی  و  آغـاز شـده  مـورد  ایـن  در  در 

کـه افـراد بازداشـت شـده، مجـرم شـناخته 

شـوند، بـه نهادهای عدلـی و قضایی معرفی 

خواهنـد شـد.

افـراد  ایـن  هوایـت  بـارۀ  در  ارزگان  والـی 

رسـانه ها  از  شـامری  امـا  نـداد،  جزییـات 

بازداشت شـدگان  کـه  داده انـد  گـزارش 

والیـت  ایـن  زنـان  امـور  رییـس  شـمول  بـه 

. شـند می با

وی در ایـن پیـام تصویـری بـر مبـارزه جـدی 

علیـه فسـاد اداری نیـز تاکیـد کرد.

فسـاد اداری و مالـی از چالش هـای جـدی 

ادارات دولتـی بـه حسـاب می آیـد. حکومت 

در نشسـت جینـوا تعهـد کـرده بود کـه علیه 

فسـاد اداری مبـارزه جـدی خواهـد کرد.

پیـش،  روز  چنـد  کـه  حالی سـت  در  ایـن 

چهـار نفـر در وزارت صحت، به شـمول برادر 

احمدجـواد عثامنـی، وزیـر پیشـین صحت و 

سـه عضـو مجلـس سـنا نیز بـه اتهـام گرفنت 

از  حیرتـان،  بنـدر  در  رشـوه  دالـر  ۴۰هـزار 

امـا  شـدند،  بازداشـت  ملـی  امنیـت  سـوی 

سـناتوران بـه قیـد ضامنـت آزاد شـدند.

با ایجاد شورای عالی عواید، شامر شوراها و 

ارگ  چارچوب  در  ایجادشده  کمیسیون های 

ریاست جمهوری به 13شورا و کمیسیون می رسد، 

رییس جمهور غنی مسوولیت این کمیسیون ها و 

ماه  به عهده دارد. در سیزدهم جدی  را  شوراها 

141ریاست جمهوری،  فرمان  اساس  بر  جاری، 

شورای عالی عواید ایجاد شد و مطابق این فرمان، 

رهربی آن را آقای غنی به دوش گرفته است.

شورای عالی عواید طبق تعهدات کنفرانس جنیوا 

الی  افغانستان، کمک های جامعه جهانی  برای 

سال2024، ایجاد شده و هدف این شورا؛ تصویب 

پالیسی ها، پالن ها و برنامه های اداره های ذی ربط 

و  شفافیت  ایجاد  دولت،  عواید  افزایش  جهت 

همچنین هامهنگی بین الوزارتی به منظور تطبیق 

سکتور  در  پالیسی ها  و  اسرتاتیژی ها  برنامه ها، 

مالی، بودجه و عایداتی کشور است.

افزون بر این شورا، بر اساس معلومات وب سایت 

ارگ ریاست جمهوری، کمیسیون عالی مهاجرت، 

عالی  شورای  اداری،  اصالحات  عالی  شورای 

قوای برشی، شورای عالی اراضی و آب، شورای 

اداری،  فساد  با  مبارزه  و  قانون  حاکمیت  عالی 

کمیسیون تدارکات ملی، شورای عالی اقتصاد، 

شورای عالی توسعه شهری، شورای عالی توسعه 

همکاری های  توسعه  و  اتصال  شورای  زیربناها، 

اقتصادی منطقه یی و شورای عالی کاهش فقر از 

جمله کمیسیون ها و شوراهایی هستند که از سال 

1395 بدین سو ایجاد شده اند.

تدارکات ملی، شورای  میان، کمیسیون  این  در 

با  امنیت ملی، شورای حاکمیت قانون و مبارزه 

اما  داشته اند،  را  جلسه  بیشرتین  اداری  فساد 

بقیه شوراها در پنج سال گذشته یا هیچ نشستی 

نداشته و یاهم ساالنه حدود سه الی چهار نشست 

را برگزار کرده اند.

شوراها  تراکم  به  یک سو  از  عواید  شورای  ایجاد 

را  الزم  کارایی  صورت  این  در  که  می انجامد 

نخواهد داشت و از سوی دیگر، ممکن است که 

به شفافیت و پاسخ گویی در منابع مالی و عواید 

منجر شود.

اساس  بر  افغانستان  حکومت  دیگر،  بیان  به 

تعهداتی که به جانب مردم و جامعۀ جهانی داده، 

تا منابع مالی و عایداتی را شفاف  مکلف است 

سازد و ممکن است که ایجاد شورای عالی عواید 

تا  باشد  مالی  منابع  شفاف سازی  برای  اقدامی 

از این طریق بتواند دست سیاسیون و مسووالن 

این  از  این منابع کوتاه سازد. پیش  از  را  مفسد 

و  گروه ها  نفوذ  زیر  به شدت  عایداتی  اداره های 

افرادی بود که منافع شان از آن جا تامین می شد و 

دولت در این راستا اعامل نفوذ چندانی نداشت. 

ایجاد شورای عالی عواید، این امیدواری ها را به 

وجود آورده که دست فسادپیشه ها از منابع پولی 

قطع شود.

در این رابطه، اما برخی از قانون گذاران می گویند 

که رییس جمهور غنی با ایجاد این گونه شوراها 

نه تنها مشکالت در بخش عایدات را حل منی کند، 

بل چالش های دیگری هم خلق می کند؛ تجربه 

ثابت کرده که فساد در بخش های عایداتی آن قدر 

زیاد است که طی سال های گذشته افراد زیادی 

از درک عواید رسمایه دار شدند.

عضو  کروخی؛  مسعوده 

منایندگان  مجلس 

روزنامه  با  صحبت  در 

در  گفت:  مدنیت  راه 

نهادهای  از  شامری 

دولتی، به ویژه اداره عالی 

مستوفیت های  تفتیش، 

بخش های  والیات، 

بزرگ،  مالیات دهندگان 

از  کوچک،  و  متوسط 

عوایدی که  و  پول ها 

به  بعد  و  جمع آوری 

لک ها  می برند،  تفتیش 

تبادله  افراد  میان  دالر 

می شود.

مجلس  عضو  این 

همچنان  منایندگان 

تاکید کرد: روزانه صدها تانکر تیل از مرز تورغندی 

و اسالم قلعه بدون محصول مالیاتی وارد می شوند 

و در چنین وضعیتی، کار ادارات عایداتی به شدت 

وخیم است و منی تواند عواید را درست جمع آوری 

کرده و یاهم شفافیت آن را تامین کنند.

مسعوده کروخی به عنوان منایندۀ مردم، چندین 

بار از مرز تورغندی نظارت کرده و نتیجه نظارت را 

با رییس جمهور در میان گذاشته که روزانه صدها 

از  و  شده  کشور  وارد  محصول  بدون  تیل  تانکر 

پراخت مالیات معاف هستند.

از  را  خود  تیل  تانکرهای  که  افزود  همچنان  او 

بدون  این  و  می دانند  معاف  مالیات  پرداخت 

عین  در  است.  ناممکن  رییس جمهور  امضای 

وزیر  با  را  عواید  جمع آوری  در  مشکالت  حال، 

پیشین مالیه در میان گذاشته است.

او گفت که نگرانی ها در خصوص مالیات با وزیر 

تاکید  و  شده  گذاشته  میان  در  مالیه  پیشین 

گردیده که مردم از نبود کار و اشتغال زایی درمانده 

وارد  شفاف  گونۀ  به  مردم  عواید  باید  و  شده اند 

اما هیچ  به نفع مردم متام شود  تا  سیستم شود 

به  مالیه  وزارت  به ویژه  از مسووالن دولتی  کسی 

این صداها گوش نداد.

که  زمانی  تا  است  معتقد  همچنان  کروخی 

جمع آوری عواید وارد سیستم نشود، شفافیت در 

آن ناممکن است ولو ده تا شورای عالی عواید هم 

تشکیل شود.

نظارت کننده  نهاد  پارملان،  نقش  میان،  این  در 

است،  تعیین کننده  بودجه  مرصف  و  عواید  از 

انتقاد می کند که پارملان  اما این عضو مجلس 

در  و  نداشته  خربی  اصال  عایداتی  نهادهای  از 

هیچ جای دنیا هم چنین پارملانی وجود ندارد. 

مستقل  اداره های  دیگر  کشورهای  حالی که  در 

به  قوانین  مطابق  و  دارند  عایداتی  و  بودجوی 

پارملان گزارش می دهند.

دیدبان  محقق  تیموری؛  نارص  حال،  همین  در 

به  توجه  با  که  می گوید  افغانستان  شفافیت 

مشکالت اساسی  که در گمرکات و بخش عواید 

وجود دارد، ایجاد چنین شوراهایی مفید نخواهد 

نفوذ  از  به شدت  عایداتی  بخش های  زیرا  بود، 

سیاسی در مرکز و زورمندان در والیات برخوردار 

است. 

ساختاری  مساله  کرد،  تاکید  همچنان  تیموری 

یک مشکل دیگر برای عواید 

سیاسی  نفوذ  امکان  و  است 

فساد  زمینه  بخش ها  این  بر 

گسرتده را فراهم کرده است.

با  مبارزه  این که  بیان  با  او 

عایدات  در  شفافیت  و  فساد 

و  نهادی  صورت  به  باید 

انجام شود  قوانین  به  مطابق 

و از طریق ساختارهای موقتی 

منی توان به مشکالت موجود 

رسیدگی کرد.

افغانستان،  شفافیت  دیدبان 

در  را  شوراها  ایجاد  در  تعدد 

می داند  مفید  صورت  یک 

اداره های  جایگزین  که 

مواردی  در  و  موثر  شود  غیر 

جایگزین  شوراها  این  هم، 

حال،  عین  در  اما  است؛  شده  اصلی  ادارات 

ساختارهای دولت به کابل متمرکز است، شوراها 

و ساختارهایی که در اطراف رییس جمهور ساخته 

شده، یک بار دیگر به دفرت رییس جمهور متمرکز 

باعث  و  نوع خود خطرناک  در  این  که  می شود 

کندی عرضه خدمات می شود.

حکومت  جینوا،  کنفرانس  از  پس  همه،  این  با 

بخشیده  تشدید  را  فساد  با  مبارزه  افغانستان 

است. پس از بازداشت سه سناتور به اتهام فساد، 

چند تن از کارمندان وزارت صحت عامه و هفت 

تن از کارمندان ریاست امور زنان والیت ارزگان به 

اتهام اختالس بازداشت شده اند.

تا  جهانی  جامعۀ  مالی  تعهدات  این که  با 

انتظار  شده،  تجدید  افغانستان  به  سال2024 

می رود حکومت با ایجاد شوراهای موثر و آوردن 

خود  تعهدات  مطابق  مالی،  منابع  در  شفافیت 

نهادهای  در  گسرتده  فساد  از  تا  کند  عمل 

عایداتی جلوگیری شود.

مرکز  سخنگوی  موحد،  خالد  مدنیت:  راه   

عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر 

میزان،  )ماه های  سوم  ربع  جریان  در  که  گفت 

به شمول  و قوس( سال جاری، ۲۷۸تن  عقرب 

۱۲خانم و یک تبعه پاکستانی به ظن چاقان موارد 

مخدر طی ۲۳۵قضیه در رسارس کشور از سوی 

پولیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت شدند.

در  )۱۴جدی(  یک شنبه  روز  موحد  آقای 

ازجملۀ  که  گفت  مدنیت  راه  روزنامه  با  صحبت 

خانم  چهار  شمول  به  ۴۷تن  بازداشت شدگان، 

که می خواستند مواد مخدر از نوع هیرویین را با 

استفاده ازشیوه های جاسازی در بطن ، تیوپ و 

لچرو بکس های سفری از میدان هوایی بین املللی 

وهندوستان  دبی  کشورهای  به  کرزی  حامد 

انتقال دهند، از سوی موظفان پولیس و سارنوالی 

موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با مواد مخدر و 

مسکرات شناسایی و دست گیر شدند.

ریاست  پیشنهاد  براساس  که  افزود  وی 

ابتداییه  محکمه  حکم  و  اختصاصی  سارنوالی 

تعداد۶۰عراده واسطه نقلیه، ۹عراده موترسایکل، 

۵۰۴سیت موبایل همراه مختلف النوع و ۱۲میل 

اسلحه که از نزد قاچاق بران به دست آمده بود، 

مصادره شده است.

او ترصیح کرد که در جریان سه ماه خزان سال 

جاری مبلغ یک میلیون و ۸۵هزار و ۴۲۴افغانی 

و مبلغ ۲۶۵دالر امریکایی نیز از نزد قاچاق بران 

به  دست آمده و به حساب »د افغانستان بانک« 

واریز شده است.

طبق گفته های آقای موحد، در این مدت ۴۶۰تن 

به شمول ۶۲تن موظفان خدمات عامه و ۱۱ خانم 

در پیوند به ۳۲۲قضیه، محکوم به تحمل مجازات 

از  تا ۳۰سال حبس شده اند. همچنان  ماه  سه 

مسکرات  علیه  مبارزه  استیناف  محکمه  جانب 

به شمول ۳۹تن موظفان  ومواد مخدر ۳۹۳تن 

خدمات عامه و چهار خانم و یک تبعه خارجی در 

پیوند به ۲۹۵قضیه به حبس های تنفیذی محکوم 

به مجازات شدند.

براساس گزارش های مرکز عدلی و قضائی مبارزه 

علیه مسکرات و مواد مخدر، در سه ماه گذشته 

دلیل  به  اداره  این  واستیناف  ابتداییه  محاکم 

نبود مدارک کافی برای ۵۸نفر به شمول ۱۷تن 

موظفان خدمات عامه و یک خانم برائت داده اند.

طی ربع سوم سال ۱۳۹۹خورشیدی والیت کابل 

با داشنت ۸۸قضیه جرمی مسکرات ومواد مخدر 

صدر  در  جرمی  ۳۸قضیه  باداشنت  ننگرهار  و 

فهرست والیات دارای قضایای جرمی مسکرات 

ومواد مخدرقرارگرفته اند.

با این حال گزارش سیگار یا بازرس ویژه امریکا 

در  که  می دهد  نشان  افغانستان  بازسازی  در 

از  برخی  تا  برخی حاالت، حکومت تالش کرده 

کاروبار  در  گذشته  در  که  را  پولیس  فرماندهان 

مواد مخدر دخیل بوده اند، بار دیگر در سمت های 

مهم، به ویژه نهادهای مبارزه با مواد مخدر مقرر 

مناید.
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شورای عالی عواید؛ شفافیت سازی یا تراکم ساختاری؟
بخش های عایداتی کشور متاثر از نفوذ سیاسی در مرکز و زورمندان والیات است

بازداشت ۲۷۸ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ربع سوم سال جاری

»هیات دولت در وقت 
تعیین شده به محل مذاکرات 

حضور می یابد«

از ترور یک خربنگار در 
خوست جلوگیری شد

آب گیری آزمایشی بند برق 
شورابک بدخشان آغاز شد

بازداشت هفت تن از 
کارمندان ریاست امور زنان 

ارزگان به ظن اختالس

حاال قاتل کیست؟
شهرزاد اکرب، رییس کمیسیون مستقل حقوق برش   

افغانستان، گفت: تنها چیزی که در روند صلح برای افغان ها 
اتفاق افتاده، این است که آن ها قبال می دانستند قاتالن آن ها چه 

کسانی هستند، ولی اکنون منی دانند.

»افغان ها را فراموش نکنیم«
جسیکا دوناتی گزارشگر فارین پاریس در واکنش به   

اظهارات اخیر پمپیو گفت: افغان ها را فراموش نکنیم، بیش از 
۳۵۰۰نیروی افغان و بیش از ۱۲۰۰غیرنظامی در شش ماه 

نخست سال۲۰۲۰ کشته شده اند. افغانستان هنوز کشنده ترین 
کشور در جهان است.

کمیسیون تدارکات   
ملی، شورای امنیت ملی، 
شورای حاکمیت قانون و 

مبارزه با فساد اداری 
بیشرتین جلسه را 

داشته اند، اما بقیه شوراها 
در پنج سال گذشته یا 
هیچ نشستی نداشته و 

یاهم ساالنه حدود سه الی 
چهار نشست را برگزار 

کرده اند.



حواله،  پنج هیچ از بانک پیش است
چرا مردم به سیستم رسمی مالی اعتامد منی کنند و همچنان حواله را ترجیح می دهند؟

به حامیت از فسادپیشگان صف قومی تشکیل ندهیم

گـزارشگرمعصومه امیری

 سیدضیا کوهی

دوسـال پیـش، کسـی در خـارج از افغانسـتان بـا   

بیـن  پـول  انتقـال  از  خاطره یـی  تحسـین  و  تعجـب 

دوسـتان افغانـش را تعریـف می کـرد و می گفـت یادم 

اسـت کـه دوسـتی روی یـک تکـه از گوشـۀ کارتـن 

سـگرت یـک شـامره نوشـت و به رفیقش گفـت که برو 

از فالنـی ایـن مقـدار پـول 

از  قـدری  بـه  او  بگیـر. 

ایـن  در  کـه  اعتـامدی 

سیسـتم انتقـال پـول وجود 

کاغذبـازی  اینکـه  و  دارد 

نیسـت،  درکار  دیگـری 

کـه  بـود  کـرده  تعجـب 

افغانسـتان لحظه یـی بـرای 

او مرتبـۀ مدینـۀ فاضله یـی 

آدم هـا  کـه  بـود  یافتـه 

می تواننـد با یـک خط روی 

پـول  کاغـذ  پـاره  یـک 

جابه جـا کننـد، امـا چیـزی 

مـن  و  منی دانسـت  او  کـه 

هـم آن موقع تصـوری از آن 

نداشـتم ایـن بـود کـه اتفاقـا ایـن نشـان از یـک عدم 

اعتامد گسـرتده به یک سیسـتم مالی کالن و دولتی 

است. 

البتـه چیـزی کـه بیشـرت دربـاره 

رسـانه یی  و  انتقـاد  حوالـه، 

پول شـویی  بحـث  می شـود، 

اسـت  تروریسـتان  متویـل  و 

شـد.  آن  منکـر  منی تـوان  کـه 

زمانـی  جـاری  قـرن  اوایـل  مثـال 

گوشـاملی  بـرای  امریـکا  کـه 

القاعده به کشـور لشـکر کشـید، 

امریـکا  صـدای  ویب سـایت 

گزارشـی را منتـرش کـرد و گفـت 

بـن  پـول  توانسـت  حوالـه  کـه 

الدن را بـه تروریسـتان در امریـکا 

آن هـا  گـزارش  ایـن  در  برسـاند. 

 hawala واژۀ  از  دقیـق  طـور  بـه 

را  ایـن  کـه  کردنـد  اسـتفاده 

می رسـاند کـه احتـامال منی توان 

انگلیسـی  در  آن  بـرای  معادلـی 

سـچۀ  سیسـتم  یـک  یافـت، 

! رشقـی

سال 2016هم سـازمان دیدبان شفافیت افغانستان 

در گزارشـی گفـت: سـاالنه میلیاردها دالـر از راه های 

غیرمـرشوع از افغانسـتان خـارج می شـود و سیسـتم 

حوالـه داری بهرتیـن راه بـرای پول شـویی در کشـور 

مبارره با فساد یکی از چالش های بزرگ فراروی دولت   

است. عمدۀ فشار جامعه جهانی و همکاران بین املللی بر 

به شامر  آن  کاهش  و  اداری  فساد  با  مبارزه  شامل  دولت، 

می رود.

و  ساخته  ضعیف  را  دولت   فساد،  موریانه  حارض  حال  در 

فسادپیشگان اعتامد مردم را به حکومت و سیستم دولتی 

از بین برده اند؛ به همین خاطر و برای مبارزه با فساد ابتدا 

باید افراد منسوب به فساد، شناسایی و بعد مجازات شوند. 

حتی اگر مجازات هم منی شوند، افشا شوند تا مردم فساد 

آن ها را بشناسند.

وزیر  عثامنی  آقای  اداری  فساد  پرونده  اخیر  روزهای  در 

به  وی  نزدیکان  از  تعدادی  و  افشا شد  کشور  عامه  صحت 

شمول برادر آقای عثامنی، به اتهام فساد به لوی سارنوالی 

اساسی  قانون  به  استناد  با  عثامنی  آقای  شدند.  معرفی 

که  داشت  اظهار  و  پنداشت  شخصی  را  جرم  افغانستان؛ 

این مورد منی توان  اما در  برادرش جدا است،  و  او  حساب 

آقای  برادر  فساد  کشید.  میان  در  را  اساسی  قانون  پای 

را  آن  ادارۀ  مسوولیت  وزیر  که شخص  اداره یی  در  عثامنی 

دارد، شخصی نیست بل فساد سیستامتیک است. 

افراد شایسته  تن  هزاران  که  کند  باید درک  عثامنی  آقای 

و  عثامنی  آقای  اما  بیکارند  رسزمین  این  در  متخصص  و 

اسـت. ایـن گـزارش نکات جالـب دیگری هم داشـت 

اینکـه تنهـا ۲۰حوالـه دار در کابـل راجسـرت شـده اند 

کـه حتـی آن هـا نیز بـه صورت وسـیعی به خاطـر نبود 

نظـارت، از قواعـد حوالـه داری رسپیچـی می کنند. 

هرچنـد از انتشـار ایـن گـزارش چهارسـال می گـذرد، 

بـه نظـر منی رسـد کـه در وضعیـت، تفـاوت زیـادی 

لـزوم  از  رییس جمهـور  اخیـرا  باشـد.  شـده  ایجـاد 

انسـجام و نظـم در فعالیـت رصافـان سـخن گفـت، 

و  انتقادهـا  ایـن  متـام  بـا  حوالـه  سیسـتم  چـرا  امـا 

پـی  در  کـه  امنیتـی  مسـایل 

دارد، همچنـان بـه قـوت خـود 

بانکـداری  چـرا  اسـت؟  باقـی 

نظام منـد  مالـی  سیسـتم  و 

نفـوذ  از  منی توانـد  دولتـی  و 

بکاهـد؟ حوالـه 

قابـل ذکـر اسـت، حوالـه زمانی 

در افغانسـتان شـکل گرفـت که 

بانـک وجود نداشـت و توانسـت 

خـال عظیـم آن را پـر کنـد، امـا 

پافشـاری مـردم بـه اسـتفاده از 

آن اسـت کـه مسـایلی را در امر 

شـفافیت مالـی بـه وجـود آورده 

اسـت. سیسـتمی کـه کشـور را 

در رابطـه بـا مبارزه با پولشـویی 

آسـیب پذیر  مالـی  مدیریـت  و 

اسـت. کرده 

عبداللـه غفاری، اسـتاد اقتصاد 

در دانشـگاه می گوید، سیسـتم 

کشـور  در  مختلفـی  دالیـل  بـه  حوالـه  غیررسـمی 

اعتـامد  بـر  مبتـی  اینکـه  جملـه  از  شـده  نهادینـه 

سیاسـی  اعتـامد  فقـدان  در  کـه  اسـت  اجتامعـی 

شکسـت  از  همچنیـن  او  می شـود.  داده  ترجیـح 

نزدیکانش در وزارت صحت عامه کار می کنند و بر عالوه که 

وظیفه دارند، دست به فساد نیز می زنند. این کار بر خالف 

اخالق انسانی است. وزارت صحت عامه مربوط متام مردم 

افغانستان می باشد اما وقتی افراد یک خانواده هم معاش 

دولتی می گیرند و هم فساد می کنند، فاجعه است. 

و  موضع گیری 

در  که  واکنش هایی 

گرفته  صورت  مدت  این 

منافع  و  قانون  برخالف 

ملی است. آقای عثامنی 

از  او  که  داشت  اظهار 

سیاسی  تیم  یک  آدرس 

وزارت  و  شده  معرفی 

عنوان  به  عامه  صحت 

رسیده؛  آن ها  به  سهمیه 

توهین  اظهارات  این 

است.  مردم  شعور  به 

آیا  که؛  است  این  سوال 

ادارات  و  وزارت خانه ها 

دولتی متعلق به مردم است یا سهمیه احزاب و جریان های 

سیاسی؟ سیاست مداران و احزاب سیاسی باید بدانند که 

ادارات دولتی سهمیه شخصی و حزبی آنان نیست. 

آقای عطا محمد نور نیز واکنش سخت نشان داد و به گونه یی 

بانـک در رقابـت بـا حوالـه گفـت اینکـه حوالـه مبالغ 

را بـا هزینـۀ انـدک جابه جـا می کنـد، در حالـی کـه 

کارمزدهـای بانکـی باالسـت ضمن اینکه در بسـیاری 

از مناطق افغانسـتان شـعبه های بانکی وجـود ندارد. 

میـان  فرهنگ سـازی  عـدم  کنـار  در  مـورد  دو  ایـن 

مـردم بـرای اسـتفاده از بانـک بـرای فعالیـت مالـی 

کـه  اسـت  دالیلـی  عمـدۀ  از 

حوالـه همچنـان ترجیـح داده 

می شـود.

از غفـاری در رابطه بـا اقدامی 

کـه اخیـرا دولـت مطـرح کرده 

بـه  رصافـان  تشـویق  آن  و 

اسـت،  رشکتـی  جـواز  اخـذ 

حـل  می گویـد،  او  می پرسـم. 

این مسـاله به دادن جواز ختم 

اسـت  نظـارت  بـل  منی شـود، 

کـه عمـدۀ راه حـل را تشـکیل 

اینکـه  می گویـد  او  می دهـد. 

دسـتی  حالـت  از  رصافی هـا 

خارج شـده و متـام کنش های 

سـافت ویرهای  بـا  را  مالـی 

اسـتندرد ثبـت و گـزارش کننـد، مهـم اسـت. 

ایـن اسـتاد دانشـگاه معتقد اسـت که عـدم همکاری 

در بحـث ثبـت و گـزارش مالـی محـدود بـه رصافی ها 

جـزو  کـه  رشکت هایـی  از  بسـیاری  بـل  منی شـود 

خدمـات مالـی نیسـتند هـم از ایـن قضیـه رس بـاز 

ندارنـد.  مالـی  و صورت هـای  می زننـد 

او علـت اینکـه بسـیاری از مردم و رشکت هـا علی رغم 

اینکـه نیـت  خرابکارانـه ندارنـد، اما ترجیـح می دهند 

در یـک سیسـتم غیررسـمی و بـه دور از چشـم دولت 

فعالیـت کننـد را در تردید آن ها از سـالمت و درسـتی 

مراجـع دولتـی می داند. 

اینکـه  محـض  بـه  می کننـد  فکـر  مـردم  »بسـیاری 

رشکـت و دارایی هـای آن هـا ثبـت و افشـا شـود، در 

مرحلـۀ اول مـورد سواسـتفاده کارکنـان فاسـد دولـت 

بـرای  خوبـی  طعمـۀ  آن  از  بعـد  و  می گیرنـد  قـرار 

می شـوند.«  جنایـت کاران  تهدیـد  و  اختطـاف 

از  مـردم  اینکـه  راه  تنهـا  می گویـد  غفـاری  آقـای 

دسـت  مالـی  غیررسـمی  و  سـنتی  سیسـتم های 

شـوند،  دولـت  اقتصـادی  رشیـک  و  برداشـته 

اسـت.  اعتامدسـازی 

فسـاد اداری و مبـارزه بـا آن از عبارت هایـی اسـت که 

در حـال حـارض بـا رضیب باالیـی تکرار می شـود، اما 

چیزی که کمرت شـنیده می شـود، جلوگیری از فسـاد 

و اصـالح سیسـتم اسـت. اصالحی کـه باید بـر محور 

شـفافیت شـکل بگیـرد و شـفافیتی کـه انـرژی مـا از 

مبـارزه را بـه سـوی جلـب رسمایه  هدایـت می کند. 

شخصی  ملک  عامه  صحت  وزات  گویا  که  کرد  نظر  ابراز 

این  در  که  دارد  اجازه  نیز  عثامنی  آقای  و  است  ایشان 

به  ایستاده شدن  انجام دهد.  را  محوطه شخصی هر کاری 

حامیت از افراد آغشته به فساد خیانت بزرگی است در حق 

مردم. گفته می شود یکی از القاب آقای نور »عیار« است؛ اما 

عیاران هیچ گاه در الک قومی از فسادپیشگان حامیت 

باید  دارد  عیاری  ادعای  وقتی  عطا  استاد  منی کنند. 

فرهنگ عیاری را نیز مراعات کند.

طرفداران آقای عثامنی قضیه را فوراً قومی ساختند. 

برای  همه  که  است  این  ما  جامعه  مشکل  امروز  

نژاد  و  قوم  نقاب  پشت  در  مقاصدشان  به  رسیدن 

پنهان می شوند. اگر ما واقعاً به قومیت خویش احرتام 

داشته باشیم باید از آن به عنوان پوشش برای فساد، 

دیگران  حق  منودن  زیرپا  و  بی بندباری  اختالس، 

استفاده نکنیم.

و  به شمول سیاست مداران  مردم  افغانستان همه  در 

مسوولین دولتی فریاد می زنند که با فساد باید مبارزه 

شود، اما در مرحله عمل مبارزه با فساد را برای دیگران 

می خواهند.

منافع  برای  عامه  دارایی های  از  که  آنان  و  فاسد  افراد 

شخصی سودجویی می کنند به هیچ چیزی باور ندارند. این 

افراد نه قوم دارند و نه ایدیالوژی، متام تالش آنان این است 

که پول بیش تری به دست آورند. این افراد دارایی های عامه 

را غرق می کنند و باعث می شوند که مردم از دولت فاصله 

بگیرند.

مردم افغانستان باید بدانند که افراد فاسد قوم ندارند؛ آن ها 

که برای فساد پوشش قومی می سازند در حقیقت به مردم 

به  فاسد  افراد  از  حامیت  دیگر  سوی  از  می کنند.  خیانت 

خاطر اینکه به لحاظ قومی با ما نزدیک است غیر منطقی 

است زیرا پول و امکانات نصیب شخص فاسد می شود اما 

بدنامی دامن یک قوم را می گیرد.

اقدامات اخیر  در امر مبارزه با فساد خوب است؛ اما کافی 

نیست و توقع مردم این است که اقدامات گسرتده تر در امر 

مبارزه با فساد عملی شود. پوشش قومی برای آلودگان به 

فساد یک پوشش بسیار قدرت مند است. ممکن است با این 

پوشش یک فسادپیشه خود را تربئه کند و یا چهره مظلوم 

و قربانی را به منایش بگذارند، اما ادارات کشف و تحقیق 

دقیق  صورت  به  افراد  این  فساد  موارد  مستندسازی  برای 

عمل کنند؛ تا چهره واقعی مفسدین افشا شود. 

این  از حکومت  افغانستان  توقع مردم  باید گفت؛  اخیر  در 

ندارد  را  مفسدین  مجازات  قدرت  و  توان  اگر  که،  است 

آلوده شان  دستان  و  افشا  مردم  برای  را  آنان  چهره  حداقل 

فاسدین  متاسفانه  امروز  عامه کوتاه سازد.  بیت املال  از  را 

خود را نسبت به متام مردم برتر می دانند و تصور می کنند 

صورتی  در  دیگران اند!  به  نسبت  هوشیارتر  و  عاقل تر  که 

به  قومی  تشکیل صف  به جای  نیز  مردم  نیست.  که چنین 

با  آنان  افشاسازی  برای  که  است  بهرت  فاسدین  از  حامیت 

حکومت همکاری کنند.

راحله دوستم سناتور شد
رییس جمهوری راحله دوستم، دخرت عبدالرشید دوستم، معاون پیشین   

ریاست جمهوری را به عنوان سناتور منصوب کرد. 

طبق گزارش ها، ارشف غنی، راحله دوستم را به مجلس سنا به عنوان سناتور 

انتصابی معرفی کرده است.

نبیل می گوید، مالشیرین طراح ترور جرنال رازق است
رحمت الله نبیل، کاندیدی پیشین ریاست جمهوری: »این شخص مال شیرین نام   

دارد که عامل ترور استاد ربانی و طراح ترور جرنال رازق است. وی کسی است که در 

پشت قتل های هدفمند در جنوب افغانستان قرار دارد و وظیفۀ خود را به دلیل حمالت 

هدفمند به شخصیت ها در قندهار به عهدۀ افراد خود گذاشته است.«

ســـرمــقـالـه

بر اساس گفته ها، سفیر پاکستان در کابل از محمد کریم خلیلی؛ رییس 
اسبق شورای عالی صلح برای سفر به اسالم آباد دعوت کرده است. 

پیش از این نیز عبدالله عبدالله؛ رییس شورای عالی مصالحه ملی، لطیف 
پدارم، گلب الدین حکمتیار و میر رحامن رحامنی؛ رییس پارملان کشور به 

پاکستان سفر کرده بودند. 
گفته می شود که مارشال دوستم نیز در لیست افرادی است که به زودی از 

طرف عمران خان؛ نخست وزیر پاکستان به اسالم آباد دعوت خواهد شد. 
در کنار این، سفر اخیر عمران خان به کابل نیز نشان از دیپلامسی فعال 

پاکستان در زمینۀ صلح افغانستان دارد.
اگر نگاهی به دیدگاه و سیاست پاکستان در قبال افغانستان داشته باشیم، 
در  که  گرفته  کار  دوگانه  سیاست  از  همواره  کشور  این  می شویم  متوجه 
یک طرف خود را به عنوان یک همسایه دلسوز نشان داده و در دیگر طرف 

آتش نزاع و جنگ را دامن زده است.
اگر نگاهی به تحول های چند دهه اخیر به خصوص حضور نیروهای جامعه 
بین املللی در افغانستان داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که پاکستان یکی از 

مهم ترین کشورهای تاثیرگذار بر رویدادهای کشورمان بوده است. 
معضالت و مشکالت میان دو کشور به خصوص مساله خط دیورند باعث 
رویکردهای  از  همواره  خود  اعاملی  سیاست  عرصۀ  در  پاکستان  تا  شده 
خصومت آمیز استفاده مناید و با حامیت از گروه های تروریستی بقای دولت 

را در افغانستان با چالش مواجه سازد. 
اگر در گذشته ارتباط موثر میان طالبان و دولت پاکستان در طول دوران 
حکومت دموکراتیک در افغانستان از جانب مقام های پاکستانی به صورت 
اما حضور هیات رهربی طالبان در پاکستان به ویژه  رصیح بیان منی شد، 
پس از پایان دور اول مذاکرات صلح در دوحه و استقبال گرم مقامات دولت 
اسالم آباد از آن ها نشان داد که روابط پاکستان و طالبان از سطح یک روابط 

ساده فراتر است و این روابط جنبۀ اسرتاتیژیک برای پاکستان دارد.
از سوی دیگر نزاع تاریخی پاکستان و هندوستان نیز بر روابط این کشور با 

افغانستان تاثیر گذاشته است. 
پاکستان به دلیل عمق کم اسرتاتژیک در مقابل هند و نزدیکی شهرهای اصلی 
خود مثل اسالم آباد، کراچی و الهور به هند، به افغانستان به عنوان گزینه 
مناسبی برای تبدیل شدن به عمق اسرتاتژیک خود می نگرد. اساسا منافع 

پاکستان در افغانستان، با نزاع پاکستان-هندوستان در پیوند است. 
بر این اساس، پاکستان همواره جنبه های دیگر سیاست منطقه یی خود، نظري 
منازعه خود با افغانستان در ارتباط با اختالف مرزی و پشتونستان و ارتباط 

خود با آسیای مرکزی و امریکا را در یک بازی با هند، مدیریت کرده است. 
عالوه بر این، افغانستان یک کشور کوهستانی است که امکان جنگ در آن، 

برای پاکستان مطلوب است. 
بر اساس این مطالب می توان گفت که در عرصۀ سیاست اعالمی و اعاملی، 
پاکستان دو سیاست کامال متفاوت را در قبال افغانستان پیش رو گرفته 

است. 
در عرصۀ سیاست اعالمی با ایجاد روابط دیپلامتیک سعی بر آن دارد تا 
مقام ها و رهربان سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده و خود را رشیک قابل 

اعتامدی برای افغان ها تبارز دهد.
 دعوت از رهربان سیاسی و مقامات برای سفر به اسالم آباد را می توان در 
همین قالب تحلیل منود، اما در عرصۀ سیاست اعاملی پاکستان همواره وجود 
یک دولت قدرمتند در افغانستان را تهدید جدی علیه امنیت ملی خود تصور 
می مناید. به همین دلیل متام تالش خود را به خرج خواهد داد که دولت 

نزدیک به اسالم آباد در افغانستان بر رس کار آید.
دولت افغانستان باید با تدبیر سیاست مشخص در عرصۀ دیپلامسی بتواند 
از دست آوردهای دو دهۀ اخیر پاسداری مناید و از سوی دیگر به پاکستان 
بفهامند که دولت مقتدر در افغانستان نه تنها به سود مردم افغانستان؛ بل 

به سود پاکستان نیز خواهد بود.

صلح و بازی دوگانۀ پاکستان
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در افغانستان همه   
مردم به شمول 

سیاست مداران و 
مسوولین دولتی فریاد 

می زنند که با فساد باید 
مبارزه شود، اما در 

مرحله عمل مبارزه با 
فساد را برای دیگران 

می خواهند.

حواله زمانی در   
افغانستان شکل گرفت 
که بانک وجود نداشت 

و توانست خال عظیم آن 
را پر کند، اما پافشاری 
مردم به استفاده از آن 
است که مسایلی را در 

امر شفافیت مالی به 
وجود آورده است. 

سیستمی که کشور را 
در رابطه با مبارزه با 

پولشویی و مدیریت 
مالی آسیب پذیر کرده 

است.



معلم، دو مرد را نگاه می کرد که در رسباالیی به سوی او پیش می آمدند. یکی سوار بر اسب و دیگری پیاده   
بود. آن ها از ال به الی تخته سنگ ها در میان برف هایی که تا چشم کار می کرد، بر دامنه وسیع جلگه مرتفع و 
مرتوک دیده می شد آهسته آهسته و به زحمت پیش می آمدند. اسب گه گاه می لغزید. معلم بی آنکه هنوز چیزی 
بشنود، بخار را که از بینی اسب بیرون می زد به چشم می دید. دست کم یکی از دو مرد را می شناخت. آن ها از 

راه باریکی می آمدند که از روزها پیش در زیر قرش نازکی برف سفید پنهان شده بود.
 معلم پیش خود حساب کرد که نیم ساعتی طول می کشد تا به باالی تپه برسند. هوا رسد بود. از این رو وارد 

مکتب شد تا جاکتی بپوشد.
از میان صنف خالی و رسد گذشت. ناگهان در وسط ماه اکتوبر، پس از هشت ماه خشکسالی که حتی قطره یی 
باران نیامده بود، برف باریده بود و تقریبا بیست شاگرد مکتب که در روستاهای پراکندٔه جلگٔه مرتفع زندگی 

می کردند به مکتب نیامدند. هوا که خوب می شد بازمی گشتند. 
دارو  ۱ حاال فقط تک اتاقی را که سکونت گاهش بود و در کنار صنف درسی قرار داشت و از جانب مرشق مرشف 
به جلگه بود گرم نگه می داشت. کلکیٔن این اتاق نیز، مانند کلکین های صنف، رو به جنوب گشوده می شد. 
ساختامن مکتب از این جانب تا نقطه یی که رسازیری جلگه به سوی جنوب آغاز می شد دو سه کیلومرت فاصله 

داشت. در هوای صاف، سلسله کوه ارغوانی، آن جا که دره تا زمین بایر دشت ادامه می یافت، دیده می شد.
دارو که حاال اندکی گرم شده بود به کنار کلکین یی باز گشت که اولین بار از پشت آن چشمش به آن دو مرد 
افتاده بود. آن ها دیگر دیده منی شدند. حتام رسازیری را پشت رس گذاشته بودند. آسامن چندان تیره نبود؛ 
زیرا شب گذشته برف قطع شده بود. صبح با نوری چرکین طلوع کرده بود و با کنار رفنت سقف ابرها، همچنان 
به هامن حال مانده بود. ساعت دو بعد از ظهر بود که گویی روز اندک اندک آغاز می شد، اما امروز از آن سه 
روزی که، در میان تاریکی مداوم، برفی سنگین باریده بود و هوهوی باد دروازۀ دولنگه یی صنف را به تکان 

واداشته بود بهرت بود. 
دارو ساعت های طوالنی را در همین اتاق به رس آورده بود و تنها هنگامی  پا به بیرون می گذاشت که می خواست 
به انبار برود و مرغ ها را دانه بدهد و مقداری زغال بیاورد. خوشبختانه موترالری پخش مواد خوراکه، دو روز پیش 

از رشوع برف و باران ذخیرٔه غذایی او را آورده بود و باز چهل وهشت ساعت دیگر از راه می رسید.
از این گذشته، ذخیرٔه غذایی اش آن قدر بود که هر محارصه یی را از رس بگذراند، زیرا اتاق کوچک از کیسه های 
گندمی  انباشته بود که اداره، انبار کرده بود تا میان شاگردانی که خانواده های شان دچار خشکسالی شده 
بودند تقسیم شود. راستش، روستایی ها همه قربانی خشکسالی بودند چون تهی دست بودند. دارو هر روز میان 
بچه ها جیره غذایی تقسیم می کرد. می دانست در این روزهای سخت دست آن ها از جیره هر روزه کوتاه است. 
حدس می زد پدر یا برادر بزرگی بعد از چاشت بیاید و او جیره همه را به دستش بسپارد. البته باید سعی می کرد 
گندم ها را تا درو آینده برساند. تا آن وقت گندم از فرانسه می رسید و سختی متام می شد، اما فراموش کرد آن 
فقر، آن سپاه ارواح ژنده پوش رسگردان در زیر آفتاب، آن جلگه های سوخته و خاکسرت شده، آن زمین رفته قارچ 
قارچ شده و در واقع، پژمرده، آن سنگ هایی که زیر پا پخش می شد و به صورت خاک در می آمد کار دشواری 

بود. هزارها گوسفند و چند آدم این جا و آن جا مرده بودند بی آنکه کسی خرب پیدا کند.
در مقابل چنین فقری، او که راهب وار در سکونت گاه مکتب دورافتاده اش زندگی می کرد و به زندگی حقیرانه 
و دشوارش قانع بود، با وجود آن دیوارهای گچی، تخت باریک، طاقچه های رنگ نشده، چاه آب و سهم هفتگی 
آب و غذا، حس می کرد که زندگی شاهانه یی دارد. و ناگهان این برف، بدون خرب، بدون قطره های اخطارکننده 
باران، به زمین نشسته بود. این وضع آن جا بود که زندگی در آن، حتی بدون آدم ها، هر چند وجودشان بی تاثیر 

بود، طاقت فرسا بود، اما دارو در آن جا به دنیا آمده بود. هر جای دیگر برایش حکم تبعید را داشت.
از اتاق بیرون رفت و قدم به مهتابی جلو مکتب گذاشت. دو مرد حاال به نیمه راه رس باالیی رسیده بودند. سوار را 
شناخت. بالدوچی  ۲ بود، مامور امنیه پیری که با او سابقه آشنایی داشت. بالدوچی رس طنابی را به دست داشت 
و مرد عربی با دست های بسته و رس زیر انداخته پشت رس او راه می آمد. مامور امنیه با اشارٔه دست سالم کرد و 
دارو که غرق در اندیشه عرب بود پاسخی نداد؛ او جبٔه آبی رنگ نخ منایی به تن داشت، بوت بی رویه یی پاهایش 
را که جوراب پشمی ضخیمی داشت پوشانده بود و دستامل کوتاه و باریکی بر رس گذاشته بود. آن ها نزدیک 

می شدند. بالدوچی جلوی اسب را می گرفت تا مرد عرب آزار نبیند و هر دو آهسته آهسته پیش می آمدند.
در فاصله صدارس، بالدوچی فریاد زد: »یک ساعت است سه کیلومرت راه را از العمور  ۳ تا اینجا طی کردیم.« 
دارو پاسخی نداد. او با آن جاکت پشمی، کوتاه و چهارشانه می زد. آن ها را می دید که باال می آمدند. مرد عرب 
حتی یک بار رس باال نکرده بود. وقتی آن دو پا به ایوان گذاشتند دارو گفت: »سالم، بفرمایید داخل گرم شوید.« 
بالدوچی بی آنکه رس طناب را رها کند با چهره درهم کرده پیاده شد. با آن بروت زبر و کوتاه به معلم لبخند زد. 
چشامن ریز و سیاهش، که زیر پیشانی فرورفته بود و دهانی که گرداگرد آن را چین و چروک گرفته بود، او را 

هوشیار و زحمت کش نشان می داد. 
دارو افسار را گرفت، اسب را به انبار برد و به سوی دو مرد برگشت که حاال در مکتب به انتظار او بودند. آن ها را به 
اتاقش برد. گفت: »می روم صنف را گرم کنم. آن جا راحت تریم.« هنگامی که به اتاق برگشت بالدوچی روی تخت 
نشسته بود. طنابی که خود را با آن به مرد عرب بسته بود گشوده بود. مرد عرب دو زانو، کنار بخاری نشسته بود. 
دست هایش هنوز بسته بود، دستامل از روی رسش عقب رفته بود و به کلکین نگاه می کرد. دارو ابتدا چشمش 
به لب های درشت و صاف او افتاد که سیاه پوست  ها واری بود؛ بینی اش انحنایی نداشت و چشامنش سیاه و 

تب آلود بود.
 دستامل پس رفته اش پیشانی بلند و لجوجانه او را نشان می داد. مرد عرب با آن چهرٔه آفتاب خورده که حاال از 
رسما رنگ باخته بود چنان حالتی بی قرار و رسکشانه داشت که هنگامی که به سوی دارو رو گرداند و مستقیم 
در چشامنش نگریست او را به تکان واداشت. معلم گفت: »برویم به آن اتاق تا برای تان چای نعنا درست کنم.« 
بالدوچی گفت: »ممنون چه جنجالی! دمل می خواست بازنشسته می شدم.« آن وقت رویش را به طرف زندانی 
خود کرد و به عربی گفت: »بخیز .« مرد عرب برخاست و در حالی که دست های طناب پیچش را جلو خود گرفته 

بود آهسته آهسته به صنف درس رفت.
دارو چای و یک چوکی آورد. بالدوچی روی نزدیک ترین درازچوکی نشسته بود و مرد عرب پشت به جایگاه 
میز و چوکی معلم و رو به بخاری، که میان میز و کلکین قرار داشت، چهارزانو کرده بود. هنگامی که دارو 
گیالس چای را به سوی زندانی دراز کرد، به دیدن دست های طناب پیچ او مردد ماند و گفت: »شاید بهرت 
باشد دست هایش را باز کنیم.« بالدوچی گفت: »باشد. این برای راه بود.« و خواست از جا برخیزد؛ اما دارو که 
گیالس را روی میز گذاشته بود کنار مرد عرب زانو زد. مرد عرب بی آنکه چیزی بگوید با چشامن تب آلودش او را 
می نگریست. هنگامی که دست هایش آزاد شد، بندهای متورم خود را مالید، گیالس چای را برداشت و مایع داغ 
را با جرعه های کوچک و رسیع رس کشید. دارو گفت: »خوب تعریف کن ببینم کجا می روید؟« بالدوچی بروت 

خود را از چای بیرون کشید و گفت: »همین جا، جانم.«
»چه شاگردان عجیب و غریبی! امشب را هم این جا می مانید؟«

»خیر من به العمور برمی گردم، تو هم این نفر را در تنجویت  ۴تحویل می دهی. حوزه پولیس در آن جا چشم به 
راه اوست.«

بالدوچی با تبسم دوستانه یی به او نگاه کرد.
معلم پرسید: »موضوع چی است؟ ریشخند می کنی؟«

»خیر جانم. این دستور است«
»دستور؟ من که …« و مردد ماند چون منی خواست مامور امنیه پیر را برنجاند. »می خواهم بگویم این کار من 

نیست«
»چی گفتی! منظورت چیست؟ در زمان جنگ مردم همه کاری می کنند.«

»پس باید منتظر اعالن جنگ مبانم!«
»خیلی خوب، اما دستور باید اجرا شود و تو مستثنی نیستی. ظاهرا اتفاق هایی دارد می افتد. صحبت از شورش 

است. ما داریم آماده می شویم.«
دارو همچنان لجوجانه می نگریست.

بالدوچی گفت: »گوش کن، جانم. من از تو خوشم می آید برای همین است که این ها را برایت می گویم. در 
العمور ما دوازده نفر بیش تر نیستیم که باید در رسارس این ناحیه نگهبانی بدهیم و من باید با عجله برگردم. 
به من گفته اند این مرد را به دست تو بسپارم و بدون تاخیر برگردم. منی شد او را آن جا نگه داریم. مردم روستا 
خیال هایی به رسشان زده بود، می خواستند او را پس بگیرند. تو باید فردا پیش از غروب او را به تنجویت بربی. 
بیست کیلومرت راه برای آدم نیرومندی مثل تو نگرانی ندارد. بعد هم دیگر کاری نداری. پس می آیی پیش 

شاگردان و زندگی راحت و آسوده ات.«
صدای اسب از پشت دیوار به گوش می رسید که سم به زمین می کوفت. دارو از کلکین به بیرون نگاه می کرد. 
هوا کم کم صاف می شد و روشنایی دشت برف پوش بیش تر می گشت. پس از آب شدن همٔه برف ها آفتاب بار 
دیگر دست به کار می شد و دوباره زمین ها را می سوزاند. آسامن صاف بار دیگر روزهای پیاپی پرتو سوزان خود 

بر پهنه مرتوکی که جای انسان نبود می تاباند.

رویش را به بالدوچی کرد و گفت: »بعد از این گپ ها، چی کرده؟« و پیش از این که مامور امنیه دهان باز کند، 
پرسید: »فرانسه می فهمد؟«

»نه، حتی یک کلمه. یک ماه بود دنبالش می گشتیم، پت اش کرده بودند. بچه کاکایش را کشته.«
»مخالف ماست؟«

»فکر منی کنم. اما آدم مطمین نیست«
»چرا او را کشته است؟«

»فکر می کنم دعوای فامیلی بوده. ظاهرا یکی از دیگری گندم طلب داشته. چیزی که مسلم است این است که 
بچه کاکایش را با کارد رس بریده، مثل گوسفند، گوش تا گوش.«

و با حرکت دست، کشیدن تیغٔه کاردی را بر گردن خود نشان داد. مرد عرب، که توجهش جلب شده بود، با 
نگرانی او را نگریست. دارو ناگهان در خود نسبت به مرد احساس خشم کرد، نسبت به همٔه آدم ها با کینٔه 

دیرینه، نفرت مداوم و شهوت خونریزی شان.
صدای فش فش کرتی از روی بخاری شنیده می شد. برای بالدوچی چای ریخت و سپس برای مرد عرب که 
بار دیگر حریصانه نوشید. عرب دست هایش را کش داد و جبه اش گشوده شد. معلم سینه نحیف و مردانه اش 

را دید.
بالدوچی گفت: »تشکر، پرسم. خوب، من دیگر می روم.« برخاست، طناب کوچکی را از جیبش بیرون آورد و 

به سوی مرد عرب رفت. دارو با لحن رسد گفت: »چه کار می خواهی بکنی؟«
بالدوچی حیرت زده طناب را به او نشان داد.

»احتیاجی نیست«
مامور امنیه پیر با تردید گفت: »به خودت مربوط است. حتام اسلحه داری.«

»تفنگچه دارم.«
»کجاست؟«

»در بکس مسافرت«
»باید نزدیک تخت خوابت باشد«

»چرا من ترسی ندارم«
»دیوانه یی، پرسم. اگر شورش در بگیرد، هیچ کس در امان نیست، من و تو ندارد«

»من از خودم دفاع می کنم. تا به این جا برسند فرصت دارم.«
بالدوچی زیر خنده زد، ناگهان بروت او دندان های سفیدش را پوشاند.

»فرصت داری؟ خیلی خوب، همین را می خواستم بگویم. تو همیشه کله شق بوده یی. برای همین است که از 
تو خوشم می آید.«

تفنگچهش را بیرون کشید و روی میز گذاشت.
»مال خودت، از اینجا تا العمور دو تا تفنگچه منی خواهم.«

اسلحه بر زمینه رنگ سیاه میز درخشید. هنگامی که مامور امنیه رویش را به او کرد، بوی چرم و تن اسب به 
مشام معلم رسید.

دارو ناگهان گفت: »گوش کن، بالدوچی، این کارها حال مرا برهم می زند، به خصوص این بابا اما او را تحویل 
منی دهم. پایش بیفتد جنگ هم می کنم، اما تحویلش منی دهم.«

مامور امنیه پیر رو در رویش ایستاد و عبوسانه نگاهش کرد.
آهسته گفت: »داری حامقت می کنی. راستش من هم از این کار خوشم منی آید. آدم پس از سال های سال که 
مرتب طناب به گردن محکوم ها انداخته باز دستش پیش منی رود طناب را به گردن محکوم جدید بیاندازد، آدم 
خجالت می کشد، بلی، خجالت می کشد. اما این هم هست که منی شود این ها را به حال خودشان گذاشت.«

دارو گفت: »من تحویلش منی دهم.«
»باز تکرار می کنم، دستور است، پرسم.«

»بسیار خوب، برای آن ها هم حرف مرا تکرار کن: تحویلش منی دهم.«
بالدوچی سعی کرد بیندیشد. به مرد عرب نگاه کرد و بعد به دارو. رسآن جام تصمیم خود را گرفت.

»نه، چیزی به آن ها منی گویم. حاال که خیال داری ما را کم بزنی، درنگ نکن؛ من چیزی منی گویم. دستور 
داشتم زندانی را تحویل دهم و دارم همین کار را می کنم. فقط اینجا را امضا کن.«

»احتیاجی نیست. من انکار منی کنم او را به دست من سپردی.«
»ریشخندی نکن. می دانم که راستش را می گویی. تو از همین اطرافی و نیرنگ در کارت نیست، اما این را باید 

امضا کنی. قانون کار این است.«
دارو روک میز خود را گشود، یک شیشٔه کوچک مربع شکل جوهر بنفش و یک قلم چوبی رسخ رنگ با رس 
قلمی درشت که از آن برای نوشنت رس مشق استفاده می کرد بیرون آورد و امضا کرد. ژاندازم کاغذ را به دقت تا 

کرد و در بکس بغلی اش گذاشت. سپس به سوی در راه افتاد.
دارو گفت: »تا پیش دروازه همراهت می آیم.«

بالدوچی گفت: »خیر، الزم نیست ادب را رعایت کنی. تو به من توهین کردی.«
مرد عرب را نگاه کرد که بی حرکت در هامن نقطه نشسته بود، با نفرت بینی اش را باال کشید و به سوی در رفت. 
گفت: »خداحافظ پرسم.« در پشت رسش بسته شد. بالدوچی ناگهان جلو کلکین ظاهر شد و باز ناپدید گردید. 
برف صدای گام هایش را از انعکاس می انداخت. در آن سوی دیوار اسب تکان خورد و چندین مرغ از ترس پر 
و بال زدند. لحظه یی بعد بالدوچی دوباره جلو کلکین دیده شد که افسار اسب را به دست گرفته بود و همراه 

خود می برد.
 بی آنکه رویش را برگرداند قدم زنان به سوی رسباالیی کوتاه راه می سپرد. سپس او پیشاپیش از نظر ناپدید شد. 
صدای سنگی که فرو می غلتید به گوش رسید. دارو به سوی زندانی که رس جای خود نشسته بود و چشم از او 
بر منی داشت برگشت و تفنگچه را از داخل روک میز برداشت و در جیبش جا داد. سپس بی آنکه به پشت رس 
نگاه کند به اتاق خود رفت. مدتی روی تخت خوابش دراز کشید و آسامن را که اندک اندک تیره تر می شد متاشا 
کرد و به سکوت گوش داد، هامن سکوتی که در روزهای نخست جنگ آزارش می داد. درخواست کرده بود در 
شهر کوچک دامنٔه تپه ها شغلی به او واگذار شود، تپه هایی که جنگل های علیا را از دشت جدا می کرد. در آن جا 
دیواره های سنگی، که در بخش شاملی سبز و سیاه بود و در بخش جنوبی ارغوانی، مرز تابستان همیشگی را 

مشخص می کردند، اما در بخش شاملی، در دل جلگه، کاری به او داده بودند. 
در ابتدا، انزوا و سکوت در این بیابان ها که ساکنانش سنگ ها بودند برایش دشوار بود. گه گاه گودال ها او را 
به کشت و کار می خواندند، گودال هایی که برای یافنت نوعی سنگ ساختامنی کنده شده بودند. سنگ تنها 
محصولی بود که با شخم زدن در این ناحیه به دست می آمد، دور از سنگ ها، قرش نازکی خاک گودال ها را 
انباشته بود که روستاییان برای غنی شدن خاک باغچه های کوچک خود جمع آوری می کردند. وضع این جا 
چنین بود: سنگ و صخره سه چهارم ناحیه را پوشانده بود. شهرها پا می گرفتند، رشد می کردند، سپس ناپدید 
می شدند؛ انسان ها از راه می رسیدند، عشق می ورزیدند، رسسختانه می جنگیدند، سپس جان می دادند. 
هیچکس در این برهوت، نه او و نه مهامنش، در خور اهمیت نبود. با این همه دارو می دانست بیرون از این 

جای دورافتاده، هیچ یک از آن دو منی توانست واقعا زندگی کند.
هنگامی که برخاست صدایی از صنف شنیده منی شد فکر می کرد مرد عرب گریخته و دیگر لزومی  ندارد 
تصمیمی بگیرد. شادی وجدآوری که از این فکر احساس کرد شگفت آور بود، اما زندانی آن جا میان بخاری و 
میز دراز کشیده بود و با چشامن باز به سقف خیره شده بود. در آن حال لبان کلفت او به خصوص دیده می شد 
و توی چشم می زد. دارو گفت: »بیا.« مرد عرب برخاست و به دنبالش رفت. معلم، در اتاق خواب، به یک چوکی 

نزدیک میز زیر کلکین اشاره کرد. مرد عرب بی آنکه چشم از دارو بردارد نشست.
»گشنه یی؟«

زندانی گفت: »بلی.«
دارو میز را برای دو نفر چید. آرد و روغن آورد، در تاوه مایه کیک درست کرد و اجاقی کوچک را که کپسول گازی 
داشت روشن کرد. تا کیک پخته می شد به انباری رفت و پنیر، تخم مرغ، خرما و کنرس و شیر غلیظ شده آورد. 
کیک که آماده شد آن را در یک قسمت کلکین گذاشت تا رسد شود. مقداری شیر را با آب رقیق کرد و حرارت 
داد. تخم مرغ ها را به هم زد و املت درست کرد. همچنان که رسگرم کار بود دستش به تفنگچه یی خورد که در 
جیب راستش گذاشته بود. ظرف را زمین گذاشت، به صنف رفت و تفنگچه را در روک میز جا داد. به اتاق که 
برگشت تاریکی شب از راه رسیده بود. چراغ را روشن کرد و برای مرد عرب غذا کشید، گفت: »بخور.« مرد عرب 

تکه یی کیک برداشت، با ولع به سوی دهان برد، اما درنگ کرد. پرسید: »شام منی خورید؟«
»تو اول بخور. من هم می خورم.«

لبان کلفت اندکی گشوده شد. مرد عرب درنگ کرد، سپس با عزم جزم کیک را خورد.
غذا که متام شد مرد عرب به معلم نگاه کرد و گفت: »شام قاضی هستید؟«

»نه من فقط تو را تا فردا نگه می دارم.«
»پس چرا با من غذا می خورید؟«

»چون گشنه ام«
مرد عرب سکوت کرد. دارو از جا برخاست. تخته از انبار آورد و میان میز و بخاری جا داد، به طوری که با 
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آلرب کامو؛
روایتگر پوچی

کامو معتقد بود هرکس به باور پوچی زندگی رسید 

باید به درستی با این واقعیت روبه رو شود

آلرب کامو؛ محکوم گر آیدیالوژی های لیربالیزم و سوسیالیزم
4 جنوری سال روز درگذشت آلرب کامو نویسندۀ فرانسوی، فیلسوف و روزنامه نگار فرانسوی برنده جایزه ادبی نوبل است. او در روز ۷نومرب ۱۹۱۳ به دنیا آمد و یکی از نویسندگان بزرگ قرن بیستم  به حساب می آید. 

وی خالق کتاب مشهور بیگانه و مقاله جریان ساز افسانٔه سیزیف است.
کامو در الجزایر تحت استعامر فرانسه متولد شد. او در دانشگاه الجزیره تحصیل کرد و تا پیش از آن که در سال ۱۹۳۰ گرفتار بیامری سل شود دروازه بان تیم فوتبال این دانشگاه بود. در سال ۱۹۴۹ پس از آن که کامو از 
جنبش »شهروند جهانی« گری دیویس جدا شد یک اتحادیهٴ بین املللی را تاسیس کرد که آندره بروتون نیز یکی از اعضای آن بود. شکل گیری این گروه، به گفته خود کامو، بر اساس »محکوم کردن هر دو ایدیالوژی 

شکل گرفته در امریکا و اتحاد جامهیر شوروی« بود.

آلرب کامو  در الجزایر تحت استعامر فرانسه به   

دنیا آمد. خانواده او اصالتی اروپایی داشتند. پدر 

کامو که زخمِی جنگ جهانی اول بود، مدتی بعد 

این مساله اوضاع  او درگذشت؛  به  دنیاآمدن  از 

اقتصادی خانواده آلرب را بدتر کرد. آن ها سال های 

زیادی از زندگی شان را در فقر گذراندند؛ به همین 

دلیل، کامو از هامن دوران کودکی کار می کرد.

جوانی برای کامو پر از اتفاق های خوب و بد بود: 

او در دانشگاه الجزیره در رشته فلسفه تحصیل 

کرد و ضمن درس خواندن، ورزش موردعالقه اش 

یعنی فوتبال را هم با دروازه بانی در تیم جوانان 

ریسینگ دانشگاه الجزیره پیگیری می کرد. در 

همین زمان او به بیامری سل دچار شد و ناگزیر، 

فوتبال را تا همیشه کنار گذاشت. او بعدها درباره 

ورزش به عنوان یکی از عالیقش در زندگی گفت: 

»بعد از سال های دراز و دیدن خیلی از چیزها، 

انسانی  وظیفه  و  اخالق  درباره  که  را  مواردی 

می دانم، مدیون ورزش هستم.«

کامو در سال ۱۹۳۵ موفق شد مدرک لیسانس 

تحصیالت  پایان  از  بعد  کند.  دریافت  را  خود 

دانشگاهی، بیشرت فعالیت هایش را روزنامه نگاری 

تشکیل می داد. 

کامو در سال ۱۹۴۰ گزارشی درباره فقر و رشایط 

سخت زندگی عرب های الجزایر نوشت اما تیغ 

سانسور او را مجبور کرد الجزایر را به مقصد پاریس 

ترک کند. 

معرفی سبک آثار آلرب کامو  

تشکیل  پوچی  مفهوم  را  کامو  آثار  درون مایه 

»افسانه  »بیگانه«،  کتاب های  در  او  می دهد. 

سیزیف« و »کالیگوال«، سه گانه معروفش، پوچی 

را از زوایای مختلف روایت می کند. او بر این باور 

بود که زندگی پوچ و بی معناست و هرکسی که به 

این باور رسید باید به درستی با این واقعیت روبه رو 

شود. کامو با داستان هایش به ما می گوید درست 

و شاد زندگی کردن ارزشش را دارد، حتی اگر 

متام عمر این واقعیت تلخ )پوچی زندگی( را باور 

داشته باشیم.

آن  به دنبال  آثارش  در  کامو  که  مفهومی  و  باور 

است، در نوع خود تا حدی منحرصبه فرد است. 

قهرمان های  داستان،  روایت  نحوه  این،  از  جدا 

شده  باعث  جذابش  رشوع های  و  داستانش 

نویسنده یی  و  متفکر  به عنوان  او  از  که  است 

صاحب سبک یاد شود.

پایان زندگی آلرب کامو  

جنوری سال ۱۹۶۰ کامو درحالی که رمان تازه یی 

به  نام »آدم اول« را در دست نوشنت داشت، چشم 

از جهان فروبست. در چهارم این ماه، او از سفر با 

قطار به همراه خانواده اش منرصف شد و با دوست 

و نارش کتاب هایش، میشل گالیامر، برای سفر 

همراه شد. آن ها به مقصد نرسیدند و هردو در 

سانحه رانندگی جان باختند.

آثار کامو  

رمان ها 

طاعون/ ۱۹۴۷؛

سقوط/ ۱۹۵۶؛

مرگ خوش؛ نوشته شده در سال های ۱۹۳۶ تا 

۱۹۳۸ و منترششده در سال ۱۹۷۱؛

اثر  این  به پایان رساندن  از  پیش  کامو  اول؛  آدم 

به صورت  سال ۱۹۹۵  در  اثر  این  باخت.  جان 

نیمه متام منترش شد.

منایش نامه ها

مرثیه یی برای راهبه/ ۱۹۵۶: اقتباس از رمانی 

نوشته ویلیام فاکرن با همین نام؛

سوءتفاهم/ ۱۹۴۴؛

حکومت نظامی/ ۱۹۴۸؛

دادگسرتان/ ۱۹۴۹؛

تسخیرشدگان/ ۱۹۵۹: اقتباس از رمانی نوشته 

فئودور داستایفسکی با همین نام.

آثار غیرداستانی

پشت ورو/ ۱۹۳۷ )مجموعه مقاله(

عیش/ ۱۹۳۸ )مجموعٔه چهار جستار(

افسانه سیزیف/ ۱۹۴۲؛

انسان طاغی/ ۱۹۵۱؛

متافیزیک مسیحی/ ۱۹۵۳؛

وقایع نامه الجزایر/ ۱۹۵۸.



بر  عقل گرایی، انسان گرایی، روشن بینی و محاسبه 

اساس سود و زیان از ویژگی های مدرنیته )دوران مدرن( 

محسوب می شود که در زندگی کنونی نه تنها منجر به 

معرفت، اخالق و شان انسانی نشده، بل به وضوح مرگ 

امر اجتامعی و مرگ واقعی که هامن غفلت از زمان حال و 

حیات اخالقی است را با خود به همراه دارد، مرگ در این 

جا معنایی جز به قتل رسیدن واقعیت اخالقی ندارد، 

سبکی از زندگی که فرادستی زندگی بر فرودستی خود 

انسان به آن می چربد. 

به نظر می رسد که متدن ما به سمت غیراخالقی شدن 

در حرکت است. مساله رصفا این نیست که داریم غیر 

اخالقی می شویم، بل مساله این است که بی اخالقی، 

بی حسی  دچار  انگار  گویا  منی کند؛  نگران مان  دیگر 

اخالقی شده ایم. بهانه این امر قدرت عقل و عقالنیت 

است بدون در نظر گرفنت کاستی های خود عقل. با ژست 

انسان گرایی  قالب  در  روشن فکری  جنبش(  و  )حرکت 

را  به خود مختاری اخالقی دیگری خود اخالق  و احرتام 

زیر پا می گذاریم یعنی به قصد خوبی، بدی می کنیم، 

اگرچه هیچ گاه نباید در حوزه اخالق حقیقت اخالقی 

را قربانی رضایت اخالقی کرد. حاصل این امر در جامعه 

منفعت است، نه معرفت و پیامد آن ناکامی اجتامع در امر 

اخالق. در نگاه دیوید هیوم، عاقل بودن یعنی پذیرفنت 

محدودیت های عقل، چون عقل برده عواطف است و متام 

یادگیری های اخالقی نیز یک زیربنای هیجانی و عاطفی 

عواطف  شکل گرفنت  و  بروز  در  امر  همین  شاید  دارند 

اخالقی به جای خود امر حقیقت اخالقی بی تاثیر نبوده 

و نیست، همچنین در نگاه ارسطو رعایت جانب اعتدال 

از سوی عقل بدون شک فضیلت محسوب می شود. پس 

بازگذاشنت دست عقل تا جایی که طبیعت و رسشت ما 

را عقیم کند خود، کار عاقالنه یی نیست. این یکه تازی 

عقل در زندگی امروزه به وضوح خلق،  بخشی از واقعیت 

اجتامعی است، اما شاید به قیمت ویرانگری حقیقت، 

واقعیت اجتامعی منشا اخالقیات اجتامعی شده است، 

غافل نباشیم که اگرچه اخالقیات خاستگاه اجتامعی 

دارند، درعین حال، نقش انسان نیز نباید در این خلق 

دچار  جامعه  در  فرد  فردیت  ولی  شود،  گرفته  نادیده 

استهالک شده و واقعیت اجتامعی در حال نابود ساخنت 

حقیقت اخالقی است.

باید خاطرنشان کرد که متاسفانه اتکای رصف به عقل 

در جریان زندگی امروزی به تنها سنگر معرفت شناسی 

در زندگی فرد تبدیل شده، نکته موردنظر این است که 

در همچنین فرایندی مرگ حیات اخالقی صورت خواهد 

که  می رسد  پایان  به  زمانی  ما  اخالقی  حیات  گرفت، 

زندگی انسان منطبق با رشایط انسانی نباشد. 

ادعای عقل در زمینه اخالق منوط به قوانین اخالقی یا 

هامن قواعد اجتامعی در زندگی مدرن است و در آن سوی 

قضیه خاطر نشان باید کرد که قواعد اجتامعی از حقایق 

اخالقی متامیز است، اما بضاعت فکری جامعه و مردم 

به همین بخش اول یعنی قواعد اجتامعی بسنده کرده 

و یک دستگاه اخالقی برای خود مشخص کرده است 

که این دستگاه اخالقی بر اساس عرف، فرهنگ، مذهب 

جامعه یی  هر  اخالقی  قوانین  یعنی  می گیرد  شکل 

صورتی عینی از روح مردم هامن جامعه است و در نهایت 

منجر به اصول اخالقی در هامن جامعه می شود این امر 

اگرچه کیفیت زندگی انسان را باال برده که در عین حال 

به هامن اندازه نیز اصل قداست )پاکی، پاک دامنی( انسان 

را پایین آورده، سهل انگاری جزیی این مورد است که رصف 

دستگاه اخالقی خاص، با نظام اخالقی متفاوت است و 

یکی نیست. 

قواعد اجتامعی که ما در جامعه به آن عادت و خو کرده ایم، 

می شناسیم و هر روز از همدیگر کاپی می کنیم الزاما 

هامن حقایق اخالقی نیستند، خود این امر یعنی داوری 

نادرست در امر اخالقی که قطعا منجر به تصمیم گیری 

نادرست خواهد شد. 

 این امر بیش تر »ریاکاری اخالقی است نه فخر اخالقی« 

مثال: فردی که به دلیل ترس و رشایط قضایی بدهی خود 

را پرداخت می کند و شان حقوقی خود را حفظ می کند، 

فقط منایش حساب شده  یی از مدیریت مودبانه را رعایت 

منوده و پیش منایش می دهد، اگرچه این امر مستلزم 

یک فهم خوب است، اما رد پای اخالق که مستلزم یک 

اراده خوب می  باشد در آن مشاهده منی شود. البته ناگفته 

مناند که شان حقوقی از شان اخالقی متامیز است. در 

فلسفه اخالق تفاوت این بحث را می توان با واژه »خیر 

اخالقی« که در متافیزیک هست با رفتار اخالقی که در 

سکوالریزم اخالقی وجود دارد تاویل کرد. 

در زندگی مدرن با وصف سیل عظیم آموزه های اخالقی 

در قالب های علمی متنوع، الزاما خروجی اخالقی نبوده 

نیست  مستثنی  نیز  دین  حوزه  در  امر  این  که  است، 

شاید یکی از دالیل این امر در ناکامی حقیقت اخالقی 

ارجحیت مناسک عبادی بر اعامل اخالقی باشد. 

فلسفه اعامل دینی انسان دعا، نیایش... الزاما برای این 

است که خصلت اخالقی ما به حرکت در آید. عبادت 

از خدا در  واقعی در اعامل روزمره زندگی است و ترس 

رفتار انسان متجلی می شود. لذا چنین نیست که انسان 

هرگاه به کلیسا یا مسجد رود به خدمت و عبادت خدا 

رفته باشد، بل هرگاه انسان در اعامل زندگی خود متخلق 

به اخالق باشد خدا را خدمت و عبادت کرده است. 

انسان وقتی که از کلیسا و مسجد باز می گردد باید آن چه 

را آنجا تدارک دیده، خارج از کلیسا انجام دهد و آن وقت 

است که برای اولین بار خدا را خدمت کرده است. »یعنی 

اعامل داخل کلیسا و مسجد خدمت و عبادت محسوب 

منی توان  عنوان  هیچ  به  دینی  مناسک  در  منی شود. 

خدا را مستقیام عبادت و خدمت کرد این مراسم فقط 

وسیله یی است برای اینکه خصلت اخالقی در روح انسان 

خداوند  متعالی  اراده  با  او  افعال  متام  تا  شود  تقویت 

هامهنگ باشد.

غایت اعامل عبادی این نیست که خدا از ما راضی شود 

و خدمتی به او کرده باشیم، بل این است که خصلت 

اخالقی در روح ما تقویت شود و از این طریق بتوانیم 

در اعامل روزمره زندگی خود موجب رضای خدا را فراهم 

کنیم«

کامل اخالقی انسان را منی توان به قوانین اخالقی در 

دنیای مدرن فروکاست، فلسفه اخالق خصلت اخالق 

نیکوست و نه فقط فلسفه رفتار نیکو. لذا بی گناهی 

اخالقی در زندگی عبارت است از این که طهارت رسشت 

انسان مدرن در هر فرصت و مجالی به فعلیت درآید و 

ضابطه های  نه  باشد  اخالقی  ضابطه های  تابع  انسان 

قول  به  صورت  این  غیر  در  چون  انسان،  تابع  اخالقی 

را  غلط  زندگی  »حقیقتا  تئودورآدورنو  بزرگ  فیلسوف 

منی توان صحیح زیست.«

تخت خودش زاویه قایمه درست می کرد. از بکس بزرگی که در گوشه اتاق به طور 
عمودی گذاشته بود و از آن برای جا دادن کاغذ استفاده می کرد دو پتو برداشت و 
روی تخت سفری گسرتد. سپس درنگ کرد، اندیشید برای چه دست به این کارها می زند 
و روی تخت خوابش نشست. کار دیگری نبود که آن جام دهد، چیز دیگری نبود آماده کند. 
این بود که چشامنش را به مرد دوخت. او را می نگریست و سعی می کرد چهره او را هنگام 
خشمگین شدن مجسم کند. به جایی نرسید. جز دهان حیوان مانند و چشامن سیاهی 

که برق می زد چیزی منی دید.
با لحنی دشمنانه که مرد عرب را شگفت زده کرد، پرسید: »چرا او را کشتی؟«

مرد عرب رویش را برگرداند.
»فرار کرد من هم دنبالش کردم.«

دوباره به چشامن او نگاه کرد که حاال انباشته از پرسش های حزن آور بود: »با من چه کار 
می کنند؟«

»می ترسی؟«
راست نشست و رویش را برگرداند.

»پشیامنی؟«
مرد عرب با دهان باز او را نگاه کرد. ظاهرا از حرف های او رس در نیاورده بود. خشم دارو 
شدت پیدا کرد. در عین حال از این که اندام درشتش به سختی میان دو تخت خواب جا 

داشت احساس ناراحتی و ناامنی می کرد.
بی صربانه گفت: »اینجا دراز بکش. تخت از آن توست.«

مرد عرب حرکتی نکرد. خطاب به دارو گفت: »یک چیزی می خواستم بپرسم«
معلم به او نگاه کرد.

«مامور امنیه فردا می آید؟«
»منی دانم.«

»شام با ما می آیید؟«
»منی دانم، چطور مگر؟«

زندانی برخاست و روی پتوها دراز کشید، پاهایش رو به کلکین بود. نور چراغ برق مستقیام 
به چشم هایش می تابید و او بی درنگ آن ها را بست.
دارو کنار تخت ایستاد و دوباره گفت: »چطور مگر؟«

مرد عرب چشامنش را زیر نور خیره کننده گشود و به او نگریست، سعی کرد پلک نزند.
گفت: »شام هم با ما بیایید«

دارو تا نیمه های شب هنوز خواب به چشامنش نرسیده بود. کامال برهنه شده و روی تختش 
دراز کشیده بود؛ معموال برهنه می خوابید. اما هنگامی  که به فکر افتاد که چیزی به تن 

ندارد دچار تردید شد.
احساس ناامنی کرد، وسوسه شد لباسش را به تن کند. سپس شانه باال انداخت. آخر او که 
طفل نبود، اگر پایش می افتاد می توانست حریفش را دو نیم کند. از روی تخت خواب او را 
زیر نظر داشت، مرد عرب به پشت دراز کشیده بود، با چشامن بسته در زیر نور خیره کننده 
همچنان بی حرکت بود. هنگامی  که دارو چراغ را خاموش کرد گویی غلظت تاریکی چند 
برابر شد. شب رفته رفته از درون کلکین که آسامن بی ستارٔه آرام در حرکت بود دوباره جان 
گرفت. چیزی نگذشت که معلم اندامی را که در پایش دراز کشیده بود تشخیص داد. مرد 
عرب همچنان تکان منی خورد اما چشامنش گویی باز بود. بادی خفیف پیرامون مکتب 

پرسه می زد. احتامال ابرها را دور می کرد و خورشید دوباره ظاهر می شد.
بر شدت باد افزوده شد. مرغ ها اندکی بال و پر زدند و سپس ساکت شدند. مرد عرب به یک 
پهلو غلتید و به دارو، که اندیشید صدای ناله اش را شنیده است، پشت کرد. دارو سپس 
به صدای فس مهامن خود که عمیق تر و منظم تر می شد، گوش داد. به آن نفس هایی که 
چیزی با او فاصله نداشت گوش داد و بی آنکه بتواند چشم بر هم بگذارد به اندیشه فرو رفت. 
در این اتاق که یک سالی بود تنها می خوابید حضور مرد عرب آزاردهنده بود؛ حضور او نوعی 
برادری را بر او تحمیل می کرد که در چنان موقعیتی برایش پذیرفتنی نبود. مردانی که زیر 

یک سقف با هم رس می کنند، رسبازان یا زندانیان، با همٔه اختالف هایی که دارند، نوعی 
همبستگی عجیبی احساس می کنند و هر شب که سالح ها و لباس های خود را از تن جدا 
می کنند گویی در اشرتاک باستانی رؤیا و خستگی یکی می شوند، اما دارو به خود آمد؛ از 

این اندیشه ها بیزار بود و خواب برایش رضوری بود.
اما اندکی بعد که مرد عرب کمی تکان خورد، معلم هنوز نخوابیده بود. هنگامی که زندانی 
با حرکت  را جمع کرد. مرد عرب کامبیش  به زنگ، خود  او، گوش  دوباره حرکت کرد 
آدمی خواب گرد اندکی روی بازوها بلند شد. روی تخت راست نشست و بی آنکه رویش را 
به سوی دارو بگرداند بی حرکت منتظر ماند، گویی به دقت گوش می داد. دارو تکان نخورد؛ 
از خاطرش گذشت که تفنگچه هنوز در روک میز است. بهرت بود بی درنگ دست به عمل 
بزند. اما همچنان زندانی را زیر نظر داشت که با هامن حرکت آرام پاهایش را بر زمین 
گذاشت، دوباره منتظر ماند، سپس آهسته  آهسته بر پا ایستاد. دارو می خواست او را که 
با حالتی کامال طبیعی اما بسیار بی صدا رشوع به راه رفنت کرد صدا بزند. به سوی دری 

می رفت که در انتهای اتاق به انبار گشوده می شد.
 با احتیاط قفل در را باز کرد، بیرون رفت و در را فشار داد بی آنکه ببندد. دارو تکان نخورده 
بود. رصفا اندیشید: »فرار می کند. چه آسودگی خیالی!« با این همه، به دقت گوش می داد. 
مرغ ها بال و پر نزدند. دیگر حتام پایش به جلگه رسیده است. صدای رشرش آب به گوشش 
رسید، در نیافت چه می کند تا این که مرد عرب را در چهار چوب در دید. در را به دقت بست 
و بی صدا به سوی تخت آمد. دارو سپس پشت به او کرد و به خواب رفت. در اعامق خواب 
به نظرش رسید که صدای گام های دزدانه یی در اطراف ساختامن مکتب می شنود. با خود 

گفت: »خواب می بینم!« و همچنان در خواب بود.
هنگامی  که بیدار شد، آسامن صاف بود؛ هوای خنک و پاکی از کلکین به درون می آمد. 
مرد عرب زیر پتوها به حالت خم کرده، با دهان باز و کامال بی خیال خوابیده بود. اما وقتی 
دارو تکانش داد ترسان از خواب پرید و با چشامنی نگران به دارو خیره شد، گویی برای 
نخستین بار بود که چشمش به او می افتاد. در چهره اش چنان وحشتی خوانده شد که دارو 
عقب رفت. »نرتس، منم. وقت صبحانه است.« مرد عرب رس تکان داد و گفت، باشد. آرامش 

چهره اش را پوشاند اما نگاهش تهی و بی حال بود.
قهوه آماده شد. هر دو نشسته روی تخت سفری کیک را می جویدند و با قهوه می خوردند. 
سپس دارو مرد عرب را به زیر انباری برد و تشناب را به او نشان داد تا دست هایش را بشوید. 
به اتاق برگشت، پتوها و تخت را قات کردو اتاق را سامان داد. سپس از صنف گذشت و به 
ایوان رفت. آفتاب در آسامن آبی باال آمده بود و روشنایی آرام و درخشانی جلگٔه مرتوک را 
می پوشاند. روی برآمدگی ها، جابه جا، برف آب می شد و سنگ ها کم کم ظاهر می شدند. 
معلم خم کرده در کنارٔه جلگه به فکر بالدوچی افتاد. او را رنجانده بود، زیرا چنان او را 
رانده بود که گویی منی خواست ارتباطی با او داشته باشد. خداحافظی مامور امنیه هنوز 
در گوشش طنین داشت و بی آنکه علتش را بداند احساس می کرد تهی و در خور رسزنش 

است.
 در این لحظه صدای رسفه زندانی از آن سوی ساختامن به گوش رسید. دارو بی آنکه 
خواسته باشد به صدای او گوش داد و آن وقت خشم گین ریگی پرتاب کرد که صفیرکشان 
در برف ها فرو رفت. جنایت ابلهانه مرد او را منقلب کرده بود، اما تسلیم کردن او کار 
رشافتمندانه نبود. حتی فکر این موضوع او را از احساس خفتی دردآور می انباشت. او در 
عین حال به افراد خودی که مرد عرب را فرستاده بودند و نیز به مرد عرب که دست به کشنت 
زده اما نگریخته بود در دل ناسزا گفت. دارو برخاست، ایوان را دور زد، بی حرکت منتظر ماند 

و سپس به درون مکتب برگشت.
مرد عرب خم شده بر کف سیامنی انبار با دو انگشت دندان هایش را می شست. دارو به 
او نگاه کرد و گفت: »بیا.« و پیشاپیش مرد عرب به اتاق رفت. یک باالبوش شکاری روی 
جاکتش پوشید و کفش کوه پیامیی به پا کرد. ایستاد و منتظر ماند تا مرد عرب دستامل و 
کفش بدون رویه خود را بپوشد. به صنف رفتند و معلم به در خروجی اشاره کرد، گفت: »راه 
بیفت.« مرد تکان نخورد. دارو گفت: »من هم می آیم.« مرد عرب بیرون رفت. دارو به اتاق 

برگشت. پاکتی را از نان برشته، خرما و قند پر کرد. پیش از رفنت، لحظه یی جلو میز تحریر 
درنگ کرد، سپس از آستانه در گذشت و آن را قفل کرد. گفت: »راه از این طرف است.« 
راه مرشق را در پیش گرفت و زندانی به دنبالش راه افتاد. اما در فاصله کوتاهی از مکتب 
اندیشید صدایی خفیف پشت رس شنید. ایستاد و پیرامون خانه را نگاه کرد، کسی در آن جا 
نبود. مرد عرب که ظاهرا چیزی در نیافته بود او را متاشا می کرد. دارو گفت: »راه بیفت!« 
یک ساعتی راه پیمودند و سپس در کنار سنگ آهکی قله مانندی اسرتاحت می کردند. 
برف ها رسیع تر آب می شد و آفتاب بی درنگ آب گودال ها را می نوشید و به رسعت جلگه را 
که اندک  اندک خشک می شد و چون هوا به ارتعاش در می آمد پاک می کرد. هنگامی  که 
دوباره به راه افتادند برخورد پای شان با زمین انعکاس پیدا می کرد. گه گاه پرنده یی فضای 
پیش روی آن ها را با فریاد شادی می شکافت. دارو نور تازه صبحگاهی را عمیقا تنفس 
می کرد. از دیدن جلگه گسرتده آشنا، که حاال زیر گنبد آبی آسامن رسارس زرد رنگ بود، به 
وجد می آمد. آنگاه رو به جنوب از رسازیری پایین رفتند و یک ساعت دیگر راهپیامیی کردند. 
به زمین مرتفع همواری رسیدند که صخره هایش در حال فرو ریخنت بود. از آن جا به بعد، 
جلگه رساشیب می شد و از سوی مرشق به دشت پستی می رسید که چند درخت دوک 
مانند در آن به چشم می خورد و از سوی جنوب به چینه هایی سنگی منتهی می گردید، که 

چشم اندازی درهم برهم به محیط می داد.
دارو هر دو سمت را بازرسی کرد. تا چشم کار می کرد آسامن دیده می شد. هیچ انسانی به 
چشم منی خورد. دارو به مرد عرب که مبهوت به او می نگریست رو گرداند. بسته را به سوی او 
دراز کرد و گفت: »بگیر، خرما، نان و قند است. برای دو روز کافی است. این هم هزار فرانک 
پول.« مرد عرب بسته را گرفت. هر دو دستش را در امتداد سینه اش نگه داشته بود گویی 
منی دانست با آن ها چه کند. معلم به سوی مرشق اشاره کرد و گفت: »نگاه کن، این راه به 
تنجویت می رسد. دو ساعت راه است. آن وقت به قرارگاه پولیس تنجویت می رسی. چشم به 
راهت هستند.« مرد عرب که هنوز بسته و پول را به سینه گرفته بود به سوی مرشق نگاه کرد. 
دارو آرنج او را گرفت و کامبیش با خشونت به سوی جنوب چرخاند. در دامنه زمین مرتفعی 
که بر آن ایستاده بودند کوره راهی دیده می شد، »این راهی است که از جلگه می گذرد. از 
این جا یک روزه به چراگاه ها و چادرنشین ها می رسی. آن ها به رسم خودشان به تو جا و پناه 
می دهند.« مرد عرب حاال به سوی دارو برگشته بود و در چهره اش ترسی خوانده می شد. 
گفت: »گوش کن.« دارو رس تکان داد و گفت: »نه دیگر حرفی نزن. من پس می روم.« پشت 
به او کرد و دو گام بلند به سوی مکتب برداشت، آنگاه شتاب زده به مرد عرب که بی حرکت 
ایستاده بود نگاهی انداخت و دوباره به راه افتاد. چند دقیقه یی جز طنین صدای گام های 
خود چیزی نشنید و رس برنگرداند. اما لحظه یی بعد برگشت. مرد عرب هنوز هامن جا بر 
کناره تپه ایستاده بود، حاال دست هایش را انداخته بود و به معلم نگاه می کرد. دارو حس 
کرد چیزی راه گلویش را بسته است، اما او دیگر صربش متام شده بود دستش را به نشانه 
بیزاری تکان داد و دوباره رو به راه گذاشت. مسافتی رفته بود که ایستاد و نگریست. روی 

تپه دیگر کسی دیده منی شد.
دارو دل نا دل شد. آفتاب حاال کام بیش به میانه آسامن رسیده بود و بر رس او می تابید. 
معلم برگشت و راهی را که آمده بود ابتدا نامطمین و سپس مصمامنه پیمود. هنگامی که به 
تپه کوچک رسید، از عرق تر بود. به رسعت از تپه باال رفت. در باالی تپه از نفس افتاده بود. 
برآمدگی صخره های جنوب در دل آسامن آبی پیش رفته بودند، اما از دشتی که به سوی 
مرشق امتداد داشت هرم گرما به هوا بر می خاست. دارو در آن مه خفیف با قلبی غمزده مرد 

عرب را واداشته بود راه زندان را در پیش بگیرد.
معلم اندکی بعد پشت کلکین صنف ایستاده بود و نور پاکی را که رس تا رس پهنٔه جلگه را 
پوشانده بود متاشا می کرد، اما چیزی منی دید. لحظه یی پیش، در پشت رسش، جمله یی 
را در البه الی رودهای پیچ در پیچ فرانسه خوانده بود که نامرتب و شتاب زده با گچ نوشته 
بودند: »برادر ما را تحویل دادی، سزایش را خواهی دید.« به آسامن نگریست، به جلگه و آن 
سو تر که زمین های ناپیدا تا کنارٔه دریا امتداد می یافت. در این چشم انداز پهناور که آن همه 

بدان عشق می ورزید تنها بود.

درنگ
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ماهیت جلب و احضار
در حقوق جزایی افغانستان

مناینده قانونی او و شاهد از سوی دیگر، اطالق می شود.

مفهوم جلب و احضار در قانون اجراآت جزایی

از نظر قانون اجراآت جزایی، جلب و احضار عبارت است از سند رسمی که به 

داخل سه ورق از سوی پولیس، سارنوال و محکمه ذی صالح ترتیب و صادر شده 

و در اختیار پولیس محل قرار می گیرد تا آن را به شخص احضار شده یا مجلوب 

به شیوه های مختلف، ابالغ مناید. قانون اجراآت جزایی افغانستان، مواداتی را به 

جلب و احضار اختصاص داده که حدود هفت ماده را دربر می گیرد. مطالعه موادات 

مرتبط به جلب و احضار، حاکی از آن است که مشکالت در خصوص مفهوم و 

محتوای جلب و احضار وجود دارد.

از نظر حقوقی، »جلب« بدان معنا است که از شخص مورد نظر تقاضا به عمل 

می آید تا خودش در مدت معین که در ورقه جلب ذکرشده به مرجع مربوط مراجعه 

مناید و هیچ گونه جرب و اکراهی در کار نیست. در صورتی  که شخص در معیاد 

مقرر حارض نشود، حکم احضار وی از جانب مقامات ذی صالح صادر و شخص، 

مکلف ساخته می شود تا در معیت پولیس به نهاد احضارکننده حارض شده و 

اگر امتناع مناید، پولیس می تواند وی را تحت الحفظ به مراجع عدلی و قضایی 

تسلیم مناید. 

دیدگاه غالب در خصوص جلب و احضار این است که هرگاه مظنون یا متهم 

به خاطر اجرای تحقیق احضار می گردد، در صورت حضور در وقت و زمان معین 

و در محلی که در احضارنامه درج است، حضور به هم رساند، مشکلی به وجود 

نخواهد آمد، درعین حال اگر حارض نشد، مراجع عدلی و قضایی ناگزیر می شوند 

به جلب وی اقدام منایند. 

در واقع تفاوت میان احضار و جلب در این است که در صورت احضار، متهم فرصت 

آن را دارد تا شخصا نزد مراجع ذی صالح حارض شود، اما در صورت جلب، این 

امکان و اختیار از وی گرفته شده و به اساس امر مقامات ذی صالح از طرف پولیس 

مکلف ساخته می شود تا به شکل جربی حارض گردد.

ماهیت جلب و احضار

به رصاحت می توان ادعا منود که اصل در تطبیق اوامر جلب و احضار نظر به 

قانون اجراآت جزایی افغانستان، ابالغ است که البته استثناآتی نیز وجود دارد. 

چنانچه زمانی  که به حضور یک شخص در نزد مراجع ذی صالح عدلی و قضایی، 

رضورت احساس می گردد و به این منظور امر جلب و احضار وی صادر می شود، 

تطبیق کننده امر جلب و احضار که هامن پولیس است، رصفا وظیفه دارد که 

امر جلب و احضار را به شخص احضارشده یا مجلوب ابالغ مناید. یعنی پولیس 

مکلف است یک نقل از امر جلب و احضار را به صورت بسیار محرتمانه نزد شخص 

مورد نظر در منزل مسکونی وی یا هر جای دیگری که در دسرتس باشد، آورده 

وی را از موضوع آگاه منوده و امضا یا شصت وی را مبنی بر آگاه شدن از موضوع 

اخذ مناید.

ماده93 قانون اجراآت جزایی مقرر می دارد: »اوامر جلب و احضار در سه نسخه 

تحریر می شود که یک نسخه آن در اداره حفظ و دو نسخه دیگر به پولیس تسلیم 

می گردد تا یک نسخه را در دفرت ثبت و حفظ منوده، نسخه دیگر را به شخص 

مطلوب تسلیم دهد.« 

از قسمت اخیر ماده فوق چنین فهمیده می شود که مامور تطبیق کننده جلب 

و احضار، وظیفه دارد تا امر جلب و احضار را تسلیم شخص مورد نظر مناید که 

هامن ابالغ است. فقره1 ماده95 حکم می کند: »جلب و احضار توسط پولیس 

در محل وظیفه یا شغل و یا محل سکونت شخص مطلوب ابالغ و یک نقل آن 

به او تسلیم گردیده، امضا یا نشان انگشت وی در نقل دیگر آن اخذ می گردد.« 

در این ماده و نیز موادات دیگر مربوط به جلب و 

احضار دیده می شود که اصل در تطبیق اوامر جلب 

مرگ حیات اخالقی
انگار قرار است اخالق تابع نحوه هستی انسان شود و نه هستی انسان تابع اخالق

ویل دورانت: کامو در وسیع ترین معنای کلمه انسان گرا بود
ویل دورانت، فیلسوف و تاریخ نگار نامدار امریکایی، درباره کامو می گوید: »کامو در وسیع ترین معنای کلمه انسان گرا بود. کامو   

اندیشۀ خود را از آسامن به امور انسانی هدایت کرد. تالش می کرد که میراث فرهنگی انسان را حفظ کند و انسان تر از آن بود که 
ایدیالوژی هایی را بپذیرد که به انسان فرمان می دهد تا انسان را بکشد. شاید به همین دلیل بود که از متام احزاب سیاسی کناره 

گرفت.« او در کتاب طاعون از زبان تارو می گوید: »من در دنیای امروز جایی ندارم. هنگامی که قاطعانه از کشنت رس باز زدم، خود را 
به انزوایی محکوم کردم که هرگز پایانی ندارد.«

دوکرتای جامعه شناسی فرهنگییاسین حسینی 
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و  بزرگ ترین  از  یکی  پرسش  این  دانشمندان  از  بسیاری  عقیده  به  چیست؟  جاذبه   

بنیادی ترین پرسش های تاریخ علم به شامر می آید. به زبان ساده می توان گفت، جاذبه هامن 

چیزی است که موجب می شود پاهای ما به زمین متصل مباند، موجب باقی ماندن ماه در مدار 

خود شده و مهم تر از آن مسوول اصلی پایداری کهکشان هاست. جاذبه، دنیایی را که در آن 

زندگی می کنیم کنرتل می کند اما هنوز رازهای زیادی باقی می ماند که باید برای آنها پاسخی 

مناسب پیدا کرد. 

در یکی از شب های سال 1666 میالدی جوان 23 ساله یی که در باغ خانه دوران کودکی اش 

نشسته بود، محو ماه درخشان در گوشه یی از آسامن شده بود. در همین حال سقوط سیبی 

از درخت بر زمین، توجه او را به خود جلب کرد. پرسشی که در هامن لحظه به ذهن این جوان 

خطور کرد چنین بود: آیا نیرویی جهانی وجود دارد که حرکت ماه در آسامن و سقوط سیب به 

سوی زمین را بتوان با استفاده از آن توضیح داد؟

این جوان البته کسی نبود جز ایزاک نیوتن و نیروی جهانی مورد نظرش نیز جاذبه بود. 2000 

باور بودند که براساس یک نیروی خاکی  این  بر  از تولد نیوتن، فالسفه یونانی  سال پیش 

)زمینی( اجرام به سمت مکان طبیعی شان یعنی زمین جذب می شوند. اما تصور نیوتن از جاذبه 

به مکانی فراتر از زمین می رسد؛ جایی که در آن قوانین حاکم بر زمین و آسامن ها با یکدیگر 

متحد می شوند. 

نیوتن این عقیده را مطرح کرد که اشیا به این دلیل به سوی زمین سقوط می کنند که کشش 

متقابلی میان آنها و زمین وجود دارد و دقیقا بر مبنای همین اصل است که متامی اشیایی که 

در گوشه و کنار عامل قرار دارند، دارای جرم هستند. 

جاذبه یکی از 4 نیروی طبیعی بنیادینی است که بر متام عامل فیزیکی حاکم هستند.

3 نیروی دیگر نیروهای قوی و ضعیف هستند که بر دنیای ذرات در حد اتم حاکمیت دارند 

و در نهایت نیروی الکرتومغناطیس که منشأ اصلی دفع و جذب ذرات باردار به شامر می آید. 

اما هنوز انبوهی از نکات درباره جاذبه وجود دارد که ما شناختی از آنها نداریم که از آن جمله 

می توان به چگونگی رابطه آن با نظریه »هر چیز« که پل ارتباطی هر چهار نیروی یاد شده است، 

اشاره کرد.

جاذبه پیش از جاذبه  

درک نیوتن از جاذبه به عنوان یک نیروی کششی میان اشیای مختلف در تضاد آشکار با 

نظریه هایی است که آریستوتل، فیلسوف معروف یونانی )که در سال 384 پیش از میالد مسیح 

به دنیا آمد( مطرح کرده بود. در دنیای آریستوتل، 4 عنرص ماده خاکی را تشکیل می دادند: 

زمین، آب، هوا و آتش. 

زمین در مرکز این 4 عنرص قرار داشت، چون از همه سنگین تر بود. حوزه های آبی و سپس هوا 

و در نهایت آتش رده بندی یی بودند که از سوی وی مطرح شده بود. حرکت روی زمین به معنای 

بازگشت این عنارص به جایگاه طبیعی شان تعریف می شد. به عنوان مثال شعله های آتش از 

زمین فاصله گرفته و به قلمرو خود می رفتند. از سوی دیگر یک تکه سنگ پس از پرتاب به سوی 

زمین سقوط می کرد، زیرا در جستجوی مرکزیت زمین بود. نظریه آریستوتل درباره مکان طبیعی 

و حرکت، تفکرات شکل گرفته در اروپا را برای حدود 2000 سال تحت تأثیر قرار داده بود.

در حد فاصل قرون 14 تا 17 میالدی نظریه های دوران رنسانس از مشاهدات و محاسبات 

شکل گرفته بر مبنای ریاضی حامیت می کردند و به این ترتیب آنها جایگزین تصورات کالسیک 

مربوط به عامل شدند. 

یوهانس کپلر، ستاره شناس آملانی تأثیر قابل توجهی در این دوران داشت. وی عقیده داشت 

که خورشید نیرویی را بر سیارات اعامل می کند.

این نیرو که وی آن را در 3 قانون حرکت سیاره یی خود مطرح کرده است، رسعت چرخش 

سیارات به دور خورشید را کنرتل می کند و قدرت آن نیز متناسب با فاصله بین خورشید و هر 

یک از سیارات است.

مدارکی  که  بود  شخصی  نخستین  ایتالیایی  فیلسوف  و  ستاره شناس  ریاضیدان،  گالیله، 

درباره چرخش اجرام آسامنی به دور خورشید به دست آورد. کمی پس از سال 1660 وی 

آزمایش های مهمی را در این زمینه آغاز کرد و مطالعاتی درخصوص جاذبه انجام داد، در حالی 

 که منی دانست در حال مطالعه درباره جاذبه است. 

نتایج مطالعات گالیله یکی از اصلی ترین ارزیابی های آریستوتل را زیر سوال می برد: اجرام 

سنگین تر در مقایسه با اجرام سبک تر با رسعت بیشرت به سمت زمین سقوط می کنند.

گالیله ثابت کرد که در محیط خأل رسعت سقوط اجرام سبک و سنگین به یک اندازه است، اما 

در محیط خارج از خأل چرا پر در مقایسه با سنگ آرام تر سقوط می کند؟

 به نظر گالیله این تفاوت رسعت به مقاومت هوا در برابر پر مربوط می شود. وی همچنین به این 

تشخیص رسیده بود که اجسام در حال سقوط با نرخ ثابتی شتاب بیشرتی پیدا می کنند که ما 

امروز آن را g می نامیم. گالیله دستاوردهای ارزشمندی در زمینه جاذبه و سقوط اجسام در زمین 

داشته است. او با دقت خیره کننده یی محاسبه کرد که رسعت سقوط اجسام در زمین به طور 

میانگین 8 / 9 مرت بر مجذور ثانیه است. این هامن عددی بود که نیوتن حدود نیم قرن بعد در 

ارائه قانون دوم معروف خود به کار گرفت.

نیوتن علم را تغییر داد  

20 سال پس از سقوط تاریخی آن سیب، نیوتن رشوع به انتشار کتاب علمی 3 قسمتی خود 

کرد. وی در اصولی که مطرح کرد توضیح داد که متامی اشیا به وسیله نیرویی که از آن به جاذبه 

یاد می شود به سوی یکدیگر کشیده می شوند. قانون جهانی جاذبه وی بیان می کند که نیروی 

جاذبه با کثافت هر دو شیئی که به سمت یکدیگر کشیده می شوند، متناسب است و در عین 

حال با مجذور فاصله میان آنها رابطه عکس دارد. )البته کپلر معتقد بود این نیرو با فاصله میان 

2 شیء رابطه مستقیمی دارد(.

نیوتن همچنین 3 قانون خود را درباره حرکت مطرح کرد. اما قانون دوم وی درباره هامن چیزی 

است که از سوی گالیله و تحت عنوان g ارایه شده است. نیوتن متقاعد شده بود که قانون مورد 

نظرش درخصوص همه چیز از جمله سیب، ماه و کل عامل صدق می کند و ربطی به قابل رؤیت 

نبودن برای چشم غیرمسلح ندارد. به عنوان مثال

2 تکه سنگ کوچک به سوی یکدیگر کشیده می شوند اما از آنجاکه جرم توده آنها  قابل توجه 

است، نیروی کشش میان آنها به چشم منی آید. اما نیرویی که موجب کشیده شدن سنگ به 

سوی زمین می شود کامال مشهود است، زیرا جرم توده زمین بسیار بیشرت از جرم توده سنگ 

است.

دنیا با حرف های تازه یی روبه رو شده بود و به این ترتیب رسارس عامل به 2 بخش زمینی و ساموی 

تقسیم می شد و در عین حال دیوار تئوری ها میان زمین و کیهان به هم می ریخت. اما نیروی 

جاذبه جهانی چندان هم با حرف و حدیث همراه نبود. در آن زمان بسیاری از صاحب نظران 

نسبت به تأثیر گذاری متافیزیکی نیرویی غیرقابل رؤیت در یک فاصله مشخص نظر مساعدی 

نداشتند. از نظر آنها نیروی جاذبه بیشرت به جادو یا نیرویی ارسارآمیز شباهت داشت.

در قرن 19 میالدی از دل محاسبات انجام شده بر مبنای قانون نیوتن پیش بینی حیرت انگیزی 

به دست آمد: سیاره یی وجود دارد که نیروی جاذبه یی بر اورانوس اعامل می کند.

در سال 1846 یوهان گاتفراید، ستارهشناس آملانی این سیاره را که چیزی جز نپتون نبود، 

کشف کرد. این سیاره در نقطه یی از منظومه شمسی نزدیک به محل پیش بینی شده قرار 

داشت. با این کشف تاریخی نظریه جاذبه جهانی از ارزش و اهمیت بسیار بیشرتی برخوردار 

شد. در حقیقت کلیت جاذبه را منی توان مستقیام ثابت کرد اما به اندازه کافی و طی آزمایش ها 

و دستاوردهای متقاعدکننده، ثابت شده که از نظر همگان پذیرفتنی است.

داستان نیوتون، افتادن سیب روی رس او و اتفاق   

جالب و تکان دهنده یی را که بعد از آن افتاد را همه 

ما شنیده ایم، درختی که باعث شد تا مسیر علم 

عوض شود و یکی از مهم ترین اتفاقات علمی تاریخ 

رقم بخورد. داستان از این قرار بود ک روزی ایزاک 

نیوتون جایی در زیر درختی در باغ خانه اش نشسته 

بود که یکی از میوه های آن درخت ناگهان روی رس 

ایزاک افتاد و همین باعث ایجاد جرقه یی عجیب در 

ذهن او شد، تیوری یی به نام جاذبه که دنیای علم را 

تکان داد. در واقع داستانی این است که همه ما 

در  اما  می دانیم،  و  شنیده ایم  امروز  به  تا 

قسمتی که از افتادن سیب روی رس نیوتون 

برخورد می کند آیا واقعا همین طور است؟ 

آیا این اتفاق واقعا افتاده است؟ در این 

آن  از  که  دارد  وجود  حقایقی  مورد 

بی خربید:

نشان دهنده  که  نوشته هایی  اولین 

نیوتون  رس  روی  سیب  افتادن 

بودند اولین بار در نوشته های شخصی به نام جان 

کاندوییت که دستیار نیوتون بود دیده شدند. در 

سال۱۷۲۶، سالی که نیوتون فوت شد، دستیار او 

هم تصمیم گرفت تا نوشته هایش را نرش کند. جان 

کاندوییت این نوشته  ها را این گونه توصیف کرد: 

»در سال۱۷۶۶، او از دانشگاه کمربیج جدا شد تا 

پیش مادرش که در لینکولن شایر بود برود. نیوتون 

در حالی که در باغ خانه اش در حال قدم زدن بود 

ناگهان به این فکر رسید که نیروی جاذبه )نیرویی 

که باعث افتادن سیب از درخت روی زمین شده 

بود( اصال ربطی به مسافت ندارد و این نیرو بسیار 

قدرمتند و ورای پارامرتی مثل مسافت است.«

محل درخت سیب نیوتون  

ظاهرا نیوتون زمانی که می خواست از نیروی جاذبه 

سخن بزند درباره این درخت چیزی گفته و بعد هم 

داستان درخت سیب نیوتون تا این اندازه مشهور 

شده است. در یکی دیگر از خاطراتی که از ایزاک 

نویسنده یی  شده،  منترش  سال۱۷۵۲  در  نیوتون 

به نام ویلیام استوکلی درباره گفتگویی که با نیوتون 

داشته، چنین می نویسد: »ما به باغ رفتیم و در حال 

نوشیدن چای در زیر سایه درخت سیبی بودیم. در 

آن جا کسی جز من و او نبود. در این حال بودیم 

که نیوتون به من گفت قبال هم او در همین وضعیت 

ایده جاذبه به ذهنش آمده  باغ بوده است که  در 

است و به من گفت: آن زمان از خودم پرسیدم که 

چرا همیشه سیب باید به پایین بیفتد؟ مثال چرا 

این سیب نباید به صورت افقی بیفتد، به طرفی یا 

اصال به باال برود؟ آیا چیزی در زمین وجود دارد که 

وجود  قطعا چیزی  به سمت خود می کشد؟  را  آن 

دارد قطعا نیرویی وجود دارد که این  ها را به سمت 

خود می کشد، این نیرو در زمین و در مرکز آن وجود 

دارد… همین طور که زمین سیب را جذب کرده 

است، سیب هم زمین را جذب کرده است و به سمت 

خود کشیده است…«

خانه نیوتون  

در سالی که ایزاک نیوتون جاذبه را کشف کرد، در 

جایی به نام وولرسوپ مانور در لینکولن شایر زندگی 

 می کرد. وولرسوپ مانور هامن جایی بوده که ایزاک 

نیوتون در آن به دنیا آمده و محل زندگی خانواده 

دانشگاه  که  سال۱۶۶۶  در  است.  بوده  هم  او 

کمربیج به خاطر طاعون بسته شد، نیوتون هم به 

آزمایش های مشهور  از  و بسیاری  این جا برگشت 

خود را در همین جا انجام داد که از بین آن  ها باید به 

آزمایش هایی در مورد نور و اپتیک اشاره کرد.

اگرچه نیوتون دقیقا مشخص نکرده که سیب مشهور 

در کجا به زمین افتاد، اما فقط یک درخت سیب در 

باغ مانور رشد کرده است و انتظار می رود که این 

درخت هامن درخت سیب نیوتون مشهور باشد.

سیب نیوتون  

این درخت سال  ها و سال  ها توسط خانواده نیوتون 

در  اینکه  تا  شد  نگهداری  او  از  بعد  نسل  ها  و 

سال۱۸۱۶ طوفانی اتفاق افتاد و باعث افتادن 

درخت شد. البته بخش اصلی این درخت 

آسیبی ندید، ریشه آن دوباره جان گرفت و 

رشد کرد. این درخت هنوز هم وجود دارد 

و توسط کمیته حفاظت ملی نگهداری 

است  جالب  و  می شود  محافظت  و 

بدانید که مردم زیادی دوست دارند 

تا سفر کنند و این درخت حامسه یی 

را ببینند!

ارزش  درخت  این  که  جایی  آن  از 

تاریخی و معنوی دارد تصمیم گرفته 

شد تا از آن پیوندی گرفته شود و 

کاشته  آن  از  بیرون  و  انگلیس  در 

شود. در حال حارض یک منونه از 

ساختامن  در  درخت  این  نوادگان 

دارد  وجود  یورک  دانشگاه  فزیک 

در  هم  دیگر  یکی  می کند.  رشد  و 

بیرون ورودی اصلی کالج ترینیتی در 

درست  و  دارد  وجود  کمربیج  دانشگاه 

درس  آن  در  نیوتون  که  است  اتاقی  زیر 

خوانده بود. منونه های دیگری از آن هم در 

کشور های دیگری مثل ارجانتاین کاشته شده 

است.

عکس درخت سیب نیوتون  

دلیل  شاید  نیوتون  سیب  درخت  باشد،  چه  هر 

تاریخ  کشفیات  بزرگ ترین  از  یکی  کشف  اصلی 

اما نقش پر رنگی در آن داشته است. در  نباشد، 

مورد داستان افتادن سیب روی رس نیوتون بسیاری 

بر این عقیده اند که بیش از اندازه در این داستان 

اغراق شده و داستان اصلی آن چیزی است که در 

باال درباره آن گفتیم. یعنی سیب در اصل روی رس 

نیوتون نیفتاده است، بل نیوتون سیبی را در باغ 

می بیند که روی زمین می افتد. 

حتی بعضی از محققان می گویند که خود ایزاک 

نیوتون دانشمند بزرگ، گفته است که متام داستان 

افتادن سیب روی رسش ساخته تخیالت خودش 

بوده و او این کار را کرده است تا بتواند به نوعی 

جلب توجه کند و این داستان این نظریه را شیرین تر 

شود.  ماندگار  مردم  ذهن  در  نوعی  به  تا  و  کند 

به هر حال هر چه که هست، این درخت حاال به 

جاذبه گردشگری تبدیل شده و یکی از معروف ترین 

درخت های دنیاست که خواهان زیادی دارد، البته 

فقط دیدن آن. یعنی هیچ وقت به این موضوع دل 

نبندید که اگر شام هم به زیر آن رفتید و توانستید 

کشفی انجام دهید!

و احضار، ابالغ است.

امروزه در حوزات پولیس جریان  اما رویه عملی که 

است؛  جزایی  اجراآت  قانون  مخالف  کامال  دارد، 

زیرا وقتی  که امر جلب و احضار شخصی از سوی 

مدیریت جنایی صادر می شود، به یک تن از رسبازان 

امر جلب و  یونیفورم دار وظیفه سپرده می شود که 

احضار را تطبیق مناید. رسباز امر جلب و احضار را 

گرفته و در حالی  که مسلح است، پشت خانه شخص 

مجلوب رفته و همین  که با وی روبه رو می شود، بدون 

و  لباس  پوشیدن  فرصت خداحافظی،  آن که حتی 

بوت مناسب را بدهد، از وی می خواهد که بالفاصله و 

بدون معطلی همراه وی به حوزه پولیس مراجعه کند. 

چنین عمل خالف قانون پنداشته شده و در صورتی  

که شخص مجلوب از حقوق قانونی خویش مطلع 

باشد، می تواند بر علیه چنین اقدام پولیس اعرتاض 

مناید.

تطبیق کننده اوامر جلب و احضار

و  اوامر صادرشده جلب  تطبیق  اینکه  به  رابطه  در 

احضار از سوی مراجع ذی صالح به عهده کدام نهاد 

است، دیگاه های مختلف وجود دارد. برخی ها معتقد 

هستند که به منظور رعایت حقوق اساسی شهروندان 

و حفظ حیثیت و آبروی شخص جلب و احضارشده، 

اوامر جلب و احضار باید از جانب اشخاص ملکی که 

در استخدام ادارات عدلی و قضایی قرار دارند، اجرا 

شود، اما برخی دیگر از نظام های حقوقی عقیده دارند 

که اوامر جلب و احضار باید از جانب پولیس انجام 

شود؛ زیرا در این نظام ها میان جلب و احضار تفکیک 

قایل شده چنان که اوال شخصی که اظهارات وی در 

از طریق  پروسه کشف و تحقیق جرایم موثر است 

صدور ورقه احضاریه مکلف به حضور ساخته شده و در 

صورتی  که در موعد مقرر حارض نشود، جلب شده و 

مکلف ساخته می شود که در معیت پولیس به مراجع 

ذی صالح مراجعه مناید. 

بنابراین، اگر قرار باشد که شخص به جرب و اکراه، 

مکلف به حضور به محرض مقامات عدلی و قضایی 

گردد، بهرتین گزینه پولیس است تا از بروز مشکالت 

بعدی مانند: مقاومت، مشاجره لفظی و زد و خورد 

فزیکی جلوگیری به عمل آید. 

تعمق در موادات مربوط به جلب و احضار در قانون 

اجراآت جزایی، مبین آن است که مرجع تطبیق کننده 

پولیس ملی است.  و احضار، منسوبان  اوامر جلب 

فقره1 ماده93 مقرر می دارد: »اوامر جلب و احضار در 

سه نسخه تحریر می شود که یک نسخه آن در اداره 

حفظ و دو نسخه دیگر به پولیس تسلیم می گردد تا 

یک نسخه را در دفرت ثبت و حفظ منوده، نسخه دیگر 

را به شخص مطلوب تسلیم دهند...«

همچنین پاراگراف اول ماده92 به رصاحت تطبیق 

اوامر جلب و احضار را که از سوی سارنوال و محکمه 

است.  دانسته  پولیس  وظایف  از  می شود  صادر 

که  را  شخصی  هر  می توانند  محکمه  و  »سارنوال 

مطابق احکام قانون بیان یا حضور را در اجراآت تعقیب 

عدلی مفید و موثر تشخیص منایند، به حضور مکلف 

سازند. تکلیف به حضور با صدور جلب نامه و از طریق 

پولیس صورت می گیرد.«

ابالغ جلب  وظیفه  نظام های حقوقی،  از  برخی  در 

و  ماموران ملکی  به  و  به بخش خصوصی  و احضار 

اجیران که در استخدام اداره پولیس هستند سپرده 

جمله  از  اوراق  ابالغ  اینکه  به  توجه  با  است.  شده 

وظایف حاکمیتی است، هزینه آن باید از سوی مراجع 

صادر کننده جلب و احضار پرداخت شود. بنابراین 

محول منودن آن به بخش خصوصی به معنای تامین 

هزینه ها از سوی افراد ذینفع منی باشد. این امر در 

مورد متهم با تاکید بیش تری مورد نظر است، زیرا 

در سایه اصل برائت تحمیل هرگونه هزینه در فرایند 

تعقیب عدلی و قضایی بر وی مجاز نیست.
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سیب، نیوتون و داستان جاذبه
یک درخت باعث شد یکی از مهم ترین اتفاقات علمی تاریخ رقم بخورد

 اسحاق نیوتن؛ شخصیت کلیدی در انقالب علمی 
4جنوری سال روز تولد اسحاق یا رس آیزاک نیوتن؛ ریاضی دان، فزیک دان، ستاره شناس، متخصص الهیات و نویسنده اهل انگلستان است.  

او در ۱۶۴۳ متولد شد و در ۲۰مارچ ۱۷۲۷ از دنیا رفت. نیوتون را همه ما با قانون جاذبه می شناسیم. همچنین او یکی از موثرترین دانشمندان کل تاریخ و یک شخصیت کلیدی در انقالب علمی 

به شامر می رود. کتابش که شاهکار اصول ریاضی فلسفه طبیعی بود و برای اولین بار در سال۱۶۸۷ منترش شد، مبانی مکانیک کالسیک را بنا نهاد. همچنین او سهم بزرگی در نورشناسی ایفا کرد. او 

و گوتفرید الیبنیتس، به طور همزمان و مستقل حساب دیفرانسیل و انتگرال را ایجاد کردند.

حل معامی جاذبه پس از 2 هزار سال
جاذبه، نیرویی که همه چیز  را به سمت زمین می کشد

»در سال۱۷۶۶، او   
از دانشگاه کمربیج 

جدا شد تا پیش 
مادرش که در لینکولن 
شایر بود برود. نیوتون 

در حالی که در باغ 
خانه اش در حال قدم زدن 

بود ناگهان به این فکر 
رسید که نیروی جاذبه 

)نیرویی که باعث افتادن 
سیب از درخت روی زمین 

شده بود( اصال ربطی به 
مسافت ندارد و این نیرو 

بسیار قدرمتند و ورای 
پارامرتی مثل مسافت 

است.«

تهیه و گردآوری: نجمه رسا

ماهیت جلب و احضار در حقوق جزایی افغانستان
ادامه از صفحه 5ادامه از صفحه 5



در  جمهوری خواه  حزب  سناتورهای  از  گروهی   

امریکا تالش دارند تا از تایید نهایی پیروزی جوبایدن 

در انتخابات جلوگیری کنند.

جاری  سناتور  یازده  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

تایید  از  تد کروز می خواهند که  به رهربی  و منتخب 

مگر  کنند،  خودداری  انتخابات  در  بایدن  پیروزی 

این که کمیسیونی برای تحقق در مورد ادعاهای تقلب 

در انتخابات ایجاد شود.

برای  روز  ده  فرصت  که  می خواهند  سناتورها  این 

انتخاباتی،  تقلب  غیرمستند  ادعاهای  به  رسیدگی 

پیش از تایید نتایج در نظر گرفته شود.

گروه  این  که  است  بعید  حال  این  با 

موفق شوند، چون انتظار می رود بیشرت 

سناتورهای جمهوری خواه در کنار همه 

به  جنوری  ششم  روز  در  دموکرات ها 

تصدیق پیروزی جو بایدن رای دهند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا بارها 

ادعای تقلب را بدون ارایه شواهد تکرار 

کرده و از پذیرش نتایج انتخابات سوم 

نومرب خودداری کرده است.

با این وجود، تالش های حقوقی ترمپ 

دادگاه ها  در  نتیجه  تغییر  برای  نیز 

شکست خورده است.

نامه یی  در  )13جدی(  شنبه  روز  سناتور  یازده  این 

بی سابقه  ادعاهای  با  نومرب  ماه  انتخابات  که  نوشتند 

تقلب، نقض مقررات و اعامل ضعیف قانون انتخابات و 

سایر بی نظمی ها همراه بود.

کمیته  یک  که  زمانی   -  ۱۸۷۷ سال  به  اشاره  با  آنها 

در  رای گیری  نتایج  درباره  تحقیق  برای  فراجناحی 

مدعی  آن  در  حزب  دو  هر  نامزدهای  که  ایالت  سه 

پیروزی شده بودند، تشکیل شد، کنگره را به انتصاب 

در  روزه  ده  اضطراری  حساب رسی  برای  کمیسیونی 

مورد نتایج انتخابات در ایالت های مورد مناقشه ترغیب 

کردند.

شد،  کامل  تحقیقات  این  »زمانی که  گفته اند:  آن ها 

خواهند  ارزیابی  را  کمیسیون  یافته های  راسا  ایاالت 

کرد و در صورت لزوم می توانند برای تصدیق تغییر در 

نتیجه آرا جلسه ویژه قانون گذاری تشکیل دهند.«

کالج(  )الکتورال  انتخاباتی  کالج  به  موسوم  سیستم 

امریکا  که امتیازاتی را براساس کسب آرای عمومی در 

هر ایالت به یکی از دو نامزد می دهد، روز ۱۴دسمرب 

پیروزی آقای بایدن را با ۳۰۶رای در مقابل ۲۳۲رای 

تایید کرد.

با این حال، کنگره باید در روز ششم جنوری آرای کالج 

انتخاباتی را تایید کند. برنده انتخابات و معاون او در 

روز ۲۰جنوری در برابر کنگره سوگند خواهند خورد.

و  نخستین  کوین«  قیمت»بیت   

دو  در  جهان  دیجیتلی  ارز  پرطرف دارترین 

روز گذشته از مرز 30هزار دالر فراتر رفت.

کوین ساعت  بیت  هر  یورونیوز،  گزارش  به 

چهار عرص روز شنبه )13جدی( به قیمت 

31هزار و 502دالر معامله شد؛ در حالی که 

قیمت هر بیت کوین در 26ماه قوس برای 

اولین بار از مرز 20هزار دالر عبور کرده بود.

جهان  شده  رمزنگاری  ارز  نخستین  قیمت 

مرز  از   2020 سال  پایان  از  پیش  روز  دو 

اخیر،  موج  بود.  کرده  عبور  دالر  ۲۸هزار 

افزایش قیمت بیت کوین ماه اکتوبر گذشته 

فروش  و  خرید  امکان  راه اندازی  دنبال  به 

با  پرداخت  امکان  همچنان  و  کوین  بیت 

این ارز مجازی از سوی پی پل )PayPal(، رشکت 

آغاز  الکرتونیک  تجارت  زمینه  در  فعال  امریکایی 

شد.

صندوق های  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این 

در  محتاطانه  روی کرد  تاکنون  که  رسمایه گذاری 

به  اکنون  نیز  بودند،  کرده  اتخاذ  کوین  بیت  برابر 

خرید این ارز دیجیتالی روی آورده اند.

برابر  در  مرکزی  بانک های  حامیتی  سیاست  از 

نقدینگی  افزایش  به  بحران شیوع کرونا که منجر 

شده است، به عنوان یکی از دالیل رونق بیت کوین 

یاد می شود.

بانک امریکایی »جی پی مورگان« مانند بسیاری از 

رشکت های ارایه دهنده خدمات مالی و بانک داری 

در این کشور به رسمایه گذاری در ارزهای دیجیتال 

موج  درباره  اخیرا  بانک،  این  است.  آورده  روی 

اعالم  کوین  بیت  در  رسمایه گذاری 

رسمایه گذارهای  استفاده  که  کرد 

شده  آغاز  تازه  کوین  بیت  از  سنتی 

است.

در  کوین  بیت  در  رسمایه گذاری 

به  است،  پایین  بهره  نرخ  که  حالی 

امکان  رسمایه گذاران  از  بسیاری 

تا محل رسمایه گذاری های  می دهد 

خود را متنوع تر کنند.

بیت  قیمت  که  است  حالی  در  این 

گذشته  سال  مارچ  ماه  از  کوین 

)همزمان با موج اول شیوع کرونا در 

کشورهای غربی( نسبت به بسیاری 

جمله  از  بورس  شاخص های  از 

شاخص اس اند پی S&P( ۵۰۰ 500( که شامل 

سهام های برتر از جمله سهام رشکت هایی هم چون 

کم تری  نوسان  می شود،  نتفلیکس  و  توئیرت  اپل، 

داشته است.

پایان  از رسمایه گذاران در  نتیجه یک نظرسنجی 

سال ۲۰۲۰ نشان داده بود که بیت کوین به یکی 

از سه محل اصلی رسمایه گذاری تبدیل شده است.

وزارت خارجه امریکا اعالم کرد که این کشور   

با  جنگ  در  که  را  خود  70رسباز  اجساد  بقایای 

کوریا از دست داده بود، را تحویل گرفت.

پمپئو  مایک  فارسی،  اسپوتنیک  گزارش  به 

در  کشور  این  وزیرخارجه 

است:»ما  نوشته  توییتی 

رسویس  70عضو  بقایای 

در  که  را  متحده  ایاالت 

جنگ کوریا جان خود را از 

دست داده بودند، به کشور 

خود بازگرداندیم.«

بار، کوریای شاملی  آخرین 

رسبازان  اجساد  بقایای 

آمریکایی را در ماه اسد سال 

تحویل  امریکا  به    1397

مقام های  زمان،  آن  که  داد 

امریکایی تعداد آن ها را 55 

تن بر آورد کردند.

کوریای  و  امریکا  نیز  جاری  سال  رسطان  ماه  در 

جنوبی بقایای 147 رسباز کوریا یی کشته شده در 

جنگ کوریا را دریافت کردند. این بیشرتین تعداد 

جنگ  زمان  از  جنوبی  کوریای  که  است  جسدی 

کوریا تحویل گرفته است.

بیش از 35 هزار رسباز امریکایی درجریان جنگ 

کوریا )1950- 1953 میالدی( کشته شدند که 

مفقوداالثر  تن  7هزار  حدود  هنوز  میان  این  از 

هستند. امریکایی ها می گویند بقایای اجساد پنج 

هزار تن از آن ها هنوز در کوریای شاملی است.

امریکا و کوریای شاملی قبال توافق نامه یی را امضا 

کرده بودند که بر اساس آن بین سال های 1990 

واشنگنت اجساد 229 رسباز  تا 2005 میالدی، 

خود را پس گرفت اما اجرای بندهای این توافق به 

خاطر تنش میان دو کشور، ناکام ماند.

و  سال  دو  کوریا،  جنگ  در  آتش بس  مذاکرات 

17 روز طول کشید، هر چند هیچ وقت حکومت 

به لحاظ  و طرفین هنوز  برقرار نشد  دایمی صلح 

تکنیکی در جنگی به رس می برند که پایان نیافته 

است.

2020 سال سختی برای دیپلامسی خارجی چین
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در سخنانی گفت که دیپلامسی خارجین چین در سال 2020 میالدی با مشکالت زیادی روبرو شد.  

وزیر امور خارجه چین که روز یک شنبه )14 جدی( در مورد دیپلامسی خارجی چین صحبت می کرد، گفت که دیپلامسی مجازی از برجسته ترین روابط 
بین املللی چین در سال 2020 در سطح رسان کشورها بود. او گفت: »شیوع ناگهانی کرونا دکمه توقف مبادالت آفالین بین کشورها را فشار داد، اما 
دیپلامسی چین در برابر مشکالت متوقف نشد، در برابر چالش ها عقب نشینی نکرد و در مقابل مسایل مهم صدای خود را از دست نداد. برجسته ترین 
نکته دیپلامسی مجازی رییس جمهوری بود.« به گفتۀ وی، در سال 2020 رییس جمهوری چین به شیوۀ دیپلامسی مجازی، 87بار با رهربان خارجی و 

رییسان سازمان های بین املللی دیدار و گفتگو و در 22رویداد مهم دوجانبه و چندجانبه رشکت کرد.
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تالش برخی از سناتورهای امریکایی برای جلوگیری از پیروزی نهایی بایدن

برای اولین بار قیمت بیت کوین از مرز 30هزار دالر فراتر رفت

واشنگنت بقایای اجساد 70 رسباز خود را از کوریای شاملی تحویل گرفت
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بازداشت رهرب ارشد لشکر طیبه
از سوی پاکستان

لغو مجازات اعدام در قزاقستان 

مقام هـای پاکسـتانی از بازداشـت ذکی الرحمـن لکهـوی رهـرب ارشـد   

گروه لشکر طیبه خرب دادند.

آزادی،  رادیـو  گـزارش  بـه 

ایالـت  ضدتروریـزم  ادارۀ 

روز  پاکسـتان  پنجـاب 

اعـالم  جـدی(  شـنبه)13 

ذکی الرحمـن  کـه  کـرد 

متویـل  اتهـام  بـه  لکهـوی 

از رشق شـهر  ترویـزم  مالـی 

الهور بازداشـت شـده است.

سـخنگوی ایـن اداره افـزوده 

راه انـدازی  بـا  لکهـوی  کـه 

کمپایـن جمـع آوری منابـع مالـی بـرای خدمـات صحـی بـه مـردم، ایـن 

اسـت. کـرده  نظامـی  فعالیت هـای  مـرصف  را  پول هـا 

ارشـد گـروه  از رهـربان  یکـی  لکهـوی  گفتـه می شـود کـه ذکی الرحمـن 

انـدازی  راه  بـه  امریـکا  و  هنـد  سـوی  از  گروهی کـه  اسـت،  لشـکرطیبه 

اسـت. متهـم  ممبـی،  شـهر  در  میـالدی   ۲۰۰۸ حمله هـای 

در ایـن حمله هـا ۱۱۶ نفـر از جملـه شـهروندان امریکایـی کشـته شـده 

بودنـد.

لکهـوی در آن زمـان چنـد روز پـس از حمله های شـهر ممبی بازداشـت اما 

در ۲۰۱۵ میالدی از سـوی محکمه پاکسـتان رها شـد.

شـورای امنیـت سـازمان ملل متحـد ذکی الرحمن لکهوی را بـه دخالت در 

عملیات هـای نظامـی در افغانسـتان، عراق، چچن و بوسـنیا متهم کرده.

خوانـده  القاعـده  شـبکه  بـه  وابسـته  لشـکرطیبه  گـروه  هـم،  سـویی  از 

می شـود کـه بیشـرت علیه نیروهـای هنـدی در منطقه مورد منازعه کشـمیر 

می جنگـد.

هنـد و افغانسـتان همـواره اسـالم آباد را بـه همـکاری بـا لشـکرطیبه متهـم 

کرده انـد، اتهامی کـه اسـالم آبـاد آن را رد می کنـد.

ایـن در حالیسـت کـه یـک محکمـه پاکسـتان حـدود سـه ماه پیـش حافظ 

سـعید بنیان گـذار لشـکر طیبـه را هـم بـه جـرم حامیـت مالی تروریسـم به 

پنج ونیـم سـال زنـدان محکـوم کرد.

اکنـون بازداشـت لکهـوی از سـوی پاکسـتان در حالـی صـورت گرفتـه کـه 

اسـالم آباد نگران اسـت که مبادا شـامل فهرسـت سـیاه سـازمان موسـوم به 

گـروه ویـژه اقـدام مالـی یا فاتف شـود.

پاکسـتان اکنـون در فهرسـت خاکسـرتی ایـن سـازمان کـه یـک اتحادیـه 

بین املللـی مبـارزه بـا پول شـویی اسـت، قـرار دارد.

ایـن سـازمان در مـاه اکتوبـر ۲۰۲۰ از پاکسـتان خواسـت تـا در زمینـه 

مبـارزه بـا پـول شـویی یک سلسـله اقدامات را تـا ماه فـربوری ۲۰۲۱ روی 

گیرد. دسـت 

رییس جمهـوری قزاقسـتان در فرمانـی، مجـازات اعـدام در این کشـور   

را لغو کرد.

فـردا،  رادیـو  گـزارش  بـه 

قاسـم جومـارت توقایـف، 

ایـن  رییس جمهـوری 

 13( روزشـنبه  کشـور 

فرمانـی  طـی  جـدی( 

مجـازات اعـدام را ممنوع 

منـود. اعـالم 

قزاقسـتان از سال ۲۰۰۳ 

را  اعـدام  احـکام  اجـرای 

از سـال  و  کـرده  متوقـف 

۲۰۰۴ حکـم حبـس ابـد را جای گزیـن آن کـرده بـود، امـا صـدور احـکام 

اعـدام بـرای اتهاماتـی نظیـر مشـارکت در تـرور تاکنـون ادامـه داشـت، از 

جمله روسـالن کولک بایف که در سـال ۲۰۱۶ مرتکب قتل ۸ پلیس و دو 

غیرنظامـی در شـهر آملاتـی شـده بـود، بـه اعـدام محکـوم شـد.

برایـن اسـاس، همـه کسـانی که تاکنـون حکم اعـدام گرفته انـد، حبس ابد 

خواهنـد داشـت و از ابتـدای سـال جـاری میـالدی صـدور احـکام اعـدام 

متوقـف خواهد شـد.

مناینـده دایـم قزاقسـتان در سـازمان ملـل مـاه سـپتامرب سـال گذشـته 

پروتـکل دوم میثـاق بین املللـی حقـوق سیاسـی و مدنـی ایـن سـازمان را 

امضـا کـرد کـه کشـورش را متعهـد بـه لغـو حکـم اعـدام می کـرد.

اجـرای حکـم اعـدام در همـه کشـورهای عضـو سـابق اتحادیـه جامهیـر 

شـوروی، بـه غیـر از بـالروس متوقـف شـده، امـا صـدور حکـم اعـدام در 

برخـی از آن هـا، از جملـه کشـورهای آسـیانه میانـه ادامـه دارد.

بـدون  گذشـته  سـال  در  بین امللـل،  عفـو  سـازمان  گـزارش  اسـاس  بـر 

احتسـاب چیـن، حداقـل ۶۵۷ نفـر در جهـان اعـدام شـده اند کـه ایـران و 

عربسـتان در صـدر ایـن لیسـت قـرار دارنـد.

ایـن گـزارش می گویـد شـامر دقیق اعدام ها در چین مشـخص نیسـت، اما 

گفته می شـود سـاالنه هزاران نفر در این کشـور اعدام می شـوند.
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ادای احرتام رهرب کاتولیک های جهان به مارادونا
پاپ فرانسسیسکو رهرب کاتولیک های جهان در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت به دیه گو مارادونای ادای احرتام کرد. دیه گو مارادونا نزدیک به 40روز   

پیش بر اثر حملۀ قلبی از دنیا رفت و بسیاری را شوک زده کرد. آرژانتین تا هفته ها سوگوار بود و هنوز هم بسیاری رفنت او را باور منی کنند. اسطوره 
آرژانتینی با هموطنش پاپ فرانسیسکو رهرب کاتولیک های جهان ارتباط خوب و صمیمیانه یی داشت.

 scholas« پاپ به دیه گو مارادونا ادای احرتام کرد و گفت: »دیه گو را سال 2014 در جریان یک بازی خیریه مالقات کردم. دیه گو به موسسه
occurrentes« خدمات زیادی کرد و همیشه به فکر مستمندان جهان بود و من از او خاطرات خوب زیادی در این زمینه دارم.«

دیه گو در زمین مثل یک شاعر بود. قهرمانی بزرگ که شادی را به میلیون ها نفر هدیه می کرد. او البته انسانی بسیار ظریف و شکننده نیز بود. وقتی 
خرب مرگ او را به من دادند، برایش دعا کردم و به خانواده اش پیام تسلیت فرستادم.

در سال۱۹۹۵ کنفرانس جهانی زنان، که بزرگ ترین گردهامیی دولت ها و سازمان های   

غیردولتی در حوزه  زنان بود، در پکن برگزار شد. در این کنفرانس بحث آزار و اذیت جنسی 

و تجاوز به عنوان یکی از محورهای چارچوب  اقدامی بود که دولت ها متعهد به پیشربد آن 

شدند. کنفرانس پکن یکی از مهم ترین فضاهای عمومی یی بود که رسانجام در آن به 

رصاحت از ارتباط مستقیم بین »آموزش« و »آزار جنسی« صحبت شد. تا پیش از آن، نگاه 

غالب و نادرست اغلب این بود که تجاوز و آزار و اذیت جنسی، مساله یی نادر است که 

به دست »بیامران روانی«، »مجرمان خطرناک« و »آدم های مطرود« رخ می دهد. در کنفرانس 

پکن، به تفصیل به این پرداختند که خشونت جنسی بسیار رایج است و در نیم قدمی ما رخ 

و  »بیامران  به دست  نه  آزار جنسی  و  اذیت  پنهان می شود.  زیر فرش  اغلب  می دهد که 

مجرمان« بل به دست مردان و پرسانی رخ می دهد که همرس، برادر، پدر و فرزند، دوست و 

هم صنفی خود ما هستند. آدم هایی که چه بسا موفق و محبوب اند، دوستان خوبی  اند و 

زندگی معمولی مثل بقیه دارند. 

در پکن این بحث به شکل جدی مطرح شد که برای تغییر این رویه، به آموزشی گسرتده، 

ریشه یی و فراگیر نیاز داریم که به دخرتان و به ویژه، بچه های کوچک از دوران مکتب، زیر و 

بم مسایل جنسی، لزوم و اهمیت »رضایت« و اَشکال مختلف آزار و اذیت جنسی را آموزش 

دهد.

یک سوم زنان جهان، آزار و اذیت جنسی را تجربه می کنند. رقمی که آشکارا بالی فراگیری 

را نشان می دهد که زنان جهان را مبتال کرده است. به  رغم این که در لزوم و اهمیت آموزش 

از  بسیاری  باقی منانده، کامکان در  تردیدی  آزار جنسی در مدارس  و  مباحث جنسی 

کشورهای جهان هیچ شکلی از آموزش رسمی درباره  مسایل جنسی وجود ندارد. حتی 

در کشوری مثل امریکا نیز آموزش مسایل جنسی تنها در ۲۲ایالت به اضافه  واشنگنت 

دی سی اجباری است و بس. همچنان آشنایی اصلی اکرث کودکان و نوجوانان با هر شکلی 

از مباحث جنسی، نه در خانه و مکتب بل از طریق رسانه ها، انرتنت، بازی های رایانه یی و 

فلم و رسیال شکل می گیرد. اغلب این اطالعات نادرست، عاری از پیچیدگی های آموزش به 

نوجوان، سوگیرانه در راستای بازتولید فرهنگ تجاوز و فرهنگ مدافع متجاوز است. 

توافق قاطعی درباره  سن مناسب آموزش مسایل جنسی، از جمله مساله  رضایت در هر گونه 

ارتباط جنسی و انواع آزار و اذیت های جنسی، وجود ندارد، اما تحقیقات دانشگاهی نشان 

می دهد که هر قدر این دست آموزش ها دیرتر و در نوجوانی رشوع شود، تاثیرگذاریش کمرت 

خواهد بود و احتامل اینکه نوجوان تعریف و مرزهای دقیق مباحث را یاد نگیرد، بیش تر 

می شود. »مرکز اطالعات و آموزش شورای سکسوالیته  امریکا« یکی از مدافعان این ایده 

است که آموزش جنسی به کودکان باید از مهدکودک آغاز شود. آن ها می گویند: می توان با 

مثال های کامال ساده یی برای بچه ها، مسایلی مثل رضایت را توضیح و آموزش داد. یکی از 

این مسایل  این است: »اگر طعم آیسکریم مورد عالقه ات ککو باشد و کسی که می خواهد 

برایت آیسکریم بدهد طعم توت  زمینی را ترجیح دهد و بخواهد به تو هم توت  زمینی بدهد، 

چه کار می کنی؟ « بعد توضیح می دهند که باید این جا درباره  ترجیح ات و آن چه می خواهی 

حرف بزنی و توضیح بدی، اگر کامکان آن فرد خواست به تو هم آیسکریم با طعم توت زمینی 

بدهد چه؟ و به بچه ها یاد می دهند که خوب، این آدم مناسبی برای شام نیست که با هم 

آیسکریم بخورید.

هالند آموزش را از مهد کودک آغاز می کند. در هالند به بچه های ۸ساله، »تصویر خود از 

بدن« و کلیشه هایی که از »بدن زیبا« ساخته می شود و لزوم نقد این کلیشه ها، به بچه های 

۱۱ساله شیوه های جلوگیری از بارداری و بیامری های مقاربتی و به کودکان ۱۴ساله عشق، 

دوست داشنت و رابطه  را آموزش  می دهند. 

هالند یکی از کشورهایی است که پایین ترین آمار باردارِی دخرتان نوجوان و مکتب یی در 

رسارس جهان، و یکی از کمرتین آمار ابتالی کل جمعیت به ایدز یا بیامری های مقاربتی 

در دنیا را دارد.

دکرت الرا مک گوایر، متخصص آموزش مباحث سکسوالیته، می گوید که مساله  »رضایت« 

به این سادگی که »نه، یعنی نه« و »بلی یعنی بلی« نیست. این ساده انگاری است که در 

آموزش های غالب با همین نسخه می خواهند کل مساله  پیچیده  رضایت را آموزش دهند. 

کم نیست مواردی که زنی واقعا ته دلش این رابطه  جنسی را منی خواهد، اما چون آموخته 

است که »دخرت خوبی« باشد و مخالفت نکند، به سکس تن می دهد. باید به ویژه به پرسان 

آموزش داد که اعالم رضایت و اجازه برای یک عمل جنسی به این معنا نیست که عمل 

جنسی دیگری هم پذیرفته است و مشکلی نیست. رضایت باید در هر مرحله به پرسش و 

گفتگو دو نفر گذاشته شود. 

در سال ۲۰۰۸ میالدی نیز، نتیجه  تحقیق جامع سازمان ملل متحد نشان داد که کشورهایی 

که آموزش را از سنین پایین تر ــ از مکتب یا قبل از آن ــ و متناسب با هر گروه سنی رشوع 

می کنند، تجربه  موفق تری دارند و نه تنها مسایل جنسی و آزار و اذیت جنسی را دقیق تر در 

ذهن کودک و نوجوان جا می اندازند بل در مجموع نوجوانان در این کشورها مهارت های 

رضوری زندگی برای اتخاذ تصمیم های آگاهانه را نیز بهرت می آموزند. 

این است  تاکید می کنند  آن  بر  این زمینه  آموزش گران در  نکته های مهمی که  از  یکی 

که »قواعد پوشش« در مدارس، چقدر به تولید و موجه جلوه دادن فرهنگ تجاوز کمک 

کرده است. وقتی تعیین کنید که اندازه  دامن دخرتان تا کجا »مجاز« است و از آن باالتر 

»مشکل دار و بد«، لباس چقدر تنگ و چسبان باشد یا نباشد و ... عمال این سویه  فرهنگ 

تجاوز را بازتولید می کنید که اگر دخرتی مورد آزار جنسی قرار بگیرد، »مقرص خودش بوده 

که بد لباس پوشیده« زیرا لباس را به دو گروه »خوب ها و بدها« تقسیم کردید.

ادامه دارد...

برای مقابله با آزار جنسی
پرسان را آموزش دهید

از چهار دهه جنگ  افغانستان- پس  کابل،   

با رشوع مذاکرات صلح  افغانستان،  سنگین در 

احتامل  این  طالبان  و  افغانستان  دولت  بین 

پایان  روزی  خشونت،  طوالنی  چرخه  که  هست 

دور  است.  پیش  در  درازی  راه  اما  یابد؛ 

شد،  آغاز  سپتمرب  ماه  در  که  اخیر  گفتگوهای 

چند  بحث های  و  اداری  توافقات  رصف  متاما 

ماهه پیرامون موضوعات جزیی بود. 

مورد  در  توافق  به  منجر  مذاکرات  این  اگرچه 

اصول و رویه هایی شد که مرحله بعدی مذاکرات 

اما  کرد،  خواهد  حرکت  آن  مبنای  بر  صلح 

طرف  دو  که  حالی  در  داشت.  گزاف  هزینه یی 

می کردند،  دیدار  یکدیگر  با  قطر  دوحه  در 

شهرهای  و  جنگ  جبهه های  در  خون ریزی 

افغانستان افزایش یافت.

دور  آغاز  زمان  شدن  مشخص  وجود  با  اکنون 

جزییات  5جنوری،  در  صلح  گفتگوهای  بعدی 

مورد  بعدی  مذاکره  در  است  قرار  که  مسایلی 

بحث قرار گیرد، همچنان مبهم است.

گفته اند  دو،  هر  طالبان،  و  افغانستان  دولت 

بعدی  دور  برای  را  خود  اولویت های  لست  که 

این  با  مذاکرات به طور علنی منترش منی کنند، 

مقامات  محققان،  امنیتی،  تحلیل گران  حال، 

دولت و طالبان انتظار دارند مسایل و مشکالتی 

از قبیل موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته و برای 

حل آن تالش شود:

اهداف نهایی این گفتگو ها چیست؟  

راه سیاسی  نقشه  ایجاد  مذاکرات  نهایی  هدف 

استانکزی،  معصوم  است.  آینده  دولت  برای 

روز  افغانستان،  مذاکره کننده  تیم  رییس 

اصلی  اولویت  آتش بس  که  گفت  چهارشنبه 

علیه  حمالت  از  که  طالبان  بود.  خواهد  هیات 

غیرنظامیان  و  امنیتی  نیروهای 

استفاده  فشار  اهرم  به عنوان 

می کوشند  عوض  در  کرده اند، 

آتش بس،  مورد  در  بحث  از  قبل 

اساس  بر  در مورد حکومت داری 

اسالمی  سختگیرانه  قوانین 

دست یابی  اما  کنند،  مذاکره 

موضوعات  این  درباره  توافق  به 

نخواهد  آسان  چندان  اساسی 

بود، زیرا دو طرف همچنان درباره 

مفهوم اصطالحات اساسی مانند 

اختالف  »اسالمی«  و  »آتش بس« 

دارند.

 آتش بس اشکال مختلفی دارد از 

هرچند  مرشوط؛  و  جزیی  تا  رسارسی  و  دایمی 

در بخش عمومی توافق نامه فربوری بین ایاالت 

طالبان خواستار  آن  که طبق  طالبان  و  متحده 

از  شدند،  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج 

اما دستورالعملی  آمده،  میان  به  آتش بس بحث 

ذکر  آن  چگونگی  از  کامل  تعریفی  یا  و  خاص 

نشده است. 

از  منظورشان  و  می روند  طفره  نیز  طالبان 

و ارصار  بیان منی کنند  به روشنی  را  »اسالمی« 

دولت بر »جمهوری اسالمی« نیز موضوعی است 

که بحث های شدیدی را برانگیخته است.

مذاکره کننده  تیم  عضو  منصور،  عبدالحفیظ 

تعداد  به  تقریبا  اینکه  به  اشاره  با  افغانستان، 

اسالمی  حکومتی  نظام  اسالمی،  کشورهای 

آن ها  که  می گویند  »طالبان  گفت:  دارد،  وجود 

یک نظام اسالمی می خواهند، اما نوعیت آن را 

مشخص منی کنند.«

همچنین طالبان خواستار آزادی زندانیان طالب 

بیش تری در دور بعدی گفتگوها شده اند. آزادی 

بیش از 5هزار زندانی توسط دولت آخرین مانع 

اما  کرد،  برطرف  را  سپتمرب  ماه  در  مذاکرات 

آزادی  از  تاکنون  غنی  ارشف  رییس جمهوری، 

سایر زندانیان خودداری کرده است.

جنگ در چه وضعیتی است؟  

از  دوحه،  مذاکرات  حین  در  طرف،  دو  هر 

فشار  اهرم  به عنوان  افغانستان  در  خشونت 

دولت  به  نسبت  طالبان  اما  کرده اند،  استفاده 

که نیروهایش تالش دارد در پایگاه ها و پسته ها 

دهند،  پاسخ  مداوم  حمالت  به  تنها  و  مانده 

حمالت شان تهاجمی تر بوده است.

نیروی های  تایمز، کشته شدن  نیویارک  به گفته 

امنیتی و غیرنظامیان در حین مذاکرات، افزایش 

یافت. پیش از آن که در اوایل ماه دسمرب، قبل 

از توقف موقت مذاکرات، مذاکره کنندگان دولت 

توافق  به  دست یابی  خرب  طالبان  و  افغانستان 

اعالم  را  آینده  گفتگوهای  راهکارهای  درمورد 

از  یکی  احتامال  نیز  رسد  هوای  چند  هر  کنند. 

429نیروی  حداقل  است.  توقف  این  دالیل 

حداقل  و  سپتمرب  ماه  در  دولت  طرفدار 

شدند،  کشته  اکتوبر  ماه  در  212غیرنظامی 

بدترین تلفات در یک سال اخیر. 

افغان  نظامی  تحلیلگر  امرخیل،  عتیق الله 

باشندۀ کابل، گفت: »آمار کشتار و خون ریزی به 

برای  اراده  نوع  این چه  است.  رسیده  اوج خود 

صلح است؟«

تحقیقات  مستقل  تحلیلگر  باهیس،  ابراهیم 

افغانستان، گفت که طالبان به طور هم زمان دو 

مسیر را دنبال می کنند: خشونت و مذاکره.

و  قدرت  به  رسیدن  آن ها  »هدف  گفت:  باهیس 

داشنت نوع خاصی از نظام دولتی است. فرقی 

دست  هدف شان  به  گفتگو  طریق  از  منی کند 

شیوه  دو  هر  جنگ،  طریق  از  یا  و  می  یابند 

هزینه هایی دارد که حارضند متحمل شوند.«

در حال حارض ایاالت متحده چه نقشی   

ایفا می کند؟

اگرچه طالبان از ماه فربوی حمالت مستقیم به 

داده،  کاهش  بسیار  را  متحده  ایاالت  نیروهای 

امنیتی  نیروهای  محارصه  با  شورشی  گروه  این 

محلی قلمروی تحت کنرتول خود را پیروزمندانه 

وسعت داده  است. 

نیروهای  که  مواردی  در  امریکایی ها  پاسخ،  در 

شدید  فشار  تحت  طالبان  حمالت  طی  افغان 

قرار داشته اند، دست به حمالت هوایی زده اند. 

افزایش سطح خشونت  از مقامات طالبان  یکی 

را پاسخی مستقیم به حمالت هوایی  این گروه 

دیپلامتیک  و  نظامی  اقدامات  یا  متحده  ایاالت 

نامناسب دولت افغانستان اعالم کرد.

نیروهای  از  دفاع  برای  امسال  خزان  امریكا 

و  قندهار  والیات  در  افغان  شده  کوبیده  درهم 

شد  باعث  و  داد  انجام  هوایی  حمالت  هلمند، 

یک بار دیگر كمبودهای نیروی زمینی و هوایی 

دارند،  قرار  مداوم  حمله  مورد  كه  افغانستان 

روحیه  امریکایی،  مقامات  به گفته  شود.  آشكار 

نیروها؛ نگرانی روزافزون جرنال  این  به زوال  رو 

آستین میلر، فرمانده ماموریت ناتو در این کشور 

را به دنبال داشته است.

در عین حال، شامر نیروهای امریكایی از حدود 

12هزار نفر در ماه فربوی به 2500نفر کاهش 

باید  زمانی  جدول  طبق  کاهش  این  اما  یافت، 

و در صورت  اواسط جنوری صورت می گرفت  تا 

توافق، خروج كامل تا ماه می  برنامه ریزی شده 

مورد  در  افغان  مقامات  شده  باعث  این   است. 

حامیت  بدون  نیروهای شان  استقرار  چگونگی 

ایاالت متحده دچار رسدرگمی شوند. 

پمپئو،  مایک  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  دیدار 

ستاد  رییس  دیدار  آن،  از  پس  و  نومرب  ماه  در 

مشرتک، جرنال مارک میلی با مذاکره کنندگان 

ایاالت  برای  مذاکرات  این  اهمیت  دوحه،  در 

متحده را بیش از پیش مشخص کرد. 

در بیانیه پنتاگون آمده كه میلی طالبان را برای 

داده  قرار  فشار  تحت  خشونت«  فوری  »كاهش 

بار  امریكایی چندین  است، رشطی كه مقامات 

در سال جاری استفاده كرده اند كه جای بحث و 

تفسیر فراوان دارد. مقامات امریکایی در تالشند 

تعادل را در میدان جنگ برقرار کنند.

هر دو طرف همچنین منتظرند ببینند که آیا جو 

زمانی  جدول  منتخب،  رییس جمهوری  بایدن، 

خروج نیروها را رعایت می کند یا چنانکه انتظار 

می رود، یا مذاکرات جدیدی را برای دست یابی 

به توافقی دیگر روی دست می گیرد.

برخی  پیشنهاد  بگیرد، طبق  بایدن تصمیم  اگر 

می 2021  ماه  از  پس  امریکا،  قانون گذاران  از 

ایاالت  ارتش  تروریزم  ضد  باقیامنده  نیروی 

»طالبان  بگذارد،  باقی  افغانستان  در  را  متحده 

به رصاحت اعالم کرده اند که این توافق نامه را به 

کلی لغو خواهند کرد.«

چه موانع دیگری می تواند مانع ادامه   

مذاکرات شود؟ 

متقابل  اتهام زنی های  و  سوءظن ها  به  توجه  با 

در دوحه، برخی از تحلیل گران افغان می ترسند 

باقی  برای ماه ها در بن بست  این گفتگوها  که 

مباند.

سیداکرب آغا، رهرب سابق گروه جیش املسلمین 

طالبان گفت: »بی اعتامدی بین دو طرف منجر 

به افزایش خشونت شده است، اما هیچ اقدامی 

برای رفع این بی اعتامدی انجام نشده است.«

رفع  برای  جدی  تالش های  می تواند  امر  این 

برش،  حقوق  مانند  دولت  اصلی  نگرانی های 

اقلیت های  و  زنان  حقوق  مطبوعات،  آزادی 

به طور  را  دموکراتیک  انتخابات  و  مذهبی 

نامحدود به تأخیر بیندازد.

که  گفته اند  طالبان  مذاکره کنندگان 

از حقوق زنان حامیت می کنند،  آنها 

سختگیرانه  قوانین  تحت  فقط  اما 

این  تحلیلگران  از  بسیاری  اسالمی. 

رویکرد را هامن ستم شدید علیه زنان 

که  وضعیتی  هامن  می کنند؛  تعبیر 

طالبان در طول دوران حاکمیت شان 

تا   1996 سال  از  افغانستان  بر 

2001 بر جامعه اعامل کردند. 

کابل  گسیخته  هم  از  کامالً  دولت 

نیز نگران است که طالبان در تالش 

باشد تا هنگام خروج کامل نیروهای 

دهد،  ادامه  وقت کشی  به  امریکایی، 

می کنند  ادعا  طالبان  که  حالی  در 

بسیار  انتخاباتی  در  گذشته  بهار  در  که  غنی، 

به خاطر  شد،  رییس جمهور  مناقشه برانگیز 

ماندن در این پست برای پنج سال آینده، وقت 

تشکیل  روی  طریقی  هر  به  اگر  می کند.  تلف 

توافق  انتقالی  دولت  یک  یا  ملی  وحدت  دولت 

شود، بعید است که غنی به عنوان رییس جمهور 

به کار خود ادامه دهد. 

طالبان  میان  اختالف  دیگر،  غامض  مساله 

افغانستان گرفته  تندرو در  از فرماندهان  است، 

تا مذاکره کنندگان سیاسی در هتل های دوحه. 

آن ها  که  معتقدند  طالبان  جناح های  از  برخی 

افغانستان جنگیده  و دولت  امریکایی ها  با  باید 

و آن ها را شکست دهند، نه اینکه با آن ها مذاکره 

کنند.

طالبان،  پیشین  رهرب  آغا،  سیداکرب  گفته  به 

پیرشفت بسیار ناچیز است، مگر اینکه واسطه یی 

بی طرف از راه برسد که بتواند عدم اعتامد میان 

طرفیت در دوحه را از بین بربد.

وی گفت: »در غیر این صورت، من فکر منی کنم 

پایان  به  مثبت  نتیجه  با  گفتگوها  بعدی  دور 

برسد.«

تر  شوم  حتی  نتیجه یی  تحلیل گران  از  برخی 

مشاور  فرهادی،  طارق  می کنند.  پیش بینی  را 

مساله  »یک  می گوید:  افغانستان  دولت  سابق 

توافق،  به  دست یابی  بدون  است:  واضح  کامال 

ما به سمت جنگی داخلی پیش خواهیم رفت.«

آغاز دور جدید گفتگوهای پر تالطم صلح افغانستان و آنچه باید دانست
دولت افغانستان و طالبان قرار است مذاکرات در مورد آتش بس را در اوایل ماه جنوری ادامه دهند،

اما چندین موضوع اساسی مانع پیرشفت مذاکرات است.

ترجمه: رشیفه عرفانی
منبع: نیویارک تایمز/ دیوید زوچینو

و توماس گیبونز- نف


