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اعتراض خانواده  
کشته شدگان 

هواپیمای اوکراینی:  
می خواهیم با 

هیأت اوکراینی 
صحبت کنیم

انفجار ماین 
کنارجاده ای در نیمروز؛ 

فرمانده پولیس ولسوایل 
»کنگ« و شش رسباز 

دیگر کشته شدند

دانش: 
حکومت و  دولت 
نباید از آمار واقعی 
نفوس کشور هراس 
داشته باشند

نیمار فوق ستاره برزیلی 
پی اس جی از اینکه 

پیشنهاد تمدید قرارداد...

نیمار شاکی 
از PSG؛ 

چرا پیشنهاد 
نمی دهید؟

سیلوا: 
امسال قهرمانی 
در لیگ برتر از 

هر سالی سخت تر 
است
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بریتانیا برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 
۷۰ میلیون پوند کمک می کند

بن بست در مذاکرات بین االفغانی؛ به میانجی نیاز است؟
باید  و  است  آمده  پیش  توافق نامه  همین  براساس 
افغانستان  ادامه پیدا کند. استدالل دولت  براساس آن 
این است که در همان روزی که طالبان توافق نامه دوحه 
را با امریکایی ها امضا کردند، حکومت افغانستان نیز با 

وزیر دفاع امریکا اعالمیه مشترک...

آغاز مذاکرات صلح بین االفغانی یک ماهه شد، اما تاکنون 
دو طرف روی طرزالعمل مذاکرات به توافق نرسیده اند. 
مبنا قرارگرفتن مذهب حنفی و توافق نامه صلح امریکا 
و طالبان در جریان مذاکرات گره کار گفته شده است. 
استدالل طالبان این است که مذاکرات جاری تا کنون 

دیروز  که  خبرنامه ای  در  می کند.  کمک  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 
)سه شنبه، ۲۹ میزان( از سوی سفارت بریتانیا در | صفحه 2

اطالعات روز: سفارت بریتانیا در کابل می گوید که این کشور ۷۰ میلیون 
نیروهای  از  حمایت  برای   )۲۰۲۱( میالدی  آینده ی  سال  برای  پوند 

شکاف عمیق؛ 
چرا جامعه افغانستان 
دچار بی اعتمادی است؟

شرح  مدرنیته  پیامدهای  کتاب  در  گیدنز  آنتونی 
جامعه  در  افراد  نقش   ۱۹8۰ دهه  در  که  می دهد 
اکنون  اما  براساس مفهوم زن و مرد تعریف می شد. 
این نقش ها دچار دگردیسی شده و مبنای آن عنصر 
باید  ارتباط  برقراری  برای  می گوید  او  است.  ارتباط 
عمومی،  اعتماد  ایجاد  برای  و  کرد  ایجاد  »اعتماد« 
باید شرایطی فراهم شود تا مردم یک کشور بتوانند 
در کنار یکدیگر احساس آرامش و امنیت کنند. برای 
رفع تضادها و مشکالت در برقرای نظم و ثبات باید 
فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  صورت بندی های  در 

جامعه تالش کرد. 
پرسش های اصلی این نوشته این است که بعد از دو 
دهه دموکراسی، جامعه در ارتباط با شاخص اعتماد 
نزدیک  مهم  این  به  چقدر  ما  و  دارد  جایگاهی  چه 

شده ایم. چقدر میان نهادهای ما،...
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کمیسیون حقوق بشر به طالبان: 
با آتش بس سراسری 
موافقت کنید

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

وج از مغازه ی  خر
وشی شیرینی فر

پیام حضور زنان در مذاکرات صلح برای طالبان: 
زنان جنس دوم نیستند

گفت وگوی شبکه  جامعه  مدنی و حقوق بشر 
با نگینه خلیلی غوری، فعال حقوق زن
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فالسفه جهان اسالم؛ 
بی خدایانی که اروپا را 

تغییر دادند

سفر حکمتیار به اسالم آباد؛ 
دورزدن ساختارهای 

رسمی
این  می دانیم«.  خود  دوم  خانه ی  را  »پاکستان 
وزارت  اعالمیه ی  از  نقل  به  که  است  جمله ای 
خارجه ی پاکستان، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب 
اسالمی در دیدارش با شاه محمود قریشی، سکاندار 
جمله ای  است.  گفته  اسالم آباد  خارجی  سیاست 
که اگر از یک طرف بازتاب  پذیرایی گرم و مقبول 
صورت گرفته از او در سفرش به اسالم آباد است، 
آقای  دیرین  خاطر  تعلق  نشانگر  دیگر،  سوی  از 
حکمتیار به پاکستان در طول عمر سیاسی اش نیز 

است.
گلبدین حکمتیار، در دوره ی جهاد و سپس دوام 
شورش در برابر حکومت تحت حمایت شوروی ها 
جنگ های  دوره ی  در  طالبان  ظهور  تا  کابل  در 
داخلی میان جناح های مجاهدین، بیشترین سهم 
را از کمک های مالی، تسلیحاتی و سیاسی پاکستان 
به احزاب جهانی دریافت می کرد. اگرچه با ظهور 
طالبان، از حجم لطف و توجه پاکستان به آقای 
ریشه دار  رابطه ی  این  اما  شد،  کاسته  حکمتیار 
از بنیان نگسلید. پنج سال پس از سقوط امارت 
اسالمی زمانی که شورش در برابر جمهور اسالمی 
آقای  اسالمی  حزب  شد،  سازماندهی  افغانستان 

حکمتیار، از حمایت پاکستان برخوردار شد...
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اطالعات روز: دو روز پس از انفجار موتر 
بمب گذاری شده در شهر فیروزکوه، مرکز والیت غور، 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به 
افزایش خشونت ها در کشور ابراز نگرانی کرده و...

۱۲ غیرنظامی در انفجار دو ماین کنارجاده ای 
در ولسوالی »جلریز« میدان وردک کشته شدند
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و »سراچه« با ماین های کنارجاده ای بوده 
است.

ماین ها  این  که  کرد  تأکید  راسخ  مهدی 
توسط جنگ جویان گروه طالبان جاسازی 

شده بود.
چیزی  مورد  این  در  هنوز  طالبان  گروه 

نگفته است.
کابل  جنوب غرب  در  میدان وردک  والیت 
از والیت های ناامن است که جنگ جویان 
گروه طالبان در بخش ِهایی از این والیت 

حضور و فعالیت گسترده دارند.

این  که  بود  گفته  روز  اطالعات  روزنامه 
 ۲۹ )سه شنبه،  دیروز  صبح  رویدادها 
میزان( در منطقه ی »آب بسراغ« ولسوالی 

جلریز رخ داده است.
موترها  این  سرنشینان  او،  گفته ی  به 
بامیان  والیت  ورس  ولسوالی  باشندگان 

بوده اند.
والی  سخن گوی  شریف زی،  محب اهلل 
اطالعات  روزنامه  به  نیز  میدان وردک 
روز گفته است که این رویدادها ناشی از 
برخورد دو موتر مسافربری نوع »فالنکوچ« 

گفته ی او، در این رویداد ۱۰ نفر به شمول 
زنان، کودکان و مردان کشته و چهار نفر 

زخمی شدند.
از  پـس  کـه  اسـت  گفتـه  همچنـان  او 
وقـوع ایـن رویـداد دو غیرنظامـی دیگـر 
محـل  بـه  اجسـاد  انتقـال  بـرای  کـه 
رویـداد رفتـه بودنـد، هـدف انفجـار دوم 
مایـن کنارجـاده ای قـرار گرفتـه و جـان 

نـد. باخته ا
مردم  نماینده ی  راسخ،  مهدی  پیش تر 
به  نمایندگان  مجلس  در  میدان وردک 

والی  رحمتی،  انور  سید  روز:  اطالعات 
بامیان می گوید که در پی برخورد دو موتر 
در  کنارجاده ای  ماین های  با  مسافربری 
 ۱۲ میدان وردک،  والیت  جلریز  ولسوالی 
باخته و چهار غیرنظامی  غیرنظامی جان 

دیگر زخمی شده اند.
یک  که  است  داده  توضیح  رحمتی  آقای 
عراده موتر نوع فالنکوچ حامل غیرنظامیان 
در  بود،  حرکت  در  بامیان  به  طرف  که 
با  میدان وردک  جلریز  ولسوالی  مربوطات 
ماین کنارجاده ای برخورد کرده است. به 

۱۲ غیرنظامی در انفجار دو ماین کنارجاده ای در ولسوالی »جلریز« میدان وردک کشته شدند

که  است  خواسته  طالبان  از  همچنان 
جامعه  و  افغانستان  مردم  خواست جدی 
جهانی را در نظر گرفته و هرچه زودتر با 

آتش بس سراسری موافقت کنند.
گراف  اخیرا  که  است  درحالی  این 
سراسر  در  طالبان  حمالت  و  خشونت ها 
کشور افزایش یافته است. دولت افغانستان 
از طالبان خواسته است که هرچه زودتر 

خشونت ها را کاهش دهند.
امریکا  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی 
پیش  روز  دو  نیز  افغانستان  صلح  برای 
میزان خشونت ها در کشور را بلند خوانده 
به خاطر  حمالت  تشدید  که  بود  گفته  و 
»بسیار  مذاکره  میز  در  امتیازگیری 

خطرناک« است.

تلفات  و  جنگ  ادامه ی  که  است  کرده 
غیرنظامیان روند صلح با چالش های جدی 

مواجه می کند.
کمیسیون حقوق بشر از نهادهای امنیتی 
امنیت  کشور خواسته است که در حفظ 
وقوع  از  و  کرده  تالش  کشور  شهروندان 
این  کنند.  جلوگیری  حمالت  چنین 
امنیتی  نهادهای  از  همچنان  کمیسیون 
خواسته است که عامالن حمالت دو روز 
پی هم در غور را شناسایی و مطابق قانون 

مجازات کنند.
کمیسیون حقوق بشر از گروه طالبان نیز 
تعهدشان،  به  مطابق  که  است  خواسته 
کشتار  از  و  داده  کاهش  را  خشونت ها 
این کمیسیون  غیرنظامیان دست بردارد. 

نوع  مسافربری  موتر  عراده  یک  برخورد 
فالنکوچ با ماین کنارجاده ای در مربوطات 
شهر فیروزکوه، شش غیرنظامی به شمول 
دو زن و دو کودک کشته و یک نفر دیگر 

زخمی شده است.
را  خونین  رویداد  دو  این  مسئولیت 
دولت  اما  نگرفته،  عهده  بر  گروهی  هیچ 
آن  مسئول  را  طالبان  گروه  افغانستان 

دانسته است.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که این 
آشکار  نقض  نشان دهنده ی  گونه حمالت 
حقوق بشردوستانه ی بین المللی و قوانین 
کمیسیون،  این  گفته ی  به  است.  جنگی 
را  صلح  جاری  روند  حمالتی،  چنین 
تأکید  کمیسیون  این  می کند.  متضرر 

انفجار موتر  از  اطالعات روز: دو روز پس 
بمب گذاری شده در شهر فیروزکوه، مرکز 
والیت غور، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
خشونت ها  افزایش  به  نسبت  افغانستان 
طالبان  از  و  کرده  نگرانی  ابراز  کشور  در 
خواسته است که هرچه زودتر با آتش بس 

سراسری موافقت کنند.
دیروز  که  کمیسیون  این  اعالمیه ی  در 
)سه شنبه، ۲۹ میزان( منتشر شده، آمده 
انفجار موتر بمب گذاری شده  است که در 
و  کشته  نفر   ۱۶ دست کم  غور  مرکز  در 
 ۳۱ و  زن  چهار  به شمول  دیگر  نفر   ۱۲۵

کودک زخمی شده اند.
که  است  گفته  کمیسیون  این  همچنان 
یک روز پیش از این انفجار، در نتیجه ی 

کمیسیون حقوق بشر به طالبان: 

با آتش بس سراسری موافقت کنید

جمله ایجاد تسهیالت عمومی، مصئونیت 
انتخابات  در  شفافیت  تأمین  حقوقی، 
مجرمان  شناسایی  و  جرایم  با  مبارزه  و 

می باشد.
سرشماری  نخستین  که  است  گفتنی 
 ۱۳۵8 سال  در  افغانستان  در  نفوس 
خورشیدی آغاز شد که ناتکمیل باقی ماند.

احصائیه  ملی  اداره ی  پسین  در سال های 
رقمی  ساله  همه  کشور  معلومات  و 
براساس  کشور  جمعیت  از  تخمینی 
اطالعات فهرست خانوارها در سال ۱۳8۰ 

خورشیدی، منتشر می کند.
جاری  سال  جوزای  ماه  در  اداره  این 
خورشیدی اعالم کرد که نفوس افغانستان 
نیز   )۱۳۹۹( خورشیدی  جاری  سال  در 
از  است.  شده  برآورد  نفر  میلیون   ۳۲.۹
این میان، ۱۶.8 میلیون نفر )۵۱ درصد( 
 ۴۹( دیگر  نفر  میلیون   ۱۶.۱ و  مردان 

درصد( زنان اند.

شناس نامه ی  اخذ  به  دقیق،  سرشماری 
با  که  گفت  او  کنند.  اقدام  الکترونیک 
مدیریت درست و تکمیل شدن روند توزیع 
این شناس نامه، عمال یک سرشماری دقیق 

در کشور به دست می آید.
توزیع  که  کرد  تأکید  دانش  آقای 
ضرورت  یک  الکترونیک  شناس نامه ی 
از  کشور  مدیریتی  بخش های  در  اساسی 

از شمار دقیق جمعیت خود بی اطالع است 
را  خود  نفوس  نتوانسته   ۲۱ قرن  »در  و 
همواره  او،  گفته ی  به  کند«.  سرشماری 
از  افغانستان  در  جمعیت  شمار  مورد  در 
تخمین و یا آمارهای مؤسسات غیردولتی 

یا خارجی استفاده می شود.
در همین حال، سرور دانش از شهروندان 
یک  نبود  حل  برای  که  خواست  کشور 

دوم  معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
ناکامی  که  می گوید  ریاست جمهوری 
دولت در سرشماری »دقیق« نفوس کشور 
باعث بی اعتمادی ملی می شود و حکومت 
و دولت نباید از آمار واقعی نفوس هراس 

داشته باشند.
آقای دانش که دیروز )سه شنبه، ۲۹ میزان( 
در مراسم تجلیل از روز جهانی احصائیه در 
و  کابل صحبت می کرد، گفت: »حکومت 
دولت نباید از آمار واقعی ]نفوس[ هراس 
داشته باشند، بلکه آمار واقعی باعث دقت 
بیشتر می شود و مسئوالن را به پاسخ گویی 

و تحرک بیشتر وادار می کند.«
او همچنان ناکامی دولت را در سرشماری 
نفوس یک مشکل بزرگ ملی مطرح کرده 
و افزود که این موضوع باعث مشاجرات و 

برخوردهای سیاسی در کشور شده است.
که  افزود  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
که  است  کشورهایی  معدود  از  افغانستان 

دانش: 

حکومت و  دولت نباید از آمار واقعی نفوس کشور هراس داشته باشند

پانزده ساله اش،  غیبت  از  بخشی  حکمتیار  آقای 
زمانی را که به عنوان رهبر یک گروه شورشی و 
غایب  نظرها  از  افغانستان،  دولت  مخالف مسلح 
بودن  دوم  خانه ی  گذراند.  پاکستان  در  بود 
پاکستان برای آقای حکمتیار، یک تعارف سیاسی 
که  است  َدینی  بازتاب  نیست.  دیپلماتیک  و 
اسالم آباد بابت حمایت های گسترده و بی دریغ اش 

به گردن رهبر حزب اسالمی دارد.
استثنای  به  گذشته،  دهه ی  چهار  طول  در 
حکومت پنج ساله ی طالبان، سیاست اسالم آباد در 
خصوص افغانستان، دورزدن ساختارهای رسمی و 
دولت ها و ایجاد و دوام روابط با افراد و جناح های 
و  مسلح  مخالف  اپوزیسیون،  عمدتا  سیاسی 
راستای  در  سیاست  این  است.  بوده  شورشی 
تضعیف دولت به عنوان ساختار سیاسی مشروع 
و حمایت از جناح های مخالف برای ایجاد فشار بر 
دولت در دستور کار اسالم آباد قرار داشته است. 
فراهم  را  امکان  این  اسالم آباد  به  که  سیاستی 
می کند تا در بدل حمایت های ناچیز و حداقلی 
از افراد و جناح ها، امتیازهای بزرگ به دست آورده 
و به سمت غایت اصلی سیاست خارجی اش در 
یک  استقرار  و  ایجاد  یعنی  افغانستان  خصوص 
ساختار سیاسی وابسته و دست نشانده یا دست کم 
بحرانی کردن و بحرانی  نگه داشتن وضعیت برای 

دولت مستقر گام بردارد.
سفر حکمتیار به اسالم آباد و پذیرایی گرم از او، 
در عمل، آغاز فصل جدیدی از دعوت های رسمی 
جناح های  رهبری   و  افراد  رسمی  سفرهای  و 
افغانستان به پاکستان است. اسالم آباد،  سیاسی 
با دعوت های رسمی، دیدارها و ارتباطات پنهان 
سیاسی  جناح های  رهبری  و  افراد  با  آشکار  و 
افغانستان که از این پس شدت خواهد گرفت، در 
تالش است حکومت افغانستان به عنوان ساختار 
سیاسی رسمی و مشروع این کشور را دور زده 
و اتوریته و اقتدار آن را در پروسه ی جاری صلح 

تضعیف کند.
در  که  امیدواری هایی  و  خوشبینی ها  برخالف 
حل  به  نسبت  پاکستان  نیت  حسن  خصوص 
و  افغانستان  منازعه ی  مسالمت آمیز  و  عادالنه 
استقرار یک صلح پایدار شکل گرفته، این دست 
اقدامات و رویکردهای پاکستان نسبت به مسأله ی 
جنگ و صلح افغانستان بدبینی همیشگی در این 
از  بیش  اسالم آباد  که  می کند  تقویت  را  مورد 
آن که در پی همکاری صادقانه در استقرار صلح 
پایدار در کشور در چارچوب اصل روابط دولت-
زدن  دور  با  که  است  آن  در صدد  باشد،  دولت 
ساختارهای رسمی، دولت مشروع و مستقر در 
کابل را دور زده و با استفاده از مناسبات و روابط 
با  و جناح های سیاسی،  افراد  با  پنهان  و  آشکار 
تضعیف اقتدار و اتوریته ی دولت مستقر، چیدمان 
پروسه ی صلح را با حداکثر نفوذ و تسلط خود بر 

پروسه مهندسی کند.
سیاست تعویض دولت رسمی و مستقر با افراد 
همکاری  یک  بر  بنا  اگر  سیاسی  جناح های  و 
یک  برقراری  خصوص  در  مشترک  و  صادقانه 
باشد، یک سیاست و  افغانستان  پایدار در  صلح 
نتیجه بخشی  است.  محکوم  و  ناکام  استراتژی 
افغانستان  قبال  در  رویکرد  این  اثرگذاری  و 
که  است  داده  نشان  گذشته  دهه ی  چهار  در 
سیاست تضعیف دولت مستقر و مشروع و روابط 
و دیپلماسی فرد و جناح محور، حاصلی جز دوام 
و خشونت  ناامنی  گسترس  و  سیاسی  بی ثباتی 
ندارد. در چهار دهه ی گذشته، ثابت شده که این 
سیاست به خلق فصل ها و دوره های جدیدی از 
خشونت، ناامنی و جنگ منجر شده و هر فصل، 
لجام گسیختگی و رقت انگیزی آن نیز شدت یافته 
است. در پایان ماجرا، قربانی دوام و شدت گرفتن 
خشونت و بی ثباتی، صرفا افغانستان نیست، بلکه 
لجام گسیخته،  خشونت  و  خشم  این  شعله های 
دامن کارگزاران و حامیان آن را تا شعاع چند هزار 
کیلومتر در کل منطقه و حتا فراتر از آن خواهد 
گرفت. نه استقرار یک دولت دست نشانده و تابع 
این  نه  و  است  ممکن  اسالم آباد  برای  کابل،  در 
کشور می تواند خود و منطقه را از تبعات سیاست 
و استراتژی تضعیف ساختارهای رسمی و مشروع 
مخالف  مخالف،  جناح های  و  افراد  به  توسل  و 
مسلح و شورشی در امان نگه دارد. آدرس هرنوع 
مذاکره، چانه زنی، تعامل و توافق در خصوص حل 
منازعه ی افغانستان و مسأله های اکنون و آینده ی 
و  کویته  شوراهای  نه  اسالم آباد،  برای  فی مابین 
ارگ  که  اسالمی  حزب  رهبری  بیت  یا  پیشاور 
ساختارهای  دیگر  و  افغانستان  ریاست جمهوری 

رسمی و مشروع در کابل است.
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عصر بود. خیابان های پل سرخ شلوغ تر از دیگر ساعات روز 
بود. موترها در سرک ها و مردم در پیاده روها آرام آرام راه 
می رفتند. از باطن کسی خبر ندارد، به ظاهر اما همه آرام و 
خوشحال به نظر می رسیدند. از میان جمعیت عبور کردم و 
از چهارراه پیچیدم به خیابانی که به طرف گوالیی دواخانه 
می رود. آفتاب در افق خیابان در حال غروب بود و چند 
تکه ابر سرگردان در آسمان آتش گرفته بود. نرسیده یک 
به مغازه ی شیرینی فروشی، دیدم گرداننده ی یک برنامه ی 
پُربننده ی تلویزیونی از در شیشه ای مغازه خارج شد. یک 
کارتن بزرگ کیک در بغل داشت. یک خریطه ی پالستیکی 
نیز از یک دستش که با آن از تِه کارتن کیک گرفته بود، 
بود.  آویزان  موترش  کلید  دیگرش  دست  از  بود.  آویزان 
عینک آفتابی اش را روی موهای پیشانی اش قرار داده بود. 
بردند سمتش و  بچه های خیابانی و گداها هجوم  ناگهان 
پیش  گردن  ده  از  بیش  دفعه  یک  کردند.  محاصره  را  او 
او کج و بیش از ده دست سمت او دراز شدند. دست های 
زنانه، دست های مردانه، دست های درشت، چرکیده و پیر، 
بودند،  متفاوت  کودکانه. دست ها  و  نازک  نرم،  دست های 
تنها شباهت شان این بودند که همه الغر و ناشسته بودند. 
تلویزیون  گرداننده ی  چشمان  به  جفت جفت  چشم ها 
دوخته شده بودند. در میان شان چند جالی سوراخ سوراخ 
چادری هم بودند. همه زاری می کردند: »خیره، پیسه یک 

نانه خو بتی!«
کشید  پس  اندکی  را  خودش  و  خندید  قاه قاه  گرداننده 
نرسد.  اتوکشیده اش  لباس های  به  ناشسته  دست های  تا 
دست ها اما پیش تر رفتند. یک دختر پنج یا شش ساله با 
موهای مجعِد چتری مانند یک لینگ گرداننده ی تلویزیون 
از لب  اسپندی  بغل کرد. یک کودک  را مثل یک ستون 
آستین گرداننده کش کرد. سروصدا شده بود. هیجان باال 
تکرار  به  و  بودند  کرده  تظاهرات  گدایان  انگار  بود.  رفته 
شعار می دادند: »پیسه یک نانه خود بتی، خیره، پیسه یک 

نانه خو بتی!« 
خندیدن گرداننده ادامه داشت. در موقعیت خطرناکی قرار 
گرفته بود. روی پاهایش پا به پا می شد و می گفت »از برای 
خدا، ایالیم کنید، ههههه ندارم، از کجا کنم، سه ماه است 
ریاست جمهوری  ارگ  پیش  بروید  هههههه  نداده،  معاش 
از  ته  بکش، دست  می کنی؟  ههههه چه  کنید،  تظاهرات 
جیبم بکش بیرون.« یکی از بچه ها دستش را درون جیب 
با  گرداننده  می پالید.  خودش  برای  و  بود  برده  او  پتلون 
زانویش محکم به او زد و کودک روی زمین افتاد. کارتن 
کیک هم از دستش روی پیاده رو افتاد. حتا در آن لحظه 
یک از بچه ها سعی می کرد از فرصت استفاده کرده کیک 
را بگریزاند. گرداننده خم شد و به سختی توانست مانع او 
شود. وضعیت ناگوار تر شده بود. گرداننده دیگر نمی خندید. 

فحش های رکیک می داد. 
صاحب مغازه سراسیمه بیرون آمد. مجهز به کاله و پیش بند 
تا  ماسک چند  از پشت  او هم  بود.  و دستکش  ماسک  و 
فحش رکیک داد و هرکس را که دم دستش برابر کرد با 
سیلی زد؛ سیلی ها اما بیشتر به هوا می خورد، چون همه 
فرار می کردند. یک کودک اما فرار نکرد. گویا می خواست 
او را واقعا با سیلی بزند و صاحب مغازه هم محکم زد به 
صورتش. چیغ زد و در جا روی زمین نشست. صاحب مغازه 
کارتن کیک گرداننده ی تلویزیون را گرفت و پس به داخل 
مغازه رفت. آقای گرداننده هم از دنبال او به داخل رفت. 
منم از روی کنجکاوی داخل رفتم. فروشنده کارتن کیک 
را که باز کرد، دیدم گداها قیافه ی کیک را به هم ریخته 
نفر در مورد »حرام زادگی« گدایان کوچه ها  است. هر دو 
شیرینی فروشی  داخل  که  کسانی  همه ی  می زدند.  حرف 
بودند، حرف های شان را تصدیق می کردند. قرار شد کیک 
مغازه  از  و  نماندم  منتظر  من  ولی  کنند،  ترمیم  نو  از  را 

خارج شدم. 
بود  اسپندی هنوز روی سنگ فرش چمپاتمه زده  کودک 
و می گریست. مشخص بود که سیلی آن قدر درد نکرده و 
او دارد تظاهر می کند. هرچند اشکش دیگر نمی آمد، ولی 
صدایش همچنان بلند بود. قطرات اشک که لحظات پیش 
از گونه اش پایین غلطیده بود، روی صورت خاک آلودش راه 
باریکی به جا گداشته بود. با یک دست گونه ی دیگرش را 
محکم گرفته بود؛ همان گونه ا ی را که سیلی صاحب مغازه 

به آن خورده بود.  
فکر  خود  با  افتادم.  راه  به  آفتاب  غروب  سمت  به  من 
می کردم چه دنیایی! کسی ۲۰ افغانی به گدایی که شاید به 
آن نیازمند است نمی دهد، ولی چهارهزار افغانی برای کسی 
کیک می خرد که قطعا به آن احتیاجی ندارد. یا هفت هزار 

افغانی برای کسی چپن می خرد که از چپن بدش می آید.

خروج از مغازه ی 
شیریین فرویش

از آن جا برجسته تر می نماید که بدانیم  این نمونه  در 
جمهوریت، از قضا دغدغه، نگرانی و مطالبه ی خود مردم 
است. یعنی این مطالبه در متن جامعه وجود دارد و 
صرفا به محرکی نیاز است که به آن سمت وسو، نظم 
اعتماد  از آنجا که دولت در جلب  اما  انسجام دهد.  و 
را  موضوع  این  که  مادامی  است،  بوده  ناکام  عمومی 
جامعه  در  انسجام  خلق  به  نه تنها  می کند،  مطرح 
منجر نمی  شود که حتا واکنش برعکس دارد و مردم 
را به خود مظنون و در برابر خودش تحریک می کند. 
از شاخص های  در واقع در نبود اعتماد به عنوان یکی 
سرمایه ی اجتماعی مردم برنامه ها و گفتمان های دولتی 

را ضدارزش ها تفسیر می کند.

بحران اعتماد و نقش دولت
سرمایه اجتماعی با کارکرد اعتمادبخشی اش، مشروعیت 
دولت ها و حکومت ها را افزایش می  دهد. شاخصی که 
دولت اشرف غنی از آن رنج می  برد، بحران مقبولیت 
است. این بحران ناشی از کاهش سرمایه اجتماعی و 
دلیل  همین  به  است.  اعتماد  یعنی  آن  مهم  شاخص 
واقع  مقبول  دولت،  جمهوریت  گفتمان  که  است 
نمی  شود. زیرا شکاف عمیقی که ناشی از بحران اعتماد 
است، به وجود آمده است. واقعیت آن است که مردم 
رای  بوده اند.  غایب  سیاسی  تصمیم های  در  همیشه 
آنان در انتخابات ها به ُسخره گرفته شده است. طبیعی 
است که گفتمان جمهوریت دولت، نمی  تواند حول خود 
اجماع ملی ایجاد کند. امری که امروز بیش از هر زمانی، 

دولت نیازمند آن است. 
از  ناشی  که  مختلف  دالیل  به  گذشته  دهه  دو  طی 
عدم  و  تمامیت خواهی  قدرت طلبی،  سوءمدیریت، 
شناخت ارزش ها و واقعیت های جامعه بود، سرمایه های 
روز ضعیف تر و ضعیف تر شد.  ما هر  نوپای  اجتماعی 
نتیجه ی این امر گسترش ناامیدی، فساد، قدرت گرفتن 
مردم  اعتماد  بین رفتن  از  و  مهاجرت  طالبان،  دوباره 
به نهادهایی بود که تقویت کننده و ضامن دموکراسی 
بودند. نه تنها مردم اعتمادشان به نهادها تضعیف شد، 
کاهش  یکدیگر  به  نیز  سیستم  اجزای  اعتماد  بلکه 
یافت. حکومت وحدت ملی، تبدیل به حکومت وحشت 
به چنین رویکردی »حکومت  ملی شد. نگرش مردم 
دوسره«، »دزدهایی که پارلمان را چور کردند و نوبت 
بعدی های شان رسیده«، »انتخابات گوسفندی« و ... بود 

که مصداق آشکار شکاف میان دولت و مردم بود. 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  در  دولت  ضعیف  عملکرد 
اداری،  فساد  گسترش  امنیت،  تأمین  و  شهروندان 
برگزاری انتخابات های پرتقلب، منازعات آشکار و پنهان 
قومی، تبعیض، ناامنی و ... مواردی هستند که می  توان 
گفت در نتیجه ی عملکرد نتایج آن ها، »اعتماد« مردم 
به سیستم و نهادهای جامعه کاهش یافت. مهم ترین 
پایین مردم  موردی که می  توان اشاره کرد، مشارکت 
در آخرین انتخابات ریاست  جمهوری است که مصداق 
واضحی از کاهش اعتماد مردم به دولت بود. در ترسیم 
چنین وضعیتی حکومت نقش اساسی دارد. حکومتی 
که می  توانست مروج و تقویت کننده سرمایه اجتماعی 
چنین  نتیجه ی  کرد.  تضعیف  را  آن  آگاهانه  باشد، 
وضعیتی این می  شود که در روایت حداقلِی جمهوری، 
اعتماد  که  چرا  نیستند.  باورمند  آن  راویان  به  مردم 
از  اجتماعی  ارکان سرمایه  از مهم ترین  یکی  به عنوان 
جامعه رخت بسته و جای خود را به شکاف عمیق داده 

است. 

پاتنام بر این باور است که اثرات سرمایه اجتماعی بر 
جامعه مدنی در نهایت منجر به پنداشت برابری سیاسی 
در جامعه می  شود. در چنین جامعه ای افراد جامعه در 

تعامل برابر با یکدیگر قرار دارند. 
از این منظر می  توان برخی سیاست های عمومی دولت 
را تحلیل کرد. چرا برنامه دسترخوان ملی به مذاق افراد 
جامعه خوش نمی  آید؟ چرا که در این نوع نگاه دولت 
به جای ارائه مطلوب خدمات و توزیع عادالنه آن و نگرش 
برابر، افراد جامعه را به گدایان تقلیل می  دهد. مخالفت ها 
از منظر  به آن، بیشتر  بدبینی نسبت  برنامه و  این  با 
بی اعتمادی به دولت نسبت به اجرایی شدن سالم این 
برنامه بود. اتهام وسیع فساد به دولت، موجب شد دولت 
نتواند این برنامه را آن گونه که مدنظر داشت، آغاز کند. 
و از همین منظر است که می  توان عدم اجرای قوانینی 
و  ساختمانی  استانداردهای  رعایت  در  تخطی  مانند 
مسکونی و فراتر از آن را تحلیل کرد. چرا که فرهنگ 
اعتماد در میان افراد جامعه نسبت به دیگری و نسبت 
به سیستم به وجود نیامده است. مردم به سیاست های 
عمومی دولت به عنوان محدودیت و گاهی ضد ارزش ها 
و منافع خود می  نگرند. پیامد چنین وضعیتی این است 
نیت  خدماتش  ارائه  و  برنامه  در  دولت  اگر  حتا  که 
خیرخواهانه داشته باشد، مردم و نهادهای مدنی به آن 
به دیده تردید نگاه می کنند. در تولید چنین شرایطی 

مقصر اصلی خود دولت است. 

سرمایه اجتماعی و ایجاد همبستگی
کارکردش  طریق  از  را  اجتماعی  سرمایه  کلمن 
منبعی  اجتماعی  سرمایه  می  گوید  و  می  کند  تعریف 
اجتماعی – ساختاری است که دارایی و سرمایه افراد 
محسوب می  شود. این دارایی شی واحدی نیست، بلکه 
ویژگی هایی است که در ساختارهای اجتماعی وجود 
دارد و باعث می  شود افراد با سهولت بیشتری وارد کنش 
اجتماعی شوند. از نظر کلمن سرمایه اجتماعی، جنبه ای 
از ساختار اجتماعی برای کنشگران است که کنشگران 
می  توانند از آن ها برای کسب منافع شان استفاده کنند. 
یکی از مهم ترین کارکردهای سرمایه اجتماعی، ایجاد 
همبستگی در درون جامعه است. پرسشی که در این 
جا مطرح می شود این است که چقدر جامعه ما توانسته 
است به همبستگی درونی نایل آید؟ داکتر عبداهلل برای 
اجماع منطقه ای و چاره جویی صلح به پاکستان می  رود. 
درحالی که در عین زمان مشاور امنیت ملی به بحث 
کهنه مرز دیورند دامن می  زند و به نوعی آب سردی 
بر تالش های عبداهلل و اهداف سفر پاکستان او می  ریزد. 
سطح  در  چندانی  همبستگی  که  است  واضح 
سیاست مداران ما در گفت وگوهای صلح وجود ندارد. در 
سطحی پایین تر، در و دیوار شهر کابل را می  بینیم که 
پر است از عکس های قهرمان های ملی ما؛ قهرمان هایی 
که اگر خوب دقت کنیم محدود به بخشی از جامعه و 
مردم ما هستند؛ قهرمان هایی که هیچ گاه نتوانسته اند 
این  کنند.  تقویت  را  ما  ملی  همبستگی  پایه های 
وضعیت نشان از عدم همبستگی ملی ما در عرصه های 
مختلف اجتماعی و سیاسی دارد. مثال روشن دیگری 
ناتوانی دولت در ایجاد همبستگی و  برای این گذاره، 
است.  جمهوریت  مطالبه ی  محور  در  عمومی  انسجام 
است،  یافته  کاهش  اجتماعی  سرمایه ی  که  آن جا  از 
و مردمی در  اجتماعی  نمی  تواند همبستگی  حکومت 
محور جمهوریت خلق کند. تأثیر مخرب آسیب دیدن 
سرمایه ی اجتماعی بر همبستگی سیاسی و اجتماعی 

آنتونی گیدنز در کتاب پیامدهای مدرنیته شرح می دهد 
که در دهه ۱۹8۰ نقش افراد در جامعه براساس مفهوم 
زن و مرد تعریف می شد. اما اکنون این نقش ها دچار 
او  است.  ارتباط  عنصر  آن  مبنای  و  شده  دگردیسی 
می گوید برای برقراری ارتباط باید »اعتماد« ایجاد کرد 
و برای ایجاد اعتماد عمومی، باید شرایطی فراهم شود 
احساس  یکدیگر  کنار  در  بتوانند  کشور  یک  مردم  تا 
آرامش و امنیت کنند. برای رفع تضادها و مشکالت در 
برقرای نظم و ثبات باید در صورت بندی های اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی جامعه تالش کرد. 
پرسش های اصلی این نوشته این است که بعد از دو 
اعتماد  با شاخص  ارتباط  در  جامعه  دموکراسی،  دهه 
نزدیک  مهم  این  به  چقدر  ما  و  دارد  جایگاهی  چه 
شده ایم. چقدر میان نهادهای ما، میان مردم ما و میان 
سیستم و مردم، اعتماد به وجود آمده است؟ اصوال این 
اعتمادسازی ضرورت جامعه ما بوده است؟ و اگر بوده 
است دالیل موفقیت و عدم موفقیت آن چه بوده است؟

جدید،  سیاسی  نظام  بنیان  و  بن  موافقت نامه  از  بعد 
از  بسیاری  بازگشت.  سرزمین  این  به  دوباره  »امید« 
مهاجرین از کشورهای همسایه و دورتر برای آینده ی 
بهتر به کشور بازگشتند. اما تمایل به مهاجرت در سال 
۲۰۱۵ و سال های بعد از آن نشان داد که دیگر مفهوم 
»امید« کارکرد گذشته اش را ندارد. پرسش این است 
که چه چیزی سبب از میان رفتن امید در جامعه شد؟ 
وضعیتی  چنین  با  ما  که  افتاد  جامعه  در  اتفاقی  چه 
روبه رو شویم؟ واقعیت این است که در طول دو دهه 
گذشته جامعه ما با بحران کاهش سرمایه اجتماعی و 

نزول آن به پایین ترین سطح ممکن مواجه بوده است.

اعتماد، شاخص مهم سرمایه اجتماعی
اعتماد،  همچون  شاخص هایی  با  اجتماعی  سرمایه 
آگاهی، مشارکت، شبکه ها و هنجارها سنجش می شود 
و جامعه ای که شاخص های یادشده در آن وجود داشته 
باشد، از میزان قابل توجهی سرمایه اجتماعی برخوردار 
است. سرمایه اجتماعی منبعی برای کنش جمعی است 
که عامل ارتباط دهنده اجتماعی است. به مدد سرمایه 
اجتماعی است که می توان از منابع فیزیکی و انسانی در 

جهت رشد و انکشاف جامعه استفاده کرد. 
سرمایه اجتماعی حمایت کننده رفتار جمعی است. به 
می برد  باال  آن  ناقضان  برای  را  هزینه ها  که  معنا  این 
برای همکاری و عدم همکاری در  و به عنوان بستری 
آینده عمل می کند. از این منظر مهم ترین نقش سرمایه 
اجتماعی، افزایش سهولت همکاری افراد و سازمان ها 
در جامعه است و آنچه این همکاری را پذیرا و آماده 
که  میزانی  به  بنابراین  است.  اعتماد  عنصر  می  کند، 
سطح اعتماد در جامعه ای بیشتر باشد، احتمال افزایش 

مشارکت در جامعه بیشتر خواهد بود.

عملکرد سرمایه اجتماعی در حوزه سیاست
بیشتر  نهادی  مقوالت  در  اجتماعی  سرمایه  عملکرد 
اهمیت دارد و یکی از مهم ترین بخش هایی که بر آن 
تأثیرگذار است، حوزه سیاست است. بیش از هر کسی 
می  شود.  مشاهده  نظریه  این  تبیین  در  پانتام  ردپای 
او تأثیر سرمایه اجتماعی را در این حوزه بر تأثیر آن 
بر جامعه مدنی و ارزش ها و ساختارهای جامعه مورد 
بحث قرار می  دهد. برابری سیاسی را یکی از مهم ترین 
ارزش های شکل دهنده جامعه مدنی محسوب می  کند 
و مفهوم شهروند را در کانون این رابطه قرار می  دهد. 

سهراب سروش

شکاف عمیق؛ 

چرا جامعه افغانستان دچار یب اعمتادی است؟
حسین علی کریمی

انفجار ماین کنارجاده ای در نیمروز؛ فرمانده پولیس ولسوالی »کنگ« و شش سرباز دیگر کشته شدند
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

ولسوالی  دیگر در مرکز  انفجار  دیروز، در یک  از چاشت  قبل  است که  این درحالی 
کنگ، پنج سرباز پولیس کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند.

این رویداد ناشی از برخورد موتر حامل این نیروهای پولیس با ماین کنارجاده ای بوده 
و زمانی رخ داده است که آنان مصروف گشت زنی در مرکز ولسوالی کنگ بوده اند.

مسئولیت این انفجار را شخص و یا گروهی هنوز به عهده نگرفته است.
والیت نیمروز در جنوب غرب کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان طالبان 

در بخش هایی از این والیت از جمله ولسوالی کنگ حضور و فعالیت گسترده دارند.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت نیمروز تأیید می کنند که در نتیجه ی انفجار ماین 
این  پولیس  فرمانده  هوتک،  فیض محمد  والیت،  این  کنگ  ولسوالی  در  کنارجاده ای 

ولسوالی و شش پولیس دیگر کشته شده اند.
بهرام حقمل، سرپرست دفتر مطبوعاتی والی نیمروز به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این رویداد حوالی ساعت ۳:۰۰ پس از چاشت دیروز )سه شنبه، ۲۹ میزان( در مرکز 

ولسوالی کنگ رخ داده است.
آقای حقمل افزود که موتر حامل این فرمانده پولیس با ماین کنارجاده ای جنگ جویان 

گروه طالبان برخورد کرده است.

بریتانیا برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ۷۰ میلیون پوند کمک می کند
در مسیر ثبات و صلح پایدار صورت می گیرد. سفارت بریتانیا در کابل همچنان حمله ی 
اخیر جنگ جویان گروه طالبان در والیت هلمند را محکوم کرده و گفته است که این 
کشور از تلفات غیرنظامیان در این حمله نگران است. در این حمله ی طالبان در والیت 

هلمند دست کم ۳۰ نیروی دولتی و ۳۰۰ جنگ جوی گروه طالبان کشته شدند.
این سفارت از طرف های درگیر خواسته است که برای تأمین آتش بس تالش کنند.

سفارت بریتانیا در کابل درحالی از کمک ۷۰ میلیون پوندی این کشور به حمایت از 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خبر می دهد که دو روز پیش هیأت صندوق اعتماد 
نیروهای امنیتی افغانستان در سازمان ناتو در نشستی، به حمایت از نیروهای افغان تا 

سال ۲۰۲۴ میالدی تعهد کرده است.

اطالعات روز: سفارت بریتانیا در کابل می گوید که این کشور ۷۰ میلیون پوند برای 
سال آینده ی میالدی )۲۰۲۱( برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 

کمک می کند.
در خبرنامه ای که دیروز )سه شنبه، ۲۹ میزان( از سوی سفارت بریتانیا در کابل به نشر 
رسیده، آمده است که این کشور دو روز پیش در نشست عمومی بروکسیل، این کمک 

را به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تعهد کرده است.
تمویل کنندگان  سایر  مالی  حمایت های  کنار  در  که  است  شده  تأکید  خبرنامه  در 
و  تخنیکی  مالی،  کمک های  ارایه ی  جهت  در  بریتانیا  مالی  حمایت  این  افغانستان، 
تخصصی به این نیروها و تقویت فعالیت های عمده ی آنان به منظور قراردادن افغانستان 



و  بنشینند  آن جا  در  بروند  دقیق  ارزیابی  و  تحلیل  درنظرداشت 
به عنوان میانجی عمل کند.« 

افغانستان  منازعات در  نمونه سنتی حل  نعمت  به گفته ی خانم 
سوم  طرف  با حضور  می توانند  بهتر  افغان ها  که  می آموزد  ما  به 
پیدا کنند: »در جرگه ها و شوراها  نظر  توافق  اختالفی  در موارد 
یک یا چند بزرگ مردمی صالحیت مدیریت پروسه حل منازعه 
با نیت  این طرف سوم در نقش میانجی  بر عهده می گیرند و  را 

خیرخواهی زمینه ی کاهش اختالف ها را فراهم می کند.«
با  گفت وگو  در  پژوهشگر  و  نویسنده  مهدی،  محی الدین  دکتر 
اطالعات روز می گوید بدون طرف سوم میانجی گر رسیدن به راه 
حل ممکن نیست. حتا از نظر آقای مهدی همین حاال در عمل 
میانجی در مذاکرات حضور دارد: »نه تنها وجود میانجی در جریان 
مذاکرات ضرورت است، بلکه همین حاال هم عمال میانجی حضور 

دارد. اگر میانجی نمی بود که مذاکرات اصال شروع نمی شد.«
بی بی سی  به  افغانستان  مذاکره کننده  هیأت  از  منابعی  نیز  قبال 
تأیید کرده است که با پیش آمدن اختالف، برخی کشورهای عضو 
گروه حامی صلح افغانستان برای رفع »اختالف موجود میان هیأت 
روزهای  در  طالبان  اما  شده اند.  کار  به  دست  دولت«  و  طالبان 
نیست.  میانحی  به  نیاز  که  گفته اند  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز 
توافق  خود  بین  تیم  دو  »هر  که  است  گفته  طالبان  سخن گوی 
کرده بودیم که نیاز به میانجی نیست و ما بین خود می نشینیم. ما 

باور داریم که مشکالت را بین خود حل کرده می توانیم.«
اورزال نعمت نیز می گوید، برخی کشور به طور غیررسمی عمال در 

مذاکرات صلح میان افغان ها میانجی گری می کند. 

فرمول جدید
آخرین نشست گروه تماس هیأت های گفت وگو کننده افغانستان 
و طالبان هفته پیش برگزار شد، اما گره بن بست باز نشد و تنها 

توافق شد که نشست ها ادامه پیدا کند. 
از فرمول دیگری برای  باید  عمر صمد می گوید در شرایط فعلی 
برای  گزینه  دو  صمد  آقای  شود.  استفاده  بن بست ها  از  عبور 
خشونت  کاهش  همچنان  و  صلح،  روند  تسریع  و  سهولت  ایجاد 
گروه  یک  ایجاد  »اول  می کند:  پیشنهاد  بیشتر،  اعتمادسازی  و 
یک   سرپرستی  تحت  می تواند  که  مشوره دهنده  و  ناظر  کوچک 
مرجع بی طرف و با اعتبار بین المللی شکل افغانی، چند ملیتی و 
یا ترکیب هر دو را داشته باشد. دوم این که یک میانجی بااعتبار 
بین المللی از جانب شورای امنیت ملل متحد برای سهولت بخشیدن 

به روند مذاکرات انتخاب شود.« 
و  بین المللی  نهادهای  افغانستان،  صلح  روند  قبال  در  تاکنون 
برخورد  احتیاط  با  ملل متحد  امنیت سازمان  به خصوص شورای 
یک  قالب  در  مشوره دهی  یا  میانجی گری  درخواست  و  کرده 
مذاکره کننده  به طرف های  یا شخص مشخص  یک کشور  گروه، 
نداده است. به نظر می رسد که بازیگران بین المللی در این زمینه 

می خواهند جانب احتیاط را بگیرند. 
دکتر اورزال نعمت معتقد است که میانجی در پروسه صلح کنونی 
را  صلح  روند  طرف  یک  از  کند؛  بازی  عمده  نقش  دو  می تواند 
سرعت بخشد و از سوی دیگر، زمینه حسابدهی و تعهد طرف ها را 
تضمین کند: »میانجی باعث تسریع روند مذاکرات صلح می شود و 

دو طرف را در قبال تعهدات شان حسابده قرار می دهد.« 
مذاکرات در قطر در حالی به بن  بست رسیده که میدان جنگ گرم 
یافته  افزایش  بی پیشینه ی  به طور  افغانستان  در  است و خشونت 
در  دارد.  ادامه  که  است  هفته  یک  از  بیش  هلمند  جنگ  است. 
نتیجه ی جنگ صدها خانواده آواره شده اند. همچنان دو روز پیش 
انفجاری مرگباری در والیت غور در مرکز کشور رخ داد که بیش 

از ۱۵ تن کشته و ده ها نفر زخمی شدند. 
نیاز  افغانستان برای  ارزیابی  اورزال نعمت، رییس واحد تحقیق و 
به میانجی دالیلی بیشتر برمی شمارد: »میانجی می تواند میکانیزم 
باعث شفافیت روند شود... میانجی  و  بیاورد  به وجود  را  عملیاتی 

می تواند دو طرف را به آتش بس متعهد کند.« 

بود،  الهیات  خدمت کار  واقع  در  فلسفه  بود. 
فالسفه  و  ارسطو  آثار  وقتی  رشته ها.  باالتریِن 
فلسفه  اساتید  رسید،  پاریس  دانشگاه  به  عرب 
از زاویه متفاوتی به  یا هنر، کم کم یاد گرفتند 
جهان بنگرند و از خود بپرسند که آیا زندگی 
فلسفی بهترین زندگی نیست و آیا روش فلسفه 
روش علمی واقعی نیست؟ به عبارت دیگر، آیا 
حقیقت علمی باالتر از حقیقت انجیلی نیست؟ 
دانشمندان دانشکده هنر به تدریس اندیشه های 
نو یا به اصطالح آن زمان »ارتدادآمیز« ابن رشد و 

سایر فالسفه عرب شروع کردند.
وحشت کلیسا را فراگرفت.

سه حمله اول کلیسای کاتولیک بر فالسفه عرب 
در سال ۱۲۷۰ صورت گرفت. شناخته شده ترین 
آن کتاب توماس آکویناس تحت عنوان »درباره 
وحدت عقل، در رّد ابن رشدیان« بود. آکویناس 
در پادشاهی سیسیل به دنیا آمده بود، کشوری 
ارتدکس  و  کاتولیک  مسیحیان  آن هم  در  که 
و هم مسلمانان عرب زندگی می کردند. مایکل 
اسکات، مترجم ابن رشد، با خانواده اش به این 
پادشاهی نقل مکان کرد و در آن جا ترجمه های 
فرقه  راهب  که  آکویناس  داد.  ادامه  را  خود 
ناپل  دانشگاه  در  را  فلسفه  بود،  دومینیکی ها 
فرا گرفت، جایی که او در آن به احتمال زیاد 
را  میمون  ابن  و  رشد  ابن  ارسطو،  اندیشه های 
مطالعه کرد. پس از آن، او به پاریس رفت و به 
تحصیل در رشته های هنر و الهیات پرداخت. او 
همانند سایر فیلسوف ها نمی توانست روش علمی 
تصمیم  او  بنابراین  بگیرد.  نادیده  را  ارسطویی 
ایده های  با  مقابله  برای  روش  این  از  تا  گرفت 

کنونی  امکانات  و  خود  حقوق  از  دیگر  اکنون 
زندگی آگاه است. حضور زنان در گفت وگوهای 
صلح که نمایندگی از یک بخش بزرگ جامعه 
می کند، تصویر تازه ای از زنان افغانستان را برای 
طالبان به نمایش می گذارد؛ زنانی توانمند و دانا 

که از حقوق خود آگاهی دارند.
باید  شبکه: چه موضوعاتی در مورد زنان 

در این گفت وگوها مورد بحث قرار گیرد؟
که  من  مانند  کسانی  و  من  پیام  غوری: 
را  خود  عزیزان  و  سرپرست  خانواده،  اعضای 
طالبان  سوی  از  و  داده  دست  از  جنگ ها  در 
متحمل درد شده اند، این است که زنان افغان 
به درس خواندن و کار کردن ادامه خواهند داد. 
که  می خواهیم  دولت  مذاکره کننده ی  تیم  از 
این پیام را مدام برای طالبان تکرار کنند. حق 
کار و تحصیل زنان، موضوعات اقتصادی آنان و 
حضورشان در جامعه، از موضوعات بسیار مهمی 
است که باید خط سرخ دولت در مذاکرات صلح 

باشد.
شبکه: ظرفیت تیم مذاکره کننده ی دولت 
برای نمایندگی از مردم را چگونه ارزیابی 

زیرا برخالف اصول دین اسالم و مسیحیت پیش 
می رفتند و هنوز هم همین طور است، زیرا هردو 
و  آفریده،  را  جهان  خداوند  که  می گویند  دین 
کرده  زندگی  نیک  اگر  می میرند،  آدم ها  وقتی 
بودند، به بهشت راه پیدا می کنند و اگر بد، به 

جهنم می روند.
ارتدادآمیز  کافی  حد  به  ایده ها  این  این که  با 
بودند، اما ارسطو و فالسفه عرب ایده خطرناک تر 
از این ها را نیز معرفی کردند. ارسطو در »اخالق 
زندگی  که  می کند  ادعا  خود  نیکوماخوسی« 
فلسفی بهترین زندگی است و »اگر عقل الهی 
است، پس زندگی مطابق آن نیز الهی است« و 
این می تواند ما را »جاودان« کند. فالسفه عرب 
همچون فارابی، ابن باجه، ابن سینا و ابن رشد، 
همه از این ایده حمایت می کردند، همان طور که 
موسی ابن میمون، فیلسوف یهودی که بیشتر 
زبان  به  و  کرد  زندگی  قاهره  در  را  خود  عمر 
عربی می نوشت، از آن حمایت کرد. بنابراین از 
نظر آن ها زندگی مذهبی نه، بلکه زندگی فلسفی 
و  مسلمان  متکلمان  برای  بود.  زندگی  بهترین 
همتایان مسیحی شان، این بیش از یک »پلی در 
دوردست« بود. با این حال، تأثیر این اندیشه ها 
اولین  زمان  همان  در  زیرا  بود  قوی تر  اروپا  در 

دانشگاه های اروپایی تأسیس می شدند.
تأسیس  پاریس در سال ۱۲۰۰  دانشگاه  وقتی 
پزشکی،  دانشکده  داشت:  دانشکده  چهار  شد، 
یا هنر  یا هنر. فلسفه  الهیات و فلسفه  حقوق، 
فلسفه  این  بودند.  رشته ها  سایر  پیش نیاز 
شامل  عربی،  فلسفه  و  یونانی  فلسفه  همانند 
مطالعه بالغت، ریاضیات، علوم طبیعی و نجوم 

زنان ایم.«
با  رابطه  در  شما  کلی  دیدگاه  شبکه: 
با  گفت وگو  آیا  چیست؟  صلح  مذاکرات 
زنان  و  ندارد  گروهی که پیشینه ی خوبی 
در دوره ی حاکمیت آن آسیب دیده اند به 

جایی خواهد رسید؟
غوری: به نظر من مذاکرات تا کنون مورد قبول 
مردم نبوده است و ظاهرا دولت در برابر طالبان 
یک  به عنوان  اما  دارد،  زیادی  انعطاف پذیری 
شهروند قربانی جنگ که مادرم به دست طالبان 
کشته شده است، خوشحالم که حداقل صدای 
گوش  به  افغانستان  زنان  و  مردم  محرومیت 
مخالفان رسانده می شود. زنان امروز افغانستان، 
درس  آنان  نیستند؛  پیش  بیست سال  زنان 
می خوانند و کار می کنند و در میان شان زنانی 
هستند که به مدارج عالی علمی دست یافته اند، 
سفیر  حتی  و  معلم  سارنوال،  قاضی،  زنان  ما 
داریم. طالبان باید بدانند که، زنی که در والیت 
دوردستی مثل غور مورد خشونت قرار می گرفت 
و هیچ گونه آگاهی از حقوق خود نداشت و حتی 
می کرد،  تحمل  خانه  در  را  خود  زایمان  درد 

اندلس،  پایتخت  قرطبه،  در   ۱۱۶۲ سال  در 
منطقه ی مسلمان نشین قدیمی اسپانیا به دنیا 
او در  ابن رشد همانند پدرش قاضی بود.  آمد. 
پاسخ به تقاضای حاکم المحاد که از او خواسته 
بود ارسطو را توضیح دهد، پروژه ی عظیم خود در 
زمینه تفسیر همه ی آثار این فیلسوف یونانی را 
آغاز کرد. کمتر از ۲۰ سال پس از مرگ ابن رشد 
در سال ۱۱۹8، مایکل اسکات، روشنفکر مشهور 
اسکاتلندی، تفسیرهای ابن رشد را ترجمه کرد. 
بدین ترتیب در قرن سیزدهم، ارسطو »فیلسوف« 
و ابن رشد »مفسر« شد. با این حال، کار ابن رشد 
فقط توضیح اندیشه ارسطو برای اروپای التین 
نبود، بلکه او هم این فیلسوف را تفسیر کرد و 
هم برخی ایده های بکر را در آثار خود اضافه کرد.

یکی از آن ایده ها این بود که یک »عقل کل« یا 
)Universal Intellect( وجود دارد که بین 
همه ی افراد زنده مشترک است. هر شخص در 
این عقل و در نتیجه  از  بدو تولد خود بخشی 
 )Universal Truth( یا  کلی«  »حقیقت 
وقتی  ایده،  این  برطبق  می کند.  دریافت  را 
شخصی می میرد، عقل فردی او دوباره به عقل 
کل می پیوندد. ایده ی دیگر این بود که برخالف 
عقل، روح مادی و در نتیجه فانی است. به عبارتی 
ساده، ابن رشد معتقد بود که عقل جاودانه است 
اما روح این طور نیست. ایده سوم، هرچند گرفته 
شده از ارسطو، این بود که جهان ابدی است و 

بنابراین توسط خدا خلق نشده است.
این ها فقط ایده های فلسفی نبودند. این ایده ها از 
نظر روش تحلیلی ارسطو به لحاظ علمی اثبات 
شده بودند. این ایده ها مسلما مشکل آفرین بودند، 

تفاوتی با دیگر شهروندان ندارند.
نگینه خلیلی غوری، فعال حقوق زن و رییس 
سارنوالی استیناف رسیدگی به تخلفات اطفال، 
و  مدنی  جامعه ی  شبکه ی  با  گفت و گویی  در 
حقوق بشر )شبکه( می گوید از آن جایی که یکی 
از مشکالت عمده ی طالبان بحث حقوقی زنان 
است، حضور نمایندگان زن در مذاکرات صلح 
و گفت وگوی مستقیم آنان با تیم طالبان، گام 
بزرگ و موثری برای تفهیم خواسته های بانوان 
به طالبان است: »طالبان  آنان  پیام  و رساندن 
حقوق  زنان  برای  که  گفتند  گفت وگوها  در 
اسالمی قائل می شوند، وقتی تمام قوانین نافذه 
و قانون اساسی کشور برگرفته از اسالم است، 
منظور آنان از حقوق اسالمی چیست؟ این نشان 
می دهد که طالبان هنوز حضور زنان را به عنوان 
را  آنان  و  نپذیرفته اند  اجتماعی  واقعیت  یک 
جنس دوم می پندارند. حضور نمایندگان زن در 
مذاکرات صلح خط و نشانی برای طالبان است 
تا بدانند ما جنس دوم نیستیم، ما هم شهروندان 
افغانستان ایم، درس خوانده ایم و کار می کنیم و 
حقوق  از  دفاع  مدعیان  از  هم  گفت وگوها  در 

هم در قبرستان معروف »پِر-الِشز« پاریس به 
خاک سپرده شده اند.

پیتر بزرگوار عالقه ی عمیقی به اسالم داشت. او 
چندین بار به ساراگوسا و تولدوی اسپانیا سفر 
کرد تا درباره اسالم ــ موی دماغ اروپا در دوران 
جنگ های صلیبی ــ بیشتر بیاموزد. او دستور 
ترجمه شود.  به التین  اولین بار  برای  قرآن  داد 
از  اسالم  درباره  آموختن  کار  این  از  او  هدف 
آوازه ها و شنیده ها  به جای  اسالم،  روی کتاب 
بود. به احتمال زیاد در جریان همین سفرها بود 
با فالسفه عرب آشنا شد، کسانی که  که پیتر 
به جای قانون دین، از »اخالق طبیعی« پیروی 
باجه،  ابن  محققان،  برخی  گفته  به  می کردند. 
برجسته ترین این فالسفه، در آن زمان در اسپانیا 
زندگی می کرد. ابن حقان، مورخ معاصر عرب، 
را  قیامت  و  رد  را  قرآن  باجه  ابن  که  می گوید 
انکار می کرد. همچنین ابن باجه اصال اهمیتی 
به قانون الهی نمی داد، زیرا او فقط به علم باور 
داشت. زندگی این مرد نه توسط خدا بلکه توسط 

سیارگان و ستارگان هدایت می شد.
این که ابن حقان سکوالریسم ابن باجه را شاخ و 
برگ داده یا خیر، بماند، اما اندیشه ی ابن باجه 
هنوز برای پیتر بزرگوار و مهمان تکفیرشده ی 
وی در کلونی، کشف شگفت انگیزی بود. کشفی 
که می گفت در جهان اسالم فیلسوفانی هستند 

که مخالف دینند.
اما این تازه آغاز ماجرا بود.

اسپانیا  در  که  دانش  از  کوهی  وجود  شایعه ی 
منتظر کشف شدن است، همچون صاعقه ای اروپا 
را درنوردید. مترجمان از بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و 
آلمان راه طوالنی تولدو را در پیش گرفتند. آن ها 
در آن جا می توانستند کتاب های یونان باستان را 
که به زبان عربی ترجمه شده بود، پیدا کنند. 
عرب  دانشمندان  نظرهای  به  آن جا  در  آن ها 
این کتاب ها و متون علمی و فلسفی  درباره ی 
تولیدشده توسط خود این دانشمندان دسترسی 

داشتند. اما هدف اصلی، شناختن ارسطو بود.
فصل  چند  فقط  التین  اروپای  در  آن زمان  تا 
ارسطو  »آنالیتیک«  یا  »آنالوطیقا«  کتاب  اول 
اما  بود.  شده  شناخته  است،  منطق  درباره  که 
نفر می توانست  ناگهان یک  دیری نگذشت که 
کند.  پیدا  التین  اروپای  در  را  ارسطو  آثار  کل 
اندیشه ارسطو به سه دلیل مهم بود: متدولوژی 
علمی یا استدالل برهانی وی، علوم طبیعی وی 
و اخالق وی که »اخالق نیکوماخوسی« است. با 
این حال، کتاب های ارسطو فقط در به اصطالح 
که  تفاسیری  می شد.  یافت  تفسیر  کتاب های 
در آن هر پاراگراف از نوشته ارسطو نقل شده و 
سپس توسط یک مفسر توضیح داده شده بود. از 
آن جا که درک اندیشه ی ارسطو به خودی خود 
بسیار دشوار است، دانشمندان اروپایی از این که 
فالسفه عرب را داشتند که هر بخش از اندیشه 
ارسطو را توضیح می دادند، خوشحال بودند. به 
همین دلیل است که ارسطو در قرن سیزدهم 
در اروپای التین، از طریق تفسیر مفسران عرب 

شناخته شد.
مشهورترین مفسر عرب ابن رشد بود. ابن رشد 

بخش  در  فعاالن  از  شماری 
حقوق زن به این باورند که حضور 
صلح  مذاکرات  در  زن  نمایندگان 
طالبان  به  را  پیام  این  می تواند 
از  نیمی  به عنوان  زنان  که  برساند 
در  می توانند  کشور  شهروندان 
سهمی  عرصه ها  تمام 
با مردان داشته  برابر 
باشند و از لحاظ 
به  دسترسی 
هیچ  حقوق 

اعتقاد داشتند.
حمله سوم در سال ۱۲۷۰ توسط اسقف پاریس، 
 ۱۳ از  لیستی  او  گرفت.  صورت  تمپیر،  اتین 
نظریه فلسفی را که در دانشگاه پاریس ممنوع 
شد، منتشر کرد. اولین نظریه تز وحدت عقل از 
ابن رشد بود که می گوید »تمام آنچه این جا بر 
روی زمین اتفاق می افتد براساس ضرورت اجرام 
آسمانی است.« این ایده به طور گسترده مورد 
تأیید تمام فالسفه عرب بود. معلمان دانشکده 
هنر دانشگاه پاریس ظاهرا به این محکومیت ها 
همان  بعد  سال  هفت  زیرا  نمی دادند،  اهمیتی 
اسقف لیستی از ۲۱۹ نظریه را منتشر کرد که 

تدریس آن ممنوع شد.
به نظر می رسد که محکومیت ها و اتهامات سال 
۱۲۷۷ مؤثر بوده. آن عده از اساتید فلسفه که 
)یا حتا  الهیات  می خواستند فلسفه را در کنار 
باالتر از آن( قرار دهند، و فلسفه عرب را تدریس 
می کردند، عقب نشینی کردند یا مجبور شدند از 
پاریس فرار کنند. این به معنای پایان حاکمیت 
فلسفه عرب در پاریس برای بیش از یک قرن 
بود، اما نه به معنای پایان آن در تمام اروپا. برخی 
از اساتید فلسفه به آلمان گریختند و برخی دیگر 
به ایتالیا پناه بردند، جایی که فلسفه عرب تا پایان 
در  آلیگیری  دانته  بود.  محبوب  شانزدهم  قرن 
»کمدی الهی« خود با قراردادن ابن سینا و ابن 
رشد در »برزخ« در کنار فیلسوفان اصلی یونان، 
به فالسفه عرب ادای احترام می کند. در کمدی 
سختی  به  آن  در  که  است  جایی  برزخ  الهی، 
رنجی وجود دارد و در آن جا فالسفه می توانند در 
مورد فلسفه و علم بحث کنند. دانته همچنین به 
سیگر برابانتی، استاد اصلی فلسفه در پاریس، که 
احتماال هدف اصلی حمالت توماس آکویناس و 
اسقف تمپیر بود، احترام به جا می آورد. سیگر در 
»بهشت دانته« سکونت دارد زیرا او روش علمی 

جدیدی را در دانشگاه پاریس تدریس می کرد.
از قرن ۱۲ به بعد در اروپای التین فلسفه را یونانی 
و عربی می دانستند. اما درحالی که فالسفه یونان 
به عهد باستان سپرده شده بودند، فالسفه عرب 
محرکان معاصر بودند که سکوالریسم را پیش 
می راندند و از دفاع از عقاید مغایر با سنت های 
دینی غالب واهمه ای نداشتند و یا آن ها را در 
جا مورد تمسخر قرار می دادند. آن ها کتاب های 
را  »ثابت شده«  افسانه های  از  مملو  مقدس 
را  متون  این  آن هم  با  اما  می خواندند  دروغین 
برای توده هایی که بیش از حد بی سواد یا برای 
پذیرفتن حقیقت علمی بیش از حد احمق بودند، 
مفید می دانستند. جای تعجب نداشت که کلیسا 

وحشت کرده بود.
ایده ها،  از سرکوب چنین  این حال حتا پس  با 
فیلسوفان  بهشت  قرن ها  برای  اسالم  جهان 
اندره   ،۱۷۳۷ سال  در  ماند.  باقی  آزاد اندیش 
فرانسوا بورو دسالندس »تاریخ انتقادی فلسفه« 
را منتشر کرد که در آن شرح می دهد که در 
جهان اسالم چگونه با بیگانگان با نهایت احترام 
رفتار می شود. دسالندس با کنایه می گوید که 
پیتر آبالر، مرتد صومعه کلونی، اگر در سرزمین 
مسلمانان می زیست، اوقات راحت تری می داشت.

شبکه: به نظر شما چه تضمینی وجود دارد 
بر  صلح  گفت وگوهای  از  پس  طالبان  که 

تعهدات خود پابند بمانند؟
وجود  تضمینی  هیچ  فعال  متأسفانه  غوری: 
ندارد، این روزها با این که دولت در حال مذاکره 
با طالبان است، در چند نقطه ی کشور جنگ 
گفت وگوهایی  پرده  پشت  شاید  دارد.  جریان 
ما  بی خبرند.  آن  از  مردم  که  می گیرد  صورت 
روبه رو  با یک گروه مخالف  تنها  افغانستان  در 
نیستیم، بلکه با گروه های متفاوتی تحت عنوان 
برای  که  طالبانی  نخست  مواجهیم؛  طالب 
مخالف  و  می جنگند  اعتقادی شان  ارزش های 
موضوع های چون حضور امریکایی ها در کشور 
طالبانی  نیز  یکی  و  زنان اند  حقوق  مسأله ی  و 
دلیل  و  می جنگند  پولی  منافع  برای  فقط  که 

پیوستن شان به این گروه نیز فقر است.
برای  باید  جهانی  جامعه ی  غوری،  بانو  باور  به 
تضمین عملی شدن تعهدات طالبان وارد عمل 

شود.
نوت: این مصاحبه توسط شبکه جامعه  مدنی 
و مسئولیت  امتیاز  و  تهیه شده  بشر  و حقوق 
آن به این شبکه برمی گردد. این سلسله مطالب 
تفاهم همکارانه در اطالعات روز  براساس یک 

نشر می شود.

نیوالینز – کوئرت دبئوف
مترجم: جلیل پژواک

پیتر آبالر، اندیشمند و کشیش فرانسوی، یک 
سال قبل از مرگش در سال ۱۱۴۲ آخرین کتاب 
خود، »مکالمات«، را به پایان رساند. این کتاب 
داستان  است،  شده  نوشته  التین  زبان  به  که 
یک  و  یهودی  یک  مسیحی،  یک  گفت وگوی 
»فیلسوف« را روایت می کند. فیلسوف شخصیت 
اصلی کتاب است. او می خواهد بداند که کدام 
عقل  با  یهودیت،  و  دین مسیحیت  دو  از  یکی 
بحث،  دور  یک  از  پس  درمی آید.  جور  بیشتر 
فیلسوف نتیجه می گیرد که »یهودیان احمق و 
ندارد  تعجب  جای  البته  دیوانه اند.«  مسیحیان 
نتیجه گیری  این  موافق  و مسیحی  یهودی  که 

نیستند و بحث از سر گرفته می شود.
اما پرسش این است که این فیلسوف کیست؟

آبالر او را »پسر اسماعیل« معرفی می کند، که 
متعلق به مردمی است که پسران شان را در ۱۲ 
سالگی ختنه می کنند. دانشمندان با اتفاق آرا بر 
باورند که فیلسوف کتاب آبالر، حتما یک  این 
مسلمان است. با این حال، حتا اگر این فیلسوف 
مسلمان متولد شده باشد، در جریان گفت وگو 
به نظر نمی رسد که انسان معتقدی باشد. او در 
برابر یهودی و مسیحی از »اخالق طبیعی و یک 
که  گرفته  یاد  او  می کند.  دفاع  طبیعی«  دین 
چه چیزی بد و چه چیزی خوب است و مردم 
چگونه می توانند با تحصیل در مکاتب فلسفی به 

»زندگی خوب« برسند.
دسترسی  عرب  فالسفه  آثار  ترجمه   به  آبالر 
نداشت. یا آن ها را نمی شناخت. او یک قرن قبل 
اروپا را به  از آن که متفکران مسلمان نوع نگاه 
فلسفه و کالم تغییر دهند، درگذشت و در زمان 
اندیشه  سکوالرشدن  از  نشانه ای  هیچ  حیاتش 
بین  چگونه  آبالر  پس  نداشت.  وجود  اروپایی 
خردگرایی و اسالم رابطه برقرار می کند و جالب تر 
از آن، از کجا به این فکر می رسد که در جهان 
اسالم، فیلسوفانی هستند که دین خود را کنار 

گذاشته و زندگی عقالنی را انتخاب کرده اند؟
بود،  کتابش  نوشتن  آبالر مشغول  که  هنگامی 
در تبعید زندگی می کرد. او در سال های اولیه 
»پدران  متون  به چالش کشیدن  با  خود  زندگی 
بعدا  کلیسا« در چندین مدرسه پاریس ــ که 
را  کلیسا  ــ  شدند  تبدیل  پاریس  دانشگاه  به 
سال ها  از  پس  کلیسا  بود.  کرده  خشمگین 
تمام  سرانجام  آبالر،  متوقف کردن  برای  تالش 
عقاید او را محکوم و او و پیروانش را تکفیر کرد. 
کلیسا او را مجبور به زندگی در دیر »کلونی«، 
کرد  وسطا  قرن  اواخر  صومعه  قدرت مندترین 
این »پیتر  اما  و همه ی کتاب هایش را سوزاند. 
که  بود  کلونی  صومعه  بزرگ  راهب  بزرگوار«، 
اتاقی را در اختیار آبالر گذاشت. جایی که او در 

آن تا زمان مرگ اقامت داشت. 
رابطه ی  به خاطر  بیشتر  آبالر  این حال  با 
عاشقانه اش با »هلوییز د اژونتی« ــ که به اجبار 
زمانه عمر خود را به عنوان یک راهبه در کلیسا 
به  هردو  که  عاشقانه ای  نامه های  و  ــ  گذراند 
یکدیگر می نوشتند، مشهور است. آن ها در کنار 

به اصطالح »اثبات«  او  ابن رشد استفاده کند. 
کرد که ابن رشد ارسطو را اشتباه ترجمه کرده و 
این که امکان ندارد یک عقل برای همه ی مردم 
وجود داشته باشد. آکویناس ابن رشد را »مفسد 
ارسطو« می خواند و او را به خاطر »اعتقاد به دو 
ـ،  ـ حقیقت فلسفی و حقیقت دینیـ  حقیقت«ـ 
امری که از نظر خودش امکان پذیر نبود، مالمت 
می کرد. او همچنین به پیروان پاریسی ابن رشد 
هشدار داد که ایده های این »مفسر« با مسیحیت 

ناسازگار است.
رومی،  جیلز  بود.  گسترده تر  بسیار  دوم  حمله 
»خطاهای  درباره  کتابی  آگوستینی،  راهب 
رشد،  ابن  ارسطو،  او  نظر  از  نوشت.  فالسفه« 
یا  میمون،  ابن  و  الکندی  غزالی،  سینا،  ابن 
عرب  یک  و  مسلمان  عرب  چهار  یونانی،  یک 
کنید  تعجب  شاید  بودند.  »فالسفه«  یهودی 
که چرا جیلز، غزالی را یکی از فالسفه می دید. 
در واقع، غزالی در جهان اسالم همان نقشی را 
بازی کرد که آکویناس در اروپای التین: حمله 
خودشان.  استدالل های  طریق  از  فالسفه  به 
یا  فیلسوفان«  »تناقض گویی های  در  غزالی 
و   ۱۰۹۱ سال های  بین  که  »تهافت الفالسفه« 
۱۰۹۵ نوشته شده، به دو فیلسوف اصلی جهان 
او  کرد.  حمله  سینا  ابن  و  فارابی  یعنی  اسالم 
درست مثل اروپاییان بعد از وی، در کتاب خود 
شکایت از این دارد که فیلسوفان از طرف مردم 
جدی تر گرفته می شوند زیرا آن ها از روشی علمی 
استفاده می کنند که به آن ها در امور دینی نیز 
اعتبار می بخشد. اما او قبل از نوشتن این حمله، 
کتابی نوشته بود تحت عنوان »مقاصد الفالسفه« 
یا هدف فیلسوفان، که فلسفه ابن سینا را خالصه 
می کند. در اروپای قرن سیزده، فقط همین کتاب 
اروپایی ها  دلیل،  همین  به  و  بود  شده  ترجمه 
معتقد بودند که غزالی در واقع پیرو ابن سینا و 

در نتیجه خودش نیز یک فیلسوف است.
کتاب  در  غزالی  که  کاری  مانند  درست  جیلز 
تناقض گویی های فیلسوفان کرده است، فالسفه 
عرب و عمدتا ابن رشد را به بی ایمانی متهم کرد. 
او گفت که مخالفت با ابن رشد باید بیشتر از 
مخالفت با ارسطو باشد، زیرا به گفته ی او، ابن 
رشد »قانون مسیحیان ]یعنی انجیل[ که همان 
قانون  همچنین  و  هست  ما  کاتولیک  قانون 
خداوند  معتقدند  که  قرآن[  ]یعنی  مسلمانان 
جهان را خلق کرده است، تحقیر می کند و ادعا 
که  هستند  سرایان  یاوه  متکلمان  که  می کند 
ابن  باور جیلز،  به  بدون دلیل عمل می کنند.« 
رشد مروج این ایده که »هیچ قانونی ]یا دینی[ 
درست نیست، هرچند می تواند مفید باشد« نیز 
بوده است. به عبارت دیگر ابن رشد همانند سایر 

فالسفه به »مرتِد نخبه« بودن متهم شد.
کتاب  که  کنیم  تصور  اگر  بود  خواهد  اشتباه 
جیلز فقط یک حمله در یک مورد توسط یک 
مدافع ناشناخته مسیحیت بر فیلسوف های عرب 
بود. مأموران کلیساها برای تفتیش عقاید مردم 
تا قرن هفده از کتاب خطاهای فالسفه استفاده 
می کردند و در نتیجه بسیاری از مردم شکنجه 
یا سوزانده شدند، زیرا به یکی از آن »خطاها« 

می کنید؟
غوری: شماری از این افراد شایسته ی نمایندگی 
استند و کسانی اند که تحصیالت، خرد و آگاهی 
از  این کار را دارند،  برای  از اوضاع کشور  الزم 
جمله بانو کوفی که در افغانستان زندگی و کار 
کرده است، اما طوری که می بینیم کسانی هم 
دراین بین هستند که تجارب و معلومات کافی 
از اوضاع کشور ندارند و این می تواند به جریان 

مذاکرات صلح صدمه بزند.
در  طالبان  مشارکت  شما  نظر  به  شبکه: 
زنان  فعالیت های  بر  تاثیری  چه  حکومت 

خواهد گذاشت؟
اصل  با  طالبان  می کنم  فکر  من  غوری: 
حقوق  مسئله ی  با  و  دارند  مشکل  دموکراسی 
یک  به عنوان  مخالف اند.  زنان  به ویژه  بشر، 
به  دولت  اگر  که  استم  این  نگران  مدنی  فعال 
انعطاف پذیری در برابر طالبان ادامه دهد، شاید 
آینده ی خیلی تاریکی در انتظار افغانستان باشد.
شبکه: اگر قرار باشد در مورد حقوق زنان 
برای شما  آیا  محدودیت هایی وضع شود، 

قابل قبول خواهد بود؟
و  خوانده ام  درس  که  زنی  به عنوان  غوری: 
فعال هم در این کشور کار می کنم، بازگشت به 
شرایط بیست سال پیش برایم قابل قبول نیست.

فالسفه جهان اسالم؛ 
یب خدایاین که ارواپ را تغییر دادند

پیام حضور زانن در مذاکرات صلح برای طالبان: 

زانن جنس دوم نیستند

بن بست در مذاکرات بین االفغانی؛ 

به میانجی نیاز است؟
عباس عارفی

گزارشگر

آغاز مذاکرات صلح بین االفغانی یک ماهه شد، اما تاکنون دو طرف 
قرارگرفتن  مبنا  نرسیده اند.  توافق  به  مذاکرات  طرزالعمل  روی 
جریان  در  طالبان  و  امریکا  صلح  توافق نامه  و  حنفی  مذهب 
است  این  طالبان  استدالل  است.  شده  گفته  کار  گره  مذاکرات 
که مذاکرات جاری تا کنون براساس همین توافق نامه پیش آمده 
است و باید براساس آن ادامه پیدا کند. استدالل دولت افغانستان 
با  را  دوحه  توافق نامه  طالبان  که  روزی  همان  در  که  است  این 
امریکایی ها امضا کردند، حکومت افغانستان نیز با وزیر دفاع امریکا 
اعالمیه مشترک امضا کرده است و در جریان مذاکرات در کنار 
توافق نامه اعالمیه مشترک و همچنان نظر لوی جرگه که براساس 
آن زندانیان خطرناک طالبان آزاد شدند، نیز مبنا قرار داده شود. 
همچنان هیأت مذاکره جمهوری اسالمی افغانستان قرآن و سنت 
را به عنوان اساس و بنیاد در مذاکرات بین االفغانی پیش کشیده 

است، اما طالبان آن را نپذیرفته اند. 

»قرآن و سنت حرف های هوایی است.«
اسالمی  جمهوری  هیأت   اعضای  از  یکی  احمدی،  محمدامین 
قران  که  است  نظر  این  به  افغانستان  جانب  می گوید،  افغانستان 
در  امریکا  و  افغانستان  مشترک  اعالمیه  همچنان  و  سنت  و 
می گفتند  »طالبان  شود:  داده  قرار  مبنا  دوحه  توافق نامه  کنار 
به  را  مذاکرات  چه  مبنای  بر  پس  نباشد،  دوحه  توافق نامه  اگر 
پیش ببریم، که در پاسخ به این پرسش طالبان، از سوی هیأت 
مذاکره کننده حکومت افغانستان این طرح پیشنهاد شده است که 
در کنار توافق نامه دوحه و اعالمیه کابل، قرآن و سنت نیز از جمله 

مبنا و محور گفت وگو باشد.« 
استدالل آقای احمدی این است که اعالمیه کابل به لحاظ محتوای 
توافق نامه دوحه  باشد که  قرار  »اگر  است:  توافق نامه دوحه  مثل 
گرفته  نظر  در  باید  نیز  کابل  اعالمیه  باشد،  مبنا مطرح  به عنوان 
شود تا تعادل به میان بیاید، وگرنه براساس حکم قرآن و سنت 

مذاکره کنیم.«
از سوی دیگر طالبان این پیشنهاد هیأت مذاکره کننده جمهوری 
وردک،  محمدنعیم  خوانده اند.  بی معنا  را  افغانستان  اسالمی 
سخن گو و عضو هیأت مذاکره کننده گروه طالبان می گوید، مبنا 
قراردادن قران و سنت تکرار است: »قرآن و سنت حرف های هوایی 
است.« گروه طالبان استدالل می کند که در نخست دو طرف به 
توافق رسیده اند که در آجندا هیچ موضوعی داخل نمی شود که 
مخالف با اساسات دین اسالم و مخالف با منافع علیای کشور باشد: 
»قرآن و سنت یکی از ماده ها در طرزالعمل است، بنابراین دوباره 

موضوع قرآن و سنت را مطرح کردن معنایی ندارد.« 

ضرورت به میانجی؟
آخرین نشست گروه تماس نیز بی نتیجه پایان یافته است. هنوز 
روشن نیست که دو طرف چگونه می خواهند از این بن بست عبور 

کنند. از نظر بسیاری مذاکرات راه دشواری در پیش دارد. 
اتالنتیک  شورای  در  سیاسی  مسائل  ارشد  تحلیلگر  صمد،  عمر 
آن را  انتظار  نباید  بلجیم می گوید،  در  افغانستان  پیشین  و سفیر 
داشت که روند مذاکرات بدون چالش و حتا بدون بن بست مقطعی 
حرکت کند: »خوب بود اگر از ابتدا یک گروه بی طرف و مسلکی 
به حیث ناظر ایجاد می شد تا به مشکالت رسیدگی می کرد تا از 
همین  ولی  می شد،  استفاده  مشوره گیری  برای  گروهی  همچون 

حاال هم دیر نیست تا در این مورد تجدید نظر صورت گیرد.« 
اورزال نعمت، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان معتقد است 
و  سوم  جانب  یک  که  است  نیاز  و  است  پیچیده  صلح  ابعاد  که 
بی طرف دو طرف مذاکره را در گذر از بن بست ها همکاری کند: 
»از این که منازعه افغانستان فوق العاده پیچیده است. ابعاد داخلی، 
منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی دارد. بنابراین نیاز به میانجی گری 
با  و  را مورد نظر داشته  این منازعه  ابعاد مختلف  تمام  است که 
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»عرب های بی خدا«، تصویرگر: جوانا آندریاسون



باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

خارجه ایران،  اعالم کرده کشورش از آمادگی تهران برای 
پرداخت »غرامت برابر« به خانواده  همه جان باختگان فارغ 

از تابعیت آن ها استقبال می کند.
این مقام اوکراین پیشتر در پیامی ویدیویی که در زمینه 
این مذاکرات منتشر شد، گفته بود: »طرف ایرانی قبال این 
حقیقت را که شلیک در کشورش اتفاق افتاده تایید کرده 
و حاال وظیفه ما این است که تمامی حقایق این فاجعه را 

کشف کنیم.«
که  شده  آغاز  حالی  در  کیف  با  تهران  مجدد  مذاکرات 
بود دو طرف در  اشاره کرده  اوکراین  معاون وزیر خارجه 
این مرحله موضوع غرامت  را مورد بحث قرار نخواهند داد.

»درخواست  که  کرده  اشاره  اوکراین  دولت  فرستاده 
دادخواهی« اولویت مورد نظر جامعه کشورش است و »هر 
چقدر هم حقیقت تلخ باشد،  از آن عقب نخواهد نشست.«

حامد  تهران،  به  اوکراین  مقام های  سفر  با  همزمان 
اسماعیلیون که همسر و فرزندش را در این پرواز از دست 
داد، اعالم کرده انجمن دادخواهی برای قربانیان پرواز ۷۵۲ 
به  و  نمی آورد  به حساب  انسانی«  را »خطای  حادثه  این 

دنبال »دادخواهی« برای قربانیان آن است.
اسماعیلیون در پیام ویدیویی خود خطاب به هیأت اوکراین 

خواستار »افشای حقیقت« از سوی آن ها شد.

خانواده ها مراجعه کند و حرف های آن ها را بشنود.
در این ویدیو برخی اعضای خانواده های کشته شدگان فریاد 

می زنند: »من نمی بخشم. شب و روز آه می کشم.« 
درباره  مذاکره  به  اعتراض  در  نیز  حاضران  از  دیگر  یکی 
مقام های  به  خطاب  آن  حقوقی  ابعاد  و  غرامت  و  پرونده 

ایران می گوید: »اول محاکمه،  بعد مذاکره.«
در واکنش به فریاد و خواسته های این خانواده ها، معاون 
و  خواند  »محدود«  را  خود  اختیارات  خارجه  امور  وزیر 
گفت: »من قول می دهم به مسئوالن قضایی بگویم با شما 
جلسه ای برگزار کنند تا به خواسته های شما گوش دهند.«
»قوه  زد:  فریاد  خانواده ها  از  یکی  او،  اظهارات  حین  در 
قضاییه ما استقالل ندارد،  قوه مقننه و رییس جمهور هم 

اختیار ندارند.«
شلیک  پرونده  درباره  کیف  و  تهران  مذاکرات  دوم  دور 
موشک های سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین 
از روز دوشنبه در تهران آغاز شد و قرار است دو روز ادامه 

داشته باشد. 
این مذاکرات پس از ماه  ها اختالف و تنش دیپلماتیک میان 

تهران و سایر کشورهای درگیر این پرونده ادامه می یابد.
یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه و مسئول هیأت اعزامی 
امور  وزیر  ظریف،   محمدجواد  با  دیداری  پی  در  اوکراین، 

سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تهران تجمع 
اعتراضی برگزار کرده اند.

هیأت  رییس  بهاروند،  محسن  به  خطاب  خانواده ها  این 
ایرانی در مذاکرات و معاون وزارت امور خارجه، که میان 
را  هواپیما  به  پاسداران  سپاه  شلیک  شده  حاضر  آن ها 
»جنایت علیه بشیریت« خوانده و فریاد دادخواهی قضایی 

سر می دهند.
او می خواهند  از  بهاروند  به  این خانواده ها خطاب  اعضای 
این  به  اوکراینی  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  از  یکی  تا 

کشته شدگان  خانواده های  از  شماری  روز:  اطالعات 
سپاه  موشک های  شلیک  با  که  مسافربری  هواپیمای 
پاسداران کشته شدند، همزمان با حضور هیأت دیپلماتیک 
خارجه  امور  وزارت  ساختمان  مقابل  تهران،   در  اوکراینی 
اوکراین  فرستادگان  با  گفت وگو  خواستار  و  کرده  تجمع 

شدند.
به گزارش ایران اینترنشنال، بر اساس ویدیوهایی که روز 
سه شنبه ۲۹ میزان در رسانه های اجتماعی منتشر شده، 
مطالعات  مرکز  مقابل  در  کشته شدگان  خانواده  اعضای 

اعتراض خانواده  کشته شدگان هواپیمای اوکراینی:  

می خواهیم با هیأت اوکراینی صحبت کنیم

خاطـر کرده اسـت.
طبق همین گزارس، ارائه پیشنهاد تمدید قرارداد پی اس 
جی مساله زمان است و دیر یا زود دو طرف وارد مذاکره 
خواهند شد. پی اس جی می داند که نیمار حاال با انگیزه 
تر از همیشه برای ماندن است و پس از اینکه در فینال 
شکست  از  مانع  نتوانست  گذشته  فصل  قهرمانان  لیگ 
تیم برابر بایرن شود، حاال عطش انتقام دارد و می خواهد 
برای دومین فصل متوالی پی اس جی را به فینال برساند.
نیمار  گفت و گوها به زودی شروع خواهد شد هرچند 

انتظار داشت پیشنهاد تمدید را زودتر دریافت می کرد.

خوب با پی اس جی نه تنها از فکر جدایی منصرف شده 
که به فکر تمدید قرارداد است. ورق حاال برگشته و این 
پی اس جی است که بدون تعجیل و با آرامش به این 

قضیه نگاه می کند.
طبـق ادعای LE10SPORT، نیمـار از اینکه لئوناردو 
مدیر ورزشـی باشـگاه هنوز هیچ تماسـی بـا وی نگرفته 
و در مـورد تمدیـد قـرارداد حرکتـی از سـوی او دیـده 
نمی شـود، نگـران و عصبانی اسـت. فوق سـتاره برزیلی 
انتظـار داشـت زودتـر از اینهـا پیشـنهاد تمدید قـرارداد 
بـه وی برسـد امـا بـی تفاوتی خـاص باشـگاه او را آزرده 

نیمار فوق ستاره برزیلی پی اس جی از اینکه پیشنهاد 
تمدید قرارداد دریافت نکرده گالیه مند است.

تابستان ۲۰۱۹ نیمار تمام تالش خود را برای جدایی از 
پی اس جی و بازگشت به اللیگا انجام داد. او هیچ تمایلی 
از دو سال  نداشت و پس  ماندن در پی اس جی  برای 
از انتقال ۲۲۲ میلیون یورویی اش، در فکر جدایی بود 
اما در نهایت با مخالفت قاطع پی اس جی و درخواست 
۳۰۰ میلیون یورویی این باشگاه از بارسا و رئال همه چیز 

منتفی شد.
یک سال بعد همه چیز تفاوت کرده و نیمار پس از فصلی 

نیمار شاکی از PSG؛ چرا پیشنهاد نمی دهید؟
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رونالدو  کریستیانو  از  بعد  مسی  لیونل 
دومین فوتبالیستی شد که موفق شده به 
درآمد یک میلیارد دالری از فوتبال برسد. 

اما مسی چگونه میلیاردر شد؟
لیونـل مسـی ابرسـتاره آرجانتینـی، برنده 
شـش تـوپ طـال و بـه عقیـده بسـیاری 
فوتبالیسـت  بزرگتریـن  فوتبالدوسـتان  از 
تاریـخ اسـت. بـا اینحـال او در رقابـت بـا 
بزرگتریـن رقیبـش کریسـتیانو رونالـدو از 
یـک نظـر عقب تـر بـود: کسـب درآمـد از 

اولیور  مثل  بزرگی  نامهای  حضور  عدم 
کان، شوچنکو، مودریچ و کاکا در فهرست 
فوتبال  فرانس  رویایی  تیم  نامزدهای 

واکنش های زیادی به دنبال داشته.
فرانس فوتبال امسال در غیاب مراسم توپ 
طال تصمیم گرفت به جای این جایزه یک 
فوتبال  تاریخ  بهترینهای  از  رویایی  تیم 
فوتبال  فرانس  کند.  معرفی  و  انتخاب 
نامزد  عنوان  به  را  ستاره  ده  پست  هر  در 
معرفی کرده تا در نهایت از میان ۱۰۰ نفر 
۱۱ نفر به عنوان تیم رویایی تاریخ فوتبال 

انتخاب شوند.
تیم رویایی فرانس فوتبال آرایش ۳-۴-۳ 
دفاع  بان،  دروازه  پستهای  شامل  و  دارد 
راست، دفاع وسط، دفاع چپ، دو هافبک 
وینگر  یک  تهاجمی،  هافبک  دو  دفاعی، 
مهاجم  یک  و  راست  وینگر  یک  چپ، 
دیگری  رویایی  تیم  هر  مثل  اما  می شود. 
خالی  جای  فوتبال  فرانس  فهرست  در 
که  می شود  احساس  بزرگی  ستاره های 
غیبت شان شوکه کننده بوده و واکنش های 

زیادی برانگیخته.

ورزشی آدیداس است.
یک  آدیداس  به   ۲۰۱۷ سال  در  مسی 
العمر امضا کرد که در ازای  قرارداد مادام 
آن هر سال چیزی در حدود ۱۲ میلیون 
از  غیر  به  مسی  می کند.  دریافت  دالر 
آدیداس ، شریک تبلیغاتی برندهای پپسی، 
مشهور  برند  چند  و  کارت  مستر  هووای، 

دیگر است.
را هم  دیگری  بخش  درآمدهای مسی  اما 
گرفته  نادیده  اغلب  که  می شود  شامل 
گرفته  نادیده  اغلب  بخش  این  می شود. 
شده فعالیت او در حوزه امالک است. مسی 
بارسلون  نزدیکی  در یک شهر ساحلی در 
مالک هتلی ۴ستاره است و از سال ۲۰۱۷ 
تا امروز نزدیک به ۳۳ میلیون یورو خرج 

این پروژه کرده.
هتل لوکس مسی با چشم انداز پانورامیک 
هتل های  لوکس ترین  از  یکی  دریا  به 
ساحلی بارسلون به حساب می آید و اجاره 
یک اتاق برای یک شب در آن چیزی بین 
۳۰۰ تا ۳۵۰ دالر هزینه دارد. مسی از این 
گذشته در ایبیزا و مایورکا هم مالک چند 

هتل است.

دل پیرو، هوگو سانچس، میروسالو کلوزه، 
خنتو،  پاکو  سوارز،  لوئیس  کانتونا،  اریک 

داوید ویا و فرناندو تورس.
از  که  طال  توپ  سابق  برنده های 

فهرست جا ماندند
نامزدهای فرانس  جالب ترین نکته درباره 
بزرگان  از  نفر  چند  که  است  این  فوتبال 
از  را  طال  توپ  اتفاقاً  که  فوتبال  تاریخ 
این  در  اند  کرده  دریافت  فوتبال  فرانس 
فهرست حضور ندارند: کاکا، مودریچ، ندود، 

اوون و شوچنکو.
از دیگر جامانده های برنده توپ طال که به 
به عمر  سالهای دور برمی گردند می توان 
پائولو  آلبرت،  فلورین  دنیس ال،  سیووری، 
روسی، آلن سیمونسن، ایگور بالنوف و ژان 

پیر پاپن اشاره کرد.

میلیون دالری داشته و هر ساله در فهرست 
فوربس حضور  نشریه  پولساز  ورزشکار  ده 

داشته.
در سـال ۲۰۱۵ دسـتمزد مسـی بـه ۵۱.8 
میلیـون دالـر بالـغ شـد. اما رقم دسـتمزد 
او در پنـج سـال اخیر تقریباً دو برابر شـده 
و دسـتمزد ثابت او در بارسـلونا امسـال به 
۹۲ میلیـون دالـر بالغ می شـود. ایـن البته 
مجموع دسـتمزد او و جوایـز و پاداش ها را 
شـامل می شـود. بـا توجـه به افزایشـی که 
قـرار اسـت در سـال ۲۰۲۱ در دسـتمزد 
او بوجـود بیایـد فوربـس می گویـد مسـی 
در ایـن سـال حـدود ۱۲۶ میلیـون دالـر 

دسـتمزد می گیـرد.
اما لیونل مسی عالوه بر دستمزدی که از 
تبلیغاتی  قراردادهای  از  می گیرد  بارسلونا 
همین  و  دارد  توجهی  قابل  درآمد  هم 
مجموع  تا  کرده  کمک  او  به  درآمدها 
درآمدهایش را به یک میلیارد دالر برساند.

هر  در  مسی  فوربس  گزارش  اساس  بر 
سال حدود ۳۴ میلیون دالر از قراردادهای 
تبلیغاتی درآمد دارد که یکی از مهمترین 
لوازم  با کمپانی  او  اسپانسری  قرارداد  آنها 

خود نام ۲۰ هافبک دفاعی بزرگ را آورده 
اما همچنان جای ستاره های بزرگی خالی 
گنارو  ویرا،  پاتریک  مثل  کسانی  است. 

گتوزو و کلود ماکه له له.
در پسـت هافبک تهاجمـی وضعیت از این 
هـم عجیبتـر اسـت چـرا کـه نام کسـانی 
در ایـن فهرسـت خالـی اسـت کـه برنـده 
تـوپ طال بـوده انـد. کاکا، لـوکا مودریچ و 
پـاول نـدود بزرگتریـن غایبین این پسـت 

. هستند
مهاجمین

فرانس  فهرست  در  که  مهاجمینی  تعداد 
فوتبال غایب هستند بیشتر از سایر پستها 
آنها  مهمترین  جمله  از  می رسد.  نظر  به 
آندری  کرد:  اشاره  اسامی  این  به  می توان 
الساندرو  رائول،  اوون،  مایکل  شوچنکو، 

فوتبـال. رونالـدو پیـش از مسـی توانسـته 
بـود از نظـر درآمـد کسـب شـده بـه مـرز 

یـک میلیـارد دالـر برسـد.
فوربس  نشریه  اعالم  اساس  بر  حاال  اما 
جمع کل درآمدهای مسی از فوتبال هم به 
او حاال دومین  یک میلیارد دالر رسیده و 
این رقم  به  توانسته  فوتبالیستی است که 
توانسته  اما مسی چگونه  پیدا کند.  دست 
میلیاردر  و  آورده  بدست  درآمدی  چنین 

بشود؟
از  را  خود  فوتبالی  درخشان  دوران  مسی 
کرد.  آغاز  بارسلونا  باشگاه  با   ۲۰۰۴ سال 
چیزی نگذشت که مدیران باشگاه کاتاالن 
اختیار  در  که  جوانی  آرجانتینی  دریافتند 
به  باید  و  است  فوتبالی  دارند یک معجزه 

هر قیمتی حفظ شود.
 ۲۰ تنها  مسی  که  زمانی  سال ۲۰۰۷  در 
سال سن داشت الحاقیه ای بر قراردادش با 
بارسلونا امضا کرد که دستمزد او را در هر 
افزایش داد. مسی  دالر  به ۱۱۶هزار  هفته 
گرانترین  از  یکی  کم  سال  و  سن  آن  در 

دستمزدهای بارسلونا را داشت.
درآمدی چند  ساله  هر  زمان  آن  از  مسی 

دروازه بان
اش  خالی  جای  که  سنگربانی  مهمترین 
فرانس  نامزدهای  نفره   ۱۰ فهرست  در 
فوتبال به چشم می خورد و غیاب او در این 
فهرست واقعاً عجیب است کسی نیست جز 

اولیور کان.
کسی که در جام جهانی ۲۰۰۲ به عنوان 
بهترین بازیکن جام انتخاب شده و با اینکه 
در فینال مقابل رونالدوی برزیلی کم آورد 
و مانع از دست یابی ژرمنها به جام جهانی 
بزرگترین  از  یکی  شک  بدون  ولی  شد 

دروازه بانهای تاریخ فوتبال است.
مدافعین

فرانس  رویایی  تیم  دفاعی  پست  سه  در 
بزرگ  فوتبال هم جای خالی چند مدافع 
احساس می شود. در دو پست دفاع کناری 
نه از دنی آلوس خبری هست و نه از خاویر 

زانتی.
در پست دفاع وسط هم جای خالی کارلس 

پویول و فرناندو هیرو دیده می شود.
هافبکها

با اینکه فرانس فوتبال در فهرست نامزدهای 

سیلوا: 
امسال قهرمانی در لیگ برتر 

از هر سالی سخت تر است

PSG قرارداد ام باپه را 
تمدید نمی کند

کرد  عنوان  منچسترسیتی  پرتگالی  هافبک 
عنوان  کسب  برای  سختی  کار  تیمش  که 

قهرمانی در لیگ برتر انگلیس دارد.
به نقل از ساکرنت، منچسترسیتی و لیورپول 
لیگ  در  قهرمانی  برای  در سه سال گذشته 
کسب  امتیاز   ۹۹ و   ۹8  ،۱۰۰ انگلیس  برتر 
کردند ولی امسال این دو تیم در کنار دیگر 
دست  از  زیادی  امتیازهای  مدعی  تیم های 

داده اند. 
برناردو سیلوا، هافبک پرتگالی منچسترسیتی 
است.  برابر  همه  برای  شرایط  امسال  گفت: 
به  و  نداشتند  تابستانی  تعطیالت  بازیکنان 
نظرم شرایط یکسان است. هر بازی دشوار و 
غیر قابل پیش بینی است و تیمی که نوسان 
کمتری داشته باشد، قهرمان خواهد شد. کار 
دشوار  قهرمانی  جام  بازپس گیری  برای  ما 

خواهد بود. 
گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  او 
را  خود  خوبی  به  تابستان  در  ها  تیم  همه 
تقویت کردند و دیگر شما نمی توانید دو یا 
سه تیم مدعی قهرمانی نام ببرید. باید در هر 
بازی با نهایت توان بازی کنیم تا قهرمانی را 

به دست بیاوریم. 
در  دیدار خود  اولین  در  باید  منچسترسیتی 
لیگ قهرمانان اروپا به دیدار پورتوی پرتگال 

برود. 

بـه  باتوجـه  ژرمـن  سـن  پـاری  باشـگاه 
مشـکالت مالـی کـه بـا آن مواجه شـد قصد 
تـا  تمدیـد کنـد  را  باپـه  ام  قـرارداد  نـدارد 
زمینـه پیوسـتن او بـه رئـال مادریـد مهیـا 

شـود.
باپـه  ام  کیلیـان  لوپاریزیـن،  از  نقـل  بـه 
گرانتریـن بازیکـن حال حاضـر فوتبال جهان 
اسـت کـه در پـاری سـن ژرمـن بـازی مـی 

. کند
ایـن بازیکـن جـوان تا سـال ۲۰۲۱ بـا پاری 
سـن ژرمـن قـرارداد دارد این درحالی اسـت 
کـه رئـال مادرید سـخت بـه دنبال جـذب او 
اسـت و خـود ایـن بازیکـن هم دوسـت دارد 

کـه پیراهـن کهکشـانی هـا را بر تـن کند.
بـه  ژرمـن  سـن  پـاری  نوشـت:  لوپاریزیـن 
خاطـر ویـروس کرونا بـا بحران مالـی مواجه 
شـده اسـت تا جایکه قصـد ندارد قـرارداد ام 
باپـه را تمدیـد کنـد. این بازیکن سـاالنه ۲۱ 
میلیـون یـورو حقـوق مـی گیـرد و پرداخت 
بسـیار  کنونـی  شـرایط  در  رقمـی  چنیـن 
سـخت اسـت و بـه همیـن خاطر پاری سـن 
ژرمـن می خواهد در تابسـتان او را بفروشـد.
طبـق اعـالم لوپاریزیـن پـاری سـن ژرمـن 
دوسـت دارد کـه ام باپـه راهی رئـال مادرید 
تنهـا  رسـد  مـی  نظـر  بـه  کـه  چـرا  شـود 
باشـگاهی ماننـد رئـال بتواند رقـم خرید این 

بازیکـن را پرداخـت کنـد.

رسیدن به مرز میلیاردی با کمک تبلیغات و امالک
مسی چگونه میلیاردر شد؟ از فوتبال تا هتل های لوکس

عقاب آلمانی بین ده گلر برتر فرانس فوتبال نیست
سورپرایزهای فهرست تیم منتخب تاریخ

و  کشتیرانی  سازمان  این  از  ایران  که حکومت  می داند 
شرکت های تابعه آن برای حمل و نقل اسلحه و قطعات 

مورد نیاز برنامه موشکی خود استفاده می کند.
شرکت  به  همچنین  امریکا  خارجه  وزارت  اطالعیه 
از  که  می کند  اشاره  شانگهای  در  ای سیل  کشتیرانی 
شرکت های وابسته به گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران است و تابستان امسال تحریم شد.
این اطالعیه می گوید که از زمان تحریم این دو شرکت، 
همراه  به  شانگهای  در  مستقر  هولدینگ«  ریچ  »گروه 
کشتی های  گرفتن  کناره  امکان  الینز«  شیپینگ  »ریچ 

ایرانی در بنادر چین را فراهم آورده اند.
دیگر شرکت های چینی نیز که همراه این دو شرکت در 
روز دوشنبه به فهرست تحریم های ایاالت متحده اضافه 
شدند عبارتند از کشتیرانی دیالیت، کشتیرانی گریسیوز، 

کشتیرانی نوبل و کشتیرانی سوپریم.
نیز  هولدینگ  ریچ  گروه  رییس  و  مدیرعامل  همچنین 

تحت تحریم های جدید ایاالت متحده قرار گرفته اند.
بر این اساس دسترسی افراد و شرکت های نام برده به 
دارایی های خود در ایاالت متحده مسدود می شود و هیچ 

شهروند امریکایی نیز حق انجام معامله با آنها را ندارد.
دونالد ترمپ، رییس جمهوری ایاالت متحده، با خروج از 
توافق هسته ای با ایران در ثور ۹۷ و بازگرداندن تحریم ها 
بیاورد،  مذاکره  میز  پای  را  ایران  که  است  کرده  تالش 
محدود  ایران  هسته ای  برنامه  به  تنها  که  مذاکراتی 
برنامه موشکی و سیاست های منطقه ای  بلکه  نمی ماند، 

آن را هم شامل می شود.
ایران تاکنون با خواسته آقای ترمپ مخالفت کرده است.

میزان   ۲8 دوشنبه  روز  متحده  ایاالت  روز:  اطالعات 
اعالم کرد که نام دو شهروند و شش شرکت چینی را به 
دلیل همکاری های آنها با یک شرکت کشتیرانی ایرانی 
بود، به  این مشمول تحریم های واشینگتن  از  که پیش 

فهرست سیاه خود اضافه کرده است.
امریکا در اطالعیه  از رادیو فردا، وزارت خارجه  نقل  به 
خود از گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نام برده 
است که تابستان امسال تحت تحریم های واشینگتن قرار 

گرفت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اطالعیه اظهارات مایک 
پومپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده را بازتاب داده است 
که به تمام بنگاه های اقتصادی و مالی در سراسر جهان 
کشتیرانی جمهوری  گروه  با  اگر  که  است  داده  هشدار 
اسالمی ایران همکاری کنند باید خطر تحریم های امریکا 

را بپذیرند.
پیش  مدت ها  از  جهانی  جامعه  گفت،  پومپئو  آقای 

این  پنسلوانیا که  برادی، دادستان منطقه غربی  اسکات 
کیفرخواست ۵۰ صفحه در آن جا ثبت شده، گفته است: 
پرونده  این  در  شده  اشاره  سایبری  حمالت  از  برخی 
تاکنون  بوده اند که  »بسیار ویرانگر، هزینه زا و چشمگیر 

سابقه نداشته است«.
دیوید بودویچ، معاون رییس اف بی آی )پلیس فدرال(، نیز 
گفته است: »روسیه بارها و بارها نشان داده است که از 
هنجارها پیروی نمی کند، در عوض، قصد آن ها ادامه دادن 

رفتار سایبری مخرب و بی ثبات کننده شان است«.
زمان  امریکا،  کل  دادستان  دستیار  دمرس،  جان 
آینده  انتخابات  با  بی ارتباط  را  کیفرخواست  این  صدور 
و  دانسته  نوامبر  سوم  روز  در  امریکا  ریاست جمهوری 
در  روسیه  دخالت  بر  مبنی  هشدارها  رغم  به  که  گفته 
باشند که رای  امریکایی ها »مطمئن  انتخابات پیش رو، 
آ ن ها به کاندیدای موردنظرشان برای همان نامزد خوانده 

می شود«.

اطالعات روز: وزارت دادگستری امریکا روز دوشنبه، ۲8 
دست  به  را  روسیه  نظامی  اطالعات  افسر  شش  میزان 
به  که  کرد  متهم  گسترده  سایبری  حمالت  در  داشتن 
گفته آن، یک انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، المپیک 
زمستانی در کره جنوبی و دادوستدهای امریکایی را هدف 

قرار داده بودند.
پرونده  این  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  که  می کشد  میان  به  را  کرملین  یگان  همان  پای 
ولی  بود  کرده  دخالت  امریکا  انتخابات های سال ۲۰۱۶ 

ربطی به انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ندارند.
به نقل از رادیو فردا، در کیفرخواست وزارت دادگستری 
اطالعات  سازمان  فعلی  و  سابق  افسر  شش  نام  امریکا 
نظامی روسیه موسوم به »جی آ ریو« آمده است که به 
گفته آن، هدف شان دنبال کردن منافع ژئوپلتیک کرملین 

و بی ثبات سازی یا مجازات دشمنان است.
این  اقدامات  متحده،  ایاالت  دادگستری  وزارت  گفته  به 
بخش  و  است  کرده  وارد  آسیب  دالر  میلیاردها  هکرها 
درمانی  نظام  از جمله  انسانی  روزمره  زندگی  از  وسیعی 
اوکراین صدها هزار  نیروگاه برق که در  پنسیلوانیا، یک 

مشتری دارد و انتخابات فرانسه را مختل کرد.
به  شده  یاد  هکرهای  که  دارد  تاکید  کیفرخواست  این 
اقداماتی  چنین  به  دست  روسیه  حکومت  از  نمایندگی 
نسبت  روسیه  به  که  هک هایی  پیشین  موارد  زده اند. 
مبارزات  و  یاهو  اهدافی چون سایت  علیه  داده می شود 
سازمان  افسران  که  است  امریکا   ۲۰۱۶ سال  انتخاباتی 
سرقت  را  دمکرات  حزب  ای میل های  روسیه  اطالعاتی 
کرده و چند هفته پیش از انتخابات آن ها را منتشر کردند.

ایاالت متحده شش شرکت  چینی را به دلیل همکاری 
با کشتیرانی ایران تحریم کرد

امریکا شش افسر اطالعاتی روسیه را به دست داشتن 
در کارزار هک گسترده متهم کرد

سپتامبر امسال امارات و بحرین بدل به نخستین کشورهایی شدند که در یک 
ربع قرن اخیر، برای برقراری رابطه با اسرائیل توافق رسمی با این کشور امضا 

کردند.
آنها  کرده اند.  بایکوت  را  اسرائیل  عربی،  کشورهای  بیشتر  که  است  دهه ها 
با  آنها  اختالف  که  می کنند  آغاز  را  روابط  اسرائیل  با  زمانی  تنها  می گویند 

فلسطینی ها حل شده باشد.
از ۱۹۴8 که کشور اسرائیل تاسیس شد، تا به حال چهار کشور اردن، مصر، 

امارات و بحرین، موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخته اند.
پشت«  از  »خنجر  را  بحرین  و  امارات  کشورهای  تصمیم  این  فلسطینی ها 

توصیف کرده اند.

اماراتی قرار داشتند.
نخست وزیر اسرائیل گفت ما »در مسیری که برای نسل ها باقی خواهد ماند، 

تاریخ ساز شدیم«.
امضــای توافــق بــرای عادی ســازی روابــط دو کشــور بــا میانجیگــری امریــکا 
و ابــراز نگرانــی مشــترک دو کشــور از خطــر ایــران در منطقــه صــورت گرفته 

. د بو
یـک روز پیـش از سـفر هیـأت اماراتـی بـه اسـرائیل، گـزارش داده شـد کـه 
کابینـه امـارات توافقنامـه برقـراری روابط دیپلماتیـک کامل با اسـرائیل را به 
تصویـب رسـانده اسـت. ایـن توافقنامه ماه گذشـته در واشـنگتن بـه تصویب 

بود. رسـیده 

اطالعات روز: یک هیأت رسمی اماراتی برای نخستین بار به اسرائیل سفر کرد. 
این سفر در راستای امضای توافق و عادی سازی روابط دو کشور در ماه گذشته 

صورت گرفت.
خطوط  به  متعلق  هواپیمای  یک  امروز  صبح  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
هواپیمایی امارات که حامل مقامات ارشد دولت بود، با مشایعت و همراهی 
استیون منوچین وزیر دارایی و سایر مقام های امریکایی، از ابوظبی به مقصد 

فرودگاه بن گوریون اسرائیل کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، گبی اشکنازی وزیر خارجه و اسرائیل 
کاتس وزیر دارایی با فرش قرمز به استقبال میهمانان رفتند. عبداهلل بن طوق 
مری وزیر اقتصاد و عبید الطایر، وزیر دولت در امور مالی در راس این هیأت 

نخستین سفر هیأت اماراتی به اسرائیل؛ نتانیاهو به استقبال رفت
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معضل ناتمام دزدی در کابل؛ 

مشکل در قانون است یا در هنادهای 
مجری قانون؟

این عضو مجلس می افزاید 
دلیل افزایش سرقت و راه زنی در 
ماه های اخیر در کابل این است 
که فقر و بیکاری افزایش یافته و 
همچنان رییس جمهور غنی با 
شیوع ویروس کرونا شمار زیادی 
از مجرمان را ر ها کرد: »کسانی که 
قاتل و اختطاف گر بودند، کسانی که 
دزدی مسلحانه می کردند، آزاد 
شدند. امیدواریم که در آینده 
چنین کاری صورت نگیرد و افرادی 
که جرم می کنند، مطابق قانون 
به پنجه ی قانون سپرده شوند تا 
مشکل مردم ما حل شود.

اطالعات روز می گوید که جزای تعیین شده 
راه زنی  و  سرقت  مجرمان  برای  جزا  کد  در 
سوی  از  مواردی  در  اما  است،  کافی 
می شود.  غفلت  قانون  مجری  نهادهای 
افزایش  دلیل  می افزاید  مجلس  عضو  این 
کابل  در  اخیر  ماه های  در  راه زنی  و  سرقت 
یافته  افزایش  بیکاری  و  فقر  که  است  این 
شیوع  با  غنی  رییس جمهور  همچنان  و 
ویروس کرونا شمار زیادی از مجرمان را ر ها 
بودند،  اختطاف گر  و  قاتل  »کسانی که  کرد: 
آزاد  می کردند،  مسلحانه  دزدی  کسانی که 
شدند. امیدواریم که در آینده چنین کاری 
می کنند،  جرم  که  افرادی  و  نگیرد  صورت 
مطابق قانون به پنجه ی قانون سپرده شوند 
تا مشکل مردم ما حل شود. در صورتی که 
سرقت  که  فردی  می گوید  قانون  ماده 
که  این  اما  شود،  زندانی  سال  سه  می کند، 
رییس جمهور او را آزاد می کند، فکر می کنم 

مشکل از قانون نیست.«
مجلس  تقنینی  امور  کمیسیون  رییس 
از  مجرمی  وقتی  می گوید  نمایندگان 
می شود،  رها  دادستانی  و  پولیس  سوی 
نشان دهنده فساد است و این فساد هر روز 

از مردم قربانی می گیرد.
افغانستان  دولت  کرونا،  ویروس  شیوع  با 
در  کرونا  شیوع  از  که  گرفت  تصمیم 
زندان هایی که جمعیت زیاد دارد، جلوگیری 
کند. برای این هدف رییس جمهور فرمانی را 
صادر کرد که براساس آن بیش از شش هزار 
و ۳۰۰ زندانی از زندان های کشور رها شدند. 
مناسبت های  به  نیز  گذشته  سال های  در 
مانند عید و سال نو فرمان های این چنینی 
این  می شد.  صادر  رییس جمهور  سوی  از 

مسأله در سایر کشورها نیز معمول است.
امور  تنظیم  اداره  سخن گوی  بایانی،  فرهاد 
توجه  با  فرمان  این  که  می گوید  زندان ها 
تراکم  کاهش  هدف  به  و  زمان  ضرورت  به 
زندانی ها در زندان ها و تدابیر پیش گیرانه از 
تلفات زندانیان در زمان شیوع ویروس کرونا 
صادر شد که براساس آن، آن عده از زندانیان 
و  داشتند  خفیف  جرم های  که  شدند  رها 
بودند.  مانده  باقی  محدودشان  مدت حبس 

آن  جزای  که  می شود  شناخته  عمد  قتل 
اعدام است.

و  دزدی  برای  تعیین شده  جزای  آیا 
راه زنی کافی است؟

افغانستان در سال ۱۳۹۶ نافذ و  کد جزای 
منتشر شد. این قانون ۹۱۶ ماده دارد و در 
دو بخش؛ جزای عمومی و جزای خصوصی 
ترتیب و در دو کتاب در ۷۹۲ صفحه و در 
یک جلد چاپ شده است. برخی حقوق دانان 
می گویند که جزای تعیین شده برای جرایم 
دزدی و راه زنی در کد جزا کافی است، اما 
دیدگاهی نیز وجود دارد که در حال حاضر 
در افغانستان جزاهای حد و قصاص تطبیق 
وضعیت  از  بیرون رفت  راه حل  و  نمی شود 

موجود تطبیق حکم شریعت است. 
است  باور  این  به  فرزه ای، حقوق دان  وحید 
که جزای تعیین شده برای جرم های راه زنی و 
دزدی در کد جزای افغانستان کافی است، به  
شرطی که مجرمان این جرم ها مورد عفو و 
تخفیف قرار نگیرند. به گفته ی آقای فرزه ای، 
اگر مجرمان دزدی و راه زنی براساس فرمانی 
تعدیلی  و  نشود  عفو  رییس جمهور  از سوی 
قابل  را  آن ها  مجازات  که  بیاید  قانون  در 
نیست  مشکلی  دیگر  نداند،  تخفیف  و  عفو 
و جزای تعیین شده در کد جزا کافی است. 
این حقوق دان مثال می زند که یک مجرم به 
سه سال حبس محکوم می شود، اما براساس 
فرمان رییس جمهور یک یا دو سال آن کم 
می شود، بناً مجرم پس از سپری کردن چند 
ماه یا یک سال حبس از زندان آزاد می شود: 

»این جاست که مشکل ایجاد می شود.«
که  مجرمانی  می دهد  توضیح  همچنان  او 
می شود،  آزاد  دادستانی  یا  پولیس  از سوی 
رها  معتبر  افراد  با ضمانت  است که  طوری 
قانون دادستانی چنین  می شوند که مطابق 
کدام  قانونی  لحاظ  از  و  دارد  صالحیتی 
عملی  لحاظ  از  اما  نمی کند،  خلق  مشکلی 
رها  معتبر  ضمانت  نظرداشت  در  بدون  اگر 
می کند، از لحاظ عملی مشکل خلق می شود.

امور  کمیسیون  رییس  نظری،  غالم فاروق 
با  صحبت  در  نمایندگان  مجلس  تقنینی 

شود،  ساقط  سرقت  حد  جزای  به نحوی  یا 
می شود.  محکوم  تعزیری  جزای  به  مرتکب 
جزای  مورد  در  در  جزا  کد   ۷۰۰ ماده  در 
سرقت آمده که اگر شخصی با داخل شدن 
به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت 
آماده شده یا به یکی از محلقات آن مرتکب 
جرم سرقت گردد، به حبس متوسط )بیش 

از یک سال تا پنج سال( محکوم می شود. 
بین  سرقت  اگر  جزا  کد   ۷۰۲ ماده  مطابق 
یا  توسط دو شخص  آفتاب،  و طلوع  غروب 
باالشدن  با  سالح،  حمل  با  آن،  از  بیش تر 
با  پنجره،  یا  دروازه  شکستاندن  و  دیوار  از 
استفاده از کلیدهای ساختگی، با استفاده از 
لباس نظامی یا سایر مؤظفین خدمات عامه 
از  یکی  وسیله سازی  تزویر،  وسیله ی  به  یا 
وارد  به قصد  ساکنان محل و توسط کارگر 
گیرد، جرم  کارفرما صورت  به  کردن ضربه 
و  می گیرد  خود  به  مشدده  حالت  سرقت 
مجرم به حبس طویل )بیش از پنج سال تا 

شانزده سال( محکوم می شود. 
مرتکب  سالح  از  استفاده  با  شخصی  اگر 
طویل  حبس  اکثر  حد  به  شود،  سرقت 
سرقت  جریان  در  اگر  و  می شود  محکوم 
وارد شود، مرتکب  یا زخم  به متضرر ضربه 
به حبس دوام درجه ۲ )بیش  جرم سرقت 

از شانزده تا بیست سال( محکوم می شود.

جزای راه زنی
آمده  افغانستان  جزای  کد   ۶۰۱ ماده  در 
که هرگاه در جرم راه زنی شرایط اقامه حد 
تکمیل نشود، مرتکب جرم به جزای تعزیری 
محکوم می شود. در ادامه این ماده در مورد 
جرم راه زنی آمده که اگر در هنگام راه زنی، 
مرتکب  عابران شود،  ترس  عمل سبب  این 
محکوم  حبس  سال  سه  از  بیش  به  جرم 
می شود. اگر ضمن ایجاد ترس، مال عابران 
نیز گرفته شود به حبس طویل )بیش از پنج 
تا شانزده سال( محکوم می شود. اگر افزون 
به ایجاد ترس و گرفتن مال، مجرم مرتکب 
تجاوز جنسی شود، به حبس دوام درجه یک 
تا ۳۰ سال( محکوم می شود.  از ۲۰  )بیش 
گیرد،  قتل صورت  راه زنی  هنگام  در  هرگاه 

عصمت اهلل سروش
گزارشگر

در ماه ها و هفته های پسین دزدی و راه زنی 
در کابل و موارد قتل و جرح در جریان دزدی 
و راه زنی به شکل بی  پیشینه ای افزایش یافته 
است. رصد خبرهای منتشرشده از دزدی و 
نشان  کابل  در  پسین  هفته های  در  راه زنی 
در  بی محابا  دزدان  مواردی  در  که  می دهد 
و حتا  به زخمی کردن  دزدی دست  جریان 
دیرباز  از  مقابل  در  می زنند.  مردم  قتل 
دزدان  که  دارد  وجود  متعدد  شکایت های 
پولیس،  سوی  از  دست گیری  از  بعد  مدتی 
رها  خود  قانونی  جزای  سپری کردن  بدون 
می شوند. در مواردی نیز بدون این که برای 
پرونده  قضایی  و  عدلی  نهادهای  در  دزدان 
در  روز  چند  ماندن  از  بعد  شود،  تشکیل 
پولیس  حوزه های  سوی  از  توقیف خانه ها 
و  قتل  و  دزدی  افزایش  می شوند.  رها 
اوضاع بد امنیتی در کابل باعث شد معاون 
و  شود  عمل  وارد  ریاست جمهوری  نخست 
»رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را به طور 

مستقیم برای چند هفته« به دوش بگیرد.
پرسش  این  به  پاسخ  وضعیتی  چنین  در 
چه  افغانستان  جزای  کد  در  که  است  مهم 
در  راه زنی  و  دزدی  مرتکبان  برای  جزایی 
نظر گرفته شده است و آیا جزای تعیین شده 
است  قوانین  در  مشکل  آیا  است؟  کافی 
که  قانون  مجری  نهادهای  اجراآت  در  یا 
است  افزایش  به  رو  راه زنی  و  دزدی  موارد 
شدن  سپری  بدون  دزدان  مقابل  در  و 

محکومیت شان رها شوند؟ 
به  حقوق دان  یک  و  مجلس  نماینده  یک 
برای  تعیین شده  جزای  که  است  باور  این 
افغانستان  جزای  کد  در  راه زنی  و  دزدی 
قانون  اجرایی  در  مشکل  اما  است،  کافی 
که  است  قانون  مجری  نهادهای  اجراآت  و 
سارقان و راه زنان را بدون تکمیل شدن دوره 
توقیف خانه ها  و  زندان ها  از  محکومیت شان 
رها می کنند. یک عضو کمیسیون نظارت بر 
تطبیق قانون اساسی ضمن این که می پذیرد 
مشکالتی در اجراآت نهادهای مجری قانون 
در  فعال  که  وضعیتی  می گوید  اما  است، 
کابل جریان دارد زیر جرم »قطاع الطریقی« 
این  در  افغانستان  جزای  کد  و  می گنجد 
کرده  تأکید  تعزیری  جزای  به  تنها  زمینه 

است. 

جزای دزدی
معنی  به  سرقت  افغانستان  جزای  کد  در 
گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون رضایت 
صاحب مال تعریف شده و آمده که هرگاه در 
جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل نگردد 

بایانی، براساس این فرمان  به گفته ی آقای 
قاتالن و مجرمان خطرناک رها نشده اند و از 
نزد کسانی که رها شدند نیز ضمانت گرفته 

شده است.
نظارت  کمیسیون  عضو  متقی،  ابوبکر  سید 
بر تطبیق قانون اساسی می گوید جرم هایی 
از  رایج شده  راه گیری  و  دزدی  نام  زیر  که 
نگاه شریعت دزدی نیست، بلکه زیر عنوان 
»قطاع الطریقی« می گنجد. به گفته ی آقای 
متقی، مجرمانی که در روز روشن و در حضور 
مردم یا از طرف شب بر مردم حمله می کنند 
و اموال شان را می گیرند، زخمی می کند یا 
مفسدین  جمله  از  می رسانند،  قتل  به 
افغانستان  جزای  »کد  هستند:  فی االرض 
دست  قطع  دزدی  به  رابطه  در  مجموع  در 
مانند  تعزیری  فقط جزای  است،  نیاورده  را 
حبس و جریمه را آورده است. این ها زیر آن 
ماده کد جزا شامل نمی شود، به خاطری که 
این ها مفسدین فی االرض هستند و حکم در 
قرآن کریم صراحت دارد که باید اعدام شود، 

البته نظر به ]شدت و خفت[ جرم.«
آقای متقی می گوید که کد جزای افغانستان 
در مورد جزای تعزیری صحبت می کند، اما 
در مورد جزاهای حد و قصاص چیزی نگفته 
است، هرچند یادآورشده که موارد قصاص و 
حدود مطابق شریعت اجرا شود، اما فعال در 

افغانستان اجرا نمی شود.

راه حل چیست؟
برای  می گوید  حقوق دان  فرزه ای،  وحید 
این که سطح جرایم این چنینی که فعال در 
مرحله  دو  یابد،  کاهش  دارد،  جریان  کابل 
در نظر گرفته شود. نخست این که دادستانی 
پرونده های  به  عاجل  به صورت  محاکم  و 
کند.  رسیدگی  راه زنی  و  دزدی  مجرمان 
رها  به ضمانت  مجرمان  این که  دوم  مرحله 
محکمه  حکم  از  پس  همچنان  و  نشوند 
عفو  مورد  چنینی  این  مجرمان  مجازات 
»اگر  نگیرد:  قرار  ریاست جمهوری  تخفیف 
زمانی  نشود.  گرفته  نظر  در  موضوعات  این 
می شود،  آزاد  ضمانت  به  شخص  یک  که 
سال ها  برای  دوسیه  که  این جاست  مشکل 
در  را  محکمه  فیصله  تا  می انجامد  به طول 
بر بگیرد. درحالی که اگر تحت توقیف باشد، 
در ظرف ۷۵ روز باید فیصله محکمه صادر 
سال  سه  اگر  محکمه  فیصله  از  بعد  شود. 
خود  سال  سه  آن ها،  برای  می دهد  حبس 
جزای  می کنم  فکر  کنند،  سپری  مکمل  را 

کافی خواهد بود.«
امور  کمیسیون  رییس  نظری،  غالم فاروق 
که  می گوید  نمایندگان  مجلس  تقنینی 
بهترشدن وضعیت و سپردن مجرمان  برای 
مجری  نهادهای  در  باید  قانون  دست  به 
عدلی  نهادهای  در  و  بیاید  اصالحات  قانون 
افراد  امنیت ملی  و قضایی، وزارت داخله و 
سالم جابجا شود. او باور دارد که قانون در 
آن  از  بیشتر  و  است  واضح  خصوص  این 

گنجایش تعدیل ندارد.
نظارت  کمیسیون  عضو  متقی،  ابوبکر  سید 
برای  که  می گوید  اساسی  قانون  تطبیق  بر 
و  تطبیق  قانون  باید  وضعیت  بهترشدن 
نداشته  وجود  قانون  برابر  در  استثنایی 
باشد. نهادهای اجرایی جزاهای تعیین شده 
مشخص  زمان  و  وقت  در  را  مجرمان  برای 
آن تطبیق کند: »در صورتی که جزا تطبیق 
شود دیگر فکر نکنم کسی جرأت راه زنی و 
در  که  می بینند  وقتی  بکند.  قطاع الطریقی 
و  سهولت  قانون[  مجری  ]نهادهای  آن جا 
آسان گیری است و چند روز زندان می مانند 
یا با واسطه می توانند از زندان نجات یابند، 
باز آن ها جرأت پیدا می کنند. تطبیق قانون، 
سزای  به  را  مجرم  و  واسطه  نکردن  قبول 
جرمش رساندن خود به خود باعث می شود 
که در شهر و همه جا آرامش به وجود بیاید.«


