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عــنوان های مـهم

افغانستان او هند د ۲۸۶میلیون ډالرو په 

ارزښت د شاتوت بند پروژه السلیک کړه

» 95 روز با شش و نیم«
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معنی  به  امنیت  که  باورند  این  بر  بسیاری 

از  حفاظت  برای  حصار  و  قفل  از  استفاده 

چیزهای مهم خواهد بود اما زمانی که صحبت 

یاد  به  بالفاصله  می شود  اطالعات  امنیت  از 

خود  کمپیوتر  روی  شده  نگهدار ی  فایل های 

امنیت  تعریف  نیز  مواقع  بیشرت  در  می افتیم. 

اطالعات با یادآوری کمپیوتر، کلمه عبور، اسم 

افزارهای  نرم  و  افزاری  سخت  قفل های  و  رمز 

اینها  همگی  بود.  خواهد  همراه  ویروس  آنتی 

امنیت  بعد  یک  از  تعریفی  می تواند  تنها 

اطالعات باشد...

یادداشتی بر رمان 
»مردی به نام اوه«

افشای همکاری ایران و کوریای 
شاملی برای توسعه موشک های 

دوربرد 

عبدالله:  تنها با توافق روی حکومت 
موقت صلح تامین منی شود

تظاهرات هزاران شهروند میامنار 
علیه کودتای ارتش این کشور

امنیت ملی:  »پوشش نقاب« تاکتیک 

گروه های تروریستی برای انحراف 
افکار عمومی

مفهوم و تعریف امنیت اطالعات

قرینه در قانون اجراات جزایی
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

5

 مطالعات این نهاد از والیت هرات نشان می دهد که حدود پنجاه فابریکۀ تولیدی مسدود شده و 
رسمایه های شان را به خارج از کشور انتقال داده اند؛ به این دلیل، هزاران نفر در این والیت بیکار 

شده و با فقر و تنگ دستی مواجه گردیده اند.

نرېندر مودي د  او د هند لومړی وزیر  افغان ولسمرش محمد ارشف غني   د 

سې شنبې په ورځ )د فربورۍ۹( ویډیو کانفرنس کې د ۲۸۶میلیون ډالرو په 

ارزښت د شاتوت بند پروژه السلیک شوه...

کمک هایی که فقیرترمان کرد

این روزها مردم فقط لپ تاپ دارند و دستگاه اسپرسو.
جامعه یی که در آن هیچ کس منی تواند به یک روش 
منطقی با دست بنویسد و با دست قهوه دم مناید. آن 

جامعه به کجا می رود. به کجا؟



راه مدنیت: نوررحامن اخالقی، وزیر امور 

اعالم  کشور  عودت کنندگان  و  مهاجرین 

۱۳۹۹حدود  سال  در  که  است  کرده 

۸۵۰هزار مهاجر افغان از کشور های میزبان 

به نیازمند ترین شان  و  بازگشته   کشور  به 

کمک نیز صورت گرفته است.

در  )۲۱دلو(  سه شنبه  روز  اخالقی  آقای 

نشست حساب دهی دولت به ملت گفت که 

بازگشت داوطلبانۀ با عزت و مصون مهاجران 

از اولویت های دولت به شامر می رود.

شدگان  بی جا  و  مهاجرت  اصلی  عامل  وی 

طالبان  گروه  را  گذشته  طی۲۰سال 

از  افزود که در حال حارض بیش  و  دانست 

۶.۵میلیون مهاجر افغان در خارج از کشور 

به رس می برند.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افزود 

که درحال حارض حدود ۲.۵میلیون مهاجر 

کارت های  داشنت  حالت،  سه  در  افغان 

در  مدرک  فاقدین  و  پاسپورت  آمایش، 

ایران زند گی می کنند که از این شامر یک 

میلیون و هزار تن آن ها دارای مدرک، حدود 

۹۵۰هزار تن دارای کارت آمایش، ۴۵۰هزار 

تن  ۷۰هزار  و  خانوار  پاسپورت  دارای  تن 

دارای پاسپورت اقامت طویل مدت و اقامت 

هستند.

امور  وزارت  که  کرد  عالوه  اخالقی  آقای 

افغان های  مهاجرت  کارت های  مهاجرین 

ختم  تا  یک سال  برای  را  ایران  مقیم 

روند متدید  هم چنان  و  کرده  ۱۳۹۹متدید 

پاسپورت های خانوادگی مهاجران از ۱۵دلو 

آخر  تا  است  قرار  و  شده  آغاز  روان  سال 

سال ۱۴۰۰متدید شود. همچنین او شامر 

را ۲.۵میلیون  پاکستان  افغان در  مهاجران 

نفر عنوان کرد و گفت که آنها نیز شامل سه 

 ، )PoR(دسته اند: دارندگان کارت مهاجرت

دارندگان کارت شهروندی افغانستان و افراد 

بدون مدرک است.

به گفتۀ او، حدود یک میلیون و ۴۲۲هزار و 

۵۸۸نفر شامل دسته اول، حدود ۷۸۹هزار 

۵۰۰هزار  و  دوم  دسته  شامل  ۱۹۸تن  و 

مقام های  سوی  از  شامرشان  که  دیگر  نفر 

دسته  سه  شامل  شده اند،  اعالم  پاکستانی 

می شوند. 

عودت کنندگان  و  مهاجرین  امور  وزیر 

کارت های  پاکستان  در  که  کرد  تاکید 

مهاجرت)PoR( و کارت های ACC مهاجران 

و  داشت  اعتبار   ۲۰۲۰ جون  ماه  آخر  تا 

آن  دوباره  متدید  زمان  این  ختم  با  اکنون 

در  تغییرات  با   ۲۰۲۱ مارچ  ماه  از  کارت ها 

معلومات  بنیاد  بر  آغاز می شود.  مزایا  و  نام 

عودت کنندگان،  و  مهاجرین  امور  وزارت 

شامر مهاجران افغان در کشورهای اروپایی 

۷۰۹هزار و ۵۴۹تن می باشد که این وزارت 

افغان  مهاجران  مدیریت  و  رسیدگی  برای 

اعالمیه ها  براساس  اروپایی،  کشورهای  در 

و  پذیرش  زمینه  مشرتک،  تفاهم نامه های  و 

تنظیم بازگشت آن ها را دنبال می کند.

راه مدنیت: نظام الدین خپلواک، سخنگوی 

ادارۀ ملی تنظیم امور آب کشور گفت که کار 

کابل  والیت  عروس  و  شاه   بند  ساختامنی 

۹۸درصد تکمیل گردیده و تا ماه حمل سال 

۱۴۰۰خورشیدی آمادۀ آب گیری خواهد شد.

در  )۲۱دلو(  سه شنبه  روز  خپلواک  آقای 

صحبت با روزنامه راه مدنیت گفت که این بند 

آب  در ولسوالی شکردرۀ کابل موقعیت دارد و 

به منظور مهار سیالب های موسمی، آب یاری 

آب   تامین  و  برق  تولید  زراعتی،  زمین های 

آشامیدنی اعامر می گردد.

افزود  آب  امور  تنظیم  ملی  ادارۀ  سخنگوی 

این بند ظرفیت ذخیرۀ ۳۰میلیون  که کاسه 

مرتمکعب آب و توانایی تولید ۱٫۲میگاوات برق 

را خواهد داشت.

همچنین بند شاه وعروس سه هزار و ۵۰۰هکتار 

زمین را آب یاری خواهد کرد.

آقای خپلواک تاکید کرد که این بند به ارزش 

بودجه  طریق  از  امریکایی  دالر  ۵۲میلیون 

حکومت اعامر شده است.

مسووالن در اداره ملی تنظیم امور آب گفته اند 

و  سه هزار  عروس،  و  شاه  بند  افتتاح  با  که 

آن  مزایای  از  مستقیم  گونۀ  به  ۵۰۰خانواده 

بهره خواهند برد.

ساخت بند شاه و عروس، در سال ۱۳۸۹آغاز 

شد، اما به دلیل آنچه مقام ها مشکالت فنی 

خواندند، متوقف شد. پس از آن، وزارت انرژی 

و آب آن زمان در سال ۱۳۹۵خورشیدی از آغاز 

کار دوبارۀ این بند خرب داده بود.

و  غنی  رییس جمهور  گذشته  روز  همچنین 

نریندرا مودی، نخست وزیر هند، پروژه ساخت 

ارزش  کرد.  امضا  را  کابل  در  شاه توت  بند 

قرارداد ساخت پروژه شاه توت ۲۸۶میلیون دالر 

گفته شده است.

قرار  کابل  ولسوالی چهارآسیاب  در  بند  این   

دارد و ظرفیت ذخیرۀ ۱۵۰میلیون مرت مکعب 

آب را دارد.

چنانچه هفتۀ گذشته نیز ادارۀ ملی تنظیم امور 

آب کشور از آغاز آ ب گیری بند کامل خان در 

ایران خرب  با  والیت نیمروز و در نزدیکی مرز 

کامل خان ۷۸  بند  ساخت  هزینه  بود.  داده 

میلیون دالر اعالم شده است.

 بند کامل بیش از ۱۸۴هزار هکتار زمین را 

تولید  برق  انرژی  حدود ۹مگاوات  و  آب یاری 

زیادی  شامر  برای  آن  بر  کرد.عالوه  خواهد 

بند  همچنان  شد.  خواهد  فراهم  کار  زمینه 

کامل خان حدود ۱۶مرت ارتفاع دارد.

ملی  امنیت  عمومی  ریاست   مدنیت:  راه 

اعالم کرد که در یک عملیات ویژه این داره یک 

و  حقانی  شبکۀ  تروریستی  مشرتک  هسته 

گروه های  این  گردید.  بازداشت  داعش 

»پوشش  تاکتیک  از  تروریستی 

افکار  انحراف  برای  نقاب« 

عمومی استفاده می کنند.

ملی  امنیت  عمومی  ریاست 

نرش  با  )۲۱دلو(  سه شنبه  روز 

این هسته  که  خربنامه یی گفت 

گروه  ارشد  اعضای  از  متشکل 

تروریستی داعش و شبکۀ حقانی 

مواد  انتقال  مسوولیت  که  بوده 

و  هدفمند  ترورهای  انفجاری، 

عهده  بر  را  زنجیره یی  قتل های 

داشتند.

که  آمده  خربنامه  ادامه  در 

تروریستی  هستۀ  این  اعضای 

رسانیدن  به شهادت  مسوول 

چندین منسوب نیروهای امنیتی بوده برعالوه 

جنایات بی شامری علیه شهروندان کشور انجام 

عمومی  ریاست   معلومات  بربنیاد  داده اند. 

امنیت ملی، این هسته منابع مالی و عایداتی 

فعالیت های  دامنۀ  گسرتش  جهت  را  خود 

تروریستی  ، از طریق اختطاف شهروندان تامین 

می کرد.

در خربنامه آمده که این تروریستان در همکاری 

وسیع  ترور  تا  بود  آن  پی  در  حقانی  شبکۀ  با 

نیروهای امنیتی و دفاعی، اختطاف شهروندان 

و فعاالن کشور را روی دست بگیرند که توسط 

ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  خاص  نیروهای 

اعضای این هسته بازداشت و توطیۀ آنها خنثی 

شد.

که  کرد  تاکید  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 

گروه  ریاست،  این  ارزیابی های  اساس  بر 

داعش  و  حقانی  شبکۀ  طالبان،  تروریستی 

عملیات های  تاکتیکی،  همسویی  یک  در 

تروریستی را انجام می دهند.

ریاست،  این  معلومات  طبق 

گروه  همسویی،  این  در 

شبکۀ  و  طالبان  تروریستی 

تحرکات  اصلی  عامل  حقانی 

در  خصوص  به  تروریستی 

کالن شهرها می باشد و داعش 

با انتشار اعالمیه های مجعول 

تحرکات  این  مسوولیت 

تروریستی را برعهده می گیرند 

تا باعث انحراف افکار عمومی 

شود. 

ملی  امنیت  عمومی  ریاست 

به مردم اطمینان می دهد که 

تروریستی  گروه های  هسته  

گروه  و  هسته   هیچ  و  شده اند  شناسایی 

تروریستی از تیررس نیروهای خاص این ریاست 

مصون نیست. همچنان هیچ مانعی منی تواند 

با  مبارزه  در  ریاست  این  ارادۀ  و  عزم  راه  سد 

گروه های تروریستی گردد.

رییـس  عبداللـه،  عبداللـه  مدنیـت:  راه 

شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی  گفـت: تجربـۀ 

وجـود نـدارد کـه  تنهـا بـا توافـق روی ایجـاد 

حکومت موقت صلح تامین شده باشد. 

در  )21دلـو(  سه شـنبه  روز  عبداللـه  آقـای 

نشسـت افتتـاح کمیسـیون رسـانه ها و آگاهی 

عامـه تاکیـد کرد کـه در برابر صلحـی که مورد 

قبـول مـردم باشـند و بـه رنـج و درد آنهـا پایان 

مهـم  مسـاله یی  شـخص،  موقعیـت  بدهـد، 

. نیست

افـزود  ملـی  مصالحـۀ  عالـی  شـورای  رییـس 

بیـن  در  گاهـی  موقـت  حکومـت  بحـث  کـه 

ایـن  و  می شـود  مطـرح  کشـور  سیاسـیون 

نیسـت. نفـع  بـه  بحث هـا 

براسـاس گفته هـای وی، گاهی گـروه طالبان 

می گوینـد که با »فالن شـخص« مشـکل دارند 

و بـا شـخص دیگـری مشـکل ندارنـد، امـا باید 

بدانند که »مشـکل، مسـاله شـخص« نیسـت، 

بـل صلح مسـاله مردم افغانسـتان اسـت.

او می گویـد کـه اگر »ترتیبات عبـوری« در نظر 

گرفتـه  می شـود بایـد پایـان آن معلـوم باشـد. 

هـدف  بـل  نیسـت،  هـدف  عبـوری  ترتیبـات 

آینـده مطلـوب مـردم افغانسـتان اسـت و باید 

دو طـرف روی آن توافـق کننـد.

آقـای عبداللـه افـزود کـه اگـر لحظه  یـی بـرای 

امـکان تامیـن صلـح در کشـور وجـود داشـته 

باشـد و کسـی از آن لحظه غفلت کند، اشتباه 

تاریخـی و نابخشـودنی را مرتکـب می شـود.

رییـس شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی تاکیـد 

کـرد کـه جـای بحـث دربـاره موضوعاتـی مثل 

حکومـت موقـت میـز مذاکـره اسـت، امـا گروه 

طالبـان میـز مذاکـره را تـرک کـرده، تنهـا یک 

گـروه متـاس آنهـا مانـده کـه هیـچ کمکـی بـه 

رسـیدن صلـح منی کنـد.

او عـالوه کـرد مـردم باید باهم آینـده صلح آمیز 

را ترسـیم کنند. همچنین وی روی کرد کنونی 

طالبـان در قبـال صلـح و تـرک میـز مذاکره از 

سـوی طالبـان را مـورد انتقاد قـرار داد و گفت 

ادامـه  بـه صلـح منی انجامـد. و  ایـن راه  کـه 

خشـونت ها از سـوی طالبـان مانعـی در برابـر 

صلح اسـت.

میـان  شـاه توت  بنـد  پـروژۀ  سـاخت  داد  قـرار  مدنیـت:  راه 

ارشف غنـی، رییس  جمهـوری و نرینـدرا مودی، نخسـت وزیر هند 

به صورت مجازی امضا شد.

رییس جمهـور غنـی روز سه شـنبه )۲۱دلو( در این مراسـم گفت: 

»در مدیریـت آب هـای کشـور موفـق بـوده  ایـم، گام هـای عملـی 

یکـی پـس از دیگـری برداشـته می شـود. بعـد ازبندهـای سـلام، 

کامل خـان، شـورابک، فـاز دوم کجکـی، شـاه و عـروس و اکنـون 

نوبـت بنـد شـاه توت اسـت.« آقـای غنـی وعـده کـرد کـه ایـن بند 

را بـه بزرگ تریـن مبنـع تامیـن آب بـرای شـهروندان کابـل تبدیل 

خواهیـم کرد.

کـه  داشـت  اظهـار  صحبت هایـش  از  بخشـی  در  او  همچنیـن 

نیروهـای امنیتـی و مـردم افغانسـتان در خـط نخسـت مبـارزه بـا 

تروریـزم و هراس افگنـی و دفـاع از امنیـت منطقـه و جهـان قـرار 

دارنـد. طبق گفته هـای رییس جمهور، جنگ و ناامنی در کشـور 

بایـد از طریـق گفتگو حل و کشـورهای جهان بایـد از این روند به 

صـورت جـدی حامیـت کنند.

همچنیـن وی بـر تـالش جهانـی در زمینـۀ مبـارزه بـا تروریـزم و 

حامیـت از رونـد صلـح افغانسـتان تاکیـد کـرد و افـزود کـه گـروه 

طالبـان بایـد از خشـونت دسـت بکشـد و رونـد صلـح را جـدی 

بگیـرد. آقـای غنـی درمـورد نقش هنـد در رونـد صلح افغانسـتان 

اشـاره منـورده و گفت: »ما صلحـی را می خواهیم که پایان دهنده 

خشـونت در منطقـه باشـد، نه  اینکـه صفحه جدیدی از خشـونت 

را در افغانسـتان و منطقـه بـاز کنـد، ما از راهـربد و همکاری هند 

در رونـد صلـح افغانسـتان تشـکری می کنیـم. ایـن حامیت هـا 

بـرای مـا حیاتی اسـت.«

هیچ نیروی خارجی مانع توسـعه افغانسـتان و دوسـتی با 

هند شـده منی توانند

در عیـن حـال، نرینـدرا مـودی، نخسـت وزیر هنـد هـم در این 

مراسـم گفـت کـه افغانسـتان و هنـد می خواهنـد منطقـه را 

عـاری از تروریـزم ببیننـد.

و  سـلام  بنـد  متویـل  بـه  اشـاره  بـا  همچنـان  مـودی  آقـای 

سـاختامن شـورای ملـی کشـور از سـوی دولتـش تاکیـد کـرد 

کـه بزرگرتین خواسـت هنـد در افغانسـتان اسـتقرار یک نظام 

راسـتای  در  هنـد  دولـت  وی،  به گفتـۀ  اسـت.  دموکراتیـک 

روابـط تاریخـی بـا افغانسـتان هزینـه بنـد شـاتوت را پرداخـت 

می کنـد تا نسـل جدید یـک بار دیگـر روابط تاریخی دوکشـور 

را شـاهد باشـند. او افـزود کـه ایـن نشـان می دهـد کـه مـردم 

افغانسـتان ایسـتاده اند و هیـچ نیـروی  هنـد در کنـار مـردم 

خارجـی منی تواننـد توسـعۀ افغانسـتان و دوسـتی این کشـور 

بـا هندوسـتان را متوقـف سـازند.« آقای مـودی عالوه کـرد: »هند 

نگـران افزایـش خشـونت و کشـتارهای هدفمنـد مـردم بی گنـاه 

و کارمنـدان رسـانه ها در افغانسـتان اسـت. همچنـان خواسـتار 

توقـف فـوری خشـونت های جـاری در ایـن کشـور می باشـم.«

بنـد شـاه تـوت که بر فـراز رودخانه  کابل در سـاحۀ للندر سـاخته 

می شـود، در جریـان آب دوامـدار ایـن رودخانـه و نیـز تامیـن آب 
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عبداهلل:
 تنها با توافق روی حکومت موقت صلح تامین نمی شود
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تکمیل شدن ۹۸درصدی کار 
ساختمانی بند شاه و عروس

صالح: طالبان در صفوف جنگی کودکان را مورد آزار جنسی قرار می دهند
امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری می گوید که گروه طالبان بر خالف ادعاهای پوشالی شان، در صفوف جنگی خود کودکان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار   
می دهند. وی فرمود: »گروه طالبان برخالف ادعاهای میان تهی و وعده های پوشالی شان، در کنار دیگر اعامل تروریستی با سوء استفاده از افراد زیر سن  آنان را مورد اذیت و 
آزار جنسی نیز قرار می دهند.« وی افزود که طبق روال باید امروز هم یکی از اعرتافات و تصاویر تروریستان و دست گیر شدگان به نرش می رسید، اما بگذارید از نرش تصویر 

و نام این نوجوان زیر سن برای حفظ کرامت انسانی و اینکه او خانواده  و دوستانی  دارد، رصف نظر شود. 

آشـامیدنی مـورد نیـاز باشـند گان شـهر کابـل کمـک 

خواهـد کـرد. همچنـان ایـن بنـد حـدود چهارهـزار 

هکتـار زمیـن را آب یـاری و بـرای دومیلیـون نفـر آب  

آشـامیدنی تامیـن خواهـد کـرد.

بنـد آب شـاه توت کـه در ولسـوالی چهارآسـیاب کابل 

قـرار دارد، ظرفیـت ذخیـرۀ ۱۵۰میلیـون مـرت مکعـب 

آب را دارد کـه از ایـن مقـدار آب می تـوان دو تـا پنـج 

میـگاوات برق نیـز تولید کـرد. در سـال۱۳۹۷ وزارت 

انـرژی و آب آن زمـان اعـالم کـرده بـود کـه کار بنـد 

شـاه توت به زودی آغاز می شـود و سـاخت آن سـه 

سـال زمـان خواهـد برد. ولـی تاکنون کار سـاخت 

ایـن بنـد آغاز نشـده اسـت.

قابـل ذکـر اسـت کـه بنـد شـاه توت دومیـن پـروژۀ 

سدسـازی در کشور اسـت که از سوی هند متویل 

می شـود. بنـد سـلام در هـرات نیـز به کمـک هند 

سـاخته و در سـال سـال ۱۳۹۵ افتتـاح شـد. بند 

دوسـتِی  بنـد  بـه  حـاال  رسـمی  به صـورت  سـلام 

افغان-هنـد مسـام شـده، ایـن بنـد سـه کیلومـرت 

عـرض، ۲۰کیلومـرت طـول و ۱۰۷مرت ارتفـاع دارد. 

هند و افغانسـتان دارای روابط راهربدی بوده و در 

بسـیاری از زمینه هـای سیاسـی، نظامی، امنیتی، 

همکاری هـای  انکشـافی  و  اقتصـادی  آموزشـی، 

گسـرتده  یی دارنـد.



» 95 روز با شش و نیم«
مقدمه:

در رشایـط حسـاس کنونـی، کـه بیشـرت از هـر وقـت دیگـر 

حقـوق و آزادی هـای مدنـی شـهروندان در محـارصۀ تحجـر 

تبلیغـات منفـی علیـه  بـه روز  افراطیـت قـرار دارد و روز  و 

و  پسـین  دهـۀ  دو  دسـت آمدۀ  بـه  سـخت  دسـت آوردهای 

نظـام حاکم از سـوی دشـمنان دولـت و مـردم اوج می گیرد؛ 

بیـش از هـر زمانی نیـاز به اعتامدسـازی میان شـهروندان و 

مسـووالن اسـت. هـر چنـد از دیـر زمـان تـا اکنـون، رضورت 

وجـود هامهنگـی بیشـرت میـان متامـی نهادهـای دولتـی 

بـرای برقـراری ارتباط مسـتقیم، قوی و دوسـویه میان دولت 

و ملـت محسـوس بـوده؛ امـا اکنـون وجـود یک اجـامع برای 

انسـجام دولـت و ملـت، یـک نیاز نیسـت؛ یک اولویـت برای 

بقـای مردم سـاالری اسـت.

پس زمینه

ایجـاد  بـرای  جامـع  اجـامع  یـک  نبـود  در  ایـن،  از  پیـش 

انسـجام بیشـرت میـان نهادهـای دولتـی؛ فضا بـرای فعالیت 

مافیایـی،  باندهـای  دهشـت افکن،  گروه هـای  تحـرکات  و 

شـبکه ها و دسـته های کوچک و بزرگ زورگویان منطقه یی، 

نظـم عمومـی،  اخالل گـران  و  باج گیـران  زمیـن،  غاصبـان 

مصـون شـده بـود. طـوری کـه جنایتـکاران و جرم پیشـگان، 

بـا ایـن خیـال خـام کـه گویـا قصـاص هـر جانـی کـه از تـن 

جـدا می کننـد، بهـای هر بسـوه زمینـی که غصـب می کنند 

و مجـازات هـر عمـل قانون شـکنانۀ کـه بـر علیـه امنیـت و 

نظـم شـهری انجـام می دهنـد؛ در حـد سـوژۀ یـک هفته یی 

رسـانه های اجتامعـی، تقلیـل پیـدا خواهد کرد و مـردم عام 

نیـز مجبـور بـه عادت  کـردن بـه هـر تخطـی آنـان از قانـون 

هسـتند؛ میـدان را بـرای یکه تـازِی مجرمانه خویـش، خالی 

می انگاشـتند.

نیـم  »شـش  امنیتـی  میثـاق  جلسـۀ  نخسـتین  اینکـه  تـا 

صبـح«، بـه ابتـکار حکومت و به منظـور تأمین امنیـت کابل، 

برقـراری نظـم شـهری، مبـارزه علیـه تروریـزم و انـواع جرایـم 

تسـهیل  و  مـردم  مشـکالت  حـل  جنایـی،  و  سـازمان یافته 

ارتبـاط میـان شـهروندان و دولـت؛ از طریـق انسـجام کاری 

و مشخص سـازی اولویت هـای وظیفه یـی نهادهـای دولتـی 

بـرای تطبیـق میثـاق امنیتی، برگـزار گردید. اقدامـی که در 

تاریـخ افغانسـتان کم پیشـینه و دقیق تـر از آن، بی پیشـینه 

اسـت. بوده 

پیشینۀ طرح

طـرح برگـزاری جلسـات »شـش و نیـم صبـح«، چـه از لحاظ 

افغانسـتان کـم سـابقه  نـگاه ماهـوی در  از  شـکلی و چـه 

اسـت. از نگاه شـکلی، برگزاری جلسـات شـش و نیم، نقش 

معاونیـت اول ریاسـت جمهـوری را ملموس تـر بـه منایـش 

گذاشـته و اقتـدار را جایگزیـن ترشیفـات کـرده اسـت. از 

نـگاه ماهـوی نیـز، کمـرت گـواه بوده ایـم کـه یـک اجـامع از 

یک جانـب در سـطح نهادهـای دولتـی روابـط سـازمانی را 

به شـکل شـبکه یی منسـجم کنـد و از طـرف دیگـر، طـوری 

رونـد  تنهـا  نـه  کـه  کنـد  برقـرار  مـردم  بـا  مسـتقیم  رابطـۀ 

پاسـخگویی دولـت بـه ملـت تسـهیل شـود؛ بـل بتـوان از 

نظریـات و طرح هـای سـازنده چـه کارشناسـان امـور و چـه 

عوام النـاس، بـرای بهـرت شـدن اوضـاع اسـتفاده کـرد.

ساختار، محور و سطح جلسات

در جلسـۀ میثـاق امنیتـی شـش ونیم صبح، بیشـرت از )70( 

مسـوول ارشـد نهادهـای دولتی گـرد هم آمـده، اوضاع محله 

بـه محلـۀ کابـل را در دو محـور ارزیابـی روزمـره و بررسـی 

کلـی وضعیـت در پنج سـطح، زیـر ذره بین نظـارت و ارزیابی 

موشـکافانه قـرار می دهنـد.

نخسـت در بخـش تأمیـن امنیت، طی جلسـات شـش و نیم 

صبـح، برنامـۀ تعقیـب بیـش از )8000( مظنـون، متهـم و 

مجـرم در کوچـه و پس کوچـۀ کابـل، پی گیـری می شـود.

در سـطح دوم، تحلیل استخباراتی وضعیت امنیتی پایتخت 

بـا اتـکا به دسرتسـی منابـع و اطمینان از دسرتسـی آن ها به 

حلقـات ترور؛ مـورد ارزیابی قـرار می گیرد.

در قسـمت سـوم، بـرای اسـتقرار نظـم شـهری، از چنـد و 

چون ارایه خدمات شـهری توسـط شـهرداری کابل، بررسـی 

می گیـرد. صـورت 

در سـطح چهارم، بـرای تقویت حکومت داری خوب و تطبیق 

نهادهـای  فعالیت هـای  و  کارکردهـا  از  قانـون،  حاکمیـت 

مجـری قانـون )پولیـس و لـوی څارنوالـی( نظـارت و ارزیابی 

صـورت گرفتـه و بـه همیـن ترتیب در سـطح پنجـم و آخر، به 

مشـکالت مـردم رسـیدگی شـده و نظریـات آنان بـرای بهبود 

هر چه بیشـرت کیفیت جلسـات شـش و نیم صبح، با توسـل 

بـه روابـط عمومـی نـرم و اسـرتاتیژیک، بررسـی می گردد.

رویکردها

اتخـاذ  جلسـات  ایـن  در  کـه  رویکردی هایـی  مهم تریـن 

اسـت: ذیـل  مـوارد  بـر  مشـمول  می گـردد، 

اول: بسیج منابع

تیـم شـش و نیـم صبـح، بـا شـیوۀ مدیریتـی مـدرن، طـی 

بـا  را  انسـانی  و  مـادی  منابـع  کارآمـد،  و  موثـر  فراینـدی 

برنامه ریزی دقیق، بسـیج و سـازماندهی منوده و در راستای 

نیـل بـه اهـداف اسـرتاتژیک و مطلـوب، به طـور معقـول از 

می کنـد. اسـتفاده  موجـود،  زمینه هـای  و  امکانـات  متـام 

آمـار وزارت صحـت عامـه کـه حاکـی از کاهـش 45درصـدی 

واقعـات کشـته و زخمی شـدن افـراد ناشـی از جرایـم جنایی 

و خیابانـی در سـطح شـفاخانه های کابـل -پـس از برگـزاری 

نشسـت های »شـش و نیـم صبح«- اسـت، خود گواهی سـت 

مهـار  امـر  در  ایـن جلسـات  انکارناپذیـر  موفقیـت  بـر  دال 

منـودن و کاهـش قابـل مالحظـۀ میـزان جـرم و جنایـت در 

سـطح پایتخـت و مدیریـت سـامل در امـر ایجـاد هامهنگـی 

میـان نهادهـای دولتـی و تعبیـه قـوا.

دوم: حکومت داری باز

هـدف  بـه  اجامعی سـت  صبـح،  نیـم  و  شـش  جلسـات 

حاکمیـت  اجتامعـی،  عدالـت  اسـتقرار  امنیـت،  تأمیـن 

قانـون، برقـراری نظـم شـهری و تحکیـم روابـط اسـرتاتژیک 

هـم در درون نهادهـای دولتـی بـا یکدیگـر و هـم در بخـش 

قوام بخشـیدن بـه رابطـۀ مـردم بـا حکومـت. بـرای رسـیدن 

بـه ایـن مهـم، ایـن جلسـات، رویکـرد حکومـت داری بـاز یـا 

می گیـرد. بـکار  را  مشـارکتی 

مـردم از طریـق شـبکه های اجتامعـی یـا متـاس تیلفونـی 

بـا تیـم شـش و نیـم صبـح، مـواردی را کـه نیـاز بـه مداخلـه 

سـایر  و  شـاروالی  څارنوالـی،  ملـی،  امنیـت  پولیـس، 

مسـوولین حکومتـی والیت کابل را داشـته باشـد، رشیک 

می کننـد و بالفاصلـه پـس از متـاس آنـان، قضایایـی را 

کـه آنـان گـزارش می کننـد، نخسـت در جلسـات مطـرح 

گردیـده یـا به طـور آنـی حل و فصل می شـود و یـا هم درج 

سیسـتم شـده، مـورد تعقیـب قـرار می گیـرد.

ابـراز می گـردد،  هـر نظـری کـه در صفحـات اجتامعـی 

هـر مشـکلی کـه از هـر طریـق ممکـن  بـه تیم شـش ونیم 

صبـح رسـانیده می شـود، هر تبـره اکادمیک کـه بتواند 

بسـرتی بـرای آرامـش مـردم خلـق کنـد؛ مـورد حرمـت و 

پذیـرش ایـن تیـم قـرار می گیـرد.

بـا  دولتـی  نهادهـای  میـان  ارتبـاط  تحکیـم  بخـش  در 

یکدیگـر، تیـم جلسـات شـش و نیـم صبـح هـر چنـد بـا 

برنامه هـای بزرگـی چـون مبـارزه بـا جرایـم فسـاد اداری، 

تـرور، آوردن نظم شـهری، اعادۀ ملکیت های غصب شـده، 

اعـاده  قانـون ،  حاکمیـت  بـا  مـردم  وصـل  مـردم آزاری، 

حیثیـت، صالبـت و اقتدار دولت در کل کشـور وارد عرصه 

شـده؛ امـا رهـربی تیـم شـش ونیم کارش را از قاعـده )از 

یـک رسبـاز گمنـام( واز پایین تریـن نقطـه آغـاز و بـه طرف 

رأس هـرم قـدرت بـه پیـش می بـرد. چنانچـه از آغـاز تـا 

اکنون، تیم شـش ونیم صبح توانسـته تا آهسـته و پیوسـته 

بـا پشـتوانۀ قـوی مردمـی، از روش تاکتیکـی بـه سـمت 

اهـداف اسـرتاتژیک، تغییـر جهـت دهـد.

سوم: گفتامن شهرنشینی 

فرهنـگ  پیرامـون  شـهروندان  از  شـامری  ناآگاهـی 

نابهنجاری هـای  و  چالش هـا  بـروز  باعـث  شهرنشـینی 

بسـیار فردی و اجتامعی در سـطح جامعه شده، به همین 

منظور جلسـات شـش و نیم صبح گفتامن شهرنشـینی را 

به عنـوان رویکـرد ایـن اجامع جهـت برقراری نظم شـهری 

مطـرح کـرده اسـت.  تصامیم جلسـات شـش و نیم، مبنی 

بر پاک سـازی پیاده روها، برداشـنت موانـع از رس جاده ها، 

منظـم سـاخنت دست فروشـان، آزادسـازی سـاحات سـبز 

پیاده روهـا از دسـت غاصبیـن کوچـک و کالن؛ موجـب 

برگشـت و اعـادۀ نظـم شـهری و از میـان برداشـنت بـاور 

بـاالی  قانـون  یکسـان  تطبیـق  عـدم  بـه  نسـبت  مـردم 

شـهروندان و ایجـاد روایـت نـو مبنـی بـر حـس مالکیـت 

مـردم نسـبت بـه شـهر و اماکـن عمومـی گردیـده اسـت.

چهارم: حاکمیت قانون

یکـی از اهـداف تیـم شـش و نیم صبح، اسـتقرار عدالت و 

تطبیـق حاکمیـت قانـون بـوده؛ زیـرا ایـن قانون اسـت که 

سـالمت، عـزت و حیـات معنـوی یـک جامعـه را بـه خوبی 

فراهـم می کنـد و زمانـی کـه ایـن بسـرت در عرصـه حیـات 

انسـانی بـه خوبـی مورد توجه قـرار بگیرد امنیت، آسـایش 

و توسـعه را بـرای مـردم بـه ارمغان مـی آورد؛ اما متأسـفانه 

بـه علـت پاییـن بـودن سـطح آگاهـی، آن گونـه کـه بایـد و 

شـاید در مـورد اهمیـت قانون مـداری در اذهـان عمومـی 

جـا نیفتـاده اسـت. از همیـن رو، شـامری از شـهروندان 

حامیت به رشط رهاکردن مساله آب!
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اجرای اصل مکافات و   
مجازات در هر نظامی ضروری 

است. بدون اجرای این اصل، 
غفلت وظیفوی و کارهای 

فراقانونی افزایش یافته و نظم و 
انضباط در نظام، حاکم نخواهد 

شد. همین گونه عدم اجرای اصل 
مکافات و مجازات، باعث افزایش 

فساد و سهل انگاری در اجرای 
وظایف می گردد که در نهادهای 
خدمات ملکی موجب عقب گرد 

روند پیشرفت کشور و در قسمت 
نیروهای امنیتی عواقب ناگوار و 

جبران ناپذیری را در پی دارد.

څارمنل نورهادی هادی 

بـرای رسـیدن بـه اهداف خـود از راه هـای غیرقانونی اسـتفاده 

می کننـد کـه تکـرار ایـن امـر، گامـی به سـوی تباهی اسـت.

 تیـم جلسـات شـش و نیـم صبـح، وظیفـه خـود می دانـد تـا  

اهـداف  بـه سـوی  را  و فرهنگـی جامعـه  سـاختار اجتامعـی 

متعالـی و بلنـد بـه محـور قانون گرایـی و نهادینه شـدن اخالق 

عمومـی در پرتـو ارزش های اسـالمی در جامعه نهادینه سـازند 

تـا باشـد کـه دیگـر هیـچ شـهروندی، قانـون را بـه عنـوان یـک 

ضـدارزش جامعـه تلقـی نکنـد.

گام  در  امنیتـی  میثـاق  قانـون،  حاکمیـت  تحقـق  پیرامـون 

نخسـت روی افزایـش آگاهـی مـردم نسـبت به اهمیـت قانون، 

نظـام سیاسـی، و نقـش تطبیق قانـون در اعادۀ نظم شـهری و 

تأمیـن امنیـت معنـوی و روحی مـردم، مترکـز کرد. در کنـار این 

مسـاله، بـرای تحقـق حاکمیـت قانون، تیم شـش و نیـم، با هیچ 

قانون شـکنی مدارا نکرده و از در مصلحت جویی وارد منی شـود. 

بـه  کابـل  شـهرداری  شـش ونیم،  جلسـات  تصمیـم  براسـاس 

همـکاری نزدیـک بـا نیروهـای امنیتـی طبـق پالن  منظـم میثاق 

امنیـت، بـرای ایجاد نظم شـهری، جلوگیری از ساخت وسـازهای 

از  جلوگیـری  شـده،  غصـب  زمین هـای  اسـرتداد  غیرقانونـی، 

تخلفـات شـهری، پـاک  کاری پیاده روهـا و جاده هـا و همین گونـه 

تنظیـم دست فروشـان جهـت کاهـش ازدحـام؛ مبـادرت ورزیـده 

است.

از همیـن جهـت اسـت کـه شـهروندان بـه تطبیق یکسـان قانون 

بـر همـگان، فـارغ از ملیت، سـمت، قـدرت و نفوذ؛ باورمند شـده 

و بـرای تطبیـق حاکمیت قانون، با نهادهای مجری آن بیشـرت از 

پیـش همـکاری می کنند.

پنجم: اجرای اصل مکافات ومجازات

اجـرای اصـل مکافـات و مجـازات در هـر نظامـی رضوری اسـت. 

بـدون اجـرای ایـن اصـل، غفلـت وظیفـوی و کارهـای فراقانونـی 

افزایـش یافتـه و نظـم و انضبـاط در نظـام، حاکـم نخواهـد شـد. 

باعـث  مجـازات،  و  مکافـات  اصـل  اجـرای  عـدم  همین گونـه 

افزایـش فسـاد و سـهل انگاری در اجرای وظایف می گـردد که در 

نهادهـای خدمـات ملکی موجـب عقب گرد روند پیرشفت کشـور 

و در قسـمت نیروهـای امنیتـی عواقـب ناگـوار و جربان ناپذیـری 

را در پـی دارد. 

در صورتـی کـه اصـل مجـازات و مکافـات بـه درسـتی از سـوی 

حکومت اجرا گردد، باعث ایجاد انگیزه مثبت در سطوح مختلف 

اداری گردیـده وکارکنـان حـس مالکیـت و روحیـه خدمت گزاری 

شـان افزایـش یافتـه و از جانـب دیگـر ناپایـداری اداری وتزلـزل 

ماموریـت از میـان رفتـه و اداری و روحیه وطن دوسـتی جایگزین 

آن می گـردد کـه در نهایـت موجب اعتامد مردم بـه نظام و مبدل 

شـدن نهادها به ادارات مردمی و پاسـخگو در برابر خواهد شـد.

طـی ایـن رویکـرد، هیـات رهـربی جلسـات شـش و نیم از یـک  

و  شناسـایی  در  کـه  ملـی  امنیـت  و  پولیـس  منسـوبین  عـده 

اجـرای  باج گیـر،  دزد،  اختطاف چـی،  گروه هـای  دسـتگیری 

عملیات هـای موفقانـه و کاهـش جرایـم در سـطح کابـل نقـش 

داشـته اند و همچنان از منسـوبین ترافیک و نارنجی پوشـانی که 

باانگیـزۀ بلنـد بـرای خدمت گـزاری و صداقـت کامـل در اجـرای 

وظایف شـان جهـت ایجـاد نظـم شـهری، بـا دولـت خـود همـکار 

بوده انـد؛ بـا اعطـای تقدیر نامه هـا و مکافـات مـادی، از زحامت و 

تعهـد آنـان بـه وطـن، متجیـد و سپاسـگزاری می کنـد.

تحلیل وضعیت

از دیـد جامعه شناسـانه و روان شناسـی جمعـی، زمانی که معاون 

نخسـت ریاسـت جمهـور، بـدون نظرداشـت فشـارهای وارده از 

جانب دشـمنان اسـتقرار نظم، از طریق برگزاری جلسـات منظم 

با مسـووالن ارشـد نهادهـای دولتی برای بهبـود وضعیت امنیتی 

و نظم شـهری ، انسـجام امور را در دسـت می گیرد و با پی گیری 

دقیـق هـر قضیـه، پـس از هـر جلسـه بـه مـردم به طـور شـفاف 

حسـاب می دهد؛ از یک سـو این پیام را به شـهروندان می رسـاند 

که دولت در ارادۀ خود برای ادای مسـوولیتش در قبال حفاظت 

از جـان، مـال و حیثیـث شـهروندان، جـدی و نامنعطـف اسـت و 

از جانـب دیگـر، ناقـوس هشـدار را بـه مجرمـان و جنایتـکاران به 

صـدا درمـی آورد؛ اینکـه که »آنـان را از پنجـۀ برّان قانـون، گریزی 

نیسـت.« همین موجب می شـود تـا ضمن برقراری نظم شـهری، 

امنیـت روانـی شـهروندان تضمیـن و آسـوده خیالی مجرمـان و 

تبهـکاران بـه دلهرگـی و تـرس از قـدرت حاکمیت قانـون، مبدل 

شود.

نتیجه گیری

از آنجـا کـه برگـزاری جلسـات »شـش و نیـم صبـح«، بـا تاکیـد 

بـر تحقـق عدالـت، اسـتقرار نظـم و حاکمیـت قانـون، از رویکـرد 

بـه جـرات  کار می گیـرد؛  برابـر جنایتـکاران  در  انعطاف ناپذیـر 

می تـوان گفـت ایـن مجموعـه جلسـات، دامنـۀ حاکمیـت قانون 

را گسـرتده سـاخته، نهادهـای مجـری قانـون را بیشـرت از پیـش 

در امـر مدیریـت بهـرت و انجـام وظایف شـان جسـارت بخشـیده و 

مـردم را از سـایۀ تـرس به سـاحۀ آفتابـی عدالت اجتامعـی آورده 

اسـت؛ یـک دسـت آورد قوی بـرای حکومـت داری خـوب در نظام 

مردم سـاالر افغانسـتان کـه می تواند ضمـن موارد یادشـده، عرف 

نیـک و پسـندیدۀ »مردم محـوری« را بـه متـام نهادهـای دولتـی 

بدهد. رسایـت 



این روزها مردم فقط لپ تاپ دارند و دستگاه اسپرسو.
جامعه یـی کـه در آن هیچ کـس منی توانـد بـه یـک روش منطقی 
بـا دسـت بنویسـد و با دسـت قهـوه دم منایـد. آن جامعـه به کجا 

بـه کجا؟ می رود. 

اگـر روزی بـا اوه روبه رو شـدید و این سـوال را از شـا پرسـید به 
شـا توصیـه می کنـم حتی اگـر پدرتـان صاحب یـک منایندگی 

خودتـان  یـا  و  اسـت  لپ تـاپ  بـزرگ 
یک بازاریاب دسـتگاه اسپرسـو هسـتید، 
و  فالکـت  بـه  رو  جامعـه  آن  بگوییـد 
بدبختـی مـی رود و یا حتـی بگویید زوال 
و نابودی آن جامعه حتمی اسـت و روی 

خوشـی را نخواهـد دیـد!
تاییـد  از  غیـر  پاسـخی  هـر  چـون 
صددرصـدی او بدهید با انگشـت اشـاره 

می شـوید! روبـه رو  او،  متهم کننـده 
بایـد  اگـر خیـال می کنیـد چنیـن آدمـی 
دشـمن زیادی داشـته باشـد درسـت فکر 
می کنیـد. چـون اوه آدمـی اسـت کـه اگر 
تنهـا آدمی باشـد بیـن ۸میلیارد انسـان که 
بـه یک چیـز اشـتباه اعتقـاد دارد و همه با 
او مخالـف هسـتند، باز این اوه اسـت که 
طبـق معمـول درسـت می گویـد و حـق با 

اوست.
منتظـره  غیـر  اتفاق هـای  از  به شـدت  اوه 
بیـزار اسـت، در این اعتقاد آنقدر اسـتوار 
اسـت کـه هیـچ رشمـی نـدارد دلقکی که 
کـودکان  و  او  کـردن  خوشـحال  بـرای 
آمـده را تـا رس حـد مـرگ سـیلی بزنـد و 
بعـدش آنقـدر عـذاب وجـدان بگیرد که 
سـونیا را در حالتـی ببینـد کـه دارد آتـش 

جهنـم را بـرای او گـرم می کنـد.
در  آبـش  هـم  حیوانـات  بـا  حتـی  اوه 
و  ارنسـت  چـه  منـی رود!  جـوی  یـک 
چـه پشـکی کـه زخمـی شـده باشـد، امـا 
دلیلـش هرچـه کـه هسـت بـاز هـم مانـع 
کمـک کردنـش منی شـود و حتـی مانـع 

دوسـت شـدنش. بـا ایـن حـال او آدمی نیسـت که با کسـی آبش 
در یـک جـوی بـرود!

امـا بـا ایـن وجـود اوه مـردی هـم نیسـت کـه کسـی از او متنفـر 
باشـد، شـوهری هـم نیسـت که سـونیا چنـد دهـه زندگی با عشـق 

را کنـارش سـپری نکـرده باشـد.
هم چنیـن رفیقـی احمـق و ۳۰سـاله بـرای رونـه کـه قهرهای شـان 
آنقـدر طوالنـی می شـود کـه منی داننـد چـرا قهـر بودنـد، فقـط 
می داننـد کـه بایـد قهـر باشـند، حتـی اگـر دلیلـش ایـن باشـد که 
رونه ولوو سـوار می شـود و سـاب دوسـت ندارد. ایـن دلیل حتی 

بـرای دسیسـه قتـل رونـه هـم کفایـت می کند.
اوه مـردی هـم نیسـت کـه کسـی از مردنـش ناراحـت نشـود و 

نـرد. پیـش  پروانـه  مـرز گریه کـردن کنـار  تـا  را  خواننـده 
سـلینجر در یکـی از نوشـته هایش گفتـه بـود:»کاش می شـد آدم 
بـا بعضـی از شـخصیت های داسـتان رفیـق می بود تا هـر از گاهی 

بـا او  نشسـت و چایـی خـورد و گپ زد.«
اگرچـه بعیـد می دانـم کسـی بتوانـد بـا اوه حـرف بزند، چه برسـد 
کـه چـای بخـورد، امـا بـا ایـن حـال شخصیتی سـت که منی شـود 

بی خیـال رفیق شـدن بـا او شـد.
شـخصیت پردازی را می تـوان از قوی ترین عنـارص رمان مردی به 
نـام اوه دانسـت، رمانـی دیالـوگ و شـخصیت محور کـه توصیف 
و فضا سـازی را بـه حداقـل رسـانیده و ۳۷۰صفحـه را بـه خلـق 
ماجـرا، شـخصیت و روایتـی فوق العـاده در سـه بخـش نوجوانـی 
، جوانـی و زمـان حـال اوه را روایـت می کند. روایت هایی از سـه 
دورۀ زندگـی، کـه پراکنـده در داسـتان روایـت می شـود و بـا ایـن 
منطـق کـه هـر روایـت،  داسـتان جدایـی را بازگـو می کنـد. هیـچ 
خللـی و یـا رسدرگمـی در داسـتان بـه وجود منـی آورد. ) بسـنده 
کـردن بـه این سـه خـط راجع بـه عنـر روایـت در داسـتان عین 
بی انصافـی اسـت و ایـن مبحث خود بحـث جدایـی را می طلبد( 
شـخصیت پردازی بـه قـدری در داسـتان عالـی پرداختـه شـده که 
خواننـده پـس از خوانـدن نیـم رمان حـس می کند اوه را شـناخته 
پنهانـی شـخصیت، رو  بـه گونه یـی اسـت کـه الیه هـای  ایـن  و 

می شـود. 
شـخصیت  ایـن  از  می کنیـد  حـس  کـه  زمانـی  درسـت  مثـالً 

بی احسـاس و منفـور خسـته شـده  اید با روایتـی از داسـتان روبرو 
می شـوید کـه اوه در خیالـش بـا سـونیا حـرف می زنـد. در جهان 
واقعـی بـرای او گل می خـرد و علی رغـم گرمایی بودنش شـب ها 

شـوفاژ را بـه یـاد زن رسمایـی اش تنظیـم می کنـد.
دوست داشـتنی  شـخصیتی  بـه  خشـن   فـرد  یـک  از  رفتـه  رفتـه 
تبدیـل می شـود و بـاز هـم عنـر راوی نامحـدود بـه ذهـن افراد 
اسـت کـه ایـن حـس اطمینـان و اعتـاد را در خواننـده بیشـر از 

قبـل می کنـد. راوی، گاه مونولوگ هایـی را آنقـدر بـا اطمینـان از 
ذهـن افـراد می گویـد کـه گویـی شـخصیت را از خود فرد بیشـر 

می شناسـد!
اگـر تصـور می کنیـد هـر بکمـن در شـخصیت پردازی بـا روایت 
و  تصاویـر  کـه  کنیـم   اشـاره  یی  نیسـت  بـد  می رسـد؛  پایـان  بـه 

توصیف هـای جزیـی و کاربـردی گاهـی بـار شـخصیت پردازی 
را بـه دوش کشـیده اند مثـالً زمانـی کـه اوه قصد خودکشـی دارد؛ 
راوی تصمیـم رندانه یـی بـرای توصیـف شـخصیت خسـیس اوه 
گرفتـه اسـت. اگرچـه طنـز در کار بـه چشـم می خـورد اما بـه دور 
از تصـور نیسـت. مثـالً؛  تصویر این کـه موقع خودکشـی در را باز 
می گـذارد تـا کسـی در را نشـکند چون هنوز قابل اسـتفاده اسـت 
و یـا روی کف پوش هـا چیـزی همـوار می کنـد تـا اگـر کسـی بـا 

بـوت وارد شـود بـه کف پوش هـا صدمـه نزنـد. 
و یـا نگاه هایـی )کـه بـا دخالـت مسـتقیم راوی همـراه اسـت( بـه 
کاسـبان و رشکـت بـرق کـه آنهـا را دشـمن قسـم خـورده مـردم 
می دانـد، خساسـت را بـه بهرین شـکل به تصویر کشـیده اسـت.

یـا  و  روایـت  بـه  محـدود  شـخصیت پردازی  بـرای  بکمـن  قلـم 
توصیـف منی شـود و ایـن رمـان ماننـد هـر رمـان موفـق دیگـری 

بـر  عـالوه  کـه  دارد  مونولـوگ  و  دیالوگ هـا  بـر آوردن  سـعی 
ایجـاد فضـای گفتگـو، کششـی بـرای ادامۀ داسـتان داشـته باشـد 
خاصیـت  شـخصیت،  تـا  باشـند  کلید هایـی  هـم  دیالوگ هـا  و 

بیشـری بـه خـود بگیـرد.
مثـالً مونولوگـی کـه در آن عشـقش به سـونیا را نشـان می دهد که 
می گویـد: »اگر کسـی از من بپرسـد قبـل از سـونیا چگونه زندگی 
می کـردم؟ می گویـم اصـال زندگـی منی کـردم و اگـر بپرسـد بعـد 
از او چگونـه زندگـی می کنـم می گویـم اصال زندگـی منی کنم.«
دیالـوگ چه اسـتفاده در داسـتان آنجـا که می گویـد: »در زندگی 
تصمیـم  لحظـه  آن  در  کـه  دارد  وجـود  لحظه یـی  مـردی  هـر 
می گیـرد کـه چطـور مـردی باشـد و اگـر آن لحظـه نرسـد، هنـوز 

آن مـرد را نشـناخته!«
و مونولوگـی کـه مـدام تکـرار می کنـد: »اگـر ایـن کار را بکنـم 
سـونیا آتـش جهنـم را برایم گـرم می کنـد.« دیالوگ هایی هسـتند 
کـه عـالوه بر زیبایی داسـتان کمـک بزرگی به شـخصیت پردازی 

اوه کرده انـد.
پرداخـت بـه شـخصیت های فرعـی بـا توجـه بـه شـکل روایـی 
داسـتان را منی تـوان ضعـف بزرگـی دانسـت، امـا کلمـه معمولی 

و قابـل تحمـل چـرا! 
شـخصیت پروانـه و همـرش، رونـه، سـونیا، پـدر اوه، ارنسـت 
)گربـه( و گربه یـی که زخمی شـده بـود از جمله شـخصیت هایی 
بودند که نویسـنده در داسـتان بیشـر از این که سـعی در پرداخت 
آن داشـته باشـد، مهره یـی اسـتفاده شـده، هسـتند کـه شـخصیت 
اوه را تکمیـل کننـد و بسـازند )کـه اگـر چیزی جز این بـود چنین 
شـخصیتی شـکل منی گرفـت( و با روایت رصف، شـاید در یک 

سـوم اول، کتـاب ناخوانـده می ماند.
پـس ایـن تکنیکـی بود کـه بکمن با رنـدی متام این ضعـف را به 

قدرت و در راسـتای جذاب تر شـدن کتاب بـه کاربرد.
 رمـان بـه زیباتریـن شـکل ممکن بـه پایان می رسـد، مـردی خانه 
اوه را می خـرد کـه بی اعتـاد بـه فروشـنده اسـت، دسـتگیره ها را 
چـک می کنـد. بـه کف پوش هـا لگـد می زنـد تـا مبـادا زوار در 

رفتـه باشـد. از همـه مهم تـر یک سـاب )نوعـی موتـر( دارد!

یـادداشــت
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يب لیاقت
داستانی از آنتوان چخوف

قلم بکمن برای   

شخصیت پردازی محدود به 

روایت و یا توصیف منی شود 

و این رمان مانند هر رمان 

موفق دیگری سعی بر آوردن 

دیالوگ ها و مونولوگ دارد 

که عالوه بر ایجاد فضای 

گفتگو، کششی برای ادامۀ 

داستان داشته باشد و 

دیالوگ ها هم کلید هایی 

باشند تا شخصیت، خاصیت 

بیشرتی به خود بگیرد.
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چنـد روز پیـش، خانـم یولیـا واسـیلی یونـا، معلـم 
خانگـی کـودکان را بـه اتـاق کارم دعـوت کـردم. قـرار 
بـود با او تسـویه حسـاب کنم. گفتـم: بفرمایید بنشـینید 
یولیـا واسـیلی یونـا! بیایید حسـاب و کتابمان را روشـن 
کنیـم… البـد بـه پول هـم احتیـاج داریـد اما ماشـااهلل 
مبارکتـان  روی  بـه  کـه  تعـارف هسـتید  اهـل  آنقـدر 
نمی آوریـد … خـوب. قرارمـان بـا شـما ماهـی ٣٠روبل 

بود.
- نخیر ۴٠روبل...!

- نـه، قرارمـان ٣٠روبـل بـود … من یادداشـت کرده ام 
… بـه مربی هـای کـودکان همیشـه ٣٠روبـل مـی دادم 

… خـوب … دو مـاه کار کرده ایـد...!
- دو ماه و پنج روز ...!

- درسـت دو مـاه … من یادداشـت کـرده ام … بنابراین 
جمـع طلـب شـما می شـود ۶٠روبل … کسـر می شـود 
٩روز بـرای تعطیالت یكشـنبه … شـما… کـه روزهای 
یكشـنبه بـا کولیـا کار نمی کردیـد … جـز اسـتراحت و 
گـردش کـه کاری نداشـتید … و سـه روز تعطیـالت 

! عید… 
چهـرۀ یولیـا واسـیلی یونا ناگهان سـرخ شـد، بـه واالن 
پیراهـن خـود دسـت بـرد و چندین بـار تكانـش داد اما 

… امـا هیـچ نگفت.
- بلـه ، ٣روز هـم تعطیـالت عیـد … بـه عبارتی کسـر 
می شـود ١٢ روز … ۴روز هـم کـه کولیـا ناخـوش و 
بسـتری بـود… کـه در ایـن چهـار روز فقط بـا واریا کار 
کردیـد … ٣روز هـم گرفتـار درد دنـدان بودیـد کـه بـا 
کسـب اجـازه از زنـم ، نصـف روز یعنـی بعدازظهرهـا با 
 … می شـود ١٩روز   ٧ و   ١٢  … کردیـد  کار  کـودکان 
۶٠ کـم از ١٩ ، باقـی می مانـد ۴١روبـل … هـوم … 

است؟ درسـت 
چشـم چـپ یولیـا واسـیلی یونـا سـرخ و مرطـوب شـد. 
بـا حالـت عصبـی سـرفه یی کـرد و آب بینـی اش را باال 

آشـید. امـا … هیچ نگفـت...!
- در ضمـن، شـب سـال نـو ، یـك فنجـان چای خوری 
بـا نعلبكـی از دسـتتان افتـاد و خـرد شـد… پس کسـر 
می شـود ٢روبـل دیگر بابـت فنجان … البتـه فنجانمان 
بیـش از اینهـا می ارزیـد، یـادگار خانوادگـی بـود اما … 
بگذریـم! به قـول معـروف: آب کـه از سـر گذشـت چـه 
یـك نـی ، چـه صـد نـی … گذشـته از اینهـا، روزی به 
علـت عـدم مراقبـت شـما ، کولیـا از درخـت بـاال رفت 
و کتـش پـاره شـد … اینهـم ١٠روبـل دیگـر … و بـاز 
بـه علـت بی توجهی شـما ، کلفـت سـابقمان کفش های 
واریـا را دزدیـد … شـما بایـد مراقـب همه چیز باشـید، 
بابـت همیـن چیزهاسـت که حقـوق می گیریـد. بگذریم 
… کسـر می شـود ۵روبـل دیگـر … دهم جنـوری مبلغ 

١٠روبـل به شـما داده بـودم...!
به نجوا گفت :

- من که از شما پولی نگرفته ام...!
- من که بیخودی اینجا یادداشت نمی کنم...!

- بسـیار خوب… باشـد…  ۴١منهـای ٢٧ باقی می ماند 
١۴

ایـن بـار هـر دو چشـم یولیـا واسـیلی یونـا از اشـك 
و  دراز  بینـی   ، … قطره هـای درشـت عـرق  پـر شـد 
خـوش ترکیبـش را پوشـاند. دختـرك بینـوا! بـا صدایی 
کـه می لرزیـد گفـت: مـن فقـط یـك دفعـه آن هـم از 
خانمتـان پـول گرفتـم … فقـط همین … پـول دیگری 

نگرفتـه ام...
را  یكـی  ایـن  ؟  می بینیـد   … ؟  می گوییـد  راسـت   -
یادداشـت نكـرده بـودم … پـس ١۴منهـای ٣ می شـود 
١١ … بفرماییـد اینهـم ١١روبـل طلبتـان! ایـن ٣روبل، 
دو  اینهـم  و   … دیگـر  ٣روبلـی  بانك نـوت  دو  اینهـم 
بانك نـوت ١روبلـی … جمعـًا ١١روبـل … بفرماییـد!

و ١١روبـل  را بـه طـرف او دراز کـردم. اسـكناس ها را 
گرفـت ، آنهـا را با انگشـتهای لرزانـش در جیب پیراهن 

گذاشـت و زیر لـب گفت:
- تشكر.

از جایـم جهیـدم و همانجا ، در اتاق ، مشـغول قدم زدن 
شـدم. سراسـر وجـودم از خشـم و غضـب، پر شـده بود. 

پرسـیدم: برای چه ؟ » تشـكر « !!
_برای پول ...!

- چـرا ؟ » تشـكر « !!! آخـر مـن کـه سـرتان کاله 
گذاشـتم! لعنـت بـر شـیطان ، غارتتـان کـرده ام! علنـًا 

کـرده ام! دزدی 
- پیـش از ایـن، هر جـا کار کردم ، همیـن را هم از من 

مضایقـه می کردند!
نیسـت!  تعجـب  ؟ هیـچ جـای  - مضایقـه می کردنـد 
ببینیـد ، تـا حـاال بـا شـما شـوخی می کـردم ، قصـد 
داشـتم درس تلخـی بـه شـما بدهـم … هشـتادروبل 
طلبتـان را می دهـم … همـه اش تـوی آن پاکتی اسـت 
کـه مالحظـه اش می کنیـد! امـا حیـف آدم نیسـت کـه 
اینقـدر بی دسـت و پـا باشـد؟ چـرا اعتـراض نمی کنید؟ 
چـرا سـكوت می کنیـد؟ در دنیـای مـا چطـور ممكـن 
اسـت انسـان ، تلـخ زبانـی بلـد نباشـد؟ چطـور ممكـن 

اسـت اینقـدر بی عرضـه باشـد؟!
»بلـی،  خوانـدم:  چهـره اش  در  زد.  لبخنـد  تلخـی  بـه 

اسـت.« ممكـن 
به خاطـر درس تلخـی کـه بـه او داده بـودم از او پوزش 
خواسـتم و بـه رغـم حیـرت فراوانـش ، ٨٠روبل طلبش 
را پرداختـم. بـا حجـب و کمرویـی، تشـكر کـرد و از در 
بیـرون رفـت… بـه پشـت سـر او نگریسـتم و بـا خـود 
فكـر کـردم: »در دنیـای مـا ، قـوی بـودن و زور گفتن، 

چه سـهل و سـاده اسـت.«

مهدی هزاره

نازنین خلیلی پور 

شخصیت پردازی در رمان و داستان بلند با استفاده از  دیالوگ،مونولوگ و روایت
یادداشتی بر رمان »مردی به نام اوه«



بـه  نفـس خویـش  در  قرایـن  جزایـی،  دعـوی  در   
تنهایـی نمی توانـد منحیـث دلیل اثبـات جرم قـرار گیرد. 
طبـق حكـم فقره٣ مـاده١٩ قانون اجـراات جزایی، قراین 
تنهـا در صورتـی اسـاس الزامیـت را تشـكیل می دهد که 
یـك زنجیـرۀ دقیق و سـازگار حقایق مربوطه را تشـكیل 
داده و در کل عناصـر جرمـی )عنصـر مـادی، معنـوی و 

قانونی جرم( را ثابت سازد. 
به گونـه مثـال عنصـر مـادی جـرم در تعییـن روش فعل 
جـزو عنصـر مادی توسـط آله جرمـی در مورد جـرم قتل 
بـه اثبـات می رسـد. عنصـر معنـوی توسـط آلـه قاتلـه و 
وارد نمـودن آن بـاالی مقتـول بـه ثبـوت قصـد جرمـی 

)فتـل عمـد( داللـت می نمایـد. 
قانـون ایـن عمـل را توسـط حكـم مـادۀ ٢٩۵ یـا ٣٩۶ 
قانـون جـزا مسـتوجب مجـازات حسـب احـوال اعـدام یا 

می دانـد.  دوام  حبـس 
تمـام دالیـل اثبـات جـرم در تمـام مراحـل رسـیدگی به 
دعـوی جزایـی )کشـف، تحقیـق، اقامه دعـوی و مراحل 
می شـود،  گرفتـه  مدنظـر  و  تطبیـق  قابـل  محاکماتـی( 
چنانچـه در مـورد فقـره٢ مـاده١٩ قانـون اجـراات جزایی 
چنیـن تصریـح مـی دارد: احـكام مربوط به دالیـل مندرج 
ایـن فصـل در تمام مراحل رسـیدگی دعـوی جزایی قابل 
تطبیـق می باشـد. آثار مـادی جـرم در مادۀ متذکـره قرار 

ذیـل بر شـمرده شـده اند:
- آثار رده های انگشتان دست، کف دست و پا

- آثار بالستیكی باالی مرمی و خول )کارتوس(
- آثار آالت و افزار فلزی و سایر مواد سخت

- پارچه های شیشه
- آثار خون

- آثار پاپوش
- آثار نوشته ها

- آثار دندان
- آثار موی

- آثار الكتریكی، بیالوژیكی و کیمیاوی.
- آثار وسایط نقلیه

-آثار معاینات، منسوجات، لكه ها، تیزاب ها و امالح
- سـایر آثـاری کـه بـه نظـر اهـل خبره بـه طـور علمی 
ثابـت شـده و در تثبیـت جـرم و تشـخیص مرتكـب آن 

باشـد موثر 
آثـار مـادی جرم که در باال اشـاره شـد هـرگاه در جریان 
بررسـی منحیـث مـدرك اثباتیـه جرم قـرار نگیـرد، دلیل 
اثبـات جـرم محسـوب نگردیـده و حتـی ظـن، شـبهه و 
شـك در مـورد اثـر به دسـت آمـده منحیـث دلیـل الـزام 
گرفتـه نمی توانـد تـا زمانی کـه آن اثـر مـادی در جریـان 

بررسـی اهـل خبـره بـه یقین نرسـیده باشـد. 
دلیـل الـزام بـه نـزد محكمـه قـرار گرفتـه نمی توانـد و 
محكمـه نمی توانـد بـه ظـن و گمـان خـود بـاالی چنین 
اثـر منحیـث دلیـل الـزام اسـتناد کنـد. چنانچـه در مورد 
فقـره۴ مـاده١٩ قانـون اجـراات جزایـی مصـوب سـال 
١٣٩٣ چنیـن تصریـح می نمایـد: »محكمـه نمی توانـد به 
ظـن خـود و در صـورت موجودیـت شـبهه در دالیـل، به 

الـزام متهـم حكـم نماید. 
فقها و ارزش قضایی نظر کارشناس و اهل خبره

بـر  مبتنـی  اسـت  ممكـن  امـری،  بـه  اعتقـاد  و  علـم 
تحقیقـات علمـی پولیس جنایـی و یا هم دسـت آوردهای 
جـرم شناسـی باشـد، اسـتفاده از آنهـا بـرای جمـع آوری 
دالیـل و کشـف حقیقـت، اگر منافـی با دیانت نباشـد، در 
امـر موفقیت کشـف جـرم و تطبیـق عدالت، مؤثر اسـت، 
زیـرا همانطـور کـه متخلفـان، روز بـه روز در ارتـكاب 
کار  بـه  را  مدرن تـر  تكتیك هـای  و  شـیوه ها  جرایـم، 
می برنـد، دسـتگاه قضایـی و ماموریـن ضبـط قضایی نیز 
ناچار نـد بـرای مبـارزه بـا آنها بـه تجهیزات پیشـرفته تر و 
متناسـب بـا تكتیك هـای آنهـا مجهـز گردنـد و از فنون 
علمـی روز، در صـورت عـدم مغایـرت با موازین شـرعی، 

کنند. اسـتفاده 
دانشـمندان معتقد هسـتند که هرچنـد در برخی از جرایم، 
طریـق اثبـات دعـوی در قانـون ذکـر شـده، لیكـن چون 
ایـن امـر از بـاب طریقیـت و حصـول علـم بـرای قاضی 
اسـت و قاضـی بـرای حصول قطـع و یقیـن، از هیچ نوع 

تحقیقـی کـه علم را کسـب کند، منـع نگردیده اسـت.
امـروزه در اکثـر نظام هـای حقوقـی، بـرای رسـیدن بـه 
واقـع، از نظر افـراد خبره و متخصصان فن و کارشناسـان 
کمـك می گیرنـد. مثـال بـرای بـه دسـت آوردن مقـدار 
صدمـه بدنـی و تعییـن ارش، از داکتر طـب عدلی و برای 
مشخص شـدن طـرف مقصـر در تصادف هـای رانندگی از 
کارشناسـان فنـی اسـتفاده می شـود و یا برای تشـخیص 
ناگزیـر  بـه  افـراد  هویـت  و  سـاختگی  از  اصیـل  سـند 

اسـتكتاب و یا انگشـت نگاری و ارسـال به اداره تشخیص 
هویـت انجـام می شـود، زیـرا با توجـه به پیشـرفت علوم 
و فنـون و پدیـد آمـدن جرایـم جدیـد )قتل با اشـعه لیزر، 
سـرقت های کمپیوتـری و غیـره( و پیدایـش تجهیزات از 
قبیـل ماهـواره، دورنویـس، کمپیوتـر و دیگـر امكانـات و 
وسـایلی کـه بـه آسـانی بـه وسـیله آنهـا می شـود، طرح 
نقشـه و آثـار فكـری و هنـری افـراد را بـدون رضایـت و 
اجـازه آنهـا مـورد اسـتفاده قـرار داد که در عـرف حقوقی 
بـر بسـیاری از ایـن اعمـال، عنـوان سـرقت معنـوی از 
حـوزه مالكیت هـای فكـری اطالق می شـود، الزم اسـت 

کـه متناسـب بـا آن جرایـم چاره جویـی کرد. 

مراجعه به نظر کارشناس از نظر فقه
مراجعـه بـه کارشناسـان و اهـل خبـره، صـرف نظـر از 
ایـن کـه امـری معقـول و منطقـی می باشـد در بعضـی 
از قسـمت های فقـه بـه ایـن امـر، یعنـی رجـوع بـه اهل 
خبـره، ارشـاد و تكلیـف شـده اسـت. در حدیـث آمده که 
اگـر بیـن اولیـا یـا ولـی دم و کسـی کـه بایـد خون بها را 
بدهـد، بـر سـر حوامـل )شـتران آبسـتنی کـه بـه عنوان 
دیـه بایـد پرداخت شـود( اختالف شـد، کـه آیـا حامله اند 
یـا خیـر؟ بـه اهـل خبره و کارشناسـی کـه در ایـن زمینه 
تخصـص دارد مراجعـه شـود و نظـر آنها در زمینـه اخذ و 
بـه اسـاس نظـر آنهـا قاضـی می توانـد حكـم خویـش را 

نماید. صـادر 
بـاب قصـاص زن حاملـه می گوینـد کـه  در  همچنیـن 
زن حاملـه نبایـد قصـاص شـود تـا ایـن که وضـع حمل 
کنـد و فرزنـدش را بـه دنیـا آورد، اگرچـه بعـد از ارتكاب 
جنایـت، آبسـتن شـده باشـد و اگـر آن زن ادعـا نمود که 
حاملـه اسـت و چهار زن قابله ادعـای او را گواهی کردند، 
خواسـته اش ثابـت می شـود و اجـرای حكـم قصـاص به 
تأخیـر می افتـد. از مجمـوع مـوارد فـوق چنیـن اسـتنباط 
می گـردد کـه از نظـر فقـه اسـالمی، مراجعـه بـه نظریـه 
اهـل و خبـره و کارشـناس امـری پسـندیده بـوده و بـر 
انجـام آن تاکیـد فـراوان شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل 
اسـت که قوانیـن موضوعه کشـورها، به خصـوص قانون 
اجـراات جزایـی، در مواد مختلف، مراجع کشـف و تحقیق 
جـرم را ملـزم سـاخته تـا بـه خاطـر روشن شـدن هرچـه 
بهتـر قضایـای جرمـی از در مـوارد مختلـف از اهل خبره 
و کارشـناس نظـر خواسـته و در صورتـی کـه نسـبت بـه 
صحـت آن متیقـن شـدند، به اسـاس آن اجـراات نمایند.

اثبات حدود به قراین
در اینكـه آیـا حـدود به وسـیله قرینـه کـه از جمله دالیل 
فرعـی به شـمار مـی رود، قابل اثبات اسـت یا خیـر؟ فقها 

در رابطـه به آن اختـالف دارند.
امامیـه  فقهـای  از  برخـی  و  حنبلـی  مالكـی،  فقهـای   
می گوینـد کـه اثبات حـدود به قرینـه جـواز دارد. چنانچه 
در زمینـه مثـال ارایـه می کننـد کـه اگـر زنی کـه شـوهر 
نـدارد، مسـافر نیسـت و مقیـم اسـت، اگـر حامله شـود و 
آثـار خشـونت و اکراه بـه وی دیده نشـود، ایـن قرینه  یی 
می باشـد بـه اثبات زنـای وی کـه باید حد بـر وی جاری 

 . د شو
ایشـان در ایـن مـورد به آنچـه که از حضـرت عمر)رض( 
از  گروهـی  می کننـد.  اسـتدالل  اسـت  شـده  روایـت 
محدثیـن به جـز از نسـایی از ابن عباس روایـت می کنند 
کـه حضـرت عمـر)رض( گفـت: زمانی کـه آیـه رجـم را 
خداونـد نـازل کـرد و مـا آن را قرائـت کردیـم، فهمیدیم 
اسـاس آن  بـه  نمودیـم کـه رسـول خـدا)ص(  و درك 
سنگسـار نمودند و مـا هم بعد از آن حضـرت)ص( همین 

عمـل را انجـام دادیم. 
مـن می ترسـم کـه بـا گذشـت زمـان مـردم بگوینـد که 

مـا حكـم رجـم را در کتـاب خـدا نیافتیـم، مـردم گمـراه 
شـوند و ایـن فریضـه را خداوند نازل فرموده اسـت، ترك 
کننـد و گمراه شـوند. سنگسـار در قـرآن کریم در حق آن 
کسـی اسـت از زن و مـرد کـه محصن یا محصنه باشـد، 
زنـا کننـد و بـر ان دلیـل اقامـه گـردد، یـا حامله شـود و 

یـا اعتـراف کند.
کـه  می کننـد  اسـتدالل  حدیثـی  بـه  همچنـان  ایشـان 
ابـوداود، نسـایی و ترمـذی از علقمـه ابن وایـل از پدرش 
روایـت می کنـد کـه در زمـان رسـول خـدا)ص( زنـی از 
خانـه بـه قصـد نمـاز خـارج شـد، مـردی بـر وی حملـه 
کـرده وی را گرفـت و حاجـت خـود را از وی بـرآورده 
سـاخت. زن فریـاد کـرد و مـرد گریخت. مردمـان بر وی 
جمـع شـدند. زن گفـت کـه آن مـرد بـا مـن ایـن کار را 
کـرد. گروهـی از مهاجرین نیـز از آنجا عبـور نمودند. زن 
بـه ایشـان گفـت: آن مـرد با مـن ایـن کار را انجـام داد. 
ایشـان رفتنـد و آن مـردی را کـه زن گفتـه بـود بـا وی 
چنیـن کار را کـرده اسـت، آوردنـد. زن گفت بلـی همین 
اسـت. او را به نزد رسـول خـدا)ص( آوردند. مـرد گفت یا 
رسـول اهلل مـن صاحـب )دوسـت( وی هسـتم. نبی )ص( 
گفتنـد: ای زن بـرو خـدا تـو را مغفـرت کند و بـرای مرد 
هـم سـخنی نیـك گفتنـد. ابـوداود می گویـد کـه یعنـی 
نبـی)ص( امـر کردنـد کـه مـردی را کـه گرفتـه بودند و 
بـا زن ایـن عمـل را انجـام داده بـود سنگسـار شـود و 
می افزایـد چنـان توبه یـی کـرد کـه اگـر اهـل مدینـه آن 

چنـان توبـه می کردنـد از ایشـان قبـول می شـد.
ابـن قیـم می گوید کـه این دلیل اسـت بر معتبر شـمردن 
قرایـن و شـواهد در تهمت هـا کـه البتـه فقهـای مدینـه 
هـم بـر ایـن قـول می باشـند. فقهـای مالكـی، حنبلـی و 
برخـی از فقهـای امامیـه می گوینـد کـه بـر کسـی که از 
وی بـوی شـراب می آیـد و یـا ثابت شـود که شـراب قی 
نمـوده اسـت، حـد خمر ثابـت می شـود. زیرا بوی شـراب 
و یـا قـی کـردن آن قرینـه اسـت بـر نوشـیدن شـراب. 
چنانچـه حضـرت عثمان)رض( گفته اسـت: شـراب را قی 

نكـرده اسـت مگر بعـد از نوشـیدن آن. 
اشـیای  اگـر  کـه  می گوینـد  امامیـه  و  حنبلـی  فقهـای 
مسـروقه نـزد دزد پیـدا شـود بایـد حـد سـرقت بـر وی 
جاری شـود. زیرا اشـیای مسـروقه قرینه اسـت بر دزدی 
وی. ابـن قیـم می گویـد که ایـن قرینـه از شـاهد و اقرار 
قوی تـر اسـت. فقهـای مالكـی می گوینـد: عمـل دزدی 
یـا بـه اقرار یـا اخراج امـوال دزدی شـده از نزد شـخص، 
ثابـت شـده می توانـد. چنانچه اگر شـخصی نصـاب را به 
دفعـات خـارج کنـد و بـه یـك دفعـه خـارج نكنـد، زیـرا 
ایـن قرینـه بـر آن اسـت که نصـاب را سـرقت نمـوده و 
بـه گونـه مجبور آنـرا به چنـد مرتبـه بیرون کرده اسـت.

قـول،  یـك  در  و حنبلـی  فقهـای حنفـی، شـافعی  امـا 
می گوینـد کـه اثبات حـدود به قرینـه جواز ندارد. ایشـان 
بـه ایـن اسـتدالل می کننـد کـه حـدود بـه شـبهه دفـع 
می شـود و نیـز بـه آنچـه اسـتدالل می کننـد کـه ابـن 
ماجـه از رسـول خـدا)ص( روایـت می کند که گفـت: اگر 
مـن بـدون دلیـل کسـی را سنگسـار می کـردم هـر آینه 
فالنـه را سنگسـار می کـردم، زیـرا آثار شـك و شـبهه در 
سـخن شـكل و آنهایی که بر وی داخل می شـوند آشـكار 
اسـت. در اثـر آمـده اسـت کـه »ادرأ الحدود بالشـبهات« 
البتـه این آن چیزی اسـت کـه نفس بـه آن آرام می گیرد 
و مبادی شـریعت اسـالمی آنـرا می پذیـرد. ترمذی حاکم 
و بیهقـی روایـت می کننـد کـه رسـول خـدا)ص( گفـت: 
آنچـه را می توانیـد از مسـلمان دفـع کنیـد و دور نماییـد، 
اگـر بـرای مسـلمان مخرجـی یافتید آنـرا رها کنیـد، اگر 
امـام در عفـو سـهوی می کنـد بهتـر از آن اسـت کـه در 

جـزا  دادن سـهو کند.

یادداشت
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رتبه بنـدی  اقتصـادی  ثبـات  میـزان  اسـاس  بـر  را  جهـان  کشـور 

می کنـد. از نظـر ثبـات همـه کشـورها باهـم برابر نیسـتند. برخی 

کشـورها ثرومتنـد، برخـی فقیـر، برخی ناامـن، برخی امـن، برخی 

با اختالفات داخلی زیاد و برخی با مناقشات کم هستند.

در مجمـوع داده هـای کشـورها بـر اسـاس شـاخص هایی همچون 

اقتصـاد، امنیـت و قـدرت سیاسـی با یکدیگر مقایسـه می شـوند. 

تقسـیم بندی  11سـطح  در  جهـان  کشـورهای  تحقیـق  ایـن  در 

شـده اند. سـطح یک یعنی امتیاز 10 تا 19 به معنای باثبات ترین 

اقتصادهـای جهـان هسـتند و سـطح 11 یعنی امتیـاز110 به باال، 

بـه معنـای بی ثبات تریـن هسـتند. 

بـر ایـن اسـاس یمن، سـومالی و کنگـو بی ثبات تریـن اقتصادهای 

جهـان هسـتند و اروپـای غربـی بـه ویـژه کشـورهای شـامل اروپـا 

)فنلنـد، نـاروی، دمنـارک، سـویدن و ایسـلند( در رده پایدارتریـن 

کشـورهای جهـان قـرار دارنـد. 

بزرگرتیـن اقتصادهـای جهـان یعنی ایاالت متحـده، چین و جاپان 

در میـان 10کشـور باثبـات جهان قرار ندارند. قـاره افریقا همچنان 

در لیسـت ناپایدارترین ها است. 

***

اهمیت انتصاب فرد مناسب
خاطره یی از یکی از کارکنان شرکت جنرال موتورز

در سـال هایی کـه مـن در جلسـات کمیتـه عالـی رهـربی جـرال 

موتـورز رشکـت می کـردم، رشکـت مشـغول تصمیم گیـری دربـاره 

سیاسـت های پـس از جنـگ بـود، مثـل سیاسـت رسمایه گـذاری، 

تولیـد لـوازم جانبـی، رابطـه بـا اتحادیه هـای کارگـری و ... خیلـی 

بـا  مرتبـط  تصمیم هـای  گرفـنت  رصف  کـه  وقتـی  فهمیـدم  زود 

اسـت کـه رصف سیاسـت  وقتـی  از  بیـش  کارکنـان مـی کننـد، 

گـذاری مـی شـود. 

یـک بـار کمیتـه سـاعت ها بـه بررسـی کار یـک نفـر و وظیفه یـی 

پایـان  از  . پـس  او محـول کننـد  بـه  پرداخـت کـه می خواسـتند 

بحث از آقای اسـلون پرسـیدم: چه حسـابی اسـت که برای شـغل 

پیـش پـا افتاده یـی مثـل ایـن، چهار سـاعت وقـت رصف می کنید 

؟

کـه  دهـد  مـی  دسـتمزد  مـن  بـه  رشکـت  ایـن  گفـت  اسـلون 

تصمیم هـای درسـت بگیـرم. اگـر ایـن رسمکانیـک کـه در دیتـون 

کار می کنـد، کارش درسـت نباشـد احتـامل دارد تصمیامت ما در 

اینجـا نقـش بـر آب شـود. ایـن آدم تصمیـم مـا را از حـرف به عمل 

تبدیـل مـی کنـد. 

اگـر بـرای انتصـاب درسـت فـرد حـاال چهـار سـاعت وقـت رصف 

نکنیـم بعدهـا بایـد چهارصـد سـاعت رصف جمع کـردن گنـدی 

کنیـم کـه بـا گرفـنت تصمیـم نابه جـا بـاال می آیـد و مـن همچـو 

و  تـو  نظـر  بـه  اسـت.  تصمیـم رسنوشت سـاز  ایـن  نـدارم.  وقتـی 

خیلـی هـا رشکت هـا می تواننـد کارکنانـی بهـرت از کارکنـان فعلی 

داشـته باشـند. 

تنهـا کاری کـه رشکـت می توانـد بـرای تامیـن نظر شـام بکند این 

اسـت کـه در انتصـاب آنها دقـت کنـد، عملکرد خودبخود درسـت 

می شـود.

 جلوگیری هفتاددرصدی از فروش سیم کارت های ثبت نشده
نور ولی سعید شینواری، سخنگوی اداره اترا: این اداره به شرکت های مخابراتی هشدار داده که تا پایان سال ۱۴۰۰ تمام سیم کارت های 
فعال موجود را نیز ثبت کنند. این اقدامات برای تامین امنیت صورت گرفته زیرا از سیم کارت های ثبت نشده برای هماهنگی در انفجار 
مین های مغناطیسی استفاده می شود؛ انفجارهایی که در ماه های اخیر به گونه چشمگیر افزایش یافته و در یک سال گذشته یکی از عوامل 

بیشترین تلفات غیرنظامیان بوده است. 
آمار رسمی نشان می دهد که در حدود بیست سال گذشته بیش از ۳۴ میلیون سیم کارت در این کشور فروخته شده اما اکنون تنها 

حدود ۲۲ میلیون سیم کارت فعال وجود دارد.

قرینه در قانون اجراات جزایی

باثبات ترین و شکننده ترین 
اقتصادهای جهان

پوهندوی ذبیح اهلل ناظمی



سیاسـت های اخیـر واتسـاپ باعث بیرون شـدن میلیونهـا کاربر از 

ایـن شـبکه اجتامعـی شـده؛ امـا بـا این حـال واتسـاپ تالش کـرد تا 

قابلیت هـای جدیـدی را به این پیام رسـان اضافه کند. طبق خربهای 

منتـرش شـده بـه زودی واتسـاپ قابلیـت بی صداکـردن ویدیوهـا در 

اشرتاک گذاری را فعال خواهد کرد.

بـه گزارش تکنا، نسـخه بتای واتسـاپ قابلیت بی صداکـردن ویدیوها 

بـرای اشـرتاک گذاری را در اختیـار دارد، امـا ایـن نسـخه هـم اکنـون 

تنهـا در اختیـار برخـی از کاربـران ایـن پیام رسـان قـرار گرفته اسـت. 

احتـامال واتسـاپ در آینده نزدیک این قابلیـت را برای متامی کاربران 

فعـال می کنـد. زمـان دقیق آن هنوز مشـخص نشـده اسـت.

 سیاسـت های اخیـر واتسـاپ موجـب جـدا شـدن میلیون هـا کاربـر 

از ایـن شـبکه اجتامعـی تنهـا در چنـد هفتـه شـده اسـت. بـه طوری 

کـه ایـن کاربران ترجیـح دادند از تلگرام و سـیگنال به جای واتسـاپ 

اسـتفاده کنند. همین موضوع موجب تعویق سیاسـت های واتسـاپ 

بـه مدت سـه ماه شـد. شفاف سـازی های اخیر پیام رسـان واتسـاپ با 

کمـک پیام هـای اسـتاتوس با هدف حفـظ کاربران کنونـی نیز انجام 

گرفـت. هـم اکنـون اضافـه شـدن ویژگی هـای جدیـد نیـز بـا همیـن 

هـدف انجـام می گیرد.

البتـه قابلیـت اضافه شـده نیـز چنـدان جدیـد بـه نظـر منی رسـد زیرا 

دیگـر شـبکه های اجتامعـی پیش از واتسـاپ از این قابلیت اسـتفاده 

کردنـد. بی صداکـردن ویدیو هـا قبـل از ارسـال بـرای داده هایـی کـه 

صـدای مناسـبی ندارنـد کاربـرد خواهد داشـت.

***

تاثیر تغییر فصل
 در هورمون های انسان

هورمون هـای مختلفی توسـط غده هـای موجود در بدن انسـان تولید 

می شـوند. یکـی از ایـن غده هـا ماننـد هیپوفیـز هورمون هایـی را در 

جهـت کنـرتول اسـرتس تولیـد می کننـد کـه می تواند بـا تغییر فصل 

متغیـر باشـد. دانشـمندان با بررسـی منونه هـای خون متوجه شـدند 

برخـی هورمون هـا کـه در کنـرتول تولیـد مثـل، متابولیزم، اسـرتس و 

شـیردهی نقـش دارنـد بـا تغییـر فصل تغییـر می کنـد. برخـی از این 

هورمون هـا ماننـد هورمون های جنسـی و یا تیروییدی در تابسـتان به 

کمرتین مقدار خود می رسـند و بالعکس در زمسـتان زیاد می شـوند. 

برخی هورمون ها مانند تستوسـرتون اسـرتادیول و پروژسـرتون نیز در 

اوایـل بهـار بـه اوج خود می رسـند.

فصـل  تغییـر  بـا  همـراه  هورمون هـا  تغییـر  معتقدنـد  دانشـمندان 

نشـان دهنده وجـود یـک سـاعت درونـی فصلـی در انسـان ها اسـت. 

ترشـح  روی  مختلـف  فصل هـای  در  می توانـد  درونـی  سـاعت  ایـن 

هورمون هـا تاثیـر بگـذارد. طبق پژوهش های انجام شـده در زمسـتان 

و بهـار بیشـرتین تغییـرات هورمونـی در بدن انسـان انجـام می گیرد. 

مکانیزم اصلی در کنرتول سـاعت درونی انسـان مشـخص نیسـت اما 

محققـان معتقدند وجود یک روند طبیعی بیـن قدرت محیطی و غده 

هیپوفیـز قـادر بـه کنـرتول اندام هـای دیگـر در طول سـال هسـتند.

هورمون هـای هیپوفیـز تحـت کنرتول نور خورشـید بـوده و می تواند با 

تغییـر فصـل تغییر کند. بدین ترتیـب هورمون های دیگر مانند رشـد، 

متابولیـزم، اسـرتس و تولیـد مثـل نیز می توانـد در دیگر فصول سـال 

بـه حداکرث مقدار ممکن برسـد. ایـن تغییرات در متامی پسـتانداران 

دیگـر نیـز دیـده شـده و تغییـرات فصلـی باعـث نوسـانات هورمونـی 

در آنهـا شـده اسـت بـه عنـوان مثـال گوزن هـای قطبـی در زمسـتان 

هورمون هـای کمـرتی بـه نـام لپتیـن تولیـد می کننـد. ایـن هورمـون 

باعـث می شـود تـا دمـای بـدن حیوانـات کاهـش پیـدا کـرده و بدیـن 

ترتیـب فعالیت هـای مربـوط به تولید مثـل نیز کاهـش می یابد. هنوز 

تحقیقـات زیادی برای تایید نوسـان هورمون های انسـانی با تغییرات 

فصـول نیاز اسـت.

اکتشـافات جدیـد در خصـوص کیهـان و رشایـط 

زیسـت باسـتانی زمین، توجـه دانشـمندان و مردم را 

در سـال 2020 بـه خود جلب کرده، امـا این ادعاها 

راه   علمـی  کتاب هـای  بـه  بتواننـد  اینکـه  از  پیـش 

یابنـد و یـا اینکـه تحقیقـات علمـی قابـل اسـتنادی 

محسـوب شـوند، بـه شـواهد و مسـتندات بیشـرتی 

برای تایید آن ها نیاز است.

احتامل فرصت زندگی در اقلیمی ابری

بایـد عالیـم حیـات در جهنـم سـوزانی کـه در کنـار 

قـرارداد.  بررسـی  مـورد  را  دارد  قـرار  ما)زمیـن( 

رصـد  را  )زهـره(  ناهیـد  سـیاره  کـه  تلسـکوپ هایی 

در   )phosphine( فسـفین  از  آثـاری  می کننـد؛ 

گاز  ایـن  تولیـد  از  نشـان  کـه  دیده شـده  مقیاسـی 

توسـط شـی ناشـناخته را دارد. فسـفین در زمین در 

اثـر برخـی باکرتی هـا یـا روندهـای خـاص صنعتـی 

عـده ای  کـه  شـده  سـبب  ایـن  و  می شـود  منتـرش 

نتیجـه  ایـن  بـه  زیست شناسـان حـوزه سـتارگان  از 

برسـند کـه میکروب هـا در جـو بـاالی نسـبتاً معتـدل 

ناهیـد زندگـی می کننـد. گروه هـای پژوهشـی دیگـر 

امـا بـر ایـن باورنـد کـه فسـفینی اصـالً در کار نبـوده 

رخ داده  اشـتباهی  داده هـا  خوانـش  در  احتـامالً  و 

اسـت.

اشعه های بازتابی

بـار ستاره شناسـان  اولیـن  بـرای  کـه  اسـت  ممکـن 

راه  در  گـذرا  و  رسیـع  انفجـاری  مـوج  یـک  متوجـه 

ازاین جهـت  مذکـور  روی داد  باشـند.  شـده  شـیری 

بسـیار  مـوج  ایـن  منبـع  می رسـد  نظـر  بـه  جـذاب 

درخشـان رادیویـی، یـک مغناطیـس )نوعـی سـتاره 

و  اسـت  فـرشده(  مغناطیسـی  میـدان  بـا  نوترونـی 

اسـت.  شـده  بیشـرتی  عالقه منـدی  ایجـاد  باعـث 

بااین حـال اکنـون بـرای اینکـه بتوان مدعی شـد که 

پیش تـر  انفجـاری  مـوج  ده هـا  دلیـل  مغناطیس هـا 

می باشـد  زود  مقـداری  هسـتند،  شناسایی شـده 

از کهکشـان های بسـیار  چراکـه آن درخشـندگی ها 

ردیابـی  آن هـا  منبـع  منی تـوان  کـه  آمده انـد  دوری 

کـرد.

براکیوپودهای کامال لوله یی شکل

بیرونـی صدهـا  بـه پوسـته های  لوله هـای چسـبیده 

کشف شـده ،  چیـن  در  کـه  فسیل شـده  براکیوپـود 

ممکـن اسـت اولین انگل های شناخته شـده باشـند. 

512میلیـون  حـدود  ماننـد،  صـدف  براکیوپودهـا 

گـامن  پژوهشـگران  داشـتند.  زیسـت  پیـش  سـال 

می کننـد ارگانیزم هـا توسـط لوله هـا، مـواد غذایـی 

می کردنـد.  تهیـه  خـود  پالیده خـوار  میزبانـان  از  را 

بـر فسـیل های  یـا  به تنهایـی  لوله هـا  ایـن  هیـچ گاه 

دیگر آن منطقه دیده نشـده اند و این بدان معناسـت 

کـه ارگانیزم هـا منی توانسـتند به خودی خـود زیسـت 

داشـته باشـند. برخـی منتقدان امـا با توجـه به گونه 

لوله یـی مذکـور و عدم تفـاوت آن ها بـا دیگرگونه های 

بـی لولـه براکیوپودهـا، رابطـه  انگلـی را زیـر سـوال 

برده انـد.

ماده های معمولی شناخته شده

انتظـار  تاکنـون تنهـا حـدود نیمـی از مقـدار مـورد 

ماده هـای موجـود در کیهان فهرسـت بندی شـده اند 

نیـم  آن  کـه  مدعی انـد  ستاره شناسـان  اکنـون  امـا 

دیگـر در فضـای بیـن کهکشـانی پنهـان اسـت. ایـن 

نتیجه گیـری بر اسـاس آنالیـز چگونگـی تحریف یک 

منونـه کوچـک مـاده از مـوج انفجار رادیویی، توسـط 

دیگـر ذرات در راه زمیـن، انجـام شـده اسـت. البتـه 

پیـش از اینکـه بتـوان پرونـده ماده هـای ناشـناس و 

پنهـان شـده کیهـان را بسـت، نیـاز اسـت منونه های 

بیشـرت از ایـن موج هـای انفجاری درخشـان رادیویی 

تحـت بررسـی قـرار گیرند.

درحرکت

بحـث همیشـگی و طوالنـی دربـاره اینکـه چـه زمانی 

انسـان بـرای نخسـتین بار بـه امریـکا و یـا از امریکا، 

سـفر کـرد همچنـان به شـدت داغ اسـت. بـه گـزارش 

ابـزاری  اکتشـاف  اسـاس  بـر  پژوهشـی،  گروهـی 

سـنگی، بـا قدمـت 33000 سـاله در مکزیـک، بـرش 

15000 سـال قبـل از آن کـه تاکنـون تصـور می شـد 

بـه امریـکای شـاملی سـفر کـرده اسـت. بااین وجـود 

دست سـاز  بـه  اطمینـان  باستان شناسـان  برخـی 

تنهـا  را  آن هـا  و  ندارنـد  سـنگی  ابـزار  آن  بـودن 

می خواننـد. شـده  شکسـته  سـنگ های 

اندکـی  دیگـر،  پژوهشـی  گـروه  یـک  گـزارش  بـه 

قبـل از اینکـه مهاجـران آسـیایی جزیـره پلـی نـزی 

از  پیـش  سـال   800 از  بیـش  کننـد،  مسـتعمره  را 

کیلومـرت  هـزاران  از  جنوبـی  امریـکای  بومیـان  آن، 

اقیانـوس آزاد عبـور کردنـد و بـه سـواحل پلـی نـزی 

رشقـی رسـیدند. ایـن نتیجه گیـری مبتنـی سـت بـر 

ازدواج  نشـان دهنده   چراکـه  جنتیکـی  یافته هـای 

بومیـان امریـکای جنوبـی بـا سـاکنان باسـتانی پلی 

انسان شناسـان  برخـی  بااین وجـود  اسـت؛  نـزی 

داشـنت مهـارت یـا تجهیـزات الزِم بومیـان امریـکای 

ایـن سـفر را زیـر سـوال برده انـد. از  جنوبـی بـرای 

سـوی دیگـر احتـامل سـفر پلی نزیـان باسـتانی کـه 

جنوبـی  امریـکای  بـه  بودنـد،  ماهـری  دریانـوردان 

دارد.  وجـود 

آن هـا هـم می توانسـتند DNA جدیـد را بـا خـود بـه 

پلـی نـزی آورده باشـند.

بسـیاری بـر ایـن باورنـد کـه امنیـت بـه معنـی 

اسـتفاده از قفل و حصـار برای حفاظت از چیزهای 

مهـم خواهـد بـود امـا زمانـی کـه صحبـت از امنیت 

فایل هـای  یـاد  بـه  بالفاصلـه  می شـود  اطالعـات 

نگهـدار ی شـده روی کمپیوتـر خـود می افتیـم. در 

بـا  اطالعـات  امنیـت  تعریـف  نیـز  مواقـع  بیشـرت 

و  رمـز  اسـم  عبـور،  کلمـه  کمپیوتـر،  یـادآوری 

آنتـی  افزارهـای  نـرم  و  افـزاری  سـخت  قفل هـای 

تنهـا  اینهـا  همگـی  بـود.  خواهـد  همـراه  ویـروس 

اطالعـات  امنیـت  بعـد  یـک  از  تعریفـی  می توانـد 

باشد.

گفـت  بایـد  اطالعـات  تعریـف  در  کلـی  طـور  بـه 

اطالعـات  هـدف  بـا  و  بامعنـی  داده هـای  متامـی 

نـام دارنـد کـه داده هایـی نظیـر اطالعـات چاپـی، 

را  تصویـری  و  صوتـی  الکرتونیکـی،  کاغـذی، 

شـامل می شـوند. ایـن اطالعـات حتـی می تواننـد 

امـا  بگیرنـد.  بـر  در  نیـز  را  شـفاهی  گفتارهـای 

هامنطـور کـه می بینیـد در ایـن میـان صحبتـی از 

اسـت. نشـده  دیجیتلـی  کمپیوتر هـای 

بـه  بایـد  اطالعـات  امنیـت  مقولـه  درک  بـرای   

دالیـل مختلف بـرای نگهـداری و مراقبت از اسـناد 

مهـم رجـوع کنیـم. بسـیاری از مـا اهمیـت زیـادی 

از اطالعـات خـود قایـل هسـتیم.  بـرای حفاظـت 

زمـان  در  اطالعـات حسـاس می تواننـد  ایـن  زیـرا 

تصمیم گیـری، قضاوت هـا، تحلیل هـا و یـا کارهـای 

گوناگـون در زندگـی مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد. 

امـا بـرای دریافـت اطالعـات در زمان حسـاس و به 

دسـت آوردن آنهـا بـه چـه تصمیم گیـری هایـی نیاز 

خواهیـم داشـت و چگونـه می توانیـم در مـورد تاثیر 

مثبـت نتایـج آن تصمیم هـا مطمیـن باشـیم؟

بنـا بـه تعریـف جهانـی، امنیـت اطالعـات شـامل 

فراینـد محافظـت از متامـی اطالعـات حسـاس در 

دسرتسـی،  جملـه  از  خرابکارانـه  کارهـای  مقابـل 

اسـتفاده، افشـا، تغییـر، تخریـب و یـا اختـالل در 

بـود.  اطالعـات خواهـد 

هامنطـور که می بینیـم در تعریف امنیـت اطالعات 

برخـی از کارهایـی کـه انجـام می شـود بـار منفـی 

بـه  خالـی  دسرتسـی  مثـال  عنـوان  بـه  ندارنـد. 

اطالعـات امـری مطلوب و حتی مفید نیز محسـوب 

از  نیـز  را  گیری هایـی  تصمیـم  کـه  شـد  خواهـد 

مـوارد  بعضـی  انجـام داد. در  آن می تـوان  طریـق 

تخریـب اطالعـات منسـوخ و قدیمـی نیـز می توانـد 

مفیـد باشـد؛ امـا هنگامـی کـه از کلمـه غیـر مجـاز 

در مـورد هـر یک از ایـن تعاریف اسـتفاده می کنیم 

تعریـف آن بـه طـور کامـل تغییـر خواهـد کـرد. بـه 

عنـوان مثـال در صورت عدم دسرتسـی افـراد مجاز 

بـه اطالعـات می تـوان گفـت کـه کاری نامطلـوب 

اسـت  ممکـن  همچنیـن  و  اسـت  گرفتـه  انجـام 

تاثیـر نامطلوبـی نیـز در زندگی و تصمیـامت کاری 

گذاشـته باشـد.

حـوزه  در  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  نابرایـن 

امنیـت اطالعـات اولویت هـا بـر اسـاس شناسـایی 

اطالعـات مورد نظر، سـپس موارد کاربـرد اطالعات 

اینکـه چـه  تشـخیص  و همچنیـن  شناسایی شـده 

آن  روی  افـراد  را  غیرمجـازی  و  مجـاز  کارهـای 

انجـام  شـده  شناسـایی  کاربردهـای  و  اطالعـات 

شـد.  خواهـد  مشـخص  داد،  خواهنـد 

بـا  و  شـود  رعایـت  اولویت هـا  ایـن  کـه  زمانـی 

تعریـف دوبـاره امنیـت اطالعـات می توانیـم امنیت 

اطالعـات را بـه حفاظت اطالعـات در برابر کارهای 

غیـر مجـاز نیـز تعریـف کنیـم. 

بـه ایـن ترتیـب نیـاز اسـت تـا روش هایـی را بـرای 

انجـام کارهـای غیـر مجـاز در نظـر  از  پیشـگیری 

بگیریم. سـپس مشـخص خواهیم کرد چه واکنشی 

در مقابـل هـر کـدام از آنهـا مناسـب خواهـد بـود.

دانـش و تکـنالوژی
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هشدار بنیان گذار مایکروسافت 
بیـل گیتـس: برشیـت بـا دو تهدیـد خطرنـاک دیگـر پـس از همه گـری ویـروس کرونـا مواجـه خواهـد شـد. چالش هـای دیگـری ماننـد 
تغییـرات آب و هـوا کـه بـرش آمـاده بـرای آن نیسـت. وی خاطرنشـان کرد که همه سـاله میزان مرگ و میر ناشـی از این عامل حتی بیشـرت از 
بیـامری شـیوع ویـروس کرونـا خواهـد بـود. گیتـس بیوتروریـزم را تهدیـد دوم، بـرای برشیت خواند. بـه گفته وی ، کسـانی کـه می خواهند به 
مردم آسـیب برسـانند، قادر هسـتند که ویروس خطرناک نیز ایجاد کنند ، بنابراین احتامل مواجهه با این مشـکل در مقایسـه با اپیدمی های 

طبیعی بیشرت است.

گردآوردنده: نجمه رسا



ملل متحـد  سـازمان  کارشناسـان  تـازۀ  گـزارش 

نشـان می دهـد که ایران و کوریای شـاملی در سـال 

توسـعه  بـرای  را  خـود  همـکاری  میـالدی   2020

موشک های دوربرد از رس گرفته اند.

کـه  گـزارش  ایـن  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 

روز  شـده،  نـرش  هـم  فرانسـه  خربگـزاری  توسـط 

ملل متحـد  سـازمان  امنیـت  شـورای  بـه  دوشـنبه 

اسـت. شـده  ارسـال 

بـر اسـاس ایـن گـزارش، از رسگیـری همـکاری ایران 

انتقـال قطعـات رضوری  و کوریـای شـاملی شـامل 

آخریـن  ارسـال  و  می شـود  موشـک  سـاخت  بـرای 

محموله هـا نیـز در سـال 2020 انجـام شـده اسـت.

در همیـن حال، بلومربگ نیز در گزارش خود نوشـته 

اسـت: اطالعاتی کـه به دسـت کارشناسـان سـازمان 

در  ایـران  کـه  می دهـد  نشـان  رسـیده،  ملل متحـد 

مرکـز تحقیقاتـی »شـهید حـاج علـی موحـد« بـرای 

پشـتیبانی  و  کمـک  از  ماهواره بـر  موشـک  سـاخت 

متخصصـان کوریـای شـاملی برخـوردار بـود اسـت.

در ایـن گـزارش همچنـان آمـده کـه مقام هـای ایران 

هرگونـه همـکاری بـا کوریـای شـاملی را رد کرده اند.

بـر  نظـارت  بـرای  ملل متحـد  سـازمان  کارشناسـان 

تحریم هـای کوریـای شـاملی در گزارش خـود تاکید 

کـرده کـه پیونـگ یانگ همچنـان به نقـض قطع نامه 

هسـته یی ادامـه می دهـد.

مسـدود  احتـامال  کارشناسـان،  ایـن  گـزارش  طبـق 

شـیوع  به خاطـر  شـاملی  کوریـای  مرزهـای  کـردن 

کـرده  منتفـی  را  تـازه  محموله هـای  انتقـال  کرونـا، 

باشـد.

شـاملی  کوریـای  از  خـود  ارزیابـی  در  کارشناسـان 

گفته انـد کـه پیونـگ یانـگ بـر خـالف قطعنامه هـای 

شـورای امنیـت سـازمان ملـل، برنامه های هسـته یی 

و موشـکی بالسـتیک خـود را حفـظ و توسـعه داد.

در سـال های گذشـته گزارش هایی منترش شـده بود 

کـه نشـان می داد، ایـران و کوریای شـاملی مبادالت 

خـود را به طـور مسـتمر و از طریق یک کشـور واسـط 

و همسـایه انجـام می دهند.

دیپلامت هـا در سـازمان ملـل متحـد نیـز می گوینـد 

ایـن گزارش هـا  در  کـه کشـور همسـایه ذکـر شـده 

چیـن اسـت. در سـال ۱۳۹۰ نیز یک سـند محرمانه 

سـازمان ملـل متحـد کـه بـه رسـانه ها درز کـرده بود، 

از همـکاری فنـی ایـران و کوریـای شـاملی در زمینه 

تولیـد موشـک های قاره پیـام خـرب داده بـود. در این 

سـند گفتـه شـده بـود کـه ایـران و کوریـای شـاملی 

مبـادالت خـود را از طریـق چیـن انجـام می  دهنـد.

امریـکا، عربسـتان و کشـورهای اروپایـی به شـدت از 

برنامـه موشـکی ایـران و توسـعه آن انتقـاد می کننـد 

خاورمیانـه  منطقـه  ثبـات  بـرای  خطـری  را  آن  و 

می داننـد. ایـران در مقابـل، برنامـه موشـکی خـود را 

دفاعـی و بازدارنـده می خوانـد و می گویـد: »بـه هیچ 

وجـه« دربـاره ایـن موضـوع مذاکـره نخواهـد کـرد.

برنامـه  کـه  معتقدنـد  غربـی  کشـورهای  و  امریـکا 

می توانـد  کـه  ایـران   بالسـتیک  موشـک های 

یابـد،  ارتقـا  امتـی  کالهـک  حمـل  قابلیـت  بـه 

کـه  اسـت  امنیـت  شـورای   ۲۲۳۱ قطعنامـه  مغایـر 

تحریم هـای مربـوط بـه برنامـه هسـته یی را لغـو مـی 

کـرد.

 

مسـکو،  و  اروپـا  روابـط  در  تنش هـا  بـا  هم زمـان 

کشـورهای آملـان، سـویدن و لهسـتان، دیپلامت هـای 

کردنـد. اخـراج  را  روسـیه 

سـویدن  آملـان،  کشـور،  سـه  یورونیـوز،  گـزارش  بـه 

گذشـته  هفتـه  تصمیـم  بـه  واکنـش  در  لهسـتان  و 

مسـکو مبنـی بـر اخـراج دیپلامت هـای اروپایـی، چنـد 

کردنـد. اخـراج  را  روسـی  دیپلـامت 

نـرش  بـا  وزارت خارجـه آملـان روز دوشـنبه )20دلـو( 

بیانیه یـی اعـالم کـرد که تصمیـم اخـراج دیپلامت های 

اروپایـی از روسـیه از جملـه یـک کارمنـد در سـفارت 

آملـان در مسـکو بـه هیـچ وجـه قابـل توجیـه نیسـت.

در بیانیـه وزارت خارجـه آملـان تاکید شـده که تصمیم 

و  سـویدن  لهسـتان،  نزدیـک  هامهنگـی  بـا  برلیـن 

دسـتگاه سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا اتخاذ شـده 

. ست ا

در همین حال، وزارت خارجه سـویدن نیز در بیانیه یی 

تـا خـاک  از یـک دیپلـامت روس خواسـته  گفتـه کـه 

ایـن کشـور را تـرک کنـد. خانـم آن لینـده، وزیرخارجه 

سـفارت  بـه  »مـا  اسـت:  نوشـته  توییتـی  در  سـویدن 

روسـیه اعـالم کردیـم کـه یـک فـرد از این سـفارت خانه 

بایـد سـویدن را تـرک کند. این یک پیام شـفاف اسـت 

تصمیـم  بـه  پاسـخ  در 

روسـیه  قبـول  قابـل  غیـر 

مبنـی بر اخـراج دیپمالت 

بـه  تنهـا  کـه  سـویدنی 

وظایفـش عمـل می کرد.«

لهسـتان  خارجـه  وزارت 

مشـابه،  حرکتـی  در  نیـز 

روسـی  دیپلـامت  یـک 

مقیـم این کشـور را اخراج 

ایـن  کـرد. وزارت خارجـه 

بیانیه یـی  در  کشـور 

همـراه  کـه  کـرد  اعـالم 

سـویدن،  و  آملـان  بـا 

تصمیـم گرفتـه در پاسـخ 

دیپلامت هـای  اخـراج  بـه 

مسـکو،  سـوی  از  خـود 

روسـیه  از  دیپلامت هایـی 

کننـد. اخـراج  را 

تنـش در روابـط کشـورهای اتحادیـه اروپا و روسـیه بعد 

از آن شـدت گرفـت کـه مسـکو روز جمعـه اعـالم کـرده 

بود که چندین دیپلامت کشـورهای لهسـتان، سـویدن 

و آملـان را بـه دلیـل رشکـت در راهپیامیـی حامیـت از 

آلکسـی ناوالنـی، اخراج کرده اسـت. آقـای ناوالنی که 

یکـی از مخالفـان والدمیـر پوتین به شـامر مـی رود بعد 

از بازگشـت بـه مسـکو بازداشـت و روانـه زنـدان شـده 

است.

جـرال مین آنـگ هالینـگ، فرمانده ارشـد ارتش 

میامنـار در اولیـن سـخرانی تلویزیونـی خـود پس از 

کودتـای نظامـی اخیـر، اعـالم کـرد کـه طبـق قوانین 

دموکراتیـک، قـدرت را بـه برنـده انتخابـات تحویـل 

می دهد.

بـه گـزارش  رادیـو فـردا، فرمانـده ارتـش میامنـار روز 

خـود  تلویزیونـی  سـخرانی  در  )20دلـو(  دوشـنبه 

گفـت: »مـا انتخاباتـی بـا رشکـت احـزاب گوناگـون 

دموکراتیـک  قوانیـن  طبـق  و  کـرد  خواهیـم  برگـزار 

قـدرت را بـه برنـده انتخابـات تحویـل خواهیـم داد.«

جـرال میـن آهنـگ هالینـگ تریـح کـرد کـه در 

انتخابـات پارملانـی مـاه گذشـته که حـزب لیگ ملی 

دموکراسـی بـه رهربی آنگ سـان سـوچی بـه پیروزی 

رسـید، تقلب شـده اسـت.

او همچنـان در بخشـی از سـخرانی تلویزیونـی خود 

برقـراری  پـی  در  میامنـار  ارتـش  کـه  ورزیـد  تاکیـد 

دموکراسـی حقیقـی و منظـم اسـت و بـا دوره هـای 

قبلـی اداره حکومـت توسـط نظامیـان میامنـار فـرق 

دارد. فرمانـده ارشـد ارتـش میامنـار بـا بیـان این کـه 

اسـت،  اصالحـات  نیازمنـد  انتخابـات  کمیسـیون 

گفـت: این کمیسـیون بـه بهانه شـیوع ویـروس کرونا 

مانـع برپایـی کارزارهـای انتخاباتـی عادالنـه شـد.

او تاریـخ مشـخصی بـرای برگـزاری انتخابـات مجـدد 

اعـالم نکـرد. اگرچـه در اطالعیه های قبلـی نیروهای 

وضعیـت  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  میامنـار  مسـلح 

ادامـه  سـال  یـک  مـدت  بـه  دسـت کم  فوق العـاده 

خواهـد داشـت. در واکنـش بـه کودتـای نظامـی در 

میامنـار، هزاران شـهروند این کشـور اعـرتاض کرده و 

دسـت بـه راهپیامیـی زدنـد.

گـزارش خربنـگاران و پخـش زنـده پوشـش تظاهـرات 

هـزاران  کـه  می دهـد  نشـان  میامنـار  پایتخـت  در 

مردمـی  اعرتاضـات  از  پیاپـی  روز  سـومین  در  نفـر 

رشکـت کردنـد و بـا رس دادن شـعارهای 

مامـوران  از  کودتـا  علیـه  اعرتاضـی 

پولیـس خواسـتند کـه به جـای ارتش به 

مـردم خدمـت کننـد.

آنـگ سـان سـوچی که ۷۵سـاله اسـت، 

بـه اتهـام وارد کـردن غیرقانونـی شـش 

رس  بـه  زنـدان  در  بی سـیم  دسـتگاه 

گفـت:  دوشـنبه  روز  او  وکیـل  می بـرد. 

خانـم سـوچی تـا 27 دلـو ماه جـاری در 

بازداشـت خواهـد بـود و تاکنـون اجـازه 

نداشـته بـا او مالقـات کنـد.

مسـلامنان  خونیـن  رسکـوب  وجـود  بـا 

خانـم  حکومـت  دوران  در  روهینگیـا 

را  بین املللـی  انتقادهـای  کـه  سـوچی 

برانگیخـت، او هنـوز در میامنـار از محبوبیتـی بـاال 

اسـت. برخـوردار 

وزیر اطالعات ایران: فردی که تدارکات ترور فخری زاده را انجام داد، عضو نیروهای مسلح بود
محمود علوی وزیر اطالعات ایران می گوید: فردی  که اولین تدارکات را برای »ترور« محسن  فخری زاده، کارشناس ارشد هسته یی ایران انجام داد،   
عضو نیروهای مسلح بود. وزیر اطالعات ایران در گفتگوی ویژه با شبکه خری دو ایران افزود: »وزارت اطالعات پنج روز پیش از کشته شدن محسن 
فخری زاده خر داده بود که دشمن قصد انجام عملیات در آن نقطه را دارد.« او گفت:»فردی که اولین تدارکات را برای ترور انجام داد، جز نیروهای 
مسلح بوده است.« محسن  فخری زاده که در لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشت، به عنوان »مهره کلیدی« و مدیر ارشد 

برنامه هسته یی ایران بود و از سال 1380 بدین سو نقش مهمی در توسعه برنامه های هسته یی ایران داشت.
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افشای همکاری ایران و کوریای شاملی برای توسعه موشک های دوربرد 

اخراج دیپلمات های روسیه از سوی آلمان، سویدن و لهستان

فرمانده ارتش میامنار: »قدرت را به برنده انتخابات تحویل خواهیم داد«

7 جــهـان madanyatdaiسال دهم         چهارشـنبه  22 دلو 1399 ly.com

آغاز واکسیناسیون کرونا 
در ایران

واکسـین  از  اسـتفاده  بـا  را  کرونـا  واکسیناسـیون  ایـران،  دولـت 

اسپوتنیک وی ساخت روسیه آغاز کرد.

سه شـنبه  روز  ایرانـی  مقام هـای  اینرتنشـنال،  ایـران  گـزارش  بـه 

واکسیناسـیون  کـه  کردنـد  اعـالم  مطبوعاتـی  نشسـت  در  )۲۱دلـو( 

کرونـا بـا اسـتفاده از دوزهـای نخسـتین محمولـه وارداتـی واکسـین 

اسـپوتنیک وی روسـیه و بـا نخسـتین تزریـق آن بـه فرزنـد وزیر صحت 

ایـن کشـور آغـاز شـده اسـت.

واکسیناسـیون  کـه  کـرد  اعـالم  ایـران  صحـت  وزیـر  منکـی،  سـعید 

آغـاز  ایـن کشـور در ۶۳۵ شـفاخانه دولتـی و خصوصـی  در رسارس 

شـده اسـت. بـه گفتـۀ او، پرسـتاران و داکـرتان از جملـه گروه هـای 

بـود. خواهنـد  واکسـین  دریافت کننـده 

پیـش از ایـن، وزیـر صحـت ایـران در واکنش بـه انتقادها بـه کیفیت و 

کارایـی واکسـین اسـپوتنیک وی کـه واردات آن به این کشـور عمومی 

شـد، گفتـه بـود: »بـه کـوری چشـم خیلی هـا ایـن واکسـین را اول بـه 

خانـواده خودمـان تزریـق می کنیم.«

همزمـان بـا ایـن مراسـم، حسـن روحانـی؛ رییس جمهـوری ایـران در 

سـخرانی خـود بـه منتقـدان عمل کـرد حکومـت ایـن کشـور در حوزه 

می گفتنـد  دیـروز  »تـا  گفـت:  و  داد  نشـان  واکنـش  کرونـا  مدیریـت 

ایـران کاری  و  آغـاز کرده انـد  را  از کشـورها واکسیناسـیون  بسـیاری 

نکـرده،  حـاال امـروز ایـن بنـدگان خـدا چـه حرفـی داشـته باشـند کـه 

منی دانـم.« بزننـد،  

روحانـی در ادامـه اظهاراتـش بـا اشـاره بـه تزریـق واکسـین بـه فرزنـد 

افـزود:  و  کـرد  عنـوان  خـوب  بسـیار  کار  را  آن  ایـران،  صحـت  وزیـر 

»تـا مـردم بداننـد اگـر اقدامـی در زمینـه مبـارزه بـا کویـد۱۹ انجـام 

می شـود، در چارچـوب برنامه هـای بهداشـتی اسـت و جـان مـردم و 

بـرای مـا عزیـز اسـت.« سالمتی شـان 

نظـام  ایـران کارشناسـان صحـی، سـازمان  ایـن در داخـل  از  پیـش 

پزشـکی و مقام هـای سـتاد ملـی کرونـا بارهـا از دولـت خواسـته بودند 

کـه بـه تاخیـر و تعلـل در تهیـه واکسـین پایـان دهنـد و بسـیاری از 

گروه هـای مدنـی و صنفـی نیـز با صـدور بیانیه هایی مسـولیت عواقب 

ایـن تاخیـر را بـا حکومـت دانسـته بودنـد.

امـارات  ارساییـل،   جملـه  از  منطقـه  کشـورهای  از  بسـیاری  در 

متحـده عربـی،  ترکیـه، عربسـتان سـعودی و بحریـن عـالوه بـر تزریـق 

حکومـت،   مقام هـای  و  رهـربان  توسـط  خارجـی  واکسـین های 

بـود. شـده  آغـاز  پیـش  هفته هـا  از  عمومـی  واکسیناسـیون 

در  واکسیناسـیون  اسـت  قـرار  ایرانـی،  مقام هـای  اعـالم  اسـاس  بـر 

مرحلـه بعـد بـا تزریـق بـه افـراد بـاالی ۶۵سـال ادامـه پیـدا کنـد.

***

حضور سربازان امریکایی در سوریه 
به مبارزه با داعش محدود شد

پنتاگـون یـا وزارت دفـاع امریـکا اعـالم کرد کـه ماموریـت نیروهای 

امریکایـی مسـتقر در سـوریه، دیگـر شـامل محافظـت از نفـت ایـن 

بـه مبـارزه علیـه گـروه داعـش محـدود  بـل فقـط  کشـور منی شـود، 

خواهد شد.

بـه گـزارش العربیـه، جـان کربـی سـخنگوی وزارت دفـاع امریـکا روز 

دوشـنبه )۲۰دلو( به خربنگاران گفت:»نظامیان امریکایی مسـتقر در 

شـامل رشق سـوریه کـه تعـداد آن هـا در حـال حـارض نزدیک بـه ۹۰۰ 

نفـر اسـت، بـرای حامیـت از ماموریـت ضـد گـروه داعـش در سـوریه 

حضـور دارنـد و ایـن تنهـا دلیـل حضـور آن ها در سـوریه اسـت.«

ایـن تعدیـل در اهـداف و ماموریـت نیروهای امریکایی در سـوریه تنها 

نشـان از تغییـر لهجـه دولـت دموکـرات بـه ریاسـت جـو بایدن نسـبت 

بـه رویکـرد دولت پیشـین این کشـور اسـت.

این در حالی اسـت که اغلب میدان های نفتی در رشق و شـامل رشق 

سـوریه از کنرتل رژیم سـوریه خارج هستند.

ایـن میدان هـای نفتـی در مناطـق تحـت کنـرتل »نیروهـای سـوریه 

دمکراتیـک« از نیروهـای مرتبـط بـا نیروهـای تشـکیالت خودمختـار 

کُردهـا اسـت کـه درامدهـای نفتـی منبـع اصلـی درامدهـای آن ها به 

می رونـد. شـامر 

در سـال ۲۰۲۰ توافقـی میـان رشکـت نفـت امریکایی »دلتا کرسـنت 

انـرژی« و اداره تشـکیالت خودگـردان کُردهـا در سـوریه حاصـل شـد 

کـه بـه موجـب آن نیروهـای سـوریه دمکراتیـک از بخـش وسـیعی از 

تحریم های اعامل شـده توسـط ایاالت بر رژیم سـوریه مصـون ماندند.

پیـش از ایـن، دونالـد ترمـپ، رییس جمهوری پیشـین امریکا در سـال 

۲۰۱۹ هنـگام تعدیـل تصمیـم خـود مبنی بـر خروج متامـی نیروهای 

امریکایـی از شـامل رشق، گفتـه بـود کـه به خاطـر وجـود نفـت، صدها 

تـن از رسبـازان امریکایـی را حفـظ می کند.
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منچسرتسیتی بهار سال آینده دوباره رساغ مسی می رود
باشگاه منچسرتسیتی در ماه اپریل، مجددا پیشنهاد خود را به فوق ستاره بارسلونا ارایه می دهد. در یکی از روزنامه های فرانسوی، عکس مسی، فوق   
ستارd آرجنتینی با پیراهن پاری سن جرمن، جنجال های زیادی را به وجود آورد. روزنامه ESPN در گزارشی مدعی شده است که سیتیزنها، تالش خود را 

برای جذب مسی در ماه اپریل آغاز خواهند کرد و منتظر پاسخ این بازیکن می مانند.
این منبع می گوید که باشگاه پاریسی با ایجاد حواشی پیرامون مسی کار اشتباهی می کند چون لئو از این طور کارها اصال خوشش منی آید برای همین 
باشگاه سیتی تصمیم گرفته در خصوص مسی با ذهنیت و روشی آرام تر عمل کند. منچسرتسیتی بهرتین گزینه برای مسی خواهد بود، زیرا پپ گواردیوال 
رسمربی این تیم است و با این بازیکن آشنایی دارد. قرارداد این فوق ستاره آرجنتینی، در تابستان با بارسلونا به پایان خواهد رسید. پاری سن جرمن هم 

مشرتی جدی مسی است.

خرابـی اوضـاع اقتصـادی و رشـد فزایندۀ فقر، شـامری از شـهروندان و به ویژه 

بی جاشـدگان داخلـی را بـه »گُرده فروشـی« وادار کـرده اسـت. بـر بنیـاد گـزارش  

اخیـر طلوع نیـوز از هـرات، ده هـا تـن در ایـن والیـت که اکـرث آن ها بی جاشـدگان 

هسـتند، گرده های شـان را در بـازار سـیاه بـه حـراج گذاشـته اند. در ایـن میـان، 

شـش تـن از اعضـای یـک خانـواده در ولسـوالی انجیـل ایـن والیت مسـتند شـده 

افغانـی  300هـزار  ارزش  بـه  را  گرده های شـان  نـاداری،  و  فقـر  به دلیـل  کـه 

فروخته اند.

فقـر پدیده یـی اسـت کـه فـرد فاقـد درآمـد معینـی اسـت و منی توانـد معیشـت 

زندگـی خـود را تامیـن کنـد. ایـن امـر حداقـل طـی بیسـت سـال اخیـر بـه یـک 

مصیبـت بـزرگ برای مردم تبدیل شـده اسـت. در آغاز حکومـت داری و یا هم پس 

از نشسـت بـن اول، بـا رسازیـر شـدن میلیاردها دالر بـه دولت و مردم افغانسـتان، 

تـا حـدودی وضعیت معیشـتی مـردم بهرت بود و تـا پایـان دورۀ کاری حامد کرزی، 

در  رفتـه  رفتـه  ایـن معضـل  امـا  الـی 40درصـد می رسـید؛  بـه 35  فقـر  میـزان 

سـال های اخیـر بـه 50 درصـد صعـود کـرد.

گرده فروشـی افـراد فقیـر و بی بضاعـت تنهـا براینـد وضعیت فقر نیسـت؛ بل در دو 

سـال اخیـر، شـامر زیـادی به دلیـل تنگ دسـتی و نبود اشـتغال زایی خودکشـی و 

یـا هـم خـود را حلق آویـز کـرده اسـت. در اوایـل مـاه گذشـته )دلـو( مـردی به نـام 

رسدار در ولسـوالی جرم والیت بدخشـان به دلیل فقر و تنگ دسـتی که نتوانسـته 

غـذای خانـواده اش را تامیـن کنـد، خـود را حلق آویـز و بـه زندگـی اش پایـان داد. 

ایـن مصـداق بـارز غم انگیـزی از فقر اسـت.

در جریـان بیسـت سـال اخیـر، با رسازیر شـدن میلیاردها دالر بـرای دولت و مردم 

انتظـار می رفـت کـه تغییـری در زندگـی اقتصادی مـردم به میـان آید؛ امـا نه تنها 

تغییـری نیامـد؛ بـل بـا گذشـت هر روز، مـردم در تنگنای بیشـرت فقر قـرار گرفت و 

نـان از دسـرتخوان مردم ربوده شـد.

از سـال 2001 الـی 2016 حـدود پانـزده نشسـت مهـم بین املللـی بـه میزبانـی 

کشـورهای مختلـف بـا محوریت افغانسـتان برگزار شـده اسـت. در این نشسـت ها 

جامعـه جهانـی حـدود 66٫9 میلیـارد دالـر را برای بازسـازی و توسـعه افغانسـتان 

کرده اند. کمـک 

اخیـر،  پنـج سـال  در  افغانسـتان  ایـن کمک هـای هنگفـت، حکومـت  کنـار  در 

اقتصـادی را رس داد و در توهـم رشـد  بـزرگ  پروژه هـای  افتتـاح  همـواره شـعار 

وضعیـت اقتصـادی فـرو رفـت؛ حکومـت در حالـی بـه افتتـاح ایـن پروژه هـا پنـاه 

می بـرد کـه نیمـی از جمعیـت از نداشـنت غـذای کافـی رنـج می برنـد و یـا هـم 

برخـی از مـردم اعضـای بدن شـان را به خاطـر امـرار معیشـت زندگـی فامیـل خود 

بـه حـراج می گذارنـد. در چنیـن رشایطـی، افتتـاح پروژه هـای بـزرگ اقتصادی که 

بـه نظـر  بـر وضعیـت زندگـی مـردم نداشـته، چنـدان خـوب  تاثیـری  هیچ گونـه 

منی رسـد و مـردم بـا بی اعتـامدی بـه آن هـا می بیننـد.

نانـی،  لقمـه  کـردن  پیـدا  به خاطـر  بـدن  اعضـای  فروخـنت  و  خودکشـی ها  بـا 

انتظـار  می رفـت کـه حکومـت بـا چشـم بینـا بـه ایـن وضعیـت رقت بـار ببینـد؛ اما 

به دلیـل افتتـاح پروژه هـای منایشـی، ندانم کاری هـا، سـپردن کار بـه دسـت افراد 

و  سـلیقه یی، غیرحرفه یـی  رفتارهای 

رشایطـی  کـه امـروز  شـده  حاکـم 

زندگـی  مـردم با ورشکسـتگی وضعیـت 

کامـل  بن بسـت  مواجـه گردید اسـت. و 

نظـام ایـن امر از یک سـو  مرشوعیـت 

نـزد  را  مـردم کاهـش داده و سیاسـی 

صورت عـدم تغییرات از سـوی دیگـر، در 

اسـت بـه وضعیت زندگی  مـردم، ممکـن 

اقتدار  کشـور را بیـش از هـر سـتون های 

دیگـری  کنـد. زمـان  متزلـزل 

دیگـر،  جانـب  به دلیـل آلـوده شـدن از 

به سیاسـت، سـپردن مسـایل اقتصـادی 

غیرمسـلکی بـه بهانه کار به دسـت افراد 

باندبـازی،  سـایر تعهـد،  و  جناح سـازی 

تدبیـری مـوارد دیگـر، هیچ  و  چـاره 

بـا  مبـارزه  فقـر سـنجیده نشـده بـرای 

است.

مـورد  ایـن  اعضـای در  از  برخـی 

منایندگان  می گوینـد کـه عامـل مجلس 

افزایـش  میـزان فقـر حکومـت اصلـی 

بـا فریـب کاری و و قـوه مقننه اسـت  کـه 

بیچـاره و بی بضاعـت دروغ گویـی، مـردم 

مـرگ  کام  بـه  . را  نند می کشـا

مجلـس مسـعوده کروخـی؛  عضـو 

بـه  مدنیـت مناینـدگان  راه  روزنامـه 

دولت هـا گفـت: وظیفه مهم  اساسـی  و 

جهـان،  سـطح  تامیـن در  نخسـت 

دوم  و  ایجـاد امنیـت  و  فقرزدایـی 

بـا کـامل تاسـف، در اشـتغال اسـت کـه 

افغانسـتان طـی بیسـت سـال اخیـر، هرکاری که صـورت گرفتـه، بی نتیجه و رضب 

اسـت. بـوده  صفـر 

بـه گفتـۀ ایـن عضـو مجلـس مناینـدگان، فقـر و نـاداری سـبب شـده کـه هـزاران 

جـوان بـه کشـورهای همسـایه و یـا هـم گرفتـار باندهـای مافیایـی مـواد مخـدر 

شـوند؛ بـا وجودی کـه حکومـت از این مسـایل آگاه اسـت؛ امـا هیچ اقدامـی برای 

جلوگیـری آن نکـرده اسـت. در چنیـن وضعیتـی، دوران حکومـت داکـرت نجیـب، 

بهرتیـن دوران سـیری بـرای مـردم بـود کـه همـه، تـدارکات معیشـتی )آرد، برنـج، 

روغـن و...( را در اختیـار داشـتند.

بـه تاکیـد وی، قـوای سـه گانه دولـت بایـد بـرای فقرزدایـی، راهکارهایـی را ایجاد 

می کردنـد، امـا نـه تنها چنیـن کاری نکردند؛ بل به جان هم افتـاده و در این میان 

مـردم بـه فراموشـی سـپرده شـده اند.»مقر صد درصـد دولت اسـت. از کنفرانس 

اول تـا حـال حکومـت مقـر اسـت. مردمی کـه از جنـگ و خشک سـالی دربـه در 

شـدند. دولـت هرآن چـه را در راسـتای کاهـش فقـر انجـام داده و برنامه هایـی را 

به نـام انکشـافی و اسـرتاتیژی ملـی نـام می برنـد، همـه دروغ اسـت. تـا زمانی کـه 

ارقـام و آمـار نباشـد، تا زمانی کـه یک رسشـامری واقع بینانه نباشـد، وضعیت بدتر 

از ایـن هم می شـود.«

مسـعوده کروخـی بـر اسـاس چشـم دید خـود می گویـد کـه در جریـان سـه سـال 

اخیـر، دو جـوان به دلیـل فقـر و تنگ دسـتی، یکی گرده خـود را در کابل به فروش 

رسـاند و جـوان دیگـری به خاطـر پیـدا نکـردن کار، خودکشـی کـرد و بـا توجـه بـه 

ایـن موضـوع، برنامه هایـی را کـه حکومـت به نام پروژه هـای بزرگ اقتصـادی از آن 

یـاد می کنـد، دروغـی بیـش نیسـت و در حقیقـت به مـردم خیانـت کردند.

در همیـن حـال، شـامری از نهادهـای مطالعـات اقتصـادی، بی تفاوتـی حکومت، 

عـدم حکومـت داری خـوب و فسـاد گسـرتده در دسـتگاه های حکومتـی را عامـل 

اصلـی بلنـد رفـنت میـزان فقـر می دانند. 

خالـد رامـزی؛ رییـس اجرایی موسسـه مطالعـات اقتصـادی و حقوقی افغانسـتان 

در صحبـت بـا روزنامـه راه مدنیـت گفـت: فسـاد گسـرتده منجـر بـه حیف ومیـل 

میلیاردهـا دالـر گردیـد. در موجودیـت این چالـش، منابع در رسارس کشـور توزیع 

نگردیـد و نیـز فسـاد گسـرتده زندگـی اقتصـادی مـردم را متاثـر کـرده و هم اکنون 

شـاهد آن هسـتیمی کـه مـردم بـا گذشـت هـر روز در تنگنـای بیشـرت اقتصـادی 

قـرار می گیرنـد. »موضـوع دیگر، نبود انکشـاف متوازن اسـت؛ مثـال در یک والیت 

می بینیـم کـه وضعیـت زندگـی باشـندگان آن بهـرت اسـت؛ امـا در والیـت دیگـر 

وضعیـت خیلـی خراب اسـت.

 والیتـی داریـم کـه در مـردم هنـوز در مغاره هـا زندگـی می کننـد و حتـا منی دانند 

کـه رییس جمهورشـان کیسـت. متاسـفانه طـی سـال های اخیر خصوصـا در دوره 

حکومـت آقـای غنـی، نبود انکشـاف متـوازن از عمده تریـن موردی بـوده که منجر 

بـه بلنـد رفنت میزان فقر شـده اسـت.«

وی بـر ایـن عقیـده اسـت کـه نگرانـی از آینـده سیاسـی کشـور نیـز بـر وضعیـت 

اقتصـادی مـردم تاثیر منفی گذاشـته و روشـن نیسـت که فردای ایـن مملکت چه 

می شـود، آیـا جنـگ فراگیـر می شـود یا صلح بـه وجود می آیـد. این نگرانـی زمینه 

فـرار رسمایه هـا را از کشـور فراهم سـاخته اسـت.

مطالعـات ایـن نهـاد از والیـت هـرات نشـان می دهـد کـه حـدود پنجـاه فابریکـۀ 

تولیـدی مسـدود شـده و رسمایه های شـان را بـه خـارج از کشـور انتقـال داده انـد؛ 

بـه ایـن دلیـل، هـزاران نفـر در ایـن والیـت بیـکار شـده و بـا فقـر و تنگ دسـتی 

گردیده انـد. مواجـه 

آقـای  رامـزی افـزود کـه رهـربان نظـام موجـود، جـز حـرف و برنامه هـای منایشـی 

چیـزی دیگـری ندارنـد. حکومـت موجـود، آن برنامـه  درسـت و عملی کـه مـردم 

انتظـار آن را دارنـد، بـه شـکل واقعـی در اختیـار ندارند و چند سـالی می شـود که 

نـه تنهـا تغییـری در دسـرتخوان مـردم بـه وجـود نیامـده، بـل روزبـه روز نـان مردم 

گرفتـه می شـود.

امـا مسـووالن وزارت اقتصـاد می گوینـد کـه میـزان فقـر در افغانسـتان به تناسـب 

فقـر  خـط  آمـار،  آخریـن  براسـاس  و  یافتـه  کاهـش  درصـد   7٫2 گذشـته  سـال 

می باشـد. درصـد   47٫3 هم اکنـون 

بـا  گفـت:  مدنیـت  راه  روزنامـه  بـه  اقتصـاد  وزارت  سـخنگوی  نریـامن؛  صبـور 

وجودی کـه روزهـای دشـوار قرنطیـن، تاثیـرات منفـی را بـر زندگـی مـردم داشـت 

ولـی بـا آن هـم، بـرای مبـارزه بـا فقـر، دولـت و بـه ویـژه وزارت اقتصـاد بـه راه هـای 

خوبـی متوسـل شـده اسـت. 

به همیـن خاطـر تالش هـای مشـرتک بـا متـام سـکتورهای دولتـی و خصوصـی 

جریـان دارد.»دولـت افغانسـتان به خاطری کـه بتوانـد بـه رشـد اقتصـادی برسـد و 

فقـر را کاهـش بدهـد، روی پالن هـای کالن و موثـر کار می کنـد.«

او بـا بیـان این کـه سـند دوم پـالن چارچـوب صلـح و انکشـاف در سـال 1400، 

تهیـه شـده، افـزود: هدف ایـن برنامه شـکوفایی اقتصادی و کاهش فقر اسـت که 

دولـت مترکـز اساسـی دارد و بـا تطبیق آن، مردم شـاهد کاهش فقـر خواهند بود.

بـه گفتـۀ سـخنگوی وزارت اقتصاد، نظـارت و ارزیابی پروژه های بـزرگ اقتصادی، 

مربـوط ایـن وزارت می شـود کـه متشـکل از متـام سکتورهاسـت و وزارت خانه های 

سـکتوری را در راسـتای کاهـش فقـر منسـجم و قدم هایـی را در تطبیـق انکشـاف 

اهـداف پایدار بـه انجام می رسـاند.

پالن هـای  روی  ببخشـد،  تسـهیل  را  فقـر  کاهـش  بتوانـد  این کـه  بـرای  »دولـت 

خیلـی کالن کار می کنـد کـه در سـند دوم چارچـوب صلـح صلـح و انکشـاف ملی 

بازتـاب یافتـه اسـت.«

کمک هایی که فقیرترمان کرد
سیدمهدی حسینی

گزارش

»موضوع دیگر، نبود   
انکشاف متوازن است؛ 

مثال در یک والیت 
می بینیم که وضعیت 
زندگی باشندگان آن 

بهرت است؛ اما در والیت 
دیگر وضعیت خیلی 
خراب است. والیتی 

داریم که در مردم هنوز 
در مغاره ها زندگی 

می کنند و حتا منی دانند 
که رییس جمهورشان 
کیست. متاسفانه طی 

سال های اخیر خصوصا 
در دوره حکومت آقای 

غنی، نبود انکشاف 
متوازن از عمده ترین 

موردی بوده که منجر به 
بلند رفنت میزان فقر 

شده است.«

 د افغان ولسمرش محمد ارشف غني او د هند لومړی وزیر نرېندر مودي 

د سې شنبې په ورځ )د فربورۍ۹( ویډیو کانفرنس کې د ۲۸۶میلیون ډالرو 

په ارزښت د شاتوت بند پروژه السلیک شوه.

د کابل والیت للندر سیمه کې پروت شاتوت بند 146ميليون مکعب مرت 

اوبه زيرموىل او د کابل نږدې دوه میلیون وګړو ته اوبه برابرولی يش.

ولسمرش غني له نرېندر مودي رسه ویډیو غونډه کې د شاتوت بند جوړېدل 

مهم وبلل او زیاته یې کړه چې دې رسه به د کابل د خلکو د اوبو سختې اړتیا 

پوره کېدو کې مرسته ويش:

ولسمرش غني د هند مننه وکړه چې د ده په خربه، د افغان ولس او حکومت 

مالتړ کوي:

»زه د کابل او افغانستان د ولس په استازۍ د هند مننه کوم چې افغانستان 

ته د اوبو ډالۍ وړاندې کوي.«

په دې غونډه کې د هند لومړي وزیر د شاتوت بند پروژې ته په اشاره وویل:

»د شاتوت بند چې نن یې موږ یې السلیکوو، دا به د هند افغانستان د 

ملګرتیا یوه مضبوطه نښه وي. شاتوت بند به د کابل خلکو ته اوبه برابرې 

کړي.«

اصيل  د  افغانستان  د  کې  لسیزو  دوو  تېرو  هند  خربه،  په  نوموړي  د 

مرستندویانو ډلو کې دی او د افغانستان د بېخ بنسټو، وړتیا زیاتولو، کرنه، 

زدکړه او روغتیا کې یې مختلفې پروژې پلې کړې دي.

نوموړي خپلو خربو کې د زرنج-دالرام سړک جوړولو او سلام بند جوړولو او 

د افغان پارملان جوړولو یادولو رسه وویل، چې دا ډول چارو رسه د هند او 

افغانستان دوستي زیاتېږي.

دواړو مرشانو د ویډیو کانفرنس له الرې د خپلمنځي همکارۍ پر زیاتولو 

ټینګار وکړ.

وروسته د هند د بهرنیو چاو وزیر اېس جي شنکر او د هغه افغان سیال 

حنیف امتر دا تړون السلیک کړ.

د افغان ولسمرش لومړی مرستیال امرالله صالح د شاتوت بند پروژې غونډه 

او ښاغيل مودي وینا ستایلو رسه خپل ټوېټر کې  کې د ولسمرش غني 

زیاتوي:

»هند یو ځل بیا خپلې مهربانۍ او سخاوت رسه د افغانستان رسه د اوبه 

خور، د څښاک اوبو او طبیعت ځوانولو کې مرسته وکړه. داسې ملګرتیا چې 

ګټه یې ډېره ده.«

شاتوت بند

شاتوت بند د کابل والیت د چاراسیاب ولسوالۍ په للندر غرونو کې دی.

د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ميل اداره وايي، پر شاتوت بند به څو ورځو 

کې کار پیل يش او تر شپږ کلونو به جوړ يش.

د دې ادارې په خربه، دا بند به ۹۲مرته لوړ وي او ۶۰مرته پلن والی به ولري 

او په شپږو کلونو کې به يې د رغونې چارې بشپړې يش.

د اوبو مدیریت هڅې

د افغانستان نږدې اویا سلنه اوبه بهر په تېره پاکستان او ایران ته بهېږي.

افغان ولسمرش محمد ارشف غني اوبه د خپل هېواد عزت یا ابرو بويل او له 

کلونو راهیسې یې د مدیریت خربه کوي.

ولسمرش غني په افغانستان کې د شلو بندونو جوړولو خربه کړې چې پر 

ځینو یې کار پیل دی او ځینې بشپړېږي.

تېره اونۍ افغان چارواکو د نیمروز کامل خان بند کې د اوبو ټولېدو خربه 

وکړه.

کامل خان بند په نږدې درې کلونو کې د افغان حکومت د پرمختیايي 

بودیجې پر دوه سوه میلیون ډالرو جوړ شو.

ولسمرش غني د دې بند جوړېدل د ۷۰۰کلونو خوب ریښتیا کېدل بليل 

دي.

د افغانستان محيل ارګانونو ادارې د دوشنبې په ورځ )د فربورۍ8( وویل، 

د پالزمېنې کابل په شکردره ولسوالۍ کې د اوبو او برېښنا بند شاه عروس 

کې تر راتلونکو دوو میاشتو یا د راتلونکي حمل پورې اوبه ټولېدل پیلېږي.

د دې ادارې په خربه، شاه عروس بند یو اعشاریه دوه میګاواټ برېښنا او له 

۲۷۰۰ تر ۳۵۰۰هکتاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او هم خلکو ته پر کار 

برابرولو رسبېره د سیمې او کابل ښار اوسېدونکو ته د څښاک اوبه برابروي.

چې  شوی  اعالن  ډالر  ۱۶میلیون  اعشاریه   ۴۸ لګښت  بند  دې  د 

۳۵۰۰کورنۍ به نېغې ترې ګټمنې يش.

افغان اوبه او د هند لېوالتیا

هند ترې دې مخکې هرات کې د نږدې ۳۰۰میلیون ډالرو په ارزښت سلام 

بند هم جوړ کړی او شاتوت یې د بندونو برخه کې دویمه هڅه ده.

د ۲۰۱۸کال نومرب کې د فارن پالیيس د رپوټ له مخې افغانستان کې د 

هند په مرسته د 12بندونو جوړولو ارزونه شوې چې 1177ميگاواټ برېښنا 

توليدوىل يش.

خو افغانستان کې د اوبو بندونو جوړولو کې د هند پانګونې ته پاکستان په 

شک ګوري، ځکه د هندوکش له څوکو بهېدونکی او نږدې ۷۰۰کیلومرته 

د  لپاره  خلکو  میلیونونو  د  کې  پاکستان  او  افغانستان  سیند  کابل  اوږد 

څښاک او کرنې اوبه برابروي، ځکه پر دغه سیند افغانستان کې بندونه 

پاکستان اغېزمنولی يش.

پر کابل سیند د شاتوت بند جوړېدل هم د پاکستان غوندې يوه هېواد لپاره 

ځکه گواښ دى چې پر کرهنه تکيه دى.

د نړيوالو رسچينو انسټېټيوټ رپوټ وايي پاکستان به د 20۴0م کال را 

رسېدو رسه د سيمې داسې يو هېواد يش چې تر ټولو ډېر د اوبو له کمي 

رسه مخامخ وي. »بی بی سی«

افغانستان او هند د ۲۸۶میلیون 

ډالرو په ارزښت د شاتوت بند 

پروژه السلیک کړه


