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 متعلق به جامعه يك عقل انسان ؛يانسان كهنه افغانستان

از به آو. نيست! انسان نو افغانستاني انسان اوهوي ي ي ي زده
اگر در آبادي اوازه افتد و اگر فريادي . زاغچه ها دل نمي بندد

، يا "فالن حادثه اي رخ داده است! اوهوي ي ي": بلند شود
حق اين است و يا واقعيت آن است، هيچگاه مانند رمه قوش 

پس يكي از مشخصات انسان نو افغانستاني اين . نمي شود
به همين . است كه به اوهوي ي ي ي ها وقعي نمي نهد

سادگي به يك اوهوي ي ي قناعت نمي كند و به همين 
و فورا در . راحتي يك كالغ را چهل كالغ درست نمي كند

ارتفاعات باال مي شود تا ببيند آيا واقعا گرگ به گله زده 
است؟ روي اين جهت است كه انسان نو افغانستاني هيچگاه 

در منطق . در غبار يا در مه يا در تاريكي دود راه نمي افتد
بلكه به . انسان نو افغانستاني هيچگاه يك عقل كل وجود ندارد

انسانهاي نو جامعه عقلهاي كل هستند كه با هم تفاهم  تعداد
گوساله گرد "به عبارت ديگر انسان نو افغانستاني . مي كنند

هوي ي ي ها را با خورشيد .  نيست"كور كركر رمه" يا "كوچ
زيرا كه خورشيد در مغز تمام . عقل آفتاب شده اش مي شويد

همگي . همگي خورشيد هستند. افراد جامعه نو تابيده است
ي از ـــو يك. همگي آفتاب شده اند. آفتاب نوشيده اند
 افغانستاني اين است كه به راحتي گرد وــخصوصيات انسان ن

  

برخالف انسان نو افغانستاني، نشانه و قراين انسان كهنه 
ليد جامعه افغانستان است، همان اوهوي افغانستاني كه شاه ك

عقل . اين مدل انسان، يك عقل كل دارد. ي ي زدگي است
. اين مدل انسان، فرمان وهم كليه افراد كهنه را در اختيار دارد

ساير افراد بي عقلهاي كور و كودني هستند كه هيچ اختيار و 
 اگر عقل كل بگويد خود را در آتش بيندازيد،. اختباري ندارند

اگر گفته شود به جان هم بيافتيد همان . انداخته مي شوند
. اگر گفته شود خون بياشاميد همان انجام مي شود. مي شود

  اگر . اگر گفته شود كه حق اين است، همان واقعيت مي يابد
  
  
  
  

  
  

  
بزنيد و اگر گفته شود  گفته شود بكشيد و اگر گفته شود
ت كه انسان چنين اس. چنان و چنين كنيد همان مي شود
 دنياي يك عقل دنياي. كهنه متعلق به دنياي يك عقل است

. دنياي است كه يك چشم دارد. است كه يك كلكين دارد
چنين . دنياي يك چشم و يك عقل همواره در چاه مي افتد

است كه در جامعه نوسازي شده افغانستاني به تعداد افراد 
 عقلهاي عقلهاي منفرد و عقلهاي مجزا و. عقل وجود دارد

آفتاب خورده و عقلهاي سيال و روان و عقلهاي درخشان و 
اين عقلها از . عقلهاي روشن و عقلهاي همگرا و همفكر و هميار

در  . زيرا خودش منبع هستند. هيچ منبعي دستور نمي گيرند
اما در جامعه . جامعه نو، عقلها در عرض هم مي درخشند
يك شمال اندك كهنه يك چراغ موشي سو سو مي زند كه با 

همگي در . وانگهي تيرگي است و تاريكي. خاموش مي گردد
پس يكي از مشخصات . چاه و چقري زمين گير مي شوند

يك چشم دارد ويك . جامعه كهنه اين است كه يك عقل دارد
. اين جامعه به زودترين زمان ممكن است از هم بپاشد. پا دارد

مشاوره و همكاري با اما جامعه نو همواره عقلها با همديگر در 
سرزمين انسانهاي نو . همديگر كار ها را سر و سامان مي دهند

سرزمين خورشيدهاي اند كه در درخشش شان نور را در 
جامعه خورشيد زده جامعه همواره آفتابي  .استخدام مي گيرند

در سرزمين انسانهاي نو افغانستاني هيچ كسي به بازار . است
اما .  و دروغ تكدي فروخته نمي شودبهتان و كلي گويي و افترا

  اين سر نخ شبيه . در جامعه كهنه هميشه يك سر نخ گم است

 

كوچك و بزرگ عاقل و ديوانه صغير و كبير در آبادي جمع 
جامعه اوهوي ي ي زده بدترين و بي عقل ترين . مي شوند

اوهوي . است اوهوي ي زدگي مانند مار زدگي. جامعه اي است
  . همان گوساله گرد كوچ است و كور كركر رمهي ي زدگي

از خودش نه رأي دارد و نه شك و نه يقين دارد و نه برائت و 
انسان كهنه اوهوي ي ي زده فورا دنبال رمه مي . نه خاصيت

الخ به الخ و شاخ به شاخ كوههاي سرخ الش و تاجيكو و . افتد
قل اين انسان، ع. چوگاني و شاتيغ را سنگ به سنگ مي گردد

و عقل دهن بين . زيرا عقلش پند داده است. دمدمي مزاج دارد
پس يكي از مشخصات انسان نو افغانستاني اين است كه . است

از صفت اوهوي ي ي زدگي، صفت دهن بيني، صفت دمدمي 
عقل مميزه و .  بيرون است"عقل پند دادگي"مزاجي و صفت 

مي دهد عقل آفتاب خورده اي دارد كه نه به اوهوي ي ي بها 
همچنين انسان نو . و نه گرد كوچ مي گردد و نه به كركر رمه

افغانستاني از هرچه كه منطق گيرو و پيتيوي است بيزار است 
  .و از هر منطقي كه كوچه بازاري است عاري

  

اين انسان تك رو و سرزوري است كه بر خالف عقل جاري 
 تا دنياي نو و جامعه نو خلق. جامعه كهنه حركت مي كند

اين مدل انسان، خود جامعه اش را طرد مي كند و خود . كند
بنياد اوهامها و ذهنيتهاي كه خود را به . خودش را مي پوشد

عنوان عقل كل جامعه معرفي كرده است مي شكند و بنياد 
پس يكي از . عقل نو بيناد افغانستانيگي پي ريزي مي كند

ندازي خصوصيات انسان نو افغانستاني عقل شكني و يا برا
. بينادهاي عقل كل و عقل خير بخر و شر بفروش جامعه است

در اين شالوده سازيها، اوهوي ي ي ي زدگي را به قلمروهاي 
آفتاب هدايت مي كند و عقلهاي پند دادگي را درهم مي ريزد 
و عقل عقل شكن نو را به اهتزار در مي اورد و دنياي عوامگي 

گير و دار عقل بنياد در اين . و عوام زدگي را طرد مي كند
كني و عقل براندازي تمام عقلهاي دهن بيني و عقلهاي پند 
داده و عقلهاي اوهوي ي ي زده از سرزمين عقل انسان نو 
افغانستاني مي كوچند و انسان كهنه افغانستاني را عاقل مي 

در آبادي انسان نو افغانستاني هيچگاه گرگ به گله نمي . سازد
غانستاني همگي گرگهاي هشياري چون انسان نو اف. زند

  .گرگ گرگ را نمي درد. هستند
  

 اين بحث ادامه دارد

  
  

در بازار جامعه كهنه  .به پازل و يا جورچين و يا معماست
انسانهاي ساده و كودن و كهنه و كتر به راحتي معامله مي 

به راحتي دكانها رونق مي . به سادگي فروخته مي شوند. شوند
 ".كاسبي كاسبي است"البته به قول هانريش بل، . گيرند

  در دكانهاي كابل يكي سوزن مي . كانداري استدكانداري، د
  
  
  
  
  
  

  

فروشد و ديگري نخ و آن يكي پارچه و يكي هم صابون و 
هيچ يكي از ابزارهاي دكانداران كابل يكديگر . ديگري جوالدوز

. زيرا كه سر نخ در تعامل اينها گم نيست. را خنثي نمي سازند
  . مي شوند گمراه بودن نيز تعبيربه نظر من گم بودن سر نخ

 

يعني راه . انسان كهنه جامعه افغانستاني همگي گمراه هستند
لذا به دنبال هر كور و كر و كاسب راه مي . گم كرده هستند

زيرا نمي دانند كه راه كجاست؟ اما انسان نو افغانستاني . افتند
تا . همواره به دنبال اين هست كه خواجه خضر راه را پيدا كند

فتادن به دنبال هياهوها و اوهوي ي ي ها من انسان نو را از ا
براي انسان مدل من مهم اين است كه چيزي . نجات بدهند

يعني من . اين انسان را از جس بودن به طال تبديل مي كند
نوعي انسان مدل من به دنبال كيمياگري هست كه جسي وي 

انسان مدل من انسان گوساله گرد كوچ . را به طال مبدل سازد
با يك دهن نه به . ك صدا دستها بلند نمي شوندبا ي. نيست

بلكه در جامعه مدل من . بهشت مي رود و نه به جهنم
در . صداهاي بسيار در تعامل همديگر دستها را بلند مي كنند

جامعه مدل من خواجه خضر غير از آن خواجه هاي است كه 
انسان نو افغانستاني  .در جا جاي افغانستان بنجاره مي فروشند

 به اين مي انديشد كه از گوساله گي و كور كركر رمه كمي
و به اين فكر مي كند كه يك اوهوي ي ي كه . گي نجات يابد

در آبادي بپيچد و يك نفر بخواهد خود را در قالب مخترع اول 
اين اوهوي ي ي . يك كاال هويت بدهد، وي را اليعقل نسازد

 .ممكن است از سوي چوپان دروغگو بلند شود

 انسان اوهوي ي ي ي زدهتعريف 
هرگاه در آبادي گرگ بزند، يك نفر با صداي نفر فرياد مي 

  بعد ديده مي شود كه . گرگ آمده است! اوهو ي ي ي ي: زند

 

پاسپورت و مهاجران با پاسپورت طبقه بندي كرده و حكم 
گذرنامه داران وپناهندگان سياسي را از مهاجران و آوارگان 

ده  و در باره هردو دسته اظهار نظر كرده  و گفته جدا نمو
  : است 

وظايف، حقوق و مكلفيت افغانستاني هاي دارنده گذر نامـه و           «
رواديــد و پناهنــدگان كــامالً تعريــف شــده هــستند و جايگــاه 
مشخص دارند اما آن چيزي كه بال تعريف و بال تكلبف هـست             

 مشخـصاً در    مهاجران ما در ايران مي باشند زيرا كـشور ايـران          
باره اين گروه انساني سرگردان تعريف، حق  و تكليف معـين و             
مشخصي ندارد و مهاجران افغانستاني نيز نمي تواننـد متوسـل         
شوند به منابع حقوقي چه داخلـي و چـه بـين المللـي جهـت                

از نقطـه نظـر     « و اين در حالي است كـه        . »احقاق حقوق شان  
لـل در مـورد   كمسارياي عالي سـازمان م (  UNHCRحمايت

نگرسـته  » پناهنـدگي « با اين مهـاجران از جنبـه        ) پناهدگان  
مدام اين گروه انساني رانده شـده از كـشورشان مـورد            .... شده  

. حمايت مجامع بين المللي خصوصا سـازمان ملـل بـوده اسـت     
برنامـه  . كمكها وحمايتهاي ملل متحد شاملشان مي شده است       

تاني مقـيم ايـران رقـم    حمايت بين المللي از مهـاجران افغانـس    
بودجه ساالنه كميـسارياي عـالي پناهنـدگان بـه دفتـر تهـران        

  . » ميليون دالر است11
چكيده تحليل و بررسي نويسنده در اين زمينه به اين دونكته 
خالصه مي گردد كه به نظر او، وضع اين طيف انساني مهاجر 

تعريف «در ايران از دوجهت قابل تامل است يكي از جهت 
اضطراب وابهام در وضعيت «و ديگري از جهت » نيعنوا

كه از فقدان تعريف » )احوال شخصيه(حقوقي و منزلت مدني
  .موقعيت مدني مهاجران در ايران، ناشي شده است

در بخش دوم اين فصل، يكي ديگر از مسايل جاري واساسي 
بسياري از مهاجراني در ايران، مطرح شده است؛ وآن عبارت 

ضع حقوقي ازدواج هاي مردان مهاجر با است از  بررسي و
اين . بانوان مهاجر بانوان ايراني و ازدواج مردان ايراني با

پيوندها از زواياي مختلف وضع بغرنج و بال تكليف پيدا كرده و 
نگراني هاي را در زمينه هاي گوناگون براي صدها هزار مهاجر 

    را بك به يك برنويسنده اين موارد به وجود آورده است؛
  
  

شمرده؛ از مشكالت فرا روي فرزندان متولد ايران، از نظر 
تحصيل اشتغال وآينده، سخن گفته است، اوضاع واحوال 

ق حضانت، قيموميت، انتقال مليت و كيفري، مساله تابعيت، ح
ديگر مسايل احوال شخصيه را مورد بحث و بررسي قرار داده 
است، مساله ملكيت و بهره مندي از اموال غير منقول، انتقال 
پول و ديگر اموالي كه حاصل دست رنج سالها كار و زحمت 
شان مي باشد را مطرح كرده است و از انتظارات و مشكالت 

 و ساير مكلفيتهاي اين دست كسان ياد كرده سياسي، حقوقي
اين در حالي است كه ظاهراً گويا دولتين : و تلويحاً گفته 

افغانستان و ايران مشكالت اين مهاجران را نمي بينند وشايد 
  !عمداً آنان ومعضالتشان را به دست اهمال و اجمال سپرده اند

 تحليل حقوقي مطبوعات مهاجران افغانستاني - 6فصل 

   ايراندر

 بـه  -در اين فصل كوشش نويسنده برآن است كه از مطبوعات           
 به طور عام و از مطبوعـات        -عنوان ركن چهارم در يك جامعه       

مهاجران در ايران به طور خاص، تحليل حقوقي ارائه دهد و بـه   
عنوان اولـين سـوال مطـرح كـرده اسـت كـه؛  آيـا مطبوعـات           

 يـك شخـصيت     مهاجران ما در كشورهاي پنـاه گرفتـه، داراي        
  حقوقي و قانوني هست ياخير؟ 

در پاسخ به اين سوال، نويسنده پس از تعريفي كه براي 
شخصيت حقيقي وحقوقي ارائه نموده و پس از اشاره به انواع 

مطبوعات مهاجران «  گفته 108شخصيت حقوقي، در صفحه 
مي شوند ... افغانستان شامل شخص حقوقيِ حقوق خصوصي 

و اين » قي، معنوي وغير مادي هستندكه داراي مقاصد اخال
 احزاب سياسي - 1( مطبوعات را از سوي چهاردسته كسان 

 مؤسسات -3 نمايندگي هاي ديپلماتيك دولت آقاي رباني -2
به طور « معرفي كرده و گفته )  اشخاص حقيقي-4فرهنگي  و

عموم منشأ تبارز نشريات مهاجران ما يا شخص حقيقي بوده 
هركدام از منشأ هاي فوق « و گفته » است ويا شخص حقوقي

  .» ... بار حقوقي خاص خودش را دارد 
  110پس از تعريف مطبوعات و اشاره به انواع آن، در صفحه 

كامالً ... مشاهده مي كنيم كه مطبوعات مهاجرين « :  گفته 
  اكنون « پس از شمول تعريف گفته » برابر با تعريف است 

  

 علي پيام 

  مدل
 نو انسان 

 افغانستاني 
 قسمت

10 

. بلند نمي كند و در بين گرد و خاك و غبار نيز گم نمي شود
هيچگاه آسمان را به زمين نمي بافد و زمين را به آسمان باال 

بلكه . انسان نو به دهان عقل كل نگاه نمي كند. نمي برد
مين نهاد انسانهاي نو براي تبادل و عقلهاي كل از سرز

مشاركت و همگرايي و براي كشف جهان بيني و فهم و ادراك 
  .وهمـــه آراي تعقل مي شوند نه تـــده و معركـــــبيرون ش

 

  7ه از صفحه ادام

 بررسي وضعيت حقوقي اتباع افغانـستاني در        – 5فصل  

  )احوال شخصيه، اموال وتابعيت( ايران

در بخش اول اين فصل وضعيت حقوقي مهـاجران افغانـستاني           
مورد ) از لحاظ احوال شخصيه، اموال، اوالد وتابعيت      ( در ايران   

نويسنده در اين فـصل پـس از ارائـه          .  بررسي قرار گرفته است   
آماري از مهاجران موجود در ايـران و بازگـشت داده شـده بـه               

در برخـورد بـا مهـاجران       » ادبيات معـين  «وطن، به جستجوي    
از نقطه نظـر تابعيـت،      «: افغاني از سوي ايران پرداخته و گفته        

كليه  افغانستاني هاي مقـيم ايـران عنـوان بيگانـه را دارا مـي                
انه به كسي گفته مـي      اما از لحاظ ديني و اسالمي بيگ      .... باشند

و چون از لحاظ    . »شود كه مؤمن و متعهد به دين اسالم نباشد        
نوع برخورد با آنان از     »  بيگانه محسوب مي شوند   « ،  »تابعيت«

اما از انجاي كه در عـرف       . بوده است » بيگانگان«نوع برخورد با    
بين الملل در باره اتباع يك كـشور در كـشور ديگـر ادبيـات و                

ود دارد و متناسـب بـا آن از حقـوق و رفتـار              عناوين خاص وج  
معين برخردار مي گردند؛ به نظر نويـسنده چنـين ادبيـاتي در          
برخورد با مهاجران افغاني در ايران وجود ندارد و لذا در صفحه            

سوالي كه همواره ذهـن نگارنـده را مـشغول          «:  كتاب گفته  72
ع داشته و در پي جواب مي گشته، اين بوده است كـه آيـا اتبـا           

، چـه   »بيگانـه «افغانستاني مقيم ايران گذشته از عنـوان كلـي          
پناهـده، مهـاجر، آواره،     : عنوان خـاص زيـر را دارامـي باشـند           

در طي جريان حضور هموطنان مـا در        « وافزوده  » ....تبعيدي؟
؛ »ايران در اين دو دهه ادبيات نا مشخص وجـود داشـته اسـت            

 ياد شده، گـاهي بـا   »پناهندگان افغاني«گاهي از آنان با عنوان      
.... » آوارگان افغاني «و در مواردي با عنوان      » مهاجران« عنوان  

هريك از ايـن عنـاوين تعريـف مـشخص خـودش را        « با اينكه   
  . »دارد

، »آواره«،  »پنـاه جـو   «نويسنده پس از تعريف واژه هاي چـون         
و پس از اشاره به حقوق شـناخته شـده     » مهاجر«، و »پناهنده«

ك از اين موقعيتها، وپس از نگاه بـه موقعيـت        و متناسب با هري   
حقوقي نا تعريف شده مهاجران افغاني در ايـران، افغـاني هـاي             

  ، مهاجران بدون مقيم ايران را در سه عنوان پناهده سياسي

  

اكنون بنگريم كه شخصيت حقوقي مطبوعات مهاجرت اصوالً 
و » شكل گرفته است تا طرف حق و تكليف قرار گيرد يا خير؟

  .» اين حق وتكليف را چه منبع قانوني تعيين مي كند ؟« 
قانون « براي پاسخ به اين پرسش ها، نويسنده ابتدا به سراغ 

رفته و اظهار داشته كه مطبوعات » مطبوعات افغانستان
مهاجران نمي تواند از ناحيه استناد به منابع قانون مطبوعات 

 موضوع به افغانستان، شخصيت حقوقي يافته باشد زيرا اين
 كشور - ملت- كه در چارچوب دولت [» تابعيت سياسي«

مربوط مي شود و مي دانيم كه تابعيت ] تعريف مي گردد
سياسي براي مهاجران پناه گرفته در كشورهاي ديگر، در 

  .سالهاي مهاجرت منتفي بوده است
دومين منبعي است كه نويسنده » قانون مطبوعات ايران« 

راغ آن رفته و گفته براي تأمين براي پاسخ به مساله، س
شخصيت حقوقي مطبوعات مهاجران، به صريح مواد قانون 

نيز نمي توان ) مانند ايران(مطبوعات كشور پناهنده پذيري
» تابعيت ايران«استناد جست؛ زيرا قانون مطبوعات آن كشور، 

  . را شرط اساسي كار قلمداد كرده است
خود، براي تأمين نويسنده در فرايند تحقيق و استنادات 

قانوني شحصيت حقوقي مطبوعات مهاجران در خصوص كشور 
ايران به دو مورد از قوانين ايران و نيز به قوانين ومقررات بين 

  : المللي استناد جسته است 
 قانون مطبوعات 8تبصره ماده « در قوانين ايران يكي از ناحيه 

ادي كه در مورد سازمانهاي آز» است) ش1364مصوب (ايران 
مطبوعاتي كه از سوي سازمانهاي آزادي «: فصل بيان داشته

فصل  اسالمي كشورهاي ديگر منتشر مي شود، مي تواند با 
سرمايه و مسئوليت اشخاص غير ايراني در چارچوب قوانين 
مربوط به خارجيان مقيم ايران  وموافقت وزارتين ارشاد  وامور 

  .»خارجه منتشر شود
  قانون تجارت ايران است كه بر 591و ديگري از ناحيه ماده 

اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه «اساس آن 
 قانون 590اقامتگاه آنها  در آن مملكت است و برابر ماده 

تجارت ايران اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره 

   ادامه در چاپ بعدي   . »شخص حقوقي در آنجاست
  
  


