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آیا اجامع منطقه یی و جهانی برای پایان 

جنگ افغانستان به میان آمده است؟
تجمالت اغواگر و سختی های 

داشتن یک زنده گی معمولی

63

مجلــس  اعضــای  از  شــماری 
بــرای  می گوینــد،  نماینــده گان 

بیــرون رفــت از بن بســت کنونــی، 
نماینــده گان تصمیــم گرفتنــد کــه فــردا 

روی مکانیســم رأی گیــری در مــورد 
ــد. ــری کنن ــی رأی گی ــک رأی جنجال ی
نزدیــک بــه دو مــاه می شــود کــه 
ــس  ــت مجل ــات ریاس ــت انتخاب بن بس
نماینــده گان پابرجــا اســت و هنــوز راه  
ــت  ــن بن بس ــتن ای ــرای شکس ــی ب حل

ــت نشــده اســت. یاف
ــس  ــای مجل ــماری از اعض ــروز ش دی
نماینــده گان می گوینــد، در نشســت 
ــروز  ــه ام ــد ک ــه کردن ــی فیصل عموم
ــک  ــری روی ی ــم رأی گی روی مکانیس

ــد. ــری کنن ــی رأی گی رأی جنجال
میررحمــان  تیــم  آنــان،  گفتــۀ  بــه 
ــی  ــری علن ــان رأی گی ــی خواه رحمان
اســت،  جنجالــی  رأی  یــک  روی 

ــودن  ــری ب ــی روی س ــم اصول ــا تی ام
دارد. پافشــاری  رأی گیــری 

ــک  ــده گان نزدی ــماری از نماین ــا ش ام
ــد،  ــی می گوین ــان رحمان ــه میررحم ب
مجلــس  رییــس  رحمانــی  آقــای 
نمایندهــگان اســت و هــر اقــدام دیگــر 
اعضــای  از ســوی  زمینــه  ایــن  در 
ــون  ــاف قان ــده گان خ ــس نماین مجل
و اصــول وظایــف داخلــی مجلــس 

ــت. اس
اختاف هــا میــان اعضــای مجلــس 
نماینــده گان پــس از برگــزاری دومیــن 
ــس  ــش ریی ــرای گزین ــات ب دور انتخاب
ــای  ــده اعــام  شــدن آق ــس و برن مجل
رحمانــی از ســوی رییــس موقــت 
نماینــده گان آغــاز شــد و  مجلــس 

ــت. ــا اس ــم پابرج ــوز ه هن
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برخــی از اعضــای شــورای والیتــی غــور می گوینــد هنــوز 
ــوز  ــت هن ــن والی ــه ای ــده ب ــزام ش ــس اع ــای تازه نف نیروه
پای شــان بــه میدان هــای نبــرد و عملیــات نظامــی بــر ضــد 

مخالفــان مســلح دولــت بــاز نشــده اســت.
ــد  ــور  می گوی ــی غ ــداهلل متحــد، عضــو شــورای والیت حمی
ــس، اردو و  ــاص پولی ــوای خ ــیاری از ق ــای بس ــه نیروه ک
ــه  ــیده گی ب ــی و رس ــات نظام ــرای عملی ــرای اج ــدو ب کمان
اوضــاع وخیــم امنیتــی بــه ایــن والیــت اعــزام شــده اند، امــا 

ــتاده نشــده اند. ــق جنگــی فرس ــه مناط ــوز ب هن
او کــه بــا خبرگــزاری جمهــور صحبــت می کــرد، گفــت: بــا 
وجــود وخامــت اوضــاع در چندیــن نقطــه از غــور، تاکنــون 
هیــچ عملیاتــی بــرای ســرکوب طالبــان و پاک ســازی 

ــدازی نشــده اســت. ــان راه ان مناطــق از وجــود آن
ــان  ــه دســت طالب ــر بســیاری از مناطــق ب ــای اخی در هفته ه
افتــاده و جغرافیــای تحــت کنتــرل ایــن گــروه روز بــه روز 

در حــال وســیع شــدن اســت.
ــوه،  ــروز ک ــهر فی ــرب ش ــمال و غ ــان در ش ــرکات طالب تح
ــه  ــار و برخــی دیگــر از ولســوالی ها رو ب ولســوالی دولت ی
افزایــش بــوده و هنــوز اقدامــی جــدی از ســوی دولــت علیه 

ایــن گــروه صــورت نگرفتــه اســت.
بــه بیــان متحــد، دولــت بــا وجــود اعــزام نیروهــای بســیار 
ــه  ــوری ک ــدارد و ط ــان ن ــا طالب ــه ب ــرای مقابل ــی ب برنامه ی
ــم  ــا ه ــان نیروه ــبب وحشــت می ــروه س ــن گ پیداســت، ای

شــده اســت.
ــه  ــرد ک ــاره ک ــار اش ــور دولت ی ــت ن ــک و پش ــه صوم او ب
ــه پشــتیبانی قــوای هوایــی  ــا ب ــا تمــام تــوان و حت دولــت ب
نتوانســت حتــی یــک متــر از منطقــه را هــم بــه کنتــرل خــود 

درآورد.
ــد  ــور می گوی ــی غ ــخنگوی وال ــی، س ــی خطیب ــا عبدالح ام
ــی  ــات نظام ــت عملی ــن والی ــه از ای ــون در دو نقط ــم اکن ه

ــان دارد. جری
او اشــاره کــه در تازه تریــن مــورد حملــه هوایــی در منطقــۀ 
ــه از  ــده ک ــوه انجــام ش ــهر فیروزک ــرب ش »خواجــه گان« غ

تلفــات آن هنــوز آمــاری منتشــر نشــده اســت.
همچنیــن یــادآور شــد کــه عملیاتــی دیگــر در 25 کیلومتــری 
ــه وســیله قــوای زمینــی در حــال انجــام  شــهر فیروزکــوه ب

اســت.
ســخنگوی والــی غــور در پاســخ بــه ایــن کــه چــرا عملیــات 
ــۀ  ــن فیصل ــت: »ای ــرد، گف ــن صــورت نمی گی ــاط ناام در نق
ــدن و  ــرا ش ــل اج ــت و دلی ــت اس ــی والی ــورای نظام ش

ــن مشــخص نیســت.« ــرای م ــات ب نشــدن عملی
در چنــد روز گذشــته گــزارش شــده کــه بســیاری از 
روســتاها در نزدیکــی مرکــز غــور بــه دســت طالبــان ســقوط 
ــن گــروه  ــرش ای ــه پذی ــور ب ــردم مناطــق مجب ــد و م کرده ان

ــده اند. ــراری ش ــود ف ــای خ ــم از خانه ه ــا ه ــده و ی ش
ــت  ــزان حمای ــان، می ــوذ طالب ــت نف ــاحه تح ــترش س گس
ــن  ــا ای ــت ب ــه دول ــش داده و مقابل ــم افزای ــی آن را ه مردم

ــت. ــدن اس ــوارتر ش ــال دش ــروه در ح گ
دو روز پیـش مراسـم نامـزدی مدینـه و بال احمـد کـه هـر 
کـدام چهار سـال دارنـد و هردو بچـۀ کاکا و دختـر کاکا اند، 
در شـهر کندهـار برگـزار شـد. نامزد کـردن ایـن دو کودک با 
واکنش هـای تنـد کاربـران شـبکه های اجتماعـی همراه شـد.

خبرگـزاری  بـه  بال احمـد  بـزرگ  بـرادر  ولـی،  میـرزا 
سـام وطندار می گویـد، ایـن یک موضـوع خانواده گی اسـت 

کـه بـه خواسـت بـزرگان خانـواده انجـام می شـود.
او می افزایـد، پـدر و مـادرش او را نیـز در کودکـی بـا دختـر 
مامایـش نامـزد کردنـد و تـا کنـون مراسـم عروسـی  شـان 

برگـزار نشـده اسـت.
بـه گفتـۀ میـرزا ولـی، بـزرگان خانـواده به ویـژه پـدر و مادر 
هیچ گاهـی بـه ضـرر فرزندان شـان تصمیـم نمی گیرنـد و تـا 
کنـون تمـام عروسـی های ایـن چنینـی در خانواده شـان بـا 

نتیجـۀ مثبتـی همـراه بوده اسـت.
دفتر سـاحوی کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر، فعـاالن مدنی 
و مسـووالن ریاسـت امـور زنان کندهـار این نـوع نامزدی را 
خـاف قانـون می داننـد و می گوینـد، چنیـن کاری نـه تنهـا 
مشـکل قانونـی ایجـاد می کنـد، بلکـه خانوده هـا و جامعـه را 

نیـز بـا مشـکل مواجـه می کند.
رقیـه اچکـزی، رییس امـور زنان کندهـار می گویـد، این گونه 
عقدهـا بـا شـریعت اسـامی و قانون هـای مدنـی ناسـازگار 

است.
نامزدی هـا و ازدواج هـای زیرسـن در افغانسـتان رسـم دیرینه 
اخیـر  سـال های  در  تنهـا  موضوع هـا  این گونـه  و  اسـت 
بـه دلیـل فعالیـت گسـتردۀ رسـانه ها واکنـش برانگیـز و بـا 

انتقادهـای شـدیدی همـراه شـده اسـت.

مجلسنمایندهگان:
 میکانیسم برای سرنوشت »رأی مشکوک« امروز مشخص می شود
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پس از یک هفته به غور نرسیده اند

نامـزدی دو کـودک ُخردسـال
در کنـدهـار آیا
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است؟ دموکراتیک 

خلیـل زاد و فـاز جـدیِد 
برنامۀ صـلح افغـانستان
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اولویــتیــااهمیــتقایــلاســت
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آگاهاناقتصاد:

حـمایت دولت از فرآورده های زراعتـی 
پوشـالی و کمپـاینی است



آیـا افغانسـتان آن گونـه کـه ادعـا می شـود یک کشـور 
متکـی بـر ارزش هـای مردم سـاالرانه یـا همـان چیزی 
اسـت؟  دموکراتیـک،  آن می گوینـد  بـه  کـه غربی هـا 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش خالـی از اشـکال نیسـت. چرا 
کـه اگـر بخواهیـم بـر اسـاس موجودیـت نهادهـا و 
کنیـم،  قضـاوت  می گیرنـد  صـورت  کـه  ادعاهایـی 
افغانسـتان کشـوری دموکراتیـک اسـت. حتـا در مورد 
قانـون اساسـی افغانسـتان نیـز گفته می شـود کـه یکی 
از بهتریـن قانون هـای اساسـی در منطقـه اسـت. اما آیا 
داشـتن یـک قانون بـر روی کاغذ، کشـوری را به عدل 

و عدالـِت قانونـی می رسـاند؟ 
بدون شـک خیـر. چنین چیـزی زمانی ممکن می شـود 
کـه قانـون اوالً اجـرا شـود و ثانیـًا هیـچ اسـتثنایی را 
قایـل نشـود. نبیند کـه فانی کیسـت و در چه موقعیتی 
قـرار دارد. وقتـی با ایـن روش بخواهیم از دموکراسـی 
در افغانسـتان سـخن بگوییـم، می بینیـم کـه این حرف 
بیشـتر از آن کـه یـک واقعیـت سیاسـی و اجتماعی در 
کشـور باشـد، یک ادعاسـت کـه فقط بـرای دل خوش 

کـردن می تـوان از آن اسـتفاده کرد.
 بـر اسـاس برخـی گفته هـا، افغانسـتان هنـوز در ردۀ 
کشـورهای دموکراتیـک قـرار نگرفتـه اسـت. چـرا که 
و  انتخابـات  برگـزاری  قوانیـن،  نهادهـا،  موجودیـت 
تفکیـک قـوا بـه تنهایـی کافـی نیسـتند که یک کشـور 
را دموکراتیـک بسـازند. کشـور زمانـی از ارزش هـای 
دموکراتیـک بهره منـد می شـود کـه ایـن ارزش هـا در 
زنده گـی مـردم آن رسـوخ کنـد و از آن هـا در عرصـه 

هـای سیاسـی و اجتماعـی اسـتفاده شـود. 
هـر  مـورد  در  کـه  حکومـت  سـخنگویاِن  از  یکـی 
چیـز نظـر می دهـد و نکته پرانـی می کنـد، در صفحـۀ 
فیسـبوکش به رهبران سیاسـِی کشـور توصیـه کرده که 
بـه نسـل جـوان میــدان بدهنـد. او گفته نبایـد احزاب 
سیاسـی خـود را میراثـی بسـازند، بلکـه ایـن احـزاب 
بایـد بـر معیارهـای دموکراتیـک اسـتوار باشـند. اما آیا 
وقتـی احـزاب سیاسـی انتخابـی شـوند، آنـگاه واقعـًا 

دموکراتیـک هـم می شـوند؟ 
بـه نظـر می رسـد ایـن برداشـت از دموکراسـی بسـیار 
سـطحی و عوام گرایانـه اسـت. دموکراسـی عبـارت از 
انتخابـات تقلب آمیـز، مناسـبات قوم گرایانـه، عـزل و 
نصب هـای غیرقانونـی و ادامـه دادن به قدرت سیاسـی 
نشـانه های  همـه  این هـا  نیسـت.  مشـروعیت  بـدون 
کشـورهای  در  انـد.  اسـتبدادی  کشـور  یـک  روشـِن 
برگـزار می شـود و  انتخابـات  نیـز گاهـی  اسـتبدادی 
تفکیـک قـوا وجـود دارد ولـی ماهیـت نظـام بـه دلیل 
تک محـوری بـودن همچنـان اسـتبدادی باقـی می ماند. 
مناسـبات دموکراتیـک در افغانسـتان بـه دالیل مختلف 
در هجـده سـاِل گذشـته نهادینـه نشـد. فضـای سـنتِی 
جامعـه از یک طـرف و حاکمـان بی کفایـت از طـرف 
مناسـبات  شـدن  نهادینـه  اصلـِی  موانـع  از  دیگـر 
دموکراتیـک در کشـور بـوده اند. افغانسـتان مناسـباِت 
سـنتی و پیشـامدرن جان سـختی دارد. این مناسبات در 
تمـام شـؤوِن زنده گـی مردم رخنـه کـرده و نمی گذارد 
کـه افق هـای تـازه در برابـر کشـور بـاز شـوند. امـا از 
سـوی دیگـر، موجودیـت حکومت هـا و زمام دارانـی 
اسـت کـه چنیـن مناسـباتی را بـه نفـع خـود می بیننـد 
و از آن هـا بـه اشـکال مختلـف هـم اسـتفاده می کننـد 

و هـم حمایـت. 
می گوینـد دموکراسـی از بـاال بـه پایین نمی آیـد؛ یعنی 
تـا زمانی کـه مـردم دموکراتیک اندیش نشـوند، جامعه 
امـروز  فضـای  نمی شـود.  دموکراتیـک  حکومـت  و 
افغانسـتان بـر چنیـن برداشـتی صحه می گـذارد. ظرف 
بـرای تحکیـم  میلیاردهـا دالـر  هجـده سـاِل گذشـته 
مناسـبات دموکراتیـک در کشـور به مصرف رسـید اما 

بازدهـی آن چـه بوده اسـت؟ 
ایـن درسـت اسـت کـه برخـی تغییـرات در سـطح به 

وجـود آمـده و مـردم امـروز بیشـتر از گذشـته نسـبت 
مسـوولیت  خـود  سیاسـِی  آینـدۀ  و  سرنوشـت  بـه 
نشـان می دهنـد، امـا ایـن تغییـرات آن قـدر عمیـق و 
پـای آن درخـت  نیسـتند کـه بشـود در  نهادینه شـده 
دموکراسـی را آبیــاری کـرد. اما از طـرف دیگر، گاهی 
دموکراسـی می توانـد از بـاال بـه پاییـن بیایـد؛ یعنـی با 
ایجـاد نهادهـای واقعـًا دموکراتیـک، قوانیـن عادالنـه، 
ایجـاد تسـاوی حقـوق میـان شـهروندان اعـم از زن و 
مـرد، آزادی بیــان و عقیـده شـرایطی را فراهم کرد که 
کشـور بـه سـوی مناسـباِت دموکراتیـک حرکـت کند. 
وقتـی مردم احسـاس کننـد کـه شـرایط دموکراتیک با 
بیشـتر سـازگاری نشـان  خواسـت ها و مطالبات شـان 
می دهـد و از ایـن طریـق می تواننـد به هدف های شـان 

برسـند، آنـگاه از آن حمایـت می کننـد.
 می گوینـد کـه عقانیـت یعنـی این کـه کسـی مخالف 
منافـع خـود اقـدام نکنـد. اگـر کسـی پول هـای داخل 
جیـِب خـود را بیـرون بیـاورد و آتش بزنـد، می گویند 
کـه کاری غیرعقانـی کـرده یعنی به منافـع خود، حاال 
هر دلیلی که داشـته، ضرر رسـانده اسـت. دموکراسـی 
همدلـی  احسـاس  عقانیـت  بـا  اسـت.  چنیـن  نیـز 
می کنـد. عقانیـت دموکراسـی را بـر اسـتبداد ترجیـح 
می دهـد. مگـر ایـن کـه مشـکلی بنیـادی در جامعـه 

وجود داشـته باشـد. 
دموکراسـی  بـا  آن چنانـی  بنیـادِی  مشـکل  افغانسـتان 
نـدارد. دهـۀ چهل نشـان داد کـه می توان افغانسـتان را 
بـه یک کشـور دموکراتیـک مبدل کـرد. امـا کودتاهاِی 
پی هـم ایـن امـر را بـه تأخیـر انداختند. حاال بـا وجود 
این کـه شـرایط بیشـتر از هـر زمانـی بـرای تحقق یک 
دموکراسـی مایـم در جامعـۀ افغانسـتان ایجـاد شـده، 
ولـی زمـام داران کشـور بـه عنـوان چالش هـای اصلـی 

بـر سـر راه آن قامـت افراشـته اند. 
آقـای غنـی کـه از پنـج سـال بـه این سـو قـدرت را به 
صـورت غیرقانونـی قبضـه کـرده، همچنـان بـر ادامـۀ 
آن تاکیــد دارد. بانـوی اول افغانسـتان کـه حاال گاهی 
وضعیـت  مـورد  در  خـود  صاحیت هـای  از  بیشـتر 
کشـور ابـراز نظـر می کنـد، عقیـده دارد کـه پنج سـال 
زمـام  داری آقـای غنـی تکمیـل نشـده اسـت. او زمـان 
رفتـِن خـود بـه ارگ را زمان ریاسـت جمهـوری آقای 
غنـی بـرآورد کـرده می گویـد کـه از آن تاریـخ تـا بـه 
حال پنج سـال نشـده اسـت)واقعًا که به ایشـان در این 
سـال ها کـه مـردم افغانسـتان خون گریسـته اند، بسـیار 
خـوش گذشـته اسـت که حتـا تاریـخ را نیـز فراموش 
کـرده اسـت(. در حالـی کـه اگـر تاریـخ رفتـن آقـای 
غنـی و روال غنـی را بـه ارگ اسـاس قـرار دهیـم، از 
رفتـن آن هـا نزدیـک به شـش سـال می گذرد کـه وارد 

شـده اند.  ارگ 
کـه  آن  از  پیـش  غنـی  آقـای  کـه  نکنیـم  فرامـوش 
حکومـت وحـدت ملی به وجـود بیایـد، در همان دور 
اوِل انتخابـات از آقـای کرزی رییس جمهوری پیشـین 
خواسـت کـه بـرای مصونیـت جانـِی او اجـازه دهـد 
کـه بـه ارگ نقـل مـکان کنـد. بـا ایـن حسـاب، آقـای 
غنـی بیشـتر از زمـان قانونـی خـود در ارگ بـوده، اگر 
اسـاس حکومـت داری بـودن در ارگ باشـد و نه قانون 
اساسـی. بـر اسـاس قانـون اساسـی هـم کـه روال غنی 
هنـوز موفق نشـده آن را بخواند، زمـان پایان حکومت 
کامـًا مشـخص اسـت. در چنیـن وضعیتـی چطـور 
می تـوان انتظـار داشـت کـه افغانسـتان از یـک کشـور 
اسـتبدادی بـه کشـوری دموکراتیـک عبور کنـد و یا بر 
اسـاس توصیۀ معاون سـخنگوی ارگ، احزاب سیاسـی 
با برگـزاری انتخابـاِت درون حزبی دموکراتیک شـوند. 
وقتـی ارگ خـود مانـِع دموکراسـی اسـت، از دیگـران 

نبایـد انتظـار داشـت کـه دموکراتیک رفتار کننــد. 
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ــی افغانســتان و ســیر حــوادِث سیاســی  ــکار عموم درحالی کــه اف
در کشــور خبــر از پایــان یافتــن داســتاِن صلــح امریــکا ـ طالبــان 
ــون  ــود پیرام ــِر خ ــای اخی ــل زاد در صحبت ه ــای خلی ــی داد؛ آق م
ــان و  ــا طالب ــرات ب ــازه  در مذاک ــرفت هاِی ت ــژدۀ پیش ــح، م صل
ــد. در  ــی را می ده ــۀ نهای ــه نتیج ــیدن ب ــا رس ــا ت ــۀ تاش ه ادام
ــی  ــه تأس ــناتورانی ب ــت مداران و س ــز سیاس ــده نی ــاالت متح ای
از گزارش هــای تــازۀ وزارت خارجــۀ ایــن کشــور، نســبت 
ــه  ــل زاد ک ــای خلی ــد. آق ــدواری می کنن ــار امیـ ــح اظه ــۀ صل برنام
نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان 
ــاع  ــتان »اجم ــِح افغانس ــا صل ــاط ب ــه در ارتب ــد ک ــت، می گوی اس
ــهم  ــردِن س ــاظ ک ــا لح ــد ب ــده و بای ــان آم ــه می ــی« ب بین الملل
کشــورهای منطقــه، »اجمــاع منطقه یــی« نیــز در ایــن راســتا 

ــود.  حاصــل ش
ــای  ــان در گفت وگوه ــه اوالً طالب ــت ک ــا درحالی س ــه ام این هم
قطــر ثابــت کردنــد کــه اهــِل ســازش و تحقــِق صلــح بــا قاعــدۀ 
ــی را  ــان چیزهای ــره هم ــز مذاک ــتند و روی می ــرد نیس ــرد ـ بُ بُ
ــان در  ــد. طالب ــا را می طلبن ــگ آن ه ــدان جن ــه در میـ ــد ک می طلبن
ــه  ــبت ب ــط نس ــا فق ــه آن ه ــد ک ــه بودن ــر گفت ــای قط گفت وگوه
ــاد  ــد و ابع ــح گفت وگــو می کنن ــِی صل ــاد خارجــی و بین الملل ابع
ــس از  ــِت پ ــی شــمایِل اداره و حکوم ــه عبارت ــِی جنــگ و ب داخل
ــارۀ آن  ــری درب ــد و تصمیم گی ــره نمی دانن ــامل مذاک ــح را ش صل
ــار  ــًا امریکایی هــا در گفت را حــِق محفــوِظ خــود می شــمارند. ثانی
ــد افغانســتان  ــد و نمی توانن ــه نمی خواهن ــد ک و عمــل نشــان دادن
ــامِی  ــارت اس ــا ام ــا آن ه ــپارند ت ــان بس ــه طالب ــت ب را دربس
ــک  ــوان ی ــه عن ــکا ب ــد. امری ــاد بگذارن ــان را در آن بنی مطلوب ش
قــدرِت هژمــون می دانــد صلحــی کــه اعتبــارِ هژمونیــِک آن را در 
تمــامِ عرصه هــا بــه ویــژه فرهنــگ لطمــه بزنــد، بــرای ایــن کشــور 
ــا  ــای اشــرف غنی ب ــًا آق ــر اســت. ثالث ــم هزینه بردارت ــگ ه از جن
لجاجــت و خیره ســری بــه همــۀ طرف هــای ذی دخــِل داخلــی و 
خارجــی در صلــح فهمانــد کــه او بــه برنامه یــی کــه در آن بقــاِی 
وی تضمیــن نشــود، مجــاِل تطبیــق نخواهــد داد، ولــو این کــه در 
ــۀ  ــه جرگ ــه او ب ــردد. این ک ــی گ ــز نهای ــا مســکو همه چی ــر ی قط
مشــورتی صلــح فراخــوان داد و قطعنامــۀ آن را دســتاویزی قابــِل 
ــل درک و  ــذر قاب ــن رهگ ــاخت، در ای ــود س ــرای خ ــتناد ب اس

بررســی اســت. 
از آن جــا کــه ایــن ســه خط در نهایــت یکدیگــر را قطــع می کردند، 
ــدون  ــش دور ب ــر ش ــراِت قط ــه مذاک ــم ک ــن بودی ــاهد ای ــا ش م
دســتاوردِ ملمــوس ادامــه یافــت و پــس از ایــن اطنــاب و اطالــه، 
ایــاالت متحــده بــر گزینــۀ برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 
افغانســتان تمرکــز کــرد و از نگرانی هــاِی آقــای غنــی نســبت بــه 
برنامــۀ صلــح کاســت. پیــش از آن، ایــن گمانــه تثبیــت شــده بــود 
کــه انتخابــات در اولویــِت امریــکا قــرار نــدارد و حتــا ایــن کشــور 
بــه نفــِع صلــح حاضــر اســت انتخابــات را دو تــا ســه ســال بــه 

تعویــق بینــدازد. 
ــزاری دور  ــدارِک برگ ــراً در ت ــل زاد ظاه ــای خلی ــه آق ــون ک اکن
ــی اش  ــفرهای مقدمات ــرد و س ــر می ب ــر به س ــراِت قط ــِم مذاک هفت
ــز  ــت جمهوری را نی ــرده و ارگ ریاس ــاز ک ــور آغ ــن منظ را بدی
ــد  ــر می رس ــه نظ ــرار داده، ب ــر ق ــاِن ام ــی در جری ــا خوش روی ب
کــه برنامــۀ صلــح بــا عطــف بــه تجــارِب چندین ماهــه وارد فــازِ 
ــدید  ــازِ جـ ــن ف ــه شــاخصۀ ای ــا این ک ــدی شــده اســت. ام جدی
ــلمًا  ــا مس ــت. ام ــوان گف ــزی نمی ت ــت چی ــا قاطعی ــت، ب چیس
ــدِن  ــان آم ــه می ــوان ب ــر عن ــل زاد زی ــای خلی ــه آق ــی ک آن چیزهای
آمــدِن »اجمــاع  میــان  بــه  اهمیــِت  بین المللــی« و  »اجمــاع 
منطقه یــی« می گویــد، شــاخصۀ اساســِی فــاز جدیــِد برنامــۀ 
صلــح نخواهــد بــود. چــرا کــه اگــر منظــور از اجمــاع بین المللــی 
ــده  ــوت دی ــوز به ق ــا هن ــد، ت ــی باش ــای جهان ــِق قدرت ه تواف
می شــود کــه در بحــث صلــِح افغانســتان، میــان امریــکا و روســیه 
ــه  ــر ب ــت نظ ــن رقاب ــود دارد و ای ــدی وج ــِت ج ــن رقاب و چی
پویش هــای جدیــد در منطقــه، روز بــه روز راهبردی تــر می شــود 
و در میــان کشــورهای منطقــه هــم مــا شــاهد تمایــاِت متعــارِض 
بازیگرانــی چــون هنــد و پاکســتان و ایــران هســتیم؛ تمایاتــی کــه 
ــی  ــراِن فرامنطقه ی ــِع بازیگ ــات و مناف ــی در تمای ــدام عقبه ی هرک
و جهانــی دارنــد. بــا ایــن اوصــاف، بــه نظــر می رســد کــه دســت 
ــِح  ــه صل ــاط ب ــی در ارتب ــی و منطقه ی ــاع جهان ــه اجم ــن ب یافت
افغانســتان بــه صــورِت قطعــی امــری محــال و شــعارآلود اســت. 
دور هفتــِم مذاکــرات قطــر را بایــد دورِ نخســِت مذاکــراِت صلــح 
در فــاز جدیــد عنــوان کــرد؛ فــازی کــه دیگــر برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری را منتفــی نمی شــمارد و بــه آقــای غنــی و 
حکومــِت تحــِت امــِر او در پیشــبردِ آن اولویــت یــا اهمیــت قایــل 

اســت.   

خلیـل زاد و فـاز جـدیِد 
برنامۀ صـلح افغـانستان

آیا 
افغانستان 
کشورِ  یک 

دموکراتیک 
است؟

آقای غنی پیش از آن که حکومت 
در  بیاید،  به وجــود  ملی  وحدت 
آقای  از  انتخابات  اوِل  دور  همان 
پیشــین  رییس جمهوری  کرزی 
خواست که برای مصونیت جانِی 
او اجازه دهد که به ارگ نقل مکان 
کند. با این حســاب، آقای غنی 
بیشتر از زمان قانونی خود در ارگ 
بوده، اگر اســاس حکومت داری 
بودن در ارگ باشــد و نه قانون 
اساسی. بر اساس قانون اساسی 
هم کــه روال غنی هنــوز موفق 
پایان  زمان  بخواند،  را  آن  نشده 
کاماًل مشــخص است.  حکومت 
در چنین وضعیتی چطور می توان 
از  افغانستان  انتظار داشــت که 
یک کشور استبدادی به کشوری 
دموکراتیــک عبور کنــد و یا بر 
سخنگوی  معاون  توصیۀ  اساس 
با برگزاری  ارگ، احزاب سیاسی 
انتخاباِت درون حزبی دموکراتیک 
مانِع  خــود  ارگ  وقتی  شــوند. 
دموکراســی اســت، از دیگران 
نباید انتظار داشت که دموکراتیک 

رفتار کننـد!

احمـدعمران



برخــی آگاهــان اقتصــادی حکومــت را بــه نداشــتن برنامــۀ 
حمایتــی از دهقانــان متهــم می کننــد و می گوینــد کــه 
برنامه هــای دولــت در عرصــۀ حمایــت از فرآوردهــای 

ــد.  ــی می کن ــی و کمپاین ــی نمایش زراعت
بــا  گفت وگــو  در  اقتصــادی  آگاه  جیانــی  عبدالقــادر 
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: در حالــی کــه همه ســاله 
محصــوالت زراعتــی کشــور افزایــش می یابــد، امــا دولــت 
ــور  ــان کش ــای دهقان ــی از فرآورده ــرد حمایت ــچ راهب هی

ــدارد.  ن
او گفــت کــه دولــت برنامه هــای نمایشــی و کمپاینــی 
بــرای اغــوای مــردم روی دســت می گیــرد و ایــن  آســیب 

ــرده اســت.  ــان کشــور وارد ک ــرای دهقان ــزرگ را ب ب
ــه فرآوردهــا  ــه بی توجهــی ب ــی حکومــت را ب ــای جیان آق
ــت  ــۀ حمای ــزود: برنام ــرده و اف ــم ک ــان مته ــی دهقان زراعت
دولــت از محصــوالت زراعتــی و دهقانــان ســبب افزایــش 
ــت از  ــر دول ــال حاض ــا در ح ــردد، ام ــی می گ ــد مل عوای
محصــوالت زراعتــی برنامــۀ حمایتــی را روی دســت نــدارد 
ــو یــک  ــه کیل ــوز کشــور ب ــه همیــن ســبب قیمــت ترب و ب

افغانــی کاهــش یافــت.
ایــن آگاه اقتصــادی افــزود کــه دولــت در چهــار زون 
ــدارد و  ــان ن ــرای دهقان ــاری ب ــچ ســردخانۀ معی کشــور هی
ــالی و  ــای پوش ــدازی برنامه ه ــه راه ان ــت را ب ــان دول همچن

ــت. ــروف اس ــی مص نمایش
ــای را از  ــا برنامه ه ــت م ــد: »دول ــی می گوی ــای جیان آق
ــد  ــن تقلی ــا ای ــرده اســت، ام ــد ک ــی تقلی کشــورهای بیرون
اشــتباه بــوده اســت. همیــن تربــوز در کشــورهای همســایه 
کــه دهقانان شــان از طــرف دولــت حمایــت و بیمــه 
ــا  ــد، ام ــروش می رس ــه ف ــب ب ــت مناس ــه قیم ــود، ب می ش
ــان کشــور ســبب  ــت از دهقان ــی دول ــۀ حمایت فقــدان برنام
کاهــش نــرخ تربــوز و ســایر محصــوالت رزاعتــی در 

ــده اســت«.  کشــور ش
ــه  اجــرای برنامه هــای نمایشــی  آقــای جیانــی دولــت را ب
و کمپاینــی متهــم کــرد و گفــت: دولــت خــود را در 
ــت  ــرده اس ــروف ک ــی مص ــی و نمایش ــای کمپاین برنامه ه

و هیــچ توجهــی بــه فرآوردهــای زراعتــی دهقانــان کشــور 
ــدارد.  ن

ــاز در  ــت پی ــش قیم ــته کاه ــال  گذش ــه در س ــت ک او گف
ــک  ــا ی ــرد، حت ــان آســیب جــدی وارد ک ــه دهقان کشــور ب
ــون  ــه اســت و اکن ــش یافت ــی کاه ــه 20 افغان ــاز ب ــیر پی س
ــا  ــز ب ــروش دارد نی ــرای ف ــدک را ب ــی ان ــه زمان ــوز ک ترب

ــت.  ــرو اس ــش روب ــن چال چنی
در  معیــاری  ســردخانه های  نبــود  جیانــی،  آقــای 
ترانســپورت  و  اقتصــادی  راهبــرد  فقــدان  والیت هــا، 
ــور  ــان کش ــراراه دهقان ــدۀ ف ــای عم ــب را از چالش ه مناس

نــد.  ا می د
ــوۀ  ــر ارزش می ــن اواخ ــه در ای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــت،  ــه اس ــش یافت ــدت کاه ــه ش ــوز ب ــژه ترب ــازه به وی ت
ــان  ــور نش ــای کش ــده از والیت ه ــر ش ــای منتش گزارش ه

ــی  ــه 1 افغان ــوز ب ــو ترب ــک کیل ــت ی ــه قیم ــد ک می ده
ــت. ــه اس ــش یافت کاه

ــز  ــل، نی ســیف الدین ســیحون اســتاد اقتصــاد دانشــگاه کاب
ــرد اقتصــادی  ــورد راهب ــذب و دروغ در م ــه ک ــت را ب دول
ــد و  ــم می کن ــور مته ــازۀ کش ــوۀ ت ــادرات می ــژه ص به وی
ــاز از  ــت امتی ــرای دریاف ــا ب ــن برنامه ه ــه ای ــد ک می افزای
ــورت  ــژه ص ــران وی ــی از تاج ــرای برخ ــت ب ــرف دول ط

می گرفــت. 
ــی و  ــرای بزرگ نمای ــت ب ــه دول ــزود ک ــیحون اف ــای س آق
ــا  ــاح کــرد، ام ــدا کریدورهــای هوایــی را افتت نشــر پروپاگن
ــای  ــروش فرآورده ــرای ف ــک ب ــچ کم ــا هی ــن برنامه  ه ای

ــی کشــور نداشــت.  زراعت
ــور  ــل کش ــردخانه ها در داخ ــاد س ــه ایج ــیحون ب ــای س آق
تأکیــد کــرد و افــزود کــه انتقــال تربــوز از طریــق کریــدور 
هوایــی بــه کشــورهای اروپایــی ناممکــن اســت، امــا دولــت 
ــای  ــت از فرآورده ــرد حمای ــور راهب ــل کش ــد در داخ بای

زراعتــی را ایجــاد کنــد.
بــه  نیــز  را  کشــور  دهقانــان  اقتصــادی،  آگاه  ایــن 
و  می کنــد  متهــم  زراعــت  عرصــۀ  در  بی برنامه گــی 
ــی و  ــی ده ــه آگاه ــت در عرص ــه دول ــد ک ــا می افزای ام
ــان نیــز بی توجهــی کــرده اســت.  ــرای دهقان برنامه ریــزی ب
آقــای ســیحون نبــود بیمــه بــرای دهقانــان را چالــش 
ــای  ــت و بازاره ــه مارکی ــد ک ــد و می  افزای ــی می دان اصل
ــه  ــازه و انتقــال کتله یــی از از محله هــا ب ــوۀ ت ــرای می کــه ب

بازارهــای مرکــزی از جملــه راهبردهــای اســت کــه دولــت 
ــتند.  ــد آن هس ــی فاق ــی زراعت ــای خصوص و بخش ه

آقــای ســیحون همچنــان دهقانــان را بــه نداشــتن اتحادیه هــا 
ــاالی  ــته اند ب ــه نتوانس ــد ک ــم می کن ــجام مته ــز انس و مراک

حکومــت فشــار وارد کنــد.
ــز بســته بندی  ــود مراک ــه نب ــرد ک ــد ک ــای ســیحون تأکی  آق
و پروســس در داخــل کشــور از چالش هــای دیگــر اســت 

کــه فــراراه دهقانــان کشــور وجــود دارد. 
او همچنــان نهادهــای خصوصــی را در نداشــتن برنامــه  در 
ــه  ــد ک ــد و می افزای ــم می کن ــور مته ــاد کش ــورد اقتص م
ــد  ــۀ انکشــافی نمی توان ــا داشــتن دو میلیــون هزین دولــت ب
از مســوولیت های ســادۀ خــود بیــرون شــود، امــا نهادهــای 

خصوصــی نیــز در ایــن مــورد زمینــه ســازی کننــد.
افغانســتان کشــوری زراعتــی اســت کــه گفتــه می شــود کــه 
80 درصــد مــردم آن بــه زراعــت مصــروف انــد، امــا بنابــر 
ــود،  ــه می ش ــت گفت ــی دول ــل بی کیفیت ــه دلی ــه ب ــه ک آنچ
بیشــتر وقــت ایــن فرآوردهــای بــه دلیــل نبــود ســردخانه ها 
و مســیرهای ترانزنتــی در داخــل کشــور یــا ضایــع می شــود 

ــه فــروش می رســد. ــه اندک تریــن قیمــت ب ــا هــم ب ی
ــرای  ــاری ب ــردخانه های معی ــود س ــه نب ــت ک ــی اس گفتن
نگــه داری فرآوردهــای زراعتــی، دهقانــان کشــور را نگــران 

ســاخته اســت.  
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از  پــس  به ویــژه  اخیــر  هفته هــای  در 
هفتمیــن دور ســفر منطقه یــی و جهانــی 
ــگ  ــان جن ــرای پای ــکا ب ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
ــت  ــده اس ــن ش ــر ای ــا ب ــتان، باوره افغانس
ــد  ــی در پیون ــی و جهان ــاع منطقه ی ــه اجم ک
بــه تأمیــن صلــح در افغانســتان شــکل گرفتــه 
اســت. نقــل محافــل سیاســی هفته هــای 
ــه و  ــورها منطق ــه کش ــت ک ــن اس ــر ای اخی
ــه  ــا ب ــد ت ــق کرده ان ــان تواف ــای جه قدرت ه
ــان داده  ــتان پای ــالۀ افغانس ــل س ــگ چه جن

ــود. ش
شــماری از آگاهــان روابــط بین الملــل و 
آگاهــان سیاســی بــه ایــن باورانــد کــه چنیــن 
ــا  ــه حقیقــت نیســت. ام برداشــتی نزدیــک ب
شــمار دیگــر بــه ایــن بــاور انــد کــه نســبت 
ــی در  ــی و جهان ــه گذشــته اجمــاع منطقه ی ب
پیونــد بــه صلــح افغانســتان بــه وجــود آمــده 

اســت.
آگاه  و  نویســنده  اندیشــمند،  محمداکــرام 
ــد  ــی در پیون ــه اجماع ــد ک ــی می گوی سیاس
بــه صلــح و پایــان جنــگ افغانســتان در 
ســطح منطقــه و جهــان متصــور نیســت 
و ایــران و عربســتان، هنــد و پاکســتان و 
روســیه و امریــکا در ســطح منطقــه و جهــان 
هنــوز در کشــمکش و رقابــت قــرار دارنــد و 
بــر ســر افغانســتان نیــز ایــن کشــورها هنــوز 

ــد. ــیده ان ــی نرس ــه توافق ب
ــدگار  ــۀ مان ــا روزنام ــه ب ــمند ک ــای اندش آق
ســربازان  اعــزام  بــه  می کــرد،  صحبــت 
ــری از  ــرای جلوگی ــد ب ــه پولن ــی ب امریکای
نفــوذ روســیه در آن کشــور بــه عنــوان 
ــرد  ــاد ک ــیه ی ــکا و روس ــن امری ــت بی رقاب
و گفــت کــه در نشســت اخیــر مســکو 
ــرادر،  ــا ب ــیه و م ــۀ روس ــر خارج ــز وزی نی
ــع  ــر دو موض ــان، ه ــی طالب ــدۀ سیاس نماین
ــای  ــرون شــدن نیروه ــر بی ــی ب مشــترک مبن

ناتــو از افغانســتان داشــتند.
منطقه یــی  ســفرهای  سیاســی  آگاه  ایــن 
را  طالبــان  بــا  خلیــل زاد  نشســت های  و 
»متناقــض« و »مبهــم« عنــوان می کنــد و بیــان 
ــف  ــای مختل ــا و نهاده ــه مقام ه ــی دارد ک م

ــاوت و  ــف، متف ــع مختل ــز مواض ــکا نی امری
گاه متناقــض دارنــد. او می افزایــد کــه بســتن 
مــرز امریــکا بــا مکســیکو و خروج ســربازان 
ــش  ــتان، بخ ــوریه و افغانس ــی از س امریکای
بزرگــی از وعده هــای انتخاباتــی ترامــپ 
بــود، امــا از ایــن میــان هیــچ کــدام تــا کنــون 
عملــی نشــده اســت و شــاید وعــدۀ ترامــپ 

ــد. ــق نیاب ــز تحق ــتان نی ــورد افغانس در م
اکــرام اندیشــمند دیپلماســی خلیــل زاد را 
ــکا  ــه امری ــد دارد ک ــد و تأکی ــق می دان ناموف
ــرای  ــده ب ــف ش ــدون و تعری ــتراتژی م اس
بــه همیــن ســبب،  و  نــدارد  افغانســتان 
نشســت های آینــدۀ خلیــل زاد بــا طالبــان 
محسوســی  و  ملمــوس  دســتاورد  نیــز 
ــه ایــن  نخواهــد داشــت. آقــای اندیشــمند ب
ــل  ــتان عوام ــگ افغانس ــه جن ــاور اســت ک ب
ــا  ــی دارد و ت ــددی و پیچیده ی ــل متع و دالی
بــه تمــام ابعــاد ایــن جنــگ انگشــت گذاشــته 
ــد. ــان نمی یاب ــگ پای ــود، جن ــرف نش و برط
اجمــاع داخلــی و ملــی بــرای پایــان جنــگ، 
ــتان  ــۀ افغانس ــد رابط ــر در پیون ــدت نظ وح
ــا  ــتان ب ــکل افغانس ــل مش ــتان و ح ــا پاکس ب
ــۀ  ــه گفت ــه ب ــد ک ــی ان ــتان، موضوعات پاکس
مقدمه یــی  می توانــد  اندیشــمند،  اکــرام 
بــرای  موثــر  تاش هــای  آغــاز  بــرای 
ــن آگاه  ــد. ای ــتان باش ــگ افغانس ــان جن پای
ــاور اســت کــه پاکســتان  ــه ایــن ب سیاســی ب
ــن صلــح  نقــش اصلــی و تأثیرگــذار در تأمی
افغانســتان دارد و بایــد مشــکات افغانســتان 

ــود. ــن کشــور حــل ش ــا ای ب
ــی  ــی منطقه ی ــاد همگرای ــه ایج ــت ک او گف
ــیار  ــز بس ــتان نی ــگ افغانس ــان جن ــرای پای ب
ضــروری اســت و افغانســتان باید کشــورهای 
رقیــب در منطقــه را قناعــت بدهــد کــه اگــر 
ــو  ــتان همس ــح در افغانس ــه صل ــد ب در پیون
ــه  ــل ب ــل افغانســتان را تبدی نمی شــند، حداق
ــاور  ــه ب میــدان رقابت هــای شــان نســازند. ب
ــکا،  ــورهای امری ــویی کش ــمند، همس اندیش
ــرای  ــز ب ــا نی ــۀ اروپ ــن و اتحادی روســیه، چی
پایــان جنــگ افغانســتان بســیار حیاتــی 

اســت.

ــدوی،  ــر مه ــر جعف ــر، داکت ــوی دیگ در س
عضــو پیشــین مجلــس و از آگاهــان مســایل 
ــه  ــبت ب ــح در نس ــه صل ــیدن ب ــی رس جهان
ــای  ــد. آق ــر می بین ــت یافتنی ت ــته دس گذش
مهــدوی بــه روزنامــۀ مانــدگار امــا می گویــد 
کــه اخیــراً مشــکلی بیــن قدرت هــای بــزرگ 
و منطقه یــی شــکل گرفتــه کــه ایــن رونــد را 

بــه ُکنــدی مواجــه ســاخته اســت.
ــر مهــدوی اظهــار مــی دارد کــه نســبت  داکت
ــم گیری در  ــرفت های چش ــته پیش ــه گذش ب
راســتای رســیدن بــه صلــح در ســطح منطقــه 
ــن  ــت. او ای ــده اس ــت آم ــه دس ــان ب و جه
سیاســت های  محصــول  را  پیشــرف های 
ــی  ــش دیپلماس ــد و نق ــکا می دان کان امری
حکومــت  سیاســت های  و  خلیــل زاد 
ــز  ــتای ناچی ــن راس ــی را در ای ــدت مل وح

عنــوان می کنــد.
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــدوی ب ــای مه آق
و  منطقــه  کشــورهای  عقانــی  محاســبۀ 
ــی  ــع مل ــای مناف ــی برمن ــای جهان قدرت ه
شــان ســبب شــده اســت تــا در پایــان 
ــد و در  ــان را ببینن ــتان سودش ــگ افغانس جن
ــد.  ــک کنن ــتان کم ــه افغانس ــه ب ــن پروس ای
ــتان  ــت در افغانس ــن امنی ــۀ او، تأمی ــه گفت ب
ــه  ــت و ب ــورها اس ــادی کش ــود اقتص ــه س ب
ــان  ــرای پای ــورها ب ــۀ کش ــل هم ــن دلی همی
ــد  ــان را توحی ــای ش ــگ دیدگاه ه ــن جن ای

ــد. ــرده ان ک
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــود 
ــت  ــان هف ــکا و طالب ــده گان امری ــه نماین ک
ــان  ــه پای ــد ب ــر در پیون ــم در قط ــا ه دور ب
جنــگ افغانســتان دیــدار داشــته اند، امــا 
نتیجــۀ ملموســی از ایــن نشســت ها بــه 
ــرار اســت هفتمیــن  دســت نیامــده اســت. ق
دور ایــن نشســت در آخــر مــاه جــاری 
ــوی  ــود. از س ــزار ش ــر برگ ــادی در قط می
ــح  ــی صل ــورای عال ــاون ش ــر مع ــم، اخی ه
گفتــه اســت کــه طالبــان در ایــن نشســت ها 
ــتند و  ــان را نمی فرس ــت ش ــأت باصاحی هی
در پروســۀ صلــح افغانســتان قــادق نیســتند و 

می کننــد. بهانه گیــری 

آیا اجماع منطقه یی و جهانی 
برای پایان جنگ افغانستان 

به میان آمده است؟

آگاهاناقتصاد:

حـمایت دولت از فـرآورده های زراعتـی 
پوشـالی و کمپـاینی است

ابوبکرصدیق

روحاهللبهزاد

ــهایــنباورانــدکــهچنیــنبرداشــتی شــماریازآگاهــانروابــطبینالملــلوآگاهــانسیاســیب
نزدیــکبــهحقیقــتنیســت.امــاشــماردیگــربــهایــنبــاورانــدکــهنســبتبــهگذشــتهاجمــاع

منطقهیــیوجهانــیدرپیونــدبــهصلــحافغانســتانبــهوجــودآمــدهاســت.
ــحو ــهصل ــدب ــهاجماعــیدرپیون ــدک محمداکــراماندیشــمند،نویســندهوآگاهسیاســیمیگوی
پایــانجنــگافغانســتاندرســطحمنطقــهوجهــانمتصــورنیســتوایــرانوعربســتان،هنــدو
پاکســتانوروســیهوامریــکادرســطحمنطقــهوجهــانهنــوزدرکشــمکشورقابــتقــراردارنــد

وبــرســرافغانســتاننیــزایــنکشــورهاهنــوزبــهتوافقــینرســیدهانــد.
ــه ــیب ــزامســربازانامریکای ــهاع ــرد،ب ــتمیک ــدگارصحب ــۀمان ــاروزنام ــهب ــایاندشــمندک آق
پولنــدبــرایجلوگیــریازنفــوذروســیهدرآنکشــوربــهعنــوانرقابــتبیــنامریــکاوروســیه
یــادکــردوگفــتکــهدرنشســتاخیــرمســکونیــزوزیــرخارجــۀروســیهومــابــرادر،نماینــدۀ
سیاســیطالبــان،هــردوموضــعمشــترکمبنــیبــربیــرونشــدننیروهــایناتــوازافغانســتان

داشــتند
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آیـا شـما هـم همیشـه در حـاِل چـک کـردن گوشـی همراه تان هسـتید؟ 

همیشـه حواس تـان بـه نوتیفیکیشـن ها و پیام ها و... هسـت؟ آیا اسـتفادۀ 

افراطـی از تلیفـون همـراه را می تـوان اعتیـاد رفتـاری تلقـی کرد؟

همـراه،  تلیفـون  از  افراطـی  اسـتفادۀ  زمینـۀ  در  گوناگونـی  مقـاالت   

خـواه کاربردهـای عمومـی آن، خـواه از جنبه هـای خـاص آن )از قبیـل 

شـرط بندی و بازی هـا( منتشـر شـده اسـت. اخیـراً  مقاالتـی مـروری در 

مجلـۀ گزارش هـای اعتیادهـای شـایع دربـارۀ اسـتفادۀ افراطـی از تلیفون 

همـراه بـه چـاپ رسـیده اند. 

گمـان نمی کنـم اکثـر مردم بـاور کنند کـه زنده گـِی آن ها به دلیل اسـتفادۀ 

افراطـی از تلیفـون همـراه بدتـر از گذشـته اسـت؛ زیرا آن هـا معتقدند که 

تأثیـرات مثبـت آن بـر جنبه هـای منفی آن غالب اسـت. با ایـن وجود، در 

مقـاالت علمـی، اسـتفادۀ افراطـی از تلیفون همـراه بـا گزارش هایی مبنی 

بـر وابسـته گی و عایـم اعتیـاد از قبیـل اختـاالت خـواب، مشـکات 

مالـی، کاربردهـای خطرآفرین )در حیـن راننده گـی(، ممنوعیت کاربردی 

)ممنوعیـت در مکان هـای خـاص( و رفتارهـای متخاصمانـۀ وابسـته بـه 

تلیفـون همـراه )مزاحمت هـای سـایبری( پیوند خورده اسـت. 

می توانـد  همـراه  تلیفـون  این کـه  بـر  دال  شـواهد  انبـوه  وجـود  بـا 

مشـکل آفرین بـوده و عواقـب منفـی در پـی داشـته باشـد، امـا نفـوذ، 

شـیوع و عایـم نشانه شـناختی تلیفـون همـراه بـر ایـن شـواهد غالـب و 

حـرف دیگـری می زنـد. بـه عنـوان نمونـه، آخرین مقالـۀ ما خاطر نشـان 

می سـازد کـه مطالعـات گسـتردۀ دهه هـای اخیر نـرخ بسـیار متنوعی بین 

0٪ تـا بیـش از ۳5٪ مشـکل آفرینی تلیفـون همـراه را گـزارش می دهـد. 

علـت ایـن امر اساسـاً از این واقعیت نشـأت می گیرد که اغلـب مطالعات 

انجـام شـده در ایـن زمینـه فاقـد تیوری هـای مسـتدل می باشـد.

عـاوه بـر ایـن، در اغلـب موارد اسـتفادۀ افراطـی از تلیفون همـراه صرفاً 

بـه عنـوان یـک اعتیاد رفتـاری تلقـی می گـردد و متعاقبـاً غربال گری های 

ابـزاری توسـعه می یابـد کـه مبنـای آن انـواع دیگـر اعتیـاد از قبیل سـوء 

مصـرف مـواد و اعتیـاد بـه قمـار اسـت، بی آن کـه خصیصه هـای رفتاری 

اعتیادگونـه  ناشـی از اسـتفادۀ افراطـی از تلیفـون همـراه یـا ایـن واقعیت 

کـه نسـل جدیـد تلیفون هـای همـراه )تلفن های هوشـمند( درسـت مانند 

انترنـت، فقـط ابـزار ارتباطی هسـتند که زمینـۀ انجام فعالیت هـای زیادی، 

فراتـر از کاربردهـای سـنتی یعنـی ارتباطـات کامـی و متنـی بینافـردی، 

ارتباطـات اجتماعـی و حتـا خریـد و غیـره را برای مـان فراهـم می کننـد، 

مـد نظر گرفته شـده باشـد. 

نخسـتین مطالعـۀ علمـی کـه بـه بررسـی مشـکات اسـتفادۀ  فراطـی از 

تلیفـون همـراه پرداخـت، در دهـۀ پیـش بـه چـاپ رسـید. از آن پـس، 

مطالعـات منتشـر شـده دربـارۀ ایـن مبحـث اساسـاً با رشـد چشـم گیری 
اسـت. مواجه شـده 

در حـال حاضـر، اصطاحـات متعـددی بـه کـرات بـرای توصیـف ایـن 

پدیـده بـه کار مـی رود. محبوب تریـن اصطاحـات »اعتیـاد بـه تلیفـون 

 همـراه« )تلیفـون هوشـمند(، »وابسـته گی بـه تلیفـون همـراه« )تلیفـون 

هوشـمند( یـا »تـرس از عـدم اسـتفاده یا وجـود تلیفـون همراه« هسـتند.

شـامل  اغلـب  همـراه  تلیفـون  از  افراطـی  اسـتفادۀ  رفتـارِی  اعتیـاد 

مولفه هـای اصلـی رفتارهـای معتادکننـده از قبیـل حساسـیت های شـدید 

انزواطلبـی،  خلق وخـوی،  نوسـانات  کنتـرل،  دادن  دسـت  از  ادراکـی، 

می شـود.  واپـس روی  و  تعـارض  خسـته گی ناپذیری، 
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ازچککردِنمداوِم
گوشیتاندست

بردارید

گفته انـد کـه مصاحبه جنـِگ گادیاتورها نیسـت، 
می خواهنـد  مخاطبـان  کـه  پرسشی سـت  بلکـه 
پاسـِخ آن را داشـته باشـند. بنابرایـن بـا اشـخاصی 
کـه جنبۀ فرهنگـی دارنـد، خوش طبعی باید شـود 
تا مصاحبه از شـیوۀ خشـک و خسـته ُکِن آن بیرون 
آیـد، خصوصاً در مصاحبه هـای غیرخبری و ذوقی 

این شـیوه موثریـِت خـود را دارد.
مصاحبه کننـدۀ مسـلکی همیشـه آلۀ ضبـط صوت 
و در صـورِت امـکان کمـره بـا خـود می داشـته 
باشـد؛ چـون حـوادث غیرمترقبـه اتفـاق می افتد و 
بعضـاً یـک عکس یـا تصویـر، ده هـا مصاحبـه را 
جواب گـو می باشـد و لحظه هـا ماننـد بـاد می آیند 
و در البـه الی حـوادِث روزگار و برگ هـای تاریخ 

می شـوند. ناپدید 
مصاحبه کننـدۀ مسـلکی و بـا اعتبـار، گفته هـــای 
منتشـر  را  ریـکارد  د  اف  یـا  نــشر  غـــیرقابِل 
بـه  ریـکارد  د  آف  گفته هـای  نمی سـازد. 
صحبت هایـی اطاق می شـود که مصاحبه شـونده 
آن را بـرای معلومـاِت مصاحبه کننـده بیـان می کند 
امـا از او می خواهـد تـا از ذکـر منبعش خـودداری 
کنـد و این مصاحبه کنندۀ خوب از گفته ها اسـتفاده 
نمـوده ولـی از ذکـر نام منبـع خـودداری می کند و 
بــه ایــن ترتیــب بر اعــتبارِ خــود و حیــثیِت 

می افزایـد. مصاحبه شـونده 
باالخـره یـک مصاحبه کننـدۀ خوب کسـی اسـت 
کـه پرهیـزگار و پابند بـه اصول خبرنگاری  باشـد، 
مسـلک ژورنالیسـتی را از دل و جان دوست بدارد 
و بـه هیـچ قیمتـی بـا آن معاملـه نکند. به مسـلِک 
و  زر  مقابـل  در  و  می گـذارد  احتـرام  مقدسـش 

زور تسـلیم نمی شـود، بلکـه قـدر خود و مسـلِک 
خویـش را حفـظ می کنـد و الگویـی از تقـوا و 
راسـتی،  صداقت و شـجاعت، پاک نفسـی و عزت 

می باشد.

ضعف های مصاحبه کننده
همان طـــور کـه در بـــاال ذکـــر کـــردیم، یک 
مصاحبه کننـدۀ خـوب ویژه گی هـای منحصـر بـه 
فـرد می داشـته باشـد و در صورت داشـتن صفاِت 
فـوق می توانـد یک ژورنالیسـت موفق باشـد. ولی 
پاره یـی از عملکردهـا و خواص اسـت که اگر یک 
مصاحبه کننـده آن را پیشـه سـازد و آن عادت ها را 

تـرک نکنـد، نقاط ضعِف او شـمرده می شـوند.
از  عبـارت  مصاحبه کننـده  یـک  بـزرِگ  ضعـف 
عـدم تسـلط بر موضـوِع مـورد بحث یـا مصاحبه 
اسـت؛ طـوری  کـه نام بـرده بـا موضـوع ناآشـنا و 

می سـازد،  مطـرح  را  چرت وپـرت  پرسـش های 
بـه مشـکل می توانـد هـدِف خویـش را از البه الی 
و  تخنیکـی  جواب هـای  خصوصـاً  پاسـخ ها 
اکادمیـک دریافـت کند. بنابراین آماده گی و تسـلط 
بـر موضوع، الفبـای یک مصاحبه کننده باید باشـد.
اگـر مصاحبه کننـده بـر موضـوع تسـلط نداشـته 
باشـد، هـدف را گم کـرده و مصاحبـه را نمی تواند 
او  پـایـــان یـک مصاحــبه،  مسـیر بخشـد. در 
متوجـه می شـود کـه هیـچ بـه دسـت نیـاورده و 
مخاطبـان  بــرای  قناعت بخـش  جواب هـای  یـا 

رسـانه اش دریافـت نکـرده اسـت. 
ضعـف دیگـرِ مصاحبه کننده عبـارت از بـه بیراهه 
بـردِن موضـوع اصلـی اسـت؛ مصاحبه کننـده یک 
پرسـش را مطـرح می سـازد اما پرسـش های بعدی 
طـوری مطرح می گـردد که ربطی به هـدف ندارد. 
شـاید پرسـش ها تسلسـل منطقی داشـته باشد و یا 
از البـه الی پاسـخ ها تهیـه شـده باشـد، امـا هدف 

اصلـی و موضـوع را دنبـال نمی کند.
عدۀ زیادی از مصاحبه کننده گان از مصاحبه شـونده 
شـناخت قبلـی ندارنـد و بـا طـرح سـواالتی کـه 
مصاحبه شـونده  موقـِف  و  وظیفـه  بـه  بسـته گی 
نـدارد، مصاحبـه را به هـدف رسـانیده نمی توانند.

همـان طوری کـه یـک مصاحبه کننده عـزت نفس 
و اعتمـاد خـودی دارد؛ برعکـس اگـر احسـاس 
از  باشـد، یکـی  داشـته  حقـارت و خودکم بینـی 
در  بنابرایـن  می شـود.  محسـوب  او  ضعف هـای 
یـک مصاحبـه باید مصاحبه گـر با اعتمـاد به نفس 

و تسـلط بـر موضـوع حضـور یابد.  
مصاحبه کننده شـخصی شـجاع و دلیر است. ُجبن 

یکـی از ضعف های او به شـمار مـی رود، به همین 
ترتیـب هـر قـدر مصاحبه کننده بر موضوع تسـلط 
داشـته باشـد و در راه آموختن مسـلکش سـعی به 

خرچ دهـد، به 
ضعـف  از  و  شـده  پخته تـر  انـدازه  همـان 

می شـود. کاسـته  کم تجربه گـی اش 
مصاحبه کننده یـی کـه در کارش خاقیـت نداشـته 
بـا  بنابرایـن  می رسـد.  نظـر  بـه  باشـد، ضعیـف 
اسـتفاده از تجربـه و تکنالوژی به ابتـکارات جدید 
بایـــد دســت زد؛ به همیــن تـرتیــب ضــعف 
بـرای یـک مصاحبه کننـده دسـت وپا  شـخصیتی 
گیر می باشد و هــــیچ گاه نمــی تواند به حالــت 

برسـد.  مطلوبش 
مصاحبه کننـدۀ ضعیف درک ســریـــع از گفتارها 
عمـق  بـه  نمی توانـد  مصاحبـه  هنـگام  و  نـدارد 
موضوعـات مطـرح شـده یـا پاسـخ بـه سـواالت 

بپـردازد. عاوتاً هـوش و ذکاوِت ضعیف نیز یکی 
از ضعف هـای مصاحبه کننـده بـه شـمار می آیـد. 
ژورنالیسـت واقعـی کسـی اسـت که به مسـلکش 
عشـق مـی ورزد و ایـن مسـلک برایـش مقـدس 
و  ژورنالیسـتان  نـکات ضعـِف  از  یکـی  اسـت. 
حرفـه اش  بـه  بی عاقه گـی  مصاحبه کننـده گان 
می باشـد کـه تـا آخـر عمر دسـت وپایش را بسـته 
یافته هـای  نـو و  از تیوری هـای  نگـه مـی دارد و 

جدیـد اسـتفادۀ موثـر نمی توانـد.
مصاحبه کننـدۀ خـوب در پرسـش سـواالت دقت 
بـه خـرچ می دهد و هر نوع گنــگ پرســیدن چه 
از لحــاظ محتــوا و یا صدا یک ضعف به شـمار 

می آید.
بسـیاری را عــادت بـر ایـن اســت کـه مراعـات 
و  معطـل کار  فطرتـاً  یـا  و  نمی کننـــد  را  وقـت 
دیـررس می باشـند کـه اگـر یـک مصاحبه کننده و 
در ُکل یـک ژورنالیسـت ایـن عـادت را بـا خـود 
دارد، یکـی از ضعف هـای او می باشـد. بنابرایـن 
مصاحبه کننـده باید سـر وقت حتا چنـد دقیقه قبل 
از مصاحبـه و وقـِت موعود در محل حاضر باشـد. 
حاضـر شـدن زودهنگام بـه مصاحبه کننـده مجال 
می دهـد تـا جِو حاکـم بر محـل و فضـای اطراف 
محـِل مصاحبـه را در ذهـن ترسـیم نمایـد و اگـر 
بـه رسـانۀ چاپـی می نویسـد، از محیـط تصویـری 
بهتـر ارایـه بـدارد. عاوتاً بـه تصویر کشـیدن اتاق 
مصاحبـه یــا دفتر کاری شـخص مصاحبه شـونده 

بـرای مخاطبـان جالب می باشـد.
مصاحبه کننـده در اسـتعمال کلمـات و جمـات 
مناسـب ماهـر بایـد باشـد و اگـر او نتوانـد یـا 
نخواهد جمات مناسـب را اسـتعمال نماید، یکی 

می شـود. محسـوب  کمبودی هـای وی  از 
داریـم  سـراغ  را  مصاحبه کننـده گان  از  عده یـی 
کهنـه و  پرسـیدن سـواالت کم اهمیـت،  بـه  کـه 
تکــراری مــی پــردازند که این خــود یکــی از 
نارسـایی های یـک مصاحبه کننـدۀ خوب حسـاب 

می شـود.
بایـد مسـوولیت های خویـش در  مصاحبه کننـده 
قبال وسـایل و امکانـات خبرنگاری اعـم از کمره، 
آلـۀ ضبط صـوت و سـایر وسـایل تخنیکـی را ادا 
نمایـد. اگـر ایـن مسـوولیت ها فرامـوش  شـود و 
یـا در اسـتعمال آن کوتـاه  آیـد، مصاحبه کننده یـی 

اسـت. ضعیف 
مصاحبه کنــــنده گانی را سـراغ داریـم کــــه در 
وقـــت انجـام مصاحبه حرکات غــیرمـــتناسب 
حــواس   نـــحوی  بـه  و  می دهـــند  انـــجام 
مصاحبه شـونده را پرت و پریشـان می سـازند. این 
گونه حرکات چشـم،  دسـت و سـایر اعضای بدن، 
مصاحبه شـونده را مضطـرب سـاخته و او تمرکـز 
از دسـت می دهـد و بعضـاً چنـان  ذهنـی اش را 
وانمـود می سـازد کـه بـه بیـرون از اتـاق مصاحبه 
یـا دفتـر کار نـگاه دارنـد کـه یـک عمل نادرسـِت 

می باشـد. مصاحبه کننـده 
مصاحبه کننـده قاضی یا مسـتنطق نیسـت. وقتی او 
یک پرسـش را مطرح می سـازد و مصاحبه شـونده 
طفـره مـی رود، بـار دیگـر بپرسـد. امـا اگـر بـرای 
بـار دوم و سـوم از ارایـۀ پاسـخ خـودداری کـرد، 
قضـاوت را بـه مخاطبان باید گذاشـت، نـه این که 
بـه اصطـاح عامیانه دو پـا را در یک مـوزه کرد و 

سـوال را باربـار تکـرار نمود.
از  یکـی  دادن،  دسـت  از  را  منطقـی  تسلسـل 
مـی رود.  شـمار  بـه  مصاحبه کننـده  ضعف هـای 
بنابرایـن در هـر حالـت بـه جـز حاالت اسـتثنایی 
کـه مصاحبه شـونده هیجانی یـا در انجمـاد فکری 

گرفتـار می شـود، تسلسـل بایـد حفـظ شـود.
خصوصـًا  اشـخاص  نـام  نادرسـِت  تلفـظ 
مصاحبه شـونده، یکـی از ضعف هایی اسـت که در 
رسـانه های تصویـری و صوتی مشـاهده می شـود 
انجـام  از  قبـل  بی تجربـه،  مصاحبه کننـده گان  و 
مصاحبه به درسـتی از نام و وظیفۀ مصاحبه شـونده 

نمی سـازند.  آگاه  را  خـود 

حــامدعلمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/بخشیازدهـم
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ــتی  ــیدی؟ نتوانس ــین ترس ــم: »غام حس ــه می خوانی در ادام
خــوده پرتــاب کنــی! - نترســیدم. زنده گــی، بهانــه اســت؛ 
ــش  ــاز پی ــی ب ــد. زنده گ ــه می یاب ــه ادام ــا بهان ــی ب زنده گ
بهانه یــی گذاشــت. داری ترســت را فرافکنــی  رویــم 
ــا  ــت این ج ــود داش ــی وج ــه بهانه ی ــه چ ــی! اگرن می کن
باشــی؟- بحــث تــرس نیســت. بهانــه ایــن شــد تــا 
زنده گــی ام را روایــت کنــم. بهتــر اســت بگویــم زنده گــی 
بهانــه شــد تــا خــود را توســط مــن روایــت کنــد.- هههــه، 

ــی!«  ــب بهانه ی ــه؛ عج ــه، خوب خوب
 عــاوه بــر این کــه نویســنده در این جــا خــود را در 
ــز  ــده نی ــد، خوانن ــر دغدغه هــای هستی شناســانه می یاب براب
ــر  ــان ام ــل می ــاهِد تقاب ــوان ش ــه  عن ــود را ب ــد خ می توان
مشــروط و نامشــروط درک کنــد. آن کــه بــا زبــان مامــت 
و اعتــراض ســخن می گویــد، در واقــع می دانــد و اوســت 
ــت/  ــی در راه اس ــا افق ــه ی ــه روزن ــد ک ــر می ده ــه خب  ک
وجــود دارد. ایــن تقابــل خــود گــواه بــر موقعیــت مشــروط 
و نامشــروط اســت  کــه در فلســفۀ شــلینگ بــه  عنــوان امــر 

متناهــی و نامتناهــی شــناخته می شــود. 
آن کــه می گویــد: »بهانــه ایــن شــد تــا زنده گــی ام را 
روایــت کنــم. بهتــر اســت بگویــم زنده گــی بهانــه 
شــد تــا خــود را توســط مــن روایــت کنــد.« همانــا 
منــی  کــه  اســت.  هســتی بخش  و  روایت گــر  »مــن« 
ــه  ســخن شــلینگ از  ــا ب ــد هســتی بخش باشــد و ی می توان
 birdman of«ــم ــر دارد. در فیل ــرده  ب ــی پ ــی تازه ی طبیعت
 »john fanken heimer«بــه کارگردانــی »alcataraz
ــی  ــژه وقت ــود. به وی ــوان شــاهد ب ــن چرخشــی را می ت چنی
»رابــرت اســتراود« شــخصیت اصلــی فیلــم مرتکــب دومین 
ــدان آلکاتــراس( می شــود. قتــل دوم به خاطــر  قتــل )در زن
ــر  ــم به خاط ــت بگوی ــر اس ــا بهت ــت، ی ــس اس ــک عک ی
تصویــر مــادرش کــه تنهــا شــخصیت جنگجــوِی زنده گــی 

او به حســاب می آیــد، اتفــاق می افتــد. 
ــت،  ــه گی اوس ــاور همیش ــار و ی ــا ی ــتراود« تنه ــادر »اس م
ــی  ــرای رهای ــه ب ــت  ک ــی  اس ــا کس ــع تنه ــی در واق یعن
ــه   ــد و هــر جنگــی ب ــدان می جنگن ــرون از زن ــدش بی فرزن
ــم  ــدور حک ــث ص ــل دوم باع ــد. قت ــت او می انجام موفقی
ــه  ــود ک ــوی دادگاه می ش ــتراود« از س ــرت اس ــدام »راب اع
ــد  ــه می خواه ــه آن چ ــا ب ــت دارد ت ــد روز فرص ــط چن فق
یــا هــم مجبــور اســت، بیندیشــد. او در ماقــات بــا مادرش 
ــادر  ــد: »م ــد. می گوی حکــم اعــدام را حتمــی تلقــی می کن
تــو تمــام عمــر خــود را  دنبــال مــن از ایــن زنــدان بــه آن 
زنــدان ســپری کــردی. می دانــی  کــه ایــن بــار دیگــه کارم 
ســاخته  اســت و مــن اعــدام خواهــم شــدم.« مــادرش فکــر 
ــه  ــته و پایان یافت ــن شکس ــرش را چنی ــز پس ــد؛ هرگ می کن
ــرت و شــگفتی می شــود  ــز دچــار حی ــده  اســت. او نی ندی
و احســاس می کنــد ایــن بــار او هــم بازنــدۀ اصلــی 
ــه  ــود. امــا او )مــادر( نمی توانــد معتقــد ب ــازی خواهــد ب ب
ــرم.  ــد: »پس ــد. می گوی ــرش باش ــودی پس ــت و ناب شکس
ــن  ــی  اســت. م ــن بی عدالت رأِی دادگاه درســت نیســت. ای
ــزد رییس جمهــوری مــی روم. او هرچــه باشــد درد یــک  ن
مــادر را می توانــد درک کنــد. مــن نمی گــذارم تــو را 
قربانــی کننــد.« رابــرت اســتراود از تــاش مــادرش دچــار 
ــوی  ــه اش به نح ــت رفت ــان از دس ــود و اطمین ــل می ش تأم
ــادر  ــی م ــه  جنگنده گ ــرا ب ــود. زی ــدل می ش ــد مب ــه امی ب
خــود مطمیــن اســت. هرچنــد نمی توانــد طنــاب دار را کــه 
ــا )اســتراود،  ــرد. آن ه ــده بگی ــه  شــده، نادی ــِو او آویخت جل
ــق  ــگاه اف ــوند؛ آن ــق می ش ــگ موف ــن جن ــادرش( در ای م
ــۀ  ــرای ایــن شــخصیت گشــوده می شــود. او بقی ــی ب تازه ی
عمــر خــود را بــا پژوهــش در زمینــۀ پرنــده گان و سیســتم 
ــه در  ــی  ک ــد. راه ــپری می کن ــدان س ــا در زن ــی آن ه ایمن

ــت.  ــیده  اس ــازه  بخش ــی ت ــرای او زنده گ ــع ب واق
آن چــه در ایــن اتفــاق مــا را همراهــی می کنــد، امــر 
ــارت دیگــر، نتیجــۀ امــر نامشــروط  ــه  عب ــا ب مشــروط و ی
اســت  کــه بــه  حکــم اعــدام ایــن شــخصیت می انجامــد، و 
ــی  ــق تازه ی ــت فکــری خــود را در اف او زنده گــی و موقعی
 کــه گشــوده  شــده  اســت پیــدا می کنــد. البتــه او بــه 
 همیــن ســاده گی نمی توانــد مطمیــن باشــد، امــا ایــن امــر 
)نامشــروط( او را بــه  کوشــش در خویــش فــرا می خوانــد. 
یعنــی در واقــع ایــن می توانــد آن چیــزی باشــد کــه انســان 
را از وقــوِع تصمیمــی  کــه ناشــی از یــک »امــر مشــروط« 
ــر  ــا »ام ــد« و ی ــت »ناکرانمن ــاز دارد و به جه ــود، ب می ش

ــد.  ــاب  کن نامشــروط« پرت
ــاب  ــوان در کت ــم انداز را می ت ــن چش ــت تِر ای ــۀ درش نمون
ــی از  ــد. یک ــف دی ــتۀ ویرجینیاوول ــوی« نوش ــم دال »خان
ــور  ــود دارد، حض ــاب وج ــن کت ــه در ای ــی  ک ویژه گی های
ــخصیت پردازی ها  ــر و ش ــی )عنص ــر و زیبای ــتۀ هن برجس
ــف( آن چــه را  و...(  اســت. نویســنده به نظــر )ویرجینیاوول
کــه روایــت می کنــد، بیشــتر از خــود و ویژه گی هــای 
ــا  ــل ادع ــن دلی ــه  همی ــد. او ب ــش می شناس ــان پیرامون جه
ــرای  ــودم و ب ــا را در خ ــم آن ه ــن نمی توان ــه م ــد ک می کن
خــود، یــا یــک ســری خواســته هایم، دچــار محدودیــت و 
نامایمت هــای غیرخــودی ســازم )غیرخــودی بــه  معنــای 
ــر  ــی ه تعمیم بخشــیدن موجــود واقعــی ـ اجتماعــی(. یعن
ــم خواســت و نیازهــای خــود  ــوع واکنــش جهــت تعمی ن
ــگام  ــا هم ــواره ی ــع هم ــه در واق ــخصیت هایی  ک ــه ش ب
بــا نویســنده اســتند/ بوده انــد؛ خواننــده را فقــط بــا 

نویســنده یی ســرگردان مواجــه می ســازد کــه حقیقتــًا 
ــار دارد،  ــب از آن انتظ ــه مخاط ــی را ک ــن و افق ــت مت نی

مخــدوش و به هــم می ریــزد. 
ــم  ــوی( تصمی ــم دال ــاب )خان ــن کت ــف، در ای ویرجینیاوول
می گیــرد یکــی از شــخصیت هایش را دچــار  وسوســۀ 
خودکشــی کنــد، امــا دیــری نمی گــذرد خــود را در 
ــه او را و  ــد ک ــد می بین ــا ناکرانمن ــروط ی ــر نامش ــر ام براب
ــد.  ــرا می خوان ــود ف ــوی خ ــه  س ــخصیت را ب ــپس ش س
ــف  ــا وول ــود ویرجینی ــی خ ــه در زنده گ ــن قضی ــه ای البت
ــن  ــر م ــه نظ ــا ب ــت. ام ــاده  اس ــاق افت ــی اتف ــز به گونه ی نی
ــگام  ــۀ زودهن ــی نتیج ــت گاه ــن اس ــوان ممک ــن فراخ ای
ــف از  ــود ویرجینیاوول ــه، خ ــور نمون ــد. به ط ــته  باش داش
ــی  ــای عموم ــرایط و کلیت ه ــف، ش ــای مختل موقعیت ه
ــی  ــۀ  خودکش ــه  مرحل ــا ب ــد ت ــور می کن ــی و... عب اجتماع
ــر  ــل تعبی ــر نامشــروط قاب ــوان ام ــه  عن ــن ب ــه از نظــر م  ک

ــت.   اس
در مقابــل مــا در رمــان »در برگشــت بــه مــرگ« بــا 
روبه روییــم  اســطوره گرایی هایی  و  شخصیت ســازی ها 
ــد  ــنده را می توان ــخصیت نویس ــوی ش ــده به نح ــه خوانن ک
نظــاره کنــد. بــه  ســخن فلوبــر، نویســنده در طــول داســتان 
ــت.  ــده  اس ــن نش ــت مت ــود در پش ــازدن خ ــه ج ــق ب موف
ــتان  ــت داس ــر منفی ــوان ام ــه به عن ــچ وج ــه  هی ــن ب ــا ای ام
نیســت )منظــورم از منفیــت بــه معنــای هگلــی آن اســت( 
ــه پشــت  ــه وضعیــت را آگاهان کــه نتوانســته باشــد موفقان
ســر بگــذارد. دغدغه هــای اصلــی شــخصیت داســتان 
ــی  ــت. دغدغه های ــال اوس ــت دور و ح ــه وضعی ــتر ب بیش
 کــه خانواده گــی و انســانی اند، یعنــی در واقــع آن چــه 

ــه و  ــودن خان ــی ب ــد؛ خال ــر غام حســین ســنگینی می کن ب
ــم اســت.  ــی عظی تنهای

ــق،  ــا عش ــین را ب ــد غام حس ــنده می خواه ــد نویس هرچن
و  مــرگ  بــه  بیشــتر  دغدغه هایی کــه  از  و...  شــراب 
ــع  ــا در واق ــه دارد؛ ام ــود، دور نگ ــی می ش ــی منته زنده گ
ــردن  ــا پیش کش ک ــاخته گی را ب ــۀ س ــن مواجه ــده ای خوانن
در  زیــرا  کنــد.  درک  می توانــد  و...  ســکس  شــراب، 
ــا  شــخصیتی روبه روییــم کــه انــگار   سراســر داســتان مــا ب
صیرورتــش نیــز صیــرورت تحمیــل شــده  اســت. نویســنده 
در طــول داســتان، شــخصیت را بــه دنبــال خــود می کشــاند 
تــا خــود را بــه دنبــال شــخصیت و شــنیدن آن چــه او )غام 
حســین( می خواهــد از جهــان پیرامــون و احــواالت ذهنــی 
ــه  نظــر  ــن برخــوردی ب ــد. چنی ــزارش ده ــی اش گ و روان
مــن تــا حــدودی موفــق بــوده  اســت، تــا زبــان و زیبایــی 

را در ایــن رمــان تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 
منظــور از نمونــۀ بــاال بــه  متــن داســتان از بــاب تشــابه و 
ــا در  ــه م ــود ک ــور مشــروط و نامشــروط ب ــه ام نســبت ب
چنیــن فضاهایــی چگونــه بایــد بــا مفاهیــم و تفکرات مــان 
ــاِن  ــم؟ مــن معتقــدم کــه زب ــار بیایی ــا کن ــم ی برخــورد کنی
درک مفاهیــم متناســب بــه ظرفیــت و توانایــی، دارای 
پیچیده گی هایــی  و  زبانــی  توانایی هــای  یک ســری 
اســت  کــه بــه زبــان و روایــت معمــول تقلیل پذیــر نیســتند. 
ــن  ــده مهم تری ــک خوانن ــوان ی ــن به عن ــرای م ــد ب هرچن
ــنده  ــانۀ نویس ــگاری ـ هستی شناس ــگاه دوگانه ان ــأله ن مس
  اســت. بنابرایــن می تــوان چنیــن تلقــی کــرد کــه آن ســوی 
ــخصیت  ــه ش ــت  ک ــق(  اس ــرگ ـ عش ــده گی )م نیست ش
ــی  ــای ناش ــد و نگرانی ه ــاب می کن ــتر مج ــتان را بیش داس
ــح  ــش ترجی ــرورت خوی ــر »وجــود« صی ــر را ب ــن ام از ای
ــل  ــۀ مقاب ــا نقط ــس ی ــا پارادوک ــود همان ــه خ ــد ک می ده

ــد اســت.  ــا کرانمن ــر مشــروط و ی ام
»مــن بــه خنــده ام می اندیشــیدم کــه چگونــه انســان 
ایــن  بخنــدد؛  انــدوه  این همــه  وســط  در  می توانــد 
ــا  ــم، دنی ــول می زنی ــود را گ ــت؟ خ ــرای چیس ــا ب خنده ه
ــده  ــه خن ــه ب ــتیم ک ــوری اس ــا جان ــم ی ــخره می کنی را مس
عــادت کرده ایــم و ناگزیــر بــه خندیدنیــم؛ شــاید خندیــدن 
مــا بــه شــادی و اندوه هــای مــا ربطــی نــدارد...؛ همیشــه، 
ــردم  ــِت م ــه  گف ــا ب ــه فکره ــت، از این گون ــت و ناوق وق
فکرهــای بی حاصــل به ســرم مــی زد.« مــا تقریبــًا در 
ــا گفت وگوهایــی از ایــن دســت روبــه رو  طــول داســتان ب
ــار  ــی دچ ــز و هرازگاه ــر تناقض آمی ــه به ظاه ــویم ک می ش

بیهوده گی انــد.  و  پراکنده گــی 
امــا در واقــع ایــن خــود می توانــد تعبیــر دیالکتیکــی میــان 
ــد  ــر کرانمن ــرا ام ــد. زی ــروط« باش ــروط و نامش ــر مش »ام
همــواره در برابــر امــر ناکرانمنــد اســت  کــه بــه مواجهــه یــا 
ــده  ــا و هســتی می بخشــد. ممکــن اســت خوانن خــود معن
ــی/  ــه کس ــر چ ــش ها در براب ــن پرس ــه ای ــد ک ــا کن ادع
کســانی مطــرح می شــوند؟ و چــرا بــرای نویســنده چنیــن 
پرســش هایی اهمیــت دارد؟ از نظــر مــن ایــن پرســش ها و 
تمــام مفاهیمــی  کــه در طــول داســتان می خوانیــم، حکایــت 
ــوان  ــه می ت ــگاری دارد ک ــی و دوگانه ان ــوم این همان از مفه

از آن بــه  عنــوان »نیــرو« یــاد کــرد. 
متشــکل  »نیــرو  ینــا می گویــد:  متافیزیــک  در  هــگل 
ــام  ــک در مق ــی هری ــت. یعن ــه اس ــه و جذبی ــوۀ دافع از ق
همبوده گــی می تواننــد معنــا داشــته باشــند، و بــدون 
ــی در  ــع یک ــت. در واق ــد داش ــی نخواهن ــر معنای یکدیگ
مقابــل دیگــری تعریــف می شــود. بنابرایــن می تــوان 

گفــت  کــه وحــدت عمــل ایــن دو )دافعــه و جذبیــه( بــه 
ــد.«  ــا دار باش ــد معن ــرو می توان ــک نی ــوان ی  عن

ــد  ــرار دارن ــم ق ــل ه ــواره در تقاب ــا« هم ــن »نیروه بنابرای
پیوســته و  تقابــل  نیــز  قــوام و هستی شــان  و علــت 
وابســته گی بــه  هم شــان اســت. آن چــه میــان »دافعــه 
و جذبیــه« اتفــاق می افتــد، فراینــدش افــق ناکرانمنــِد 
تازه یــی  اســت که آدمــی را بــه  ســوی خویــش فــرا 
می خوانــد. مــی تــوان گفــت  کــه خواننــده در مواجهــه اش 
بــا رمــان »در برگشــت بــه مــرگ« خــود را در تقابــل بــا امر 

ــد.  ــد می یاب ــا ناکرانمن ــی ی نامتناه
زیــرا خواننــده و حتــا نویســنده نمی توانــد ادعــا کنــد کــه 
ــور  ــن ام ــه کدامی ــوان ب ــد از فراخ ــتان بع ــخصیت داس ش
ــر  ــی ب ــود. مبتن ــا می ش ــده ی ــق ش ــض ملح ــروط مح مش
آن چــه در داســتان می خوانیــم؛ شــخصیت داســتان بــه افــق 
ــر  ــوان ام ــه  عن ــود و ب ــاب می ش ــدی پرت ــازه و ناکرانمن ت
ــد.  ــده باقــی می مان ــرای خوانن ــر و نامشــروط ب تجربه ناپذی
غام حســین  سرنوشــت  از  خواننــده  بــرای  آن چــه 
می گویــد:  کــه  اســت  صدایــی  اســت،  دســترس  در 
»باســمچی! باســمچی! باســمچی! و صدای هــای شــلیک در 
ــتان  ــم داس ــن، خت ــدند.« بنابرای ــداز ش ــم طنین ان گوش های
ــا چنیــن کلمــات و گزاره هــا، خواننــده را  ــا هــر متنــی ب ی
ــرای  ــن کار ب ــون ای ــد. چ ــر می کن ــرت و تفک ــار حی دچ
ــود از آن  ــانی نمی ش ــه آس ــت و ب ــادار اس ــده معن خوانن
تعبیــر مشــخص ارایــه کــرد. نویســنده در پایــان داســتان مــا 
ــازد  ــه می س ــا مشــروط مواجه ــد« و ی ــر »ناکرانمن ــا ام را ب
ــزی اســت  کــه  ــن آن چی ــارت، ای ــه ســخن روالن ب کــه ب
ــف و  ــکان تعری ــرده؛ ام ــی ک ــار فرارونده گ ــات را دچ ادبی

ــازد.  ــی می س ــه آن را منتف ــل ب تقلی
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ـــات  ـــات، اطاع ـــوژی و ارتباط ـــد تکنول ـــا رش ب
در مقیـــاس بلنـــدی در گوشـــه و کنـــار دنیـــا 
ــان  ــر جهـ ــه سراسـ ــرعت بـ ــه   سـ ــد و بـ تولیـ
پخـــش و قابـــل دســـترس می  شـــوند؛ بـــه 
ـــر  ـــک کمپیوت ـــت ی ـــتن پش ـــا نشس ـــه ب ـــکلی  ک ش
ایـــن امـــکان بـــه شـــما فراهـــم می شـــود کـــه 
بـــه دیـــدن و خوانـــدن خبرهـــا و موضوعـــات 
ـــروع  ـــی ش ـــار سیاس ـــان از اخب ـــۀ ت ـــورد عاق م
ـــد و فشـــن و ســـرانجام، نحـــوۀ  ـــا ورزشـــی و ُم ت
ــژه  ــان به ویـ ــر جهـ ــراد در سراسـ ــی افـ زنده گـ
ــخص  ــه مشـ ــک عرصـ ــه در یـ ــی  کـ آدم هایـ
ــی  ــخصیتی و حرفه یـ ــت شـ ــما جذابیـ ــه شـ بـ
دارنـــد، بپردازیـــد. شـــما بـــه حـــدی درگیـــر 
ایـــن خبرهـــا می شـــوید، بـــی آن  کـــه بدانیـــد 
بـــا ذهن تـــان وارد یـــک دنیـــای خیالـــی و 
ــه  ــده اید کـ ــۀ شـ ــت اغواگرایانـ ــک وضعیـ یـ
بـــا زنده گـــی عینـــی تـــان زمیـــن بـــه آســـمان 
تفـــاوت دارد. در نـــگاه اول در ایـــن وضعیـــت 
ـــرای  ـــی ب ـــبختی کاذب ـــرور و خوش ـــاس غ احس
تـــان دســـت می دهـــد و بـــر تـــداوم حضـــور 

ــد. ــرار می ورزیـ ــان در آن اسـ تـ
امـــا ایـــن اطاعـــات چگونـــه شـــخصیت، 

بـــه شـــکل  را  زنده گـــی و رفتـــار شـــما 
خطرناکـــی متحـــول می ســـازد؟. مـــن در ایـــن 
ــت  ــح وضعیـ ــال توضیـ ــاه، به دنبـ ــتۀ کوتـ نبشـ
اغواگرایانه یـــی هســـتم کـــه تجمـــات روزگار 
ـــاندن  ـــرای کش ـــای آن ب ـــر از ابزاره ـــال حاض ح

آدم هـــا به ســـوی خـــودش می باشـــد.
آدم هـــا بـــرای ورود بـــه فضـــای اغواگرایانـــۀ 
ــا  ــن و یـ ــک پیراهـ ــت یـ ــات کافی سـ تجمـ
یـــک ســـاعت مچـــی قیمتـــی بخرنـــد؛ در 
قـــدم دوم بوت های تـــان بـــا پیراهنـــی کـــه 
خریده ایـــد ســـازگاری نـــدارد و بایـــد عـــوض 
ـــد  ـــه خواه ـــان ادام ـــد هم چن ـــن رون ـــود و ای ش
کـــه  دریافته  انـــد  جامعه  شناســـان  داشـــت. 
ــت  ــد نخسـ ــان تک  خریـ ــه همـ ــس از آنکـ پـ
هماهنگـــی محیـــط را برهـــم زد، دیگـــر شـــما 
ـــردن  ـــازگار ک ـــرای س ـــده و ب ـــار وســـواس ش دچ
ــت  ــد دسـ ــای جدیـ ــا فضـ ــایل بـ ــۀ وسـ همـ

بـــه کار می شـــوید.
یـــا آدمـــی را در نظـــر بگیریـــد کـــه تجربـــۀ 
ــای  ــاول غذاهـ ــتوران ها و تنـ ــه رسـ ــن بـ رفتـ
ـــا  ـــتان ی ـــا دوس ـــت ب ـــدارد؛ کافی س ـــوع را ن متن
بـــه تنهایـــی فقـــط بـــرای یک بـــار ســـری بـــه 
ـــد،  ـــفارش ده ـــذا س ـــد و غ ـــتوران بزن ـــک رس ی
ایـــن مرحلـــۀ آغـــاز آواره گـــی و دربـــه دری او 
در میـــان رســـتورانت هایی خواهـــد شـــد کـــه 
ـــرویس  ـــی س ـــی و خارج ـــوع داخل ـــای متن غذاه

می کننـــد.
ـــا  ـــخصیتی آدم ه ـــاظ ش ـــه لح ـــت ب ـــن وضعی ای
را در حالتـــی قـــرار می دهـــد کـــه نســـبت 
ـــته  ـــری« داش ـــگاه »دیگ ـــک ن ـــردم ی ـــام م ـــه ع ب
باشـــند و رفتـــه رفتـــه از اجتمـــاع بـــه دلیـــل 
کج خیالـــی کـــه برآمـــده از تأثیـــر فضـــای  
ـــما  ـــن از ش ـــوند. م ـــت، دور ش ـــرمایه داری اس س
ــم:  ــد می پرسـ ــته را می خوانیـ ــن نوشـ ــه ایـ کـ
ـــی«  ـــک »کراچ ـــه روی ی ـــتید ک ـــر هس ـــا حاض آی
ـــای  ـــه موه ـــادی ک ـــای ع ـــدادی از کارگره ـــا تع ب
ـــد  ـــن دارن ـــر ت ـــری ب ـــا کارگ ـــده و لباس ه ژولی

ایســـتاده بوالنـــی بخوریـــد؟ به احتمـــال قـــوی 
ـــه زنده گـــی  ـــی  ک ـــاخ منفـــی اســـت. در حال ـــه پ ک
ـــران  ـــا آن کارگ ـــی ب ـــاوت چندان ـــما تف ـــی ش واقع
ـــا جـــدا  ـــن آدم ه ـــا آنچـــه شـــما را از ای ـــدارد. ام ن
ـــه در   ـــت ک ـــاختی اس ـــک برس ـــًا ی ـــد صرف می کن
ـــه  ـــکل گرفت ـــما ش ـــن ش ـــم در ذه ـــی گلوبالیس پ
ــا حـــدودی زنده گـــی  ــاید هـــم تـ اســـت. شـ
ـــن کارگرهـــا متفـــاوت باشـــد و شـــما  ـــا ای شـــما ب
ــتی  ــا کیف دسـ ــون«، در جیـــب یـ یـــک »آی فـ
تـــان داشـــته باشـــید. امـــا بایـــد اشـــاره کـــرد 
کـــه ایـــن تفـــاوت جزیـــی نمی توانـــد تعیـــن 
ــران روی  ــما و کارگـ ــان شـ ــرز میـ ــدۀ مـ کننـ
جـــاده باشـــد. بـــه دلیـــل ایـــن  کـــه وضعیـــت 
ــب  ــون« جیـ ــا »آی فـ ــازگار بـ ــور سـ کل کشـ
شـــما نیســـت و نـــه این کـــه ســـرمایه انـــدک 
شـــما بـــه لحـــاظ طبقاتـــی جایـــگاه شـــما را 
نســـبت بـــه عـــام مـــردم در موقعیـــت بهتـــری 
قـــرار می دهـــد. بحـــث خیلـــی کان تـــر و 
ــر در  ــرمایه دار از فقیـ ــک سـ ــنجش و تفکیـ سـ
یـــک مقیـــاس بلندتـــر مطـــرح اســـت و صـــد 
البتـــه کـــه داشـــتن »آی فـــون« از مصداق هـــای 
فضـــای  معـــرض  در  گرفتـــن  قـــرار 

ســـازمان  اغواگرایانه سرمایه داری ســـت. 
ـــرده  ـــر ک ـــال نش ـــه امس ـــی ک ـــفام در گزارش اکس
ــای  ــروِت میلیادرهـ ــه ثـ ــد کـ ــت می گویـ اسـ
جهـــان در ســـال گذشـــته 900 میلیـــارد رشـــد 
ـــر در روز  ـــارد دال ـــی 2.5 میلی ـــت، یعن ـــته اس داش
بـــه حســـاب ایـــن میلیاردرهـــا  اضافـــه شـــده 
ـــارد  ـــه میلی ـــش از س ـــم، بی ـــویی ه ـــت. از س اس
انســـان در جهـــان در فقـــر کامـــل به ســـر 
می برنـــد کـــه درآمـــد آنهـــا کمتـــر از 5.5 
دالـــر در روز می باشـــد. بـــه اســـاس گـــزارش 
آکســـفام اگـــر ایـــن ثروت منـــدان تنهـــا یـــک 
درصـــد مالیـــه بیشـــتر بپردازنـــد 262 میلیـــون 
ــه  ــد بـ ــب می تواننـ ــده از مکتـ ــودک بازمانـ کـ
مکتـــب بازگردنـــد و ۳.۳ میلیـــون نفـــر از 
ـــد. ـــات یابن ـــگام نج ـــرگ زودهن ـــان از م محروم

ــورده  ــگاه خـ ــل، جوالنـ ــو کابـ ــهر نـ شـ
بورژواهـــا

فضـــای ســـرمایه داری کـــه در اثـــر گلوبالیســـم بـــه 
ـــت،  ـــده اس ـــده ش ـــا پراکن ـــر دنی ـــدت در سراس ش
ـــه »وایروســـی« ســـاری می مانـــد کـــه  بیشـــتر ب
ـــس و  ـــای لوک ـــت کاذب کااله ـــل جذابی ـــه دلی ب
مفشـــن و داشـــتن زنده گـــی متفاوت تـــر از 
دیگـــران، تـــوان مقابلـــه را از افـــراد گرفتـــه و 
تقریبـــن همـــه را محکـــوم بـــه ابتـــا ســـاخته 

ـــت. اس
ـــا  ـــر، ب ـــی  دیگ ـــی  پ ـــا یک ـــه آدم ه ـــی  ک به گونه ی
ـــای  ـــن فض ـــه ای ـــر، ب ـــن از همدیگ ـــگ گرفت رن
ـــی  ـــر کس ـــا اگ ـــوند. حت ـــه وارد می ش اغواگرایان
ـــد  ـــر خـــورد کن ـــه ب ـــت آگاهان ـــه وضعی نســـبت ب
ــر از  ــی دیگـ ــروس« از یکـ ــرایت »وایـ ــا سـ بـ
دچارشـــده گان؛ کـــه ممکـــن در پـــی تشـــویق 
ـــا  ـــت ی ـــران  قیم ـــن گ ـــک پیراه ـــدن ی ـــه خری ب
ـــن  ـــه ای ـــون« ب ـــیت »آی ف ـــک س ـــدن ی ـــه خری ب
ــر رو  ــی او زیـ ــود و ُکل زنده گـ ــا وارد شـ فضـ

ـــردد. گ
ـــگاه   ـــن فروش ـــه در آن چندی ـــل ک ـــو کاب ـــهر ن ش

دارد  قـــرار  مفشـــن  و  لوکـــس  لباس هـــا 
مصـــداق بـــارزی اســـت بـــرای تعریـــف ایـــن 
ــد از  ــر خریـ ــان دیگـ ــر جوانـ ــت. اکثـ وضعیـ
ـــد و  ـــأن می پندارن ـــر ش ـــل را کس ـــدوی« کاب »من
برداشـــتی کاذب ذهنـــی آن هـــا ایـــن اجـــازه را بـــه 
آن هـــا نمی دهـــد تـــا در میـــان عـــام مـــردم در 
ـــد.  ـــداری کنن ـــاس خری ـــدم زده و لب ـــدوی« ق »من
در شـــهر  کاال های کـــه  اکثـــر  در حالی کـــه 
نـــو کابـــل کـــه بـــا قیمـــت چندیـــن مرتبـــه 
ــه  ــند هیچ گونـ ــروش می رسـ ــه  فـ ــر بـ گران تـ
ـــد،  ـــل ندارن ـــدوی« کاب ـــای »من ـــا کااله ـــی ب تفاوت
ــد  ــت می کننـ ــمتی حرکـ ــه سـ ــا بـ ــا آدم هـ امـ
کـــه ذهن شـــان بـــه آن ســـمت ارجحیـــت 
روی  بـــر  نشســـتن  همین گونـــه  می دهـــد. 
ــاغ  عمومـــی بـــرای  بالکـــن »کافی«هـــای پل بـ
ـــی  ـــی تلق ـــر نامطلوب ـــا دیگـــر ام ـــی از جوان ه خیل
گردیـــده و باعـــث پاییـــن آمـــدن جایگاه شـــان 
در نـــزد دوســـتان و هم قطـــاران محســـوب 
ـــک  ـــوض ی ـــد در ع ـــح می دهن ـــردد. ترجی می گ
غـــذای لـــوکال و ارزان قیمـــت بـــه رســـتوران 
ـــد  ـــو برون ـــهر ن ـــترکوک« در ش ـــا »مس ـــو« ی »الفرن
ــتر در بـــدل خـــوردن  ــه بیشـ ــن مرتبـ چندیـ
ــز«  ــا »چکن ونگـ ــی یـ ــزا«ی ایتالیایـ ــک »پیتـ یـ
ــایس«  ـــای »سـ ـــد. چای خانه ه ــول بپردازن پـ
و »آی کیفـــی« از دیگـــر اماکنـــی هســـتند کـــه 
بـــرای چنـــد لحظـــه نشســـتن در آن بایـــد 
صدهـــا افغانـــی پـــول پرداختـــه شـــود. بـــا آن 
هـــم جوانـــان حاضـــر انـــد تـــا ســـاعت ها در 
ـــی در  ـــت 80 افغان ـــا پرداخ ـــته و ب ـــا نشس آن ج
ـــلطۀ  ـــر س ـــود ب ـــای، خ ـــاس چ ـــک گی ـــدل ی ب
ــند!  ــداوم بخشـ ــرمایه داری تـ ــرمایه دار و سـ سـ
ــی  ــه امنیت روانـ ــت چگونـ ــن وضعیـ ــا ایـ امـ

شـــهروندان عـــادی را برهـــم میزنـــد؟

برهم خوردن امنیت روانی اجتماع
اکثـــر  استخوان ســـوز  فقـــر  و  بیـــکاری 
ــت  ــرده اسـ ــن کـ ــود را پهـ ــن خـ ــا دامـ جاهـ
و تجمـــات و زنده گـــی گلوبالیـــس شـــده 
نیـــز نیمـــه ناتمـــام ایـــن مشـــکات را بـــرای 
توده هـــا تکمیـــل کـــرده اســـت، تاجایـــی  کـــه 
این روزهـــا داشـــتن یـــک زنده گـــی معمولـــی 
ــت.  ــده اسـ ــور شـ ــخت تر از تصـ ــی سـ خیلـ
بیمـــاری تجمل گرایـــی بیشـــتر از هـــر زمـــان 
ــا  ــت؛ حتـ ــرده اسـ ــدا کـ ــیوع پیـ ــری شـ دیگـ
اگـــر شـــما اهـــل تجمل گرایـــی نباشـــید و 
ـــود  ـــان کار خ ـــا هم ـــد ب ـــت داری ـــه در دس آنچ
ـــا  ـــت. ام ـــادی اس ـــت ع ـــد، وضعی را راه بیندازی
ــد،  ــت تان بیایـ ــی دسـ ــول خوبـ ــت پـ کافیسـ
ـــت  ـــمت حرک ـــه آن س ـــک ب ـــورت اتوماتی به ص

خواهیـــد کـــرد.
امـــا اکثریـــت مطلـــق افـــراد پـــول کافـــی کـــه هیـــچ 
ـــدن  ـــا دی ـــد و ب ـــرای خـــوردن ندارن ـــی ب ـــا نان حت
ـــرا  ـــان مصرف گ ـــدادی در اطراف ش ـــه تع ـــن  ک ای
و تجمل گـــرا هســـتند، امنیـــت روانـــی آن هـــا 
برهـــم خـــورده و بـــه ســـختی های زنده گـــی 
معمولـــی شـــان افـــزوده می شـــود. از ســـویی 
هـــم رســـانه های داخلـــی و خارجـــی بـــا 
»ســـریال«ها  و  برنامه هـــا  پخـــش  و  نشـــر 
کـــه اکثریـــت مطلـــق آن هـــا نشـــان دهندۀ 
شـــیوه های زنده گـــی مـــدرن و گلوبالیـــس 
ـــج  ـــی تروی ـــای اصل ـــتند، از جریان ه ـــده هس ش
ناامنـــی روانـــی در میـــان الیه هـــای فقیـــر 

محســـوب می شـــوند.
بـــرای جلوگیـــری از آشـــکار شـــدن شـــکاف 
میـــان الیه هـــای تهی دســـت جامعـــه بـــا 
ــًا  ــی کامـ ــک بازبینـ ــد یـ ــا، بایـ مصرف گراهـ
ــورت داده  ــأله صـ ــه مسـ ــبت بـ ــادی نسـ بنیـ
شـــود. هـــر چنـــد در تمامـــی از کشـــورهایی  
اقتصـــادی  چرخـــه  تشـــکیل دهنده  کـــه 
بین المللـــی هســـتند و هـــم کشـــورهایی  کـــه 
ـــن  ـــت ای ـــم اس ـــی حاک ـــرال دموکراس ـــا لب در آنه
وضعیـــت اساســـًا غیرقابـــل کنتـــرل می باشـــد. 
ـــه وارد چرخـــۀ  ـــا در بســـیاری از کشـــوهایی  ک ام
ــاس  ــر اسـ ــی بـ ــه بین المللـ ــادی جامعـ اقتصـ
ــن  ــتند، ایـ ــی نیسـ ــب انگلیسـ ــف مکتـ تعریـ
ـــری  ـــن ام ـــت و چنی ـــرل اس ـــل کنت ـــت قاب وضعی
ــته  ــت  دولت هـــا قـــرار داشـ بایـــد در اولویـ

باشـــد.
رســـانه های  مخصوصـــن  نهادهـــا  تمامـــی 
دیـــداری حساســـیت مســـأله در نظـــر داشـــته 
ـــت  ـــش ارجحی ـــس« خوی ـــه »بزن ـــا ب ـــند و تنه باش
ـــه  ـــا مداخل ـــه دارد ب ـــت وظیف ـــا دول ـــد و حت ندهن
در بـــازار و ایـــن وضعیـــت را کنتـــرل کنـــد.
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تجمالت اغواگر 
و سختی های داشتن 
یک زنده گی معمولی

امـــااکثریـــتمطلـــقافـــرادپـــولکافـــیکـــههیـــچحتـــا
ـــه ـــنک ـــدنای ـــادی ـــدوب ـــوردنندارن ـــرایخ ـــیب نان
تعـــدادیدراطرافشـــانمصرفگـــراوتجملگـــرا
ــوردهو ــمخـ ــابرهـ ــیآنهـ ــتروانـ ــتند،امنیـ هسـ
ــزوده ــانافـ ــیشـ ــیمعمولـ ــختیهایزندهگـ ــهسـ بـ
میشـــود.ازســـوییهـــمرســـانههایداخلـــیو
خارجـــیبـــانشـــروپخـــشبرنامههـــاو»ســـریال«ها
ـــیوههای ـــاندهندۀش ـــانش ـــقآنه ـــتمطل ـــهاکثری ک
زندهگـــیمـــدرنوگلوبالیـــسشـــدههســـتند،از
ـــان ـــیدرمی ـــیروان ـــجناامن ـــیتروی ـــایاصل جریانه

الیههـــایفقیـــرمحســـوبمیشـــوند.
ــان ــکافمیـ ــدنشـ ــکارشـ ــریازآشـ ــرایجلوگیـ بـ
مصرفگراهـــا، بـــا جامعـــه تهیدســـت الیههـــای
بایـــدیـــکبازبینـــیکامـــًابنیـــادینســـبتبـــه
ـــیاز ـــددرتمام ـــرچن ـــود.ه ـــورتدادهش ـــألهص مس
کشـــورهاییکـــهتشـــکیلدهندهچرخـــهاقتصـــادی
بینالمللـــیهســـتندوهـــمکشـــورهاییکـــهدر
ـــنوضعیـــت ـــرالدموکراســـیحاکـــماســـتای ـــالب آنه
در امـــا میباشـــد. کنتـــرل غیرقابـــل اساســـاً
بســـیاریازکشـــوهاییکـــهواردچرخـــۀاقتصـــادی
جامعـــهبینالمللـــیبـــراســـاستعریـــفمکتـــب
ــتند،ایـــنوضعیـــتقابـــلکنتـــرل انگلیســـینیسـ
ــا اســـتوچنیـــنامـــریبایـــددراولویـــتدولتهـ

ــتهباشـــد. ــرارداشـ قـ
تمامـــینهادهـــامخصوصـــنرســـانههایدیـــداری
حساســـیتمســـألهدرنظـــرداشـــتهباشـــندوتنهـــابـــه
»بزنـــس«خویـــشارجحیـــتندهنـــدوحتـــادولـــت
ـــت ـــنوضعی ـــازاروای ـــهدرب ـــامداخل ـــهداردب وظیف

راکنتـــرلکنـــد
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ــران  ــناخته ترین ــــ بح ــن ــــ و ناش ــال از وخیم تری 80 س
ــینی«  ــرۀ »عقب نش ــا خاط ــذرد ام ــا می گ ــِی اروپ پناهندهگ
هنــوز در ذهــن مادلِــن مورِنــا زنــده اســت. خانــوادۀ 
ــس از  ــه پ ــد ک ــپانیایی یی بودن ــزار اس ــان 500 ه او در می
ــر  ــو در اواخ ــای فرانک ــت نیروه ــه دس ــلون ب ــقوط بارس س
جنــگ داخلــِی اســپانیا در 26 جنــوری 19۳9 از طریــق 
فرانســه گریختنــد،  بــه  پیِرنــه ی شــرقی  رشــته کوه های 
رویــدادی کــه بــه یکــی از بزرگ تریــن مهاجرت هــای 

ــد. ــل ش ــر تبدی ــِی دوران معاص جمع
ــِی  ــرۀ باورنکردن ــتند، منظ ــای مس ــده  فیلم ه ــا و بری عکس ه
سرازیرشــدِن نیــم میلیــون نفــر بــه شــهرهای مــرزِی 
پوجِســردا در اســپانیا و پَِرتس-دو-مولــو و پِرتــوس در 
ــارزان  ــودکان، مب ــان و ک ــد ــــ زن ــان می دهن ــه را نش فرانس
ــی«.  ــگاد بین الملل ــای »بری ــواه، و اعض ــلح جمهوری خ مس
لَنِدپانــدان )L’Indépendant( ، روزنامــۀ فرانســوی زبان 
محلــی، از منظــرۀ »فراموش نشــدنِی گروهــی از غیرنظامیــان، 
ــت. ــخن گف ــات« س ــا و حیوان ــلح، خودروه ــربازان مس س

مورنــا، کــه در دهکــدۀ وینچــا، واقــع در دامنــۀ پیرنــه، 
زندهگــی می کنــد، می گویــد: »وقتــی بارســلون ســقوط 
کــرد شــش ســاله بــودم. پــدر و عمویــم دوشــادوش 
ــدیم  ــور ش ــن مجب ــد. بنابرای ــان می جنگیدن جمهوری خواه
ــم.  ــرار کنی ــرز فرانســه ف ــِی م ــتای مان در نزدیک ــه از روس ک
ــا مــا  ــرادر، عمــه، مادربــزرگ و پــدر بزرگــم هــم ب مــادر، ب
بودنــد. پــدر بزرگــم عصبانــی بــود و می گفــت: »چــرا بایــد 
ــرده ام.«  ــدی نک ــچ کار ب ــن هی ــم؟ م ــرک کنی ــا را ت این ج
ــودم.  ــیده ب ــی ترس ــن خیل ــد و م ــت زده بودن ــه وحش هم
ــاس و  ــت لب ــد دس ــز چن ــم. ج ــه در خطری ــتیم ک می دانس
کمــی خــرت و پــرت چیــزی برنداشــتیم. مــن عروســکم را 

ــردم.« ــا خــود ب ب
»جــاده نزدیــک فرانســه تمــام شــد. بنابرایــن مجبــور شــدیم 
ــرد  ــی س ــوا خیل ــم. ه ــور کنی ــول دار« عب ــۀ »ک ــه از گردن ک
ــم،  ــا می کردی ــان را ره ــد اموال م ــد. بای ــرف می باری ــود و ب ب
نمی توانســتیم آنهــا را بــا خــود ببریــم. کلبه یــی بــرای 
خوابیــدن پیــدا کردیــم. بعــد از مدتــی صاحبــش آمــد. معلوم 
شــد کــه از خویشــاوندان دو رمــان اســت. صبــح مــرا روی 
دوشــش گذاشــت و آن قــدر رفتیــم تــا وارد فرانســه شــدیم.«
ــه  ــرز فرانس ــه م ــو ب ــای فرانک ــروری 19۳9 نیروه در 1۳ فب
بــه  امســال  یافــت.  پایــان  »عقب نشــینی«  و  رســیدند 
ــداد،  ــن روی ــالگرد ای ــتادمین س ــت هش ــور گرامی داش منظ
ســاحل  در  شــد.  خواهــد  برگــزار  گوناگونــی  مراســم 
ــۀ  ــد، در هم ــد ش ــزار خواه ــی برگ ــگاه عکاس ــه نمایش آرژل
ــگاه ها  ــی نمایش ــای قدیم ــه اردوگاه ه ــک ب ــتاهای نزدی روس
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بر پناهنده گان 
دوران حکومت فرانکو 

چه گذشت؟ و ســخنرانی هایی برگــزار و نمایش هایــی اجــرا خواهــد 
شــد و وب ســایت جدیــدی آغــاز بــه کار خواهــد کــرد. 
ــت.  ــته اس ــه داش ــال ها ادام ــکار س ــکوت و ان ــا س ام
آنیـِـس ســاجالولی، مدیــر مــوزۀ یادبــودی در ریوســالت 
)Rivesaltes(، نزدیــک پِرپینیــان، می گویــد: »ثبــت 
تاریــخ عقب نشــینی هنــوز ادامــه دارد.« ریوســالت 
ــود کــه هــزاران  ــِی یکــی از اردوگاه هایــی ب محــل برپای
تــن از زندانیانــش در کام مــرگ فــرو رفتنــد. ســاجالولی 
ــی  ــر کس ــم. ه ــات را نمی دانی ــوز جزیی ــد: »هن می افزای

ــت.« ــی داش ــت متفاوت سرگذش
رفتــار فرانســوی ها بــا پناهندهــگان خصمانــه بــود. 
ــودند  ــا گش ــه روی آنه ــا را ب ــور مرزه ــووالن کش مس
و وقتــی نیروهــای فرانکــو، کــه جمهوری خواهــان 
 )Le Perthus( را تعقیــب می کردنــد، بــه پرتــوس
رســیدند، فرانســوی ها مرزهــا را بســتند. امــا آنهــا 
ــچ وجــه  ــه هی ــده ب ــن تعــداد پناهن ــی از ای ــرای میزبان ب
ــه  ــت، ن ــود داش ــی وج ــه غذای ــتند: ن ــی نداش آمادهگ
ــان  ــرای در ام ــرپناهی ب ــه س ــتی و ن ــات بهداش امکان
مانــدن از آب وهــوای طاقت فرســای کوهســتان. هــر 
ــن  ــان را بی ــه ن ــک تک ــر ی ــد از ظه ــاعت ۳ بع روز س
پنــج پناهنــدۀ خســته و مأیــوس تقســیم می کردنــد و بــه 
ــد.  هــر یــک از آنهــا یــک فنجــان کوچــک آب می دادن

ــس. ــن و ب همی
ــا،  ــوادۀ مورن ــکان خان ــل اس ــو، مح در پرتس-دو-مول
ــان  ــرماخوردهگی ج ــر س ــر اث ــودکان ب ــیاری از ک بس
مبــارز را خلــع ســاح  باختنــد. جمهوری خواهــان 
کردنــد و پناهندهــگان را ابتــدا محصــور کردنــد و ســپس 
بــه اردوگاه هــای گوناگــون فرســتادند. فرانســوی ها ایــن 
ــوادۀ  ــد. خان ــذار کردن ــه ســربازان ســنگالی واگ کار را ب
ــد،  ــی بردن ــان نزدیک ــی در هم ــه اردوگاه ــا را ب مورن
امــا مبــارزان و پســرهای بزرگ تــر از 14 ســال را 
بــه اردوگاه هــای تازه تأسیســی در اطــراف پرپینیــان 
ــت.  ــاعدی داش ــوای نامس ــه آب وه ــد ک ــل کردن منتق
دیویــد وینگیــت پایــک، مــورخ جنــگ داخلــی اســپانیا، 
ــار  ــی رفت ــرای جنگ ــر از اس ــا بدت ــا آنه ــد: »ب می گوی
ــد.«  ــورد کردن ــکاران برخ ــل جنایت ــا مث ــا آنه ــد. ب کردن
بدتریــن اردوگاه هــا در ســواحل آرژلــه، َسن-ســیپریان و 
لــو بــارکاره بــود ــــ در ایــن اردوگاه هــا بادهــای تنــدی 
ــوا  ــاد، و آب وه ــه راه می افت ــن ب ــان ش ــد، توف می وزی
ــخ اســپانیا  ــود. هلــن گراهــام، اســتاد تاری طاقت فرســا ب
در رویــال هالــوِوی در دانشــگاه لنــدن، می گویــد: »فقــط 
ــادر  ــان چ ــا سرپناه ش ــاردار. تنه ــیم خ ــود و س ــه ب ماس
بــود. نــه بــه آب تــازه دسترســی داشــتند و نــه خبــری 

از حمــام و توالــت بــود ــــ تمــام ایــن نیازهــا را بــا آب 
ــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــد. پناهندهگان ــرف می کردن ــا برط دری
اردوگاه هــا وارد می شــدند بیمــار بودنــد. بنابرایــن، 
مشــکل حــاد عبــارت بــود از اســهال و حصبــه. بســیاری 

ــد.« ــا ُمردن از آنه
ــی« از  ــت مال ــر »حمای ــرد معتب ــک ف ــه ی ــی ک ــا وقت ت
پناهندهــگان را بــر عهــده نمی گرفــت، هیــچ یــک 
از آنهــا را آزاد نمی کردنــد. مطبوعــات دست راســتی 
ــا  ــد و ادع ــن می زدن ــل دام ــردم مح ــت م ــه خصوم ب
ــا  ــه کار ی ــی، تب ــده گان زندان ــر پناهن ــه اکث ــد ک می کردن
کمونیســت  فتنه گــر انــد، و شــکایت آنهــا از آب وغــذای 

جیره بنــدی  شــده را مســخره می کردنــد.
ــز 19۳9 شــروع شــد  ــی دوم در پایی وقتــی جنــگ جهان
اردوگاه هــا هنــوز پابرجــا بــود. پــس از ســقوط فرانســه 
ــت  ــت حکوم ــه دس ــا ب ــن اردوگاه ه ــال 1940 ای در س
خایــن ویشــی افتــاد کــه همدســت نازی هــا بــود. آنهــا 
50 هــزار زندانــی دیگــر را هــم در ایــن اردوگاه هــا جای 
ــان و دیگــر  ــًا یهودی ــازه وارد را عمدت ــان ت ــد. زندانی دادن
و  همجنس گرایــان  )کولی هــا،  نامطلــوب«  »عناصــر 
ــپانیایی  ــان اس ــد. زندانی ــکیل می دادن ــت ها( تش کمونیس
ــادگان   ــب از پ ــا 600 جری ــتند ت ــگاری واداش ــه بی را ب
ــازه وارد  ــان ت ــرای زندانی ــی ب ــه اردوگاه ــالت را ب ریوس
تبدیــل کننــد. ســاجالولی می گویــد: »ریوســالت بــه 
اردوگاهــی بــرای نگــه داری گروه هــای مختلفــی از 
ــد.  ــل ش ــا تبدی ــرایط طاقت فرس ــرود در ش ــای مط آدم ه
ــرگ  ــه کام م ــالت ب ــودی را از ریوس ــش از 2000 یه بی

ــتادند.« فرس
آنتونیــو دو ال فوئِنتــه ای فـِـراز 89 ســال دارد و خاطــرات 
پــدرش  اســت.  زنــده  ذهنــش  در  هنــوز  آن دوران 
مبــارزی جمهوری خــواه بــود. در فبــروری 19۳9 وقتــی 
خانــواده اش از پوجســردا بــه فرانســه گریختنــد 9 ســال 
بیشــتر نداشــت. چهــار ســال بعــدی را در هفــت اردوگاه 
مختلــف گذرانــد. او می گویــد: »ریوســالت از همــه 
ــرایط  ــا در ش ــال را آن ج ــه دو س ــک ب ــود. نزدی ــر ب بدت
ــرد. از  ــا م ــم همان ج ــادر بزرگ ــم. م ــپری کردی ــدی س ب
همــه بدتــر ایــن بــود کــه نمی دانســتیم پــدر و عمویــم 
کجــا هســتند. ســردمان بــود و گرســنه، و از همــه بدتــر، 
وحشــت زده بودیــم. می دیدیــم کــه یهودیــان را بــه 
ــان  ــر سرش ــه ب ــتیم چ ــا نمی دانس ــتند ام ــان می فرس آلم

می آیــد.«
در ســال 2015  ریوســالت  اردوگاه  یادبــود  مــوزه ی 
گشــایش یافــت. ســاجالولی می گویــد: »20 ســال بــرای 
ــت  ــهردار می خواس ــم. ش ــوزه جنگیدی ــن م ــاد ای ایج
ــار  ــا فش ــد.« ام ــان کن ــاک یکس ــا خ ــادگان را ب ــن پ ای

مورخــان و انجمــن »پســران و دختــران جمهوری خواهــان 
اســپانیایی و فرزنــدان مهاجــران اســپانیایی« از تخریــب ایــن 
پــادگان متروکــه جلوگیــری کــرد. اکنــون ایــن پــادگان بــه 
ــاک  ــی دردن ــتن خاطره ی ــه  داش ــده نگ ــرای زن ــوزه ای ب م

ــل شــده اســت. تبدی
حــدود 200 هــزار پناهنــده بــه اســپانیا بازگشــتند ــــ البتــه 
پــس از ایــن کــه فرانســه آنهــا را بــه ایــن کار تشــویق کــرد 
و فرانکــو بی شــرمانه بــه دروغ گفــت کــه بــا آغــوش بــاز 
ــه  ــه در فرانس ــی ک ــرد. آنهای ــد ک ــتقبال خواهن ــا اس از آنه
ــدند،  ــل ش ــدیدی را متحم ــج ش ــد، درد و رن ــی ماندن باق
بــه  اردوگاه دیگــری فرســتاده و  بــه  اردوگاه  یــک  از 
بیــگاری کشــیده شــدند. مبــارزان جمهوری خواهــی کــه از 
اردوگاه هــا گریختنــد بــه نهضــت مقاومــت پیوســتند. بقیــه، 
از جملــه خانــواده ی مورنــا، بــا فقــر و انــواع محرومیت هــا 
ــه ی  ــرانجام در جامع ــا س ــد ام ــرم کردن ــه ن ــت و پنج دس
ــکل  ــش ش ــخ و هویت ــه تاری ــدند و ب ــذب ش ــی ج محل
دادنــد. بااین همــه، تــا وقتــی فرانکــو زنــده بــود، نتوانســتند 
ــاد آوردن ایــن واقعیــت حتــی  ــه ی ــد. ب ــه اســپانیا برگردن ب
80 ســال بعــد هــم مورنــا را بــه گریــه می انــدازد: »پــدر و 

ــد.« ــپانیا را ندیدن ــت اس ــر هیچ وق ــادرم دیگ م
 

گاه شمار عقب نشینی
26 جنوری 19۳9

بارســلون، آخریــن ســنگر جمهوری خواهــان اســپانیایی در 
کاتالونیــا، بــه دســت نیروهــای فاشیســت فرانکــو می افتــد 
و مبــارزان جمهوری خــواه و خانواده های شــان از شــهر 

می گریزنــد.
27-8 جنوری

ــان،  ــگان ــــ زن ــه روی پناهنده ــش را ب ــه مرزهای فرانس
کــودکان و مجروحــان ــــ می گشــاید.

۳0 جنوری
ــه  ــاحل آرژل ــی در س ــگان را در اردوگاه ــه پناهنده فرانس

حبــس می کنــد.
5-9 فبروری

ــینی  ــه عقب نش ــلحی را ک ــان مس ــه جمهوری خواه فرانس
و  تســلیحات  و  می دهــد  راه  کشــور  بــه  کرده انــد، 

خودروهــای آنــان را مصــادره می کنــد.
9 فبروری

نیروهــای فرانکــو، کــه پناهندهــگان را تعقیــب می کردنــد، 
ــرز می رســند. ــه م ب

11 فبروری به بعد
اردوگاه هایــی در سراســر پیرنــه ی شــرقی و نواحــی اطــراف 
ــده در  ــارس 250 هــزار پناهن ــا اواســط م ــا می شــود. ت برپ

ــس می شــوند. ــا حب آنه
1۳ فبروری

آخریــن پناهندهــگان از مــرز عبــور می کننــد. مــرز کامــًا 
ــد. ــان می یاب ــینی« پای ــود و »عقب نش ــته می ش بس

تــاوقتــیکــهیــکفــردمعتبــر»حمایــتمالــی«ازپناهنــدهگانرابــرعهــدهنمیگرفــت،هیــچیــکاز
آنهــاراآزادنمیکردنــد.مطبوعــاتدستراســتیبــهخصومــتمــردممحــلدامــنمیزدنــدوادعــا
ــااز ــد،وشــکایتآنه ــران ــاکمونیســتفتنهگ ــهکاری ــی،تب ــدهگانزندان ــرپناهن ــهاکث ــدک میکردن

ــد ــدیشــدهرامســخرهمیکردن ــذایجیرهبن آبوغ

حــدود200هــزارپناهنــدهبــهاســپانیابازگشــتندــــالبتــهپــسازایــنکــهفرانســهآنهــارابــهایــنکار
ــرد. ــدک ــااســتقبالخواهن ــازازآنه ــوشب ــاآغ ــهب ــتک ــهدروغگف ــوبیشــرمانهب ــردوفرانک تشــویقک
آنهایــیکــهدرفرانســهباقــیماندنــد،دردورنــجشــدیدیرامتحمــلشــدند،ازیــکاردوگاهبــهاردوگاه
ــد ــاگریختن ــهازاردوگاهه ــیک ــارزانجمهوریخواه ــگاریکشــیدهشــدند.مب ــهبی ــتادهوب ــریفرس دیگ
ــواعمحرومیتهــادســتو ــافقــروان ــا،ب ــوادهیمورن ــهخان ــهنهضــتمقاومــتپیوســتند.بقیــه،ازجمل ب
پنجــهنــرمکردنــدامــاســرانجامدرجامعــهیمحلــیجــذبشــدندوبــهتاریــخوهویتــششــکلدادنــد.

ــد ــهاســپانیابرگردن ــود،نتوانســتندب ــدهب ــاوقتــیفرانکــوزن بااینهمــه،ت

ُرسکاوارد
برگردان:عرفانثابتی



Year 11 l NO 2513 l Tuesday l 18 June 2019 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل يوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صديق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 0744600630
نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر نبشته ها به 
نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

https://www.facebook.com/MandegarDailyNews/

https://t.me/mandegardaily
https://twitter.com/mandegardaily

www.mandegardaily.com

د ولــي جرګــې داراالنشــاء وايــي، پخوانیــو نــږدې ۱۲۰ 

وکیالنــو تراوســه خپلــې وســلې نــه دي ســپاريل.

ــي  ــاء چارواک ــې د داراالنش ــي جرګ ــم د ول ــه ه ــه څ ک

ــل،  ــې وی ــو وی ــتل خ ــه وانه خېس ــو نومون ــو وکیالن د دغ

ــلې او  ــې وس ــو خپل ــو وکیالن ــږدې ۱۲۰ پخوانی ــه ن تراوس

ــپاريل. ــه دي س ــات ن ــي امکان دولت

د ولــي جرګــې د داراالنشــاء اداري او پالیــي مرســتیال 

ــه  ــو ت ــه ورځ ازادي راډي ــنبې پ ــب د دوش ــه غال ــم الل رحی

وویــل، دوی امنیتــي ارګانونــو تــه رســمي مکتــوب لیږلــی، 

خــو تراوســه پــورې یــې اقــدام نــه دی کــړی.

ــې  ــمېر ی ــې ش ــان چ ــدود کس ــوازې مح ــوي: »ی دی زیات

ــپاريل،  ــې س ــلې ی ــې وس ــېږي خپل ــه رس ــو ت ــا ۸ تن ۷ ی

ــه  ــږدې ۱۲۰ ت ــې ن ــمېر ی ــې ش ــو چ ــو وکیالن ــو ډېری خ

رســېږي تراوســه یــې خپلــې وســلې او مهــات شــورا تــه 

ــه دي ســپاريل، مــوږ رســًا لــه دوی غوښــتي او امنیتــي  ن

ارګانونــو تــه رســمي مکتــوب لېــږل شــوی، خــو تراوســه 

ــوی.« ــه دی ش ــدام ن ــړاو اق ــه دې ت پ

ــان  ــوړي کس ــي لوړپ ــګونو دولت ــه لس ــي، پ ــه وای راپورون

چــې پخــواين وزیــران، والیــان او ځینــې نــور کســان 

ــه  ــال کوم ــې اوس مه ــه دې چ ــه ل ــامل دي، پرت ــې ش په ک

رســمي دنــده ولــري د حکومــت ګــران بیــه او زرې نقلیــه 

وســایط کاروي.

ــد د دوی د  ــي بای ــي چارواک ــټ حکومت ــر بنس ــون پ د قان

ــدو  ــو اړون ــات خپل ــي امکان ــدو رسه دولت ــه ختمې ــدې ل دن

ــپاري. ــه وس ادارو ت

خــو د ولــي جرګــې یــو شــمېر غــړي وايــي، هغــه شــمېر 

وکیالنــو چــې خپلــې وســلې او نــور امکانــات یــې نــه دي 

ســپاريل، د یــو شــمېر حکومتــي کړیــو له خــوا یــې مالتــړ 

کېــږي.

ــه واک  ــي: »د دوی پ ــه اړه واي ــې پ ــت ی ــان برشدوس رمض

کــې ال هــم دولتــي موټــر، وســلې، کارټ او د ولــي 

جرګــې ځانګــړي »و ـ ج« موټــر دي چــې ګڼــې ســتونزې 

ــود  ــت موج ــخت مقاوم ــوا س ــوي او د دوی له خ ــدا ک پی

ــرې  ــم ت ــوا ه ــو له خ ــي کړی ــمېر حکومت ــو ش دی او د ی

ــږي.« ــړ کې مالت

ازادي رآډیــو هڅــه وکــړه څــو پــه دې اړه د افغانســتان 

ــه  ــو د دغ ــي، خ ــم واخ ــر ه ــارو وزارت نظ ــو چ د کورنی

ــې  ــا ی ــه او بی ــړی ژمن ــي لوم ــرت رحیم ــد ن وزارت ویان

ــړه. ــو ډډه وک ــه ویل ــه څ ــه دې اړه ل پ

تــردې وړانــدې بیــا د افغانســتان جمهــوري ریاســت 

ــو  ــدي دی او ټول ــې ج ــه ک ــه دې برخ ــت پ ــي، حکوم وی

ارګانونــو تــه یــې امــر کــړی چــې پــه دې اړه پلټنــې وکــړي 

ــوي. ــایط راوګرځ ــه وس ــي نقلی ــول دولت او ټ

ــه  ــه پ ــه نوم ــو ل ــي، د وکیالن ــان واي ــمېر کارپوه ــو ش ی

ــه  ــل جرمون ــه ښــار کــې بېالبې ــې اخېســتنې دا مهــال پ ګټ

تــررسه کېــږي، نــو پــه کار ده چــې اړونــدې ادارې لــه دغــو 

وکیالنــو وســلې او نــور دولتــي امکانــات چــې د دوی پــه 

ــوي. ــدالی يش را وګرځ ــۍ متامې بدنام

د افغانسـتان پـه ختیـځ کـې د داعـش یـا اسـالمي دولـت ډلې 

فعالیتونـو زیاتـې انديښـنې پـارويل دي.

د افغانسـتان پـه ختیـځ پـه خاصـه توګـه کونـړ کـې داعـش 

یـا اسـالمي دولـت ډلـې فعالیتونـه زیـات کـړي او تـاوان یـې 

اوړي. تـه  ملکیانـو 

• کونړ کې د داعش فعالیتونه

د کونـړ یـوه قومـي مـرش نرالله خـان پرون شـپه »یکشـنبه د 

جـوزا ۲۶« لـه ازادي راډيـو رسه پـه مرکـه کـې دا خـره وکړه.

هغـه وویـل چـې عـام خلـک مجبـوره دي څـو د داعـش او 

طالبانـو د جنـګ له ویـرې هر څه پریـږدي او ځانونـه خوندي 

سـیمو تـه ورسـوي: »خلـک داسـې خپلـو سـیمو کې مېشـت 

و چـې هېـڅ ښـارونو تـه راوتـي نـه و. پـه دې معنی نـه چې د 

داعـش، طالـب یـا هـم دولت پلویـان و هسـې یې خپـل ژوند 

تیـراوه. هغـه ټول تـرې پاتې شـول. اوس چې بیـا جنګ راځي 

بیـا بـه کـډه کېـږي. د دوی لپـاره نـه چـا کمـپ جـوړ او نه یې 

هـم امکانـات ورکړل.«

نراللـه خـان وايـي، سـږ کال یـو وار مخکـې هـم د داعـش 

او طالبانـو د جنـګ پـه خاطـر یـوازې د چپـې درې درې زره 

کورنـۍ لـه سـیمې ووتلـې.

د ملګـرو ملتونـو د بـرشي مرسـتو د همغـږۍ دفـر سـږکال 

پـه اپرېـل میاشـت کـې یـو رپـوټ خپـور کـړی و او ویـي یې 

چـې پـه کونـړ کـې د داعـش او طالبانـو جنـګ بـرشي ناورین 

رامنځتـه کـړی دی.

پـه یـاد رپـوټ کې راغي چـې د جګړو لـه امله یـوازې د چپې 

درې څـه بانـدې ۳۱۰۰ کورنـۍ بې ځایه شـوي چې د کسـانو 

شـمېر یې له ۲۱ زرو اوړي.

د ملګـرو ملتونـو یـادې ادارې ویـي و چـې بـې ځایـه شـوي 

کسـان خـوړو او روغتیايـي خدماتـو تـه اړتیـا لـري.

د کونـړ قومـي مـرش نراللـه خـان وايـي، له بـې ځایه شـویو 

رسه یـوه انـدازه مرسـته وشـوه، خـو هغومـره نه وه چـې د دوی 

د ژونـد ټـول رضوریـات پـوره کـړي او ال هـم ګڼـې کورنۍ له 

سـختو سـتونزو رسه الس او ګریـوان دي.

د هغـو معلوماتـو پـه اسـاس چـې ازادي راډیـو راټـول کـړي 

نـورګل، څوکـۍ،  د کونـړ چپـه دره، 

ځینـو  او  کوړنـګل  وټه پـور،  باډېـل، 

فعالیـت  داعـش  کـې  سـیمو  نـورو 

لـري او وخـت ناوختـه طالبـان پـرې 

کـوي. بریدونـه 

قومـي مـرش نراللـه خان هـم ازادي 

راډیـو رسه پـه خـرو کې د ګڼو سـیمو 

ویـل،  ویـې  او  واخېسـتل  نومونـه 

داعـش ډلـې هغـه سـیمې نیـويل چې 

وو:  فعالـه  پکـې  طالبـان  کلونـو  لـه 

میاشـتو جریـان کـې  »پنځـو- شـپږو 

چپـې  ډیـوه ګل،  باډېـل،  کوړنـګل، 

دا  دي.  سـیمې  غټـې  درې  دوه  درې 

داعـش ونیولـې. لـه پرونه راهیسـې د 

طالبانـو ځینـې تحـرکات شـوي دي. 

زمـوږ د سـیمې »چپـې درې« یـوه سـپني ږیري راتـه وویل چې 

د یکشـنبې لـه ماښـام را پـه دې خـوا هلتـه بیا جنګ پیل شـوی 

دی.«

• نورستان کې د داعش فعالیتونه

د کونـړ پـه ګاونـډ والیت نورسـتان کې بیـا د داعـش فعالیتونه 

ډېـر نـه دي تر سـرګو شـوي او ویل کېـږي چې د دغـه والیت 

یـوازې هغـه سـیمې لـه ګـواښ رسه مخـې دي چـې د کونړ له 

چپـې درې رسه نـږدې پرتې دي.

پـه  عبدالقیـوم څـه وخـت مخکـې  نورسـتان وايل حافـظ  د 

همـدې اړه ازادي راډیـو تـه ویـي و، لـه کلـه چـې په چپـه دره 

کـې د داعـش خوځښـت پیـل شـو د نورسـتان دینـي عاملانو، 

ځوانانـو او قومـي مرشانـو اعـالن وکـړ چـې د داعـش پر ضد 

جنګیږي. بـه 

• ننګرهار کې د داعش فعالیتونه

اخـوا د ننګرهـار د والیتـي شـورا پخوانـی غړی او یو بـا نفوذه 

کـس ذبیح اللـه زمـری وايـي، داعـش که څه هـم د ده پـه خره 

پـه خپـل پخواين قـوت کې نـه دی پاتې خـو ال هـم د ننګرهار 

ځینـې لېـرې پرتې ولسـولۍ له تهدیـد رسه مخ کـوي: »داعش 

هـم  توره بـوړه  پچیـراګام،  خوګیاڼـو،  شـېرزاد،  چپرهـار،  پـه 

هاغـه اسـتقامت کـې ده له طالبانـو رسه په جګړه کـې کېږي. 

لـه حکومـت رسه د دوی د جګـړې تـوان نه لـري.«

د افغانسـتان پـه ختیـځ کـې سـیمه ییز مخـور او مرشان داسـې 

وخـت د داعـش پـه فعالیتونـو اندېښـنه ښـکاره کـوي چې دې 

ډلـې لوړپـوړي امریکایـي چارواکـي هـم اندېښـمن کړي.

د امریـکا د پـوځ د مرکـزي قوماندانـۍ مـرش جـرال فرانـک 

مکنـزي تېـره اوونـۍ ویـي و چـې داعـش پـه افغانسـتان کـې 

امریـکا تـه یـو جـدي ګـواښ دی.

ده د افغانسـتان ختیـځ یـاد کـړی و چـې پـه خـره یـې داعـش 

لـري. پټن ځایونـه  په کـې 

کـه څـه هم جـرال مکنزي ویـي و چـې د امریـکا د ترهګرۍ 

ضـد هڅـو تراوسـه داعـش دومـره نـه ده ځپلـې چې لـه حملو 

بـه  ډلـه  دا  وایـي،  وزارت  دفـاع  افغانسـتان  د  ولویـږي، خـو 

یـويس. له منځـه 

دلیــل اســتعفای خلیــل صدیــق کــه از 
ــک  ــت بان ــمت ریاس ــال ۱۳۹۴ س س
بــه عهــده  را  افغانســتان  مرکــزی 
داشــت، بیمــاری عنــوان شــده اســت.
مرکــزی  بانــک  مســتعفی  رییــس 
افغانســتان تقریبــا هفتــاد ســاله  و 
او  اســت.  لوگــر  والیــت  متولــد 
ــته  ــاد دارد و در گذش ــانس اقتص لیس
ــک  ــی بان ــس اجرای ــوان رئی ــه عن ب
ــوان  ــه عن ــتان و ب ــی افغانس بین الملل
ــزی  ــک مرک ــأت اداری بان ــو هی عض

افغانســتان کار کــرده اســت.
در دوران ماموریــت او بــه عنــوان 

رییــس بانــک مرکــزی، ارزش افغانــی 
بــه عنــوان واحــد پــول افغانســتان بــا 
ــار  ــود. چه ــراه ب ــادی هم ــان زی نوس
ــک  ــت بان ــه او ریاس ــش ک ــال پی س
عهــد  بــه  را  افغانســتان  مرکــزی 
ــود  ــر، ۵۷ افغانــی ب گرفــت، یــک دال
ولــی اکنــون ارزش یــک دالر بــه 
ــت. ــیده اس ــی رس ــش از ۸۰ افغان بی
ــتش  ــان ریاس ــق، در زم ــای صدی آق
چندیــن بــار از »کاذب بــودن« افزایش 
ــی  ــود، ول ــه ب ــر ســخن گفت ــرخ دال ن
ــک  ــدود ی ــش ح ــن صحبت در آخری
ــز  ــی، ناچی ــا بی. بی. س ــش ب ــاه پی م

بــودن تولیــدات داخلــی و کســر 
ــل  ــی را عام ــارت خارج ــزان تج می
ــرد. ــوان ک ــی عن ــش ارزش افغان کاه
او همچنیــن مســایل سیاســی و امنیتی 
ــی را  ــای منطقه ی ــل و تنش ه در داخ
ــل دیگــر کاهــش ارزش  ــز از عوام نی

افغانــی دانســت.
ــود  ــه ب ــا گفت ــا قب ــق ام ــای صدی آق
ــرل  ــارج از کنت ــوارد خ ــن م ــه ای ک
ــای  ــه معن ــت و ب ــزی اس ــک مرک بان
بانــک  پولــی  سیاســت  ضعــف 

مرکــزی افغانســتان نیســت.

رییس بانـک مرکـزی افغـانستان 
استـعفا داد

وليس جرګه:

 ال هم پخوانیو نږدې ۱۲۰ وکیالنو خپلې وسلې نه دي سپاريل

د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعالیتونو زیاتې انديښنې پارويل


