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افغانستان ناآرام ترین کشور 

جهان است
انتخـاباِت 

مفتضح و صـلِح ذلت بار

23

در  ملــی  دفــاع  وزارت 
 13 رهایــی  از  خبرنامه یــی 
ــک  ــی از ی ــی و غیرنظام نظام
زنــدان طالبــان در هلمنــد خبــر 

. هــد می د
در خبرنامــۀ وزارت دفــاع ملــی 
ــمار  ــن ش ــه ای ــت ک ــده اس آم
در  غیرنظامیــان  و  نظامیــان 
یــک عملیــات ویــژۀ نیروهــای 
کمانــدو از ولســوالی نهرســراج 

هلمنــد، آزاد شــده اند.
ــول اردوی عملیات هــای  ــا ق ام
ــه  ــی گفت ــاص در خبرنامه ی خ
ــات،  ــن عملی ــه در ای ــت ک اس

10 تــن آزاد شــده اند.
اردوی  قــول  خبرنامــۀ  در 
آمــده  خــاص  عملیات هــای 
ــات  ــن عملی ــه در ای ــت ک اس
یــک زنــدان طالبــان نیــز از 
ــا  ــان ت ــت. طالب ــه اس ــن رفت بی
ــزی  ــاره چی ــن ب ــون در ای کن

. نــد نگفته ا

جامعـه  و  انتخاباتـی  ناظـر  نهاد  هـای 
مدنـی افغانسـتان از تغییـر رو بـه افزایش 
ارقـام رای دهنـده گان ابـراز نگرانـی کرده  
و  سـامت  مسـاله  ایـن  کـه  می گوینـد 
شـفافیت انتخابـات را زیـر سـوال بـرده 

. ست ا
مسـووالن نهاد هـای انتخاباتـی و جامعـه 
مدنـی روز پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته، در 
یـک نشسـت خبـری در کابـل از نبـود 
ارقـام نهایـی رای دهندگان ابـراز نگرانی 

ند. کرد
مدنـی  جامعـه  رییـس  رفیعـی  عزیـزاهلل 
پخـش  و  نشـر  مجمـا،  یـا  افغانسـتان 
آمارهای متناقص از شـمار رای دهنده گان 
سـوی  از  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
کننـده  نگـران  را  انتخابـات  کمیسـیون 
ارقـام  تغییـر  کـه  گفـت  و  خوانـد 
رای دهنـده گان اذهـان عامـه را مغشـوش 
سـاخته و اسـتقالیت کمیسـیون را زیـر 

بـرده اسـت. سـوال 
از  پـس  روز  سـه  انتخابـات  کمیسـیون 
در  رای دهنـده گان  ارقـام  انتخابـات، 
دو  از  بیـش  را  میـزان  انتخابـات ششـم 
میلیـون رای دهنـده اعـام کـرد و گفـت 
کـه ایـن ارقـام تخمینـی اسـت و نهایـی 

. شـد نمی با
قطعـی  ارقـام  نبـود  وجـود،  ایـن  بـا 
نهادهـای  انتخابـات  در  رای دهنـده گان 

اسـت. کـرده  نگـران  را  ناظـر 

اعضـای  از  یکـی دیگـر  روشـن سـیلن 
جامعـه مدنـی نیـز گفـت کـه نبـود ارقام 
قطعـی رای دهنده گان و نبـود ارقام قطعی 
انتخابـات  بـاز در روز  از شـمار مراکـز 

یکـی از نگرانی هـای جـدی اسـت.
او گفـت: »تـا هنوز لیسـت مراکـزی رای 
مسـدود  انتخابـات  روز  در  کـه  دهـی 
بـوده اند مشـخص نیسـت و الزم اسـت 
ایـن لیسـت بـا لیسـتی مراکـزی کـه قبل 
از انتخابـات مسـدود اعـام شـده بـود، 

تفکیـک شـود.«
در  انتخابـات  برگـزاری  او،  گفتـۀ  بـه 
از  ناظـر  نهادهـای  ناامنـی کـه  محـات 
کـردن  پـر  و  نتوانسـته اند  نظـارت  آن 
شـده  بارکـود  اوراق  بـا  صندوق هـا 
بایومتریکـی سـبب نگرانی شـهروندان و 

نهاد هـای ناظـر انتخاباتـی شـده اسـت و 
کمیسـیون های انتخاباتـی در مورد پاسـخ 

دهنـد. روشـن 
مداخلـه  اینکـه  بیـان  بـا  سـلین  بانـو 
اراکیـن حکومتـی در امـور انتخابـات و 
زورگویی هـا اصـل شـفافیت انتخابات را 
زیـر سـوال برده گفـت کـه متخلفین باید 
نهاد هـای عدلـی و قضایـی معرفـی  بـه 

. ند شو
ناظـر  نهاد هـای  مسـووالن  همچنیـن، 
افغانسـتان  مدنـی  جامعـه  و  انتخابـات 
طریـق  از  ذهنیت سـازی  کـه  می گوینـد 
نشـر اطاعـات نا درسـت و غیر مسـتند 
زمینـه را بـرای بحـران انتخاباتی مسـاعد 
مغشـوش  را  عامـه  اذهـان  و  سـاخته 

می سـازد.
آنـان از نامـزدان خواسـتند کـه از نشـر 
داری  نادرسـت خـود  اطاعـات  چنیـن 
از سـوی  نتایـج  اعـام  منتظـر  و  کـرده 

باشـند. انتخابـات  کمیسـیون 

د افغانسـتان د ټاکنـو خپلواک کمېسـیون وايي، ډېر ژر 

بـه هغـه میلیونونـه رأی پاڼـې قرنطین يش چـې د ټاکنو 

پـه ورځ پاتې دي.

د ولسـمرشۍ ټاکنـو لپـاره د لسـو میلیونـو رأی پاڼـو د 

چـاپ څخـه شـااوخوا اووه میلیونه یې د کمېسـیون په 

والیتـي دفرتونـو کـې ال تـر اوسـه پاتې دي.

والیتـي  ټولـو  وايـي،  کمېسـیون  خپلـواک  ټاکنـو  د 

دفرتونـو تـه امـر شـوی چـې دغـه رأی پاڼې ژر تـر ژره 

کابـل تـه انتقـال کـړي.

د دې کمېسـیون مرسـتیال عصمـت اللـه مـل د جمعې 

پـه ورځ ازادي راډيـو تـه وویـل، هغـه رای پاڼـې چـې 

تـرې کار نـه دی اخیسـتل شـوی، پـه مرکـزي دفرت کې 

بـه ژر تـر ژره قرنطیـن يش.

دی وایـي: ټولـو والیتـي دفرتونـو ته مو امـر کړی چې 

هغـه رأی پاڼـې چې په منظـم ډول والیتونو تـه لېږدول 

شـوې وې، پاتـې یـې بېرتـه مرکـزي دفـرت تـه انتقـال 

يش او دلتـه د څارونکـو او یـو پـاوي پـه حضـور کې 

يش. قرنطین 

خـو پـر ټاکنـو د څـار یـو شـمېر بنسـټونه وايـي چې د 

ولسـمرشۍ ټاکنو پاتـې رأی پاڼې باید وسـوځول يش.

د افغانسـتان د ازادو او عادالنـه ټاکنو بنسـټ فیفا مرش 

یوسـف رشـید وايـي، د ټاکنو خپلـواک کمېسـیون باید 

د څارونکو بنسـټونو، خلکو او رسـنیو ته د رأی پاڼو او 

بایومټریـک پـه اړه روښـانه ځوابونه ورکړي.

ده وویـل: د هغـو رأی پاڼـو برخلیـک چـې د ټاکنـو په 

ورځ نـه دي کارول شـوي، باید ژر تـر ژره معلوم يش، 

ښـه الره دا ده چـې دغـه پاتـې پاڼـې بایـد د څارونکـو 

بنسـټونو پـر وړانـدې د یـوې مشـخصې محاسـبې لـه 

مخـې وسـوځول يش، کـه ټاکنـې دوهـم پـړاو تـه هم 

الړې يش، دغـه پاتـې رأی پاڼـې نـه پکارېـږي، د دې 

لپـاره چـې دوهم پـړاو ټاکنې بـه د دوو نوماندانو ترمنځ 

وي.

خـو د ټاکنـو خپلواک کمېسـیون یو بل کمیشـر موالنا 

محمـد عبداللـه وايـي، د پایلو لـه اعان وروسـته به د 

پاتـې رأی پاڼو پـه اړه پرېکړه ويش.

هغه وايي، د دې پاڼو سوځول د کمېسیون کار دی.

ده زیاتـه کـړه: د وروسـتیو پایلـو لـه اعـان وروسـته 

یـو مشـخص وخـت شـته چـې هغـه فکـر کـوم شـپږ 

لـه شـپږو میاشـتو کمېسـیون  میاشـتې دی، وروسـته 

پرېکـړه کـوي چـې لـه دې رای پاڼـو رسه څـه وکـړي، 

قرنطیـن يش کـه وسـوځول يش.

د افغانسـتان ولسـمرشۍ ټاکنـې د میـزان پـه شـپږمه په 

ټـول هېواد کـې تررسه شـوې.

د ټاکنـو کمېسـیون د وروسـتیو ارقامـو له مخـې په دې 

ټاکنـو ۲ میلیونـه او ۶ سـوه زره رأی پاڼې کارول شـوي 

دي.

د ولسـمرشۍ ټاکنـو لپـاره ۱۰ میلیونـه رأی پاڼې چاپ 

شـوې وې چـې لـه دې ډلـې یـوازې شـااوخوا درې 

میلیونـه یـې وکارول شـوي او ۷ میلیونـه نـورې یـې نه 

دې کارول شـوي.

نهادهای ناظر:
سالمت انتخابات زیر سوال است

13 تن از یک زندان طالبان 
در هلمند آزاد شدند

د انتخاباتو کمېسیون: 

لـه ټاکنـو پاتـې رأی پاڼـې 

بـه ژر تـر ژره قـرنطین شـي

صفحه 3

کابل به اسالم آباد:
میزبانی از گروهی که دستش 

به خون مردم آغشته است، خالف تمام اصول می باشد

طالبـان در ایـن سـفر بـا وزیـر خارجـۀ پاکسـتان دیـدار کرده انـد. در یک بیانیـۀ وزارت خارجۀ این کشـور آمده اسـت که دو طـرف در مورد از »سـرگیری 
گفت وگوهـای صلـح« و »کاهـش خشـونت ها در افغانسـتان« صحبـت کرده انـد. در بیانیـۀ وزارت خارجـۀ پاکسـتان بـه نقـل از شـاه محمود قریشـی، وزیـر 
خارجۀ این کشـور آمده اسـت که فرصت برای صلح در افغانسـتان مسـاعد اسـت و نباید از دسـت رود. در مقابل، سـهیل شـاهین اعالم کرد که هیأت 

طالبـان در دیـدار بـا وزیـر خارجـۀ پاکسـتان در خصـوص »روند صلـح« و »برخی موضوعـات دیگر« صحبت کرده اسـت.
در سـوی دیگـر، حکومـت افغانسـتان نیـز بـه سـفر ایـن هیـأت واکنـش نشـان داده اسـت. صدیق صدیقـی، سـخنگوی ارگ ریاسـت حکومت وحـدت ملی 

گفتـه اسـت: »میزبانـی از گروهـی کـه هنـوز هـم دسـتش بـه خـون مردم افغانسـتان آغشـته اسـت، خالف تمـام اصـول و روابط میان کشـورها اسـت«



میزان حل نشده  انتخابات ششم  هنوز موضوع جنجالِی 
آمده و تاش دارد  پاکستان  به  از قطر  که هیأت طالبان 
که روند گفت وگوهای صلح را از سر آغاز کند. احتمال 
دارد که در روزهای آینده، زلمی خلیل زاد نمایندۀ امریکا 
نیز به پاکستان سفر کند. به نظر می رسد که امریکا پس از 
توقِف گفت وگوهای صلح با طالبان و گرفتن زهر چشم 
از این گروه با حمات هوایی، بی تمایل نیست که دوباره 
طالبان را روی میز مذاکره بیـاورد. حکومت افغانستان به 
نفِع خود  به  را  ادامۀ گفت وگوهای صلح  که  ارگ  ویژه 
اسام آباد  به  طالبان  هیأت  سفر  به  واکنش  در  نمی بیند، 
با عصبانیت  از آن صورت گرفت،  استقبال گرمی که  و 
این سفر را زمینه ساز جنجال هاِی تازه و ادامۀ جنگ در 

افغانستان توصیف کرد. 
و  بدوی  گروه خشونت طلب،  طالبان،  گروه  این که  در   
باشد.  داشته  وجود  نمی تواند  شکی  است،  جنایت پیشه 
خود  سخت گیرانۀ  مواضع  در  ظاهراً  اگر  حتا  طالبان 
انعطاف هم نشان داده باشند، ولی به هیچ صورت گروهی 
قابل اعتماد شده نمی توانند. طی هجده ساِل گذشته که 
این گروه در افغانستان به بهانۀ حضور نیروهای خارجی 
است.  گذاشته  جا  به  خود  از  سیاهی  کارنامۀ  جنگید، 
از  پس  و  اسامی  امارت  رژیم  زماِن  در  طالبان  کارنامۀ 
است.  بوده  بی رحمی عجین  با خشونت، قساوت و  آن 
به  افغانستان  از  بخش هایی  بر  که  زمانی  حتا  گروه  این 
کمک حامیاِن منطقه یِی خود تسلط یافت، با بی رحمی با 
مردم برخورد کرد و سبب شد که افغانستان سیاه ترین و 
بدنام ترین روزهای تاریخِی خود را سپری کند. در هیچ 
زمانی، حتا در بی رحمانه ترین دوره های تاریخی، کشورِ 
بود که در  انحطاط و ویرانی نگذاشته  به  این قدر رو  ما 
»توقف  باید  فقط  را  طالبان  دورۀ  گذاشت.  طالبان  زماِن 
تاریخ« عنوان کرد. این دوره نه گذشته دارد که با آن قابل 
الگو  عنوان  به  آن  از  بتوان  که  آینده   نه  و  باشد  مقایسه 
استفاده کرد. اما این که این گروه چگونه موفق شد دوباره 
در محور مسایل سیاسِی کشور قرار گیرد و همچنان در 

محراِق توجه باشد، خود جای حیرت و تعجب دارد!
شوند  می  یافت  زمین  روی  در  مردم  و  کشور  کدام   
حتا  کنند؟  زنده گی  طالبان  دیدگاه های  با  بخواهند  که 
سیاسِی خود  منافع  به خاطر  گروه  این  از  که  همان هایی 
حمایت می کنند، نسبت به قدرت و نفوذشان می هراسند. 
بدون  کنند،  تهدید  را  پاکستان  منافِع  روزی  طالبان  اگر 
چون  شد؛  خواهند  روبه رو  کشور  این  واکنِش  با  شک 
سیاست مداراِن پاکستان خواهان استقرار نظامی که طالبان 
در پی ایجاد آن هستند، به هیچ  وجه نیستند؛ اما همین 
نظامِ بد را به خاطر منافع سیاسِی خود می خواهند که در 

افغانستان مستقر شود. 
ارگ متأسفانه اگر مخالفتی با طالبان و پاکستان دارد، از 

این جنبه نیست. ارگ بسیار تاش دارد که طالبان ضربه 
نبینند؛ ولی در عین حال به عنوان بدیِل خود نمی خواهد 
که این گروه عرض اندام کند. اشرف غنی تمایل دارد که 
طالبان در صحنۀ سیاسِی افغانستان حضور داشته باشند و 
از او رهبر بامنازع بسازند. آقای غنی بسیار تاش کرد 
به دست آورد و  را  انتخابات نظر مساعِد طالبان  که در 
این گروه را در راستای هدف هاِی خود قرار دهد. آقای 
نظامی و سیاسی  از صحنۀ  اگر طالبان  غنـی می داند که 
افغانستان حذف شوند، جناح های متکی به مردم قدرتمند 
می شوند و ادامۀ سلطه او را به مشکل مواجه می سازند. 
آقای غنی در وجود طالبان، قدرِت خود را بازمی یابد و 
به همین دلیل مخالفِت او با طالبان، مخالفِت سلیقه یی و 

مقطعی است. 
ارگ  سوی  از  طالبان  اگر  که  ندارد  وجود  شکی  هیچ 
چراِغ سبز دریافت نمی کردند، وارد پاکستان نمی شدند. 
گزارشی وجود دارد که در آستانۀ انتخابات برای حمایت 
از تیم »دولت ساز« میان پاکستان و ارگ صحبت ها و قرار 
و مدارهایی گذاشته شده بود و احتمال این که سفر هیأِت 
از  دور  باشد،  داشته  رابطه  مدارها  و  قرار  این  با  طالبان 
ارگ  که  می دهند  نشان  چنین  قراین  نمی نماید.  تصور 
انتخابات  نتایج  خواهان سفر هیأت طالبان قبل از اعام 
هم  واکنشی  اگر  و  نبوده  پاکستان  به  جمهوری  ریاست 
آن  انجامِ  بیشتر در مورد زماِن  دارد،  این سفر  به  نسبت 
است. استقبال پاکستان از هیأت طالبان هم بیرون از عرف 

و روابط دیپلوماتیک صورت گرفت. 
چگونه پاکستانی ها به خود اجازه می دهند گروهی را که 
افغانستان  انسان بی گناه، چه در  دستش به خون هزاران 
استقبال  باشکوه  چنین  است،  رنگ  پاکستان،  در  چه  و 
از  چنین  امروز  که  آخوند  برادر  ما  همین  مگر  کننـد؟ 
او استقبال می شود، زندانی پاکستانی ها نبود؟ چه چیزی 
امروز تغییر کرده که از یک زندانی، یک فرد سیاسِی قابل 
احترام می سازد؟... بدون شک منافع پاکستان و گروه هایی 

که در افغانستان وجوه مشترک با این گروه دارند!
درستی  پالیسی  صلح  گفت وگوهای  توقف  با  امریکا   
را در برابر طالبان آغاز کرد، ولی این پالسی همان گونه 
به  نیز  امریکا  داشت.  کوتاه  عمِر  می شد،  برده  گمان  که 
به  منطقه است و هیچ دلچسبی یی  منافِع خود در  دنبال 
سرنوشت مردمِ افغانستان ندارد. این مردم افغانستان اند 
که باید موضِع خود را در برابر گروه های تمامیت خواه و 
عقب گرا مشخص کنند. متأسفانه انتخابات که می توانست 
مسیر آیندۀ کشور را در بستر گفتماِن ملی شکل دهد، به 
ششم  انتخابات  نتیجۀ  حاال  شد.  تبدیل  دیگری  افتضاِح 
میزان هر چیزی که باشد، به صلح و امنیت ختم نمی شود؛ 
ابزارِ  را  انتخابات  تاریخ،  جفاکاراِن  دیگر  بارِ  یک  چون 

دست و امیال شیطانِی خود کردند. 
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صلــح و انتخابــات، هــر دو مفاهیمــی ارزشــمند و ضرورت هایــی 
ــد و  ــای ممت ــتان از بحران ه ــِت افغانس ــرای بیرون رف ــی ب اساس
ــغ و  ــا دری ــوند؛ ام ــوب می ش ــدار محس ــی پای ــه حالت ــیدن ب رس
تأســف کــه ایــن دو ضــرورت در مســیرهاِی نادرســت و آلوده یــی 
قــرار گرفته انــد کــه نه تنهــا در آن نمی تــوان خیــری بــزرگ 
ــاِی  ــا و بحران ه ــِم بی ثباتی ه ــود، بلکــه بی ــع ب ــرای کشــور متوق ب

شــدیدتر نیــز مــی رود. 
ــه روز  ــزان روزب ــات ششــِم می ــوِی بحــران از انتخاب ــه ب درحالی ک
ــتادۀ  ــان و فرس ــِح طالب ــأت صل ــد، هی ــام می رس ــه مش ــر ب قوی ت
ــا از  ــده اند ت ــال ش ــاره فع ــتان دوب ــِح افغانس ــرای صل ــکا ب امری
ســکوِی پاکســتان بــه گفت وگوهــاِی صلــح خیــز بردارنــد. گویــا 
ــه مــوازاِت  ــات ب از این پــس قــرار اســت داســتاِن صلــح و انتخاب
یکدیگــر پیــش بــرده شــوند تــا در نهایــت، افغانســتان بــه ثبــات و 

اطمینــاِن الزم دســت پیــدا کنــد.
ــن و  ــا قرای ــی ب ــن مأمول ــا چنی ــه آی ــت ک ــش این جاس ــا پرس ام

ــی دارد؟  ــردم همخوان ــتۀ م ــاِت زیس تجربی
ــعارِ  ــک ش ــم، ی ــِم حاک ــی تی ــه عبارت ــت جمهوری و ب ارگ ریاس
ــد و آن  ــان تکــرار می کن ــح را همچن ــارۀ صل ــًا تکــراری درب کام
ــد.  ــته باش ــرار داش ــا ق ــِت افغان ه ــد در مالکی ــح بای ــه: صل این ک
ــای  ــِر دلهره ه ــدیداً درگی ــا ش ــن روزه ــه ای ــم ک ــن تی ــا ای از قض
پســاانتخابات اســت، در ارتبــاط بــا انتخابــات نیــز بــا تکــرارِ واژۀ 
ــرد.  ــد می ک ــه تأکی ــن زمین ــا در ای ــر ارادۀ افغان ه ــت«، ب »جمهوری
ــواره  ــم، هم ــم حاک ــر تی ــا« در نظ ــت و ارادۀ افغان ه ــا »مالکی ام
ــک  ــت جمهوری و ی ــامِ ارگ ریاس ــه ن ــادی ب ــت و ارادۀ نه مالکی
ــوده و میلیون هــا شــهرونِد دیگــر  ــام اشــرف غنی ب ــه ن شــخص ب
ــای  ــه رِو ایده ه ــد دنبال ــه می بای ــد ک ــانی ان ــرزمین، کس ــن س ای
ــا  ــِت ارگ ب ــا موافق ــت ی ــند. مخالف ــا باش ــۀ! آن ه ترقی خواهان
ــن  ــًا از ای ــات، صرف ــه انتخاب ــتیاق آن ب ــح و اش ــاِی صل فعالیت ه

ــل درک و بررســی اســت.  رهگــذر قاب
اگــر از چهاردیــوارِی ارگ و حکومــِت فعلــی فراتــر برویــم، 
بحــث مهم تــر ایــن اســت کــه صلــح و انتخابــات نمی تواننــد بــه 
صورت هــاِی جداگانــه و در مســیرهای متفــاوت حرکــت کننــد و 
در نهایــت بــر معمــاِی قــدرت در افغانســتان نقطــۀ پایــان بگذارند؛ 
ــواه،  ــاح جمهوریت خ ــِم به اصط ــک تی ــه ی ــب ک ــن ترتی ــه ای ب
بــا هــزار حیلــه و ترفنــد بــرای پیـــروزی در انتخابــات، در کابــل 
مصــروِف چانــه و معاملــه باشــد و گروهــی امارت طلــب در 
دوحــه و اســام آباد در تــدارِک به دســت آوردِن دوبــارۀ دِل 
ــرد.  ــح به ســر ب ــه امضــا رســاندِن ســند صل ــرای ب ــا ب امریکایی ه
ایــن دو جریــان، دو ســوداِی متفــاوت و متقاطــع را دنبــال می کننــد 
ــه یــک معمــا  کــه نه تنهــا ثبــات آور تمــام نخواهــد شــد، بلکــه ب
و بحـــرانی تــازه و بزرگ تــر در عرصــۀ قــدرت و سیاســت منجــر 
ــروزِ  ــرِف پی ــه ط ــال، درحالی ک ــۀ مث ــه گون ــت. ب ــد گش خواه
ــود  ــِت خ ــه روای ــتان را ب ــِح افغانس ــد صل ــات می خواه انتخاب
ــا  ــه ب ــی ک ــاِس موافقت نامه ی ــر اس ــان ب ــاند؛ طالب ــام برس ــه انج ب
ــِت  ــارت و دول ــد ام ــد، می خواهن ــا می کنن ــرده  ی ــکا امضــا ک امری

ــل بســازند.  مــورد نظرشــان را در کاب
ــالۀ  ــًا یک س ــای تقریب ــه گفت وگوه ــت ک ــی اس ــه درحال این  هم
ــی و  ــه خاموش ــود ب ــِق ن ــا دقای ــات را ت ــۀ انتخاب ــح، پروس صل
ــه  ــاره آن را ب ــپ به  یک ب ــِت ترام ــود و تویی ــرده ب ــرو ب ــد ف تردی
ــی  ــای انتخابات ــی از تیم ه ــه برخ ــون ک ــد. اکن ــرا خوان ــو ف تکاپ
منتظــِر اعــام خبــر پیـــروزی شان و تکمیــِل روایت هــا و فصــوِل 
ــال  ــح فع ــۀ صل ــان در عرص ــکا و طالب ــتند، امری ــان هس ناتمام ش
ــای  ــر فض ــر را ب ــرِی دیگ ــوک و غافل گی ــک ش ــا ی ــده اند ت ش

ــد. ــل کنن ــِت افغانســتان تحمی سیاس
نمی تــوان بــه نیــات و اهــداِف امریــکا در بــازی صلــح و 
انتخابــات دقیقــًا پــی بــرد و رفتارهــای ایــن کشــور در افغانســتان 
را جــزء بــه جــزء رمزگشــایی کــرد، امــا به طــور قاطــع می تــوان 
گفــت کــه بــا وضعیــِت بــه راه افتــاده؛ هــم اعــام نتایــِج انتخابــات 
ــه صلــح از  ــوِع  منازعــه دشــوار اســت، هــم رســیدن ب ــدون وق ب
ــم  ــد، ه ــر می رس ــه نظ ــن ب ــه ناممک ــام آباد و دوح ــکوی اس س
ــۀ  ــکا و جامع ــرای امری ــات ب ــح و انتخاب ــان صل ــردن می جمع ک
ــد.  ــد ش ــل خواه ــوار تبدی ــًا دش ــاِی واقع ــک معم ــه ی ــی ب جهان
ــر دو در  ــات ه ــح و انتخاب ــه: صل ــت ک ــن اس ــخن ای ــای س معن
غبــارِ تردیــد فــرو رفته انــد و نمی تــوان هیــچ رابطــۀ مثبتــی میــان 

آن هــا مشــاهده کــرد.
ــل و  ــورهای دخی ــط کش ــتان توس ــرون از افغانس ــلح در بی صـ
ذی نفــع در جنــگ افغانســتان، مهندســی می شــود و انتخابــات در 
ــح  ــردد. صل ــی می گ ــان مهندس ــان و جاع ــط متقلب ــل، توس داخ
ــت و در  ــر را تقوی ــتند یکدیگ ــی می توانس ــات در صورت و انتخاب
نهایــت افغانســتان را بــه ثبــات راهنمایــی کننــد کــه مــردم در آن 
ــی و  ــل کاراِن بیرون ــای جع ــتند و به ج ــال می داش ــارکِت فع مش

ــت.  ــده می یاف ــِش تعیین کنن ــی نق ــی، آراِی مردم درون

از صلح تا انتخابات
 راهـی به جز »تردید« نیسـت!

نتخـابات   ا
مفتضح و صـلِح ذلت بار

احمد عمـران

گزارشی وجود دارد 
که در آستانۀ انتخابات 

برای حمایت از تیم 
»دولت ساز« میان 

پاکستان و ارگ صحبت ها 
و قرار و مدارهایی 
گذاشته شده بود و 
احتمال این که سفر 

هیأِت طالبان با این قرار 
و مدارها رابطه داشته 

باشد، دور از تصور 
نمی نماید. قراین چنین 
نشـان می دهند که ارگ 

خواهان سفر هیأت 
طالبان قبل از اعالم نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری 
به پاکستان نبوده و اگر 
واکنشی هم نسبت به 

این سفر دارد، بیشتر در 
مورد زماِن انجاِم آن است
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سه روز پیش سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر اعام کرد که یک هیأت بلندپایۀ این گروه به رهبری 
مابرادر رییس دفتر سیاسی قطر به پاکستان سفر کرده است. 
سهیل شاهین در صفحۀ توییترش نوشت که قرار است این 
هیأت با مقام های ارشد پاکستانی در بارۀ »موضوعات مهم« 

صحبت کند.
همزمان با سفر هیأت طالبان، یک هیأت دیگر از امریکا به 
سفر  هدف  شد.  پاکستان  وارد  نیز  خلیل زاد  زلمی  رهبری 
دانشگاه  استادان  رهایی  برای  مذاکره  پاکستان،  به  خلیل زاد 
امریکایی که از سوی طالبان ربوده شده، خوانده شده است، 
با  خلیل زاد  آقای  است  قرار  که  می رسانند  گزارش ها  اما 
افغانستان  صلح  گفت وگوهای  مورد  در  پاکستانی  مقام های 

نیز صحبت کند.
پاکستان دیدار کرده اند.  با وزیر خارجۀ  این سفر  طالبان در 
دو  که  است  آمده  کشور  این  وزارت خارجۀ  بیانیۀ  یک  در 
طرف در مورد از »سرگیری گفت وگوهای صلح« و »کاهش 
خشونت ها در افغانستان« صحبت کرده اند. در بیانیۀ وزارت 
خارجۀ پاکستان به نقل از شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ 
افغانستان  در  صلح  برای  فرصت  که  است  آمده  کشور  این 
مساعد است و نباید از دست رود. در مقابل، سهیل شاهین 
اعام کرد که هیأت طالبان در دیدار با وزیر خارجۀ پاکستان 
دیگر«  موضوعات  »برخی  و  صلح«  »روند  خصوص  در 

صحبت کرده است.
هیأت  این  سفر  به  نیز  افغانستان  حکومت  دیگر،  سوی  در 
ارگ  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  است.  داده  نشان  واکنش 
ریاست حکومت وحدت ملی گفته است: »میزبانی از گروهی 
است،  آغشته  افغانستان  مردم  به خون  دستش  هم  هنوز  که 
خاف تمام اصول و روابط میان کشورها است« طالبان در 
این سفر با وزیر خارجۀ پاکستان دیدار کرده اند. در یک بیانیۀ 
وزارت خارجۀ این کشور آمده است که در دو طرف در مورد 
از »سرگیری گفت وگوهای صلح« و »کاهش خشونت ها در 
افغانستان« صحبت کرده اند. در بیانیۀ وزارت خارجۀ پاکستان 
به نقل از شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ این کشور آمده 

است که فرصت برای صلح در افغانستان مساعد است و نباید 
از دست رود. در مقابل، سهیل شاهین اعام کرد که هیأت 
طالبان در دیدار با وزیر خارجۀ پاکستان در خصوص »روند 

صلح« و »برخی موضوعات دیگر« صحبت کرده است.
هیأت  این  سفر  به  نیز  افغانستان  حکومت  دیگر،  سوی  در 
ارگ  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  است.  داده  نشان  واکنش 
ریاست حکومت وحدت ملی گفته است: »میزبانی از گروهی 
است،  آغشته  افغانستان  مردم  به خون  دستش  هم  هنوز  که 

خاف تمام اصول و روابط میان کشورها است«.
آقای صدیقی می گوید که سفر نماینده گان طالبان به پاکستان 
و دیدار با مقام های این کشور، کمکی به روند صلح افغانستان 
نمی کند. سخنگوی رییس حکومت بیان می دارد: از گروه هایی 
که هنوز هم دست به هراس افگنی می زنند و به صلح تعهد 
ندارند، طوری میزبانی نشود که آن ها در مذاکرات صلح از 

یک موقف صحبت کنند.
و  رهبری  به  که  »صلحی  است:  باور  این  به  صدیقی  آقای 
مالکیت دولت افغانستان به پیش برده نشود، منجر به تأمین 
صلح پایدار و باعزت در افغانستان نمی گردد«. آقای صدیقی 
افزوده است: »در پروسۀ صلحی که دولت افغانستان مالکیت 
شاهد  را  پیشرفتی  هیچ گونه  باشد،  نداشته  را  آن  رهبری  و 

نخواهیم بود«.
گروه های  از  حمایت  به  متهم  را  پاکستان  ارگ  سخنگوی 
پاکستان  در  هم  هنوز  طالبان  که  گفت  و  کرد  تروریستی 
حمایت  کشور  این  دولت  سوی  از  و  می بینند  آموزش 
کمک  صلح  پروسۀ  به  می تواند  زمانی  پاکستان  و  می شوند 
کند که پناهگاه های امن، مدارس و مراکز آموزشی طالبان در 

خاک خود را نابود کند.
در عین حال، یک روز پس از سفر هیأت طالبان به پاکستان، 
رسانۀ  یک  با  گفت وگو  در  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 
خارجی گفته است که برخورد »غیرمسووالنه« در مورد صلح 
افغانستان، موجب تقویت داعش و القاعده در کشور خواهد 
فرماندهان  از  بسیاری  که  شده  مدعی  محب  حمداهلل  شد. 

طالبان در حال پیوستن به گروه داعش هستند.

آقای محب می گوید که گروه داعش در حال حاضر »دشمن 
استراتژیک« افغانستان نیست و در بسیاری مناطق افغانستان 
سرکوب شده؛ اما اگر گفت وگوهای صلح با »تدبیر« به پیش 
برده نشود، طالبان به دو بخش تقسیم می شوند که یک بخش 
آن زیر پرچم داعش و القاعده جنگ شان را ادامه خواهند داد. 
او تأکید کرد که هم اکنون نیز طالبان چتری را برای فعالیت 
در  القاعده  و  داعش  جمله  از  تروریستی  گروه های  سایر 

افغانستان فراهم کرده اند.
از سوی هم، هندوستان نیز حین سفر هیأت طالبان به پاکستان 
از گفتگوهای  تنها  این کشور  که  داد و گفت  نشان  واکنش 
جی  می کند.  حمایت  افغانستان«  دولت  »مالکیت  با  صلح 
شنکر، وزیر خارجۀ هندوستان به رسانه های این کشور گفته 
است که دولت هند »جداً« باور دارد، گفت وگوهایی که در 
باشد، زمینه ساز صلح و  نداشته  افغانستان حضور  آن دولت 

ثبات دایمی نمی شود.

سفر هیأت طالبان به پاکستان در حالی صورت می گیرد که 
در هفته های پیش، طالبان به کشورهای روسیه، چین و ایران 
نیز سفر کرده بودند. این چهارمین سفر رسمی گروه طالبان 
بعد از شکست مذاکرات این گروه با امریکا در قطر است. 
گفت وگوهای نماینده گان امریکا و طالبان حدود ده ماه پیش 
آغاز شد. دو طرف به امضای یک توافق نامه هم نزدیک شده 
آن،  در  که  کابل  در  انتحاری  دنبال یک حملۀ  به  اما  بودند؛ 
این  امریکا  جمهور  رییس  شد،  کشته  امریکایی  سرباز  یک 

گفت وگوها را لغو کرد.
طالبان  با  امریکا  گفت وگوهای  لغو  تصمیم  این  از  بعد 
تا  خواستند  امریکا   رییس جمهور  از  امریکایی  مقام های 
به  واکنش  در  ترامپ  گیرد.  سر  از  بار  را  گفت وگوها  این 
برای  بهتری  مراتب  به  راه های  که  گفت  طالبان  درخواست 

آماده گی مذاکرات وجود داشت.

روند  صلح  و  اقتصاد  انستیتوت  صلح،  جهانی  فهرست  در 
سال  در  جهان  کشورهای  در  آسوده گی  تناسب  و  آرامش 
2019 به صورت سریع گزارش شده است. برای نخستین بار 
آرامش در پنجسال گذشته انکشاف خوبی در رابطه آرامش و 
آسوده گی وجود داشته است.  در 86 کشور میانگین آرامش 
0.09- درصد انکشاف را نشان می دهد و در 76 کشور دیگر 
از  آیسلند و رومانی پس  ثبت شده است.  ردکورد شکست 
سال 2008 در جایگاه  آرام ترین کشورها در جهان قرار دارند 
پرتگال  با کشورهای زیاند جدید، آستریا و  نزدیکی  و در 
ریکورد  بوتان  و  دانمارک  همچنان  کرده اند،  خوش  جای  
امن ترین کشورها در میان 20 امن ترین کشور جهان هستند و 
43 پله در 12 سال گذشته صعود داشته اند. در حالی حاضر 
ناآرام ترین کشور جهان و سوریه در جایگاه دوم  افغانستان 
قرار دارد؛ سودان جنوبی، یمن و عراق از پنج کشور اند که 

کمتر آرامش اجتماعی را دارا می باشند.   
چهار کشور از 9 کشور منطقه یی آرام ترین کشورهای در سال 
2019 بودند: روسیه، یورشیا، کشورهای شرق آسیا و اروپا و 
کشورهای خاور میانه و افریفای شمالی در منطقه از آرام ترین 
کشورهای منطقه یی هستند که در محاسبه همه سال فهرست 

برجا  پا  نسبی  ارامش  ار  گذشته  سال  پنج  در  صلح  جهانی 
برخوردار بوده اند، در حالی در سال های اخیر آرام تر شده اند. 
روسیه و یورشیا در تناسب جهانی کمترین آرامش را داشته اند 
و این نمایان گر گسترش صلح در منطقه است. در امریکای 

مرکزی و حوزۀ کارابین ارامش سیر نزولی را می پیماید.  
در حالی که پیشرفت آرامش جهان در سال های احیر نسبت 
به یک دهۀ گذشته به صورت قابل توجه کاهش داشته است، 
میزان صلح آرامش پس از سال 2008، 3.78 درصد کاهش 
تنها  گذشته  سال   10 در  جهان  آرامش  روند  است،  داشته 
و  فکتورها  است.  کرده  پیدا  صعودی  سیر   2012 سال  در  
دهۀ گذشته  در چند  آرامش  نزول  بزرگ سبب سیر  عوامل 
فعالیت  های تروریستی، تنش های چشم گیر  افزایش  بوده اند. 
و  اروپا  شرق  در  منطقه یی  تنش های  شدن  بلند  خاورمیانه، 
آمار مهاجران و چالش های سیاسی در  افزایش  شمال آسیا، 
اروپا و امریکا. این نزول به صورت کلی در در بخش های از 
»دومین نظامی« سازی در فهرست جهانی صلح GPI عنوان 
انستیتوت  قاعدۀ  اساس  به  نظامی  هزینۀ  کاهش  است.  شده 
روند  همچنان  است.  نداشته  وجود  کشورهای  در  منازعه 

جذب افراد در نهادهای نظامی بیشتر کاهش داشته است. 

تاثیر اقتصادی باالی خشونت در کشورهای جهان؛ در سال 
2018 ماهانه 14.1 ترویلیون دالر که به صورت میانگین 11.2 
درصد رشد اقتصادی باالی فی نفر1.853 دالر نشان می دهد. 
از 2012  اقتصادی  بار خشونت  اولین  برای  در سال 2018 
این  بیلیون دالری را نشان می داد.  یا 475  نزول 3.3 درصد 
کاهش اقتصادی تأثیر روی خشونت گذاشت و انعکاس آن 
روی آرامش جهان مخصوص بود؛ چیزی که در این بخش 

گزارش موفق خوانده نشده است. 
این کاهش به صورت ابتدایی با چالش های نظامی ربط داشته 
است. این پیشرفت در بخش پایان چالش های سوریه، کولمبیا 
بیجا  بوده است که روی مهاجرت و  اوکراین مخصوص  و 
شده گان داخلی و تروریسم تاثیر گذااشت و هزینه هردو را 

کاهش داد. 
برای اولین بار بررسی های فهرست جهانی صلح )GPI( در 
سال 2019 به صورت مخصوص در رابطه به تغییر اقلیم و 
صلح نشان می دهد که اقلیم در ثبات اجتماعی به عنوان یک 
پتانشیل تاثیر گذار است و در ایجاد چالش ها نقش مهم دارد. 
در  مهم  نقش  اقلیم  تغییر  که  مدهد  نشان  آمارهای  همچنان 

وفق چالش های زنده گی، امنیت و منابع قدرت دارند. 

مصونیت  امنیتی،  منابع  مانند  فکتورهای  روی  اقلیم  تاثیر 
می تواند سبب  و  است  آور  بیجا شده گان شوکه  و  زنده گی 
افزایش چالش  و ریسک در زنده گی آینده شود. اتفاقًا تغییر 
اقلیمی به صورت مستقیم می تواند عوامل برای چالشی شدن 

زنده گی فردی باشد. 
زنده گی  مناطق  در  انسان  میلیون   971 معمول  صورت  به 
در  که  دارند  قرار  اقلیمی  خطر  باالی  میزان  در  که  می کنند 
معرض خطر و خشونت اتفاقات اقلیم جا خوش کرده اند و 
از نعمت های اندک آرامش برخوردارند. در حالی 22 درصد 

در میزان بلند صلح و آرامش زنده گی می کنند. 
کشورهای شرق آسیا و جنوب آسیا به صورت جمعی نسبت 
به سایر ساحات به مراتب از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر اند. 
یک نهادهای همکار برای مدیریت چالش در سال 2019 در 
جنوب آسیا و شرق آسیا و آمریکایی جنوبی و حوزۀ کارابیین 
اقلیم(  )تغییر  مورد  این  در  اندک  کارزارهای  است  یافته  در 
صورت می گیرد و ریسک بلند از فاجعه طبیعی نیز در این 

مناطق قابل پیش بینی است. 
و  جدید  آمارهای   2019 سال  در  صلح  جهانی  فهرست 
خوش بینانه در رابطه آرامش ارایه کرد. گزارش های می گویند 
جهان  در  مردم  میان  در  امیدواری  و  آرامش  احساس  که 
به  اعتماد  و  مصونیت  برای  پیش بینی  است،  داشته  افزایش 
در  حالی  در  است،  داشته  افزایش  ارتش  و  محلی  پولیس 

دهه های گذشته این روند در جهان منفی بوده است. 
برخی  در  آمیز  صلح  زنده گی  و  ارامش  برای  پیش بینی ها 
ساحات  برخی  در  اما  می دهد،  نشان  را  افزایش  ساحات 
کاهش داشته است. تعداد زیاد از مردم با عبور از یک قسمت 
زنده گی  در  بیشتر  آزادی  که  می کنند  احساس  اکنون  جهان 
تهدیدهای  با  و  اند  درگیر  زنده گی  با  تعداد  و  دارند  خود 
اخاقی نسبت به 2008 مواجه  اند. شمار احساس می کنند که 
کشورهای خودشان جای بهتر برای زنده گی قبیله یی  و دینی 
است. در حالی که احساس روزانۀ شان در غمگینی و نگرانی 

بسر میر ود و برخی اوقات اضطراب شان افزایش میابد. 
تفاوت زیاد میان پیش بینی برای زنده گی بهتر و زنده گی بهتر 
واقعی وجود دارد. هردو زن و مرد در کشورها آرام، هنگام 
قدم زدن به تنهایی از طرف شب احساس آرامش و مصونیت، 
نسبت به افرادی دارند که در کشورهای نسبتًا ناامن زنده گی 
در  پولیس  باالی  اعتماد  از  متفاوت  میزان  همچنان  می  کنند. 

شهرهای امن گزارش شده است.

افغانستان ناآرام ترین کشور جهان است

کابل به اسالم آباد:
میـزبانی از گـروهی کـه دستش 

به خـون مـردم آغشته است، خـالف تمام اصـول می باشـد روح اهلل بهزاد
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سـاعِت واژگـون 
تأملی دربارۀ حِق ُسستی و بی حرکتی در شهر ُمدرن

نشسـتن، آرام گرفتـن و نگریسـتن بـه 
ابرهـا، سـایه ها،  بادهـا،  آرامِ  حرکـت 
خـاک  پهنه هـای  بـر  کـه  آب هایـی 
یـک  بـارِ  کـه  آدم هایـی  و  رواننـد، 
زنده گـی  پُرشـتاب را بـر دوش هـای 
خسـتۀ خود کشـیده اند و حال تصمیم 
گرفته انـد ایـن بـار را ولـو بـرای چند  
لحظـه بر زمیـن بگذراننـد و از حیات 
بـرای حیـات و نـه برای چیـزی دیگر 
لذت ببرند، شـاید راهـی معنوی برای 
آغـاز تفکـری جدیـد باشـد کـه بایـد 
سـاخت:  واژگـون  سـاعتی  آن  بـرای 
در جهتـی  عقربه هایـش  کـه  سـاعتی 
معکـوس حرکـت کننـد و ثانیه هایش 
تـداومِ زمانـی را در معنای برگسـونی 
آن احیـا کننـد و در پیشروی شـان در 
زمـان، بـه پـای سـاعت ها، سـال ها و 
قرن هایـی برسـند آکنـده از آرامـش و 

ُکنـدی و... شـتابی بـرای هیـچ!
 Paul( در سـال 1883، پـل الفـارگ
Lafargue(، سوسیالیست فرانسوی، 
لـورا  )همسـر  مارکـس  کارل  دامـاد 
مارکـس(، کتـاب معروِف خـود را که 
به یک اثر کاسـیک در تاریخ اندیشـۀ 
سیاسـی تبدیل شد، منتشـر کرد: »حق 
 .)Le Droit à la paresse( »تنبلـی
اوج   در  کـه  بـود  آن  بـر  الفـارگ، 
انقـاب صنعتـی بـه جنـگ یک بـاورِ 
از  عمیـق مسـیحیت کاتولیـک پیـش 
تومیسـم )Thomism( برود، باوری 
کـه بنـا بـر آن انسـان زاده می شـود تا 
به جـرم گناه نخسـتین )خـوردن میوۀ 
ممنوعـه( در باغ بهشـتی، از آن اخراج 
شـده و بـه زمیـن سـقوط کنـد؛ جایی 
کـه عذابی بـزرگ در انتظـارش بود تا 
آخرتـش را تأمیـن کنـد. و ایـن یـک 
واقعیـت اسـت کـه هرچند سـن توما،  
را   این بـاره  در  کلیسـایی  ایدیولـوژی 
تغییـر داد و سـعادت زمینـی را وارد 
نوزدهمـی  قـرن  مسـیحی  اندیشـۀ 
اندیشـۀ  بازمانده هـای  امـا   کـرد، 
پیشـین همچنـان از کار و سـختی آن، 
ایده یـی می سـاختند کـه به یـک »درد  
مشـروع« و »نجـات بخـش« شـباهت 
مفهـوم  از  هـم  ایـده  ایـن  داشـت. 
کنفوسیوسـی و شـرقی  »تقـدس کار« 
فاصلـه می گرفـت، هم از ایـدۀ یونانی 
حقـارِت کار بدنـی در برابـر ورزش. 

کار، امـا در ایـن ایدیولـوژی بـه دلیل 
مـورد  بایـد  بودنـش،  »نجات بخـش« 
احتـرام قـرار مـی گرفـت؛ زیـرا روح 
سـعادت  بـه  را  او  و  آزاد  را  انسـان 
ابـدی )تنهـا نـوع سـعادت مشـروع( 
نزدیـک می کـرد. ایـن در حالـی بـود 
کـه انقـاب صنعتـی و قشـر بزرگـی 
کارگـران  یعنـی  کنش گرانـش  از 
می توانسـتند  ایده یـی  چنیـن  بـا  نیـز 
کـه  بگیرنـد  قـرار  موقعیتـی  درون 
بیگانه گـی«  خـود  »از  بـدان  مارکـس 
بـه  و  مـی داد  نـام   )alienation(
جدایـی  و  فراموشـی  گونه یـی 
کنش گـِر تولیدکننـده از محصولـی که 

تولیـد می کـرد را معنـا مـی داد.
صـد سـال پـس از اثر الفـارگ، میان 
کونـدرا در رمـاِن خـود »آهسـته گی« 
اساسـی  تـزی   )1995( »ُکنـدی«  یـا 
را مطـرح  کـرد کـه بـه ایـدۀ نخسـت 
مدرنیتـه  این کـه  نبـود:  بی شـباهت 
داده  انسـان  بـه  مسـموم  هدیه یـی 
نیسـت  چیـزی  هدیـه  ایـن  و  اسـت 
جـز آنکه از خـال فناوری، انسـان را 
درون خلسـه یی فـرو بـرد کـه در آن 
بتوانـد جـای حافظـه را به فراموشـی 
بدهـد و از ایـن طریق زنده گـی  قابل 
فراموشـی  کنـد.  پیـدا  تحمل تـری 
در این جـا هـم بـا  نظریـۀ »از خـود 
بیگانه گی« مارکسـی  شـباهت داشـت 
و هـم بـا  نظریـۀ مسـیحی »سـقوط« 
انسـان کـه روسـو پیـش از مارکـس 
در قـرن هجدهـم بـا تفسـیری جدید، 
مطـرح کـرده بـود و جدایی انسـان از 
طبیعـت را  بـه گونه یی، نابـودی  و از 
دسـت رفتن خوشـبختی وی بـه مثابۀ 
بدیـن  می دیـد.  طبیعـت  از  بخشـی 
خویـش  کتـاب  در  کونـدرا  ترتیـب، 
و  ُکنـدی  میـان  نهانـی  »پیونـدی  بـر 
حافظـه  ]از یـک سـو[ و میان شـتاب 
و فراموشـی« ]از سـوی دیگـر[ تأکید 
می کـرد. در ایـن نوشـتۀ کوتـاه قصـد 
زنجیره هـای  ایـن  کـه  اسـت  آن  مـا 
معنایـی را به درون تفکـِر معمارانه در 
سـطح شهر بکشـیم و نشـان دهیم که 
چگونـه به شـکلی متناقـض فضاهای 
ایسـتایی  به رغـم  می تواننـد  جدیـد 
فیزیکـی خـود، یـا همـان آهسـته گی 
و ُکنـدی حافظه منـد، ایـن ایسـتایی را 

بـه پوسـته یی خالـی بـدل کننـد کـه 
درونـش بـا یـک پویایـی بی شـکل از 
پُـر شـده  فراموشـی  شـتاب زده گی و 
باشـد. سـازوکار ایـن فرایند چیسـت 
و چـرا انجـام می گیـرد؟ این پرسشـی 
اسـت که تـاش می کنیم به آن پاسـخ 

 . هیم د
نمادشناسـی فضاهای شـهری را شاید 
بایـد بـه جـای آن کـه در سـاختارهای 
آسـمان خراش های  در  مثـًا  کان 
ابتـدای قرن بیسـتم در امریکا بجوییم، 
در تراشـه های رایانه یـِی سـوپرُمدرنی 
بیابیـم کـه امـروز از خـال فنـاوری 
نانـو، اطاعـات را در قالـب داده های 
شـده  )تبدیـل  زدایی شـده  سـاختار 
در  منفـی(  و  مثبـت  دوگانه هـای  بـه 
مدارهایـی هرچه کوتاه تـر به چرخش 
بتواننـد  آن کـه  بـرای  و  درمی آورنـد 
در  را  اطاعاتـی  پـردازش  میلیاردهـا 
چنـد صـدمِ ثانیـه به انجـام برسـانند، 
بایـد بـه شـکلی غیرقابـل تصـور بـر 
سـرعِت حرکت  این داده هـا بیفزایند. 
میـان حرکـت داده هـا  آیـا  شـباهتی 
روی مدارهـای الکترونیـک و حرکات 
کنش گـران  کنش هـای  میـان  و 
اجتماعـی در یک شـهر مـدرن وجود 
دارد؟ و آیـا ایـن حـرکات نیسـتند که 
خـود  »از  یـک  پایه هـای  می تواننـد 
بیگانه گـی« جدیـد را در سـاختارهای 
بـه ظاهـر ایسـتای شـهِر جدیـد  بـه 
وجـود آورنـد؟ پاسـخ بـه این سـوال 
کتـاب  در  می تـوان  سال هاسـت  را 
»زنده گـی  لوفبـور  هانـری  کاسـیک 
مـدرن روزمره در جهـان« )1968( باز 
یافـت. لوفبور همچـون گروهی دیگر 
 1960 دهه هـای  نومارکسـی های  از  
مارکسیسـم  تأثیـر  تحـت    1970 و  
در  )و  روزمره گـی  فرانکفورتـی، 
معنـای مورد نظر ما، شـهر شـتاب زده 
روزمـره( را عاملـی را بـرای نوعـی از 
خـود بیگانه گـی جدیـد می شـمردند؛ 
صـورِت  بـه  کـه  حـال  عیـن  در 
دیالکتیـک  بودنـد  معتقـد  متناقضـی 
شـهر، درون خـود آزادی بی پایانـی را 

نیـز دارد. 

فصـل نهـم
چالش های فراراهِ مصاحبه 

از تعریـف مصاحبـه تـا ارکان و انواِع آن بحث شـد، اما این مسـأله را 
نیـز بایـد بـه یاد داشـت کـه چالش هـای فراوانی سـِر راه انجـام دادِن 
یـک مصاحبـه نیـز وجـود دارد که مختصـراً دربارۀ تـرس از مصاحبه، 
نشـر  عـدم  خـوب،  مصاحبه شـوندۀ  یـا  مجـرب  کارشـناِس  یافتـن 
مصاحبـه،  تغییـر موضع گیـری و انتقـاد بـر نشـر قسـمتی از مصاحبـه 

می گردد. بیــان  نکاتی 

 ترس از مصاحبه
یـک نـوع تـرِس همه گانی از مصاحبـه نمودن وجود دارد که ناشـی از 
عوامـِل گوناگـون می باشـد، امـا اوالً بـه ایـن موضـوع می پردازیـم که 

»کی هـا از مصاحبـه هـراس دارند؟« 
دیکتاتـور،  حکومـاِت  مأموریـن  کـه  باورنـد  ایـن  بـه  اندیشـمندان 
یـا سازمان شـان  از اعمـال خـود  اشـخاص محجـوب، کسـانی  کـه 
کم تجربـه،  اشـخاص  فاسـد،  ادارات  نمی تواننـد، سـخنگویان  دفـاع 
فطرتـًا  کـه  کسـانی  متخلفیـن،  مصلحتـی،  جوامـع  سیاسـت مداراِن 
مشکل پسـند و مشـکل تراش انـد و کسـانی کـه قـدرِت افـادۀ ضعیف 

دارنـد، نسـبت بـه سـایرین از مصاحبـه هـراس دارنـد. 
دالیِل فــراوانی وجــود دارد که چــرا ایــن اشـخاص از مــصاحبه 
می ترسـند: عده یـی از ایـن اشـخاص بـه دلیـِل این کـه وظیفۀشـان را 
از دسـت ندهنـد، بـه مصاحبـه حاضـر نمی شـوند و روی خوشـی به 
مصاحبه کننـده نشـان نمی دهنـد؛ و یـا هم کسـانی اند که هـراس دارند 
مبـادا اسرارشـان فـاش گـردد و یـا از حرف شـان سـوءتعبیر صـورت 
گیـرد. بـه همین  ترتیب، اشـخاصی هـراس دارند که زیر تأثیـر نروند، 
تمسـخر نشـوند، بـه پرسـش پـی نبرنـد و یـا این کـه در موضع گیرِی 
ضعیـف قـرار نگیرند، توهیـن نگردنـد، پرسـش هاِی احمقانه صورت 
نگیـرد، در میزگـرد بـا مخالفیِن سرسـخت روبه رو نشـوند، دلیل قوی 
بـرای ادعای شـان نیابند، به مخالفان شـان دسـت آویز ندهنـد و موقف 

اجتماعـی و سیاسی شـان را در اثـِر مصاحبـه از دسـت ندهند.
در برابـر چنین اشـخاصی، یک مصاحبه کننده با ضیقـی وقتی که دارد، 
نمی توانـد کار هـای زیـادی را انجام دهـد؛ اما راه هایی وجـود دارد که 
بـا توسـل بـه آن می تواند تـا اندازه یی بـر مشـکات و چالش ها فایق 
آیـد. یکـی از شـیوه ها این اسـت کـه ذهـِن مصاحبه شـونده را با طرِح 
سـواالت جانبـی موقتـًا به طرِف دیگر بکشـاند ـ خصوصًا کسـانی که 
جرأت شـان را از دسـت می دهنـد و زیـر تأثیـِر احساسـات و عواطف 

قـرار می گیرنـدـ  و بعـداً وارد مصاحبۀ جدی شـود.
همچنـان مـی تــوان به پـــرسش های مــقدمـــاتی مـــتوسل شــد 
تـا مصاحبه شـونده اعتمـاد بـه نفـس پیـدا کنـد و تشـویش ذهنـِی او 
اطمینـان  بـه مصاحبه شـونده  ترتیـب،  بـه همیـن  و  برطـرف گـردد 
داده شـــود کـه سـخنانش تحریـف نمی گـردد. عده یـی از مقامـاِت 
محافظـه کار عاقه منـد نشـر خبـر و یـا گزارش  انـد، اما هـراس دارند 
که وظیفۀشـان از دسـت بـرود و یا هم مـورد عتاِب بلندپایـه گان قرار 
گیرنـد. بـه این اشـخاص می توان وعـده داد که اصـل آف دی ریکارد 

مراعـات می گـردد و بـا او حسـِن نیـت وجـود دارد. 
عده یـی بـه ایـن باورنـد کـه خبرنگار دشـمن اسـت، بنابرایـن نباید با 
او مصاحبـه نمـود. بـه چنـان اشـخاص ایـن مسـأله بایـد تلقین شـود 
کـه مصاحبه کننـده دشـمن نیسـت و رسـانه گفته هـاِی او را تحریـف 
نمی کنـد. بـه همیـن ترتیـب، افـاده داده شـود کـه خبرنـگار مسـتنطق 
نیسـت، بلکـه بـه دنبـال یافتـن خبـر و بیـان حقایق اسـت و بـه فاش 

نمـودن منبـع خبـر اصرار نـدارد. 
مصاحبه کننـده بـا اشـخاصی روبه رو می شـود که خجالتی انـد و تمایل 
زیـاد بـه مصاحبـه ندارنـد. بـا چنیـن اشـخاص می تـوان مثال هایی از 
سـایرین داد کـه مصاحبه کدام مشـکل برای شـان ایجاد نکرده اسـت. 
امـا مواظـب بایـد بـود کـه در مصاحبه بـا چنین اشـخاص، سـواالِت 

مهم و دشـوار در اول پرسـیده نشـود.
عده یـی از مقامـاِت بلندرتبـۀ حکومتـی یـا نهادهـا و سـازمان ها بـه 
اهمیـِت مصاحبـه پـی نمی برنـد و نمی داننـد کـه مصاحبـه بـه معرفِی 
برنامه هـا و شخصیت شـان مفیـد واقـع می شـود. در ایـن حالـت بایـد 
از دسـتیاران و مشـاوریِن آن هـا کمـک خواسـته، از اهمیـِت مصاحبـه 
صحبـت کـرد و توضیـح داد کـه اگر بـه مصاحبه تن ندهند، سـکوت 

شـایعه را قوی تـر می سـازد. 

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخش پنجاه وهشـتم

ناصر فکوهی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش نخست

نمادشناسی 
فضاهای شهری را 
شاید باید به جای 

آن که در ساختارهای 
کالن مثالً در 

آسمان خراش های 
ابتدای قرن بیستم 

در امریکا بجوییم، در 
تراشه های رایانه یِی 
سوپرُمدرنی بیابیم 
که امروز از خالل 

فناوری نانو، اطالعات 
را در قالب داده های 
ساختار زدایی شده 

)تبدیل شده به 
دوگانه های مثبت و 
منفی( در مدارهایی 

هرچه کوتاه تر به 
چرخش درمی آورند 
و برای آن که بتوانند 
میلیاردها پردازش 
اطالعاتی را در چند 
صدِم ثانیه به انجام 

برسانند، باید به 
شکلی غیرقابل تصور 

بر سرعِت حرکت  
این داده ها بیفزایند. 

آیا  شباهتی میان 
حرکت داده ها روی 

مدارهای الکترونیک 
و حرکات و میان 

کنش های کنش گران 
اجتماعی در یک شهر 

مدرن وجود دارد؟
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ناتاشا امیـری 

بخش چهارم و پایانی

چشِم ما درست مثل آینه 
یا عدسی، انعکاسی از 

تصویر شیء مورد نظر را 
به مغز مخابره می کند و 

درست مثِل آن نمی داند 
دارد چه چیزی را به ما 

نشان می دهد. یک اتفاِق 
واحد مثل تصادف یک مرد 
وقت گذشتن از خیابان، به 
اشکال مختلف به مغز افراد 
مختلِف ناظر مخابره می شود. 
هر کس با دیِد خود جهان را 
می بیند و تفسیر می کند و 

ضریب اشتباهات خاِص خود 
را دارد. به عبارت صحیح تر، 
نیت ذهنی اش را به دنیای 

خارج می فرستد و آن را 
بر روی آن چه مشاهده 

می شود قرار می دهد. اما 
تمام این ها تفاوتی در اصل 
قضیه ایجاد نمی کند؛ این که 

تقریباً راهی برای کشف 
واقعیت صحنه وجود ندارد

نتیجۀ تجـلی 
امـا محصـول نـگارش بـه دو صـورِت ُکلـی تجلـی می یابـد: 
داسـتان یـا خیال گونـه اسـت یـا بسـیار واقعـی. در هـر دو 
حالـت تفاوتـی در اصـِل قضیـه وجـود نـدارد. صندوقچـه، 
کد هـای الزم بـرای بازسـازی تصاویـر داسـتان را در اختیـارِ 
شـما قـرار می دهـد. تصاویـر و ر خداد هـای نگا شـته شـد ۀ 
داسـتان گرچـه در مواقعـی بسـیار شـبیه بـه مناظـر بیرونـی 
هسـتند امـا در واقـع هیـچ ارتباطـی بـا جهـاِن بیـرون ندارند. 
و  عینـی  وجـود  احـکام  برخـی  »در  می گویـد :  ماصـدرا 
خارجـی بـرای موضـوع کافی نیسـت... آن را وجـود دیگری 
هسـت کـه عبـارت ازوجـود ذهنـی می باشـد. وجـود ذهنـی 
مسـتقل از هویـت موجـود شـیء در جهـان بیرون می باشـد.« 
بنابرایـن تـاش نویسـنده در صـدد ایجـاد ارتبـاط میـان دو 
چیـزی اسـت کـه تجلـی از یـک چیز هسـتند امـا در واقعیت 

امـر ارتباطـی بـه لحـاظ کیفـی بـه هـم ندارند. 
چشـِم مـا درسـت مثـل آینه یـا عدسـی، انعکاسـی از تصویر 
شـیء مـورد نظر را بـه مغز مخابـره می کند و درسـت مثِل آن 
نمی دانـد دارد چـه چیـزی را به ما نشـان می دهد. یـک اتفاِق 
واحـد مثـل تصـادف یک مـرد وقـت گذشـتن از خیابـان، به 
اشـکال مختلـف به مغـز افراد مختلـِف ناظر مخابره می شـود. 

هـر کـس بـا دیـِد خـود جهـان را می بینـد و تفسـیر می کند و 
ضریب اشـتباهات خـاِص خود را دارد. به عبـارت صحیح تر، 
نیـت ذهنـی اش را بـه دنیـای خـارج می فرسـتد و آن را بـر 
روی آن چـه مشـاهده می شـود قـرار می دهـد. اما تمـام این ها 
تفاوتـی در اصـل قضیـه ایجـاد نمی کنـد؛ این که تقریبـًا راهی 

بـرای کشـف واقعیـت صحنه وجـود ندارد.
 ایـن امـر بـه ایـن معنا نیسـت کـه تصادفـی در بیـرون اتفاق 
نیفتـاده باشـد و نبایـد باعـث شـود گمـان کنیـم در جهانی از 
اشـباح و اوهـام گام برمی داریم. توافق با نظـرات »پارمنیدس « 
هـم نیسـت کـه چیزهایـی را هـم کـه با چشـم خـود می دید 
بـاور نمی کـرد. نـه! تصـادف واقعًا رخ داده اسـت اما رسـیدن 
بـه قطعیـت در مـورد یک امـر واحـد از طریق افـراد مختلف 
یـا درک همسـان دو سـوژه از یـک چیـز درسـت بـه محـال 
بـودن حضـور فعال یـک سوسـمار در میـان شـهروندان یک 

است!  شـهر 
 وقتـی در زنده گـی روزمـره ایـن تعـدد امـور واقع نمـا وجود 

دارد دربـارۀ حیطـۀ ناشـناخته چـه می تـوان گفت؟
روان، ادراک شـهودی را دوبـاره سـازمان می دهـد و در ایـن 
مسـیر قاعد ه هـای آشـنا دگرگـون می شـود. تخیل به تأسـی از 
ارتعاشـات الهام بخـش، تصاویـر و وقایعـی جدیـد می سـازد 
و روی کاغـذ مکتـوب می کنـد. از  ایـن رهیافـت، جهانـی از 
جنـس کاغـذ و مرکـب هویـت می یابـد که نـه تنهـا از قواعد 
واقعیـت بیرونـی تبعیـت نمی کنـد کـه آن هـا را هـم در هـم 
می شـکند. قصـد غایـی نـگارش هم این اسـت کـه بر خاف 
تصـور متعـارف، اشـیا بیرونـی از حاکمیت بی چـون و چرا ی 
زادۀ حـواس مـا رهایـی یابنـد. گاه این تصاویر خیالـی حتا به 
حریـم واقعیـت بیرونـی نیـز تداخل می کنـد. طـوری که مثل 
تصاویـر رؤیـا هایمـان البتـه تـا وقتـی کـه در خوابیـم کامـًا 
واقعـی می پنداریم شـان. غربـت را پـس از بیـداری درمی یابیم 
ایـن کـه مکانـی را بـرای بـار او ل می دیدیـم و بـا اشـخاصی 
حـرف می زدیـم کـه واقعیـت نداشـتند. شـاید واقعیـت وقت 
بیـداری هـم نسـبی باشـد البتـه چنان چه اعتقاد داشـته باشـیم 
کل زندگی مـان خوابـی طوالنـی بـوده کـه روزی از آن بیـدار 

خواهیم شـد. 

خیال یا واقعیت؟
 حتمـًا آن بخـش از کتـاب صـد سـال تنهایی گابریل گارسـیا 

مارکـز را بـه یـاد دارید که می گفت : » چهار سـال و یـازده ماه 
و دو روز بـاران باریـد. در ایـن مـدت دور ه هایـی هـم بود که 
بـاران ریـز می شـد. آن وقت همه سـراپا لباس می پوشـیدند و 
بـا قیافـه ای نقاهـت زده به انتظـار می ماندنـد تا پایا ن بـاران را 
جشـن بگیرنـد ولـی دیری نگذشـت که مـردم عـادت کردند 

ایـن فواصـل را مقدمـۀ دوبرابر شـدن باران تعبیـر کنند.«
 مـن در اتاقـم نشسـته بـودم و کم کم تسـلط باران را بر شـهر 
» ماکونـدو« حـس می کـردم. باور پذیـر بـود که طوفان سـقف 
خانـه را از جـا بکنـد و هـوا آن قدر خیس باشـد کـه ماهی ها 
بتواننـد از در وارد شـوند در فضـای اتاق هـا شـنا کننـد و از 
پنجره هـا خـارج شـوند. ایـن کـه زالـو پشـت کسـانی را کـه 
درخـواب بودنـد بپوشـاند و مـردم مجبـور شـوند در خانه ها 

جـوی بکننـد تـا از شـر قورباغـه و حلزون هـا رها شـوند. 
جهـان داسـتان بـه قـدری سـحرانگیز بـود کـه حـس کـردم 
صـدای بـاران را از پشـت پردۀ کشـیدۀ پنجرۀ اتاقم می شـنوم. 
خیلـی واضـح می توانسـتم صـدای فـرود آمدن قطـرات باران 
را رو ی ناودان هـا بشـنوم. خیابان هـای پـر از گل و شـل و 
جنـازۀ دام هایـی بود که با سـیاب گل می رفتند. بـرای همین 
وقتـی صـدای زنـگ در خانـه را شـنیدم گوش هایـم تیز شـد 
و بـا خـودم گفتـم: »کـی جـرأت کـرده تـوی ایـن بـاران از 

خانـه اش بیـرون بیایـد؟« چنـد لحظـۀ بعـد صـدای یکـی از 
بسـتگان را شـنیدم کـه خـوش و بـش می کـرد. واقعـًا تعجب 
کـرده بـودم: »عجـب آدم هایـی پیـدا می شـوند! مثـل ایـن که 

اند چه خبر است!...« اصًا متوجه نشده  
 شـاید چنـد دقیقـه طول کشـید تـا متوجۀ اشـتباهم شـدم. اما 
عجیـب ایـن کـه هنـوز مطمئـن نبـودم کـدام واقعی تر اسـت 
دنیـای کتـاب یـا واقعیت. بلند شـدم و پـرده را کشـیدم. توی 
گوش هایـم هنـوز صـدای بی وقفـۀ بـاران را می شـنیدم. بـا 
دقـت بـه بیرون خیره شـدم. شـبی تابسـتانی، پرسـتاره و آرام 
بـود و حتـا یـک قطـره آب را هم نمی شـد پیدا کـرد که زمین 

را خیـس کرده باشـد. 

با تخیل هر چیزی ممکن است
در داسـتان گاه بـا تصاویـری مواجـه می شـویم کـه احتمـال 
وقوع شـان در جهـان بیـرون مسـاوی صفـر اسـت. مثـًا کور 
شـدن اهالی یک شـهر در »کوری« سـاراماگو، سوسـک شدن 
یـک انسـان در »مسـخ« کافـکا، دیـدن دنیـا از دریچـۀ چشـم 
یـک عقب افتـاده در »خشـم و هیاهـو«ی فاکنـر... گاهـی هـم 
ایـن جهـان بسـیار شـبیه بـه واقعیت اسـت. آن قدر کـه انگار 
کپـی دقیقـی از آن صـورت گرفتـه اسـت. وقایـع و حـوادث 
تبعیـت  از اصـول عّلـی  باورپذیرنـد. همـه چیـز  منطقـی و 
می کنـد مثـل حالت طبیعـی امـا تبعیض گرایانۀ مادری نسـبت 
به پسـر کوچکـش در »دلشکسـته« ی بالزاک، کسـالت زندگی 
گوسـتاو  بـواری«  »مـادام  زن  شـخصیت  هیجان خواهـی  و 
فلوبـر، رخداد هـای جنـگ در »جنـگ و صلـح« تولسـتوی... 
 امـا توجـه بـه ایـن نکتـه بسـیار اهمیـت دارد کـه داسـتان 
روان  در  امـر  ایـن  و  اسـت  واقعیـت  مجـدد  بازسـازی 
مـادی  می توانـد جهـان  کـه  می گیـرد  نویسـنده ای صـورت 
بیـرون را در قالـب واژگان و بـه کمـک صنـدوق تخیلـش 
بسـازد و همیـن معجـزۀ ادبیـات اسـت. در کار هـر دو گـروه 
صندوقچـه  در  را  کلیـد  الهام بخـش  ارتعاشـات  نویسـنده، 
چرخانـده اسـت. از ایـن رهگـذر تفاوتـی بین یک نویسـنده 
تخیلـی یـا واقع گـرا وجـود نـدارد. نویسـندۀ تخیلـی یکسـره 
خـود را بـه حسـی بی پایـان می بخشـد و تسـلیم آن می شـود 
و نویسـندۀ واقع گـرا گرچـه بـه واقعیـت توجه دارد امـا آن را 
از مجـرای تخیـل خـود دیگربـاره می آفرینـد. بنابرایـن شـاید 
تفـاوت قصـۀ روانشـناختی نو و داسـتان های واقع نمـا در این 

باشـد کـه دسـتۀ اول بـه بیـرون نـگاه می کردنـد و دسـتۀ دوم 
بـه درون امـا در مـورد رونـد خاقـۀ داسـتان تفاوتـی بـا هم 
ندارنـد. هیـچ نویسـنده ای از این لحـاظ با نویسـندۀ مکتب یا 

سـبک دیگر تفـاوت نـدارد.

مانع نوشتن 
آن چـه مانـع نوشـتن می شـود بـر خـاف رونـد شـهودی 
نـگارش، کامـًا بـه عاملـی بیرونـی و ملمـوس مرتبط اسـت. 
آیـا تـاش و کوشـش تعمـدی آغـاز مقالـه و کلنجـار ذهـن 
بـرای نوشـتن چند سـطر اضافه تـر روی کاغذ مانع از نوشـتن 

بیشـتر نمی شـود؟
بـه نظـر می رسـد هـر چـه بیشـتر بـا موضـوع درگیر شـویم، 
هرچـه بیشـتر بـه خـود و افکارمـان فشـار بیاوریـم، دیـوار 
نفوذ ناپذیرتـری میـان خـود و صنـدوق می کشـیم، دیـواری 
کـه مانـع حضـور کلیـد و ارتعاشـات الهام بخش خواهد شـد. 
شـاید تجـارب زندگـی هـر فـرد هـم راه گشـا باشـد؛ انـگار 
وقتـی بـرای رسـیدن به چیـزی تـاش مذبوحانه و سـماجت 
مقالـه  اول  در  از دسـترس تر می شـود.  دور  می کنیـد  بی جـا 
در ایـن حالـت بـه سـر می بریـم و بـی آن کـه خـود بدانیـم 
دچـار عارضـه ای شـده ایم بـه نـام »سـندروم مازوخیسـتی از 
نـوع کوششـی«. درسـت مثل مادری کـه تعمد دارد در شـش 
ماهگـی فرزنـدش را بـا هر سـختی و مشـقتی به دنیـا بیاورد. 
ایـن امـر بر خـاف زمان معهـود و تعیین شـده اسـت. محال 
نیسـت امـا گمـان می کنیـد ثمـرۀ چنیـن تولـدی چـه باشـد؟ 
غیـر از کودکـی نـارس کـه بـرای بقـا نیـاز بـه دسـتگاه های 

مجهـز پزشـکی دارد؟
 تخیـل از درون صندوقچـه وقتـی سـرریز می کند کـه زمانش 
رسـیده باشـد. گاهـی هـم پیش می آیـد کـه واقعـًا نمی توانیم 
چیـزی بنویسـید. بایـد بـه خودمان مهلـت دهیـم. بهترین کار 
پذیرفتـن ایـن امـر اسـت که وقـت بایـد بگذرد. درسـت مثل 
جنینـی کـه در نـه ماهگـی کامـل می شـود. بـا کامـل شـدن، 
نکنیـم  ایجـاد  مانـع  بایـد  فقـط  می گیـرد.  زایمـان صـورت 
و اجـازه دهیـم آن چـه قـرار اسـت واقـع شـود، واقـع شـود. 
نیـازی بـه شـکنجه و فشـار و عذاب نیسـت. شـهود نـه فقط 
در نیمـه شـب کـه در هـر زمـان می توانـد رخ دهـد. فقـط 
بایـد در سـکوتی کـه نـازل می شـود نـه سـکوتی تحمیلی که 
نوعـی هتـک حرمـت به ذهن محسـوب می شـود، پشـت میز 
بـا قلمـی کـه نـوک تیـزی دارد بنشـینیم و شـاهد این باشـیم 
کـه چـه طـور کلیـد در صندوقچـه را بـاز می کند. مهـم عدم 
ایجـاد تداخـل در کار آن اسـت تـا آن انرژی بـی حد و حصر 

در مـا جاری شـود...
ایـن امـر نفی کننـدۀ قـدرت انتخاب کننـدۀ ما نیسـت. مـا این 
قـدرت را داریـم کـه فقـط بـه دانسـته های خـود اتـکا کنیـم 
و بـا تـاش خـود و بـا شـیوه ای کامـًا کوششـی کتابـی را 
تـا آخـر بنویسـیم. مـا در ایـن وضعیـت علی رغـم هشـیاری 
قـادر بـه آفرینـش نیسـتیم. وقتـی فـرد در هشـیاری بـه سـر 
می توانـد  می کنـد  کار  دقیـق  اسـت. حواسـش  آگاه  می بـرد 
حرکـت پشـه ای را در هـوا ردیابـی کنـد امـا همـۀ این هـا 
دلیـل نمی شـود کـه تمرکـز الزمـه بـرای انجـام کار خاقه را 
داشـته باشـد. او از کاری کـه می کنـد لـذت نمی بـرد. گویـی 
ناگزیـر اسـت آن را انجـام دهـد مثـل این کـه تکلیفـی را از 
سـر اجبـار از سـر بگذراند.مـا می توانیـم شـب های زیـادی 
تـا صبـح بـا ذهـن خـود کلنجـار برویـم، امـا تاریـخ ادبیـات 
شـاهد ی بر این مدعاسـت که کار کوششـی مانـدگار نخواهد 
بـود. بـرای همیـن بسـیاری می توانند بـا کوشـش مضاعف به 
داستان نویسـی برسـند چـون اغلـب آدم هـا بـرای هرچـه کـه 

دنبالـش باشـند راهـی پیـدا خواهنـد کرد.
امـا مـا ایـن قـدرت را هـم داریـم کـه انتخـاب کنیـم تسـلیم 
جریـان ناخـودآگاه شـویم تـا آن مـا را بـه سـویی کـه خـود 
می خواهـد هدایـت کنـد. در ایـن حالـت بـه جای هشـیاری، 
متمرکـز هسـتیم و شـعور خـاق می توانـد جـاری شـود و 
صـدای زنـگ تلفـن و هیاهـوی دوره گـرد تـو ی کوچـه هـم 
در  نویسـنده  یـک  فکـر  آن شـود.  توقـف  مانـع  نمی توانـد 
شـرایط معمولـی نمی توانـد بـه نـو و ناشـناخته دسـت یابـد 
امـا هنگامـی کـه فکر سـاکت باشـد یـا حداقـل فواصـل بین 
افـکار از هـم گسـیخته زیـاد شـود طوری کـه بتـوان در خأل 
میـان اندیشـه ها )کـه اغلـب هم به نـدرت رخ می دهـد( تأمل 
کـرد، امکان تجلی ناشـناخته بـر ذهن وجـود دارد. ناخودآگاه 
بـودن همـان آگاهـی واقعـی اسـت نـه خودآگاهی انباشـته از 

احساسـات منفـی و برداشـت های بعضـًا نادرسـت. 
ایـن بار هـم ناگزیریم امـا ناگزیریم چیـزی را بیافرینید نه این 
کـه تکلیفـی را انجـام دهیـم. و خلـق کـردن بـا ادای تکلیـف 
بسـیار متفـاوت اسـت. شـاید هـراس و وحشـت ایجاد شـود 
کـه ایـن حـس و حال غریـب راه به کجـا دارد؟ امـا تجربه ای 
کـه مثـل آذرخـش رخ دهـد می توانـد یـک رخداد باشـد. آن 
چـه قـرار اسـت اتفـاق بیفتـد الجـرم اتفـاق خواهـد افتـاد. 
دسـت آورد، اهمیتـی نـدارد لذت نوشـتن در ناشـناختگی اش 
اسـت و خـود نوشـتن اوج شـادکامی اسـت... همیـن کافـی 
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در مـاه سـنبلۀ سـال 1377 خورشـیدی، وقتـی 
کـه پاکسـتان و سـران طالبان از لحـاظ وضعیت 
جنگـی در یـک بُن بسـت جـدی قـرار گرفتـه 
بودند و تلفات شـدید توأم با اسـارت افرادشـان 
روحیـه جنگی آن ها را ضعیـف و در پایین ترین 
سـطح آورده بود و در عین زمان فشـار پاکستان 
بـاالی طالبـان مبنـی بر ادامـۀ حالت تعـرض از 
یک سـو و گسـترش روزافزون جبهات مقاومت 
از سـوی دیگـر که سـبب شـده بـود تا بـرادران 
حـوزۀ مقاومـت در والیـات خودشـان در حال 
شـرایطی  چنیـن  در  باشـند،  جای گزین شـدن 
اختـاف اعضـای شـورای طالبـان در کابـل بـه 
اوج خـود رسـیده بـود و مـردم هـم از ظلـم و 

َجـورِ بی حـد آنـان به سـتوه آمـده بودند.
شـورای رهبـری طالبـان در کابـل در طـول دو 
دیـد  یـک  نتوانسـت  خویـش  فعالیـت  سـال 
هماهنـگ، منسـجم و یـک برنامـۀ مـدون را در 
قضایـای حکومت و جنگ بـه میان آورد تا ادارۀ 
واحدهـای اداری یـا والیـات را تحـت رهبـری 
خـود حفـظ و قـرار دهـد. همـۀ ایـن دالیـل 
باعـث شـد تـا هماهنگـی در وزارت خانه ها که 
از وظایـف اصلـی یک ادارۀ سـالم اسـت، ازهم 
بپاشـد. هـر شـخصی کـه بـه وزارتـی منصوب 
می گردیـد، بایـد افـرادش در خـط مقـدم جبهه 
حضـور می داشـت. در همـه احـوال وضعیـت 
بـه طـرف جناح بنـدی و اختـاف نظرهـا روان 
بـود و خودخواهـی عجیبی در میان شـان ایجاد 
شـده بـود. در همچـو حالتـی هر جنـاح به طور 
جداگانـه نظریـات خـود راجـع بـه وضعیـت 
کشـور را بـه ماعمـر بـه صـورت مخابره یـی 

ابـاغ می کـرد.
پاکسـتانی ها زیـر چتر اسـتخباراتی شـان کنترل 
خاصـی بـر اوضـاع و هـم نظـارت جـدی و 
باالفعـل را در همـه حاالت باالی طالبان داشـتند 
و آنـان را رهبـری و هدایـت می کردنـد. آن هـا 
چندیـن بار بـه کابل هیـأت فرسـتادند و تاش 
داشـتند تا شـورای رهبری کابل کـه در آن زمان 
توسـط مـا ربانـی اداره می شـد، انسـجام خود 
را دوبـاره بازیابـد. هیأت هـای پاکسـتانی بـا ما 
عبیـداهلل وزیـر دفـاع و مـا فاضل لوی درسـتیز 
طالبـان نیـز دیـدار نمودنـد. مـا فاضـل یـک 
شـخص خودکامـه و بی پروا نسـبت بـه دیگران 
و خیلـی »کله شـخ« و ماجراجـو بـود و همـواره 
بـاالی نظریـات خود حاکم و محکم می ایسـتاد. 
وی شـخصاً در جنـگ اشـتراک می کـرد و در 
دوش  بـه  را  آن  رهبـری  او  کـه  جبهه یـی 
می داشـت، عقب نشـینی مجـاز نبـود و او اصـل 
»یـا کشـته و یـا اسـیر« را تطبیق می کـرد و خود 

بود. قاضـی 
بـاری در نشسـتی کـه میان هیـأت پاکسـتانی با 
وزیـر دفـاع و لوی درسـتیز طالبـان جهـت حل 
اختافات شـان صورت گرفت، جریان نشسـت 
بـه تشـنج و نـزاع می کشـد و در ایـن حالـت 
مـا عبیـداهلل را بـه اتـاق پهلـو می برند تـا فضا 
اندکـی تغییـر کنـد و به حالـت عـادی برگردد. 
می شـود،  نسـبی حاصـل  آرامـش  کـه  زمانـی 
پاکسـتانی ها از چنیـن وضـع ناراحت شـده و با 

تمامـی معلومـات و گزارش هایی کـه از اوضاع 
جمـع آوری کـرده بودنـد و در اختیـار داشـتند، 
رهسـپار قندهـار می شـوند تـا جزئیـات را بـا 
ماعمـر و شـورای قندهـار در میـان بگذارنـد. 
ایـن در حالـی بـود کـه روحیـه جنگـی طالبان 
در اثـر ادامـۀ ایـن حالـت روز بـه روز ضعیـف 
و در یـک حالـت وخیـم و دگرگونـی به پیـش 

می رفـت.
بعـد از دیـدار هیـأت پاکسـتانی از قندهـار، ما 
ربانـی، وزیـر دفـاع، لوی درسـتیز، وزیـر داخله 
و رییـس امنیـت طالبـان بـه قندهـار فراخوانده 
از  پاکسـتان  اسـتخبارات  گزارش هـای  شـدند. 
کابـل کـه در جریـان سـفر هیـأت آن کشـور به 
قندهـار بـه اطـاع ماعمر رسـانده شـد، خیلی 
نگران کننـده بـود. جلسـه تـا سـه روز دوام پیدا 
کـرد و ماعمـر سـخت ناراحـت بـود و خیلی 
خشـم گین بـا آن هـا برخـورد می کـرد. ایـن در 
حالـی بـود کـه قبـًا مـا عبیـداهلل وزیـر دفاع، 
مـا فاضـل لوی درسـتیز، قاری احمـداهلل رییس 
امنیـت، مـا داداهلل قومانـدان زون شـمال و ما 
چنـدان  کـه  طالبـان  داخلـه  وزیـر  خاک سـار 
حضـور  در  ظاهـراً  نداشـت،  هـم  صاحیـت 
مـا  بودنـد.  کـرده  آشـتی  باهـم  پاکسـتانی ها 
امـر  بعضـی وقت هـا  کـه  بـود  فاضـل کسـی 
ماعمـر را چنـدان جـدی نمی گرفـت. در آن 
جلسـه، موضـوع گسـترش جبهـه مقاومـت در 
والیـات جنوب شـرقی، شـمال و غـرب مطرح 
گردیـد کـه طالبـان و پاکسـتان را دچـار واهمه 
سـاخته بود. از سـویی هم، تلفـات طالبان چنان 
رو بـه افزایـش بود که دشـمن هرگـز تصور آن 

نمی کـرد. را 
در چنیـن احوالـی طالبـان تصمیـم گرفتنـد تـا 
پنجشـیر را از عقـب و از جنـاح راسـت و از 
ارتفاعـات سـالنگ کـه می تـوان هم سـر تخت 
سـالنگ را زیـر نظـر داشـت و هم آشـابه را که 
مسـتقیم پـروان را زیـر تهدیـد قـرار مـی داد و 
همچنـان از طریـق خنجـان و نهریـن و از راه 
فیصله کـن  و  بـزرگ  حملـه  مـورد  انـدراب، 
قـرار دهنـد. بیسـت روز طـول کشـید تـا افراد 
خویـش را از والیـات امـن در خنجـان کـه از 
موقعیـت خوبی بـرای تجمع نیروهـا برخوردار 

بـود، جمـع آوری نمودنـد و پـان راه انـدازی 
حملـه باالی پنجشـیر از داخل انـدراب را روی 
دسـت گرفتنـد. طالبـان و پاکسـتانی ها بـه ایـن 
نتیجـه رسـیده بودنـد کـه تـا زمانـی کـه مرکـز 
مقاومت در پنجشـیر فعال باشـد، حمات آن ها 
بـر مناطق دیگـر اثـر چندانی بر جنـگ نخواهد 

گذاشت.
سـرانجام پان گرفته شـد تا در چنین اوضاعی، 
جبهـات جنـگ در شـمالی، تخـار و درۀ صوف 
را مصـروف کننـد و قطعات تـازه دم خود را هم 
بـه خنجـان و هـم بـه نهریـن سـوق دهنـد کـه 
از راه انـدراب بـه عقـب َدور زننـد و به خاطـر 
شکسـتاندن خط شـمالی از طریق غوربند، قول 
هیرتـا و ارتفاعات آشـابه داخل شـمالی شـوند. 
در ایـن پـان همچنـان فیصلـه شـده بـود تـا 
فرماندهـی جنگ خـاواک را ما بـرادر به عهده 
داشـته باشـد که در آن زمان یک تـن از اعضای 
شـورای رهبـری کابـل و نفـر خـاص ماعمـر 

چندیـن  مجـرای  از  شـهید  آمرصاحـب  بـود. 
شـبکۀ معتبـر بـه صورت دقیـق در جریـان قرار 
می گرفـت کـه در ایـن میـان اطاعـات دسـِت 
اول را از طریـق مـا اختـر محمـد دسـت یار 
وزیـر دفـاع طالبـان و اطاعـات دسـِت دوم را 
از طریـق منابـع نفـوذی خویش در اسـتخبارات 
داکتـر صاحـب عبـداهلل  پاکسـتان کـه توسـط 
لغمانـی شـهید هماهنـگ می گردیـد، به دسـت 
مـی آورد و همچنـان بخشـی از اطاعـات را از 
طریـق رادیـو کشـف کـه جریـان تماس هـای 
مخابره یـی طالبـان را رَصـد می کـرد و بعضاً هم 
از طریـق مـا خاک سـار وزیـر داخلـه طالبـان، 

دریافـت می نمـود.
زمانـی کـه آمرصاحـب شـهید از طریـق منابـع 
متعـدد راجـع به پان شـوم و خصمانه دشـمن 
اطـاع حاصـل نمود، شـتابان و با عجله دسـت 
بـه کار شـد و عاجـل یـک جلسـه دایر نمـود و 
جزئیـات پـان دشـمن را در حالـی در جلسـه 
مطـرح سـاخت که خیـال چندانـی بـر َدورزدن 
از راه انـدراب نداشـت و حتـا تصـور ایـن امـر 
هـم در آن زمـان غیرممکـن بـه نظر می رسـید. 
در آن جلسـه راجـع بـه تدابیـر دفاعـی الزم در 
برابـر پـان دشـمن نیـز صحبـت به عمـل آمد. 
ولـی افسـوس ایشـان بـر این بـود که مـن چرا 
در ایـن مـدت متوجـه کوتـل خاواک نشـدم که 

راه دخـول دشـمن از عقـِب ما باز اسـت. بازهم 
خـدا مهربان اسـت!

بـه  راجـع  اندکـی  تـا  می دانـم  ایـن جـا الزم 
اراضـی پیوسـته انـدراب بـا پنجشـیر صحبـت 
نمایـم تـا ذهـن خواننـدۀ گرامـی به آن بـاز و با 
اوضاع و احوال آن آشـنا شـود. خنجان در واقع 
شـروع انـدراب اسـت کـه از آن جـا تـا منطقـه 
خاواک تقریباً یک صد و سـی کیلومتر مسـافت 
اسـت. کوتل خاواک ارتفاع بلند ندارد و سـرک 
موترَرو )عمومی( در گذشـته، نزدیک »سـراب« 
کمـی بـاال تـر همـوار بـود و از پُل ِحصـار، باال 
دسـت کاری شـده بـود و متباقـی آن در زمـان 
مقاومـت اِحـداث گردیـد کـه تـا پنجشـیر بـه 
دهـن خاواک وصل شـد. راه اکماالتی پنجشـیر 
و شـمالی پیش از سـقوط مزارشـریف از همین 

تأمین می شـد. طریـق 
بعـد از ختـم جلسـه، قهرمـان ملی بـه څارنوال 
صاحـب محمـود، آمر پنجشـیر، وظیفـه اعزام و 
اکمـال قطعـات لـوای حصـه اول بـه فرماندهی 
از  یک تـن  خـان  مومـن  قومانـدان  مرحـوم 
خصوصیـات  دارای  و  برجسـته  فرماندهـان 
و  جنگ هـا  در  فراموش ناشـدنی  و  عجیـب 
فرماندهـی  بـه  دوم  حصـه  لـوای  همچنـان 
قومانـدان میـرزا رحیـم خـان را کـه از مدیریت 
بـاال و توان منـدی منحصـر بـه  فـرد و خوبی در 
اداره برخـوردار بـود، سـپردند. آمرصاحـب بـا 
قومانـدان صاحـب گدا و جمشـید خـان ذریعه 
هلیکوپتـر بـه طـرف خـاواک رفتنـد تـا اراضی 
را دقیـق بررسـی نماینـد و بعـد از دیـدن آن جا 
اقـدام بـه کار عملـی کردنـد و هدایـات الزم را 
به هـر بخش صـادر نمودند. بچه هـای کوماندو 
وظیفـه ماین گـذاری را در سـه قسـمت طـرف 
راسـت، چـپ و روی دره را شـروع کردنـد. 

مـردم عـادی )عـام( خـاواک به کنـدن خندق ها 
کوتـل  امتـداد  در  سرپوشـیده  سـنگرهای  و 
پرداختنـد. قطعـات پیـاده کـه متشـکل از دو لِوا 
بودنـد، در سـه نقطـه جابه جـا شـدند. همچنان 
دو َچیـن تانـک و یـک تـوپ »دی .سـی« با یک 
پایـه »بـی ام21« در واخی که سـاحه انداخِت آن 
پُـل حصـار سـراب و سـمنداب بـود و قلعه گاه 
را نیـز زیـر آتـش می گرفـت، در کوتـل جابه جا 
گردیدنـد. قطعـات پیـاده از هـردو لـوا جمعـًا 
بـه تعـداد دو صـد نفـر در خـط مقـدم جابه جا 
شـدند. قومانـدان صاحـب بابـه جلنـدر و یـک 

قطعـه از خنـج به طـور ریزرفـی در »دِه خاواک« 
بـه حالـت آماده بـاش منتظـر هدایـت بودنـد.

افـراد،  تقسـیمات  و  الزم  هدایـات  از  بعـد 
آمرصاحـب بـا قومانـدان گـدا خان و جمشـید 
خـان بـه مرکز آمدنـد و شـب هنگام بریالی خان 
را که ُمتصدی ِسـمت معاونیت تخنیکی وزارت 
دفـاع بـود، نـزد خـود خواسـتند و بـه ارتبـاط 
ضروریات خـاواک هدایـات الزم فرمودند و به 
مـن هدایـت دادند تا از البسـه باب هـر آن چه را 
که در دیپو موجود اسـت، به اسـتقامت شـمالی 
که وزیر صاحب بسـم اهلل خان مسـوولیت جبهه 
را بـه دوش داشـت و همچنان به طرف کاپیسـا 
تحـت فرماندهـی جنـاب عظیمـی صاحـب و 
نیـز بـه سـوی خـاواک و جبهـه سـرتخت بـه 
فرماندهـی حاجی صاحب بهلول خان بفرسـتم. 
ایشـان هدایـت دادند تـا جنرال صاحـب دل آغا 
خـان سـالنگی در آخـر جبل السـراج در منطقـه 
دهـن ریـگ زار مرکز بگیـرد و در عیـن حال به 
اکمـاالت مواضـع اورتـی از نقـاط اسـتراتیژیک 
سـر تخـت که حدود هشـت سـاعت راه با پای 
پیـاده فاصلـه داشـت، پرداختـه شـود. این همـه 
کارهـا بـه لطـف خـدا بـا امکانـات انـدک و 
محـدود در مـدت تعیین شـده تکمیـل گردیـد. 
سـاعت دو بجـه شـب از جبل السـراج آمـدم، 
وقتـی از موتـر پیـاده شـدم تـا بـه اتـاق بـروم 
کـه متوجـه شـدم آمرصاحـب از منـزل خـود 
بیـرون آمـد و در صحـن حویلـی به قـدم زدن و 

پرداخت. فکرکـردن 
شـان  هدایـات  عملی شـدن  و  کار  جزئیـات 
مانـده  بـود. دو روز  تـا حـدی تکمیـل شـده 
بـود تـا دشـمن حمـات خـود را شـروع کند. 
بعـد از ظهـر آمرصاحـب همـراه بـا قومانـدان 
بـه  خـان  جمشـید  و  مـن  گـدا،  صاحـب 
معاونیـت تخنیکـی آمدیم تـا از رونـد اکماالت 
و ُمهمـات و سـاح های ثقیلـه کـه بـه مواضـع 
خـاواک ضـرورت بـود، اطمینـان حاصـل کند. 
آمرصاحـب قبـًا بـه من هدایـت داده بـود تا به 
سـوق و اداره گلبهـار بـروم و متوجـه اِکماالت 

جبهـه باشـم.
بـه هـر حـال، ضروریـات جبهـه تـا حـدی بـه 
پایـه اِکمال رسـیده بود و تنها چیـزی که کمبود 
داشـتیم، مرمـی آر.پی.جی )RPG( بـود. لذا به 
طـرف »شـرکت« خدمـت جناب اسـتاد سـیاف 
شـرایط  ایـن  در  کـه  چه طـور  فرمـود:  رفتـم، 
به خاطـر  نخسـت  گفتـم:  آمـدی؟  مـا  طـرف 
گرفتـِن خبر شـما و بعداً با کمبـود مرمی راکت 
ُمواجه هسـتیم. عاجل »سـعید« یـاور خود را فرا 
خوانـد و برایـش هدایـت داد تا دیپـو را ببیند و 

هـر قـدر مرمـی راکـت باشـد را بـه مـن بدهد. 
قـرارش نگرفـت، خـودش از اتاق بیرون شـد و 
مرمی هایـی را کـه نـزد ُمحافظیـن اش در حدود 
چهـل فَیـر بـود، همـه را جمـع کـرد و بـه مـن 
داد. مـن مرمی هـا را عاجـل در موتـر بـار کردم 
و بـه سـوی دهـن ریگ زار بـه جنـرال صاحب 
دل آغـا خـان منتقـل سـاختم تـا بـه منطقه سـِر 

تخـت انتقـال دهد.

مـال بـرادر و جنـگ خـاواک!
بخش نخستحاجی عبدالرحیم



در مـورد سیاسـت، اقتصـاد، روابـط بین الملـل، 
توسـعه و تجـارت روزانه مقـاالت و تحقیق های 
مسـایل  بـه  امـا  می گیـرد،  صـورت  متعـدد 
تنظیـم  چگونه گـی  جامعه شناسـی،  اجتماعـی، 
روابـط اجتماعـی بـر مبنای ارزش های انسـانی و 
باورمنـدی بـه حقـوق، اخاق و عدالـت که نبود 
و بی توجهـی بـه آن بزرگتریـن معضـل جامعـۀ 
کنونـی افغانسـتان را تشـکیل داده و تمـام ابعـاد 
جامعـه را متأثـر می کنـد، کمتر پرداخته می شـود.

از سیاسـت مدار، وزیـر و وکیل کـه بگذریم چون 
آن هـا سیاسـت می کننـد و بی بـاوری بـه اخاق، 
انسـانیت و عدالـت و ابزارهـای ماکیاولسـتی، از 
سیاسـت ورزی های  برجسـتۀ  و  بـارز  مصادیـق 
معاصـر پنداشـته می شـود، سـطوح پاییـن جامعه 
کـه روزمـره بـرای دریافـت لقمـه  نانـی و امـرار 
نیـز  اسـتند،  کار  و  کسـب  مصـروف  زنده گـی 
توجـه چندانـی به انصاف و عدالـت در مراودات 
اجتماعـی ندارنـد، در حالـی کـه این امـر وجیبۀ 

انسـانی و ایمانی اسـت.
سـطوح پاییـن جامعـه در حالـی کـه بیشـتر از 
هـر کسـی دیگـر سـنگ مسـلمانی را بـه سـینه 
دانه هـای  معکـوس  شـمارش  بـا  و  می کوبنـد 
امـا در داد  یـاد می کننـد،  تسـبیح پـروردگار را 
و  دیگـران  حقـوق  بـه  اجتماعی شـان،  سـتد  و 

تأمیـن عدالـت در سـطح بسـیار پاییـن باورمنـد 
نیسـتند، در حالـی کـه از صبـح تا شـام در مورد 
فسـاد، بی عدالتـی و مشـکات در دولت سـخن 
ایـن  در  کـه خـود  ایـن  از  بی خبـر  می گوینـد، 
فعـال  سـهم  جامعـه  ناهنجـاری  و  آشـفته بازار 

رند. دا
وضعیت امروز افغانسـتان مصداق روشـن نظریۀ 
»انسـان گرگ انسـان« هابـز می باشـد، هرکس به 
هـر میـزان کـه دسـتش برسـد، ظـم و بی عدالتی 
می کنـد و در تشـدید و افزایـش نابسـامانی های 
افغانسـتان  رهبـران  می گیرنـد،  اجتماعـی سـهم 
در  انـد.  اسـفناک کشـور  زاده چنیـن وضعیـت 
صورتـی کـه مـردم آمـادۀ تغییـر ذهنـی و روانی 
از  کشـور  نجـات  و  معجـزه  انتظـار  نباشـند، 
منجـاب کنونـی، از رهبرانـی که برآمـده از متن 
و بطـن یک جامعـۀ پر از گسسـت و بی اعتمادی 

می باشـد، غیرعقانـی و سـاده لوحانه اسـت.
گرایش هـای انسـانی ماننـد عدالـت، انسـانیت و 
اعتمـاد از هنجارهـای مهـم یـک جامعۀ سـالم و 
انسـانی اسـت کـه در فقـدان آن جوامع اسـامی 
و غیر اسـامی بـه طرف قهقـرا و تحجـر می رود 
و در چنیـن فضایـی ارزش هـا و قوانیـن نـه بـه 
عنـوان معیـار عمـل بلکـه انـواع ترفندهـا بـرای 
دسـتیابی بـه منافـع محـض مـادی بـه کار بـرده 

می شـود.
رهنمـای  و  تکسـی ران  تـا  فـروش  سـبزی  از 
معامـات- کـه سـطوح پایینی جامعه محسـوب 
می شـوند و بـه کار شـاقه و غیرشـاقه مصـروف 
و  غـدر  فریـب کاری،  معامات شـان  در  انـد 
چنیـن  ترتیـب  ایـن  بـه  و  می کننـد  خیانـت 
وضعیتـی، فضای بی بـاوری و بی اعتمـادی را در 
جامعـه افزایـش داده، نظم و انضبـاط اجتماعی و 
گرایش هـای انسـانی کـه الزمه هـای یـک جامعۀ 
مبتنـی بر ارزش ها می باشـد را صدمه زده اسـت.
پیامدهای ناگوار این وضعیت سـبب شـده اسـت 
کـه بخـش باسـواد و چیزفهم جامعه نیـز به جای 
تـاش در امر تعمیـم و نهادینه کـردن ارزش های 
انسـانی در مناسـبات اجتماعی، بـه دامن فرهنگ 
ارزش سـتیزی سـقوط کننـد و در دادوستدشـان 
جایـی کـه منافع مادی مطـرح باشـد، ارزش ها و 

معیارهـای اجتماعـی را لگد مـال کنند.
تطبیـق  اجتماعـی  مسـایل  آگاهـان  از  شـماری 
اقتصـادی،  مشـکات  جنـگ،  قوانیـن،  نشـدن 
بی اعتمـادی  کاری،  برابـر  فرصت هـای  نبـود 
مزمـن، فقـر و گرایش هـای روزافـزون بـه طرف 
سـرمایه داری و مادی گرایـی را از عوامـل جـدی 
ایـن معضـل اجتماعی دانسـته انـد. در جامعه یی 
کـه دولـت، بـه نیازمنـدی و خواسـت های مردم 
و  خیانـت کاری  بـه  مـردم  نکنـد،  رسـیده گی 
فریـب کاری دسـت می زننـد کـه بـه بـاور آگان 
افـکار،  افـراد،  متغیـر  چهـار  اجتماعـی،  امـور 
احساسـات و دولت هـا  عوامل تأثیرگـذار بر این 
موضـوع اسـت. از جانـب دیگر، جامعه شناسـان 
را  اجتماعی-فرهنگـی  الزم  نیافته گـی  توسـعه 
باعث کاهـش ارزش محـوری و عدالت گرایی در 

می داننـد. اجتماعـی  مناسـبات 
بـه هـر صورت، عوامـل و زمینه هـای این معضل 
بـزرگ اجتماعـی کـه آسـیب پذیری های جـدی 
را در ابعـاد مختلـف بـه وجـود مـی آورد، هـر 
چـه باشـد، مسـتلزم ذهنیت سـازی، روشـنگری  
تـا  اسـت  مـردم  باورمنـدی  و  اذهـان  تغییـر  و 
از  ایمانـی  و  انسـانی  انگیزه هـای  و  وجدان هـا 
خـواب بیـدار شـده، بـه طـرف عدالت محـوری 
آن  غیـر  در  شـود،  داده  سـوق  خردگرایـی  و 
سـاختارهای دولتـی از طریـق وضـع قوانیـن و 
تطبیـق آن، نقـش عمده یـی در ایـن راسـتا دارند، 
امـا نمی تواننـد عقایـد و وجدان های انسـان ها را 

کنند. کنتـرل 
کشـور،  چالش هـای  از  یکـی  شـک  بـدون 
کشـورهای  دسـت اندازی های  و  مداخـات 
منطقـه و فرامنطقـه اسـت، امـا مـردم نیـز بخش 
بزرگـی از تقصیـر را حمـل می کننـد. تـا زمانـی 
کـه فریـب، دروغ، حیلـه، خیانـت، در جان زنـی 
و ده هـا ضعـف ارزشـی در مناسـبات اجتماعـی 
داشـته باشـیم و هیچ کس بـا خود محاسـبه نکند 
تأثیـر  تـا چـه حـد  منفـی اش  کـه کارکردهـای 
صلـح  پیشـرفت،  راسـتای  در  مانـع  و  ناگـوار 
تاش هـای  آینـدۀ  می باشـد،  کشـور  ترقـی  و 
معطـوف بـه ملت-دولت سـازی بـه هیـچ جایی 

نمی رسـد.
در جامعـۀ افغانسـتان کـه اکثریـت مسـلمان اند، 
وجدانـی،  ایمانـی،  انسـانی،  ارزش هـای  بایـد 
تعاونـی و همـکاری در تمـام سـطوح زنده گـی 
اجتماعی مورد توجه قرارگیرد، در غیر آن جامعه 
به طـرف هرج و مـرج و بی اعتمادی مـی رود. اگر 
در افغانسـان هـر کـس در هـر سـطحی کـه قرار 
دارد به عدالت ورزی و انسـانیت در سـاحۀ مورد 
نظـر خویـش باور داشـته باشـد و ایـن ارزش ها 
را معیـار عمـل قـرار دهـد، هیـچ عامـل بیرونـی 

نمی توانـد مانـع پیشـرفت ما شـود.

سال l11 شمارۀ مسلسل l2578  یکشنبه 7میزان/ مهر l1398 29 محرم الحرام l1440 29 سپتمبر 2019
www.mandegardaily.com

دوکتور حبیب پنجشیری-استاد تاریخ در دانشگاه کابل

یخ متکرر  است  ر تا
یا متوالی؟

دیگـر  عده یـی  و  متکـرر  را  تاریـخ  پژوهشـگران،  از  برخـی 
هـم تاریـخ را متوالـی می خواننـد و متکـی بـه آن، مورخـان را 

معلمیـن متجـدد بشـر می داننـد. 
اجتماعـات بشـری، تکـرر تاریـخ را رد و طـرف دار توالـی آن 
می باشـند. ایـن مسـألۀ بسـیار کوچـک، مفهـوم مهمترین فصل 

تاریـخ را افـاده می دهـد. 
درک علـل رویدادهـا و ربط علـت با معلول ـ همـه از مباحثی 
اسـت کـه پُر معضل تریـن و پیچیده ترین مشـغله فلسـفه تاریخ 

و علمـای اجتماعی را احتـوا می نماید. 
موضوعاتـی کـه مباحـث تاریخ را می سـازند یا علـل و عوامل 
دایمـی دارنـد ماننـد: خـاک، اقلیـم و نـژاد و یا عوامـل جانبی 
اعتقـادات،  مذاهـب،  باورهـا،  ماننـد:  می باشـند  مطـرح  آنهـا 

تسلط. و  اسـتیا 
شناسـایی علـل اصلـی کـه مسـبب ظهـور حـوادث تاریخـی 
تلقـی  ضـروری  شـرط  بصیـر  مـورخ  یـک  بـرای  می گـردد 
می شـود. بـرای یـک تاریـخ دان الزم اسـت کـه جهت وسـعت 
بخشـیدن و موثق سـاختن مطالعـات و افکار تاریخـی به علوم 
دیگر نیز دسترسـی داشـته باشـد که به نـام علوم معاونـه تاریخ 
یـاد می شـود. بـه عبـارت دیگـر، تحلیلگـر و کارشـناس بایـد 

صاحـب اطـاع کافی باشـد.
ناگفتـه نمانـد کـه بسـا حلقه هایـی اسـت کـه در تاریـخ مفقود 
می باشـد و این رسـالت تاریخ نویس اسـت تا آن را ریشـه یابی 
نمایـد؛ بنابـرآن فراگیـری تاریـخ و دانسـتن آن به طـرز کتابت، 
سیاسـت، اقتصـاد و اجتمـاع چیزهایی اسـت که فهـم و مطالعه 

تاریـخ را مشـکل می کند.
عبدالباقـی لطیفـی در ترجمـۀ مقاله یـی  بـه ایـن بـاور اسـت 
کـه: »تاریـخ؛ فـن، علـم و فلسـفه اسـت و مـورخ را نقاشـی 
می پنـدارد کـه حیـات اجتماعـی را بـه تصویـر می کشـد.« امـا 
تاریـخ را از ایـن حیـث، علم می خوانـد که مبتنی بـر حقایق و 

مـدارک معتبـر می باشـد. 
بنگارنـد و  مـا چیـزی  بـارۀ  دارنـد در  خارجی هـا دلچسـپی 
هـم می نگارنـد ولـی آنهـا مـا را بـه نظـر دیگـری می بیننـد 
بازتـاب  را  مـان  زنده گانـی  غریـب  و  عجیـب  جلوه هـای  و 

می دهنـد.
جـای افسـوس خواهـد بـود کـه ایـن خاطـرات پُرعظمـت و 
جـال در مـرور ایـام از صفحـه روزگار محـو گـردد و ایـن 

گنجینـه گران بهـا در زیـر غبـار فراموشـی مسـتور بمانـد.
متأسـفانه از آنجایـی کـه به نـگارش و تدوین تاریخ افغانسـتان 
کسـی همـت نکـرده اسـت؛ بنابرایـن طـرح کشـور نـو پیـدا، 

مولـود رقابـت همسـایه گان تلقـی می شـود.
حقیقـت  از  خـود  کاوش هـای  و  آفریده هـا  در  کـه  آنهایـی 
تاریخـی، سیاسـی و معنـوی ایـن کشـور آگاهی ندارنـد معتقد 
انـد کـه مـردم ایـن سـرزمین تاریـخ ندارنـد و بـه غرور نسـل 

جـوان مـا لطمـه وارد می سـازند. 
بـه منظـور جلوگیـری و خنثاسـازی چنیـن افـکار میـان تهـی، 
ضـرورت نـگارش تاریـخ معاصـر افغانسـتان به وسـیلۀ نسـل 

جـوان و مسـتعد احسـاس می شـود.
راهـی کـه به نـوک خامۀ جمعـی از متفکریـن و نویسـنده گان 
بـزرگ مملکـت بازشـده، راهی سـت که نسـل جوان کشـور را 
بـه شناسـایی خویـش و عظمـت باسـتانی آن رهبـری می کنـد 
و جـرأت می بخشـد کـه مصمم تـر و جدی تـر بـه بیـش روند 
و بـرای روشـن سـازی افتخـارات، پرده هـای تاریکـی را کـه 

تـداوم تاریـخ بـه آن گسـترانیده اسـت از میـان بردارند.   

سیداکرم بارز



علی موسوی
پاکسـتانی  مقام هـای  و  طالبـان  هیـأت 
صلـح  مذاکـرات  سـرگیری  از  بـر 
امریـکا و طالبـان و همچنیـن بر کاهش 
تاکیـد  افغانسـتان  در  خشـونت ها 

نـد. کرده ا
چهارشـنبه،  روز  کـه  طالبـان  هیـأت 
10 میـزان بـه اسـام آباد رفتـه بـا شـاه 
محمود قریشـی؛ وزیر خارجه پاکسـتان 

دیـدار کـرده اسـت.
کـه  گفتـه  پاکسـتان  خارجـه  وزارت 
کاهـش  بـر  دیـدار  ایـن  در  دوطـرف 
جنگ و خشـونت  در افغانسـتان و آغاز 
دوبـاره مذاکرات طالبـان و امریکا تاکید 

کرده انـد.
پاکسـتان  خارجـه  وزارت  اعامیـۀ  در 
بـه نقـل از شـاه محمـود قریشـی آمـده 
کـه بـرای تامیـن صلـح در افغانسـتان 
بهتریـن زمینـه مسـاعد اسـت و نبایـد 

ایـن فرصـت از دسـت بـرود.
و  طالبـان  کـه  می رسـد  نظـر  بـه   
پاکسـتان به شـدت مشـتاق آغاز دوباره 
مذاکـرات سـازش میان امریـکا و گروه 
طالبـان هسـتند. این نشـان مـی دهد که 
رونـد ده ماهـه مذاکـره میان واشـنگتن 
و نماینـده گان گـروه طالبـان، امتیازهای 
چشـم گیر و وسوسـه انگیـزی بـرای آن 

گـروه بـه همراه داشـته اسـت.
از سـوی دیگـر، همانگونـه کـه ترامپ 
نیـز اخیـراً گفـت، طالبـان بـا ارتـکاب 
در  افغانسـتان،  در  خشـونت  حداکثـر 
بـا  حالـی کـه رونـد صلـح آن گـروه 
امریـکا در مراحـل پایانـی خـود قـرار 
داشـت، مرتکـب یـک اشـتباه بـزرگ و 
اسـتراتژیک شـدند و اکنـون مذبوحانـه 
تـاش مـی کنند تـا آن اشـتباه مهلک را 

جبـران کننـد.
دیـد  از  آن  جبـران  راه هـای  از  یکـی 
طالبـان و پاکسـتان، ابـراز تمایـل آنهـا 
بـه کاهـش خشـونت هـا در افغانسـتان 

اسـت.
ایـن تنهـا یک ابـراز تمایـل فریب کارانۀ 
سیاسـی بـه منظور ترغیـب ترامپ برای 
مذاکـره  میـز  بـه  امریـکا  بازگردانـدن 
آنکـه  از  بعـد  درسـت  بلکـه  نیسـت؛ 
ترامـپ تصمیـم به لغو و فسـخ و نسـخ 
تمامـی گفت وگوهـا و معامـات انجام 
شـده بـا طالبـان گرفـت، طالبـان بـرای 
خشـونت  امتیازطلبـی  اشـتباه  جبـران 
رفتارهـای  تغییـر  بـه  دسـت  بارشـان، 
آنهـا  از  یکـی  کـه  زدنـد  ملموسـی 
کاهـش قابـل توجـه میـزان خشـونت 
در افغانسـتان بـود تـا آنجـا کـه تنهـا 
چنـد روز پـس از آن رویـداد، چندیـن 
ولسـوالی تحت سـلطۀ طالبان به دسـت 
برخـی  شـد.  آزاد  دولتـی،  نیروهـای 
در  یـا 5 سـال  هـا 4  ولسـوالی  آن  از 
اختیـار طالبـان بـود. البته ایـن تنها دلیل 
آزادسـازی ولسـوالی های تحت اشغال 
طالبـان نبـود و نیسـت؛ امـا بـی تردید، 

نیروهـای طالبـان، دسـتوراتی مبنـی بـر 
پرهیـز از خشـونت از جانب رهبری آن 

گـروه دریافـت کردنـد.
خشـونت  کاهـش  از  نشـانه  دومیـن 
از سـوی طالبـان، اذعـان رسـمی مـا 
هبـت اهلل؛ رهبـر آن گـروه بـود مبنـی بر 
اینکـه دسـتور حمـات مرگبـار طالبان 
کـه منجـر بـه لغـو مذاکرات صلح شـد 
را او صـادر نکـرده بـود. اینکـه آیـا این 
موضع گیـری، درسـت و واقعـی بـود یا 
تاشـی بـرای جبـران خطـای راهبردی 
پرهزینـه طالبـان، روشـن نیسـت؛ امـا 
بیـان آن، تقـای مذبوحانـه  از  هـدف 
برای احیـای دوباره مذاکـرات صلح آن 

گـروه بـا امریـکا می باشـد.
امنیتـی  فضـای  در  هـم  سـوم  نشـانۀ 
نسـبتا آرام انتخابـات ریاسـت جمهوری 
مشـخص شـد. طالبـان در حالـی کـه 
تهدید کـرده بودند که روند انتخابات را 
مختـل می کننـد و به رأی دهنـده گان نیز 
هشـدار دادند کـه به پـای صندوق های 
برگـزاری  روز  در  نرونـد،  رأی 
انتخابـات، اقـدام خشـونت بـار جـدی 
ناظـران،  انتخاباتـی،  کارمنـدان  علیـه 
رای دهنـده گان و نیروهای امنیتی، انجام 
ندادنـد و بـه جـز رویدادهـای پراکنـده 
در اینجـا و آنجـا، انتخابـات در فضایی 

نسـبتا  امـن و آرام برگـزار شـد.
اگرچـه نهادهـای امنیتـی ادعـا کردنـد 
کـه امنیـت انتخابـات، تنها برخاسـته از 
تدابیـر شـدید آنهـا و عملکرد شایسـته 
امـا  بـوده؛  کشـور  دفاعـی  نیروهـای 
و  والیـات  در  کـم  دسـت  ادعـا  ایـن 
نمی توانـد  دوردسـت  ولسـوالی های 
صد در صد درسـت باشـد؛ ضمن آنکه 
نیروهـای  برانگیـز  تحسـین  عملکـرد 
امنیتـی در روز انتخابـات نیـز بـه سـهم 
خـود، مهـم و قابـل سـتایش اسـت و 
کـرد؛  چشم پوشـی  آن  از  نمی تـوان 
امـا یکـی از دالیـل اصلـی آن، احتـراز 
و پرهیـز آگاهانـه طالبـان از خشـونت 
بـود کـه می توانـد دیگـر نشـانۀ تمایـل 
آن گـروه بـرای اعتمادسـازی در مقابـل 
واشـنگتن  ترغیـب  بـه هـدف  امریـکا 
بـرای بازگشـت بـه میـز مذاکره باشـد.
پنجمیـن نشـانه هـم در جریـان سـفر 
جـاری هیـأت طالبـان بـه پاکسـتان و 
بـا وزیـر امـور خارجـه آن  دیـدار آن 
کشـور، بـروز کـرد کـه در آن، هـر دو 
طـرف نسـبت بـه کاهـش خشـونت و 
آغـاز دوبـاره مذاکـره بـا امریـکا ابـراز 

تمایـل کردنـد.
عـزم  مؤیـد  نشـانه ها  ایـن  مجموعـۀ 
طالبـان بـرای رسـیدن بـه یـک توافـق 
اینکـه آیـا  امـا  بـا امریکاسـت؛  صلـح 
صلـح مـورد نظـر امریـکا و طالبـان بـه 
صلـح مـورد نیـاز مـردم افغانسـتان هم 
مسـاله یی  خیـر،  یـا  می شـود  منتهـی 
اسـت کـه هنوزهم عمیقـاً مـورد تردید 

اسـت.
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

ســوم اکتوبــر ســال 1990 اساســی ترین 
حصــار جنــگ ســرد کــه دیــوار برلیــن نــام 
گرفتــه و در ســال 1961 بنــا یافتــه بــود فرو 
ــی از دگماتیســم  ــوار، نهایت ــن دی پاشــید. ای
فکــری را بــر مناســبات بین المللــی بــه 
نمایــش می گذاشــت. ایــن دیــوار محصــول 
قدرت طلبی هــای برندهــگان جنــگ دومــی 
جهانــی بــود کــه یــک ملــت بــزرگ را بــه 
ــوار  ــود. ایــن دی دو پارچــه تبدیــل کــرده ب
ــه سیاســت بخشــیده  ــای دردناکــی را ب معن
بــود. معنایی کــه ماحصــل آن پنجــاه میلیون 
قربانــی جنــگ دوم جهانــی و هژمونــی 
کمونیســم و امپریالیســم را بــه تصویــر 
می کشــید. در زمــان فروپاشــی ایــن دیــوار 
مــن در مســکو کــه قلــب تحــوالت عمــدۀ 
ــود  ــرای گــذار از جنــگ ســرد ب سیاســی ب
ــت  ــگان، هلم ــودم. ری ــوزش ب ــغول آم مش
تاچــر،  مارگریــت  گرباچــوف،  کهــل، 
میتیــران،  فرانســوا  گرومیکــو،  انــدری 
ــتاف  ــر و گوس ــک هونیک ــوف، اری یاکوفل
هوســاک از بازی گــران اصلــی ایــن مقابلــۀ 
ــتاد  ــۀ هش ــۀ ده ــد. در میان ــی بودن تاریخ
ــت.  ــود می یاف ــا غــرب بهب ــط شــرق ب رواب
ــل  ــط بین المل آن ســال ها در انســتیتوت رواب
ــوط وزارت خارجــۀ شــوروی،  مســکو مرب
مشــغول درس بــودم. بــه یــاد دارم کــه 
رهبــران غربــی بــرای بازدیــد از مســکو بــه 
ــد و پیرامــون گــذار  ــا می آمدن انســتیتوت م
از حصــار برلیــن کــه معنــای گــذار از جنگ 
می خواندنــد.  لکچــر  داشــت،  را  ســرد 
ــود:  ــه ب ــت گفت ــف در سخن رانی اش گرباچ
»مــن بــا هلمــت کهــل بــه ایــن بــاور بودیــم 
کــه آلمــان هنــوز آمــادۀ فروریختــن دیــوار 
ــرای  ــن را ب ــد ای ــس بای ــت. پ ــن نیس برلی

ــوادث  ــا ح ــرد. ام ــد ک ــدی تمدی ــدۀ بع س
طــوری بــه شــدت راه افتــاد کــه شــوروی و 
دیــوار برلیــن بــا هــم فروپاشــید.« فروپاشــی 
ایــن دیــوار بــرای زندهگــی حرفه یــی مــن 
ــق  ــه در عم ــن ک ــی دارد. م ــای بزرگ معن
ــوزش  ــرق آم ــرد، در ش ــگ س ــران جن بح
ــط  ــن رواب ــام نوی ــای »نظ ــدم و در ژرفن دی
یافتــم  آمــوزش  غــرب  در  بین الملــل«، 
ــاور رســیده ام کــه دیــوار برلیــن  ــه ایــن ب ب
امــور  سیاســت  بی عدالتــی  محصــول 
ــۀ  ــه در کران ــی ک ــت. هرگاه ــل اس بین المل
باختــر گــذر می کنــم می بینــم حصــار 
ــن اســت  ــوار برلی ــر دی ــه دو براب ــدی ک بلن
بــر روی فلســطینی ها بنــا شــده اســت. 
ایــن همــان قدرت نمایــی هشــتاد ســال 
ــش  ــه نمای ــچوف ب ــه خروس ــت ک پیش اس
ــه  ــراییل ب ــکا و اس ــروز امری گذاشــت و ام

نمایــش می گــذارد.
ســوم اکتوبــر در برلیــن هســتم و ایــن 
تاریــخ دردنــاک را از نزدیــک مشــاهده 
ــن  ــوار برلی ــم دی ــی در موزی ــم. وقت می کن
ــرق  ــرب و ش ــران غ ــی روم، صــدای رهب م
کــه  می کننــد  انعــکاس  گوشــم  بــه 
می جنگیدنــد.  اروپــا  حاکمیــت  بــرای 
از ســیم خــاردار را می بینــم  تصویــری 
ــده  ــانیده ش ــانیت کش ــوی انس ــر گل ــه ب ک
ــازی  ــربازان ن ــای رژۀ س ــدای پ ــت. ص اس
پولنــد،  جاده هــای  در  کــه  می شــنوم  را 
ــفید  ــیۀ س ــلواکیا، روس ــتان، چکس مجارس
و اوکراییــن خــون جــاری کردنــد. بــه 
ــی  ــا گلوله ی ــر ب ــتان هیتل ــه دس ــری ک قص
قدرت طلبــی  مغــز  وحشــت ناک ترین 
را در جهــان از پــا در مــی آورد، خیــره 
ــودش را  ــتان خ ــن انگش ــا ای ــوم. او ب می ش

را  اســتالین  صــدای  کرده بــود.  نابــود 
ــرگ  ــر م ــات خب ــا مباه ــه ب ــنوم ک می ش
گــوش  بــه  کریملیــن  کاخ  از  را  هیتلــر 
بــه  وقتــی  می کنــد.  مخابــره  جهانیــان 
ــن  ــم »آخری ــم فیل ــگاه می کن ــر ن ــن قص ای
ــر داســتان  ــد کــه ب ــادم می آی ــه ی ســرباز« ب
ســرگی  کارگردانــی  و  شــولوخوف 
بندرچــوک ارایــه شــده اســت. ایــن ســرباز 
ــرج انحصــاری  ــر ب پرچــم شــوروی ها را ب

فاشــیزم در اهتــزاز در مــی آورد.
آری، این جــا همــان برلیــن اســت. شــهری 
بــود،  جهانــی  قــدرت  پای تخــت  کــه 
برلینــی  کــه فرمانــدۀ هالی کاســت بــود، 
میلیــون  مــرگ 50  برلینــی کــه حکــم 
ــی  ــرد، برلین ــان می ک ــا را فرم ــندۀ اروپ باش
 کــه بــه ویرانــۀ ترســناک تبدیــل شــده بــود 
و برلینــی  کــه فقیــر و اندوه گیــن شــده 
ــت  ــه پای تخ ــن ب ــاال برلی ــا ح ــود. و ام ب
ــه  ــهری  ک ــت. ش ــده اس ــل ش ــا تبدی اروپ
نمــادی از توســعه و پیش رفــت اســت. 
ــا اســت.  شــهری  کــه ممثــل سیاســت اروپ
ــپورت،  ــات ترانس ــن خدم ــهری که بهتری ش
ــرورش،  ــوزش و پ ــت، آم ــت، بهداش صح
فرهنــگ، صنعــت، تولیــد و سیاســت را 
ــن  ــس از ای ــه پ ــهری  ک ــد. ش ــه می کن ارای
ــات و  ــح، ثب ــهر صل ــه ش ــگ ب ــه جن هم
ــن درس  ــت. برلی ــده اس ــدل ش ــی مب ترق
ــرده  ــه ک ــری ارای ــۀ بش ــه جامع ــی ب بزرگ
ــد بکشــید، شــکنجه  اســت. »شــما می توانی
کنیــد، بــه گونــۀ جمعــی نابــود کنیــد، 
انســان ها را تجریــد کنیــد. امــا انســانیت را 
ــًا سیاســت را  ــد. لطف ــود کنی ــد ناب نمی توانی

ــازید«. ــانی س انس

نشـانه شنـاسـی صـلح 
در دیپلمـاسی طالبـان ایـنجـا

یختـۀ ر دیـوارفـرو
سیـاستاست!

 ملک ستیز


