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گزینش اعضای آیندۀ کمیسیون نظارت 

بر تطبیق قانون اساسی 

باید دور از مداخلۀ سیاسی باشد

حکـومت به سبـوتاژ 
گفـت وگوهای صلـح ادامه می دهـد

33

صفحه 2صفحه 2

صفحه6

اسـت  کـرده  اعـام  معـارف  وزارت 
کـه باشـنده های ۲۰ والیت کشـور در 
شـش مـاه نخسـت سـال جـاری بیش 
معـارف  بـه  افغانـی  میلیـون   ۶۰۰ از 

کمـک کـرده انـد.
یـک  در  دیـروز  معـارف  وزارت 
شـش  در  کـه  اسـت  گفتـه  خبرنامـه 
ماه نخسـت سـال جـاری، باشـنده گان 
دایکنـدی،  خوسـت،  هـای  والیـت 
بامیـان،  سـرپل،  وردک،  کاپیسـا، 
پنجشـیر، سـمنگان ، بادغیس، قندهار، 
بلـخ، نیمـروز، شـهر و والیـت کابـل، 
هلمنـد، جوزجان، لوگر، هـرات، پکتیا 
و پکتیـکا، ۶۶۲ میلیـون و ۶۶۱ افغانـی 

کرده انـد. کمـک  معـارف  بـه 
کـه  اسـت  افـزوده  معـارف  وزارت 
ایـن کمک هـا کـه در بخـش اهـدای 
ترمیـم  از ۳۷۰ جریـب زمیـن،  بیـش 
مکاتـب، اهـدای لـوازم درسـی و پول 
نقـد صورت گرفته، از سـوی شـورای 

مکاتـب جمـع آوری شـده اسـت.
ایـن  کـه  کـرده  تأکیـد  وزارت  ایـن 
معـارف  افـراد  سـوی  از  کمک هـا 
شـوراهای  بـا  همـکاری  در  دوسـت 
مکتـب بـه گونـۀ شـفاف بـه مصـرف 
از  کمک کننـده  افـراد  و  رسـیده 
چگونگـی مصـرف کمک هـای خـود 

انـد. داشـته  نظـارت 
وزارت معـارف همچنان تعهد سـپرده 
اسـت کـه دهـه  معـارف، دهـه  پایـان 
مشـکات معـارف در سـطح کشـور 

. شد با
شـهروندان  از  همچنـان  وزارت  ایـن 
دهـه   در  تـا  اسـت  خواسـته  کشـور 
و  تعلیـم  رشـد  راسـتای  در  معـارف 
تربیـت سـهم گرفتـه، در زمینـه جذب 
و  مکتـب، حفـظ  از  بیـرون  کـودکان 
مراقبـت از مکاتـب، نظارت از تدریس 
دانش آمـوزان   حاضـری  و  اسـتادان 

کننـد. همـکاری 

مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات می گوینـد که زمان اعـام نتایج ابتدایی 
انتخابـاِت ۶ میـزان امـروز یک شـنبه، ۵ عقـرب مشـخص و اعـام خواهد 

. شد
اورنـگ  زیـب، کمیشـنر کمیسـیون کمیسـیون انتخابـات دیـروز در یـک 
نشسـت خبـری گفـت که دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابات پیـش از این یک 
تقویـم را بـرای اعـام نتایـج ابتدایـی انتخابات ریاسـت جمهوری سـاخته 

بـود کـه از سـوی رهبری این کمیسـیون رد شـده اسـت.
بـه گفتـۀ او: ایـن تقویـم بـه دلیـل اینکه زمـان طوالنی بـرای اعـام نتایج 

ابتدایـی در نظـر گرفته شـده بود، رد شـده اسـت.
آقـای اورنـگ زیب گفت که از دبیرخانۀ کمیسـیون خواسـته شـده اسـت 
تـا تقویـم دومـی را برای اعـام نتایج ابتدایـی در نظر بگیرند که براسـاس 

آن نتایـج ابتدایی اعام شـود.
او گفـت: ایـن تقویم بـه زودی در اختیـار کمیشـنران کمیسـیون انتخابات 
قـرار می گیـرد و بـه زودی تقویـم اعـام نتایج ابتدایـی را با مردم شـریک 

می کنـد.
در حـال حاضـر رونـد تصفیه در سـرور مرکزی جریـان دارد. این روند از 

سـوی شـرکت درملوک بـه پیش برده می شـود.
قـرار بـود نتایـج انتخابـات شـش میـزان بـه تاریح ۲۷ اعـام شـود، اما به 
دلیـل مشـکات در شـمارش آرا و بحـث آرای بایومتریـک شـده و غیـر 

مسـایل بـرای بیـش از یـک هفتـه بـه تأخیـر افتاد.

باشنـده گان ۲۰ والیت ۶۰۰ میلیـون افغـانی
 به معـارف کمـک کـردند

کمیسیون انتخابات:
زمان اعالم نتایج ابتدایی امروز مشخص می شود

امرالدیـن دانش جـو، عضو شـورای والیتی جوزجان بـه خبرگزاری 
سـام وطندار گفتـه اسـت، حـدود ۱۰۰ نیـروی امنیتی در ولسـوالی 
مردیـان در محاصـرۀ طالبـان قراردارند و حکومت مرکـزی تا کنون 

بـرای آزادی آن ها کاری نکرده اسـت.
بـه گفتۀ آقای دانش جـو، اگر حکومت برای آزادی سـرباز گیرمانده 

کاری نکند، فاجعه انسـانی رخ خواهد داد.
او هم چنـان می افزایـد، طالبـان جنگ جویـان خود را از ۷ ولسـوالی 
جوزجـان و ۳ ولسـوالی بلـخ بـرای نبـرد بـا نیروهـای امنیتـی بـه 

ولسـوالی مردیـان فراخوانده انـد.
سـعداهلل، یک تـن از فرماندهـان نیروهای خیزش مردمی ولسـوالی 
این سـو  بـه  مـاه   ۵ از  ولسـوالی  ایـن  مرکـز  می گویـد،  مردیـان 
درمحاصـرۀ طالبـان قـرار دارد. او می افزاید، اگر حکومـت به زودی 
دسـت به کار نشـود، این ولسـوالی به دسـت طالبان سـقوط خواهد 

کرد.
می گویـد،  جوزجـان  پولیـس  فرمانـده  وجـدان،  عبدالواحـد  امـا 
نیروهـای امنیتـی حمـات تهاجمـی طالبـان را عقـب زده و تلفات 
سـنگینی نیـز بـه افراد ایـن گروه وارد شـده اسـت.به گفتـۀ فرمانده 
پولیـس جوزجـان، در نتیجـۀ ایـن درگیری ها، ۱۱ طالبان کشـته و 9 

تـن دیگـر شـان زخمی شـده اند.

1۰۰ سـربـاز 
در محـاصرۀ طالبـان قـرار دارنـد

یا نتیجۀ انتخابات آ
بط دارد؟ به گفت وگوهای صلح ر

سرنوشتصلحدرمیدانجنگتثبیتمیشود
چـرا نیـروهای امنیتی حمـالت خـود را افـزایش داده انـد؟

مذاکراِتصـلح
درنبوددولِتمشـروعنتیجهنمیدهد



یـک  از  پـس  طالبـان  بـا  امریـکا  گفت وگوهـای صلـح 
توقـِف نسـبتًا طوالنی قرار اسـت که دوباره از سـر گرفته 
شـود. فعـًا یـک رشـته دیـدار و گفت وگوهـا در سـطح 
منطقـه و جهـان در حاِل انجام شـدن اسـت تـا دوباره راه 

بـرای آغـاز گفت وگوهـای صلـح باز شـود. 
دونالـد ترامـپ رییـس جمهـورِی امریـکا حـدود دو مـاه 
پیـش در پـی آنچـه کـه حملـۀ طالبـان بـه یـک منطقه در 
کابـل خوانـده شـد و یکـی از مقام هـای اسـتخباراتی آن 
کشـور در آن حملـه کشـته شـد، امضـای توافق نامۀ صلح 
بـا طالبـان را کـه قـرار بـود در همـان روزهـا در کمـپ 
گفت وگوهـای  و  لغـو  شـود،  انجـام  امریـکا  در  دیویـد 
صلـح بـا طالبـان را نیـز متوقـف کـرد. بـه دنبـال توقـف 
فرماندهـان  بـه  ترامـپ  آقـای  صلـح،  گفت وگوهـای 
علیـه  جنـگ  کـه  داد  دسـتور  افغانسـتان  در  نظامـی اش 
طالبـان را شـدت بخشـند. رییـس جمهـوری امریـکا در 
یـک سـخنرانی ضرباتـی را کـه بـه طالبان طـی این مدت 

وارد شـد، در ده سـاِل گذشـته کم پیشـینه خوانـد. 
گویـا طالبـان نیز انتظار چنیـن برخوردی از سـوی امریکا 
را نداشـتند و توقـف گفت وگوهـای صلـح، ایـن گروه را 
شـوکه کـرد. طالبـان طی این مـدت تاش های زیـادی را 
بـه خـرچ دادنـد کـه گفت وگوهـای صلـح از سـر گرفته 
شـود. بعضـی کشـورهای منطقـه نیز کـه خواهـاِن بیرون 
شـدِن نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان انـد، در از سـر 
گیـری گفت وگوهـای صلـح طالبـان را کمـک رسـاندند. 
طـی مدتـی کـه گفت وگوهـای صلِح امریـکا بـا طالبان به 
حالـِت تعلیـق درآمـده بـود، هیأتـی از طالبـان به مسـکو 

رفـت و بعـد نیز وارد پاکسـتان شـد. 
ظاهـراً در پاکسـتان زلمی خلیل زاد فرسـتادۀ ویـژۀ امریکا 
بـرای صلـِح افغانسـتان بـا هیـأت طالبـان دیـدار کـرده و 
زمینـۀ گفت وگوهـای رسـمی گذاشـته شـده اسـت. فعًا 
نماینده گاِن کشـورهای امریکا و چین در روسـیه مشـغول 
یـک رشـته گفت وگوهـا بـرای تسـریع رونـد حـل قضیۀ 
افغانسـتان اسـتند. در همیـن حـال، در روزهـای آینـده 
چیـن نیز شـاهد نشسـتی میان هیـأت طالبان و سیاسـیوِن 
افغانسـتان خواهـد بـود. در مذاکراِت چین قرار اسـت که 
برخـی نماینـده گان حکومـت نیـز حضـور داشـته باشـند 
هیـچ  در  نمی خواهنـد  فعـًا  کـه  گفته انـد  طالبـان  ولـی 
سـطحی با نماینـده گان رسـمی حکومت گفت وگـو کنند 
و کسـانی هـم کـه از آدرس حکومـت در نشسـت چیـن 
شـرکت می کننـد، می تواننـد فقـط دیدگاه هـاِی خـود را 
مطـرح کننـد. یعنی طالبـان هنوز حاضر نیسـتند کـه وارد 
گفت وگوهـای رسـمِی صلـح بـا حکومـت شـوند. ایـن 
گـروه در آغـاز می خواهـد کـه گفت وگوهایش بـا امریکا 
بـه نتیجـه برسـد، آنـگاه در مـورد ادامـۀ گفت وگوهـا بـا 

حکومـت افغانسـتان موضعـش را اعـام کند. 
یـک نکتـۀ اساسـی دیگـر را نیز نبایـد از قلـم انداخت که 
در زمـاِن توقـف گفت وگوهـای صلح، انتخابات ریاسـت 
جمهـورِی کشـور برگـزار شـد و حـاال همـه در انتظـارِ 
اعـام نتیجۀ آن هسـتند. اما سـوال این جاسـت کـه امریکا 

واقعـًا می خواهـد نتیجـۀ انتخابـات مشـخص شـود، در 
حالـی کـه ایـن کشـور در حـال مذاکره بـا طالبان اسـت؟ 
پیـش از توقـف مذاکـرات صلـح، امریـکا چنــدان بـه 
برگـزاری انتخابـات در افغانسـتان تمایل نشـان نمی داد و 
صلـح را اولویـِت خـود می دانسـت؛ امـا پـس از توقـف 
از  دالـری  میلیـون   ۲9 کمـِک  بـا  صلـح  گفت وگوهـای 
برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهورِی افغانسـتان حمایت 
کـرد. در ایـن میـان، طالبـان نیـز چنـدان بـه برگـزاری 
انتخابـات در افغانسـتان رغبـت نشـان نمی دادنـد و گویـا 
خواسـِت این گـروه پیـش از توقـف گفت وگوهای صلح 
ایـن بـود کـه انتخابات فعـًا در افغانسـتان برگزار نشـود. 
امـا حاال وضـع فرق کرده اسـت و انتخابات برگزار شـده 

و ممکـن اسـت کـه نتیجـۀ آن بـه زودی اعـام شـود.
 تأخیـر در اعام نتیجۀ اولیۀ انتخابات ریاسـت جمهوری، 
ایـن گمانه زنـی را در سـطح جامعـه بـه وجـود آورده که 
گویـا یـک بـارِ دیگـر انتخابـات از اولویِت امریـکا خارج 
شـده و ایـن کشـور می خواهـد کـه گفت وگوهـای صلح 
بـا طالبـان بـه نتیجـه برسـد. برخـی گزینه ها نیز از سـوی 
افغانسـتان مطـرح  از آگاهـاِن مسـایل سیاسـی  شـماری 
می شـود و از جملـه این کـه احتمال دارد نتیجـۀ انتخابات 
اصـًا اعام نشـود و انتخــابات بـه همین صـورِت فعلی 
بـدون نتیجـه باقـی بمانـد. به گفتـۀ ایـن آگاهـان، طالبان 
امریـکا،  بـا  توافـِق صلـح  امضـای  بـا  کـه  عاقه مندنـد 
یـک ادارۀ موقـت در افغانسـتان سـاخته شـود و پـس از 
ایجـاد برخـی تغییرات در نظام سیاسـی کشـور، انتخابات 
برگـزار شـود. گفتـه می شـود کـه احتمـال دارد پـس از 
امضـای توافـق صلح طالبـان با امریـکا، حکومـِت موقتی 
سـاخته شـود کـه ایـن گـروه نیـز در آن حضـور داشـته 
باشـد. بـه عبـارت دیگـر، حکومتـی سـاخته خواهد شـد 
کـه از جناح هـای فعلـی بـر سـِر قـدرت هیـچ کـدام در 
آن شـرکت نداشـته باشـند و از سیاسـت مداراِن خوشـنام 
و بی طـرف دعـوت شـود که چنیـن حکومتی را بسـازند.
 البتـه تمـامِ ایـن مسـایل هنـوز در حـِد حـدس و گمـان 
وجـود دارنـد و تـا زمانـی کـه گفت وگوهـای امریـکا و 
طالبـان بـه صورِت رسـمی از سـر گرفته نشـود، نمی توان 
چنیـن حـدس و گمان هایـی را زیـاد معتبر دانسـت؛ ولی 
یـک نکتـه کامـًا مشـخص اسـت کـه جانـب امریـکا از 
انتخابات افغانسـتان رضایتی را که می خواسـت به دسـت 
آورد، بـه دسـت نیـاورده و به شـدت نسـبت بـه نتیجـه و 
عواقـِب آن اندیشـناک اسـت. گویـا امریکایی هـا بـه ایـن 
بـاور رسـیده اند که یک جنـاِح خاص تاش هـای زیادی 
را بـرای ابقــاِی خـود بـه خـرچ داده کـه ممکـن اسـت 
بحـراِن کان تـری در افغانسـتان به وجود بیـاورد؛ بحرانی 
کـه هـم گفت وگوهـاِی صلـح را تحت شـعاِع خـود قرار 
دهـد و هـم باعـث شـود کـه ثبـات نسـبِی سیاسـِی فعلی 

نیـز برهـم بخورد. 
سـفرهای غیرمترقبـۀ مقام های امریکایـی در روزهای پس 
از برگـزاری انتخابـات بـه افغانسـتان، کامـًا ایـن نگرانی 

امریکایی هـا را آشـکار کرد.
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نشســت چهارجانبــۀ امریــکا، چیــن، روســیه و پاکســتان بــرای بــار 
دوم در مســکو، پــس از توقــِف رونــد مذاکــرات بــر اســاس فرمان 
ترامــپ، دایــر شــده اســت. ایــن نشســت متکــی بــه تاش هــاِی 
ــاز  ــرات آغ ــد مذاک ــِن رون ــاره از ســر گرفت ــدِف دوب ــکا به ه امری
شــده اســت. در نشســتی کــه دو شــب پیــش در مســکو بــه پایــان 
ــکا و  ــراِت امری ــد مذاک ــه بای ــد ک ــه کردن ــا فیصل ــید، طرف ه رس
ــن حــال  ــه شــود و در عی ــوری از ســر گرفت ــۀ ف ــه گون ــان ب طالب
تأکیــد شــد کــه تاش هــاِی مشــترک بــرای راه انــدازی مذاکــرات 
ــه  ــده ک ــن نشســت آم ــۀ ای ــرد. در بیانی ــی صــورت گی بین االفغان
تمامــی اطــراِف جنــگ در افغانســتان خواســته اند کــه فــوراً ســطِح 
ــراِت  ــۀ مذاک ــد زمین ــازه دهن ــد و اج ــش دهن ــونت ها را کاه خش
ــر دو  ــه ه ــده ک ــته ش ــز خواس ــود و نی ــم ش ــح فراه ــدی صل ج
طــرف زندانیــاِن یکدیگــر را رهــا ســازند و از دولــت افغانســتان و 
گــروه طالبــان خواســته شــده کــه بــه گروه هایــی چــون القاعــده، 
ــامی  ــش اس ــش و جنب ــامی داع ــت اس ــه دول ــوم ب ــروه موس گ
ترکســتاِن شــرقی اجــازه ندهنــد بــا اســتفاده از خــاِک افغانســتان 

امنیــِت دیگــر کشــورها را تهدیــد کننــد. 
ایــن نشســِت چهارجانبــه در مســکو در حالــی دایــر شــده اســت 
ــۀ  ــوِص رابط ــواردی در خص ــا روی م ــان و امریکایی ه ــه طالب ک
ــرات از  ــِف مذاک ــا توق ــد ام ــی رســیده بودن ــه توافقات دوطــرف ب
ــرای تفکــر هــر دو طــرف مســاعد  جانــب ترامــپ، فرصتــی را ب
ــام آباد  ــوی در اس ــه نح ــرات ب ــن مذاک ــر ای ــار دیگ ــرد و ب ک
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــون ب ــد. اکن ــه ش ــر گرفت ــکو از س و مس
گفت وگوهــا بــار دیگــر میــان طــرِف امریکایــی  و طالبــان از ســر 
ــه ایــن ترتیــب، پــروژۀ صلحــی کــه در آغــاز  گرفتــه می شــود. ب
قــرار بــود در مذاکــرات امریکایی هــا و طالبــان بــه نتیجــه برســد، 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــل ب ــکا مای ــورد و امری ــد می خ ــر کلی ــار دیگ ب

ــد شــامل باشــند.  کــه کشــورهای منطقــه هــم در ایــن رون
ــی و  ــِف اروپای ــه کشــورهای مختل ــل زاد ب ســفرهای جــارِی خلی
ــد  ــرگیری رون ــه از س ــان ب ــه آن ــِب توج ــدف جل ــیایی به ه آس
مذاکــرات، نشــان می دهــد کــه امریــکا در پــی ادامۀ مذاکراتی ســت 
کــه بــا پادرمیانــِی کشــورهای زیــادی بایــد بــه نتیجــه برســد. ایــن 
ــت و در  ــی نیس ــۀ تازه ی ــتان تجرب ــِح افغانس ــرای صل ــه ب تجرب
ــادی در ســطح کشــورهای مختلــف  گذشــته هــم تاش هــای زی
ــداده  ــه ن ــا نتیج ــه ام ــورت گرفت ــتان ص ــح در افغانس ــرای صل ب
ــزاری در  ــک و اب ــِت ایدیولوژی ــا قابلی ــی ب ــان گروه ــت. طالب اس
ــورهای  ــاِش کش ــور ت ــایه و همین ط ــورِ همس ــک کش ــِت ی دس
منطقــه  بــرای نفــوذ در قضیــۀ افغانســتان، از پیچیده گی هــای 
اصلــِی رونــد صلحــی هســتند کــه ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
ــر  ــه نظ ــی ب ــر برســاند. در چنیــن حالت ــد آن را به س می خواه
ــته  ــِل گذش ــم مث ــتان بازه ــح در افغانس ــد صل ــه رون ــد ک می رس
زمــاِن زیــادی را در بــر خواهــد گرفــت؛ زیــرا کشــورهایی کــه در 
ــد، هرکــدام چشــم اندازِ خاصــی  نشســت مســکو شــرکت کرده ان
ــه  ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــد و ب ــتان دارن ــح در افغانس ــد صل از رون
ــه  ــوری خاص ــۀ مح ــک نقط ــه ی ــه زودی ب ــم اندازها ب ــن چش ای
ــا تنهــا چیــزی کــه  ــرای افغانســتان شــود. ام ــی ب شــده و روزنه ی
ــوده، بلنــد  ــد ایــن مذاکــرات بســیار برجســته ب ــا کنــون در رون ت
رفتــِن موقعیــِت طالبــان اســت کــه توانســته اند در ســطح منطقــه 

ــد.  ــی کنن ــار کمای ــرای خــود اعتب و جهــان ب
مســلمًا امریکایی هــا و کشــورهای منطقــه بــا بحــث صلــِح 
ــرای  ــه از مج ــد ک ــال می کنن ــی را دنب ــازِی پیچیده ی ــتان ب افغانس
آن، بایــد ســهم هریــک از ایــن قدرت هــا در مناســباِت افغانســتان 
ــن  ــود. چنی ــته ش ــان برجس ــع خودش ــاس مناف ــه اس ــه ب و منطق
ــتان  ــِت افغانس ــه حکوم ــم ب ــی را ه ــِت مثبت ــه فرص ــی البت حالت
ــل  ــن وارد تعام ــن زمی ــِک ای ــوان مال ــه عن ــد ب ــه بتوان ــد ک می ده
ــاِن  ــاظ پای ــم از لح ــود، ه ــِت موج ــفانه حکوم ــا متأس ــردد. ام گ
ــک  ــوان ی ــه عن ــده ب ــر و تعامل کنن ــطِح بازیگ ــروعیتش در س مش
ــوز بســتری فکــرِی  ــی، هن طــرف نیســت و هــم از لحــاظ توانای
ــان ایجــاد نکــرده اســت  ــا طالب ــو ب خاصــی را به خاطــر گفت وگ
ــی  ــا راه ــن تنه ــرد. بنابرای ــه بگی ــا نتیج ــه تاش ه ــا از این هم ت
کــه بــرای پیــروز ســاختِن رونــد صلــح بــاز می مانــد ایــن اســت 
ــه  ــه نتیج ــات ب ــد انتخاب ــه رون ــا زمانی ک ــرات، ت ــد مذاک ــه بای ک
نرســد و حکومــِت جدیــد شــکل نگیــرد، متوقــف شــود و بعــد 
ــا  ــن مذاکــرات ب ــد، ای از شــکل گرفتن حکومــت و ســاختارِ جدی
حکمیــِت دولــِت مشــروع و قانونــِی افغانســتان کلیـــد بخــورد. در 
ــۀ  ــی و جامع ــای سیاس ــایر جریان ه ــان و س ــورت، طالب ــن ص ای
جهانــی در کنــارِ دولــت مشــروِع افغانســتان، چهــار ضلــِع موثــری 
خواهنــد بــود کــه صاحیــِت مذاکــره و چانه زنــی و توانایــِی بــه 

ــد. ــح را دارن ــای صل ــاندِن تاش ه ــر رس ثم

مذاکراِتصـلح
درنبوددولِتمشـروعنتیجهنمیدهد
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برخـی از آگاهـان بـا اشـاره بـه تأخیـر نشسـت میان 
نماینـده گان دولـت افغانسـتان و طالبـان در بجینـگ 
سـبوتاژ  تـاش  در  دولـت  کـه  می گوینـد  چیـن، 
مذاکـرات صلح بـه میزبانی کشـورهای منطقه اسـت.
آنـان بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع همچنـان می گویند 
کـه ممکن نشسـت چیـن میـان نماینـده گان دولت و 
طالبـان تـا روشـن شـدن نتیجـۀ انتخابـات بـه تاخیر 

 . فتد ا
ایـن در حالـی اسـت کـه قرار بـود یک نشسـت میان 
نماینـده گان دولـت افغانسـتان و طالبـان در ۲8 -۲9 
اکتبـر در چیـن برگـزار گـردد، امـا بـه دلیل نـا معلوم 

بـه تاخیـر افتاده اسـت. 
آگاهـان می گوینـد کـه تیـم غنـی در تـاش سـبوتاژ 
مذاکـرات صلـح بـه ابتـکار کشـورهای منطقه اسـت 
و بـرای حفـظ قـدرت از هـر گزینـۀ ممکـن اسـتفاده 

می کننـد. 
در  سیاسـی  مسـایل  آگاه  زواک،  جیانـی  غـام 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار بـا اشـاره بـه تاخیـر 
رونـد مذاکـرات میـان نماینـده گان دولـت افغانسـتان 
و طالبـان در چیـن، می گویـد کـه دولـت افغانسـتان 
همـواره تـاش کـرده اسـت کـه نشسـت های میـان 
گـروه طالبـان و نماینـده گان دولـت افغانسـتان که به 
همـکاری کشـورهای منطقه یـی برگـزار می گـردد را 

سـبوتاژ کنـد. 
آقـای زواک، می گویـد کـه ایـن رویکـرد دولـت در 
رابطـه بـه نشسـت های که در مـورد صلح در روسـیه 
- مسـکو صـورت گرفـت نیز ملموس بـود و این کار 
حکومـت سـبب قربانـی فرصت های پیش آمده شـد. 
بـه گفتـۀ او، حکومـت در تـاش اسـت تـا روشـن 
شـدن نتیجـۀ انتخابـات نشسـت های صلـح صـورت 
نگیـرد، حکومـت بـه ویـژه تیـم محمـد اشـرف غنی 
بـاور دارنـد کـه در صـورت پیـروزی در انتخابـات 
بـا رویکـرد قدرت مندانـه وارد گفت وگـو بـا گـروه 
طالبـان می شـود، امـا او می افزایـد کـه گـروه طالبـان 
بـه هیچ صـورت با چنیـن نظامی گفت وگـو نخواهند 

 . د کر
او گفـت کـه بـه رغـم طوالنـی شـدن رونـد اعـام 
نتیجـۀ انتخابـات، این تاخیر بـرای گـروه طالبان قابل 

نیسـت.  پذیرش 
ایـن آگاه سیاسـی می گویـد کـه مسـیرهای که سـبب 
می شـود تـا قـدرت از دسـت اشـرف غنـی را بیـرون 
اسـت و تـاش  ارگ مسـدود شـده  توسـط  شـود، 

نهایـت ارگ و تیـم غنـی حفـظ کرسـی اسـت و از 
هـر گزینـۀ ممکـن اسـتفاده می کننـد؛ حتـا بـه قیمت 
سـبوتاژ رونـد مذاکـرات صلـح؛ زیـرا برای تیـم غنی 

بـودن در ارگ مهـم اسـت. 
در پنج سـال از عمـر حکومـت وحـدت ملـی، گـروه 
طالبـان گفت وگـو مسـتقیم بـا حکومت افغانسـتان را 
رد کردنـد؛ زیـرا در 9 دور گفت وگـو بـا امریـکا هیچ 

تمایلـی بـرای گفت وگـو بـا کابـل نشـان ندادند. 
کارشـناس  یـک  جالـی،  ذاکـر  حـال،  همیـن  در 
افغانسـتانی در ایـن مـورد با عرب نیوز گفته اسـت که 
امریـکا برای نشسـت صلـح در فورمـت )چارچوب( 
روسـی موافـق نبـود، امـا بـه این باور رسـیده اسـت 
منطقه یـی  قدرت هـای  وسـایر  روسـیه  بـدون  کـه 
رسـیدن به صلـح موفق در افغانسـتان ناممکن اسـت. 
در حالـی طالبان بـرای پایان چالش های افغانسـتان به 
روسـیه، ایـران، پاکسـتان و چین سـفر کردنـد، امریکا 
نیـز نقـش بازیگـران منطقه یـی را از نظر دور نداشـته 
اسـت، روز گذشـته مسکو میزبان نسشـت چهارجانبه 
در مـورد صلـح افغانسـتان بود که واشـنگتن به عنوان 

یکـی از طرف ها در این نشسـت اشـتراک داشـت. 
نشسـت چیـن میـان نماینـده گان دولـت افغانسـتان و 
گـروه طالبـان بـه دعـوت  دنگ ژیـان نماینـدۀ ویـژه 
چیـن در امـور افغانسـتان در بجینـگ برگـزار خواهد 
از  شـمار  کـه  کرده انـد  تأییـد  طالبـان  گـروه  شـد. 
نماینـده گان ایـن گروه با مـا عبدالغنی بـرادر در این 

نشسـت اشـتراک خواهنـد کـرد. 
ریاسـت حکومـت وحـدت ملی امـا می گویـد که در 
یـک زمـان مناسـب فهرسـت از نماینـد ه گان دولـت 

افغانسـتان بـا چیـن شـریک می سـازد.
صدیـق صدیقی، سـخنگوی رییـس حکومت وحدت 
ملی در حسـاب  توییترش نگاشـته اسـت که حکومت 
افغانسـتان در یک فرصت مناسـب فهرسـت اشـتراک 
کننـده گان به نشسـت چیـن را با حکومت این کشـور 

شـریک خواهند ساخت. 
تـاش  در  دولـت  کـه  دارد  وجـود  گمانه زنی هایـی 
تاخیـر ایـن رونـد تا اعـام نتیجـۀ انتخابات ریاسـت 
جمهـوری اسـت و حکومـت و برآمـده از انتخابـات 

بایـد بـا طالبـان گفت وگـو کننـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه دو روز پیش روسـیه میزبان 
شسـت چهارجانبـه میـان نماینده گان امریکا، روسـیه، 

پاکسـتان و چین بوده اسـت. 
در این نشسـت روی از سـرگیری گفت وگـو با گروه 

طالبـان تأکید شـده اسـت. وزارت خارجۀ روسـیه در 
خبرنامه یـی روی از سـرگیری مذاکـرات صلـح »بیـن  

االفغانـی« تأکید کرده اسـت.
در خبرنامـۀ مشـترک ایـن نشسـت آمـده اسـت کـه 
اعضـای این نشسـت ضمن حمایـت از برگزاری دور 
بعـدی ایـن نشسـت در چیـن، خواسـتار گفت وگـو 
میـان دولـت افغانسـتان و طالبـان بـرای رسـیدن بـه 
صلـح، تبـادل زندانیـان میـان دو طـرف، تـاش برای 
رسـیدن بـه توافـق و جلوگیـری از نفـوذ داعـش و 
بـرای  افغانسـتان  در  تروریسـتی  گروه هـای  دیگـر 
ضربه زدن به کشـورهای همسـایه این کشـور شـدند.
همچنـان در خبرنامـه افزوده شـده اسـت کـه طرفین 
بـر اهمیـت دسـتیابی بـه صلـح پایـدار در افغانسـتان 
از طریـق تاش هـای دیپلماتیـک تاکیـد کردنـد. در 
امریـکا،  نماینـدۀ  زلمـی خلیـل زاد  نشسـِت مسـکو، 
دنـگ ژیـان نماینـدۀ چیـن، ضمیرکابلـوف نماینـدۀ 
روسـیه و محمـد اعجـاز نماینـدۀ پاکسـتان حضـور 

داشـتند.
همچنـان، ضمیـر کابولوف هفته گذشـته در گفت وگو 
بـا خبرگـزاری دولتـی تـاس هـم بـا اشـاره بـه اینکه 
برگـزار  مسـکو  در  افغانسـتان  چهارجانبـه  نشسـت 
طرف هـای  کـه  بـود  کـرده  خاطرنشـان  می شـود، 
شـرکت کننـده در این نشسـت در خصـوص موضوع 
سـازش ملـی در افغانسـتان گفت وگـو خواهنـد کرد.

پیـش از ایـن، الیـس ویلـز، معـاون وزارت خارجـۀ 
امریـکا در امور کشـورهای آسـیای به نقـش بازیگران 
منطقه یـی در رونـد صلـح به ویـژه بجینـگ و مسـکو 

تأکیـد کـرده بود. 
ایـن در حالـی اسـت کـه زلمـی  خلیـل زاد، نماینـدۀ 
ویـژۀ وزارت خارجـۀ امریـکا در امـور گفت وگوهای 
صلح افغانسـتان که هفتۀ گذشـته سـفرهای مشـورتی 
کشـورهای  از  مذاکـرات صلـح  رابطـه  در  را  خـود 
اروپایـی آغـاز کـرده اسـت، قرار اسـت به روسـیه و 

چیـن نیز سـفرهای داشـته باشـد. 
صلـح،  عالـی  شـورای  اعضـای  هـم،  سـویی  از 
دولـت  نماینـده گان  میـان  مذاکـرات  کـه  می گوینـد 
افغانسـتان و طالبـان بـه میزبانی چین ممکـن به تاخیر 

برگـزار گـردد. 
عزیـزاهلل دیـن محمـد، معاون شـورای عالـی صلح با 
اشـاره بـه ایـن موضـوع گفتـه اسـت کـه گزارش هـا 
برگـزار  تأخیـر  بـه  چیـن  نشسـت  می دهـد  نشـان 

می گـردد. خواهـد 
هـر چنـد تـا هنـوز مقاماتـی چینایـی و افغانسـتانی 
در ایـن مـورد ایـن تاخیـر جزییـات ارایـه نکرده انـد 
و روشـن نیسـت کـه ایـن تاخیـر تـا چنـد روز ادامه 

بود. خواهـد 
امـا، برخـی از چهره هـای سیاسـی باور دارنـد که این 
نشسـت ممکـن تا چنـد هفته بـه تاخیر برگزار شـود. 
محمـد اسـماعیل خـان، عضو حزب جمعیـت و یکی 
از کسـانی بـه نشسـت چیـن دعـوت شـده اسـت به 
رادیـو آزادی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع گفته اسـت 
کـه ممکـن ایـن نشسـت بـرای چنـد هفته بـه تعویق 

برگـزار گردد. 

خپلـواک  انتخاباتـو  د  افغانسـتان  د 

کمېسـیون وايـي، هغـو والیتونـو تـه یې 

دسـتګاوې  بایومټریـک  کـې  پـه  چـې 

ورکې شـوي، رسامً پوښـتنلیکونه لېږيل 

دي.

انتخاباتـو  لـه  ریاسـت  جمهـوري  د 

نېټـه  ۶مـه  پـه  میـزان  د  چـې  وروسـته 

د  دسـتګاوو  بایومټریـک  د  وشـول، 

ورکېـدو پـه اړه بېالبېلې اندېښـنې مطرح 

شـوې.

پـر انتخاباتو د څار یو شـمېر بنسـټونو له 

ټاکنو وروسـته وویـل، د دوی معلومات 

بایومټریـک  سـلګونه  چـې  ښـيي 

دسـتګاوې ورکـې دي، خو د افغانسـتان 

د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون وايـي، 

یـوازې ۱۹۹ دسـتګاوې ورکـې شـوي 

دي.

د  کمېسـیون  خپلـواک  د  انتخاباتـو  د 

داراالنشـا رئیـس حبیـب الرحمـن ننـګ 

پـه  کابـل  د  وویـل،  تـه  راډیـو  ازادي 

ګډون یـې ټولـو والیتونو کـې ۳۹۱۱۶ 

وې  اسـتولې  دسـتګاوې  بایومټریـګ 

چـې لـه دې شـمېره یـې ۳۸۹۱۶ بېرتـه 

د کمېسـیون مرکـزي دفـر تـه راسـتنې 

دي. شـوي 

انتخاباتـو  د  زیاتـوي،  ننـګ  ښـاغلی 

خپلواک کمېسـیون اوس هغـو والیتونو 

تـه چـې پـه کـې بایومټریک دسـتګاوې 

ورکې شـوي، رسامً پوښـتنلیکونه لېږيل 

او لـه اړونـدو ادارو یـې غوښـتنه کـړې 

چـې هغه کسـان چـې پـه دې برخه کې 

مسـؤل دي، وپوښـتي.

دی وایـي: »ټـول هغـه کسـان چـې دا 

بایومټریـک دسـتګاوې یـې ورکې کړي، 

ورنـه پلټنې کېـږي، دا ټولـې بایومټریک 

دسـتګاوې بـه پیـدا کېـږي، مـوږ په دې 

برخـه کـې ژمـن یـوو او کـه چېـرې پیدا 

نـه يش، مـوږ بـه وروسـتۍ شـمېرې له 

خلکـو رسه رشیکـې کـړو.«

یـو  کمېسـیون  خپلـواک  انتخاباتـو  د 

کميشـر اورنګزېب هم د شـنبې په ورځ 

رد  راپورونـه  پـه ۲۶مـه هغـه  اکټوبـر  د 

کـړل چـې ګنـې والیتونـو تـه د لېـږدول 

ډلـې  لـه  دسـتګاوو  بایومټریـک  شـویو 

دي. ورکـې  یـې   ۱۵۰۰۰

سـلو  لـه  وویـل،  اورنګزېـب  ښـاغيل 

د  او  دسـتګاوې  بایومټریـک  زیاتـې 

دسـتګاوو ۴۹۵ میمـوري کارټونـه ورک 

دي.

پـر انتخاباتـو د څـار یو شـمېر بنسـټونه 

بیـا د کمېسـیون لـه دې پرېکـړې هرکلی 

د  دسـتګاوو  بایومټریـک  د  چـې  کـوي 

ورکېـدو پـه اړه یـې د دولتـي ادارو پـه 

مرسـته یې لـه مسـؤالنو د پوښـتنې بهیر 

پیـل کـړی دی.

انتخاباتـو  پـر  او  د روڼتیـا  افغانسـتان  د 

د څـار بنسـټ یـا ایتـوا اجرائیـه رئیـس 

حبیـب اللـه شـینواري ازادي راډیـو تـه 

بایومټریـک  د  چـې  ده  مهمـه  وویـل، 

دسـتګاوو د ورکېدو المل روښـانه يش.

ده زیاتـه کـړه: »چـا چـې ناغېـړي کړي 

وي، بایـد وپېژنـدل يش او څارنوالۍ ته 

معـريف يش، له دوی باید وپوښـتل يش 

چې ایا نوماندانو پرې فشـار راوسـتی او 

کـه یې پیسـې ورکـړي، کـه هره سـتونزه 

ولـې  چـې  يش  مشـخصه  بایـد  وي، 

بایومټریـک دسـتګاوې ورکـې دي.«

د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون داسـې 

شـویو  ورکـو  د  بایومټریـک  د  مهـال 

پیلـوي چـې  اړه پوښـتنه  پـه  دسـتګاوو 

دې  لـه  بنسـټونو  څـار  د  انتخاباتـو  پـر 

یـو  کـې  راپورونـو  خپلـو  پـه  وړانـدې 

شـمېر زورواکـي او ان چارواکـي د دې 

دسـتګاوو پـه ورکېدو کې ښـکېل بليل، 

خـو دا یـې نـه دي ویـيل چې دا کسـان 

دي. څـوک 

هغو والیتونو ته چې په کې بایومټریک 

دستګاوې ورکې دي، پوښتنلیکونه لېږل شوي

آگـاهـان:
حکـومت به سبـوتاژ 

گفـت وگوهای صلـح ادامه می دهـد
ابوبکر صدیق
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چگـونهبـرایمـوفقتـرشـدن
اززبـاِنبـدناستفـادهکنیـم؟

زن، موجــودی بــوده اســت کــه بایــد بار 
اصلــِی تولیــد مثــل را بــرای بقــای نــوِع 
ــر  ــن ام ــرده، و ای ــل می ک ــانی تحم انس
ــه  ــن او را ب ــکار و روش ــی آش به صورت
مکانــی ثابــت )خانــه، کانــون خانــواده( 
ــورد  ــه در م ــرده اســت، ک وابســته می ک
ــون  ــه میلی ــدود س ــت کم از ح ــرد دس م
ســال پیــش، و ورود انســان ها در دوران 
شــکار، درســت بــه گونه یــی معکــوس، 
ــه  ــته گی ب ــودن و وابس ــت ب او را از ثاب
ــن رو  ــت. از ای ــته اس ــاز می داش ــه ب خان
ــازی  ــد ابزارس ــدِن زن از فراین ــدا ش ج
کــه پیــش از هــر چیــز در جامعــۀ 
ــل  ــاح و تبدی ــاخت س ــکارچی، س ش
بــه  گیاه خــوار  انســان های  شــدِن 
ــکارچی  ــت خوار و ش ــان های گوش انس
ــس  ــرده و برعک ــدا ک ــت، ج ــوده اس ب
ــرار  ــوس ق ــی معک ــان را در موقعیت زن
ــکار  ــول ش ــه محص ــت ک ــی داده اس م
یعنــی پدیــدۀ »طبیعــی« را از خــال 
فراینــدی »فرهنگــی« یعنــی آشــپزی 
ــل مصــرف  ــرای موجــود انســانی، قاب ب
نقش هــای  تقابــل  ایــن رو  از  کننــد. 
»آشــپز«   برابــر  در  »شــکارچی« 
به ســرعت ظاهــر شــده و گســترش 
ــان آور«  ــش »ن ــل نق ــه تقاب ــد و ب می   یاب

و » خانــه دار« بســط می یابــد.
توضیحــی  بــا  تنهــا  ریشــه ها،  امــا 
باستان شــناختی  یــا  انسان شــناختی 
قابــل درک نیســتند. ایــن توضیح هــا 
ــی را نشــان  بیشــتر  تقســیم کار اجتماع
می دهنــد، در حالــی کــه کمتــر می تواننــد 
پدیــدۀ »نفــرت« و »هـــراس« را بــرای ما 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــن کنن روش
ــه  ــۀ زنان ــای رابط ــر در فراینده ــه  اگ ک
ــدۀ تقســیم  ــا پدی ــًا ب ــا صرف ــه م - مردان
ــم، می توانســتیم فقــط  ــه رو بودی کار روب
ــارت  ــه عب ــه و ب ــِر مردان ــِت برت موقعی
ــاالری را از خــاِل تســلط  ــر مردس دیگ
ــگ  ــکار و جن ــای ش ــر ابزاره ــه ب مردان
و قــرار گرفتــِن زن هــا در موقعیــت 
»منبــع« تولیــد مثــل و بنابرایــن موضــوع 

ــح  ــن توضی ــا ای ــم. ام ــان کنیـ ــل« بی »می
نمی توانســت و نمی توانــد پدیده هــای 
ــد.  ــح ده ــراس« را توضی ــرت« و »ه »نف
ــر  ــان ب ــی از جامعه شناس ــد گروه هرچن
ــد  ــر تأکی ــن ام ــت در ای ــِل محرومی اص
داشــته  انــد، امــا ایــن توضیــح بــه 
ــرا در  ــت؛ زی ــده نیس ــع کنن ــچ رو قان هی
ــن هــراس و  ــارن چنی یــک مقایســۀ متق
نفرتــی نســبت بــه »غـــذا« کــه همچــون 
زنــان منبــع تولیــد و بازتولیــد اســت، بــه 
وجــود نیامــده اســت. و  اگــر موضــوع 
تابوهــا )از جملــه تابوهــای غذایــی( 
ــه  ــت ک ــد گف ــود، بای ــیده ش ــش کش پی
پرســمان »تابــو« )چیــزی در عیــن حــال 
مقــدس و غیــر قابــل دسترســی و ممنوع 
و حــرام(  از جنســی کامــًا متفــاوت از 
پدیــدۀ هــراس یــا فوبیــا اســت کــه بایــد  
ــًا از نوعــی »تهدیــد«  و احســاس  قاعدت

ــد.   ــه باش ــر ریشــه گرفت خط
بــه   بایــد  کــه  اســت  این جــا  در 
نظریه هــای روان شناســی و روان کاوی 
نخســتین  در  بدهیــم.  اهمیــت  نیــز 
نظریــات، جنــس ایــن هــراس دقیقــًا بــه 
دلیــل منشــاِی زنانــۀ موجــود انســانی بــر 
می گــردد. مــردان و زنــان، هــر دو از 
زنــان زاده شــده انــد و در زیــر حمایــت 
ــرار  ــه ق ــلطۀ زنان ــال س ــن ح و در عی
ــدر  ــد پ ــه هرچن ــادر( ک ــد )م ــته ان داش
ــت،  ــته اس ــود داش ــر از خ ــز  باالت را نی
ــت  ــۀ نخس ــلطه در درج ــۀ س ــا رابط ام
ــه  ــی زنان ــات رابطه ی ــدای حی و در ابتـ
ــتدالل  ــن اس ــه. همی ــه مردان ــت و ن اس
ــر  ــا تأکیــد ب ــه صورتــی پیچیده تــر و ب ب
ــای  ــانی و نظام ه ــودآگاهِ انس ــش ناخ نق
ــیلۀ روان کاوان  ــه  وس ــوزاد، ب ــی ن حیات
ــد  ــه وســیلۀ فروی ــام نخســت ب و در مق
شــخصیت هایی  تــا  الکان  ســپس  و 
چــون مانــی کایــن و فرانســواز دولتــو 
دربــارۀ کــودکان بیــان شــده اســت. 
ــی  ــه گونه ی ــا، ب ــه در این ج ــراس زنان ه
هــراس از آغــازی لیبیدینــال و زهدانــی 
اســت: تاریکــی هراســناکی کــه از زهدان 

آغازیــن ریشــه می گیــرد و خطــری کــه 
ــه »زن«  ــه ب ــد ک ــد می کن ــردان را تهدی م
تبدیــل شــوند )بازگشــت بــه  آغــاز(، در 
ــًا  ــان ایــن خطــر را عموم ــی کــه زن حال
ــی و  ــت دادن مردانه گ ــب از دس در قال
ــِت خــود  در نتیجــه از دســت دادن هوی
ســاختاری  تقابلــی  رابطــۀ  یــک  در 

می کننــد.       احســاس 
در نهایــت، زن هراســی در دوران کنونــی 
بــا بســترمندی  پیچیــده  در روابطــی 
خشــونت بــه مثابــۀ زمینــۀ اصلــی حیات 
ــب در  ــیوه یی قال ــه ش ــدرن، ب ــان م انس
ــزان  ــت، می ــده اس ــی درآم ــان کنون جه
ــکال   ــۀ اش ــروز در هم ــه ام خشــونتی ک
علیــه زنــان و کــودکان در جهــان اعمــال 
مــی شــود )از برده گــی جنســی تــا 
کــودکان  و  جنگــی  خشــنونت های 
ســرباز و تجــاوز و تعــرض بــه زنده گــی 
ــان و ...( شــاید در طــول  خصوصــی زن
ــر در  ــت مگ ــوده اس ــابقه ب ــخ بی س تاری
فرایندهــای جنــگ. هرچنــد مشــکل 
ــروز  ــه ام ــت ک ــز در آن اس ــی نی اساس
مــا  در ســطح جهانــی بــه دالیلــی کــه از 
حوصلــۀ ایــن یادداشــت بیــرون اســت، 
وارد دورانــی جدیــد از  بــدل شــدن 
ــه موقعیتــی ســاختاری شــده ایــم کــه  ب
از  تفکیک ناپذیــر  جزیــی  بــه  را  آن 
ــل  ــی تبدی ــی و زمان ــی فضای روزمره گ
ــن رو، خشــونت  ــرده اســت و از همی ک
علیــه زنــان و  زن هراســی هرچــه بیشــتر 
گســترش یافتــه اســت. زنــان بدیــن 
ترتیــب، بــه هیوالهایــی خیالیــن تبدیــل 
ــونت هایی  ــرت و خش ــا نف ــوند ت می ش
ــم  ــِر بی ــردان از س ــیاری از م ــه بس را ک
هویــت  نابــودی  از  وحشت شــان  و 
ــِن  ــتانی و که ــف باس ــه« در تعری »مردان
آن در خــود دارنــد، توجیــه کننــد. تنهــا 
ــق در  ــان، تعمی ــن می ــز در ای ــل نی بدی
اندیشــه بــرای درک بهتــِر موقعیت هــای 
در  بوده گــی  زن  و  بوده گــی  مــرد 

ــت.  ــدرن اس ــاِن م جه

ضربه زدن بر روی میز 
کسـی کـه بـا ریتمـی یکنواخـت و کسـل کننده بـه روی میـز ضـرب 
می گیـرد، می خواهـد احسـاِس بی قـراری خـود را بیـان کنـد. نشـانۀ 
دیگـری کـه مشـابه ایـن حالـت اسـت می توانـد ایـن باشـد کـه فرد 
مرتبـاٌ  دکمـۀ خـودکارِ خـود را بـاال و پایین می زنـد و یا با پاشـنۀ پا به 
زمیـن ضربـه می زند. پیام مسـتقیِم این اشـارات برای شـما این اسـت 
کـه بایـد دریابیـد کـه حرف های تـان کسـل کننده یـا بی روح اسـت و 

یـا این کـه بـرای طـرف مقابـل تازه گی یـا اهمیت نـدارد.

باال بودِن سطح چشم ها
در یـک جمـع، معمـوالً فـردی که سـطح دیِد چشـمانش از سـایرین 
باالتـر اسـت، رهبـر محسـوب می گـردد. هنگامـی کـه شـما ایسـتاده 
باشـید و دیگـران نشسـته، قطعـًا شـما را در موضـع قـدرت قـرار 
می دهـد و بـه شـما اعتمـاد بـه نفـِس بیشـتری می بخشـد. پـس بهتـر 
اسـت کـه در یک سـخنرانی جایی بایسـتید که سـطح چشـمان شـما 

از سـایرین باالتـر باشـد.

مالیدن چشم 
اگر فردی چشـماِن خود را با انگشـت اشـاره مالش دهد، نشـان دهندۀ 
فریـب و نیرنـِگ او می باشـد. زمانـی کـه فـرد در حـال دروغ گفتـن 
باشـد، اغلـب سـعی می کند تمـاس دیـداری را با مخاطـِب خود قطع 
کنـد و مالیـدن چشـم ایـن فرصـت را بـه او می دهـد. ایــن حرکـِت 
غیرارادی یــک افشـاگر حسـابی اسـت کـه فـرد دارد دروغ می گوید.

چشم برگرداندن
ایـن نشـانه نیـز ماننـد مالیـدِن چشـم نشـان دهندۀ نیرنـگ، فریـب و 
دروغ اسـت و فـرد سـعی دارد کـه بـا ایـن کار تمـاس چشـمی را بـا 

مخاطـب قطـع کند.

بستن چشم 
اگـر در یـک مکالمـه چشـماِن شـخص طوالنی تـر از زمانی کـه برای 
پلـک زدن نیـاز اسـت بسـته شـود و ابروهای او نیـز بـاال رود، به این 
معنـی اسـت کـه فـرد بـه شـنیدن حرف هـا تمایلـی نـدارد و منتظـر 

خاتمۀ آن اسـت.

حرکت چشم به سمت باال
ایـن نشـانۀ غضب و عصبانیت اسـت. در صورتی که کسـی در هنگام 
صحبـت بـا کسـی این نشـانه را از خود بـروز دهد، یعنـی از حرف و 

یـا رفتار طـرِف مقابِل خود عصبانی گشـته اسـت.

نگاه پراکنده و مختصر به اطراف 
این ژسـتی خجالت گــونه و عشـوه گرانه اسـت. فرد جسـورانه خیره 
می شـود درحالی کـه سـرش را پاییـن انداختـه و بـه سـمِت مخالـف 

کـج می کنـد کـه اشـاره بـر کم رویـِی بی باکانـه دارد. 

نگاه ُممتد 
ایـن بی تردید یک نشـانۀ گرایش جنسـی اسـت. شـخصی کـه تماس 
چشـمی برقـرار می کنـد، چشـم برگردانده، سـپس مجدداً به چشـماِن 

شـما نـگاه می کنـد، در واقـع به دنبال آشـنایی بیشـتر با شـما اسـت.

نگاه خیرۀ شدید
این نشانۀ خلق تهاجمی، سلطه جویانه و تهدیدآمیز است.

باال انداختِن یک ابرو
زمانـی کـه یـک ابرو بـاال انداختـه می شـود درحالی کـه ابـروِی دیگر 
پاییـن باقـی می مانـد، مفهومـش این اسـت که شـخص حـرف طرِف 

مقابـل را بـاور نکرده اسـت. 

عسل رجایی منفرد-/-/-/-/-/-/-/-/-بخش سوم

بخش دوم و پایانیناصر فکوهی 
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. انگیـزۀ تاریخـی: میل بـه دیـدِن چیزها به همان شـکل 
کـه هسـتند، پیـدا کـردن حقایـق درسـت و ذخیـرۀ آن هـا 

برای اسـتفادۀ آینـده گان. 
در  سیاسـي  کلمـۀ  از  اسـتفاده  سیاسـي:  هـدف   .4
وسـیع ترین معنـاي ممکـن خـود. میـل بـه این کـه جهـان 
را در یـک جهـِت معیـن پیـش ببریـد، این کـه آدم هـاي 
دیگـر را دگرگـون کنیـد؛ در جهـت اندیشـۀ شـکل گیري 
نوعـي جامعـه کـه مي تواننـد بـراي آن مبـارزه کننـد. یک 
بـار دیگـر، هیـچ کتابـي به طـور واقعـي خالـي از تأثیرات 
سیاسـي نیسـت. این عقیده کـه هنر کاري به کار سیاسـت 
نـدارد، خـودش بـه خـودِي خـود یـک گرایـش سیاسـي 

اسـت.  
مي تـوان دیـد کـه چطـور ایـن انگیزه هـاي مختلـف بایـد 
یکـي علیـه دیگـري بجنگنـد، و چطـور از شـخصي بـه 
شـخص دیگـر و از عصـري بـه عصـر ي دیگر در نوسـان 

 . هستند
بـا توجـه به ماهیـتـ  »ماهیتي« کـه از ابتدا در بزرگسـالي 
بـه آن دسـت یافته  ایـد را موضـوع عمدۀ خود قـرار دهید 
ـ مـن شـخصي هسـتم کـه از بیـن سـه انگیـزۀ اول، براي 
انگیـزۀ چهارم بهاي بیشـتري قائلـم. در دوره  یي صلح آمیز 
کتاب هایـي پُرطمطـراق و صرفـًا توصیفـي نوشـته بودم و 
تقریبـًا از عایق سیاسـي ام بي خبر بودم. طوري که داشـتم 
بـه نوعـي رسـاله نویس بدل مي شـدم. ابتـدا، پنج سـال را 
بـا شـغل نامناسـبي گذرانـدم )پولیـس سـلطنتي هنـد، در 
بورمـا(، و سـپس دسـتخوش فقـر و نوعي حس شکسـت 
شـدم. همیـن امـر نفـرت ذاتـي ام از قـدرت را افزایـش 
داد و سـبب شـد بـراي اولین بـار از هسـتي کار طبقاتـي 
کامـًا آگاه شـوم و شـغل در بورما مقداري مـرا با ماهیت 
امپریالیسـم آشـنا کـرد: امـا ایـن تجربه هـا بـراي این  که به 
مـن یـک جهت یابـي سیاسـي دقیـق نشـان بدهنـد، کافي 
نبودنـد. سـپس هیتلـر از راه رسـید، جنگ داخلي اسـپانیا 
و غیـره. در اواخـر سـال ۱9۳۵ من هنوز براي دسـت یابي 
بـه یـک موضـع محکـم و مشـخص ناموفـق بودم. شـعر 
کوتاهـي را بـه خاطـر مي آورم کـه همان روز نوشـته بودم 

کـه پیچیده گـي مسـالۀ مـرا روشـن مي کند: 
دویسـت سـال پیش  / شـاید یک کشـیش شـاد بـودم/ که 
دربـارۀ رسـتاخیز ازلـي موعظـه مي کـردم/ و بزرگ شـدن 

درخت هـاِي گردویـم را تماشـا مي کـردم
امـا افسـوس تولد، در عصـري پلید اتفاق افتـاد/ و من آن 

پناهـگاه مطبـوع را گم کردم
آن مویـي کـه بـاالي لبـم سـبز شـده بـود/ صـورت همـۀ 

کشـیش ها دوتیغـه اسـت
و پـس از آن هـم اوقـات خوبـي بود/ ما به سـاده گي شـاد 
مي شـدیم/ مـا افـکار پریشـان مان را تـکان مي دادیـم تا به 

خـواب بروند/ بـر قلب هـاي درختان 
همـه بي خبر از جسـارت و گسـتاخي ما/   شـادي هایي که 

اکنـون پنهان شـان مي کنیم
سـهرۀ سـبز بر شـاخۀ درخت سـیب/مي تواند دشـمنانم را 

به لـرزه درآورد
امـا زردآلوهـاي یک دختـر  / و سوسـکي درون رودي در 
سـایه/ اسـب ها و مرغابي هـا در حـال کـوچ / همـۀ این ها 

یک رؤیاسـت
را  شـادي هامان  مـا  اسـت/  ممنـوع  دیـدن  رؤیـا  دیگـر 
معلـول کرده ایـم یـا پنهـان: / اسـب هایي از جنـس فلز  / و 
مـردان کوچـک و چاقـي کـه آن هـا را پیش مي برنـد/ من 
کِرمي هسـتم کـه هرگـز تغییرجهت نمي دهـد/ خواجه یي 
بـدون حرمسـرا/ بیـن کشـیش و کمیسـر / هماننـد ارتـش 

اوجیـن)۲( قـدم برمي دارم
و کمیسـر فالـم را مي گیـرد/ و آهنگـي از رادیـو پخـش 
سـون)۳(  اوسـتین  یـک  وعـدۀ  کشـیش  امـا  مي شـود/ 
مي دهـد/ بـراي داگـي)4( کـه همیشـه پولـش را مي دهـد
در رؤیـا دیـدم کـه در یـک عمـارت مرمریـن زنده گـي 
مي کنـم/ و بیدار شـدم تـا آن را حقیقي بپنـدارم/ من براي 
عصـري نظیـر این به دنیـا نیامده بـودم/ اسـمیت؟ جونز؟ 

شـما کجا هسـتید؟
در سـال ۳۷ ـ ۱9۳۶، جنـگ اسـپانیا و دیگـر پیشـامدها 
ورق را برگردانـد و پـس از آن فهمیدم که کجا ایسـتاده ام. 
شـده  نوشـته   ۱9۳۶ سـال  از  جـدي ام  کارهـاي  همـۀ 
اسـت، مسـتقیم یا غیرمسـتقیم علیـه توتالیتاریسـم و براي 
دموکراسـي سوسیالیسـتي. به  نظـرم در دوره یي مانند دورۀ 
مـا بي معنـي اسـت کـه کسـي فکـر کنـد آدم مي توانـد از 
نوشـتن چنیـن موضوعاتـي خـودداري کنـد. هرکـس این 
موضوعـات را بـه شـکلي مي نویسـد. این امر به سـاده گي 
تنهـا یک مسـأله را پیش مي کشـد، این کـه آدم باید جانب 
چـه چیـز را بگیـرد و بایـد از چـه دیدگاهي پیـروي کند. 
این کـه ممکـن اسـت آگاهـي یـک نفـر بیشـتر از گرایش 
سیاسـي نفـر دیگري باشـد، یـا شـانِس یک نفر بـه لحاظ 
کنش سیاسـي بیشـتر باشـد بدون این که زیبایي شناسـي و 

صداقـت روشـن فکرانۀ خـود را فـدا کنـد.  
چیـزي کـه بیشـتر از هرچیـز در طـول ده سـاِل گذشـته 
خواسـته   بـودم ایـن بـود که نوشـته هاي سیاسـِي خـود را 
در قالبـي هنـري بنویسـم. همیشـه در نقطـۀ  شـروع مـن، 
نوعـي حـس جانـب  داري و یـک حس بي عدالتي هسـت. 
وقتـي مي نشـینم تـا کتابـي بنویسـم، بـه خـودم نمي گویم 
کـه »مـن دارم یـک کار هنـري مي نویسـم«. مـن آن کتاب 
را مي نویسـم چـون دروغـي وجـود دارد کـه مي خواهـم 

آن را نشـان دهـم، پاره یـي حقایـق کـه مي خواهـم توجـه 
کسـي را بـه آن هـا جلـب کنـم، و اولیـن دل مشـغولِي من 
ایـن اسـت کـه امـکان صحبـت داشـته باشـم. از طرفـي، 
در  زیبایي شناسـانه  تجربـۀ  یـک  برایـم  کار  ایـن  اگـر 
یـا  بنویسـم  کتابـي  نمي توانـم  هرگـز  نباشـد،  برنداشـته 
حتـا مقاله یـي بلنـد بـراي مجلـه تألیـف کنـم. هرکس که 
عاقه منـد اسـت کارم را بررسـي کنـد، مي بینـد کـه حتـا 
وقتـي کارم یـک تبلیـغ صـرف هم باشـد، باز حـاوي یک 
مسـأله اسـت: این کـه حتـا یـک سیاسـت مدار تمـام وقت 
هـم بـه مسـایل نامربـوط توجـه مي کنـد. مـن نمي توانـم 
و نمي خواهـم دنیایـي را کـه در کودکـي به دسـت آورده 
بـودم به طـور کامـل رهـا کنـم. تـا وقتـي کـه همین طـور 
زنـده بمانـم به شـدت راجـع بـه سـبک نثـر فکـر مي کنم، 
تـا عاشـق سـطح زمین باشـم، و در درون اشـیای سـخت 
و جنـگ بیهـودۀ اطاعـات لذتـي بیابم. به هیـچ وجه این 
تـاش، تاش سـودمندي نیسـت که بخشـي از خـودم را 
سـرکوب کنم. شـغِل من این اسـت که دوسـت داشـتن ها 
و دوسـت  نداشـتن هایم را بـه کمـک مـردم و فعالیت هاي 
غیرشـخصي بـا هـم آشـتي بدهـم؛ در این عصـري که بر 

همـۀ مـا تحمیل شـده اسـت.  
ایـن موضـوع، اصًا سـاده نیسـت. مشـکات سـاختار و 
زبـان از یـک  طـرف و مشـکل صداقـت و راسـت گویي 
نیـز از طـرف دیگـر. اجـازه دهید تنهـا یک نمونـۀ خام  از 
مشـکاتي که سـر برمي آورند را نـام ببرم. کتابـم با عنوان 
اداي دیـن بـه کاتالونیـا دربـارۀ جنـگ داخلي اسپانیاسـت 
کـه یـک کتاب سیاسـي بي غل و غـش و بي پرده اسـت، اما 
اغلـب آن بـا یـک بي طرفـي مسـلم و توجه به ُفرم نوشـته 
شـده بـود. مـن در این کتاب بسـیار تـاش کردم تـا تمام 
حقیقـت را بـدون زیرپاگذاشـتن تجربیاِت ادبـي بیان کنم. 
امـا کتـاب عـاوه بـر چیزهـاي دیگـر حـاوي یـک فصل 
طوالنـي اسـت آکنـده از نقل قول هـاي روزنامـه و ماننـد 
این هـا، دفـاع از تروتسکیسـت ها، کسـاني کـه متهـم بـه 
توطیـه  چیدن بـا فرانکو بودند. کامًا روشـن اسـت چنین 
فصلـي کـه پـس از گذشـت یـک یـا دو سـال جذبـه اش 
را بـراي هـر خواننـدۀ عـادي از دسـت مي دهـد، باعـث 
نابـودي کتـاب مي شـود. منتقدي که مـن احترام بسـیاري 
بـراي وي قایلـم، دربـارۀ این موضوع یک سـخنراني کرد. 
او گفت »چرا آن همه آت و آشـغال را در کتاب گذاشـتي؟« 
چیـزي کـه او گفـت درسـت بـود، امـا مـن نمي توانسـتم 
طـور دیگـر عمـل کنـم. اتفاقـًا مي خواسـتم بدانـم، چـه 
چیـزي بـه معدودي از آدم ها در انگلسـتان اجـازه داده بود 
تـا بداننـد آن مـرداِن بي گنـاه بـه ناحـق متهم شـده بودند. 
اگـر مـن راجع به آن موضوع خشـمگین نبـودم، هرگز آن 

کتـاب را نمي نوشـتم.  
ایـن مسـأله دوبـاره بـه شـکلي دیگـر جلویـم سـبز شـد. 
مسـألۀ زبـان دقیق تـر و پیچیده تـر اسـت و بحثـي طوالني 
را بـه خـود اختصـاص مي دهـد. تنهـا مي توانـم بگویم که 
در سـال هاي اخیـر سـعي کردم تـا کمتر به نحـوي جذاب 
و بدیع و بیشـتر به شـکلي عیني بنویسـم. در هر حال من 
بـا گذشـِت زمـان فهمیدم که ما سـبک نوشـتني را ترجیح 
کرده ایـم.  تـرک  را  آن  زمـان  بـا گذشـت  کـه  مي دهیـم 
مزرعـۀ حیوانـات اولین کتابـي بود کـه در آن تاش کردم 
بـا آگاهـي کامـل از کاري کـه مي کـردم، هدف سیاسـي و 
هنـري را در یـک ُکل ادغـام کنـم. بـه مـدت هفـت سـال 
هیـچ رماني ننوشـته بـودم، اما امیـدوار بودم کـه به زودي 
رمـاِن دیگـري مي نویسـم. ایـن مسـأله مـرزي بـراي یک 
شکسـت بـود، هـر کتاب یک شکسـت اسـت، امـا من به 
وضـوح مي دانسـتم چـه نـوع کتابـي مي خواهم بنویسـم.  
 بـه یـک یـا دو صفحـۀ قبـل نگاهـي بیندازیـد، مي بینـم 
طـوري ایـن مسـأله را بیان کـرده ام کـه انـگار انگیزه هایم 
بوده انـد.  یکـي  عمومـي  روحیـۀ  بـا  تمامـًا  نوشـتن  در 
نمي خواهـم ایـن مسـأله را بـه مثابـۀ آخریـن عقیـده و 
احسـاس رهـا کنـم. همـۀ نویسـنده ها مغـرور، خودخواه 
راز  یـک  انگیزه های  شـان  عمـِق  در  و  هسـتند  تنبـل  و 
خوابیـده اسـت. نوشـتن کتاب یک کشـمکِش وحشـتناک 
و طاقت فرساسـت، ماننـد تقـاي طوالنـي و دردناک یک 
بیمـاري. شـاید کسـي هرگـز مسـوولیت چنیـن چیـزي 
اگـر آن شـخص توسـط یـک روِح  را عهـده دار نشـود 
اهریمنـي بـه جلـو رانـده نشـود؛ روحـي کـه شـخص نه 
درک  را  آن  نـه  و  کنـد  مقاومـت  برابـرش  در  مي توانـد 
اهریمنـي  این همـه شـخص مي دانـد کـه روح  بـا  کنـد. 
به سـاده گي همـان غریزه یي سـت کـه ماننـد بچه یـي براي 
جلـب توجـه جیـغ مي زند. این مسـأله نیز درسـت اسـت 
کـه هیـچ کـس نمي تواند چیـزي خواندنـي بنویسـد مگر 
این کـه پیوسـته تـاش کنـد شـخصیتش را محو کنـد. نثر 
خـوب، شـبیه قـاِب یـک پنجـره اسـت. مـن نمي توانم با 
اطمینـان بگویـم کـدام یـک از انگیزه هایـم قوي تر اسـت، 
امـا مي دانـم کـدام یـک از آن ها شایسـته گي ایـن را دارند 
کـه از آن هـا پیـروي شـود. و اگـر در طـول کارم به عقب 
برگـردم، مي بینـم هرجـا کـه یـک هـدف سیاسـي  را کـم 
کـرده ام؛ هدفـي سیاسـي  که بـدون آن کتاب هایـي بي جان 
و مـرده نوشـته ام و فقـدان آن در قطعـات فاخـر برمـا 
و  زینتـي  صفت هـاي  معنـا،  بـدون  جماتـي  مي  شـود، 

فریبنده.  عمومـًا 

چـــــــرا 
می نویسـم؟

جورج اورول/ برگردان: نورا موسوی نیا

بخش دوم و پایانی

همــۀ نویســنده ها مغــرور، خودخــواه و تنبــل هســتند و در عمــِق 
انگیزه های  شــان یــک راز خوابیــده اســت. نوشــتن کتــاب یــک 
کشــمکِش وحشــتناک و طاقت فرساســت، ماننــد تقــالي طوالنــي و 
دردنــاک یــک بیمــاري. شــاید کســي هرگز مســوولیت چنیــن چیزي 
را عهــده دار نشــود اگــر آن شــخص توســط یــک روِح اهریمنــي بــه 
جلــو رانــده نشــود؛ روحــي کــه شــخص نــه مي توانــد در برابــرش 
مقاومــت کنــد و نــه آن را درک کنــد. بــا این همــه شــخص مي دانــد 
ــد  ــه مانن ــت ک ــان غریزه یي س ــاده گي هم ــي به س ــه روح اهریمن ک

ــراي جلــب توجــه جیــغ مي زنــد بچه یــي ب
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از  دیگـر  شـماری  و  افغانسـتان  شـفافیت  دیدبـان 
نهادهـای جامعـه مدنـی، همزمـان بـا پایـان دورۀ کار 
اعضـای کمیسـیون مسـتقل نظـارت بـر تطبیـق قانون 
اساسـی، خواهـان گزینـش اعضـای ایـن کمیسـیون 

بـدور از مداخلـه سیاسـی شـدند.
ایـن نهادهـا در کمتـر از دو مـاه مانـده به پایـان دورۀ 
کار اعضـای ایـن کمیسـیون، دیـروز در یک نشسـت 
مشـترک خبـری در کابـل، خواهـان اشـتراک جامعـه 

مدنـی در پروسـه انتخـاب این کمیشـنران شـدند.
سـید اکـرام افضلی رییس دیدبان شـفافیت افغانسـتان 
در  مداخلـه حکومـت  کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  در 
کار کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق قانـون اساسـی و 
افـراد وابسـته و فاقـد تخصـص در ایـن  جابجایـی 
گذشـته  در  را  مهـم  نهـاد  ایـن  کارکـرد  کمیسـیون، 

صدمـه زده اسـت.
او افـزود که بـه همین جهت در سـومین دور گزینش 
اعضـای کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق قانون اساسـی 
و  داده  مشـارکت  را  مدنـی  جامعـه  حکومـت  بایـد 
افـراد مسـتقل و دارای تخصـص را در این کمیسـیون 

بگمارد.

کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق قانـون اساسـی نهـاد 
مسـتقلی در چارچـوب دولـت اسـت کـه عملکـرد 
سـه قـوه دولـت را در چگونگی تطبیق قانون اساسـی 
نظـارت کـرده و در مـواردی صاحیـت تفسـیر مواد 
قوانیـن را نیـز دارد؛ گزینـش اعضـای این کمیسـیون 
از سـوی حکومت معرفی می شـود و از شـورای ملی 

رای اعتمـاد می گیـرد.
آقـای افضلی تاکید کـرد که نفوذ همیشـگی حکومت 
در جریـان سـال های گذشـته روی ایـن کمیسـیون، 
عملکـرد و موثریـت آن را بـه شـدت تضعیـف کـرده 
و زمینـه نقـض گسـترده قوانین را میسـر کرده اسـت.
همچنـان وحیـد فرزه یی معـاون اتحادیه حقـوق دانان 
افغانسـتان، ضمـن تاکیـد بـر مشـارکت جامعـه مدنی 
در گزینـش اعضـای ایـن کمیسـیون اضافـه کـرد کـه 
قانـون کمیسـیون نظارت بـر تطبیق قانون اساسـی نیز 

بایـد تعدیـل شـود و جایـگاه آن ارتقا داده شـود.
ایـن  بـرای  فعـًا  کـه  او، صاحیت هـای  گفتـۀ  بـه 
کمیسـیون در نظرگرفتـه شـده ناچیز و مبهم اسـت از 
ایـن رو کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق قانون  اساسـی 
بـا تعدیـل قانـون این کمیسـیون بایـد به نهاد مسـتقل 

و بـا صاحیـت نظـارت از کارکـرد قـوای سـه گانـه 
دولـت ارتقـا یابد.

اوهمچنـان بـا تداخـل صاحیـت ایـن کمیسـیون در 
مـواردی بـا دادگاه عالی نیز اشـاره کرده افـزود که در 
طـرح تعدیـل قانـون کمیسـیون بایـد ایـن زمینه هـای 

اختاف برداشـته شـود.
همچنـان نجـا راحـل معـاون انجمن مسـتقل وکای 
مدافـع افغانسـتان نیز بـر رعایت اصل اسـتقالیت این 

کمیسـیون از سـوی حکومـت تاکید کرد.
فعـاالن مدنـی نام برده، ضعف و وابسـتگی کمیسـیون 
زمینه سـاز  را  اساسـی  قانـون  تطبیـق  بـر  نظـارت 
شـرایطی خوانـد کـه بـه گونـۀ گسـترده نقـض شـده 

و شـهروندان را نیـز بـه قوانیـن بـی اعتنا کرده اسـت.
رییـس دیدبـان شـفافیت دراین مورد گفـت: »نخبگان 
سیاسـی کشـور به حاکمیـت قانون باورمنـدی ندارند، 
از قانـون اسـتفاده ابزاری می کننـد و در مواردی قانون 
بی بـاوری،  ایـن  او:  گفتـۀ  بـه  می گذارنـد«.  کنـار  را 
اعتمـاد مـردم بـه نهادهـای قانونـی را تقلیـل داده و 

فسـاد را در نهادهـا ریشـه دار کرده اسـت.
مـورد  ایـن  در  نیـز  حقوق دانـان  اتحادیـۀ  معـاون 
مـورد رییـس  تصریـح کـرد کـه دسـت کم در ۱۰۰ 
فرمان هـای  اساسـی  قانـون  بـا  درمخالفـت  جمهـور 
تقنینـی صـادر کـرده اسـت؛ به بـاور او نقـض قوانین 
در دوره حکومـت ملـی بـه حداکثـر افزایـش یافـت.

در چنـد روز اخیـر، شـمار حمـات نیروهـای 
تروریسـتان  النه هـای  بـه  افغانسـتان  امنیتـی 
افزایـش یافتـه و براسـاس آمـاری کـه وزارت 
داده  قـرار  رسـانه های  اختیـار  در  ملـی  دفـاع 
اسـت، ده هـا نظامـی و اعضـای رهبـری گـروه 
طالبـان در جریـان این عملیان کشـته شـده اند. 
پیـش از ایـن نیـز پیوسـته خواسـت ها بـر ایـن 
بـود که صلـح با گروهـی که رفتـار و کردارش 
خون ریـزی اسـت و بـا قربانـی سـاختن مـردم 
می خواهـد خواسـت های خـود را مطـرح و بـه 
کرسـی بنشـاند، از طریـق زور به دسـت می آید 
و نیاز اسـت تـا به نیروهـای امنیتی اجـازه داده 

شـود کـه تروریسـتان را سـرکوب کنند.
برخـورد تضرع آمیـز بـا طالبـان، همـواره نتایج 
منفـی در قبـال داشـته و نتیجـۀ بـه دسـت آمده 
کـه طالبـان بـا زبـان مـدارا بیگانـه انـد و تنهـا 
زبـان سـرکوب آنـان را وادار خواهد کـرد تا به 
صلـح تـن دهنـد؛ صلحی کـه مورد تاییـد مردم 
افغانسـتان باشـد. طالبـان همزمـان بـا پیش بـرد 
گفت وگوهـای صلـح، تاش می کننـد تحرکات 
بیشـتری داشـته باشـند تا در گفت وگوها امتیاز 
بیشـتری به دسـت آورنـد. افزایـش حمات بر 
آنـان می توانـد ایـن معادلـه را برعکس سـازد.

زمـان  در  امنیتـی  نیروهـای  عملکـرد  تفـاوت 
حکومـت وحـدت ملـی، نه بـه گونـۀ دوام دار، 
کـه  اثبـات رسـاند  بـه  را  ایـن  گاه گاهـی  امـا 
طالبـان تنهـا بـا زبـان سـرکوب آشـنایی دارنـد 
النه هـای  امنیتـی  نیروهـای  کـه  هرازگاهـی  و 
آنـان را نابـوده کـرده، حاضـر شـده انـد تـا از 
»زمیـن«  بـه  خـود  »هوایـی«  خواسـت های 
از  دفـاع  بـرای  امنیتـی  نیروهـای  برسـند. 
افغانسـتان و از میـان بـردن تروریسـتان، رفتـار 
شـجاعانه از خـود نشـان داده انـد، امـا گاهـی 
تصمیم هـای سیاسـی رهبری نهادهـای امنیتی و 
مسـووالن حکومـت، آنـان را وادار بـه حمات 
تدافعـی کـرده و نگذاشـته اسـت تـا بـا تهاجم 

تروریسـتان را نابـود کننـد.
رصـِد تحرکات اخیر نیروهای امنیتی افغانسـتان 
نشـان می دهـد کـه حمات بـر مواضـع طالبان 
از  بخش هایـی  نیروهـا  ایـن  و  یافتـه  افزایـش 
افغانسـتان را کـه در تصـرف طالبـان بـود، پس 
گرفتـه انـد. مسـووالن در وزارت دفـاع ملـی 
و  هوایـی  حمـات  نتیجـۀ  در  کـه  می گوینـد 
زمینـی نیروهای امنیتی و دفاعی در ۲4 سـاعت 
گذشـته}جمعه، ۳ عقـرب{ در نقـاط مختلـف 

کشـور، ده هـا طالـب مسـلح کشـته شـده اند.
ایـن  رسـانه های  دفتـر  کـه  خبرنامه یـی  در 

وزارت دیـروز بـه روزنامـۀ مانـدگار فرسـتاد، 
آمـده اسـت کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعی ۲۰ 
عملیـات تهاجمی و ۲۱ حملـه هوایی را در ۱۳ 
والیـت کشـور راه انـدازی کـرده انـد. بـر بنیاد 
عملیات هـای  ایـن  خبرنامـه،  ایـن  معلومـات 
بـردن  بیـن  از  هـدف  بـه  زمینـی  و  هوایـی 
النه هـای دشـمن و رفـع تهدیـدات امنیتـی در 
مربوطـات والیت هـای تخـار، هـرات، فاریاب، 
ننگرهـار، پکتیـکا، لوگـر، زابـل، کنـدز، میـدان 
وردک، بغـان، هلمنـد، بلـخ و پکتیـا راه اندازی 

است. شـده 
مسـووالن وزارت دفـاع ملـی گفتـه انـد که در 
نتیجـۀ ایـن عملیات هـا، ۱۲4 تن دهشـت افگن 
کشـته، ۲۰ تـن زخمـی و ۶ تـن بـه شـمول 4 
فـرد مشـکوک دسـتگیر گردیـده انـد. نهادهای 
امنیتی افغانسـتان بـا همکاری نظامیـان خارجی 
و عملیـات ویـژۀ ارتـش، حمله هـای هوایـی را 
علیـه رهبـران جنگی طالبـان به شـدت افزایش 
بـه گفت وگـو  ایـن گـروه را مجبـور  تـا  داده 

. کنند
و  امریـکا  لغـو گفت وگوهـای صلـح  از  پـس 
طالبـان، این گـروه ُهشـدار داد کـه امریکایی ها 
از لغـو مذاکـرات آسـیب خواهنـد دیـد و آنان 
بـه حمـات خـود ادامـه می دهنـد. حکومـت 
صلـح  گفت وگوهـای  در  کـه  ملـی  وحـدت 
طالبـان و امریـکا کنـار زده شـده بـود، از لغـو 
ایـن مذاکـرات ناراضـی بـه نظـر نمی رسـید و 
بـرای در دسـت داشـتن رهبـری گفت وگوهـا 

و مجبـور کـردن طالبـان  بـه مذاکـره بـا کابـل، 
حمـات خـود را بـه شـدت در برابـر طالبـان 

افزایـش داد.
نیروهـای  اخیـر،  روز  پنجـاه  بـه  نزدیـک  در 
ارتـش افغانسـتان بـا تصـرف چندین ولسـوالی 
و کشـتن ده هـا تـن از رهبـران جنگـی طالبـان 
بـه  چشـم گیری  موفقیت هـای  انـد  توانسـته 
دسـت آورنـد. وزارت دفاع ملی سـه روز پیش 
نیـز اعام کـرد که قـاری برهـان، از فرماندهان 
کلیدی شـبکۀ حقانـی در یک حملـۀ هوایی در 

ولسـوالی زرغـون شـهِر لوگر کشـته شـد.
در خبرنامـۀ فرسـتاده شـده به روزنامـۀ ماندگار 
آمـده که او طـراح بزرگ ترین حمات انتحاری 
و تهاجمـی چـون حملـۀ انتحـاری چهارراهـی  
صـدارت، مقابل شـفاخانه جمهوریت در سـال 
۱۳9۶ خورشـیدی کـه در آن ۱۰۳ تن شـهید و 
۲۳۵ تـن دیگـر زخـم گردیـد بـود؛ حملـه  در 
یـک بلنـد منـزل در چهارراهـی عبدالحـق  در 
سـال ۱۳9۰ خورشـیدی؛ حملـه موتـر بابـری 
بم گـذاری شـده در شـاه شـهید کابـل در سـال 
برجـا  زخمـی   4۰۰ کـه  خورشـیدی   ۱۳94
گذاشـته بـود؛ حملـه بـاالی شـهرک البـرز و و 
ده هـا حملـه بـزرگ و مرگبار تروریسـتی دیگر 
کـه صدهـا تـن از افـراد ملکـی در نتیجـه آن 

شـهید و زخمـی شـدند، بود.
کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت  همچنـان، 
کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور کنتـرل 
ولسـوالی درقد والیت تخار را از طالبان مسـلح 

پـس گرفتـه انـد. پیـش از ایـن، ولسـوالی های 
خواجـه غـار و خواجـه بهاالدیـن نیـز از وجود 
گروه هـای طالـب پاک سـازی شـده بـود. قاری 
بختیـار، معـاون والـی خودخوانـدۀ طالبـان در 
ولسـوال  شمشـاد،  مولـوی  و  بغـان  والیـت 
روی دوآِب سـمنگان در ۲9 میـزان دهنۀ غوری 
ایـن والیت در یـک حملۀ هوایی جـان باختند.
نیروهـای امنیتی سـه روز پیش والسـوالی دهنۀ 
طالبـان  وجـود  از  را  بغـان  والیـت  غـوری 
مراکـز  از  غـوری  دهنـۀ  کردنـد.  پاک سـازی 
اصلـی طالبـان در شـمال افغانسـتان بـود که از 
چنـد سـال بدین سـو و در نتیجـۀ توافـق گاب 
منـگل، وزیـر پیشـین سـرحدات و قبایـل ایـن 

منطقـه بـه تصـرف در آورده بودنـد.
مولـوی بـاری، ولسـوال خودخواندۀ ولسـوالی 
بـه  معـروف  ابویوسـف،  فـراه،  سـفیِد  خـاک 
مـا ادریـس، فرمانـدۀ قطعـۀ سـرخ طالبـان در 
خودخوانـدۀ  والـی  حنـان،  مولـوی  ننگرهـار؛ 
والـی  نورالدیـن،  مولـوی  و  غزنـی  والیـت 
کشـته  سـنبله   ۲4 در  سـمنگان   خودخوانـدۀ 
شـدند. همزمـان بـا ایـن، در یک حملـۀ هوایی 
و زمینـی در اول ماه میزان در ولسـوالی موسـی 
رهبـر  عمـر،  عاصـم  هلمنـد،  والیـت  قلعـۀ 
القاعـده بـرای شـبه قـارۀ هند بـا ۲۰ جنگجوی 

القاعـده و طالبـان کشـته شـدند.
مولـوی هـارون، فرمانـده ارشـد طالبـان در ۲۲ 
سـنبله در والیـت غزنی و ما سـرور، ولسـوال 
خودخوانـدۀ ایـن گـروه بـرای ولسـوالی المـارِ 

والـی  فصیـح،  قـاری  شـدند.  کشـته  فاریـاب 
خودخواندۀ طالبان برای بدخشـان در ۱۵ سنبله 
وردوج  ولسـوالی  در  هوایـی  حملـۀ  یـک  در 
کشـته شـد. مـا عبیـداهلل، والـی خودخوانـدۀ 
دیگـر ایـن گـروه بـرای والیـت بغـان نیـز در 
حملـۀ هوایـی در حومۀ شـهر پلخمـری در ۱۵ 

سـنبله کشـته شد.
در  ارچـی  دشـِت  همچنـان  مـدت،  ایـن  در 
کنـدز، جغتـو در غزنـی، انـاردرۀ والیـت فـراه 
و ولسـوالی های یمـگان و وردوج در والیـت 
پاک سـازی شـده  طالبـان  از وجـود  بدخشـان 
اسـت. ایـن پیش روی هـا و کشـتن فرماندهـان 
امنیتـی  نهادهـای  و  دولـت  بـرای  طالبـان 
افغانسـتان بـه سـاده گی نبـوده و طـرف دولـت 
نیـز ده هـا شـهید و خسـارات مالـی هنگفت را 

متقبـل شـده اسـت.
حـاال کـه طالبان دوبـاره برای گفت وگـو تمایل 
نشـان داده انـد و کشـورهای منطقـه به شـمول 
از  بـرای  دوبـاره  را  خـود  تحـرکات  امریـکا 
سـرگیری ایـن گفت وگوهـا آغـاز کـرده و قرار 
بـود پـس از نشسـت چهارجانبـۀ در مسـکو، 
چیـن میزبـان نشسـتی بـا حضـور نماینده گانی 
از حکومـت افغانسـتان و طالبـان باشـد که این 
نشسـت بـه تعویق افتـاد، نیاز اسـت تا حمات 
نیروهـای امنیتـی ادامـه یابنـد تـا این برداشـت 
دوبـاره تقویـت نشـود کـه بـا آمـدن زمسـتان، 
بهـاری از گفت وگوهـای صلـح آغـاز می شـود 
و یـک مـاه مانـده بـه پایـان زمسـتان، خـزان 
زودرسـی نتیجۀ ایـن گفت وگوها قربانی شـدن 

بیشـتر مـردم دنبـال می کنـد.
بـه تازه گـی هم وزیـران دفـاع ناتو در نشسـتی 
نیروهـای  از  خـود  حمایت هـای  ادامـۀ  بـر 
امنیتـی و حضـور قوت هـای ایـن سـازمان در 
افغانسـتان تأکیـد کـرده انـد. دبیرُکل ناتـو گفته 
مهم تریـن  از  یکـی  کمـاکان  افغانسـتان  کـه 
این کـه  و  اسـت  پیمـان  ایـن  اولویت هـای 
همکاری هـای نظامـی و مالـی بـا ایـن کشـور 
ادامـه خواهـد داشـت. او گفتـه کـه ایـن پیمان 
بـه حمایـت از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان که 
درگیـر جنـگ بـا تروریسـم بین المللی هسـتند، 

می دهـد. ادامـه 
سرپرسـت وزارت کشـور نیـز به وزیـران دفاع 
ناتـو گفتـه اسـت کـه عملیات هـای تهاجمـی 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان تا رسـیدن به صلح 
یـا سـرکوب طالبـان در نقـاط مختلـف کشـور 

ادامـه خواهـد یافت.

سـرنوشتصلـحدرمیـدانجنـگتثبیتمیشـود
چـرا نیـروهای امنیتی حمـالت خـود را افـزایش داده انـد؟

دیدبان شفافیت:
گزینش اعضای آیندۀ کمیسیون نظارت بر تطبیق 

قانون اساسی باید دور از مداخلۀ سیاسی باشد

هارون مجیدی
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همـان عصـر ماشـینی شـهری کـه فـرد را تهدیـد به 
بیگانـگان  ازخودبیگانگـی می کـرد، در عیـن حـال 
را بیـش از هـر زمـان دیگـری در گذشـته، هـم از 
حیـث جغرافیایـی و هـم از نظـر ظاهـری، بـه هـم 
نزدیک تـر کـرد. نه تنها دیده شـدن ـــ در خیابان ها، 
در فضاهـای جدیـِد گذرانـدِن اوقـات فراغـت، در 
فرهنـگ دیـدارِی عکس هـا و صفحـات روزنامه هـا 
کـه بیـش از پیـش گسـترش می یافـت ــ بـه معنای 
تحت اللفظـی کلمه آسـان تر بود بلکه شـناخته شـدن 
هـم بـرای افـراد آسـان تر می شـد. تصویـری کـه از 
ایـن عامـان تجاری بیـرون می آمد، تصویـری که از 
صافی رسـانه ها گذشـته بـود و اغلب خـودِ چهره ی 
مردمـی آن را انتخـاب کـرده بود، به دقت به سـبکی 
تصنعـی و غیرواقعـی پرداختـه می شـد بـه این قصد 
کـه نـه ضرورتـًا آن شـخص بلکـه آن شـخصیت را 
تبلیـغ کنـد. این شـخصیت بـه مارکی تبدیل می شـد 
کـه از طریـِق آن فـردی کـه پیـش از ایـن ناشـناخته 
بـود بـه مـردم بیشـتری، حتی عمـومِ ناشـناخته تری، 

شناسـانده می شـد.
شـاید هیچ کـس به نحـوی موثرتر از پی تـی بارنوم، 
شناسـاندن  و  خلـق  پدیـدۀ  در  امریکایـی،  شـومن 
شـخصیت های قـرن نوزدهمی به مردم اسـتاد نشـد. 
بارنـوم کـه کارآفرینـی باهـوش و در کار تبلیغـات 
محصـوالت  و  سـیرک ها  موزه هـا،  از  بـود  زیـرک 
شـرکت مسـافرتی خـود اسـتفاده کـرد تـا کارهـای 
کوتولـه  تامـب  تـام  ژنـرال  از جملـه  تازه واردانـی 
)دو فوتـی( و جنـی لینـد، خواننـدۀ اپـرا کـه بارنوم 
انـدازد.  راه  بـه  می خوانـد،  سـوئدی«  »بلبـل  را  او 
بارنـوم بـه جـای ایـن کـه صرفـًا توجـه خـود را 
بـه اسـتعداد معطـوف کنـد، از قامـت کوتـاه تامـب 
بهره بـرداری کـرد و نرم خویـی و خارجی بـودن لیند 
را بـه نمایـش گذاشـت. سـپس از رسـانه ها و بـازار 
اسـتفاده کـرد تـا ایـن دو بازیگـر و خواننـده را بـه 
شـخصیت های جنجالـی بین المللـی ـــ سـلبریتی ها 

ـــ تبدیـل کند.
شـکل های  طریـق  از  تماشـاگران  و  مخاطبـان 
زنده گـی  بـه  رسـانه یی  نمایش هـای  گوناگـون 
بی سـابقه یی  دسترسـی  مردمـی  چهره هـای  مخفـی 
میـان  را  کاذبـی  آشـنایی  دسترسـی  ایـن  می یابنـد. 
چهـره ی مردمـی و مخاطبانـش پدیـد مـی آورد کـه 
بعدها سـنگ بنـای فرهنگ شـهرت مدرن می شـود. 
هنگامـی کـه چهره های مردمـی از رهگذر شـایعات 
از  حمایـت  و  سـاختگی  محبوبیـت  روزنامـه ای، 
عمومـی  گـردش  طریـق  از  نیـز  و  کارهای شـان، 
عکس هـا و سرگذشت شـان، »معـروف« شـدند، در 
عیـن حال بـه نوبۀ خود بـه کاالهایی بـازاری تبدیل 
شـدند. مخاطبـان در ایـن نقـش نـه تنهـا ترغیـب 
می شـدند کـه شـخص مشـهور را »بشناسـند« بلکـه 
می توانسـتند تکه یـی از او را هـم بخرنـد، مصـرف 

کننـد و صاحـب شـوند.
بسـیاری از پژوهشـگران از ایـن نکتـه کـه شـهرت 
مسـتلزم مصـرف اسـت اسـتفاده کرده اند تـا بگویند 
چنیـن چیـزی محصـول قـرن بیسـتم اسـت. بـا این 
همـه، تمـام ویژه گی هـای اساسـی فرهنـگ شـهرت 
بارنـو  تبلیغـات  بـه  آمـد:  پدیـد  نوزدهـم  قـرن  در 
سـال   ۱۰۰(  »Lindomania/لیندشـیفتگی« بـرای 
پیـش از بیتل شـیفتگی/Beatlemania(، محبوبیت 
جمـع آوری و دادوسـتد کارت های عکـس صورت، 
یـا تبلیغ شـمار فزاینده یی از محصوالت توسـط آدم 
مشـهور، از چـای و خـردل گرفتـه تـا لـوازم آرایش 
و کرم هـای مخصـوص مـو، همـۀ این هـا بـه همراه 
توصیه هـا و تصاویـر چهره هـای مردمـِی مشـخص. 
تعییـن خاسـتگاه شـهرت در زمانـی پیش تـر، یعنـی 

قـرن نوزدهـم، نقطـۀ آغـازی را نشـان می دهـد کـه 
بـا پژوهشـی در اواخـر قـرن بیسـتم کـه شـهرت را 
بـا سـینما ربـط می دهـد، و آن را بـا ظهـور سـتارۀ 
قـرن  اسـت.  متفـاوت  می کنـد،  هم طـراز  هالیـوود 
نوزدهـم صحنـه را بـرای سـلبریتی های مـدرن آماده 
کـرد؛ قـرن بیسـتم، از رهگـذر رسـانه های جمعـی، 
شـهرت را فراتـر از حد انتظار تقویت کـرد. هالیوود 
سـلبریتی را ابـداع نکـرد بلکـه صرفـًا بـه آن پـر و 

داد. بال 
همـان طور کـه ریچـارد دایـر، محقق انگلیسـی، در 
کتـاب معتبـر اجسـام آسـمانی )۱98۷( شـرح داده 
اسـت، سـتارۀ هالیـوود مخاطبانـش را تسـخیر کرده 
اسـت دقیقـًا بـه ایـن علت کـه او مثل ما هیچ اسـت 

و همـه چیز:
سـتاره ها بـه وضـوح بیـان می کنند کـه انسـان بودن 
در جامعـۀ مـدرن چیسـت؛ بـه عبارتی، آن هـا تصور 
خاصـی را کـه مـا از شـخص، از »فـرد« داریـم ابراز 
می کننـد ... آن هـا هـم نویـد و هـم مسـأله یی را بیان 
می کننـد کـه تصـور فردیـت بـه همـۀ مـا که بـه آن 
اعتقـاد داریـم و آن را دنبـال می کنیـم عرضه می کند.
چهره هـای  مثابـۀ  بـه  پـرده  روی  سـتاره های 
اسـطوره یی ـــ آن چه گی دبور فیلسـوف فرانسـوی 
در جامعـۀ نمایـش )۱9۶۷( آن را »تصـور نمایشـی 
و تماشـایِی انسـان زنـده« می نامـد ـــ امـکان گریز 
از امـور عـادی روزمـره، الگویـی خیالـی از زنده گی 
خـوب، و رهایی موقـت از تنش هـا و اضطراب ها و 
نگرانی هـای زنده گـی مـدرن را بـرای زنـان و مردان 

عـادی فراهـم می کننـد.
سـتاره گان فریبنـدۀ هالیوود که از طریق شـرکت های 
تصاویـر  مشـترک  اسـتودیوهای  عمومـی،  روابـط 
متحـرک و مطبوعـات تفریحـی بـه طور انبـوه تولید 
می شـوند سـرانجام جایـگاه ممتـازی را در تخیـل 
جمعـی اشـغال کردنـد، و در سراسـر جهـان دسـت 
بـه دسـت شـدند. آن هـا خیـاالت و آرزوهـای عامۀ 
باشـند  سـتاره ها  آن  بـا  می خواسـتند  کـه  را  مـردم 
کـه می خواسـتند مثـل آن هـا باشـند و حتـا برخـی 
خـودِ  کلمـه  دقیـق  معنـای  بـه  می خواسـتند  کـه 
آن هـا باشـند بـال و پُـر دادنـد. چـه کسـی قهرمانان 
جـذاب هالیوود قدیمـی گرتا گاربـو، الیزابت تایلور 
یـا کلـودت کلبـرت را نمی خواسـت یـا چـه کسـی 
جـرأت دارد خـودش را بـا زنـان افسـونگر امروزی 
هالیـوود امیلـی بانـت، مارگـو رابی یـا گل گدوت 
مقایسـه کنـد؟ چه کسـی ممکن اسـت از پیشـگامان 
بی بـاک ایـن عرصه ـــ راک هادسـن، کـری گرانت 
ـ پیشـی بگیـرد یا مثـل ادریـس البا،  یـا پـل نیومـنـ 
دوایـن جانسـون یـا رایـان رینولـدز از جذاب تریـن 

مـردان جهان شـود؟
هـر چنـد بسـیاری از سـتاره گان بـزرگ خـارج از 
دسـترس مـا بـه نظـر می رسـند، برخـی از آن هـا به 
درسـتی مثـل مـا بـه نظـر می رسـند. دختر همسـایۀ 
خودمانـی )جنیفـر آنیسـتون، ایمـی شـومر یـا مـگ 
رایـان( یـا پسـر خـوب مورداعتمـاد )ویل اسـمیت، 
کالیـن فـرث یـا رایان گاسـلینگ( مـا را به ایـن باور 
می رسـانند کـه شـاید مـا هـم بتوانیـم ویژه گی هـای 
سـتارگان را دارا شـویم. از رهگذر پوشـش رسانه یی 
زنده گی هـای شـخصی آدم هـای مشـهور )از ازدواج 
و طـاق گرفتـه تـا موفقیـت و رسـوایی؛ از خوراک 
و محـل خریـد گرفتـه تـا دوسـتان و آشنایان شـان( 
و توزیـع بـازاری عکس هـای خصوصـی، خاطرات 
جنجالـی  روزنامه هـای  پرده دری هـای  و  شـخصی 
مشـهور،  آدم هـای  ایـن  همـۀ  کـه  می آموزیـم 
صرف نظـر از بخـت و اقبال بلندشـان، »درسـت مثل 
مـا« هسـتند. آن هـا مـردان و زنانـی صرفـًا معمولـی 
هسـتند کـه بـر اثـر بخـت و اقبـال، دل و جـرأت و 
موقعیـت توانسـته اند خـود را بـه کسـی یـا چیـزی 

کنند. تبدیـل  خـاص 
شـهرت  خاسـتگاه  را  هالیـوود  کـه  پژوهشـگرانی 
می داننـد با بررسـی نحوۀ تأثیر رسـانه ها بـر افزایش 
توهم اسـتعداد معروف شـدن ــ مخصوصًا در عصر 
انترنـت ــ بـر این امـر تأکید می کنند که رسـانه های 
عمومـی و فرهنگ شـهرت محور چطـور یکدیگر را 
تولیـد می کننـد. مخصوصـًا پس از جمع شـدن نظام 
اسـتودیویی در دهـۀ ۱9۵۰، هنگامـی کـه سـتاره ها 
دیگـر مجبـور بـه عقد قـرارداد انحصاری بـا کمپانی 
خاصـی نبودنـد و به بخـش روابط عمومی اسـتودیو 
وابسـتگی نداشـتند، تولیـد انبـوه آدم هـای مشـهور 
افزایـش یافـت. در دهه هـا ی ۱9۷۰ و ۱98۰، مجلـۀ 
پیپِـل، برنامـۀ تلویزیونـی انترتِینمنـت تونایت و تاک 
شـوهایی مثـل اُپـرا سـتاره های فیلم هـا و بازیگـران 
ورزشـی،  قهرمانـان  تلویزیونـی،  مجموعه هـای 
کمدین هـا و مدل هـای مـد را بـه اخبـار روز تبدیـل 
می کردنـد. در دهـه ی ۱99۰، چـون شـمار بیشـتری 
تلویزیون هـای  شـبکه های  بـه  امریکایی هـا  از 
ماهواره یـی روی آوردنـد، ایـن شـبکه ها ژانرهای نو 
و تیپ هـای شـخصیتی را بـرای سـاختن برندهـای 

ایـن  بـه  و،  بردنـد  کار  بـه  خودشـان  مخصـوص 
ترتیـب، فرصت و امکان مشـهور شـدن را چندبرابر 
مالـی،  مشـاوران  آشـپزها،  پـس،  آن  از  کردنـد. 
رئالیتـی  نوکیسـه های  نیـز  و  داورهـا،  و  پزشـکان 
شـوها از مـردان نـاکام در عشـق و مـادران نوجـوان 
سـرکش گرفتـه تـا بت هـای موسـیقی جویـای نـام، 
سـرگرم کنندۀ  رسـانه های  وراجـی  بـرای  مطلبـی 

جهانـی فراهـم می کننـد.
در قـرن بیسـت ویکم، رسـانه ها دسترسـِی )بـه طور 
فزاینـده، آنـِی( مخاطبـان بـه اطاعـات مربـوط بـه 
چهره هـای مردمـی را افزایـش می دهنـد و بـه ایـن 
ترتیـب سـلبریتی ها را تبلیغ می کننـد، آن ها را هرچه 
بیشـتر در معـرض انظـار عموم قـرار می دهنـد و بر 
اهمیـت آنـان صحـه می گذارنـد. آدم هـای مشـهور 
درآمدزایـی  رسـانه یی  شـرکت های  بـرای  هـم 
افزایـش  بـا  را  وب سـایت ها  کارایـی  و  می کننـد 
بازدیـد از آنهـا و اطمینـان از تعـداد الزم »کلیک هـا« 
از  ایـن، سـلبریتی ها  بـر  تضمیـن می کننـد. عـاوه 
رهگـذر رسـانه ها همچـون تیپـی خاص ــ پیشـگام 
مـد، الگـو، یاغـی، آینه یـی بـرای وضـع موجـود ــ 
دالل  هـم  ترتیـب  ایـن  بـه  می شـوند،  بسـته بندی 
فرهنگـی می شـوند و هـم نیـروی اجتماعـی. در این 
نقـش، سـلبریتی  هـم تخیـات و رؤیاهـای جمعـی 
را نشـان می دهـد و هـم امیـال و آرزوهـای فـردی 
را، تخیـل را برمی انگیـزد امـا بـه این همانـِی مبتنـی 
بـر همدلـی نیـز دامـن می زنـد، از روی کنجـکاوی 
فاصلـه اش  رغـم  بـه  می کنـد،  برمـا  را  دسیسـه ها 
از مخاطبـان بـا آن هـا اظهـار آشـنایی می کنـد، و بـر 
اسـتثنایی بـودن خود پافشـاری می کند حتـا هنگامی 

کـه درسـت مثـل مـا بـه نظـر می آید.
فرهنـگ شـهرت محور به ایجـاد واکنش هـای متضاد 
آدم هـای  یک سـو،  از  می دهـد.  ادامـه  متناقـض  و 
تولیـد  کهنه تـر  نظام هـای  بـا  کـه  معاصـر  مشـهورِ 
سـتاره یِی  نظـام  درون  و  خورده انـد  گـره  شـهرت 
قـرن بیسـتم بـه دام افتاده انـد، ماننـد پیشینیان شـان، 
امـر اصیـل و حقیقـی را با امر مصنوعی و سـاختگی 
خلـط می کننـد؛ توجـه را به افـراد بی نظیـر، متفاوت 
و بااسـتعداد جلـب می کننـد؛ و دمِ گـذرا را ضبـط 
و تصـرف می کننـد، و بـه ایـن ترتیـب عکسـی از 
واقعیـت مشـترک اجتماعـی بـه دسـت می دهنـد که 
بـه انـدازۀ خود شـهرت شـکننده و زودگذر اسـت. 
آدم هـای مشـهور چونان تجسـم آرزوهـا، تمثال های 
پرسـتیدنی و آوندهـای حافظـۀ جمعـی، بـه همه جا 
سـرک می کشـند و در تمـام وجـوه زنده گـی مـدرن 
نفـوذ می کننـد. از سـوی دیگـر، شـهرت ریشـخند 
و تمسـخر، و حتـا تحقیـر را برمی انگیـزد. شـهرت 
و  تزلـزل  دسـت کم،  یـا،  برمی انگیـزد  را  دشـمنی 
تردیـد را پـر و بال می دهـد. دانیل بورسـتین، مورخ 
و محافظـه کار سیاسـی در دهـۀ ۱9۶۰، نقـد کوبنـدۀ 
چپ گرایانـۀ مکتـب فرانکفـورت از صنعت فرهنگ 
اسـتثماری را کـه پس از جنـگ جهانی دوم در غرب 
ریشـه دوانـده اسـت در این مسـیر بـه کار می اندازد 
و بـا بدبینـی شـهرت را مهارتی توصیـف می کند که 
رسـانه های جمعـِی بـه یکسـان مـال آور و فریبکار 

پدیـد آورده انـد و تـداوم بخشـیده اند.
نمایش هـای  بازیگـران  در عصـر  ایـن،  بـر  عـاوه 
رسـانه های  متنفـذ  افـراد  تلویزیونـی،  واقع نمـای 
کـه  کسـانی  یوتیوبـی،  شـخصیت های  اجتماعـی، 
یـا  دارنـد  ویدیویـی  وبـاگ  یـا  وباگ نویس انـد 
کـه  می رسـد  نظـر  بـه  فعال انـد،  اینسـتاگرام  در 
هـر کسـی می توانـد، بـه زبـان شـاید پیشـگویانه ی 
بورسـتین، »بـه خاطـر معروفیتـش معـروف« شـود. 
در حقیقـت، چـه مـا خودمـان را جزئـی از عامـه ی 
بی تفـاوت بدانیـم یـا تماشـاگری مشـتاق، بـا ادامـه 
ـ  دادن بـه ایـن بحـث کـه کـدام بدن هـا باارزش اندـ 
خـواه بـرای رابطـه داشـتن بـا کارداشـیان ها تـاش 
کنیـم یـا ترجیـح دهیـم کـه از آن هـا دور بمانیـم ــ 
در دام شـهرت اسـیر می مانیم. خواهـی نخواهی، آن 
افـرادِ جـذاِب قابل تکثیـِر معـروف، حتـی اگـر فقط 
بـه خاطـر معروف بودن شـان معـروف باشـند، به ما 
چیـزی می دهنـد کـه از آن سـخن بگوییـم و به این 

کارِ خـود ادامـه می دهنـد.
امـا چـرا مـا اصًا بـه چیزی یا کسـی احتیـاج داریم 
کـه از آن سـخن بگوییـم؟ ایـن همه سـخن گفتن ما 
را بـه کجا می رسـاند؟ فریفته ی سـلبریتی شـدن چه 
چیـزی دربـاره ی خودمـان بـه مـا می گویـد؟ شـاید 
یـک سـلبریتی بـه مـا کمک  کنـد که بـا این مسـائل 
گاویـز شـویم. ریـس ویترسـپون پـس از دریافـت 
جایـزه ی اسـکار بهتریـن بازیگـر زن در فیلـم  سـر 
بـه راه بـاش  )۲۰۰۵(، کـه بـه زندگـی جانـی َکـش 
می پـردازد، گفـت کـه فقـط تـاش می کنـد »کاری 
کنـد کـه بـرای کسـی مهـم باشـد«. شـاید بـه ایـن 
علـت به آدم هـای مشـهور این قدر اهمیـت می دهیم 
کـه، مثـل ویترسـپون، بیـش از هـر چیـز دیگـری 

می خواهیـم کـه مهـم باشـیم.

از ســتاره گان  بســیاری  چنــد  هــر 
بــزرگ خــارج از دســترس مــا بــه 
ــه  نظــر می رســند، برخــی از آن هــا ب
درســتی مثــل مــا بــه نظــر می رســند. 
ــر  ــی )جنیف ــایۀ خودمان ــر همس دخت
آنیســتون، ایمــی شــومر یــا مــگ 
رایــان( یــا پســر خــوب مورداعتمــاد 
یــا  کالیــن فــرث  )ویــل اســمیت، 
رایــان گاســلینگ( مــا را بــه ایــن 
بــاور می رســانند کــه شــاید مــا هــم 
بتوانیــم ویژه گی هــای ســتارگان را 
پوشــش  رهگــذر  از  شــویم.  دارا 
شــخصی  زنده گی هــای  رســانه یی 
آدم هــای مشــهور )از ازدواج و طالق 
ــوایی؛ از  ــت و رس ــا موفقی ــه ت گرفت
خــوراک و محــل خریــد گرفتــه تــا 
دوســتان و آشنایان شــان( و توزیــع 
خصوصــی،  عکس هــای  بــازاری 
خاطــرات شــخصی و پرده دری هــای 
می آموزیــم  جنجالــی  روزنامه هــای 
کــه همــۀ ایــن آدم هــای مشــهور، 
اقبــال  و  بخــت  از  صرف نظــر 
مــا«  مثــل  »درســت  بلندشــان، 
زنانــی  و  مــردان  آن هــا  هســتند. 
بــر  کــه  هســتند  معمولــی  صرفــاً 
ــرأت و  ــال، دل و ج ــت و اقب ــر بخ اث
ــه  ــود را ب ــته اند خ ــت توانس موقعی
کســی یــا چیــزی خــاص تبدیــل کننــد
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فیفا:
کمیسیـون انتخـابات به پـرسش هـا 

و تـردیدها پاسـخ دهـد

بنیـاد انتخابـات شـفاف و عادالنـه 
گویـد  مـی  فیفـا  یـا  افغانسـتان 
هرچـه  انتخابـات  کمیسـیون  کـه 
کمیسـیون  فیصله هـای  زودتـر 
شـکایات انتخاباتـی را در پهلـوی 
پـان بازشـماری و تفتیـش آرا، بـا 
نهادهـای  و  انتخاباتـی  تکت هـای 

سـازد. شـریک  ناظـر 
ایـن نهـاد دیـروز در یـک خبرنامه 
گفته اسـت که کمیسـیون انتخابات 
به منظـور حفظ اعتبـار انتخابات ۶ 
میـزان و باال بـردن میزان شـفافیت 
هرچـه  انتخابـات،  مشـروعیت  و 
زودتـر تاریخ اعـام نتایـج ابتدایی 
و نهایی را مشـخص و اقداماتی که 
در خصـوص تفتیش و بازشـماری 
آرا روی دسـت گرفتـه را بـا ذکـر 
میعـاد زمانـی آن همه گانی سـازد.

فیفـا افـزوده اسـت کـه کمیسـیون 
انتخابـات شـفافیت مرحلـۀ تصفیه 
کمپنـی  بـا  هماهنگـی  در  را  آرا 
تامیـن نمایـد و کمپنـی  درملـوک 
درملـوک مراحـل تخنیکـی تصفیه 
آرا و کمیسـیون انتخابات سیاسـت 
را هرچـه  آرا  تصفیـه  مدیریـت  و 

زودتـر عملـی سـازد.
ناظـران  کـه  کـرده  تاکیـد  فیفـا 
انتخاباتـی و مشـاهدان  تکت هـای 
از بابـت بـاال رفتـن میـزان اطمینان 
روی مرحلـه تصفیـه آرا در نظارت 
موثـر  صـورت  بـه  مرحلـه  ایـن 

گردنـد. دخیـل 
فیفـا اضافـه کـرده: در ضمـن ایـن 

کـه کمیسـیون انتخابـات دبیرخانه 
گزارش دهـی  یـک  بـه  را  خـود 
مکمـل موظف سـازد، باید از بابت 
پیشـرفت های انتخاباتـی با تفکیک 
رای دهـی؛  محـات  و  مراکـز 
چـون معلومـات در مـورد مراکـز 
و محـات رای دهـی بسـته و بـاز، 
غیـر حاضـر  و  کارمنـدان حاضـر 
در روز انتخابـات، ارسـال و عـدم 
ارسـال مـواد انتخاباتـی به شـمول 
دسـتگاه های بایومتریـک بـه مراکز 
فعالیـت  شـده،  پـان  محـات  و 
دسـتگاه های  فعالیـت  عـدم  و 
و  مراکـز  تفکیـک  بـا  بایومتریـک 
محـات رای دهـی، معلومات دهد.
به گفتـه این نهـاد ناظـر انتخاباتی، 
بایـد هرچـه  انتخابـات  کمیسـیون 
زودتـر بـرای مـردم افغانسـتان در 

مـورد محـات و مراکـزی کـه در 
نگرفتـه،  صـورت  رای دهـی  آن 
شـده،  چـاپ  رای دهـی  اوراق 
ارسـال شـده بـه مراکـز و محات 
رای دهـی، دوبـاره دریافت شـده و 
آن چیـزی که در اختیار کمیسـیون 
اسـت، گـزارش دهد و اگـر چنین 
کار  کـه  مـی رود  آن  بیـم  نکنـد، 
کمیسـیون بـا پرسـش ها و شـک و 

تردیدهـای جـدی مواجـه شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه انتخابات 
 ۶ تاریـخ  بـه  ریاسـت جمهوری 
و  شـد  برگـزار  کشـور  در  میـزان 
بـه  آن  ایتدایـی  نتایـج  بـود  قـرار 
تاریـخ ۲۷ میـزان اعـان شـود، که 
اعـام آن بـرای مـدت نامعلومـی 
از سـوی کمیسـیون انتخابـات بـه 

تعویـق افتـاده اسـت.

جنـرال سـکات میلـر، فرمانـده کل 
افغانسـتان  در  خارجـی  نیروهـای 
می گویـد کـه همزمـان بـا تاش ها 
حـل  راه  یـک  جسـتجوی  بـرای 
بـرای پایـان جنـگ در افغانسـتان، 
عملیات هـای نظامـی علیـه طالبـان 

می یابـد.  ادامـه 
فرمانـده کل نیروهـای خارجـی در 
آرزوی  »صلـح  می گویـد:  کشـور، 
مـردم افغانسـتان اسـت بنـاًء یـک 
راه  یـک  پیـدا کـردن  بـرای  امیـد 
برای پایان دادن خشـونت هاسـت 
مـردم  حفاظـت  بـرای  بایـد  مـا 
و  بیندازیـم  راه  بـه  را  عملیـات 
شـراکت ما بـا نیروهای افغانسـتان 
قوی تـر از هـر زمـان دیگـر شـده 

اسـت«.
در همیـن حال، مارک اسـپر، وزیر 
امریـکا، در  ایـاالت متحـده  دفـاع 
حاشـیه  در  خبـری  نشسـت  یـک 

در  ناتـو  دفـاع  وزیـران  نشسـت 
صورتـی  در  می گویـد:  بروکسـل، 
صلـح  فراخـوان  بـه  طالبـان  کـه 
پاسـخ ندهـد، از تمامی فشـارهای 
نظامـی بـر ایـن گـروه کار گرفتـه 
فـرا  از  پیـش  تـا  شـد  خواهـد 
مرکزهـای  آینـده،  سـال  رسـیدن 

آنـان نابـود شـود.
کـی،  نیـکاس  هـم،  سـویی  از 
بـرای  ناتـو  ملکـی  فرسـتاده 
وزیـران  نشسـت  در  افغانسـتان، 
بروکسـل،  شـهر  در  ناتـو  دفـاع 
بـر حضـور مـداوم  می گویـد کـه 
نیروهـای ناتو در افغانسـتان توافق 

اسـت. شـده 
نماینـدۀ ملکـی ناتو در افغانسـتان، 
ناتـو  “وزیـران  مـی دارد:  اظهـار 
کامـا بـر تعهـد شـان از بهـر ادامه 
ماموریت شـان در افغانستان توافق 
حضـور  بـر  همچنـان  و  کردنـد 

نیـز توافـق  ایـن نیروهـا  دوامـدار 
شـد.”

ایـن عضـو ارشـد ناتـو، می افزایـد 
افغانسـتان  نمی گـذارد  ناتـو  کـه 
امـن  پنـاه گاه  بـه  دوبـاره 
از  و  شـود  مبـدل  هراس افگنـان 
بـا  را  اش  پشـتیبانی  رو،  همیـن 
قـوت از نیروهـای افغانسـتان ادامه 
شـرایط  کـه  گاه  آن  تـا  می دهـد 
جنگـی افغانسـتان بـر وفـق مـراد 

شـود. پیمـان  ایـن 
آقـای کی، ابراز مـی دارد: ماموریت 
ناتـو  حمایـت  و  تجهیـز  تمریـن 
بـرای  افغانسـتان  نیروهـای  از 
شـدن  تبدیـل  از  جلوگیـری 
امـن  پناهـگاه  بـه  کشـور  ایـن 
وابسـته  بین المللـی  هراس افگنـان 
بـه شـرایط اسـت و ایـن ماموریت 
شـرایط  شـدن  فراهـم  زمـان  تـا 

یافـت. خواهـد  ادامـه  مناسـب 
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

مجلـس  بـود  قـرار  گذشـته  روز 
یک سـاِل  از  پـس  نماینـده گان 
نخسـتین بار  بـرای  بی مشـغله گی، 
فرمـان تقنینـی در مـورد طـرح قانـون 
خـط آهـن را بـه بحـث و رأی گیـری 
بگیرنـد، امـا ایـن نشسـت بـا تنـش و 
و  نماینـده گان  بیـن  لفظـی  درگیـری 
رییـس دبیرخانـه روبه رو شـد و مختل 
گردیـد. یکـی از نماینـده گان وقتی در 
سـاعت امتیازی اجـازۀ صحبت نیافت، 
اعتـراض کرد، اما اعتراض او از سـوی 
دبیرخانـه  رییـس  و  مجلـس  رییـس 
ناموجـه خوانـده شـد و رد گردیـد. به 
دنبال آن، مجلس منشـعب شـد. برخی 
نماینـده گان طـرف رییـس دبیرخانه و 
برخـی هـم طـرف نماینـدۀ معترض را 
گرفتنـد. رمضـان بشردوسـت نماینـدۀ 
مجلـس بـه رسـانه ها گفتـه اسـت کـه 
مشـکل دیـروز ایـن اتـاق، ریشـه در 
غایـب  نماینـده گان  فهرسـت  تهیـۀ 
داشـت. آقـای بشردوسـت گفـت کـه 
دبیرخانـۀ مجلس نماینده گان فهرسـتی 
از نماینـده گان غیرحاضـر را تهیه کرده 
و در اختیـار رسـانه ها قرار داده اسـت. 
او افـزود کـه ایـن فهرسـت سـلیقه یی 
سـاخته شـده و برخـی از نماینـده گان 
هـم اعتـراض داشـتند کـه در صورت 
همه گانـی شـدن نام هـای نماینـده گان 
غایـب، اسـتثنا در نظـر گرفتـه نشـود. 
حفیـظ جلیلـی هـم گفـت کـه رییـس 
دبیرخانـه بـه رییس مجلـس می گوید: 

»ایایـش کـو ای آدم تکلیـف داره«.
از سـخنان نماینـدۀ معتـرض که دیروز 
رسـانه ها  بـا  مجلـس  پایـان  از  پـس 
صحبـت می کـرد و آقـای بشردوسـت 
کـه  می شـود  گرفتـه  نتیجـه  چنیـن 
بـه  می خواسـته  معتـرض  نماینـدۀ 
سـلیقه یی بـودن فهرسـت نماینـده گان 
غایـب اعتـراض کنـد، امـا قـادر زازی 
وطن دوسـت، رییـس دبیرخانۀ مجلس 
بـه رییـس مجلـس می گوید کـه اجازه 
ندهـد ایـن وکیـل صحبت کنـد. تنش 
دیـروز مجلـس از ایـن واقعیـت هـم 
مجلـس  رییـس  کـه  برداشـت  پـرده 
نماینـده گان ضعف مدیریتـی دارد. این 
تنـش نشـان می دهد که آقـای رحمانی 
نمی توانـد مجلس را درسـت مدیریت 

کنـد و حتـا رییـس دبیرخانـه کـه حِق 
نـدارد،  را  مجلـس  امـور  در  مداخلـه 
می توانـد به سـاده گی بـرای رییس اش 
خط و نشـان بکشـد. رییـس دبیرخانه 
بـدون اطـاع رییس مجلس، فهرسـت 
نماینـده گان غایب را تهیـه و در اختیار 
رسـانه ها قـرار می دهـد. ایـن کار غیـر 
از دور زدن بروکراسـی مجلـس و دور 
زدن رییـس و معاونـان ایـن اتاق، چیز 
دیگـر تعبیـر شـده نمی توانـد. غیابـت 
دوام دار اعضـای مجلـس هـم مصداق 
عینـی این مدعا اسـت. یکسـال از دور 
تـازۀ مجلـس می گـذرد، امـا برخـی از 
نماینـده گان حتـا یک هفته بـه مجلس 

نشـدهاند.  حاضر 
رییـس  مدیریتـی  ضعـف  از  گذشـته 
احسـاس  نیـز  نماینـده گان  مجلـس، 
تردیـدی  نمی کننـد.  مسـوولیت 
نیسـت کـه برخـی از نماینـده گان بـا 
وارد  رأی  خریـد  و  پولـی  پشـتوانۀ 
نماینـده گان،  ایـن  شـده اند.  مجلـس 
تجارت پیشـه انـد و صاحـب میلیون ها 
دالـر سـرمایه در داخـل و خـارج انـد 
و  سـرمایه گذاری  نیسـتند  حاضـر  و 
چنـد  معـاش  فـدای  را  تجارت شـان 
هـزار دالـری مجلـس کنند. این شـمار 
وکا برای پیدا کردن پشـتوانۀ سیاسی، 
وکالـت،  امتیازهـای  و  مصونیـت 
خـود را بـه ایـن پسـت نامـزد کردند. 
تردیـدی نیسـت کـه کرسـی وکالـت 
امتیازهـای اسـتثنایی دارد کـه  برخـی 
تجارت پیشـه،  نماینـده گان  بـرای 
کـرده  ایجـاد  بـار  و  کار  در  سـهولت 
اسـت. امـا واقعیـت امـر این اسـت که 
ایـن امتیازهـا از بهـر خـوش و بُـش 
کـردِن وکا نیسـت. بـرای نماینده گان 
گرفتـه  نظـر  در  مصونیـت  و  امتیـاز 
شـده تـا در امـور کاری شـان کمتـر به 
مشـکل بر بخورنـد. بـرای نماینده گان 
امتیـاز و مصونیـت در نظر گرفته شـده 
تـا در امـر قانون گـذاری و نظـارت از 
اعمـال حکومـت، دچـار سـکته گی و 
پریشـانی نشـوند. استفادۀ سـوء از این 
امتیازهـا هـم غیرقانونـی اسـت و هـم 

غیراخاقـی. 
مجلـس  هفدهـم  دور  از  یک سـال 
نماینده گان می گذرد، اما کسـی شـاهد 

اعضـای  از  دندان گیـری  و  موثـر  کار 
در  پارلمـان  وکای  اسـت.  نبـوده  آن 
بیشـتر  صلـح،  و  انتخابـات  بحبوحـۀ 
درگیـر و سـرگرمِ پلیت هـای »و ج« و 
بـه دسـت آوردن سـاح و موترهـای 
تعقیبـی بـوده و تـا کنـون موثریتـی از 
خود نشـان نـداده انـد. انتظـار می رود 
خانـه  ایـن  جایـگاه  پارلمـان  وکای 
وظایف شـان  الیحـۀ  کننـد،  درک  را 
را بخواننـد و مطابـق اصـول وظایـف 
داخلـی عملکردشـان را تنظیـم کننـد. 
پارلمـان بـه عنـوان یک واحـد دولت، 
حتـا می توانـد رهبـری گفت وگوهـای 
طالبـان  گیـرد.  دسـت  بـه  را  صلـح 
وارد  حکومـت  بـا  نیسـتند  حاضـر 
مذاکـره شـوند، اگـر اعضـای مجلـس 
می تواننـد  دهنـد،  خـرج  بـه  مسـاعی 
وارد بـازی شـوند و بـه عنـوان یـک 
طالبـان  بـا  مـردم  آدرس  از  طـرف، 
پارلمـان  نقـش  از  کننـد.  گفت وگـو 
رونـد  به ویـژه  انتخابـات  پروسـۀ  در 
شـمارش آرا نیـز خبری نیسـت. انتظار 
تنش هـای  مجلـس  اعضـای  مـی رود 
جناحـی  برخوردهـای  و  سـلیقه یی 
را کنـار گذاشـته و بـه عنـوان بخشـی 
و  آرا  شـمار  رونـد  از  دولـت،  از 
چگونه گـی ایـن رونـد، نظـارت کنند. 
ایـن هـم واقعیت اسـت کـه همۀ وکا 
چنین نیسـتند. برخـی وکا، هم ارزش 
جایـگاه خـود و هـم وقـار مجلـس را 
تعمیـم  می گذارنـد.  ُحرمـت  و  درک 
وکا،  همـۀ  بـه  ضعـف  و  ناکاره گـی 
کار درسـت و عادالنه نیسـت. حساب 
وکای صـادق و پاک نفس جدا اسـت.
در  افغانسـتان  روزهـا  و  شـب  ایـن 
شـرایط حساسـی قـرار گرفتـه و نیـاز 
اسـت تـا مجلـس نماینده گان درسـت 
مدیریـت شـود و این خانـه نقش خود 
را بـه درسـتی ایفـا کنـد و میررحمـان 
ریاسـت  مسـوولیت  کـه  رحمانـی 
کارهـای  دارد،  دوش  بـه  را  مجلـس 
خود را پیوسـته بـه معاونانـش واگذار 
نکنـد و مواظـب باشـد کـه دبیرخانـۀ 
مجلـس هـر روز گل تازه یـی را به آب 
ندهـد و مجلـس را از مسـیر اصلی اش 

منحـرف نسـازد.

زازی یا رحمانی:

رییسمجلسنمایندهگانکیست؟

روح اهلل بهزاد

جنرال سکات میلر:
عملیـات نظـامی علیه طالبـان 

تا رسیـدن به تـوافق صلـح ادامـه می یابـد


