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طالبان در تقالی
شکست دادن حکومت

شالقی که زندگی
ظریفه را گرفت
سرش را هر طرف میچرخاند
و برای لحظهای از حرکت
بازماند و به گوشهای...

طالبان با گرفتن برخی نقاط مهم در
والیتهای کشور ،تالش می�کنند تا فضا
را به نفع خود تغییر دهند .همچنان آنها
تالش دارند تا...
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خرچنگ ؛

کمیسیون مستقل حقوق بشر:

ناگزیر از هنجار و ایستادگی
در برابر خویشتن

هنجارها کلیشههای پذیرفته
شدهای است و کنش هنجاری،
کارکرد ناگزیریای است که فرد
از رفتار دیگران و یا کلیت رفتاری
مکان محصورش تقلید میکند.
به عبارت سادهتر؛ شیوهای از
فرمانروایی رفتاری است که با
کنشهای مستمر و پیوسته هویت
ما را شکل میدهد که میتوان آن
را فرهنگ رفتاری عامه نام گذاشت
که همهی ما سهمی برای اجرایی
کردنش داریم.
اگر حتا خالف رفتار غالب جامعه
حرکت میکنیم ،مشغول به
پرداخنت هامن رفتاریم .تنها
تفاوت ،واکنش ما در درازمدت،
تأثیر نه چندان چشمگیری خواهد
داشت.
کموبیش ،همگی گرفتار رفتار
همسانی هستیم .کمرت کسانی با
«منِ » جمعی خویش میرزمند .منی
که مبارزه با آن کار بسیار دشواری
است .مبارز ه با دیگران میتواند
روشی ساده و حذفی داشته باشد؛
اما با من درون...
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زبانهایبومی افغانستان
باخطرجدی روبهرو است
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متکدیان
شیکپوش؛
گداهایی که با دریشی و
ن�کتایی از مردم پول طلب
می�کنند

طبق معمول از مسیری میگذشتم
که فردی با پوشش کتشلوار به من
نزدیک شد و با رفتار محرتمانهای
 10افغانی خواست .میگفت ،کیف
پولش را جا گذاشته و باید برگردد
خانه و برای برگشنت نیاز ب ه کرایه
موتر دارد 10 .افغانی به او دادم؛
اما چند روز بعد دوباره هامن فرد
را دیدم که با هامن پوشش از افراد
پول کرایه موتر میخواهد .دریافتم
که او به آن روش از مردم پول
میگیرد.
همچنان ،چندین بار شخصی را
در محافل عروسی دیدهام که با
پوشش کتشلوار ،پس از محفل از
روی میزهای سالون عروسی میوه و
غذاهای پسمانده را برای خودش
جمع میکند .او در کتوشلوارش
جیبهای کالنی...

3
2

مولوی انصاری؛
باغی یا مهرهی
استخبارات منطقه؟
«ماموران ملکی و نظامی و کسی
که با قلم خود ،پول خود ،از نظام
حمایت می�کنی...،
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عشـق دوماپینی؛
رابطههایـی کـه زود به سـردی میگراید
«زمانی که فهمیدم پسری که باهم سه سال رابطه عاطفی عاشقانه
داشتیم ،نامزد دارد  -در حالی که برم هی میگفت :دوستت دارم-
وقتی ازش پرسیدم چرا با من اینطور کردی ،هیچ دلیل منطقی
نداشت .از همو روز...

عبدالله عبدالله:
خشونتها توقف
یافتهوگفتوگوهای
صلح ازسرگرفته
شود!

جهـان

خبر

فضلي ۱۴۰۰ :کال د حکومتولۍ
د ډیجیټل کولو کال دی
د افغانسـتان د چارو اداره وایي ۱۴۰۰
ملریـز کال د حکومـت د ډیجیټـل کولو
د پيـل کال دی .د چـارو ادارې رییـس
فضـل محمـود فضيل ملت ته د حسـاب
ورکولـو برنامـې پـه لـړ کـې د یکشـنبې
پـه ورځ وویـل چـې د حکومتـدارۍ د
ډیجټـل کولـو د هڅـو پـه لـړ کـې یـې د
الکرتونیکـي پېژندپاڼـو د وېـش بهیـر په
مرکـز او والیتونـو کـې چټک کـړی دی.
فضلي وویـل د افغانسـتان حکومـت
لومـړی لومړیتوب د جنیـوا په کنفرانس
کـې د کړیـو ژمنـو عملي کـول دي .د
هغـه پـه وینـا نړیوالـې ټولنـې پـه دغـه
کنفرانـس کې پـه راتلونکو څلـورو کلونو
کـې لـه افغانسـتان دولـت رسه د څـه
بانـدې  ۱۳میلیـارد ډالـره مرسـتې ژمنه
وکړه ،خو دا مرسـته د افغانسـتان دولت
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د یـو شـمېر ژمنـو پـه عملي کولـو پورې
مرشوطـه وه.
هغـه وویـل د دې لـه پـاره چـې دولت د
هـرکال پـه پـای کـې نړیوالـې ټولنې ته
د خپلـو پـوره کړیـو ژمنـو راپـور وړانـدې
کـړي د یـوه ورکشـاپ پـه تـرڅ کـې یـې
داسـې سـند برابـر کـړی چـې لـه مخې
یـې ښـودل شـوي کومـه اداره بایـد پـه
څومـره مـوده کـې بایـد کومـه برنامـه
عملي کـړي.
د چـارو ادارې د رییـس پـه وینا د روڼتیا
فرهنـګ د دولـت دوهـم لومړیتـوب دی
او غـواړي پـه دې موخـه حکومتـويل
دیجیټـل يش چـې دې موخـې تـه د
رسـېدو لـه پـاره یـې د الکرتونیکـي
پیژندپاڼـو د ویـش بهیـر چټـک کـړی
دی.

ترامپ در نشست محافظهکاران سخنرانی میکند
قـرار اسـت دونالـد ترامـپ ،رییسجمهـور
پیشـین امریـکا ،بـرای نخسـتینبار پـس
از پایـان ریاسـتجمهوریاش ،در نشسـت
محافظـهکاران سـخرنانی کنـد.
خربگـزاری رویترز ،بـه نقـل از یـک منبـع
گـزارش داده اسـت کـه دونالـد ترامـپ ،در
تاریـخ  ۲۸فبروری ،در نشسـت سـاالنهی
اقـدام سیاسـی محافظـهکاران در ایالـت
فلوریـدا سـخرنانی خواهـد کـرد.
بـه گفتـهی ایـن منبـع ،دونالـد ترامـپ
در مـورد آینـدهی جمهوریخواهـان و
جنبـش محافظـهکار صحبـت خواهـد کـرد
و احتمال دارد در مـورد سیاسـتهای جـو
بایـدن در مسـایل مـرزی و عفـو مهاجـران
نیـز حرفهایـی بزنـد.
ایـن منبـع ،افـزوده اسـت کـه مایـک
پومپیـو ،وزیـر خارجـهی پیشـین ،دو نامـزد
احتاملـی جمهوریخواهـان در انتخابـات
ریاسـتجمهوری در سـال  ۲۰۲۴و

کریسـتی نـوام ،فرمانـدار داکوتـای جنوبی
از جملـه سـخرنانان ایـن نشسـت خواهنـد
بـود؛ امـا مایـک پنـس ،معـاون ترامـپ و
نیکـی هیلـی ،سـفیر پیشـین امریـکا در
سـازمان ملـل ،در ایـن نشسـت حضـور
نخواهنـد داشـت.
ترامـپ در حالـی قـرار اسـت پـس از تـرک
کاخ سـفید سـخرنانی کنـد کـه بـه تازگـی
از دومین اسـتیضاح خود در سـنای امریکا
تربئه شـد.
او پـس از تربئـه گفـت« :در ماههـای
آینـده چیزهـای زیـادی را بـا شما در میان
خواهـم گذاشـت و بـا جنبـش تاریخـی،
میهـن پرسـتانه و زیبـا ،دوبـاره عظمـت را
بـه امریـکا بـاز میگردانیـم ،تازه آغاز شـده
اسـت».
از سـویی دیگـر ،فاکـس نیـوز ،بامـداد
روز یکشـنبه (  ۳حـوت ۲۱ /فبروری)
گـزارش داده اسـت کـه بسـیاری از

جمهوریخواهـان از سیاسـت جـو بایـدن
در قبـال ایـران خشـمگین انـد.
فاکـس نیـوز نوشـته اسـت کـه
جمهوریخواهـان از اقـدام امریـکا بـرای
پـس گرفتن میکانیـزم ماشـه کـه فشـارها
علیـه ایـران را کـم میکنـد ،انتقـاد کـرده
انـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،جـو ویلسـون،
از
مهوریخواهـان
ج
مناینـدهی
کارولینالـی شمالی ،گفتـه اسـت« :ایـن
اقـدام رشمآور و خطرنـاک بایـدن ،فـروش
اسـلحه از طـرف روسـیه و چین بـه ایران را
قانونـی میکنـد».
پیش از این ،جو بایدن ،رییسجمهور
امریکا در نامهای به شورای امنیت سازمان
ملل متحد ،اطالع داد که امریکا موضعش
را مبنی بر فعال شدن میکانیزم ماشه که
بر اساس آن تحریمهای سازمان ملل علیه
ایران برداشته میشود ،پس گرفته است.
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آموزش در چنبره پارسی و پشتو؛

آموختن به زبان مادری
حق همه است!
دیـروز ،مـردم افغانسـتان در حسـابهای کاربـری خـود در
رسـانههای اجتامعـی از روزی بزرگداشـت کردنـد کـه از
سـال  1999توسـط یونسـکو زیـر نـام روز زبـان مـادری از
آن یـاد میشـود.
زبـان مـادری و پیکارهـای مجـازی بـرای توجـه بـه آن پـس
از تنشهایـی کـه بیـن گویـشوران زبـان پارسـی دری
و حکومـت افغانسـتان کـه در بهحاشـی ه رانـدن ایـن زبـان
متهم اسـت ،بیشتر موردتوجه قـرار میگیرد .پارسـیزبانان
و پشـتوزبانان افغانسـتان چـون نفـوس بیشتری دارنـد،
دارای کتابهـای درسـی در نظـام آموزشـی و تحصیلـی
کشـور هسـتند .ایـن مـورد میتوانـد تـا جایـی گوینـدگان
زبـان ازبیکـی را نیـز در بـر بگیـرد؛ امـا بـا اینهمه بسـیاری
از گوینـدگان زبانهـای دیگـر ماننـد ،پشـهای ،اویغـوری،
پامیـری و ...هنـوز هـم ناگزیرنـد با یکـی از دو زبان رسـمی
کشـور در مکتب و دانشـگاه صحبت کـرده و درس بخوانند.
روز زبـان مادری ،روزی که ریشـهاش به اعرتاضات و کشـته
شـدن دانشـجویان بنگالـی پاکسـتان بـرای بـه رسـمیت
شـناخنت زبـان بنگالـی بهعنـوان زبـان دوم کشورشـان
در سـال  ۱۹۵۲برمیگـردد ،اسـت .در افغانسـتان امـا آن
هویـت اعرتاضـی را نـدارد و منیتواند امیدوارکننده باشـد.
یونسـکو سـالها پـس از اعرتاضهـای دانشـجویان بنگالی
پاکسـتان ،در سـال  ۱۹۹۹ایـن روز را بـرای کمـک به تنوع
زبانـی و فرهنگـی ،روز زبـان مـادری نامیـد؛ امـا مشـکل
ایـن اسـت کـه هنـوز هـم بسـیاری از زبانهـای موجـود در
کشـورهای مختلـف ازجملـه افغانسـتان ،بـا خطـر نابودی و
فراموشـی روبهرو اسـت.
در روز زبـان مـادری ،بیـش از هر چیزی منایش فاشیسـتی
نسـبت بـه هویـت فرهنگی و زبانی مشـهود اسـت تـا هویت
رهاییبخشـی کـه بتوانـد توجـه بـه زبانهـای کمنفـوس در
افغانسـتان را بـه خـود جلـب کنـد .دیروز شـاهد ایـن بودیم
که در حسـابهای کاربری مردم افغانسـتان در شـبکههای
مجـازی ،بهجـای بحـث و نظـر در مـورد چگونگـی عادالنـه
سـاخنت نظـام آموزشـی برای دسرتسـی هر فرد بـا هر زبانی
بـه نخسـتین حقوقـش کـه آمـوزش بـا زبـان مـادری اسـت،
بحـث بـر رس شـیرینی و تلخی دو زبان رسـمی بـود که گویا
تنشآفریـن شـده و بـه مباحـث اختالفـی زیـادی بـه بهانـه
آنهـا ،دامـن زده میشـود.
در همیـن اوضـاع ،نگرانیهایـی از نابـودی و فراموشـی
زبانهـای دیگـر در افغانسـتان بـه وجـود آمـده کـه فکـر
منیکنیـم بـا فرمانروایـی دو زبـان رسـمی و تنـش دامنهدار
میـان سـخنوران آن ،بتـوان فرصـت اعتراض یـا جلبتوجه
حکومـت را بـه سـمت مردمی بـا زبانهای دیگر سـوق داد.
کمیسـیون مسـتقل حقـوق برش افغانسـتان ،روز یکشـنبه
( ۳حـوت) ،در اعالمیـهای بـه مناسـبت روز جهانـی زبـان
مـادری ،گفتـه اسـت« :در افغانسـتان ،زبانهـای پامیـری و
اویغـوری بـا خطـر جـدی روبهروینـد و دسرتسـی بـه آموزش
معیـاری بـه زبـان مـادری ،بـرای بسـیاری از گروهها دشـوار
است».
این نگرانی در حالی اسـت که دولت افغانسـتان بر اسـاس
مـواد قانـون اساسـی کشـور پایبند به پشـتیبانی برای رشـد
زبانهـای مختلـف کشـور و زمینهسـازی آمـوزش بـا زبـان
مـادری بـرای همه مردم افغانسـتان اسـت.
زبانهـای مختلفـی کـه در بیـن مـردم افغانسـتان از آنهـا
اسـتفاده میشـود ،نهتنهـا به دلیـل نفوس سخنورانشـان
کـه در ضمـن آن ،بهدلیـل ارزش فرهنگـی نیـز دارای
اهمیـت ویـژهای اسـت .توجه بـه عنارص فرهنگـی چه زبانی
و چـه غیرزبانـی یـا چـه آثـار ملمـوس و چـه غیرملمـوس از
رضوریـات مـردم و تکالیـف حکومـت اسـت.
بـا اینهمـه ،نکتـهی بسـیار مهـم بـرای مـا ،ناعادالنـه بودن
نظـام آموزشـی اسـت کـه درواقـع سـبب ایجـاد تبعیـض
بیـن مـردم کشـور میشـود .اینکـه یـک پشـتوزبان یـا
پارسـیزبان میتوانـد بـا زبـان مـادری خـود آمـوزش دیـده
و تـا سـطح باالتـر و تحصیلات عالی برسـد اما یـک پامیری
منیتوانـد در جغرافیـای زیسـتی خـود ،ابتداییترین نکات
آموزشـی را بدون یادگیری زبانهای پارسـی دری یا پشـتو،
فرا بگیرد ،در نفس خود و در عمل ،تبعیضی آشـکار اسـت.
بـه نحـوی میتـوان مدعـی شـد کـه رسـمیت زبانهـای
دوگانـه ملـی ،نهتنهـا باعـث جدلهـای زیـادی شـده کـه
حتـا دیگـر زبانهـا را تحت تأثیر خـود قـرار داده و باعث در
خطـر قـرار گرفتن آنها شـده اسـت .کنـش و واکنشهایی
کـه بیـن سـخنوران پارسـی دری و زبـان پشـتو جریـان
دارد تـا زمانـی کـه نتوانـد بـرای همـه زبانهـا مطـرح باشـد
و اهمیـت زبـان را بهعنـوان یـک عنصر فرهنگـی برجسـته
کنـد ،یـک عمـل فاشیسـتی محـض اسـت.

مولوی انصاری؛

باغی یا مهرهی استخبارات منطقه؟
روحالله طاهری
گزارشگر

«ماموران ملکی و نظامی و کسی که با قلم خود،
پول خود ،از نظام حامیت میکنی ،مرتکب گناه
کبیره شدی .هر جنایتی که در این نظام شود ،تو
عسکر ،تو پولیس و مامور به متام جنایات رشیک
هستی ».این کلمهها بخشی از سخنان مولوی
مجیبالرحامن انصاری ،خطیب مسجد گازرگاه
هرات است که واکنشهای فراوانی را برانگیخته
است.
مجیبالرحامن انصاری ،در خطبهی مناز جمعه
( ۱حوت) در حضور منازگزاران مسجد گازرگاه
هرات ،گفته است؛ پشتیبانی از نظام کنونی« ،گناه
کبیره» بهشامر رفته و علامی دینیای که این نظام
را تأیید میکنند ،از جملهی یهود و نصارا هستند.
این سخنان در حالی از منرب یک مسجد
گفته میشود که بنا بر گسرتش ناامنی و داغ
بودن میدانهای جنگ ،دولت افغانستان در
رشایط شکنندهای به رس میبرد؛ رشایطی که
گفتوگوهای صلح افغانستان به بنبست خورده
و گروه طالبان دنبال حاکمیت امارت اسالمی در
این کشور است.
این گفتههای مال انصاری ،واکنشهای زیادی
را در میان شهروندان و بلندپایگان حکومت
افغانستان داشته است.
عبدالوحید قتالی ،والی والیت هرات ،بهنحوی
سخنان مولوی انصاری را به داعش نسبت داده
و گفته است که اجازه منیدهد ،افراطگرایی در
هرات رشد کند و داعش به این والیت بیاید.
آقای قتالی که در یک نشست خربی ،روز شنبه
( ۲حوت) سخن میزد ،با اشاره به سخنان مولوی
انصاری گفت« :من به شام هراتیان تعهد میسپارم
که نه داعش آمدنی است و نه هم وحشت و
دهشت .مگر ما مرده باشیم که در این شهر دوباره
وحشت بیاید.
بیرقهای پلید و سیاه خود را پایین کنید ».او،
انصاری را متهم به خوشخدمتی برای داعش
کرده و میگوید« :منیگذاریم که در شهر داعش
بیاید و این خوشخدمتیها را رها کنید».
در کنار حرفهای والی هرات ،دفرت شورای امنیت
ملی افغانستان نیز ،درحالیکه انصاری را به
بغاوت در برابر نظام متهم میکند ،میگوید که
امکان دارد ،پای استخبارات بیرونی در حرفهای
انصاری دخیل باشد.
حمدالله محب ،مشاور شورای امنیت ملی
افغانستان ،میگوید؛ امکانش زیاد است که
سخنان مولوی انصاری بعد استخباراتی داشته

باشد.
آقای محب که (شنبه ۲ ،حوت) در یک نشست
خربی مشرتک با رییس عمومی امنیت ملی و
معاونان وزارتهای دفاع و داخله صحبت میکرد،
در واکنش به اظهارات مولوی مجیبالرحامن
انصاری ،گفت؛ کسی که بر ضد نظام مردم را
تحریک میکند« ،یاغی» است.
جدای واکنش نهادهای امنیتی ،وزارت ارشاد ،حج
و اوقاف کشور نیز حرفهای انصاری را در تضاد با
آموزههای اسالم و منافع ملی شهروندان دانسته
و میگوید که سخنان این مولوی ریخنت آب در
آسیاب دشمن است.
در اعالمیهی وزارت ارشاد ،حج و اوقاف که (شنبه،
 ۲حوت) منترش شده ،آمده است که اوضاع
افغانستان در نقطهی بسیار شکنندهای قرار دارد و
چنین اظهارات تنها میتواند آتش جنگ را شعلهور
کرده و بهشدت آن بیافزاید« :اظهارات مال انصاری
میتواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد،
مزید بر ریخنت خون انسانها ،سبب تخریب

مجیبالرحمان انصاری ،در
خطبهی نماز جمعه ( ۱حوت)
در حضور نمازگزاران مسجد
گازرگاه هرات ،گفته است؛
پشتیبانی از نظام �کنونی�« ،گناه
کبیره» بهشمار رفته و علمای
دینیای که این نظام را تأ�یید
می�کنند ،از جملهی یهود و نصارا
هستند.
منازل و مراکز دینی و فرهنگی ،فعالیتهای
تجاری و خدماتی در کشور میگردد».
با اینهمه ،درحالیکه مولوی انصاری ،شهروندان
را به گونهی آشکارا در برابر نظام میشوراند ،هنوز
هم آزادانه در هرات گشتوگذار دارد و مانعی از
سوی نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی کشور
برایش ایجاد نشده است.
آقای محب میگوید که به ریاست امنیت ملی
وظیفه سپرده شده تا ابعاد استخباراتی-منطقهای
اظهارات مولوی انصاری را بررسی کند« :اگر
کدام موضوع استخباراتی باشد که در زون غرب
استخبارات منطقه هم فعال هستند .به امنیت
ملی وظیفه سپرده شده که او را یکبار بررسی
کند؛ چون زیاد امکان دارد که مربوط به موضوع
منطقهای باشد».
به باور حقوقدانان ،اگر فردی ،شهروندان را در
برابر حکومت تحریک کند ،مرتکب جرم شده و
باید زیر بازپرس نهادهای عدلی و قضایی قرار

گیرد .وحید فرزهای ،حقوقدان ،به روزنامهی صبح
کابل میگوید که اگر «تبلیغ» در تضاد با امنیت
ملی کشور باشد ،جرم پنداشته شده و تبلیغکننده
نظر به قوانین نافذهی کشور باید مجازات شود.
با این حال ،دفرت شورای امنیت ملی ،در تالش
است تا اگر سخنان انصاری ریشه در استخبارات
منطقهای و یا جهانی داشته باشد ،او را زیر پیگرد
قرار دهد.
این نخستین باری نیست که مولوی انصاری از
روی گفتهها و دیدگاههای جنجالیاش ،رسخط
خربها میشود؛ همینکه نام این فرد از زبانها
میافتد ،با سخن تازهای خودش را بر رس زبانها
میاندازد.
در فاصلهی کمتر از یک سال ،زمانی که ویروس
کرونا در افغانستان و بهویژه در هرات فراگیر شد،
انصاری برخالف دستور نهادهای بهداشتی و
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف ،به گونهی دستهجمعی
مراسم منازگزاری را در مسجدی گازرگاه هرات
برگزار میکرد و این ویروس را رحمت خدا برای
مسلامنان و عذابش برای کفار میدانست.
حکومت در آن زمان نیز ،مانع کارکردهای انصاری
که امنیت جانی شهروندان را به خطر انداخته
بود ،نشد .از سویی هم انصاری در ماه جدی
سال  ،1398ساختاری را زیر نام «امربهمعروف و
نهی از منکر» در هرات ایجاد کرد و گفت که در
صورت بازداشت افراد به اتهام؛ زنا ،رشابنوشی و
قامربازی در شامل هرات ،خود حدود را بر آنها
جاری میکند و برای این کار اعتنایی به حکومت
محلی هرات ندارد.
او گفته بود که با طلبههایی که در مسجد گازرگاه
هرات دور خودش جمع کرده ،این کار را انجام
خواهد داد.
از سویی هم در عکسها و شامری از ویدیوهایی که
از انصاری در شبکههای اجتامعی دستبهدست
میشود ،دو جنگجو را نشان میدهد که با
کالشینکوفهایی که دارند از او نگهبانی میکنند.
در همین حال ،عبدالواحد قانع ،آمر روابط عامهی
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف به روزنامهی صبح کابل
میگوید که مسجد جامع گازرگاه هرات ،در این
وزارت ثبت نشده است.
پس از واکنشها به گفتههای تازهی مال انصاری،
روز گذشته (یکشنبه 3 ،حوت) شورای علامی
افغانستان ،با نرش اعالمیهای گفتههای انصاری
را مایه ایجاد فتنه میان شهروندان افغانستان و
فروپاشی نظام خواندند« .نظام برخاسته از آرا
و نظریات مردم مسلامن ما ،ازجمله هزاران تن
از علامی دین است .این نظام توأم با مشکالتی
که دارد ،از بیحکومتی و نبود نظام و قانون بهرت
است؛ لذا بهجا خواهد بود که ما این بنای ناپخته
و نامتام را کامل کرده و نواقص آن را رفع کنیم».
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طبق معمول از مسیری میگذشتم که فردی با پوشش
کتشلوار به من نزدیک شد و با رفتار محرتمانهای 10
افغانی خواست .میگفت ،کیف پولش را جا گذاشته
و باید برگردد خانه و برای برگشنت نیاز به کرایه موتر
دارد 10 .افغانی به او دادم؛ اما چند روز بعد دوباره
هامن فرد را دیدم که با هامن پوشش از افراد پول کرایه
موتر میخواهد .دریافتم که او به آن روش از مردم پول
میگیرد.
همچنان ،چندین بار شخصی را در محافل عروسی
دیدهام که با پوشش کتشلوار ،پس از محفل از روی
میزهای سالون عروسی میوه و غذاهای پسمانده را برای
خودش جمع میکند .او در کتوشلوارش جیبهای
کالنی دوخته و در هر محفلی که حضور یابد ،با
جیبهای پر بیرون میشود.
جالب اینجاست که او در اکرث سالونهای عروسی
شناخته شده است .این نشان میدهد که او دیری است
این کار را میکند .اکنون همه او را با نقشی که بازی
میکند ،پذیرفتهاند .نکتهی مهم اکنون او نیست ،آغاز
این کارش است .بدون شک او رشوع کارش را با هامن
ایده رشوع کرده که بعضی گداها با پوشش کتوشلوار
دست به گدایی میزنند.
از این گداها در سطح شهر کموبیش وجود دارد .آنها
با تغییر پوشششان ،بهعنوان فردی معترب در شهر ظاهر
میشود؛ تا نشان دهند که واقعاً مجبور به خواسنت
پول از دیگران است .آنها با پوشش و شیوهای برخورد
محرتمانهی خود ،به افرادی که از آنها پول میخواهند،
میرساند که گدا نیستند؛ چون گدایی بهعنوان شغلی
در جامعه مطرح است .آنها با روشی که اختیار میکند،
اشخاص را فریب میدهند.
در شامرهی دیروز روزنامهی صبح کابل به رقابت گدایان
اشاره کرده بودم .بهنطر میرسد ،این نیز روشی باشد که
ریشه در طبقاتی بودن جامعه دارد.
شاید هیچ جامعهی در جهان بدون نابرابری طبقاتی
نباشد .نابرابری در جامعه تا حدودی طبیعی بهنظر
میرسد؛ اما آنجا که طبقات شکل میگیرد و شدت
مییابد ،مسائل و مشکالت اجتامعی را بهبار میآورد.
وضعیت اجتامعی شهر کابل بهشکل وحشتناکی طبقاتی
است و همین مسئله در مناسبات اجتامعی نیز تا حد
قابلمالحظهای رخنه کرده است .آنچه از مشاهدات
عینی بهنظر میرسد ،ریشههای اصلی طبقاتی شدن
شهر کابل ،اقتصاد ،سیاست و قومیت است .در این
نوشته مترکز بر تأثیرات اقتصاد و سیاست بر گداییگری،
با اشاره به نابرابری طبقاتی شهر کابل خواهد بود.
پوشش دریشی  ،از روزگاری که در میان ماموران و
دانشجویان دولتی رخنه کرد ،وارد سیستم اجتامعی
نابرابری نیز شده است .به این صورت در اوایل ،بهاحتامل
زیاد دو چیز در ذهن مردم از پایگاه دریشیپوشان
میرسیده؛ فرد یا کارمند دولت است یا رسمایهدار!
از آنجاییکه در دورههای مختلف تاریخی ،اکرثیت
نفوس مردم در حالت فقر به رس برده؛ پس هم کارمند
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گداهایی که با دریشی و ن�کتایی
از مردم پول طلب می�کنند
وضعیت اجتماعی شهر کابل
بهشکل وحشتناکی طبقاتی است
و همین مسئله در مناسبات
اجتماعی نیز تا حد قابلمالحظهای
رخنه کرده است .آنچه از
مشاهدات عینی بهنظر میرسد،
ریشههای اصلی طبقاتی شدن
شهر کابل  ،اقتصاد ،سیاست و
قومیت است .در این نوشته تمرکز
بر تأثیرات اقتصاد و سیاست بر
گداییگری ،با اشاره به نابرابری
طبقاتی شهر کابل خواهد بود.
دولت و هم رسمایهدار شایسته احرتام پنداشته شده
است .اینگونه ،احرتام طبقاتی شده که تا هنوز در شهر
قابلمشاهده است.
اگر شام با کتوشلوار ،بهجاهای مختلف؛ دولتی،
شخصی ،مراکز صحی ،آموزشی ،دکانها ،رستورانتها
رس بزنید ،بهاحتاملزیاد شام را جدی میگیرند و احرتام
میکنند .ولی اگر شام در عین مکانها با پوشش
سادهی وارد شوید ،متوجه خواهید شد که برخوردها و
احرتامها فرق کرده است .جدا از صحبت مفصل در مورد
طبقهی اجتامعی ،همین احرتام طبقاتی و بعضی عوامل
اجتامعی دیگر باعث شده است که تعدادی از افراد در
پوست دیگران دست به گدایی بزنند.
گدایان نکتاییپوش هامنهای هستند که میخواهند
به مخاطب بگویند آنها گدا نیست؛ بلکه در رشایط
استثنایی و سختی قرار گرفته است .اتفاقاً افراد جامعه
اگر دروغ آنها را باور کنند ،بهاحتاملزیاد پولی به آنها
میپردازند.
حقیقت این است که فرد با این روش ،حداقل تا زمانی
که افشا نشود ،موفق عمل میکند؛ وگرنه هر روز پای در
راهی که درآمد نداشته باشد ،منیگذارد .موفقیتش در
این زمینه ،قبل از آنکه نتیجهی عواطف انسانی باشد،
نتیجهی ساختار طبقاتی جامعه است .افراد بهآسانی
میتوانند جواب رد به تقاضای گداهای ژندهپوش بدهد؛
اما در جواب فرد محرتمی که با جدیت از افراد  10افغانی
میخواهد ،ممکن است جواب رد ندهند.
عامل دیگری که باعث میشود فرد با پوشش محرتمانه
دست به گدایی بزند ،این است که گدا جدیدا ً وارد این
کار شده و منیخواهد در پایگاه گدا نقش بازی کند .افراد
گدا از مسئولیتهای اجتامعی معاف هستند و به این
صورت پایگاه معمولی در جامعه ندارند .اعضای جامعه،

با آنها بهعنوان افراد وابسته به دیگران برخورد میکنند.
در بهرتین وضعیت ،حس ترحم بر آنها دارند .قبول
منودن این پایگاه و این هویت ،آسان نیست! تصور کنید،
خودتان بخواهید گدایی کنید؛ آیا بهراحتی میتوانید این
کار را انجام دهید؟ بدون شک افراد عادی به دلیلی که
منیتوانند پایگاه و هویت تکدیگری را بپذیرند ،آخرین
توان خود را بکار میگیرند تا گدایی نکنند! اینگونه در
پندار اعضای معمولی جامعه ،گداییگری ننگ دانسته
میشود .باید متوجه بود که نفس این کار باعث گریز
از آن نیست؛ بلکه پایگاه ،هویت و نوعی برخوردی که
با گدا میشود ،این پدیدهی اجتامعی را بد میمنایاند.
گدایان نکتاییدار دقیقاً هامن کسانی هستند که نفس
گدایی را بنا بر دالیل مختلفی میپذیرند؛ اما پایگاه و
هویت گداییگری را نه!
نکتاییداران گدا ،کسانی هستند که به روش پنهان
دست به گدایی میزنند .افراد و اشخاص که پیشینهی
گدایی نداشته باشند ،منیتوانند مستقیم به گدایی
آشکار رو بیاورند .گداییگری پنهان اولین مرحلهی
است که ممکن است افراد را به گدایی آشکار بکشانند.
هامنگونه که تکدیگری آشکار به روشهای مختلفی
انجام میشود ،گداییگری پنهان نیز میتواند روشهای
متفاوتی داشته باشد .تعویذنویسی ،رمالی ،فالبینی و
 ...از انواع گداییگریهای پنهان است که فرد پس از
مدتی در این کارها ،بهراحتی میتواند به تکدیگری
آشکار روی آورد.
مسئله نکتاییدارن گدا ،اما کمی پیچیده است .آنها

ممکن است در اوایل ،درامد خوبی کسب کنند؛ اما
قابلیت افشایی زیادی دارند .شهروندان همینکه با روش
و چهرههای آنها آشنا شوند ،دیگر هیچ پولی به آنها
نخواهند پرداخت .نهتنها این؛ بلکه ممکن است ،افراد در
رابطه به آن حس نفرت پیدا کنند.
معموالً گداها قبل از رشوع به گداییگری و بعدازآن به
مشکالت شدید خانوادگی و اجتامعی روبرو میشوند.
به این صورت اکرثیت آنها دچار مشکالت شدید روانی
هستند .نکتاییداران گدا نیز از این امر استثنا نیستند؛
با این تفاوت که آنها منیتوانند در این کار دوام بیاورند.
مرحلهی بعدی  ،بدون شک گداییگری آشکار ،جالبی و
یا رهزنی است که آنها انجام خواهند داد .از آنجایی
که این تیپ از گداها منیخواهند در پایگاه گدا شناخته
شوند؛ پس احتامل اینکه بهگداییگری آشکار دست
بزنند ،خیلی کم است .بدون شک ،آنها پس از مدتی
تبدیل به دزدان  ،کیسهبران ،جالبان و یا رهزنان خواهد
شد.
دزد و یا تبهکاری که پیشینه گداییگری داشته باشد،
بااحتیاط و مهارت بیشرتی این کار را انجام خواهند داد.
بدون شک حضور گدایان پرشامر در شهر کابل یکی
از مشکالت جدیای این شهر است .هر روز گداهای
جدیدی به جمع آنها اضافه میشوند .این حالت
وضعیت وخیم اجتامعی را بازگو میکند که اگر
آسیبشناسی نشود و اقدامات بنیادی صورت نگیرد،
ممکن است چالشهای خطرناکی ،شبیه ایجاد گروههای
سازمانیافتهی دزدان را به وجود آورد.

ردپای جنگ

معصومه عرفان

رسش را هر طرف میچرخاند و برای لحظهای از حرکت
بازماند و به گوشهای خیره شده بود .بیتوجه به اطرافش
با انگشتان دستش بازی میکرد و هر بار که کسی
کنارش میرفت خود را جمع میکرد .انگار میترسید و از
همه هراس داشت.
پیر شده بود و حدودا ً  60سال عمر داشت .پوست
صورتش چروکیده شده بود و چینهای دستان و صورتش
به حدی بود که حتا منیشد ،شمرد .دهانش بازمانده
بود و آب دهانش از گوشهی لبش آهسته جریان پیدا
کرده بود .وقتی پرسش بنا به پاک کردن آب دهانش کرد
دستش را پس زد و خود را در پناه دیوار گرفت« .هیچکس
را یادش منانده است .متام عمر ،پدرم محافظتش کرد
حاال ما پرسهایش مجبور هستیم تا مواظبش باشیم .از
هامن روز که این بال رسش آمده حافظهاش بهکلی رفته
و مشکالت عصبی پیدا کرده ».این حرفها را از زبان
پرسش میرویس میشنیدم که پس از فوت پدرش حاال
رسپرست و بزرگ خانوادهاش شده است.
در حالیکه از شدت عصبانیت دستانش را به هم
میفرشد میگفت« :خدا خانهشان را خراب کند ،ببین

که چی کرد با مادرم و هزاران مردم دیگر .ای حکومت
که به نام حکومت اسالمی آمده بودند تا حاال ما را راحت
نگذاشته است».
مادر میرویس ظریفه نام دارد ،قبل از اینکه اینگونه
زمینگیر شود ،زیبا و باوقار بوده؛ اما پسازآن روز هم
زیباییاش را از دست داده و هم خانواده و اقوامش را.
حتا خاطرات خوشی که با همرسش داشته نیز به یادش
منانده و دنیایش تاریک شده است.
ظریفه مادر سه پرس و دو دخرت است که حاال همه
صاحب خانواده شدهاند و برای خودشان کسی هستند.
پسازآن حادثه ،همرسش بهتنهایی سه پرس و دو دخرتش
را بزرگ میکند و از ظریفه نیز نگهداری میکند .گاهی
همهی بستگانش با کنایه میگفتند که باید زن دیگری
بگیرد؛ اما او با عشق ظریفه در حالیکه سالها بیامر
بوده زندگی میکند .حاال همرسش مرده است و حتا
ظریفه منیداند که شوهری داشته و چه زمانی مرده
است.
ظریفه و همرسش یحیا ،بدون در نظرداشت مسایل قومی
و نژادی با همدیگر ازدواج میکنند ،ظریفه از قوم تاجیک
و یحیا از قوم هزاره .وقتی عاشق همدیگر میشوند،
مرزهای قومیت دریده میشود و عشق آتشینشان هر دو
را به هم پیوند میزند .وقتی خانوادههایشان مخالفت
میکنند ،شب در حالیکه تاریکی همهی نقاط شهر

ظریفه مادر سه پسر و دو دختر است
که حاال همه صاحب خانواده شدهاند و
برای خودشان کسی هستند .پسازآن
حادثه ،همسرش بهتنهایی سه پسر و
دو دخترش را بزرگ می�کند و از ظریفه
نیز نگهداری می�کند.
غزنی را گرفته بود و ستارهها چشمکزنان میتابید ،یحیا
دست ظریفه را میگیرد و به سمت کابل فرار میکنند.
کابل نیز در آن روزها خربساز بود و شور و هیجان همهجا
را گرفته بود .متام نقاط شهر چه در رستورانت و چه در
مجالس ،خرب کودتای داوود خان به گوش میرسید.
ظریفه و یحیا ازدواج کردند و خانهای را در نزدیکی
منطقهی کارته سخی کرایه کردند.
هر روز عاشقانهتر زندگی میکردند و خربها نیز یکی
پس از دیگری بیشرت میشد تا اینکه پس از چند سال
جنگ داخلی ،خربی همهجا پیچید؛ حکومت جدیدی به
نام حکومت اسالمی بهوجود آمد و ارگ را به نام «امارت
اسالمی» نام نهادند.
با آغاز خربهای کوتاه و بلند درباره حکومت اسالمی،
ظریفه آخرین فرزند خود را که دخرت بود به دنیا میآورد
و یحیا برای اولین بار او را به نام سامنه صدا میکند.
حکومت اسالمی به وجود آمده بود و قوانین
سختگیرانهاش همه را بیشرت از جنگ خسته کرده بود.
میرویس آن روزها را بهخوبی بهیاد دارد .او تقریباً 16
ساله بود که حکومت طالبان را تجربه کرد و اولین شالقی

که بر رس مادرش فرود آمد بهخوبی دیده بود .میرویس
رسش خمیده بود و در حالیکه با انگشتانش بازی
میکرد از روزی میگفت که پسازآن زندگی را برایشان
تلخ کرد و دیگر هرگز خندهها و زیبایی مادرش را ندید.
بهار بود و هوا گرم .پس از خربی که یحیا در خانه میگوید
که کار جدیدی گرفته و برای خوردن شیرینیاش همه را
به بیرون میبرد تا این خرب خوش را با همدیگر جشن
بگیرند.
رستورانت فامیلی هزار و یکشب در کارته سخی آن روز
میزبان خانواده یحیا میشود و وقتی همه با خوشحالی
غذا را میخورند ،در حین خوردن ،یحیا میگوید که
پس از اینکه کارش بهرت شد از این خانه کوچ کرده و به
خانهای بهرت و با امکانات بیشرت کوچ خواهند کرد.
پس از خوردن غذا ،یحیا همه را به خوردن آبمیوه
دعوت میکند« .همه رفته بودیم جوس بخوریم .برای
ما پدرم جوسهای متفاوت خرید .آن لحظه را هیچوقت
یادم منیرود .تازه مادرم جوس را برداشته بود تا از زیر
چادریاش بخورد که ناگهان رسبازان طالب رسیدند و با
شالق آنقدر زدند که مادرم بیهوش شد و پسازآن دیگر
نه حافظهاش رس جایش آمد و نه سالمتی روانیاش خوب
شد».
ی طالبان است که تاریخ
ظریفه یکی از صدها قربان 
شاهد آن است .اکنون ظریفه پیر شده ،مادر کالن شده؛
اما چیزی را به یاد ندارد .نه عشق یحیا را و نه توانست
که بهخوبی برای فرزندانش مادری کند .ظریفه هنوز به
نقطهای نامعلوم خیره بود و وقتی میرویس جلوتر رفت
او را هرگز به یاد منیآورد و هر بار میگفت« :شام کی
هستین بروید گم شوید».
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اشکهای
روی گونهاش
دلباختگیای
عمیقی را بازگو
می�کند .مهناز که
یک سال از جدایی
با معشوقهاش
میگذرد ،انگیزه
دختران و پسران
را از وارد شدن
به رابطههای
عاطفی متفاوت
میداند« .هرچند
وارد رابطه شدن
یا عاشق شدن
دست خودم نبود؛
اما من به خاطر
آشنایی بیشتر
به مقصد ازدواج
وارد رابطه شدم .با
اینهمه ،نمیدانم
طرف مقابل من با
آنکه نامزد داشته
چرا وارد شد؟»
مهناز میگوید؛
این پرسش همه
زندگی او را به باد
داده است.

«زمانی که فهمیدم پرسی که باهم سه سال رابطه عاطفی
عاشقانه داشتیم ،نامزد دارد  -در حالی که برم هی میگفت:
دوستت دارم -وقتی ازش پرسیدم چرا با من اینطور کردی،
هیچ دلیل منطقی نداشت .از همو روز از جنس مرد متنفر
شدم و پایان زندگی عاطفیام بود».
مهناز-نام مستعار 24 -سال سن دارد .او یکی از جوانانی
است که رابطهاش با پرسی که دوستش داشت و
میخواست با او زندگی مشرتکش را بسازد ،دیری دوام
منیکند و پرس او را رها میکند .به گفتهی او این شکست
عشقی ،شکست زندگی عاطفیاش بوده است.
اشکهای روی گونهاش دلباختگیای عمیقی را بازگو
میکند .مهناز که یک سال از جدایی با معشوقهاش
میگذرد ،انگیزه دخرتان و پرسان را از وارد شدن به
رابطههای عاطفی متفاوت میداند« .هرچند وارد رابطه
شدن یا عاشق شدن دست خودم نبود؛ اما من به خاطر
آشنایی بیشرت به مقصد ازدواج وارد رابطه شدم .با اینهمه،
منیدانم طرف مقابل من با آنکه نامزد داشته چرا وارد
شد؟» مهناز میگوید؛ این پرسش همه زندگی او را به باد
داده است.
«پس از جدا شدن حس میکدم از وجودم
چیزی کم شده یا چیزی ره گم کدم؛
ناامید از زندگی ،از عشق ،از خانواده،
درس ،همهچیز ».مهناز پس از جدایی
از معشوقش ،خود را آدم بیکارهای حس
میکند و این دریافت روزهای روز او را
تا جایی میرنجاند که به فکر خودکشی
میافتد .او میگوید« :خودمه احمق فکر
میکدم که فریب یک درنده ره خوردم.
بارها فکر خودکشی کردم؛ ولی منیدانم
چرا این کار ره نکردم».
همنشینی پرس و دخرت ،پیش از پیوند
زناشویی در افغانستان حالت پیچیدهای
دارد؛ از یکسو جوانان از ترس اینکه از
طرف جامعه مورد نکوهش قرار نگیرند،
در بیرون از خانه و در همه گوشههای
شهر منیتوانند با خاطر آسوده ،باهم
دیدار داشته باشند.
از سوی دیگر ،چشمداشتهای
متفاوت از رابطه میان پرس و دخرت نیز،
چالشی بر رس راه رابطههای عاطفی
در افغانستان است .نیاز عاطفی،
سهلانگاری ،همچشمی با دوستان ،نیاز
جنسی ،آشنایی به مقصد ازدواج و یافنت
تکیهگاه از عاملهاییاند که بیشرت
مایهی شکلگیری رابطههای عاشقانه
میان جوانان میشود .همچنان ،توهم
قدرت در پرسان و کشش در دخرتان و
نیز پناه آوردن به همدیگر برای گریز از نامالیامت اجتامعی
و خانوادگی نیز از انگیزههای ارتباط با جنس مخالف است.
با این حال ،در جامعه افغانستان بیشرت پیوندهای عاطفی
پس از یک مدت بنا بر دالیلی ناپایدار شده و از بین میرود.
محمد-دانشجوی دانشکده اقتصاد در یکی از دانشگاههای
خصوصی -از ناپایداری رابطهاش میگوید و لبخندی پر از
درد بر چهرهاش نقش میبندد« :گمشکو عاشق نشوی که
تباهتباه میشی ».او با شوق و اندوه ادامه میدهد« :عشق
تجربهی بسیار قشنگ زندگیام بود.
حس پرواز داشتم ،حس خوشبختترین آدم دنیا؛ اما طول
عمر این خوشبختی بیشرت از یک سال نبود ».او اگرچه تا
ن از معشوقهاش را هم منیداند؛ اما
این روز دلیل جدا شد 
شور ،شوق و اندوه ،همگی در لحن و گفتارش پیداست.
«یکدفعه آمد و بریم گفت :محمد از ما منیشه ما به هم
ساخته نشدیم .فکر میکردم شوخی میکنه؛ اما دگه هیچ
وقت برنگشت ،از دنیای مجازی هم بالکم کد».
دوری از معشوقه ،محمد را یک سال از زندگی عقب
میاندازد .او برای فراموش کردن معشوقهاش به سیگار پناه
میبرد و هر روز بیشرت دود میکند« .خب به خاطر اینکه

ذهن خوده آرام کنم ،سیگار زدم و حاال هم یک سیگاری
هستم .باعث شد یک سمسرت نتانم به درسهایم مترکز کنم
و نِکست –ناکام -شدم و یک سمسرته از رس خواندم».

برخالف روابط قدیمی ،به نظر میرسد که این پیوندها
هامهنگ با دنیای مدرن است .ورود به روابط مجازی و
خروج از آنها آسانتر است؛ جوانان هرگاه که خواستند
کلید حذف پیوند را هامنند برنامههای درون گوشی همراه
خود فشار میدهند و بدون نگرانی به رابطه پایان میدهند.
به باور روانشناسان؛ ناآگاهانه وارد رابطه شدن ،بدون
شناخت از باورها و ارزشهای همدیگر نیز باعث میشود
روابطی که در چنین فضایی شکل میگیرد ،زود از میان
برود.
بیشرت جوانها به انگیزه تکیهگاه بودن برای همدیگر ،وارد
رابطه میشوند .زمانی که یکی از طرفها درک میکند
که طرف مقابل تکیهگاه مناسبی برایش نیست رابطهی
عاطفیشان از بین میرود.مصطفا سلطانی-روانشناس-
میگوید؛ بهدلیل ترشح بیشرت هورمون دوپامین در سن
جوانی و نوجوانی ،شدت مهر ورزیدن نیز بلند میرود؛ برای
همین افراد در این دو دوره بیشرت درگیر عشق میشوند .در
میانسالی که میزان افراز این هورمون در افراد کم میشود،
رابطهها هم به رسدی میگراید .اینجاست که فرد متوجه

میشناسند ،آن زمان متوجه برخی ناسازگاریها ،سوءنظرها
و تفاوتهایی در همدیگر میشوند .در اینجا ،زمانی که
تصویرهای پیش از دلدادگی و شناخت باهم تناقض داشته
باشد ،انسان دچار رسخوردگی شدیدی میشود؛ به این
میماند که از ارتفاع بلندی پرت شده باشد؛ چیزی که باعث
میشود ،رابطه سست شود.
از سویی هم وارد شدن شبکههای مجازی در افغانستان و
رسریز شدن جوانان به این شبکهها و دسرتسی آسان به آن،
باعث شده که روابط عاشقانه میان جوانان ،در مدت کوتاهتر
از آنچه که باید ،شکل بگیرد .این رابطهها به هامن زودی
نیز از میان میرود.
آقای بختیاری میگوید« :شاید یکی دیگر از چراییهای
این ناپایداری روابط عاطفی ،افزایش رابطههای مجازی
است که به علت سادهتر بودن رشایط ارتباطی ،با استقبال
زیادی نیز روبهرو شده است ».به باور او ،افراد در جهان
مجازی یکدیگر را بهصورت کاال میبینند؛ هامنطور که کاال
تاریخمرصف دارد ،روابط نیز تاریخمرصف دارد و اگر تاریخ
مرصفشان هنوز نرسیده باشد ،ممکن است گزینههای بهرت
و تازهتری برای روابط عاطفی پیش بیاید.

میشود ،وارد رابطهای که نباید ،شده است و این باور باعث
میشود که رابطه از هم بپاشد« .چنین عشقها را عشقهای
دوماپینی میگویند».
آقـای سـلطانی ،بهرتیـن تجربههـای عاشـقانهی افـراد را
از میانسـالی بـه بعـد میدانـد و میافزایـد« :در ایـن سـن
بخـش زیـادی از شـور و جوشوخروشهـای هورمونـی
جنسـی فروکـش کـرده و افـراد در رشیک جنسـی خودشـان
تنهـا یکطـرف جـذاب را بـرای گرایشهـای جنسـی خـود
منیبینـد و ایـن رابطههـا بیشتر دوام داشـته و بسـیار موارد
بـه ازدواج منتهـی میشـود».
بیشتر رابطههـای عاطفی-عاشـقانه -معمـوالً موفقیتآمیـز
نیسـت؛ اهـداف زندگـی ممکـن اسـت تغییـر کنـد ،افـراد
ممکـن اسـت متحـول شـوند و معیارهـای دو طـرف ممکـن
اسـت باهـم در تعـارض باشـد؛ اینهـا باعـث میشـود کـه
رابطههـا سسـت شـده و از هـم بپاشـد.
روانشناسـان توصیـه میکننـد کـه در چنین مـواردی ،بهرت
اسـت فـرد اعتامدبهنفـس خـود را حفـظ کنـد ،تفکـر مثبـت
را در خـود تقویـت کـرده و اجـازه دهـد کـه زمـان همهچیـز
را حـل کند.

عوامل ناپایداری روابط عاطفی
درباره عوامل ناپایداری رابطهی عاطفی ،استاد محمد
جمشید بختیاری-جامعهشناس -میگوید« :جامعه یا رشایط
اجتامعی تا اندازهای میتواند مسئلهی تغییر در روابط
عاشقانه انسانی را تعیین کند ».به باور آقای بختیاری،
پیوندهای عاشقانهی انسانی از یک منطق درونی نیز
برخوردار است که آن را مستقل از جامعه ،بهعنوان بسرت
وقوع و رشایط تحقق بیرونی آن میسازد.
به باور آقای بختیاری ،باارزشترین ویژگی عشق؛ رمانتیک
بودن ،رازگونگی و پیچیده بودن آن است .مبهم بودن
معشوق باعث میشود ،عشق در آغاز از گیرایی و قدرت
باالیی برخوردار باشد؛ اما در ادامه هر دو سوی رابطه نیاز
دارند تا به شناخت از یکدیگر بپردازند و به هم دسرتسی
داشته باشند .زمانی که طرفین شخصیتهای همدیگر را

در جامعه افغانستان بیشتر �پیوندهای عاطفی پس از یک مدت بنا بر دالیلی ناپایدار شده و از بین میرود.
محمد-دانشجوی دانشکده اقتصاد در یکی از دانشگاههای خصوصی -از ناپایداری رابطهاش میگوید و لبخندی پر از درد بر چهرهاش نقش میبندد:
«گمشکو عاشق نشوی که تباهتباه میشی».
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هنجارها کلیشههای پذیرفته شدهای است و کنش
هنجاری ،کارکرد ناگزیریای است که فرد از رفتار
دیگران و یا کلیت رفتاری مکان محصورش تقلید
میکند .به عبارت سادهتر؛ شیوهای از فرمانروایی
رفتاری است که با کنشهای مستمر و پیوسته هویت ما
را شکل میدهد که میتوان آن را فرهنگ رفتاری عامه
نام گذاشت که همهی ما سهمی برای اجرایی کردنش
داریم.
اگر حتا خالف رفتار غالب جامعه حرکت میکنیم،
مشغول به پرداخنت هامن رفتاریم .تنها تفاوت ،واکنش
ما در درازمدت ،تأثیر نه چندان چشمگیری خواهد
داشت.
کموبیش ،همگی گرفتار رفتار همسانی هستیم .کمرت
کسانی با «منِ » جمعی خویش میرزمند .منی که مبارزه
با آن کار بسیار دشواری است .مبارزه با دیگران میتواند
روشی ساده و حذفی داشته باشد؛ اما با من درون و
عادتهای تحمیلی جامعه ،نزدیک به صفر است .با
اینهمه ،در یکی دو نسل قابلتغییر است؛ اما آنهم
هنجارهایی مربوط به هامن نسل را دارد.
این گفته را وجودگراها با مفهوم دقیقش به این روش
بیان میکنند« :انسانها در زمان و مکانی خاص،
بهگونهای تحت تأثیر یک فضا و تفکر زندگی میکنند».
این نقلقول تفسیرهای بیشامری دارد؛ اما در این
یادداشت ،به همین «انسان مقلد» بسنده میکنیم.
«یورگن النتیموس» از فیلمسازان انگلیسیای است
که بیشرت روی کنشهای جمعی انسان ،هنجارهای
رفتاری و انقالبها فیلم میسازد .حتا میشود در متام
فیلمهایش رگههایی از حرکات انقالبی را دریافت و
شخصیت فیلمهایش با یک کلیت در برابر خویشنت
میایستند.
در فیلم «خرچنگ» ،شخصیت اصلی فیلم برای
هامهنگی یا شبیه کردن خودش به تقلید از جمع،
یکی از اعضای بدن خود را معیوب میکند و بهگونهای
دیگری در برابر خود قیام میکند.
در فیلم دیگری به نام «بادی که مزرعهی جو را تکان
داد» که از ساختههای همین کارگردان است ،شخصیت
اصلی فیلم ،خودش را به جوخهی دار میآویزد و در برابر
زندگی خود میرزمد.
فیلم خرچنگ محصول سال  2015میالدی ،با
کارگردانی یورگن النتیموس و محصول کشورهای؛
ایرلند ،بریتانیا ،هالند و فرانسه است .این فیلم در آن
سال بسیار تقدیر شد و جایزهی هیئتداوران کن را نیز
از آن خود کرد.
فیلم خرچنگ درآمیخنت سینام با جامعهشناسی و
روانشناسی است .فضای فیلم آمیخته با تخیالت
کارگردان که سعی در نشان دادن حقایقی ژرف و عمیق
در دنیای واقعی دارد ،است .دیالوگهای این فیلم،
خشک و بیروح میان شخصیتها ردوبدل میشود؛
اما بهشدت دقیق و تأمل برانگیز است .شخصیت اول
داستان باوجود ظاهر بیاحساسش دست به اقدامات
عجیبی میزند که بیننده را به حیرت وامیدارد .در
ت هنجاری ازدواج در جامعه
حقیقت این فیلم روی واقعی 
دست گذاشته است.
هدف کارگردان از ساخنت این فیلم ،پرداخنت به
هنجارهای مروج و پذیرفته شده است .النتیموس با
فیلم خرچنگ اساس را بر این میگذارد که هر رفتاری
امکان دارد تبدیل به قانون و یا تابو شود؛ حتا اگر
ناپذیرفتنیترین کلیشه یا هنجار باشد.
هنجارهای بیشامری در جهان وجود دارند که غیرقابل
پذیرشاند .انسانِ گرفتار به کلیشه و هنجار ،دچار عدم
بینش است .زمانی که هنجارها از راه هرن شبیهسازی
میشوند ،ما فرسایشی بودن آن را درک میکنیم و
شانههای خمیدهی خود را میبینم که تا چه اندازه
درگیر شکسته شدناند .در غیر آن ،ساختار هنجار
طوری است که زندگی و طرز تفکر ما را بی آنکه متوجه
شویم ،در خودش محبوس میکند.
این فیلم هنجارهایی را به پرده درآورده که ما ناخواسته
درگیر آن هستیم و به پیروی از آن زندگی ما شکل گرفته
است .به این مفهوم که زندگی متام انسانها بر محور
هنجارهایی نامریی میچرخد.
در یکی از شهرها که مشخص نیست مربوط به کدام
کشور است ،افراد مجرد ناگزیرند که زندگی مشرتک را
در پیش بگیرند ،در غیر آن به هوتلی فرستاده میشوند
که در آنجا مجردهایی دیگر ،به بهانهی جفت یافنت
آورده شدهاند .اگر در مدت  45روز صاحب زندگی
مشرتک با یکی از مهامنان هوتل نشوند ،به حیوان
دلخواهشان مبدل میشوند .برادر شخصیت اصلی
داستان-دیوید-نیز با همین روش به سگی مبدل شده
است.
دیوید پس از یازده سال و یک روز از همرس خود جدا و
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وارده هوتل شده است .نخست زنی که مدیر هوتل است،
از او حیوان دلخواهش را میپرسد و او میگوید؛ اگر
موفق به همرسیابی نشود ،دوست دارد به چه حیوانی
بدل شود .دیوید از خصوصیات خرچنگ میگوید و
میخواهد پس از نیافنت همرس ،او را به خرچنگ تبدیل
کنند.
دیوید در هوتل مجردها دو دوست مییابد که یکی از
آنها تظاهر میکند که شبیه به یکی از زنهای مجرد،
خوندماغ دارد و با این روش زمینهی وجوه اشرتاکی و
زندگی مشرتک او را با خود فراهم میکند تا از حیوان
شدن نجات پیدا کند .یکی از رشایط همرسیابی در این
هوتل ،داشنت وجوه اشرتاک میان دو طرف است.
مهامنان مجرد هوتل در جشنهای شبانه رشکت
میکنند و هوتل برنامههای ارتقاء ظرفیت برای
همرسیابی را نیز برگزار میکند .رشط همرسیابی؛
شباهت اخالقی و حتا ظاهری مهامنان است که هنجار
اجتامعی است .مهامنان باید همرسی را انتخاب کنند
که شباهت بسیاری به شخصیتشان دارد ،در غیر آن
رابطهای که شکل میگیرد میانشان پایدار و پذیرفتنی
نیست.
کارگردان نشان میدهد که مدیر هوتل با همرسش
در جشنهای شبانه آواز میخواند و همواره در کارها
با عالقمندی سهیم میشوند که شباهت رفتاری دو
نفر را در زندگی مشرتک نشان میدهد و بهعنوان
شاخصههای ازدواج بایدی است.
در سوی دیگر ،فراریهایی هستند که با فرار از هوتل یا
حیوان شدن -در جنگل زندگی میکنند و به عبارتی،انقالبیهایی هستند که از رشایط هوتل و اجتامع فرار
کرده و رشایط جنگل را علیه هنجار حاکم طراحی
کردهاند؛ یعنی داشنت همرس در جنگل جرم تلقی
میشود و مجازات خاص خودش را دارد .حتا در داخل
هوتل جاسوس دارند که یکی از پیشخدمتهای زن
در هامن هوتل است؛ اما مهامنان میتوانند با استفاده
از اسلحهی بیهوش کننده فراری را شکار کنند و
به رسنوشت محتومی که هامن حیوان بودن است،
برسانند.
مهامنان با هر شکار یک روز در اقامت خود به هوتل
اضافه میکنند .درواقع ،شبیه به ارتشی است که ناگزیر
از هنجارهای حاکم پاسداری میکنند.
هنگامی که چند روز بیشرت از زمان اقامت دیوید در
هوتل منیماند ،ناچار به تظاهر میشود و یکی از
زنهایی که گویا هیچ عاطفهای ندارد ،خود را همگون
جا میزند و زن سگ دیوید را که برادرش نیز است،
میکشد .دیوید رشوع به گریه میکند .زن سنگدل
میخواهد از دیوید بابت تظاهرش ،شکایت کند تا به
حیوان تبدیلش کنند؛ اما دیوید موفق به کشنت زن
میشود و انتقام برادرش را میگیرد .در ادامه از هوتل
فرار میکند و به انسانهای ساکن جنگل یا فراریهای
«انقالبی» ملحق میشود.
پس از مدتی دیوید در جنگل با زنی آشنا میشود
و با او یکجا تصمیم به فرار از جنگل میگیرند تا در
شهر به زندگی مشرتک بپردازند .رهرب فراریها متوجه
رابطهی عاشقانه دیوید و زن میشود و زن که همسان
دیوید مشکل نزدیکبینی دارد ،به بهانهی جراحی از

سوی رهرب فراریها کور میشود تا مجازاتی باشد برای
شکسنت قوانین کسانی که در جنگل فراری شدهاند.
دیوید پس از اطالع از کور شدن معشوقهاش ،رهرب
فراریها را میکشد و با زن به شهر منتقل میشود.
در پایان فیلم او به قهوهخانهای میرود و چشم خود
را با چنگال کور میکند تا نظر به عرف اجتامعی
همسانیاش را با زنی حفظ کند که میخواهد همراهش
ازدواج کند.
رستارس فیلم با روایت ،حتا کوچکترین حرکات
شخصیتها از سوی کسی که کور است توضیح داده
میشود و معلوم میشود که روایتگر ،هامن معشوقهی
دیوید است که از سوی رهرب فراریها کور شده است.
تضاد و ترور تابوها.
ازدواج در هوتل مراحل خاص خودش را دارد؛ دو
نفر باید از هفتخوان رستم بگذرند تا دریابند که
شباهتهای واقعی برای زندگی مشرتک دارند .دوست
دیوید که با خوندماغ خود را همسان زنی جا زده بود ،از
آخرین مرحله میگذرد و آخرین مرحله یک هفته زیست
مشرتک میان کشتی در داخل آب است.
فراریهای ساکن جنگل ،رفتار تابو شکنانهای از خود

فیلم خرچنگ محصول سال 2015
میالدی ،با کارگردانی یورگن النتیموس
و محصول کشورهای؛ ایرلند،
بریتانیا ،هالند و فرانسه است .این
فیلم در آن سال بسیار تقدیر شد
و جایزهی هیئتداوران کن را نیز
از آن خود کرد.

بروز میدهند که از سوی جامعه ،تروریستی تلقی
میشود .آنها در فیلم دنبال شکسنت رابطههای میان
انسانها یا ازدواجشاناند .دیوید در یکی از عملیاتهای
انقالبی رشکت میکند که قرار است رابطهی مدیر هوتل
با شوهرش را از هم بپاشانند؛ اما دیوید برعکس بقیه
رساغ کشتی میرود .در آنجا برای زن روشن میکند
که دیوید با کوبیدن دماغش به جسم سخت خوندماغ
میشود؛ زن هیچ واکنشی نشان منیدهد و سکانس
پایان مییابد.
در بخش دیگر فیلم ،رهرب فراریها با معشوقهی دیوید
وارد اتاق مدیر هوتل میشود و به دست شوهر مدیر
خانم اسلحه میدهد و میگوید در صورتی خودش
زنده میماند که زنش را با تیر بزند .مرد مجبور به انجام
این عمل میشود؛ اما در داخل هفتتیر گلولهای
وجود ندارد .فراریها با انجام این عمل قدرمتندترین
شخص علیه مجرد بودن را نشانه میگیرند و ازدواجش را
میشکنند که به نحوی موفقیت بزرگی بهشامر میآید.
ترور و کشنت از شاخصههای انقالب است؛ اما
النتیموس با این فیلم نشان میدهد که انقالبیون نظر
به حاکمیت ،عملی انجام دهند که سلطه از میان برود،
نه شخصیتهایی که در چرخهی سلطه عمل انجام
میدهند .در واقع ،از این طریق میشود تابوها را
شکست ،نه مجریان تابو را.
چیز دیگری که در این فیلم برجسته است ،قوانین
انقالبیون یا فراریها در جنگل است .النتیموس نشان
میدهد که تابوهای دیگری با قدرتگیری فراریها به
وجود میآید که شکنندگی خاص خودش را دارد .اگر
انقالبیها علیه ازدواج پیروز شوند ،هنجارهای دیگری
است که میتواند زندگی را دچار مخاطره کند.
از همینرو ،النتیموس در این فیلم هیچیک از طرفین
را پیروز نشان منیدهد؛ فقط هر دو تابو را میشکند.
تابوی اول که ازدواج است و تابوی دوم که ازدواج نکردن
است .او نشان میدهد که مردی برای عشقش از چشم
خود میگذرد و در برابر خود ایستادگی میکند تا
هنجاری که برای ازدواج الزم است –همسان بودن -را
فراهم کند؛ اما خود او باور به هیچیک ندارد.
روای بودن معشوقهی دیوید نشان میدهد که هر دو
روایت در جامعه از میان رفته ،او از فداکاری شوهرش
آگاه شده و این راه ،به قولی هامن خط سوم است« .اگر
دو راه وجود داشت راه سوم را انتخاب کنید « ،».و آن
خط سوم منم» که دیوید از این راه سوم پیروی میکند.
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طالبان با گرفنت برخی نقاط مهم در والیتهای
کشور ،تالش میکنند تا فضا را به نفع خود تغییر
دهند .همچنان آنها تالش دارند تا با وارد کردن فشار
به ادارهی بایدن وامنود کنند که بدون در نظر گرفنت
رشایط توافقنامه دوحه ،امریکا منیتواند برندهی
طوالنیترین جنگ برونمرزی این کشور باشد.
در والیت شاملی کندز ،در جریان فصل رسما
طالبان پوستههای کوچک ساخته و با سالح سبک
نیروهای امنیتی و دفاعی را موردحمله قرار میدهند.
همچنان در پلخمری-در مسیر شاهراه کابل و بغالن-
ایستبازرسی ایجاد کردهاند ،بنبست در این مسیر
اقتصادی-تجاری ،زندگی را برای کابلنشینان دشوار
ساخته و بهعنوان تهدید تلقی میشود.
والیت کندهار که در تاریخ سیاسی افغانستان ،بسیار
حایز اهمیت تلقی میشود و مرکز مهم اقتصادی در
جنوب است ،طالبان در اطراف بیشرت ولسوالیهای
این والیت حضور دارند و تالش میکنند تا به مرکز
والیت دست یابند؛ البته تالشی که چند دهه جریان
داشته است.
با این کار طالبان به ادارهی بایدن این پیام گستاخانه
را رسانده که باید به توافقنامهای که با دونالد ترامپ
امضا شده ،پایبندی نشان دهند .بر طبق توافقنامهی
فربوری  ۲۰۲۰که میان امریکا و طالبان امضا شد،
نیروهای امریکایی به  ۲۵۰۰تن کاهش یافت.
مقامات امریکایی تقسیم اوقات خروج کلی نظامیان
این کشور را تا اول ماه می سال جاری میالدی تعیین
کردند .راهربدی که نگرانی و اضطراب را افزایش داده
است.
کارشناسان و مسئوالن باور دارند؛ در صورتی بایدن به
توافقنامه عمل کنند ،درنتیجه خروج کلی نیروهای
امریکایی ،طالبان به بیشرت از ساحات افغانستان
دست خواهند یافت و شهرهای مهم مانند کندهار
و برخی دیگر از والیتهای در درگیری با نیروهای
امنیتی دفاعی افغانستان محارصه خواهند شد .این
کار پیروزی نظامی طالبان را نسبت به گفتوگو
پیشبین است.
اما امریکا تاریخ خروج نیروها را به تأخیر انداخته است
مقامات نظامی امریکا در سوم فربوری گفته است که
به نظر میرسد که طالبان به توافقنامه  ۲۰۲۰عمل
نکردهاند و برای جلوگیری از خشونت و از حمله برای
نیروهای امریکایی و ناتو خودداری نکردند و درنهایت
جنگ نیروهای امریکایی و ناتو در دفاع از نیروهای
افغانستان بوده است که طالبان راه انداختند.
قدرتمنایی طالبان در اطراف والیتهای مانند
کندهار ،تصمیمگیری را برای ادارهی بایدن دشوار
ساخته است که نیروهای خود را به صفر تقلیل دهد.
«اندرو واتکینز» ،تحلیلگر در گروه بیناملللی بحران،
میگوید :تصمیم بروکسل برای خروج از نگاه سیاسی

طالبان در تقالی
شکست دادن حکومت
امریکا تاریخ خروج نیروها را به تأخیر انداخته است مقامات نظامی امریکا در
سوم فبروری گفته است که به نظر میرسد که طالبان به توافقنامه  ۲۰۲۰عمل
نکردهاند و برای جلوگیری از خشونت و از حمله برای نیروهای امریکایی و ناتو
خودداری نکردند و درنهایت جنگ نیروهای امریکایی و ناتو در دفاع از نیروهای
افغانستان بوده است که طالبان راه انداختند.
ناممکن است.
طالبان از ولسوالی پنجوایی در نزدیکی شهر کندهار
با حمالت توپخانهای مرکز این ولسوالی را موردحمله
قرار میدهند ،در این ولسوالی پولیسهای در
پوستهها وظیفه میکنند از حمالت نجات یافته با
وضعیت آشفته و زخمخورده به نظر میرسند ،یکی از
افرسان پولیس که در برخورد موشک به سخرهها زخم
برداشته با رسش بنداش بسته است و دیگر دستش را
با بنداش به شانهی خود بسته کرده است.
سیف خان یک افرس پولیس در این ولسوالی
میگوید« :آنان با این وضعیت هنوز وظیفه میکنند،
ما منیتوانیم آنان را تبدیل کنیم ،به خاطر ما به
کمبود نیروهای مواجه هستیم ».سیفالله خان،
گفت« :فرمانده ما هنوز از غذا ،تجهیزات ما دزدی
میکند».
در جریان فصل خزان طالبان به بیشرت جغرافیا دست
یافتند اما؛ با حمالت شدید نیروهای امنیتی دفاعی و

امریکایی مواجه شدند.
فرمانده طالبان میگوید که به دلیل میانجیگری
بزرگان قومی از ترصف مرکز ولسوالی پنجوایی
خودداری کردیم ،حاجی محمود نور ،ولسوال
ولسوالی پنجوایی گفت :آنان –طالبان-منتظر نتیجه
دور رفت گفتوگوهای صلح هستند.
نور گفت :با سبز شدن درختان اشاره به فصل بهار،
وضعیت خطرناک میشود و طالبان به ساحات بیشرت
در جنوب دست خواهند یافت.
ولسوالی پنجوایی در حالت سقوط قرار دارد و این
روند مرکز والیت کندهار را نیز تهدید میکنند.
با کشنت شدن جرنال عبدالرازق فرمانده پیشین
والیت کندهار در  ۲۰۱۸که پس از  ۲۰۱۱در این
سمت وظیفه میکرد و به چهرهی دشمنستیز
مشهور بود و همچنان به نقض حقوق برشی نیز
متهم شده بود .او رابطه خوب با نظامیان امریکایی
داشت که برای سالها کندهار امن ساخته بود.

تهدید امنیتی شهر �کندهار �پیام قوی خارجی برای
امنیت تمام کشور دارد ،طالبان با گرفتن پوستههای
امنیتی در مسیر شاهراهها در والیت هلمند ،ارزگان و در
شمال والیت �کندز و بغالن ایستبازرسی ایجاد کردند.
تا�کتیک طالبان منطق ه به منطق ه است و نتیج ه یکسان
را به دنبال دارد ،این راهبرد افزایش مالیه – باجگیری
در شاهراهها ،تبلیغات منفی در برابر انگیزهی نیروهای
امنیتی با کاهش نیروهای امریکایی و ایجاد رعب و خشت
شهرها را دنبال می�کند.
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با مرگ جرنال رازق طالبان قدرت بیشرت گرفتند،
هرچند برادر جرنال رازق تادین خان ،جرنال یکشبه
جای نشین او شد ،اما به دلیل فقدان تجربهی نظامی
نتوانسته از صالحیتهای خود استفاده بهینه کند.
طالبان رابطههای نزدیکی با باشندگان محلی ایجاد
کردهاند و ذهنیتها را در رابطه به پولیس جهت
دادند ،مسئوالن محلی و والیتی گفتهاند که شامر
زیاد از پوستهها توسط پولیس به طالبان واگذار شده
است.
وقتی طالبان فشارهای جنگ را در اطراف شهر
کندهار افزایش دادند ،پولیس بدون جنگیدن
پوستهها رها کرد ،آقای نور گفت :بیشرت پوستهها
بدون جنگ واگذار شدند ،شامر دیگر مسئوالن
میگوید که نیروهای دولتی عقبنشینی کردند،
برخیها باور دارند که نیروهای امنیتی منیدانستند
که از کدام طرف موردحمله قرار گرفتهاند.
جرنال تادین خان ،زمانی که در قلب شهر کندهار
با محافظانش احاطه شده بود ،هر نوع سو استفاده
و فساد در صفوف پولیس کندهار رد کرد ،او گفت:
طالبان قدرت بیشرت ندارند ،نیروهای امنیتی
میتوانند بهتنهایی آنان را شکست بدهد.
تهدید امنیتی شهر کندهار پیام قوی خارجی برای
امنیت متام کشور دارد ،طالبان با گرفنت پوستههای
امنیتی در مسیر شاهراهها در والیت هلمند ،ارزگان
و در شامل والیت کندز و بغالن ایستبازرسی ایجاد
کردند .تاکتیک طالبان منطقه به منطقه است و
نتیجه یکسان را به دنبال دارد ،این راهربد افزایش
مالیه – باجگیری در شاهراهها ،تبلیغات منفی در برابر
انگیزهی نیروهای امنیتی با کاهش نیروهای امریکایی
و ایجاد رعب و خشت شهرها را دنبال میکند.
هدف طالبان دست و پاچه ساخنت حکومت
افغانستان با توافقنامه صلح دوحه قطر است.
منایندگان طالبان در قطر خواستار آزادی  ۷هزار
دیگر از زندانیان این گروه شدند و همچنان ایجاد
حکومت موقت را پیشنهاد کردهاند که از طرف غنی
رد شده است.
آقای واتکنیز گفت :به نظر میرسد طالبان با حمله
بر کندهار میتواند موقف خود را نزد امریکاییها
بلند بربند تا آنان را وادار به خروج نیروهایشان از
افغانستان کنند ،اما نتیجه این راهربد برعکس است.
با این حمالت نیروهای امریکایی ممکن تقسیم اوقات
خروج اول ماه می را دور بزند و دو گزینه؛ افزایش
دوبارهی نیروهای امریکایی و حامیت هوایی در
خاورمیانه و افغانستان را از فرماندهی مرکز امریکا
روی دست بگیرند .به اساس گفتهها دو عضو نظامی
امریکا ،این گزینههای پیشنهادی است که پس از
بازنگری توافقنامه طالبان و امریکا جو بایدن روی آن
تصمیم میگیرد.
پایگاه نظامیان امریکایی در رشق والیت کندهار پیش
از پیش آمادگی الزم برای حامیت نیروهای امنیتی
روی دست دارد .مسئوالن نظامی امریکا گفتهاند :در
حال حارض بخش کوچک از نیروهای امریکایی و ناتو
مرصوف حامیت از نیروهای افغانستان هستند .در
ماه نوامرب نیروهای ویژه و کامندو و پولیس به والیت
کندهار اعزام شدند تا بخشهای ازدسترفته را دوباره
از طالبان پس بگیرند .فرماندهان کامندو گفتهاند که
آنان در کنار نیروهای پولیس برای حامیت آمدهاند.
در ولسوالی ارغنداب نیروهای کامندو و پولیس
آمادهاند ،در حالت دفاعی قرار دارند و از مرکز برای
حمله اجازه نیافتهاند.
در یک گزارش در ماه فربوری دیدبان دولت امریکا
منترش کرد ،نیروهای امنیتی افغانستان در ماه
دسامرب نزدیک به  ۲۰۰پوسته امنیتی را در والیت
کندهار رها کردهاند.
ترک کردن این پوستهها سبب شده تا بخش اندکی
از تجهیزات نیروهای امنیتی به دست طالبان بیافتد.
شامر از باشندگان کندهار میگوید :مردم در ساحات
کنرتل طالبان زندگی میکنند ،لعل محمد ۲۳
ساله تجار گندم و انگور که در ساحه نفوذ طالبان
در پنجوایی زندگی میکند در این ساحات قوانین
طالبان تطبیق میشود.
طالبان داشنت تلفونهای هوشمند را در ساحات
تحت کنرتلشان منع کردهاند .شنیدن موسیقی
حرام است .از خانههای خالی بهعنوان قرارگاه جنگی
استفاده میکنند .محمد گفت :حمالت انتحاری
و انفجار همهجا است ،اما جرایم را نیز مدیریت
میکنند.
افرادی مانند ،محمد میگوید که انتظار دارند که
امنیت به شهر کندهار برگردد که همه تا زندگی
آسوده شود .این اتفاقات بیشرت در ساحات دوردست
افغانستان است ،اما دولت افغانستان از فساد اداری
سخت رنج میبرد ،محمد گفت :حکومت ناکام است.
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رحمتالله اندر :توافقنامهی قطر برای تامین صلح تاثیرگذار نبوده است
رحمتالله اندر ،سخنگوی دفرت شورای امنیت ملی،
گفته است که امضای توافقنامهی صلح میان امریکا
و طالبان ،در تامین صلح تاثیرگذار نبوده و جنگ را
متوقف نکرده است.
آقای اندر ،روز یکشنبه ( ۳حوت) ،در یک پیام
ویدیویی ،گفته است که در امضای توافقنامهی قطر ،با
حکومت افغانستان مشورهی الزم نشده بود.
او افزوده است« :در توافقنامهی قطر ،اصطالحاتی
استفاده شده که تلفات انسانی را به اعداد اندازهگیری
میکند .کاهش خشونت و غیره ،اصطالحاتی اند که در
آن معافیت و رضایت یک طرف جنگ دیده میشود؛ در
حالی که حکومت منیخواهد حتا یک قطره خون هم
ریخته شود ».به گفتهی آقای اندر ،حکومت افغانستان

مسئولیت حفاظت از کشور را دارد و به جنگ ،صلح و
سایر موضوعات نیز از همین دیدگاه میبیند.
بر اساس توافقنامهی قطر که در دهم حوت سال
گذشتهی خورشیدی میان امریکا و طالبان به امضا
رسید ،گروه طالبان تعهد کرده که رابطهی خود را با
سایر گروههای تروریستی به شمول شبکهی القاعده
قطع کند ،خشونتها را کاهش دهد و گفتوگوهای
صلح را با حکومت افغانستان آغاز کند.
همچنان بر اساس این توافقنامه ،رسبازان امریکایی
باید تا ماه می  ۲۰۲۱میالدی ،به گونهی کامل از
افغانستان خارج شوند.
با این حال ،عدم پابندی طالبان به توافقنامهی قطر،
سبب شده تا دولت جدید امریکا به رهربی جو بایدن،

خبرونه

این توافقنامه را بررسی کند .آقای بایدن ،به تازگی
گفته است که میتواند جدول خروج از افغانستان در
ماه می را کنار بگذارد.
همچنان ،ینس استولتنربگ ،دبیر کل ناتو و برخی
از مقامهای امریکایی ،گفتهاند که خروج عجوالنه از
افغانستان ،منجر به درگیریهای شدید و قوت گرفنت
برخی از گروههای تروریستی در این کشور خواهد شد.
آنها به خروج مبتنی بر رشایط از افغانستان تاکید
کردهاند.
از سویی هم ،گروه طالبان هشدار داده است که در
صورت عدم خروج نیروهای امریکایی در ماه می سال
روان میالدی ،جنگ در برابر آنها را از رس خواهد
گرفت.

عبدالله عبدالله :خشونتها توقف یافته و گفتوگوهای صلح از سرگرفته شود!
عبدالله عبدالله ،رییس شورای عالی مصالحهی
ملی ،میگوید که باید هرچه زودتر خشونتها در
افغانستان توقف یافته و گفتوگوهای صلح از رس
گرفته شود.
آقای عبدالله که روز یکشنبه ( 3حوت) ،در
مراسم گشایش کمیسیون برنامههای انکشافی
و جلب کمکهای شورای عالی مصالحهی ملی
صحبت میکرد ،گفت« :خواستار این استیم که
هر چه زودتر گفتوگوها به گونهی جدی آغاز شود
و دوام پیدا کند .آتشبس خواست اصلی مردم

افغانستان است ،دوام خشونتها هر روز از مردم
قربانی میگیرد».
او ،ابراز امیدواری کرد که روند صلح ترسیع یابد
و به برقراری صلح پایدار منجر شود .به گفتهی
آقای عبدالله ،هیچ اولویتی به غیر از برقراری صلح
پایدار و عادالنه برای مردم افغانستان وجود ندارد.
این در حالی است که دور دوم گفتوگوهای صلح،
بیش از یکونیم ماه پیش در قطر آغاز شد؛ اما از
آن زمان تا اکنون ،هیچ نشست رسمیای میان
دو طرف برگزار نشده است .در این مدت ،هیئت

طالبان سفرهایی نیز به ایران ،روسیه و ترکمنستان
داشته است .اعضای هیئت گفتوگوکنندهی
دولت افغانستان ،میگویند که از چندی به این
طرف ،طالبان حارض به برگزاری نشست رسمی
نشدهاند و به همین دلیل ،گفتوگوهای صلح با
وقفه مواجه شده است.
رسور دانش ،معاون دوم ریاستجمهوری نیز ،به
تازگی گفته است که حارضنشدن طالبان پای
میزگفتوگوها ،به نحوی روند صلح را به بنبست
کشانیده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر :زبانهای بومی افغانستان با خطر جدی روبهرو است
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشر ،گفتـه اسـت که با
توجـه بـه وضعیـت جنگی ،فقـر و پایینبودن سـطح
سـواد در افغانسـتان ،زبانهـای بومـی کشـور در
وضعیـت دشـواری قـرار دارد.
ایـن کمیسـیون ،روز یکشـنبه ( ۳حـوت) ،در
اعالمیـهای بـه مناسـبت روز جهانـی زبـان مـادری،
گفتـه اسـت« :در افغانسـتان ،زبانهـای پامیـری و
اویغـوری بـا خطـر جـدی روبهرو انـد و دسرتسـی به
آمـوزش معیـاری بـه زبـان مادری ،بـرای بسـیاری از

گروههـا دشـوار اسـت ».کمیسـیون مسـتقل حقـوق
بشر ،از دولـت افغانسـتان خواسـته اسـت کـه برای
حفـظ تنـوع و بهبـود زبانهـای بومـی ،میراثهـا و
رسمایههـای فرهنگـی کشـور ،طرحهـا و برنامههای
نتیجهبخشـی را روی دسـت بگیـرد.
در اعالمیه آمده است که وزارت معارف ،باید
منتهای درسی را با تامین این هدف ،برای همه
گویندگان زبانهای کشور تهیه و دسرتسپذیر
کند .گفتنی است که یونسکو برای حفظ تنوع

زبانی و فرهنگی ۲۱ ،فربوری را روز جهانی زبان
مادری اعالم کرده است.
در قانون اساسی افغانستان زبانهای پشتو و دری
زبانهای رسمی دولت و در محلهایی که بیشرت
مردم به زبان دیگری حرف میزنند ،آن زبان ،زبان
سوم رسمی هامن محل است .همینگونه به اساس
قانون اساسی ،دولت متعهد به رشد همهی زبانها
در کشور و مهیاکردن زمینهی آموزش به زبانهای
محلی برای کودکان است.

محب به طالبان :از تخریب م�کتبها و مرکزهای آموزشی دست بردارید
حمدالله محب ،مشاور امنیت ملی ،از طالبان
خواسته است تا از تخریب مکتبها و مرکزهای
آموزشی ،دست بردارند.
آقای محب ،روز یکشنبه ( 3حوت) ،در برگهی
تویرتش نوشت« :در روز جهانی زبان مادری ،از
طالبان میخواهم که تخریب مکتبها و مرکزهای
آموزشی را متوقف کنند تا کودکان افغان به

آموزش با زبان مادری دسرتسی داشته باشند».
به گفتهی او ،سوزاندن و مبباران مکتبها و
مرکزهای آموزشی ،سبب میشود که کودکان از
آموزش با زبان مادری محروم شوند.
آقای محب ،گفته است« :تخریب مکتبها و
مرکزهای آموزشی ،دشمنی با آیندهی کودکان
افغان است».

بیستویکم فربوری ،به منظور حفظ تنوع زبانی
و فرهنگ ،از سوی یونسکو به عنوان روز جهانی
زبان مادری شناخته شده است.
از سویی هم ،کمیسیون مستقل حقوق برش نیز،
گفته است که با توجه به وضعیت جنگی ،فقر و
پایینبودن سطح سواد در افغانستان ،زبانهای
بومی کشور در وضعیت دشواری قرار دارد.

جهـ ــان

حصارکشـى مرزهـای مشـترک ایـران و پاکسـتان تـا تابسـتان تمـام میشـود
شـیخ رشـید احمـد ،وزیـر داخلهی پاکسـتان ،اعلام کرده
اسـت کـه حصارکشـی مرزهـای مشترک میان این کشـور
بـا ایـران ،تـا تابسـتان سـال  1400متام میشـود.
شـیخ رشـید احمـد ،پس از دیـدار هوایـی از مناطق مرزی
ایالـت بلوچسـتان پاکسـتان ،بـه خربنـگاران گفـت کـه
گرفتن سـیمخار در مرزهـای مشترک با ایـران  40درصد
متکیـل شـده و ایـن کار تـا تابسـتان سـال پیـش رو متـام
میشـود.

وزیـر داخلـهی پاکسـتان ،همچنـان گفت که حصارکشـی
خـط مـرزی دیورنـد بـا افغانسـتان نیـز  90درصـد تکمیـل
شـده است.
آقـای احمـد افـزود« :مـا در تلاش بـرای تبدیـل کـردن
مرزهـای خـود بـه مرزهـای تجـاری با کشـورهای همسـایه
اسـتیم و در ایـن زمینـه با مقامـات این کشـورها از نزدیک
گفتوگـو کردهایـم .حصارکشـی سـبب تقویـت مدیریـت
مـرزی و تامیـن امنیـت و آرامـش در مرزهـا خواهـد شـد».

طـول مرزهـای مشترک میـان ایـران و پاکسـتان 959
کیلومتر اسـت و رونـد حصارکشـی آن از اواخـر سـال
 1397رشوع شـد کـه بـا اسـتقبال مقامهای ایـران روبهرو
شد .
ایـن مرزهـا سـالها اسـت بـا مشـکالت امنیتـی و قاچـاق
مـواد مخـدر و ورود جنگجویـان مخالـف ایـران ،روبـهرو
شـده اسـت و ایـران در بخشهایـی از آن خنـدق حفـر
کـرده اسـت.

ثبـت نخسـتين مـوارد انتقـال آنفوالنـزای مرغـی بـه انسـان در روسـیه
آنـا پاپـووا ،رییـس سـازمان حامیـت از مصرف کننـدگان
روسـیه ،از ثبت نخسـین مـوارد انتقـال ویـروس آنفوالنزای
مرغـی بـه انسـان در جنـوب ایـن کشـور خبر داده اسـت.
بـه نقـل از بیبیسـی ،آنا پاپـووا ،روز شـنبه ( 2حوت20 /
فبروری) گفتـه اسـت که هفت کارگـر یک پرورشـگاه مرغ
در جنـوب روسـیه ،بـه ایـن ویـروس مبتلا شـدهاند و فعلا
حـال آنها خوب اسـت.
بانـو پاپـووا ،گفتـه اسـت کـه ایـن آنفوالنـزا به نـام H5N8

یـاد میشـود و اطالعات کافـی مربوط به آن را به سـازمان
جهانـی صحـت گزارش داده اسـت.
بـه گفتـهی ایـن مقـام صحـی روسـیه ،تـا اکنـون هیـچ
نشـانهای از انتقـال ایـن ویـروس از انسـان بـه انسـان
گزارش نشـده اسـت و دانشـمندان روسـی اکنون آزمایش
شناسـایی ایـن ویـروس در بـدن انسـان را آغـاز کردهانـد.
او در ادامـه گفتـه اسـت« :کشـف ایـن کـه ایـن ویـروس از
یـک انسـان بـه انسـان انتقـال منیکنـد ،بـه مـا و جهـان
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ایـن فرصـت را میدهـد کـه بـرای جهشهـای ممکـن و
نشـان دادن واکنـش بـه شـکل موثـر و بـه موقـع آن ،آماده
باشـیم».
آنفوالنـزای مرغـی در سـالهای اخیـر ،در چیـن ،ایـران و
آملـان نیـز گزارش شـده بـود .آنفوالنزای مرغـی ،یک دهه
پیـش نیـز در بسـیاری از کشـورها شـیوع کـرده بـود؛ امـا
ایـن اولیـن انتقال ویـروس نـوع  H5N8از مرغ به انسـان
است.

د عامې روغتیا وزارت :دولت د روغتیایي
خدمتونو د کیفیت لوړولو ته ژمن دی
د عامې روغتیا وزارت د روغتیا له خصويص سکتور څخه غوښتي چې د
روغتیایي خدمتونو د څارنې په موخه د څارنې یوه کمیټه جوړه کړي ترڅو په
خصويص روغتونو کې روغتیایي خدمتونه او د هغه کیفیت وڅاري.
د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه وزارت رسپرست ډاکټر وحید مجروح د
روغتیا د خصويص برخې له استازو رسه په کتنه کې له خصويص سکټور څخه
مالتړ وښود.
ښاغيل مجروح د روغتونو د اصالح ،تخصص برنامې د پیاوړتیا ،تشکیاليت
جوړښت ،د درمل جوړولو د رشکتونو ،د درملو د کیفیت د لوړولو او د روغتیا
د خصويص سکټور او روغتیایي زیربناوو د پیاوړي کولو په برخه کې د دولت
پالنونه او برنامې له دوی رسه رشیکې کړې او ټینګار یې وکړ چې ولسمرشي له
دې پالنونو کلک مالتړ کوي او غواړي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت لوړيش.
د عامې روغتیا وزارت رسپرست د روغتیا د خصويص برخې له استازو غوښتي
چې د عامې روغتیا وزارت ترڅنګ د خصويص روغتونو د خدمتونود کیفیت
د څارنې په موخه په خپله هم یوه کمیټه جوړه کړي ،ترڅو دا چاره په
هراړخیزډول وڅارل يش.
هغه وویل چې د تخصص برنامې د معیاري کولو په پیاوړتیا کار روان دی او
د عامې روغتیا وزارت په یوه طرحه کار کوي ،ترڅو د ډاکټرانو د تخصص د
بشپړولو چاره معیاري يش او د وزارت معیارونو ته په پام رسه د روغتیا خصويص
سکتورهم کوالی يش په دې برنامه کې شامل او د خپلو روغتیایي کارمندانو
وړتیا لوړه کړي.

کندهارکې د یوه سړک د پخولو
چارې بشپړې شوې
په کندهار کې  ۱۷۱۳مرته سړک پوخ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شو .د کندهار
ښاروال انجیرن رفیع حیات وایي دا سړک د ښار په اوومه ناحیه کې جوړ شوي
چې  ۱۷۱۳مرته اوږدوالی او  ۱۲مرته پلنوالی لري.
حیات وایي  «:په دې سړک کې پنځه پلچکان ،دواړو لورو ته چرۍ او پلې
الرې هم شاملې دي چې په پینځو میاشتو کې یې د پخولو کاربشپړشوی دی».
د «یکلنګ» په نامه دا سړک د نړیوال بانک د ښاري پانګونې برنامې په اډانه
کې پوخ شوی چې ټول پرې  ۴۰میلیونه او  ۴۲۰زره  ۳۶۷افغانۍ لګښت راغلی
دی.
دا سړک د یکشنبې په ورځ د کندهار ښاروال او یو شمېر نورو محيل مسوولینو
له خوا پرانیستل شو .د کندهار ښاروال د عام املنفعه پروژو په تطبیق او
ساتنه کي د خلکو رول اړین وباله او له هغوی یې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د کندهار ښار د اوومې ناحیې اوسیدونکو د دغه سړک په جوړېدو خوښي
وښوده او د پرمختیايي پروژو په تطبیق او ساتنه کي یې کندهارښاروالۍ ته د
بشپړي همکارۍ ډاډ وکړ.
د کندهار ښاروايل وایي د سړک د جوړولو پروخت مسلکي او غیرمسلکي
کارګرانو ته  ۵۴۰۰ورځې د کار زمینه برابره شوې وه.

په بادغیس کې  ۲۲د اوبو رسولو
شبکې او  ۹۲شنې خونې جوړې شوې
د کرنې وزارت په بادغیس کې د اوبو رسولو  ۲۲شبکې او  ۹۲شنې خونې
جوړې کړې دي .د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دا پروژې د دغه
وزارت د کلیوالې کرنې د ودې او پرمختیا برنامې له خوا بشپړې شوې دي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د اوبو رسولو  ۲۲شبکې په جوند ،قادس او
باالمرغاب ولسوالیو کې جوړې شوې دي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکرب رستمي صبح کابل ورځپاڼې ته وویل د
دې شبکو په جوړولو  ۴۳میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د کرنې وزارت د مالوماتو له مخې په دې رسه شاوخوا  ۶۷۵هکتاره کرنیزې
ځمکې د خړوبولو امکانات برابرشوي دي.
په ورته وخت کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په بادغیس کې ۹۲
شنې خونې د بزګرانو له پاره جوړې کړې دي.
د بادغیس د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دا شنې خونې د کلیوالې کرنې د
ودۍ او پرمختیا پروژې په اډانه کې د بادغیس په قادس ،باالمرغاب ،غورماچ
او جوند ولسوالیو کې جوړې شوې دي.
د بادغیس د کرنې او مالدارۍ ریاست د مالوماتو له مخې هره شنه خونه په
 ۳۰۱مربع مرته ساحه کې جوړه شوې چې  ۴۴یې د الویرا او نورې د نورو
کرنیزو توکو له پاره دي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت د دې پروژې تر چرت الندې په یو شمېر کروند ګرو
مېرمنو د میوې او سبو د پروسس توکي هم ویشل شوي دي.
دا وزارت وایي د کلیوالې کرنې د ودې او پرمختیا پروژه په پام کې لري چې
په ۱۴۰۰ل کال کې د بادغیس په جوند ،غورماچ او باالمرغاب ولسوالیو کې
لس نورې د ابو رسولو شبکې هم جوړې کړي.
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عبدالله سالحی

وضعیت اجتامعی افغانستان نیاز به تغییراتی دارد که
بتواند تعیینکنندهی حرکتی بهسوی یک آرمان مشخص
باشد .این آرمان مشخص در یک نگاه فراگیر هامنا برابری
و در زیرمجموعهی آن برابری جنسیتی و برابری اقلیتهای
زبانی و فرهنگی است .شاید بسیاریها طور دیگری به
این موضوع نگاه کنند؛ ولی در هیچ رشایطی منیتوان از
بایستگی برابری چشم پوشید و آن را انکار کرد.
منظور من بیش از هر چیزی ،بر این مفهوم استوار است
که هدف ،چه بخواهیم چه نخواهیم ،نظر به رشایط تعیین
شده است؛ خفقان ،خود هدایتگری بهسوی رهایی است.
هرچند میتوان ادعا کرد که بسیاری از اقشار و گروهها،
هنوز به دریافت بایدی از واقعیت نرسیدهاند؛ اما این مهم
نیز بستگی به آن دارد که «درک واقعیت اجتامعی» را
چگونه ارزیابی میکنیم.
بخش کوچکی از اجتامع که شاید اهلقلم و مطالعه
هستند ،درک واقعیت را تبدیل به یک مفهوم دانشگاهی
و مرحلهبهمرحله ساختهاند؛ من این را منیپذیرم ،زیرا از
دید من ،چنین دریافتی یک درک نابرابرانه و خودپسندانه
است .دلیلی که میآورم نیز طبقاتی بودن چنین باوری
نسبت به مردم و افراد فرودست جامعه یا هامن اکرثیت
است.
مردم ،درد میکشند که اکنون زیر پا قرار گرفتهاند پس آنان
میدانند که در یک ساختار نابرابر زندگی میکنند .اینکه
گروههای مختلف دینی و مخصوصاً افراطی ،همیشه سعی

کردهاند برای به قدرت رسیدن خود ،بحث تغییر نظام را
مطرح کنند ،دلیلی نداشته جز اینکه باور مردم را نسبت به
ناعادالنه بودن ساختار اجتامعی هر دوره ،درک کردهاند.
مسئله من اما چیز دیگری است؛ چرا کسانی که نه بر
اساس باورهای مذهبی بلکه بر اساس واقعیتهای نابرابر
اجتامعی و رشایط اقتصادی ،نسبت به ساختار حاکم،
بدبینی و حتا اختالف پیدا کردهاند ،منیتوانند چنین
ادعایی کنند و جنبشی از مردم را با خود همراه سازند؟
اگر از من پرسیده شود ،میگویم؛ چون این مجموعه هرگز
نتوانسته دست به عمل سیاسی بزند ،چنین شده است.
میخواهم در مورد عمل سیاسی صحبت کنم؛ آنچه که
بیش از همه الزمش داریم و نظر به وضعیت کنونی ساخته
میشود .ژرژ باتای نویسنده «قهقه شهریاری» ،در جایی از
این کتاب میگوید؛ «تنبلی ما را به ایدهی مبهمی از تکرار
انقالبهای گذشته سوق میدهد».
منظور او این است که ما به اکنون منینگریم و بیش از همه
درگیر قهرمانهای گذشته و حرکتهای مربوط به آنها
هستیم .از نگاه او« ،عادت کردهایم که انقالب آینده را درون
رشایطی در نظر آوریم که به لحاظ تاریخی دور از ماست
و بنابراین ،فهم دقیق و نیرومند آن دستنیافتنی است».
چون اینجا با او همآوا میشوم ،الزم میبینم همچون او
صحبت کنم و بگویم که رستارس سیاست دگرگونگر،
تحت نفوذ آرمانهایی رفته است که درگذشته ،در جایی
دیگر ،کسان دیگر با آن درگیر بودند و ما که در اکنون
به رس میبریم و در جای دیگر و کسان دیگری هستیم،
برنامههایی انتزاعی را پیش گرفتهایم که فقط بهدرد وراجی
کردن نزد اینوآن میخورد.
منظورم از برنامهریزیهای بیاندازه انتزاعی ،هامن
آرمانهای مربوط به قهرمانان تاریخی کارگران است
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و چرا چنین منظوری دارم؟ چون مثل باتای معتقدم که
برنامههای ما درون رشایطی در نظر گرفته میشود که به
لحاظ تاریخی دور از ماست .منیتوانیم این دوری را با
اکنون خود و رشایط واقعی موجود در زندگی خود نسبت
داده و درنهایت به فهم واقعی آن برسیم.
رضورت فهم عمل سیاسی نیز در چنین رشایطی برجسته
میشود .زمانی که دگرگونی ،در حد جایگزین شدن یک
فرد با یک فرد دیگر تقلیل مییابد و توهمی را ایجاد میکند
که گویا که حاال همه در یک امر جمعی -انتخابات -رشیک
بودهایم ،پس عمل ما یک عمل سیاسی مشرتک بوده؛
که شاید گاهی آن را دگرگونی سیاسی به دست مردم هم
بنامند.
این خرده جنبشهای قراردادی ،چیزی جز یکرسی
از اصول مشخص و تعیینشده نیست که هرکدام از ما،
بهنوبت خود محتاج به اشرتاک در آن شدهایم .اشرتاک
میکنیم زیرا میخواهیم سهمی در دگرگونی داشته
باشیم اما واقعیت این است که این سهم کامل نیست و
حتا نیاز اساسی ما را تشکیل منیدهد .اشرتاک در این
خردهجنبشها یا بهرت که بگویم شبهجنبشها ،فقط
شباهتی به آزادی و امر جمعی-اشرتاکی -برای دگرگونی
سیاسی دارد.
منیتوان پیکارهای انتخاباتی ،تجمعاتی مثل برنامههای
بزرگداشت از روز زن و را که اکنون در بین مردم رواج
دادهاند ،سیاسی دانست .حتا اعرتاضاتی مثل درج نام
قوم در شناسنامهها ،ایجاد تجمعات و سازمانکهایی برای
برنامهریزی آن ،منیتواند عمل سیاسی باشد.
عمل سیاسی ،نیاز به هدفی معطوف به دگرگونی دارد.
دگرگونی معطوف به تقسیم قدرت و رسمایه .آنچه در زمان
ما به آن پرداخته میشود ،جز اصالحات در ساختار حاکم

نیست .عمل سیاسی ،اصالحگری نیست و فرد سیاسی
اصالحطلب نیست؛ عمل سیاسی مجهز به درکی از واقعیت
اجتامعی در زمان بخصوص و شیوهای است که میخواهد
زمان بخصوص دیگری را رقم بزند.
مهم است که بدانیم ،چه ساختار اجتامعیای میخواهد
دست بهکار شود ،چگونه و برای ساخنت چه؟ عملی که
تشکیالت جمعی و ریشهداری در زمان خود نداشته باشد
و نتواند به آن تشکیالت هدفی فراگیر و آیندهنگر داشته
باشد ،فاقد رویکرد سیاسی است .رویکرد سیاسی رصف
بر اساس تشکیالت و موضع مشخص قابلدرک نیست؛
چنین عملی باید فارغ از تأثیرات ساختار حاکم نگرشی را
به آینده؛ سمتی که منایانگر زمان پیروزی باشد ،از خود به
دیگران منتقل کند.
آینده ،در نگاه باتای نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
ِ
«امید معطوف به آینده»
او کار سیاسی را گرهخورده با
میداند .مشخص است که چنین امیدی بدون داشنت
تشکیالت جمعی که سیاست خاصی را دنبال کند ،به وجود
منیآید .این سیاست نیز شیوهی برخورد با اکنون و خلق
امیدی است که قرار است همگان را در بر بگیرد.
عمل سیاسی ،امیدوار است و برای این امید دستبهکار
شده است .اینک ،بازمیگردیم به ابتدای بحث خود؛
زمانی که به نقل از ژرژ باتای گفتیم؛ «تنبلی ما را به ایدهی
مبهمی از تکرار انقالبهای گذشته سوق میدهد».
اگر خواهان دگرگونی هستیم ،نوستالژیای انقالبی خود را
رها کرده و درک واقعی پیوندیافته با زمان اکنون را دریابیم.
زمانی که میتواند به آینده گره بخورد و با این درک امیدی
را بین متام اجتامعات محروم ایجاد کند .اجتامعاتی که
فقط بر اساس توهم گردهم آمدهاند اما همینکه روزنهای
بیابند واقعیت را با آن خواهند شناخت.
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