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من اسحاق را از سال های کودکی می شناختم، 

ما برای یک مدت محدود هم بازی بودیم.

که  خردسال  پرسکان  و  دخرتکان  از  کثیری  جمع 

باهم بازی می کردند و صدای خنده و همهمه شان 

محیط را پر می کرد.

مژه های  و  رنگ عسل داشت  به  اسحاق چشامنی 

از بس آن سال ها  آفتاب سوخته.  پرپشت و صورت 

بازی  فوتبال  و  می دوید  مشهد  کوچه های  در 

چیزی  بود.  شده  آفتاب سوخته  صورتش  می کرد 

به  زشت  کودکانه اش  صورت  بود  نشده  باعث  که 

خیلی  می دید  را  او  که  هرکس  فقط  بیاید.  نظر 

زود تشخیص می داد که اسحاق خیلی اهل درس 

خواندن نیست و بیشرت در کوچه ها مشغول سیر و 

سیاحت است.

هرگز  که  داشت  وجود  فاکتوری  چهره اش  در 

آن  سال ها  گذشت  با  حتی  کرد.  فراموشش  منی توان 

مانده است.  باقی  زنده  در ذهن من  اسحاق  فاکتور چهرۀ 

و آن لبخند همیشگی آن پرسک بود. دندان هایش مثل دو 

برق  خندیدنش  بار  هر  با  مرتب  و  درخشان  مروارید  ردیف 

می زدند...
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عــنوان های مـهم

خروج امریکا از افغانستان؛ 
اقدام عملی یا سناریوی نظری؟

اسکار ۲۰۲۱؛ آنتونی بهترین هنرپیشه 
و سرزمین خانه به دوش ها بهترین فلم

2

2

2

2

2 4

7
3

تقابـل راسـت و چـپ در افغانسـتان، در شـهرهای بـزرگ به ویـژه کابـل، خیلـی 

پیش از کودتای ثور57 آغاز شده بود. 

حرکت هـای الهـام گرفتـه از آموزه هـای سـیدجامل الدین افغانـی و اخوان املسـلمین 

کـه درصـدد دینی سـازی سیاسـت بود، حداقـل از دهۀ چهل خورشـیدی بـه فعالیت 

جـدی آغـاز کـرده بـود. در جنـاح چـپ نیـز، حـزب دموکراتیـک خلـق بـه صـورت 

زیرزمینـی یـا علنـی، کـم ازکـم در همیـن دهـه فعـال بـود و سـعی داشـت، در میـان 

جوانـان و کارکنـان دولـت - بـه خصـوص در میـان نظامیـان- نفـوذ داشـته باشـد.  

تقابـل ایـن دو جهان بینـی، در اواخـر دهـۀ چهـل و متام دهۀ پنجاه مشـهود و آشـکار 

بـود و هـر دو طـرف بـه لحـاظ نظـری به تخریـب هم دیگـر و تبلیـغ اهداف خودشـان 

مـروف بودند. 

خـود  سیاسـی  آرمـان  و  عقیـده  دشـمن  را  چپی هـا  راسـت گرا،  سیاسـی  فعـاالن 

می شـناختند و بـا مخالفت هـا و تقابل هایـی که از قبل داشـتند، بعـد از کودتای 57 

بـه صـورت موثـر و قدرت منـدی وارد معرکـه شـدند و رهـری تبلیغـات و تخریـب علیه 

رژیـم را بـه عهـده گرفتند. 

و  افـکار  بـا  دوره،  آن  در  جامعـه  بکـر  و  روسـتایی  جهان بینـی  و  ذهنیـت  قضـا  از 

اندیشـه های سیاسـی و فرهنگـی اینهـا هم خوانـی کامل داشـت و سخن شـان خیلی 

بیشـرت از حـرف جنـاح مقابـل، مـورد پسـند واقـع می شـد. مخالفـت بـا رژیـم 7 ثـور، 

علـل و عوامـل متعـدد داشـت، امـا...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
٦٠٠٠ افغانی

٣٠٠٠ افغانی

٢٠٠ دالـر

شش ماه

یک سال

یک سال

١٠٠ دالـر شش ماه

ادارات دولتی و خصوصی

ادارات دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

براساس  بک  اشتاین  جان  اثر  »مار«  کوتاه  داستان    

ناتورالیزم شکل گرفته است.  این داستان حیات حیوانات و 

آزمایشگاه  دریک  را  خزندگان  و  بحری  حیوانات  بخصوص 

تجارتی که صاحب آن یک جوان است نشان می دهد.  این 

جوان حیوانات را تسلیخ می کند و به خرید و فروش این نوع 

حیوانات هم می پردازد...

تروپیزم، انگیزه و میدان 
نیرو در داستان »مار«

وزارت زراعت:
۳۸ مرکز پروسس زعفران ساخته می شود

سال 99خورشیدی؛ 
نزدیک به دوهزار تن سویابین تولید شد

وزیر خارجۀ پاکستان: در صورت عدم 
توافق سیاسی، احتمال جنگ داخلی در 

افغانستان وجود دارد

:»Lord of War« دیالوگ جاودانه از فلم

در  بقیه  چون  اسلحه؛  فروشندگان  می برد؟  ارث  به  کی  را  زمین  »میدانی 

حال کشنت همدیگر هستند.« بیست سال از حضور ایاالت متحده امریکا در 

افغانستان گذشت. حضوری که نه  تنها...

مراسم اسکار امسال برخالف همیشه با حضور تنها ۱7۰ نفر برگزار شد و 

برندگان یکی از مهم ترین فستیوال های سینامیی جهان جوایز خود را دریافت 

کردند. متامی رشکت کنندگان پیش از حضور تست کرونا داده بودند و تحت 

پروتکل های شدید بهداشتی اجازه ورود به این مراسم را پیدا کردند...

کشته شدن هفت نگهبان معدن 
مس عینک

اسحاق؛ پسری که همیشه می خندید

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

چرا علیۀ حزب دموکراتیک قیام شد؟
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این، حاصل عملکرد  و  برجاست  پا  ابد  برای 

کارنامۀ  و  تروریزم  از  حامیت  در  پاکستان 

حامی  نیز  چین  است.  افغانستان  جهاد 

پاکستان  برای  و  می شود  شناخته  پاکستان 

زیاد  بسیار  امکانات  هند،  و  امریکا  برابر  در 

پاکستان  برای  سیاسی  و  نظامی  مالی، 

می دهد.

با  که  است  آن  از  حاکی  رسی  گزارش های 

رسوکله  افغانستان،  از  امریکا  شدن  بیرون 

شد؛  خواهد  پیدا  افغانستان  در  چینی ها 

افغانستان  به  چین  صلح  نیروهای  یعنی 

خواهد آمد.

افغانستان  مسایل  همه  ترمِپ جمهوری خواه 

می دید.  معامله  و  اقتصاد  دید  از  را 

آغاز  را  افغانستان  جنگ  جمهوری خواهان 

که  بود  بوش جمهوری خواه  زمان  در  کردند، 

به  امریکا  و  پیوست  به وقوع  یازدهم سپتامر 

افغانستان حمله کرد.

رییس جمهور پیشین امریکا جورج دبلیو بوش 

با اعالم اینکه گروه تروریستی القاعده عامل 

اصلی حمله ۱۱سپتامر به برج های جهانی 

خواستار  طالبان  گروه  از  است  نیویارک 

از  فرماندهانش  و  القاعده  رسکردۀ  تحویل 

جمله اسامه بن الدن و ایمن الظواهری شد. 

طالبان که بر اساس سنت مهامن نوازی شان 

کرد  خودداری  امریکا  به  آنان  تحویل  از 

خشم  مورد  تروریست ها  هم دست  به عنوان 

با  بوش  جورج  و  گرفت  قرار  سفید  کاخ 

همکاری پاکستان به افغانستان حمله و وارد 

نقطه  طالبان  حکومت  به  و  شد  کشور  این 

پایان گذاشت.

واژۀ محتاطانۀ »خروج« 

است؛  گفته  را  خروج  کلمۀ  محتاطانه  بایدن 

چون امریکا در تعهدی که با طالبان داشته 

امریکا  با  باملقابل  طالبان  که  تعهدی  و 

امریکا  به  قانونی  به گونه  را  اجازه  این  کرده، 

منی دهد.

در  امریکا  قدرمتندان  که  را  خروج  مساله 

خیلی ها  کرده اند،  مطرح  طالبان  با  تعامل 

به گونه سنجیده ارایه شده است. در حقیقت 

افغانستان  از  امریکا  دولت  و  قدرت  ساختار 

خارج می شود، اما این حرف، به معنای خروج 

تجدید  را  پروسه  این  است  بهرت  بل  نیست؛ 

روش و جابه جایی نیروها در شکل دیگر برای 

یک جنگ دیگر در منطقه نامید. 

داده  انجام  عراق  در  اوباما  آنچه  بایدن  جو 

اوباما  می دهد.  انجام  افغانستان  در  را  بود 

پایان  عراق  جنگ  به  گویا  تبلیغات اش  با 

داد، اما هنوز هم بین سه تا پنج هزار عسکر 

استخباراتی  بزرگ  نیروی  یک  و  امریکایی 

دموکرات ها  لیرال  دارند.  حضور  عراق  در 

خلق  در  عظیمی  قدرت  و  امکانات  مهارت، 

گفتامن های تبلیغی و شکل دهی افکار عامه 

دارند  نظرشان  مورد  تیوریزه کردن مسایل  با 

خطرناک ترین  و  دروغ ها  بزرگ ترین  هرچند 

جنگ طلب ها همین ها هستند. اوباما با شعار 

ختم جنگ در عراق توانست، جنگ را به سه 

کشور دیگر )یمن، لیبیا، سوریه( بسط دهد. 

حاال این بار نوبت بایدن است که زیر نام ختم 

برای چین،  را  تهدیدی  افغانستان  در  جنگ 

روسیه، و ایران ایجاد کند و گسرتش دهد.

رسنوشت  افغانستان  از  امریکا  خروج 

ساخت،  نخواهد  عراق  هامنند  را  افغانستان 

بل سناریو را پیچیده تر خواهد کرد. 

طالبان گزینه یی جز نشست استانبول 

ندارند

طالبان راهی به جز پیش رفنت ندارند، چون 

حامی قوی طالبان تا حاال هم پاکستان است  

پاکستان  که  می داند  طالبان حاال  رهری  و 

آنان را در تنگنا قرار داده است. پاکستان به 

این نتیجه رسیده با رقابتی که با هند دارد؛ 

به  ناچار  جهانی،  جایگاه  دارای  قدرمتندی 

شتاب بخشیدن  و  امریکا  با  روابط اش  ترمیم 

به عمق اسرتاتیژیک اش در افغانستان است ، 

اما ترمیم روابط با امریکا طوری پیش می رود 

که حساسیت چین را برنینگیزد.

در  آنها  اینکه  بر  مبنی  طالبان  عقب نشینی 

ماه اپریل در نشست استانبول اشرتاک کرده 

عقب نشینی  یک  حقیقت  در  منی توانند، 

پاکستان  استخبارات  دستور  به  تاکتیکی 

است. پاکستان به واسطه طالبان می خواهد 

دوباره وارد منازعه شود اما با احتیاط.

افغانستان  معضل  در  پایش  ترکیه  چرا 

کشیده شده است؟

با موقعیت خاص جیوپولیتیکی  کشور ترکیه 

و جیواسرتاتیژی اش میان اروپا، آسیا و آفریقا 

از جایگاه ویژه یی در منطقه برخوردار است. 

ترکیه با داشنت سیاست خارجی و دیپلامسی 

اروپا برای خود  تا  از سوریه و مدیرتانه  فعال 

انکار  قابل  غیر  و  مالحظه  قابل  جایگاه  یک 

دست وپا کرده است.

نقش ترکیه را هم در افغانستان باید در این 

فرامنطقه یی  و  منطقه یی  استخباراتی  بازی 

مطالعه کرد. پیشینه امروزی همکاری ترکیه 

امریکا  حمله  روزهای  نخستین  به  امریکا  با 

برمی گردد.  سال۲۰۰۱  در  افغانستان  به 

نفوذشان  از  استفاده  با  ترک  قدرمتندان 

همکاری شان  و  افغانستان  و  پاکستان  در 

با  همزمان  خوبی  رابطه  شامل  نیروهای  با 

داشتند.  زمان  آن  شامل  جبهه  و  طالبان 

ترکیه قبل از اینکه نیروهای امریکایی داخل 

افغانستان شود، اطالعات استخبارات زیادی 

را در مورد افغانستان به امریکا فروخت. 

امریکا تا ماه سپتامرب حتام مطالعاتش 

را انجام می دهد

بن بست(  و  )پختگی  مرحله  به  امریکا  دولت 

نتایج،  متام  خروج  زمان  تا  و  است  رسیده 

احتامالت و اتفاقات پیش بینی شده را بررسی 

را  می خواهد سیاست خارجی اش  و  می کند 

از راه های جدید بازتعریف  کند.

اگر امریکا نباشد، باز هم می تواند افغانستان 

قضیه  کند.  اقتصادی  و  نظامی  حامیت  را 

پیش   سعودی  عربستان  و  جنوبی  کوریای 

چشامن ما جریان دارد. در غیابت امریکایی ها 

کمک و حامیت از عربستان و کوریای جنوبی 

جریان دارد. هرچند باور نگارنده تا هنوز هم 

بیرون  افغانستان  از  امریکا  که  است  این  بر 

منی شود، امریکا برای زمین گیر کردن رقیبان 

سنتی اش که در مجاورت افغانستان موقعیت 

دارند، به افغانستان نیاز دارد.

نتیجه گیری 

اگر ديد آينده نگر و راهردى به منافع و اهداف 

قانع كننده یی  دليل  باشيم،  داشته  امريكا 

بخواهد  واقعا  امريكا  كه  يافت  منى توان 

افغانستان را ترک كند. مگر اينكه اين فرضيه 

ابتدايى را بپذيريم كه تصميم گريان سياست 

كشور  عمومى  افكار  تسليم  امريكا،  خارجى 

را  خود  درازمدت  منافع  قيد  و  شده  خود 

زده اند. شايد واشنگنت بر رس حضور محدود 

از  محافظت  نام  )زير  افغانستان  در  نظامى 

نهادهاى ديپلامتیک يا نريوى محدود مبارزه 

با ترور( در ازاى واگذارى بخش اعظم قدرت 

به طالبان با اين گروه، كنار آمده است. اگر 

شده  خود  ملت  عمومی  افکار  تسلیم  امریکا 

باشد پس  گزینه های زیر می تواند پیام نهایی 

امریکا برای افغانستان باشد :

۱- ما دیگر منی توانیم با طالبان درگیر شویم.

ابد  تا  که  رسیدیم  نتیجه  این  به   -۲

درافغانستان بوده منی توانیم.

ثبات  با  حضور  با  دیپلوماتیک  تالش   -۳

نظامی نتیجه منی دهد.

تهدید شویم،  افغانستان  از  دیگر  بار  اگر   -۴

باقوت برخواهیم گشت.

5- امریکا هیچ جنگی بدون هدف را به پیش 

منی برد، »حاال ما به اهداف مان رسیده ایم و 

پایان  نقطه  طوالنی مدت  جنگ  این  به  باید 

بگذاریم.«

خروج امریکا از افغانستان؛ اقدام عملی یا...

رویدادها

روزنامهنگار
سید اصغر اشراق

والی  سخنگوی  لونگ،  دیدار  مدنیت:  راه 

والیت لوگر با تایید این خر گفت که هفت تن 

از منسوبان محافظت عامه که مسوولیت تامین 

بر عهده داشتند،  را  امنیت معدن مس عینک 

در کمین گروه طالبان کشته شده اند.

آقای لونگ به روزنامه راه مدنیت گفت که این 

ولسوالی  سید آباد  روستای  در  )5ثور(  رویداد 

محمدآغه لوگر رخ داده است.

به گفتۀ وی، این رویداد هنگامی رخ داده که 

به  رنجر  عراده  یک  با  عامه  محافظت  نیروهای 

حرکت  در  عینک«  مس  غند  »قرارگاه  سوی 

بودند که با کمین گروه طالبان برخورد کرده اند.

تا اکنون گروه طالبان در این مورد اظهار نظر 

نکرده است.

در  عینک  مس  معدن  که  است  درحالی   این 

حمله  مورد  بار  چند  نیز  گذشته  سال  جریان 

از  شامری  آن  در  و  گرفت  قرار  طالبان  گروه 

محافظان این معدن کشته شدند.

شورای  عضو  هجران،  نفيسه  هم،  سویی  از 

مدنیت گفت  راه  روزنامه  به  والیت  این  والیتی 

گروه  کمین  با  عامه  محافظت  نیروهای  که 

طالبان برخورد منوده که در نتیجۀ شش تن آز 

آنها کشته و پنج تن دیگرشان زخمی شدند.

خانم هجران از وضعیت بد امنیتی این والیت 

انتقاد منوده و خواستار توجه مسووالن امنیتی 

جهت تامین امنیت والیت لوگر شد.

جنوب  ۴۰کیلومرتی  در  عینک  مس  معدن 

این  دارد.  موقعیت  لوگر  والیت  در  کابل  رشق 

ساحه دومین ذخیرۀ مس جهان را در خود دارد 

و از آن به عنوان منبع عظیم عایداتی افغانستان 

یاد می شود.

امور  وزیر  قریشی،  شاه محمود  مدنیت:  راه 

خارجۀ پاکستان در سخنانی گفته که در صورت 

عدم تفاهم و توافق سیاسی میان دولت و گروه 

در  داخلی  جنگ  وقوع  احتامل  طالبان، 

افغانستان قابل پیش بینی است.

آقای قریشی در مصاحبه با خرگزاری »آناتولی« 

افغانستان  صلح  روند  اهمیت  بر  تاکید  ضمن 

قطر  پایتخت  دوحه،  در  که  روندی  کرد:  عالوه 

به یک  باید  استانبول  با نشست صلح  آغاز شد 

نتیجه منطقی ختم شود.

او می گوید که پیرشفت روند مذاکرات می تواند 

نفع  به  که  شود  ثبات  و  صلح  برقراری  موجب 

منطقه خواهد بود.

همچنین وی در مورد ریسک های در مسیر صلح 

این  که  کرد  بیان  اما  منوده،  اشاره  افغانستان 

روند مزایای بسیاری داشته و باید از این فرصت 

طالیی برای استقرار صلح استفاده شود.

وزیر خارجۀ پاکستان در بخشی از صحبت هایش 

درباره خروج نیروهای امریکایی گفت: »رسانجام 

که  طور  هامن  کرد.  اتخاذ  تصمیمی  امریکا 

می دانید، دولت قبلی برای خروج، تاریخ تعیین 

ماه  اول  تا  امریکایی  نیروهای  که  کرد  اعالم  و 

می خارج خواهند شد. این اطالعاتی بود که به 

طالبان داده شد.«

از  امریکایی  نیروهای  خروج  قریشی،  گفتۀ  به 

افغانستان، یکی از مهم ترین خواسته های گروه 

طالبان در جریان مذاکرات بود.

می  که  بود  گفته  »طالبان  افزود:  همچنان  وی 

افغانستان  از  خارجی  نیروهای  ببینند  خواهد 

را  صلح  روند،  این  آنها  برای  می شوند.  خارج 

درخواست  این  امریکایی ها  می کند.  آسان تر 

فرصت  به  طالبان  که  امیدوارم  و  پذیرفتند  را 

و  بوده  واقف  دارد،  اختیار  در  که  جدیدی 

همچنان در این روند حضور یابد. ما قطعا آنها 

را تشویق خواهیم کرد تا در روند صلح دخالت 

داشته باشند.«

همچنین او در قسمت آخر صحبت هایش تاکید 

کرد که ما خواستار صلح و ثباتیم. منطقه از طریق 

افزایش تجارت منطقه  یی و رسمایه گذاری سود 

می برد، تا بتوانیم مواردی مانند توسعه نیافتگی، 

فقر و گرسنگی را برطرف کنیم.

کرده  اعالم  بایدن  دولت  که  درحالی ست  این 

را  امریکایی  نیروهای  متام  11سپتامر  در  که 

از افغانستان خارج خواهند کرد. همزمان با آن، 

ناتو نیز اعالم کرد که یک جا با نیروهای ایاالت 

متحده، افغانستان را ترک خواهند کرد.

در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 

گامنه زنی مبنی بر عدم مدیریت جنگ و صلح 

توسط نیروهای امنیتی افغانستان مطرح است، 

که  می گویند  حکومت  امنیتی  مسووالن  اما 

90درصد  از  بیش  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 

عملیات را انجام می دهند و توان مدیریت جنگ 

و تامین امنیت افغانستان را دارند.

داده  که  وعده  امریکایی  مقامات  همچنین 

مالی شان  حامیت  به  نیروهایش  خروج  از  بعد 

ادامه  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  با 

خواهد داد.

خـــبـرهـای داخــلـی

اخیر  روز  وقایع سیاسی چند  و  گزارش ها  از    

در  صلح  به  دست یابی  که  می شود  استنباط 

افغانستان چندان آسان و در دسرتس نیست.

استنکاف طالبان از رشکت در کنفرانس استانبول 

طرف های  سنگ اندازی  سخت،  رشایط  وضع  و 

جمهوریت رس راه این روند و تأکید امریکایی ها بر 

حامیت پایدار از قوای دفاعی- امنیتی افغانستان، 

را  طالبان  با  صلح  روند  که  است  رخدادهایی  از 

پیچیده تر ساخته است.

بودند؛  شده  بزرگ  توهم  یک  دچار  طالبان  گروه 

و  کرده  جمع  را  گلمش  خورده،  شکست  امریکا 

می رود، دولت افغانستان سست و لرزان و بی پایه 

فشار  برابر  در  امنیتی اش  و  دفاعی  قوای  است، 

از  داخلی  سیاسی  اختالفات  و  یک سو  از  طالبان 

سوی دیگر، از هم می پاشد و طالبان پیروزمندانه، 

بار دیگر بر رسیر امارت تکیه می زنند!

زودهنگام  خوش بینی  این  ذیل،  نکته  چند  اما 

طالبان را کم رنگ ساخته و سبب تشویش و تردید 

تازٔه آنان شده است:

در  فرامنطقه  و  منطقه  کشورهای  اکید  تأکید   -

عدم  بر  مبنی  انقره  و  ماسکو  دوحه،  نشست های 

بازگشت  بودن  ناممکن  یا  طالبانی  امارت  پذیرش 

نظام امارت به افغانستان.

حامیت  بر  مبنی  متحده  ایاالت  و  ناتو  تأکید   -

درازمدت از نیروهای امنیتی افغانستان.

- اختالفات درونی گروه طالبان بر رس نحؤه سازش یا 

مصالحه با دولت افغانستان.

- و فشار حداکرثی کشورهای منطقه بر طالبان برای 

حضور بر رس میز مذاکره و پرهیز از دوام خشونت.

نکتٔه اصلی این است که اصوال بافت  وجودی طالبان 

قسمی است که منی توانند خود را با ساختار اداری 

مدرن و دولت داری جدید سازگار کنند. 

فلسفٔه وجودی آنان برای جنگ، مجادله و خشونت 

است.  گروه  این  ماهیت  از  تفکیک ناپذیر  بخشی 

که  شوند  قدرتی  از  بخشی  طالبان  اینکه  توقع 

اقتصادی  و  سیاسی  توسعٔه  و  سازندگی  به دنبال 

باشد، آزادی های اساسی را پاس دارد، حقوق زنان 

را تأمین و ارزش های اساسی مدرن را تطبیق کند، 

بی جا و نامعقول می مناید. 

که  بهرت می دانند  بزرگ، خود  و  از خورد  طالبان؛ 

از قوانین مدنی و اصول اداری تبعیت  منی توانند 

کنند. آنان روحیات بدوی خود را در لباس رشیعت 

تطبیق  قانون  فرای  فردی،  گونٔه  به  و  من درآوردی 

می کنند و پروای هیچ اصول، نزاکت و پرنسیب را 

ندارند. وقتی فرد شامره یک این گروه در دیدار با 

وزیر خارجٔه امریکا محکم رس جای خود می نشیند 

هیچ  ایستاده اند،  حارضان  همٔه  اینکه  به رغم  و 

عرف سیاسی و دپلامتیک و حتی نزاکت و اخالق 

چه  منی فهمد،  یا  منی کند  رعایت  را  اجتامعی 

توقعی می توان از این گروه داشت؟ آیا فردای صلح 

و مصالحه، این افراد از رییس حکومتی که عضویت 

گروه طالبان را نداشته باشد، اطاعت خواهند کرد؟ 

آیا فرماندهان و رزمندگان این گروه در صورت ادغام 

و  فرماندهان، جرناالن  از  امنیتی،  در ساختارهای 

افرسان مسلکی فرمان خواهند برد؟ ادغام این گروه 

در متام نهادها و  ساختارها چه وضعی پیش خواهد 

آورد؟ من واقعا منی توانم این وضعیت را تصور کنم!

طالبان می دانند که آنها فقط در جنگ زنده اند، با 

جنگ نفس می کشند و ادامه حیات می دهند. در 

جنگ می شکفند، می بالند و انرژی می گیرند و نام 

و نشان و آوازه و شهرت می یابند، اما در صلح خوار و  

بی مقدار می شوند.

آنها از مصالحه تنها وضعیتی را جستجو می کنند 

که به تنهایی قدرت را قبضه کنند، بساط امارت را 

پهن و شالق امر و نهی را به دست بگیرند و تجربٔه 

امارت پیشین را دوباره تکرار کنند. ادغام این گروه 

ارزش های  پذیرش  و  کنونی  متحول  جامعٔه  در 

مدنی و قوانین عرفی از تصوراتی است که به ذهن 

منی نشیند!

پس چه باید کرد؟ رصف نظر از نیت های پنهانی 

کشورهای  برخی  برنامه های  و  غربی  قدرت های 

منطقه نسبت به افغانستان، به نظر می رسد وضعیت 

کنونی تا سالیان دیگر دوام کند و هم چنان شاهد 

حوادث ناخوشایند در کشورمان باشیم. 

است  ناممکن  طالبان  یک جانبٔه  پیروزی  امکان 

در  نیز  دولت  توسط  گروه  این  قلع وقمع  امکان  و 

احتامال  پس،  می رسد.  به نظر  بعید  کوتاه مدت 

روستاها  در  »امارت«  و  شهرها  در  »جمهوریت« 

همچنان تا زمان های دیگر دوام کند و برخوردها و 

جنگ ها میان هر دو طرف، هر روز از مردم ستم دیدٔه 

ما قربانی بگیرد.

یادداشت روز

»جمهوریت« در شهر
»امارت« در روستا!   راه مدنیت: اکر رستمی، سخنگوی وزارت 

که  می گوید  کشور  مال داری  و  آب یار  زراعت، 

قرار است طی سال جاری خورشیدی 38مرکز 

پروسس زعفران در هفت والیت که بیشرت تولید 

زعفران را دارد، ساخته شود.

آقای رستمی در صبحت با روزنامه راه مدنیت 

والیت های  در  پروسس  38مرکز  این  که  گفت 

و  کندز  فاریاب،  رسپل،  بلخ،  غزنی،  هرات، 

دایکندی ساخته خواهد شد.

افزایش  بر  مراکز  این  ساخت  وی،  گفتۀ  به 

کمک  زعفران  ارزش  و  کیفیت  محصوالت، 

که  کرد  تاکید  او  همچنان  کرد.  خواهد 

مهم ترین محصوالت صادراتی  از  یکی  زعفران 

افغانستان به شامر می رود.

طبق معلومات او، این 38مرکز با حامیت مالی 

اذعان  وی  می شود.  ساخته  افغانستان  دولت 

زراعت  وزارت  گذشته،  سال های  طی  که  کرد 

و  ایجاد  را  زعفران  پروسس  از 100مرکز  بیش 

این روند ادامه دارد.

همچنین سخنگوی وزارت زراعت از بخشی از 

انستیتوت  یک  بهره برداری  از  صحبت هایش 

بزرگ تحقیقاتی زعفران در کشور خر داده و 

روی  که  می باشد  انستیتوت  اولین  این  گفت: 

خواهد  کار  زراعتی  تحقیقات  و  ترویج  توسعه، 

زعفران  که  کرد  عالوه  رستمی  آقای  کرد. 

افغانستان طی چند سال گذشته از نظر تولید، 

رشد  صادرات  جهت  زمینه سازی  و  پروسس 

این  که  می رود  انتظار  و  داشته  چشم گیری 

موارد طی سال جاری نیز رشد کند.

خورشیدی  گذشته  سال  در  که  کرد  بیان  او 

وزارت  و  گردید  تولید  در کشور  زعفران  21تن 

تولید  رشد  در سال جاری جهت  قصد  زراعت 

زعفران، پیاز آن را برای دهقان ها توزیع کنند.

بنا بر آمار وزارت زراعت، سال گذشته هفت هزار 

و 500هکتار زمین زعفران کشت شده بود. با 

اکرث  در  کرونا  ویروس  شیوع  به دلیل  آن که 

شده  کاسته  تجارت  رونق  از  جهان  کشورهای 

نگرانی  که  می گوید  زراعت  وزارت  اما  است، 

زعفران  فروش  بازار  و  قیمت  در قسمت  جدی 

در  فروش  مارکت  و  ندارد  وجود  افغانستان 

بازارهای عربی و خارجی موجود است.

در عین حال، زعفران کشور جایزه نخست )سه 

ذایقه  بین املللی  انستیتوت  طالیی(  ستاره 

اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۱ میالدی کسب 

کرده.  انستیوت بین املللی ذایقه اتحادیه اروپا 

و  است  مستقر  بلجیم  کشور  بروکسل  در شهر 

تعیین  عرصه  در  معتر  بین املللی  نهاد  یک 

عرصه  در  غذایی  محصوالت  کیفیت  و  ذایقه 

جهانی می باشد.

راه مدنیت: وزارت زراعت، آب یاری و مال داری 

می گوید که طی سال گذشته خورشیدی یک هزار 

و 997مرتیک تن سویابین در رسارس کشور تولید 

شده است.

که  گفته  خرنامه یی  نرش  با  زراعت  وزارت 

سال  در  که  می دهد  نشان  وزارت  این  آمارهای 

۹۹7مرتیک تن  و  یک هزار  ۱۳۹۹خورشیدی، 

سویابین در رسارس کشور تولید شده است.

در ادامۀ خرنامه آمده که کاپیسا با تولید ۹۳۰تن، 

خورشیدی  گذشته  سال  طی  را  تولید  بیشرتین 

تحت  زمین  والیت ۶۲۰هکتار  این  در  و  داشته  

کشت سویابین قرار داشته است.

طبق معلومات وزارت زراعت، آب یاری و مال داری 

کشور بلخ، هرات، ننگرهار، پروان، تخار، بغالن، 

کندز، لغامن و هلمند نیز در تولید سویابین نقش 

مهم داشته اند.

همچنین در خرنامه تاکید شده که به صورت کل 

در رسارس کشور یک هزار و ۶۲۴هکتار زمین تحت 

کشت سویابین بوده است.

ویتامین  و  پروتین  از  رسشار  گیاه  یک  سویابین 

است که دارای ارزش غذایی زیاد می باشد.

کشت  زراعت،  وزارت  گزارش های  اساس  بر 

طرف  این  به   ۲۰۰۳میالدی  سال  از  سویابین 

مهم  زراعتی  قلم  یک  به  اکنون  و  یافت  ترویج 

تبدیل شده و در اکرثیت والیات کشت می شود.

زراعت،  وزارت  که  آمده  خرنامه  در  همچنین 

ترویج  و  گسرتش  به منظور  مال داری  و  آب یاری 

مرکز  در  دهقانان  برای  سویابین  کشت  بیشرت 

ساخته  نیز  سویابین  منایشی  قطعات  والیات  و 

است.

این وزارت از نبات سویابین به عنوان بدیل خوب 

کشت کوکنار نام برده و می گوید که کشت این 

نبات در والیت های بیشرتی رونق یافته است.

وزارت زراعت: ۳۸مرکز پروسس زعفران ساخته می شود

ادامه از صفحه ۳

سال 99خورشیدی؛ نزدیک به دوهزار تن سویابین تولید شد

کشته شدن هفت نگهبان 
معدن مس عینک

وزیر خارجۀ پاکستان: در صورت 
عدم توافق سیاسی، احتمال جنگ 

داخلی در افغانستان وجود دارد
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چرا علیۀ حزب دموکراتیک قیام شد؟

:»Lord of War« دیالوگ جاودانه از فلم

»میدانی زمین را کی به ارث می برد؟ فروشندگان اسلحه؛ چون 

بقیه در حال کشنت همدیگر هستند.«

بیست سال از حضور ایاالت متحده امریکا در افغانستان گذشت. 

جنوب  در  دلخواهش  هژمونی  به  را  امریکا  نه  تنها  که  حضوری 

و  امریکایی ها  دل  در  را  بی شامری  عقده های  بل  نرساند،  آسیا 

داد.  زیادی دست هر دو طرف  و عقده گشایی  رقیبانش کاشت 

روس ها، چینی ها، هندی ها و ایرانی ها در طول حضور امریکا در 

افغانستان برای این کشور و متحدانش درد رسهای جدی خلق 

کردند که به مولفه های بزرگ امریکا از امنیت و سیاستش گرفته 

کردند.  وارد  جدی  لطمه هایی  نظامی اش  حضور  و  اقتصاد  تا 

که  واداشت  احتاملی یی  گزینه های  به  را  امریکا  که  لطمه هایی 

هرازگاهی این تصامیم احتاملی در نوسان بوده و شکل مشخصی 

نداشته است. از مصارف هنگفت گرفته تا حضور فزاینده نظامی و 

استخباراتی، اما نه تنها آب از آب تکان نخورد؛ بل افغانستان را به 

بزرگ ترین مناد ضعف ایاالت متحده امریکا و جنگ افغانستان را 

طوالنی ترین جنگ این کشور عنوان کرد.

چرا خروج امریکا یک بارگی اعالم شد؟

توافق  یک  به  دست  دوحه  توافق نامه  در  امریکا  متحده  ایاالت 

شخصی با گروه طالبان زد که در حقیقت هیچ ارتباط  و منفعتی 

برای دولت افغانستان نداشت؛ یعنی به دولت افغانستان حیثیت 

کلک ششم را بخشید. این توافق نامه ریشه در مرحله گذار به سوی 

رسدرگمی  یک  در  امریکا  که  مرحله یی  هامن  یعنی  دارد.  افول 

بود  پاکستان  زیرا  گرفت،  قرار  پاکستان  عملکرد  برابر  در  کامل 

که از یک سو حامیتش را از گروه طالبان ادامه می داد و می دهد 

مبالغ هنگفت  و چین(  )امریکا  از هر دو طرف  دیگر  از سوی  و 

پولی دریافت می کرد . در زمان دولت ترمپ، پاکستان از سیاست 

برابر  به نظر می رسید و هیچ محدودیتی در  امریکا خیلی راضی 

نسبی  به گونه  بار  این  منی کرد،  احساس  خارجی اش  سیاست 

داستان فرق می کند و امریکا در دوحه خواست خودش مدیریت 

صحنه را به دست بگیرد و در نهایت دست به امضای توافق نامه با 

گروهی زد که این گروه از فکر انگلیسی، مدیریت امریکایی و پول 

سعودی به میان آمد و امروز علیه خودشان می جنگد.

فضای خشم آلود همزمان با نشست استانبول

انقالب  از  پیش  فضای  به  شباهتی  نه  ما  جامعه  امروز  فضای 

انتخابات  از  پس  اعرتاض های  به  نه  و  دارد   ۱۳57 سال  ثور 

سال۲۰۱۴؛ بل بیش از هر چیزی، شبیه به فضای جامعه امریکا 

پس از شوک حمالت ۱۱سپتامر ۲۰۰۱ است.

این  کرده اند،  تجربه  زمان  آن  در  را  فضا  آن  که  کسانی  شاید 

۱۱سپتامر،  حمالت  از  پس  فضای  در  کنند.  درک  را  شباهت 

جامعه امریکا به شدت بهت زده، خشم گین و تشنۀ انتقام بود. در 

چنین فضایی افکار عمومی گرچه به ظاهر دنبال پاسخ سواالت 

بتواند  روایتی می گشت که  پِی  واقع در  اما در  بود،  عقالنی اش 

که  روایت  هر  و  کند  ارضا  را  خشمش  شده،  که  قیمتی  به هر 

افکار عمومی  در  به رسعت  نبود،  میزان خشم جامعه  پاسخگوی 

مردود می شد و راوی آن با برچسب  »ضد امریکایی« »ضد مردمی« 

و »خاین« مورد هجوم قرار می گرفت.

حاال هم در افغانستان در چنین فضایی، آن روایتی رسمیت یافته 

تخلیه  برای  فرصتی  بی شامرش،  منطقی   خلل های  به رغم  که 

خشم جامعه را فراهم ساخته است. حتی روایت ساده لوحانه  یی 

می شویم  متحیر  می نگریم  آن  به  زمان  فاصله  با  امروز  وقتی  که 

با  افغانستان  مثل  به  جوان  قرش  دارای  جامعه  یی  چگونه  که 

نخبه،  فرهنگ،  و  فکر  اتاق  دانشگاه،  مستقل،  رسانۀ  تعداد  این 

تحلیل گر، بروزترین ابزار ارتباطی، جریان آزاد اطالعات و فرهنگ 

نقد و کنکاشگری، بی هیچ چون وچرایی آن را پذیرفت و سال ها 

هزینه های هنگفت و مخرب آن را متحمل شد.

از  عده  یی  بود  مدعی  که  شد  پخش  امریکا  توسط  که  روایتی  

جوانان مسلامن که مرکز فرماندهی شان در توره بورۀ افغانستان 

را  امریکا  مسافربری  هواپیامی  چهار  موکِت بُری  تیغ  با  بود، 

ربودند، با کمرتین تجربه در خلبانی، دو هواپیامی غول پیکر را 

دو  هر  و  کوبیدند  نیویارک  در  جهانی  تجارت  ساختامن های  به 

ساختامن را به طور کامل فرو ریختند و با دو هواپیامی دیگر به 

سمت پنتاگون و کاخ سفید روانه شد. روایت رسمی، علت این 

حمالت را »حسادت به آزادی و نفرت از سبک  زندگی امریکایی« 

موج  افغانستان  و  خاورمیانه  ملت های  در  گویا  که  کرد  معرفی 

می زند.

افغانستان  از  امریکا  خروج  خواهان  واقعا  کشور  چند  

هستند؟

خروج  خواهان  امریکا  از  منطقه  کشورهای  از  بسیاری  ظاهرا 

مسووالنه هستند تا مانع از آن شوند که بار امنیتی افغانستان بر 

پردۀ داستان طور  به نظر می رسد پشت  اما  منطقه تقسیم شود، 

دیگری است.

را  افغانستان  در  امریکا  حضور  بُعد  یک  از  ایران  و  هند  روسیه، 

می کنند ،  نگاه  قوا  توازن  یا   check and balance به عنوان 

دارند؛  نیز  را  خود  برنامه های  امریکا  برابر  در  حال  عین  در  اما 

چون به برنامه های احتاملی امریکا جهت ایجاد بحران در برابر 

خودشان آگاه شدند و پی بردند. روسیه و هند بیشرت بر گفتگو و 

مذاکره باورمند هستند، در حالی که این دو کشور در حصه نظم 

هژمونیک جایگاه ویژه و پرستیژ خاص خود را دارند و جهان نیز بر  

اهمیت شان آگاه است. ایران در این میان نگاه عقده مندانه نسبت 

به امریکا در افغانستان دارد، ایران از گزینه های مثل گروه های 

نیابتی اش و یا هم تجهیز طالبان تحت چرتش همواره به عنوان 

ابراز فشار بر امریکا در افغانستان نگاه می کند  و گاه گاهی هم از 

سیاست چراغ خاموش اش نیز استفاده کرده است.

هستند.  ناهمسو  کامال  فوق  کشور  سه  با  پاکستان  و  چین  اما 

به معنای ختم عمر سیاسی  افغانستان  در  مقتدر  بنای حکومت 

پاکستان است  و این را پاکستانی ها خوب می دانند.

تک  وجود  در  افغانستان  در  که  نفرتی 

دارد  وجود  پاکستان  برابر  در  افغان ها  تک 

خروج امریکا از افغانستان؛ 
اقدام عملی یا سناریوی نظری؟

سیاست نامه

تریبون حکایت روز

نویسنده
نبی ساقی

شـهرهای  در  افغانسـتان،  در  چـپ  و  راسـت  تقابـل 

بـزرگ به ویـژه کابـل، خیلی پیـش از کودتای ثـور57 آغاز 

شده بود. 

حرکت هـای الهـام گرفتـه از آموزه هـای سـیدجامل الدین 

دینی سـازی  درصـدد  کـه  اخوان املسـلمین  و  افغانـی 

بـه  خورشـیدی  چهـل  دهـۀ  از  حداقـل  بـود،  سیاسـت 

نیـز،  چـپ  جنـاح  در  بـود.  کـرده  آغـاز  جـدی  فعالیـت 

حـزب دموکراتیـک خلـق بـه صـورت زیرزمینـی یـا علنی، 

کـم ازکـم در همیـن دهـه فعـال بـود و سـعی داشـت، در 

میـان جوانـان و کارکنـان دولـت - بـه خصـوص در میـان 

نظامیـان- نفـوذ داشـته باشـد.  

تقابـل ایـن دو جهان بینـی، در اواخـر دهـۀ چهـل و متام 

دهـۀ پنجاه مشـهود و آشـکار بود و هر دو طـرف به لحاظ 

نظـری بـه تخریـب هم دیگـر و تبلیـغ اهـداف خودشـان 

بودند.  مـروف 

فعـاالن سیاسـی راسـت گرا، چپی هـا را دشـمن عقیـده 

و آرمـان سیاسـی خـود می شـناختند و بـا مخالفت هـا و 

تقابل هایـی کـه از قبـل داشـتند، بعـد از کودتـای 57 به 

صـورت موثـر و قدرت منـدی وارد معرکـه شـدند و رهـری 

تبلیغـات و تخریـب علیـه رژیـم را بـه عهـده گرفتنـد. 

از قضـا ذهنیـت و جهان بینـی روسـتایی و بکـر جامعـه 

در آن دوره، بـا افـکار و اندیشـه های سیاسـی و فرهنگـی 

خیلـی  سخن شـان  و  داشـت  کامـل  هم خوانـی  اینهـا 

بیشـرت از حـرف جنـاح مقابل، مورد پسـند واقع می شـد. 

مخالفـت بـا رژیـم 7 ثـور، علـل و عوامـل متعـدد داشـت، 

بـه  انگیزه هـا  و  عوامـل  آن  از  برخـی  بـه  اینجـا،  در  امـا 

صـورت فـرشده اشـاره می شـود:

تقابِل ثبات و تحول

شـعار اساسـی حـزب دموکراتیـک خلـق، مبـارزه بـا فقر، 

تحقق برابری و توسـعۀ کشـور بود. )کور، کالی، دودی(. 

ایـن شـعار امـا، بـرای ذهنیـت روسـتایی و محـروم مردم، 

شـعار انتزاعـی و بی ربـط معلـوم می شـد. 

مـردم بـا وجـود اینکـه  فقیـر و نامرفـه بودند، تنهـا چیزی 

کـه بـا پوسـت و مغـز و رگ و جـان خـود می شـناختند، 

ایـامن و اعتقـاد و فرهنگ شـان بـود. 

وقتـی فعـاالن سیاسـی راسـت گرا، توانسـتند رژیـم خلق 

را دشـمن عقیـده، فرهنگ و عنعنات مـردم معرفی کنند، 

جامعه از پیش رفت و توسـعه -که منی شـناخت چیسـت- 

در برابـر فرهنـگ و اعتقـادات خـود گذشـت. عقیـده بـه 

مـردم، حتـا مهم تـر از حیـات و زندگـی خودشـان بـود و 

طبعـا شـعار پیش رفـت و مبـارزه با فقـر، منی توانسـت، با 

انگیزه هـای اعتقـادی مـردم مقابلـه کند.

 

آگاهی مغشوش از سوسیالیزم در هر دوطرف

بسـیار،  رصاحـت  و  وضاحـت  بـه  سوسـیالیزم  هرچنـد 

توسـط رژیـم در حـال اجـرا و تبلیـغ نبـود، امـا تحسـیِن 

در  -لینینسـتی  مارکسیسـتی  حـل   راه  هـای  و  ایده هـا 

نوشـته های اعضـای حـزب و برنامه هـای دولتـی جایـگاه 

روشـنی داشـت و در رسـانه ها و نطق هـای دولتی منایان 

بود. 

بـا وجود این، از تعـداد معدودی در رده های باالیی حزب 

کـه بگذریـم، شـناخت و درِک درسـتی از سوسـیالیزم در 

هردو طـرف ماجرا وجود نداشـت. 

سوسـیالیزم کـه در اصـل، بحـث برابری خواهانـه نسـبت 

بـه مسـالۀ ثـروت و تولیـد و زمینه هـا، در جامعـه اسـت،  

منحـرف از مسـیر اصلـی خود و بیشـرت در چـوکات تقابل 

بـا مذهـب و عنعنـات، درک و فهمیـده می شـد.

وقتی در روسـتا کسـی می پرسـید سوسـیالیزم چیسـت؟ 

پاسـخی کـه بـه او داده می شـد در فضـا و بسـرت عقایـد 

و فرهنـگ بـود و مباحـث اقتصـادی و عدالت طلبانـۀ آن 

در  سوسـیالیزم  بنابرایـن  می شـد.  گذاشـته  مسـکوت 

جامعـه بـه دشـمنی بـا عقایـد و عنعنـات مـردم معرفـی 

شـکل  انزجـار  و  نفـرت  آن  علیـۀ  و  می شـد  فهمیـده  و 

می گرفـت.

ترس از آسیای میانه  یی شدن

شـوروی،  جامهیـر  اتحـاد  بعدهـا  و  تـزاری  روسـیۀ 

رسزمین هـای مسلامن نشـین آسـیانۀ میانه را بخشـی از 

بـود.  سـاخته  شـوروی  اتحـاد  خـاک 

نزدیکـی با شـوروی و اردوی سوسـیالیزم، برای بسـیاری 

از مـردم، بـا توجـه به خاطـرات تاریخی شـان از مهاجرت 

و آوارگـی عـامل خـان آخریـن امیـر بخـارا، به معنـای الغا 

و ادغـام افغانسـتان به خاک اتحاد شـوروی و محرومیت 

از عقایـد و فرهنـگ و زبـان خودشـان فهمیـده و تبلیـغ 

از  را  مـردم  مسـاله  ایـن  می شـد. 

از  و  از سوسـیالیزم  اتحـاد شـوروی، 

حـزب دموکراتیـک خلـق کـه هـوادار 

بـه  شـد،  مـی  خوانـده  سوسـیالیزم 

جامعـه  و  بـود  انداختـه  وحشـت 

مسـتعد مقابلـه بـود.

 

مسالۀ زمین

حـزب دموکراتیک خلق در نخسـتین 

فرمان هـای بعد از رسـیدن به قدرت، 

مسـالۀ توزیع عادالنۀ زمیـن، مالیات 

مرتقـی و گرفـنت زمیـن از فیودال هـا 

)بـه تعبیرخودشـان( و توزیـع آن بـه 

طبقـۀ کارگـر را اعـالم کرد. 

و  دارایـی  دادن  دسـت  از  تـرس 

و  خورده زمیـن دار  قـرش  منافـع، 

بـه  دولـت  از  را  کوچـک  مالـکان 

شـاه،  زمـان  در  انداخـت.  وحشـت 

زمیـن داران کوچـک و بـزرگ در واقـع، قـدرت سیاسـی 

روسـتا نیـز بودنـد. وقتـی منافـع این هـا به خطـر مواجه 

شـد، هـم خودشـان بـه قیـام پیوسـتند و هـم دیگـران را 

کردنـد. بسـیج  حکومـت  علیـۀ  رسعـت  بـه 

شورش مالک و مال

دو قدرتی که در آن زمان در جامعۀ روستایی افغانستان 

حرف شـان شـنیده می شـد خورده زمیـن داران )اربابـان( 

و مالهـا بودنـد. شـعارهای حـزب دموکراتیـک خلـق در 

جایـگاه  روی  مترکـز  بـا  اقتصـادی،  و  سیاسـی  عرصـۀ 

بـا  اعتقـادی  نظـر  از  و  اربابـان  منافـع  بـا  کارگـران، 

باورهـای مالهـا در تضـاد و تقابـل قـرار گرفتـه بـود. 

وقتـی ایـن دو قرش تاثیرگذار اجتامعی، با دولت مخالف 

شـدند، طبیعـی بـود کـه مـردم را علیـۀ رژیـم بشـورانند. 

و  داشـته  مهم تریـن  را  فرهنـگ  و  عقیـده  کـه  مردمـی 

دارایـی خـود حسـاب می کردنـد، بـه آسـانی از منفعـت 

مـادی و دو روزۀ دنیـوی می توانسـتند بگذرند و از عقاید 

و  بی تجربگـی سیاسـی  کننـد.  دفـاع  عنعنـات خـود  و 

شـور انقالبـی برخـی از اعضـای حـزب نیـز هـم باعـث 

وحشـت مـردم می شـد و هـم بهانـۀ بیشـرتی بـه دسـت 

مخالفـان مـی داد. 

روستا در برابر شهر

جامعـۀ افغانسـتان تا امروز یک جامعۀ روسـتایی و متکی 

بـه زراعـت اسـت. جامعـۀ روسـتایی و قبیله  یی مناسـبات 

و فرهنـگ اجتامعی خاص خـود را دارد. 

بـا  خلـق،  دموکراتیـک  حـزب 

تابوشـکنی های  و  آزادی هـا  برخـی 

یـا  داشـت  بـاور  یـا  کـه  اجتامعـی 

مـی داد  نسـبت  او  بـه  دشـمنانش 

ایجـاد  تقابـل  شـهر  و  روسـتا  میـان 

جامعـۀ  خواسـته های  بـود.  کـرده 

جهان دیـدۀ  و  تعلیم یافتـه  نسـبتا 

مناسـبات  و  فرهنـگ  بـا  شـهری، 

نداشـت.  مطابقـت  روسـتا 

حـزب  تـا  خـان  امان اللـه  دوران  از 

دموکراتیـک و از گذشـته های دورتـر 

عمـدۀ  گره هـای  از  یکـی  امـروز،  تـا 

فرهنـگ  تقابـل  افغانسـتان،  مسـالۀ 

شـهر و روسـتا بوده اسـت. قیام علیه 

واقـع  در  خلـق،  دموکراتیـک  حـزب 

قیـام روسـتا علیـۀ شـهر بـود و چـون 

روسـتا  در  کشـور،  مـردم  اکرثیـت 

بـا  مخالفـت  می کردنـد،  زندگـی 

بـه رسعـت در رسارس کشـور فراگیـر شـد. دولـت 

مداخلۀ بیرونی

تعـدادی از اسـالم گراهایی کـه خواهـان نقـش برجسـتۀ 

دین در سیاسـت بودند، قبل از انقالب 57 در پاکسـتان 

پنـاه بـرده بودنـد و از آنجـا علیـه رژیـم مبـارزه می کردند. 

کودتـای حـزب خلـق، فعالیت و انگیزۀ اینها را نیز بیشـرت 

کرد. 

مسـالۀ جنـگ رسد و تقابـل امریـکا و شـوروی نیـز در آن 

رشایـط، وارد صحنـه شـد و قیـام علیـه دولـت را حامیـت 

کـرد. در ایـران نیـز در همیـن سـال آخوندهـا بـه قـدرت 

رسـیدند و درصـدد صـدور انقـالب برآمدند. ایـن انقالب، 

انگیـزه و امیـد اسـالم گرایان افغان را برای ادارۀ کشـور با 

معیارهای خودشـان بیشـرت کـرد. رهران وعلامی شـیعه 

در افغانسـتان بیشـرت از دیگـران، بـرای مقابلـه بـا  حـزب 

دموکراتیـک از سـوی ایـران حامیت و تشـویق شـد.

ممکن اسـت قیـام و ایسـتادگی علیه حـزب دموکراتیک، 

علـل متعـدد و گوناگـون داشـته باشـد، امـا عواملـی کـه  

ذکـر شـد، از عوامـل عمـده و مهمـی آن قیـام به حسـاب 

می آیـد. 

خـود  خـاص  مناسـبات  آنکـه  از  عـالوه  تاریـخ،  جریـان 

دارای  گوناگـون  جنبه هـای  از  آن،  فهمیـدن  و  دارد  را 

اهمیـت اسـت، از جهـت رابطۀ مـردم و دولـت و به خاطر 

شـعارهای  همسـویی  و  دولتـی  سیاسـت گذاری های 

نیـز قابـل توجـه و دقـت  بـا خواسـته های مـردم  دولـت 

اسـت. 

تاریـخ بـه مـا یـادآوری خواهـد کـرد کـه دولت هـا چگونـه 

روحیـات و خواسـته های مـردم را درک کننـد و متناسـب 

بـا ایـن روحیـات و خواسـته ها برنامه ریزی داشـته باشـند 

و از تکـرار اشـتباهات گذشـته بپرهیزنـد. 

دانشجویروابطبینالمللایمان نوری

ادامه در صفحه 2

از دوران امان اهلل خان   
تا حزب دموکراتیک و از 

گذشته های دورتر تا 
امروز، یکی از گره های 
عمدۀ مسالۀ افغانستان، 

تقابل فرهنگ شهر و 
روستا بوده است. قیام 

علیه حزب دموکراتیک 
خلق، در واقع قیام روستا 

علیۀ شهر بود و چون 
اکثریت مردم کشور، در 
روستا زندگی می کردند، 

مخالفت با دولت به 
سرعت در سراسر کشور 

فراگیر شد.

تاریخ به ما یادآوری   
خواهد کرد که دولت ها 

چگونه روحیات و 
خواسته های مردم را 

درک کنند و متناسب با 
این روحیات و خواسته ها 
برنامه ریزی داشته باشند 

و از تکرار اشتباهات 
گذشته بپرهیزند. 
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تروپیزم، انگیزه  و میدان نیرو در داستان »مار«
)اثری از جان اشتاین بک(

فرهنگ
از کوچه رندان

داستان کوتاه »مار« اثر جان اشتاین بک براساس ناتورالیزم 

شکل گرفته است.  این داستان حیات حیوانات و بخصوص 

تجارتی  آزمایشگاه  دریک  را  خزندگان  و  بحری  حیوانات 

نشان می دهد.  این جوان  است  آن یک جوان  که صاحب 

نوع  این  فروش  و  خرید  به  و  می کند  تسلیخ  را  حیوانات 

حیوانات هم می پردازد.  

او باالی حیوانات مسلط است.  شبی یک خانم بلندقد به 

می شود.  طبیعت شناس  واردآزمایشگاه  غیرعادی  صورت 

جوان تحت تاثیر میدان نیروی آن زن قرار می گیرد.  داستان 

از نگاه طبیعت شناسی و روان شناسی عینی و روان شناسی 

حیوانات مخصوصأ تروپیزم اهمیت خاصی دارد.  این نبشته 

کوششی است برای شناخت بهرت این داستان ازنظر تروپیزم 

و انگیزه و میدان  نیرو.  

یک  تاثیر  تحت  که  است  فزیکی  کیمیایی-  عمل  تروپیزم، 

حالت  و  اناتومی  فزیولوژیک،  ازنظر  را  موجودات  نیرو، 

این  توسط  معموآل  می دهد؛  تغییر  دینامیک  و  استاتیک 

اصطالح،عمل جاذبۀ اشیای مقناطیسی و حرکات نباتات و 

حیوانات توجیه می شود.  از این عمل تروپیک، وجود انگیزه 

در درون موجودات حیه و وجود نیروها در بیرون از موجود 

حیه یا غیر حیه حتی انسان تبیین می شود.  

میدان   و  انگیزه  متقابل  عمل  و  تروپیزم  مار  داستان  در 

نیروهای بیرونی در یک آزمایشگاه و در جریان عمل برای 

نگهداری حیوانات مانند مار، موش، گربه،هشت پا، ماهی 

و  آزمایشگاهی  مشاهدۀ  دریایی، جهت  ستاره  و  مخصوص 

بخصوص مشاهدۀ میکروسکوپی مورد توجه قرار می گیرد. 

قسمت  یک  در  نیرو  و  ِانگیزه  متقابل  عمل  و  تروپیزم   این 

داستان فراتر از حیوانات قرار می گیرد و با ورود یک خانم 

ِازنظر روانی متفاوت ازحیطۀ رابطۀ حیوانات به رابطۀ انسان 

دیدگاه  این  می  کند.  با  مترکز  انسان  انسان-  و  حیوان   -

می توان داستان را در آزمایشگاه به دوقسمت متامیز تقسیم 

کرد.  

راوی داستان در آغاز به معرفی صاحب آزمایشگاه خصوصی 

می پردازد و وصف کار روزانۀ وی را در یک ساختامن جالب 

که تهداب آن دونیمه دارد؛ رشح می دهد.  یک نیمۀ آن در 

خشکه است و نیمۀ دیگرش در آب واقع شده.  داستان از 

به  فلیپس  داکرت  آن،  مرکزی  چهرۀ  ارتباطات  و  تبارز  نگاه 

دوقسمت تقسیم می شود.  

میان حیوانات  مناسبات  و  اول وصف حیوانات  در قسمت 

حیوانات  آن  با  آزمایشگاه  صاحب   ، فلیپس  میان  روابط  و 

بررسی می شود.  

در قسمت دوم با ورود یک خانم، داستان انکشاف می کند 

و  حیوانات  آزمایشگاه،  خانم،  آن  میان  جدید  رابطۀ  و 

داکرت)صاحب آزمایشگاه( به وجود می آید.  

داکرت در آزمایشگاه مطابق اصول علمی کار می کند.  بر پایۀ 

این اصول، بسیاری از حیوانات را در برابر هم قرار می دهد 

تا خورده شوند، یا زهرش کار حیوان دیگررا یک طرفه کند 

یا این که آنها را تسلیخ می کند و در برابر میکروسکوپ برای 

مشاهده قرار می دهد.  اما اخالقآ به خود اجازه منی دهد که 

اشخاص  لذتجویانۀ  خواست های  یا  تفریح  برای  حیوانات، 

مورد اذیت قرار بگیرند.  

آزمایشگاه در حقیقت هم یک منایشگاه تاریخ طبیعی است 

پرداخته می شود.  فروش حیوانات  و  به خرید  آن  در  و هم 

بازار کنرسوفروشی  که  واقع شده  در جایی  آزمایشگاه   این 

ساردین است.  در منزل دوم روی پایه هایی که زینه های آن 

به خشکه وصل می شود، به طور جالبی بنا گردیده است.  

هم  ساحه  در  حیوانات  پیداکردن  برای  آزمایشگاه  داکرت 

می رود.  از جاهای مختلف حیوانات را جمع آوری می کند. 

 داستان مار از وصف حرکت داکرت فلیپس جوان که محل 

ماهیگیری را ترک می کند؛ آغاز می شود.  روایت می شود که 

آن وقت هوا تاریک شده بود.  

»اوکوله پشتی خود را به شانه انداخت و از برکۀ ماهگیری 

که  کلوش هایش  با  و  رفت  باال  سنگ ها  شد.  ازتخته  دور 

صدای به زمین خوردن آن بلند بود از کوچه عبور کرد تا به 

آزمایشگاه تجارتی خود که در کوچۀ کنرسوسازی »مونرتی« 

واقع بود؛ رسید.  چراغ های کوچه روشن شده بود.  ساختامن 

کوچک آزمایشگاه در رستۀ کانرسوفروشی ها که دو طرفش 

می شد؛  دیده  ساردین  بزرگ  بوتل های  از  پر  دکان های 

از  فلیپس  بود.  داکرت  شده  ساخته  خشکه  و  آب  میانۀ  در 

پله های چوبی باال رفت و در را باز کرد.«  

ساختامن  موقعیت  و  داکرت  معرفی  از  مقدمه  این  با 

می شود.  رابطه  داخل  اول  قسمت  به  داستان  آزمایشگاه، 

مطرح  حیوانات  با  آزمایشگاه  صاحب  به عنوان  فلیپس 

رابطۀ  که  می شود  داده  نشان  قسمت  این  می گردد.  در 

متقابل میان فلیپس و حیوانات نحوۀ رفتار حیوانات را تعیین 

موش های  فلیپس  آمدن  با  که  می شود  می کند.  مشاهده 

سفید در قفس هایشان خود را به باال و پایین سیم ها زدند و 

پشک های زندانی برای شیر رسوصدا انداختند.  داکرت برای 

حیوانات هامن نیروی بیرونی است که حیوانات با مشاهدۀ 

آن انگیزه پیدا می کنند و در تالش می شوند که با او ارتباط 

گرسنگی  برابر  در  پاسخ  با  آن ها  برای  کنند.  فلیپس  قایم 

را  فلیپس غذا  و تشنگی رشطی شده است.  آنها در وجود 

می بینند.  

هوش حیوانی و موجودیت روشنی و وجود فلیپس ازطریق 

وصف اتاق کار و قفسه های شیشه یی مارهای زنگی به بیان 

درنظر  مارها  برای  زندگی  فضای  یک  را  اتاق  می آید.  اگر 

فعالیت های  و  نیرو که وجود  از  نوعی  بگیریم؛ در حقیقت 

دارد  استیال  زندگی  فضای  این  در  آنست؛  نشانۀ  فلیپس 

را  فزیولویک  و در مجموع  و کیمیاوی  فزیکی  تعامالت  که 

با فعالیت های مارها  در درون مارها به جریان می اندازد و 

این  در  روایت  که  می یابد.  طوری  و سمت  متبارز می شود 

فضا با دقت، حرکات فلیپس را هر لحظه ثبت کرده تا اثرات 

آن به عنوان یک نیروی موثر برمال گردد؛ اثرات متقابل این 

مارها  حرکات  مشاهدۀ  باعث  که  انگیزه هایی  در  حرکات 

می گردد؛ نیز دیده می شود.  

انتخاب چیزها  و  فلیپس در مکان ها  قرار گرفنت  چگونگی 

فلیپس  وجود  از  برآمده  گوناگون  نیروهای  تبارز  از  نوعی 

نیرو  در میدان  نیرو است.  در این روایت، روشنی به عنوان 

شناخته می شود؛ کوله پشتی تر نیز با نیرو مرتبط است.  

و  کرد  روشن  را  کار  اتاق  خیره کنندۀ  چراغ  فلیپس  »داکرت 

کلکین  انداخت.  کنار  زمین  روی  را  خود  تر  کوله پشتی 

ان  در  زنگی  مارهای  که  رفت  قفس های شیشه یی  نزدیک 

می زیستند؛ تکیه داد و به آن ها نگریست.«  

موکد  را  مارها  دریافت  و  شناخت  یا  هوش  موضوع  راوی 

تشخیص  را  بیگانه  و  آشنا  مارها  که  این  به  و  می سازد 

»مارها در گوشه های  اشاره منوده می گوید که:  می دهند؛ 

قفس دسته دسته چنر زده بودند و راحت کرده بودند.  اما 

چیزی  به  انگار  تارشان  بود.  چشمهای  واضح  رسهایشان 

تکیه  قفس  به  جوان  مرد  که  همین  اما  منی نگریست؛ 

پشت  و  سیاه  نوک های  با  شگاف دارشان  زبان های  داد 

صورتی رنگ بیرون آمدند و آرام به باال و پایین تکان خوردند 

و بعد که مارها فلیپس را شناختند؛ زبانک های خودشان را 

درون دهان بردند.«  

درون  گاهی  آزمایشگاه،  ساختامن  بیرون  گاهی  روایت 

آزمایشگاه را به وصف می گیرد.  در بیرون، شسنت پایه های 

بنای ساختامن که داخل آب نصب شده اند، توسط امواج 

فلیپس،  داکرت  آزمایشگاه  درون  می آید.  در  وصف  به  دریا 

اتاق ها و ابزار و و سایل از یک طرف و حیوانات ازطرف دیگر، 

در ارتباط هم به رشح می آیند.  دروازه آزمایشگاه مستقیم به 

اتاق کار باز می شود و از اتاق کار به اتاق خواب دروازه یی 

است.  راوی روی وسایل و اشیای شخصی و مسلکی موجود 

و  آزمایشگاهی  فعالیت  نحوۀ  تا  کند  مترکزمی  اتاق ها  در 

و  شخصی  زندگی  در  را  طبیعت شناس  یک  روزانۀ  حیات 

مسلکی به منایش بگذارد. 

» فلیپس جمپر چرمی خود را درآورد، آتشی در بخاری بزرگ 

گذاشت.  یک  بخاری  روی  آب  چای جوش  افروخت.  یک 

قطی لوبیا در آن انداخت.  ایستاد.  به کوله پشتی خود در 

روی زمین نگاه کرد.  فلیپس، جوان و باریک اندام بود.  چون 

داشت.  کارکرده یی  چشامن  می دید؛  میکرسکوپ  به  زیاد 

کرد.  صدا  گرگر  بخاری  اتاق  بود.  در  کوتاه  و  بور  او   ریش 

 گرمایی از آن بیرون زد.  کار فلیپس با دریا، آب و حیوانات 

بیرون ساختامن  در  دیده می شد  که  .  طوری  بود  دریایی 

آزمایشگاه چنانکه گفتیم در نیمه با آب ارتباط داشت.

  موجهای کوچک، پایه های ساختامن را آرام آرام می شستند. 

با  آزمایشگاه  که  است  مشخص  هم  ساختامن  داخل   در 

اتاق  اطراف  قفسه های  دارد.  در  ارتباط  دریایی  حیوانات 

از منونه های حیوانات  انباشته  کار پشت رسهم ظرف های 

دریایی بود که به وسیلۀ آزمایشگاه خرید و فروش می شد.« 

وصف اتاق خواب و اتاق کار داکرت فلیپس دو جلوۀ زندگی 

او را که تنگاتنگ باهم هامهنگی داشتند؛نشان می دهد. 

» داکرت دری را گشود.  به اتاق خوابش رفت.  اتاق خواب یک 

حجرۀ انباشته از کتاب، با یک تخت خواب سفری، یک چراغ 

روی میزی و یک چوکی چرمی ناراحت بود.  کلوش هایش را 

اتاق  به  پوشید.  وقتی  را  پشمی اش  رسپایی های  و  درآورد 

می کرد.  زمزمه  چای جوش  در  آب  برگشت  کار(  اول)اتاق 

چراغ  سفیدرنگ  نور  برابر  میز  روی  را  پشتی اش   کوله 

گذاشت.  ده بیست تا ستارۀ دریایی معمولی از آن درآورد. 

 آنها را پهلوی هم روی میز چید.  

پیوند  پشک،  و  مخصوص  ماهی  پا،  هشت  موش ها، 

مکانی یا پیوند غذایی که توسط فلیپس تامین می شد در 

آزمایشگاه داشتند.  ارتباط میان فلیپس و حیوانات ارتباط 

فلیپس  برابر  در  رفتار  از  نوعی  بود.  حیوانات  جانبه  دو 

را  آنها  تشنگی  و  گرسنگی  هم  فلیپس  و  می دادند  نشان 

رفع می کرد.  درفضای زندگی آزمایشگاه میان انگیزه درونی 

حیوانات و میدان  نیرو که در محور آن فلیپس بود؛ ارتباط 

از آن که  قایم می گردید.  چشم های کارکشته فلیپس پس 

متوجه موش های پررسوصدای قفس های سیمی شد؛ یک 

مشت دانه از یک پاکت کاغذی درآورد و در ظرف غذای آنها 

ریخت.  موش ها در یک چشم به هم زدن از سیم ها پایین 

جستند و خود را روی دانه ها انداختند.«  

در این آزمایشگاه حرکات و رسنوشت پشک ها جالب است. 

می کند.  زندگی  خشکه  در  و  است  خانگی  حیوان   پشک 

 ارتباط میان فلیپس و پشک ها نه تنها ارتباط غذایی است؛ 

نیز در آن تبارز دارد.  نوازش و مواظبت  از مهرورزی  نوعی 

امر  این  و  می آورد  وجود  به  آنها  در  را  مهری  حیوانات؛  از 

نوازش  طلبیدن  نشانۀ  که  بدن  با حرکاتی چون خمیدگی 

است؛ توسط حیوانات نشان داده می شود. 

که  دو ظرفی  میان  قفسه شیشه یی  باالی  شیر  بوتل  » یک 

درظرف  و  بود  شناور  کوچکی  هشت پای  آن ها  از  یکی  در 

قرار داشت.  داکرت  دیگری ماهی مخصوصی شنا می کرد؛ 

فلیپس بوتل شیر را برداشت و به قفس پشک ها متوجه شد. 

 اما پیش از این که ظرف های شیر را پر بکند )به اتاق مرگ 

برای پشک های  را  نعلبکی ها  بعد  و  پشکها رسیدگی کرد( 

دیگر پر کرد.  یکی از پشک ها زیر دستش خم شد.  داکرت 

آرام خندید و گردن اورا ناز کشید.«

  از سوی دیگر، در این آزمایشگاه ، تسلیخ و ترشیح اناتومی 

این کار  به مرگ قصدی پشک می شود.  فلیپس که  منجر 

و  ندارد  وجدان  ناآرامی  می دهد؛  انجام  علمی  لحاظ  به  را 

انتخاب  آزمایشگاه  این  در  پشک  برای  که  مرگی  نحوۀ  نیز 

می شود؛ استفاده از گاز است.  

»در ِ قفس را باز کرد و به آرامی یک پشک بزرگ آل پلنگی 

موفرفری را از آن به در آورد.  پشک را لحظه یی نوازش کرد 

و بعد او را در صندوق کوچکی گذاشت که رنگ سیاه به آن 

زده بودند.  درش را بست و آن را قفس کرد و بعد شیردهن 

را که گاز را به اتاق مرگ )یعنی هامن صندوق( می فرستاد 

گذشت.  سیاه  صندوق  در  آرامی  و  کوتاه  تقالی  کرد!  باز 

 لحظات بعد صندوق آرام شده بود.  شیر دهن گاز را به حال 

از گاز  پر  باید  اینکه صندوق در بسته  برای  خود گذاشت؛ 

شود.«)وبدین صورت، گاز پشک را کشت.(

در این آزمایشگاه ، بخاری برای گرمی اتاق استفاده می شود 

ولی می توان از آن در پخت نیز مستفید شد.  غذا پخنت و 

در  او  آزمایشگاهی  کارهای  با  طبیعت شناس  غذای  رصف 

هم می آمیزد. 

» روی بخاری ، چای جوش آب قل قل می جوشید و با جوش 

فلیپس  می خورد.  داکرت  لوبیا  از  پر  بوتل  دور  به  و خروش 

قطی لوبیا را با یک انرک بزرگ درآورد.  رسش را باز کرد و 

لوبیاها را در یک بشقاب شیشه یی ریخت.  

به خوردن آن مشغول شد.  لوبیاها که متام شد؛ بشقاب را 

در روشویی گذاشت.  

بود.  فلیپس  توجه  مورد  دریایی  ستاره  خوردن  غذا  حین 

های  می دید.  ازستاره  میز  روی  دریایی  ستارۀ  به   فلیب 

دریایی که روی هر پرۀ شان، خط سفیدی بود؛ قطرات ریز 

مایع سفید رنگی تراوش می کرد.« 

آزمایشگاه وسایل و اسباب زیادی دارد.  این وسایل و اسباب 

یک بخش حیات آزمایشگاهی است. 

» فلیپس به طرف املاری و سایل و اسباب رفت.  از این قفسه 

و یک دسته ظرف های شیشه یی کوچک  میکرسکوپ  یک 

درآورد.  ظرف ها را یکی بعد از دیگری به وسیلۀ شیردهنی از 

آب دریا پر کرد و آنها را کنار ستاره های دریایی ردیف منود.  

ساعت در آزمایشگاه مهم است.  ساعتش را از بند دستش 

بازکرد و آن را روی میز زیر نور سفید گذاشت.  

تسلیخ  دریایی  حیوانات  آزمایشگاه،  درداخل  که  درحالی 

حال  موج ها  دریا  در  ازساختامن  بیرون  در  می شدند؛ 

را  بنا  زیر  پایه های  کوتاه  آه های  با  داشتند.  موج ها  دیگر 

می شستند.  

ستاره های  روی  آزمایشگاهی  فعالیت های  برای  فلیپس 

میز  روک  کند.  از  رشوع  را  کار  گرفت  تصمیم  بحری 

قطره چکانی درآورد و روی ستاره های دریایی خم شد.« 

بدین صورت، قسمت نخست روایت مار که در ان فلیپس با 

حیوانات مطرح است ختم می شود.

 های پیغمر! های پیغمر!

قد برافراز و امتت بنگر

از بر ما چین تا در خاور

مرگ شان همره، دردشان یاور

                             

        های پیغمر! 

های پیغمر!

بوسنی در زخم، می زند پهلو

ز الجزایزغم، می کند سو سو

از فلسطین خون می رود هر سو

از دیار من، دود و خاکسرت

                                 های پیغمر!                

های پیغمر!

قد برافراز و قتل امت بین

از رسایو  و تا، رس زمین چین

بر خرابۀ قدس، لحظه یی بنشین

خانه را مگذار بر کف کافر

                                های پیغمر! 

های پیغمر!

فرصتی دریاب، شام و عامن را

گریه یی رسکن، مر خراسان را 

مویه یی آغاز، تاجیکستان را

آیتی خوان بر، مسجد بابر

                              های پیغمر! 

های پیغمر!

فرقه بازی ها گشته اسالمت

جز دکان داری، نیست با نامت

می رود برباد، گنج انعامت

از تو جز حرفی، نیست بر منر

                                 های پیغمر! 

های پیغمر!

آنچه که پیداست هیرو هامون است

گر بود دجله یا که جیحون است

خطۀ اسالم غرقه در خون است

داعیان ره، نوکر و چاکر

                               های پیغمر! 

های پیغمر!

هر طرف اینجا در دیار من

می شود برباد، خانه و خرمن

کشته می گردند، مومن و محسن

بر رس هو کوی، در پس هر در

                               های پیغمر! 

های پیغمر!

کودکان فقر، اندرین وادی

رو به نومیدی، رو به بربادی

خواهران از سوگ، آه و فریادی

مادران در خون، جامه و معجر

                             های پیغمر! 

های پیغمر!

تا کجا قتال، فتنه انگیزد

تا چه حد نامرد، خون ما ریزد

تا به کی باطل، با حق استیزد

با به کی خلق و، این ستم گسرت

                             های پیغمر! 

های پیغمر!

می کشد منرود، مومنان را این

زیر نام تو، زیر نام دین

می زند آتش، هر سو بد آیین

هین گذاری کن، سوی این محجر

      های پیغمر! های پیغمر!

قهار عاصی

گل احمد یام
نویسنده و استاد دانشگاه



madanyatdai ly.com 5 سال دهم   شامره 728      سه شـنبه 7 ثور  1400
تحقیق

اسدالله پژمان؛ کارشناس حقوق برش/ قسمت چهاردهم

هـ- اعالمیه پناهندگی رسزمینی )1967(

اعالمیـه پناهندگـی رسزمینـی در 14دسـامر 1967 طی قطع نامه شـامره 

2312 بـه اتفـاق آرا توسـط مجمـع عمومـی بـه تصویـب رسـید.  بـر مبنای 

ایـن اعالمیـه: هـر فـردی که به خاطـر نقض اصـول اعالمیـه جهانی حقوق 

بـرش، حیـات، جسـم و جـان و آزادی اش در معـرض خطـر باشـد صالحیـت 

پنـاه جسـنت دارد. در بنـد دوم مـاده 14 اعالمیـه جهانی حقـوق برش آمده: 

» در مـوردی کـه تعقیـب واقعـا مبتنـی بـه جـرم عمومـی و غیـر سیاسـی 

و رفتارهـای مخالـف بـا اصـول و مقاصـد ملـل متحـد باشـد، منی تـوان از 

ایـن حـق اسـتفاده منـود.« در اعالمیـه پناهندگـی رسزمینـی گفتـه شـده 

کـه کشـورها بـا دادن پناهندگی بـه افراد بنـد دوم ماده چهاردهـم اعالمیه 

ایـن  و  منی شـوند  بین املللـی  مسـوولیت  دچـار  بـرش،  حقـوق  جهانـی 

پناهندگـی بایـد توسـط سـایر کشـورها محرتم شـمرده شـود. 

نکتـه مهـم دیگـر کـه در اعالمیـه رسزمینـی تریـح شـده این اسـت که از 

سـایر کشـورها خواسـته شـده در راسـتای وحدت بین املللی باید اقدامات 

الزم بـرای کاهـش بـار کشـورهایی کـه پناهنـدگان نخسـتین بـار بـه آنجـا 

وارد می شـوند، همـکاری کننـد و در کشـور خـود پذیـرش داشـته باشـند.  

همچنیـن در ایـن اعالمیـه اشـاره شـده کـه هیـچ فـردی را نبایـد بـه اخراج 

یـا بازگشـت از نقطـه مـرزی محكـوم منـود به صورتـی كـه ناچـار شـود بـه 

رسزمینـی برگـردد یـا در رسزمینـی باقـی مبانـد كـه در آن به خاطـر نقـض 

اصـول اعالمیـه جهانـی حقـوق بـرش حیات، جـان و جسـم یـا آزادی اش در 

معـرض خطـر قـرار دارد. ایـن اصـل در مـورد افـرادی كـه به دالیـل روشـن 

خطـری علیـه امنیـت كشـور پذیرنـده به شـامر می آیـد یـا به دلیـل حكـم 

حسـاب  بـه  كشـور  آن  علیـه  خطـری  جـدی،  جـرم  یـك  ارتـكاب  قطعـی 

می آینـد قابـل اجـرا نخواهنـد بـود.

و- قطع نامه های سازمان ملل

مفهـوم  توسـعه  در  منی تـوان  را  متحـد  ملـل  سـازمان  قطع نامه هـای 

پناهندگـی و توسـعه صالحیت هـای کمیسـاریای عالـی امـور پناهنـدگان 

را نادیـده گرفـت. سـازمان ملـل متحد نظر بـه رضورت در مـورد پناهندگان 

ملـل  سـازمان  قطع نامه هـای  منوده انـد.  صـادر  متعـدد  قطع نامه هـای 

متحـد در مـورد پناهندگان شـکل اختصاصی داشـته و به صورت مشـخص 

در گـروه خـاص از پناهنـدگان را هـدف قـرار داده و در مـورد آن قطع نامـه 

صـادر منـوده اسـت. 

 1129 )XI( 1006 و )ES-II( در ايـن خصـوص مي تـوان بـه قطع نامه هـای

 1784)XVII( ،1176 )XII( در مـورد پناهنـدگان مجـاری، قطع نامه هـای

 ،1286)XIII( در مـورد پناهنـدگان چینی در هانـگ كانگ، قطع نامه هـای

)XVI( ،1500 )XV( ،1389 )XIV( 1672 در مـورد پناهنـدگان الجزایـری 

در مراكـش و تونـس، قطعنامـه )XVI(1671 در مـورد پناهنـدگان آنگـوال 

در زئیـر، قطع نامـه )XX( 2040 در مـورد پناهنـدگان از پاكسـتان رشقـی، 

 )XXX( 2958 در مـورد پناهنـدگان سـودانی، قطع نامـه)XVII( قطع نامـه

3455 در مـورد آوارگان هندوچیـن، قطع نامه هـای 32/119 و 31/126 در 

مـورد پناهنـدگان دانشـجو در افریقـای جنوبـی و باالخـره قطع نامه 3270 

در مـورد پناهنـدگان در افریقـای جنوبـی اشـاره كرد.

بـه عـالوه مجمـع عمومـي غالبـاً بـه وضعيت هـاي خـاص پناهنـدگان در 

نقـاط جغرافيايـي مشـخص خصوصاً در افريقـا اشـاره دارد. اهميت هر يك 

از ايـن قطع نامه هـا نيازمنـد تعبـري و تفسـري خـايص اسـت. برخـي از ايـن 

قطع نامه هـا تنهـا به منظـور جلـب توجـه بـه يـك وضعيـت ويـژه يـا اهميت 

قائـل شـدن بـراي گروهـي از پناهنـدگان صـادر شـده اند و در مـورد برخـي 

ديگـر مجمـع عمومي خواسـته اسـت تا مجوزهـاي ويژه  یی جهـت كميرس 

عـايل بـراي كمـك به پناهنـدگان خـايص را صادر منايـد. ايـن قطع نامه ها 

در مـورد افـرادي اسـت كـه رسـامً در حـوزه مسـووليت کمیسـاریای عالـی 

آنهـا  بـه  امـور پناهنـدگان قـرار مني گرينـد؛ بـل كمـك  سـازمان ملـل در 

در چارچـوب مفهـوم »مسـاعي جميلـه« قـرار مي گـريد. شـايد وجـود ايـن 

قطع نامه هـا بـراي احـرتاز تعيـن وضعيـت پناهنـدگان به صـورت رسـمي 

باشـد، هم چنان كـه مسـاله تعيـن وضعيـت پناهنـدگان به صـورت جمعي 

تحـت همـن عنـوان آمـده اسـت. همچنین صـدور قطع نامه در مـورد زنان 

و اطفـال پناهنـده یکـی از مـواردی مهـم دیگـر اسـت که از سـوی سـازمان 

ملـل صـادر گردیـده اسـت. در ایـن قطع نامه تأکید شـده که توجـه به زنان 

و اطفـال مسـتلزم توجـه بیشـرت می باشـد. 

ز- اعالمیه کنفرانس جهانی حقوق برش

اعالمیـه کنفرانـس جهانـی حقوق بـرش در 25 جـون 1993 در وین، یکی از 

کنفرانس هـای مهـم بـود کـه در بخش هـای مختلـف حقوق بـرش از جمله 

موضـوع پناهنـدگان توجـه منـوده اسـت.  بنـد 13 فصـل دوم ایـن اعالمیه 

آمـده اسـت: » کنفرانـس جهانـی حقـوق بـرش تأکیـد می کنـد کـه هـر فرد 

کـه تحـت اذیـت و آزار قـرار دارد بدون تبعیـض از هر نظر حـق دارد درصدد 

جسـتجوی پناهندگـی بـه کشـور دیگـر و برخـورداری از حـق پناهندگـی 

باشـد و حـق دارد بـه کشـور خـودش بـاز گـردد. در همین رابطـه کنفرانس 

جهانـی بـر اهمیـت اعالمیـه جهانـی حقـوق بـرش، کنوانسـیون1951 در 

ایـن  در  اسـناد منطقه  یـی  و  پروتـکل 1967  پناهنـدگان،  مـورد وضعیـت 

تعـداد  کـه همچنـان  از کشـورهایی  کنفرانـس  تأکیـد می منایـد.  زمینـه 

آنهـا  میزبـان  و  کـرده  قبـول  خـود  رسزمیـن  در  را  پناهنـدگان  از  زیـادی 

می باشـند و نیـز دفـرت کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان به خاطـر اهتاممی 

کـه در انجـام مأموریـت محوله دارد تشـکر و سـپاس گزاری می مناید. عالوه 

بـر ایـن کنفرانـس از دفـرت آژانس سـازمان ملل بـرای کار و رفـاه پناهندگان 

فلسـطینی در خـاور نزدیـک سـپاس گزاری می منایـد. کنفرانـس حقـوق 

از  بـرش  حقـوق  فاحـش  نقـض  کـه  می کنـد  تأییـد  را  مطلـب  ایـن  بـرش 

جملـه در مخاصـامت مسـلحانه از عوامـل پیچیده یـی اسـت کـه منجـر 

بـه آواره شـدن مـردم می شـود. هرچنـد در سـال 1977 بـه تصویـب مجمـع 

عمومـی، مناینـدگان تام االختیـار کشـورها بـرای ایجـاد یـک کنوانسـیون 

جدیـد پناهندگـی اجـالس متعـدد برگـزار منودند امـا به نتیجه نرسـیدند.
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اجتامع

روایتی آزاردهنده از دوره طالبان!

سـال  نخسـتین  و  بـود  سـال ۱۳75  میـزان  مـاه    

حضـور طالبـان در کابـل. کـودک 5 سـاله بـودم و ایـن 

واقعیـت تلـخ اتفـاق افتـاد و تـا امـروز کـه بیشـرت از 25 

سال از آن می گذرد، ذهنم را می آزارد.

عوامـل زیـادی نـزد طالـب جرم پنداشـته می شـد. یکی 

از ایـن عوامـل پنجشـیری بـودن بـود. هویـت خانـواده 

پـدرم  بـودن.  پنجشـیری  بـه  بـود  گـره خـورده  هـم  مـا 

پنجشـیری بـود و هم چنـان افـرس سـابقه دار پولیس. در 

وزارت هـای خارجه، تحصیـالت عالی و وزارت داخله کار 

کـرده بـود. آخرین مسـوولیت دولتی اش آمـر بیز مرکزی 

وزارت داخلـه در کابـل بـود. در زمـان حکومـت پروفیرس 

می کـرد  کار  پسـت  ایـن  بـه  شـهید  برهان الدین ربانـی 

کـه حکومت سـقوط کـرد. از همین خاطـر طالبان برای 

از گاهـی  و هـر  بودنـد  لُـچ کـرده  پـای  دسـتگیری اش 

جاسوسان شـان گـزارش میدادنـد و افراد طالبان پشـت 

دروازه خانـه آمـده و پرسـان پـدرم می کردنـد.

 چـون نـزد طالبـان پنجشـیری بـودن بزرگ تریـن جـرم 

به شـامر می رفـت و اینکه پـدرم افرس پولیس بود؛ شـاید 

همیـن  از  می شـد.  برابـر  چنـد  طالبـان  نـزد  جـرم اش 

خاطـر هفتـه چنـد بار دنبـال پـدرم می آمدنـد. صادقانه 

بایـد بگویـم که پـدرم عضو هیـچ جریان سیاسـی نبود و 

وابسـتگی به کدام شـخص سیاسی نداشـت. گذشته از 

همـه موضوعـات، وارد اصـل داسـتان می شـویم. 

در یکـی از شـب های همیـن سـال )۱۳75( مهامنـدار 

بودیـم. یـک روز پیـش، بـام خانـه مـا را کاه گل کـرده 

بودیـم. پـرس مامـای پـدرم و خواهرزاده هایـش کـه برای 

کاه گل بـام خانـه مـا آمـده بودنـد، شـب هـم در خانه ما 

خوابیدنـد. 

فـردای آن، صبـح زود دروازه خانـه مـا محکـم کوبیـده 

و  نظامـی  آدم  پـدرم  پریدیـم.  خـواب  از  همـه  شـد. 

هوشـیاری بـود و گفـت کـه شـاید طالـب آمـده اسـت. 

بـرادر کوچکـم را فرسـتاد تـا دروازه را باز کنـد. برادرم به 

حویلـی بیـرون شـد و صـدا زد »کیسـتی؟« 

طالبـان  دروازه  پشـت  بـود.  زده  حـدس  درسـت  پـدرم 

بودنـد و یکـی از آنهـا بـا لهجـۀه غلیـظ صـدا زد: »اودی 

کجاسـت؟« بـرادرم گفـت کـه اودی را منـی شناسـم او 

)پـدرت(  کیسـت؟ مـادرم گفـت کـه منظـورش عبـدی 

اسـت. بـرادرم در پاسـخ بـه طالـب گفت که عبـدی این 

جـا نیسـت خانـه را بـرای مـا کرایـه داده و خـودش رفته 

 . ست ا

بـا  بـرادرم  گفت وشـنود  شـنیدن  ایـن  از  بعـد  پـدرم 

طالبـان از حویلـی همسـایه فـرار کـرد و گفـت کـه خانه 

رفیقـش رییـس عبداللـه کـه از اعضـای سـابقه دار حزب 

اسـالمی بـود مـی رود تـا وضعیـت معلـوم شـود هامنجـا 

خواهـد مانـد. در همیـن گیـرودار پـرس مامای پـدرم که 

احمدشـاه معصـوم نـام دارد و در طبقـه دوم خانـه مـا 

زند گـی می کـرد، می خواسـت همـراه طالبـان صحبـت 

 . کند

در دهلیـز خانـه بـود که مـادرم برایش گفت بیرون نشـو 

طالبـان گرفتـارت می کنند. احم شـاه هشـدار مـادرم را 

نادیـده گرفـت و گفـت کـه پشـتو می داند و همراه شـان 

صحبـت کـرده رخصت شـان می کنـد. احمدشـاه چنـد 

سـالی در پاکسـتان زند گـی کـرده بـود و با پشـتو و اردو 

صحبت کـرده می توانسـت. 

طالبـان فکـر کردنـد کـه همین احمدشـاه شـخص مورد 

نظـر )عبـدی  خـان  نوری( اسـت. بـدون پرسـان او را زیر 

لت وکـوب بـا کیبـل و قنـداق کالشـینکوف گرفتنـد. من 

متـام ایـن جریـان را از کلکینچـۀ خانـه متاشـا داشـتم. 

پـس از چنـد دقیقـه احمدشـاه را بـه موتـر انداختـه و 

بردنـد. مـن و مـادرم از خانـه بیـرون شـده راهـی خانـه 

سـابق  افـراد  از  نـام  عبداللـه  شـدیم.  عبداللـه  رییـس 

حـزب اسـالمی بـود و تـازه بـه طالبـان پیوسـته بـود. از 

شـنیده  داشـت.  دوسـتانه  رابطـه  پـدرم  بـا  گذشـته ها 

بودیـم کـه خانـه اش در حصۀ اول خیرخانه کابل اسـت. 

پـس از پرس وجـوی زیـادی موفـق شـدیم خانـه اش را 

کنیم.  پیـدا 

پـدرم در بیـرون خانـه همـراه بچـه رییـس عبداللـه بـر 

احمدشـاه  لت وکـوب  داسـتان  بـود.  نشسـته  چوکـی 

و بـردن اش توسـط طالبـان را بـه پـدرم بازگـو کردیـم. 

مـادرم تفنگچـه پـدرم -کـه در زمان داکرت نجیـب برایش 

داده بودنـد- را همـراه خـود آورده بـود برایـش داد. او بـا 

پـرس عبداللـه رفتنـد و لحظاتـی بعـد برگشـتند. 

مشـورت کردنـد کـه باید همیـن تفنگچه تسـلیم طالبان 

بـود.  خطـر  در  احمدشـاه  زندگـی  آن  غیـر  در  شـود 

پسـان ها پـدرم گفـت کـه آن تفنگچـه را بـه امیـر خـان  

متقـی؛ وزیـر اطالعـات و فرهنـگ طالبـان تسـلیم کرد و 

از آن طـرف یـک خـط آوردنـد کـه مزیـن بـه تاپـۀ امـارت 

اسـالمی طالبـان بـود تـا احمدشـاه معصـوم را از مـرگ 

نجـات داده و از قیـد طالبـان آزاد سـازد.

در خانـه عبداللـه نـام منتظـر ماندیـم. تـا این کـه زرگی 

پـرس عبداللـه آمـد و بـرای مـا گفـت هـر زمانـی طالبـان 

دوبـاره پشـت خانـه آمدنـد ایـن ورق را تسـلیم کنیـد و 

امـارت  بگوییـد کـه تفنگچـه را چندمـاه پیـش تسـلیم 

اسـالمی طالبـان منوده ایـم و ایـن هـم سـند آن. 

بـه خانـه که برگشـتیم طالبان احمدشـاه را با رس و روی 

آغشـته بـه خـون آورده بودنـد. آرنـج دسـت و شـانه اش 

شکسـته بـود و متـام بدنـش غـرق در خـون بـود. تـوان 

ایسـتادن نداشـت. 

طالبـان هنوز هم دسـت از رس خانه ما بر منی داشـتند. 

تکـرار می کردنـد، موتـر را بیاوریـد و اسـلحه را بیاوریـد.  

حـاال کـه محاسـبه می کنـم به همـت و غیرت احمدشـاه 

هـامن  داشـنت  بـه  تنهـا  گفـت!  آفریـن  بایـد  معصـوم 

تفنگچـه مـکاروف دولتـی اعـرتاف کـرده بـود و خـالص.

 راسـتش دگـه چیـزی هـم نداشـتیم کـه او بـه طالبـان 

بگویـد.

 ورق تسـلیمی تفنگچه را برایشـان نشـان دادیم و آنگاه 

طالبـان از خانـه مـا دور شـدند. احمدشـاه بـه حـدی 

شـکنجه و لت وکـوب شـده بـود کـه دو هفتـه اول تـوان 

راه رفـنت نداشـت و پـس از دو هفتـه بـه بسـیار مشـکل 

بـه روی حویلـی رفت وآمـد می کـرد.

پنـج مرتبـه دیگـر نیـز طالبـان پشـت خانـۀ مـا دنبـال 

کـه  بـود  خوش قسـمت  پـدرم  آمدنـد.  پـدرم  گرفتـاری 

نشـدند. گرفتـاری اش  بـه  موفـق  طالبـان 

طالبـان.  خشـونت آمیز  رفتـار  یـک  از  منونـۀ  بـود  ایـن 

خشـونت هایی کـه هـر شـهروند افغانسـتان طعـم تلـخ 

آن را در پنـج سـال سـلطه ایـن گـروه چشـیده اسـت. 

بلـخ،  بامیـان،  کابـل،  شـاملی،  در  کـه  خشـونت هایی 

تخـار، کنـدز، هـرات، غـور، کندهـار و دیگـر والیـات، از 

شده اسـت. رسـانه  یی  بارهـا  گـروه  ایـن 

ایـن مطلـب را به خاطـری نبشـتم، تـا مسـوولیت خـود 

بـا  کـه طالبـان همچنـان  نشـان دهـم  و  ادا منـوده  را 

همیـن نـگاه بـه دیگـر اقـوا ایـن رسزمیـن می بیننـد و 

هیـچ تغییـری در فکـر و رفتـار آنان دیده منی شـود. این 

در حالـی اسـت کـه بسـیاری از کشـورهایی کـه علیـه 

تروریـزم ایسـتادند و هزینـه کردند، به چنیـن گروه هایی 

مرشوعیـت داده و توافق نامـه می بندنـد تـا آنـان را در 

قـدرت سـهیم کننـد.

اسدالله پژمان

کارشناس حقوق برش

گزارشگر شجاع نوری
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روایـت

مـن اسـحاق را از سـال های کودکـی می شـناختم، ما برای 

یک مدت محدود هم بازی بودیم.

جمـع کثیـری از دخـرتکان و پـرسکان خردسـال کـه باهم بازی 

می کردنـد و صـدای خنده و همهمه شـان محیـط را پر می کرد.

اسـحاق چشـامنی بـه رنگ عسـل داشـت و مژه های پرپشـت و 

صـورت آفتاب سـوخته. از بس آن سـال ها در کوچه های مشـهد 

می دویـد و فوتبـال بـازی می کـرد صورتش آفتاب سـوخته شـده 

بـود. چیـزی کـه باعث نشـده بود صـورت کودکانه اش زشـت به 

نظـر بیایـد. فقـط هرکس کـه او را می دید خیلی زود تشـخیص 

مـی داد کـه اسـحاق خیلی اهل درس خواندن نیسـت و بیشـرت 

در کوچه ها مشـغول سـیر و سـیاحت است.

منی تـوان  هرگـز  کـه  داشـت  وجـود  فاکتـوری  چهـره اش  در 

فراموشـش کـرد. حتـی بـا گذشـت سـال ها آن فاکتـور چهـرۀ 

اسـحاق در ذهـن مـن زنـده باقـی مانـده اسـت .و آن لبخنـد 

همیشـگی آن پـرسک بود. دندان هایش مثـل دو ردیف مروارید 

درخشـان و مرتـب با هـر بار خندیدنـش برق می زدند. اسـحاق 

در متـام مـدت روز در حـال خندیـدن بـود و چیـزی شـبیه برق 

زندگـی همیشـه در چشـامن و لبخنـدش جـاری.

 یـک بی بـی سـاملند و یـک  مـادر جـوان داشـت کـه هـر دو 

در  داشـت.  هـم  مهربانـی  عمـۀ  و  خواهـر  بودنـد.  عاشـقش 

واقـع در میـان دایره یـی از زنـان قـرار داشـت کـه بـه او اهمیت 

می دادنـد.

مثل همۀ پرسان در آن سـن و سـال آرام و قرار نداشـت. گاهی 

بـازی  فوتبـال  و گاهـی در کوچـه  بـود  ایسـتاده  بیـن رسا  در 

می کـرد. هرجـا می توانسـتی او را پیـدا کنـی بـه جـز بـر رس 

کتابچه هـا.  و  کتاب هـا 

اسـحاق پـرس بی نهایـت مهربانی بـود. یک بار در کوچه کسـی 

بـه او شـیرینی داده بـود، شـیرینی را نخورده بود تـا بتواند بین 

هم بازی هایـش تقسـیم کند.

و  کـرد  را صـدا  مـا  همـۀ  کودکانـه  بـازی  یـک  میـان  ناگهـان 

شـیرینی کوچکـش را تکـه تکـه منـود و بـه دسـت هرکـدام یک 

تکـه از شـیرینی داد. درحالـی کـه می خندیـد می گفـت نشـد 

تنهـا بخـورم، بـرای شـام هـم آوردم.

گاهـی کـه در میـان رسا یـا بیـن کوچـه یافـت منی شـد، بـرای 

پیـدا کردنـش بایـد رست را بـاال می گرفتـی؛ چـون آن زمان هـا 

بـه پشـت بـام خانـه می رفـت تـا بـا کبوترهایـش بـازی کنـد .

بیـن متـام کبوترهـا او یـک کبوتر قهوه یـی رنِگ چشـم مهره یی 

داشـت . چشـامن کبوتـرش گـرد بـود؛ مثـل یـک جـوره مهـرۀ 

سـیاه و رنـگ پرهایـش قهوه یـی.

خیـره  کبوتـر  پـرواز  بـه  لـذت  بـا  و خـودش  مـی داد  پـر  را  آن 

شـانس  داشـت  دوست شـان  اسـحاق  کـه  آن هایـی  می شـد. 

ایـن را داشـتند اجـازه پیـدا کننـد گاهی بـروی پهـای کبوترش 

دسـت بکشـند .

.مـن  از اسـحاق گردیـد  بـه منـادی  آن کبوتـر بعدهـا تبدیـل 

سـال ها بعـد هـر زمـان جایـی کبوتـری می دیـدم کـه بال هـای 

قهوه یـی و چشـامن گـرد مهره یـی دارد خیال می کردم اسـحاق 

آن حوالـی حضـور دارد.

حضـور آن کـودک چشم عسـلی بـا صـورت آفتـاب سـوخته بـه 

حـس  خوبـی  بـه  قهوه یـی  پرهـای  بـا  کبوتـری  پـرواز  واسـطۀ 

. می شـد 

هـر صبـح آن پـرس از خـواب برمی خاسـت و با شـادی بـه کوچه 

می رفـت. از کتاب هـای درسـی گریـزان بـود و بـه کبوترهـا و 

گنجشـک ها عالقـه داشـت.

چنان کـه دو چشـم بـه رنگ  عسـلش می درخشـید و خنده اش، 

بلـی خنـدۀ همیشـگی اش کـه هرگز قطع منی شـد .

یـادم اسـت کـه در آن دوران کودکـی از او پرسـیدم اسـحاق 

وقتـی بزرگـرت شـوی چـه کاره خواهـی شـد؟ 

بـا تعجـب بـه مـن نـگاه کـرد و گفـت خـوب معلـوم اسـت، هزار 

کبوتـر می خـرم و هـر روز پروازشـان می دهـم تـا بتوانـم بـه آنهـا 

نـگاه کنم .

چنـد سـال بعـد اسـحاق بـه افغانسـتان برگشـت. به یـاد نـدارم 

کـه آخریـن بـار کـی او را دیـدم؛ حتـی قبـل از رفتنـش را هـم 

به یـاد نـدارم. فقط خردار شـده بـودم که اسـحاق کبوترهایش 

افغانسـتان  بـه  خواهـرش  و  مـادر  و  بی بـی  بـا  و  فروختـه  را 

رفتـه اسـت. شـنیده بـودم کـه اسـحاق بخاطـر از دسـت دادن 

کبوترهایـش گریـه کـرده اسـت.

یـک  بـه  تبدیـل  کم کـم  و  کـرد  زندگـی  وطـن  در  چندسـالی 

مـرد جـوان شـده بـود. خرهـای دور و نزدیـک از او بـه گـوش 

می رسـید تـا اینکـه یـک روز خـری از اسـحاق بـه همۀ کسـانی 

رسـید کـه او را می شـناختند و بعـد از آن دیگـر هرگـز خری از 

او بـه گـوش هیچ کـس نرسـید.

اسـحاق در راه سـفر قاچـاق دچـار یـک حادثـۀ مرگ بار شـده و 

کشـته شـده بـود. اسـحاق دوباره بـه کوچه ها برنگشـته بـود ...

جنـازه اش را بـه هـرات برگرداننـد .بی بـی پیـرش دچـار جنـون 

شـد و چنـدی پـس از او درگذشـت .مـادرش یخن پـاره کـرده 

بـود. اسـحاق دوبـاره نتوانسـته بـود بخندنـد. 

مـن بعضـی روزهـا به او و رسنوشـتش و به جغرافیـا و جنگی که 

اسـیرش بوده ایـم و کـامکان هسـتیم فکر می کنم .به دو چشـم  

عسـلی کـه بسـته شـد و بـه خنده هایـی کـه ناگهـان خامـوش 

گشـت .و بـه آینده یـی که اسـحاق نتوانسـت در کشـور خودش 

بـه مـادری کـه عاشـق  و  پیـرش  .بـه بی بـی  باشـد  صاحبـش 

خنده هایـش بـود .و بـه خودمـان کـه چنیـن قربانـی جنـگ و 

آنچـه از جنـگ باقـی می مانـد هسـتیم. به اسـحاق و بـه صدها 

جـوان نامـراد شـده در راه مهاجرت هـای غیرقانونـی.

مهاجرت هـای  راه  در  کـه  آنهایـی  تلـخ   قصـۀ  آیـا  اینکـه  بـه   

غیرقانونـی از دسـت رفتنـد روزی بـه پایـان خواهـد رسـید و یـا 

؟  نه

 و بـه کبوتـری بـا پرهای قهوه یـی که یک غـروب از رس بام خانه 

پرید و دوباره هرگز برنگشـت.

اسحاق؛ 
پسری که همیشه می خندید

رنگارنگ

پادزهر اخبار جعلی چیست؟
را  متناقضی  اطالعات  که  شوید  مواجه  گوناگونی  خری 

دربارۀ یک رویداِد واحد ارائه می  دهند. در این رشایط نیز 

احتامالً احساس می  کنید که به واقعیت دسرتسی ندارید؛ 

زیرا قادر به تشخیص اطالعات صحیح و معتر   نیستید.

انرتنت، چه خوب چه بد، شامل حجم زیادی از فرآورده  های 

اندیشمندانه و خالقانۀ برشی است. عالوه بر این، انرتنت 

محلی برای نرش اکاذیب تکان  دهنده است. دسرتسی به 

داده  های فراوان تنها در صورتی سودمند است که قادر به 

تشخیص رسه از نارسه باشید. برای مثال، حجم اطالعات 

سازمان  که  است  زیاد  آن قدر  کووید-19  به  مربوط 

اطالعات(  )همه  گیری  »انفودمیک«  را  آن  صحت  جهانی 

)infodemic( خوانده است: داده  ها چنان زیاد است که 

امکان همگام   شدن با آنها ناممکن است و اغلب تشخیص 

باور صحیح دشوار است. برای اینکه مطمنئ شویم که به 

حقیقت دسرتسی داریم، نیازمند تعیین و شناسایی منابعِ 

اطالعاتِی معتر هستیم.

مؤلفۀ  دومین  به  قسمت  این  در 

که  می  پردازیم،  شناختی  بهروزی 

عمدتاً در خدمت اولین مؤلفه است: 

معتر.  اطالعاتی  منابع  به  دسرتسی 

هرچند عالقه  منِد دستیابی به حقایق 

به کسب  قادر  تنهایی  به  اما  هستیم 

دیگران  به  بنابراین  و  نیستیم،  آنها 

است.  خوبی  نکتۀ  این  وابسته ایم. 

 cognitive( شناختی  کاِر  توزیع 

labour(  در میان افراد متعدد بدین 

معناست که برای شناخت و آگاهی از 

مسائل بسیاری دربارۀ جهان، الزم نیست در متامی امور 

متخصص باشیم؛ و در نتیجه به منظور فهِم آنها می    توانیم 

به دیگران متکی باشیم. احساس اینکه قادریم به منابع 

حیاتی  بدانیم  باید  آنچه  شناخت  در  یابیم  دست  موثق 

است، و بنابراین یک مؤلفۀ مهِم بهروزِی شناختی ماست.

در نهایت، هرچند برای ]دستیابی به[ داده  ها به دیگران 

نیست.  کافی  اطالعات  منفعالنۀ  دریافت  اما  وابسته  ایم 

مسائلی  اکرث  کنیم.  مشارکت  گفتگو  و  بحث  در  باید  ما 

فهم  و  دشوارند  و  پیچیده  بشناسیم  می خواهیم  که 

یک  به  یک  باره  پاسخ  های  از  بیش  چیزی  مستلزم  آنها 

پرسش است؛ عالوه بر این، گفتگو با دیگران می  تواند به 

ما دوست  این،  بر  افزون  زند.  پرسش  های جدیدی دامن 

اگر  بگذاریم:  میان  با دیگران در  را  داریم اطالعات خود 

من نسبت به مساله   یی که برای دیگران مفید است آگاهی 

داشته باشم، متایل دارم که آن را منتقل کنم. حاال نوبت 

احساس  می رسد:  شناختی  بهروزی  مؤلفۀ  سومین  به 

اینکه می  توانید در گفتگوی سازنده مشارکت کنید.

فقدان فرصت برای مشارکت در گفتگوی سازنده می  تواند 

به زیان بهروزی شام باشد. راه های گوناگونی وجود دارد 

که می  توانند شام را به تریح یا تلویح به علت هویت تان 

آن  فیلسوفان  که  پدیده   یی  کنند؛  محروم  مشارکت[  ]از 

 epistemic( شناختی  بی  عدالتِی  را 

مثال،  برای  می  نامند.   )injustice

اگر تا به حال از فرصت شنیده شدن 

محروم  دیگران  توسط  نظرات تان 

می  توانستید  حالی  که  در  شده  اید، 

یا  کنید،  کمک  گفتگو  پیشرد  به 

شدید،  پنداشته  صالحیت  فاقد 

از  یا  نبودید،  چنین  صورتی  که  در 

و  جنسیت  نژاد،  علت  به  گفتگوها 

بی  عدالتی  آنگاه  شده  اید،  طرد   ...

این  کرده  اید.  تجربه  را  شناختی 

بر  نامطلوب  تأثیر  از  حاکی  منونه  ها 

بهروزِی شناختی اند. 

لزوماً  هرچند  می  کنم،  مطرح  مقاله  این  در  که  ایده   یی 

نوع  هر  به  اما  نیست  محرومیت  هایی  چنین  به  مربوط 

گفتگوی  در  مشارکت  برای  فرصت  فقداِن  احساِس 

سازنده ربط دارد )البته بدیهی است که در عمل، اعضای 

دکتور  آخرالزمانِی  کمدی  کولِر  الیزابت  محبوب  فلم 

معموالً وقتی به »بهروزی« می اندیشیم به دو جنبۀ سالمت 

جسامنی و روانی فکر می کنیم. شاید ورزش بهرتین کار 

برای حفظ تندرستی جسامنی باشد؛ برای ارتقای سالمت 

کنار  را  خود  همراه  تلیفون  گاهی  می توانید  روانی  تان، 

بگذارید. جنبۀ دیگری از سالمتی و بهروزی که کمرت به آن 

پرداخته شده کسب دانش است. دانش برای ما سودمند 

است، نه تنها به این دلیل که به طور کلی مایل به شناخت 

طرزی  به  دانش  که  خاطر  این  به  بل  هستیم؛  حقیقت 

شگرف بر توانایی ما برای سیر و سلوک در جهان و تحقق 

اهداف مان تأثیر می  گذارد. از طرف دیگر، جهل برای ما 

ناپسند است؛ زیرا ما را از فهم صحیِح جهان و تالش برای 

دستیابی به اهداف مان باز می  دارد. هامن طور که عواملی 

تأثیر  ما  روانی  و  جسامنی  سالمت  بر  که  دارند  وجود 

 epistemic( شناختی«  »بهروزی  هم  عواملی  می  گذارند، 

می  سازند.  متأثر  را  ما   )wellbeing

جدیدی  کامالً  ایدۀ  این  هرچند 

بهرت  درک  برای  می  تواند  اما  نیست 

 epistemic(»شناختِی »بحران  آنچه 

crisis(  کنونی نامیده شده سودمند 

باشد.

در  گوناگون  جهات  از  بی  شک  شام 

گرفته  اید:  قرار  بحران  این  معرض 

تولید  »پساحقیقِت«  عر  دربارۀ 

زیادی  مطالب  رسانه   یی  مرف  و 

توطیه  نظریه های  است،  نوشته شده 

فیس  بوک  در  بی شامری  مهمالت  و  فراوان  اند،  و  شایع 

طاقت  فرسا  رسانه    از  استفاده  روزها  این  می  شود.  منترش 

آنها مخالف  با  افرادی که  با  ناامیدکننده است، گفتگو  و 

هستید دشوارتر از همیشه است، و اغلب شناسایی منابع 

می  رسد.  نظر  به  دشوار  قابل   اعتامد  و  موثق  اطالعاتی 

اگرچه مطالب بسیاری دربارۀ علت مرض بودن این مسایل 

طرح شده است؛ اما در این مقاله می  خواهم بر چگونگِی 

آسیب رساندِن آنها به ویژه بر خودمان مترکز کنم.

بهروزِی شناختی حس منطقی شامست که اجازه می دهد 

تا از خواسته  ها و نیازهای خود برای شناخت جهان آگاهی 

یابید و زندگی   خوبی را دنبال کنید. این می  تواند شامل 

یافنِت  به  متایل  مثال،  برای  ــ  باشد  عام  طور  به  دانش 

اهمیت  کنجکاوی تان  اقناع  برای  که  پرسش  هایی  پاسِخ 

که  تخصصی  تری  مطالب  از  آگاهی  همچنین  و  ــ  دارند 

برای اجرای برنامه های خود در زندگی  به آنها نیاز دارید. 

و  باشید  داشته  دسرتسی  معتر  اطالعاتی  منابع  به  اگر 

بیابید،  را  خود  پرسش  های  پاسخ  بتوانید  نیاز  هنگام  در 

بود.  خواهید  برخوردار  چشم گیری  شناختی  بهروزی  از 

باشید  شده    احاطه  نامعتر  منابع  با  اگر  دیگر،  سوی  از 

نداشته  راهی  آن اید  از  آگاهی  نیازمند  آنچه  فهم  برای  و 

باشید، در این صورت از بهروزی شناختی محروم اید. سه 

از:  عبارت اند  بهروزی شناختی  مؤلفۀ 

به  واقعیت ها، دسرتسی  به  دستیابی 

منابع اطالعاتی موثق و فرصت هایی 

سازنده.  گفتگوی  در  مشارکت  برای 

در ادامه به ترتیب به هر کدام از این 

مؤلفه  ها می  پردازیم.

ارائه  شام  به  داده  هایی  که  زمانی   

پاسخ  هایی  جستجوی  در  یا  می  شود 

هستید،  خود  پرسش  های  برای 

می  خواهید اطمینان حاصل کنید که 

است.  درست  می  کنید  دریافت  آنچه 

مؤلفه،  اولین  حقیقت،  به  دستیابی 

پایه و اساس بهروزِی شناختی است. 

این دسرتسی ممکن است به طرق گوناگونی مسدود شود: 

ممکن است نتوانید آنالین شوید، شاید اجازۀ دسرتسی به 

کتاب  ها را نداشته باشید یا اطالعات مهم سانسور شوند. 

رسانه  های  با  است  ممکن  حاد،  کمرت  موقعیت  های  در 

نوع  این  اقلیت ها  و  شده  رانده  حاشیه    به   گروه  های 

آسیب  ها را بیشرت تجربه می  کنند(.

چطور  کنونی  شناختِی  بحران  که  دید  می  توان  حال 

انبوه  بگذارد:  تأثیر  ما  شناختی  بهروزِی  بر  می تواند 

اطالعاِت گمراه  کننده   یی که از طریق رسانه    های اجتامعی 

و سنتی در معرض آن هستیم، می تواند این احساس را به 

ما القا کند که به حقایق دسرتس نداریم.

 به علت حجم زیاد اطالعاِت متضادی که ظاهراً با سوءنیت 

به افراد ارائه می  شود، شناسایی منابع معتر دشوار خواهد 

بود، و با توجه به تجربۀ کسانی که متایلی به مشارکت در 

گفتگوی سازنده ندارند چنین به نظر می رسد که توانایی 

خود برای دستیابی و به اشرتاک گذاشنت اطالعات را به 

طور چشم گیری از دست داده  ایم. عجیب نیست که همه 

چیز بسیار دشوار است.

ما کمک  به  می  تواند  بهروزی شناختِی خود  دربارۀ  تفکر 

منی رود.  بین  از  شناختی  بحران  چرا  دریابیم  تا  کند 

جستجوی  واسطۀ  به  برش  اگر  گفتم،  که  هامن  طور 

که  هنگامی  شود،  هدایت  گفتگو  و  اعتامد  حقیقت، 

با  را  آنها  مانده،  ناکام  کوشش  هایش  در  کند  احساس 

غم انگیزترین  از  یکی  می  کند.  دنبال  دیگری  روش  های 

جنبه  های رشایِط شناختِی کنونی ما شیوع توطیه پنداری  

)conspiratorial thinking(  است: افراد متایل دارند که 

طور  به  و  باور،  را  غریب  و  عجیب  نظریه های  از  بسیاری 

گسرتده  یی در شبکه های اجتامعی منترش کنند. 

چنین رویکردی ممکن است تا حدی واکنشی به احساِس 

زیرا می خواهیم حقایق،  باشد؛  بهروزِی شناختی  کاهش 

مکان  های  در  را  گفتگو  فرصت  های  و  معتر،  منابع 

از  بسیاری  به  اعتقاد  هرچند  بیابیم.  شگفت  آوری  بالقوۀ 

آن  در  نهفته  انگیزۀ  اما  است  نامعقول  توطیه  نظریه های 

لزوماً غیرمنطقی نیست.

روندهای  دیگر  دربارۀ  را  مشابهی  موارد  می توان 

به  بی  اعتامدی  افزایش  کرد:  مطرح  مختل  کننده 

به همه  گیری کووید19  واکنش  مثال،  برای  متخصصان. 

را در نظر بگیرید. 

اعتقاد نداشنت به شدت این بیامری، اثربخشی اقدامات 

ماسک  و  اجتامعی  فاصله  گذاری  )مانند  پیش گیرانه 

زدن(، و بدبینی نسبت به تولید واکسن تا حدی ناشی از 

بی  اعتامدی به متخصصان است. 

متخصصان  به  که  افرادی  که  نیست  معنی  این  به  این 

معتر  اطالعاتی  منابع  یافنت  به  نسبت  ندارند  اعتامد 

جستجو  دیگری  جای  در  را  اعتامد  آنها  بی تفاوت  اند. 

دوستان  مانند  نیست،  جاها  بهرتین  اغلب  که  می  کنند 

دانش  اما  دارند  نفس  به  اعتامد  که  فیسبوک  در  خود 

ندارند. 

پیامد نوعی  حِس کاهش بهروزِی شناختی شاید علت و 

بحراِن شناختی باشد: اگر احساس می  کنید که قادر به 

مشارکت در گفتگو نیستید، فرصت  های جایگزینی برایش 

بیشرتی  افراطِی  دیدگاه  های  بنابراین،  یافت؛  خواهید 

در گفتگو  امکان مشارکت  نهایت  در  که  شکل می  گیرد، 

بهروزی  به  که  معیوب  چرخۀ  یک  می  سازد؛  دشوارتر  را 

شناختی آسیب می  رساند.

آتالنتیک هشدار  مجلۀ  در  اخیر  در مصاحبۀ  اوباما  بارک 

کنیم،  مهار  را  بحران  های   شناختی  نتوانیم  اگر  که  داد 

پیامدهای ناگواری در انتظارمان خواهد بود. بازار ایده  ها 

به  نیز  کارآمد  دموکراسِی  البته  صد  و  می افتد  رونق  از 

چنین رسنوشتی دچار خواهد شد. 

معتقدم که بخشی از مساله در پاسخ به بحران شناختی، 

جنبه  های  میان  تعادل  ایجاد  برای  تالش  به  معطوف 

گوناگون رفاه شناختی برش است. معلوم نیست که برای 

انجام این کار چه مسیری بهرت از بقیه است. 

مهاِر  برای  را  متهیداتی  اجتامعی  شبکه های  از  بسیاری 

اتخاذ  خود  پلتفورم  های  در  نادرست  اطالعاِت  جریاِن 

از  جلوگیری  یا  راستی  آزمایی  طریق  از  خواه  کرده  اند، 

افزایش  به  می تواند  اقداماتی  چنین  کاربران.  دسرتسی 

بهروزیِ شناختی کاربراِن یک پلتفورم کمک کند؛ زیرا بر 

اطمینان آنها به دسرتسی به واقعیت ها می افزاید. 

در عین حال، تفسیر برخی دیگر از چنین اقداماتی این 

تأثیر  گفتگو  در  مشارکت  برای  آنها  توانایی  بر  که  است 

تحریم  یا  راستی  آزمایی  که  کاربرانی  بنابراین،  می  گذارد. 

رفع  دیگری  جای  در  را  خود  شناختی  نیازهای  شده  اند 

خواهند کرد. این بدان معنا نیست که راستی  آزمایی ایدۀ 

بدی است یا اینکه هرگز نباید کاربرانی را از دسرتسی به 

شبکه  های اجتامعی محروم کرد.

نیاز  میاِن  تعادل  برقراری  امر نشان می دهد که  این  اما   

برش به حقایق، اعتامد و گفتگو کار آسانی نیست.

با  مقابله  برای  توصیه  ها  برخی  با  شام  بی تردید 

که  گفته اند  ما  -به  شده  اید  مواجه  بحران   شناختی 

اطالعاتی را که به صورت آنالین دریافت می  کنیم دوباره 

بررسی کنیم؛ به دنبال معیارهایی برای معتر بودن منابع 

بالک  اجتامعی  شبکه  های  در  را  کاربران  برخی  باشیم؛ 

بهروزِی  برای  مناسبی  توصیۀ  می  تواند  این  که  کنیم- 

  شناختی ما باشد. 

ادواری  بررسِی  و  نظارت  عادت  پرورش  شاید  همچنین 

عادت های   شناختی خودمان ارزشمند باشد.

 ممکن است دربارۀ اینکه چگونه اطالعات خود را کسب 

می کنید تأمل کنید؛ برای مثال، از خود بپرسید که چرا 

منابع خاصی را دنبال می  کنید؟

اینکه  یا  می  کنند،  هدایت  حقیقت  به  را  شام  آن ها  آیا   

چیزی می گویند که مایل به شنیدن آن هستید؟ هرچند 

نوش دارویی برای متام مشکالت ناشی از بحرانِ شناختی 

وجود ندارد اما خوداندیشی آگاهانه در مسیر جستجوی 

بهروزی  افزایش  به سوی  مناسب  گامی  دست کم  دانش، 

شناختی است.

عادله زمانی
ترجمه: رزا بهروزی

بهروزِی شناختی حس   
منطقی شماست که اجازه 
می دهد تا از خواسته  ها و 

نیازهای خود برای 
شناخت جهان آگاهی 

یابید و زندگی   خوبی را 
دنبال کنید.

بسیاری از شبکه های 
اجتماعی تمهیداتی را 

برای مهاِر جریاِن 
اطالعاِت نادرست در 

پلتفورم  های خود اتخاذ 
کرده  اند، خواه از طریق 

راستی  آزمایی یا 
جلوگیری از دسترسی 

کاربران.
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 با افزایش شدید آمار روزانه مبتالیان به ویروس کرونا 

در هند، نخست وزیر این کشور، روز یک شنبه 5 حمل، 

گفت که »طوفان کرونا کشور را به لرزه درآورده است.«

در همین حال، ایاالت متحده هم وضعیت بحران کرونا 

در هند را »بسیار نگران کننده« خوانده و اعالم کرده که 

به رسعت در حال ارسال کمک به هند است.

به گزارش رادیو فردا، در شبانه روز منتهی به یک شنبه، 

با ۳۴۹٬۶۹۱ مورد جدید، رکورد جهانی بیشرتین  هند 

ابتال به ویروس کرونا در یک روز را شکست و این چهارمین 

روز پیاپی از ثبت آمارهای بی سابقه جهانی میزان ابتال، 

در هند بود. اکنون در هند به طور متوسط در هر چهار 

دقیقه یک نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست می دهد.

بنابر گزارش ها، در حال حارض در شفاخانه های دهلی 

و  بیامران  کردن  بسرتی  ظرفیت  کشور  رسارس  و  نو 

آنان پر شده و بیامران جدید راهی به  اکسیژن دهی به 

مراکز درمانی ندارند.

گزارش ها همچنین حاکی است، شفاخانه ها و داکرتان 

با نصب اعالمیه هایی در ورودی ها، خر از ناتوانی خود 

برای رسیدگی به بیامران می دهند و به نوشته خرگزاری 

رویرتز، مردم عادی به کمک رسانی از طریق تهیه برانکارد 

و سیلندرهای اکسیژن و قرار دادن آن ها در محوطه های 

بیرون از شفاخانه ها روی آورده اند.

دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند، اکنون با موجی از 

انتقاد روبه روست و منتقدان می گویند دولت او زمانی که 

آمار مبتالیان از ۱۰هزار نفر در روز پایین تر رفت، اجازه 

و  شود  برگزار  سیاسی  و  مذهبی  بزرگ  اجتامعات  داد 

برنامه ای هم برای ساخت مراکز درمانی جدید نداشت.

آقای مودی خود روز یک شنبه در یک سخرنانی رادیویی 

گفت: »ما اعتامد به نفس داشتیم و روحیه ما بعد از مقابله 

موفقیت آمیز با موج اول باال رفته بود، اما این طوفان ملت 

را به لرزه درآورده است.«

شـامر جان باختـگان شـبانه روز گذشـته در هنـد بـر اثـر 

آمـار رسـمی کل  کـه  ثبـت شـده  مـورد  کرونـا، ۲٬۶۲۴ 

جان باختـگان کرونایـی این کشـور را به حـدود ۱۹۰هزار 

نفـر می  رسـاند.

تعـداد کل مبتالیان به کرونـا در هند نیز از ۱۶.۶میلیون 

نفـر گذشـته که پـس از ایاالت متحده، دومیـن آمار باالی 

جهانی در این زمینه اسـت.

بسـیاری از کارشناسـان پیش بینی می کنند که شـیب رو 

بـه بـاالی خیـز فعلـی کرونـا در هنـد دسـت کم برای سـه 

هفتـه آینـده ادامه پیدا کند. بسـیاری از کارشناسـان هم 

»شـامر واقعـی« میـزان ابتـال و مرگ ومیر در هنـد را باالتر 

از آمـار رسـمی تخمیـن می زنند.

»همـکاری  از  امریـکا،  جمهـوری  رییـس  بایـدن،  جـو 

تنگاتنـگ« بـا دولـت هند بـرای کمک رسـانی فـوری خر 

داده و اتـاق بازرگانـی ایـاالت متحـده هـم از دولت بایدن 

آسـرتازنکای  واکسـین  دوز  میلیون هـا  اسـت  خواسـته 

انبارشـده در امریـکا را بـه هنـد و برازیـل ارسـال کنـد.

 د امریـکا، بریتانیـا او ناټـو جګړه ییز ځواکونـه را روان اوړی 

لـه افغانسـتان وځـي. دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې طالبان 

دولـت  اسـالمي  او  القاعـده  یـې  ترڅنـګ  او  شـوي  پیـاوړي 

)داعـش( هـم بریدونـه ډېر کـړي دي. اوس پوښـتنه دا ده چې 

لویدیـځ بـه د پـوځ حضـور لـه پـای او د نظامـي رسچینـو لـه 

ایستلو وروسته د دغه خطر مخه څنګه نیيس؟

لویدیـځ اسـتخبارايت چارواکـي پـه دې بـاور دي چـې ترهګرې 

د  پټنځایونـو  خپلـو  لـه  کـې  افغانسـتان  غـواړي  هـم  ال  ډلـې 

سـپتمر د ۱۱مـې پـه څېـر د بریدونـو دسیسـې جـوړې کـړي.

د امریـکا د ولسـمرش جـو بایډن لخوا د ځواکونو ایسـتلو لپاره د 

ټاکلـې نیټـې رانـږدې کېدو ته پـه کتو دې ننګونـې د بریتانیا د 

پالیسـيو مرشان اندېښـمن کـړي دي. په دې لړ کـې د بریتانیا 

لـوی درسـتیز جـرنال رس نیـک کارټـر پـه دې وروسـتیو کـې 

ویـي: »دا هغـه پایلـه نـه ده چې موږ یـې هیلـه درلوده.«

پـه داسـې حال کـې چې افغانسـتان د یوه نامالـوم برخلیک پر 

لـور ګامونـه اخـي، د دې جـدي خطر شـته چې تېر شـل کاله 

د ترهګـرۍ ضـد برخـه کې په خـورا لـوړه بیه شـوي پرمختګونه 

او السـته راوړنـې له السـه ووځي.

د سـرتاتیژیکو مطالعاتـو نړیـوال انسـټیټیوټ کـې د سـیمه ییز 

امنیـت کارپـوه جـان رایـن وايـي: »سـتونزه دا ده چـې وضعیت 

پـه ډېـره چټکـۍ او پـه داسـې څـه بدلېدونکی دی چـې افغان 

حکومـت یـې ان لـه لرې واټـن د امریکا له مالتـړ رسه رسه تاب 

راوړی.« نيش 

خـو ولسـمرش بایـډن پـر خپلـه خـره والړ دی. هغـه پـه ۲۰۰۹ 

او ۲۰۱۱ کلونـو کـې چـې د بـارک اوبامـا اداره کـې مرسـتیال 

ولسـمرش و -افغانسـتان تـه د سـفر پـر مهـال ویـي و چـې دغه 

هېـواد کـې د ملـت جوړونې هڅـې د وخت ضیـاع ده او متحدو 

ایالتونـه بایـد د دې پـر ځـای د ترهګرۍ پر ضـد د خپلو هوايي 

تـګالره مترکـز  پـر  او د ځانګـړو ځواکونـو د عملیاتـو  بریدونـو 

وکړي.

خـو پنټاګـون بیـا لـه دغـه وړاندیـز رسه مخالفـت وښـود او د 

امریـکا د دفـاع پخـواين وزیر رابـرټ ګېټس په خپلو یاداښـتونو 

کـې ښـاغلی بایـډن داسـې شـخص وبالـه چـې »د تېـرو څلورو 

لسـیزو پـر مهـال یې د بهرين سیاسـت او مي امنیـت په نږدې 

هـره مهمـه موضـوع کـې تېروتنه کـړې ده.«

اوس پوښـتنه دا ده چـې د سـپتمر تـر یوولسـمې وروسـته بـه 

افغانسـتان کـې د لویدیځوالـو د ترهګـرۍ ضـد مبـارزه عمـآ 

څرنګـه پـر مـخ ځي؟

دا بریدونـه ښـايي د پـام وړ ډېر يش. د اوبامـا د ادارې پر مهال 

هـم چـې جو بایـډن وررسه مرسـتیال ولسـمرش و، د بـې پیلوټه 

یـا ډرون الوتکـو بریدونـه ډېـر کېـدل. هغـه مهـال دا بریدونـه 

تـر ډېـره لـه ډېورنـډ کرښـې هاخـوا پـه قبایـي سـیمو او د یمن 

بېدیـاو کـې د القاعـده شـبکې د مرشانو پـه پټنځایونـو متمرکز 

وو.

اسـتخبارايت افـرسان وايـي دغـو پرله پسـې بریدونـو د القاعده 

شـبکې فعالیتونـه اغېزمـن کـړي وو، ځکـه قومندانـان یـې د 

ځـان د خوندیتـوب لپـاره اړ وو چـې تـل حرکـت کـې واويس او 

پـر یـوه ځـای لـه یـوې یـا دوو ډېـرې شـپې پاتې نـه يش.

دغـه کار د هغـوي ترمنـځ د متاسـونو وړتیـا محدوده کـړې او پر 

دې نـه پوهېـدل چـې لـه چـا رسه بـه تـر لیـدو وروسـته د دغـه 

نـه لیـدل کېدونکـي دښـمن د توغنـدي د اور خـوراک ګرځي.

تـش  خطـر  لـه  او  النجـې  بـې  سـاده،  دومـره  بریدونـه  ډرون 

هـم نـه دی. خـو دغـه خطـر رسه د دغـو بـې پیلوټـه الوتکـو 

چلوونکـي مـخ نـه دي چـې زرګونه کیلومـرته هاخوا د نېـواډا یا 

لېنکلېنشـیر د یـوې پوځـي اډې پـه ایرکنډیشـن لرونکـې خونه 

کـې ناسـت وي، بلکـې هغه ملکیـان وررسه مخامـخ دي چې د 

هـدف او د بریـد د ځـای شـاوخوا موجـود وي.

د بـې پیلوټـه الوتکـو د عملیاتـو لـه الرښـود او د خوندیتابـه لـه 

الرښـوونو رسه رسه، وروسـتۍ دقیقـه کـې د بریـد ځـای تـه د 

ملکیانـو د ورتـګ او »جانبـي زیـان« خطـر شـته چـې دا کار څو 

ځلـه عـراق او سـوریه کـې شـوی هـم دی.

امریکایانـو د داعـش پـر یـوه جـالد محمـد اېمـوازي »جهـادي 

جـان« څـو ځله هوايـي برید یـوازې د دې لپاره لغـوه کړی چې 

نـږدې وررسه ملکـي کسـان لیدل شـوي وو.

یمـن کـې هـم خلک لـه بې پیلوټـه الوتکو ښـه خاطره نـه لري. 

د بـرشي حقونـو فعـاالن ادعـا کـوي چې دغـو الوتکـو یمن کې 

پـه وار وار پـر قومـي غونـډو د وسـله والـو پـه ګومـان بریدونـه 

کـړې دي.

خـو افریقـا کـې بیـا کیسـه بـل ډول ده. د سـور سـمندر پـورې 

غـاړه د جیبوټـي بهرنیـو چـارو وزیـر ان د کمرې پـر وړاندې دې 

تـه چمتـو شـو چـې پـه خپل ګاونـډ کـې د سـومالیا د الشـباب 

وسـله والـو پـر خـالف د بـې پیلوټـه الوتکـو د بریدونـو هرکلـی 

وکړي.

د لویدیـځ یـوه امنیتـي چارواکـي روانـه اوونـۍ وویـل: »مـوږ بـه 

بیـا هـم ›ایـن ډي ایـس‹ رسه د پـام وړ مرسـتې جوګـه واوسـو. 

یـوازې دومـره ده چـې عملیـايت مـوډل مـو تعدیـل يش.«

دا تصـور لـه امکانـه لېـرې نـه دی چـې طالبـان بـه باالخـره د 

افغانسـتان د راتلونکـي حکومـت برخـه وګرځـي. نو ایـا لویدیځ 

بـه دوی رسه لـه دومـره کلونـو جګـړې وروسـته د اسـتخبارايت 

مالوماتـو رشیکولـو تـه چمتـو يش؟

امنیتي چارواکي وايي »د دغه کار تصور به ډېر سخت وي.«

بنسـټیزه پوښـتنه دا ده چـې ایـا طالبـان به دوحه کـې پر خپله 

دې کـړې ژمنـه ودرېـږي چې القاعـده شـبکې رسه اړیکې پرې 

کـوي؟ ځکـه د ۲۰۰۱کال د سـپتمر لـه بریدونـو کلونـه کلونه 

وړانـدې دغـو پیـل شـویو اړیکـو اوس تاریخي، کورنـی او قومي 

رنګ اخیسـتی.

کـه رښـتیا  پـوه شـوي چـې  پـر دې  او  اوس ځیـرک  طالبـان 

یـوه  د  رسـمیت  پـه  لخـوا  نړیوالـو  د  کـې  افغانسـتان  غـواړي 

پیژنـدل شـوي راتلونکـي حکومـت برخـه ګرځـي، نـو دا کار لـه 

ترهګـرو بلـل شـویو ډلـو رسه خواپخـوا د درېدو لـه الرې ممکن 

نـه دی.

ګاویـن  مدیـر  مرکـز  فکـري  انټلجنـس  ایـډن  د  کـې  بریتانیـا 

»داسـې  تـوب دی:  سـاده  بـاور  طالبانـو  پـه  وايـي  مکنیکـول 

ښـکاري چـې د امریـکا اداره پـه خپلـه ناممکنـه خیـايل نـړۍ 

او  القاعـده  لـه  طالبانـو  چـې  انګیـري(  )داسـې  اويس،  کـې 

داعـش رسه اړیکـي پـرې کـړي او د بېرتـه ورګرځېـدو اجـازه بـه 

ورنکـړي. دوی )طالبـان( پـر خپلـه خـره نه درېـږي، وبه هم نه 

درېـږي او دا کار هېڅکلـه کولـی هـم نـيش.«

د لومـړي الس اسـتخبارايت مالوماتـو پـر بنسـټ د بریتانیـا او 

شـپنيو  ډلګیـو  د  ځواکونـو  ځانګـړو  شـمېر  محـدود  د  امریـکا 

عملیاتـو د وسـله والـو قومندانانـو او د هغـوي شـبکو تـه درانـه 

زیانونـه اړولـې دي.

د »ونیسـه یـا ووژنـه« دا ډلګـۍ د شـپې لـه مخـې چورلکـو کـې 

د ټـاکي هـدف ځـای تـه له رسـیدو وروسـته پلې ګزمـې کوي. 

دوی د افغانسـتان لـه ځانګـړو ځواکونو رسه پـه نږدې همکارۍ 

چـارې پـر مـخ وړي او ګـڼ پـالن شـوي بریدونـه یې شـنډ کړي 

دي.

کـه چېـرې دغـه علیـامت لـه راتلونکـي سـپتمر وروسـته هـم 

دوام کـوي، نـو لـه بهـره بـه تـررسه او یـا لـږ تـر لـږه پالنېـږي.

پـه دې توګـه بـه دغـو عملیاتـو کـې د ځنـډ او یـا یـې د تـررسه 

د  خـرداري  کېدونکـي  ورکـول  د  وړانـدې  لـه  لپـاره  کېـدو 

ډېـر وي. امـکان  وتلـو  د  مالوماتـو 

د دا ډول علمیاتـو لپـاره مناسـب وخـت او ځای هم داسـې څه 

نـه دي، چـې سمالسـتي دې وټاکل ويش.

د افغانسـتان ختیـځ کـې یـوه پټـه او محرمـه پوځـي اډه چـې 

د امریـکا ځانګـړو ځواکونـه تـرې »د لومـړې کچـې ارزښـتمنو 

اهدافـو« خـالف د عملیاتـو لپـاره د ټـوپ د تختـې پـه توګه ګټه 

اخـي، د تـړل کېـدو پـه حـال کـې ده.

دا د داعـش او القاعـده غـړو تـه چـې اوس پـه نیمـه شـپه یـو 

ناڅاپـه د امریـکا د خـورا پیـاوړو او مجهـزو ځواکونـو د ورسـېدو 

اندیښـنه لـري، ښـه خـر دی او لـه دې اړخه به یې وېـره راکمه 

کړي.

پوښـتنه دا ده چـې پـه سـیمه کـې اوس کـوم بـل ځـای د دې 

مناسـب بدیـل ګرځېـدای يش؟

لـه جغرافیايـي پلوه یې پاکسـتان تـر ټولو غـوره او څرګند بدیل 

دی، خـو پـه لویدیـځ کـې دا ژور شـک شـته چې د پاکسـتان د 

پوځـي اسـتخباراتو )ای ایـس ای( ځینـي عوامـل، لـه توندالرو 

اورپکـو ډلـو رسه اړیکـي پايل.

يس ای اې چـې کلـه د ۲۰۱۱ کال پـه می میاشـت پاکسـتان 

کـې د القاعـده شـبکې د مرش اسـامه بـن الدن د نیولـو یا وژلو 

لپـاره عملیـات کـول نـو غـوره یـې وګڼلـه چـې پاکسـتان خـر 

نـه کـړي او ځانګـړي ځواکونـه یـې د همـدې لپـاره لـه رادار په 

پټـو پاتـې کېدونکـو چورلکـو کـې د پاکسـتان هوايـي حریـم ته 

ننوتل.

مالومـات  تښـتېدو  د  تـه  اسـامه  څـوک  چـې  وېرېـدل  دوی 

ورنکـړي. نـو د همـدې لپـاره تـر پاکسـتان عامن ښـه احتاميل 

يش. کیـدای  بدیـل 

د بحریـن امـکان هـم شـته چـې بریتانیـا پکـې لـه وړانـدې د 

یـوه  نـوم د سـمندري ځواکونـو  پـه  ایـس جوفایـر«  ایـم  »ایـچ 

کوچنـۍ خـو د امریـکا سـمندري ځواکونـو بیـا ډېـره سـرته اډه 

لـري.

د مرکـزي اسـیا هېوادونـه هـم لـه پامه نـيش غورځـول کېدای، 

چـې د افغانسـتان د شـاميل پولې ګاونـډي دي.

امریـکا د ۲۰۰۱ د سـپتمر د یوولسـمې لـه بریدونو وروسـته د 

ازبکسـتان پـه سـویل ختیـځ کـې د کاريش خـان ابـاد »کې ۲« 

پـه نـوم د شـوروي لـه یـوې پخوانـۍ پوځـي اډې ګټه اخیسـتل 

پـه ۲۰۰5 کال د دواړو  امریکايـي ځواکونـه  پیـل کـړل. خـو 

هېوادونـو ترمنـځ د اړیکـو لـه خرابېـدو وروسـته لـه ازبکسـتان 

ووتل.

اوس کـه ازبکسـتان امریکايـي ځواکونـو تـه بېرتـه د ورګرځېدو 

بلنـه هـم ورکـړي دا کار النجمـن ښـکاري، ځکـه رپوټونـه وايي 

دا اډه پـه کیمیـاوي او راډیـو اکټیـف مـوادو خـورا لړلـې ده.

حقیقـت دا دی چـې د افغانسـتان پـه سـتوغو او غرنیـو برخـو 

کـې د القاعـدې او داعش د محدود سـاتلو چاره سـختېدونکې 

ده. داسـې اسـان بدیل نشـته، چـې منابع هلته ځـای پر ځای 

او د اړیـا پـر مهـال لنـډ وخـت کې تـرې ګټه واخیسـتل يش.

نـو د دغـو بهرنیـو ترهګـرو اعـالن شـویو ډلـو خـالف د مقابلـې 

ډېـرې هیلـې د افغانسـتان د حکومتونو په لیوالتیـا او غیزمنتیا 

پورې تړلـې دي.

جـان رایـن چـې پخـوا یـې د بریتانیـا حکومـت کـې د لـوړې 

کچـې دنـده درلـوده د یـوې نـاوړه راتلونکـې وړاندوینـه کـوي. 

ریښـو  اوسـنیو  د  تونـدالرۍ  د  بـه  افغانسـتان  وايـي  نومـوړی 

د  وړتیـاو  ترهګریـزو  د  هلتـه  لخـوا  لوبغـاړو  بهرنیـو  د  ترڅنـګ 

درلـودو د هڅـو لـه کبلـه د ترهګرۍ د نوي نسـل د ګواښـونو په 

ګارډنـر/ يب يب يس فرانـک  واوړي.  ځالـه 

اسکار 2۰2۱؛نخست وزیر هند: طوفان کرونا کشور را به لرزه درآورده است
آنتونی بهترین هنرپیشه 

و سرزمین خانه به دوش ها بهترین فلم

افغانستان: د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته د ترهګرۍ ضد مبارزه به څنګه کېږي؟

جهان

مراسم اسکار امسال برخالف همیشه با حضور تنها ۱7۰ نفر برگزار 

شد و برندگان یکی از مهم ترین فستیوال های سینامیی جهان جوایز 

خود را دریافت کردند. متامی رشکت کنندگان پیش از حضور تست 

کرونا داده بودند و تحت پروتکل های شدید بهداشتی اجازه ورود به 

این مراسم را پیدا کردند.

نود و سومین جشنواره فلم اسکار بامداد روز دوشنبه ۲۶ اپریل برگزار 

شد و آنتونی هاپکینز با بازی درخشان و هرنمندانه خود در فلم »پدر« 

توانست برای دومین بار جایزه اسکار بهرتین بازیگر نقش اول مرد را 

به خود اختصاص دهد. هاپکینز در این فلم نقش پیرمردی را بازی 

برای  دخرتش  و  شده  هواس  اختالل  و  فراموشی  دچار  که  می کند 

نگهداری و مراقبت از او با مشکالتی رو به رو شده است. »پدر« جایزه 

بهرتین فلم نامه اقتباسی را هم به خود اختصاص داد.

مراسم حضور  در  جایزه خود  دریافت  برای  که  ساله  بازیگر ۸۳  این 

نداشت، به مسن ترین هرنپیشه تاریخ تبدیل شد که جایزه اسکار را 

کسب کرده است.

در این جشنواره همچنین فلم »رسزمین خانه به دوش ها« ساخته خانم 

اختصاص دهد.  به خود  را  فلم  بهرتین  ژائو موفق شد جایزه  کلویی 

داوران اسکار۲۰۲۱ همچنین جایزه بهرتین بازیگر زن را به فرانسیس 

به دوش ها«  خانه  »رسزمین  فلم  همین  در  بازی  برای  دورمند  مک 

)Nomadland( اعطا کردند.

اسکار  شد  موفق  البته  خانه به دوش ها  رسزمین  یورونیوز،  گزارش  به 

سهم  اسکار،   ۳ کسب  با  تا  کند  دریافت  هم  را  کارگردانی  بهرتین 

پررنگی در جشنواره امسال داشته باشد.

چینی  زن  نخستین  و  پوست  رنگین  زن  نخستین  ژائو،  کلويی  خانم 

است که توانسته جایزه اسکار را به خود اختصاص دهد.

دمنارکی  فلم  به  هم  را  زبان  غیرانگلیسی  فلم  بهرتین  جایزه  داوران 

معلم  یک  زندگی  داستان  به  فلم  این  کردند.  اعطا  دیگر«  دور  »یک 

شده  خود  رابطه  و  زندگی  در  میان سالی  بحران  دچار  که  می پردازد 

است. »یک  دور دیگر« پیشرت هم مورد استقبال جشنواره های جهانی 

فلم قرار گرفته بود. مس میکلسن، هرنپیشه مشهور دمنارکی در نقش 

مارتین، نقش اول این فلم است.

فلم  برای  کالویا  دنیل  به  هم  مرد  مکمل  نقش  بازیگر  بهرتین  جایزه 

»یهودا و مسیح سیاه« تعلق گرفت. هیات داوران اسکار جایزه بهرتین 

بازیگر نقش مکمل زن را هم به بازیگر کوریایی، خانم یو جونگ یون 

برای فلم »میناری« اعطا کردند. خانم یون، نخستین کوریایی است 

که توانسته اسکار بازیگری را کسب کند.

»زن جوان آینده دار« هم توانست جایزه بهرتین فلم نامه غیراقتباسی 

نود و سومین جشنواره اسکار را به نام خود ثبت کند.

به  بسیاری  و صدای  اخیر رس  یک سال  در  که  هم  »روح«  انیمشین 

راه انداخته، توانست دو اسکار از مراسم دوشنبه سهم داشته باشد. 

داوران اسکار بهرتین موسیقی و همچنین بهرتین انیمیشین بلند را 

به سازندگان این فلم اعطا کردند.

خصوص  در  گسرتده  یی  تبلیغات  امسال،  جشنواره  برگزاری  از  پیش 

در  و  بود  نامزدها شده  میان  در  رنگین پوستان  و  زنان  پررنگ  حضور 

همین راستا برخالف سال های قبل سهم بیشرتی به زنان، سیاهان 

و رنگین پوستان در اسکار نود و سوم تعلق گرفت. بعد از شکل گیری 

جنبش »جان سیاهان اهمیت دارد« توجه به وضعیت حقوق سیاهان 

و دیگر اقلیت های قومی و نژادی در امریکا پررنگ تر شده و تبلیغات 

در این رابطه به جشنواره فلم اسکار نیز راه یافته است.

همچنین این نخستین بار در تاریخ اسکار است که دو زن برنده جایزه 

دو اسکار کارگردانی می شوند.

مراسم اسکار نود و سوم به دلیل شیوع ویروس کرونا با یک ماه تاخیر و 

البته به شیوه  یی متفاوت برگزار شد. برگزارکنندگان مراسم از مهامنان 

خواسته بودند به صورت حضوری در دو محل برگزاری این مراسم یعنی 

لس  شهر  استیشن  یونیون  سالون  همچنین  و  دالبی  تیاتر  سالون 

انجلس حضور یابند.
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قدرت مغز صاحب اش را می خورد

نویسنده:*جرییوسیممنبع: آتالنتیک

ترجمه

عملکرد بدتری دارند در تشخیص احساس انسان ها در یک عکس، 

یا دریافتن اینکه همکاران چگونه یک اظهارنظر را تفسیر خواهند 

کرد.

تقلید  را  مافوق خود  بدن  زبان  و  دارند که حالت ها  آدم ها گرایش 

کنند، این واقعیت مشکل را تشدید می کند: زیردستان سرنخ های 

قابل اعتماد اندکی در اختیار قدرتمندان قرار می دهند. اما کلتنر 

می گوید که مهم تر از آن، این واقعیت است که قدرتمندان از تقلید 

دیگران دست می کشند. خندیدن هنگامی که دیگران می خندند 

یا عصبی شدن هنگامی که دیگران عصبی می شوند، کاری بیش از 

برانگیختن  به  کارها  این طور  انجام می دهد.  دیگران  جلب محبت 

آن  تجربۀ  حال  در  دیگران  که  می کند  کمک  احساساتی  همان 

این احساسات می گشاید. کلتنر  به خاستگاه  و دریچه  یی  هستند 

دست  دیگران  تجربۀ  شبیه سازی  »از  قدرتمند  افراد  می گوید 

همدلی«  »کمبود  او  که  می شود  منجر  چیزی  به  که  می کشند«، 

می نامد.

بازتاب نوع ظریف تری از تقلید است که به طور کامل در داخل مغز 

ما رخ می دهد، و بدون آگاهی ما. وقتی می بینیم کسی عملی را 

انجام می دهد، بخشی از مغز که ما از آن برای انجام همان عمل 

استفاده می کنیم، در واکنشی همدالنه فعال می شود. این مساله 

را به بهترین وجه می توان در تجربۀ جانشینی درک کرد. این همان 

فعال سازی  را  آن  داشتند  سعی  گروهش  و  اوبی  که  بود  چیزی 

دسِت  فلم  تا  خواستند  خود  آزمایش شوندگان  از  آن ها  کنند، 

می دهد.  فشار  را  الستیکی  توپ  یک  که  کنند  مشاهده  را  کسی 

داد:  جواب  به خوبی  بازتاب  غیرقدرتمند،  شرکت کنندگان  برای 

برای فشردن توپ  آنان  از  آن مسیرهای عصبی که آن ها خودشان 

اما واکنش عصبی گروه  استفاده می کردند، به شدت فعال شدند. 

قدرتمند چگونه بود؟ از شدت کمتری برخوردار بود.

آیا واکنش بازتابی از بین رفته بود؟ بیشتر گویی در حالت بی حسی 

فرو رفته بود. هیچ یک از شرکت کنندگان از قدرت دایمی برخوردار 

آن  در  که  تجربه  یی  بازگویی  با  که  بودند  دانشجویانی  آن ها  نبود. 

مسوول امور بوده اند، »از پیش آماده شده بودند« که احساس کنند 

قدرتمند هستند. محتمالً با زوال این احساس، اثر بی حسی نیز زوال 

خواهد یافت، مغز آن ها پس از گذراندن یک بعدازظهر در آزمایشگاه 

از نظر ساختاری آسیب ندیده بود. اما اگر تأثیر طوالنی مدت باشد، 

برای مثال، به واسطۀ اینکه تحلیل گران وال استریت بزرگی آن ها را 

فصل به فصل زمزمه می کنند، اعضای هیات مدیره به آن ها وعدۀ 

دستمزد اضافی می دهند، و نشریۀ فوربس آن ها را برای »عملکرد 

و در عین حال موفقیت آمیز« ستایش می کند، ممکن است  خوب 

دچار آن چیزی شوند که در پزشکی با نام تغییرات »کارکردی« در 

مغز شناخته می شود.

از  صرف  قدرتمندان  است  ممکن  آیا  که  می پرسیدم  خودم  از  من 

بدون  کنند،  خودداری  بگذارند  دیگران  به جای  را  خودشان  اینکه 

اوبی یک  اتفاقاً،  بدهند؟  از دست  را  کار  این  انجام  توانایی  اینکه 

مطالعۀ دیگر انجام داد که شاید در پاسخ به این پرسش به ما کمک 

و  چیست  بازتاب  که  شد  گفته  آزمایش شوندگان  به  بار،  این  کند. 

از آن ها خواسته شد آگاهانه تالش کنند تا واکنش خود را تشدید 

»نتایج  نوشتند:  نایش،  کاترین  همکارش،  و  او  کنند.  تضعیف  یا 

ما هیچ تفاوتی را نشان نداد«. تالش در این زمینه بی تأثیر است. 

دانش  که  می شود  فرض  چنین  است.  ناراحت کننده  یافته  یی  این 

قدرت است، اما چه سودی دارد که بدانید قدرت شما را از دانش 

محروم می سازد؟ -امیدبخش ترین تفسیر ممکن، گویا این باشد که 

چنین تغییراتی فقط گاهی مواقع زیان بار هستند. طبق تحقیقات، 

را  حاشیه  یی  اطالعات  تا  می کند  آماده  پیش  از  را  ما  مغز  قدرْت 

نادیده بگیریم. در اغلب موقعیت ها، این کار باعث افزایش کارآیی 

سودمند می شود، اما این کار در موقعیت های اجتماعی، دارای اثر 

مساله  این  می کند. حتی  کودن تر  را  ما  که  است  ناگواری  جانبی 

رهبری  آن ها  که  گروه هایی  یا  قدرتمندان،  موفقیت  به  امید  در 

 اگر قدرت یک دوای درمانی بود، فهرست بلندی از عوارض 

خود  از  می تواند  دوا  این  داشت.  همراه  به  خود  با  را  جانبی 

بکشاند، حتی می تواند موجب  فساد  به  کند، می تواند  بیخود 

شود تا هنری کسینجر به این باور برسد که از از نظر جنسی مرد 

جذابی است. اما آیا قدرت می تواند باعث آسیب مغزی شود؟

در  کنگره  استماع  جلسۀ  در  متعدد  قانونگذاران  که  هنگامی 

بودند،  گرفته  فحاشی  باد  به  را  استامپف  جان  گذشته  خزان 

به نظر می رسید هر کدام شان راهی تازه می یابد تا مدیر عامِل 

اکنوْن اسبِق بانک ولز فارگو را به باد انتقاد بگیرد، به دلیل اینکه 

از ساخت حساب های  را  نتوانسته است حدود 5۰۰۰ کارمند 

که  بود  استامپف  عملکرد  اما  بازدارد.  مشتریان  برای  جعلی 

باالترین  به  که  بودید  مردی  شاهد  آنجا  می کرد.   توجه  جلب 

مقاِم ثروتمندترین بانِک جهان رسیده است. باوجوداین، انگار 

از خواندن افکار حاضران در جلسه کامالً ناتوان است. اگرچه 

او عذرخواهی کرد، اما به نظر نمی رسید که متنبه یا پشیمان 

باشد. او متمرد یا متکبر یا حتی ریاکار نیز به نظر نمی رسید. 

سردرگم به نظر می رسید، مثِل یک مسافر فضایی پرواززده که 

تازه از سیارۀ استامپف رسیده است، جایی که در آن احترام به 

حتی  کوچک.  بسیار  عددی   5۰۰۰ و  است  طبیعی  قانون  او 

صریح ترین زخم زبان ها، »با من شوخی می کنی؟« )گفتۀ شان 

دافی نمایندۀ ویسکانسین( یا »نمی توانم برخی از چیزهایی که 

نمایندۀ  زبان گرگوری میکس  )از  باور کنم«  را  اینجا می شنوم 

نیویاورک( نتوانست او را از خواب غفلت بیدار کند.

جدید  پژوهش های  می گذشت؟  چه  استامپف  ذهن  در 

در  چیزی  چه  است:  این  بهتر  پرسش  که  می دهد  نشان 

توصیف  در  وقتی  مورخ،  آدامز،  هنری  نمی گذشت؟  ذهنش 

با  همدلی  حس  کشتن  با  که  تومور  »نوعی  می گوید:  قدرت 

استعاری  معنایی  بیشتر  می دهد«،  پایان  خود  کار  به  قربانی 

چیزی  آن  با  خیلی  توصیف  این  اما  پزشکی.  تا  دارد  ذهن  در 

دانشگاه  در  روان شناسی  استاد  کلتنر،  داچر  که  ندارد  تفاوت 

آن  به  آزمایشگاهی  و  میدانی  آزمایش  سال ها  از  پس  برکلی، 

دریافت  او طی مطالعات خود در طول دو دهه  است.  رسیده 

می کنند  عمل  چنان  قدرت  تأثیر  تحت  آزمایش شوندگاْن  که 

آنی  امیال  تابع  بیشتر  آن ها  مغزی خورده اند،  گویی ضربۀ  که 

می شوند، از ریسک آگاهِی کمتری برخوردارند و مهم تر از همه، 

در دیدِن مسایل از نگاه دیگران ناتوان می شوند.

در  مک مستر  دانشگاه  از  عصب پژوهی  اوبی،  سوخویندر 

اونتاریو، اخیراً چیزی مشابه را شرح داده است. بر خالف کلتنر، 

که رفتارها را مطالعه می کند، اوبی مغزها را مطالعه می کند. و 

هنگامی که سِر افراد قدرتمند و نه چندان قدرتمند را زیر دستگاه 

تحریک مغناطیسی مغز قرار داد، دریافت که قدرت در واقع یک 

فرآیند عصبی خاص به نام بازتاب را مختل می کند. چیزی که 

شاید زیربنای همدلی باشد. این مبنایی عصب شناختی برای 

آن چیزی به دست می دهد که کلتنر »پارادوکس قدرت« نامیده 

است: وقتی قدرت را در دست داریم، برخی از آن توانایی هایی 

آوردن  به دست  برای  وهلۀ نخست  در  از دست می دهیم که  را 

قدرت بدان ها نیاز داشته ایم.

مختلفی  خالقانۀ  شیوه های  به  توانایی ها،  این  دست دادن  از 

از  سال۲۰۰۶،  در  مطالعه  یک  در  است.  شده  اثبات 

خود  پیشانی  روی  را   E حرف  تا  شد  خواسته  شرکت کنندگان 

طوری ترسیم کنند که دیگران آن را ببینند، کاری که مستلزم آن 

است که خود را از دیدگاه مشاهده گر ببینید. آن هایی که خود 

را قدرتمند احساس می کردند، سه برابر بیشتر احتمال داشت 

که حرف E را برای خودشان درست رسم کنند، و برای دیگران 

وارونه )که آدم را به یاد جورج دبلیو بوش می اندازد، که به طرزی 

دست  وارونه   ۲۰۰۸ المپیک  در  را  امریکا  پرچم  به یادماندنی 

قدرتمند  افراد  که  داده  نشان  دیگر  آزمایش های  بود(.  گرفته 

استاد  فیسک،  که سوزان  نیست. همان طور  بد  می کنند، ضرورتاً 

استدالل  قانع کننده  به طرزی  پرینستون،  دانشگاه  روان شناسی 

را کاهش  دیگران  افکار  دقیق  به خوانش  نیاز  قدرت  است،  کرده 

می دهد، زیرا آن منابعی را تحت اختیار ما قرار می دهد که زمانی 

در  البته،  اما  می آوردیم.  دست  به  دیگران  از  چرب زبانی  با  باید 

بر سطحی  مبتنی  منابع  بر  این سلطه  مدرن، حفظ  یک سازمان 

خاص از پشتیبانی سازمانی است. و تعداد صرف نمونه های غرور 

مدیران ارشد که عناوین روزنامه ها را آکنده است، نشان می دهد 

که بسیاری از رهبران تا آنجا پیش می روند که وارد حوزۀ حماقِت 

زیان بار می شوند.

ویژگی های  درست  فهم  در  کمتری  توانایی  آن ها  که  آنجا  از 

شخصی آدم ها دارند، بیشتر بر تصورات کلیشه  یی تکیه می کنند. 

تشخیص  قدرت  آن ها  هرچه  که  می دهد  نشان  دیگر  تحقیقات  و 

کمتری داشته باشند، بیشتر بر »بینشی« فردی برای هدایت رفتار 

خود تکیه می کنند. جان استامپف یک بانک ولز فارگو را می دید 

همان طور  بود.  مجزا  حساب  هشت  دارای  مشتری  هر  آن  در  که 

عالی  با   )eight( هشت  می شد،  یادآور  کارمندان  به  اغلب  او  که 

)great( هم قافیه است. کلتنر به من یادآور می شود که قدرت، تا 

آنجا که بر شیوۀ تفکر ما تأثیر می گذارد، یک مقام یا منصب نیست، 

بل یک حالت ذهنی است. آزمایش های او نشان می دهد که اگر 

نمی کردید،  قدرتمندی  احساس  که  بیاورید  خاطر  به  را  زمانی 

مغزتان می تواند با واقعیت ارتباط برقرار کند.

به یادآوردن یک تجربۀ پیشین از بی قدرتی، به نظر می رسد که برای 

برخی از افراد مؤثر باشد، و تجاربی که به اندازۀ کافی تلخ باشد، 

می تواند نوعی صیانت دایمی را فراهم آورد. طبق یافته های یک 

فبروری  در  فایننس  آو  ژورنال  ِد  در  منتشره  باورنکردنی  پژوهش 

از  را  طبیعی  فاجعۀ  یک  کودکی  در  که  عاملی  مدیران  گذشته، 

است،  آورده  بار  به  چشم گیری  مرگ ومیرهای  که  گذرانده اند  سر 

نداشته اند،  تجربه  یی  چنین  که  عاملی  مدیران  با  مقایسه  در 

بسیار کمتر طالب ریسک هستند. )به گفتۀ راگاوندرا رائو، یکی از 

نویسندگان این پژوهش و استاد دانشگاه کمبریج، یک مشکل این 

است که، مدیران عاملی که فجایعی بدون مرگ ومیرهای چشمگیر 

را از سر گذرانده اند، بیشتر طالب ریسک هستند.(

نیروهای مهارکنندۀ  تنها  آتشفشان ها و سونامی ها،  اما گردبادها، 

عامل  مدیر  و  رییس  نویی،  ایندرا  نیستند.  بیرون  جهان  در  غرور 

که  می کند  بازگو  را   ۲۰۰۱ سال  در  روزی  داستان  گاهی  پپسی 

او  است.  شده  منصوب  شرکت  مدیرۀ  هیات  عضویت  به  فهمید 

سرشار از حس منزلت و سرزندگی، شادمان به خانه می رسد، در 

حالی که مادرش، قبل از اینکه او »خبر مهم« خود را بگوید، از او 

با عصبانیت  نویی  بخرد.  برود مقداری شیر  آیا می تواند  می پرسد 

بیرون می رود و شیر می خرد. وقتی برمی گردد، توصیۀ مادرش این 

است: »آن تاج لعنتی را بگذار در گراج.«

این  بازگو می کند.  نویی  که  واقع، همان است  در  نکتۀ داستان، 

قصه مثل یک یادآوری سودمند است دربارۀ وظیفۀ معمولی و نیاز 

به خویشتن داری. در این داستان، مادر نویی، نقش یک »نیشگون« 

سیاسی  مشاور  سوی  از  یک بار  که  اصطالحی  می کند،  ایفا  را 

لوئیس هاو به کار برده شد برای توصیف رابطه اش با رییس جمهور 

فرانکلین د. روزولت که چهار بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری 

شد، و هاو همیشه او را فرانکلین صدا می زد.

برای وینستون چرچیل این نقش را همسرش کلمنتین ایفا می کرد 

که شجاعِت آن را داشت که چنین بنویسد: »وینستون عزیزم. باید 

رئال مادرید در آستانه حذف از لیگ قهرمانان؛ یوفا کهکشانی ها را مجازات می کند؟

رسان لیگ قهرمانان اروپا می خواهند رئال مادرید را حذف کرده.  این تیم و یوونتوس را برای یک سال محروم کنند.
در حالی که رئال مادرید و چلسی قرارست دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان را در ورزشگاه آلفردو دی استفانو سه شنبه هفته آینده برگزار 
منایند، اما حضور رئال در این فصل لیگ قهرمانان اروپا با انتشار گزارش هایی مبنی بر این که یوفا می خواهد پس از استارت زدن سوپرلیگ اروپا، آنها 

را از این رقابت اخراج کند به خطر می افتد. 
در همین حال رسان لیگ قهرمانان قصد دارند که رئال و یوونتوس را برای یک سال از این مسابقات محروم سازند.

قدرتمندان چگونه توانایی های ذهنی یی را از دست می دهند که برای 
رسیدن شان به قدرت ضروری بوده اند

اعتراف کنم که متوجۀ نوعی تنزل در رفتار و حاالت تو شده ام؛ 

ورود  روز  که  نامه  این  نیستی«.  مهربان  گذشته  مثل  دیگر  تو  و 

هر  به  اما  پاره پاره،  اگرچه  و  بود،  شده  نوشته  پاریس  به  هتلر 

نبود؛ بل یک هشدار  صورت فرستاده می شود، شکوه و شکایت 

گفته  او  به  محرمانه  به صورت  فردی  می نویسد،  کلمنتین  بود: 

تحقیرآمیز«  »آن چنان  زیردستان  با  جلسات  در  چرچیل  که  بوده 

رفتار می کند که »هیچ ایده  یی، خوب یا بد، از سوی کسی مطرح 

نمی شود«، که با این خطر همراه است که »بهترین نتایج حاصل 

نشود.«

لرد دیوید اوون، عصب شناسی بریتانیایی که به نمایندگی مجلس 

می رسد و قبل از آنکه بارون شود، وزیر امور خارجه بوده است، هر 

دو داستان هاو و کلمنتین چرچیل را در کتاب سال ۲۰۰۸ خود، 

در بیماری و در قدرت، بازگو می کند؛ این کتاب کاوشی است در 

زمینۀ بیماری های مختلفی که بر عملکرد نخست وزیران بریتانیا 

در  است.  گذاشته  تأثیر  سال۱۹۰۰  از  امریکا  رییسان جمهور  و 

ویلسون(،  )وودرو  رنج می بردند  از سکتۀ مغزی  برخی  حالی که 

برخی از سوءمصرف مواد مخدر )آنتونی اِِدن(، یا محتمالً اختالل 

روزولت(،  تئودور  جانسون،  ب.  )لیندون  دوقطبی  شخصیت 

پزشکی  متون  که  شدند  اختاللی  دچار  دیگر  نفر  چهار  حداقل 

که  می کند  استدالل  اوون  اما  نمی شناسد،  رسمیت  به  را  آن 

باید به رسمیت شناخته شود. »سندروم غرور«، آن چنان که وی 

نویسندۀ همکارش جاناتان دیویدسون در یک مقاله در سال  و 

۲۰۰۹ در نشریۀ ِبِرین آن را تعریف کرده اند، »یک اختالل ناشی 

موفقیت چشمگیر  با  که  قدرتی  به ویژه  است،  قدرت  تصاحب  از 

همراه باشد، برای چندین سال حفظ شود و کمترین فشار را بر 

رهبر وارد آورد«. چهار مشخصۀ بالینی آن از جمله عبارت است 

از: بی احترامی آشکار به دیگران، از دست دادن ارتباط با واقعیت، 

می،  ماه  در  بی کفایتی.   نمایش  و  شتاب زده  یا  بی فکر  اعمال 

انجمن سلطنتی پزشکی میزبان همایشی بود که به طور مشترک 

با بنیاد دایدالوس برگزار شد، سازمانی که اوون برای مطالعه و 

جلوگیری از غرور تأسیس کرده است. من از اوون، که به وجود 

پرسیدم  دارد،  اذعان  نهاد خودش  در  غرور  به  معمولی  گرایشی 

که آیا چیزی به او کمک می کند تا ارتباط خودش با واقعیت را 

حفظ کند، چیزی که دیگر اشخاص واقعاً قدرتمند بتوانند آن را 

سرمشق خود قرار دهند. او چند راهبرد را با من در میان گذاشت: 

غرور  حس  می تواند  که  گذشته  در  رویدادهایی  به  اندیشیدن 

معمولی؛  مردم  دربارۀ  مستند  برنامه های  تماشای  کند؛  زایل  را 

من  اما  رأی دهندگان.  نامه های  خواندن  به  عادت دادن  را  خود 

حدس می زنم که بزرگ ترین مانع در برابر حس غرور اوون، شاید 

پیش  او  باشد.  داشته  او  اخیر  تحقیقاتی  کوشش های  در  ریشه 

من شکوه کرد که دنیای تجارت تقریباً از خود هیچ تمایلی برای 

تحقیق دربارۀ غرور نشان نمی دهد. دانشکده های بازرگانی نیز 

وضعیت چندان بهتری ندارند. طنین نومیدی در کالم او بر نوعی 

ناتوانی گواهی می دهد. تأثیر سودمند این نومیدی بر اوون هرچه 

و  اتاق های هیات مدیره  باشد، نشان می دهد که مرضی که در 

جایگاه های ارشد مدیریتی بیش از حد متداول است، نامحتمل 

می نماید که به این زودی درمان شود.
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