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طالبان در تخار شکست 
خورده اند

مجلـس نمـاینده گـان 
در کـژراهـه

23

ــمېر  ــې یوش ــي جرګ ــتان د ول د افغانس

د  مامورینــو  هغــو  د  پولیســو  د  غــړو 

مجــازات غوښــتنه وکــړه چــې څلــور 

ورځــې وړانــدې یــې د دغــې جرګــې لــه 

دوو غــړو رسه شــخړه کــړې وه.

د ولــي جرګــې یــوې کمیټــې د دوشــنبې 

پــه ورځ )میــزان ۲۲مــه( د کورنیــو چــارو 

د  امنیــت  مــي  د  او  وزیــر  رسپرســت 

ــاره  ــو لپ شــورا مرســتیال د پیښــې د ارزول

ــتې وو. ورغوښ

مرســتیال  لومــړي  جرګــې  ولــي  د 

ــې  ــې د جرګ ــن ی ــې ن ــار چ ــان ی امیرخ

ــي  ــل، امنیت ــه ووی ــري کول ــتې م د ناس

ــري، خــو  ــه ل ــه د تالشــۍ حــق ن ځواکون

ــري. ــه ل ــق ن ــن ح ــو د توهی ــه ټک دده پ

ــتیو  ــه دې وروس ــای پ ــر ځ ــۍ پ »د تاالش

کــې يب عــزيت پیــل شــوې ده. مــوږ ددې 

لپــاره یــوه کمیټــه جــوړه کــړې، هلتــه 

د کورنیــو چــارو رسپرســت وزیــر او د 

ــه  ــتیال جلس ــورا مرس ــت د ش ــي امنی م

لــري چــې مالمــت او ســالمت معلــوم او 

مجــازارت يش.«

تېــره شــپه هــم د ولــي جرګــې یوشــمېر 

غــړو د ولســمر ارشف غنــي د مــي 

امنیــت لــه ســالکار حمداللــه محــب رسه 

ــديل دي. ــه اړه لی ــوع پ ــې موض ددغ

ــه  ــه خپلــې اعالمی د مــي امنیــت شــورا پ

کــې لیــکي چــې ښــاغي محــب ویــي، 

هېڅــوک د چــا د ســپکاوي حــق نــه 

لــري، خــو پولیــس مکلــف دي چــې 

ــړي. ــی ک ــان پل ــو ش ــو ی ــون پرټول قان

ــو  ــې د څیړل ــادې پېښ ــه د ی ــي جرګ ول

لپــاره د یــوې کمیټــي جوړولــو خــر هــم 

ــوي. ورک

ــمېر  ــې یوش ــي جرګ ــوا د ول ــو بلخ خ

ــوی. ــړ ک ــو مالت ــا د پولیس ــړي بی ــور غ ن

رمضــان بــر دوســت وايــی: »مــوږ بایــد 

ــې  ــي موټرچ ــې »و ج« زره ــږو چ وپوهی

تورفلــم ولــري، د قانــون خــالف دی . 

ــتل  ــه اخیس ــه ګټ ــورم ن ــي یونیف ــه امنیت ل

ــو  ــه هغ ــې ل ــالف دي. تاس ــون خ د قان

ــې »و  ــر ی ــې موټ ــوئ چ ــاع ک ــانو دف کس

ــرم  ــې ج ــون ک ــه قان ــري. دا پ ــټ ل ج«پلی

دی. ستاســې کمېټــه د قانــون خــالف ده، 

مروعیــت نــه لــري. څــوک چــې دا کار 

ــرم دی او  ــې مج ــوازې دا چ ــه ی ــوي ن ک

ــه ال  ــوي، هغ ــاع ک ــرې دف ــې ت ــوک چ څ

مجــرم دی.«

د کورنیــو چــارو وزارت ویــي، د پولیســو 

ځواکونــو تــه یــې سپارښــتنه کــړې چــې د 

تــورو ښيښــو موټــر ودروي.

ــرو هــم  د شــکایت کوونکــو اســتازو موټ

تــورې ښیښــې لرلــې چــې پولیســو د 

ــې درويل وو. ــځ ک ــه ختی ــل پ کاب

ددغــه وزارت ویانــد نــر ت رحیمــي 

ــو  ــتان د خلک ــالن د افغانس ــي: »وکی واي

احــرام  ورتــه  اســتازي دي.  عزمتنــده 

لــرو. د کورنیــو چــارو د وزارت لخــوا 

ــوی.  ــه دی ش ــن ن ــه توهی ــه هېڅکل ورت

او  وکیالنــو  دوو  د  چــې  قضیــه  یــوه 

پولیســو ترمنــځ شــوې وه، زمــوږ تــر 

ده.« النــدې  ارزونــې 

پــه ورتــه وخــت کــې د هــرات یــو شــمېر 

ــړ  ــو مالت ــه دې اړه د پولیس ــیدونکو پ اوس

کــړی دی.

رسبیــره پــردې د ټولنیــزو شــبکو یوشــمېر 

کاروونکــو هــم پــه دې برخــه کــې د 

ــړی او د  ــاد ک ــړو انتق ــې پرغ ــي جرګ ول

ــتایلی دی. ــې س ــل ی ــو عم پولیس

روزنامـۀ وال اسـتریت ژورنال از تصمیـم امریکا برای 
از سـرگیری مذاکـرات این کشـور با طالبـان خبر داد.

یـک منبـع آگاه به روزنامـۀ وال اسـتریت ژورنال گفته 
اسـت که در زمان حضـور خلیل زاد در پاکسـتان، او با 
هیـأت طالبـان دیـدار و در مورد شـرایط از سـرگیری 

مذاکـرات رای زنی کرده اسـت.
امـور  در  امریـکا  نماینـدۀ  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع  در  افغانسـتان  صلـح 
برجسـتۀ کشـورهای  دیپلمات هـای  بـا  نیویـورک  در 
مختلـف دیـدار و سـپس در پاکسـتان بـا مـا بـرادر، 
معـاون سیاسـی طالبـان دیـدار و رای زنی کرده اسـت.
ترامـپ مـاه گذشـته بـه دلیـل آنچه کشـته شـدن یک 
سـرباز امریکایـی در افغانسـتان عنـوان شـد، مذاکرات 
میـان طالبـان و امریکا را بعدها از ماه مذاکرات فشـرده 
بـرای پایـان جنـگ در افغانسـتان را لغو کـرده و اعام 

کـرد کـه حمات علیـه طالبان تشـدید خواهد شـد.
بـه نوشـتۀ این رسـانۀ امریکایی، در این دیـدار نمایندۀ 
در  اعتمـاد  افزایـش  بـرای  طالبـان  هیـأت  و  امریـکا 
مـورد کاهـش خشـونت و همچنیـن تبـادل زندانیـان 

کرده انـد. گفت وگـو 
هفتـۀ گذشـته اعام شـد کـه طالبان 3 مهنـدس هندی 

زندانـی را در عـوض 12 فرمانـده ارشـد ایـن گروه از 
زنـدان بگـرام معاوضه کرده اسـت.

وال اسـتریت ژورنـال اضافه کرد: هفتۀ گذشـته ترامپ 
در یـک گردهمایـی انتخاباتـی پیام هـای را بـرای آغاز 
دچـار  امریـکا   گفـت:  کـرد، وی  ارسـال  مذاکـرات 
اشـتباه فاحشـی شـده و مـا بـه تـاش داریم بـا انعقاد 

یـک قـرارداد خـوب سـربازان خـود را بازگردانیم.
براسـاس نوشـته این روزنامـه، همچنین ایـن منبع آگاه 
اضافـه کـرد: طالبان پیشـنهاد داده اسـت کـه در عوض 
آزادی »انـس حقانـی« کـه در حـال حاضـر در اختیـار 
دولـت افغانسـتان قـرار دارد، حاضر اسـت دو مهندس 
امریـکا و اسـترالیایی را از زندان هـای این کشـور آزاد 

. کند
محتـوای  مـورد  در  امریـکا  وزارت خارجـۀ  تاکنـون 
مذاکـرات خلیل زاد و طالبان اظهارنظری نکرده اسـت، 
امـا عنـوان کـرده اسـت که این سـفر بـه منظـور آغاز 
مذاکـرات میـان امریـکا و طالبـان انجام نشـده اسـت.

طالبـان  سیاسـی  دفتـر  سـخنگوی  شـاهین،  سـهیل 
محتـوای  در  تغییـری  هیـچ  کـه  اسـت  کـرده  اعـام 
متـن گفت وگـو شـده بـا امریـکا انجـام نخواهـد شـد 
و طالبـان آمـاده اسـت کـه ایـن توافـق را امضـا کند و 
در حـال حاضـر ایـن موضوع بـه امریکا بسـتگی دارد 
کـه بخواهـد جنـگ را ادامـه دهـد یـا اینکـه از طریق 

مسـالمت آمیز بحـران افغانسـتان حـل شـود.
وال اسـتریت ژورنـال ادامـه داد: براسـاس پیش نویس 
نظامـی  هـزار   5 طالبـان،  و  امریـکا   میـان  قـرارداد 
امریکایـی طـی 180 روز آینـده از افغانسـتان خـارج 
و مابقـی نظامیـان نیـز طـی یک سـال آینـده در عوض 
قطـع ارتبـاط طالبـان بـا القاعـده و همچنیـن تضمیـن 
بـرای  مکانـی  بـه  افغانسـتان  شـدن  تبدیـل  عـدم 

ایـن کشـور خـارج می شـدند. از  تروریسـم 

مذاکره با طالبان از سر گرفته می شود؟

د پولیسو او وکیالنو شخړه؛ د وليس جرګې یوې کمېټې دوه لوړپوړي چارواکي وربليل وو

تا هنـــوز کـار خاصـی
 انجـام نـداده ایـم

کمیسیون انتخابات:
بیـش از 1.7 میلیـون رأی بایـومتـریک

 وارد مـرکـز اطـالعـات شـده است

چــــرا 
ترکیه مبارزه را به سوریه منتقل کرد؟

درج اطالعـات 3980 دسـتگاه بایومتریـک بـه مرکز اطالعات کار نهایی نیسـت؛ زیـرا تصفیه کاری 
چنـد مرحله یـی دیگـر رأی هـا در دسـتگاه اطالعـات مرکـزی یا سـرور نیز انجـام می شـود. به گفته 
او: »سـرور مرکـزی آرای معتبـر بایومتریـک شـده و غیربایومتریـک شـده و آرای کـه قبـل از 
سـاعت 7 صبح روز ششـم میزان و بعد از سـاعت 5 عصر شـش میزان اسـتعمال شـده را برای 

مـا تشـخیص می دهـد و قـادر اسـت آرای  تکـراری و چهره هـای تکـراری را نیـز شناسـایی کند



بحـث بر سـِر دفـاع از خوشـحال سـعادت معین 
مقـامِ  هـر  یـا  و  داخلـه  وزارت  امنیتـِی  ارشـد 
دیگـری نیسـت؛ زیـرا در کارنامـۀ هیـچ یـک از 
سـراِن حکومـت و نهادهـای امنیتی چنـان نکاِت 
مثبـت و قابـِل تحسـینی دیـده نمی شـود کـه بـه 
یک بـاره جوگیـر شـد و از آن هـا قهرمان سـازی 
کـرد. اگـر ایـن مقام هـا ابتـکارِ عمـل می داشـتند 
و در وظایف شـان مسـووالنه تـاش می کردنـد، 
این همـه  امنیتـِی کشـور  بـدون شـک وضعیـت 

دچـار نابسـامانی و بحــران نمی شـد. 
از  دفـاع  و  مقام هـا  ایـن  سـِر  بـر  بحـث  بلـی، 
کارنامۀ شـان نیسـت؛ بـل بحـث بـر سـِر اعضای 
مجلـس نماینـده گان اسـت کـه پـس از رویـداد 
نیمه هـای شـب  در  ناگهـان  پلچرخـی،  شـاهراه 
خواهـان  و  دادنـد  تشـکیل  اضطـراری  نشسـِت 
یـا  و  داخلـه  وزارت  سرپرسـت  اسـتجواِب 
معیـن ارشـد امنیتـِی ایـن وزارت شـدند. جالـب 
رخ  پلچرخـی  واقعـۀ  وقتـی  کـه  این جاسـت 
همـان  از  مجلـس  اعضـای  از  برخـی  می دهـد، 
تمـاس  داخلـه  وزارت  سرپرسـِت  بـا  محـل 
محـِل  در  کـه  می خواهنـد  او  از  و  می گیرنـد 
رویـداد حاضـر شـود. حـاال این کـه چـه اتفاقـی 
در شـاهراه پلچرخـی میـان نیروهـای پولیـس و 
محافظـاِن اعضـای مجلـس افتـاده، واقعـًا گنگ و 

مبهـم اسـت.
 اعضـای مجلـس نماینـده گان ادعـا دارنـد که در 
آن شـب نیروهـای پولیـس بـه آن هـا بی احترامی 
کـرده و قصـداً موجـب چنین تنش و کشـیده گی 
شـدند؛ امـا پولیس می گویـد که آن ها بـه وظایِف 
خـود عمـل می کردنـد و موترهـای غیرقانونـی و 
داراِی شیشـه های سـیاه را متوقـف می سـاختند. 
ایـن موضوع همان شـب بـه جنجـاِل کانی میان 
اعضـای مجلـس و مقام هـای وزارت داخله منجر 
شـد و مجلـس نماینـده گان در آن شـب نشسـِت 
اضطـراری برگـزار کـرد؛ نشسـتی که تـا هنوز در 
فضـای مجـازی در مـورد آن صحبـت می شـود 
و حرف هـای لـه و علیـِه زیـادی مطـرح شـده 
وزارت  امنیتـِی  ارشـد  معیـن  برخی هـا  اسـت. 
داخلـه را کـه ظاهـراً در رأِس ایـن اقـدام قـرار 

داشـته، تحسـین می کننـد و عده یـی او را فـردی 
غوغاسـاالر و متکبـر می خواننـد کـه فعالیت هاِی 
مخربـی نیـز در زمـان برگـزاری انتخابـات به نفِع 
تیـم »دولت سـاز« خـاف الیحـۀ وظایـِف خـود 

)بی طرفـی در انتخابـات( صـورت داده اسـت. 
ایـن مـوارد همـه نیـاز بـه بررسـی و موشـکافی 
دارنـد و نبایـد بـه صـورِت ناگهانـی به خاطر یک 
حرکـت جوگیر شـد و به سـودِ کسـی شـعار داد 
کـه کارنامـه اش بـا پرسـش های فراوانـی روبه رو 
اسـت. اما از سـوی دیگـر، اقدام اعضـای مجلس 
نماینده گان نیز واقعًا شـرم آور و تأسـف بار اسـت. 
آیـا در وضعیتـی کـه کشـور قـرار دارد، مهم ترین 
موضـوع از نظـر آن هـا، موترهـای غیرقانونـی و 
شیشه سـیاهِ خودشـان تشـخیص شـده که باید در 
نیمه شـب نشسـت اضطراری در مـورد آن برگزار 
کننـد؟ آیـا در افغانسـتان از دیـِد نماینـده گان بـه 
اصطـاح مــردم، هیچ امـِر مهم و فـورِی دیگری 
وجـود نداشـته کـه مجلـس نماینـده گان در مورد 

آن جلسـه دایـر می کرد؟ 
 بحـث انتخابـات، بحـث امنیـت، بحـث فسـاد 
مالـی و ده هـا موضـوِع دیگـر این روزهـا ذهن و 
ضمیـِر میلیون ها انسـاِن ایـن سـرزمین را به خود 
معطـوف کـرده و همـه در وضعیـِت هـراس و 
اضطـراب به سـر می برند؛ آن گاه نماینده گان شـان 
دربـارۀ  و  می کننـد  دایـر  جلسـه  نیمه شـب  در 
این کـه موترهـای مجلـل و شیشه سـیاهِ آن هـا از 
سـوی پولیـس متوقف شـده، بحـث و گفت وگو 
بـه  انتقـاد  انگشـِت  کـه  این جاسـت  می کننـد. 
سـوی نماینـده گان مـردم دراز می شـود و نسـبت 

بـه عملکردشـان مـورد سـوال قـرار می گیرنـد.
 از زمانـی کـه دور هفدهـِم مجلـس نماینـده گان 
بـه کارِ خـود آغـاز کرده، یـک بار دیده نشـده که 
اعضـای مجلـس در مـورد مسـایِل حیاتـی و مهِم 
کشـور نشسـت برگزار کرده باشـند. نشسـت های 
کمتریـن  بـا  همـواره  نیـز  مجلـس  عـادِی 
نصـاب برگـزار شـده و در میـان مخالفت هـا و 
موافقت هـاِی نماینـده گان پایـان یافته اسـت. اگر 
گفتـه شـود کـه مجلـس هفدهـم از ضعیف ترین 
و ناکارآمدتریـن دوره هـای مجلـس نماینـده گان 

اسـت، حرفـی به گـزاف گفتـه نشـده اسـت. دور 
هفدهـِم مجلـس نماینـده گان از همـان ابتـدا در 
میـان موجـی از تنش هـا و زدوخوردهـا بـر سـِر 
گزینـش رییـس و اعضای هیأت اداری آن آغــاز 
شـد و تـا امـروز در محـور مسـایِل شـخصی و 
متأسـفانه  می زنـد.  دور  مجلـس  اعضـای  تیمـِی 
در هیـچ دوره یـی اعضـای مجلـس نماینـده گان 
نتوانسـتند صابـت و قـدرت قانونـِی خـود را به 
نمایـش بگذارنـد. اکثر آن هـا در سـال های کارِی 
خود مشـغول معامـات تجاری و شـخصِی خود 
بودنـد و از مجلـس نماینـده گان بـه عنـوان تختۀ 
خیـز بـه سـمِت فعالیت هـای غیرقانونی اسـتفاده 

کردند. 
چـرا اعضـای مجلـس نماینـده گان بایـد چندیـن 
موتـر و محافـظ مسـلِح شـخصی داشـته باشـند، 
آن هـم موترهایـی کـه بـا قیمـِت بسـیار گـزاف 
و  پـول  این همـه  آن هـا  می شـوند؟  خریـداری 
امکانـات را از کجـا بـه دسـت آورده انـد؟ و چرا 
هیـچ نهـادی در کشـور وجـود نـدارد کـه چنین 

مسـایلی را پی گیـری کنـد؟
 درسـت اسـت کـه اعضـای مجلـس از مصونیِت 
قانونـی برخوردارنـد، ولـی آن  هـا بـه هیـچ وجه 
فراتـر از قانـون نیسـتند. وقتی کسـانی کـه قانون 
می سـازند خـود را مکلف بـه رعایـِت آن ندانند، 
پـس شـهرونداِن عـادِی کشـور چگونـه و بـا چه 
ملتـزم  قانـون  بـه  را  انگیزه یـی می تواننـد خـود 
مجلـس  سـوی  از  کـه  قوانینـی  اگـر  سـازند؟ 
تصویـب شـده، عمـل کـردن بـه آن هـا فراتـر از 
تـوان و طاقـِت شـهروندان کشـور اسـت و یـا 
قوانیـِن ظالمانـه انـد، سـوال ایـن اسـت کـه چرا 

چنیـن قوانینـی بـه تصویـب رسـیده اسـت؟ 
 اعضـای مجلـس بایـد یـک بـار هـم کـه شـده، 
سرهای شـان را بـه گریبـان فرو کننـد و فکر کنند 
کـه وظایـِف اصلـِی آن هـا به عنـوان نماینـده گان 
مـردم چیسـت؟ اگر به هـر طریقی که بـوده وارد 
خانـۀ ملـت شـده اند، پس از ایـن حداقـل به این 
ملـت و کشـور دل بسـوزانند و کاری نکننـد کـه 

مـورد نفـرِت تاریخ قـرار گیرند. 
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ــد  ــدم تأکی ــارِ چن ــرای ب ــکا ب ــاالت متحــدۀ امری ــور ای رییس جمه
ــد.  ــارج می کن ــتان خ ــش را از افغانس ــه نیروهای ــت ک ــرده اس ک
ــن  ــش ای ــا هواداران ــی ب ــۀ انتخابات ــک برنام ــار او در ی آخرین ب
موضــوع را مطــرح کــرد و گفــت کــه وقــِت آن فــرا رســیده اســت 
کــه نیروهــای امریکایــی ایــن جنــِگ نوزده ســاله در افغانســتان را 

ــد.  ــان برگردن ــه خانه های ش ــد و ب بگذارن
ایــن ســخناِن ترامــپ در دو ســاِل اخیــر بارهــا شــنیده شــده، امــا 
ــی  ــت. برخ ــته اس ــود داش ــِر آن وج ــم در براب ــی ه اعتراض های
از نظامیــاِن امریکایــی و برخــی از تحلیل گــران در افغانســتان 
می گوینــد کــه در صــورت خــروِج نیروهــای امریکایــی از 
ــد  ــقوط خواه ــان س ــه کامِ طالب ــًا ب ــور تمام ــن کش ــتان، ای افغانس
کــرد. تجــارِب تاریخــی نیــز چنیــن پیش بینی یــی را تأییــد 
ــح  ــاِی صل ــا گفت وگوه ــرانجام ب ــه س ــام ک ــگ ویتن ــد. جن می کن
پاریــس  نشســت های  در  امریکایی هــا  و  شورشــیان  میــان 
ــه  ــکا ب ــِت امری ــه دول ــد ک ــه آن ش ــر ب ــید، منج ــام رس ــه اتم ب
طوالنی تریــن حضــور نظامــی اش تــا آن زمــان در بیــرون از 
ــک تقســیم اوقاِت فشــرده  ــا در ی ــد. امریکایی ه ــان ده ــا پای مرزه
ــِی از  ــت مال ــا آن، از حمای ــان ب ــام خــارج شــدند و هم زم از ویتن
دولــِت آن کشــور قطــع عاقــه نمودنــد و ســرانجام بیشــتر از یــک 
ســال، دولــِت ویتنــام در برابــر شورشــیان تــاب نیــاورد و ســقوط 
ــا  ــرار دارد، فقــط ب کــرد. عیــن شــرایط، پیــش روِی افغانســتان ق
ایــن تفــاوت کــه مصادیــق و معیارهــا و بســترهاِی شــورش گری 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوده اس ــاوت ب ــور متف ــن دو کش در ای
جغرافیــا و عوامــِل مــادی و معنایــِی جنــگ ویتنــام بــا افغانســتان 
ــی در  ــای امریکای ــروِج نیروه ــال خ ــا احتم ــت؛ ام ــاوت اس متف
تعامــِل مســتقیم بــا شورشــیان/ طالبــان، بــه عنــوان نقطــۀ اشــتراک 

ــی اســت. ــر ســِر جــاِی خــودش باق ب
ــن  ــکا ای ــد امری ــاور دارن ــه ب ــانی ک ــیارند کس ــتان بس  در افغانس
ــِت  ــد از تویی ــوص بع ــرد. به خص ــد ک ــرک نخواه ــور را ت کش
دونالــد ترامــپ و ســخناِن او مبنــی بــر دفــن شــدِن گفت وگوهــا 
بــا طالبــان، ایــن بــاور شــدت گرفتــه کــه امریــکا بــه حضــور در 
افغانســتان ادامــه خواهــد داد. امــا اکنـــون کــه ترامــپ بــارِ دیگــر 
ــا از  ــرده اســت، برخی ه ــرح ک ــش را مط بحــث خــروج نیروهای
ــدِن آن  ــوز هــم از مان ــد و برخی هــا هن ــِن آن کشــور می گوین رفت

می ســرایند. 
این کــه امریــکا مــی رود یــا خیــر، بحثی ســت کــه بایــد جداگانــه 
بــه بررســی گرفتــه شــود؛ امــا مســالۀ ایــن نوشــتار »برنامــۀ دولــت 
ــی از  ــای امریکای ــِی نیروه ــروج احتمال ــِح خ ــتان در صب افغانس

افغانســتان« اســت.
قرایــن نشــان می دهــد کــه دولــت افغانســتان جــز الف و شــعار، 
هیــچ برنامه یــی در ایــن قبــال نــدارد؛ حــال آن کــه طالبــان 
از همیــن  برنامــۀ نظامی-سیاسی شــان را در فــرداِی خــروج 
ــت  ــِی دول ــِل بی برنامه گ ــد. دلی ــه دارن ــنجیده و در چانت ــون س اکن
ــتان  ــدرت در افغانس ــه سیاســت و ق ــم این اســت ک افغانســتان ه
بیشــتر پروژه یــی شــده و ســکان داراِن اصلــِی قــدرت از رهگــذر 
ــگاه رســیده اند و  ــه جای ــروژه و مؤسســات و رابطــۀ خارجــی ب پ
بــا پــول خارجــی بــه پیــش رفته انــد و بیشــتر هــم بــه کانال هایــی 
ــد  ــا می دانن ــد. آن ه ــرون تراویده ان ــه از آن بی ــتند ک ــخ گو هس پاس
کــه در صــورت خــروج نیروهــای امریکایــی، آنــان هــم از کشــور 
ــه  ــتند ک ــتان هس ــردمِ افغانس ــن م ــا ای ــد. ام ــد ش ــارج خواهن خ
ــد  ــی، بای ــای امریکای ــل نیروه ــروج کام ــِی خ ــردای احتمال در ف
چــوِب ندانم کاری هــاِی سیاســت مداراِن پروژه یــی را بخورنــد 
و مصیبت هــاِی بی شــمار را تحمــل کننــد و ناگزیــر از نــو 

سرنوشــِت خــود را بنویســند! 
ــام افغانســتان  ــکا به ســاِن ویتن ــی امری بســیار بدیهی ســت کــه وقت
را بــه حــاِل خــودش واگــذارد، دولــت بــدون حمایــِت خارجــی از 
هــم می پاشــد و طالبــاِن مســلح اعــامِ پیـــروزی و انتقــام می کننــد 
و گروه هــای سیاســِی دیگــر هــم بــرای بقــاِی خویــش دســت بــه 
تفنــگ می برنــد و جبهــاِت جنگــی شــکل خواهــد گرفــت کــه در 
نتیجــۀ آن، افغانســتان بــارِ دیگــر بــه مکانــی بــرای تهدیــد نظــم و 
امنیــِت جهانــی و تقاطــِع مداخــاِت بیرونــی تبدیــل خواهــد شــد. 
زیــرا در عــدم حضــور امریــکا، گروه هــای ایدیالوژیــِک در حــال 
ــر  ــت ـ مگ ــد یاف ــی خواهن ــش، دمِ تازه ی ــه داع ــارزه، از جمل مب
ــِر همــۀ آن گروه هــا  ــکا در براب ــت از امری ــه نیاب ــان ب این کــه طالب

 . بجنگد
مســلمًا امریــکا در صــورت خــروج، پیش بیــِن همــۀ ایــن 
ــِت  ــس دول ــوان ریی ــه عن ــی ب ــای غن ــا آق ــت؛ ام ــاالت اس احتم
افغانســتان صرفــًا از بحــث خــروج نیروهــای امریکایــی همچــون 
ــر  ــد. از نظ ــود می جوی ــی س ــای انتخابات ــک کارت در بازی ه ی
تیـــم او، تهدیــد بــه خــروج نیروهــای امریکایــی، زمینــۀ خوبــی 
را بــرای تمکیــِن مــردم بــه نتیجــۀ یــک انتخابــاِت ناســالم فراهــم 

می ســازد. 

خـروج امریکـا؛
تجربۀ ویتنـام و بی برنامه گی دولت

مجلـس نمـاینده گـان 
در کـژراهـه

احمد عمـران

نبایـد بـه صـورِت ناگهانـی به خاطـر یـک حرکـت جوگیر شـد و به سـوِد کسـی شـعار داد که کارنامـه اش با 
پرسـش هاِی فراوانـی روبـه رو اسـت. امـا از سـوی دیگـر، اقـدام اعضـای مجلـس نماینـده گان نیـز واقعاً 
شـرم آور و تأسـف بار اسـت. آیـا در وضعیتـی کـه کشـور قـرار دارد، مهم تریـن موضـوع از نظـر آن هـا، 
موترهـای غیرقانونـی و شیشه سـیاِه خودشـان تشـخیص شـده کـه بایـد در نیمه شـب نشسـِت اضطراری 
در مـورد آن برگـزار کننـد؟ آیـا در افغانسـتان از دیـِد نماینـده گان بـه اصطـالح مــردم، هیـچ امـِر مهم و 

فـورِی دیگـری وجـود نداشـته کـه مجلـس نماینـده گان در مـورد آن جلسـه دایـر می کرد؟
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فرمانـدۀ پولیـس والیـت تخـار می گویـد کـه طالبـان را در 
ایـن والیـت با شکسـت مواجه کـرده اند. بـه گفتـۀ فرماندۀ 
پولیـس تخـار، طالبـان پـس از شکسـت به جنـگات حومۀ 

دریـای کوکچـه پنـاه برده اند. 
برخـی از نماینـده گان مـردم تخـار در مجلـس نماینـده گان 
نیـز می گوینـد کـه نیروهـای امنیتـی مرکز آموزشـی و جلب 
و جـذب گـروه طالبـان را در ولسـوالی ینگـی قلعـه والیت 
تخـار تصـرف کـرده  و طالبـان را از روسـتاها بـه حومه های 

دریـای کوکچـه فـرار داده اند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه نزدیـک بـه دو مـاه پیـش والیـت 
تخـار مـورد هجـوم گـروه طالبان قـرار گرفـت و طالبـان تا 
حومه هـای شـهر تالقـان مرکـز ایـن والیـت پیش آمدنـد و 

احتمـال سـقوط ایـن شـهر افزایـش یافتـه بـود. 
جنـرال حشـم  اهلل مسـلم، فرمانـده پولیـس والیـت تخار در 
گفت وگـو بـا روزنامۀ مانـدگار عملیـات نیروهـای امنیتی را 
در ایـن والیـت پُر دسـت آورد می خواند و می گویـد: طالبان 
در ایـن والیـت شکسـت خورده انـد و از حومه هـای شـهر 
تالقـان و قریـه و قصبـات به جنـگات دریـای کوکچه فرار 

کرده انـد. 
آقـای مسـلم می گویـد کـه اکنـون تنهـا ولسـوالی درقـد در 
کنتـرل طالبـان قـرار دارد و سـایر سـاحات ایـن والیـت از 
وجـود گـروه طالبـان پاک سـازی شـده اسـت؛ ولـی تاهنوز 
تصمیـم بـه عملیـات بـرای باز پـس  گیـری ولسـوالی درقد 

روی دسـت نیسـت. 
بـه گفتـۀ او، چنـد پیش طالبـان تـا نزدیکی  های شـهر تالقان 
مرکـز تخـار هجـوم آورده بودنـد، امـا نیروهـای امنیتـی بـا 
تاش هـای زیـاد آنـان را پـس زدنـد؛ طالبـان از قریه هـا و 
و  برده انـد  پنهـا  جنـگات  در  و  شـده اند  رانـده  قصبـات 

عملیـات تصفیـه همچنـان جریـان دارد. 
فرمانـده پولیـس تخـار می گوید کـه در جریان ایـن عملیات 
یـک پولیـس شـهید شـده اسـت و دو تـن زخمی شـده اند و 

12 تـن از نیروهـای دشـمن کشـته و زخمی شـده اند. 
فرمانـدۀ پولیـس تخـار در حالـی از عملیـات در نزدیکـی 
دریـای کوکچـه خبـر می دهـد، امـا می گویـد: هنـوز برنامـۀ 
عملیـات واپس گیـری ولسـوالی درقـد روی دسـت نیسـت. 
امـا وزارت دفـاع در اعامیه یـی کـه بـه روزنامـۀ مانـدگار 
فرسـتاده اسـت، از آغـاز عملیـات بـه ولسـوالی درقـد خبـر 

داده اسـت. 
در خبرنامـه آمـده اسـت کـه نیروهـای امنیتـی در عملیـات 
طالبـان  وجـود  از  را  درقـد  ولسـوالی  اطـراف  تصفیه یـی 
پاک سـازی کـرده اسـت و عملیـات به ولسـوالی درقـد آغاز 

است. شـده 
همچنـان، مسـووالن در وزارت امـور داخلـه دیـروز در یک 
خبرنامه یـی گفتنـد کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور 
روزگذشـته، عملیـات تصفیه یـی مشـترک را در مربوطـات 
و  تالقانی هـا  آبـاد،  رحیـم  نوآبـاد،  پایشـاف،  قریه جـات 
راه  تخـار  والیـت  قلعـه  ینگـی  ولسـوالی  حافـظ  خواجـه 

کرده انـد. انـدازی 
بـر بنیـاد معلومات ایـن خبرنامـه، در این عملیـات هفت تن 
طالـب مسـلح به شـمول یـک سـرگروپ آن کشـته شـدند و 
یـک میـل سـاح کاشـنیکوف و یـک قبضـه نارنجک انداز 

بهدسـت نیروهـای امنیتی افتاده اسـت. 
یاسـین ضیـا معـاون وزارت دفـاع در یـک نـوار تصویری از 
پیشـرفت عملیـات در ولسـوالی ینگـی قلعـه و خواجـه غار 

خبر داده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت که باشـنده گان والیت تخـار می گویند، 
در حملـۀ طالبـان بـه ایـن والیـت آسـیب های زیـاد مالـی و 

جانـی به آنان وارد شـده اسـت. 
باشـنده گان ایـن والیـت در گفت وگـو بـا روزنامـۀ ماندگار 
می گوینـد کـه هنـگام هجـوم طالبـان و جنگ هـای صـورت 
گرفتـه در ایـن والیـت، بـر منازل مسکونی شـان آسـیب های 

فراوانی رسـیده اسـت. 

تصرف مرکز آموزشی طالبان
نماینـده گان مـردم تخـار در مجلـس می گوینـد کـه مرکـز 
آموزشـی طالبـان در والیت تخار توسـط نیروهـای دفاعی و 

امنیتـی تصرف شـده اسـت. 
مجلـس  در  تخـار  مـردم  نماینـدۀ  یولـداش،  حمـداهلل 
نماینـده گان بـا اشـاره بـه تهدید هـای امنیتی در ایـن والیت 
می گویـد کـه نیروهـای امنیتـی از یـک هفتـۀ بـه ایـن طرف 
عملیـات را در برابـر طالبـان راه انـدازی کرده انـد و نتیجـۀ 

چشـم گیری را بـه دنبـال داشـته اسـت. 
او کـه بـا روزنامـۀ مانـدگار صحبت می کـرد، گفـت: در این 
عملیـات طالبـان از حومه هـای شـهر تالقـان، ولسـوالی های 

بهـارک و خواجـه غـار و سـایر حاتـی کـه زیر تهدیـد قرار 
داشـتند بـه عقـب رانده شـد ه اند. 

امنیتـی مرکـز جلـب و جـذب و  نیروهـای  او گفـت کـه 
آموزشـی طالبـان را در ولسـوالی های ینگـی قلعـه تصـرف 

کرده انـد. 
ایـن نمایندۀ مردم تخـار عملیات نیروهای امنیتـی را موفقانه 
ارزیابـی می کنـد و می گویـد: وضعیـت امنیتی بهبـود یافته و 
خواسـت مـردم ادامـۀ این عملیات اسـت. امـا تهدید های در 

ولسـوالی چـاه آب و ینگی قلعه و درقـد وجود دارد. 
او گفـت کـه ولسـوالی درقـد این والیـت هنـوز در تصرف 
گـروه طالبـان قـرار دارد و ایـن یـک نقطۀ اسـت کـه طالبان 
می تواننـد از آن بـه عنـوان یـک مـکان اسـتراتژیک بـرای 
حملـۀ دوباره اسـتفاده کنند؛ زیرا ولسـوالی درقـد که در مرز 
با کشـور تاجکسـتان قـرار دارد، بـه عنوان مـکان پردرآمد و 
تمویـل کننـدۀ طالبـان از طریـق قاچـاق مواد مخدر اسـت. 

آقـای یولـداش، وضعیـت امنیتی شـهر تخار را بهتـر ارزیابی 
می کنـد و می گویـد کـه در صـورت کـه عملیات ادامـه یابد، 
سـاحاتی کـه زیـر تهدیـد قـرار دارد نیـز پاک سـازی خواهد 

 . شد
والیـت تخـار در شـمال کشـور از والیت هـای نسـبتًا امـن 
در سـال های گذشـته بـه شـمار می رفـت، امـا پـس از آغـاز 
حکومـت وحـدت ملـی در چهار سـال گذشـته چنـد مرتبه 
مـورد حمـات و هجوم شـدید گـروه  طالبان قـرار گرفت. 
ادعاهـای وجـود دارد کـه انتقـال جنـگ از جنوب به شـمال 
و جابه جایـی گروه هـای تروریسـتی ماننـد طالبـان و داعـش 

و  کـرزی  پنهانـی  نگرش هـای  در  ریشـه  والیـت  ایـن  در 
اطرافیانـش دارد. 

ناامنـی در والیت هـای شـمال کشـور کـه در هـم رزی بـا 
کشـورهای آسـیای میانه قرار دارنـد، نگرانی هـای را در میان 

قدرت هـای منطقه یـی ماننـد روسـیه ایجـاد کـرده اسـت. 
در مـاه جـوالی سـازمان پیمـان امنیـت جمعـی - سـازمان 
میانـه  آسـیای  کشـورهای  برگیرنـدۀ  در  امنیتـی  پیمـان 
تاجکسـتان، ازبیکسـتان، روسـیه، بـاروس و ...- از افزایش 
گـروه داعش در شـمال افغانسـتان ابراز نگرانی کرده اسـت. 
علمبـای سـلطانوف، معـاون دبیـر کل سـازمان پیمـان امنیت 
جمعـی گفـت کـه تمرکـز روزافـزون اعضـا و نماینـده گان 
افغانسـتان  شـمال  در  بین المللـی  تروریسـتی  سـازمان های 
اقدامـات ضـد تروریسـتی را در قلمـرو کشـورهای عضـو 
سـازمان پیمـان امنیـت جمعـی بـا خطـر مواجـه می سـازد.

در همیـن حـال، امـا جنرال اسـکات میلـر، فرمانـده عمومی 
قوت هـای ناتـو در افغانسـتان در دیـدار بـا محمـد اشـرف 
غنـی رییـس حکومت وحـدت ملی در 21 میـزان از ظرفیت 
و توانایی هـای نظامیـان به صـورت روزافزون سـتایش کرده 
اسـت و عملیـات اخیـر نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور را 

در برابـر طالبـان موفق آمیـز خوانده اسـت. 
نگرانی هـا از ناامنـی در والیـت تخار در حالی بیان می شـود 
کـه کنـدز در همسـایه گی این والیت در چند سـال گذشـته 
دو مرتبـه به دسـت طالبان سـقوط کـرد و همچنـان ناامنی ها 
در سراسـر والیـت  بدخشـان، بغان، کنذز و بلـخ  ملموس 

است. 

مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات می گوینـد کـه بیـش از 
1.7 میلیـون رأی بایومتریـک شـده وارد مرکـز اطاعـات 
این کمیسـیون شـده اسـت. آنان دیروز دوشـنبه، 22 میزان 
در یـک نشسـت خبری گفتند که از 22 هـزار و 588 محل 
رأی دهـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری، یـک میلیون و 
737 هـزار و 78 رأی بایومتریک شـده به »سـرور مرکزی« 

یـا مرکـز اطاعات انتقال داده شـده اسـت.
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات همچنان اظهار داشـتند که 
25 هـزار و 5۶0 فـورم نتایـج تصفیـه شـده و 25 هـزار و 
522 فـورم نتایـج دیگـر وارد مرکـز اطاعات شـده اسـت 
کـه از ایـن میـان، 87 فورم نتایج آمـاده تفتیش و ۴32 فورم 

دیگر آمادۀ بازشـماری شـده اسـت.
حـوا علـم نورسـتانی، رییـس ایـن کمیسـیون در نشسـت 
دیـروز گفـت کـه 25 هـزار و 5۶0 فـورم نتایـج تصفیـه 
شـده، 87 فـورم آمـادۀ تفتیش بـوده و ۴32 فـورم دیگر نیز 
هـم تفتیـش و هم بازشـماری شـده اسـت. در عیـن حال، 
رحیمـه ظریفـی عضـو ایـن کمیسـیون گفـت که بـا انتقال 
اطاعـات بیـش از 22 هـزار محـل رأی دهی، یـک میلیون 
و 700 هـزار  رأی بایومتریـک بـه مرکـز معلومـات منتقـل 
شـده و  آرای بیـش از 3 هـزار محل باقی مانـده و در حال 

است. پروسـس 

محمدحنیف دانشـیار، عضـو دیگر کمیسـیون انتخابات در 
مـورد رونـد ثبـت آرا در مرکـز اطاعـات اظهـار داشـت 
کـه دو متخصـص شـرکت درمالـوگ نتوانسـتند مشـکل 
تخنیکـی در ایـن مرکـز را حـل کننـد، ولـی یـک مقـدار 
تغییـرات در ایـن سیسـتم بـه میـان آمـده اسـت. او افـزود 
کـه بـا توافـق تمـام افـراد و مراجـع ذی دخـل در پروسـۀ 
انتخابـات، رونـد انتقـال اطاعات توسـط شـبکه بـه مرکز 

اطاعـات بـا حضـور ناظـران جریـان دارد.
موالنـا محمـد عبداهلل، کمیشـنر دیگـر کمیسـیون انتخابات 
اظهـار داشـت کـه در روز انتخابـات کمیسـیون قـرار بـود 
در 2958۶ محـل انتخابـات برگـزار کنـد کـه از ایـن میان، 
3018 محل مسـدود اعام شـد و در نهایت، به کمیسـیون 
»گویـا آمـار و ارقـام« آمـد کـه در 2۶5۶8 محـل انتخابات 

برگزار شـده اسـت.
آقـای عبـداهلل افـزود که چـون ارتباط کمیسـیون بـا برخی 
محل هـا  برخـی  در  اسـت  ممکـن  بـود،  تلفنـی  محل هـا 
انتخابـات برگـزار نشـده باشـد، و صندق هـا بـا برگه هـای 
بـدون بایومتریـک پُـر شـده باشـد که ایـن مشـکل پس از 
انتقـال معلومـات دسـتگاه بایومتریـک به مرکـز اطاعات، 
مشـخص می شـود که در چـه تعـداد محل انتخابات شـده 

ست. ا

او اظهـار داشـت کـه اطاعـات دسـتگاه های بایومتریـِک 
3980 محلـی تـا هنـوز بـه مرکـز اطاعـات اضافـه نشـده 
و تـا دو سـه روز دیگـر ایـن کار صـورت خواهـد گرفت. 
موالنـا عبـداهلل می گوید کـه درج اطاعات 3980 دسـتگاه 
بایومتریـک بـه مرکـز اطاعـات کار نهایـی نیسـت؛ زیـرا 
تصفیـه کاری چنـد مرحله یـی دیگـر رأی هـا در دسـتگاه 
بـه  می شـود.  انجـام  نیـز  سـرور  یـا  مرکـزی  اطاعـات 
گفتـه او: »سـرور مرکـزی آرای معتبـر بایومتریـک شـده و 
غیربایومتریـک شـده و آرای کـه قبـل از سـاعت 7 صبـح 
روز ششـم میـزان و بعـد از سـاعت 5 عصـر شـش میـزان 
اسـتعمال شـده را برای ما تشـخیص می دهد و قادر اسـت 
نیـز شناسـایی  آرای  تکـراری و چهره هـای تکـراری را 

. » کند
ایـن کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات می گویـد کـه صحت و 
ثـم رأی هـا را توسـط بایومتریـک مشـخص می کننـد، امـا 
این کـه چـه مقـدار رأی بـرای کـدام نامـزد اسـتفاده شـده، 
توسـط فورم هـای نتایـج اصلـی تثبیـت می شـود. او افزود 
کـه ایـن کار نیـز در دو مرحلـه صـورت می گیـرد، یکـی 
فورمـی کـه از محل هـای و مراکـز رسـیده و بعداً مقایسـۀ 
اخیـر  در  او  بایومتریـک.  دسـتگاه های  بـا  فورم هـا  ایـن 
سـخنانش بیـان کرد کـه »تاش« می کننـد تا نتایـج ابتدایی 

و نهایـی را مطابـق تقویـم اعـام کند.
همزمـان باایـن، آگاهـان بـه ایـن بـاور انـد که بـا تأخیری 
کـه در کار کمیسـیون های انتخاباتـی دیـده می شـود، نتایج 
شـد.  نخواهـد  اعـام  میـزان   27 در  انتخابـات  ابتدایـی 
صدیـق اهلل توحیدی، معاون کمیسـیون پیشـین اصاح نظام 
انتخاباتـی در مصاحبـه بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه 
اگر کمیسـیون های انتخابات تسـلیم چنین خواسـتی شـود 
و آرای بـدون بایومتریـک را بـا آرای بایومتریـک و معتبـر 
اعـام کنـد، کمیسـیون بـا دسـت خـود بـه ایجـاد بحـران 

کمـک کرده اسـت.
او تأکیـد می کنـد کـه آرای غیربایومتریـک معتبـر نیسـت، 
بنابرایـن مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات مکلفیـت بـه 
اعـام نتایـج آرای معتبـر و بایومتریک اند. آقـای توحیدی 
گفـت: »کمیسـیون انتخابـات نبایـد آرای غیرمعتبـر را کـه 
باطـل اسـت، اعـام کنـد و اگـر دسـت بـه ایـن کار بزند، 
بدون شـک منتـج به ایجاد بحران خواهد شـد. بـا تأخیری 
کـه در کار کمیسـیون های انتخاباتـی دیـده می شـود، بـاور 
نـدارم کـه در 27 میـزان نتایـج ابتدایـی انتخابـات اعـام 

. شود«
نیـز تأکیـد  انتخاباتـی  مسـووالن در کمیسـیون شـکایات 
دارنـد کـه آرای غیربایومتریـک باطـل اسـت و نبایـد بـه 
حسـاب آرای اصل شـمارش شـود و اگر کمیسـیون دست 
بـه چنیـن اقدامـی بزنـد، خـاف قانـون عمل کرده اسـت 
ایـن، مسـووالن  از  پیـش  پـا می کنـد.   قانـون را زیـر  و 
کمیسـیون انتخابـات سـطح مشـارکت رأی دهنـده گان در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری را براسـاس آمـار تخمینی، دو 
میلیـون و 700 هـزار تـن اعان کرده اسـت. گفتنی اسـت 
کـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه تاریـخ ششـم میزان 
سـال جـاری برگـزار شـد. براسـاس زمان بندی کمیسـیون 
انتخابـات، قـرار اسـت نتایـج ابتدایـی ایـن انتخابـات تـا 
چهـار روز دیگـر )27 میـزان( و نتایـج نهایـی آن در تاریخ 

5 عقـرب اعام شـود. 

کمیسیون انتخابات:

بیش از 1.7 میلیون رأی بایومتریک وارد مرکز اطالعات شده است

فرمانده پولیس تخار:

طالبان در تخار شکست خورده اند
ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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آینـده از منظِر 

هگـل

قدرت در دو قطِب 
مثبت و منفی

پیـش از پرداختـن بـه بحث آینـدۀ تاریخ، الزم اسـت 
بـرای نشـان دادن اهمیـِت تاریـخ و تاریخ منـدی نـزد 
هـگل، بـه مبنـای فلسـفی ایـن اهمیـت بپردازیـم. به 
زعـم هـگل، حقیقـت ذاتًا تاریخی اسـت. امـر حقیقی 
دیگـر نـه عینیِت محـض بلکـه ذهنیت را نیـز با خود 
دارد و بـه همیـن دلیـل جوهـر ذات صلـِب خـود را 
رهـا می کنـد. این عبـارت مشـهور در پدیدارشناسـی 
روح را بـه یـاد می آوریـم کـه »همـه چیـز منـوط بـه 
شـناخت و بیـان امر حقیقی، نـه تنها بـه منزلۀ جوهر، 
بلکـه بـه منزلـۀ سـوژه اسـت«]5[. بـه تعبیر سـاد ه تر، 
مقـام  در  تغییرناپذیـر  و  یـک جوهـر صلـب  دیگـر 
موضـوع اولیه در پس اشـیاء پنهان نیسـت، بلکه ذات 
اشـیاء، یـا جوهـر روحانـِی هگلـِی حاضـر در جهان، 
نوعـی صیـرورت، نوعی شـدن، نوعی گـذار یا همان 
نیروسـت. بنابرایـن جهـان دیگر مجموعه یی از اشـیاء 
نیسـت کـه یک ُکل واحد را تشـکیل می دهنـد و میان 
خـود نسـبت برقـرار می سـازند، بلکـه ایـن نسـبت ها 
یـا نیروها هسـتند که جهـان را تشـکیل می دهند و در 

برخـورد بـا هم اشـیاء را می سـازند.
به بحـث اصلـی بازگردیـم. بنابراین، این سرگذشـت 
امـور و اشـیا نیسـت کـه تاریـخ را تشـکیل می دهـد، 
بلکـه ایـن تاریخ اسـت کـه با تحققـش اشـیاء و امور 
را برمی سـازد و ذات آن هـا را )کـه همان گونـه کـه 
دیدیـم ذاتـًا از جنـس صیـرورت و گذارند( تشـکیل 
اسـت.  حقیقـت  خـود  کام،  یـک  در  و  می دهـد 
حقیقـت نـه ایـن یـا آن جـزء، مفهـوم یـا چیـز، بلکه 
دقیقـًا کل ایـن فرآینـد تحقـق و تکویـن اسـت کـه 
هـگل آن را تاریـخ می نامـد: »نمی تـوان آن را نتیجـه 
دانسـت، بلکـه صرفـًا در نتیجـه بـه همـراه فرآینـدی 
کـه ایـن نتیجـه در بسـتر آن روی می دهـد، می تـوان 
بـه یـک ُکل دسـت یافـت«]۶[. بنابرایـن حقیقـت هم 
فرآینـد، هـم ُکل )یـا به بیـان دقیق تـر، تاریخ بـه مثابۀ 
کل( اسـت. »امـر حقیقـی، کل اسـت. امـا کل چیـزی 
جـز ذاتـی نیسـت کـه خـود را بـه واسـطۀ تکوینـش 
محقـق می سـازد«]7[. همیـن جایـگاه کلیـدی تاریـخ 
نـزد هـگل اسـت کـه مارکـس را بـه بیـان ایـن ادعـا 
وامـی دارد کـه »وجـه تمایـز طرز فکـر هـگل از همۀ 
فیلسـوفان دیگـر، شـّم تاریخـِی اسـتثنایی نهفتـه در 

شـالودۀ تفکـر وی بـود«]8[.

قاعدۀ تاریخ 
حـال پرسـش ایـن اسـت کـه چـه منطقـی بـر تاریخ 
پیـش  بـه  را  تاریـخ  قاعده یـی  حاکـم اسـت و چـه 
می بـرد. بـه زعـم هـگل، هـر مرحلـه از دل مرحلـۀ 
پیـش از خـود بیـرون می آیـد و تاریخ نیـز چیزی جز 
همیـن بیـرون آمدن های پیاپی نیسـت. موتـور محرکۀ 
ایـن تبـدالِت بی وقفـه کـه در حقیقت موتـور محرکۀ 
تاریخ به شـمار مـی رود، تضادهـا و تعارضاِت درونی 
موجـود در هـر وضعیـت اسـت. یـک وضعیـت ابتدا 
اندک انـدک زمانـی کـه  امـا  ثبـات دارد،  از  توهمـی 
تعارضـات درونـی اش سـربرآورده و از درون کلیتش 
را تهدیـد می کننـد، می کوشـد تـا بدون فروپاشـی اش 
ایـن تضادهـا را رفـع و رجوع کند، امـا این تعارضات 
درونـی هیـچ گاه به کلـی سـرکوب نمی شـوند و گذر 

زمـان و مخفـی نـگاه داشتن شـان تنهـا فروپاشی شـان 
را مهیب تـر می سـازد. هـگل جـوان در مقالـۀ کوتاهی 

می نویسـد:
»گـذر زمـان و بـه تعویـق انداختـن تحقـق ... ]آن ها[ 
صرفـًا می توانـد ایـن اشـتیاق آن هـا را پاالیـش کـرده 
و خالـص را از ناخالـص جـدا سـازد؛ همچنیـن ایـن 
تعویـق تنهـا می توانـد میـل شـدید بـه بـرآوردن نیاز 
حقیقـی را تشـدید کنـد. هـر تأخیـری بیـش از پیـش 
بـر اشـتها ]ی بـه نابـودی[ ... خواهـد افـزود، چرا که 
ایـن تمایل شـدید بـرای تغییـر صرفـًا هجـوم اتفاقی 
نوعی بوالهوسـی مقطعی نیسـت که بـه زودی از میان 
بلکـه می تـوان آن را مشـابه حملـۀ تشـنجی  بـرود. 
ناشـی از تـب پنداشـت؛ ایـن حملـه تنهـا یا بـا مرگ 
آرام می گیـرد یـا بـا خـارج شـدن عامـل بیمـاری از 

.]9 بدن«]

هـگل قاعـدۀ حاکـم بـر ایـن فرآیند کـه همـان قاعدۀ 
اصلـی حاکـم بر تاریخ اسـت را »دیالکتیـک« می نامد. 
حـال با بـه خاطـر آوردن پیونـد هگلـی historie و 
Geshichte )یـا بـه تعبیـر دقیق تر یکی بـودن تاریخ 
و آگاهـی( نزد هـگل، می توان در یک کام نشـان داد 
کـه تاریـخ چیـزی جـز سـیر تکویـِن دیالکتیکی روح 
از بالقوه گـی بـه فعلیـت )یعنـی از آگاهـی و سـپس 
خودآگاهـی بـه عقل و در نهایت روح مطلق( نیسـت.

آیندۀ تاریخ: آزادی
پـس از طـرح مختصـر مقدمـات فـوق و نـگاه هـگل 
بـه تاریـخ، جهـان و اشـیاء، اکنـون بـه نظـر می رسـد 
کـه می تـوان بحـث را گامـی به پیـش برد و از مسـیر 
پیـِش روی تاریخ سـخن گفـت. همان گونه که پیشـتر 
اشـاره شـد، آیندۀ تاریخ را دیالکتیـک و فرآیند تحقق 
مطلـق و رفـع تعارض هـا می سـازد. از سـوی دیگـر 
تعریـف سـلبی  برخـاف  آزادی،  از  تعریـف هـگل 
لیبرالیسـتی از آن، تعریفـی ایجابـی اسـت. بـه تعبیـر 
هـگل، »آزادی گوهـر روح اسـت. از این جـا برمی آید 
کـه غایتـی کـه روح در فراگـرد تاریـخ می جویـد، آن 
اسـت کـه نفس ]یا سـوژه[، ایـن آزادی را بیابد«]10[. 
یکـی از کلیدهـای در دسـِت مـا بـرای فهـم آزادی 
هگلـی، همیـن فرآیند رفـع تعارض هاسـت. به همین 
ادعـا می کنـد کـه  اسـت کـه هـگل صراحتـًا  دلیـل 
»تاریـخ جهـان چیزی نیسـت مگر شـکوفایی اندیشـۀ 
آزادی«]11[. از همیـن رو فلسـفۀ حقیقـی در تاریـخ، 
»تکامـل ایـدۀ آزادی را تشـخیص می دهـد کـه تنها به 

عنـوان آگاهـی از آزادی وجـود دارد«]12[.
بنابرایـن از یـک سـو )از حیـث ابژکتیـو(، دورنمـای 
هـگل از آینـده چیـزی نیسـت جـز سـیر دیالکتیکـی 
و بی پایـاِن آشـتی ها و جنگ هـا )»تاریـخ بـه مـا چـه 
نشـان می دهـد؛ رشـته یی از تمدن هـا و دولت هـا کـه 
پیاپـی بـه صحنـۀ اول تاریـخ می آینـد، بـه اوج خـود 
می رسـند و آنـگاه فرومی ریزنـد«]13[(، تعارض هـا و 

زنده گی هـا.  و  مرگ هـا  رفع هـا، 
آینـدۀ  سـوبژکتیو(،  حیـث  )از  دیگـر  سـوی  از  امـا 
رشـد و بسـط آگاهـی بـه سـوی مطلق شـدن اسـت. 
در این جـا نیـز نبایـد فرامـوش کـرد کـه بسـتر ایـن 
رشـد همـان عقانیـِت برآمده از روشـن گری اسـت. 
آن شـعار مشـهور هـگل در پیش گفتار عناصر فلسـفۀ 
حـق - کـه عمدتـًا مـورد سـوءفهم قـرار گرفتـه و 
بهانه یـی بـه دسـت منتقـدان هـگل داده تـا وی را بـه 
اسـتبداد و محافظـه کاری متهـم کننـد - »آنچه عقانی 
اسـت، بالفعـل اسـت؛ و آنچـه بالفعـل اسـت عقانی 
اسـت«]1۴[، دقیقـًا در پرتو همین پیونـد دیالکتیکی و 

روحانـی میـان عیـن و ذهـن قابـل فهم اسـت.
دیالکتیکـی  پیونـد  نیسـت جـز  آینـده چیـزی  پـس 
آن سـلب و ایجـاب دایمـی کـه بـه ظاهـر و منطقـًا 
مـا  دیـدۀ  بـه  تاریـخ  »چـون  اسـت.  مأیوس کننـده 
همچـون مذبحـی می نمایـد کـه نیک بختـی ملت ها و 
فرزانه گـی حکومت هـا و فضیلت افراد در پیشـگاه آن 
قربانی شـده اسـت، ناچاراً این پرسـش بـرای ما پیش 
می آیـد کـه ایـن فداکاری هـای بی پایان بـرای که و به 
چـه مقصـودی صـورت گرفتـه اسـت«]15[. اما هگل 
بـه هیـچ وجـه مأیـوس نیسـت، بلکـه اتفاقـًا یکی از 
بزرگ تریـن اتهامـات مخالفانـش بـه وی خوش بینـی 
بیـش از حـد اوسـت. ایـن خوش بینـی، یـا عنصـر 
امیدوارکننـده، بـا توجـه بـه سـلبیت و آشـتی ناپذیری 
حاکـم بـر ذات دیالکتیـک، البتـه باید خـودش خارج 
از ایـن تضادهـا و رفع هـا و نبردهـا قـرار گیـرد. ایـن 
خوش بینـی همـان پایـان خـوِش تاریـخ یـا بـه تعبیر 

مشـهور، پایـان »شـاهراه ناامیدی« اسـت.

امـروز همان طـور کـه داشـتم مسـیر همیشـه گي خانـه تـا محـِل 
کارم را طـي مي کـردم، بـه معنـي کلمـۀ »قـدرت« فکـر کـردم. تـا 
آن لحظـه عقیـده داشـتم کـه قـدرت یعنـي آن مقـدار پولـي کـه 
داریـد. در دنیـاِي امـروز میزان قـدرت و قدرتمندي مـا با موقعیت 
اجتماعـي، ثـروت و کسـاني کـه مي شناسـیم، سـنجش مي شـود. 
مـن عقیـده داشـتم که اگـر بتوانـم محیط اطرافـم را کنتـرل کنم و 
روي اطرافیانم تسـلط داشـته باشـم تـا بتوانم از طریـِق آن ها منافع 

شـخصي ام را تأمیـن کنـم، آن وقـت آدمِ قدرتمنـدي هسـتم. 
مـن سـعي داشـتم کـه بر همـه چیـِز اطرافـم کنترل داشـته باشـم. 
همـۀ اتفاقاتـي کـه ناگهـان در محیـط کار رخ مـي داد، بایـد به من 
گـزارش مي شـد، چـون احسـاس مي کـردم کـه بهتـر از هـر کِس 
دیگـري مي توانـم آن هـا را رفع و رجـوع کنم. این وظیفۀ سـنگیني 
بـود و سروسـامان دادن بـه همـۀ کارهـا برایـم دشـوار بـود. مـن 
حتـا متوجـه نبـودم که دارم چطـور بـا کارمندانم صحبـت مي کنم. 
بـه گونه یـی بـا آن هـا حـرف مـي زدم کـه انـگار آن ها بایـد طوري 
کارهاي شـان را انجـام دهنـد کـه مـن مي خواهـم. حتا ایـن اواخر 
ایـن رویـه در روابـط مـن و نامـزدم هـم وارد شـده بـود. این من 
بـودم کـه مي گفتـم بایـد چـه کار کنیـم، کجـا برویـم، چـه وقـت 
برویـم و چگونـه کارهاي مـان را انجـام دهیـم. حتـا کار بـه جایي 
رسـید کـه از او خواسـتم اگـر کارهاي مـان مطابق میل و خواسـتۀ 

مـن پیـش نـرود، بهتر اسـت بـه رابطۀ مـان خاتمـه دهیم. 
تـا این کـه بـا یـک مشـاور آشـنا شـدم. او بـه مـن گفت کـه کمي 
بـه اطرافـم نـگاه کنـم و ببینـم که چطـور از قدرتـم براي پیشـبرد 
اهـداف شـخصي ام و کسـب منافـع بـراي خودم اسـتفاده کـرده ام. 
او بـه مـن یـاد داد کـه ببینم قـدرت در ذهـِن ما مفاهیـم گوناگوني 
شـود.  عمـل  وارد  مي توانـد  گوناگونـي  شـکل هاي  بـه  و  دارد 
معمـوالً همـۀ مـا قـدرت را معـادل با تسـلط، نفـوذ، سوءاسـتفاده، 
تخریـب و بهره کشـي مي دانیـم، امـا ایـن معانـي درسـت مقابـل 
مفاهیـِم خاقیـت و شـفا و بهبـودي هسـتند. مظاهر منفـِي قدرت 
همان هایـي هسـتند کـه در دروِن خـودآگاه مـا وارد مي شـوند و ما 
بـا خـود کشـمکش داریـم کـه آن هـا را بـه کار نبریـم یـا از آن ها 
اجتنـاب کنیـم. همیـن جاسـت کـه بایـد رویـۀ همیشـه گي مان را 

دهیم.  تغییـر 
افراد سرشناسـي که مي شناسـیم، معیار سـنجش قدرِت ما نیسـتند، 
بلکـه میـزان خودشناسـي ماسـت کـه باعـث مي شـود بتوانیـم بـه 
موفقیـت دسـت یابیـم و بـه اهداف مـان برسـیم یـا نرسـیم. ایـن 
خودشناسـي باعـث مي شـود کـه ما با دسـتاِن خودمان خوشـبختي 
و کامیابـي را خلـق کنیـم و از درون مـان شـادي را کشـف کنیـم، 
نـه این کـه آن را از منابـع خارجـي جسـت وجو کنیـم. بـا ایـن کار 
مـا خودمـان مرکـز کارهـا، احساسـات، شـادي ها و غم هـاِي خود 
خواهیـم بـود و دیگـر سـعي نمي کنیـم ایـن رضایت منـدي خـود 
را از دیگـر منابـع تأمیـن کنیـم. ایـن نـکات و انگیزه هـاي دروني، 
کلیدهـاي رشـد و بالنده گـِي مـا هسـتند و اگـر هـر یـک از مـا به 
شـیوه و روش زنده گـي و کارمـان نگاهـي بیندازیـم، مي توانیـم 
وارد  فعاالنـه  را  آن هـا  کنیـم،  کشـف  را  دروني مـان  انگیزه هـاي 
چرخـۀ زنده گي مـان کنیـم و بـراي شـادي، کامیابـي و سـامتي 
روان و جسـِم خـود از منبعـي قابـل اعتماد و مؤثر بهره مند شـویم. 

برگردان: آذین صحابی
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دل  از  مرحله  هر  هگل،  زعم  به 
مرحلۀ پیش از خود بیرون می آید 
و تاریخ نیز چیزی جز همین بیرون 
موتور  نیست.  پیاپی  آمدن های 
بی وقفه  تبدالِت  این  محرکۀ 
محرکۀ  موتور  حقیقت  در  که 
تضادها  می رود،  شمار  به  تاریخ 
در  موجود  درونی  تعارضاِت  و 
وضعیت  یک  است.  وضعیت  هر 
اما  دارد،  ثبات  از  توهمی  ابتدا 
تعارضات  که  زمانی  اندک اندک 
از  و  سربرآورده  درونی اش 
درون کلیتش را تهدید می کنند، 
فروپاشی اش  بدون  تا  می کوشد 
این تضادها را رفع و رجوع کند، 
اما این تعارضات درونی هیچ گاه 
گذر  و  نمی شوند  به کلی سرکوب 
داشتن شان  نگاه  مخفی  و  زمان 
مهیب تر  را  فروپاشی شان  تنها 

می سازد. 
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خلـق یـک اثـر، سـخت ترین کارِ دنیاسـت و نویسـنده گی 
ممکـن اسـت در نگاهِ اول سـاده به نظر برسـد اما کافی سـت 
کاغـذ و قلـم به دسـت بگیریـد و بـه قصـد نوشـتن مشـغول 
شـوید. بعد از گذشـِت چند سـاعت متوجه خواهید شـد که 
نویسـنده گی تا  چـه اندازه کارِ سـخت  و طاقت فرسایی سـت 
و چقـدر نیازمنـد ذهنی خاق و سرشـار از ایده هـاِی جدید 

است.
جالـب اسـت بدانیـد بعضـی از بـزرگان، نویسـنده گی را بـه 
زایمـان تشـبیه می کنند و بر ایـن باور هسـتند همانند زایمان 
کـه بـا درد و خونریزی همراه اسـت، نویسـنده گی نیز فشـار 
زیـادی به جسـم و روِح انسـان وارد می کند. شـخصیت های 
یـک اثـر که پیش از این وجود نداشـته اند، توسـط نویسـنده 
و  غنـی  شـخصیت پردازی  ایـن  اگـر  و  می گیرنـد  جـان 
ایـن شـخصیت ها  باشـند،  انجـام شـده  نقـص  و  بی عیـب 
حتـا پـس از مـرگ نویسـنده نیـز بـه حیـاِت خـود در ذهن 

مخاطبیـن آینـده ادامـه می دهند.
بـا این حسـاب، کامًا مشـخص اسـت نویسـنده گی نیازمند 
دنیـا  چیر ه دسـِت  نویسـنده گان  و  اسـت  خاصـی  شـرایط 
کارهـای عجیـب و جالبـی را روزانـه انجـام می دادنـد تـا 
بتواننـد از پـِس نوشـتِن بزرگ تریـن اثرهـای ادبـی برآینـد. 
در ایـن نوشـته، نگاهـی بـه کارهایـی خواهیـم داشـت کـه 
انجـام  روزانـه  دنیـا  شـاعران  و  نویسـنده گان  بزرگ تریـن 

می دادنـد.

جین آستن
بـدون شـک اگر اهـل خوانـدن آثار کاسـیک باشـید، جین 
آسـتن را می شناسـید، ایـن نویسـنده معـروف قـرن هجـده 
می کـرد  زنده گـی  انگلسـتان  در  کـه  میـادی  نوزدهـم  و 
بـا آثـار خـود توانسـت دنیـا را تـکان دهـد و از نوجوانـی 
شـروع بـه قلم فرسـایی و نـگارش کرد تـا این که دسـت  آخر 
بـه نویسـنده یی جهانـی تبدیـل شـد کـه آثـارش هنـوز هـم 

مخاطبیـِن زیـادی دارنـد.
نویسـندۀ رمـان معـروِف »غـرور و تعصـب« رسـم داشـت 
صبح هـا رأس سـاعت 9 مدتـی پیانـو بنـوازد و سـپس بـه 
اتاقـش می رفت و شـروع به نوشـتن می کـرد. در عصری که 
آسـتن زنده گـی می کـرد، خانـه داری و رسـیده گی بـه  امـور 
منـزل از اهمیت هایـی بـود که از بانـوان انتظـار می رفت. در 
نتیجـه وظیفـۀ آماده  کـردن صبحانه نیـز بر عهدۀ آسـتن بود.
گفتـه می شـود اگر در حین نوشـتن به نـاگاه مهمانی سـرزده 
از راه می رسـید، جیـن نوشـته های خـود را از دیـد مهمـان 
مخفـی می کـرد و در کنـار خواهرانـش به دوخـت و دوز که 

عـادت بانـواِن آن دوره بود مشـغول می شـد.
بعـد از ظهر هـاِی آسـتن نیـز با کتـاب و نگارش می گذشـت 
و عـادت داشـت عصرهـا بلند کتـاب بخواند، گاهـی اوقات 
نیـز پیش نویـس کتاب هایـی کـه نوشـته بـود را بـا صـدای 
بلنـد بـرای خـودش می خواند تـا بازخـورد نوشـته هایش را 

از اعضـای خانـواده دریافـت کند.

مایا آنجلو
مایـا آنجلـو یکـی از تأثیرگذارترین شـاعران و نویسـنده گان 
سیاه پوسـِت عصـر حاضـر اسـت و در کنـار نویسـنده گی 
به عنـوان یکـی از فعـاالن مدنـی در جامعـۀ سـیاهاِن امریـکا 

شـناخته می شـود.
و  کتـاب  جلـد   50 از  بیشـتر  آنجلـو  مایـا  تألیف هـای 
از  هفت گانه یـی  خاطـرات  سـری  و  اسـت  نمایش نامـه 
زنده گـی اش نگاشـت که شـهرت جهانـی را بـرای او ارمغان 

آورد.
آنجلـو بـرای تمرکـز بیشـتر و دوری از شـلوغی زنده گی در 
هوتلـی نزدیـک به محـل زنده گـی اش یک اتاق اجـاره کرده 
بـود. وی تمامـی تابلوهـا و لـوازم زینتـی ایـن اتـاق را کنار 

گذاشـته بـود تا چیـزی مزاحـم تمرکـز او در حیـن نگارش 
نشود.

از طـرف دیگـر از کارمنـدان هوتـل نیـز درخواسـت کـرده 
بـود که تحت هیـچ شـرایطی مزاحمتی برایش ایجـاد نکنند.
مایـا آنجلـو مدت هـای زیـادی از زنده گـی اش را در ایـن 
اتـاق گذرانـد امـا حتـا بـرای یـک شـب هـم در اتاقـی کـه 
اجـاره کـرده بـود، نخوابید و هر روز سـاعت 2 بعـد از ظهر 

کارش را تمـام می کـرد و بـه خانـه اش بـاز می گشـت.

استیون کینگ
حتـا اگـر کتابـی از اسـتیون کینـگ نخوانده باشـید، بـاز هم 
بـه احتمـال زیـاد یکـی از فیلم هایـی کـه از کتاب هـای وی 

اقتبـاس شـده اند را دیده ایـد.
اسـتیون کینـگ چیزی بیشـتر از 200 اثر در سـبِک وحشـت 
دارد و آثـار وی به اندازه یـی محبوبیـت دارنـد که نسـخه های 

سـینمایِی بیشـتر آن ها هم سـاخته شـده است.
کامـًا مشـخص اسـت نوشـتن بیشـتر از 200 عنـوان کتاب 
نیازمنـد برنامه ریـزی و تعهـد زیادی اسـت، در همیـن زمینه 
گفتـه می شـود اسـتیون کینِگ 72سـاله هر روز می نویسـد و 

حتـا روز تولـدش نیز از نوشـتن دسـت برنمی دارد. 
وی قانـون جالبـی بـرای خـودش وضع کـرده که بر اسـاس 

ایـن قانـون بایـد روزی دوهـزار واژه بنویسـد و تـا زمانـی 
کـه ایـن مقـدار واژه نوشـته نشـود، روز او به پایـان نخواهد 

رسید.
اسـتیون کینـگ بعضی از روزهـا نگارش متن های سـاده تری 
را در پیـش دارد و کار نوشـتن 2 هـزار کلمـه تـا ظهـر تمـام 
می شـود امـا بعضـی از روزهـا نیـز داسـتانی کـه در پیش رو 
دارد چالش هـای زیـادی را بـرای او ایجـاد می کند و نگارش 
2 هـزار واژه تـا پاسـی از نیمه شـب او را بیدار نگـه می دارد.

کینـگ سـعی می کنـد صبح هـا کار نـگارش 2 هـزار واژه بـه 
پایـان برسـد و بعـد از ظهرهـا را در کنار خانواده و مشـاهدۀ 

مسـابقه های بیس بـال سـپری کند.

سیمون دو بوُوآر
اگـر طرفـدار حقـوق بانـوان باشـید و بـه مکتـب فلسـفی 
شـک  بـدون  باشـید،  داشـته  عاقـه  اگزیستانسیالیسـت 
سـیمون دو بوُوآر را می شناسـید. از این نویسـندۀ فرانسـوی 
کتاب هـای خوبـی بـا ترجمـۀ فارسـی چـاپ شـده اسـت 
کـه در ایـن بیـن می تـوان بـه کتاب هـای »جنـس دوم« و 

کـرد. اشـاره  »ماندارین هـا« 
دو بـوُوآر رابطـۀ احساسـی و پیچیده یـی بـا ژان پل سـارتر، 
از  و  داشـت  اگزیستانسیالیسـت  مکتـب  فیلسـوف  دیگـر 
سـال های 1929 تـا مـرگ سـارتر در سـال 1980 ایـن رابطه 

ادامـه پیـدا کرد.
دو بـوُوار از سـارتر الهام هـای زیـادی می گرفـت و تمایـل 
داشـت صبح هـا در خلـوت مشـغول نوشـتن شـود، سـپس 
از آن  بعـد  بـه سـارتر می پیوسـت و  ناهـار  بـرای صـرف 
دوبـاره در کنـار هـم در سـکوت و خلـوت به نوشـتن ادامه 

می دادنـد.
ایـن دو نویسـنده پـس از پایـان کار شـب ها در جمع هـای 
دوسـتانه حضـور پیـدا می کردنـد یـا این کـه در کنـار هـم به 

رادیـو گـوش فـرا می دادنـد و نوشـیدنی می خوردنـد.

جرج اورول
این نویسـنده یکی از سرشـناس ترین نویسـنده گان انگلیسـی 
اسـت و کتاب هـای معـروِف او مزرعـۀ حیوانـات و 198۴ 
کـه بارهـا توسـط مترجمیِن ایرانی به فارسـی برگردان شـده 
اسـت، در سـایر کشـورهاِی دنیا نیـز طرفداراِن زیـادی دارد. 
جالـب اسـت بدانیـد مجمـوع فـروِش ایـن دو کتاب بیشـتر 
از هـر دو کتـاب دیگـری از سـایر نویسـنده های قرن بیسـتم 

داشـته اند. فروش 
زیـادی  عاقـۀ  نویسـنده ها  سـایر  هماننـد  اورول  جـرج 
بـه کتـاب و کتاب خوانـی داشـت و در سـن 31 سـاله گی 
کتاب هـای  کـه  کتاب فروشـی  یـک  در  دسـتیار  به عنـوان 

می کـرد. کار  لنـدن  در  می فروخـت،  دسـت دوم 
ایـن شـغل موقعیـت ایده آلـی را بـرای اورول فراهـم کـرد 
تـا نـگارش داسـتان هایش را ادامـه دهـد. او ماننـد بیشـتر 
نویسـنده گان موفـق، فرد سـحرخیزی بود و هر روز سـاعت 
7 صبـح از خـواب برمی خاسـت و رأس سـاعت هشـت و 

چهـل و پنـج دقیقـه در محـل کارش حاضـر می شـد.
وی در زمان هایـی کـه کتاب فروشـی خلـوت بود، گوشـه یی 
می نشسـت و مشـغول نوشـتن می شـد. اورول برنامۀ منظمی 
بـرای نـگارش داشـت و سـعی می  کـرد روزانه چهـار و نیم 

سـاعت بنویسد.

هاروکی موراکامی
ایـن نویسـندۀ ژاپنـی از همـان ابتـدای نویسـنده گی تاکنـون 
همیشـه نامـش در محافـل ادبـی سـِر زبان هـا بـوده اسـت و 
به رغـم این کـه شـصت و نـه سـال سـن دارد، امـا بـاز هـم 

همچنـان پرتـاش اسـت و بـه نوشـتن ادامـه می دهـد.
موراکامـی یکی دیگر از نویسـنده گان سـحرخیزی اسـت که 
سـاعت ۴ صبـح را بـرای نوشـتن انتخـاب می کنـد و پـس 
از بیـدار شـدن از رخت خـواب از سـاعت ۴ صبـح به بعـد 
چیزی حدود 5 تا ۶ سـاعت مدام مشـغول نوشـتن می شـود.

موراکامـی به خوبـی بـا ضرب المثل عقل سـالم در تن سـالم 
اسـت، آشـنایی دارد و بـرای حفـظ سـامتی چشـم و روح 
خـود، بعـد از ظهرهـا 10 کیلومتر مـی دود و 1500 متر شـنا 

می کنـد. 
شـب های موراکامـی نیـز بـا گـوش فـرادادن به موسـیقی و 
صـرف شـام سـپری می شـود و در نهایـت رأس سـاعت 9 
شـب بـه بسـتر مـی رود تـا روز آینـده سـرحال و قبـراق به 
نوشـتن ادامـه دهـد. جالب اسـت بدانیـد که ایـن زمان بندی 
در زنده گـی موراکامـی به هیـچ وجـه تغییـر نمی کنـد و بـه 

روشـی همیشـه گی و روتیـن تبدیـل شـده اسـت.

منبع: مد و مه/ سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

بزرگ ترین نویسنده گاِن دنیا و کار هاِی هر روزشان
برگردان: محمد کامالن-/-/-/-/-/-/-بخش نخست
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تفسـیر عملیـات نظامـی ترکیه در شمال شـرق سـوریه در 
مطبوعـاِت امریـکا بـه صـورت حمله یـی علیـه کرد هـا، 
تضعیف کننـدۀ مبـارزه بـا بقایـای داعش )و یـا به اصطاح 
دولـت اسـامی( و آسـیب زننده بـه قابـل اعتمـاد بـودِن 
امریـکا نـزد متحدیـن ایـن کشـور، باعـث تأسـف اسـت. 
اتحـاد  زیـرا  کنـم؛  برطـرف  را  می بایسـت سـوءتفاهم ها 
۶7سـالۀ  ترکیـه بـا امریـکا در ناتـو گـذرا، تاکتیکـی و یـا 

نیسـت. قابـل بحث 
ترکیـه ایـن عملیـات را با هـدِف تأمیـن امنیت ملـِی خود 
از طریـِق از میـان برداشـتن خطـری کـه تروریسـت ها در 
مناطـق مـرزی ایجـاد نموده انـد، آغـاز کـرده اسـت. ایـن 
زنده گـی  مناطـق  آن  در  کـه  را  سـوری هایی  عملیـات، 
می کننـد، از زورگویـِی گروهک هـای تروریسـتی نجـات 
داده و تهدیـد موجـود علیـه تمامیـت ارضـی و وحـدت 
سیاسـِی سـوریه را از بیـن خواهـد بـرد. ایـن دو تحـول، 
بازگشـت امـن و داوطلبانۀ سـوریه یی هایی را کـه از خانه 
و کاشـانۀ خـود محـروم و آواره شـده اند، تسـهیل خواهد 

. د کر
ترکیـه هیـچ گاه در مرزهـاِی خود وجود کریـدوری تحت 
کنتـرِل یـک گروهـک تروریسـتی را نپذیرفـت. مـا بارهـا  
از جملـه در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل، ایجـاد منطقۀ 
امـن را پیشـنهاد کردیـم. از امریـکا خواسـتیم تا دسـت از 

حمایـت مالِی تروریسـت ها بـردارد.
در حالـی کـه ماهیـت غیرقابل تفکیـک PYD/YPG که 
هسـتۀ اصلـِی نیروهـای دموکراتیـک سـوریه را تشـکیل 
می دهنـد از گروهـک تروریسـتی PKK در ترکیـه کـه 
از سـوی ایـاالت متحـدۀ امریـکا، اتحادیـۀ اروپـا و ناتـو 
بـه عنـوان گروهـک تروریسـتی شـناخته شـده از سـوی 
مقامـات امریکایـی از جملـه یـک وزیـر دفـاع پذیرفتـه 
شـده؛ امـا بروکراسـی امنیتی امریـکا موفق به قطـِع ارتباط 
خـود بـا گروهـی کـه بـه اختصـار PYD/YPG نامیـده 

نشـد.  می شـود، 
مخاطبیـن امریکایـِی مـا چنیـن تظاهـر کردند کـه گویا در 
مـورد ضـرورت خـروِج ایـن نیرو هـا از مناطـق همجـوار 
مرز هـای مـا قانـع شـده اند و مـا حتـا بـر روی تقویـم 
ایـن رویـداد نیـز توافـق کردیـم. دیدارهـای نظامـِی اخیر 
در مـاه آگوسـت بـا تعهـد متقابـل در مـورد ایجـاد یـک 
منطقـۀ  امـن کـه PYD/YPG از آن خـارج خواهند شـد 
بـه پایـان رسـید. لیکـن ایـاالت متحـدۀ امریکا نتوانسـت 
ایـن توافـق را بـه نتیجه برسـاند و در ما گمـاِن قوی مبنی 
بـر این کـه در حال کسـب وقت بـرای هرچه مسـتحکم تر 
نمـودِن جایگاه گروهک تروریسـتی در سـوریه می باشـد، 

نگیخت. برا
PYD/YPG شـاید بتوانـد خـود را بـه صـورت گـروه 
مبارزه کننـده بـا داعـش بـه جهانیـان بشناسـاند، ولیکن در 
عیـن حـال تـدارک مـواد منفجـره بـرای PKK از سـوی 
ایـن گروهـک با حفـر تونل هایـی در خاک ترکیـه نیز یک 
واقعیـت اسـت. عناصر ایـن گروهک، محکومین داعشـی 
آزاد شـده از زنـدان را بـه سـمت ترکیـه هدایـت کرده اند. 
در نوامبـر 2017 بی بی سـی خبـری منتشـر کرده  بـود مبنی 

بـر این کـه در اثنـای عملیـات ائتـاف بـرای آزادسـازی 
رقـه، نیرو هـای دموکراتیک سـوریه به منظور فـراری دادن 
صدهـا تروریسـت داعـش به طور پنهانـی توافـق کرده اند.
بایـد کار را شـروع می کردیـم. برخـی در مـورد امنیـت 
جمعیـت کرد سـوری ها ابراز نگرانـی کردند. مایلـم تکرار 
و تأکیـد کنـم کـه مبـارزۀ ترکیـه علیـه کرد هـا نمی باشـد. 
مبـارزۀ مـا علیـه تروریست هاسـت. القـای وضعیـت بـه 
صـورِت »ترک هـا علیـه کرد هـا« بـا سـوءنیت و اشـتباه 

همـراه می-باشـد. کرد هـا دشـمِن مـا نیسـتند. 
PYD/ و PKK هدف ما، سـازمانی تروریسـتی است که

YPG آن را به اتفـاق پیـش می برنـد و در مناطـق تحـت 
کنتـرِل خـود کودک سـرباز ها را مسـلح کـرده، مخالفین را 
سـرکوب نمـوده، بافت جمعیتـی را تغییـر داده و به اجبار 

سـربازگیری کرده است. 
یـوغ  زیـر  کـه  سـایرینی  و  مسـیحیان  اعـراب،  کرد هـا، 
PYD/YPG رنـج مـی کشـند، هنگامی کـه آزادی خود 
را بـه دسـت آورنـد، در وضعیـت بهتـری قـرار خواهنـد 
گرفـت. »»شـورای جهانـی آرامیـان«« مصـراً بر ایـن نکته 

تأکیـد دارد. 
پیـش از شـروع این عملیـات، تمامی گام ها در راسـتای به 
حداقل رسـاندن خطـرات علیـه غیرنظامیـان و پیش گیری 
از ایجـاد یـک بحـران انسـانی را برداشـتیم. طـی چنـد 
آواره گان  از  توجهـی  قابـل  تعـداد  ترکیـه  سـاِل گذشـته 
شمال شـرق سـوریه اعـم از عرب هـا، کردهـا و ترکمن هـا 

را پنـاه داده اسـت.
بسـیاری از ایـن پناهنـده گان شـامل بیـش از 300 هـزار 
خـود  کاشـانۀ  و  خانـه  از  تروریسـت ها  سـوی  از  کـرد 
رانـده شـده اند. مـا در ترکیـه بـرای آنـان امنیـت، سـرپناه 
و منبـع درآمـد فراهـم کردیـم. نـان و خوراک مـان را بـا 
آن هـا تقسـیم کردیـم و زمینۀ اسـتفادۀ آنـان را از خدمات 
کمک هـای  زمینـۀ  در  ترکیـه  آوردیـم.  فراهـم  عمومـی 
سـطح  در  و  دنیـا،  در  کشـور  سـخاوتمندترین  انسـانی 

پناهنـده می باشـد.  جهانـی میزبـاِن بیشـترین تعـداد 
ترکیـه در سـه سـال اخیر الگـوی قابـل اعتمادی تشـکیل 
داده اسـت. عملیاتـی کـه ترکیـه در شـمال غرب سـوریه 
اعـم از عملیـات در جرابلـس و اطـراف آن در سـال های 
2017-201۶ و عملیـات در عفریـن در سـال 2018 انجام 
داده اسـت، منطقـۀ وسـیعی را از تروریسـت ها پـاک کرده 
اسـت. پـس از ایـن عملیات هـا جوامعـی کـه بـه سـبب 
بودنـد، زنده گـی  وجـود تروریسـت ها متضـرر گردیـده 
خـود را در صلـح و بـا بهره بـری از یـک مدیریـت منظـم 
آغـاز نمودنـد. 3۶5 هـزار پناهنـده بـه خانه های شـان در 

بازگشـته اند.  سـوریه  شـمال غرب 
مـدارس  تأسـیس  شـامل  فراهم شـده  عمومـی  خدمـات 
می باشـد. ۶  نیـز  دانش آمـوز  هـزار  از 230  بیـش  بـرای 
شـده  آزاد  مناطـق  در  آمبوالنـس   55 دارای  بیمارسـتان 
در شـمال غرب سـوریه، زمینـۀ اشـتغال بیـش از دوهـزار 
پرسـنل سـوریه یی و تـرک را فراهـم نمـوده اسـت. تعداد 
تأسیسـات  و  تفریحـی  فرهنگـی-  تأسیسـات  بسـیاری 
ورزشـی اعـم از یک زمیـن فوتبال احداث گردیده اسـت. 

کارگاه هـا بهینه سـازی شـده و بـه منظـور تسـهیل تجارت 
یـک درب مـرزی باز شـده اسـت. بـا حمایت هـای مالی، 

کشـاورزی و دامپـروری آغـاز شـده اسـت. 
عملیات هـای قبلـی ترکیـه را بـا ویرانی هایـی کـه ائتاف 
در رقـه بـه بـار آورده اسـت مقایسـه کنید؛ آنگاه مشـاهده 
خواهیـد نمـود که عملیـات مبارزه بـا تروریسـم را چقدر 
به دقـت مدیریـت کرده ایـم. تجربه هـای کسـب شـده از 
ایـن عملیات هـا کمـک خواهـد نمـود که ایـن بـار کارها 

را بهتـر پیـش ببریم.
آن هـا  بـدون  کـه  ادعـا  ایـن  بـا   PYD/YPGوPKK
مبـارزه بـا داعـش قـدرِت خـود را از دسـت خواهـد داد، 
از جامعـۀ جهانـی باج خواهـی می کننـد. لیکـن مبـارزه بـا 
ایـن تروریسـت های وحشـی تنهـا در صورتی کـه به ویژه 
متحدان مـان تـا آخـر مقاومت نمـوده و به همـکاری خود 
بـا ترکیـه ادامـه دهند، قـدرت خـود را از دسـت نخواهد 
داد. مـا تنهـا ملتـی هسـتیم کـه خـود علیـه داعـش وارد 

میـدان جنـگ شـده ایم. 
مبـارزه بـا داعـش و سـایر گروهک هـای تروریسـتی بـا 
همیـاری و همـکارِی همـه گان ادامه خواهـد یافت. برخی 
از کشـورهای اروپایـی در خصـوص صـدور مجـوز برای 
اسـترداد هموطنـاِن بـه داعـش پیوستۀشـان کمـی بی میلی 
نشـان داده انـد. لکـن، آرزوی حـِل مشـکل نمی تواند یک 
سیاسـت باشـد. آن هـا نیـز می بایسـت بـاری را کـه سـهم 

خودشـان اسـت به دوش بکشـند.
مـا به عنـوان ترکیـه معتقدیم زمینـۀ بازگشـت پناهنده گان 
سـوری بـه خانه های شـان و فراهـم نمودن محیطـی را که 
داعـش و سـایر گروهک هـای تروریسـتی نتواننـد مجدداً 
ظهـور نماینـد، آمـاده می سـازیم. بـر ایـن موضـوع واقف 
بـه صـورت  پناهنـده گان سـوری  بازگشـت  کـه  هسـتم 
امـن و داوطلبانـه بـه خانه های شـان می بایسـت به دقـت 
برنامه ریـزی و مدیریـت شـود. ایـن رونـد بایـد مطابـق با 
بـا همـکاری سـازمان های ذیربـط  بین المللـی و  قوانیـن 
سـازمان ملـل متحـد پیـش بـرده شـود. سـوریه از بافـت 
قومیتـی متنوعـی برخـوردار اسـت و تـا زمـان دسـتیابی 
راه حـل سیاسـی، الزم اسـت  بـه یـک  بحـران سـوریه 
نماینده گـی  بـر  مبتنـی  و  اجـراء  قابـل  محلـی  مجالـس 

شود.  تشـکیل 
متعاقـب آخریـن عملیات مـان در مبـارزه بـا تروریسـم، 
در مناطقـی کـه کردهـا در اکثریـت قـرار دارنـد، ترکیه به 
منظـور منعکـس نمـودن بافـت جمعیتی، تشـکیل مجالس 
اکثریـت آن را کردهـا تشـکیل  مدیریتـی محلـی را کـه 

می دهنـد تسـریع نمـوده اسـت. 
خانه های شـان  بـه  می خواهنـد  دیگـر  سـوریه یی ها 
بازگردنـد، بیـش از حـد سـختی کشـیدند. ما بـرای کمک 
بـه ایجـاد شـرایط صلح آمیـز جهـت بازگشـت میلیون هـا 
پناهنـده بـه خانه های شـان ابتـکار عمل به خـرج می دهیم. 
برخـاف درک های اشـتباه حاکـم، عملیات مان بـه تمرکز 
بـر ابعـاد انسـانی مسـأله، حفـظ یکپارچه گـی کشـور و 

تقویـت رونـد سیاسـی یـاری خواهـد نمود.
11 اکتبر 2019

چــــرا 
ترکیه مبارزه را به سوریه منتقل کرد؟

یک عضو وزارت دولت در امور صلح:

تا هنوز کار خاصی انجام نداده ایم

کـه  می شـود  ماه هـا  شـاید  یـا  و  روزهـا  ایـن 
انتخابـات در گـرو گفت وگوهـا صلـح و تمامـی 
برنامه هـای حکومـت در گـرو نتایـج انتخابـات 

باقـی مانـده اسـت.
کار در شـورای عالی صلح و آغاز کار در وزارت 
دولـت در امـور صلـح کـه چنـد ماهـی از ایجـاد 
انتخابـات  نتایـج  اعـام  منتظـر  می گـذرد،  آن 

اسـت. ریاسـت جمهوری 
یک عضـو وزارت صلح در گفت وگـو با روزنامۀ 
مانـدگار می گویـد: از زمـان ایجـاد وزارت صلـح 
تاکنـون کار خاصـی صـورت نگرفته اسـت، زیرا 
مسـووالن در وزارت صلـح منتظـر اعـام نتایـج 
انتخابـات انـد تـا پـس از اعـام نتایـج و ایجـاد 

حکومـت جدیـد، کارش را آغـاز کند.
لیـا جعفـری عضـو شـورای عالی صلـح و یکی 
از مسـووالن در وزارت صلـح می گویـد: هیچ کار 
خاصـی در وزارت صلـح تاکنون صـورت نگرفته 
اسـت و اعـام نتایـج انتخابـات همـه کارهـا در 

ایـن وزارت معطـل ساخته اسـت.
صلـح  عالـی  شـورای  می گویـد:  جعفـری  بانـو 
نیـز مجمـع عمومـی خـود را دایـر نکرده اسـت 
و برنامه هـای ایـن شـورا منتظـر نتایـج انتخابـات 
اسـت و همه منتظـر اند که اعام نتایـج انتخابات 

چـه خواهد شـد. 
شـورای عالـی صلح از سـال 1389 تاکنـون امور 
صلـح کشـور را رهبـری می کـرد. حامـد کـرزی، 
رییس جمهور پیشـین در سـال 1389 در نشسـتی 
بـا حضور شـماری از رهبـران جهادی و سیاسـی 

شـورای عالـی صلـح را ایجاد کـرده بود.
امـا چنـد مـاه پیـش صدیـق صدیقی، سـخنگوی 
عالـی  دبیرخانـۀ شـورای  کـه  کـرد  اعـام  ارگ 
صلـح لغـو شده اسـت. او ابتدا در نشسـت خبری 
گفتـه بـود کـه شـورای عالـی صلـح بـه صورت 
کامـل لغـو شـده، ولـی بعـداً ارگ بافاصلـه بـا 
اعـام تصحیـح خبـر، در توییتر نوشـت کـه تنها 
دبیرخانـۀ شـورای عالـی صلـح لغـو شده اسـت.
صلـح  عالـی  شـورای  دبیرخانـۀ  لغـو  از  پـس 
محمداشـرف  غنـی رییس حکومـت وحدت ملی 
بـا ایجاد وزارت دولت در امور صلح، عبدالسـام 
رحیمـی رییـس دفتر خـود را به عنـوان وزیر این 

تعییـن کرد. وزارت 
ارگ تاکیـد کـرد که ایجـاد وزارت دولت در امور 
صلـح براسـاس خواسـت جرگـۀ مشـورتی صلح 
افغانسـتان بـوده کـه در ماه ثور سـال روان برگزار 

شـده بود.
گذشـته  در  کـه  را  امـوری  تمـام  گفتنی سـت 
شـورای عالـی صلـح انجـام مـی داد، اکنـون قرار 
اسـت وزارت دولـت در امـور صلـح تمـام ایـن 

امـورات را انجـام دهـد.
امـا اعـام نتایـج ابتدایـی انتخابـات در 27 میزان 
بـا امـا و اگرهـای زیـادی همـراه ا سـت. گفتـه 
ابتدایـی  نتایـج  اعـام  اسـت  ممکـن  می شـود 
انتخابـات بـه دلیل ُکنـدکاری کمیسـیون انتخابات 

بـه تعویـق بیفتـد.
مسـووالن  کـه  دارد  وجـود  نیـز  گفته هایـی 
کمیسـیون انتخابـات تصمیـم دارند تـا ارقام آرای 
هم زمـان  را  غیربایومتریـک  آرای  و  بایومتریـک 
بـه تاریـخ 27 میـزان اعـام کننـد، مـوردی که با 
انتقـادات زیـادی همراه بوده اسـت و واکنش های 

زیـادی را در پـی داشته اسـت.

ناجیه نوری  

مقالۀ اختصاصِی مولوت چاووش اوغلو، وزیر امور خارجۀ جمهوری ترکیه، برای روزنامۀ ماندگار
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شکست های سیاسی 
ناشی از  رفتار نامتعادل ترامپ

روزنامـۀ واشـنگتن پسـت در مقاله یی رفتارهـای دونالـد ترامپ، رییس 
جمهـور امریـکا را بـه بررسـی گرفته و نوشـته اسـت که شکسـت های 
سیاسـی کاخ سـفید عمدتـاً در نتیجۀ رفتـار نامتعادل ترامپ بوده اسـت

بـه نوشـتۀ ایـن روزنامـه، در بیـش از یـک مـاه اخیـر، تقریباً هـر ابتکار 
سیاسـت خارجـی کـه دولـت امریـکا دنبـال کـرده، با شکسـت مواجه 
شـده و این شکسـت ها عمدتاً نتیجـۀ رفتار های نامتعـادل دونالد ترامپ 

بوده اسـت.
ایـن رونـد هفتـم سـپتامبر آغاز شـد، زمانی کـه ترامپ به طـور ناگهانی 
اعـام کرد اجاس اعام نشـده با طالبان افغانسـتان را که قـرار بود روز 
بعـد در کمـپ دیوید برگزار شـود، لغـو و پیش نویس توافـق صلحی را 
کـه نماینـدۀ وزارت امور خارجه یک سـال دربـارۀ آن مذاکـره کرده بود، 

بایگانی کرده اسـت.
یـک هفتـه بعـد اجـرای سیاسـت اعمـال فشـار حداکثـری ترامپ ضد 
ایـران متوقـف شـد. در پـی حمله تحت حمایـت ایران بـه یک مجتمع 
نفتـی سـعودی، ترامـپ با واکنـش نظامی مخالفـت کـرد و در مقابل به 
رییس جمهـور فرانسـه، گفـت: بـا برنامـۀ دیـدار بـا حسـن روحانی در 
سـازمان ملـل و لغو تحریم هـای این کشـور در ازای بازگشـت پای میز 
مذاکـره موافـق اسـت. اما وی بازنـدۀ این قمار بـود. روحانـی ترامپ را 
پـای تلفـن منتظر تماس نگه داشـت. اما عربسـتان پیـام را دریافت کرد 
و محمد بن سـلمان، ولیعهد این کشـور، از عراق و پاکسـتان خواسـت 

بـرای تنش زدایـی بـا تهران نقـش میانجی ایفـا کنند.
تنهـا دو هفتـه پس از رسـوایی ایران، ترامپ شـاهد شکسـت مذاکرات 
هسـته یی کوریـای شـمالی بـود. هیأت کیم جونـگ اون در نشسـتی در 
اسـتکهلم با پیشـنهاد امریکا مخالفـت کردند و از موافقت بر سـر تاریخ 

مذاکـرات بعدی سـر بـاز زدند.
همـۀ این هـا بـه مکالمـۀ تلفنـی ترامـپ بـا رجـب طیـب اردوغـان، 
رییس جمهـور ترکیـه، در ششـم اکتبـر منجر شـد کـه در آن راه را برای 
تهاجـم ترکیـه به شـمال سـوریه همـوار کـرد. محتمل ترین نتیجـه این 
مکالمـه، عـاوه بـر خیانـت کردن بـه متحدان کرد واشـنگتن کـه چهار 
سـال گذشـته کنـار نیرو هـای امریکایـی جنگیـده بودند، تجدیـد قوای 

بود. داعـش 
تاش هـای امریـکا برای سـرنگون کـردن دولـت ونزوئا در مـاه اپریل 
نـاکام مانـد. نقشـۀ دسـت یابی بـه توافـق نهایـی میـان اسـرائیلی ها و 
فلسـطینیان هیچ گاه به نتیجه نرسـید و جیسـون گرینبلـت، نمایندۀ ویژۀ 

ترامـپ در ایـن پـروژه، مـاه گذشـته کناره گیـری خـود را اعـام کرد.
جنـگ تجـاری ترامـپ با چین نیـز همچنـان ادامـه دارد و باوجود آنکه 
روز جمعـه خبـر یـک توافـق جزیـی اعـام شـد، امـا بیشـتر تعرفه هـا 
همچنـان پـا برجا هسـتند و چشـم اندازی بـرای پیروزی آسـان بر پکن 

کـه وی زمانـی وعـده آن را داده بـود، وجـود ندارد.
تنهـا توضیحـی کـه ترامپ بـرای برهم خـوردن توافـق افغانسـتان ارایه 
کـرد، ایـن بود که شورشـیان حمله یی انجام داده اند که به کشـته شـدن 
یـک امریکایـی انجامیده اسـت، دلیلی بسـیار عجیب برای پایـان ندادن 

به جنگی 18 سـاله.
تغییـر موضـع ترامـپ در برابـر ایـران از آن هـم عجیب تـر بـود. وی به 
مـدت دو سـال بـه اعمال فشـار بر تهـران پرداخت. زمانی که مشـاوران 
ارشـد وی از تغییـر حکومت ایران سـخن می گفتنـد، ترامپ تهدید کرد 
اگـر چالـش نظامی ایجاد شـود، ایران به پایـان کار خود خواهد رسـید. 
بـا ایـن وجود زمانـی که تنـش در خلیج فـارس افزایش پیدا کـرد، تنها 
تلفـات واکنـش ترامـپ جـان بولتون مشـاور امنیت ملی امریـکا بود که 
وی را بـه سـمت جنـگ سـوق مـی داد. اکنـون به نظـر می رسـد وی از 

تمایلـش برای مذاکرات ناامید شـده اسـت.
برخـی سیاسـت های شکسـت خـورده ترامپ، توجیـه منطقـی دارد. به 
عنـوان مثـال مقابلـه با ایـران غیرضروری بـود و جنـگ در خلیج فارس 
می توانسـت فاجعه بـار باشـد. توافـق بـا طالبـان هـم بـه منزلـۀ خیانت 
بـه دولـت افغانسـتان بـود، دولتـی که امریـکا به مـدت دو دهـه صد ها 

میلیـارد دالـر در آن سـرمایه گذاری کرده اسـت.
احتمـاالً فجایع سیاسـت خارجـی ترامپ هنوز به پایان نرسـیده اسـت. 
کیـم جونـگ اون برای دسـت یابی به خواسـته اش از ترامـپ یعنی پایان 
تحریم هـای ایـن کشـور، یـک ضرب االجـل یک سـاله تعییـن کـرده 
اسـت و پـس از آن کوریـای شـمالی آزمایـش کاهک های هسـته یی یا 
موشـک های بیـن قاره یـی را از سـر خواهـد گرفـت. ایران نیـز احتماالً 
حمـات بیشـتری در خلیج فارس انجام خواهـد داد تا ترامپ را مجبور 
کنـد بـه تحریم هـای ایـن کشـور خاتمه دهـد. داعش هـم احتمـاالً بار 

دیگـر در شـرق سـوریه جای پایـی برای خـود باز خواهـد کرد.
همـۀ این هـا به انـدازۀ اسـتیضاح بـرای ترامپ خطرنـاک نخواهـد بود. 
البتـه اسـتیضاح احتمـاالً بـه منافع ملـی امریکا آسـیب بیشـتری خواهد 

رساند.

چراتروریستها
مرتکبجنایتمیشوند؟

جاسـیندا آردرن از تشـکیل یـک هیـأت سـلطنتی 
بـرای تحقیـق و تفحـص دربـارۀ حملـۀ ناگـوار در 
نیوزیلنـد خبر داده اسـت. ایـن اقدام بایـد مبتنی بر 
آگاهـی از علل ارتکاب حمات تروریسـتی باشـد.
انگیزه هـای  گذشـته  نیـم  و  سـال  دو  در  مـن 
بـه  بتوانـم  تـا  کـرده ام  مطالعـه  را  تروریسـت ها 
حمـات  از  پیش گیـری  دربـار ۀ  بحـث  پیش بـرد 
روان شناسـان،   بـا  مـن  کنـم.  کمـک  بعـدی 
متهمـان  بـا  کـه  کسـانی  سـابق،  افراط گرایـان 
مأمـوران  می کننـد،  کار  زنـدان  در  تروریسـتی 
کـرده ام. مصاحبـه  قربانیـان  و  پولیـس  عالی رتبـۀ 
نتیجـۀ ناامیدکننـدۀ مطالعاتم این اسـت که حتا با در 
نظرگرفتـن تمامـی شـواهد، پیش بینـی ایـن که چه 
کسـی تروریسـت خواهد شـد بسیار دشـوار است. 
بخشـی از ایـن امـر دالیـل خوبـی دارد - مجموعۀ 
ایـن افـراد این قـدر کوچک اسـت کـه دسـتیابی به 
الگوهـای معنـادار دشـوار اسـت. دلیـل دیگـر این 
اسـت کـه پیشـینۀ افـرادی کـه بـه تروریسـم روی 
می آورنـد بسـیار متفـاوت اسـت. یـک تروریسـت 
ممکـن اسـت معتـاد به مصـرف مشـروبات الکلی، 
بزهـکار سـابقه دار و مبتـا بـه اختـال یادگیری یا 
معتقـدی متعصـب باشـد کـه پولیـس از وجـودش 

بی خبـر اسـت و و شـاگرد اول کاسـش اسـت.
خبـر بهتـر این اسـت کـه الگوهایی وجـود دارد که 
می تـوان از آن  بـرای پیش بینـی اقدام تروریسـت ها 
اسـتفاده کـرد. بهتریـن الگـو مبتنـی بـر پایـۀ نظریۀ 
کنـش مسـتدل اسـت کـه در دهـۀ 1970 از طـرف 
فیشـبِین و آجـزن مطـرح شـد. ایـن رویکـرد کـه 
تصمیم گیـرِی  نحـوۀ  بررسـِی  بـر  مبتنـی  ابتـدا 
هـر  کـه  می دهـد  نشـان  بـود  مصرف کننـده گان 

کنشـی مسـتلزم وجـود سـه عقیـده اسـت.
اولـی »اعتقـاد رفتـارِی« شـخص اسـت. در مـورد 
تروریسـم ایـن اعتقـاد بـه ایـن شـکل اسـت کـه 
تروریسـم کار درسـتی اسـت و تأثیـر مطلوب شـان 
را بـر جـای خواهـد نهاد. ایـن اعتقاد ممکن اسـت 
مبتنـی بـر مبانـِی سیاسـی، مذهبـی یـا ایدئولوژیک 
باشـد - یـا ممکـن اسـت ناشـی از انگیـزۀ خیلـی 
شـخصی تری مربـوط بـه نارضایتـی یا خشـم کلی 

شد. با
دومـی اعتقـاد این افـراد به تسـلط اسـت، یعنی آیا 
بـاور دارنـد کـه می تواننـد ایـن کار را انجـام دهند 
یـا نـه. در گذشـته،  این اعتقـاد با موانـع بزرگ تری 
روبـه رو بـود. افراط گرایانـی کـه توانایـی یادگیرِی 
آمـوزش  یـا  منفجـره  مـواد  سـاخت  خلبانـی، 
نظامـی را داشـتند کـم و پراکنـده بودنـد. امـای بـا 
تروریسـتی در چنـد سـال گذشـته،   فنـون  تغییـر 
ایـن محدودیت هـا بـه شـدت کاهـش یافته انـد و 
در نتیجـه اعتقـاد افراط گرایـان بـه تسـلط خـود را 

افزایـش داده انـد.  

اعتقـاد  ایـن  اسـت.  هنجـاری  اعتقـاد  سـومی 
افـرادی کـه  ایـن کـه  بـه  ایمـان  در اصـل یعنـی 
آن هـا  از  قایل انـد  ارزش  برای شـان  تروریسـت ها 
حمایـت می کننـد. بـه دلیـل اهمیـت ایـن اعتقـاد 
هنجـاری اسـت کـه از بازاریاب هـا می شـنویم کـه 
»بلیت هـا بـه سـرعت در حـال فروش انـد«. هـدف 
از بیـان چنیـن حرف هایـی ایـن اسـت کـه بـاور 
کنیـد دیگـران دارنـد همـان کاری را می کننـد کـه 
شـما بـه آن فکـر می کنیـد. بـه همیـن دلیـل اسـت 
کـه این قـدر از الیـک و ریتوئیـت در شـبکه های 
اجتماعـی کـه نوعـی مهـر مـدرن تأییـد اجتماعـی 

می آیـد. خوش مـان  اسـت، 
در مـورد ترور، ایـن دیگران، همان افـرادی )اغلب 
آنایـن یـا در گروه هـای افراطی( هسـتند که حمله  
را تأییـد می کننـد. پیدایـش اینترنت پیـدا کردن این 
آدم هـا را بسـیار راحت تـر کـرده اسـت. امـا شـاید 
مهمتـر از آن افـرادی در کل جامعـه هسـتند کـه 
شـاید از خـودِ عمـل تروریسـتی دفاع نکننـد اما به 
شـکلی ماهرانـه آن را توجیه می کنند. اینان کسـانی 
هسـتند کـه می گوینـد »خـب البتـه کـه مـن حمله 
را محکـوم می کنـم اما سیاسـت مداران بایـد بدانند 
کـه مهاجـرت فان اسـت و بهمـان« یا »خـب البته 
کـه مـن حملـه را محکـوم می کنـم امـا جنـگ در 

عـراق این طـور اسـت و آن طور«.
  بنابرایـن، ایـن الگـو بـه فهـم مـا و پیش گیـری از 

تروریسـم چـه کمکـی می کنـد؟
 پیـش از هـر چیـز بایـد بـه مخالفـت با خشـونت 
و ترویـج رواداری ادامـه دهیـم. ایـن ایـده بـه نظر 
کلـی می آیـد و کلـی هم اسـت. مـا بایـد در جنگ 

ایده هـا در جامعـه پیـروز شـویم.
بـه تعبیـر دقیق تـر، ما بایـد در جهت انسـانی کردن 
گروه هایـی کـه »دیگری« شـمرده می شـوند بیشـتر 
بکوشـیم. انسـانیت زدایی یکـی از پیش شـرط های 
می توانیـم  و  اسـت  تروریسـتی  حمله هـای  مهـم 
بـا صحبـت از دیگـری بـه شـکلی انسـانی تر ایـن 
حمله هـا را سـخت تر کنیـم. بهتـر از آن، می توانیـم 
مرزهـا را بشـکنیم و بـا آن دیگـری در زنده گـی  
عـادی دیـدار کنیم. وجـود راهبردی بـرای ادغام و 
همبسـتگی کامل بسـیار مهم اسـت و کمبود آن در 

جامعـه به شـدت احسـاس می شـود.
شـخصی  انگیزه هـای  بـه  پرداختـن  دیگـر  عامـل 
ایدئولـوژی  بـه  عوامـل  ایـن  از  بسـیاری  اسـت. 
ربطـی ندارد و بازتاب مشـکات ناشـی از مصرف 
الـکل و مـواد مخـدر، اختـاالت روانِی سـطحی و 

اسـت. شـهرت طلبی 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه سیاسـت های موثر ضد 
تروریسـتی به انگیزه های شـخصی هـم می پردازند 
- شـاید از طریـق ارایـۀ خدماتـی بـه معتـادان بـه 
مصـرف موادمخـدر و نوشـیدنی های الکلـی - تـا 

مطمیـن شـوند یابنـد کـه تروریسـت ها به شـهرتی 
دسـت نمی یابنـد کـه مایـۀ تشـویق دیگـران شـود. 
اقـدام نخسـت وزیر نیوزیلنـد در خـودداری از نام 

بـردن از مهاجـم بسـیار مهـم بود.
عـاوه بـر ایـن، بایـد بـا اعتقـاد افراط گرایـان بـه 
می تـوان  را  کار  ایـن  کنیـم.  مقابلـه  تسـلط خـود 
بـا تأمیـن بودجـه ی الزم بـرای نیروهـای پولیـس، 
حفاظـت از هدف هـای احتمالـی و دشـوارتر کردن 
دسترسـی بـه اسـلحه و مـواد منفجـره انجـام داد.

ایـن دو نـوع اعتقـاد هرچنـد مهـم هسـتند امـا بـه 
سـختی می تـوان آنهـا را از بیـخ و بـن تغییـر داد. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه انگیزه هـا اغلب بیشـتر 
شـخصی هسـتند تـا ایدئولوژیـک. افـزون برایـن، 
کاهـش موانـع موجود در برابر حمات تروریسـتی 
سـبب شـده کـه تقریبـًا هر کسـی مطمین باشـد که 
می توانـد بـا موفقیـت به چنیـن کاری دسـت بزند.
بـه ایـن ترتیـب، نوبـت بـه سـومین و مهمتریـن 
عامـل می رسـد:  اعتقـادات هنجـاری افراط گرایـان. 
در ایـن مـورد، به عنـوان جامعه می توانیم بیشـترین 
تأثیر را داشـته باشـیم زیـرا این امر نه بـه اعتقادات 
تروریسـت ها بلکـه بـه اعتقـادات مـا ربـط دارد. به 
شـبکه های  شـرکت های  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن 
اجتماعـی بایـد رویکـرد خـود در نمایـش نفـرت 
و هدایـت افـراد بـه سـمت آن را تغییـر دهنـد. بـه 
سیاسـت مدارانی  لفاظـِی  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن 
مثـل دونالـد ترامـپ و محکـوم کـردن حمله هـا از 
طـرف جامعه و سـخنان خصمانـه در واکنش به آن 
بسـیار اهمیـت دارد. اما تنها شـرکت های تجاری و 
نهادهـا نیسـتند که بـه محیط شـکل می دهنـد بلکه 
همـۀ مـا در شـکل دادن بـه جامعه سـهیم هسـتیم.

بـه همیـن دلیـل اسـت کـه »بازمانـده گان مخالـف 
تـرور«، گروهی از بازمانده گان حمات تروریسـتی 
ایفـای نقـش خـود فـرا  بـه  بریتانیـا، همـه را  در 
از  مـا  از  اندکـی  تنهـا شـمار  بیتردیـد  می خوانـد. 
نزدیـک یـک تروریسـت را خواهیـم دید امـا همۀ 
مـا افـرادی را می شناسـیم یـا خواهیـم دیـد کـه از 
نفرت پراکنـی علیـه گروه هـای مشـخصی حمایـت 
را  آنهـا  کـه  می شـویم  وسوسـه  گاهـی  می کننـد. 
نادیـده بگیریـم یا تظاهـر کنیم که مطلبـی را که در 
شـبکه های اجتماعـی همرسـان کرده انـد، ندیده ایم 
یـا حتـا بـرای جلوگیـری از دعـوا سـری به نشـانۀ 
تأییـد تـکان دهیـم. امـا هـر بـار کـه چنیـن کاری 
می کنیـم، ناخواسـته محیـط مسـاعدتری را بـرای 

بـه وجـود می آوریـم. افراط گرایـی 
از طـرف دیگـر، هنگامـی کـه بـا این نفـرت مقابله 
سـهیم  هنجارینـی  محیـط  ایجـاد  در  می کنیـم، 
کاهـش  را  بعـدی  کـه خطـر حمـات  می شـویم 

می دهـد.

برندان کاکس/ برگردان: نیال آرانی
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

در سـومالیا امـا ملت سـازی از طریـق خدمات 
وقتـی  شـد.  واقـع  محبـوب  کمتـر  عمومـی 
مسـتعمره های  پیشـین بریتانیایـی و ایتالیایـی 
زیـر پرچـم یـک سـومالیای مسـتقل بـا هـم 
متحد شـدند، دولت از کمتریـن امکانات برای 
سـرویس دهی عمومـی بهره منـد بـود. بهجـای 
مالیـات و  گمرک هـا، این کمک هـای خارجی 
بـود کـه تاسیسـات اداری حکومـت را سـر پا 
عادالنـۀ  توزیـع  بخـش  در  می داشـت.  نگـه 
فرصت هـا و توسـعۀ متـوازن بایـد گفـت کـه 
دولت مـردان خویشـاوندان خـود یـا باالتریـن 
تنهـا  می دادنـد.  ترجیـح  را  رشـوت  پیشـنهاد 
در اثـر کودتـای سـال 19۶9 محمـد سـید بـار 
بـود کـه ایـن وضعیـت بـرای مـدت کوتاهـی 
تغییـر کرد. بهخاطـر ضعف نهادهـای مربوطه، 
رژیـم سـید بـار در پـی تأمیـن کاال و خدمات 
اجتماعـی از طریـق برنامـه و کارزارهای کوتاه 
کوچ نشـینان  آمـوزش  مثـل  نظامـی،  مـدت 
البتـه  برآمـد.  آسـیب دیده گان  بـه  کمـک  و 
یـک   سیاسـی  نظـام  این گونـه  بـه  نمی تـوان 
پارچـه و دوام دار ایجـاد کـرد. در عوض سـید 
بـار حکومتش را توسـط افـراد وفـادار از میان 
پایه گـذاری  مـادرش   و  خـود  خویشـاوندان 
کـرد. در نتیجـه، آنانـی کـه از حلقـۀ مرکـزی 
اسـلحه  بـه  دسـت  شـدند،  بیـرون  قـدرت 
بردنـد و دهه هـا جنـگ داخلـی بیـن قبایـل و 
جنگ سـاالران کشـور را بـه تباهـی و تجزیـه 

. ند کشا
سـومین شـکل پیونـد شـهروندان و حکومت، 
نحـوۀ ارتبـاط برقـرار کـردن و گفتمان اسـت. 
حوزههـا ی  از  گوناگـون  نژادهـای  وقتـی 
گفت وگـو  بـه  زبـان  یـک  بـا  مختلـف 
می پردازنـد، ارتبـاط بـر قـرار کردن بـه مراتب 
آسـان تر می شـود و هزینـۀ مذاکـرات کاهـش 
فهـم  بـرای  کوشـش هایی  مـراد  می یابـد؛ 
مقصـود یکدیگـر، حـل منازعـات و مصالحـه 
کردن اسـت کـه برای برقـراری ارتبـاط پایدار 
بـر مبنـای اعتمـاد حیاتی انـد. از ایـن رو، تعدد 
زبانـی در یـک سـرزمین سـبب ُکنـدی جریان 

می شـود. آن جـا  سیاسـی  یک پارچگـی 
دو کشـور چیـن و روسـیه در دو قـرن اخیـر، 
بـر  مشـترک  زبـان  تأثیـر  از  خوبـی  مثـال 
فراینـد ملت سـازی ارایـه می کننـد. در آسـتانۀ 
قـرن نوزدهـم میـادی، چیـن و روسـیه هـر 
کـه  خـود  گذشـتۀ  تجربـه   بـه  توجـه  بـا  دو 
شـاهد اعمـال مطلق گرایـی از سـوی خانـدان 
امپراتـوری بودنـد، ملتـی بـزرگ و متنـوع را 
تشـکیل داده و بـه هیـچ قـدرت بیگانه یـی تن 
در ندادنـد. مـردم چیـن بـه زبان هـای مختلفی 
تکلـم می کننـد کـه کار را بـرای ملت سـازی 
نامه هـا،  این هـم،  بـا  امـا  می سـازد.  سـخت 
روزنامه هـا و کتاب هـا بـه رسـم الخط و الفبای 
ایـن  چنـد  هـر  می شـوند.  نوشـته  یک سـانی 
الفبـا قرابتـی بـا هیچ یـک از زبان هـای موجود 
نـدارد، ولـی برای تمـام افراد در هر گوشـه یی 
از سـرزمین وسـیع چین این امـکان را می دهد 
تـا همدیگـر را به آسـانی درک کنند. همسـانی 
متـون در دوران امپراتـوری، بـه دولـت ایـن 
امـکان را داد تـا کارکنان اداری خود را توسـط 
یـک مجموعـه از امتحانـات کتبـی سرتاسـری 
نتیجـه، هماننـد جمعیـت  اسـتخدام کنـد. در 
بـزرگ چیـن، نخبـگان و مامورین چنـد زبانی 

دولتـی بـه میـان آمدند. 
اتفـاق مشـابه برای احزاب سیاسـی که توسـط 
افتـاد.  نیـز  شـدند،  تشـکیل  نخبه هـا  همیـن 
آنـان وقتـی در جریـان مکالمـه دچـار مشـکل 
و  نظـر  تبادلـه  بـرای  نوشـتن  از  می شـدند، 
ائتـاف اسـتفاده می کردنـد. هم چنیـن، وقتـی 
جریـان جمهوری خواهـان ضـد امپراتـوری در 
اواخـر قـرن نوزدهم در چیـن روی کار آمدند، 
ایـن اتفـاق برای آن هـا نیز پیش آمـد؛ اعضایی 
گونه گـون  زبان هـای  بـا  کشـور  سرتاسـر  از 

حـزب  سـرانجام،  می شـدند.  آن هـا  جـذب 
  1911 سـال  در  کومین تانـگ  ناسیونالیسـتی 
خانـدان امپراتـوری را برکنـار و قـدرت را بـه 
کومین تانـگ  رهبـری  ارکان  گرفـت.  دسـت 
نیـز مثـل کارگـزاران سیاسـی خانـدان چینگ، 
از لحـاظ زبانـی متنـوع بودنـد. بعدهـا، حزب 
کمونیسـت چین قـدرت را در 19۴9 در اختیار 
گرفـت و رهبرانـی با زبان مختلف از سرتاسـر 
چین بـه خدمت گرفـت. همین ماهیـت متنوع 
و چنـد زبانـی ائتاف هـای سیاسـی از دوره ی 
خانـدان چینـگ تـا رژیـم کومین تانـگ و بعداً 
بـود  آن  از  مانـع  کمونیسـت،  معاصـر  چیـن 
تـا اقلیت هـای زبانـی غیـر ماندارینـی کـه از 
خانـدان هـان بودنـد، از بدنۀ چین جدا شـوند 
و حاکمیـت و قلمـرو خـود را شـکل دهنـد. 
چندین نسـل ائتاف سیاسـی گروه هـای زبانی 
سیاسـت مداران  و  روشـن فکران  مختلـف، 
قـوم  تـا  می داشـت  وا  را  چیـن  ملی گـرای 
هـان را از لحـاظ زبانـی مختلـف امـا از لحاظ 
نـژادی مشـابه خـود به حسـاب بیاورنـد. دهل 
ملی گرایـی زبانـی ]تک زبانی[ هیچ گاه توسـط 

اکثریـت هـان چینـی بـه صـدا در نیامد.
در امپراتـوری روسـیه، تنوع زبانـی کامًا نقش 
متفاوتـی را پیـش می بـرد. امپراتـوری دو بـار 
در جبهه هـای نـژادی- زبانی دسـت به دسـت 
شـد: نخسـت، بعـد از انقـاب بولشـویک در 
اکتبـر 1917 و بعـد در گرماگـرم اصاحـات 
1989 م. توسـط رهبـر اتحاد جماهیر شـوروی 
بنیان گـذاران روسـیه و  میخائیـل گورباچـف. 
شـوروی با چالـش بزرگ تری روبهـرو بودند؛ 
زبان هـای مختلـف فنانـدی، آلمانی، روسـی، 
ترکـی، کوریایـی، رومانیایـی نـه تنهـا بـا هـم 
اختاف ذاتی داشـتند، بلکـه الفبای مخصوص 
خـود را داشـتند کـه شـامل سـیریلیک، عربی، 
التیـن و مغولـی بـود. در اواخـر قـرن نوزدهم 
وقتی سیاسـت تـوده ای در روسـیه پایه گذاری 
تقسـیمات  حـول  متحـد  گروه هـای  می شـد، 
زبانـی گـرد هـم آمدنـد. سـپس، مثـل حـاال  
تقاضـای  شـدند،  سـواد  بـا  مـردم  عامـه  کـه 
تبلیغـات  طریـق  از  مشـترک  الفبـای  و  زبـان 
توده یـی  احـزاب  شـد.  مطـرح  روزنامه هـا  و 
دهه هـای  و   19 قـرن  دهـه  آخریـن  در  کـه 
اجتماعـات  کردنـد،  ظهـور  بیسـتم  قـرن  اول 

زبانـی مشـخصی را تامیـن می کردنـد )ارمنـی، 
گرجسـتانی، فنانـدی و لهسـتانی(. یـا این کـه 
محـدودی  شـدۀ  وصلـه دوزی  زبانـی  اتحـاد 
هماننـد منشـویک ها بودنـد. آگاهـی ملـی در 

قالب هـای مشـخص زبانـی شـکل گرفتنـد. 
ملیت هایـش  بـرای  روسـیه  دولـت  پالیسـی 
بعـد از انقـاب  1917 تـا سـال 1950 شـامل 
آمـوزش خوانـدن و نوشـتن به زبان خودشـان 
بـود. کارکنـان دولتـی تحـت نظـارت شـدید 
تـازه   نواحـی  کـردن  اداره   مامـور  مسـکو، 
تشـکیل اتحـاد جماهیـر شـوروی شـدند کـه 
بـر مبنـای زبان شـکل گرفته بودنـد. در نتیجه، 
مجموعه یـی از گروه هـای نـژادی اتحـاد تـازه 
اقلیت هـای  آوردنـد.  بـه وجـود  را  تأسـیس  
ترکیـب  در  را  سـهم  کم تریـن  روسـی  غیـر 
هیـات رهبـری حـزب،  مقامات بـاال حکومتی 
و ارتـش کـه در اختیـار روس ها بود، داشـتند. 
حیـرت آور نیسـت که سـران USSR یا اتحاد 
نتوانسـتند  شـوروی  سوسیالیسـتی  جماهیـر 
»ملـت شـوروی« را شـکل بدهند. چهل سـال 
بعـد از انقـاب، در دورۀ نیکیتـا خروشـچف 

بـود کـه تغییـر در رویـۀ حکومت بـرای ایجاد 
یـک پالیسـی همه شـمول و فراگیـر ملـی بـه 
وجـود آمـد. امـا فقـط از لحـاظ سیاسـی بـود 
کـه شـوروی تظاهـر بـه ایجـاد یـک ائتـاف 
گورباچـف  دورۀ  در  کـرد.  پوشـالی  نـژادی 
کـه حکمرانـی توتالیتـر رو بـه افول گذاشـت، 
شـوروی بـر مبنـای گسسـت های زبانـی بـه 
و  قزاقسـتان  گرجسـتان،  التویـا،  دولت هـای 

شـد. تجزیه  غیـره 
بـا مراجعـه بـه تاریـخ، این سـوال شـاید خلق 
شـود کـه چـرا برخـی از کشـورها توانسـتند 
زبـان و الفبـای واحـدی را بـه میـان آورنـد، 
در حالی کـه دیگـر کشـورها بـه ایـن امـر قادر 
تهیـه  توانایـی  کشـورهایی  چگونـه  نشـدند. 
خدمـات عمومـی را داشـتند و دیگـران نـه؟ 
بحـث تنـوع زبانـی و ظرفیـت ارایـه خدمـات 
مرکـز  دولت هـای  پیامـد  دو  هـر  اجتماعـی، 
سیاسـت های  دوران  در  کـه  بودنـد  گرایـی 
توده یـی اواخـر قـرن نوزدهم غالـب بودند. در 
سـطح بین المللـی این نکته اشـاره بـه دوره یی 
امپراتـوری  و  غـرب  کـه  دارد  آن  از  پیـش 
گشایی های شـان  کشـور  و  اسـتعمار  جاپـان 

را در ربـع آخـر قـرن نوزدهـم آغـاز کردنـد. 
در  گـرا  مرکـز  آن سیاسـت  در  کـه  دوره یـی 
طـول چند قرن تکامـل یافته بـود و کارگزاران 
و سـران سیاسـی، شـیوه های سـازمان دهی و 
کنتـرل سیاسـی سـرزمین  و  یک پارچه سـازی 

خـود را آموختـه بودنـد. 
دولت هـای اسـتعمارگر و حکومت هـای تـازه  
تأسیسـی کـه بـر آن هـا غالـب شـده بودنـد، 
و  دانـش  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  می توانسـتند 
طـور  را  عمومـی  خدمـات  اداری،  سـاختار 
منصفانـه بـرای تمام قلمـرو خود تأمیـن کنند. 
در زمـان طوالنـی، ایـن حکومت هـای متمرکز 
پذیرفتـن  بـه  را  پیروان شـان  و  روشـن فکران 
زبـان کارکنان اداری مرکزی )برعـاوۀ الفبا در 
چیـن( وا می داشـتند. آموختـن زبـان حلقـات 
بـرای  موثـری  راه  نشـین،  پایتخـت  قـدرت 

ارتقـای شـغلی و افزایـش سـرمایه بـود. 
بـرای مثـال، در بوتسـوانای پیـش از اسـتعمار 
دولت  هـای متمرکـز قدرت منـدی کـه توسـط 
اشـراف تسـوانایی  زبان اداره می شـدند، از قرن  
هفدهـم بـه بعد ظهـور کردند. دولت مسـتقلی 

کـه بعد از اسـتعمار در آن جا تأسـیس شـد، از 
قـدرت شـاهان محلـی کاسـت و آ ن هـا را بـا 
شـامل کـردن در نظـام سیاسـی در خـود ادغام 
کـرد.  مشـمولیت حکام، مشـروعیت سیاسـی 
را بـرای حکومـت تـازه کـه رییس جمهـورش 
خـود یـک شـاه سـابق بـود، تأمیـن می کـرد. 
بدیـن صـورت شـهروندان نیـز بـه موافقـت و 
پیـروی از نظـام مـدرن تشـویق می شـدند. از 
دوره پیشـا اسـتعماری تـا بـه امـروز، حـکام 
کـه  را  تسـوانایی  غیـر  جمعیـت  توانسـتند 
بیشـترین آمار جمعیت را داشـتند توسـعه داده 
و بـا ادغـام آن ها بـا فرهنگ و زبان تسـوانایی، 

جمعیتـی یک پارچـه را بـه وجـود بیاورنـد. 
در تاریـخ سـومالیا، یـک مرکز گرایی سیاسـی 
فوق العـاده در طـول هزار سـال، زمینـه را برای 
الفبـای  پذیـرش گسـتردۀ یـک رسـم الخط و 
واحـد میسـر گردانیـد. حکومـت متمرکـز در 
چیـن هـم کارگـزاران سیاسـی بی شـماری از 
قوانیـن  تـا  می داشـت  وا  را  کشـور  سرتاسـر 
بپذیرنـد.  را  امپراتـوری  کنفوسیوسـی  نئـو 
قرن هـا حکومـت متمرکـز و بوروکراتیک، زیر 
دولت هـای  بـرای  را  سـازمان یافته یی  بنا هـای 

کمونیسـت بعـد از جنـگ دوم جهانـی مهیـا 
کـرد کـه بـه وسـیلۀ آن می توانسـتند بـه ارایـه 
دولت هـای  بپردازنـد.  عام المنفعـت  خدمـات 
بـرای  بسـتری  گاهـًا  کـه  بومـی  متمرکـز 
حکومت هـای اسـتعماری می شـدند، زمینـه را 
بـرای ملت سـازی در عصر حاضـر مهیا کردند. 
سیاسـی-  سـاختار  یـک  وجهـی  دو  میـراث 
بـه  زبـان و رسـم الخط واحـد  بوروکراتیـک، 
مختلـف  اقـوام  سیاسـی  اتحـاد  بـه  تنهایـی 
ملت سـازان  بـرای  را  کار  امـا  نمی انجامـد، 

عصـر مـدرن بـه مراتـب سـهل می سـازد.
مثال هـای پرداختـه شـده در ایـن  متـن روابـط 
نهادهـای رضـاکار، بخش خدمـات عام المنفعه 
قـرار  مـورد بحـث  را مشـخصًا  ارتباطـات  و 
نمی دهـد. بـه طـور مثـال، در تمـام سـومالیا 
بـه یـک زبـان صحبـت می شـود در حالی کـه 
سـوئیس از تنوع زبانی باالیی برخوردار اسـت 
و در عیـن حـال، تاریخ ملت سـازی در این دو 
کشـور دو جهـت مخالـف هـم دارد. عواملـی 
وجـود دارد کـه می توانـد رونـد ملت سـازی 
را سـرعت بخشـد و یـا بـه ُکلی متوقـف کند. 
برخـی از تاریخ دان هـا معتقـد  انـد کـه تجربـۀ 
اسـتعمار متفاوت تر اسـت. سـومالیا و بوتسوانا 
تجربـۀ تلـخ تجزیـه و حکمرانـی  قدرت هـای 
اسـتعماری را داشـته اند کـه همیـن می توانـد 
از  بعـد  ملـی  بـرای وحـدت سیاسـی  را  کار 
بسـازد. روسـیه و  اسـتعمارگر سـخت  تـرک 
سـوئیس طی قـرون گذشـته هیچ گاهـی تحت 

حکمرانـی بیگانـه نبوده انـد. 
کـه  کننـد  اسـتدالل  اقتصاددان هـا  احتمـاالً 
ملت سـازی از موضوعـات توسـعۀ اقتصـادی 
موفقیـت  بهخاطـر  سـوئیس  اگـر  می باشـد. 
صادراتـش نبـود یـا هـم مرکـز بانکـی و بیمه 
بـا سـود باال نبـود تبدیل به سـومالیا نمی شـد؟ 
بـه اعتقاد برخی ها ملت سـازی در کشـورهایی 
زبان هـا  و  دیـن  تعـدد  کـه  سـوئیس  مثـل 
سـهل تر  نمی آورنـد  میـان  بـه  را  برخـوردی 
اسـت. بـر خـاف، در روسـیه ی رومانیایـی، 
بسـیاری از اقلیت هـای زبانـی، دینـی متفـاوت 
را  ارتدوکـس  اکثریـت  و  زبان هـا  روسـی  از 

می دهنـد.  ترجیـح 
متعاقبـًا، بهتر اسـت منظـری میانـه را برگزینیم 
کـه ملت سـازی بیشـتر در کشـورهایی موفـق 
بـوده که جنگ هـای بسـیاری را با کشـورهای 
مشـترک  فداکاری هـای  و  گذرانـده  دیگـر 
جمعیت  آن ها را به وحدت رسـانده اسـت. در 
مـوردی مشـابه می تـوان گفـت کـه دولت های 
اروپایـی بهخاطـر قرن هـا اصاحـات مرزی و 
پاک سـازی های نـژادی موفـق شـده اند ملتـی 
هم جنـس را پی ریـزی کننـد. در نتیجـۀ ایـن 
جریانـات، سـاختن یـک اتحاد سیاسـی واحد 

بیشـتر ممکن شـده  اسـت. 
سـواالت تجربـی این چنینـی، نیـاز بـه تحلیـل 
جهـان  کشـورهای  از  کـه  دارد  معلوماتـی 
می توانـد  روش  ایـن  شـده اند.  جمـع آوری 
روشـن سـازد که ایـن چهار عامل ملت سـازی 
در کـدام کشـور ها موثـر و یـا هـم محکـوم به 
شکسـت بوده اسـت. یـا هم نهادهـای رضاکار 
و  عام المنفعـه  خدمـات  دهنـدۀ   ارائـه  و 
یک پارچگـی زبانـی منجـر به وحدت سیاسـی 
فراگیر در کشـورهایی غیر از سـوئیس، بلجیم، 
سـومالیا، بوتسـوانا، چیـن و روسـیه شـده اند. 
بـرای تحلیل کمـی این موضوع مـا به صورتی 
نیازمندیـم کـه بتوانـد میـزان موفقیت پالیسـی 
ملت سـازی در هـر کشـور را نشـان بدهـد. در 
آخـر، بـه اندازه گیـری میـزان توزیـع جمعیت 
بیـن گروه هـای نـژادی می پـردازم کـه توسـط 
رده هـای بـاالی حکومتـی ارایـه نشـده اند. این 
معلومـات از 155 کشـور در طـول سـال های 

19۴۶ تـا 2005 جمـع آوری شـده اند. 

چرا برخی ملت ها به وجود می آیند و برخی دیگر از هم می پاشند؟
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