
امـور خارجـۀ  وزارت  ویـژ ۀ  نماینـدۀ  زلمـی خلیـل زاد، 
امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان در برگۀ توییترش نوشـته 
اسـت، مأموریـت امریـکا و ناتـو در افغانسـتان بـه گونـۀ 
مشـترک پیش بـرده می  شـود و اگـر امریـکا افغانسـتان را 
تـرک کنـد، بـا ناتـو همزمـان این کشـور را تـرک خواهد 

. د کر
آقـای خلیـل زاد، در ایـن توییترش گفته اسـت: »همکاری 
مشـترک بـا ناتـو و دیگـر شـرکا و متحـدان مـا از روز 

نخسـت، اولویـت مـا بـوده اسـت، مـا باهـم آمدیـم و 
یکجـا بـرای برنامه ریـزی ماندن مـا در افغانسـتان به گونۀ 
مشـترک هماهنگـی خواهیـم داشـت، اگـر افغانسـتان را 

تـرک کردیـم، بـا هـم تـرک خواهیم کـرد.«
در ایـن حـال، شـماری از آگاهـان نظامـی در افغانسـتان 
بدیـن باوراند که بیرون شـدن امریکا از افغانسـتان، سـبب 
بیرون شـدن تمـام نیروهـای عضو ناتـو از کشـور خواهد 

. شد
ایـن آگاهـان نظامـی تأکیـد کـرده می گوینـد کـه حضـور 
بـا  نبـرد  کنـار  در  افغانسـتان  در  خارجـی  نیروهـای 
نیروهـای  بـرای  را  بهتـر  آمـوزش  زمینـۀ  هراس افگنـان 
امنیتـی نیـز فراهـم سـاخته اسـت و بـا بیرون شـدن ایـن 
نیروهـا سرنوشـت آموزش نیروهـای امنیتـی و دفاعی نیز 

ناروشـن خواهـد مانـد.
پیـش از ایـن ناتـو نیـز اعـام کـرده بـود کـه بیـش از 
ضـرورت در افغانسـتان نخواهنـد مانـد، امـا تأکیـد کرده 
زمانـی  افغانسـتان  از  نیروهایـش  بیرون کـردن  کـه  بـود 
اجـرا خواهد شـد کـه دسـتاوردها و اهداف شـان به خطر 
نیافتـد و افغانسـتان بـه النـۀ امنـی بـرای هراس افگنـان 

نشـود. مبدل 
در حـال حاضـر حـدود ۱۶ هـزار سـرباز خارجـی در 
چارچـوب مأموریت پشـتیبانی قاطع )ناتو( در افغانسـتان 
حضـور دارنـد کـه در بخش هـای مشـوره دهی و آموزش 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور را همـکاری می کنند.

مجلـس سـنا در واکنـش بـه اظهـارات اخیـر عمـران خـان 
نخسـت وزیـر پاکسـتان مبنـی بـر ایجـاد حکومـت فراگیر در 
افغانسـتان، می گویـد کـه ایـن اظهـارات مداخلـۀ آشـکار در 

امـور داخلـی افغانسـتان اسـت.
فضل هـادی مسـلم یار رییـس مجلـس سـنا همـراه بـا اعضای 
ایـن مجلـس دیـروز در یـک نشسـت احتجاجیـه در مـورد 
اظهـارات اخیـر عمـران خـان نخسـت وزیـر پاکسـتان گفت: 
الفـاظ محکـوم  بـا شـدیدترین  را  »اظهـارات عمـران خـان 
می کنیـم؛ ایـن اظهـارات او را مداخله آشـکار در امـور داخلی 
افغانسـتان دانسـته و می گویـم که شـما حـق نداریـد در مورد 

آینـده افغانسـتان صحبـت کنید.«
آقـای مسـلم یار می گویـد، افغانسـتان هـم اکنـون از مرحله یی 
گذشـته کـه پاکسـتان در مـورد سرنوشـت آن تصمیـم بگیرد، 
افغانسـتان یـک حکومـت مسـتقل و دارای تشـکیاتی چـون 
شـورای ملـی اسـت کـه می توانـد در مورد نظـام آینـده خود 

بگیرد. تصمیـم 
تویـت  یـک  »شـما  گفـت:  خـان  عمـران  بـه  خطـاب  او 
خـط  آن طـرف  پشـتون های  مـورد  در  را  مـا  رییس جمهـور 
دیورنـد کـه در وضعیـت رقت بـاری قـرار دارنـد، مداخلـه 
در امـور داخلـی خـود می دانیـد، پـس چگونـه بـه خـود حق 
می دهیـد کـه در مـورد سرنوشـت آینـده افغانسـتان صحبـت 

کنیـد.«
مسـلم یار تأکیـد کـرد کـه مـردم افغانسـتان هیچ گاهـی چنیـن 
اجازه یـی را بـه پاکسـتان نخواهـد داد تـا در مـورد تشـکیل 

حکومـت آینـده افغانسـتان تصمیـم بگیـرد.
ایـن در حالـی اسـت که عمـران خان روز جمعـه )24 حوت( 

در جمعـی از مـردم در منطقـۀ قبایلـی باجـور در نزدیکـی 
مـرز بـا افغانسـتان گفـت کـه رونـد کنونـی صلـح افغانسـتان 
بـه ثبـات، بهبـود تجـارت و رفـاه اقتصـادی در منطقـه منجـر 

شـد. خواهد 
او همچنیـن از تشـکیل یـک حکومـت جدیـد در افغانسـتان 
خبـر داد و گفـت: »یـک حکومت خـوب در افغانسـتان ایجاد 
خواهـد شـد، حکومتـی کـه از همـه شـهروندان افغانسـتان 
نماینده گـی خواهـد کـرد. جنـگ خاتمـه می یابـد و صلـح در 

آنجـا )افغانسـتان( برقـرار می شـود.«
در پـی ایـن اظهـارات عمـران خـان، وزارت خارجـه کشـور 
نیـز دو روز پیـش اعـام کـرد کـه نماینـدل پاکسـتان در کابل 
را احضـار کـرده و ایـن اظهـارات را مداخلـه در امـور داخلی 

افغانسـتان خوانده اسـت.
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بی توجهی به قوانین ترافیکی سبب 
بی نظمی در شهر شده است

شفاخانۀ ایمرجنسی پنجشیر 
چگونه ایجاد شد؟

63

امریکا و ناتو برای بیرون شدن از افغانستان 
به گونۀ مشترک تصمیم می گیرند

سناتوران به عمران خان:

مـداخله در امـور افغـانستان را بس کنیـد!

برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

حکـومت در تـالِش سبـوتاژ پـروسۀ صلـح است
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تـازه  نخسـت وزیِر  عمران خـان  اخیـِر  اظهـارات 
بـه دوران رسـیدۀ پاکسـتان در مـورد افغانسـتان، 
مداخلـۀ آشـکار و روشـن در امـور یـک کشـورِ 
دیگـر اسـت، چـه آن کشـور )افغانسـتان( درگیـِر 
جنگ و نابسـامانی باشـد و چه یک کشـور مقتدر 
و دارای قـدرت نظامـی. عمران خـان اخیـراً گفتـه 
اسـت کـه به زودی در افغانسـتان حکومتی بر سـِر 
قـدرت خواهـد آمد که مـورد حمایت تمـامِ مردم 
ایـن کشـور خواهـد بـود و در نتیجـۀ آن، صلـح 
و امنیـت در ایـن کشـور و تمـام منطقـه تأمیـن 

شـد.  خواهد 
معلـوم نیسـت کـه آقـای عمران خـان از روی کار 
آمـدِن چـه نـوع حکومتـی در افغانسـتان سـخن 
می گویـد کـه مـورد حمایـت تمـام مردم باشـد و 
منظـور او از »تمـام مـردم افغانسـتان« کی هـا اند؟ 
آیـا این حکومت همـان حکومتی خواهـد بود که 
یـک بار نظامیـاِن پاکسـتان بر ما تحمیـل کردند و 
در نتیجـۀ آن افغانسـتان صوبۀ دیگری از پاکسـتان 
شـد و بـه قروِن تاریـک برگشـت؟ حکومتی که با 
زورِ کیبـل و شـاق بر مـردم حکمروایـی می کرد 
و هـر کسـی را کـه می خواسـت و اراده می کـرد، 
در مـای عـام دار مـی زد؟ همـان حکومتـی کـه 
دختـران و زنـان را تحقیـر می کـرد و از رفتـن بـه 
بـاز می داشـت؟ همـان حکومتـی  مکتـب و کار 
کـه تنهـا از یـک قـوم بـود و حتـا همان قـوم نیز 
خـود را در آیینـۀ آن نمی یافـت؟ حکومتـی کـه 
می خواسـت بـه زور تفنـگ و رعـب و وحشـت 
نظام مورد عاقه اش را در افغانسـتان پیــاده کند؟ 
آقـای عمران خـان از کـدام حکومِت مـورد قبوِل 
مـردم سـخن می گویـد؟ مـا شـاید بـا حکومـت 
فعلـی مشـکاتی داشـته باشـیم کـه آن هم ناشـی 
سیاسـت های  اتخـاذ  عـدم  و  تمامیت خواهـی  از 
درسـت از سـوی زمـام داراِن ماسـت، ولـی هرگز 
طالبانـی  تاریـِک  عصـر  بـه  کـه  نمی خواهیـم 
برگردیـم. مـا نظـام فعلی را به آسـانی و سـاده گی 
بـه دسـت نیاورده ایم کـه حکومِت آن را پاکسـتان 
بسـازد. ایـن حکومـت شـاید در اثـر توافق هـای 
باشـد،  اجمـاع جهانـی سـاخته شـده  در  و  بُـن 
ولـی کسـانی کـه آن را سـاختند، همـه سیاسـیون 
و فعـاالن مدنـی افغانسـتان بودنـد. کسـانی بودند 
که سـال های سـال در برابر تجاوز و اشـغاِل سـیاه 

مقاومـت کـرده بودنـد. کسـانی بودند کـه از مردم 
امـروز  شـاید  می کردنـد.  نماینده گـی  افغانسـتان 
امریـکا نیـز منافـِع خـود را در آن ببیند کـه زودتر 
افغانسـتان را تـرک کنـد و بـه پاکسـتان نزدیـک 
باشـد. امـا ایـن خواسـت هرگـز خواسـِت جامعۀ 
افغانسـتان نیسـت کـه حکومت شـان در بیـرون از 
مرزهـای ایـن کشـور سـاخته و بـر آن هـا تحمیل 
آن  در  بـود،  اسـتثنا  یـک  بُـن  کنفرانـس  شـود. 
شـرایط چاره یـی غیـر از ایـن وجـود نداشـت که 
سیاسـیوِن افغانسـتان در خارج از کشـور در مورد 
آینـدۀ افغانسـتان صحبـت کنند. اما در هفده سـال 
گذشـته، افغانسـتان آن افغانسـتاِن زمـان طالبـان و 
یـا حتـا پیـش از آن نیسـت. این افغانسـتان نسـل 
تازه یـی را پـرورش داده کـه مدنیت را می شناسـد 
و بـا ارزش هـای جهانی آشناسـت. این نسـل حتا 
بـا سیاسـیوِن یـک نسـل پیـش از خـود نیـز کنار 
نیامـده اسـت. آیـا می تـوان بـرای ایـن نسـِل تازه 
حکومتـی از بیـرون طراحـی کـرد؟ آیـا بـا آوردن 
حکومتـی از بیـرون، مشـکل افغانسـتان و جنگـی 
پاکسـتان  آیـا  می شـود؟  حـل  دارد  وجـود  کـه 
می توانـد بـا روی کار آمـدن حکومـت متمایـل به 
خـود، بـه هدف هـای بلندپروازانـه اش در منطقـه 

؟  سد بر
اگـر در هفـده سـاِل گذشـته  بـه هیـچ وجـه!... 
می کردنـد،  عمـل  درسـت  افغانسـتان  حاکمـان 
امـروز عمـران خـان جـرأت نمی کـرد کـه چنیـن 
سـخنانی را حتـا بـه مخیلـۀ خـود راه دهـد. اگـر 
حاکمـان افغانسـتان، چـه حامد کـرزی و چه حاال 
اشـرف غنـی خـان، زمـام داراِن خوبـی می بودنـد، 
شـاهد  را  تلخـی  روزهـای  چنیـن  افغانسـتان 
نمی بـود. اگـر پاکسـتان همسـایۀ خوبـی می بـود 
و از تروریسـم و افراط گرایـی علیـه همسـایه اش 
اسـتفاده نمی کـرد، امـروز افغانسـتان بـه مراتـب 
کشـوری بـا ثبـات و مفیـد بـرای منطقـه می بـود. 
از ایـن کاسـتی هاِی ما نبایـد دیگران سوءاسـتفاده 
کننـد. نبایـد فقـر و بی چاره گـِی مـا را دسـتاویز 
تجـاوز و توطیـه علیـه کشـور و مردمِ مـا کنند. ما 
مـردمِ فقیـری هسـتیم ولی هرگـز زیر بـار تجاوز 
و اشـغال نرفته ایـم. تاریـخ شـاهد اسـت کـه در 
بدتریـن روزها از کیــان و شـرِف خود پاسـداری 

کرده ایـم. 

مـردم افغانسـتان هرگـز حکومـِت طالبانـی را بـه 
رسـمیت نشـناخته و هرگـز در برابـر آن تمکیـن 
نکرده انـد. بیاییـد رفرانـدم برگـزار کنیـم تـا ببینیم 
کـه مـردم چه نـوع حکومـت و نظامـی را ترجیح 
می دهنـد. آن هـا هفـده سـال پیـش تصمیـِم خود 
را گرفتنـد. آن هـا قانـون اساسـی یی را تصویـب 
دموکراسـی  ارزش هـای  از  آن  در  کـه  کردنـد 
مـردم  اسـت.  شـده  حمایـت  بشـری  حقـوق  و 
افغانسـتان در تمـام انتخابات هـا با وجود شـرایط 
سـخت و بحرانـی کشـور، بیـش از هـر کشـور 
رای  صندوق هـای  پـای  بـه  منطقـه  در  دیگـری 
رفتنـد. امـا این کـه از درون صندوق هـای رای چه 
بیـرون شـد، گنـاه و تقصیـر آن هـا نیسـت. گناه و 
تقصیـر کسـانی اسـت کـه با سرنوشـت مـردم در 
سـایۀ حمایـِت کشـورهای بیگانـه بـازی کردنـد. 
هیـچ  مشـکات،  وجـود  بـا  افغانسـتان  مـردم 
انتخاباتـی را تحریـم نکردنـد. در جنـگ و ناامنـی 
بـه پـای صندوق هـای رای حاضـر شـدند بـه این 
امیـد کـه ریشـه های دموکراسـی و مردم سـاالری 
بـا  مـا  مشـکِل  شـود.  تقویـت  کشـور  ایـن  در 
زمـام داراِن ناالیـق و بی کفایِت خود ماسـت و این 
را خودمـان حـل خواهیـم کـرد بـه شـرط آن کـه 
نداشـته  مـا مداخلـه  امـور کشـورِ  بیرونی هـا در 
باشـند و اجیـراِن خـود را به زور تقلب و دسیسـه 

نسازند.  پیــروز 
افغانسـتان در هفـده سـاِل گذشـته ظرفیـِت آن را 
داشـت کـه بـه کشـوری بـا ثبـات و امـن تبدیـل 
شـود، امـا مداخـاِت بیرونـی مانـع از رسـیدن به 
چنیـن وضعیتـی شـد. پاکسـتان بـدون تردیـد در 
بـازی  کلیــدی  نقـش  افغانسـتان  نابسـامانی هاِی 
کـرد و حـاال نیـز همـان نقـش مخـرِب خـود را 
ادامـه می دهـد. گفتـه می شـود که زلمـی خلیل زاد 
افغانسـتان،  صلـح  امـور  در  امریـکا  فرسـتادۀ 
نشسـت های ِسـری بـا نظامیـان پاکسـتان داشـته 
از چنیـن نشسـت هایی  افغانسـتان  مـردم  اسـت. 
بیـم دارنـد و از آقـای خلیـل زاد توقـع می برنـد 
کـه بـه عنـوان نمایندۀ کشـوری کـه با افغانسـتان 
روابـط اســتراتژیک دارد، سرنوشـت این کشـور 
را در اختیـار نظامیـاِن پاکسـتان قـرار ندهـد کـه 
بـه هیچ صـورت صلـح و ثبـات در منطقـه تأمین 

شـد. نخواهد 
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ــدۀ امــروز، بدیهی ســت کــه »اســتقال«  ــده و درهم تنی ــای پیچی در دنی
در تمــامِ عرصه هــا به ویــژه سیاســت و اقتصــاد معنــای ســنتی و 
ــا در  ــت ـ ملت ه ــۀ دول ــه هم ــرا ک ــد، چ ــته را برنمی تاب ــِق گذش مطل
ــر  ــه یکدیگ ــبت ب ــده نس ــِل پیچی ــته گی هاِی متقاب ــبکه یی از وابس ش
ــع  ــی از مناف ــز در اتصال ــن کشــور نی ــه در آن قوی تری ــد ک ــرار دارن ق
و زیان هــاِی مشــترک بــا ضعیف تریــن کشــورها قــرار می گیــرد. 
نظــر بــه ایــن ملحــوظ، بایــد گفــت عــدمِ اســتقاِل سیاســی در معنــای 
ــه  ــت ک ــای این اس ــه معن ــز ب ــِن آن نی ــۀ امروزی ــبی و تحول یافت نس
یــک دولــت و حکومــت میــزاِن وابســته گی هایش بــه دیگــران بیشــتر 
باشــد،  بــه خــودش  میــزاِن وابســته گی های ســایِر دولت هــا  از 
به نحــوی کــه نتوانــد در هــر توافــق و معاملــۀ سیاســی بــا موضوعیــِت 
ــود. در  ــت ش ــدۀ آخــر ثاب ــل تصمیم گیرن ــۀ بین المل خــودش در صحن
مــورد افغانســتان بایــد گفــت اگرچــه حکومــِت آقــای غنــی همیشــه 
شــعار اســتقال و حاکمیــِت ملــی را ســر داده، ولــی در واقعیــِت امــر 
ــی  ــه دیگــر مجال ــان در وابســته گی  و درمانده گــی غــرق اســت ک چن
بــرای اِعمــاِل اســتقال و حاکمیــِت ملــی در عرصــۀ بین الملــل 
ــۀ  ــن صحن ــح عریان تری ــتاِن صل ــه داس ــده؛ چنان ک ــی نمان ــش باق برای

ــت.   ــی اس ــن فرومانده گ ای
ــی و  ــای داخل ــۀ تاش ه ــوت( در ادام ــنبه/25 ح ــش )ش دو روز پی
بین المللــی بــرای صلــح بــا طالبــان، شــورای عالــی صلــِح افغانســتان 
نیــز از ســفِر دوروزۀ محمــد عمــر داوودزی بــه تهــران بــرای 
گفت وگــو بــا مقامــاِت ایــران خبــر داد. ســخنگوی ایــن نهــاد، هــدف 
ــرۀ رو در روِی  ــرای مذاک ــران ب ــِت ای ــب حمای ــفر را »جل ــن س از ای

ــده اســت.  ــان« خوان ــا طالب ــتان ب ــت افغانس دول
شــاید ایــن ســفر، نظــر بــه این کــه آقــای داوودزی نماینــدۀ حکومــت 
بــرای اجمــاع منطقه  یــِی صلــح اســت، مشــکل و ایــرادی را بازنمایــی 
ــه تاش هایــی کــه  نکنــد؛ امــا وقتــی ایــن کنــِش حکومــت نســبت ب
امریــکا و جمعــی از کشــورهای منطقــه از جملــه پاکســتان، آن هــم در 
ــد را  ــه راه انداخته ان ــان ب ــا طالب ــح ب ــرای صل ــای بســته، ب پشــِت دره
ــبت  ــت نس ــخنگویاِن حکوم ــات و س ــابِق مقام ــاراِت س ــار اظه در کن
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــان م ــِز طالب ــل و تجهی ــران در تموی ــش ای ــه نق ب
دهیــم، آن گاه درمی یابیــم کــه حکومــت افغانســتان در داســتان صلــح، 
ــِت  ــه در نهای ــد ک ــه حســاب می آی ــِر ممکــن ب ــن بازیگ کنش پذیرتری
ــا او را از  ــد ت ــه می کن ــی مراجع ــر آدرس ــه ه ــی ب ــرس و وارخطای ت

ــد!   خطــراِت در کمیــن نشســتۀ صلــح وارهان
ــی  ــای غن ــِت آق ــه در دورۀ زعام ــت ک ــی از آدرس هایی س ــران یک  ای
ــی  ــِگ نیابت ــن جن ــه راه انداخت ــم ب ــت مته ــاِت حکوم ــوی مقام از س
ــا  ــِز آن ه ــوزش و تجهی ــان و آم ــه طالب ــزاری ب ــگاه اب در افغانســتان، ن
بــرای ناامن ســازی والیت هایــی شــده کــه در آن هــا برنامه هــا و 
ــا را  ــران آن ه ــه ته ــان دارد ک ــافی یی جری ــی و انکش ــای مل پروژه ه
ــته ترین  ــی از برجس ــد. یک ــتان می بین ــود در افغانس ــِع خ ــاِف مناف خ
ــی   ــر رودخانه های ــدهاِی آب ب ــا و س ــداث بنده ــا، اح ــن برنامه ه ای
عنــوان شــده کــه ایــران بــه آِب آن هــا نیازمنــد اســت و نــگاهِ امنیتــی 
ـ اســتراتژیک بــه آن هــا دارد. جــدا از درســتی یــا نادرســتِی ادعاهــای 
حکومــت افغانســتان، مقامــاِت ایرانــی نیــز از جملــه رییس جمهــور آن، 
بیانــاِت تهدیدآمیــزی نســبت بــه سدســازی در افغانســتان داشــته اند و 
در جانــب مقابــل، آقــای غنــی بــا غــرور و تمســخر پاســِخ ایرانی هــا 
ــد  ــاد بن ــا از آِن ماســت و ایج ــن آب ه ــه ای ــق داده ک ــن منط ــا ای را ب
و ســد نیــز در دایــرۀ حاکمیــِت ملــِی افغانســتان می گنجــد. در 
ــه  ــی ب ــرِی غن ــاهد پهلو گی ــرف ش ــا از یک ط ــات، م ــن ادبی ــۀ ای ادام
ــاِت  ــزارش ِ مقام ــران چــون عربســتان و گ ــی ای ــاِن منطقه ی ــِع حریف نف
محلــی در والیاتــی چــون فــراه و نیمــروز مبنــی بــر حملــۀ طالبــان بــا 
ــس  ــای پولی ــه و پایگاه ه ــه تأسیســاِت عام المنفع ــی ب ســاح های ایران

ــم.  ــش بوده ای و ارت
اکنــون کــه چنیــن حکومتــی از آن غــرور و اتهام زنــی نســبت بــه ایــران 
کوتــاه آمــده و نماینــده اش را بــه تهــران  فرســتاده تــا حمایــِت ایــران را 
در بــازی صلــح بــه ســود خــود جلــب کنــد، به صــورِت خــودکار ایــن 
چنــد نکتــه بــه ذهــن می  آیــد کــه: اوالً امریــکا و پاکســتان و عربســتان 
غنــی را در بــازی صلــح دور زده و تنهــا گذاشــته اند؛ ثانیــًا ایــران چــه 
کمکــی می توانــد بــه غنــی در بــازی صلــح خــاِف خواســِت امریــکا 
ــه  ــح ب ــتاِن صل ــر داس ــرای تغیی ــی ب ــران امکانات ــر ای ــًا اگ ــد و ثالث کن
ســودِ غنــی در اختیــار دارد، ایــن امکانــات را در بــدِل چــه چیزهایــی 
ارایــه می کنــد و رابعــًا آیــا در معاملــۀ غنــی ـ تهــران پیرامــون صلــح، 

اســتقال و حاکمیــت ملــِی افغانســتان خدشــه دار نمی شــود؟
ــتان  ــخ افغانس ــتثنا در تاری ــک اس ــود را ی ــی خ ــش، غن ــدی پی چن
ــا زورِ  ــا ب ــه گوی ــود ک ــمرده ب ــرزی ـ برش ــا ک ــا ت ــاه باب ـ از احمدش
ــاز  ــز نی ــظ خارجــی نی ــه محاف ــده و ب ــتان نیام ــه افغانس ــا ب خارجی ه
ــح  ــِی صل ــۀ طوالن ــک در درام ــۀ کوچ ــک نمون ــن ی ــا همی ــدارد. ام ن
ــتثنا  ــک اس ــا ی ــی نه تنه ــه غن ــد ک ــان می ده ــران( نش ــه ته ــفر ب )س
ــان  ــرار دارد؛ هم ــرم آور ق ــِخ ش ــان تاری ــۀ هم ــه در ادام ــت، بلک نیس
ــا  ــاج داد ی ــه روس ب ــد ب ــا بای ــدرت ی ــۀ ق ــرای ادام ــه ب ــی ک تاریخ
انگریــز؛ یــا بایــد بــه حکومــِت قاجــار دلبــری کــرد یــا بــه امپراتــوری 

ــی!    عثمان

صـلح افغانستان و حمـایت ایران 
چگونه و به چه قیمتی؟

احمــد عمران

ناخوِش  خواب های 
افغانستان برای  عمران خان 

مردم افغانســتان هرگز حکومــِت طالبانی را به 
رســمیت نشــناخته و هرگز در برابر آن تمکین 
نکرده اند. بیایید رفراندم برگزار کنیم تا ببینیم که 
مردم چه نوع حکومت و نظامی را ترجیح می دهند. 
آن ها هفده ساِل پیش تصمیِم خود را گرفتند. آن ها 
قانون اساســی یی را تصویب کردند که در آن از 
ارزش های دموکراســی و حقوق بشری حمایت 
شده است. مردم افغانستان در تمام انتخابات ها 
با وجود شــرایط سخت و بحرانی کشور، بیش از 
هر کشــور دیگری در منطقه به پای صندوق های 
رای رفتند. اما این کــه از درون صندوق های رای 
چه بیرون شــد، گناه و تقصیِر آن ها نیست. گناه 
و تقصیر کسانی اســت که با سرنوشت مردم در 

سایۀ حمایِت کشورهای بیگانه بازی کردند
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از  انتقـاد  بـا  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  جرگـۀ 
رهبـری  می گوینـد،  صلـح  بـه  نسـبت  حکومـت  رویکـرد 

اسـت. صلـح  پروسـۀ  سـبوتاژ  پـی  در  حکومـت 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری کـه دیروز یکشـنبه، 2۶ 
حـوت در یـک نشسـت خبـری در کابـل سـخن می گفتنـد 
کـه  در گفت وگوهـای صلحـی  کـه  داشـتند  بیـان  همچنـان 
جریـان دارد، بازیگـران منطقه یـی بیشـتر دخیل اند تـا مردم و 

حکومـت افغانسـتان.
همزمـان باایـن، نماینـدۀ حکومـت بـرای اجمـاع منطقه یـی 
صلـح می گویـد کـه بـه دلیـل »برخـی نگرانی هـا« جزئیـات 
حکومـت  بـا  طالبـان  و  امریـکا  نماینـده گان  گفت وگوهـای 

افغانسـتان شـریک سـاخته نشـد.
داکتـر فرامرز تمنـا، نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری در این 
نشسـت گفت که بازیگـران مختلف در روند صلح افغانسـتان 
دخیـل شـده انـد و این مسـأله پروسـۀ صلـح را پیچیـده کرده 

است.
افغانسـتان،  جنـگ  پایـان  بـرای  کـه  می گویـد  تمنـا  آقـای 
کـه  دارد  منطقـه جریـان  تاش هـای چندجانبـۀ کشـورهای 
هـر کـدام از ایـن کشـورها دارای منافـع متضـاد انـد و ایـن 
مسـأله، آنـان را بـه این نتیجه رسـانده اسـت که پروسـۀ صلح 

بی نتیجـه بـه پایـان خواهـد رسـید.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری تأکید دارد که »سـبک 
و شـیوۀ« تاش هـای صلـح بایـد تغییـر کنـد. بـه گفتـۀ داکتر 
تمنـا: بازیگـران صلـح بایـد کـم شـوند و ایـن پروسـه از یک 
چهارچـوب منطقه یـی که کشـورهای منطقـه در آن نقش بارز 

دارنـد باید بیرون سـاخته شـود.
آقـای تمنـا بـه موضع گیـری اخیـر مشـاور شـورای امنیـت 
افغانسـتان اشـاره کـرد و گفـت کـه حکومت در تاش اسـت 
گفت وگوهـای صلـح امریـکا با نماینـده گان امریکا را سـبوتاژ 

. کند
در سـوی دیگـر، شـهاب حکیمی، یکـی دیگر از ایـن نامزدان 
گفـت کـه روند صلـح برای مـردم افغانسـتان اولویـت دارد و 
هرنـوع تاشـی بـرای برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری 

پیـش از توافقـات صلح »شـک برانگیز« اسـت.
نامـزد  و  ایـن جرگـه  دیگـر  نجرابـی، عضـو  فـاروق  غـام 
انتخابـات ریاسـت جمهوری نیـز صلح را نسـبت بـه انتخابات 
اولویـت مردم دانسـته اظهار داشـت کـه مصالح مـردم ایجاب 
می کنـد کـه انتخابـات در یـک فضـای امـن و مصئـون دایـر 

. د شو
آقـای نجرابـی با اشـاره به عـدم برگـزاری نشسـت رو در رو 

بیـن حکومـت افغانسـتان و طالبـان، مدعی شـد کـه حکومت 
آماده گـی بـرای شـرکت در چنیـن نشسـتی را ندارد.

در سـویی دیگـر، محمدحکیم تورسـن، یکی دیگـر از نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری تأکیـد کـرد که برخـی گروه های 
کـه در چارچـوب حکومـت دخیـل هسـتند، از دوام جنـگ 
سـود می برنـد و بـه همیـن دلیـل در رونـد صلح تمایل نشـان 
نمی دهنـد. آقـای تورسـن امـا از شـخص و یـا گروهـی نـام 

. نبرد
در عیـن حـال، محمدعمـر داووزی، نماینـدۀ ویـژۀ حکومـت 
بـرای اجمـاع منطقه یـی صلـح می گویـد، امریـکا قبـًا معتقد 
بـود کـه طالبـان تروریسـت انـد، اما حـاال تمایل سیاسـی این 

کشـور تغییـر کـرده و بـه دنبـال مذاکـره بـا طالبان می باشـد.
آقـای داووزی در سـفرش بـه تهـران همچنـان افزوده اسـت: 
»امریـکا حـاال از صلـح صحبـت می کنـد و تمام همسـایه گان 
افغانسـتان عاقه منـد هسـتند مذاکراتـی بـرای صلـح صورت 
بگیـرد بـه طـوری که یـک نشسـت چهارجانبـه میـان امریکا، 
چیـن، پاکسـتان و افغانسـتان برگـزار شـد، همچنیـن روسـیه 

چندیـن گفت وگـو در ایـن بـاره برگـزار کـرد«.
آقـای داووزی در ایـران از ناهم آهنگـی در ابتـکارات صلـح 
سـخن گفـت و بیـان داشـت: امریکا تـاش کـرد گفت وگو ها 
بـا طالبـان در پاکسـتان انجـام شـود، اما ایـن امر محقق نشـد. 
مـا امـروز شـاهد ابتکاراتـی در منطقـه هسـتیم، امـا هماهنگی 
بیـن ایـن ابتـکارات وجـود نـدارد؛ بنابرایـن، دلیـل آمدنـم به 

تهـران بـرای هماهنگـی بیشـتر ایـن ابتکارات اسـت.
لویـه  برگـزاری  بـه  همچنـان  سـفر  ایـن  در  داووزی  عمـر 
جرگـۀ مشـورتی صلـح اشـاره کـرد و برگـزاری این نشسـت 
را »سرنوشت سـاز« عنـوان کـرد. بـه گفتـۀ رییـس دبیرخانـۀ 
شـورای عالـی صلـح: محمداشـرف غنـی می خواهـد بدانـد 
آیـا بـا طالبـان صحبـت کنـد یـا نـه؟ او می خواهـد در لویـه 
جرگـه پیشـنهاد هایی بـرای صلـح ماننـد چارچـوب مذاکرات 

و سـازوکار رسـیدن بـه صلـح بدهـد.
نماینـدۀ ویـژۀ حکومـت در پیوند بـه جزئیـات گفت وگوهای 
اخیـر امریـکا و نماینـده گان طالبـان گفـت کـه به دلیـل ایجاد 
برخـی نگرانی هـا، نتیجـۀ ایـن دور گفت وگوهـا بـا حکومـت 

افغانسـتان شـریک سـاخته نشد. 
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه اخیـراً اختـاف 
بیـن حکومت افغانسـتان و ایـاالت متحدۀ امریـکا در پیوند به 
صلـح به اوج خود رسـیده اسـت. گفته می شـود کـه امریکا با 
طالبـان روی ایجـاد حکومت موقـت تفاهم کرده اسـت امری 

کـه حکومت بـا آن به شـدت مخالف اسـت.

مسـووالن در مدیریـت ترافیـک شـهر کابـل می گوینـد که 
بی توجهـی بـه قوانیـن ترافیـک، سـبب هـرج و مـرج در  

شـهر کابـل گردیده اسـت. 
چالش هـای  بـه  اشـاره  بـا  ترافیـک  مسـووالن  از  برخـی 
موجـود در شـهر کابـل می گوینـد کـه مـردم و راننـده گان 
هیـچ  توجهـی بـه قوانیـن ترافیکـی ندارنـد و ایـن سـبب 

آشـفته گی حالـت شـهر گردیـده اسـت. 
آنـان می گوینـد: ازدحـام ترافیکی وضعیت شـهر را آشـفته 
و پیچیـده سـاخته اسـت و تاش هـای بـرای بهبـود ایـن 
وضعیـت تـا هنـوز موثـر تمـام نشـده اسـت و در صورت 
اقدامـات جـدی روی دسـت گرفته نشـود ایـن چالش های 

افزایـش خواهـد یافت. 

ایـن مسـووالن ترافیکـی کـه نمی خواهنـد در ایـن گزارش 
نـام از آنان گرفته شـود، نبود اشـاره های رهنمایـی ترافیک 
در برخـی از جاده هـا، بی توجهـی راننـده گان بـه قوانیـن از 

چالش هـای عمـدۀ ترافیکـی در شـهر کابـل می دانند. 
پذیرفتـه  را  ترافیکـی  مشـکات  هرگونـۀ  وجـود  آنـان 
مگـر تأکیـد دارنـد که تـا زمانـی کـه راننـده گان دوره های 
آموزشـی را بـه گونـۀ نظری و عملـی فرا نگیرند، مسـتحق 
جـواز راننده گـی نشـده و اجـازه گشـت وگذا را در شـهر 

ندارند.
نظـارت  از  کابـل  ترافیـک شـهر  مدیریـت  در  مسـووالن 
اضافـه  ترافیکـی درجاده هـا سـخن می گویـد و  دوامـدار 
می کننـد کـه اسـناد ترافیکـی وسـایط راننده هـا را بصورت 

دقیـق برسـی می کننـد.
آنـان می گوینـد: تاکنـون دها موتر و وسـایطه بـدون مجوز 
قانونـی کـه وارد شـهر شـده  اسـت از طـرف آنـان متوقف 
گردیـده و ایـن چنین وسـایط سـبب مختل شـدن وضعیت 

در شـهر شـده است.
ایـن مسـووالن تأکیـد می کنند شـمار زیاد ایـن عراده جات 
از طـرف ریاسـت ترافیـک جمع آوری شـده اند، امـا برخی 
از ایـن وسـایط هنـوز هـم وجـود دارد کـه بیشـتر مربـوط 

گروه هـای مافیایـی و قاچاقچیـان می شـود. 
در همین حـال، برخـی از شـهروندان کابـل بـا اشـاره بـه 
مسـووالن  از  کابـل،  شـهر  در  ترافیکـی  ازدهـام  تراکـم 
دسـت  روی  را  منظـم  برنامه هـای  می خواهنـد  ترافیکـی 
گرفتـه و مـردم را بـه ارج گـزاری قانـون ترغیـب کنـد. 

ناتـوان  تنظیـم شـهری  امـر  آنـان شـهرداری کابـل را در 
خوانـده و بـا انتقـاد تنـد می گوینـد: شـهرداری کابـل خود 

فاقـد یـک برنامـۀ منظـم شـهری اسـت.
انتقـال  از  انتقـاد  بـا  کابـل  باشـندۀ   رحیمـی،  عبدالهـادی 
مدیریـت ترافیک از چارچوب وزارت داخله به شـهرداری 
کابـل می گویـد:  شـهرداری چگونـه می توانـد  کار پولیس 
رامدیریـت کنـد و بـه مشـکات ترافیکی رسـیده گی کند؟ 
تراکـم  نفـوس،  »ازدحـام  می افزایـد:  کابـل  باشـنده  ایـن 
وسـایط نقلیـه، نبـود پارکینـگ مناسـب بـرای موترهـای 
شـهری و نیـز کم عرض بـودن جاده ها از جمله مشـکات 
اساسـی اند کـه در واقـع برنامه هـاي ترافیـک شـهر کابل را 

اسـت«. سـاخته  مختل 
او از مسـووالن شـهرداری و ترافیک هـا خواسـت تـا در 
راسـتای حـل مشـکات ترافیکـی صادقانـه عمـل کننـد و 
بـه دلیـل دریافـت مقدار پـول ناچیـز از راننـده گان، باعث 

افزایـش بی نظمـی و راه بنـدان در جاده هـا نشـوند.
کابـل  شـهر  ششـم  ناحیـه  باشـندۀ  جالـی،  امیـن  سـید 
بـرای دسـت  را  مناسـبی  مـکان  بایـد  »دولـت  می گویـد: 
فروشـان آمـاده نمایـد تـا کسـبه کاران بتواننـد از حقـوق 
شـهروندی برخوردار شـده و بـرای خانواده هـا ی خود نان 

پیـدا کننـد«.
او بـا بیـان این کـه شـهروندان نیـز بایـد بـرای بـر طـرف 
نمـودن مشـکات ترافیکی مسـوولیت پذیر باشـند، گفت: 
در ایـن راسـتا عاوه بر مسـووالن و پولیـس ترافیک، مردم 
نیـز باید بـا رعایت قوانین ترافیکي و شـهري از مشـکات 

بکاهند. ترافیکـی 
تفاهم نامـه  بـا امضـا  تاریـخ 8 عقـرب سـال گذشـته  بـه 
شـهرداری  و  شهرسـازی  وزارت  داخلـه،  وزارت  میـان 
کابـل، مسـوولیت مدیریـت ترافیـک شـهر کابـل رسـما به 

شـهرداری کابـل واگـذار شـد.
همچنـان، شـهرداری کابل  تعهـد کرده بود که بـرای بهبود 
وضعیـت در شـهرکابل اقـدام جـدی روی دسـت گرفته و 

وضعیت شـهر را سـرو سـامان خواهد داد.
ایجـاد  بـا  بودنـد:  گفتـه  کابـل  شـهرداری  در  مسـووالن 
نقشـه های گرافیکـی شـهر کابـل سیسـتم حمـل و نقـل، 
توسـعه پیاده روهـا و تعیـن مـکان مناسـب بـرای دسـت 
فروشـان را روی دسـت داشـته و در بهبـود وضعیت شـهر 

بگونـه جـدی اقـدام خواهنـد کـرد.
امـا دیـده می شـود شـهرداری کابـل تـا اکنـون بـه آنچـه 
کـه در تعهـدات شـان بـرای باشـنده گان کابل کـرده بودند 
عمل نکـرده و بی توجهـی شـان سـبب آن شـده اسـت تـا 

مشـکات ترافیکـی همـه روزه بیشـتر شـود.
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برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

حکومت در تالِش سبوتاژ پروسۀ صلح است

ترافیک  کابل:

بی توجهی به قوانین ترافیکی
 سبب بی نظمی در شهر شده است

روح اهلل بهزاد

شفیق نظری

عمــر داووزی در ایــن ســفر همچنــان بــه برگــزاری لویــه جرگــۀ مشــورتی صلــح اشــاره کــرد و برگــزاری 
ایــن نشســت را »سرنوشت ســاز« عنــوان کــرد. بــه گفتــۀ رییــس دبیرخانــۀ شــورای عالــی صلــح: 
محمداشــرف غنــی می خواهــد بدانــد آیــا بــا طالبــان صحبــت کنــد یــا نــه؟ او می خواهــد در لویــه جرگــه 

ــح بدهــد. ــه صل ــد چارچــوب مذاکــرات و ســازوکار رســیدن ب ــح مانن ــرای صل پیشــنهاد هایی ب
نماینــدۀ ویــژۀ حکومــت در پیونــد بــه جزئیــات گفت وگوهــای اخیــر امریــکا و نماینــده گان طالبــان گفــت 
ــریک  ــتان ش ــت افغانس ــا حکوم ــا ب ــن دور گفت وگوه ــۀ ای ــا، نتیج ــی نگرانی ه ــاد برخ ــل ایج ــه دلی ــه ب ک

ســاخته نشــد. 
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــود کــه اخیــراً اختــاف بیــن حکومــت افغانســتان و ایــاالت متحــدۀ 
ــان روی  ــا طالب ــکا ب ــه امری ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــیده اس ــود رس ــه اوج خ ــح ب ــه صل ــد ب ــکا در پیون امری

ایجــاد حکومــت موقــت تفاهــم کــرده اســت امــری کــه حکومــت بــا آن بــه شــدت مخالــف اســت
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جاسوسـِی  سـازمان های  فعالیت هـای  ارتباطـات،  عصـر  در   ۱
کشـورهای پیشـرفتۀ جهـان در میـان خبرهای نخسـِت رسـانه های 
خبـرِی بین المللـی قـرار دارد. زنجیره یی از رسـوایی های اطاعاتی 
کـه بـا افشـا شـدِن شـنود مکالمـات و ایمیل هـای مـردم توسـط 
سـازمان امنیـت ملـِی امریـکا آغـاز شـد. ماجرایـی کـه بـا فـرار و 
مخفـی شـدِن اسـنودن]۱[، یکـی از کارکنـان سـابق سـی آی ای 
)سـازمان اطاعـات مرکـزی امریـکا( – کـه گفتـه می شـود عامـل 
اصلـی افشـای ایـن ماجـرا بـوده – وارد مرحلـۀ جدیـدی شـد و 
بـه یکـی از سـریال های خبـرِی مـورد عاقۀ رسـانه ها تبدیل شـد.
سـازمان اطاعـات ملـی امریکا پروژۀ موسـوم بـه منشـور]2[ را از 
سـال 2۰۰۷ آغـاز کـرده اسـت. در ایـن طـرح ایمیل هـا، مکالمـات 
تلیفونـی و کنش هـای مجـازی هـزاران شـهروند امریکایـی شـنود 
شـده و مـورد بازبینـی قـرار گرفتـه اسـت. مدتـی کوتـاه پـس از 
امریـکا،  در  امنیتـی  سـازمان های  تجسسـی  برنامه هـای  افشـای 
روزنامـۀ گاردیـن فـاش کـرد کـه سـرویس جاسوسـِی انگلیـس 
مکالمه هـای دیپلمـات هـای خارجـی و ایمیل هـای آن ها را شـنود 
مشـابۀ  برنامه هایـی  کـه  نوشـت  روزنامـه  ایـن  اسـت.  می کـرده 
منشـور در انگلیـس هـم وجـود دارد. مدتـی بعـد روزنامـۀ لوموند 
فرانسـه هـم گـزارش داد کـه سـرویس های اطاعاتـی فرانسـه هم 
برنامه هـای مشـابهی در زمینـه شـنود و ضبـط مکالمه هـای تلیفونی 
و فعالیت هـای انترنتـی شـهروندان فرانسـوی دارنـد. البتـه انتظـار 
مـی رود ابعـاد و مـوارد برنامه های تجسسـی دولت ها بسـیار بیشـتر 

از آنچـه کـه تاکنون افشـا شـده اسـت، باشـد. 
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وضعیـت روزمـرۀ افـراد در زنده گـی ُمـدرن ماننـد وضعیـت متهم 
در اتـاِق شیشـه یی بازجویـی اسـت. یعنـی فـرد در شـرایطی قـرار 
دارد کـه از دیـده شـدن خـودش توسـط دیگـران با خبر نیسـت یا 
می دانـد کـه تحـت کنترل اسـت امـا بـرای تغییر وضعیـت کاری از 
دسـتش برنمی آیـد. شـاید بتـوان گفـت یـک »نمایـش ترومـن«]۳[ 
بـزرگ در جهـان در پیـش اسـت و یـا شـاید هم آغاز شـده باشـد. 

زنده گـی همـه پیش چشـماِن دیگـران قـرار دارد.
پرسشـی کـه در این جـا مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه آیـا در 

حریِم »نه چندان« 
خصوصی در عصر ارتباطات

گذشـته هـم مـردم تـا این حـد بـا خطـر افشـای اطاعات 
و  فناوری هـا  پیشـرفت  یـا  بودنـد  مواجـه  شخصی شـان 
جامعـۀ  از  جدیـدی  شـکل  آن هـا  از  اسـتفاده  گسـترش 

تجسسـی]4[ یـا نظارتـی را بـه وجـود آورده اسـت؟
آیـا در شـکل های سـنتی زنده گـی هم همیـن خطرها وجود 
داشـت؟ آیـا مثـًا انسـان هایی کـه ۳۰۰ یـا 4۰۰ سـال پیش 
نگـران  مـدرن  انسـان های  انـدازۀ  بـه  می کردنـد  زنده گـی 
و  مکاتبـات  شـخصی،  نوشـته های  و  اطاعـات  افشـای 
گفت وگوهـای خـود بودنـد؟ و اگـر کـه نگرانی شـان کمتر 
بـوده اسـت، آیـا صرفـًا به ایـن دلیل بود کـه دامنـه و میزان 

فعالیت هـای ارتباطی شـان کمتـر بـوده اسـت؟
۳

فناوری هاسـت کـه  از  اسـتفاده  ایـن صرفـًا گسـترش  آیـا 
موجـب کوچک تـر شـدن حریـم خصوصـی مـردم شـده 
اسـت؟ جیـل لیپـور]5[، اسـتاد تاریـخ دانشـگاه هـاروارد، 
بـه  مربـوط  امـری  نـه  رازهـا  افشـا شـدن  اسـت:  معتقـد 
دیجیتالـی شـدن بلکـه مربـوط بـه سـواد اسـت]۶[. لیپـور 
اهمیـت یافتـِن حریـم خصوصـی را اساسـًا امـری مـدرن 

می دانـد.
لیپـور سـاموئل وارن]۷[ و لویـی براندیـز]8[ اولیـن کسـانی 
بودنـد کـه مفهـوم حریـم خصوصی را بـه عنـوان انگاره یی 
مـدرن مطـرح کردنـد. ایـن دو در مقاله یـی بـا عنـوان »حق 
برخـوردار بـودن از حریـم خصوصـی«]۹[ کـه در نشـریۀ 
بررسـی حقوقـی هـاروارد]۱۰[ منتشـر شـد، بحـث می کنند 
کـه بـه رسـمیت شـناخته شـدن حـق افـراد بـرای »تنهایی« 
حـق  آن هـا  نظـر  از  آن هاسـت.  قانونـی  حقـوق  از  یکـی 
برخـوردار بـودن از حریـم خصوصـی اساسـًا نیـازی زادۀ 
دنیـای مـدرن اسـت. چـرا کـه در دنیـای مـدرن و بـه ویژه 
پـس از قـرن نوزدهـم میـادی اسـت کـه بـا گسـترش و 
فراگیـری تبلیغـات و رسـانه های کوچـک و بـزرگ مسـالۀ 

حریـم خصوصـی اهمیـت پیـدا می کنـد.
بـه اعتقـاد لیپـور، اگـر نگاهـی تاریخـی بـه مسـالۀ حریـم 
خصوصی داشـته باشـیم، شـکاف واقعـی از زمـان فراگیری 
سـواد آغاز شـده اسـت، نـه با گـذر از عصـر پیش دیجیتالی 
بـه عصـر دیجیتـال. بـه همیـن دلیـل او معتقـد اسـت کـه 
ایمیل هـا همـان قـدر در معرض افشـا شـدن قـرار دارند که 

در گذشـته نامه هـای معمولـی قـرار داشـتند.

 قـرن نوزدهـم در بخش هـای بزرگـی از اروپـا و امریـکا قرن 
سـواد عمومـی بـود. تمامـی نوشـته هـا »رمزگونـه« بودنـد و 
ایـن رمزهـا مگـر بـرای کسـانی که سـواد داشـتند قابـل درک 
نبودنـد. امـا وقتـی که همـه می تواننـد بخوانند، دیگـری رازی 
باقـی نمی مانـد. لیپـور می نویسـد: »سـواد همه گانی بـه معنای 
اسـت«.  همه گانـی  شـدن  آشـکار  و  همه گانـی  رمزگشـایی 
وقتـی کـه همـه می تواننـد بنویسـند، امـکان خوانـده شـدن 

نوشته های شـان توسـط دیگـران هـم بـه وجـود می آیـد.
بـه تعبیـر لیپـور، در قـرن بیسـت ویکم رابطـۀ تناقض آمیـزی 
میـان امـر عمومـی و امـر خصوصـی وجـود دارد. از سـویی 
ایـن قـرن عصر طایـی تبلیغات، رسـانه های جمعـی و روابط 
عمومـی اسـت و بسـیاری از افراد در پی جلـب توجه عمومی 
از طریـق رسـانه ها  هسـتند و حتا برای ایـن کار پول پرداخت 
می کننـد و از سـوی دیگـر همـۀ افـراد بـه دنبال افشـا نشـدن 
رازهـا و حفـظ حریـم خصوصـی خـود هسـتند. از سـویی ما 
زنده گـی خـود را بـر روی پـردۀ فیسـبوک بـرای دیگـران بـه 
نمایـش می گذاریم و از سـوی دیگر خواسـتار افزایـش تدابیر 

حفاظـت از حریـم خصوصی هسـتیم.
4

دیجیتالـی شـدن دو پیامـد برای حریـم خصوصی افـراد دارد. 
نخسـت این کـه هـر فـردی معمـوالً مجموعه یـی از اطاعات 
دیسـک های  روی  بـر  دیجیتالـی  شـکل  بـه  را  شـخصی اش 
داده هـای  و  اطاعـات  ایـن  می کنـد.  ذخیـره  کمپیوتـری 
شـخصی ممکـن اسـت شـامل مـدارک، عکس های شـخصی، 
نامه نگاری هـا، اطاعـات حسـاب های بانکـی، سـوابق شـغلی 
و ماننـد این هـا باشـد. یـک جـا بـودن داده هـا و اطاعـات 
امـکان از بیـن رفتـن، افشـا شـدن و دزدیـده شـدن آن هـا را 

بسـیار بیشـتر و آسـان تر از گذشـته کـرده اسـت.
از سـوی دیگـر، اسـتفادۀ افـراد از فناوری هاِی مختلـِف درون 
وب ماننـد شـبکه های اجتماعـی، خدمـات ایمیـل، وباگ هـا، 
سـایت های بـه اشـتراک گذاری عکـس و جـز این هـا موجـب 
شـده اسـت در بسـیاری مـوارد افـراد به شـکل خودخواسـته 
اطاعـات شخصی شـان را بـر روی شـبکۀ جهانی وب منتشـر 
کننـد. کاربـران ممکـن اسـت آگاهانـه اطاعات شخصی شـان 
را منتشـر کننـد یـا نسـبت بـه تبعـات انتشـار ایـن اطاعـات 
نـاآگاه باشـند. امـا هرچـه کـه هسـت، فناوری هـای جدیـد 
ارتباطـی مـرز میـان امـر خصوصی و امـر عمومـی را کم رنگ 
کرده انـد. بـه واقـع امـر خصوصـی بیـش از پیـش در حـال 

عمومی شـدن اسـت.
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حـال بـه پرسـش قبلی مـان بازگردیـم. آیـا اسـتفادۀ روزافزون 

و فراگیـر از فناوری هـای نوین رسـانه یی افشـا شـدن اطاعات 
را آسـان تر و محتمل تـر کـرده اسـت؟ بـه تعبیـر لـو مانوویـچ 
در مقالـۀ »دربـارۀ میان کنـش اقتدارگرایانـه«]۱۱[، انترنـت مانند 
یک آپارتمان اشـتراکی در دوران اسـتالین اسـت که در آن هیچ 
حریـم خصوصـی وجـود نـدارد و همـه دربـارۀ هم جاسوسـی 
می کننـد. بدبینـی مانوویـچ از ایـن هـم فراتر مـی رود و انترنت 
را ابـزار سراسـربینی جمعـی]۱2[ می دانـد کـه در آن همـه چیز 
پیـش چشـِم دیگـران قـرار دارد و هرکـس می توانـد دیگری را 

ردیابـی کند.
از نـگاه مانوویـچ، فناوری هـای نویـن رسـانه یی]۱۳[ ابزارهـای 
بیرونی سـازی ذهنـی]۱4[ هسـتند و ایـن بیرون سـازی ذهنـی 
بخشـی از فرایندهـای یکسان سـازی توده هـا در جوامـع مـدرن 
اسـت. بـه عبارتـی، سـوژه ها بایـد یکسـان بشـوند و ابزارهایی 
کـه آن هـا را یکسـان می سـازند هـم بایـد یکسـان بشـوند. از 
همین رو اسـت که عینی سـازِی امـِر درونـی و فرایندهاِی ذهنِی 
خصوصـی و برابرسـازِی آن هـا بـا فرم هـاِی دیـدارِی بیرونـی 
اهمیـت می یابـد، چـرا کـه ایـن فرایندهـا امـکان دسـت کاری، 

تولیـد انبـوه و یکسان سـازی را فراهـم می کنـد.
امـر خصوصـی و فـردی در اثـر بیرونی سـازی ذهنـی بـه امـر 
عمومـی بـدل می شـود و نظام منـد و تابـع مقـررات می شـود. 
در واقـع آنچـه کـه پیـش از ایـن فراینـدی ذهنـی و وضعیتـی 
منحصـراً فـردی بـود، هم اکنون بخشـی از عرصۀ عمومی شـده 
اسـت؛ آنچـه کـه یکتـا بـود به شـکل انبـوه تولید شـده اسـت؛ 
آنچـه کـه در ذهـن فـرد پنهـان بـود به اشـتراک گذاشـته شـده 

ست. ا
غیرقابـل  بازنمایی هـای  و  فرایندهـا  اسـت  معتقـد  مانوویـچ 
مشـاهده و درونی از سـر افراد بیرون کشـیده شـده و به شـکل 
یـک »ُفرم دیـدارِی بیرون نهاده شـده« )طراحی، نقاشـی، عکس 
و ماننـد این هـا( یـا نوشـتار درمی آیـد. به ایـن ترتیـب می توان 
در عرصـۀ عمومـی در مـورد آن هـا بحـث کـرد، در آمـوزش و 
پروپاگانـدا از آن هـا اسـتفاده کـرد، آن هـا را همسـان کـرد و بـه 

شـکل توده یـی توزیـع کرد.
۶

اگـر دولت هـا اکنون برای دسـتیابی به اطاعات شهروندان شـان 
کمـی به زحمـت می افتند و البته مجبور می شـوند کارهای شـان 
را توجیـه کنند، ممکن اسـت کارشـان در آینده راحت تر شـود. 
دسـت کم رونـد رو بـه رشـد فناوری هـای مبتنـی بـر رایانـش 
ابـری]۱5[ یـا شـبکه یی، نوید آینده یی آسـان تر را برای کسـانی 
کـه در پی تجسـس در اطاعات شـخصی شـهروندان هسـتند، 
کـه  اسـت  ایـن  رایانـش شـبکه یی  در  اصلـی  ایـدۀ  می دهـد. 
کاربـران بـه جـای این کـه داده هـای خـود را بـر روی دیسـک 
سـرورهای  روی  بـر  را  آن هـا  کننـد،  ذخیـره  خـود  کمپیوتـر 
قدرتمنـد شـرکت های بـزرگ )ماننـد گـوگل و مایکروسـافت( 
ذخیـره می کننـد. همچنیـن کاربـران نیـاز ندارنـد نرم افزارهـای 
مختلـف را بـر روی کمپیوترهـا یـا لپتاب های خـود نصب کنند 
بلکـه می تواننـد از طریـق اینترنت به ایـن نرم افزارها دسترسـی 
پیـدا کننـد. ُحسـن ایـن شـیوه ایـن اسـت کـه کاربـران در هـر 
جایـی امـکان دسترسـی به اطاعـات شـخصی خـود را دارند، 
حتـا اگـر بـه کامپیوترهـای خـود دسترسـی نداشـته باشـند. اما 
خـدا می دانـد چـه کسـان یـا سـازمان های دیگـری هم بـه این 
اطاعـات کـه داوطلبانـه در اختیارشـان گذاشـته شـده اسـت، 

دسترسـی خواهنـد یافت.
۷

نویـِن  فناوری هـای  از  اسـتفاده  آن  در  کـه  کنونـی  وضعیـت 
یـادآورِ  مـن  بـرای  سـویی  از  اسـت،  شـده  فراگیـر  ارتباطـی 
حکایـت بی تفاوتـی و نابـاوری مـردم در حکایـت »لبـاس نـو 
پادشـاه« هانس کریسـتین آندرسـن اسـت. هر از گاهـی کودکی 
از میـان جمـع فریـاد می زنـد »پادشـاه لباسـی بـه تـن نـدارد«/ 
»همـۀ اطاعـات مـا در برابر چشـم دیگـران اسـت« و بعد همه 

از سـر می گیرنـد. را  زنده گـی روزمرۀشـان 
 بنجامیـن دیزراییلـی]۱۶[ زمانـی گفتـه بـود حاضـر اسـت بـا 
رضایـت کامـل نامه هایـش را در اختیـار سـازمان هـای دولتـی 
امنیتـی قـرار دهـد فقـط به این شـرط کـه پاسـخ نامه هـا را هم 
خودشـان ارسـال کننـد. شـاید بهتـر باشـد ایـن شـرط هـم بـه 
 Software Terms of( نرم افزارهـا  از  اسـتفاده  شـرط های 

Agreement( و خدمـات انترنتـی اضافـه شـود! 
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روایـت  او  به وسـیلۀ  داسـتان  کـه  دارد  راوی  یـک  روایتـی،  هـر 
اصطـاح  در  و  روایت کننـده  یعنـی  لغـت  در  »راوی  می شـود. 
ادبیـات، کسـی و چیـزی را گویند که داسـتان را روایـت می کند. به 
سـخن دیگر، راوی شـخصی اسـت که نویسـنده حوادِث داستان را 

از زبـان و زاویـۀ دیـد او نقـل می کنـد.«
در نظـر داشـته باشـید ایـن نویسـنده اسـت کـه راوی داسـتان را 
انتخـاب می کنـد و ایـن راوی قـرار اسـت بـا خواننـده در ارتبـاط 
باشـد و داسـتان را برایـش روایـت کنـد و پیـش از آن ذهنیـاِت 
نویسـنده را در قالـب شـخصیت ها و داسـتان بـه تصویـر بکشـد. 
پـس می توانیـد مثلثـی از ارتبـاط نویسـنده و راوی و خواننده را در 

ذهن تـان ترسـیم کنیـد.

نظریه های مرتبط با راوی
تقسـیم  بـه دو دسـته  ُکلـی  به طـور  راوی  بـا  مرتبـط  نظریه هـای 

می شـوند:
۱. نظریه هایـی کـه معتقدنـد راوی وجـودی حقیقـی دارد و دارای 

اسـت. هویت 
معتقـدان بـه ایـن نظریـه می گوینـد راوی فردی اسـت کـه روایتی 
را نقـل می کنـد و واقعـًا در داسـتان حضـور دارد. ایـن دسـته از 
منتقـدان کـه تقریبـًا شـامل اکثریـت می شـوند، بـرای اثبـات نظـر 
خـود راوی بسـیاری از رمان هـای کاسـیک را شـاهد می آورنـد. 
مثـًا راوی هـای تـام جونـز، آرزوهای بـزرگ، بابـا گوریـو، دیوید 

کاپرفیلـد و نظایـر این هـا.
2. نظریه پردازانی که راوی را دارای تعین نمی دانند.

بـرای مثـال، روالن بـارت هنگام بررسـی داسـتان سـارازین بالزاک 
می پرسـد: »در این جـا چه کسـی سـخن می گویـد؟« و بعد خودش 
جـواب می دهـد: »متـن سـخن می گویـد«. البتـه مقصود بـارت این 
نیسـت کـه داسـتان بالـزاک فاقـد راوی اسـت بلکـه می خواهـد 
بگویـد کـه نویسـنده مسـوولیت کامـل را به عهـده نـدارد و خـود 

راوی هـم دارای تعیـن نیسـت.
و یـا توماس مـان، نویسـندۀ آلمانـی کـه نظریه هایش تأثیـر عمده یی 
بـر نظریه پـردازان آلمانـی گذاشـت معتقـد بـود کـه راوی، روح 
روایـت اسـت. داسـتان بـه وسـیلۀ روح روایـت نقل می شـود. این 
روح بـه قـدری مجـرد و همه جـا ناظر اسـت کـه از نظر دسـتوری 
بـه جـز در قالب سـوم شـخص بـه شـکل دیگـری از آن نمی توان 
صحبـت کـرد. البتـه ایـن سوم شـخص گاهـی می توانـد تشـخص 
یافتـه و بـه شـکل اول شـخص درآیـد: منی کـه می توانـد در قالب 
آدم هـای مختلـف دیگر درآیـد و در مکان های مختلف ظاهر شـود.
 ولفگانـگ کایـزر دیگـر منتقـد آلمانی متأثـر از نظریـۀ روح روایت 
مـان می گویـد اشـتباه اسـت کـه راوی را فـردی بدانیـم کـه دارای 
هویـت و شـخصیت اسـت. در این جـا روی سـخن کایـزر متوجـه 
کسانی سـت کـه می پندارنـد راوی درسـت ماننـد کسـی اسـت کـه 
در زنده گـی روزمـره دربـاره ی واقعه یـی بـه مـا گـزارش می دهد و 
دارای شـخصیتی واقعی اسـت. بنابراین راوی نه نویسـندۀ داسـتان 
اسـت و نـه فـان شـخصیِت اثـر کـه اغلـب بـا آن رفتـار خـاص 
آشـنایش بـا او روبـه رو می شـویم. در پشـت نقـاب راوی، داسـتان 
قـرار دارد؛ داسـتانی کـه خـود را روایـت می کنـد و روح رمـان، 
روانـی کـه همه جـا ناظر اسـت و دانـای ُکل این دنیا ]رمان[ اسـت.

نظریه پـرداز دیگـری کـه بایـد بـه نظریه اش اشـارۀ کوتاهـی بکنیم، 
هامبورگـر اسـت. او معتقـد اسـت کـه در روایـت بـه شـیوۀ سـوم 
شـخص، راوی هویـت فـردی و تشـخص نـدارد: در واقـع چیزی 
بـه اسـم راوی داسـتانی وجـود نـدارد... یعنـی بـه مثابۀ شـخصیتی 
کـه نویسـنده آن را خلـق کـرده  اسـت. حتـا زمانـی کـه از مـن، ما 
و یـا قهرمـان مـا بـه عنـوان راوی صحبـت می کنیـم، این هـا هم در 
حقیقـت وجـود ندارند. تنهـا راوِی خیالی و روایتـش وجود دارند.
بنابرایـن هامبورگـر نظـر منتقدانی را مـردود می داند کـه می پندارند 
راوی جـز روایـت، وظایـف دیگـری ماننـد ارزیابـی و شـهادت و 
حساسـیت دربـارۀ رویدادهـای داسـتان بـه  عهـده دارد. هامبورگـر 
معتقـد بـه نقـش روایتـی اسـت و بـرای راوی کمتـر نقشـی قایـل 
اسـت: نقـش روایـت عبارت ا سـت از خلق اشـخاص و حـوادث و 

داستانی. اشـیای 
در این جـا میـان روایـت و راوی ارتبـاط فاعلـی و فعلـی برقـرار 
نیسـت. به قول هامبورگر، راوی دربارۀ اشـخاص و اشـیای داستانی 
روایتـی را نقـل نمی کنـد، بلکـه او اشـخاص و اشـیا را فقط روایت 
می کنـد. پـس میـان روایت کننـده و روایت شـونده هم رابطـۀ فاعل 
نقشـی)کارکردی(حاکم  ارتباطـی  بلکـه  نیسـت  برقـرار  و مفعـول 

است.
و ایـن بـوث منتقـد انگلیسـی هـم در اثـر کاسـیِک خـود بـه نـام 
معانـی و بیـان رمـان، راوی را مـِن دوم نویسـنده یـا نویسـندۀ ثانی 
دارد و در  به طـور ضمنـی در زمـان حضـور  منـی کـه  می دانـد؛ 

حقیقـت وجـودش مجـازی اسـت.

انواع راوی
به طور مشخص راوی در داسـتان به انواع زیر تقسیم می شود:

راوی دانای  ُکل
ایـن راوی خـود بـه دو نـوع دانـای  کِل نامحـدود و دانـای  کِل 

می شـود. تقسـیم  محـدود 

راوی دانای  ُکل نامحدود
ایـن راوی همان طـور کـه از نامـش پیداسـت، همه چیـزدان اسـت. 
از  دارد.  را  داسـتان  تمـام شـخصیت های  بـه ذهـن  نفـوذ  امـکان 
را  داسـتانی  اسـت. رویدادهـای  باخبـر  افـکار آن هـا  انگیزه هـا و 
می دانـد و به راحتـی دربارۀ آن هـا صحبت می کنـد. راوِی دانای  کل 
چیـزی را احتمـال نمی دهـد، او همـه چیـز را بـا قطعیـت می داند. 
بـاالی سـر متـن، مثـل خدایـی مقتـدر ایسـتاده  اسـت و جلوتـر از 
خواننـده و داسـتان پیـش مـی رود. بـدون شـک ایـن راوی کـه بـا 
توجـه بـه علـم و آگاهی تمام و کمالش در بسـتر داسـتان بسـیار به 
چشـم می آیـد، حضـوری پُررنگ و صدایی رسـا و واضـح دارد که 

غالـب بـر همـۀ صداها در داسـتان اسـت.
ایـن راوی بـه دلیـل این کـه از همه چیـز خبـر دارد، بسـیاری مواقع 
دسـت بـه تفسـیر مسـایل و ماجراها و یـا حتا شـخصیت ها می زند. 
در ایـن هنـگام می تـوان نام راوی مفسـر را هـم بـه او داد. می توان 

سـندی مؤمنی 
راوی رمـان کلیـدر نوشـتۀ محمـود دولت آبـادی را نمونـۀ 

راوی دانـای  ُکِل نامحـدود و مفسـر خواند.

راوی دانای  ُکل محدود
ایـن راوی دانسـته هایش محدودتر از راوی قبلی اسـت. همه 
چیـز را می دانـد ولـی فقـط دربـارۀ یـک نفـر. در واقـع این 
راوی می توانـد هـم در شـخص و هـم در اطاعـات محدود 
باشـد. راوی دانـای  ُکل نامحـدود، مفسـر نیسـت و فقـط از 
افـکار و اندیشـه های شـخصیتی کـه نویسـنده آن را انتخاب 
کرده  اسـت، با اطاع اسـت. رمان سووشـون نوشـتۀ سـیمین 
دانشـور نمونـۀ خوبـی از راوی دانـای کل نامحدود اسـت که 

کانـون توجهـش زری شـخصیت اصلی رمان اسـت.

مِن راوی )راوی قهرمان-راوی ناظر(
ممکـن اسـت نویسـنده شـخصیت اصلـی را بـرای روایـت 
را.  فرعـی  شـخصیت های  از  یکـی  یـا  و  کنـد  انتخـاب 
و  اسـت  داسـتان  راوی  اصلـی  شـخصیت  کـه  هنگامـی 
ماجراهـای داسـتان برای خـود او اتفـاق افتاده  اسـت، راوی 
را، راوی قهرمـان می نامیـم و هنگامـی کـه راوی، شـخصیت 
فرعـی داسـتان باشـد و تنهـا ناطـر بـر وقـوع داسـتان باشـد 
و ماجراهـای داسـتان بـرای خـود او پیـش نیامـده باشـد، 
راوی را راوی ناظـر می خوانیـم. در واقـع تمایـز بیـن ایـن 
دو راوی نقـش آن هـا در داسـتان اسـت. راوی قهرمـان در 
بطـن ماجراهاسـت و نقـش اصلـی را ایفـا می کنـد و راوی 
ناظـر تنهـا بازگوکننـدۀ ماجراهاسـت. هر دوی ایـن راوی ها 
از زاویـه دیـد اول شـخص بـرای روایـت داسـتان اسـتفاده 

می کننـد.

راوی بی طرف
ایـن راوِی خونسـرد امـا دقیـق، مطالبـی را بازگـو می کنـد 
راوی  اسـت.  مهـم  بسـیار  بازگوکردن شـان  شـیوۀ  کـه 
بی طـرف بیشـتر در گفت وگـو بیـن دو شـخصیت داسـتان 
اعمـال و گفت و گوهـای  فقـط  ایـن راوی  ظهـور می کنـد. 
آن  در  این کـه  بـدون  می دهـد  انعـکاس  را  شـخصیت ها 
دخـل و تصرفـی کنـد و یـا گفت و گوهـا را تفسـیر کنـد و 
یـا بـا شـنیدن آن هـا بـه  قضـاوت بنشـیند. نویسـنده یی کـه 
به خوبـی توانسـته اسـت راوی بی طـرف را در داسـتان هایش 
بـه نمایـش بگـذارد، ارنسـت همینگـوی امریکایـی اسـت 
کـه در داسـتان هایش از عنصـر گفت وگـو بسـیار اسـتفاده 
کـرده  اسـت. نمونـۀ موفـق راوی بی طـرف در داسـتان های 
او،  سـفید  فیل هـای  همچـون  تپه هایـی  و  آدم کش هـا 

خواندنـی اسـت.
نقـل  بی طـرف  راوی  بـا  کـه  داسـتان هایی  در  خواننـده 
می شـوند، بـا داسـتان پیـش مـی رود و خـودش بـه نتیجـه 
می رسـد؛ صدایـی نیسـت کـه او را از افـکار شـخصیت ها 
مطلـع سـازد و یـا دربـارۀ آن هـا اطاعاتـی بدهـد. خواننـده 
به تنهایـی بیننـدۀ موقعیت هـا و ماجراهـای داسـتانی اسـت. 
در نظـر داشـته باشـید خونسـردی راوی در بیـان صحنه های 
داسـتان، مانع تأثیرپذیری داسـتان نمی شـود بلکـه در مواقعی 
حـِس داسـتان بـا قدرت بیشـتری بـه خواننـده القا می شـود.

راوی های چندگانه
همان گونـه کـه از نـام ایـن نـوع راوی پیداسـت، در ایـن 
روایـت راوی هـای متعـددی حضـور دارنـد. شـاید بـه نظـر 
برسـد روایـت از زاویۀ دیـد چند راوی، مختص رمان باشـد 
و یـا این کـه بـا توجـه به میـدان وسـیع تر رمان بـرای عرض 
انـدام ایـن گونـۀ ادبـی راوی هـای چندگانـه را پذیرا باشـد، 
امـا ایـن نـوع راوی قابلیت اسـتفاده در داسـتان کوتـاه را نیز 
دارد. راوی هـا در متـن هرکـدام بسـته بـه موقعیـِت خـود و 
جایگاه شـان در متـن، از زاویـۀ دیـد خود موضـوع را روایت 

می کننـد. نمونـۀ ایـن نوع راوی در رمان سـنگ صبور نوشـتۀ 
صـادق چوبـک وجـود دارد. رمـان فصل های متعـددی دارد 
و در هـر فصـل یکـی از شـخصیت های رمـان، روایـت را 
نقـل می کنـد. در داسـتان کوتـاه، در جنـگل نوشـتۀ آکتاگاوا، 
در مجموعـۀ مـاه عسـل آفتابـی بـه ترجمۀ سـیمین دانشـور 
نمونـۀ قابـل قبولـی از راوی هـای چندگانه در داسـتان کوتاه 
اسـت. هـر راوی ماجـرای قتـل را از زاویۀ دید خـود روایت 

می کنـد.
در ایـن نـوع راوی، چنـد صدایـی بـودن متـن، خواننـده را 
بـا نقطه نظـرات متفـاوت آشـنا می کنـد و از زوایـای مختلف 
بـا ماجـرا آشـنا می کنـد. ایـن چندصدایـی بـودن در بسـط 
و گسـترش داسـتان دخیـل اسـت و پشـتوانۀ خوبـی بـرای 
پرداخـت شـخصیت ها و موضـوع و درون مایـه بـه حسـاب 
می آیـد. نقطـۀ قـوت اسـتفاده از ایـن راوی، نمایـش ابعـاد 

مختلـف یـک موضـوع اسـت.

راوی خودآگاه
ایـن راوی، آگاهانـه مسـیر روایـت را بـه جایـی می کشـاند 
کـه مـد نظـرش اسـت. بسـیاری از رمان هـای کاسـیک بـا 
ایـن نـوع راوی نوشـته شـده اند. راوی ماجرایـی را از سـر 
از  بازگـو کنـد. راوی  گذرانـده  اسـت و قصـد دارد آن را 
اتفاقـات آگاه اسـت و اطاعـات و رازهایـش را بـا خواننده 
در میـان می گـذارد و نیتـش آن اسـت کـه خواننـده را بـه 
همـان نقطه یـی برسـاند که خـود می خواهـد. راوی خود آگاه 
حضـور پُررنـگ و برجسـته ای را در روایـت دارد و در واقع 
رمان هـای  می آیـد.  حسـاب  بـه  قهرمـان  راوی  از  نوعـی 
فیلدینـگ نمونـۀ خوبـی بـرای اسـتفاده از راوی خـودآگاه 

. هستند

راوی ناخودآگاه
برخـاف راوی خـودآگاه، ایـن نـوع راوی قهرمان نیسـت و 
بـر آنچـه روایـت می کند مسـلط نیسـت. نمونۀ مشـهور این 
راوی در رمان ناطور دشـت نوشـتۀ سـلینجر خواندنی است. 
نویسـنده بـا انتخـاب ایـن راوی بـه خواننـده اجـازه می دهد 

تـا کمی جلوتـر از راوی قـرار بگیرد.

راوی غیرقابل اعتماد
را  هرچـه  و  بـود  اعتمـاد  قابـل  ُکل  دانـای  راوی  هرقـدر 
کـه می دانسـت بـا رعایـت یـک سـر و گـردن بـاال بـودن 
دروغ  غیرقابل اعتمـاد،  راوِی  می کـرد،  بیـان  خواننـده  از 
می گویـد، تحریـف می کنـد، متعصـب اسـت و می خواهـد 
کـه  ببـرد  سمت وسـویی  بـه  را  خواننـده  ذهـِن  آگاهانـه 
می خواهـد. ایـن راوی کـه سـاخته و پرداختـۀ دوران معاصر 
اسـت و با پیچیده گی های ابعاد انسـان سـازگار اسـت، قصد 
دارد خواننـده را فریـب بدهـد. شـخصیت کیـا در رمان رود 
راوی نوشـتۀ ابوتـراب خسـروی از ایـن نـوع راوی اسـت.
گاهـی ایـن راوی )راوی غیرقابل اعتمـاد( نمی خواهـد دروغ 
روان پریـش  یـا  و  اسـت  فراموشـکار  چـون  ولـی  بگویـد 
اسـت، در روایـِت ماجـرا دچـار آشـفته گی می شـود و دروغ 
می گویـد. خواننـده وقتـی بـا کم حافظه گـی راوی روبـه رو 

می شـود، ایـن مسـأله را درک می کنـد. راوی رمـان هم نوایـِی 
ارکسـتر چوب هـا از ایـن نـوع اسـت.

راوی ساده لوح
دروغ  کـه  اسـت  سـاده لوحی اش  از  راوی  وقت هـا  گاهـی 
می گویـد و اصـًا فریبـی در کار نیسـت. راوی درک درسـتی 
از ماجـرا نـدارد و خواننـده این سـاده لوحی را متوجه می شـود. 
بنجـی در رمـان خشـم و هیاهـو در زمـرۀ ایـن نـوع راوی قرار 

می گیـرد.

خالصۀ مطلب
۱. هـر داسـتانی احتیـاج بـه راوی دارد؛ راوی داسـتان را بازگـو 

می کنـد.
2. راوی محل ارتباط نویسنده و خواننده است.

تقسـیم  ُکلـی  دسـتۀ  دو  بـه  راوی  بـه  مربـوط  نظریه هـای   .۳
: ند می شـو

الف( راوی وجودی حقیقی دارد و دارای هویت است.
ب( راوی دارای تعین نیست.

4. نظریه های مرتبط با عدم تعین راوی عبارت هستند از:
الف( روح روایت

راوی نـه نویسـندۀ داسـتان اسـت و نـه فـان شـخصیت اثر که 
اغلـب بـا آن رفتـار خاص آشـنایش بـا او روبه رو می شـویم. در 
پشـت نقـاب راوی، داسـتان قـرار دارد؛ داسـتانی کـه خـود را 
روایـت می کنـد و روح رمـان، روانـی کـه همه جا ناظر اسـت و 

دانـای ُکل این دنیا]رمان[اسـت.
ب( نقش روایتی

میـان روایـت و راوی ارتبـاط فاعلـی و فعلـی برقـرار نیسـت. 
نقـل  را  روایتـی  داسـتانی  اشـیای  و  اشـخاص  دربـارۀ  راوی 
نمی کنـد بلکـه او اشـخاص و اشـیا را فقط روایـت می کند. پس 
میـان روایت کننـده و روایت شـونده هـم رابطـۀ فاعـل و مفعول 
برقـرار نیسـت بلکـه ارتباطـی نقشـی)کارکردی( حاکـم اسـت.

ج( نویسندۀ ثانی
 راوی، مـِن دوم نویسـنده یـا نویسـندۀ ثانـی اسـت؛ منـی کـه 
به طـور ضمنـی در رمـان حضـور دارد و در حقیقـت وجـودش 

اسـت. مجازی 
۵. راوی انواع مختلفی دارد:

راوی دانـای  ُکل کـه خـود بـه دانـای  ُکِل محـدود و نامحـدود 
بی طـرف،  راوی  قهرمان-ناظـر،  راوی  می شـود؛  تقسـیم 
راوی هـای چندگانـه، راوی خـودآگاه، راوی ناخـودآگاه، راوی 

سـاده لوح. راوی  و  غیرقابل اعتمـاد 
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نخست:
بـرای اولین بـار داکتـر جینـو و خانـم کیت را 
در مـاه جـون سـال ۱۹۹۹ در کلینـک اعنابـه 
دیدیـم. کیـت آمده بود تـا در اعنابه شـفاخانه 
بسـازد و جلسـاتی نیـز بـا شـهید احمدشـاه 
حاجـی  کـه  داشـتند  دیگـران  و  مسـعود 
بودنـد  آمرصاحـب  دسـتیار  کـه  عبدالرحیـم 
در جریـان همـه  و  دارنـد  آگاهـی  به خوبـی 

مذاکـرات و تصامیـم شـامل بودنـد.
کاپیسـا  پـروان  مهاجریـن  زمـان  همیـن  در 
و  بودنـد  پنجشـیر  در  همـه  کابـل  شـمال  و 
شـفاخانه یی در پنجشـیر وجـود نداشـت تنها 
کلینـک اعنابـه کـه خدمـات کلینکـی را ارایه 
چنگـرم.  در  هـم  کمـی  و  ُرخـه  و  می کـرد 
ایـن مراکـز امکانـات شـفاخانه یی نداشـتند و 

کمبـود دوا و وسـایل طبـی و جراحـی بسـیار 
زیـاد بـود و از سـوی دیگر، شـمار مجروحان بسـیار زیـاد بود 

کـه ایجـاب یـک شـفاخانه مکمـل را می کـرد.
در مـاه جـوالی سـال ۱۹۹۹ کار سـاختمانی در محل شـفاخانۀ 
فعلـی ایمرجنسـی بـه کمک حاجـی صاحب رحیم آغاز شـد و 

در مـدت سـه مـاه تقریبًا آمـاده گردید.
سـرانجام، در اول نوامبـر سـال ۱۹۹۹ شـفاخانه بـاز گردیـد و 
پروسـۀ اسـتخدام پرسـونل قبًا انجام شـده بود از اول نوامبر تا 
۱4 دسـمبر آمـوزش عملی و نظـری برای پرسـونل طبی و غیر 
طبی به راه انداخته شـد و در ۱5 دسـمبر سـال ۱۹۹۹ شـفاخانه 
بـه روی مریضـان بـاز گردیـد و شـماری از مریضـان از سـایر 

مراکـز صحـی که قبًا بسـتر بودنـد، انتقال شـدند.
در چارچـوب شـفاخانه در نزدیکی هـای خـط اول کلینک های 
کمـک اولیـه ایجاد شـد کـه مجهز بـه امبوالنـس و خدمات 24 
سـاعته بودنـد تـا مجروحـان اول بـه کلینـک مراجعـه کننـد و 
بعـد از کمک هـای اولیـه توسـط امبوالنـس بـه شـفاخانه انتقال 
می شـوند کـه به طـور نمونـه چند کلینـک را یـادآوری می کنم:

اولیـه گلبهـار در ۱۱/۰۷/ ۱۹۹۹  یـا مرکـز کمـک  ۱-کلنیـک 
میـادی؛

کاپیسـا د ۰۷/۰۱/ 2۰۰۰  اولیـه  یـا مرکـز کمـک   2-کلینـک 
میـادی؛

 ۳-مرکز کمک اولیه سالنگ 2۰۰۰/۱۰/۰8 میادی؛
 4- مرکز کمک اولیه بگرام 2۰۰۰/۱۰/۰۷ میادی؛

5- مرکز کمک اولیه چاریکار 2۰۰۰/۰۳/۰۱ میادی.
ایمرجنسـی  دومـی  شـفاخانۀ  میـادی   2۰۰۰ سـال  در  بعـداً 
در کابـل افتتـاح گردیـد و در سـال 2۰۰4 میـادی شـفاخانه 
ایمرجنسـی در شـهر لشـکرگاه مرکز والیت هلمند افتتاح شـد.
از  یکـی  پنجشـیر  والیـت  کـه  میـادی   2۰۰۱ سـال  از  بعـد 
و  شـعبات  قسـمت  در  یامرجنسـی  شـد  امـن  والیت هـای 
بخش هـای شـفاخانه تغییـرات آورد کـه در قـدم اول مشـکل 
حـاد مشـکل نسـایی والدی بـود کـه در سـال 2۰۰۳ میـادی 
شـفاخانه نسـایی والدی مجهـز فعـال شـد و بعداً بخـش اطفال 
نیـز فعـال شـد و همچنـان بخش هـای جراحـی پانـی غیـر 
جنگـی ماننـد سـنگ گـرده مثانـه جاغـور کیسـه صفـرا فتـق و 
غیـره فعـال گردید و ه چنـان بخش جراحی عاجل مانند سـابق 

ادامـه داشـت و دارد .
ایمرجنسـی  از گذشـت ۱۹ سـال در شـفاخانۀ  امـروزه پـس 
پنجشـیر جراحـی عاجـل جراحـی پانـی بخش مجهز نسـایی 
والدی بخـش مسـتقل اطفـال و بخـش مسـتقل نـوزادان فعـال 

می باشـد.
شـمار بیمارانـی کـه در یـک مـاه در شـفاخانۀ اعنابـه بسـتری 
می شـوند بـه طـور حـد اوسـط ۱۳۰۰-۱5۰۰ مریـض می شـود 
کـه ازجملـه تعـداد والدت در یـک مـاه باالتـر از 8۰۰ والدت 

می شـود.
در پهلـوی آن بـه تعـدا ۱۹ کلنیـک صحـی در چهـار والیت که 

انجمن در بدخشـان پنجشـیر کاپیسـا و پروان را شـامل می شود 
در چارچـوب شـفاخانۀ ایمرجنسـی فعالیـت می کننـد کـه همه 
مراکـز صحـی مجهـز به امبوالنـس بـوده و خدمات 24 سـاعته 
را ارایـه می دارنـد. ماهانـه به طور اوسـط باالتـر از 2۰۰ مریض 
توسـط امبوالنس هـا بـه شـفاخانه انتقـال می شـوند و باالتـر از 

۱۰۰۰۰ نفـر از خدمـات کلینکـی مسـتفید می گردند.
سـه  دارای  ایمرجنسـی  موسسـۀ  کشـور  سـطح  در  امـروزه 
شـفاخانه و 4۶ مرکـز صحـی دارد کـه سـاحۀ کاری آن در ده 

می باشـد افغانسـتان  والیـت 
و از سـال ۱۹۹۹ تا اکنون باالتر از 5 میلیون شـهروند افغانسـتان 

در سراسـر افغانسـتان تداوی گردیده است.
دوم:

حاجی عبدالرحیم
در اخیـر سـال ۱۳۷۷زمـان مقاومـت تیـم صحی به سـر گروپی 
جینـو تبعـه ایتالیـا و خانـم کیـت تبعـه انگلیـس که تیـم مکمل 
از دوکتـوران را بـا خـود داشـتند، به پنجشـیر تشـریف آوردند. 
در ماقاتـی کـه بـا جنـاب آمـر صاحـب داشـتند از برنامۀ خود 
یـادآور شـدند و از مرکزشـان در عـراق کردسـتان کـه آنجا نیز 
شـفاخانه ها دارنـد یـاد کردنـد. وضعیـت مناسـب نبـود، مراکـز 
والیـت تحـت کنترل مقاومت زود زود دسـت به دسـت می شـد 
در چنیـن احوالـی نهایـِت ضـرورت بـه داکتـر و ادویـه وجـود 
داشـت، گرچـه مراکـز صحـی در شـرکت و در پـروان وجـود 
داشـت امـا رسـیده گی چنـدان موثری کـه بتوانـد نیازمندی های 

مـردم و جبهـه را مرفـوع کنـد، انجام نمی شـد.
داکتـر جینـو از تجارب کاریـش در کشـورهای مختلف توضیح 
داد و در ضمـن ظرفیـت، کمیـت و کیفیـت کار این تیـم را بیان 
کـرد. او از کشـورهای تمویل کننـدۀ پـروژه بـزرگ صحـی نیـز 
یـادآوری کـرد، ایـن در حالـی بـود کـه شـرایط سـخت جنگ 
و مسـدود بـودن راه هـای مواصاتـی از یـک طـرف، نیـاز مبرم 
صحـی و داروی الزم از طـرف دیگـر دامن گیـر جبهـه و مـردم 

تحـت کنتـرل مقاومـت قرار داشـت.
شـهید احمدشـاه مسـعود در اولیـن دیدارش از تیـم صحی و از 
تشـریف آوری شـان که در حالت دشـوار جنگ زحمت کشـیده 
بودنـد و کیلـو مترها دور از وطن شـان به پنجشـیر آمـده بودند 
و به خاطـر حـس بشـر دوسـتانه یی کـه داشـتند، قدردانـی کـرد 
و هدایـت داد مدتـی اسـتراحت کننـد تـا هـم خسـتگی شـان 
رفـع شـود و بعـداً هـم جهـت انتخـاب کـردن جـای مناسـب 
مشـوره صـورت گیـرد. باور شـهید احمدشـاه مسـعود این بود 
تـا شـفاخانه بـه گونه یی سـاخته شـود کـه توان پوشـش صحی 
سـه والیـت پـروان، کاپیسـا و پنجشـیر را داشـته باشـد. بـرای 
اسـتراحت و رفـع خسـتگی، جینـو بـا تیمـش در منطقـۀ داالن 

سـنگ جابه جا شـد.
طالبـان و پاکسـتانی ها حمـات خـود را بـر والیت هـای پروان 
و کاپیسـا شـدت بخشـیده بودنـد، سـرانجام سـه روز بعـد هـر 
دو والیـت سـقوط کـرد، تصمیـم آمـر صاحـب کـه بـر ایجـاد 

شـفاخانه در پـروان بـود، بـا سـقوط ایـن والیـت و ضـرورت 
عاجـل بـه مرکـز صحـی تغییـر داد.

گنجایـش  کـه  را  وسـیع تر  موقعیـت  دو  شـخصاً ً  آمرصاحـب 
سـاخت شـفاخانه را دارا بـود در نظـر گرفـت، اولـی منطقـه 
دشـتک و دومـی منطقـه اعنابـه؛ هر دو سـاحۀ مورد نظـر را بار 
بـار از نزدیک بررسـی کرد هر دو سـاحه دارای سـاختمان هایی 
بودنـد، باک هـای قاغـوش )بیـز( جهـت بودوبـاش سـربازان 
اعمـار شـده بود کـه از نظر مهندسـی بـا اندکی تغییر در شـکل 

می شـد تـا از آن بـه عنـوان شـفاخانۀ مـدرن اسـتفاده کـرد. 
سـرانجام، اعنابـه انتخـاب شـد و کار بـه شـدت آغـاز گردیـد. 
بـا وجـودی کـه دهنـۀ تنگی یـا)راه تنـگ( قسـمتی از کـوه آن 
انفجـار داده شـده بـود مشـکات در رفت وآمـد وجود داشـت، 
مجاهدیـن و مـردم عـامِ هـر سـه والیـت بـه داخـل پنجشـیر 
سـرازیر می شـدند و در نبـود امکانـات زنده گـی بخـور و نمیـر 
داشـتند، بـا آن همـه مشـکات اولویـت زیـاد و عجلـه بـرای 

سـاخت شـفاخانه را احاطـه می کـرد.
امکاناتـی کـه دولـت در اختیـار داشـت بـه دسـترس انجنیـر 
عبدالحمیـد خـان نماینـدۀ تعمیـرات و وزارت دفـاع  قـرار داد 
تـا پایـان کار حـدود  یک میلیـون و دوصد هزار دالـر از اجناس 
دولـت در سـاختمان شـفاخانه بـه مصرف رسـید. رفتـه رفته با 
واپـس گرفتـن والیت های پروان و کاپیسـا مواد سـاختمانی هم 
بـه دسـترس قـرار گرفـت، بعضـی اجنـاس ظریف کـه حملش 
از زمیـن زیـان بـار تمام می شـد، از طریق هوا از شـهر دوشـنبۀ 

تاجیکسـتان انتقال شـد.
در ظـرف سـه مـاه کار تکمیـل شـد و پذیـرش زخمی هـا و 
مریضـان بـه مـردم سـه والیت نویـدی را ارزانـی کرد، بـا آنکه 
آمرصاحب شـهید شـرایط جنگی و دشـواری را رهبری می کرد 
در هفتـۀ دوبـار بـا داکتـر جینـو و تیمـش ماقات می داشـت تا 
از پیشـرفت کار و مشکات شـان بازبینـی کنـد و در حـل آن 

انجام شـود. کاری 
در  تـا  دادنـد  وظیفـه  را  قانونـی  محمدیونـس  آغـاز  در 
کـرده  هماهنگـی  و   همـکاری  ایشـان  بـا  آمرصاحـب  نبـود 
ضروریات شـان را مرفع سـازد، مدتی سـپری شـد بـرای قانونی 
صاحـب سـفر روم پیـش آمـد. آمرصاحـب در جلسـه یی داکتر 
جینـو و خانـم کیـت را در مرکزشـان کـه منطقـۀ زمانکـور بود، 
ماقـات و پیشـرفت کار را ارزیابـی کرده و در مورد مشـکات 
هدایـت الزم فرمـود. در ایـن نشسـت کار هماهنگـی و ارتبـاط 
مستقیم شـان را بـه دوش مـن سـپرد، فرمودنـد منبعـد تـا پایـان 
کار بـا ایشـان همـکاری کنـم و از جزئیـات و پیشـرفت کار 
جنـاب شـان را در جریـان قـرار دهم. چهـار ماه طول کشـید با 
آن همـه دشـواری ها خداونـد لطـف کـرد تنهـا بخـش جراحی 

آمـادۀ پذیـرش زخمی هـا شـد.
شـد،  خرسـند  نهایـت  گذاشـتم  جریـان  در  را  آمـر صاحـب 
تمنیـات و تبریکـی آمرصاحـب را جهـت بازگشـایی و شـروع 
فعالیت هـای شـفاخانه را بـه داکتـر جینـو رسـاندم. یـک هفتـه 

بعـد چهار محـل عاجل بـا امبوالنس در 
سـالنگ، مرکز پـروان، کاپیسـا، گلبهار و 
بعضـی مناطـق دیگـر افتتاح و شـروع به 

کرد. فعالیـت 
بـا  محـل  هـر  در  کارمنـدان  اسـتخدام 
صـورت  ولسـوال  یـا  والـی  تاییـدی 
دفتـر  ریاسـت  پنجشـیر  در  می گرفـت. 
ضـم  پنجشـیری  جنـاب  آمرصاحـب 
مکتـوب اشـخاص واجـد شـرایط را بـه 
می کـرد،  معرفـی  ایمرجنسـی  شـفاخانۀ 
یـک مـاه بعد کـه قهرمان ملی افغانسـتان 
از  بازدیـد  ضمـن  آمـد،  پنجشـیر  بـه 
شـفاخانه از داکتـر جینـو تقاضـا کـرد تا 
در محـل اقامت شـان بیایند، تـا در مورد 

کننـد. صحبـت  بعـدی  برنامه هـای 
نمـاز  صاحـب  آمـر  بـود  نزدیـک  شـام 
را ادا کـرد. نـان شـب آمـاده بـود، امـا پیـش از غـذا داکتـر 
جینـو تختهۀشـطرنج را همـوار کـرد گرچـه هـر بـار در مقابـل 
آمرصاحـب باخـت خـود را می پذیرفـت، بازهـم عاقه داشـت 
تـا بـازی کند بعد سـه بـار مغلوب شـدن جینـو بازهم بـه دوام 
بـازی پافشـاری می کـرد آمرصاحـب بـا لبخندی گفـت: پس از 
ایـن کوشـش می کنم تـا یک بار باخت داشـته باشـم تـا ُحرمت 

مهمـان بودنـت به جـا شـود.
آمـر صاحـب از کار شـفاخانه و تـاش بی وقفـۀ او در راسـتای 
خدمت گـذاری و حـس بشـر دوسـتانۀ شـان اظهـار سـپاس و 
امتنـان کـرد. در ادامـه داکتر جینـو و خانم کیـت از ظرفیت های 
دسـت داشـته و کمـک کشـورهای ذیدخـل یـادآوری کـرد که 
می توانسـت در والیـات مختلـف از آن اسـتفاده صـورت گیرد. 
تأکیـد آمرصاحـب در قـدم نخسـت کابـل بعـد هلمنـد و پـس 
از آن سـایر والیـات بـود. تـرس و وحشـت از طالبـان آن زمان 
دنیـا را فـرا گرفتـه بـود، جینـو بـرای داخـل شـدن بـه کابـل با 
آمرصاحب مشـوره کرد. شـهید احمدشـاه مسـعود گفت: شـما 
یـک بـار سـفر کنیـد واز خدمات تـان بـه زخمی هـای جنـگ و 
مـردم عـام و حـس بشـر دوسـتانه کـه روندکا تـان را تشـکیل 
می دهـد، بـا مـردم در میـان بگذاریـد، مانـع نخواهند شـد. این 
جلسـه تـا سـاعت یـک شـب دوام کـرد. آمـر صاحب بـه آنان 
گفـت: نتیجـۀ سـفر کابـل تـان را از طریـق رحیـم بـا مـن در 

بگذارید.  جریـان 
هفتـه وار بـا ایشـان دیـدار می داشـتم یکمـاه بعـد هیأتـی که به 
ماقـات شـورای طالبـان رفتـه بـود بعـد از چنـد دیـدار و در 
جریـان قـرار دادن ماعمـر موافقه صـورت گرفت تا شـفاخانه 

در محـل فعلـی کابـل و هلمند سـاخته شـود.
کار بازدیـد بـا طالبـان را خانـم کیت بـه عهده داشـت، این یک 
خبـر خوشـی بـود در چنیـن وضیعت تا ایـن چنین شـفاخانه با 
معیارهـای بلنـد در مرکـز شـهر بـه فعالیت آغـاز کرده بـود، اما 
چنـد مـاه از خدمـات شـان نگذشـته بود که امر مسـدود شـدن 
آن را صـادر کردنـد. در نتیجـۀ دوام مذاکـرات خانـم کیـت بـا 
طالبـان دوبـاره امـر بـه بازگشـایی شـفاخانه داده شـد؛ آن زمان 
شـفاخانۀ لشـکرگاه بـه فعالیـت آغـاز کـرده بـود و خانـم کیت 
رابطـۀ تنگاتنگـی بـا گـروه طالبـان ایجـاد کـرده بـود. کیت در 
سـفری که به هلمند داشـت در بازگشـت و در جریـان ماقاتی 
کـه همـراه آمرصاحب در دفتر کارشـان در سـریچه داشـت، از 
گسـترش مراکـز صحـی در والیـات مختلـف یـادآوری کرد و 
از بازگشـایی دوبـارۀ شـفاخانه ایمرجنسـی و جنجـال باطالبـان 
حکایـت کـرد. خانم کیـت در ضمن صحبت در قسـمت تبادلۀ 
اسـرای جنگـی نیـز حرف هایـی را بیان کـرد در نوشـتۀ دیگری 

بـه آن خواهـم پرداخت.
ایـن بـود تاریـخ و تهـداب شـفاخانه های ایمرجنسـی و نتیجـۀ 
کوشـش و زحمـات شـبانه روزی آمرصاحب کـه در بدترین و 

بحرانی تریـن شـرایط به خاطـر مردمـش انجـام داد.
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بخش دوم و پایانی
هاوارد فرنچ

برگردان: پیام یزدانجو

دیباچـۀ کوتـاه و یادداشـت های مختصـر و متناسـبی کـه در 
بخش هـای مختلـف نامه های زندان نلسـون ماندال به چشـم 
می خـورد آکنـده از اطاعـات زمینه یـی و نکات روشـنگری 
اسـت کـه نـه فقـط راهکارهـای جدیـدی را نشـان می دهند 
کـه مانـدال ضرورتـًا در زنـدان در پیـش گرفتـه بـود بلکـه 
همچنیـن رونـد پیدایـش رهبـری متفـاوت، هـم کارآمدتر و 
هـم باشـهامت تر از گذشـته، را ترسـیم می کننـد. برخـی از 
شـایان توجه تریـن نامه های مانـدال به اوایـل دوران زندان او 
مربـوط می شـوند، و بـه روشـنی نشـان می دهنـد کـه تحول 
و دگرگونـی او تقریبـًا بافاصلـه آغـاز شـده، هرچنـد که به 

کمـال رسـیدن آن دهه هـا طـول می کشـد.
بـه  آمـده  کتـاب  در  کـه  نامه هایـی  نخسـتین  از  نامـه  دو 
چهره هـای بانفـوذ خارجی نوشـته شـده اند. در نامـۀ اول که 
در سـال ۱۹۶2 بـه دبیـر کل سـازمان »عفـو« )که بعـداً »عفو 
بین الملل« شـد( در لندن نوشـته شـده، مانـدال از او به خاطر 
فرسـتادن یـک ناظـر، به نـام ال. بـام کوپـر، برای مشـاهدۀ 
رونـد محاکمـۀ اولـش تشـکر می کنـد: »ایـن کـه او در کنار 
مـا نشسـت گـواه دیگـری اسـت بـر ایـن کـه انسـان های 
باصداقـت و درسـت اندیش، و سـازمان های دموکراتیک، در 
سراسـر دنیـای متمـدن در مبـارزه بـرای تحقـق دموکراسـی 
در آفریقـای جنوبـی در جنـاح ما می ایسـتند.« شـِب پیش از 
دریافـت حکـم حبـس ابـدش، در جـون ۱۹۶4، هـم نامه ی 
و  نوشـت  آفریقـای جنوبـی  در  هلنـد  بـه سـفیر  مشـابهی 
گفـت: »می خواهیـم بدانیـد که ما شـما را یکـی از مهم ترین 
دوسـتان خودمـان می دانیـم، و اطمینـان داریـم کـه همچنان 
بـه مسـاعدت بـه مـردم مـا در مبارزات شـان علیـه تبعیـض 

نـژادی ادامه خواهیـد داد.«
مکاتباتـی هسـتند کـه در  پیشـتازِ  این هـا  نامه هایـی چـون 
سرتاسـر بیسـت و هفت سـال حبـس ماندال در جریـان بود، 
در دوره یـی که او به شـکل خسـتگی ناپذیر برای گسـترده تر 
کـردن و برقـرار نگـه داشـتن ایتـاف متنوعـی از نیروهـای 
پشـتیبان مبارزاتـش، هـم در داخـل کشـور و هـم در سـطح 
بین المللـی، تـاش می کـرد. افـراد طـرف توجـه او طیـف 
متنوعـی، از سـروران سـنتی و رهبـران قبایـل در آفریقـای 
جنوبـی تـا متحدان و هوادارانی که تبارشـان به جنوب آسـیا 
تعلـق داشـت و چهره های بانفـوذ خارجی در گوشـه و کنار 

دنیـا را در بـر می گرفتنـد.
راهـکار دیگـری کـه مانـدال اغلب بـه کار می بـرد رویکردی 
بـود کـه می شـود آن را »مقاومـت صلح آمیـز امـا اثرگـذار« 
نامیـد. یکـی از اولیـن یادداشـت های ویراسـتاران کتـاب بـه 

واکنـش مانـدال در مواجهـه با تهدیدات فیزیکـِی یک نگهبان 
زنـدان مربـوط می شـود: »جـرأت کنـی و دسـت روی مـن 
بلنـد کنـی، تـو را بـه باالتریـن دادگاه هـا در ایـن مملکـت 
می کشـانم، تـا آخـر کار که ببینم بـه اندازۀ یک موش کلیسـا 
مفلـوک و بی نـوا شـده ای.« ماجرای مشـهورتر دیگـر البته به 
ایـن مربـوط می شـد کـه مانـدال مصرانـه از سـایر زندانیـان 
می خواسـت بـه دسـتورهای نگهبانـان زندان بـرای تندتر راه 
رفتـن، در مواقعـی که آن ها را بیـرون می بردنـد، اعتنا نکنند. 
چنیـن برخـوردی بیـش از آن کـه یـک راهـکار باشـد یـک 
درس اخاقـی بـود، اثبـات این که همیشـه حـدی از توان و 
قـدرت در زندانیـان و حتـا بردهـگان وجـود دارد؛ همچنان 
کـه ایـن کتاب آشـکارا نشـان می دهـد، مانـدال در درازمدت 
از این گونـه تدبیرهـا بـرای افزایـش قـدرت نفـوذ خـود بـر 

اسـیرکنندهگان خویـش بهـره می گرفت.
محتـوای  مـورد  در  محدودیت هایـی  همیشـه  کـه  ایـن  بـا 
مکاتبـات مانـدال وجود داشـت، در اوایل سـال ۱۹۶۹ دولت 
بـر  اکیـدی روی آورد کـه  از محدودیت هـای  بـه کاسـتن 
تعـداد نامه هایـی کـه ماندال می توانسـت بنویسـد وضع کرده 
بـود، و ایـن البتـه سـوای نامه هایـی بـود کـه می توانسـت به 
مسـووالن زنـدان یا به مسـووالن نظام بنویسـد و محدودیتی 
در مـورد تعدادشـان وجـود نداشـت. ماندال در طـول دوران 
حبـس اش توانسـت بـر موانـع دسـت وپاگیر موجـود غلبـه 
کنـد، و نـه فقـط مطالعاتـش در رشـتۀ حقـوق را ادامـه داد 
بلکـه، بـرای بهتـر شـناختن دشـمنان و مخالفانـش، زبـان 
از  بعـد   ،۱۹۶۹ سـال  در  گرفـت.  فـرا  هـم  را  آفریکانـس 
هفـت سـال حبـس، مانـدال در نامه یـی بـه ماجرای شـورش 
آفریکانرهـا علیـه بریتانیایی هـا اشـاره می کنـد تا به روشـنی 
نشـان بدهـد کـه برخـوردی که بـا او شـده اساسـًا ریاکارانه 
و بزدالنـه بـوده و، با تاش برای به رسـمیت شـناخته شـدن 
وضعیتـش بـه عنـوان یـک زندانی سیاسـی، خواهـان آزادی 
خـود می شـود؛ در آن نامه از مـردان سفیدپوسـتی نام می برد 
کـه بـه شـش تـا هفت سـال حبـس محکـوم شـده و بعد از 

گذرانـدن کمتـر از یـک سـال در زنـدان آزاد شـده بودند.
شـانزده سـال بعـد، در سـال ۱۹85، مانـدال همچنـان همیـن 
اسـتدالل اخاقـی را پیـش می بـرد. هـدف نزدیـک بـود، اما 
هنـوز بـه هیچ رو در دیـدرس نبود. ماندال به همـراه زندانیان 
همبنـدش کـه بـه اتهامات مشـترکی در سـال ۱۹۶4 محاکمه 
شـده بودنـد، در نامه یـی بـه رئیس دولـت آفریقـای جنوبی، 
می نویسـد: »تـا آن جـا که به وضعیـت ما مربوط می شـود، ما 
مدت ها اسـت کـه دوره ی حبـس ابدمان را سـپری کرده ایم. 

در حـال حاضـر، عمـًا مـا را در بازداشـت پیشـگیرانه نگـه 
داشـته اند، بـدون ایـن کـه از حقـوق متعلـق بـه ایـن گـروه 
از زندانیـان برخـوردار شـویم.« دولـت کـه از وخامـت حال 
جسـمی مانـدال باخبـر شـد )اول سـرطان پروسـتات، و بعد 
سـل، احتمـاالً بـه دلیـل حبـس او در سـلول سـرد و نمور(، 
رفتـه رفته ورق برگشـت. مانـدال همچنان در زنـدان بود، اما 
حـاال همیـن زندانـی بود کـه دولت را گـروگان گرفتـه بود. 
رهبـران سفیدپوسـت آفریقـای جنوبـی دریافتنـد کـه بخـت 
یارشـان بـوده کـه طـرف مذاکـرۀ آن ها مـرد متیـن و اخاقًا 
اسـتواری مثـل مانـدال اسـت، کسـی کـه حـاال مشـهورترین 
زندانـی در سراسـر دنیـا شـده بـود: در حالی کـه اعتراضات 
سراسـر کشـور را در بـر گرفته بـود، رهبراِن به هـراس افتاده 
حـواس خـود را متوجه ایـن کردند که پیـش از آن که ماندال 

بمیـرد بـه توافقـی با او دسـت پیـدا کنند.
ابتـدا نقشـه های شـومی برای صدمـه زدن به سـامت ماندال 
و سـپس آزاد کـردن او در وضعیتـی وخیم مطرح شـد، تا به 
ایـن وسـیله از شهیدسـازی و پیامدهـای بالقـوه انفجاری اش 
اجتنـاب کننـد. امـا بعـد، به ناچـار، دولـت در صدد بـر آمد 
کـه مانـدال را به پذیرش آزادی مشـروط، متضمـن مراجعت 
او بـه زادگاه اش در منطقـۀ ترانسـکی و انصـراف از اقدامات 
خشـونت آمیز، متقاعـد کنـد. مانـدال ایـن نقشـه را هـم رد 
کـرد و آن را »اقدامـی زیرکانـه و حساب شـده بـرای گـم راه 
کـردن دنیـا« خوانـد: »آپارتایـد، کـه نـه فقـط سیاه پوسـتان 
بلکـه بخش قابل توجهی از سفیدپوسـتان هـم آن را محکوم 
می کننـد، بـه تنهایـی بزرگ ترین منشـأ خشـونت ورزی علیه 
مـردم مـا اسـت.« مانـدال خطـاب بـه رییـس دولـت نوشـته 
بـود: »مـا از شـما انتظـار داریـم کـه، به عنـوان رهبـر حزب 
ملـی، که عامل اسـتمرار بخشـیدن بـه آپارتایـد از طریق زور 
و خشـونت بـوده، خـود شـما نخسـتین کسـی باشـید که از 

خشـونت ورزی انصـراف می دهـد.«
قلبـی،  حملـۀ  بـه  بوتـا  شـدن  دچـار  بـا   ،۱۹8۹ سـال  در 
دکلـرک )F.W. de Klerk( جانشـین او بـه عنـوان رییس 
دولـت شـد و اشـتیاق بیشـتری بـرای مصالحـه بـا مانـدال 
در مـورد شـرایط پیشـنهادِی او نشـان داد. ایـن نرمـش نـه 
فقـط بـه دلیـل اراده ی آهنیـن ماندال بلکـه همچنین بـه دلیل 
خاتمـۀ جنـگ سـرد و خیـزش اعتراضـات در شـهرک های 
آفریقـای  کـه  اعتراضاتـی  شـد،  میسـر  سیاه پوست نشـین 
جنوبـی را بـه وضعیتـی کشـانده بـود کـه اعمـال حاکمیـت 
بـر آن تقریبـًا ناممکـن شـده بـود. در آن زمان، وینـی ماندال 
خـودش بـه عنـوان یک رهبر سیاسـی برجسـته ظهـور کرده 

بود، و بسـیاری از جوانان او را شـورانگیزترین نمادِ مقاومت 
می دیدنـد. در حالـی کـه تظاهـرات علیه آپارتاید در سراسـر 
دنیـای غـرب رواج یافتـه بـود، و شـرکت های امریکایـی بر 
اثـر کارزارهـای منـع سـرمایه گذاری مجبـور به ترک کشـور 
یـا کاهـش سـرمایه های خود شـده بودنـد، این نکتـه هرچه 
بیشـتر روشـن می شـد کـه آفریقـای جنوبـی باید بـه تغییر و 

تحـول تـن دهد.
در عیـن حـال، در اواخـر دورۀ حبـس مانـدال، بعضـی از 
ابـراز  چهره هـا، حتـا در سـتادهای »کنگـرۀ ملـی آفریقـا«، 
نگرانـی می کردنـد که ممکن اسـت دولت، از طریـق مذاکرۀ 
انحصـاری بـا مانـدال و محـروم کـردن او از مشـاورۀ آزادانه 
بـا سـایر رهبـران کنگره، بـه دنبال آن باشـد کـه در موقعیت 
مناسـب ترفنـدی بـه کار بگیـرد و چـه بسـا بـه توافقـی از 
طریـق مذاکـره دسـت پیدا کنـد که در حـد »آزادی سیاسـی 
کامـل« و »حاکمیـت بی قیدوشـرط اکثریـت« نباشـد. امـا در 
نهایـت، مانـدال همچنـان بـر ایـن نکتـه پـا فشـرد که سـایر 
اعضـای ارشـد کنگره، کـه مثل خـود او دهه هـا در زندان به 
سـر بـرده بودنـد، پیـش از او آزاد شـوند. خود او هـم نهایتًا 

در ۱۱ فبـروری ۱۹۹۰ آزاد شـد.
مانـدال بعـد از آزادی اش بـه عقایدی که در شـماری از اولین 
نوشـته هایش در زنـدان ابراز کـرده بود وفادار مانـد. جوهرۀ 
تفکـر او در نامـۀ سراسـر سرکشـانه یی انعـکاس یافته اسـت 
کـه در سـال ۱۹۶۷ از جزیـرۀ روبـن بـه یکـی از نهادهـای 
مربـوط بـه ادارۀ زندان ها در وزارت دادگسـتری نوشـت. در 
آن نامـه، مانـدال در برابـر اتهـام کمونیسـت بـودن از خـود 
دفـاع کـرده، و در عیـن حـال از محکـوم کـردن هـواداران 
کمونیسـت جنبـش مبارزه با تبعیض نژادی سـر بـاز می زند، 
و می گویـد: »تنهـا آرزوی مـن در زندهگـی ایـن اسـت، و 
همیشـه همیـن بـوده اسـت، کـه نقـش خـودم را در مبارزل 
ملـت ام علیـه سـرکوبگری و اسـتثمارگرِی سفیدپوسـتان ایفا 
کنـم. مـن بـرای حق مـردم آفریقـا مبـارزه می کنـم، این حق 
کـه خودشـان در کشـور خودشـان حکومـت کننـد. هرچند 
کـه ملی گرا هسـتم، به هیـچ عنـوان نژادگرا نیسـتم ... وظیفۀ 
اصلـی پیـش روی مـا سـرنگون  کـردن نظـامِ خودبرتربیـِن 
سفیدپوسـتان در تمـام شـکل ها و شـاخه های آن، و برقـرار 
کـردن حکومـت دموکراتیکـی اسـت کـه تمـام شـهروندان 
آفریقـای جنوبـی، فـارغ از جایـگاه اجتماعی شـان، یـا رنگ 
پوسـت و یـا اعتقـادات سیاسی شـان، بـا هماهنگـی کامل در 

آن در کنـار هـم بـه سـر خواهنـد برد.«

یادداشت های زیرزمینی: 
مـانـدال نلسـون  نامـه هـای  زنـداِن 
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د افغانسـتان د بـري حقونـو خپلواک کمېسـیون په پوځـي عملیاتو کې د 

ملکـي تلفاتو پر زیاتېـدو اندېښـنه څرګنده کړه.

د دې کمېسـون ویانـد بـال صدیقـي ازادي راډیو ته وویـل چې حکومتي 

ځواکونـه بایـد پوځـي او ملکي اهداف بېل کـړي او پـه عملیاتو کې دقت 

وکړي.

هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي.

بـال صدیقـي پـرون، د مـارچ پـه شپاړسـمه، ازادي راډیـو تـه وویـل: 

»هغـوی بایـد ملکي خلـک لـه پوځيانو، ملکي سـیمې له پوځـي محلونو 

تفکیـک کـړي. متأسـفانه، دوی یـو کـور مببـاروي چـې هلتـه ښـځې او 

ماشـومان وژل کېـږي، یـو بـل کار چـې حکومـت یې کـوالی يش دا دی 

چـې لـه هغو کسـانو رسه جـدي برخورد ويش چـې د ملکي تلفاتو سـبب 

کېږي.«

د افغانسـتان د ولـي جرګـې د دفاعي چارو د کمېسـیون غـړي عيل اکرب 

قاسـمي هم ورتـه نظـر څرګند کړ.

هغـه ازادي راډیـو تـه وویـل: »امنیتـي ځواکونـه بایـد عملیـات د دقیقـو 

معلوماتـو پـر اسـاس وکـړي او داسـې ونـه يش چـې ځینـې کسـان د 

سـیمه یيزو رقابتونـو او سـتونزو پـر اسـاس ناسـم معلومـات ورکـړي او 

زمـوږ امنیتـي ځواکونـه عمـل وربانـدې وکـړي.«

قاسـمي وویـل چـې وسـله وال طالبـان له ملکـي وګړو د انسـاين سـپر په 

توګـه کار اخيل.

د افغانسـتان ولسـمر پـرون د مـارچ پـه شپاړسـمه پـه ارګ کـې د امنیتي 

ارګانونـو د مرانـو رسه د ملکـي تلفاتـو د مخنیـوي پر څرنګـوايل خربې 

دي. کړي 

د ارګ خربپانـه وايـي چـې د امنیتـي ادارو مرانـو او پـه افغانسـتان کې د 

ناټـو د غـوڅ ماتـړ ماموریـت پـه پوځـي عملیاتـو کـې د ملکـي تلفاتو د 

مخنیـوي طرحـه ولسـمر ته وسـپارله.

پـه خربپانـه کـې د ولسـمر تـه د وړاندې شـوې طرحـې جزئیـات نه دي 

شـوي. څرګند 

ولسـمر غنـي تـر دې مخکـې ویـيل و چـې پـه پوځـي عملیاتـو کـې د 

ملکـي تلفاتـو شـمېر بـه صفر کـړي، خو پـه کابل کـې د ملګـرو ملتونو د 

سـیايس اسـتازي دفـر یا یونامـا د مارچ په څوارلسـمه د ابتدايـي څېړنو پر 

اسـاس وویـل چې د مـارچ په امته او نهمـه نېټه د افغانسـتان د حکومت د 

پلویانـو ځواکونـو په درېیـو عملیاتو کې ۲۴ ملکي وګړي وژل شـوي وو.

یونامـا وویـل چـې دا عملیـات پـه ننګرهـار، میـدان وردګ او پکتیـکا کې 

وو. شوي 

د یونامـا د خربپاڼـې پـه حوالـه، یـوازې د ننګرهـار په حصارک ولسـوالۍ 

کـې دیارلـس ښـځې او ماشـومان د مارچ پـه امته وژل شـوي وو.

د ارګ پـه خربپاڼـه کـې ویـل شـوي چـې ولسـمر محمـد ارشف غنـي 

پـرون د امنیتـي ادارو مرانـو ته سپارښـتنه کړې چې د ټولو داسـې پېښـو 

پـه اړه تحقیـق وکـړي او جزئیـات یـې وررسه رشیـک کـړي چـې د ملکي 

تلفاتـو ادعـا پـه کې شـوې ده.

پـه خربپانـه کې ویل شـوي چې د حکومت رهـربي د ملکي تلفاتـو په اړه 

د معلوماتو نشـتوالی نه يش منای.

پـه کابـل کـې د ملګرو ملتونو د سـیايس اسـتازي دفـر یا یونامـا د ۲۰۱۹ 

میـادي کال پـه فـربورۍ میاشـت کـې د ملکـي مصؤنیـت کلنـۍ رپوټ 

خپـور کړ.

د رپـوټ لـه مخـې، پـه ۲۰۱۸ میـادي کال کې تـر ۳۸۰۰ زیـات ملکي 

وګـړي چـې په هغه کې ۹۲۷ ماشـومان هـم وو، وژل شـوي او تر ۷۱۰۰ 

زیـات افغانـان په جګړه کـې زخميان شـوي دي.

د ملګـرو ملتونـو رپوټ وايـي چې د افغانسـتان حکومت پلـوي ځواکونه 

د ملکـي تلفاتو د ۲۴ فیصده مسـؤل دی.

د رپوټ پر اسـاس، د ملکي تلفاتو مسـؤلیت په سـلو کې ۱۴ د افغانسـتان 

امنیتي ځواکونو او په سـلو کې شـپږ نړیوالو قـواوو ته ور اوړي.

همـدا راز پـه سـلو کـې اوه دېـرش ملکـي تلفـات د طالبانو، په سـلو کې 

شـل د داعـش د خراسـان ډلـې او پـه سـلو کې شـپږ د نـورو غیر مسـؤلو 

وسـله والو ډلـو پـه حملـو کـې پېښ شـوي دي.

اعــام کــرده اســت  افغانســتان  مالیــه  وزارت 
ــی ۳۳  ــگاه های دولت ــتادان دانش ــات اس ــه معاش ک
درصــد نســبت بــه معاشــات فعلــی شــان افزایــش 

می یابــد.

ــن وزارت  ــروز از ســوی ای ــه دی ــی ک در خبرنامه ی
ــۀ فرهنگــی  ــده اســت: »کمیت ــه نشــر رســیده، آم ب
افزایــش  مقــرره  مســوده  اســتادان،  اتحادیــۀ 
ــای مســلکی  ــتادان و اعضــای کادره ــات اس معاش

ــه  ــی تهی ــات عال ــا وزارت تحصی را در مشــوره ب
نمــوده بودنــد، از اینکــه مقــرره متذکــره بــه شــکل 
غیــر عادالنــه و نامتــوازن تهیــه گردیــده و امکانــات 
ــود  ــه نشــده ب ــر گرفت ــز در آن در نظ بودجــوی نی
ــد.  ــه رد گردی ــوی وزارت مالی ــل از س ــدی قب چن
جانبــه  همــه  بطــور  موضــوع  این کــه  بــرای 
بررســی گــردد کمیتــه ای در زمینــه ایجــاد گردیــد«.

ــۀ  ــه کمیت ــت ک ــده اس ــه آم ــن خبرنام ــۀ ای در ادام
فرهنگــی اتحادیــه اســتادان متشــکل از وزارت  هــای 
عدلیــه، مالیــه و تحصیــات عالــی افغانســتان 
مقــررۀ جدیــدی را بــا درنظرداشــت اصــل تــوازن 
و تعــادل و امکانــات بودجــوی ترتیــب کــرده کــه 
ــی شــده اســت. ــخ 2۱ حــوت ۱۳۹۷ نهای ــه تاری ب
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــان داده اس ــن وزارت اطمن ای
ــگاه های  ــتادان دانش ــات اس ــد، معاش ــرره جدی مق
دولتــی ۳۳ درصــد نســبت بــه معــاش کنونــی شــان 

ــد. ــش می یاب افزای
ایــن درحالــی اســت کــه از حــدود یــک هفتــه بــه 
ــل و  ــگاه  کاب ــتادان دانش ــماری از اس ــو، ش این س
ــود  ــه نب ــش ب ــات دیگــر، در واکن شــماری از والی
ــرای پرداخــت  ــی ب ــیوه ای مشــخص و قانون کارش
امتیــازات و معاشــات شــان از ســوی وزارت مالیــه 

ــد. ــه اعتصــاب درســی زده ان دســت ب
ــی کــه حکومــت  ــا زمان ــد ت ــد کــرده ان ــان تأکی آن
ــان  ــد، همچن ــه نکن ــان توج ــت های ش ــه خواس ب
ــه  ــه اعتصــاب درســی خــود ادامــه می دهنــد و ب ب

ــد شــد. ــز حاضــر نخواهن درس نی

به مقام محترم ریاست برشنا!
نمی دانیـم جنـاب شـان در جریـان قـرار دارنـد یـا 
نـه کـه خـاف ادعـای سـخنگوی محترم شـان که 
روزانـه در شـهر کابـل صـرف دو سـاعت پرچاوی 
مطابـق  کـه  محلـی   اول  مکروریـان  دارنـد،  بـرق 
نورم هـای مدنـی نمی تواننـد به غیر از بـرق و مرکز 
گرمـی از وسـایل تسـخین و تنویر دیگری اسـتفاده 
نماینـد، نبود بـرق باعث نبود آب سـبب گندیده گی 
و تعفـن اپارتمان هـا می گـردد. روزانه بیشـتر از ۱4 

سـاعت از موجودیـت بـرق محـروم اند.
بـه ایـن اسـاس ادعـای توزیـع عادالنۀ بـرق، تأمین 
عدالـت اجتماعـی و عـدم تبعیـض بین شـهروندان 
کشـور حـرف واهـی و میان تهـی بـه جـا خواهـد 

مانـد. ممکـن اسـت مقـام محتـرم در جریـان قـرار 
داده نشـده باشـند کـه بعـد جنگ های خانمان سـوز 
و ویرانـی مکروریـان اول مشـمول آن بـود کـه بـه 

باقـی  آن  از  دیگـری  چیـزی  دیـواری  چـار  جـز 
نمانـده بـود کـه بـا پـول شـخصی خـود بازسـازی 
و بـه کمـک کارمنـدان فنـی بـرق فعـال کـرده اند؛ 
امـا در ازای آن امـروز از نعمـت بـرق محـرم انـد 
امـا قریه جـات همجـوار آن ماننـد یکه تـوت، قلعـۀ 
زمـان خـان، سـمنت خانـه، شـهرک البـرز و... بـه 
مراتـب بیشـتر از مکروریان از مزایایی برق مسـتفید 

می گردنـد. 
لهـذا مراتـب مقـام محترم به عرض رسـانده شـد تا 
بـه منظور رفـع تبعیـض، تأمین عدالـت اجتماعی و 
تسـاوی حقـوق شـهروندی در توزیـع عادالنۀ برق 

مـا را یاری رسـانده منـت گذارند.

با عرض حرمت فراوان
نماینده گی از مکروریان اول

وزارت مالیه:
 معـاشات استـادان دانشـگاه های دولتـی
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مردم مکروریاِن اول کفارۀ کدام گناه  را می پردازند؟

د برشي حقونو کمېسیون: 

حکـومت دې پـوځـي 

او ملـکي اهـداف بېل او عملیـاتو کـې دقت وکـړي
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