
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

دو سال تأخری؛ 
طرح همسان سازی معاش کارمندان دولیت به کجا رسیده است؟

نهایی نشده و معلوم نیست که چه وقت نهایی و در ادارات 
دولتی افغانستان تطبیق خواهد شد. همچنان این موضوع 
به بحث گرفته  نمایندگان  اخیر مجلس  در چند نشست 
معاش  همسان  سازی  طرح  که  می گوید  مجلس  و  شده 

کارمندان دولتی را | صفحه 4

طرح   1397 قوس   27 در  ملی  وحدت  حکومت  کابینه 
کلیت  در  را  دولتی  کارمندان  معاشات  همسان سازی 
کارمندان  معاش  آن  براساس  بود  قرار  که  کرد  تصویب 
پایین رتبه افزایش و معاش کارمندان بلندرتبه کاهش یابد، 
اما تاکنون که دو سال از تصویب آن می گذرد، این طرح 

پروان  والیت  در  امنیتی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
مسلح  افراد  حمله ی  نتیجه ی  در  که  می گویند 

ناشناس بر یک خانه ی مسکونی در ولسوالی...
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فروش آب و 
واکسن، یک مرد 

چینی را ثروتمندترین 
فرد آسیا کرد

اقدام بورس 
نیویورک علیه 
شرکت های بزرگ 
مخابراتی چین صفحه 6صفحه 6

صحت  وزیر  عثمانی،  احمدجواد  برکناری 
را  زیادی  گمانه های  و  خبرساز شده  افغانستان 
است.  انداخته  راه  به  اجتماعی  شبکه های  در 
یا  شده  برکنار  عثمانی  آقای  که  نیست  معلوم 
محرم«  »اشد  نامه ی  در  است.  کرده  استعفای 
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری که به 
رسانه ها درز کرده، آمده است که رییس جمهور 
دریافت  را  عامه  صحت  وزیر  استعفانامه  غنی 
وزیر  »استعفای  که  گفته  و  کرده  مطالعه  و 
با  عثمانی  آقای  اما  است.«  منظور  صاحب 
انتشار ویدیویی گفته است که او استعفا نکرده 
ظاهرا  است.  کرده  برکنار  را  او  رییس جمهور  و 
دلیل برکناری وزیر صحت مسأله ی فساد است. 
کاری که از نظر آقای عثمانی توطئه ی سیاسی 
است. مسأله ی برکناری یا استعفای او در حالی 
مطرح می شود که دو روز پیش بستگان او به 

اتهام فساد بازداشت شده بودند. 
صحت  عامه  وزیر  برکناری  و  عزل  شیوه ی 
اگر  می رسد.  به نظر  مبهم  و  پرسش برانگیز 
کرده،  برکنار  را  عثمانی  آقای  رییس جمهور 
امور  اداره ی  نامه ی  تناقض  از  پر  محتوای 
برکناری  معناست.  چه  به  ریاست جمهوری 
کارمندان دولتی از صالحیت رییس جمهور است 

و این حق را قانون اساسی داده است و...
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فوزیه کوفی: 
افغانستاِن پس از ۲۰۰۱، 
برای طالبان قابل هضم نیست 

مدیرمسئول رادیو صدای غور 
ور شد تر

از سرگیری گفت وگوهای صلح؛ 
اولویت مذاکرات چیست؟

»مرد جعبه یی« 
و ولگردان شوربخت

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

صفحه 8
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صفحه 2
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اطالعات روز: فوزیه کوفی، عضو هیأت 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
می گوید که پیشرفت ها و واقعیت های پس از سال 
2۰۰1 میالدی در افغانستان برای گروه طالبان...

فیسبوک »ماشنی 
روز قیامت« است )2(

امریکایی  مقامات  گذشته  »در  می گوید:  گلتزر 
را  نازی ها  پروپاگاندای  مثال  می توانستند  دست کم 
را  آنچه  و  در طول جنگ جهانی دوم مطالعه کنند 
که نازی ها می خواستند مردم باور کنند، کامال درک 
کنند. امروز کار از »حباب فیلتر« گذشته و به »کفن 
در  دیگران  نمی دانم  حتا  من  است.  رسیده  فیلتر« 
تجربه شخصی چه چیزی را در فیسبوک می بینند.« 
که  حوزه  این  کارشناس  دیگر  مک کورد«،  »ماری 
محافظت  و  دادخواهی  »انستیتوت  حقوقی  رییس 
قانونی« در دانشکده حقوق جورج تاون است به من 
از نظر ترویج   8kun او معتقد است شاید گفت که 
خاطر  به  فیسبوک  اما  باشد،  بی مالحظه تر  خشونت 
وسعتی که دارد »از جهاتی بدتر است.« او می گوید : 
»ورود به فیسبوک هیچ مانعی ندارد. در هر موقعیتی 
که خشونت افراطی رخ داده باشد و ما به فیسبوک 
رفته باشیم حتما پست های فسیبوکی مرتبط با آن را 

دیدیم. پست هایی که همزمان به...
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صفحه 2

کرونا در افغانستان؛ 
در شبانه روز 

گذشته ۱۰ نفر 
جان داده اند

حمله ی افراد مسلح ناشناس 
بر یک خانه در پروان؛ 

مادر کشته و پسر زخمی شدند
یک عضو 

رهبری »شورای 
هزاره های اهل 
سنت افغانستان« 
در کابل ترور شد

»قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق. مردان 
بزرگ همیشه مردان بدی اند، حتا وقتی که به جای اقتدار 
از نفوذ خود استفاده می کنند.« زمان زیادی از این جمله 
معروف جان اکتون، فیلسوف و مورخ انگلیسی می گذرد. 

تاریخ سیاسی و اجتماعی برخی جوامع | صفحه 5

یر  تقلیل کارکردهای پارملان ز
سایه سنگنی اتهامات فساد

برکناری یا کناره گریی؟

غنی: 

برای وزارت صحت عامه 
سرپرست جدید تعیین می شود
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خویش را معذول بپندارند.«
پیش  روز  چند  که  است  درحالی  این 
در  نفر  چهار  بازداشت  از  کل  دادستانی 
اتهام  به  عامه  صحت  وزارت  مربوطات 
وزارت  این  کارمندان  از  رشوت  مطالبه ی 

خبر داد.
گفته شده بود که بازداشت شدگان؛ برادر و 
پسر کاکای احمدجواد عثمانی، وزیر صحت 
عامه و دو نفر دیگر از جمله یک مشاور آقای 

عثمانی است.
بازداشت  عامه  وزارت صحت  آن،  دنبال  به 
به  آنان  که  گفت  اما  کرد،  رد  را  افراد  این 
صحت  وزیر  همکاری  و  خودشان  خواست 

برای تحقیق به دادستانی کل رفته اند.
نشست  یک  در  عثمانی  آقای  نیز  دیروز 
هم  اتفاق  اگر  حتا  جرم  که  گفت  خبری 
بیفتد یک عمل شخصی است و او در اجرای 
عدالت با نهادهای عدلی و قضایی همکاری 

می کند.

در صفحه ی فیس بوک خود گفته بود که او 
از  را  مکتوبی  اما  نکرده،  استعفا  مقامش  از 
آدرس اداره ی امور ریاست جمهوری دریافت 
کرده که در آن استعفایش منظور شده است.

همچنان آقای عثمانی در یک پیام ویدیویی 
روز  دو  غنی  رییس جمهور  که  است  گفته 
از  که  است  خواسته  او  از  دیروز  و  پیش 
با ارائه ی دلیل  مقامش استعفا بدهد، اما او 

از استعفا خودداری کرده است.
ریاست جمهوری  امور  اداره ی  مکتوب  در 
روز  که  عامه  صحت  وزارت  عنوانی 
پنج شنبه، 11 جدی صادر شده، آمده است 
استعفای  غنی  اشرف  رییس جمهور  که 
را  عامه  صحت  وزیر  عثمانی،  احمدجواد 

منظور کرده است.
در مکتوب همچنان آمده است: »استعفای 
و هر مدیری که  است  منظور  وزیر صاحب 
شود  واقع  گسترده  فساد  نظارتش  تحت 
باشد،  داشته  وجود  ابهام  اگر  است  مسئول 

مقرری ها  فهرست های  تمامی  او  امضای 
بی اعتبار می باشد.

وزارت  در  کاری  فضای  او،  گفته ی  به 
صحت عامه باید فضای همکاری، همدلی و 
محکم  اراده ی  همچنان  و  باشد  همبستگی 

برای اصالح وجود داشته باشد.
واضح  معیارها  که  است  گفته  غنی  آقای 
گرفته  صورت  سلیقه ای  رفتارهای  می شود، 
ماه  شش  قراردادهای  روند  در  و  نمی تواند 

گذشته نیز تجدیدنظر صورت می گیرد.
او افزوده است که باید در وزارت صحت عامه 
منابع  الکترونیک  مدیریت  واضح  سیستم 
ایجاد شود. همچنان به گفته ی او، برنامه ی 
واکسین  برنامه های  سایر  و  پولیو  با  مبارزه 
در داخل وزارت می آید و کارهای موازی نیز 

متوقف می شود.
تعیین  از  درحالی  غنی  رییس جمهور 
سرپرست جدید برای وزارت صحت عامه خبر 
می دهد که دو روز پیش احمدجواد عثمانی 

احمدجواد  برکناری  پی  در  روز:  اطالعات 
عثمانی از وزارت صحت عامه، محمداشرف 
که  می گوید  کشور  رییس جمهوری  غنی، 
تعیین  جدید  سرپرست  وزارت  این  برای 

می شود.
خبرنامه ای  نشر  با  ریاست جمهوری  ارگ 
گفته است که آقای غنی این موضوع را شام 
دو روز پیش )پنج شنبه، 11 جدی( در دیدار 
با معینان و مسئوالن وزارت صحت عامه در 

مقر این وزارت مطرح کرده است.
 به نقل از خبرنامه، او »وضعیت پیش آمده« 
و  »غمناک«  را  عامه  صحت  وزارت  در 
این  »در  است:  افزوده  خوانده،  توهین آمیز 
سرپرست  نمی آید،  سیاسی  شخص  وزارت 
مسلکی  مسئول  یک  و  می شود  تعیین 

خواهید داشت.«
رییس جمهور همچنان تأکید کرده است که 
تمامی تغییرات و تعیینات در وزارت صحت 
عامه باید براساس قانون صورت گیرد و بدون 

غین: 

پرست جدید تعینی می شود برای وزارت صحت عامه رس

او  اعالم کرد که  شد. گرچند وزارت داخله 
تعدادی  و  او  خانواده ی  اما  کرد،  خودکشی 
او  بود که  نهادهای حامی رسانه ها گفته  از 

به گونه ی مرموز کشته شده است.
یک روز قبل از آن در تاریخ 2۰ قوس، ماللی 
میوند، گوینده ی تلویزیون خصوصی انعکاس 
ننگرهار  شهر  در  مسلح  افراد  حمله ی  در 
کشته شد. در ۶ قوس محمدرفیع صدیقی، 
خصوصی  تلویزیون  پیشین  عامل  رییس 
خورشید در ولسوالی قره باغ کابل کشته شد. 
گازگرفتگی  را  او  مرگ  دلیل  داخله  وزارت 
اعالم کرد، اما همکارانش گفته بودند که او 

توسط افراد ناشناس کشته شده است.
الیاس داعی، خبرنگار محلی  در 22 عقرب 
یک  در  نیز  هلمند  والیت  در  آزادی  رادیو 

انفجار کشته شد.
قبل از آن، در تاریخ 17 عقرب نیز، یماس 
خصوصی  تلویزیون  سابق  مجری  سیاوش، 
»طلوع نیوز« نیز در انفجاری در شهر کابل 

کشته شد. 

 1 تاریخ  در  این  از  پیش  می شود.  کشته 
اتحادیه ی  رییس  نیکزاد،  رحمت اهلل  جدی، 
خبرنگاران والیت غزنی و خبرنگار تلویزیون 
»الجزیره« و »اسوشیتدپرس« در شهر غزنی 

کشته شد.
آریانا  تلویزیون  گوینده ی  امینی،  فردین 
نیز در 21 قوس در شهر کابل کشته  نیوز 

برای  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
شده  کشور  این  در  خبرنگاران  از  حفاظت 
نخستین  او  که  گفته  سازمان  این  است. 
 2۰21 سال  در  که  می باشد  روزنامه نگاری 

میالدی کشته شده است.
خبرنگاری  هفتمین  ایماق،  عادل  بسم اهلل 
است که در کم تر از دو ماه گذشته در کشور 

در  امنیتی  منابع  هرات:   – روز  اطالعات 
والیت غور تأیید می کنند که بسم اهلل عادل 
ایماق،  مدیرمسئول رادیو صدای غور توسط 

افراد مسلح ناشناس ترور شده است.
فرماندهی  سرپرست  نیکزاد،   نیک محمد 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  غور  پولیس 
 12 )جمعه،  دیروز  عصر  رویداد  این  که 
جدی( در منطقه ی »بره خانه« در غرب شهر 

فیروزکوه، مرکز این والیت رخ داده است.
ناشناس  افراد مسلح  افزود که  نیکزاد  آقای 
پس از ترور مدیرمسئول این رسانه ی محلی 
پولیس  تالش  متواری شده اند،  اما  محل  از 

برای بازداشت عامالن آن جریان دارد.
او،  جسد این فرد جهت تحقیقات  به گفته 
منتقل  غور  مرکزی  شفاخانه ی  به  بیشتر 

شده است.
در  مرز  بدون  گزارش گران  حال  همین  در 
را  ایماق  عادل  بسم اهلل  کشته شدن  تویتی 
در  جدی  تحقیق  خواهان  و  کرده  محکوم 
مورد قتل او توسط دولت افغانستان و اقدام 

مدیرمسئول رادیو صدای غور ترور شد

که  می شود  مطرح  درحالی  گفته ها  این 
دولت  صلح  مذاکرات  بعدی  دور  است  قرار 
افغانستان با گروه طالبان تا چهار روز دیگر 
)1۶ جدی( آغاز شود. این مذاکرات در 22 
سنبله ی سال جاری در دوحه گشایش یافت.

هیأت های  تا  گرفت  زمان  ماه  سه  حدود 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
به  و گروه طالبان روی طرزالعمل مذاکرات 
از  پس  طرف  دو  هیأت های  برسند.  توافق 
توافق روی طرزالعمل، به منظور مشورت های 
بیشتر روی آجندای مذاکرات، به توقف سه 

هفته ای مذاکرات توافق کردند.

افزود که موانع عمده بر سر راه دستیابی به 
صلح مبتنی بر عدالت و کرامت، عدم آمادگی 
طرف طالبان برای توافق بر یک نظام مبتنی 

بر عدالت و انصاف است.
آقای احمدی اما تأکید کرد که این آمادگی 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  جانب  در 
افزود: »در جمهوری اسالمی  او  وجود دارد. 
که  دارد  وجود  آمادگی  این  ]افغانستان[ 
به  را  کنونی  جمهوری  نظام  همین  بتوانیم 
گونه ای پیکربندی مجدد کنیم که طالبان در 
چارچوب این سیستم و نظام از جایگاه خوبی 

برخوردار باشند.«

تکثر الزمه ی یک  و  تنوع  تأکید کرد که  او 
جامعه ی انسانی است و این گروه با پذیرفتن 
آن باید با زندگی در جامعه ی افغانستان آماده 

شود.
عضو  احمدی،  محمدامین  حال،  همین  در 
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  دیگر 
اسالمی افغانستان نیز در این نشست گفت 
که دیدگاه گروه طالبان معطوف به نوعی از 
اراده ی قدرت است که با نظام سیاسی مبتنی 

بر »انصاف« و »عدالت« فاصله دارد.
نظام  اساس  را  »عدالت«  و  »انصاف«  او 
خوانده،  »مشارکت پذیر«  و  عادالنه  سیاسی 

هیأت  عضو  کوفی،  فوزیه  روز:  اطالعات 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
می گوید که پیشرفت ها و واقعیت های پس از 
سال 2۰۰1 میالدی در افغانستان برای گروه 

طالبان قابل درک نیست.
خانم کوفی که دیروز )جمعه، 12 جدی( در 
نشستی تحت نام »چشم انداز صلح« در کابل 
صحبت می کرد، کثرت گرایی، تنوع گروه های 
اجتماعی، مدنی و سیاسی و آزادی های فردی 
را از جمله ی واقعیت های دو دهه ی اخیر در 
این  هنوز  طالبان  که  گفت  و  خواند  کشور 

واقعت ها را »هضم« نمی توانند.

یه کویف:  فوز

 پس از ۲۰۰۱، برای طالبان قابل هضم نیست 
ِ
افغانستان

یک عضو رهربی »شورای هزاره های اهل سنت افغانستان« در کابل ترور شد
است که او از جوانان فعال و مردمی ولسوالی نهرین والیت بغالن بوده و از سال ها به این 

طرف در مقابل هر نوع بی عدالتی و تبعیض مبارزه کرده است.
شورای سراسری هزاره های اهل سنت افغانستان همچنان کشته شدن عابد جاهد را یک 
ضایعه ی بزرگ خوانده و خواهان بازداشت و به محاکمه کشاندن عامالن ترور او شده است.

در همین حال، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان گفته است که 
عابد جاهد عضو این حزب بوده و سال ها برای تأمین عدالت اجتماعی و »تثبیت جایگاه 

سیاسی و عادالنه ی هزاره ها« در کشور مبارزه ی سیاسی و فرهنگی کرده است.
هنوز مسئولیت ترور این عضو شورای رهبری هزاره های اهل سنت افغانستان را شخص و 

یا گروهی به عهده نگرفته است.

اطالعات روز: فرماندهی پولیس کابل تأیید می کند که عابد جاهد، عضو رهبری »شورای 
هزاره های اهل سنت افغانستان« توسط افراد ناشناس در شهر کابل ترور شده است.

فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس کابل به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
مربوطات  از  کابل،  بوستان  جاده ی  در  )پنج شنبه، 11 جدی(  پیش  روز  دو  شام  رویداد 

ناحیه ی هفدهم این شهر رخ داده است.
آقای فرامرز جزئیات بیشتری در این مورد ارایه نکرد، اما گفت که قضیه ی ترور عابد جاهد 

تحت کار نیروهای مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
در همین حال، شورای سراسری هزاره های اهل سنت افغانستان در اعالمیه ای گفته است 
که عابد جاهد توسط »دشمنان تاریک اندیش« به قتل رسیده است. در اعالمیه گفته شده 

حمله ی افراد مسلح ناشناس بر یک خانه در پروان؛ مادر کشته و پرس زخمی شدند
آقای هاشمی افزود که در این حمله ی افراد مسلح، یک پسر 23 ساله ی این زن زخمی 

شده است. این فرد هم اکنون برای درمان به شفاخانه منتقل شده است.
نفر  دو  این خانواده، حمله کنندگان  اعضای  اظهارات  براساس  که  او گفت  از سویی هم، 
بوده اند. او تأکید کرد که این قضیه تحت بررسی پولیس قرار دارد و تالش پولیس برای 

بازداشت عامالن آن نیز آغاز شده است.
مسئولیت این رویداد را هنوز شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت پروان می گویند که در نتیجه ی حمله ی افراد 
مسلح ناشناس بر یک خانه ی مسکونی در ولسوالی جبل السراج این والیت، یک زن کشته 

شده است.
محمدصادق هاشمی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی پروان به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این رویداد دو شب پیش )پنج شنبه، 11 جدی( در روستای »خواجه محمدخیل« ولسوالی 

جبل السراج رخ داده است.

ریاست جمهوری  نهاد  که  نیست  نیازی 
دروغ  به  دولتی  کارمندان  برکناری  برای 
خبرساز  ماجرای  از  که  آنچه  شود.  متوسل 
که  است  این  می آید  به دست  عثمانی  آقای 
کناره گیری  خودش  و  شده  عزل  وزارت  از  او 
نکرده است. در شروع نامه ی اشد محرم اداره 
که  است  گفته  غنی  ریاست جمهوری  امور 
استعفای آقای وزیر صحت را در یافت کرده، 
درحالی که آقای عثمانی تأکید دارد به رغم دو 
بار تماس تلفنی غنی و درخواست استعفا، او 
استعفانامه ای به رییس جمهور نفرستاده است.

صحت   وزیر  پرسش برانگیز  برکناری  مسأله ی 
خبرساز  که  نیست  اولین بار  افغانستان  عامه  
که  ملی  وحدت  حکومت  شروع  با  می شود. 
به تصفیه حساب  به قدرت رسید،  آقای غنی 
با تعدادی از کارمندان دولتی شروع کرد. این 
ملی  وحدت  حکومت  طول  در  کماکان  رویه 
از  زیادی  شماری  رییس جمهور  یافت.  ادامه 
اعضای حکومتی را یا عزل کرد یا همزمان با 
عزل به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد. 
دولتی،  کارمندان  برکناری  تا جایی که شیوه 
مراتب حکومتی  پایین ترین  تا  باال  رده های  از 
ملی  وحدت  حکومت  برنامه  در  اصل  یک  به 

بدل شد. 
اتهام آقای عثمانی و دلیل برکناری او مسأله ی 
فساد و نقش ضعیف او در برخورد با این پدیده 
برای  افغانستان  در  فساد  است.  شده  خوانده 
هیچ کسی پوشیده نیست. افغانستان بر مبنای 
فهرست  صدر  در  فساد،  ارزیابی  شاخص های 
قرار دارد. ولی آنچه این برخورد ها و برکناری ها 
را با سوال بزرگ روبه رو می کند، این است که 
افرادی  با  آیا واقعا برخورد رییس جمهور غنی 
که به گمان او آلوده با فسادند، همین مسأله 
وجود  پرده  پشت  دیگری  بحث های  یا  است 
آتش  ملی  وحدت  حکومت  زمان  در  دارد. 
وزرایی  دامن  بیشتر  غنی  آقای  اصالح طلبی 
بود.  به جناح سپیدار  مربوط  که  را می گرفت 
رییس جمهور مسأله مبارزه با فساد را بدل به 
یک کارت سیاسی کرده بود. در جنجال تازه، 
نور  آقای  مورد حمایت  افراد  از  عثمانی  جواد 
است در واقع این وزارت سهم آقای نور در بدل 
حمایت او از غنی در بازی های انتخاباتی بود. 
این مسأله که برکناری آقای عثمانی با اختالف 
عطامحمد نور با معاون اول رییس جمهور و در 
کل ارگ ارتباط دارد، در محافل سیاسی گرم 

است. 
نام فساد می تواند ویرانگر  تصفیه سیاسی زیر 
باشد. بیشتر از این چهره حکومت را در پیشگاه 
مردم مخدوش می کند. از طرف دیگر، این کار 
نه تنها به مبارزه با فساد کمکی نخواهد کرد که 
بیشتر ارگ را در معرض اتهام برخورد سیاسی 

با فساد قرار می دهد.

کرونا در افغانستان؛ 
در شبانه روز گذشته 

۱۰ نفر جان داده اند
کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
گذشته  ساعت  بیست وچهار  در  که  می گوید 
121۸ نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا را تست 
آن  نمونه ی   73 آزمایش  نتایج  که  است  کرده 

مثبت تشخیص شده است.
والیت های  در  کرونا  مثبت  موارد  تعداد  این 
کابل، هرات، قندهار، تخار، پکتیا، قندوز، پروان، 
بادغیس، میدان وردک، کاپیسا، غور، زابل، ارزگان 

و فاریاب به ثبت رسیده است.
مبتالیان  مجموعی  شمار  رویدادها،  این  ثبت  با 
روز  نخستین  از  افغانستان  در  کرونا  ویروس  به 
 ۵۸۶ و  هزار   ۵2 به  تاکنون  ویروس  این  شیوع 

نفر رسیده است.
در  عامه،  صحت  وزارت  معلومات  براساس 
بیست وچهار ساعت گذشته 1۰ مورد مرگ ناشی 

از کرونا در کشور به ثبت رسیده است.
هرات،  کابل،  والیت های  در  افراد  تعداد  این 
به  ابتال  دلیل  به  پکتیکا  و  پروان  بلخ،  قندهار، 

کووید19 جان باخته اند.
مریضی  از  ناشی  فوتی های  مجموعی  شمار 
کووید19 در افغانستان تا دیروز به دو هزار و 21 

نفر افزایش یافته است.
همچنان، در یک شبانه روز گذشته 1۶9 مریض 
قندهار،  هرات،  کابل،  والیت های  در  کووید19 

بلخ، پکتیا، بادغیس و قندوز بهبود یافته اند.
به این ترتیب، شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا 
یافته  افزایش  نفر  به ۴2 هزار و 17۵  در کشور 

است.
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بـرای پیش بینـی آینـده بـود.
در همـان سـال ها کاهن در آرزوی سـاختن ماشـین فرضی 
خـود بود تـا چارچوب فلسـفی را برای تهدیدهـای جدیدی 
کـه بشـریت با آن روبـرو بود فراهـم کند. او آن را »ماشـین 
روز قیامـت« و همچنیـن »ماشـین روز قیامـت در شـتاب« 
»اسـتنلی  نامیـد.  پیمـان کشـتار«  »ماشـین  و همچنیـن 
کوبریـک« ایـن مفهـوم را بـرای فیلـم »دکتـر اسـترنجالو« 
وام گرفتـه اسـت. دکتـر اسـترنجالو، ستایشـی سـینمایی 
از تقدیرگرایـی اسـت کـه زندگـی در مواجهـه بـا نابـودی 

هسـته ای به همـراه آورد.
حـس  انترنـت  شـکنندگی  مـورد  در  امـروز  تقدیرگرایـی 
مشـابهی دارد. ما هنـوز در مرحله ابتدایـی انقالب دیجیتال 
سـه گانه انترنـت، تلفـن هوشـمند و شـبکه اجتماعـی قـرن 
هسـتیم و خودمـان را در محیـط اطالعاتـی خطرنـاک و 
ناپایـدار یافته ایـم. محیطـی کـه در آن مـا از مقاومـت در 
برابـر نیروهـای سؤاسـتفاده گر کـه می دانیـم بـر مـا اعمـال 
می شـود، امـا اکثـرا نامرئـی باقـی می مانـد، ناتوان هسـتیم. 
ماشـین روز قیامـت درسـی به ما می دهـد، این که مـا نباید 
شـرایط فعلـی را بپذیریم. هیچ دسـتگاه واحـدی نباید قادر 

بـه کنتـرل این قـدرت آدم باشـد.
اگـر عصـر خـرد تا حـدی واکنشـی بـه پیدایـش چاپ خانه 
بـود و آینده گرایـی دهـه 19۶۰ واکنشـی بـه بمـب اتمـی، 
مـا بـرای زندگـی در عصـر شـبکه اجتماعـی بـه چارچـوب 
فلسـفی و اخالقـی جدیـدی نیـاز داریـم، بـه یـک عصـر 
»روشـن گری« جدیـد در عصـر اطالعـات و داده؛ شـروعی 
کـه مـا را بـه واقعیـت مشـترک و تجربه گرایـی بازگردانـد.
»انرو بوسـورث«، از مدیران دیرینه فیسـبوک این شـبکه را 
بـا شـکر )Sugar( مقایسـه کـرده اسـت. از ایـن جهت که 
شـکر »خوشـمزه« اسـت اما بیشـترین لـذت را وقتـی دارد 
کـه حـد میانـه را در مصـرف آن در نظـر داشـته باشـیم. او 
در یادداشـتی که سـال گذشـته در شـبکه داخلی فیسبوک 
پسـت شـد، در راسـتای داشـتن فلسفه مسـئولیت شخصی 
اسـتدالل کـرده اسـت. او نوشـته: »پـدر بـزرگ مـن چنین 
موضعـی را نسـبت بـه بیکن اتخاذ کـرد و مـن او رابه خاطر 
آن تحسـین می کنم. و رسـانه های اجتماعی احتماال بسـیار 
کمتـر کشـنده تر از بیکـن هسـتند.« امـا دیـدن فیسـبوک 
صرفـا به  عنوان وسـیله ای برای مصـرف فردی، ایـن واقعیت 
می گیـرد.  نادیـده  اسـت،  شـبکه  یـک  فیسـبوک  کـه  را 
فیسـبوک همچنین یـک »بیزنس« و جایی اسـت که مردم 
در آن بـا یک دیگـر وقـت می گذراننـد. بـه عبارتـی دیگـر، 
اگـر شـما صاحـب فروشـگاهی بودیـد و شـخصی وارد آن 
می شـد و شـروع بـه فریـادزدن پروپاگاندای نـازی یا جذب 
تروریسـت درحالـی کـه کنـار صنـدوق پول تـان ایسـتاده، 
می کـرد، آیـا شـما به  عنـوان صاحب مغازه دوسـت داشـتید 

بـه مشـتریان تان بگوییـد کـه نمی توانیـد مداخلـه کنید؟
هرکسـی کـه به طـور جـدی بـه فکـر کاهـش دادن ضـرر 
شـبکه های اجتماعـی بـرای بشـریت اسـت، بایـد بـه فکـر 
ترک کـردن فیسـبوک و انسـتاگرام و توییتـر و هـر محیـط 
اطالعاتـی تحریـف شـده الگوریتمـی دیگـری باشـد کـه از 
مـردم سوءاسـتفاده می کنـد. ولـی مـا بایـد دید وسـیع تری 
دربـاره آنچـه انجـام آن بـرای رفـع خرابـی و شـکنندگی 
شـبکه اجتماعی الزم اسـت، اتخـاذ کنیم. این کار مسـتلزم 
بـه چالش کشـیدن منطـق پلتفرم هـای امـروزی و در درجه 
اول مسـتلزم بـه چالش کشـیدن مفهـوم مقیـاس میلیونـی 
به  عنـوان راهـی کـه انسـان ها را جمـع می کنـد، اسـت. اگر 
مقیاس میلیونی همان چیزی باشـد که به فیسـبوک قدرت 
می دهـد و ایـن پلتفرم را خطرناک می سـازد، اقـدام جمعی 
در برابـر وب امـروز برای آوردن تغییر ضروری اسـت. منطق 
موجـود وب می گویـد کـه پلتفرم هـای اجتماعـی در ازای 
دریافـت پـاره ای از داده هـای کاربـر رایگان هسـتند، این که 
شـبکه های جریـان اصلـی لزومـا جهانی و متمرکز هسـتند، 
این کـه ناظـران قوانیـن را وضـع می کننـد. امـا هیچ یـک از 
ایـن کارهـا الزم نیسـت. مـا بـه افـرادی نیـاز داریـم کـه با 
سـاختن گزینه هـای بدیـل این مفاهیم را از بیـن ببرند. و ما 
بـه افـراد کافـی نیاز داریم کـه از این گزینه هـای بدیل برای 
شکسـتن طلسـم مبادرت هـا و توجـه گسـترده ای مقیـاس 
میلیونـی را تقویـت می کنـد و منجـر بـه تقدیرگرایـی در 

مـورد وب امـروزی می شـود، مراقبـت کننـد.
مـن هنـوز معتقـدم کـه انترنـت برای بشـریت مفید اسـت، 
امـا ایـن مفیدیت »بـه رغم« شـبکه های اجتماعی اسـت نه 
»بـه دلیـل آن.« مـا بایـد راهـی را بـرای ترمیـم جنبه هـای 
جامعـه و فرهنـگ مـان کـه از شـبکه های اجتماعی آسـیب 
دیـده اسـت پیـدا کنیـم. این کار مسـتلزم اسـتقالل فکری، 
بحـث محترمانـه و همـان سرکشـِی اسـت کـه قرن ها پیش 

بـه تثبیـت ارزش های روشـنگری کمـک کرد.
مـا شـاید نتوانیـم آینـده را پیش بینـی کنیـم، امـا می دانیم 
کـه آینـده چگونـه سـاخته می شـود: ازطریـق اختراع هـای 
نـادر و واقعـی، بـا توجه به نیـاز زمان و مـردم. درحال حاضر 
افـراد زیـادی بـه الگوریتم هـا و غول هـای فنـاوری اجـازه 
می دهنـد از آن ها سوءاسـتفاده شـود، کـه در نتیجه واقعیت 
از چنـگ و درک مـا خـارج می شـود. ماشـین روز قیامـت 

قـرن این جاسـت و فعـال.
اما الزم نیست این طوری باشد.

آدریـن الفرانس سـردبیر اجرایی نشـریه آتالنتیک اسـت. او 
قبال نویسـنده و دبیر ارشـد آتالنتیک و سـردبیر وب سـایت 

این نشـریه بود
پایان.

یـک پلتفـرم اجتماعـی بـه کار بریـم، بـا چه عـددی مواجه 
شـد؟ خواهیم 

»اتـان زاکرمـن«، نویسـنده و پژوهش گـر انترنت که بیشـتر 
عمر بزرگسـالی اش را صرف اندیشـیدن درباره سـاختن یک 
وب بهتـر کـرده اسـت، بـه مـن گفـت: »فکـر می کنـم این 
عـدد در پلتفـرم اجتماعـی 2۰ تـا 2۰ هـزار نفر اسـت. پس 
از آن دشـوار اسـت کـه سـطحی از ارتبـاط واقعـی تـان را 

حفـظ کنید.« 
بـه عبـارت دیگـر اگـر عـدد دانبـار بـرای اداره یک شـرکت 
یـا حفـظ یـک زندگـی اجتماعـی منسـجم 1۵۰ نفر باشـد، 
رقـم جادویـی یک پلتفـرم اجتماعـی کاربـردی احتماال 2۰ 
هـزار نفـر اسـت. امـا فیسـبوک اکنـون ماهانـه 2.7 میلیارد 

کاربر فعـال دارد.
در سـال 2۰۰7 هنـگام رشـد نمایـی فیسـبوک زاکربـرگ 
در مصاحبـه ای بـا لس آنجلـس تایمـز سـخنی را بـه زبـان 
آورد کـه در زمینـه ی اکنـون معنـای بسـیار تاریک تـری به 
خـود می گیـرد. او گفـت: »چیزهایـی کـه قدرت مندتریـن 
هسـتند، چیزهایـی نیسـتند کـه مـردم آن را در جایـی غیر 
از فیسـبوک طـور دیگـری انجـام می دادنـد. قدرت مندترین 
چیزهـا چیزهایـی هسـتند کـه در غیـر از فیسـبوک هرگـز 

اتفـاق نمی افتنـد.«
در فهرسـت بسـیاری از کارهایـی که بشـر به طور مـداوم در 
انجـام آن کـم آمده اسـت، مشـاهده آینـده تقریبـا در صدر 
فهرسـت قـرار دارد. ایـن نقـص در میـان متفکـران مـرگ 
میلیونـی ماننـد هرمان کاهـن و همکاران وی در »سـازمان 
و  ریاضی دانـان  اقتصاددانـان،  کـه   19۶۰ دهـه  در  رنـد« 
افسـران سـابق ارتـش بودنـد به یک مشـغله فکـری تبدیل 
شـد. کاهـن و همکارانـش بـه ابـداع آینده گرایی مـدرن، که 
زاده ی وحشـت وجـودی بمـب بود و با این درک که بیشـتر 
نوآوری هـا ماهیـت افقـی دارنـد )یعنـی کپی آنچـه درحال 
حاضـر وجـود دارد، انـد نـه چیـزی کامـال جدیـد( تقویـت 
شـد، کمـک کردنـد. اختـراع واقعـی فوق العـاده نـادر و بـه 

مراتـب مخل اسـت.
منطـق دان و فیلسـوف »اوالف هلمـر هیرشـبرگ« کـه بـا 
کاهـن در رنـد مـدت زمانی همکار بـود و بعدا »موسسـه ای 
بـرای آینـده« را تأسـیس کـرد، کسـی بـود کـه از دسـت 
نازی هـا بـه کالیفرنیـا گریختـه بـود. تجربـه ای کـه باعـث 
شـد او بخواهـد بـه آینـده به  عنوان نوعـی امر فـوری خاص 
نـگاه کنـد. او معتقـد بـود که تسـریع تغییرات فنـاوری نیاز 
بـه یـک رویکـرد معرفتـی جدیـد را در حوزه هایـی ماننـد 
مهندسـی، پزشـکی، علـوم جتماعـی و غیـره ایجـاد کـرده 
اسـت. او نوشـت: »دیگـر تکامـل الگـوی جدیدی از شـرایط 
زندگـی، نسـل ها زمـان نمی بـرد. ولـی مـا چندیـن تغییـر 
اساسـی را در زندگـی خـود طـی خواهیـم کـرد و فرزنـدان 
مـا بایـد بـا »سـازگاری مـداوم« به  عنـوان شـیوه ی زندگـی 
سـازگاری پیـدا کننـد.« او در سـال 19۶۵ کتابـی بـه نـام 
»فنـاوری اجتماعـی: نوشـت که هدفش ایجاد روشـی علمی 

بسـیاری بـر تصـرف جهـان یـا انجـام بزرگ تریـن کارهـا و 
داشـتن بیشـترین کاربرهـا متمرکزند. من فکـر می کنم که 
مثـال بخشـی از ایجـاد تغییـر و انجـام کاری جالـب تمرکـز 
شـدید اسـت... منظورم این اسـت کـه من واقعـا می خواهم 
همـه بـه کالـج تمرکـز کننـد و سیسـتمی را بـرای کالـج 
بسـازم کـه مثـال برای دانشـجویان بسـیار مناسـب باشـد و 
اطالعـات زیادی داشـته باشـد که آدم ها هنـگام تحصیل در 

دانشـگاه بـه آن نیـاز دارند.«
در  زاکربـرگ  رویکـرد  همیـن  اسـت:  ایـن  جالـب  نکتـه 
قبـال فیسـبوک به  عنـوان پلفتـرم محلـی برای دانشـجویان 
»فیسـبوک  کـه  اسـت  چیـزی  از  بخشـی  دانشـگاه ها، 
اسـت.  کـرده  امکان پذیـر  را  میلیونـی«  مقیـاس  در 
محدودیت هـای اولیه عضویـت در فیسـبوک )اوایل یک نفر 
بایـد دانشـجوی هـاروارد می بود تا عضو فیسـبوک می شـد. 
سـپس دانشـجوی هـر دانشـگاه آیـوی لیـگ دیگـر، شـرط 
عضویـت در فیسـبوک شـد. بعدهـا داشـتن آدرس ایمیلـی 
کـه بـا ).edu( ختم می شـد، شـرط ورود به فیسـبوک بود( 
حـس انسـجام و اجتماع را ایجاد کرد. فیسـبوک باعث شـد 
مـردم وقتـی دارنـد خـود و زندگی شـان را در ایـن سـایت 
بیشـتری  راحتـی  احسـاس  می کننـد،  اشـتراک گذاری 
داشـته باشـند. اشـتراک گذاری بیشـتر بـرای تجـارت هـم 
خـوب بـود. در سـال 2۰۰۴ زاکربـرگ گفـت که فیسـبوک 
فقـط بـرای تأمین هزینه های سـرورهایش تبلیغـات را روی 
پلتفـرم خـود اجـرا می کنـد. امـا دو سـال نگذشـته بـود که 
فیسـبوک کل صنعـت تبلیغـات را زیـر و رو و از نـو تعریـف 
کـرد. انترنـت پیشـا عصـر شـبکه های اجتماعـی تبلیغـات 
طبقه بندی شـده را نابـود کـرد، امـا فیسـبوک و گـوگل بـا 
دو ضربـه یـک و دو اخبـار محلـی و بیشـتر صنعـت مجلـه 
را نابـود کردنـد. انتشـاراتی کـه به طـور جـدی بـرای درآمد 
دیجیتـال کـه جایگزیـن دالر چاپی شـد، مبـارزه می کردند 
شـدند.  داده  سـقوط  اجتماعـی  شـبکه  غول هـای  توسـط 
هیـچ سـازمان خبری اکنـون نمی توانـد با مقیـاس میلیونی 
شـبکه اجتماعـی رقابت کند. شـبکه اجتماعـی بیش از حد 

اسـت. عظیم 
فیسـبوک  مدیرعاملـی  بیـن  کـه  کاکـس«،  »کریکـس 
و سـایر سـمت ها در ایـن شـرکت در رفـت و آمـد بـوده، 
بـاری در مـورد »شـماره جادویـی« بـرای شـرکت های نوپا 
)Start-ups( صحبـت کـرد و این کـه چگونه پـس از آن که 
شـرکتی از مـرز 1۵۰ کارمنـد فراتـر می رود، اوضـاع آن طور 
کـه انتظـار داری پیـش نمی رود. او در کنفرانسـی در سـال 
2۰1۶ گفـت: »مـن بـا مدیـران عامـل شـرکت های نوپـای 
زیـادی صحبـت کـرده ام کـه پـس از عبـور از مـرز این عدد 
اوضـاع برای شـان عجیب وغریـب شـده.« ایـده ایـن عـدد از 
مردم شـناس »رابیـن دانبـار« می آیـد، که معتقـد بود عدد 
1۴۸ حداکثـر تعـداد روابـط اجتماعـی پایـداری اسـت کـه 
یـک شـخص می توانـد در طـول زندگـی اش حفـظ کنـد. 
اگـر بخواهیـم همیـن منطـق را در مـورد ثبـات و پایـداری 

آدرین الفرانس، آتالنتیک
مترجم: جلیل پژواک

گلتـزر می گویـد: »در گذشـته مقامـات امریکایی دسـت کم 
طـول  در  را  نازی هـا  پروپاگانـدای  مثـال  می توانسـتند 
جنـگ جهانـی دوم مطالعـه کننـد و آنچـه را کـه نازی هـا 
می خواسـتند مـردم بـاور کننـد، کامـال درک کننـد. امـروز 
کار از »حبـاب فیلتـر« گذشـته و بـه »کفن فیلتر« رسـیده 
اسـت. مـن حتـا نمی دانـم دیگـران در تجربـه شـخصی چه 
چیـزی را در فیسـبوک مـی بیننـد.« »مـاری مک کـورد«، 
دیگـر کارشـناس این حوزه کـه رییس حقوقی »انسـتیتوت 
دادخواهـی و محافظـت قانونـی« در دانشـکده حقوق جورج 
تاون اسـت به من گفت که او معتقد اسـت شـاید 8kun از 
نظـر ترویـج خشـونت بی مالحظه تر باشـد، اما فیسـبوک به 
خاطر وسـعتی کـه دارد »از جهاتی بدتر اسـت.« او می گوید 
: »ورود بـه فیسـبوک هیـچ مانعـی نـدارد. در هـر موقعیتی 
کـه خشـونت افراطـی رخ داده باشـد و ما به فیسـبوک رفته 
باشـیم حتما پسـت های فسـیبوکی مرتبـط بـا آن را دیدیم. 
کاربـر می رسـد.  میلیون هـا  بـه  کـه همزمـان  پسـت هایی 
وسـعت همـان چیـزی اسـت کـه مـردم را بـه دام می اندازد 
و افراط گرایـی را عـادی می سـازد و آن را بـه جریـان اصلـی 
تبدیـل می کنـد.« بـه عبـارت دیگـر ایـن مقیـاس میلیونی 

اسـت کـه فیسـبوک را اینقدر خطرناک سـاخته اسـت.
نگاهـی بـه گذشـته نشـان می دهـد کـه مسـیر زاکربـرگ 
بـه سـمت سـلطه بـر جهـان اجتناب ناپذیـر بـوده اسـت. 
او صنـف 9 بـود کـه نسـخه رایانـه ای بـازی »خطـر: بـازی 
تسـخیر جهـان« را کدنویسـی کـرد. او عالقـه ی دیرینـه به 
امپراتـوری روم دارد. وسـواس او در مـورد جریـان اطالعـات 
اولیـن  ماجـرای  اسـت.  قابل توجـه  انسـان  روان شناسـی  و 
رسـوایی انترنتـی وی، زمانـی کـه او بـه سیسـتم هـاروارد 
رخنـه کـرد و عکـس دانشـجویان را بـدون اجازه شـان برای 
ایجـاد وب سـایت FaceMash دزدیـد، هنـوز تازگـی دارد 
هـاروارد  سیسـتم  بـه  ورود  آسـان بودن  زاکربـرگ  )بعـدا 
را »بـازی کودکانـه« توصیـف کـرد(. تضـاد بیـن حـرف او 
در مـورد حریـم خصوصـی و نحـوه کارکـرد فیسـبوک را 
نمی تـوان نادیـده گرفـت. او در مقاطـع متعـدد طـی ایـن 
سـال ها کلیدواژه هایـی همچـون » آرزوی از بیـن بـردن«، 
اشـیا«،  »شکسـتن  اشـیا«،  »سـاخت  »حداقل گرایـی«، 
»پویایی هـای  نمایـی«،  »انقالب هـا«، »گشـایش«، »رشـد 
در  خـود  »عالیـق«  به  عنـوان  را  و»سـلطه«  اجتماعـی« 

حسـاب فیسـبوکش لیسـت کـرده اسـت.
مقیـاس میلیونـی فیسـبوک زاکربـرگ را نفوذ بی پیشـنه بر 
جهـان برخـوردار کـرده اسـت. اگـر او قدرت مندتریـن فـرد 
روی کـره زمین نباشـد، بسـیار نزدیک اسـت. گلتـزر گفت: 
»داشـتن قدرِت به گفتـارآوردن، سـاکت کردن و اجازه دادن 
نهایـی  مالـک  این کـه  اسـت.  دیوانه کننـد  حـد  ایـن  در 
الگوریتم هایـی باشـی کـه دامنـه دیده شـدن هـر چیـزی را 
در انترنـت تعییـن می کننـد، بـه کنـار. چیزی کـه او بر آن 
نظـارت می کنـد چنان تأثیـری بر شـناخت و باورهای مردم 
دارد کـه می توانـد تعییـن کند مـردم چه کاری را با سـالح 

هسـته ای یـا دالر خـود انجـام دهند.«
هیئـت نظارتـی جدیـد شـرکت فیسـبوک کـه در پاسـخ به 
انتقادهـا از ایـن پلتفـرم ایجاد شـده و وظیفـه تصمیم گیری 
در مـورد مدیریـت محتـوا و آزادی بیـان اسـت، در ادامـه 
»ده  می گویـد:  گلتـز  اسـت.  فیسـبوک  قـدرت  گسـترش 
تصمیمـی اولـی کـه ایـن هیئـت می گیـرد نسـبت بـه 1۰ 
تصمیـم بعـدی دادگاه عالـی ایـاالت متحده تأثیـر به مراتب 
بیشـتری بـر آزادی بیان در ایـاالت متحده و جهـان خواهد 

داشـت. ایـن قـدرت اسـت. قـدرت واقعی.«
در سـال 2۰۰۵، سـالی کـه من به فیسـبوک پیوسـتم، این 
سـایت همچنـان خـودش را به  عنوان پلتفـرم آنالینی که در 
آن کاربـر می توانـد »هم مدرسـه ای هایش را جسـتجو کرد. 
شـناخت مـردم از یک دیگـر را مشـاهده کند. هم کالسـی ها 
و هم گروهی هایـش را پیـدا کنـد« معرفی می کرد. تابسـتان 
همـان سـال زاکربـرگ در »پالـو آلتـو« بـا یـک فیل مسـاز 
جـوان مصاحبـه کـرد. کلیپ ایـن مصاحبه بعـدا در یوتیوب 
قـرار گرفـت. در ایـن مصاحبـه می تـوان دیـد کـه بـرای 
زاکربـرگ هنـوز معلـوم نیسـت فیسـبوک قـرار اسـت چـه 
چیـزی باشـد. این گفت وگـو یـادآور بی اطمینانـی زاکربرِگ 
جـوان هنـگام راه انـدازی فیسـبوک اسـت. )کلیـپ وقتـی 
آبجـوام  »بایـد  زاکربـرگ می پرسـد:  کـه  شـروع می شـود 
را پاییـن بگـذارم؟«( او در آن زمـان 21 سـاله بـود. مالـک 
فیسـبوک در 21 سـالگی چیزی راجع به شـرکت خود بیان 
کـرد کـه تـا امـروز بـا اثـرات خطرناکـی کـه داشـته صدق 
می کنـد: او گفـت فیسـبوک یک مـکان واحـد در انترنت نه 

بلکـه »جوامـع متعـددی از افـراد مختلف اسـت.«
ایـن »جوامـع« امـروز شـامل گروه هـای کیواِنـان و سـایر 
گروه هـای افراطـی  می شـود کـه در فیسـبوک فعالنـد. در 
آن زمـان فیسـبوک بیشـتر بـرای ابراز هویـت نوجوانـان در 
گروه هایـی ماننـد »بـه یک مدرسـه دولتی رفتـم... عوضی« 
و در هـاروارد )بـا اشـاره بـه کتاب خانـه نئوکالسـیک اصلی 
ایـن دانشـگاه( »گـروه مـا نیـاز بـه سـکس در کتاب خانـه 
»وینـدر« پیـش از فراغت مـان داریـم« بـود. از زاکربـرگ 
در مصاحبـه  ی سـال 2۰۰۵اش دربـاره آینـده ی فیسـبوک 
نـگاه  گذشـته  بـه  کـه  اکنـون  او  پاسـخ  و  شـد  پرسـیده 
می کنیـم، حسـی شـبیه به یک فاجعـه را دارد. او در پاسـخ 
گفـت: »منظـور مـن این اسـت کـه لزومـا نیاز نیسـت چیز 
دیگـری از ایـن دسـت وجود داشـته باشـد. ببینیـد مردمان 

فیسبوک »ماشین روز قیامت« است )2(

بمب  به  واکنشی   1960 دهه  آ�نده گرا�یی  و  بود  چاپ خانه  پیدا�ش  به  واکنشی  حدی  تا  خرد  عصر  اگر 
اتمی، ما برای زندگی در عصر شبکه اجتماعی به چارچوب فلسفی و اخالقی جد�دی نیاز داریم، به �ک 
عصر »روشن گری« جد�د در عصر اطالعات و داده؛ شروعی که ما را به واقعیت مشترک و تجربه گرا�یی 

بازگرداند.



www.etilaatroz.com گزارش

اخیر  نشست  چند  در  نیز  مجلس  نمایندگان 
خود به شدت از معاش نابرابر کارمندان دولتی 
انتقاد کرده و برخی از آنان گفتند تا زمانی که 
دولتی  کارمندان  معاش  همسان سازی  طرح 
مالی  بودجه سال  نباید  اجرایی نشود، مجلس 

1۴۰۰ را تصویب کند.
در حال حاضر مجلس نمایندگان طرح بودجه 

سال مالی آینده را بررسی می کند.
مجلس  اعضای  از  یکی  بشردوست،  رمضان 
عمومی  نشست های  از  یکی  در  نمایندگان 
مأموران،  معلمان،  معاش  که  گفت  مجلس 
حقوق  و  امنیتی  نیروهای  سربازان  اجیران، 
افراد دارای معلولیت، 1۰ سال می شود که در 
نیافته، در حالی که  افزایش  یک سطح است و 
افغانی  هزار   ۵۰ از  مجلس  نمایندگان  معاش 
معاش  افغانی،  هزار   2۴۰ به   13۸۴ سال  در 
CBR، سوپراسکیل و NTA و معاش وزیران 
آقای  است.  رسیده  افغانی  هزار  صد  سه  به 
درحالی ست  وضعیت  این  افزود  بشردوست 
سرسام آور  صورت  به  کاال  نرخ  سال ها  این  در 
افزایش یافته است: »ما از مردم نه، بلکه فقط 
از خود نمایندگی کردیم. ما فقط از مقام های 
اگر ما واقعاً  نمایندگی کردیم.  بلندپایه دولتی 
چون  کنیم،  نمایندگی  مردم  از  می خواهیم 
مالی  کمیسیون  در   1۴۰۰ مالی  سال  بودجه 
زیر بررسی است، پیشنهاد می کنم معاش پنج 
 ،CBR هزار را به 1۰ هزار بلند ببریم. معاش
سوپراسکیل و NTA حذف شود. معاش چند 

هزار دالری مقام های بلندپایه کم شود.«
مالیه می گوید که در حال حاضر چند  وزارت 
نوع معاش »سوپر اسکیل، پروژه تغییر، رتب و 
معاشات،  معاشات امتیازی از طریق ضرایب« به 
این  مقدار  می شود.  پرداخت  دولتی  کارمندان 

معاشات تا چند برابر باهم تفاوت دارد.
حمیداهلل حنیف، نماینده مردم هرات در مجلس 
با انتقاد از معاش نابرابر کارمندان دولتی گفت 
و  دولتی هشت  مأموران  و  استادان  معاش  که 
1۰ هزار و معاش سرباز 12 هزار افغانی است، 
دارد  مشاور  صدها  و  ده ها  وزارت خانه  هر  اما 
اما معاش هر کدام  اکثرشان خیالی است،  که 
آنان بیش از دو صد هزار افغانی است: »چقدر 
معاش  ازدیاد  برای  ملت  خانه  که  است  خوب 
سربازان  و  شهدا  خانواده  مأمورین،  معلمان، 
تصمیم بگیرد. معاش های که بسیار بلند است و 
با عواید این جامعه مطابقت ندارد، پایین آورده 
شود و معاش کسانی که پایین است، باال برده 
شود، تا همه کسانی که در این سرزمین زندگی 
داشته  کردن  زندگی  برای  نانی  لقه  می کنند، 
باشند. تا زمانی که معاش های هوایی کم نشود و 
معاش معلمان، مأموران، سربازان و خانواده های 
شهدا و سربازان باال نرود، بودجه نباید تصویب 

شود.« 
سید احمد سیالب، نماینده والیت قندهار در 
مجلس گفت که مجلس نمایندگان باید نخست 
از خود شروع کند و معاش نمایندگان کاهش 

و هنوز در جبهه های جنگ و در مراکز شهر 
قربانی می گیرند؟ وقتی هیچ شخص  از مردم 
قربانی  نیست،  افغانستان  در  دیگر  خارجی ای 
پس  آن هاست.  هم میهنان  طبعا  جنگ  این 
توجیه ادامه این جنگ که منجر به قتل ده ها 
تن از دو طرف می شود و روزانه صدها کودک 
یتیم و بی پرست می شوند، آن هم در شرایطی 
مسالمت آمیز  حل  راه  برای  طرف  هردو  که 

گفت وگو می کند چیست؟
انتظار دارند که رهبری  دوم، مردم افغانستان 
نیروهای شان  تمامی  بر  را  اشراف شان  طالبان 
که در میدان های نبرد هستند، در عمل ثابت 
کنند. در هفته های اخیر، قتل های زنجیره ای و 
هدفمند، باعث نگرانی جدی و حتا در مواردی 
پروسه صلح  به  مردم  باورمندی  باعث کاهش 
در  تروریستی  حمله  هر  از  پس  است.  شده 
هفته  اخیر، گروه طالبان دست داشتن در این 
حمالت را تکذیب می کنند، اما همه می دانند 
کار  و  تصادفی  هدفمند،  حمالت  چنین  که 
و  باشد  نمی تواند  بی تجربه  گروه های  و  افراد 
استخباراتی  بزرگ  آن یک شبکه  طبعا پشت 
هیچ  افغانستان  در  دارد.  قرار  تروریستی   –
شبکه سازی  توانایی  طالبان  اندازه  به  گروهی 
و راه اندازی چنین حمالت هدفمند را ندارند. 
حمالت  در  گروه  این  دست نداشتن  ادعای 
اخیر دو احتمال را در بر دارد. یا رهبری این 
نیروهای شان  تمامی  بر  را  اشراف شان  گروه 
از تحمل حضور  آن ها  آیا  و  داده اند،  از دست 
چهره های فعال و کنش گر اجتماعی را ندارند. 
هردو صورت برای مردم قابل نگرانی است؛ اگر 

ملکی بود، نمایندگان باصالحیت وزارت های کار 
اداره  مالیه،  اقتصاد و  امور اجتماعی، عدلیه،  و 
ملی احصاییه و معلومات و کمیسیون اصالحات 

اداری اعضای آن بودند.
در ماه جوزای امسال، وزارت مالیه و کمیسیون 
اصالحات اداری و خدمات ملکی بار مسئولیت 
عدم پیشرفت این طرح را به دوش یک دیگر 
روز  اطالعات  به  مالیه  وزارت  می انداختند. 
گفته بود که منتظر طرح و برنامه سازی کمیته 
تخنیکی است، اما کمیسیون مستقل اصالحات 
منتظر  که  بود  گفته  ملکی  خدمات  و  اداری 
کمیته ی  بودجه ای  برنامه های  و  تصمیم ها 

رهبری است.
پرسش های  به  پاسخ  در  مالیه  وزارت  اکنون 
وزارت  این  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
کمیته،  عضو  به عنوان  طرح  این  تطبیق  برای 
اعضای  دیگر  با  هماهنگی  در  زیادی  کارهای 
تخنیکی  کمیته  اما  است،  داده  انجام  کمیته 
این  تا  ادارات دیگر کار کند  با  باید به سرعت 
طرح بعد از تأیید موارد قانونی آن و منظوری 

رییس جمهور، عملی شود.
این که چرا طرح همسان سازی معاش کارمندان 
آن  خامه  که  سال  دو  گذشت  از  پس  دولتی 
است،  نشده  نهایی  تأیید شد،  کابینه  از سوی 

ترجیح  فردی  ارزش های  بر  ملی  ارزش های 
داده شود. 

و  کشتار  و  قتل  پایان  خواستار  مردم  دوم، 
مردم  برای  صلح  مذاکرات  فوری اند.  آتش بس 
معنایی نخواهد داشت تا زمانی که خشونت ها 
متوقف یا حداقل کاهش یابد. اما در چند ماه 
اخیر که گفت وگوهای صلح جریان داشته، نه 
به صورت  بلکه  نیافته،  کاهش  تنها خشونت ها 
نمایندگان  است.  یافته  افزایش  سرسام آور 
که  افغانستان اند  مردم  نمایندگان  جمهوریت 
این خواست مهم مردم را در روند گفت وگوها 
برای  خوبی  دالیل  و  دهند  بازتاب  خوبی  به 
ختم جنگ در قناعت طرف مقابل در مذاکرات 

پیش کش کنند. 
هر  است،  الزامی  مذاکرات  در  انعطاف  سوم، 
دو جناح باید ظرفیت شنیدن دیدگاه مخالف 
دو طرف را داشته باشند تا مذاکرات به نتایج 
از  معنای  به  نباید  انعطاف  اما  برسد،  مطلوب 
باشد.  اخیر  دهه  دو  دستاوردهای  دست رفتن 
و  تعلیم  حق  گذشته  دهه  دو  در  که  زنان 
حق  این  از  نباید  کرده اند،  کسب  تحصیل 
مسلم شان محروم شوند. آزادی بیان و رسانه ها 
که با خون ده ها خبرنگاران به دست آمده، نباید 
به دوره سکوت و سرکوب برده شوند. جوانان 
انتقادی  و معتقد  که امروز صاحب دیدگاهای 
این  از  نباید  فردی اند  آزادی های  و  حقوق  بر 
مذاکره کننده  هیأت  شوند.  محروم  حق شان 
باید تمامی این اصل ها و ارزش ها را در صدر 
حراست  آن ها  از  خوبی  به  و  طرح  مذاکرات 

کنند.

بودجوی  وضعیت  و  موجود  مالی  منابع  ملی، 
یکی از طرح ها را که عملی باشد، انتخاب کند. 
به گفته ی آقای احمد، پس از آن مراحل بعدی 

این طرح اجرایی می شود.
را  رهبری  کمیته  مسئولیت  که  مالیه  وزارت 
به عهده دارد، نیز می گوید که کمیته رهبری 
تاکنون در این زمینه، دو نشست برگزار کرده 
کمیته  پیشنهادی  طرح  سه  از  آن،  در  که 
تخنیکی، طرح های در مورد کارمندان تدارکات 
و گمرکات تأیید شده و طرح در مورد معاش 
منابع  و  تفتیش  عامه،  مالی  مدیریت  معلمان، 
قرار  کادری  و  تخنیکی  کار کمیته  زیر  بشری 

دارد.
طرح  خامه  تأیید  از  پس  حکومت  کابینه 
همسان سازی معاش کارمندان دولتی زیر عنوان 
خدمات  کارمندان  معاشات  مدیریت  »پالیسی 
را تشکیل  برای تطبیق آن دو کمیته  ملکی« 
داد. وزیران مالیه، کار و امور اجتماعی، عدلیه، 
اصالحات  مستقل  کمیسیون  رییس  اقتصاد، 
اداری و خدمات ملکی عضویت کمیته رهبری را 
داشتند که مسئولیت مدیریت و رهبری کمیته 
به عهده وزارت مالیه بود. در کمیته تخنیکی 
عهده  به  آن  رهبری  و  مدیریت  مسئولیت  که 
اداری و خدمات  کمیسیون مستقل اصالحات 

اولویت طرف »جمهوریت«
جمهوری  هیأت  که  است  خوش بینی  جای 
از  خوبی  به  تاکنون  افغانستان  اسالمی 
افغانستان  مردم  ارزش های  و  تفاوت ها  تنوع ، 
نیز در هماهنگی  اکنون  و  نمایندگی کرده اند 
و پیوستگی، مذاکرات صلح را به پیش می برند. 
امروز مرجع تصمیم گیری مذاکرات صلح یک 
برجسته  افراد  همه  که  است  مشخص  آدرس 
اخیر  دهه  چهار  در  که  افغانستان  سیاسی 
در  داشتند،  قرار  افغانستان  تحوالت  متن  در 
این  از  پیش  شریک اند.  تصمیم گیری ها  این 
از  زمزمه هایی  صلح،  مذاکرات  اول  مرحله  در 
چندپارچگی در مذاکرات صلح دوحه به گوش 
عالی  شورای  ریاست  اکنون  اما  بود،  رسیده 
برجسته  چهره های  حضور  با  ملی  مصالحه 
پیش برد  برای  مشخص  آدرس  یک  سیاسی 
هیأت  دیدگاه های  اکنون  و  است  صلح  امور 
جمهوریت پراکنده و غیرمنظم نیست. انتظاری 
که مردم از هیأت رهبری شورای عالی مصالحه 
اتحاد  و  یکپارچگی  که  است  این  دارند  ملی 
مذاکرات صلح  روند  در  و  باشد  دوامدار  آن ها 

عصمت اهلل سروش
گزارشگر

کابینه حکومت وحدت ملی در 27 قوس 1397 
طرح همسان سازی معاشات کارمندان دولتی را 
در کلیت تصویب کرد که قرار بود براساس آن 
معاش  و  افزایش  پایین رتبه  کارمندان  معاش 
تاکنون  اما  یابد،  کاهش  بلندرتبه  کارمندان 
که دو سال از تصویب آن می گذرد، این طرح 
نهایی نشده و معلوم نیست که چه وقت نهایی 
خواهد  تطبیق  افغانستان  دولتی  ادارات  در  و 
نشست  چند  در  موضوع  این  همچنان  شد. 
اخیر مجلس نمایندگان به بحث گرفته شده و 
مجلس می گوید که طرح همسان  سازی معاش 
کارمندان دولتی را تا مرحله ی توشیح و تطبیق 

آن از سوی حکومت، پی گیری می کند.
اداری و خدمات  کمیسیون مستقل اصالحات 
به  را  تخنیکی  کمیته  مسئولیت  که  ملکی 
متعدد  نشست های  که  می گوید  دارد،  عهده 
و  شده  برگزار  تخنیکی  و  رهبری  کمیته های 
مالیه  وزارت  به  را  طرح  سه  تخنیکی  کمیته 
سخن گوی  احمد،  فرید  است.  کرده  پیشنهاد 
اداری و خدمات  کمیسیون مستقل اصالحات 
ملکی به اطالعات روز می گوید که وزارت مالیه 
می تواند با توجه به افزایش احتمالی در بودجه 

اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت 
افغانستان با هیأت گروه طالبان حدود یک ماه 
پیش بر سر کارشیوه ی مذاکرات صلح به توافق 
رسیدند و قرار است تا کمتر از یک هفته دیگر، 
از  قطر  پایتخت  دوحه  در  مذاکرات،  دوم  دور 
روند  جدی شدن  با  همزمان  شود.  گرفته  سر 
مذاکرات صلح، انتظارات جدی از گفت وگوهای 
روند  به  دلگرمی  قطعا  و  صلح مطرح می شود 
مذاکرات زمانی ایجاد خواهد شد که مردم تأثیر 
عملی این گفت وگوها را در زندگی روزمره شان 
ببینند. پاسخ به نگرانی های مردم، اساسی ترین 
بحث مذاکرات صلح باید باشد و این نگرانی ها 
تبلور  صلح  مذاکرات  دوم  دور  اولویت های  در 
بیابد، زیرا هم هیأت مذاکره جمهوری اسالمی 
مذاکرات  به  کشور  مردم  آدرس  از  افغانستان 
می کنند  ادعا  طالبان  گروه  اما  رفته اند،  صلح  
می کنند.  نمایندگی  کشور  مردم  از  آن ها  که 
با این حال، چیزی بهتر از آن نیست که هردو 
طرف خواست های مردم افغانستان را در صدر 
گفت وگوها قرار دهند. اما این نگرانی ها چیست 
و اولویت های دور دوم مذاکرات کدام ها است؟

قانونی  مواد  نبود  که  می گوید  مالیه  وزارت 
ارائه طرح  ناکافی و عدم  بودجه  برای تطبیق، 
و برنامه از سوی ادارات عامل این تأخیر بوده 
است: »اما وزارت مالیه در هماهنگی با ادارات 
روی  تخنیکی  و  رهبری  کمیته های  اعضای  و 
طرح یکسان سازی معاشات به صورت مشترک 

کار می کند تا این طرح تطبیق شود.«
براساس این طرح، قرار است معاش کارمندان 
کارمندان  معاشات  به  و  کم  بلندرتبه 
پایین رتبه ی دولتی اضافه شود. همچنان هدف 
در  عدالت  اجرای  فساد،  با  مبارزه  طرح  این 
معاشات، جذب و نگهداری کارمندان شایسته، 
معاش  اجرای  موازی  بین بردن سیستم های  از 
می گوید  مالیه  وزارت  است.  گفته شده   … و 
اداراتی  به  رهبری  و  تخنیکی  کمیته های  که 
اولویت خواهد داد که پیشنهادهای در راستای 
همسان سازی معاش کارمندان شان ارائه کند و 
پس از آن این طرح در تمامی ادارات تطبیق 

خواهد شد. 
به  پاسخ  در  مختلف  اداره های  تاکنون 
همسان سازی  جهت  مالیه  وزارت  مکتوب های 
این  از  و  آمادگی کرده  اعالم  معاش کارمندان 
طرح استقبال کرده است. به عنوان نمونه وزارت 
که  است  گفته  مکتوبی  در  عالی  تحصیالت 
تطبیق  خواستار  وزارت  این  اداری  کارمندان 

طرح همسان سازی معاش شان شده اند.

معاش به شدت نابرابر کارمندان دولتی
افغانستان به شدت  معاش کارمندان دولتی در 
یک  به  که  معاشی  پایین ترین  است.  نابرابر 
کارمند پرداخت می شود پنج هزار افغانی است، 
بیش  تا  رتبه  مافوق  یا  بلندرتبه  مقام های  اما 
نیز  افغانی  هزار  پنج صد  و  هزار  چهار صد  از 
دریافت می کنند. نابرابری در معاش کارمندان 
و  داشته  پی  در  انتقادهای  همواره  دولتی 
گپ وگفت های به راه انداخته است، اما تاکنون 
در راستای هم سازن سازی معاش کارمندان کار 
امید  تمام  ظاهراً  است.  نگرفته  صورت  جدی 
کارمندان پایین رتبه دولتی به طرحی است که 

با گذشت دو سال هنوز عملی نشده است.
برخی از کارمندان دولتی از چند سال به این 
دولتی  کارمندان  نابرابر  معاش  برابر  در  طرف 
اجتماعی  شبکه های  در  پراکنده  صورت  به 
اعتراض می کنند. این کارمندان که در شبکه ی 
ایجاد کرده،  نیز  اجتماعی فیس بوک صفحه ی 
در  می کنند.  یادآوری  را  نابرابری  این  همواره 
یکی از آخرین یادداشت این صفحه »دادخواهان 
یکسان سازی معاشات کارمندان دولتی« معاش 
معلمان  و  مأموران  معاش  و   NTA سیستم 
سیستم  دهم  قدم   A بست  که  شده  مقایسه 
ANT 32۰ هزار افغانی و بست اول قدم پنج 
مأموران 32 هزار و ۵۰۰ افغانی است. در این 
یادداشت از مجلس نمایندگان خواسته شده که 
طرح همسان سازی معاش کارمندان دولتی را 

به صورت جدی پی گیری کند.

خواست ها از جناح »طالبان«
حسن  نشان دادن  برای  نیز  طالبان  گروه 
نیت شان به پروسه صلح و خواست های مردم 
روی  صلح  روند  در  را  اقدام هایی  افغانستان، 
ممکن  اقدام  مهم ترین  و  اولین  گیرند.  دست 
ثابت  عمل  در  آن ها  که  باشد  این  می تواند 
ندارند  افغانستان  مردم  با  مشکلی  که  کنند 
می کردند،  اذعان  خودشان  همانطوری که  و 
مخالفت آن ها تنها با حضور نیروهای خارجی 
بحث  اساسی ترین  این  است.  کشور  خاک  در 
طالبان  گروه  می شود.  تلقی  صلح  مذاکرات 
نیروهای  علیه  آن ها  که  گفته اند  همیشه 
اشغال  را  افغانستان  پندارشان  به  که  خارجی 
هرگاهی  و  برده اند  سالح  به  دست  کرده اند، 
شوند،  خارج  افغانستان  از  ناتو  و  امریکا  که 
می گذارند.  زمین  به  را  جنگ افزارهای شان 
چیزی کم یکسال از تفاهم نامه صلح این گروه 
تفاهم نامه،  این  مبنای  بر  می گذرد؛  امریکا  با 
و  کرده اند  آتش بس  امریکا  با  رسما  طالبان 
خاک  از  را  نیروهایش  که  کرد  تعهد  امریکا 
شمار  نیز  اکنون  می کند.  بیرون  افغانستان 
پنج  از  کمتر  افغانستان  در  امریکایی  سربازان 
هزار است و روند خروج آن ها مطابق تفاهم نامه 

صلح، دنبال می شود. 
شده  محقق  طالبان  گروه   مرام  حال،  این  با 
ماه  تا  است  قرار  خارجی  نیروهای  و  است 
کنند.  ترک  را  افغانستان   2۰21 سال  می 
پاسخ  دنبال  به  مردم  که  برجسته ای  سوالی 
طالبان  گروه   هنوز  چرا  که  است  این  آن اند 
می دهند  ادامه  خویش  مسلحانه  حمالت  به 

دو سال أتخیر؛ 
طرح همسان سازی معاش کارمندان دولیت 

به کجا رسیده است؟

از رسگیری گفت وگوهای صلح؛ 
اولویت مذاکرات چیست؟
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حسین علی کریمی

 ،2۰13 سال  در  کرد.  خطاب  معامله  و  تجارت  مرجع  را 
از موجودیت واسطه گری و معامله گری در  ایوبی  عبدالرحیم 
پارلمان کشور لب به شکایت گشود و از نمایندگان خواست 
این  از  بیش  نهاد  این  تا  کنند  استعفا  به صورت دست جمعی 
صدمه نبیند. یکی از نمایندگان، مجلس را به سرای شهزاده 
تشبیه کرد و گفت این نهاد به مرکز معامله گری، تبدیل شده 
است. رمضان بشر دوست نیز در یکی از مصاحبه هایش گفته 
بود که دزدان حرفه ای، قاچاقبران مواد مخدر به عنوان نماینده 
مردم در پارلمان کشور حضور دارند. دامنه چنین اظهارات و 

انتقاداتی، همیشه درباره این نهاد وجود داشته است. 

پرسش های پیش روی پارلمان و کارکردهای آن
عالی ترین مرجع  اساسی، شورای ملی کشور،  قانون  براساس 
نهاد  این  نمایندگان  و  است  مردم  اراده  مظهر  و  تقنینی 
ولسی  باشند.  نداشته  جنایت  و  جرم  پیشینه  نوع  هیچ  باید 
جرگه، صالحیت بررسی اعمال حکومت، استیضاح وزیران و 
تصمیم گیری در مورد برنامه های انکشافی و بودجه دولت را 
اعتماد  عدم  رای  را  کابینه  وزیر  هر  می تواند  نهاد  این  دارد. 
از  دهد. تصویب قوانین، پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه نیز 

صالحیت های قابل توجه ولسی جرگه کشور است. 
از چالش های دموکراسی نوپای افغانستان این بوده که نهادها 
آن چنان که باید فرصت تعمیق کارایی شان را پیدا نکنند. در 
طول دو دهه گذشته زیر سایه جنگ و تمرین مردم ساالری 
دهه  دو  این  در  که  دیگری  مهم  اتفاق  نشد.  محقق  امر  این 
برای برخی نهادها مثل پارلمان افتاد، این بود که به عمد و یا 
سهوا این نهادها تضعیف شد. این مسأله موجب شد که فاصله 
باعث  این شکاف  بیشتر شود.  نهادها روزبه روز  و  میان مردم 
آن  شاخص های  مهم ترین  از  یکی  که  اجتماعی  سرمایه  شد 
این شکاف، بی اعتمادی  از دل  اعتماد است، خدشه دار شود. 
و بحران سرمایه اجتماعی به وجود آمد. جدا از موارد یادشده، 
دولت افغانستان نیز در تضعیف اعتبار پارلمان، نقش به سزایی 
پارلمانی،  انتخابات  دور  آخرین  در  مثال  به عنوان  داشت. 
امر  این  شد.  برگزار  فراوان  حاشیه های  و  تأخیر  با  انتخابات 
پارلمان  کارکردهای  به  باورمندی شان  مردم  که  شد  موجب 
کاهش یابد. چالش های یادشده در نهایت موجب شد که این 
نهاد نتواند آن چنان که از آن انتظار می رفت، موثر واقع شود. 
کارکردهای  و  نقش  اهمیت،  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
برخی  به  فساد  گسترده  اتهامات  موارد  همچنین  و  پارلمان 
این  در  اساسی  تغییرات  و  اصالحات  زمان  آن،  اعضای  از 
ارزیابی  یک  باید  پارلمان  اعضای  است.  آمده  به وجود  نهاد 
از نقش و مسئولیت های خود و همکاران شان انجام دهند تا 
نه؟  یا  است  بی اساس  آن ها  علیه  بر  اتهامات  این گونه  بدانند 
از  پارلمان  که  گردد  طرح  باید  پرسش  این  نمونه،  به عنوان 
است؟  کرده  استفاده  حد  چه  تا  خود  قانونی  صالحیت های 
کند؟  برکنار  یا  صالحیت  صلب  را  وزیری  کدام  توانسته  آیا 
سرنوشت تصامیم حکومت که با مخالفت ولسی جرگه روبه رو 
می شود به کجا ختم شده است؟ کدام برنامه حکومت که با 
مخالفت پارلمان روبه رو گردیده، متوقف شده است؟ به عنوان 
به کجا  الکترونیکی  تذکره  توزیع  تعدیل  ماجرای طرح  مثال 
مانند  اساسی  تصمیم گیری های  در  پارلمان  نقش  رسید؟ 
مختلف،  کشورهای  با  استراتژیک  پیمان های  صلح،  فرایند 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  عدم حضور  یا  و  حضور 
و  تصمیم  در  مدرن  الگویی  که  پارلمان  نسبت  است.  چگونه 
خرد جمعی است با برگزاری لوی جرگه ها و تصامیم آن ها به 
چه صورت است؟ این ها کمترین پرسش هایی است که انتظار 
به صورت جدی فکر  و منتقدان در مورد آن  پارلمان  می رود 

کنند و راه حلی بیابند. 
به  مرتبط  شد،  اشاره  که  فساد  موارد  و  کاستی ها  از  بخشی 
در  موجود  محدودیت های  اما  نیست،  پارلمان  اعضای  همه 
تأثیر  و  ناهنجاری های وضعیت سیاسی  و  ارگان  این  ساختار 
آن بر کارکردهای پارلمان، قابل انکار نیست. واقعیت این است 
که اقتدار پارلمان افغانستان خدشه دار شده است. این مسأله 
پارلمان زیر سایه سنگین  موجب شده است که کارکردهای 
دلیل، وضعیت سیاسی  یابد. مهمترین  تقلیل  اتهامات فساد، 
است.  نهاد  این  اعضای  ضعف  همچنین  و  جامعه  بر  حاکم 
کسانی  گذشته،  دهه  دو  در  نهاد  این  اعتبار  کاهش  به دلیل 
که در نهادهای اجرایی مسئولیت دارند به راحتی این حق را 
ندانند.  پاسخگو  قانون  برابر  در  را  به خود می دهند که خود 
ضربه  بیش ازپیش  را  پارلمان  صالبت  آن  تکرار  که  وضعیتی 
خواهد زد و همچنین فرصت فساد را برای افراد سودجو در 
که  است  حالی  در  این  می سازد.  فراهم  اجرایی  دستگاه های 
چشم و امید مردم به این نهاد است تا ارزش های مردم ساالری 
را تقویت کند. از حقوق مردم دفاع کند و از کارکرد مدیران 
اجرایی کشور را پرسش مواجه سازند. وقتی دامنه انتقادات از 
پارلمان تا این حد گسترده باشد، مردم حق دارند نسبت به 
کارکردهای این قوه به تردید، ببینند. بنابراین به نظر می رسد 
پارلمان و اعضای آن باید فکر اساسی برای بازگشت اقتدارشان 
انجام دهند. چرا که این وضعیت به ضرر مردم و آینده کشور 

است. 

نمی دهد تا اشخاص غیرمسئول و مجهول المسئولیت به اراده 
معاون  صالح،  امراهلل  نیز  قبل  چندی  کنند.  توهین  مجلس 
نخست ریاست جمهوری افغانستان نیز تعدادی از نمایندگان 
تنش  به  منجر  که  کرد  متهم  فساد  به  را  افغانستان  پارلمان 
میان قوه مقننه و اجراییه کشور شد و پروسه رای اعتماد به 

نامزدوزیران حکومت، موقتا متوقف شد. 
انتقاد از کارکردهای پارلمان موضوع تازه ای نیست و محدود 
به مقامات بلند حکومتی از این نهاد نمی شود. بعد از تأسیس 
پارلمان جدید کشور، این نهاد همواره با اتهام های جدی افراد 
نوع  جدی ترین  است.  بوده  روبه رو  مختلف  سازمانی های  و 
اتهامات به کارکردهای پارلمان به یافته های تحقیقی دو سال 
علیه  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیته  قبل 
فساد اداری برمی گردد. براساس یافته های این نهاد از کارکرد 
نمایندگان،  غیبت  فساد،  موجودیت  پارلمان،  قبلی  دوره 
کم کاری و سهل انگاری در تصویب قوانین از چالش های عمده 
موجود در پارلمان کشورند که پیامدهای منفی بر کارکرد و 
نمونه  بارزترین  نهاد مهم گذاشته است.  این  هویت سازمانی 
ابراهیمی،  افغانِی عبدالرووف  فساد، اختالس چندین میلیون 
آن  به  نهاد  این  که  بود  نمایندگان  مجلس  پیشین  رییس 
قبلی  پارلمان  اعضای  دارایی های  ثبت  عدم  بود.  کرده  اشاره 
یافته  انعکاس  بررسی،  این  در  که  دیگری ست  چالش های  از 
است که از آن به عنوان زمینه فسادزایی در میان نمایندگان 

پارلمان ذکر شده بود. 
عالوه بر نهادها و سازمان های تحقیقی و مدنی ملی، چندین 
نهاد معتبر بین المللی نیز انگشت اتهام و فساد را به پارلمان 
اروپا، خواهان  اتحادیه  قبل  گرفتند. چندی  نشانه  افغانستان 
پارلمان  اعضای  علیه  فساد،  اتهامات  مورد  در  تحقیقات 
اعالمیه  یک  در  کابل  در  اروپا  اتحادیه  دفتر  شد.  افغانستان 
که در صفحه فیسبوک این نهاد به نشر رسیده، گفته بود که 
تقاضا  کشور  این  دولت  از  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  هیأت 
بررسی  را  اعضای ولسی جرگه  علیه  اتهامات فساد  تا  می کند 
قبل،  سال  چند  کند.  شریک  مردم  با  را  آن  نتایج  و  کرده 
از مشکل فساد در  را بخشی  پارلمان  ملل هم  دفتر سازمان 

افغانستان دانست. 
را  اتهامات متعدد دیگری  نیز  بر آن، رسانه های کشور  عالوه 
به پارلمان کشور وارد ساخته اند. اخذ پول از نامزدوزیران در 
بدل رای اعتماد، واسطه بازی در کسب قراردادهای وزارتخانه ها 
برای اشخاص و شرکت های مخصوص، معامله با نامزدوزیران 
با  ارتباط  وزارت خانه ها،  در  خویشاوندان  استخدام  برای 
در  کنسول گری ها  بر  فشار  و  ویزا  اخذ  برای  سفارتخانه ها 
کشورهای مختلف جهت انجام فعالیت های غیراصولی، استفاده 
از وسایط ثبت نشده و نادیده گرفتن قوانین ترافیکی، ارعاب و 
نمایندگان مجلس، دخالت  به مردم توسط محافظان  توهین 
در امور نهادهای آموزشی و تحصیلی و واسطه گری از جمله 
اتهاماتی معمول است که همواره به نمایندگان پارلمان وارد 
شده است. گستردگی اتهامات به اعضای پارلمان تنها منحصر 
به افراد و نهادهای بیرونی نیست. گاهی برخی اعضای پارلمان 

نیز از فساد گسترده همکاران خود ابراز نارضایتی کرده اند.  

افشای موارد فساد در اعضای پارلمان
از  نهاد  این  اعضای  توسط  پارلمان،  کارکردهای  از  نارضایتی 
سال 2۰1۰، زمانی که ماللی جویا، عضو مجلس نمایندگان 
اخراج شد، شکل برجسته به خود گرفت. ماللی جویا در یکی 
از مصاحبه هایش، پارلمان را مافیایی، غیردموکراتیک و فاسد 
خواند. او همچنان ادعا کرد که برخی از اعضای این نهاد در 
نقض حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر دست دارند. همچنین 
ولسی جرگه  پارلمان،  نمایندگان  از  دیگر  یکی  اللی،  حمید 

مردان  مطلق.  فساد  مطلق،  قدرت  و  می آورد  فساد  »قدرت 
اقتدار  به جای  که  وقتی  حتا  بدی اند،  مردان  همیشه  بزرگ 
جمله  این  از  زیادی  زمان  می کنند.«  استفاده  خود  نفوذ  از 
معروف جان اکتون، فیلسوف و مورخ انگلیسی می گذرد. تاریخ 
سیاسی و اجتماعی برخی جوامع در یک قرن گذشته، شاهد 
دیکتاتورها و حکومت های توتالیتر بسیاری بوده است. ناکامی 
بهار عربی و شکست انقالب های مردمی و دموکراسی خواهی 
حوزه های  پژوهشگران  است.  ادعا  این  گواه  کشورها  این  در 
روانشناسی و جامعه شناسی سیاسی اکنون این گزاره را تأیید 

می کنند که قدرت مطلق منجر به فساد می شود. 
تمرکززدایی  فلسفه  براساس  حکومت ها  در  قوا  تفکیک 
در  مردم  حضور  دموکراسی،  بنیادین  اصل  می شود.  انجام 
قدرت  توزیع  در  آنان  و مشارکت  نقش آفرینی  تصمیم گیری، 
و تصمیم گیری در یک جامعه است. به همین دلیل پارلمان ها 
اراده  تجلی بخش  که  می کند  ایفا  را  نقش  این  در سیستم ها 
باشند.  اجتماعی  و  سیاسی  تصمیم گیری های  در  مردم 
پارلمان، مظهر خرد، اراده و تصمیم جمعی در حکومت هاست 
که هدف اصلی  آن، وضع قوانین، قواعد و هنجارهای جامعه 
است. بر این اساس پارلمان ها دو کارکرد اساسی در ساختار 
و  قوانین  تجدید نظر  قوانین،  تصویب  اول،  دارند؛  حکومت ها 

نظارت بر رفتار قوه مجریه و نهادهای اجرایی کشور.
نمایندگان مجلس در نشست روز چهارشنبه خود )1۰ جدی(، 
محمدداوود سلطان زوی، شهردار کابل را به دادستانی معرفی 
را  اقدام  این  مجلس  دانست.  اعتبار  فاقد  را  امضایش  و  کرد 
تطبیق  عدم  مجلس،  مصوبات  برابر  در  بی حرمتی  به دلیل 
استخدام  در  سلیقه ای  برخوردهای  و  انکشافی  پروژه های 
کارمندان توسط آقای سلطان زوی اتخاذ کرده است. شهردار 
که  است  گفته  مجلس  نمایندگان  اقدام  به  واکنش  در  کابل 
او جانب رییس جمهوری در مقامش تعیین شده و موظف به 

پاسخگویی در برابر پارلمان نیست.  
خطرناکی  وضعیت  اجرایی  مدیران  پاسخگویی  عدم  این 
است. وضعیتی که از یک سو پارلمان افغانستان مقصر است 
کارکردهای  از  دهه  دو  افغانستان.  دولت  دیگر  طرفی  از  و 
برای  زیادی  زمان  دهه  دو  می گذرد.  افغانستان  در  نهاد  این 
خود  از  افغانستان  مردم  از  بسیاری  است.  بازبینی  و  ارزیابی 
می پرسند چه امری موجب می شود که آقای سلطان زوی خود 
مگر  نداند.  ملت  نمایندگان  برابر  در  پاسخگویی  به  مکلف  را 
رییس جمهوری را که او خود را موظف به پاسخگویی  به آن 
کسب  مردم  همین  از  را  خود  اعتبار  و  مشروعیت  می داند، 
نمی کند؟ قانون اساسی افغانستان جایگاه و نقش هر نهاد را 
افراد  چرا  وجود  این  با  است.  کرده  واضح  به صورت مشخص 
از پاسخگویی سر باز می زنند و خود در برابر قانون عاری از 

پاسخگویی  می دانند.

گستردگی انتقادات بر کارکرد نمایندگان پارلمان
خانم روال غنی، بانوی نخست کشور طی یک مصاحبه با رادیو 
نمایندگان  فروش  و  خرید  میدان  را  کشور  پارلمان  آزادی، 
توسط  زن  نامزدوزیر  دو  رد شدن  غنی  خانم  کرد.  خطاب 
با  نهاد  این  نمایندگان  آشنایی  عدم  نشان دهنده  را  پارلمان 
امور کاری شان دانست و تأکید کرد که آن ها به کارشان ادامه 
خواهند داد. صحبت های خانم غنی با واکنش تند نمایندگان 
این باره گفت  در  ولسی جرگه  رییس  مواجه شد.  ولسی جرگه 
قلمرو  مراعات کردن  به جای  کشور  اول  بانوی  تأسف؛  »با  که 
اصلی  صاحبان  اراده  به  احترام  و  مقننه  قوه  صالحیت های 
شده  مرتکب  را  نابخشودنی  توهین  و  بی حرمتی  حاکمیت، 
خانم  موقعیت  و  هویت  هم  هنوز  که  کرد  اضافه  او  است.« 
غنی در هیچ سندی روشن نیست و مجلس نمایندگان اجازه 

یابد، بعد معاش وزیران، معینان و والیان، معاش 
سیستم NTA و تمام معاشات امتیازی کم و بر 

معاش معلمان، مأموران و سربازان اضافه شود.
از مجموع کارمندان دولتی افغانستان ۸۰ درصد 
بلندرتبه اند.  آن  درصد   2۰ و  پایین رتبه  آن 
مجموع  با  بلندرتبه  کارمندان  معاش  مجموع 
می کند.  برابری  پایین رتبه  کارمندان  معاش 
نظامی(  و  )ملکی  دولتی  کارمندان  تعداد 
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خورشیدی، 9۰1 هزار و 97۰ تن بوده است.
که  نمایندگان  مجلس  اخیر  نشست  دو  در 
دولتی  کارمندان  معاش  همسان سازی  روی 
در معاش  تفاوت  نمایندگان  است،  بحث شده 
کارمندان دولتی را ناعادالنه خوانده و گفتند که 
را  این موضوع  ملی 1۴۰۰  بودجه  تصویب  در 
در نظر خواهند گرفت. در نشست روز دوشنبه 
طرح  مجلس  که  شد  گرفته  تصمیم  مجلس، 
تا  را  دولتی  کارمندان  معاش  همسان سازی 
مرحله ی توشیح و تطبیق آن از سوی حکومت 
رییس  رحمانی،  میررحمن  می کند.  پی گیری 
مجلس نمایندگان به کمیسیون مالی و بودجه 
در  را  مورد  این  تا  سپرد  وظیفه  مجلس  این 

بودجه سال مالی 1۴۰۰ در نظر بگیرد.

رضایت از اجرا در وزارت مالیه
همسان سازی  طرح  خامه  تصویب  از  پس 
ماه  در  مالیه  وزارت  دولتی،  کارمندان  معاش 
حمل سال 139۸ اعالم کرد که این وزارت در 
مدیریت  »پالیسی  اساسی  اهداف  به  مطابقت 
معاشات کارمندان خدمات ملکی« در معاشات 
کارمندان مرکز و والیات خود اصالحات به میان 
معاش  همسان سازی  طرح  ظاهراً  است.  آورده 
به صورت  مالیه  وزارت  در  دولتی  کارمندان 
آزمایشی اجرا شده است، اما برخی از کارمندان 
سال  دو  که  دارند  انتقاد  دولتی  ادارات  سایر 
می شود این طرح در وزارت مالیه عملی شده، 
خود  که  نمی شود  عملی  دیگر  ادارات  در  اما 

نوعی تبعیض است.
وزارت مالیه می گوید که تطبیق این طرح در 
قراردادی  باعث شده که کارمندان  وزارت  این 
شود  مالیه جذب  وزارت  رسمی  تشکیالت  در 
اداره  رسمی  کارمندان  به  آنان  تخصص  و 
»کاهش  وزارت،  این  گفته  به  شود.  منتقل 
بیشتر شدن  و مسلکی،  ورزیده  کادرهای  فرار 
سرعت و مؤثریت کار، از میان برداشتن معاش 
مالی  امتیازات  تعادل  چندین گانه،  امتیازات  و 
به تمام کارکنان، پرداخت معاشات و امتیازات 
در اسرع زمان، کاهش فساد و تأمین شفافیت، 
و  خصوصی  سکتور  میان  سالم  رقابت  ایجاد 
سکتور عامه، در نظر گرفتن تناسب امتیازات به 
اساس ویژگی ها، مراعات نمودن تفکیک میان 
بخش های تخصصی و مدیریتی و صرفه جویی 
این  اجرای  مثبت  پیامدهای  دیگر  از  بودجه« 

طرح در این وزارت است.

پس  ندارند،  اشراف  نیروهای شان  بر  طالبان 
مذاکرات صلح برای چیست؟ یا اگر آن ها تاب 
چگونه  ندارند،  را  مخالف  دیدگاه های  شنیدن 
 ۸۰ که  بگذارند  قدم  جامعه ای  به  است  قرار 
است؟ جامعه  ایدئولوژی طالب  مخالف  درصد 
از  و مملو  افغانستان، جامعه کثرت گرا  کنونی 
یاد گرفته اند  دیدگاه های متفاوت است. مردم 
که با این تنوع دیدگاه ها کنارهم زندگی کنند. 
زنان،  مورد  در  نگرش شان  افغانستان  نو  نسل 
سال  بیست  به  نسبت  کنش گران  و  رسانه ها 
افغانستان  و  است  متفاوت  به شدت  گذشته 
همه  پذیرش  ظرفیت  که  است  چتری  امروز 
دیدگاه ها را دارد، اما هیچ دیدگاهی بر دیدگاه 
طالبان  گروه  شود.  تحمیل  نمی تواند  دیگر 
جدید  نسل  که  بپذیرند  را  واقعیت  این  باید 
به  معتقد  و  منتقد  کنش گر،  نسل  افغانستان 
ارزش های انسانی و حقوق مدنی است و حذف 
افراد  با حذف فیزیکی  این روایت، حتا  کردن 

امکان پذیر نیست. 
مهم  اما  جزئی  موارد  این  به  طرف  دو  هرگاه 
آگاهانه  برخورد  با آن  و  اساسی فکر کردند  و 
داشتند، کار آن ها مورد قناعت و پذیرش مردم 
کشور است و باعث افزایش امیدواری ها به روند 
صلح می شود. در غیر آن اما اگر مذاکرات صلح 
کشتار  و  خشونت ها  افزایش  با  باشد  همزمان 
صلح  مذاکرات  به  امیدواری  بی گناه،  مردم 
برای  سال های  که  مردمی  و  ندارد  معنایی 
سال  چندین  نمی توانند  دادند،  قربانی  جنگ 

دیگر برای صلح قربانی دهند.

تقلیل کارکردهای اپرملان زیر سایه سنگین اهتامات فساد
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کسن،  فروش آب و وا
ین فرد آسیا کرد یک مرد چیین را ثروتمندتر

»ثروتمندها ثروتمندتر می شوند«
جریان  در  جهان  افراد  ثروتمندترین  از  بسیاری  ثروت 
بزوس،  ثروت جف  از جمله  که  بیشتر شده  کرونا  شیوع 

بنیانگذار آمازون، خیلی افزایش پیدا کرده است.
تبدیل  در  معامله اش  خاطر  به  امبانی  آقای  هند،  در  و 
مجتمع صنایع ریالینس به یک شرکت فناوری و تجارت 
الکترونیکی ثروتش را 1۸.3 میلیارد دالر افزایش داد و به 

7۶.9 میلیارد دالر رساند.
در اوایل سال جاری فیس بوک گفت ۵.7 میلیارد دالر در 
 Reliance Jio جیو  ریالینس  موبایل  اینترنت  شرکت 
عرضه کننده مویایل ارزان سرمایه گذاری می کند که این 

شرکت متعلق به آقای امبانی است.
با این حال، جک ما شاهد بوده است که ثروت وی از ۶1.7 
میلیارد دالر در ماه اکتبر به ۵1.2 میلیارد دالر در آخر سال 
کاهش یافته است که دلیل آن افزایش نظارت دولت چین 

بر فعالیت علی بابا بوده است.
علی بابا به اتهام فعالیت انحصاری مورد تحقیق قرار گرفت 
و در ماه نوامبر معامله در سهام گروه انت Ant وابسته به 

آن متوقف شد.
صنعـت  از  چیـن  جدیـد  میلیاردرهـای  بیشـتر  ثـروت 
فنـاوری ناشـی می شـود امـا افزایـش تنـش بیـن چیـن 
و ایـاالت متحـده بـر سـر شـرکت هـوآوی، تیک تـاک و 
وی چـت باعث کاهـش ارزش سـهام شـرکت های فناوری 

چیـن شـده اسـت.

شاخص میلیاردرهای بلومبرگ به یازدهمین فرد ثروتمند 
جهان تبدیل کرده است.

به نقل از بی بی سی فارسی، آقای ژونگ که به نام مستعار 
خود  کاری  زندگی  طول  در  است  مشهور  تنها«  »گرگ 
به روزنامه نگاری، پرورش قارچ و مراقبت های بهداشتی 

اشتغال داشته است.
آقای ژونگ در آوریل سهام شرکت واکسن سازی بیجینگ 
را   Beijing Wantai Biological بیولوجیکال  ونتی 

در بازار سهام چین عرضه کرد.
نونگفـو  بطـری  آب  شـرکت  سـهام  او  بعـد  مـاه  سـه 
Nongfu Spring را در بـازار سـهام هنگ کنگ عرضه 

. د کر
فروش این سهام باعث شد ثروت او از جک ما، بنیانگذار 
فرد  ثروتمندترین  قباًل  که   Alibaba بابا  علی  شرکت 

چین و آسیا بود بیشتر شود.
از آن زمان Nongfu Spring به یکی از داغترین لیست 
های هنگ کنگ تبدیل شده و سهام آن از زمان آغاز به 

کار 1۵۵ درصد جهش کرده است.
ارزش سهام شرکت بینجنیگ ونتی بیش از 2،۰۰۰ درصد 
یافته و این شرکت در میان موسساتی است که  افزایش 

واکسن کرونا را تولید می کند.
براساس گزارش بلومبرگ، این تحول چشمگیر آقای ژونگ 
را به مقام ثروتمند اول آسیا ارتقا داده و یکی از سریع ترین 

نمونه های ثروت اندوزی در طول تاریخ بوده است.

میلیـارد پونـد( بیشـتر شـده و در نتیجـه بـه مراتـب از 
ثـروت موکـش آمبانـی هنـدی و جـک مـا چینی بیشـتر 

شـده اسـت.
ارزش دارایی او حاال 77.۸ میلیارد دالر است و بر اساس 

اطالعات روز: به لطف واکسن سازی و فروش آب بطری، 
یک مرد چینی به موقعیت ثروتمندترین فرد آسیا دست 

یافته است.
 ۵.1( دالـر  میلیـارد   7 امسـال  شانشـان  ژونـگ  ثـروت 
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بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که پروژه 
زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اطالعیه تصمیم اعطای  
قرارداد، تهیه و خریداری بسته های نیمه تجارتی مرغداری برای والیت بغالن را با شرکت محترم خدمات زراعتی 
مالداری و باغداری گرین افغانستان دارای جواز نمبر )D-05-396( مشترک با  شرکت مرغداری سیمرغ دارای 
جواز نمبر )D-75089( آدرس - والیت کندز ولسوالی علی آباد و سرک کوته سنگی کمپنی نیازبیک مرکز کابل، 
افغانستان به قیمت مجموعی )1۶.۸92.3۶۰.۰۰( شانزده میلیون و هشت صد و نود و دوهزار و سه صد و شصت 

افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر 
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که پروژه 
زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اطالعیه تصمیم اعطای  
قرارداد، تهیه و خریداری بسته های نیمه تجارتی مرغداری برای والیت کابل را با شرکت محترم خدمات زراعتی 
مالداری و باغداری گرین افغانستان دارای جواز نمبر )D-05-396( مشترک با  شرکت مرغداری سیمرغ دارای 
جواز نمبر )D-75089( آدرس - والیت کندز ولسوالی علی آباد و سرک کوته سنگی کمپنی نیازبیک مرکز کابل، 
افغانستان به قیمت مجموعی )17.2۴۸.۴۰۰.۰۰( هفده میلیون و دوصد و چهل و هشت هزار و چهارصد افغانی 

اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

MOBTA/1400/NCB/OPT/W003 :وزارت امور سرحدات و قبایل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مي نماید، تا در پروسه داوطلبی ترمیم اساسی مهمانخانه شهرنو  بابت سال مالی 1۴۰۰ تحت شماره داوطلبی
اشتراک نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر گرفته و آفرهاي سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان )دري و یا پشتو( طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان از تاریخ 

نشر اعالن الي )21( روز ارائه نماید.
توزیع شرطنامه و تسلیمي آفرها الي ساعت )۰9:3۰( بجه قبل از ظهر )21( یوم بعد از نشر اعالن که آخرین معیاد ضرب االجل  تسلیمي آفرها مي باشد صورت میگیرد آفرهاي دیر رسیده و انترنتي پذیرفته نمي شود.

تضمین آفر مبلغ )۶2۰.۰۰۰( شش صد و بیست  هزار افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش ارایه بدارند.
داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نمایند .  

آدرس : ناحیه 9، ریاست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائیل مکروریان سوم جوار ستره محکمه، کابل افغانستان.
نوت: در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و باز گشایی خواهند شد.

»اعالن داوطلبی«

های  شرکت  از  فهرستی  تهیه  با  اقتصادی،  غول های 
امریکایی دست به اقدامی متقابل زد.

در دهه گذشته بازارهای بورس امریکا از جمله نزدک و 
بورس نیویورک، از شرکت های چینی خواستند تا سهام 

خود را وارد بازارهای آن ها کنند.
در حال حاضر بیش از 2۰۰ شرکت چینی در بازارهای 
 2.2 ها  آن  سهام  ارزش  و  دارند  حضور  امریکا  سهام 

تریلیون دالر است.
از  بسیاری  امریکا،  و  بین چین  ها  تنش  افزایش  با  اما 
شرکت های چینی در پی حضور در بازارهای هنگ کنگ 

و خود چین هستند.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا دو ماه پیش فرمانی 
را امضا کرد که براساس آن سرمایه گذاری شرکت های 
امریکایی در شرکت های چینی تحت مالکیت یا کنترل 

دولت این کشور منع شده است.
این فرمان سرمایه گذاران امریکایی را از خرید و فروش 
سهام شرکت های چینی که براساس فهرست پنتاگون 

دارای روابط نظامی هستند، منع می کند.
آقای ترمپ شماری از شرکت های چینی از جمله تیک 
تاک، هواوی و تنسنت را به دلیل تهدید برای امنیت ملی 

هدف قرار داده است.
بین  تنش ها  افزایش  با  همزمان  واکنش،  در  هم  چین 

که معامالت این سه شرکت بین هفتم تا یازدهم جنوری 
)از یک هفته دیگر( به حال تعلیق درمی آید.

این شرکت ها تمام درآمد خود را در داخل چین کسب 
می کنند و حضور چشمگیری در امریکا ندارند.

این  بی بی سی حذف  به گفته جاستین هارپر، خبرنگار 
بین  سیاسی  های  تنش  افزایش  بحبوحه  در  شرکت ها 
دو کشور امریکا و چین، بیشتر ضربه ای نمادین به نظر 

می رسد.
سهام این سه شرکت که در امریکا معامله می شود در 
مقایسه با فهرست اصلی در هنگ کنگ اندک است. این 
شرکت های دولتی بر صنعت مخابرات چین تسلط دارند.

اعالم کرده که سه  نیویورک  بورس  بازار  روز:  اطالعات 
شرکت مخابراتی بزرگ چین را به دلیل ادعای ارتباط 

با ارتش این کشور از فهرست این بورس خارج می کند.
و  تلکام،  چاینا  موبایل،  چاینا  مخابراتی  هر سه شرکت 
ترمپ  دولت  اهداف  جمله  از  هنگ کنگ  یونکام  چاینا 
بوده اند. او شماری از شرکت های چینی را تهدیدی برای 

امنیت ملی امریکا دانسته است.
با آغاز  معامالت سهام این غول های مخابراتی همزمان 
نیویورک،  بورس  بازار  در  آینده  هفته  آنها،  روند حذف 

معلق خواهد شد.
به نقل از بی بی سی فارسی، بورس نیویورک تایید کرده 

اقدام بورس نیویورک علیه رشکت های بزرگ مخابرایت چنی



www.etilaatroz.com2060 شنبه | 13 جدی 1399 | سال دهم | شماره 



Saturday  02 January 2021  Year 10  No 2060 شنبه | 13 جدی 1399 | سال دهم | شماره 2060

بـدون در نظرگرفتـن وابسـتگی حیاتی مان به جهـان بیرون 
از درهم آمیـزی و پیونـد  معنـا کنیـم. جهـان مـا عبـارت 

داشـتن بـا جهـان بیـرون و »دیگران« اسـت.
جهـان آدم هـا بـا وجـودی کـه در ظاهـر دور از هـم به نظـر 
می  رسـد، امـا در حقیقـت بسـیار نزدیـک و شـبیه بـه هـم 
اسـت. احساساِت چون خشـم، غضب، هیجان و فضیلت های 
چـون سـخاوت، بردبـاری و امثـال این ها به همـان اندازه که 
می توانـد در زندگـی یـک فـرد تحصیل کـرده وجود داشـته 
باشـد، در زندگـی یـک فـرد بی سـواد و فقیـر هـم می توانـد 
وجـود داشـته باشـد. موفقیـت بـه همـان انـدازه کـه باعـث 
خوشـحالی یـک آدم درون گـرا می شـود برای یـک برون گرا 
نیـز هیجان خلـق می کنـد. روی هم رفته، قابلیت هـای وجود 
آدمـی یکسـان اسـت و هیـچ قانـون و یـا محدودیـت بـرای 
متمایـز بـودن آن هـا وجـود نـدارد. امـا بعضـی ایدئولوژی ها 
و طـرز تفکـر باعـث می شـود ایـن تشـابهات نادیـده گرفتـه 
شـده و در نهایـت بـه بعضـی انسـان ها به چشـم »دیگری« 
و یـا حتـا بـه چشـم یک شـی و جسـم اضافـی دیده شـود. 
»مـرد جعبه یی« نمونه ی از این افراد اسـت، زیـرا دیگران در 
مـورد مـرد جعبه یـی فکـر می کننـد کـه »مـرد جعبه یی به 
سـختی دیده می شـود. بیشـتر به آشـغالی می ماند که میان 
نرده هـا، یـا وسـط مسـتراح های عمومـی و یـا زیـر پل هـا 
چپانـده شـده باشـد...« )ص13(. امـا در بدتریـن حالت هـا 
آدمـی جهان خـودش را دارد و دارای هویت می باشـد: »یک 
مـرد جعبه یـی نیـز نمی توانـد به سـادگی جعبـه اش را کنـار 
گذاشـته و بـه جهان عـادی بازگـردد. زمانـی از جعبه بیرون 
می شـود کـه بـه جهـان دیگـری پـا بگـذارد، دقیقـا شـبیه 

حشـره ای کـه مسـخ می شـود« )ص39(.
همان طـور کـه ذاتـا هیـچ تفاوتـی میـان آدم ها وجـود ندارد 
یـک مـرد جعبه یـی، کـه از دیـد دیگران به آشـغال تشـبیه 
باشـد کـه  می شـود، می توانـد همـان درگیـرِی را داشـته 
یـک انسـان آکادمیـک و دانشـگاهی بـا بهتریـن تسـهیالت 
بـا آن درگیـر می  شـود. ده هـا قـرن قبـل افالطون در رسـاله 
تئه تتـوس ایـن دیالـوگ را نوشـت »سـقراط: یقیـن بارهـا 
شـنیده ای کـه می گوینـد چگونـه می تـوان شـناخت کـه ما 
در ایـن دم بیداریـم و در حـال بیـداری گفت وگـو می کنیم، 
یـا در خوابیـم و تصـورات و پندارهایی که داریم رویاسـت؟«
تئه تتـوس: سـقراط، یافتـن عالمتی کـه به یـاری آن بتوانیم 
خـواب را از بیـداری بازشناسـیم بـه راسـتی دشـوار اسـت 
زیـرا همـه ی پیش آمدهـا در هـر دو حـال شـبیه یکدیگرند. 
مثـال آنچـه تاکنـون بـه یکدیگـر گفته ایـم ممکن اسـت در 
خـواب بـوده باشـد همچنان کـه هـر وقـت در خواب سـخن 
می گوییـم می پنداریـم کـه بیداریـم و در بیـداری گفت وگو 
می کنیـم.« مـرد جعبه یـی کوبوآبـه عیـن همیـن سـخن را 
تکـرار می کند »بلی، شـاید کسـی که می نویسـد من باشـم. 
شـاید ایـن منـم کـه می نویسـم و تـو را تخیـل می کنـم که 
می نویسـی و مـرا تخیـل می کنـی.« )ص92( ایـن نشـان 
می دهـد کـه مـرز و فاصله یـی میـان جهـان آدم هـا وجـود 
نـدارد؛ امـکان درگیری هـای وجـودی برای همه وجـود دارد 
و جهان هـای آدمـی ذاتـا شـبیه به هم انـد. از ایـن رو هیـچ 
تفـاوت بنیـادن میـان آن مـرد جعبه یـی کـه بـرای دیگران 
بـه ماننـد آشـغال اسـت، و آدم هایی کـه بی اعتنـا از کنارش 

می گـذرد، وجـود نـدارد.

ولگردان شوربخت
مـردم و یـا آن چیـزی کـه اکثـرا از آن به عنـوان تـوده و یـا 
طبقه فرودسـت نـام برده می شـود، معِرف همه چیـز در یک 
جامعـه اسـت. امـا در بعضـی نظام هـای حکومتـی بـه مردم 
بـه چشـم ابـزار و اشـیای بی هویت نگاه می شـود کـه اراده و 
اهمیتـی ندارند. یکی از چهره های سیاسـی افغانسـتان چند 

سـال قبـل مـردم را »کوچه بـازاری« خوانـده بود.
جورجـو آگامبـن در رسـاله ی وسـایل بی هـدف می نویسـد 
از  را  کار  بایـد  مـردم  سیاسـی  معنـای  از  تفسـیری  »هـر 
ایـن واقعیـت غریـب آغـاز کنـد کـه در زبان هـای اروپایـی 
مـدرن، ایـن اصطـالح همـواره بـر فقیـران، فرودسـتان، و 
حذف شـدگان نیـز داللت داشـته اسـت« )وسـایل بی هدف، 
37(. و البتـه ایـن تعریـف از مـردم در حوزه سیاسـت مطرح 
می شـود. به نظر می رسـد کوبوآبـه در رمان »مـرد جعبه یی« 
نیم نگاهـی بـه سیاسـت هـم داشـته و وضـع موجـود را نقد 
کـرده اسـت. او نارضایتـی اش را از وضـع موجـود در جامعـه 
این گونـه بیـان می کنـد »ولخرجـی از بودجـه ملـی بـرای 
تحقیـق راجـع بـه مـرگ ولگـردان، هـر طـوری کـه مـرده 
باشـند، مجـاز نیسـت« )ص117(. امـا سـوال این اسـت که 
چه چیـزی به وجـود یک دولت مشـروعیت می بخشـد؟ یک 
دولـت چگونـه می تواند هـم مشـروعیت خـودش را از مردم 
بگیـرد و هـم آن هـا را »ولگـرد« خطـاب کنـد؟ مگر نـه این 
اسـت کـه مـردم همیشـه ولگـرد خطـاب می شـوند و ایـن 

ولگـردان اسـت کـه بایـد بیـش از همـه زجر بکشـند!

غم انگیـز در کابل اسـت.
می کنـم.  مـرور  و  عبـور  پل سـوخته  مسـیر  از  همـه روزه 
احتمـاال نـام پل سـوخته بـرای هـر کسـی کـه با ایـن محل 
آشـنایی دارد یـادآور یـک چیز اسـت: معتـادان زیـِر پل. در 
ایـن ایـام سـرمای سـوزناک و هـوای آلـوده و کشـنده کـه 
از ایـن مسـیر می گـذرم تقریبـا بالاسـتثنا هـر صبـح جسـد 
یکـی-دو معتـاد را می بینـم که زیـر پل و گاها هـم در باالی 
پـل پخش وپـال شـده اند. آدم های زیـاد از کنار این جسـدها 
بی اعتنـا می گذرنـد تـا این کـه سـروکله مأموران شـهرداری 
و پولیـس  پیـدا می شـوند تـا ایـن جسـدها را ببرنـد و در 
گوشـه ای از ایـن شـهر زیـر خـاک کننـد. هروقـت جنازه ی 
یکـی از معتادهـای زیـر پل سـوخته را می بینـم ایـن عنـوان 
رمـان »مـرد جعبه یـی« بـه یـادم می آیـد: »صدهـزار نفر از 
کنـار ایـن جنـازه بی اعتنـا گذشـتند.« به راسـتی چه چیزی 
باعـث شـده اسـت تـا همـه از کنـار ایـن جنازه هـا بی اعتنـا 
و  اعتیـاد  ایـن همـه  آن، چـرا  از  و مهم تـر  عبـور کننـد؟ 

بختی؟ بد
آدم هـای  به عنـوان  را  اطرافیانـش  معمـوال  انسـانی  هـر 
جداافتـاده و بسـیار دور از جهـان خـودش می بینـد. یعنـی 
آن هـا را به عنـوان »دیگـری« می بیند و بـه امکاناتی وجودِی 
کـه حضـور آن هـا برایـش فراهـم می کنـد واقـف نیسـت. از 
ایـن رو، دیگـری را به عنـوان »مزاحـم« و یـا کسـانی کـه 
امـا  می بینـد.  نـدارد،  نقطـه ای مشـترک همراهـش  هیـچ  
طبـق فلسـفه اگزیستانسیالیسـم، و خصوصا فلسـفه سـارتر، 
»دیگـری« مـدام بـه مـا هویـت می بخشـد. گرچنـد سـارتر 
دیگـری را بـه چشـم خـوش نمی دیـد و می گفـت »دیگری، 
یعنـی جهنـم« اما همو بـود که بازهم می گفـت در واقع ما با 
حضـور همیـن افرادی کـه آن ها را به عنـوان دیگری و جهنم 
می یابیـم، خودمـان را بهتـر می شناسـیم. فیلسـوف دیگر به 
نـام مارتیـن هایدگـر امـا بـه گونـه بنیـادی  و رادیکال تـر از 
سـارتر ایـن موضوع را بیـان کرد و گفت هویت انسـان یعنی 
»در-جهان-بـودن.« طبـق دیـدگاه هایدگـر جهـان آدمی با 
حضـور گسسـت ناپذیرش در کنار آدم ها و خوِد جهان اسـت 
کـه معنـا می شـود. مـا موجودی نیسـتیم کـه هویت مـان را 

دو نکتـه بیش از همه برجسـته اسـت. اول، نابه سـامانی های 
و  رخـوت  دوم،  جامعـه؛  بحرانـی  وضعیـت  و  سیاسـی 
بی انگیزگـی مطلـق در میـان قشـر باسـواد و تحصیل کـرده 
بـرای انجـام کار فکری-فرهنگـی. به نظر می رسـد بدبختی و 
نابه سـامانی های سیاسـی حتـا همین قشـر تحصیل کـرده را 
بـه ایـن نتیجه رسـانده کـه انجـام کار فرهنگـی و فکری در 
چنیـن جامعـه ای از اسـاس بی فایـده و اشـتباه اسـت... . اما 
از آن جایـی  کـه این نوشـته به دنبال بازگشـایی این مسـأله 
نیسـت در حـد اشـاره بـه ایـن موضـوع بسـنده می کنیـم و 
صرفـا ایـن سـوال را مطـرح می کنیـم کـه اگـر همـه ناامید 
باشـند و مبنـا را بـر ایـن بگذاریـم کـه »هیچ چیـز در این جا 

درسـت نمی شـود« نهایتـا مـا بـه کجـا خواهیم رسـید؟
بنابـه نکاتـی کـه در بـاال تذکـر دادیـم ترجمـه به صـورت 
کل، و ترجمـه رمـان »مـرد جعبه یـی« به صورت خـاص، از 
جمـع کارهـای فرهنگـی و تولیدی مهـم به حسـاب می آید. 
از ایـن رو کار رامیـن انـوری اتفـاق فرخنده و نیـک در حوزه 

فرهنگـی کشـور به حسـاب می آیـد.

جهان های آدمی
یکـی از زیرعنوان هـای رمان »مـرد جعبه یی« چنین اسـت: 
»مرگـی در کنـار خیابـان کـه صدهـزار نفـر آن را ندیـده 
گرفتنـد.« ایـن موضوع برای مـن تداعی کننده یـک واقعیت 

رمـان »مـرد جعبه یی«، نوشـته ی کوبوآبه نویسـنده جاپانی، 
بـا ترجمـه ی رامین انوری اخیرا در هرات چاپ شـده اسـت. 
ایـن رمـان بـا سـبک ساختارشـکنانه ای کـه دارد زندگـی 
مـردی را روایـت می کنـد کـه در درون یـک جعبـه زندگـی 
بـودن در درون  از چشـم اندازی کـه  یـا الاقـل  می کنـد و 
یـک جعبـه بـرای آدم خلـق می کند، بـه جهان بیـرون نگاه 
می کنـد. مـرد جعبه یـی به شـدت از دیده شـدن و شـهرت 
گریـزان اسـت و دوسـت دارد یـک بیننـده باشـد تـا این که 
دیـده شـود. او فکـر می کنـد »در دیدن، عشـق نهفته اسـت 
درد  تـا  می زنـد  لبخنـد  آدمـی  انزجـار.  دیده شـدن،  در  و 

دیده شـدن را تحمـل کنـد« )مـرد جعبه یـی، ص71(.
کوبوآبـه بـه کافـکای جاپـان مشـهور اسـت و رمان هایـش 
می کنـد.  بیـان  را  آدم هـا  درونـی  درگیری هـای  بیشـتر 
روی هم رفتـه بـار معنایـی و وجـودی رمان »مـرد جعبه یی« 
از دیگـر زوایایـش برجسـته اسـت و درگیری هـای  بیـش 
درونـی انسـان را روایـت می کنـد. »مـرد جعبه یـی« نشـان 
می دهـد کـه دنیای آدم ها چقـدر پیچیده، چقـدر دور از هم 

و در عین حـال چقـدر نزدیـک به هـم اسـت.
از آن جایـی کـه کار ترجمـه در افغانسـتان بسـیار کم اسـت 
و بـازار کتـاب کامـال وابسـته به ترجمه هـای ایرانی ها اسـت 
مـن ابتـدا تالش می کنـم نکاتـی را در مـورد اهمیت ترجمه 

و سـپس خـود رمان، بیـان کنم.

ترجمه همچون تفکر
مـراد فرهادپـور بـرای اولین بـار در پیش گفتار کتـاب »عقل 
افسـرده« نوشـت »در دوره معاصـر ترجمـه بـه  وسـیع ترین 
معنـای کلمـه یگانـه شـکل حقیقـی تفکـر بـرای ماسـت« 
)عقـل افسـرده، ص13(. او تفکـر موجـود در جوامـع مثـل 
ایـران را تفکـر ترجمه محـور نامیـده اسـت. معنـای سـخن 
فرهادپـور ایـن اسـت که اگـر امـکان ترجمه بـرای جوامعی 
مثـل ایـران وجود نداشـته باشـد، تفکـر از پویایـی و تحرک 
بـاز خواهـد مانـد. او سـه صفحه بعدتـر می نویسـد »ترجمه 
شـکلی از تفسـیر و نمونـه ای از تـالش بـرای فهـم دیگـری 
اسـت، و فهم دیگری سـویه ی ضـروری هرگونـه خودآگاهی 
و تأمـل در نفـس اسـت. پیونـد ذاتـی فهـم نفـس و فهـم 
دیگـری بنیان کارکـرد فرهنگی ترجمه اسـت.« و بعد عالوه 
می کنـد »امـروزه  مـا نه فقـط به ترجمـه آثار کانـت و هگل 
نیـاز داریـم، بلکـه بایـد نوشـته های ابن سـینا و مالصـدرا را 
هـم ترجمـه کنیـم. البتـه مسـأله فقـط بـه متـون فلسـفی 
خالصـه نمی شـود. روح ترجمـه روحـی هرمنوتیکـی اسـت 
کـه همـه سـطوح و زوایـای حیـات فرهنگـی را درمی نوردد 
تـا شـرق و غـرب، و گذشـته و حـال، را بـا هم آشـنا سـازد. 
بـا توجـه بـه پویایی و تغییـر و تحـول تاریخی زبـان، ما باید 
اشـعار فردوسـی و حافـظ را نیـز بـرای خـود ترجمـه کنیم. 
فهم و تفسـیر شـرط ضـروری هرگونه ترجمه موفقی اسـت، 
همان طـور کـه هـر فهـم یـا تفسـیر موفقـی بـه نوبـه خـود 
نوعـی ترجمـه از زبـان متـن بـه زبان مفسـر اسـت. در واقع 
فهـم، تفسـیر و ترجمـه سـویه های جدایی ناپذیـر فراینـدی 
واحدنـد.« فرهادپـور در آخرین قسـمت پیش گفتـار کتابش 
ایـن ادعـای مهـم را به میان می آورد: »فقط با نوشـتن و حتا 
غلـط نوشـتن اسـت کـه می تـوان فکر کـرد. و امـروز فقط با 

ترجمـه کـردن اسـت کـه می تـوان فکر کـرد و نوشـت.«
بـه بـاور اکثر نظریه پردازان عصر کالن روایت ها سـپری شـده 
و جهـان فعلـی جهـان خرده روایت هـا اسـت؛ روایت هایی که 
هـر کـدام زوایـای کوچکی از زندگی بشـر در عصـر حاضر و 
مسـائل آن را بیـان می کنـد. خرده روایت هـا از کلی گویـی 
پرهیـز کـرده و ادعـای قاطعیـت در مـورد چیـزی نـدارد. 
بخشـی از ایـن خرده روایت هـا می توانـد در قالـب داسـتان 
و یـا رمـان ارائـه شـود. حتـا می تـوان گفـت این داسـتان و 
رمـان اسـت کـه جهـان فعلـی را روایـت می کنـد. از ایـن رو 
داستان نویسـی بیـش از آن کـه یـک شـغل و حرفـه باشـد 
یـک ضرورت اسـت کـه بر جهان فعلـی تحمیل می شـود. از 
طـرف دیگـر، و با توجـه به این کـه داسـتان های و رمان های 
مـا هنـوز التفـات چنـدان بـه ایـن نکتـه بـه خـرج نـداده 
اسـت ضرورت اسـت بـا جهـان بیـرون در ارتباط شـود. این 
ضـرورت در قالـب فهـم و شـناخت دیگـری بـه نیـت فهم و 
شـناخت خـود ما صـورت می گیـرد. مـا از آن رو می خواهیم 
بـا جهـان بیرون در ارتباط باشـیم که شـناخت بهتـر از خود 
و مسـائل و مشـکالت مان داشـته باشـیم. یکـی از راه هایـی 
کـه بـرای دسـت یافتن بـه ایـن امـر مهـم بـرای مـا کمـک 
می کنـد »ترجمـه« اسـت. ترجمـه کاری سـت بـرای غلبـه 
بـر چالش هـا، و بـه سـخن فرهادپـور، امکانـی  اسـت بـرای 
تفکـر کـردن. نکتـه مهم تـر از این هـا اما این اسـت کـه این 
ترجمه هـا باید خوانده شـود و مخاطب داشـته باشـد. این جا 

بایـد بـه یک مسـأله دیگـر اشـاره کنیم.
جماعـت کتاب خوان در افغانسـتان بسـیار کم اسـت. ممکن 
اسـت دالیـل فـراوان بـرای ایـن کار وجود داشـته باشـد، اما 

ما از آن رو می خواهیم با جهان بیرون در ارتباط 
باشیم که شناخت بهتر از خود و مسائل و 

مشکالت مان داشته باشیم. �کی از راه ها�یی که 
برای دست �افتن به ا�ن امر مهم برای ما کمک 
می کند »ترجمه« است. ترجمه کاری ست برای 

غلبه بر چالش ها، و به سخن فرهادپور، امکانی  
است برای تفکر کردن.

عباس اسدیان

»مرد جعبه یی« و ولگردان شوربخت

رامین انوری، روزنامه نگار و نویسنده قبال رمان »بیداری« از کیت  شوپن را 
نیز ترجمه کرده است.


