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جنگ پایان سیاست است

ــــــــــسرمقاله

دولت باید اعتماد
مردم را جلب کند
محمد رضا هویدا

ایــن گفته مقامات امریکایی که که تا پایان ســال روان میالدی
تنها معاش آن نیروهای افغــان را میپردازند که حضور فیزیکی
دارند و پس از آن معاشــات نیروهای خیالی را پرداخت نخواهند
کرد ،به معنای این اســت که در دولت افغانستان حضور نیروهای
نظامی خیالی واقعیت دارد .در حالی که وزارت دفاع گفته اســت
که ،وزارت دفاع همواره از این پروســه نظارت می کند و نظر به
موجودیت سربازان معاشــات آنان اجرا شده و از طریق بانک ها
پرداخته می شود ،سربازان خیالی را کسی معاش نمی دهد ،بودجه
از طریق وزارت مالیه منظور شــده و بعد ما معاشات را حواله می
کند و پول که باقی می ماند در بودجه می باشــد کسی صالحیت
اخذ آنرا ندارد.
پیش از این نهاد موســوم به حقوق و عدالت همچنان بعد از انجام
یک تحقیق در بیست و هشت والیت افغانستان گفته بود که یک
ده ها هزار نیروی خیالی در این افغانستان وجود دارد که به گفته
آنان حضور فزیکی ندارند اما معاش می گیرند.
بحث نیروهای خیالی از معارف شروع شد و آمارهای تکان دهنده
ای از وجود مکاتب خیالی به نشــر رســید که پول های ساخت
شان گرفته شده اســت و اما خود مکاتب وجود خارجی ندارند.
در عرصه های دیگر نیز از شفاخانه ها گرفته تا  ...آمارهای ضد و
نقیضی منتشــر شده است .نهادهای مختلف داخلی و خارجی بر
موجودیت مکاتب و شفاخانه و در مواردی سربازان خیالی تاکید
داشته اند.
عملکرد دولت افغانستان اما ،همواره یک سیر خاص و متداوم را
داشته است .دولت به راحتی همه گزارش هایی که نه نحوی نقص
و کاســتی های دولت را بیان کند ،رد می کند .سخنگویان وزارت
خانه ها ،نهادها و افرادی که دولت را متهم کنند ،را به راحتی متهم
به دروغ گویــی ضمنی می کنند و دولت را مبرا از هر نوع نقص و
کاستی می دانند.
این نوشــته در پی رد و یا قبول موارد خیالی نیســت .مهمترین
موضوع برای دولت ،اعتماد به دولت است .دولت هایی که بتوانند
اعتماد ملت را جلب کنند ،بزرگترین ســرمایه را به خود دارند.
مثال اگر دولتی مورد اعتماد مردم باشــد ،مردم با سرمایه گذاری
در بخش های مختلف ،به آبادانی کشــور و تقویت اقتصاد کشور
کمــک می کنند ،و یا مثال ،اگر دولتی مورد اعتماد مردم باشــد،
مردم با اشــتیاق فراوان به صفوف نیروهای امنیتی می پیوندند و
به تامین امنیت همت می گمارنــد .در حالی که اگر دولت مورد
اعتماد ملت نباشد ،سرمایه ها از کشــور فرار می کنند ،و کمتر
کسی به تقویت بخش اقتصاد از طریق سرمایه گذاری می پردازد.
چنان که در این روزهــا به وضوح می بینید که ده ها هزار تن که
اکثرا جوان های کشــور هستند ،افغانستان را ترک کرده اند و به
سوی کشــورهای خارجی مهاجر شده اند ،جوانانی که میلیاردها
دالر سرمایه کشــور برای تربیه و تعلیم آنها مصرف شده است ،و
طبیعتا امید افغانستان به آنها بوده و هست.
اولیــن اثری که موضوع ســربازان و مکاتب خیالــی بر ذهن و
روان مردم افغانستان دارد ،ســلب اعتماد مردم از دولتمردان و
مسئولین وزارت خانه ها است .در حقیقت این اثر بدترین و منفی
ترین تاثیری اســت که می تواند این موضوع داشته باشد .دولت
افغانستان شــاید بتواند کمک های اقتصادی را جلب کند ولی به
راحتی نمی تواند اعتماد مردم را جلب کند.
بدین جهت  ،دولت باید برای جواب گویی به اعتماد مردم ،موضوع
مکاتب و ســربازان خیالی را به دقت و سرعت بررسی کرده و به
مردم جواب بدهد .تاخیر در بررســی های دقیق و همه جانبه در
چنین مواردی تاثیرات منفی و جدی ای را در پی خواهد داشت.
رد گــزارش ها و ادعاهای فســاد ،بر حیثیــت و وجاهت دولت
افغانســتان در قبال مردم نخواهد افزود ،بلکه از میزان اعتبار و
اعتماد به آن خواهد کاست.

دولت ،عالی ترین مظهــر رابطه قدرت و
حاکمیتی اســت که در همه جوامع وجود
داشته اســت .مفهوم دولت بیشتر شامل
قانون گذاری و اجرایی حکومت می باشد.
مهمتریــن وجه حاکمیــت دولت ،وضع و
اجرای قوانین در جامعه است .قدرت ،منبع
مورد اســتفاده دولت؛ حکومت مجموعه
نهاد های الزم برای اجرای حاکمیت و اخذ
تصمیم؛ سیاســت مجموعه اعمال دولت
است .بنابراین دولت مفهوم انتزاعی است
کــه از انحصار کاربرد قدرت مشــروع در
ســرزمین خاصی را در اختیار دارد .دولت
متشــکل از چهار عنصر اساسی حکومت،
حاکمیــت ،ســرزمین و ملت می باشــد.
حاکمیت در نظریه های حقوقی و سیاسی
کالســیک به معنی عالی ترین اقتدار در
دولت است که ممکن است در یک فرد و یا
در جمعی از افراد تجلی یابد اما در دیدگاه
ها و نظرات جدید حاکمیــت از آن مردم
اســت بنابراین حاکمیت در قانون اساسی
نهفته است  .حکومت به معنای عمل حکم
راندن و هم به معنــی مجموعه نهاد های
مجری احکام به کار می رود .وجود سرزمین
از مشخصه اساســی دولت های مدرن می
باشــد .یعنی دولت در یک سرزمین خاص
با مرز های مشخص معنی می یابد .ملت بر
اساس یک برداشت به مجموعه افرادی که
تحت حکومت یک قانون به سر می برند و
باالتر از قوم و قبیله اند اشاره دارد.
دولت با عناصر متذکره دارای یک سری کار
ویژه های اساســی و مهم است .حفظ نظم
و امنیت ،حراســت از حقوق طبیعی افراد
جامعه ،ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی،
تامین حــد اقل رفاه و آســایش از جمله
مهمترین کارویژه های اساســی دولت می
باشد .با توجه به این مباحث تالش می شود
که سیاســت ها ،برخورد ها و جهت گیری
های حکومت پســا طالبان در مورد گروه
طالبان را مورد قرار دهد.
همــان طور که در باال ذکر شــد دولت در
همه جوامع وجود داشته است اما حکومت
ها ممکن به دالیــل متعدد تغییر نماید .در
افغانســتان حکومت های متعددی حکم
رانده انــد اما حکومت که بعد از ســقوط
طالبان شــکل گرفت موضوع بررسی این
نوشــتار اســت .اولین پایه حکومت پسا
طالبــان در کنفرانس بن آلمان گذاشــته

علی قادری

شــد .در این کنفرانس افرادی از گروه ها و
احزاب مختلف شــرکت نمودند اما دعوت
از گروه طالبان به عنوان باشــندگان این
ســرزمین صورت نگرفت .حکومت موقت،
انتقالی و رســمی و مطابق قانون اساسی
شــکل گرفت اما از گروه طالبان هیچ گونه
دعوت برای ســهم گیری در حکومت نشد.
برخوردی حکومت و حامیان بین المللی آن
با طالبان با خشونت و سرکوب بود .برخورد
های خشونت آمیز و سرکوب گرایانه نشانه
چه بود؟ آیا دولت افغانستان گروه طالبان را
جزئی ملت افغانستان محسوب نمی کردند،
آیا این گروه در سرزمین به نام افغانستان
سکونت نداشتند .برخوردی خشونت آمیز
با گــروه طالبان تقریبا یــک دهه صورت
گرفت تا اینکه حکومت افغانستان تصمیم
به دعوت طالبان به گفتگو و ســهم گرفتن
در دولت نمودند.
دولت افغانستان برای اینکه گروه طالبان را
بر ســر میز مذاکره بکاشند آنها را از گروه
های تروریســتی خارج نمودند .یعنی در
اوائل گروه طالبان جدا از گروه تروریستی
محسوب نمی شــد .یعنی جنگ با طالبان
جنگ با تروریسم و دهشت افکنی محسوب
می شــد .اما رفته رفته دیدگاهها در مورد
گروه طالبان تغییر نمــود .گروه طالبان از
گروه های تروریســتی جدا شد و تبدیل

به گروه شورشــیان داخلــی ،گروه های
مخالف مسلح دولت ،گروه مخالف دولت،
و «برادران ناراضی قلمداد شــدند .به باور
خیلی از تحلیل گران جــدا کردن گروه
طالبان از گروه تروریستی و دهشت افکن
و خطاب قــرار دادن آنها با مفاهیم و واژه
های جدید بیشتر به خاطر «سیاست قوم
برای قوم» بوده اســت .خطاب قرار دادن
آنها با واژه ها و مفاهیــم جدید به خاطر
کاهش نگاه های منفی و سر پوش گذاشتن
بر اعمال حکومت امارت اسالمی است.
همزمان با خلــق واژه ها و مفاهیم جدید
در مورد گروه طالبان شــورای عالی صلح
به منظور گفتگو و مذاکره با طالبان به امر
رئیس جمهور کرزی شکل گرفت .شورای
عالی صلح چندین سال است تالش دارد تا
گروه طالبان را بر سر میز مذاکره بکشاند
اما گروه طالبان تــا هنوز حاظر به گفتگو
نشده اســت .دولت افغانستان به منظور
گفتگو امتیــاز های زیادی به گروه طالبان
داده است و هزینه های زیادی متقبل شد.
به خاطر این گروه روابط سیاسی افغانستان
با پاکستان و ایاالت متحده آمریکا پر تنش
شد .سران طالبان از زندان های افغانستان
و پاکستان آزاد شد و  ...اما این گروه حتی
پاســخ های مسالمت آمیز در قبال دعوت
دولت افغانســتان به امر گفتگو و مذاکره

نداده است بلکه بیشتر پاسخ های خشونت
آمیز داده است.
مشــهور اســت که جنگ پایان سیاست
اســت .یعنی حکومت ها ،گروه ها زمانی
به جنگ روی می آورد که امکان استفاده
از سیاســت برای حل منازعه و اختالفات
ممکن نباشد .این مسئله در دنیایی کنونی
منطق عمل برای حکومت ها
به صورت یک
ِ
در آمده است .کشور ها برای حل اختالفات
خود تــا حد ممکن از گزینه سیاســت و
دیپلماسی استفاده می کند و زمانی که راه
سیاست و دیپلماسی منجر به حل منازعه
نشد از آخرین گزینه یعنی جنگ استفاده
می نماید .در افغانســتان اما بدون اینکه
از سیاســت (مذاکره و گفتگو) برای حل
اختالفات خود با گــروه طالبان کار بگیرد
از راه جنگ (خشونت) استفاده نمود .نبود
منطق عمل مذکور در افغانســتان نشانگر
عدم سیاســت عقالنی و منطقی در عالم
سیاسی افغانستان می باشد.
سیاســت در بردارنده تالش برای سهیم
شدن در قدرت یا تالش برای اعمال نفوذ بر
توزیع قدرت ،خواه در بین گروه های درون
یک دولت تلقی می کند  .در افغانستان هیچ
گروهی به شکل سازمان یافته دنبال قدرت
نمی باشــد .این به معنی نیز می باشد که
سیاست در افغانستان هیچ جایگاه روشن

و مشخص در میان افراد ،گروه ها ،سازمان ها
و نهاد های دولتی ندارد .از زمانی که شورای
عالی صلح شکل گرفته ،بار ها از گروه طالبان
برای گفتگو و مذاکره دعوت شــده است و
گروه طالبان پاسخ خشونت آمیز به شورای
عالی صلح داده اســت .واکنش های طالبان
در برابر دعوت دولت برای گفتگو نشــانگر
این مسئله است که سیاست برای این گروه
چیزی فراتر از جنگ و خشونت نمی باشد.
بنابراین برای گروه طالبان سیاســت عین
جنگ و جنگ عین سیاست است.
همان طور که در باال گفته شــد هیچ گروه،
نهاد و یا ســازمانی در چارچوب دولت و یا
بیرون از آن وجود ندارد که به شکل سازمان
یافته و سیستماتیک دنبال کسب قدرت و
توزیع آن باشــد .حکومت پسا طالبان در
افغانستان از آوان شکل گیری نشان داد که
هیچ گونه پیوندی با سیاست کردن با مفهوم
عقالنی آن ندارد .زیرا حکومت پسا طالبان
در اوائل شــکل گیری خود دعوتی از گروه
طالبان به منظور همبســتگی ملت و ایجاد
وفاق میان ملت انجام نداد .سیاســت غیر
عقالنی حکومت پســا طالبان این گروه را
جزء شهروندان و جزئی از ملت افغانستان
نمی دانستند که برای همبستگی ملت گروه
طالبان را دعوت به صلح نماید.
در نیتجه باید گفت که ملت عنصر اساسی
دولت ها می باشد اما حکومت افغانستان به
عنوان نهاد اجرایی دولت هیچ گونه سیاست
عقالنی را در قبال همبســتگی ملت اتخاذ
نکرده است .با بی توجهی به ملت بخش از
ســرزمین نیز از حاکمیت دولت افغانستان
خارج شده است زیرا گروه های حاشیه ای
و مخالف در جغرافیایی این سرزمین ساکن
است و آن را اشغال کرده است و حاکمیت
دولت را قبول ندارد .بنابراین حکومت برای
گفتگو باید سیاست های روشن اتخاذ نماید
و با گروه های دست به گفتگو بزند که جنگ
را عین سیاست نداند و محاسبات در فرایند
گفتگو داشته باشد .آموزش دانش سیاسی،
مبانی علم سیاســت نظری و تاسیســی،
حسین بشریه ،تهران :موسسه نگاه معاصر،
 ،1385ص 27-26
جامعه شناسی سیاســی معاصر :جهانی
شدن ،سیاســت ،قدرت؛ کیت نش ،ترجمه
محمد تقی دلفروز ،تهران :کویر ،چاپ نهم
 ،1390ص 29

آیا خشونت همیشه پیروز است؟
مارتا ر .راینیک  /ترجمهی حمید پرنیان/قسمت اول

 10اگست امســال ،عکسی منتشر شد که
مردم قارهی امریکا را برانگیخت:
دلسوزی
ِ
ِ
ِ
کــودک ُمردهاش را در آغوش گرفته
پدری
حال سوگواری است .این پدر و کودک
و در ِ
[همراه با هزاران نف ِر دیگر] از سوریه به اروپا
ِ
حمالت پاریس در
گریخته بودند .اما پس از
 ۱۳نوامبر  ،۲۰۱۵کریس کریستی (فرماندار
نیوجرســی) و دکتر بن کارسن (نامزدهای
جمهوریخواهان برای ریاســتجمهوری
مهاجران
ایاالت متحده) چهرهی تازهای به
ِ
سوریها دادند.
اضطراب
کریس کریستی ،با موجسواری روی
ِ
پذیرش پناهندگانی
امریکاییها دربــارهی
ِ
ِ
معصومیت ظاهریشــان
رغــم
کــه به
ِ

کارتون روز

کارتون روز

تروریستهای بالقوهای هستند ،اعالم کرد
که «حتی یتیمهای سهساله»[ی سوری] نیز
ِ
ایاالت متحده شوند .کارسن نیز
نباید وار ِد
اظهار کرده ،درســت همانطور که والدین
ِ
«سگ هاری که در محله
کودکانشان را از
میپلکد» حفاظت میکننــد ،امریکاییها
بیمــاری واگیر و مرگبا ِر
نیز باید در براب ِر
ِ
پناهندگان ســوری از خود حفاظت کنند.
ِ
مجلس نمایندگان نیز متعاقبا با تعدا ِد
وقتی
ِ
ِ
ایاالت متحده مرزهای
باالیی رای داد کــه
پناهندگان ســوری ببندد،
خــود را روی
ِ
ِ
وحشت کریستی و کارســن در صحنهی
سیاسی مشروعیت یافت.
رنه ژیرار و مسئله خشونت
ِ
حمالت پاریس ،یعنی در
چند روز پیش از
 ۴نوامبر  ،۲۰۱۵رنه ژیرار در پائولو آلتو و در
ِ
میراث ژیرار (یک عمر
 ۹۱سالگی درگذشت.
ِ
شرایط
نوشتن دربارهی خشــونت و دین و
انسانی) هرگز اینقدر حیاتی دیده نمیشد
که پس از این حمالت و وحشتهای برآمده
از داعش .ژیرار در «بالگردان» مینویســد
«هر شــخصی باید از خودش بپرســد چه
رابطهای با ایــن بالگــردان[ ]1دارد .من
نمیدانم چــه رابطهی با آن دارم ،و مطمئن
خوانندگان من نیز چنینند .ما
هســتم که
ِ
فقط دشمنیهای مشــروع داریم .و با این
تمام جهان سرشــار از بالگردانها
حــال،
ِ
است».
شگفتی کمی دارد که ربی جاناتان سکز ،که
ِ
کتاب تازهاش «نه به
بینشهای ژیرار را در
ِ
ِ
خشــونت مذهبی» به
نام خدا :رویارویی با
ِ
کار بســته ،در گفتگوی اخیری بیان کرده
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که «دو نفر عمیقترین بینشهای سدهی
بیستم را مطرح کردهاند؛ زیگموند فروید
و رنه ژیرار».
ِ
فــوت ژیــرار در روزنامههای
درج خب ِر
ِ
فرانسه و بریتانیا و آلمان و اتریش و ایتالیا
و اســپانیا نیز همین را تصدیق میکند؛ و
فرانســوا اوالند (ریاستجمهو ِر فرانسه –
زادگا ِه ژیرار) نیز ژیرار را «روشــنفکری
«تاریخ
دلسوز» نامید که ایدههایاش حاال
ِ
اندیشه را رقم میزنند».
عمیق ژیرار بــر حوزههای متفاوتی
تاثی ِر
ِ
برگزیدن وی به
چنان اســت که پــس از
ِ
ِ
فرهنگستان فرانسه در ،۲۰۰۵
[عضویت]
ِ
علوم انسانی»
«داروین
میشل ســر وی را
ِ
ِ
ِ
افتخارات بسیاری
نامید .آثا ِر ژیرار گرچه
آن خویــش کرده ،اما وی همیشــه
را از ِ
چهرهی مناقشــهبرانگیزی بود ،عمدتا به
میل محاکاتی[ ]2و
این خاطر که
تئــوری ِ
ِ
ِ
تئوری
سبک
مکانیســم بالگردان را در
ِ
ِ
کالن و با فحوایی انجیلی عرضه داشــته
است .اندیشهی ژیرار که در دههی  ۱۹۸۰و
داشتن پسا-ساختارگرایی
 ۱۹۹۰و با جریان
ِ
و ســاختارزدایی و نقدهای معاصری نظیر
استثناباوری مسیحی ،اندیشهای نابهنگام
ِ
اول
دیده میشــد ،به خاط ِر همین
اصل ِ
ِ
نظریهی محاکاتی امــا همهنگام دافعه و
جاذبه داشت.
کتاب
تئوری خویش را در
ژیرار بنیادهای
ِ
ِ
نخستاش «فریب ،میل ،و رمان» ریخت.
وی در این کتاب به ایــن بحث پرداخته
ادبیات الهامبخــش و بازتابدهندهی
که
ْ
تجربهی انسانی اســت؛ ادبیات همچنین

میتواند تجربهی انسان را دگرگون سازد.
ِ
حقیقت
نویســندگان آثا ِر بــزرگ ادبی،
ِ
تجربهی انسانی را پنهان نمیسازند و در
ِ
خدمت وهمهای «رمانتیک» نیستند؛ بل
ِ
شرایط
آثا ِر «رمانی»ای مینویســند که
انسان را روشن میسازند :این نویسندگان
دادن الگوهایی برای تقلیدکردن،
با ارائــه
ِ
آن
ِ
هستی متفاوتی را افشا میسازند که در ْ
«حقیقت جای فریب را میگیرد ،یادسپاری
جای عذاب ،سامان جای پریشانی ،و عشق
جای نفرت را».
تحســین رویکر ِد ژیرار به
یوجین وب ،با
ِ
ادبیات ،وی را «منتقدِ ادبیای که از نظ ِر
ِ
ردیف
اخالقی جدی است» میداند و هم
دانته و ساموئل جانســن و سارتر قرار
ِ
مراعات
میدهــد .این اندیشــمندان با
ِ
«حقیقت اخالقی» در ادبیات،
نکتههــای
ِ
صرف روشنفکری
خشنودی
«نه به خاط ِر
ِ
یافتن راهی
یا زیباشــناختی ،بل برای
ِ
جهــت پرداختن به این مشــکالت در
عمل» به ادبیــات روی میآورند .اینکه
ژیرار به «مشــکالت در عمــل» پایبند
بود ،وی را قادر میســاخت تا نهتنها در
مطالعهی ادبیات ،بــل در مطالعهی دین
نشــان خویش را بگذارد .بهراستی
نیز
ِ
میــل محاکاتی
تئــوری
نیــز ،هرچند
ِ
ِ
از کاوشهــای ژیرار از رمــان برآمده،
بزرگترین دستآوردهای این تئوری اما
ِ
تامالت وی بر دیــن و در کتابهایی
در
همچــون «خشــونت و امــر مقدس»،
«چیزهای پنهانی از آغاز بنیا ِد جهان» و
«بالگردان» تحقق یافتهاند.

خیلیها بر این باورند که دین به خشــونت
میل محاکاتی و
میانجامد .برای ژیــرار اما ِ
طول
ســازی جایگزین است که در
قربانی
ِ
ِ
ِ
پیشــرفت تکاملی پدیدار شده و خاستگا ِه
خشــونت در جامعهی انســانی و همهی
نهادهای فرهنگی از جمله دین اســت .در
میل محاکاتی میخواهد
نگاهی ســطحیِ ،
چیزهایی را داشــته باشد یا بجوید که فر ِد
دیگری دارد .در نگاهی عمیقتر اما این میل
در انسانها بیدار میشود چون ما فاقدِ بودن
هستیم .هر یک از ما به دیگری نگاه میکند
بودن باید به چه چیزی تمایل
تا بفهمد برای
ْ
داشته باشد؛ هرچند ،هر یک از ما توجهی
خود را نه به ابژهای که دیگری مطلوباش
میداند ،بل به دیگریای معطوف میکنیم
که قطعا قادر است مقدا ِر بسیار بیشتری از
«میل تقلیدی همیشه
بودن را تفویض کند:
ِ
میل به دیگری-بودن است».
ما پی میبریم که هر چه تسلطمان بر ابژهی
میل الگوهای[]3مان بیشتر میشود ،این
ِ
الگوها بیشتر و بیشتر ما را طرد میکنند
و از ما رویگردان میشوند .در نتیجه ،و در
معرض رقابتی
اث ِر این میل ،انســانها در
ِ
سلطهجویانه قرار میگیرند که به خشونت
میانجامد .ســتایش و رویگردانی ،ساختا ِر
تجربهی من را شکل میدهند تا اینکه ،در
پایان حیرتبرانگی ِز این موازنهی رقابت که
ِ
ِ
میل تک و
تفاوت بین من و الگــوی من با ِ
الگوی
مشترکی محو میشود ،میبینم که
ِ
من بدل به هیوالی دوسری شده که هر چه
پیشتر جذاب مینمود حاال همانقدر دافعه
بحران محاکاتی شده
دارد .میل حاال دچا ِر
ِ
است.
کشمکشهای محاکاتی
ِ
منازعات بین برادرها در اســطوره و تاریخ
(ماننــد هابیل و قابیل ،یعقوب و عیســو،
پولونیکس و اتئوکلس ،رموس و رمولوس)
نشــان میدهد که کشمکشهای محاکاتی
ِ
تحوالت بزرگی میدهند .گروههای
خبر از
اشخاص ،نشانههایی از اختالف (اقتصادی
و اجتماعی و سیاســی) را بر خود دارند که
ِ
منازعات محاکاتی میشــوند .این
منجر به
ستیزها ائتالف کرده و یکدیگر را تقویت
میکنند تــا اینکه گروهــی از مردم در
بحبوحهی زد و خور ِد محاکاتی ،خشونتاش
ِ
معطــوف قربانیای میکنــد که بهطو ِر
را
اتفاقی برگزیده شــده .وقتی خشونت بر
این بالگردان اعمال شــد ،این موجود نیز
نقش جایگزینی برای همــهی آنهایی را
ِ
دارد که بالگــردان را محکوم میکنند .اما
همین بالگردان وقتی کشته میشود ،مور ِد
ستایش و تکریم قرار میگیرد.
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