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دهاقین؛ قربانیان مدام و زحمتکش

ــــــــــسرمقاله

وعده های خیالی با
جیب خالی
حفیظ اهلل ذکی
این یک واقعیت اســت که افغانستان دارای منابع غنی و ذخایر
زیر زمینی فراوان است که تا هنوز دست نخورده و استفاده ناشده
باقی مانده است .اما مردم افغانستان قرن هاست که با خستگی،
درماندگی و گرسنگی روی این گنج ها خوابیده اند بدون این که
نفعی از این بابت برای آنها نرســیده باشد و یا کوچکترین مشکل
شان از این راه حل گردیده باشد.
دلیل این بوده که در افغانســتان هیچگاه حاکم دلســوز ،آگاه،
متخصص و روشــنفکر روی کار نیامده تا روی مسایل زیربنایی
کشور تعمق و برنامه ریزی می کرد و مسیر ترقی و پیشرفت را به
روی مردم افغانستان می گشود .نظام های خودکامه و مستبدی
که مشروعیت شان را از فتوای چند مال و ارباب ترسو و چاپلوس
قریه ها کمایی می کردند و برای تضمین دوام حاکمیت شان روی
آب و خاک این ســرزمین با بیگانگان معامله می کردند و با تفرقه
افگنی و برجســته ســازی تفاوت های نژادی و قومی ،مناسبات
اجتماعی میان مردم افغانستان را برهم می زدند و فرهنگ خصم
پنداری و نفاق را در جامعه ترویج می کردند.
توسعه و ترقی یک کشور مرهون تالش های جمعی احاد آن کشور
می باشد .هیچ کشوری با تالش یک کتله خاص به مدنیت ،آزادی
و توسعه دست نیافته است .کشورهای توسعه یافته نیز در ابتداء
ایــن مهم را در فرهنگ و روابط اجتماعــی خود حل کردند ،بعد
به صورت همگانی در راه توسعه و پیشــرفت گام برداشتند .در
افغانســتان اما این مشکل تاکنون حل ناشده باقی مانده است .از
یک ســو زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند ،از
حقوق شــهروندی و از جمله حق کار برخوردار نیستند و از سوی
دیگر بیش از نیمی از کل نفوس کشــور عمال و علنا در شــرایط
تبعیض ،فقر و عقب ماندگی قــرار گرفته بودند و کمترین زمینه
و فرصتی برای کار و رشــد استعدادهای این بخش از مردم فراهم
نمی گردید.
تا زمانی که چرخ قدرت در دســت یک اقلیت بسیار کوچک قرار
داشته باشــد وتا زمانی که تمامی امکانات و فرصت ها در انحصار
یک اقلیت نامشروع باشــد ،تا زمانی که عدالت در یک کشور به
معنای واقعی کلمه پیاده نشــود و حقوق شــهروندی باهمه زیر
مجموعه هایش برای تمام شــهروندان کشور به رسمیت شناخته
نشــود و تا زمانی که امکانات و فرصت های ملی به گونه برابر و
عادالنه در میان مردم افغانســتان توزیع نگردد ،سخن گفتن از
پیشرفت ،توسعه و رفاه یک امر خیالی و صرفا ذهنی خواهد بود.
توسعه به نیروی انسانی فعال و با ظرفیت ضرورت دارد .این نیرو
از میان شــهروندان سراسر کشــور قابل تأمین می باشد .فراهم
ســازی زمینه های تعلیمی و تحصیلی عادالنه برای جوانان می
تواند در رشد ،شکوفایی و شناسایی استعدادهای فوق العاده در
کشور کمک کند .تا زمانی که عدالت ،برابری و آزادی در جامعه در
تمام سطوح و در تمام عرصه ها حکمفرما نشود ،بحث از مدنیت،
دموکراسی و رفاه اجتماعی دروغ و فریبی بیش نخواهد بود.
امروز سیاستمداران و رهبران ما در زمان کمپاین انتخاباتی و در
زمانهای دیگر حرف های خوب و به ظاهر قشنگی می زنند و روی
اصلی ترین نیازها و مشکالت مردم دست می گذارند ،سپس وعده
می دهند و با ارایه یک راه حل ســاده دورنمای امیدوار کننده ای
برای مردم ترسیم می کنند؛ اما مشکل این رهبران این است که
متأسفانه نه خود به سخن هایشــان باور دارند و نه توانایی حل
آن مشــکالت را در خود می بینند .اما بازهم قاطعانه و با جدیت
برای مردم وعده می دهند .حال ممکن است نتیجه آنی و مؤقتی
این ســخن ها و وعده ها رضایت و دلخوشی مردم از فرد مسؤل
باشــد؛ اما برایند دراز مدت این وعده های پوچ و سخن های بی
هدف ،فروریزی دیوار اعتماد مردم به رهبران و سیاســتمداران و
نابودی باورهای مردم به یک سلســله ارزش ها و اصل ها خواهد
شــد .بنابراین بهتر اســت که حکومت و رهبران جامعه وقتی به
مردم وعده می دهند ،حداقل پنجاه درصد به توانایی های شان در
عملی ساختن وعده ها ،اطمینان داشته باشند.

دیروز ،چهارمیــن کنفرانس ملی ترویج و
انکشاف زراعت در سالم خانه ارگ ریاست
جمهوری برگزار شد .رئیس جمهور غنی،
در این کنفرانس ســخنرانی نمود .او رشد
و ترویــج زراعــت را از اولویت های مهم
حکومت دانســت .او همچنین بیان داشت
که ثبات سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی
وابســته به رشــد و ترویج زراعت است.
او در جریــان صحبت هــای خود از نقش
دهاقین در کاهش فقر و گرســنگی اشاره
نمود .ســخن های رئیس جمهور تا حودی
زیادی واقع بینانه است .زیرا ،زراعت یکی
از مهمترین گزینه های ممکن برای ایجاد
زیرســاخت های اقتصادی در کشور می
باشد .از طرف دیگر ،اکثر مردم افغانستان
زراعت پیشه اســت .از این جهت ،زراعت
و مالداری نقش مهم در تأمین معیشــت
مردم دارد .بنابراین ،حمایت از زراعت در
واقع به معنی بهبود وضعیت رفاهی مردم
می باشد .اکنون این سوال مطرح است که
در سال های پس از سقوط طالبان چه کار
های در راســتای رشد و ترویج زراعت در
افغانستان صورت گرفته است؟ آیا زندگی
دقاهین در سال های پس از سقوط امارت
اســامی تغییر نموده است؟ اشرف غنی،
رئیس جمهور در دوره زمامداری خود چه
برنامه های بــرای حمایت و بهبود زندگی
دقاهین روی دســت گرفته است و نتیجه
عملی آن چیست؟
در دوره حاکمیــت حامد کــرزی ،رئیس
جمهور پیشین افغانستان ما شاهد رشد و
ترویج زراعت از سوی حکومت نمی باشیم.
به دیگر ســخن ،هیچ سیاست حمایتی و
بنیادی از ســوی حکومت شاهدی نبوده
ایم .اکثر برنامه هــا در حمایت از دقاهین
از ســوی برنامه همبســتگی ملی صورت
می گرفت .اما هیــچ کاری بنیادی صورت
نگرفت .بیشــتر برنامه های همبســتگی
ملی در ارتباط با دقاهین کار کردن کاریز
ها بود .این کار همبســتگی ملی با وجود
ســودمندی برای دقاهین اما ،مشکالت را
نیز بــرای دقاهین به وجود آورده بود .این
کار در بســی موارد ،منجر به تنش میان
دقاهین شده است .زیرا ،کار کردن کاریز
ها در بســی موارد منجر به ضربه زدن به
کاریز دقاهین دیگر شــده اســت و این

رحیم حمیدی

باعث جنجالی شدن و کشاندن دقاهین به
محاکم قضایی شده است .بنابراین ،برنامه
همبســتگی ملی به جای بهبود زراعت و
زندگی دهاقین منجر بــه مصروف کردن
دهاقین در ادارات دولتی شــده است .این
یک چالش جدی است که تا هنوز از سوی
هیچ نهادی مورد بررســی قــرار نگرفته
است .بنابراین ،برنامه های حکومت حامد
کرزی به کار های خالصه می شــد که از
سوی همبستگی ملی صورت می گرفت.
تنها کار بنیــادی که در دوره حامد کرزی
روی دست گرفته شد ســاخت بند سلما
از ســوی هند بود .اما خــارج از کار های
حکومــت در عرصه زراعــت نهاد های
بیرونی نیــز پروژه هــای را انجام دادند.
پروژه های از ســوی دفتر ســازمان ملل
متحد در افغانســتان و اداره همکاری بین
المللی آمریکا( )USAIDانجام شــد .با
این جود ،هیچ یک از پــروژه ها کار های
بنیادی انجام ندادند تا دهاقین برای سال
های متمادی از آن مستفید شود .با اتمام
پروژه ها ،نتایج آن بــرای دهاقین نیز به
پایان رسید .بنابراین ،می توان گفت که در

دوره حاکمیت حامد کرزی ،کاری بنیادی
و زیربنای در عرصه زراعت افغانســتان
صورت نگرفته است.
در دوره کمپاین سومین انتخابات ریاست
جمهوری کاندیدان پیشــتاز طرح های
شیک برای رشــد زراعت ارائه نمودند.
اشــرف غنی ،رئیس جمهور از کاندیدان
پیشــتاز بودند که طرح های شــیک در
این عرصه ارائه نمودند .الگوی برداری از
سیســتم آبیاری کشور های جنوب شرق
آســیا و به خصوص چین از برنامه های
تبلیغاتی او در دوره انتخابات بود .با روی
کار آمدن حکومت وحدت ملی اما ،زراعت
و دهاقین کشور به دست فراموشی سپرده
شد .زیرا ،طرح ها و برنامه ها تنها در کالم
و ســخن باقی ماند .رئیــس جمهور هر
چند گاهی ســخن از ساخت چندین سد
در سطح کشور می زند .سخن از اولویت
رشد و ترویج زراعت و مالداری می زند.
با این حال ،تا کنون ما شاهد هیچ برنامه
بنیادی برای رشــد زراعت در کشور نمی
باشیم.
در وضعیــت کنونــی با وجــود برنامه

همبستگی ملی اما ،ما شاهد خشک شدن
کاریز ها می باشــیم .این در حالی است
که اکثر دهاقین برای کشت از آب کاریز
استفاده می کند .در طرف مقابل اما ،هیچ
برنامه برای جمع آوری و حفظ آب باران
و برف وجود ندارد .اگر وضعیت به شکل
کنونی ادامه یابد در آینده نه چندان دور
با بحران کمبود آب مواجه خواهیم شــد.
بحــران کمبود آب اما ،تنهــا محدود به
روســتا ها و دهات افغانستان نمی شود
بلکه بحران دامن شــهرها را نیز خواهد
گرفت .از آنجایی که  80درصد(براســاس
آمار ارائه شده از ســوی اداره همکاری
بین المللی آمریکا) مردم افغانســتان به
کشــاورزی و مالداری مصروف است و در
حدود  31درصد درآمــد ناخالص ملی از
محصوالت کشــاورزی بدســت می آید.
بنابراین ،در آینده هم شــاهد رشد آمار
بیکاری در کشور می باشیم و هم کاهش
درآمد ناخالص ملی .با رشــد بیکاری در
میان دقاهین طبعا مهاجرت شــهروندان
در سطح داخلی و بیرونی گسترش خواهد
یافــت .بنابراین ،در آینــده مهاجرت به

شکل گسترده دقاهین به شهر ها و از شهر
ها و روستاها به کشــور های همسایه را
شاهد خواهیم بود.
کمبود آب و فقدان سیستم آبیاری معیاری
از مهمترین و اساســی ترین چالش های
فراروی زراعت در افغانستان است .در کنار
این مســئله ،دقاهین با رابطه یک طرفه
میان شهر و روســتا نیز مواجه می باشد.
دهاقین و روســتا بخش های از نیازمندی
شهرنشــینان را تأمین می کند .اما ،شهر
ها قادر به تأمین نیازهای روستانشــینان
نیســت .نیازمنــدی روستانشــینان از
تولیدات کشور های همســایه تأمین می
شــود .این رابطه یکطرفه در عین حال که
ضربه به اقتصاد کشــور است ضربه مهلک
به روابط اقتصادی و اجتماعی میان شــهر
و روستا نیز هست .از سوی دیگر ،حکومت
زمینه حفــظ و مراقبت محصوالت دقاهین
را فراهم نکرده اســت .محصوالت دقاهین
از به کشــور های همسایه می رود از آنجا
در فصل ســرما با قیمت چند برابر دوباره
به دقاهین و شــهروندان کشور فروخته
می شود .این مســئله تأثیری بر زندگی
شــهروندان و به خصوص دهاقین کشور
گذاشته است.
برای مدیریت مشــکالت دقاهین و رشد
و ترویج رزاعت در کشــور ضرورت جدی
برنامه هــای زیربنای و بنیادی هســتیم.
سدسازی ،جمع آوری آب و حفظ و توزیع
آن به دقاهین ،دگرگونی در سیستم آیباری،
ایجاد ســردخانه ها برای حفظ و مراقبت
از محصوالت کشــاورزی و حمایت جدی از
صادرات آن به کشــور های بیرونی باید از
برنامه ها و سیاست های مهم حکومت باشد.
با این وجود مقامــات حکومت باید از حد
حرف و ســخن بگذرد و طرح و برنامه های
خود را اجرا نماید .بنابراین ،در ســال های
پس از سقوط امارت اسالمی طالبان رزاعت
در عین حال که مورد توجه بوده است اما،
هیچ کاری بنیادی و زیر بنای صورت نگرفته
است .پروژه ها و طرح ها از سوی حکومت
نظارت و مدیریت نشــده است .حکومت
برنامه بنیادی برای رشــد زراعت نداشته
است .در چنین وضعیتی ،دقاهین زحمیت
زیاد کشیده است اما تحول جدی در زندگی
آن ها نیامده است.

آیا خشونت همیشه پیروز است؟
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خشــونت ،در جامعــه مــوج زده و روی
ِ
[ماهیت آن
قربانــیای متمرکز شــده و
خشونت و ســتیز] دگرگون میشود .آن
جامعه نیــز برای مدتی در صلح به ســر
خواهد برد.
همانطــور که رابــرت هامرتن-کلی این
مکانیســم را توصیف میکند« :خشونت از
ْ
فرهنگ
بین میرود و انســانیت و دین و
جای آن را میگیرد».
ِ
آیینها در مرک ِز این فرآیند هستند چون
جوامع را قادر میســازند تــا در محیطی
کنترلشد ْه خشونتی را بازتولید کنند که در
ِ
پیداش جامعهی انسانی شده و
باعث
ابتدا
ِ
حاال آن را اما تقویت میکند .اسطورهها اث ِر

کارتون روز

کارتون روز

دهندگی بالگردان را ثبت میکنند؛ و
آشتی
ِ
تحول خودش
قربانی را ابزا ِر منفعلی برای
ِ
معرفی میکنند .قانون نیز محلی برای این
قربانیکردن است .نمادها و نشانهای دیگر
[ستیز] عموما سرکوب میشوند؛ بنابراین،
ِ
خشونت فرهنگ-
تنها شاهدِ باقیماندهی
ســا ْز همانا آلودگی و چرکی اســت که از
قانون [به بیرون] نشت میکند.
ِ
میراث ژیرار
بیش از سه دهه اســت که دینپژوهان به
ایدههای ژیرار متوسل شده تا آثا ِر خویش
را پربارتر کنند .الهیدانهای مســیحی و
انجیلپژوهها بینشهای ژیــرار دربارهی
ِ
اهمیت باالیی
مکانیســم بالگــردان را از
ِ
برخوردار میبینند.
مکانیسم
ژیرار گفته اســت که اسطورهها
ِ
بالگردان را از چشماندا ِز شکنجهگر بازگو
ِ
خشونت مردمی ،گناهکار
قربانی
میکنند:
ِ
اســت .انجیلها اما بر عکس ،از اسطوره
فاصله میگیرند و قربانی را بیگناه معرفی
بحران
میکنند .مســیح ،کــه در زمانهی
ِ
کنش مردم
قربانی
اجتماعی میزیســت،
ِ
ِ
ِ
شهادت انجیلها،
شد؛ اما بیگناهیاش ،به
مکانیســم بالگردان را در هم میشکند و
ِ
بنیادهای فرهنگی که بر قربانیســازی بنا
شــده را برای همیشــه متزلزل میسازد.
ِ
مخالف آرای ژیرار
حتا دانشپژوهانی کــه
تاثیربخشی آثا ِر وی گواهی
هستند نیز به
ِ
میدهند؛ در نتیجه ،ژیرار تاثی ِر گستردهای
داشته است ،بهویژه روی دانشپژوهانی که
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شناسی آیینها ،معنای
میخواهند پویایی
ِ
تاریخ خشونت ،و
اسطوره ،خاستگاهها و
ِ
رابطهی بین خشونت و دین را بفهمند.
ِ
میراث ژیرار چیســت؟ ژیرار در  ۱۹۸۱در
واکنش به نقدهای اولیهی دیگران بر آثا ِر
ِ
قابلیت
خود ،چنین مینویسد« :نظریهها
بسط و توسعه دارند.
باید نقد شوند .وقتی مردم میگویند آثا ِر
من بسیار نظامند است ،من در جوابشان
میگویــم «من تا حدِ ممکــن نظامندش
خطاپذیری آن را
کردهام تا شــما بتوانید
ِ
ثابت کنید»» .ژیــرار به توصیهی خودش
طول
عمل کــرد .وی در مکاتباتی که در
ِ
یک دهه بــا ریموند شــواگر (الهیدان)
داشت ،دیدش به عهدِ جدید را تغییر داد،
دین منسوخ در
چشــماندازش به
ِ
بقایای ِ
آن متون را از نو تدوین کرد ،و نگاهاش به
مکانیسم بالگردان در آن متون را اصالح
ِ
کرد.
ژیرار در یکی از آخرین کتابهای خویش،
دین
یعنی در «قربانی» ،به بیرون از مدا ِر ِ
غربی میرود تا در وداهای هندو شــاهدِ
ِ
منطق قربانیســازی باشد؛ البته
کسوف
ِ
ِ
مکانیسم قربانیسازی با
سنت هندو،
در
ِ
مقدس یهودیت و
متون
مکانیسمی که در
ِ
ِ
قابل مقایسه اما
مسیحیت یافت میشود،
ِ
یکی نیست.
مدافعــان نظریهی محاکاتــی نیز مانندِ
ِ
خو ِد ژیرار همــواره رویکردی انتقادی به
نظریــهی وی دارند .در ســالهای اخیر،

دانشپژوهیای به وجود آمده که مبتنی بر
نظریهی محاکاتی است و دینهای جهان
را به شیوههای تازهای مور ِد کنکاش قرار
المللی پژوهشــی،
میدهد .گروههای بین
ِ
استلزامات و داللتهای نظریهی محاکاتی
شناســی
را در عصبشناســی و زیست
ِ
شناسی
تکاملی و باستانشناســی و روان
ِ
شناختی مور ِد تحقیق قرار دادهاند.
پژوهان فمینیســت ،در واکنش به
دانش
ِ
انتقادهای اولیهی توریل موی و سارا کافمن
پژوهان فمینیســت) دست به کار
(دانش
ِ
شده و جنبههای دیگ ِر نظریهی محاکاتی
ِ
خشونت جنســیتی را کاویدهاند؛
یعنی
اینکــه تجســم [یا شخصیتبخشــی]
چهطور به ستی ِز محاکاتی منجر میشود.
ِ
مطالعات خود
دانشپژوهای دیگر نیز در
دربارهی تجربــهی افریقایی-امریکاییها
(از بردگی تا کنــون) ،از آرای ژیرار بهره
بردهاند .اندیشــههای ژیــرار همچنین
تحلیل خطراتی شــده که
منبعی بــرای
ِ
گرمایش جهانی برای محیط زیست دارد.
ِ
ِ
اقبال
میراث ژیــرار هنوز
با ایــن وجود،
ِ
دنبال
کامل پیدا نکرده اســت .ژیرار به
ِ
پژوهی فعالی اســت که قادر است
دانش
ِ
در عمل به مسائل بپردازد :هر چند ،ژیرار
در آخرین اثــرش« ،جنگیدن تا به آخر»،
ِ
ظرفیت انســان برای جلوگیری از یک
به
فاجعهی آخرالزمانی نگاه انداخته اســت.
دشــمن
وی تاکید کرده که «خشــونت،
ِ
وحشتناکی اســت ،بهویژه چون همیشه

بَرنده است».
ژیــرار در «بالگردان» به خطراتی اشــاره
ِ
هدف قربانیســازی در دنیای
میکند که
مکانیســم
مدرن به همراه دارد .با توجه به
ِ
ِ
ظرفیت خویش برای
بالگردان ،انســانها
محدودساختن خشونت را از دست دادهاند،
ِ
زیرا دیگــر نمیتوانند کشــتا ِر متقابل و
لجامگســیختهای ترتیب دهند و حملهی
متمرکزی به یک بالگردان داشــته باشند.
ِ
محاکات شدیدا
در نتیجه ،بشر دســت به
خشنی میزند که هیچ گریزی از آن ممکن
[کتاب] «بالگردان» با ذک ِر امیدِ
نیست .اما
ِ
موجهای به پایان میرســد .اگر یکدیگر
ِ
خشــونت
را ببخشــیم ،میتوانیم جلوی
آخرالزمانــی را بگیریم .وی در «جنگیدن
تا بــه آخر» با این ادعــا مخالفت میکند
سیاســت ناتوان از مقابله با تشــدیدِ
که
ْ
افراطگریها اســت ،اما شــک دارد که
انســانها بتوانند از لبهی این پرتگاه عقب
ِ
معروف
بروند .در همیــن خصوص ،جملهی
مارتین لوتر کینگ بهجا اســت« :انتخاب
بین خشونت و عدمخشونت نیست ،بل بین
عدمخشونت و عدمهستی است».
ژیــرار از دیگران میخواهــد تا نظریهی
وی را به جای ردکردن ،به چالش کشــند.
منطق قربانیســازی بر آن
در دنیایی که
ِ
حاکم اســت و دیر یا زود شــاهدِ
انهدام
ِ
متقابل خواهد بــود ،ژیرار از ما میخواهد
تا بهترین بینشهای انتقادیمان را به آثا ِر
برانگیزاننده و اندیشناکســا ِز وی عرضه
کنیم.
پانویس:
[ ]1بالگردان در زمینهی اندیشــهی ژیرار
ِ
طرف ســوم و بیطــرف و ضعیف و
همانا
هنگام
طرفین دعوا به
حاشیهای اســت که
ِ
ِ
امکان پیروزی یکی بر
عدم
توازن نیروها (و
ِ
ِ
ِ
دیگری) انتخاب میکنند تا مصالحه کنند
ِ
موضوعات
تمــام بحرانها و
عامل
و وی را
ِ
ِ
دعوا معرفی میکنند.م
[ ]2محاکات در عربی یعنی حکایتکردن و
بازگفتن و تقلیدکردن و مشابهی-چیزی-
تئوری ژیرار بر این باور است
شدن است.
ِ
که رفتارهای آدمــی مبتنی بر محاکات یا
ِ
هدف آن همانا تملک و سلطه
تقلید است و
است.
و خشونت نیز در همینجا پدیدار میشود؛
ِ
هدف یکســان با هم
چون دو نفر بر ســ ِر
رقابت و همســنجی میکنند و میخواهند
ِ
موفقیت دیگری شوند.م
مانع از
[ ]3الگو یا واسطه یا رقیب همان دیگریای
محاکاتی ما معطوف به اوست.
میل
است که ِ
ِ
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