
ادارۀ ملـی احصائیـه و معلومـات 
شـاخص احصائیه یـی ربـع سـوم 
سـال مالی ۱۳۹۸ را نشـر کرد. طبق 
صـادرات  میـزان  شـاخص،  ایـن 
کشـور در ربـع سـوم سـال مالـی 
۱۳۹۸ در مقایسـه بـا زمـان مشـابه 
 ۲۰.۳ حـدود  گذشـته،  سـال  در 

درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
ادارۀ ملـی احصائیـه و معلومـات 
ایـن  یافته هـای  کـه  اسـت  گفتـه 
کـه  ارقامـی  براسـاس  شـاخص 
خصوصـی  و  دولتـی  ادارات  از 
مقایسـه  از  پـس  و  جمـع آوری 
بـا ربـع سـوم سـال مالـی ۱۳۹۷ 
. ارایـه شـده اسـت  خورشـیدی، 
 طبـق معلومات ادارۀ ملی احصائیه 
صـادرات  ارزش  معلومـات،  و 
کاالهـای ثبت شـده رسـمی در ربع 
مالـی ۱۳۹۸، حـدود  سـال  سـوم 
۲۰۸.۸ میلیـون دالـر بـوده اسـت. 
ایـن رقـم شـامل قاچـاق و امـوال 
نمی شـود.  شـده  صـادر  دوبـاره 
ایـن  در  مجـدد  صـادرات  ارزش 
گـزارش  دالـر  میلیـون   ۱.۵ ربـع 

شـده اسـت.
 در گـزارش اداره ملـی احصائیـه 
و معلومـات آمده اسـت کـه ۴۲.۳ 
درصـد صـادرات در ربـع سـوم را 
میـوه تازه و خشـک و ۲۲.۵ درصد 
دیگـر را صـادرات گیاهـان طبـی 

تشـکیل می داده اسـت. 
مـواد  صـادرات  ربـع،  ایـن  در 
معدنی نسـبت بـه زمان مشـابه در 
سـال مالـی ۱۳۹۷ خورشـیدی ۲۶ 

درصـد کاهـش یافتـه اسـت.

هم چنـان در ربـع سـوم سـال مالی 
ارزش واردات  ۱۳۹۸ خورشـیدی 
رسـمی  ثبت شـده  محصـول 
دولـت بـه یـک میلیـارد و ۵۹۱.۲ 
میلیـون دالـر رسـیده اسـت. ایـن 
رقـم واردات محصـول قاچـاق و 
شـامل  را  کمکـی  محموله هـای 

نمی شـود.
در ربـع سـوم سـال گذشـته مالـی 
بـه ارزش یـک میلیـارد و ۷۷۷.۳ 
وارد  تجارتـی  کاالهـای  میلیـون 

کشـور شـده بـود.
اسـاس  بـر  کـه  اسـت  گفتنـی 
گـزارش ادارۀ احصائیه و معلومات 
مالـی ۱۳۹۸  در ربـع سـوم سـال 
نیـز  واردات  میـزان  خورشـیدی 
نسـبت بـه زمـان مشـابه در سـال 
 ۱۰.۵ خورشـیدی   ۱۳۹۸ مالـی 

اسـت. یافتـه  کاهـش  درصـد 
واردات  ارزش  هم چنـان 
ربـع  در  افغانسـتان  غیرمحصولـی 
سـوم سـال مالی گذشـته به ۵۵۸.۸ 
میلیـون دالـر رسـیده اسـت. ایـن 
سـال  در  مشـابه  زمـان  در  رقـم 
مالـی ۱۳۹۷ بـه ۴۱۶.۹ دالـر مـی 

افزایـش  نشـان دهنده  کـه  رسـید 
واردات  میـزان  در  درصـدی   ۳۴

اسـت. غیرمحصولـی 
میـزان تـورم بـر اسـاس شـاخص 
مصرفـی«  مـواد  »قیـم  عمومـی 
مالـی ۱۳۹۸  در ربـع سـوم سـال 
و  احصائیـه  ملـی  اداره  سـوی  از 
گـزارش  درصـد   ۱.۵ معلومـات، 
شـده اسـت. سـطح تورم ایـن ربع 
نسـبت بـه زمـان مشـابه در سـال 
درصـد   ۲.۵ خورشـیدی   ۱۳۹۷

اسـت. یافتـه  افزایـش 
غذایـی  مـواد  بهـای  هم چنـان 
مالـی ۱۳۹۸  در ربـع سـوم سـال 
کاهـش  درصـد   ۲.۴ خورشـیدی 
یافتـه اسـت. اداره ملـی احصائیـه 
گـزارش  هم چنـان  معلومـات  و 
داده اسـت کـه در ایـن ربـع سـال 
درصـد   ۱۵.۹ سـبزیجات  قیمـت 
و میوه جـات ۹.۹ درصـد کاهـش 
بـا  تخـار  والیـت  اسـت.  یافتـه 
بهـای  در  درصـدی   ۶.۴ کاهـش 
کشـور  سـطح  در  غذایـی  مـواد 
بیش تریـن کاهش را داشـته اسـت.
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نزدیک به 200 بست در تشکیالت 

وزارت خارجه تنقیص می شود
کمیسیون شکایت های انتخاباتی 

مسوولیت گریزی می کند
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شـورا  عـايل  سـولې  د  افغانسـتان  د 

وایـی، قطـر ته د زملـی خلیـل زاد تازه 

سـفر به د سـولې د هوکړې السلیکولو 

تـه زمینـه برابـره کړي.

دوحـې تـه د ښـاغيل خلیـل زاد تـازه 

سـفر د افغانسـتان د سـولې پـه عـايل 

پیـاوړی  ذهنیـت  دا  هـم  کـې  شـورا 

کـړی چـې ممکـن دا ځـل د امریـکا 

هوکـړه  سـولې  د  ترمنـځ  طالبانـو  او 

يش. السـلیک 

مرسـتیال  شـورا  عـايل  د  سـولې  د 

عزیزاللـه دیـن محمـد د سـه شـنبې په 

د  ده  د  وویـل،  تـه  راډیـو  ازادي  ورځ 

معلوماتـو پر بنسـټ طالبـان د جګړې 

او تاوتریخـوايل لـه کمولـو رسه توافق 

کـوي.

»د  وویـل:  محمـد  دیـن  ښـاغيل 

د  سـولې  د  کموالـی  تاوتریخـوايل 

بیـن  راز  دغـه  او  السـلیک  هوکـړې 

االفغـاين مذاکراتو تـه الره خالصوي. 

اوربنـد  د  پوهیـږم،  زه  چـې  څومـره 

رسـمي اعـالن بـه طالبانـو تـه ګرانـه 

د  تاوتریخـوايل  د  خـو  وي،  خـره 

ومنـي.« بـه  خـره  کمـوايل 

دولـت  د  کـې  چـارو  پـه  سـولې  د 

وایـی،  انـوري  ناجیـه  ویانـده  وزارت 

د افغانسـتان دولـت هیلـه لـري چـې 

د امریـکا او طالبانـو ترمنـځ د سـولې 

هوکـړه  کومـه  او  يش  نهایـی  خـرې 

چـې ترالسـه کیږي د افغانسـتان د ميل 

ګټـو او د خلکـو د غوښـتنو خـالف نه 

وي.

د افغانسـتان د سـولې لپـاره د امریـکا 

ځانګړی اسـتازی زملـی خلیل زاد دوه 

ورځـې مخکې لـه طالب اسـتازو رسه 

د خـرو لپـاره قطـر ته الړ.

وایـي  راپورونـه  ځینـې  هـم  څـه  کـه 

چـې ښـاغيل خلیـل زاد د طالبانـو د 

مرش لـه مرسـتیال مال عبدالغنـي برادر 

رسه غیـر رسـمي خـرې کـړي، خو ال 

تراوسـه د دواړو خـواوو د خـرو په اړه 

جزییـات نـه دي خپـاره شـوي.

طالبانـو  لـه  وړانـډې  تـردې  امریـکا 

غوښـتي وو چـې د سـولې د هوکـړې 

اوربنـد  مخکـې  کولـو  السـلیک  لـه 

ومنـي.

پـه قطـر کـې د طالبانـو اسـتازو په دې 

اړه له خپلو مرشانو رسه سـال مشـورې 

کـړي خـو جزییـات یـې ال نـه دي پـه 

کړي. ډاګـه 

پـه ورتـه وخـت کـې د ولـي جرګـې 

پخوانـی غـړی محمـد داوود کلـکاين 

او  امریـکا  د  ځـل  دا  ممکـن  وایـي، 

هوکـړه  سـولې  د  ترمنـځ  طالبانـو 

يش. السـلیک 

ښـاغيل کلـکاين زیاتـه کـړه: »زمـا پـه 

بـاور د سـولې د هوکـړې د السـلیک 

لپـاره بـه زمینـه برابره يش. کـه چېرې د 

سـولې هوکړه السـلیک يش ورپسې په 

بیـن االفغـاين خـرې هم پیـل يش.«

پـه قطـر کـې د طالبانو د سـیايس دفرت 

د  رسه  بـرادر  عبدالغنـي  مـال  مـرش  د 

زملـي زاد د خـرو پـه اړه مـو د قطـر 

دفـرت د ویانـد د نظر اخیسـتو هڅه هم 

وکـړه خـو کوم ځـواب مـو ترالسـه نه 

. کړ

امریکايـي چارواکـو او طالب اسـتازو 

لـه  اکټوبـر  د  کال  میـالدي   ۲۰۱۸ د 

میاشـتې تـر اوسـه لـس پـړاوه خـرې 

کـړي چـې یوځـل پـه عربـی متحـده 

عـريب اماراتـو کـې او ۹ ځلې پـه قطر 

کـې تـررسه شـوي.

قطــر ته د خلیــلزاد سفــر؛ د سـولې شــورا چــارواکــي

 د ســولې هــوکـــړې السلیکېـــدو ته هیــله منــد دي
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امـن نیست
#کابل 

از افزایش جـرایم جنـایی تا محکمۀ صحرایی

کابـل؛
ناامـن تریـن پایتـخت در جهـان



آمـر سـتار یکـی از فرماندهـان معـروِف جمعیـت 
اسـامی در درۀ غوربنـد، در خانه یـی در خیرخانـۀ 
کابـل در عملیـات مرمـوزِ نیروهـای امنیـت ملـی با 
میزبانـان و فرزندش کشـته شـد. مقام هـای رده اوِل 
حکومتـی به شـمول امـراهلل صالح معاون اوِل دسـتۀ 
انتخاباتـی »دولت سـاز« که زمینۀ پیوسـتن آمر سـتار 
را به این تیــم فراهم کرده بود، از این رویداد اظهار 
بی اطاعـی کـرده و در نوشـته یی در فیسـبوکش آن 
را »توطیـۀ پیچیده« بر اسـاِس »اطاعـات اغواگرانه« 
توصیـف کرده اسـت. اشـرف غنی رییـس حکومت 
وحـدت ملـی، کمیسـیونی را جهـت بررسـِی ایـن 
حادثـه گمـارده اسـت. حـال سـوال این جاسـت که 
این کشـور توسـط چـه کسـانی مدیریت می شـود؟ 
چـرا امنیـت ملـی در نیمه شـب بـه یـک خانـه در 
شـهر کابـل حملـه می کنـد و بـدون هیـچ مجوزی، 
ُکل اعضـای آن خانـه را بـه رگبـار می  بنـدد؟ آیـا 
بـه مقاومـِت مسـلحانه زده  سـاکناِن خانـه دسـت 
بودنـد که باید چنین وحشـیانه سـاخی می شـدند؟ 
ایـن عملیـات چه تفاوتی بـا عملیات هـای نیروهای 
طالبـان دارد کـه بـدون هرگونـه مجـوز افـراد را در 
خانه های شـان بـه قتـل می رسـانند؟ در کشـوری که 
طالباِن مسـلح پـس از بازداشـت از میدان هـای نبرد 
در زنـدان پـل چرخـی در کمـال آرامـش و امنیـت 
کشـوری  در  می گذراننـد،  را  پُرمعیشـتی  زنده گـی 
کـه انـس حقانی فرمانـده جنگـِی شـبکۀ حقانی که 
دسـت هایش تـا گردن به خوِن مردم آغشـته اسـت، 
گرفتـار می شـود و بـدون آن کـه مجازات و یـا تنبیه 
شـود، در یـک معاملـه رهــا سـاخته می شـود؛ چرا 
از حاکمیـت دفـاع می کننـد و در  بـا کسـانی کـه 
کنـار نظــام قـرار دارنـد، چنیـن وحشـیانه برخورد 

می شـود؟ 
افغانسـتان چنین روزهای سـختی را بار اول نیسـت 
حـزب  حاکمیـت  زمـان  در  می کنـد.  تجربـه  کـه 
بـا  اسـتخباراتی  نهادهـای  نیـز  خلـق  دموکراتیـِک 
شـقاوت و سـنگدلی، مخالفـان را از خانه های شـان 
نظامـی  پولیگون هـای  در  و  می کردنـد  بیـرون 
بـه رگبـار می بسـتند؛ ولـی هرگـز ایـن کار را در 
خانه هـای ِ آن هـا انجـام نمی دادنـد. جـاداِن اکسـا 

و خـاد حداقـل این قـدر حیــا و شـرم داشـتند کـه 
بـه زن و فرزنـِد مـردم رحـم کننـد. امـا متاسـفانه 
نیروهـای امنیـت ملـِی حکومـِت آقای غنـی حتا به 
زن و فرزنـِد آمـر سـتار رحـم نکردند. اگر آمرسـتار 
جرمـی هم مرتکب شـده بود، بـاز نیروهـای امنیتی 
حـق نداشـتند بـدون حکـم دادگاه او را سـاخی 
کننـد. اگـر در ایـن خانـه بـه جـای آمـر سـتار مـا 
هیبـت اهلل رهبر طالبـان می بود، باز نیــروهای امنیت 
ملـی در برابـر او چنین برخورد می کردنـد؟ ما واقعًا 
در چـه کشـوری و در سـایۀ چـه نظــامی زنده گـی 
می کنیـم؟ کی هـا بـر سرنوشـت کشـور حاکم شـده 
انـد کـه چنین بـا قسـاوت، بدتـر از اکسـا و خاد از 

مـردم قربانـی می گیرنـد؟  
گمـان نمی شـود کـه »سـرقوماندان اعلـی نیروهـای 
و  مشـکوک  عملیـاِت  چنیـن  انجـامِ  از  امنیتـی« 
عملیـات  هیـچ  باشـد.  بـوده  بی خبـر  مرمـوزی 
و حرکـت نظامـی بـدون مشـاوره بـا او صـورت 
از  ارگ  در  خاصـی  حلقـۀ  این کـه  در  نمی گیـرد. 
ایـن عملیـات خبر داشـته اند و دسـتور آن از جانب 
شـخص آقـای غنـی صـادر شـده اسـت گمانه هایی 
زیـادی مطـرح اسـت؛ اما اگـر چنین نیسـت و غنی 
بـه عنوان مسـوول درجـه یک کشـور از چنین اقدام 
کان خبـر نیسـت، پـس باید به این سـوال به عنوان 
فـرد اول کشـور پاسـخ دهد که چه کسـی مسـوول 
دسـتور ایـن جنایـت اسـت و در سـایۀ جمهوریت، 
ایشـان چگونـه بـه خـود حـق می دهـد کـه فرمـان 
قتـل یـک انسـان را بـدون دادگاه صادر کنــد؟ آمر 
سـتار چـه جـرم و جنایتـی را مرتکب شـده بود که 
بایـد چنیـن مرمـوز بـه قتـل برسـد؟ اگر قتـل او به 
پـای مخالفـاِن شـخصی و یا طالبان نوشـته می شـد، 
بـاز توجیهـی داشـت و در نهایـت می شـد گفت که 
نیروهـای امنیتـی همان طور که در سـایر نقـاط قادر 
بـه تأمیـن امنیـت جـان و مـال مـردم نبوده  انـد، در 
خیرخانـه نیـز نتوانسـته  انـد که جلـو نفـوذ آن ها را 
بگیرنـد. امـا وقتـی نهــادی مثـل امنیـت ملـی خود 
اعتـراف می کند که کشـتار دسـته جمعی انجـام داده، 
آن گاه چـه بایـد گفـت و چـه کسـی را مقصـر باید 

نست؟ دا

 بـه نظـر نمی رسـد کـه قتل آمر سـتار در نـوع خود 
اولیـن و آخریـن قتل مرموز کشـور باشـد. اما آقای 
غنـی بـرای مانـدن و بـودن در قـدرت حاضـر بـه 
انجامِ هر چشـم پوشـی ای هسـت.  برای او کشـته 
شـدن انسـان ها در راه فصـوِل ناتمـام قابـِل توجیـه 
اسـت و هیـچ مسـولیتی هـم شـانه هـای او را خـم 
نکرده اسـت. بسـیار مسـخره و سـوال برانگیز است 
کـه نیروهـای امنیـت ملـی، انسـان های بی دفـاع را 
بکشـند؛ آن گاه گفتـه شـود کـه آن هـا بـر اثـر یـک 
اغواگرانـه« کشـته  »اطاعـات  و  پیچیـده«  »توطیـۀ 
شـده  انـد، پـس نـام ایـن دسـتگاه را از امنیـت ملی 
بـه چـه تعبیـر کـرد چـرا دسـتگاه امنیـت ملـی کـه 
یـک نهـاد بـا اعتبار و موثر پنداشـته میشـده اسـت، 
اینگونـه در دام اغواگرایانـه و طوطیـه گرفتار شـود. 
چـرا عمیـق ایـن توطیـه و دسیسـه بـه ایـن پیمانـه 
باشـد؟ آیـا شـرم نیسـت وقتـی چنیـن جماتـی را 
می برنـد؟  کار  بـه  خـود  جنایـاِت  توجیـه  بـرای 
حـاال کـه ایـن آدم بـه هـر دلیلـی از سـر راه کنـار 
زده شـد، کمیســیون حقیقت یـاب چه حقیــقتی را 
برمـا خواهد کـرد؟ آیـا حقایق جنگ قنـدوز برما 
شـدند؟ آیـا کشـتار رجال برجسـتخ مشـخص شـد 
کـه توسـط کـی صـورت گرفـت و همینگونـه ده 
هـا عوامـل و انگیزه هـاِی صدهـا تـرور و حملـه به 
نهــادها و شـخصیت های ملی و سیاسـِی کشـور که 

طـی ایـن سـال ها انجـام شـدند، مشـخص شـد؟ 
پرونـدۀ قتـل آمر سـتار نیز مثل هــزاران پروندۀ قتِل 
دیگـر، مرمـوز و بـدون نتیجـه پایـان می یابـد. هیچ 
کسـی نیسـت کـه پی گیـِر چنیـن قتل هایـی باشـد؛ 
چـون عامـل اصلـِی آن مشـخص اسـت و نمی توان 
او را به سـاده گی بـه دام انداخـت، هرچنـد که چهرۀ 
پنهــان نـدارد.  امـا آقـای غنـی مسـوول درجه یک 
بـرای پاسـخ گویی هـم نزد مردم و نزد خداسـت او 
مسـوول همـه خون هایی اسـت کـه به دلیـل ندانم 

کاری های شـان ریختـه می شـود.
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ــت  ــا ناحیه یی س ــگاه« ی ــی آن، »تخت ــر قدیم ــت«   در تعبی »پایتخ
کــه شــاه و فرمانــروای یــک ســرزمین، آن را مناســب ترین نقطــه 
ــد.  ــاب می کنـ ــروش انتخ ــت از قلم ــکونت و محافظ ــرای س ب
ــه واژۀ »شــاه« و »تخــت پادشــاهی«  قدمــت ایــن تعبیــر، بیشــتر ب
برمی گــردد کــه در دنیــای کنونــی، مفاهیمــی کهنــه و رنگ باختــه 
ــده  ــم، دی ــه بگذری ــن دو واژه ک ــا از ای ــند؛ ام ــر می رس ــه نظ ب
می شــود کــه پایتخــت در دنیــای جهانی شــده کــه برخی هــا 
ــردی  ــان کارک ــوز هم ــد، هن ــرز«  خوانده ان ــدون م ــاِن ب آن را »جه
را دارد کــه در ِهـــزاره ها و ســده های قبــل داشــته اســت. در 
ــاوه  ــز پایتخــت ع ــِل معاصــر نی ــام بین المل ــی و نظ ــای کنون دنی
ــی آن  ــای اساس ــت و نهاده ــتقرار حکوم ــِل اس ــه مح ــر این ک ب
ــِی  ــت جغرافیای ــا موقعی ــه ب ــن و مرف ــهری ام ــد ش ــت، می بای اس
ــرزمینِی  ــرو س ــام قلم ــت از تم ــارت و محافظ ــرای نظ ــی ب کانون
ــا  ــامِ معن ــه تم ــد ب ــهر می بای ــن ش ــت در ای ــد. امنی ــت باش دول
برقــرار باشــد تــا حکومــت بتوانــد آن را الگویــی قابــل تســری بــه 
ــاه و آســایِش  ســایر نقــاط قــرار دهــد؛ مردمانــش می بایــد در رف
تــوام بــا عدالــت باشــند تــا ســر بــه شــورش نگذارنــد و نه تنهــا 
ــد  ــد؛ بای ــا نیندازن ــه و ب ــه فتن ــور را ب ــام کش ــل تم ــگاه، ب تخت
ــا و  ــا در جنگ ه ــد ت ــته باش ــی داش ــِی کانون ــت جغرافیای موقعی
ــد از  ــت بتوان ــد و حکوم ــر آســیب ببین ــی، کمت شــررهای احتمال

ــردازد.    ــِع حمــات بپ ــرو و دف ــه بســیج نی ســکوِی آن ب
ــی اغمــاض،  ــا اندک ــاد شــده، ب ــکات ی ــۀ ن ــروز از جمل ــِل ام کاب
ــا  ــت، ام ــوردار اس ــزی برخ ــِی مرک ــِت جغرافیای ــًا از موقعی صرف
در آن نــه از امنیــِت فیزیکــی خبــری اســت و نــه از امنیــِت 
ایــن شــهر، فقــط حمــات  ذهنــی و ادراکــی. از مردمــاِن 
ــی  ــای بیرون ــی قدرت ه ــای نیابت ــتان و جنگ ه ــارِی تروریس انتح
ــلحانۀ  ــرقت های مس ــوز و س ــای مرم ــرد، تروره ــی نمی گی قربان
شــبانه روزی نیــز خــواب را از ســاکناِن ایــن شــهر ربــوده اســت. 
ــر مــردم ایــن شــهر  فقــط دزداِن مســلح نیســتند کــه عرصــه را ب
ــز  ــزون نی ــِی روزاف ــی کاری و بی عدالت ــر و ب ــاخته اند، فق ــگ س تن
کابــل را ملتهــب و کابلیــان را مضطــرب ســاخته اســت. اما داســتاِن 
ناامنــی در کابــل بــه این هــا نیــز ختــم نمی گــردد، ایــن پایتخــت 
ــان  ــوا در جهـ ــی آب وه ــورددارِ آلوده گ ــش - هفت میلیونی رک ش
ــن  ــا از صنعتی تری ــتم، حت ــداری اکوسیس ــر ناپای ــت و از نظ اس
ــه اســت.  ــو، پیشــی گرفت شــهرهای جهــان چــون پکــن و دهلی ن
در ایــن شــهر، نظــم محیــط زیســتی و چرخــۀ حیــات بــا اختــاِل 
ــرد  ــی ک ــوان پیش بین ــه می ت ــوی ک ــده، به نح ــه ش ــدی مواج ج
ــِل  ــل را غیرقاب ــد کاب ــۀ بع ــک ده ــا ی ــد ت ــن رون ــۀ ای ــه ادام ک

ــد ســاخت.  ســکونت خواه
ــه شــرح و  ــاه اســت کــه نیــاز ب آنچــه گفتــه شــد، جماتــی کوت
تفســیر فــراوان دارد؛ امــا در حــد گنجایــِش ایــن ســتون می تــوان 
گفــت کــه گلــوی کابــل و کابلی هــا را مــرگ از چهارســو فشــرده 
ــیِع  ــای وس ــه معن ــت ب ــن تختگاه/پایتخ ــی در ای ــت و ناامن اس
ــی  ــی سیاســی، ناامن ــی، ناامن ــی نظام ــد؛ ناامن ــداد می کن ــه بیـ کلم
ــه  ــت محیطی. این ک ــی زیس ــی و ناامن ــی اجتماع ــادی، ناامن اقتص
ــد  ــوج آن می توان ــداد کشــته می شــود و م قاســم ســلیمانی در بغ
ــی، سیاســی  ــی نظام ــب ناامن ــل برســد، ضری ــای کاب ــه خیابان ه ب
ــده  ــه فرمان ــد و این ک ــن شــهر نشــان می ده ــی را در ای و اجتماع
ــت،  ــع نظــام و حاکمی یکــی از احــزاب سیاســِی مشــروع و مداف
بــه گونــۀ غیرانســانی همــراه بــا اعضــای خانــواده و همراهانــش 
ــی سیاســی  ــی کشــته می شــود، ناامن توســط نیروهــای امنیــت مل
این کــه  و  می کنــد  بازنمایــی  را  ایــن شــهر  در  اجتماعــی  ـ 
ــر را  ــل ســاالنه صدهاهــزار نف ــِس هــوای کاب نوشــیدِن آب  و تنف
ــان، صدهــا نفــر جــان  راهــی شــفاخانه ها می ســازد و در ایــن می
ــی  ــانگر ناامن ــد، نش ــی کن ــی از آن بازپُرس ــه کس ــد بی آنک می دهن
زیســت محیطی و در واقــع نبــود »امنیــت بنیادیــن« در ایــن شــهر 

اســت.  
ــر  ــوده گی خاط ــا آس ــد ب ــی نمی توان ــل کس ــای کاب در خیابان ه
موبایلــش را در دســت بگیــرد و نوشــته  یــا پیامــی را از صفحــۀ آن 
بخوانــد؛ چــرا کــه هــرآن ممکــن اســت موترسایکل ســواری آن را 
ــد  از دســِت صاحبــش بُربایــد. هیــچ جــوان و نوجوانــی نمی توان
از طــرف شــب بــا لپ تــاپ قــدم بزنــد؛ چــرا کــه ســارقین بــرای 
دزدیــدِن آن حاضــر بــه کشــتِن صاحبــش نیــز هســتند، و افــزون 
ــت  ــهر یاف ــن ش ــی در ای ــووِل حکومتی ی ــچ مس ــا هی ــر این ه ب
نمی شــود کــه بتوانــد ایــن ناامنی هــا را در یــک چشــم اندازِ 
ــو  ــی ن ــد و طرح ــرار ده ــه ق ــورد مطالع ــر م ــزرگ و آینده نگ ب
ــه  ــا ب ــن شــهر و بازگشــت زنده گــی کابلی ه ــرای امن ســازِی ای ب

رواِل عــادی پــی بریــزد.
ــت  ــر پایتخ ــن و مرگ آفرین ت ــل ناامن تری ــاف، کاب ــن اوص ــا ای ب
ــرای  ــی ب ــدۀ زیبای ــچ آین ــه هی ــود ک ــوب می ش ــان محس در جه

ــش متصــور نیســت! ــاکنان و حاکمان س

کابـل؛ ناامـن تریـن 
جنـایتپایتـخت در جهـان

 زیـر سایـۀ »جمهـوریت«

گمان نمی شود که 
»سرقوماندان اعلی نیروهای 
امنیتی« از انجاِم چنین 
عملیاِت مشکوک و مرموزی 
بی خبر بوده باشد. هیچ 
عملیات و حرکت نظامی 
بدون مشاوره با او صورت 
نمی گیرد. در این که حلقۀ 
خاصی در ارگ از این عملیات 
خبر داشته اند و دستور آن 
از جانب شخص آقای غنی 
صادر شده است گمانه هایی 
زیادی مطرح است؛ اما اگر 
چنین نیست و غنی به عنوان 
مسوول درجه یک کشور از 
چنین اقدام کالن خبر نیست، 
پس باید به این سوال به 
عنوان فرد اول کشور پاسخ 
دهد که چه کسی مسوول 
دستور این جنایت است و 
در سایۀ جمهوریت، ایشان 
چگونه به خود حق می دهد 
که فرمان قتل یک انسان را 
بدون دادگاه صادر کنـد؟

احمـد عمران
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افزایش جرم های جنایی و قتل های هدفمند، باشنده گان 
شهر  باشنده گان  است.   آورده  ستوه  به  را  کابل  شهر 
که  می گویند  ماندگار  روزنامۀ  با  صحبت  در  کابل  
و  شده  زیاد  شهر  این  در  خیابانی  قتل های  و  راهزنی 
در این اواخر، حتا کسی نمی داند چرا کسی کشته شد 
و چه کسی مسوول آن بوده است. در تازه ترین مورد، 
شماری از این دزدان و راهزنان، یک جوان را در غرب 
کابل پس از آن کشتند که این جوان نخواست کامپیوتر 
واکنش  در  کند.  دزدان  تسلیم  را  همراهش  موبایل  و 
هشتگ  اجتماعی  شبکه های  کاربران  رویدادها،  این  به 
»کابل امن نیست« را راه انداخته و از مسووالن نهادهای 
امنیتی می خواهند تا پایتخت را برای باشنده گان آن امن 
بسازند. این صدا تا نشست شورای وزیران نیز رسید و 
روز  نشست  در  ملی  وحدت  اجرایی حکومت  رییس 
خواست  »جداً«  امنیتی  نهادهای  از  شورا  این  دوشنبۀ 
صدر  در  را  کابل  شهریان  امنیت  تأمین  قسمت  در  تا 
برنامه های شان قرار دهند. نشست روز دوشنبۀ مجلس 
نماینده گان نیز پُر بود از صحبت روی ناامنی در شهر 
کمیسیون  از  رحمانی  میررحمان  نهایت،  در  که  کابل 
با  را  نگرانی ها  این  تا  خواست  مجلس  داخلی  امنیت 
مسووالن نهادهای امنیتی شریک ساخته و آنان را برای 
پاسخ گویی به یکی از نشست های عمومی این مجلس 

دعوت کند.
در کنار این، مردم کابل از قتل های هدف مند و مشکوک 
از  بخش هایی  در  که  می گویند  و  دارند  شکایت  نیز 
کابل قتل های هدف مند و مشکوک به گونه یی صورت 
می گیرد که یا دولت از معرفی عامان آن عاجز می ماند 
و یا کسی تا آخر مسوولیت آن را به دوش نمی گیرد. 
چند روز پیش، آمر ستار غوربندی، یک فرمانده جهادی 
در  اسامی  جمعیت  حزب  سرشناس  چهره های  از  و 
کابل  در خیرخانۀ  بسته گانش  از  یکی  خانۀ  در  پروان، 
از همراهانش کشته  برادرزاده و دو تن  با پسر،  همراه 
تائید  کابل  پولیس  فرماندهی  در  مقام ها  هرچند  شد. 
کرده اند که آمر ستار از سوی قطعات ویژۀ امنیتی ملی 
کشته شده، اما ریاست عمومی امنیت ملی تا کنون در 

پیوند به این حادثه ابراز نظر نکرده است.
آمرستار غوربندی از موتلفان تیم »دولت ساز« به رهبری 
ماه  ریاست جمهوری  انتخابات  در  غنی  محمداشرف 
کمپاین  پروان  در والیت  تیم  این  نفع  به  و  بود  میزان 
با  همراه  غوربندی  آقای  از  زیادی  تصاویر  می کرد. 
شبکه های  در  »دولت ساز«  تیم  معاون  صالح،  امراهلل 
در  می دهد  نشان  که  می شود  دست به دست  اجتماعی 
روزهای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری سال جاری 

او  که  می گویند  آمرستار  خانوادۀ  است.  شده  برداشته 
و همراهانش بدون اثبات جرم، از سوی قطعات ویژۀ 
امنیتی ملی »محکمۀ صحرایی« شده است. به گفتۀ آنان، 
آمرستار در ماه های اخیر بارها به ارگ و دفتر کمپاین 
او  خانوادۀ  است.  داشته  رفت وآمد  غنی  محمداشرف 
می گویند اگر آقای غوربندی مجرم بود، باید در ارگ و 
یا جای دیگری بازداشت می شد، نه »محکمۀ صحرایی«.
امراهلل صالح، معاون تیم دولت ساز پس از این رویداد 
آمر عبدالستار  فیسبوکش نوشت که  در صفحۀ رسمی 
براساس  و  پیچیده«  »دسیسۀ  یک  اثر  در  غوربندی 
»اطاعات اغوا کننده« توسط یکی از »بخش های امنیت 
ملی« کشته شده است. به دنبال این، محمداشرف غنی 
در پیوند به این حادثه در ارگ ریاست جمهوری تدویر 
از  و شماری  آمرستار  اعضای خانوادۀ  با  و  داد  جلسه 
مقام ها و نماینده گان والیت های پروان، پنجشیر، کاپیسا 
دیدار کرد. او در این دیدار فرمان به ایجاد یک هیأت 
مشترک حقیقت یاب داد و گفت که این موضوع باید به 

صورت »جدی« بررسی شود.
طی  نیز  غوربند  چهارگانۀ  ولسوالی های  باشنده گان 
خواسته  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  از  اعامیه یی 
دهد  وضاحت  آنان  به  حادثه  این  به  پیوند  در  تا  اند 
کنند  حاصل  اطمینان  افغانستان  مردم  آنان،  گفتۀ  به  تا 
در  نیست.  شکل گیری  حال  در  دولتی«  »تروریسم  که 
عبدالستار  »آمر  است:  آمده  غوربند  باشنده گان  اعامیۀ 
این سو به شیوه های مختلف مشغول  به  از سال ۲۰۰۱ 
خدمت به مردم غوربند بود و نزد اهالی چهار ولسوالی 
غوربند، محبوبیت و جایگاه بسیار بلند و ویژه داشت. 
گروه های  برابر  در  همیشه گی  ایستاده گی  کنار  در  او 
تروریست، در حل منازعات مردم غوربند همواره نقش 
کلیدی داشت و دیشب نیز مشغول حل منازعه یی بود«.
در اعامیه باشنده گان غوربند، قطعات ویژۀ امنیت ملی 
قانوني«،  و  موازین حقوقي  تمام  »پامال کردن  به  متهم 
خانواده  میزبان  حتا  نیروها  این  که  است  آمده  و  شده 
هدف  شده،  وارد  پیش  از  اتهامِ  و  جرم  هیچ  بدون  را 
از  همچنان  اعامیه  در  اند.  کرده  تیرباران  و  داده  قرار 
حکومت خواسته شده تا از ریاست عمومی امنیتی ملی 
از سوی چه کسی صادر  این حمله  دستور  که  بپرسد 
شده؟ چرا کشته شده گان بازداشت نشده؛ بلکه مستقیم 
تیرباران شده اند و این که چرا آمر عبدالستار در حالی 
که آزادانه گشت وگذار می کرد، بازداشت نشد و مستقیم 
هدفت قرار گرفت؟ در بخشی از اعامیه ادعا شده که 
رسمی  صفحۀ  در  آمرعبدالستار،  شدن  کشته  از  پس 
فیسبوک یکی از حزب های سیاسی از این رویداد ابراز 

حزب  این  نام  اما  اعامیه  در  است.  کرده  خرسندی 
گرفته نشده است.

بر  حمله  سناتوران،  از  شماری  بااین،  همزمان 
و  می خوانند  »خطرناک«  و  »عمدی«  را  آمرعبدالستار 
»عمداً«  ملی  امنیت   ۰۱ قطعه  نیروهای  که  می گویند 
اند.  کشته  را  او  کشور  در  اخال«  ایجاد  »قصد  به  و 
سناتوران در نشست عمومی دیروز سه شنبۀشان گفتند 
که حکومت می توانست از طریق تلفن آمر عبدالستار را 
بخواهد و زندانی کند؛ نیاز نبود برای بازداشت و کشتن 

او، کشتار راه بیندازد.
عبداهلل قرلق، یکی از سناتوران گفت که آمر عبدالستار 
دولتی  نشست های  از  بسیاری  در  و  می شناخت  را 
بناًء ترور او از سوی نیروهای دولتی  اشتراک می کرد؛ 
مجلس  منشی  معاون  سمیع،  فیصل  نیست.  پذیرفتنی 
سنا گفت که کشته شدن آمرستار »مرموز«، »خطرناک« 
آقای  ندارد.  توجیهی«  »هیچ  و  است  »نابخشودنی«  و 
در  این  از  پیش  ملی  امنیت   ۰۱ قطعۀ  که  افزود  سمیع 
والیت های لوگر، پکتیا، میدان وردک، ننگرهار و لغمان 
نیز چنین عملیات هایی را انجام داده که احتماالً »عمدی 
و به قصد ایجاد اخال و تشنج« در کشور بوده است. 
به گفتۀ او، این اولین بار نیست که این قطعه مرتکب 
باید این موضوع به صورت  چنین اشتباهی می شود و 

جدی بررسی شود.
کرد  بیان  سنا  مجلس  دیگر  عضو  منصف،  محی الدین 

که اگر امنیت ملی در مورد آمر ستار ماحظه یی داشت 
باید از طریق حوزۀ مربوطه او را برای پاسخ گویی جلب 
می کرد، زیرا او در بسیاری از نشست های دولتی حضور 
امنیت ملی  افزود که قطعه ۰۱  آقای منصف  می یافت. 
با اجرای چنین عملیات های »قصداً« مردم را از دولت 
متنفر می سازد. آقای منصف اظهار داشت که دولت به 
بلند  و  افزایش  به  رو  جنایی  جرایم  از  این که  عوض 
مردم  روز  هر  خود  کند،  جلوگیری  قیمت ها  رفتن 
چنین  که  افرادی  سناتور گفت  این  می کشت.  را  خود 
عملیات هایی را راه اندازی می کنند باید زیر پیگرد قرار 

گیرند.
پیش از این نیز رویدادها تقریبًا مشابهی در شهر کابل 
اتفاق افتاده که یا کسی مسوولیت آن را به عهده نگرفته 
و یا هم دولت در شناسایی و بازداشت عامان آن عاجز 
مانده است. پیش از این، وحیده مژده، نویسنده و آگاه 
مسوولیت  کنون  تا  شد.  ترور  کابل  در  سیاسی  مسایل 
نگرفته و  به عهده  یا گروهی  فرد و  را  او  کشته شدن 
دولت نیز در شناسایی و بازداشت عامان آن تا کنون 
کاری انجام نداده است. به دنبال آقای مژده، افراد مسلح 
آگاهان  حقیار  حسن  و  مطمین  عبدالحی  به  ناشناس 
این  جزئیات  از  کنون  تا  که  کردند  حمله  نیز  سیاسی 

حمله کسی خبر نیست.

ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه می گوید که بر 
اساس یک بسته اصاحات ساختاری در این وزارت؛ 
وزارت  خارجی  و  داخلی  تشکیات  از  بست   ۲۰۰

خارجه تنقیص می شود.

آقای زمان دیروز در یک نشست خبری در کابل بسته 
اصاحات ساختاری در وزارت خارجه را معرفی کرد. 
او گفت این بسته، اصاحات در چهار محور اساسی 
استخدام،  روند  شدن  شفاف  ساختار،  تعدیل  شامل 

بروز شدن سیستم ها و بهبود خدمات قنسولی را دربر 
می گیرد.

او گفت که بر اساس این بسته اصاحی؛ ۱۰۰ بست 
این وزارت  دیپلماتیک در تشکیات قنسولگری های 
در خارج تنقیص شده و ۷۸ بست دیگر در تشکیات 
تنقیص  تقاعد  برنامه  این وزارت در چوکات  داخلی 

می شود.
دیگر  قالب  در  ریاست  چهار  و  معینیت  دو  ادغام 
تغییرات  دیگر  از  او  گفتۀ  به  وزارت  این  بخش های 
این وزارت  تعدیل تشکیات در  است که در محور 

رونما خواهد شد.
آقای زمان تصریح کرد با تنقیص نزدیک به ۲۰۰ بست 
دیپلمات های  تعداد  خارجه،  وزارت  تشکیات  در 
وزارت در قنسولگری ها نیز کاهش خواهد یافت؛ به 
گفتۀ او اصاحات یاد شده بالغ بر ۱ میلیارد افغانی در 
مصارف این وزارت صرفه جویی به میان خواهد آورد.
سرپرست وزارت خارجه، اصاح پروسه استخدام را 
اساس  بر  آینده  در دو سال  دومین محور اصاحات 

پان تازه طرح شده یاد کرد؛ او گفت که این پروسه به 
یک روند پیچیده و شفاف بدل شده و نفوذ سیاسیون 
به ویژه مقام های وزارت خارجه در جریان آن به صفر 

تقرب خواهد کرد.
روز شدن  به  اداری،  سیستم های  اصاح  زمان،  آقای 
ظرفیت  تقویت  و  قنسولی  خدمات  ارایه  سیستم 
دیپلمات ها در بخش های اقتصادی را محورهای دیگر 

از اصاحات پیشرو در این وزارت خواند.
او تاکید کرد که بسته اصاحی یاد شده در جریان دو 
سال پیشرو تطبیق خواهد شد و با اصاحات پیشرو 
وزارت خارجه به یک نهاد مسلکی اقتصاد محور  بدل 

خواهد شد.
این مقام وزارت خارجه تدوین قانون جدید کارمندان 
وزارت خارجه و بازنگری سند سیاست خارجی را نیز 

در چوکات اصاحات پیشرو شامل دانست.
صاح الدین  رفتن  کنار  از  پس  که  است  گفتنی 
اقداماتی سریع زیر  از وزارت خارجه، سلسله  ربانی 
این  است؛  شده  آغاز  وزارت  این  در  اصاحات  نام 
یک  که  شد  گرفته  دست  روی  آن  از  پس  اقدمات 
بررسی کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد )مک( 
پروسه استخدام در این وزارت را غیرشفاف نشان داد.

ادریس زمان: 
نزدیک به 200 بست در تشکیالت وزارت خارجه تنقیص می شود

امـن نیست
#کابل 

از جرایم جنایی تا محکمۀ صحرایی
روح اهلل بهزاد

خانه یی که آمر عبدالستار و همراهانش در آن کشته شدند
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نظریات الکسی توکویل در باِب انقالب

آنچـه که توکویـل را در مقام یک جامعه شـناس 
می نشـاند و ایـدۀ اصلـی او را آشـکار می سـازد 
انقـاب  تألیـف می بخشـد،  قـدرت  بـه وی  و 
اسـت. به واقـع، انقـاب بـرای توکویـل، نقـش 
منطـق تاریـخ بـرای مارکـس یـا منطـق جامعـه 
این روسـت  از  هـم  و  دارد  را  دورکیـم  بـرای 
می کنـد،  بیـان  مقـام  ایـن  در  وی  کـه  آنچـه 
بی آنکـه خـود بدانـد یـا ندانـد، آشـکار کـردِن 
منطـِق کّل حیاتمنـد و شـکوهمندی اسـت کـه 
حیـات می بخشـد. منطـِق آنچـه نادیدنی اسـت، 
به واسـطۀ همـان امـر نادیدنی اسـت که آشـکار 

می شـود.
ایـن امـر نادیدنـی نـه بـه معنـای نیسـتی و نفی 
کـه  اسـت  هسـتی یی  به عکـس  بلکـه  عـدم  و 
آن قـدر بدیهـی شـده کـه قابـل رؤیـت نیسـت. 
از ایـن رو جامعه شـناس بـا روش یگانـۀ خـود 
اجـازه می دهـد ایـن کّل نامرئـی آشـکار شـود 
و پرتوهـای گرمـش خود منشـای حیات شـود. 
و بـرای این کـه این گونـه باشـد، بایسـتی زمینـه 
زمینه یـی  چنیـن  بـرای  و  باشـد  مهیـا  بـذر  و 
آنچـه کـه توکویـل را در مقـامِ جامعه شـناس به 

حرکـت درمـی آورد، مفهـومِ انقـاب اسـت.
به واقـع انقـاب بـرای توکویل از ایـن رو معنای 
اسـت،  مفهـوم  کـه  چـرا  می یابـد  را  مرکـزی 
یعنـی عقانیتـی بـه غایـت و در حـد نهایـت 
اسـت کـه از برآیندهـا یـا ممنتوم هـای متضـاد 
تشـکیل شـده اسـت؛ بـه دیگـر سـخن، انقاب 
سرشـار از تناقضاتـی پیـش برنـده اسـت، یعنی 
اسـت  بحران هایـی  از  عقانـی  صورت بنـدی 
پروبلماتیـک  انقـاب  میبخشـند.  کـه زنده گـی 
و  اسـت  نوزدهـم  و  هجدهـم  قـرن  تاریخـی 
توکویـِل جامعه شـناس آشـکارکنندۀ منطـق این 

اسـت. پروبلماتیـک 
جامعه شناسـی کـه خـود مولـودِ فلسـفۀ تاریـخ 
اسـت، لحظـه را حایـِز شکسـت در مضمـون 
گویـی  کـه  اسـت  ُفـرم  ایـن  بلکـه  نمی دانـد، 
اسـت.  آگاهی بخـش  ایـن رو  از  و  شـکننده 
آشـکار  تاریـخ  سـیر  در  کـه  آنچـه  ایـن رو  از 
چـرا  می یابـد.  پیشـینی تر  ضرورتـی  می شـود، 
کـه هـر مرحله یـی از تاریـخ بـه ایـن منظـور 
شـکل می گیـرد کـه خـود محتـاج بـه دقیقـه و 
زمـان مـکاِن دگر اسـت. ایـن دقیقـه و این زمان 
کـه  هسـتند  ضروری یـی  آشـکارکنندۀ  مـکان 
هرچـه تاریـخ پیـش رود، آن هـا به الضـروره بـه 
عقب تـر بازمی گردنـد تا بـه آن لحظه یی برسـند 
که کل آشـکار شـده باشـد و دسـت اندرکاریِت 
کـه  کاری  به واقـع  گـردد.  آشـکار  ذات  آن 
توکویـل در انقـاب فرانسـه و رژیـم پیـش از 
آن می کنـد، چنیـن چیزی اسـت و چنین منطقی 
دارد. فهـم منطـِق چرایی صـورت عقانی یی به 
نـام انقـاب کـه در لحظه یی از تاریـخ ضرورت 
پیـدا کـرده اسـت و تاریـخ را بـا امر نوی آشـنا 
کـرده و معنـای آن را بـه همیـن علـت دگرگون 
ضـرورت  انقـاب  ایـن  گویـی  اسـت.  کـرده 
لحظـۀ  منتظـر  فقـط  و  بـوده  تاریخـی  مطلـق 
موعـود بـوده اسـت. بـرای ایـن کار توکویـل 
راهـی را برمی گزینـد کـه بـه این پرسـش اصلی 
پاسـخ گویـد: چـرا انقـاب اوالً در فرانسـه رخ 

انقالب همه چیز را 
ـ مگر همین قدرِت 

مطلقه ـ نابود ساخت؛ 
یعنی هرآنچه که در 

این مرکز جای نداشت 
و اقتدارش را به خاطر 
به حاشیه رانده شدن 
از دست داده بود، در 
معرض این دگرگونی 

و کوبیدن قرار گرفت. 
نهادهای برجای مانده 
از دوران فیودالی و 

قرون وسطا شکل هایی 
توخالی شده بودند که 

اهمیت شان را از دست 
داده بودند و فقط شکل 

زشت و زمخت شان 
باقی مانده بود. این 
فرم ها اولین شان 

دستگاه سلطنت بود 
و مهمترین شان طبقۀ 
اشراف. یعنی منطق 

جامعوی ایجاب می کرد 
که چنین فرم هایی دیگر 

وجود نداشته باشند. 
پس آنچه که نقض 

شد، خود آمال و آرزوی 
فروخوردۀ انقالبیون بود

داد، و نـه جـای دیگـر و در ثانـی چـرا شـکلی 
تمامیت خـواه بـه خـود گرفـت؟

توکویـل در ایـن دو سـوال اوالً منطـق تاریخـی 
و در ثانـی ضـرورت منطقـی چنیـن منطقـی را 
پـی می گیـرد. از ایـن رو فهـم سـیر تطوراتی که 
بـه انقـاب رسـیده، فهمـی ضـروری می شـود. 
آنچـه کـه پـی می آیـد چنان اسـت کـه گویی از 
ابتـدا ضـرورت داشـته و فقـط در توالـی اسـت 
می افتـد.  تعویـق  بـه  آشـکارکننده گی اش  کـه 
پـس انقـاب مفهومـی نیسـت کـه تمـام شـده 
باشـد، توکویـل خـود می دانـد کـه بـه عنـوان 
جامعه شـناس در چـه بسـتر تاریخی یـی نفـس 
می کشـد و فهـم وی چیـزی جـدا از ضـرورت 
آنچـه کـه در صـدد آشـکار کـردن آن اسـت، 
توکویـل  آنچـه کـه  بیانـی دیگـر،  بـه  نیسـت. 
انـدر  دسـت  دارد،  را  کردنـش  آشـکار  قصـد 
بـه  اکنـون  کـه  اسـت  آشکارشـده یی  کارِی 
علـِت شکسـت ُفـرم، معنـا را دیگرگـون کـرده 
اسـت. بـه بیانـی دیگـر، ایـن انقابـی که سـعی 
بدانـد،  خوبی هـا  سرچشـمۀ  را  خـود  دارد 
ریشـه هایش کجـا قـوام یافتـه؟ به ناچـار پاسـخ 
را بایـد در ُفـرم قبلـی جسـت. ایـن ُفـرمِ قبلـی 
اسـت کـه ضـرورت صورت بنـدی جدیـدی را 
از دل تحـوالِت خـودش آشـکار می کنـد. یـا به 
بیانـی دیگـر، این ُفرم قبلی اسـت کـه ضرورت 
پیشـینی انقـاب در آن آشـکار می شـود؛ ایـن 
خـودِ سـلطنِت فرانسـه اسـت کـه انقاب آفرین 
اسـت؛ ایـن خـود فرانسـۀ سـلطنتی اسـت کـه 
انقـاب را اجتناب ناپذیـر می گردانـد. امـا ایـن 
دگرگونـی آنچنـان عجیـب، آن چنـان پنهـان از 
دیـد همـه و آنچه غیرمنتظره اسـت کـه همه گی 
ایـن را یـک موهبت الهـی می داننـد و از این رو 
گرامـی اش می دارنـد، چـرا کـه ذاِت قدسـی یی 

اسـت نیروبخـش.
ایـن  از  مرحله یـی از وجـود اسـت کـه پیـش 
سـابقه نداشـته و آنچنـان می نمایـد کـه دشـمِن 
صـورِت پیشـین اسـت، ولـی آنچـه کـه در آن 
مغفـول مانده اسـت، تـداوم مضمون پیشـین در 
قالـِب ایـن فرم جدید اسـت. پـس در وهلۀ اول 
آشـکار می شـود کـه انقـاب، در چـه زمینه یـی 
رخ داده اسـت و هـم در ایـن زمینـه اسـت کـه 
قابـل پی گیـری اسـت. بـه بیـان دیگـر، بـر چـه 
می گیـرد؟  شـکل  انقـاب  کـه  اسـت  اساسـی 
بی واسـطه ترین جـواب بـه این سـؤال سـلطنت 
دگرگونـش  انقـاب  کـه  آنچـه  یعنـی  اسـت. 
انقـاب  مضـاد  و  مخالـف  منطـق  پـس  کـرد. 
آشـکار می شـود که سـلطنت اسـت. پـس منطق 
انقاب، شـکل گرفته از هسـتۀ مرکزی سـلطنت 
اسـت. بـه دیگـر سـخن، سـلطنت، پایـه و نیـز 
منطـق مخالـف انقـاب را پیـش می کنـد. پـس 
انقـاب کـه سـلطنت فرانسـه را در هـم کوفت، 

بایـد در همـان زمینـی بـازی کنـد کـه روزی 
سـلطنت قوامـش داده بـود و بـا همـان منطقـی 
بایـد پیـروز شـود کـه سـلطنت از آن پیـروی 
می کنـد. پـس چیـزی که تغییـِر شـکل می یابد و 
تـداوم می یابـد، همان چیزی اسـت کـه انقاب 
در جنـگ بـا وی تعریـف شـد؛ قـدرت مطلقـه. 
از ایـن رو نبایـد این گونـه پنداشـت کـه انقاب 
صـدد  در  کـه  اسـت  مطلـق  آشـوب  یـک 
جایگزیـن کـردن چیزی نیسـت. اگـر چنین بود 
تـداوم حیـات نمی یافت، چـرا کـه آن چیزی که 
تـداوم حیـات می یابـد کـه نیسـتی نباشـد، بلکه 
آشـکارکنندۀ خـود هسـتی باشـد. پـس انقـاب 
بایـد بنایی داشـته باشـد و چیـزی را حفظ کند. 
توکویـل بـر آن اسـت کـه انقـاب ایـن قدرت 
مطلقـه را از حکومـت پیشـین نـه تنهـا حفـظ 
کـرد بلکـه شـکلش را از اسـتبدادی بـه توتالیتر 
یـا تمامیت خـواه عـوض کـرد. یعنـی انقـاب 
خـود صورتـی تبیین کننـدۀ عقانـی اسـت کـه 
هرآنچـه در وی صورت پذیرد، عقانی اسـت و 
آنچـه کـه عقانی اسـت ضروری اسـت و آنچه 
کـه ضـروری اسـت، داده شـده نزد مردم اسـت 
و آنچـه کـه داده شـده نـزد مـردم اسـت، تاریخ 
اسـت. از اینـرو در پـی دگرگونی ایـن فرم و در 
هـم کوبیـدن همـه چیزهـای حاشـیه یی این فرم 
آنچـه کـه قرابـت خاصی بـا رژیم پیشـین دارد، 
همیـن تمرکـز قدرت اسـت. ایـن تمرکز قدرت 
اگـر در پیـش از انقـاب شـکلی آشـکار شـده 
به واسـطۀ قـدرت اسـتبدادی شـاهان را داشـت، 
پـس از انقـاب خـود نفـی متعیـن شـد، یعنـی 
همـان درون بـودِ انقـاب یـا ذات انقاب شـد. 
پـس در هرچیـزی ایـن قـدرت نشـانه یی یافت 
و اکنـون شـکل توتالیتـر بـه خـود گرفـت. چرا 
کـه بـه حـذف تمامـِی وسـایط غیـر از خودش 
مبـادرت کـرد. حـذف ایـن وسـایط نیـز چیزی 
بـود کـه پیـش از انقـاب شـکل گرفتـه بـود و 
چیـزی جدید نبـود. انقـاب صرفـًا آن صورِت 
کامـل کنندۀ منطـق تاریخِی مطلقی اسـت که در 
یـک لحظـه بر تارک آسـمان درخشـید و تمامِی 
ایـن بدنـه متمرکـز از قـدرت و خفـه شـده بـا 

گریبـان خویـش را متحـول نمود.
انقـاب همـه چیز را مگـر همین قـدرِت مطلقه 
ایـن  در  کـه  هرآنچـه  یعنـی  سـاخت.  نابـود 
اقتـدارش را به خاطـر  مرکـز جـای نداشـت و 

بـه حاشـیه رانـده شـدن از دسـت داده بـود، در 
معـرض ایـن دگرگونـی و کوبیدن قـرار گرفت. 
و  فیودالـی  دوران  از  مانـده  برجـای  نهادهـای 
قـرون وسـطا شـکل هایی توخالـی شـده بودنـد 
کـه اهمیت شـان را از دسـت داده بودنـد و فقط 
شـکل زشـت و زمخت شـان باقـی مانـده بـود. 
ایـن فرم هـا اولین شـان دسـتگاه سـلطنت بـود 
منطـق  یعنـی  اشـراف.  طبقـۀ  مهمترین شـان  و 
جامعـوی ایجـاب می کـرد کـه چنیـن فرم هایـی 
دیگـر وجـود نداشـته باشـند. پـس آنچـه کـه 
نقـض شـد، خـود آمـال و آرزوی فروخـوردۀ 
نهادهایـی  کـه  نهادهـا  ایـن  بـود.  انقابیـون 
قـرون  شـکل  در  انـد،  تاریخـی  و  ریشـه دار 
وسـطایی خـود حتا اثری ازشـان نمانـد ولی آن 
مسـأله یی کـه پیـش آمـد، چنیـن بود کـه تمامی 
شـهروندان را در برابری یکسان شـان به پیشـگاه 
بوروکراسـی اعظـم، در مقـام اشـرافیت نشـاند. 
منطـق اشـرافیِت سـنتی کامـًا در طبقۀ متوسـط 
شـهری بازتولیـد شـده و شـدیداً ضعیف گشـته 

 . د بو
اشـرافیت، نهـادی بـود کـه بـه فئـودال بـزرگ، 
نقـش  همـواره  می کـرد،  خدمـت  شـاه  یعنـی 
تاریخـی رهبـری جامعۀ اروپا را بر عهده داشـته 
اسـت. از ایـن رو رقیـب اصلـی شـاه و خطـر 
اصلـی سـلطنت خـود همیـن اشـراف بوده انـد. 
اشـرافیت بـه لحاظ تاریخـی امتیازاتـی در طول 
از عمـوم  را  آن  کـه  بـود  کـرده  زمـان کسـب 
طبقـات متمایـز می کـرده اسـت. ایـن امتیـازات 
در فرانسـه به واسـطۀ شـاهان سـودجو به حراج 
گذاشـته می شـدند. از اینـرو منطـق کاال، اولیـن 
جایـی کـه ظهـور یافـت در جامعـۀ اشـراف و 
خـود مقام هـای اشـرافی بـود. بدین طریق شـاه 
هـم از حیثیـِت آن ها می کاسـت و هـم این که به 
تدریـج طبقه یـی از بورکرات های طبقۀ متوسـط 
شـکل گرفت کـه هم امتیازِ اشـراف می شـدند و 
از این طریق، اشـراف منافع فـردی و خصوصی 

را بـا منافـع طبقۀ ایشـان تاخـت می زدند و 
بـه تدریـج از اقتـدار خویـش می کاسـتند. 
بدیـن طریـق منطـِق کاال شـده گی، از طریق 
امتیـازات  میانجـی  بـه  و  سـلطنت  خـودِ 
اشـراف در فرانسـۀ پیـش از انقـاب - از 
زمـان لویـی یازدهـم - بسـط می یابـد. این 
منطـق، رفتـه رفتـه ایـن گـروه را ضعیـف 
می کنـد و آن هـا را بـه خـوی شهرنشـینی و 
مسـتخدمۀ دولـت بـودن عـادت می دهد. از 
اینـرو دهقانـاِن کوچک زمین هـای اربابی را 

تصاحـب می کننـد. 
بـا ایـن تحـول، مرحلـۀ ضـروری انقـاب 
یـک قدم به جلـو می رود. دهقانـان همه گی 
به واسـطۀ زمیـن مالـک می شـوند. این ملک 
هرچقـدر هـم بـی ارزش و کوچـک باشـد، 
بازهـم مالکیتـی را رسـمیت میبخشـد کـه 
آشـکار  را  جامعـه  شیء شـده گی  منطـق 
می کنـد. فی الواقـع بـا ایـن کار همبسـته گی 
جامعـوی  منطـق  نتیجـه  در  و  ارگانیکـی 
جایگزیـن منطق اجتماعی پیشـین می شـود. 
از ایـن رو انقـاب فرانسـه از هـر کرانه یک 
انقـاب مـدرن اسـت، و سـویه های مـدرن 
زادۀ خـود انقـاب نیسـتند، بلکـه انقـاب 
خـود خـود ضرورتـی اسـت کـه در رژیـم 

پیشـین جلوه گـر شـد.

امیرحسین صالحی 

بخش نخست
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قـرار اسـت میخکـوب شـوید، گـره پشـت گـره بیاید، مـدام در 
مـورد عاقبـِت آدم هـا حـدس بزنیـد و حدس های تـان غلـط از 
آب دربیایـد؛ به دنبال کشـف رمز باشـید و در آخـر اتفاق اصلی 
بیفتـد و امـا ممکـن اسـت بازهـم حدس تان اشـتباه بوده باشـد. 
همـۀ این هـا زمانـی اتفـاق می افتـد که شـما داسـتان هایی بـا تِم 

جاسوسـی می خوانیـد.
کسـی کـه بخواهـد در خوانـدن کتـاب یـا دیـدن فیلـم غافلگیر 
شـود و دنبـال رمزگشـایی باشـد، حتمـًا ایـن ُمـدل کتاب هـا را 
می خوانـد و برایـش جـذاب اسـت کـه انتهـای داسـتان قـرار 
اسـت چـه اتفاقـی بیفتـد. ایـن گـزارش سـراغ کتاب هایـی رفته 
کـه بـا تـِم جاسوسـی نوشـته شـده اند. برخـی از ایـن کتاب هـا، 
شـدن  تمـام  از  بعـد  و  بوده انـد  جاسـوس  نویسنده گان شـان 
مأموریـت، همـۀ خاطرات شـان یـا بخشـی از آن را نوشـته اند؛ 
خاطراتـی کـه گاهـی باعـث شـده نـگاه مردم بـه برخی مسـایل 

عـوض شـود و بـا دیـد دیگـری بـه آن نـگاه کننـد.

ُرمان کیـم
کیپلینـگ در ایـن رمـان، داسـتان زنده گی یک پسـربچۀ هندی را 
بـه تصویـر می کشـد که با هدف جاسوسـی تربیت شـده اسـت. 
او در ایـن مسـیر از تجربـۀ هرگونـه رذالـت، پسـتی و دشـمنی 
از  دنبالـه دار  به صـورِت  ابتـدا  کتـاب  ایـن  نمی کنـد.  کوتاهـی 
دسـامبر ۱۹۰۰ تـا اکتبر ۱۹۰۱ و همین طور در مجله یی انگلیسـی 
بـا عنـوان »کسـل« از جنوری یا نومبر ۱۹۰۱ منتشـر شـد و اولین 
چـاپ آن به صـورت کتاب، در اکتوبر ۱۹۰۱ و توسـط انتشـارات 

مکمیلـن انجام شـد.
داسـتان »کیـم«، علیـه پشـت پردۀ بـازی بـزرگ کـه برخـورد دو 
امپراتـوری روسـیه و بریتانیـا در آسـیای مرکـزی بود، سـاخته و 
پرداختـه شـده اسـت. اصطاح »بـازی بـزرگ« اولین بـار در این 
رمـان، بـه ایـن برخـورد و مقابلـه نسـبت داده شـده و عمومیـت 
یافتـه و تـم رقابـت و فتنه انگیـزِی قدرت هـای بـزرگ، معرفـی 
شـده اسـت. رمان بـرای تصویر کردن مـردم، فرهنـگ و ادیان و 
مذاهـب گوناگون هندوسـتان، مشـهور اسـت و تصویـر زنده یی 
از هنـد، جمعیـت فراوانـش، ادیـان و خرافـات آن هـا و زنده گی 

در بازار هـا و خیابان هـا بـه دسـت می دهـد.
نظرسـنجی  فهرسـت  در  کیـم  رمـان   ،۲۰۰۳ سـال 
قـرار  بی بی سـی  انگلیسـی  رمان هـای  دوست داشـتنی ترین 
گرفـت. بـه زبانـی دیگر »کیـم«، رمانـی جادویی اسـت که نقش 
در  جاسوسـی  رمان هـای  پیشـرفت  و  شـکل گیری  در  مهمـی 
دومیـن نیمـۀ قـرن بیسـتم ایفـا کـرد. داسـتان ایـن رمـان دربارۀ 
نوجوانـی یتیـم اسـت کـه در جنـگ بریتانیـا و روسـیه بـر سـر 
می شـود.  گرفتـه  کار  بـه  جاسوسـی  بـرای  آسـیا،  بـر  سـلطه 

رمان »سی  و  نه پله«
رمـان »سـی و نه پلـه« یکـی از معروف تریـن رمان های کاسـیک 
در حیطـۀ ادبیـات جاسوسـی- معمایی اسـت که در سـال ۱۹۱۵ 
میـادی و توسـط نویسـندۀ انگلیسـی، جان بوکان نوشـته شـده 
اسـت. ریچـارد هانی، قهرمـان همه فن حریـف این رمـان ناگهان 
و ناخواسـته خـود را در وسـط معمایـی هولنـاک می یابـد و باید 
هرطـور شـده خـودش و کشـورش را از این ورطـه نجات دهد. 
ایـن شـخصیت در چنـد رمـان دیگـر ایـن نویسـنده نیـز ظاهـر 
شـده اسـت.بر اسـاس سـی و نه پلـه، چندیـن فیلـم سـینمایی و 
سـریال تلویزیونـی سـاخته شـده کـه از مهم ترین آن هـا می توان 
بـه فیلمـی بـا همین نـام توسـط آلفرد هیچـکاک در سـال ۱۹۳۵ 
نـام ماجرا هـای ریچـارد هانـی در سـال ۱۹۷۸  بـا  و سـریالی 
اشـاره کـرد. فیلـم هیچـکاک در همـان زمـان توانسـت خیلی ها 

را شـگفت زده کند.

رمزگشایی
مـای جیـا بـرای نمایشـگاه امسـال کتـاب کـه چیـن به عنـوان 
میهمـاِن ویـژه انتخـاب شـده بـود، بـه تهـران آمـد تـا کتابش را 
بـرای مخاطبـاِن ایرانـی امضا کنـد و از کتابش بگویـد. او دربارۀ 
کتـاب »کشـف رمـز« یـا »رمزگشـایی« گفتـه اسـت: »اصـًا مـا 
در چیـن، چیـزی بـه نـام رمـان جاسوسـی نداریـم. اصـل رمان 
قدیمی تریـن  و  دارد؛  تعلـق  امریـکا  و  اروپـا  بـه  جاسوسـی، 
رمان هـای جاسوسـی بـه انگلیـس تعلـق دارد. هـر چنـد رمـان 
 ۱۰ از  یکـی  به عنـوان  انگلیسـی زبان  رسـانه های  توسـط  مـن، 
رمـان برتر جاسوسـی جهـان معرفی شـده، منتها مـن می خواهم 
بگویـم ایـن رمـان جاسوسـی که مـن نوشـتم، بـا آن ذهنیتی که 
همـه از رمان هـای جاسوسـی دارنـد، کامـًا متفـاوت اسـت. در 
رمان هایـی کـه مـن نوشـتم، مسـالۀ جاسوسـی مثـل یـک لباس 
بیرونـی می مانـد، یعنـی ایـن فقط ظاهـر قضیه اسـت. داخل این 
لبـاس، جـان انسـان قـرار دارد و اسـرار مربـوط به جان انسـان. 
مـن بـه دنبـال رمزگشـایی از اسـرار مربـوط بـه جـان انسـان ها 
هسـتم. به نظـرم، فضای رمان جاسوسـی این ظرفیـت را دارد که 

مـا اسـرار جـان انسـان را داخلـش افشـا کنیم.« 
کتـاب »رمزگشـایی«، داسـتان یـک نابغۀ مبتا به اوتیسـم اسـت 
کـه به یـک رمزشـکن قهار تبدیـل می شـود. »رمزگشـایی« اثری 
رویاگـون، معمایـی و پریشـان به سـبک آثار داسـتانی کاسـیک 
چیـن اسـت، امـا خواننـده در انتهـا بـه انـدازه شـخصیت اصلی 

داسـتان دوسـت دارد از راز و رمـز کد هـا سـردربیاورد.

جاسوسی که از سردسیر آمد
رمـان »جاسوسـی کـه از سردسـیر آمـد«، سـومین رمـان جـان 
لـوکاره و اولیـن اثر اوسـت کـه موفقیت های بین المللـی را برای 
ایـن نویسـنده بـه ارمغان آورد. لـوکاره در رمان جاسوسـی که از 
سردسـیر آمـد، جهانی را خلـق می کند که مشـابهش در هیچ یک 
از آثـار داسـتانی و معمایـی سـابق به چشـم نخورده اسـت. این 
نویسـنده بـا بهره گیـری از دانـش و تجـارب فـراواِن خـود از 
سـال های فعالیتش در سـازمان جاسوسـی انگلسـتان، پشت پردۀ 
اتفاقـات و معـادالت جاسوسـی های بین المللـی را بـا توصیفاتی 
جـذاب و فرامـوش نشـدنی بـه تصویـر کشـیده اسـت. داسـتان 
کتـاب، بـه مأموری انگلیسـی به نـام الـک لیماس می پـردازد که 
بسـیار تمایـل دارد ایـن حرفـه را کنـار بگـذارد، امـا قبـل از آن، 
بایـد آخریـن - و شـاید سـخت تریـن- مأموریـت خـود را بـه 

سـرانجام برسـاند. زمانی که آخریـن مأمور تحت فرمـان لیماس 
کشـته شـده و او بـرای بازگشـت بـه لنـدن فراخوانده می شـود، 
امیـدی بـه پایان ایـن جاسـوس بازی ها در دل او شـکل می گیرد، 

امـا مقـام ارشـد لیمـاس، نقشـه های دیگری در سـر دارد. 

هویت بورن
رابـرت لودلوم در ۷۰ سـاله گی اش به فراموشـی مختصری دچار 
شـده بود. این مسـاله الهام بخش او شـد تا شـخصیت »جیسـون 
بـورن« را بـا رمـان »هویـت بـورن« خلـق کنـد؛ مـردی کـه هیچ 
از مهارت هـای شـگفت انگیزی برخـوردار  حافظه یـی نـدارد و 
اسـت. او بـا کمـک گرفتـن از همیـن توانمندی هـا، دور جهـان 
می گـردد تـا بفهمـد کیسـت و چـرا سـازمان سـیا و فـردی بـه 
نـام »کارلـوس شـغال« می خواهنـد او را بکشـند. اقتباس هـای 
سـینمایی از ایـن مجموعـه رمـان که »مـت دیمن« نقـش »بورن« 
را در آن هـا ایفـا می کنـد، هـم از فیلم هـای جاسوسـی پرطرفدار 
لیمـان« در سـال ۲۰۰۲ روی  اسـت. »هویـت بـورن« را »داگ 
پـرده برد. »برتـری بـورن« )۲۰۰۴(، »اولتیماتوم بـورن« )۲۰۰۷(، 
»میـراث بورن« )۲۰۱۲( و »جیسـون بورن« )۲۰۱۶( قسـمت های 

بعـدی ایـن مجموعـه فیلم های اقتباسـی اکشـن هسـتند.

مأمور مخفی  
رمانـی اسـت نوشـتۀ جـوزف کنـراد کـه در سـال ۱۹۰۷ منتشـر 
شـده اسـت. داسـتان در لنـدن، سـال ۱۸۸۶ اتفـاق می افتـد و 
بـه آقـای آدولـف ورالک و کارش کـه جاسوسـی بـرای کشـور 
ناگفته یـی )احتمـاال روسـیه( اسـت، مربـوط می شـود. »مأمـور 
مخفـی« یکـی از داسـتان های سیاسـی کنـراد اسـت کـه در آن 
نویسـنده از داسـتان های سـابقش کـه در مـورد دریانـوردی بود، 
بـه سـمت نوشـتن رمـان سیاسـی حرکـت کـرد. ایـن رمـان در 
فهرسـت بهتریـن کتاب هـای قـرن بیسـتم کتابخانـۀ مـدرن رتبۀ 
چهل و ششـم را دارد. بـه علت تروریسـتی بودن موضـوع کتاب، 
ایـن کتـاب یکی از سـه کتابـی بود کـه دو هفته بعـد از حمات 
آن صحبت هـای  مـورد  در  امریـکا  مطبوعـات  در  سـپتمبر   ۱۱
زیـادی شـد. داسـتان »مأمور مخفـی« مربوط بـه مأموریت فردی 
اسـت در لنـدن کـه در اوایـل قـرن بیسـتم میـادی می گـذرد، 
از حادثـۀ واقعـی تـاش مـردی بـرای منفجـر کـردن رصدخانه 
دربـارۀ  چندوجهـی  کاوشـی  و  شـده  گرفتـه  الهـام  گرینویـچ، 
انگیزه هـا و اخاقیـات آدمـی اسـت. شـخصیت اصلـی رمـان، 
آدولـف ورلـوک، هیـچ شـباهتی با جیمـز باند نـدارد. درحقیقت 
او و آشـوبگران دور و بـرش را بیشـتر می توان تروریسـت نامید 
سیاسـی،  آرمان هـای  به جـای  کـه  خرابکارانـی  جاسـوس؛  تـا 
انگیـزۀ  را  غیرمنطقـی  تعصب هـای  و  آشـوب طلبانه  عواطـف 
خـود قـرار داده انـد. ورلـوک در ظاهـر ازدواج موفقـی کـرده و 
تشـکیل خانـواده، پوشـش بسـیار موجـه و خوبـی بـرای او بـه 
حسـاب می آیـد. در حالـی کـه همسـر ورلـوک امیـدوار اسـت 
بتوانـد برای مراقبـت از برادر عقب افتاده اش، اسـتیوی، از کسـی 
از عملیات هـای  یکـی  اسـتیوی در  از  بگیـرد، ورلـوک  کمـک 
به وجـود  باعـث  کار،  همیـن  و  می کنـد  اسـتفاده  انفجـاری اش 

آمـدن چرخه یـی از خشـونت، قتـل و انتقـام می شـود.

معمای شن ها
یـک رمـان کاسـیک دیگـر کـه داسـتانی جاسوسـی و جـذاب 
دربـارۀ یـک سـرویس مخفـی آلمانـی را بـرای مخاطب بـه قلم 
چالـدرز روایـت می کنـد. چالدرز بر اسـاس یک داسـتان واقعی 
»معمـای شـن ها« را بـه رشـتۀ تحریـر در آورده اسـت. البته او به 
اصـل داسـتان چندان وفـادار نبوده و تخیلـش را در این حوزه به 
کار بـرده اسـت؛ او از موفقیـت یک سـرویس مخفـی آلمانی که 
در کشـتی مأموریتـش را دنبـال می کند، داسـتانی جـذاب روایت 
کـرده و هوش، هنر جاسوسـی و اسـتفاده از تکنولوژی مدرِن آن 

روز را عامـل موفقیـت ایـن گروه نمایـش می دهد.

امور روزانۀ سیا
فیلیپ اگی، در ۱۹۵۷ به سـیا پیوسـت و مدت ۱۲ سـال به عنوان 
مأمـور مخفـی در اروگوئـه، اکـوادور و مکزیک فعالیـت کرد. در 
سـال ۱۹۶۹ از سـیا اسـتعفا داد و پس از اینکه متقاعد شـد سـیا 
بـرای صلـح جهانی تهدیـدی بزرگ به حسـاب می آیـد، تصمیم 
گرفـت کار هـا و عملیـات آنـان را بـه تفصیـل افشـا کنـد. سـال 
۱۹۷۵ کتابـی تحـت عنوان »در داخـل کمپانی: امور روزانۀ سـیا« 
نوشـت کـه در سراسـر جهـان باعـث شـگفتی شـد. او در ایـن 
کتـاب از نـام ۲۵۰ افسـر و همـکارش در سـازمان سـیا کـه در 
سراسـر جهان مشـغول بـه فعالیت بودنـد، پرده برمـی دارد و راز 

جنـگ سـرد در امریـکا را مطـرح می کند.

از روسیه با عشق
»از روسـیه، بـا عشـق« اثـر »یـان فلمینـگ«، پنجمیـن و شـاید 
بهتریـن رمـان مجموعـۀ جاسوسـی »جیمـز باند« اسـت. اقتباس 
سـینمایی آن بـا درخشـش »رابـرت شـاو« و »شـان کانـری« در 
سـال ۱۹۶۳ هـم بـه جذابیـت کتـاب »فلمینـگ« سـاخته شـده 
اسـت. »اریـک امبلـر« کـه خـود جنایی نویـس مشـهوری اسـت 
و کتـاب »سـفر بـه تـرس« را در کارنامـه اش دارد، دربـارۀ خالق 
رمان هـای جیمـز بانـد گفتـه اسـت: »منتقـدان کمتـر بـه خـوب 
فکـر  می کننـد.  اشـاره  بانـد  داسـتان های جیمـز  نوشـته شـدن 
می کنـم بـرای مـردی متمـدن و جذاب همچـون آقـای فلمینگ، 

خـوب نوشـتن امـری محرز اسـت.« 

تب و نیزه
خاویـر  توسـط  جسـورانه  اثـر  یـک  می تـوان  را  کتـاب  ایـن 
ماریـاس معرفـی کرد. او یکـی از ظریف ترین و با اسـتعدادترین 
نویسـنده های اسـپانیایی است. سـه بخش جاسوسـی، عاشقانه و 
هنـری در ایـن اثـر قابل توجه اسـت. »تـب و نیـزه«، مخاطب را 
بـه دنیایـی کـه نویسـنده از تاریکی هـا تصویـر می کنـد، می بـرد. 
قهرمـان کتـاب، جیمـه دزا که از همسـرش در مادرید جدا شـده 
اسـت، در لنـدن زنده گـی می کنـد. دوسـت قدیمـی اش سـر پیتر 
ویلر - که در آکسـفورد بود و جاسوسـی بازنشسـته شـده است- 
او را بـرای یـک کار جدیـد در اطاعـات انگلیـس اسـتخدام 

می کنـد تا با تفسـیر حالـت و رفتار افـراد، بتوانـد بفهمد حرکت 
بعـدی آن ها چیسـت. 

مأمور ما در هاناوا
»مامـور مـا در هاوانـا«، هجدهمین کتابی سـت که گراهـام گرین 
نوشـته اسـت. این رمان در سـال ۱۹۵۸ و در زمانی منتشـر شـد 
کـه زمانـه مسـتعد درگیـری و خشـونت بـود؛ سـال های جنـگ 
جهانـی دوم به سـرعت فراموش می شـد و یـادگار جنگ طوالنی 
)جنـگ سـرد( بـه رگ زنده گـی عمومـی مـردم جهـان سـرایت 
کـرده بـود. در ایـن میـان، گرین با حـس شـوخ طبعی معروفش، 
خواننـده گان  بـه  را  زمانـه  جاسـوس های  بامزه تریـن  از  یکـی 
خویـش معرفـی می کند. مـردی معمولـی که دوسـت دارد وقِت 
خـودش را بـه بطالـت و نوشـیدن در کوبـا بگذرانـد. کسـی کـه 
می کنـد،  اداره  را  جاروبرقـی  برنـد  یـک  فـروش  نماینده گـی 
هرچنـد کسـب وکارش چنـدان رونقی نـدارد. دختری تـازه بالغ 
دارد بـا خواسـته هایی بـی پایـان. نسـخۀ سـینمایی آن در سـال 
۱۹۵۹ میادی توسـط کارول رید سـاخته شـد و در سـال ۱۹۶۳ 

مالکـوم ویلیـام سـان، ایـن رمـان را به صحنـه اپرا کشـاند.

آِشندن یا مأمور انگلیسی
مجموعه داسـتان »آِشـندن، یـا مأمور انگلیسـی« ارتبـاط نزدیکی 
با تجربیات »سامرسـت موام« به عنوان افسـر سـازمان جاسوسـی 
در اروپـای زمـان جنـگ جهانـی اول دارد. گفتـه می شـود بـه 
ایـن دلیـل کـه »وینسـتون چرچیل« اعام کـرد این اثـر برخاف 
قانـون اسـرار رسـمی اسـت، نیمـی از دست نوشـتۀ ایـن کتـاب 
را سـوزاند. »جـان لوکـری«، مـوام را اولیـن فـردی دانسـته کـه 
»دربـارۀ جاسوسـی بـا رویه یـی غیرتوهمـی و واقع گرایانـه« قلم 

است. زده 

خیاطی از پاناما
جـان لـو کـری ایـن کتـاب را نوشـته اسـت و داسـتانی عجیب، 
جنایـی و پُـر از رمـز و راز دارد و ماجـرای سـرویس مخفـی 
را بـه تصویـر می کشـد کـه در قالـب یـک خیـاط، مأموریـت 
جاسوسـی خـود را دنبـال می کنـد. داسـتان این جاسوسـی پُر از 
تنش هـای روانـی، درگیری هـای فیزیکـی و ماجراجویـی عاطفی 
بین شـخصیت های داسـتانی اسـت. جاسـوس قصه تـاش دارد 

رمـز و راز زنده گـی آن هـا را بررسـی کنـد. جـان بورمـن فیلمی 
هـم بـا اقتبـاس از ایـن کتاب نوشـته اسـت و پیـرس برازنان در 

آن بـازی می کنـد.

جاسوسی برای تمام فصول
کتـاب »جاسوسـی بـرای تمـام فصـول« اثـر »دوان. آرکاردیچ« 
یکـی از جاسوسـان کار کشـتۀ سـازمان »سـیا« اسـت. نویسـندۀ 
کتـاب در قالـب خاطره  نویسـی بـه دوران طوالنـی خدمت خود 
در سـازمان سـیا می پـردازد کـه تمامـی ایـن خاطـرات در پنـج 
فصـل جداگانـه و به صـورت مسـتقل ارایـه می شـود. کاردیـچ 
ماجرایـی را دنبـال می کنـد کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا یـک گروه 
تروریسـتی و جاسوسـی دارد. ایـن گـروه کـه کامـًا غیردولتـی 
اسـت به صـورِت خودسـرانه فعالیت هایـی را موازی با سـازمان 
سـیا دنبـال کـرده و دردسـر هایی را بـرای آن هـا ایجـاد می کنـد. 

منبـع: سیمرغ 
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مسـووالن در نهادهای ناظـر انتخاباتی می گویند 
کـه نبـود انگیزۀ همـکاری میـان کمیسـیون های 
انتخاباتـی نگرانـی کننده اسـت و نشـان می دهد 
کـه ریگـی در کفـش کمیسـیون انتخاباتـی قرار 

دارد.
آنـان همچنان کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی 
را بـه گریـز از مسـوولیت و بی برنامه گـی متهـم 
می کننـد و می افزاینـد کـه ایـن نهـاد فاقـد یـک 
از  گریـز  بـرای  و  اسـت  کاری  منظـم  راهبـرد 
گـردن  بـه  را  مسـوولیت ها  کاری،  عقب مانـی 

انتخابـات می انـدازد.  کمیسـیون 
ایـن در حالی اسـت که کمیسـیون شـکایت های 
کـه  اسـت  گفتـه  جـدی   ۱۴ در  انتخاباتـی 
 user کمیشـنران آنـان در برخی از والیت هـا به
هـای کـه نیـاز بـه بررسـی شـکایت ها دارنـد، 

نکرده انـد.  پیـدا  دسترسـی 
انگیـزۀ  نبـود  انتخاباتـی  ناظـر  نهادهـای  امـا، 
همـکاری میـان کمیسـیون  انتخاباتـی را نگـران 
کـه همـکاری  می افزاینـد  و  کننـده می خواننـد 
کمیسـیون  بـا  انتخابـات  کمیسـیون  نکـردن 
کـه  می دهـد  نشـان  انتخابـات  شـکایت های 
کمیسـیون انتخابـات ریگـی در کفـش دارد و از 
بـر مـا شـدن آن کـه ممکـن همـکاری بـا یک 
نامـزد انتخابـات در جریان انتخابات بوده اسـت 

دارد.  هـراس 
کـه  دارنـد  بـاور  انتخابـات  ناظـر  نهادهـای 
قانـون  اسـاس  بـه  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
و  هسـتند  یکدیگـر  بـا  همـکاری  بـه  مکلـف 
در غیـر صـورت بررسـی بیـش از ۸۰۰ هـزار 
شـکایت در ایـن فرصـت کوتاه برای کمیسـیون 

اسـت.  دشـوار  انتخاباتـی  شـکایت های 
برنامه هـای  رییـس  شـینواری،  حبیـب اهلل 
موسسـه انتخابـات و شـفافیت )ایتـوا( می گوید: 
همـکاری نکـردن و قـرار نـدادن »User« ها در 
والیت هـا بـه کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی 
نشـان می دهـد که کمیسـیون انتخابـات در روند 
انتخابـات مشـکل داشـته و بـه نفـع یـک نامـزد 
انتخابـات تقلـب و یـا تخلـف کـرده و از قـرار 
اسـت،  معلومـات  آن  در  کـه  »یوزرهـا«  دادن 
بـه کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی کـه ایـن 
تقلبـات و تخلفـات را بررسـی می کننـد، هراس 

دارد. 
روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  شـینواری  آقـای 
کمیسـیون  هـراس  کـه  می گویـد  مانـدگار 
انتخابـات نگران کننده اسـت و ایـن بی اعتمادی 
افزایـش  را  انتخابـات  کمیسـیون  بـه  موجـود 

می دهـد. 
اسـاس  بـه  انتخابـات  کمیسـیون  او،  گفتـۀ  بـه 
قانـون مکلف اسـت تا کمیسـیون شـکایت های 

انتخاباتـی همـکاری کنـد. 
ایـن در حالی اسـت که کمیسـیون شـکایت های 
انتخاباتـی گفتـه اسـت کـه کمیسـیون انتخابات 
در برخـی از والیت هـای »user« را در اختیـار 
کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی والیتـی قرار 

اسـت.  نداده 
قاسـم الیاسـی، منشـی و سـخنگوی کمیسـیون 
برخـی  دسترسـی  عـدم  انتخابـات،  شـکایات 
 »User« بـه  شـکایات  والیتـی  کمیسـیون های 
ابـراز نگرانـی کرده و گفته اسـت که در صورت 
بـه  کار رسـیده گی  ایـن مشـکل،  نشـدن  حـل 
شـکایات در ایـن والیـات بـا چالـش مواجـه 

خواهـد شـد. 
بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـۀ افغانسـتان )فیفا( 
شـکایت های  کمیسـیون  کـه  می گویـد  امـا 
انتخاباتـی برنامۀ درسـت نـدارد و مطرح شـدن 
ایـن رونـد را از طـرف کمیسـیون شـکایت های 

انتخاباتـی پرسـش برانگیـز می دانـد. 
یوسـف رشـید، رییـس اجرایـی بینـاد انتخابات 
بـا  گفت وگـو  در  افغانسـتان  عادالنـۀ  و  آزاد 
شـکایت های  کمیسـیون  مانـدگار،  روزنامـۀ 
انتخاباتـی بـه بی برنامه گـی و نداشـتن راهبردی 
کاری متهـم می کنـد و می گویـد کـه ایـن برنامه 
از ماه پیش باید توسـط کمیسـیون شـکایت های 
user انتخاباتـی تعیـن می گردیـد کـه بـه کـدام
هـای نیـاز دارنـد؛ چـون کمیسـیون انتخابـات 
ادعـا دارد که دو user  کمیسـیون شـکایت های 
اختیارشـان  انتخابـات در خواسـت داشـت در 

داده اسـت.  قرار 
کمیسـیون  کـه  می گویـد  رشـید  آقـای 
شـکایت های انتخاباتـی بی برنامه اسـت و اکنون 
تـاش می کنـد با این اظهـارات عقـب مانده گی 
کمیسـیون  کار  ایـن  او  کنـد.  تافـی  را  خـود 

از مسـوولیت  فـرار  را  انتخاباتـی  شـکایت های 
خوانـد. 

بـه گفتـۀ او،  تاهنـوز در والیـت  هلمنـد دفتـر 
کارش  بـه  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 
کمیسـیون  مسـووالن  و  اسـت  نکـرده  آغـاز 
درخواسـت  مشـغول  انتخاباتـی  شـکایت های 
هسـتند. کارمنـدان  معاشـات  پرداخـت  بـرای 

کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی گفتـه اسـت 
کـه بیـش از هشـت هـزار شـکایت را در ایـن 
نهـاد بـه ۱۶ کتگـوی دسـته بندی کـرده اسـت 
کـه از ایـن میان: »۶۸۸۱« شـکایت تفـاوت رأی 
بایومتریـک بـا فـورم نتایـج، » ۱۱۹ » شـکایت 
نامـزد، »۵۵۲« شـکایت  نفـع  بـه  آراء  آفزایـش 
کاهـش آراء بـه ضرر نامزد، »۴« شـکایت مربوط 
شـمارش آراء یـک نامزد به نامـزد دیگر، »۲۸۲« 
شـکایت، اسـتعمال رای قبـل از وقـت معیـن و 
وقـت  از  بعـد  رای  اسـتعمال  شـکایت   »۳۸۱«
معیـن، »۶۵۷« شـکایت آرای بـدون بایومتریک، 
محـل  ابطـال  بـه  مربـوط  شـکایت   «  ۲۱۴۰«

رای دهـی بـوده اسـت.
همچنـان ایـن نهـاد افـزوده کـه  ۳۹ شـکایت 
مفقـود شـدن فـورم نتایج، ۳۶ شـکایت نسـبت 
بـه تغییـر در فـورم نتایـج بعـد از بازشـماری، 
۱۳۳۸ شـکایت، آرای مشـکوک،  ۲۹  شـکایت، 
ناشـی از دسـتگاه بایومتریـک، ۱۳۸۰ شـکایات 
کارمنـدان  جانبـداری  شـکایت    ۴ غیرموجـه، 
کمیسـیون در پروسه بازشـماری، و نیز شمارش 
آراء در غیاب ناظران ۳ شـکایت، و سـایر موارد 

بـه ۱۲۰۹ شـکایت می رسـد.
کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی گفتـه اسـت 
کـه شـکایات ثبت شـده از نـگاه ماهیت شـامل 
تخطـی، تخلـف و جرایـم انتخاباتی می شـود که 
انتخاباتـی،۴۳۰۳  تخطی هـای  شـکایت   ۱۳۷۱
تخلفـات انتخاباتـی و ۳۲۷۲ جرایـم انتخابات را 

شـامل می گـردد.
کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی نزدیـک بـه 
دو هفتـه پیـش رونـد دسـته بندی شـکایت های 
تـا هنـوز در سـه  آغـاز کـرده و  را  انتخاباتـی 
تخلف هـای  انتخاباتـی،  )تقلبـات  کتگـوی 
انتخاباتـی و جرایـم انتخاباتـی، ایـن شـکایت ها 

اسـت.  کـرده  دسـته بندی  را 

بـرای مجـازات کردن دسـت کم سـه 
توجیـه )سـه کان نظریـه ( بیان کرده 

ند. ا
۱-نظریـۀ سـزاگرایی. بـه اسـاس این 
دیـدگاه، مجـازات مجرمیـن به خاطـر 
ارتـکاب جـرم انجـام شـده اسـت و 
عدالـت ایجـاب می کنـد کـه مجـرم 
هنجارشـکنانه یی  اعمـال  سـزای  بـه 
خـود برسـد. نظریـۀ عدالـت مطلقـه 
کانـت و نظریـۀ اسـتحقاق و نظریـه 
نظریه هـای  زمـرۀ  از  مکافات گرایـی، 
را  نظریـه  ایـن  اسـت.  سـزاگرایی 
انـد؛  گفتـه  نیـز  گذشـته نگر  نظریـۀ 
اسـت  جرمـی  عمـل  متوجـه  چـون 
کـه در گذشـته رخ داده و هنجارهای 
در  اسـت.  کـرده  نقـض  را  اخاقـی 
ایـن نظریـه بحـث نتایـج و پیامدهای 
مجـازات کـردن مجـرم به هیـچ وجه 

مـورد نظـر نبـوده و نیسـت.
نظریـه  سـودگرایانه.  ۲-نظریـۀ 
سـودگرایانه در واقـع عکـس نظریـه 
توجـه  بـا  و  اسـت  سـزاگرایانه 
کاسـتی های  و  محدودیت هـا  بـه 
کـرده  انـدام  عـرض  قبلـی  نظریـۀ 
اسـت و ریشـه در اندیشـه های جـان 
اسـاس  بـه  دارد.  میـل  اسـتوارت 
نظریـۀ سـودگرایانه، توجیـه مجازات 
انجـام  جـرم  به خاطـر  مجرمیـن 
شـده نیسـت بلکـه به خاطـر نتایـج و 
پیامدهای دیگری اسـت کـه در آینده 
حصـول آن امیـد بـرده می شـود. این 
نظریـه در واقـع نظریـۀ قبلـی را یـک 
نظریـه انتقام جویانـه و بدوی دانسـته 
و عدالـت کـور عنوان می کنـد. توجیه 
مجـازات در ایـن نظریـه بـه اسـاس 
)بازدارنده گـی  بازدارنده گـی  اهـداف 
و ارعـاب عـام و خاص( توان سـلبی، 
بازپـروری، اصـاح و دفـاع اجتماعی 

صـورت می گیـرد کـه همـه اهدافـی 
بـر  نظـر  و  هسـتند  نگرانـه  آینـده 
نتایجـی  و  آثـاری  فایدتـی،  سـودی، 
دارنـد و بـه همیـن دلیـل ایـن نظریه 
را نظریـۀ آینده نگـر نیـز عنـوان کرده 
انـد. مهمتریـن نقدهایـی کـه بـر ایـن 
نظریـه وارد شـده اسـت ایـن اسـت 
کـه ایـن نظریـه نسـبت بـه عدالت و 
اسـتحقاق بی تفـاوت اسـت و نسـبت 
بـه مجازات های غیرانسـانی و خشـن 
مجـازات  و  مجرمیـن  شـکنجه  و 
و  سـود  بابـت  بی گنـاه  اشـخاص 
کامـًا  آینـده،  در  متصـور  فایده یـی 

اسـت. گشـوده 
بحـث  در  عوام گرانـه.  ۳-نظریـۀ 
و  عدالـت  نـه  کیفـری،  عوام گرایـی 
اسـتحقاق مـورد نظـر سـزاگرایان مد 
نظـر اسـت و نـه فایـده و سـود مورد 
قبـول سـودگرایان. چیزی کـه در این 
اسـت  نظـر  مـورد  و  مهـم  دیـدگاه 
افـکار عمومـی مـردم اسـت؛ مردمـی 
کـه فهم و درک شـان از پدیـدۀ جنایی 

متکـی بـه تجـارب روزانـه، اطاعات 
مذهبـی،  تبلیغـات  رسـانه یی، 
کمپاین هـای انتخاباتـی و... اسـت نـه 
مطالعات جرم شـناختی، کیفرشناسـی، 
ایـن  در  و...  کیفـری،  جامعه شناسـی 
دیـدگاه، جرایمـی مورد تعقیـب قرار 
می گیرنـد کـه عمـوم مـردم آن جرایم 
خفـت  و  می داننـد  نفرت انگیـز  را 
بـه  متناسـب  هـم  کیفرهـا  و شـدت 
نامـزدان  و  اسـت  عمومـی  انزجـار 
افـکار  جلـب  بـرای  هـم  انتخاباتـی 
عمومـی سیاسـت کیفـری پوپولیسـی 
جلـب  محـض  و  کـرده  اختیـار  را 
افـکار عمومـی، اکنون نگـری کیفری 

می گیـرد. پیشـه  را 
ایـن نکتـه را هـم بایـد خاطـر نشـان 
نماییـم کـه عده ِ نظریۀ تشـفی صدور/ 
رضایـت قربانـی جرم را، یـک نظریۀ 
مجازات هـا  توجیـه  در  جداگانـه 
دانسـته انـد و عـدۀ دیگـر آن را ذیـل 
یکـی از سـه نظریـۀ دیگـر آورده اند.

سـه توجیـه بـرای مجـازات

نهادهای ناظر:

کمیسیون شکایت های انتخاباتی 
مسوولیت گریزی می کند

عبدالکبیر ستوده

ابوبکر صدیق

سـاله گی  بیسـت  سـن  در  فـرخ  می شـود.  آغـاز  او   
نواختـه  خـوب  نیـز  پیانـو  و  می نـوازد  عودنیـک 
می توانـد؛ امـا در »پورتریـت« یعنـی نقاشـی صـورت، 
هنـر او بـه کمـال رسـیده اسـت، چنانکـه در کمتـر از 
بیسـت دقیقـه از روی مدل می تواند چهرۀ شـخصی را 

بـا پنسـل رسـم کند.
زنده گـی ایـن نقـاش زمانـی بـه مسـیر تازه یـی سـوق 
داده می شـود کـه بـا محمود طرزی سـفیر کشـور ما در 
پاریس آشـنا می شـود. فـرخ به وسـیلۀ دوسـتی، راه به 
سـفارت می بـرد و در آنجـا زمینه هایـی فراهم می شـود 
تا فرخ به سـمت اسـتاد موسـیقی خانم سـفیر استخدام 
گـردد. این نقـاش جوان دو سـال در عمارت سـفارت 
مقیـم می گـردد و چـون دورۀ خدمـت محمـود طرزی 
در فرانسـه بـه پایـان می آیـد، او نیز به خواهش سـفیر، 
امـان اهلل خـان  امیـر  بـه  افغانسـتان می گـردد و  عـازم 

می گردد. معرفـی 
افنـدی پورتریـت شـاه را رسـم می کند و دوصد سـکۀ 
طـا انعـام دریافـت مـی دارد. از نقاشـان معـروف این 
دورۀ کشـور، پروفیسـور غـام محمـد میمنه گی اسـت 
کـه بـه صفـت مدیـر مکتـب صنایـع واقـع در کوتـی 
در  نیـز  فـرخ  اسـتاد  می کـرد،  وظیفـه  ایفـای  لندنـی 
همانجـا بـه صفـت اسـتاد مقرر می گـردد و شـاگردانی 
چـون روان شـاد غوث الدیـن خـان، کریم شـاه خـان و 

خیرمحمـد خـان را بـه درجـۀ اسـتادی می رسـاند.
حـوادث دیگـر تاریخ افغانسـتان بازی هـای غم انگیزی 
بـا اسـتاد افنـدی می کنـد. چندین بـار خانـه اش غارت 
کارهایـش  بـه  تـا  نمی یابـد  فرصـت  او  و  می شـود 
ادامـه دهـد و در دوره هایـی نیـز زمینـۀ بـه صحنـه در 
آوردن صحنه هـا و پهلوهـای دیگـر زنده گـی برایـش 
داده می شـود. ازدواج می کنـد و بـه تربیـت هنرجویـان 
ادامـه می دهـد. از میـان فرزندانـش، قـادر فـرخ نامـی 
می شـود برجسـته در تاریخ سـینما، رادیـو و تلویزیون 
و تیاتـر افغانسـتان. هنرمنـدی کـه سـال های اخیـرش 
را بـا بیمـاری و دور از افغانسـتان بـه سـر بـرد و هیـچ 
مسـوولی نپرسـید که قادر فرخ کجاسـت؟ مـوردی که 
در یـک یادداشـت همایـون پاییـز پـس از همه گانـی 

شـدن خبر درگذشـتش اسـتاد فرخ بازتاب یافته است.
از  یکـی  و  سـینماگر  و  کارگـردان  پاییـز،  همایـون 
دوسـتان اسـتاد افندی نوشـت: باالخره، رسـانه ها صبح 
امـروز، خبـر مـرگ معروف ترین هنرمند سـینما و تیاتر 
افغانسـتان را کـه در غربـت جـان داد؛ با مردم شـریک 

نمودند.
فـرخ، بازیگـری بـود بسـیار مسـتعد و بـزرگ؛ امـا در 
کشـوری بـه دنیـا آمـده بـود و هنـر عرضـه می کـرد 
فرهنـگ  متولیـان  و  دولـت داران  قدرت مـداران،  کـه 
فرهنـگ  هنرمنـد،  هنـر،  این کـه  نه تنهـا  کشـور،  ایـن 
متولیـان  بلکـه  نمی خرنـد؛  بـه جـوی  را  فرهنگـی  و 
و  هنـر  می تواننـد،  و  توانسـتند  تـا  کشـور  امـروزی 
هنرمنـدان را بیشـتر از پیش به حاشـیه راندنـد؛ مجبور 
بـه تـرک وطـن کردنـد و بـه فقـر و بیـکاری و یـأس 

نمودنـد...! دچارشـان  مضاعـف 
در سـالی کـه گذشـت، نزدیک بـه ده تـن از هنرمندان 
مشـهور مـا جان های شـان را بـا مرگ هایـی معلـق از 
دسـت دادنـد؛ یا سـکته نمودنـد و یا هـم از درد فقر و 
حقـارت »دق مـرگ« شـدند. نمی دانم؟ فرخ سـال های 
قبـل بیمـار بـود و مفلـس! و دیری سـت کـه از اینجا با 
خانـواده اش بـه کشـور ترکیـه کوچیده بـود و هرگز به 
یـاد نـدارم که کسـی بـه حیث همـکار و دوسـت فرخ 
از مـن پرسـیده باشـد کـه او کجاسـت؟ ولی حـاال که 
مـرده، بـه یک باره گـی محبوب القلـوب شـده و همـه 
برایـش اشـک حسـرت می ریزنـد؛ کـه مـن بـه ایـن 

نـدارم! باور  اشـک ها 
گفتنـی اسـت کـه مرحـوم قـادر فـرخ در بیـش از ۳۰ 
فیلـم هنـری از جملـه »دختـری بـا پیراهـن سـفید«، 
»دهکدههـا بیـدار میشـود« و »نیلوفـر در بـاران« نقـش 
بـازی کـرده و بیشـتر از نمایشـنامههایش را خـودش 
از  زیـادی  شـمار  در  فـرخ  مرحـوم  اسـت.  نوشـته 
نمایش نامههـای تیاتـری چون سـالگرد، حماسـۀ مادر، 
پارلمـان، کارگـردان و خاطـرات یک مجاهـد نیز نقش 

اسـت. کرده  بـازی 
انتخابـات  »پارلمـان  تیاتـرِی  نوشـته های  فـرخ  اسـتاد 
پاراپامیـزاد«،  »مـردان  »ریاسـت جمهوری«،  خـوب«، 
»زنـدان آیینـه« و »کارگردان« را نوشـته و آثـار تیاتری، 
اثـر  اثـر بـن جانسـون«، »خواسـتگاری،  »قطـی نقـره 
چخـوف«، »روسـپی بزرگوار، اثر سـارتر« و »عروسـی 
خـون« را خلـق کرده اسـت. ایـن هنرمنِد پیش کسـوت 
شـهر  زنده گـی،  و  آب  یوپرسـل،  فیلم هـای  کشـور، 
خربـوزه، ولی زور والی؟ و انتخابـات را نیز کارگردانی 

اسـت. کرده 

میـراث
خانـوادۀ افنـدی...
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یا مدل های  آ
نند  تی می توا یاضیا ر
موفق به پیش بینی 

ند؟ یخ شو تار

بسـیاری از پژوهشـگران همان انـدازه که چند 
سـال پیـش به گلدسـتون ایـراد می گرفتنـد، به 
کار تورچیـن نیـز بـا دیـدۀ تردیـد نگریسـتند. 
انسان شـناس  و  تاریـخ دان  تِینـر،  جـوزف 
دانشـگاه ایالتـی یوتا، در نشـریۀ نیچر نوشـت: 
نظریه هـای  مدت هاسـت  مهمـی  »مورخـان 
چرخـه ای را بی اعتبـار کرده انـد«. امـا تورچین 
تـازه اول راه بـود. او همۀ انـرژی اش را صرف 
جمـع آوری داده هـا کـرد و در سـال ۲۰۱۰ بـه 
آکسـفورد  دانشـگاه  انسان شـناس  دو  همـراه 
سـاماندهی  به منظـور  را  سشـات۱۵  پایـگاه 
بـرای اسـتفاده در مطالعـات تطبیقـی  داده هـا 
جوامـع راه انـدازی کـرد. سشـات یـک پایـگاه 
داده شـامل اطاعات تاریخی و باستان شناختی 
اسـت کـه به نام الهۀ نـگارش و ثبـت وقایع در 
اسـاطیر مصـر باسـتان نام گذاری شـده اسـت.

کـه  شـد  انتقاداتـی  همـان  آمـاج  سشـات 
به طورکلـی کان داده را نشـانه رفتـه اسـت. 
مخالفـان می گوینـد، ِصـرف زیاد بـودن حجم 
داده هـا به معنی قابلیت اطمینان بیشـتر نیسـت. 
سـوگیری  خطـر  پایگاهـی  چنیـن  برعکـس، 
تفسـیری را از طـرف نخسـتین ثبت کننـدگان 
اطاعـات تاریخـی افزایـش می دهـد و داده ها 
را عـاری از بافـت تاریخـی در نظـر می گیـرد. 
می گوینـد  پاسـخ  در  سشـات  بنیانگـذاران 
تاریـخ مشـکل  مطالعـۀ  کـه عمومـًا هرگونـه 
تحلیـل  و  تجزیـه  فقـط  و  دارد  را  سـوگیری 
مقادیـر عظیـم داده بـه دوری از چنیـن عامـل 
نشـان هایی  و  می دهـد  امـکان  مختل کننـده ای 

از نزدیکـی بـه حقیقـت را در خـود دارد.
همراهـی  بـا  سشـات  بنیانگـذاران  تاکنـون 
بیـش از ۹۰ همـکار متخصـص دیگر -شـامل 
انسان شناسـانی  باستان شناسـان و  تاریخ دانـان، 
برجسـته- داده هـای مربـوط به جوامع سـاکن 
در مناطـق پایین دسـت رشـته کوه آند تـا آبگیر 
کامبـوج و ایسـلند تـا مصـر علیا را گـردآوری 
کرده انـد. تورچیـن بـا تحلیل این داده ها نشـان 
داد کـه همـان چرخه هـای دوگانـه -چرخـۀ 
قرنـی و چرخـۀ پـدر و پسـری- بـا الگوهـای 
بی ثباتـی در اروپـا و آسـیا تا دوران کشـاورزان 
اولیـه هم خوانـی دارد. ایـن چرخه هـا در روم، 
چیـن و مصر باسـتان -در جوامع پیشـاصنعتِی 

مـورد مطالعـۀ تورچیـن- وجود داشـت.
پرسـش بعـدی بسـیار روشـن بـود: آیـا چنین 
نیـز  مـدرن  در جوامـع صنعتـی  چرخه هایـی 
پسـی  شـاخص  تورچیـن  می شـود؟  دیـده 
شـکل دهندۀ  نیروهـای  دادن  نشـان  بـرای  را 
و  کـرد  به روزرسـانی  مـدرن  کار  بـازار 
متغیرهـای نمایندۀ جدیدی متناسـب بـا دنیای 
عبـارت  متغیرهـا  ایـن  برگزیـد.  صنعتی شـده 
بودنـد از دسـتمزد واقعـی برای قابلیت بسـیج 
توده هـا، نـرخ اطالۀ بررسـی در مجلس سـنا و 
شـهریۀ دانشـگاه ییـل بـرای رقابـت نخبگان و 
نـرخ بهـره بـرای تـوان پرداخت دیـون دولت. 
ایـاالت  مقـدار شـاخص پسـی در  او سـپس 
متحـده را از سـال ۱۷۸۰ تـا امـروز محاسـبه 
کـرد. مقـدار این شـاخص در دورانی موسـوم 
بـه »عصـر احساسـات خـوب«۱۶ در حوالـی 
سـال ۱۸۲۰ پاییـن بود، در دهـۀ ۱۸۶۰ -دوران 
جنـگ داخلـی آمریکا- بـاال رفت و بـار دیگر 
در سـال های پـس از جنـگ جهانـی دوم پایین 
آمـد. از سـال ۱۹۷۰ بـه بعـد نیـز همـواره باال 
رفتـه بـود. امـا ایـن بدیـن معنـی نیسـت کـه 
زیـادی  جوامـع  بحـران.  بـه  بودیـم  محکـوم 
از فاجعـه اجتنـاب کـرده بودنـد، و تورچیـن 
می خواسـت مدلـی بسـازد بـرای درک اینکـه 
کاری  چنیـن  بـه  موفـق  چگونـه  جوامـع  آن 

شـده اند.
تورچیـن در اواخـر دهـۀ ۱۹۸۰ بـه جنگل های 
لوئیزیانـا سـفر کـرده بـود، جایـی کـه در آن 
بـا حمایـت مالـی صنعـت چـوب بـه پژوهش 
دربـارۀ هجـوم پرهزینـۀ آفتـی به نـام سوسـک 
روش  زمـان،  آن  در  پرداخـت.  جنوبـی  کاج 
متعـارف بـرای کنترل این آفت سمپاسـی کردن 
منطقـۀ آلودگـی بود. تورچین نشـان داد که این 
کار فقـط مـدت هجـوم را زیاد می کنـد، چون 
گونـۀ دیگـری از سوسـک را نیـز می کشـت 
کـه شـکارچی طبیعِی سوسـک کاج بـود. قطع 
درختـان آفـت زده و حذف آن هـا روش بهتری 
بـود. او نشـان داد کـه به منظـور کاهش شـدت 
و  پیچیـده  بوم شـناختی  سـامانۀ  یـک  بحـراِن 
آن،  بازیابـی  شـانس  هرچه بیشـتر  افزایـش 

می تـوان در خـودِ سـامانه مداخلـه کـرد.
تورچیـن امیـدوار اسـت بتواند اسـتراتژی های 
مشـابهی برای فرونشـاندن بحران هـای جوامع

تورچیـن بـر ایـن بـاور اسـت کـه تاریخ دانان 
آغـوش  بـا  را  پیچیدگـی  بـه زودی علـم  نیـز 

کـه  همان طـور  پذیرفـت،  خواهنـد  بـاز 
پذیرفتنـد پیـش  نیم قـرن  زیست شناسـان 

کـه  رویکـردی  اگـر  کنـد.  کشـف  انسـانی 
الگوسـازی  به منظـور  گلدسـتون  و  تورچیـن 
بـرای تاریـخ بـه کار می گیرند درسـت باشـد، 
ایـن بـدان معناسـت که آن هـا نه تنهـا می توانند 
چـه   ۲۰۲۰ سـال  در  کـه  بپرسـند  به درسـتی 
می تواننـد  بلکـه  ماسـت،  منتظـر  اتفاقاتـی 
جویـای حوادثـی نیـز باشـند کـه تا چنـد قرن 
آتـی منتظـر ماسـت. نبایـد از ایـن علـم جدید 
انتظـار غیب گویـی داشـته باشـیم، امـا می توان 
در شناسـایی و رفـع تهدیدهـای سـاختاری ای 
کـه ثبـات جوامـع ما را بـه خطـر می اندازند از 

آن کمـک گرفـت.
بـا اینکـه جوامع گرایـش دارند از مسـیری که 
گلدسـتون ترسـیم کـرد وارد بحـران شـوند، 
تورچیـن دریافت که خروجشـان ممکن اسـت 
از مسـیرهای مختلفـی اتفـاق بیفتـد، از بازیابی 
به همیـن  کامـل.  فروپاشـی  تـا  سـریع گرفتـه 
دلیـل بحـران باعـث می شـود جامعـه درمقابل 
آشـفتگی بیرونی فوق العاده حسـاس شـود. در 
ایـن وضعیـت، اگـر هیـچ اتفـاق بی ثبات کنندۀ 
خـود  می توانـد  جامعـه  ندهـد،  رخ  دیگـری 
را بـاز یابـد -همان گونـه کـه انگلسـتان پـس 
را  بـدون خونریـزی ۱۶۸۸ خـود  انقـاب  از 
شـوک  یـک  اسـت  ممکـن  ولـی  بازیافـت. 
خفیـِف اضافـی جامعـه را به پیامـدی وخیم تر 
یـا حتـی فروپاشـی بکشـاند. اتحـاد جماهیـر 
شـوروی پیـش از فاجعـۀ هسـته ای چرنوبیـل 
در سـال ۱۹۸۶ رو بـه افـول گذاشـته بـود، اما 
نگفتـه  بیـراه  پـر  شـاید میخائیـل گورباچـف 
باشـد وقتـی سـقوط شـوروی را ناشـی از آن 

بود. دانسـته  حادثـه 
بهتـر  درک  بـرای  همکارانـش  و  تورچیـن 
جوامعـی  دارنـد  قصـد  چرخـه  از  فـاز  ایـن 
بـا  را  نفـر  میلیون هـا  یـا  هـزاران  از  متشـکل 
را  کار  ایـن   - کننـد  شبیه سـازی  کامپیوتـر 
و  می نامنـد-  عامل بنیـان۱۷  مدل سـازی 
رفتارشـان  کـه  کننـد  برنامه نویسـی  طـوری 
جوامـع  از  کـه  باشـد  قوانینـی  بـر  منطبـق 
می تواننـد  آن هـا  کرده انـد.  اسـتنباط  واقعـی 
معـرض  در  را  شبیه سازی شـده  جوامـع  ایـن 
تنـش قـرار بدهنـد، مثـًا بـا تزریـق زادوولـد 
ناگهانـی به صـورت مجـازی، و اثـرات آن را 
بـر دولـت، نخبـگان و توده هـا مشـاهده کنند. 
وقتـی مقـدار پسـی به سـطح بسـیار خطرناکی 
رسـید، می  تواننـد یک شـوک - مثـًا در قالب 
یـا  کننـد  بـه مـدل اضافـه  حملـۀ خارجـی- 
تـاب آوری جامعـه را بـا تقویت زیرسـاخت ها 
افزایـش بدهنـد تـا ببیننـد جامعه چه واکنشـی 
از  پرسـش هایی  می تواننـد  می دهـد.  نشـان 
ایـن دسـت بپرسـند: بـرای سـوق دادن یـک 
جامعـۀ بحـران زده بـه سـوی فروپاشـی کامـل 
چـه کاری الزم اسـت؟ چـه مداخاتـی جامعه 
را بـه سـرانجامی بـا خونریـزی کمتـر هدایت 
می کنـد؟ چـرا برخی جوامع نسـبت بـه جوامع 

بیشـتری دارنـد؟ دیگـر تـاب آوری 
البتـه، تجربـۀ مـا دربـارۀ بحـران اقلیمی نشـان 
می دهـد کـه حتـی اگـر بتوانیـم آینـده را مثـل 
آب وهـوا پیش بینـی کنیـم و به مجموعـه ای از 
تدابیـر پیشـگیرانه بـرای دفـع خطر فروپاشـی 
معنـی  بـدان  ایـن  یابیـم،  دسـت  اجتماعـی 
نیسـت که از چنـان ارادۀ سیاسـی ای برخوردار 
خواهیـم بـود که بـه چنیـن توصیه هایـی عمل 
جوامـع  معمـوالً  کـه  اسـت  درسـت  کنیـم. 
از  بازسـازی خـود پـس  انسـانی همـواره در 
فجایـع اجتماعـی عملکرد بهتری درمقایسـه با 
پیشـگیری از فجایـع داشـته اند، اما اسـتثناهایی 
نیـز وجـود دارد. تورچیـن به برنامـۀ »نیو دیل « 
آمریـکا در دهـۀ ۱۹۳۰ اشـاره می کنـد کـه در 
آن دوران نخبـگان آمریکایـی رضایـت دادنـد 
تقسـیم  عادالنه تـر  را  خـود  فزاینـدۀ  ثـروت 
کـه  ایـن تضمیـن ضمنـی  در عـوِض  کننـد، 
چالـش  بـه  سیاسـی-اقتصادی  نظـام  »مبانـی 
جامعـۀ  تورچیـن،  به گفتـۀ  نشـود«.  کشـیده 
ایـن پیمـان خـود را از  بـا  آمریـکا توانسـت 

وضعیتـی بالقـوه انقابـی بیـرون بکشـد.
گلدسـتون در ادامـه می خواهـد این پیـام را به 
گـوش همـگان برسـاند کـه این گونـه پیمان ها 
بـاز هـم می تواننـد کارسـاز باشـند. او اکنـون 
اسـتاد سیاسـت عمومـی در دانشـگاه جـورج 
شـورای  مشـاور  و  ویرجینیـا  ایالـت  میسـوِن 
ملـی اطاعـات امریکاسـت۱۸ -سـازمانی کـه 
آمریـکا  بلندمـدت  اسـتراتژی های  تبییـن  بـه 
می پـردازد- امـا می گویـد ایده هایـش تاکنـون 
کـه  کارگاهـی  در  نداشـته اند.  چندانـی  تأثیـر 
بـا  پرینسـتون  دانشـگاه  در  گذشـته  آوریـل 

شـد،  برگـزار  اجتماعـی  فروپاشـی  موضـوع 
جوامـع  چـرا  کـه  پرسـید  وی  از  شـخصی 
تاریخـی اغلب اقدام و واکنشـی از خود نشـان 
نشـانه های  کـه  مـواردی  در  حتـی  نداده انـد، 
بحرانـی قریب الوقـوع انکارناپذیر بوده اسـت؟ 
کـه  نخبـگان،  قشـر  کـه چـون  داد  پاسـخ  او 
در سـایۀ ثـروت و مزیت هـای ویـژۀ خـود از 
آشـوب در امـان مانده انـد، تـا مدتـی پـس از 
آغـاز فروپاشـی همچنـان بـه زندگـی مجلـل 

ادامـه می دهنـد. خـود 
تورچیـن بـر ایـن بـاور اسـت کـه تاریخ دانان 
آغـوش  بـا  را  پیچیدگـی  بـه زودی علـم  نیـز 
کـه  همان طـور  پذیرفـت،  خواهنـد  بـاز 
پذیرفتنـد.  پیـش  نیم قـرن  زیست شناسـان 
آن هـا خواهنـد فهمیـد کـه ایـن علـم بـه مـا 
امـکان می دهـد تـا بـا ژرف بینـی و دورنگری، 
الگوهایـی را تشـخیص بدهیـم کـه بـه چشـم 
بشـر دیده نمی شـود. درواقـع، این اتفـاق آغاز 
شـده اسـت. در چنـد سـال اخیـر، نهادهایی با 
هـدف تشـویق سیاسـت گذاران بـه اندیشـیدن 
شـکل  تاریـخ  بلندمـدت  درس هـای  دربـارۀ 
ریسـک  مطالعـۀ  »مرکـز  از جملـه  گرفته انـد، 
وجودی«۱۹ در دانشـگاه کیمبریج. در نشسـت 
مرکـز  از  ریسـک  تحلیل گـِر  یـک  پرینسـتون 
آمریـکا  ارتـش  مهندسـی  توسـعۀ  و  تحقیـق 
فکـر  پرسـش  ایـن  بـه  کـه  داشـت  حضـور 
می کنـد کـه چگونـه می تـوان ایـاالت متحـده 
را بـا نـگاه به گذشـته در برابـر تهدیدهای آتی 

کـرد. تاب آورتـر 
پیشـرفت های  نظـر تورچیـن  از  این هـا  همـۀ 
فـرا   ۲۰۲۰ سـال  امـا  اسـت،  دلگرم کننـده ای 
رسـیده اسـت و خطـوط ایدئولوژیـک چنـان 
بیـن نهادهـای قانون گـذار، چـه در آمریـکا و 
چـه در انگلسـتان، جدایـی انداختـه اسـت که 
نشـان  خـود  از  مناسـبی  کارایـی  نمی تواننـد 
ناراضـی  دهنـد. در هـر دو کشـور، نخبـگان 
قـدرت را به نـام مـردم بـه دسـت گرفته انـد، 
درحالی کـه بـه علـل اساسـی بیمـاری جامعـه 
گسـترش،  بـه  رو  نابرابـرِی  نمی پردازنـد: 

نخبگانـی خودبیـن و دولتـی شـکننده.

بدهـد.  خاطـر  تسـلی  می خواهـد  گلدسـتون 
 ۱۹۳۰ دهـۀ  در  »هیچ کـس  می گویـد:  او 
دهـۀ  تـا  اروپـا  کنـد  تصـور  نمی توانسـت 
۱۹۶۰ چقـدر ثروتمنـد خواهـد شـد یـا اینکـه 
شـد.  خواهنـد  متحـد  قـاره  ایـن  کشـورهای 
ممکن اسـت اوضـاع یکی دو دهه بدتر شـود، 
گذاشـتن  سـر  پشـت  از  پـس  احتمـاالً  ولـی 
بحـران خیلـی بهتـر خواهـد شـد«. این تسـلی 
در ذات نـگاه چرخـه ای به تاریخ نهفته اسـت: 
در پـس هـر سـقوط صعـودی دیگـر اسـت، 
همان طـور کـه در پـس هـر صعـود سـقوطی 
دیگـر خواهد آمـد. روزی اوضـاع دوباره ختم 
بـه خیـر خواهـد شـد، البته بـرای آن دسـته از 
مـا کـه زنـده خواهند بـود تـا آن روز را ببینند.

پی نوشت ها:
• این مطلب را لورا اسـپینی نوشـته است و در 
 History« تاریـخ ۱۲ نوامبـر ۲۰۱۹ بـا عنـوان
 as a giant data set: how analysing
 »the past could help save the future
اسـت.  منتشـر شـده  گاردیـن  در وب سـایت 
وب سـایت ترجمـان آن را در تاریـخ ۱۵ دی 

لورا اسپینی /ترجمۀ: مجتبی هاتف
بخش سوم و پایانی

۱۳۹۸ بـا عنـوان »آیـا مدل های ریاضیاتـی باالخره 
می تواننـد موفـق بـه پیش بینـی تاریـخ شـوند؟« و 

ترجمـۀ مجتبـی هاتف منتشـر کرده اسـت.
•• لـورا اسـپینی )Laura Spinney( نویسـنده 
و روزنامه نـگار علمـی اهـل بریتانیاسـت کـه برای 
نشـریه های مختلفـی از جمله نیچر، اکونومیسـت، 
نیوساینتیسـت و نشـنال جئوگرافیک مطلب نوشته 
رنگ پریـده  سـوار  عنـوان  بـا  او  کتـاب  اسـت. 
آنفلوانـزا  بـه همه گیـری جهانـی   )Pale Ride(
در سـال ۱۹۱۸، معـروف به آنفلوانزای اسـپانیایی، 

می پـردازد.
Historical Dynamics ]۱[

بـرای  تلفیقـی  رشـته ای   :Cliodynamics  ]۲[
مطالـۀ پویایی هـای تاریخی با اسـتفاده از مدل های 

ریاضیاتـی. لفظـًا یعنی »اسطوره-پویاشناسـی«
big data ]۳[

Fragile States Index ]۴[
دسـته جمعی  خودکشـی  طـرح  بـه  اشـاره   ]۵[
موش هـای قطبی در سکانسـی از مسـتند »برهوت 
شـرکت  کـه   )White Wilderness( سـفید« 
والـت دیزنی در سـال ۱۹۵۸ پخش کـرد ]مترجم[.

]۶[ The History Manifesto
]۷[ The American Historical Review
]۸[ Diarmaid MacCulloch
]۹[ Complexity Science Hub
]۱۰[ Cambridge Group for the History 
of Population and Social Structure
]۱۱[ Atlas of World Population 
His tory
]۱۲[ political stress indicator
]۱۳[ Revolution and Rebellion in the 
Early Modern World
]۱۴[ fathers-and-sons cycles
]۱۵[ Seshat
]۱۶[ Era of Good Feelings
]۱۷[ agent-based models
]۱۸[ National Intelligence Council
]۱۹[ Centre for the Study of Existential 
Risk
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

صبح روز یکشـنبه، ۱۵ جدی وقتی فیسبوک 
پیـام دوسـتی را دریافتـم کـه  را گشـودم، 
حـاوی عکس و خبر شـدت بیماری اسـتاد 
قـادر فـرخ، یکـی از چهره هـای خوش نـام، 
تیاتـر  و  سـینما  دوست داشـتنی  و  پُـرکار 
افغانسـتان را بـه همـراه داشـت. بـه شـدت 
خسـته و بی درنـگ روی برگه ام بـا این تیتر 

نوشـتم: قـادر فـرخ در بسـتر بیماری
بازیگـران  و  سـینماگران  از  فـرخ  قـادر 
خوش نـام تیاتر افغانسـتان در بسـتر بیماری 
افنـدی  فـرخ  خانـوادۀ  از  فـرخ  اسـت. 
بنیانگـذار تیاتـر و کارهای نمایشـی کشـور 
اسـت، خانواده یـی کـه یـک سـده پیـش از 
ترکیـه بـه افغانسـتان آمـد و خـود را وقف 

کارهـای هنـری و فرهنگـی کـرد.
در جریـان روز تمـاس و پیـام شـماری از 
دوسـتان را دریافتـم که سـراغ نشـانی یی از 
اسـتاد بودنـد. پـس از جسـت وجو، نشـانی 
آشـیل، تنها پسـر اسـتاد فـرخ را پیـدا کردم 
و دریافتـم کـه اسـتاد از چندی بدین سـو به 
ترکیـه رفتـه و بـا فرزندانـش آنجـا زنده گی 
می کنـد، زنده گی یـی کـه توأم شـده بـود با 
دسـت و پنجـه نرم کـردن با بیمـاری قلبی.
بـه تاش هـای خانـوادۀ افنـدی و نقش این 
می اندیشـیدم  افغانسـتان  هنـر  در  خانـواده 
در  چیـزی  چـه  افنـدی  فـرخ  این کـه  و 
افغانسـتان دریافتـه بود که زادگاه، بسـته گان 
و کشـور در حـال توسـعه اش را ترک گفت 
و مانـد تـا برای سـرزمین دومـش کار کند؟ 
نتیجـه فقـط یـک مـورد بـود و آن این کـه 
اسـتاد افنـدی دلـش بـرای هنر و گسـترش 
هنـر می تپیـد و از هـر راه ممکـن تـاش 
می کـرد تـا هنـر افغانسـتان شـگوفا شـود. 
او بـا شـماری از هنرمندانش هـم روزگارش 
از »هیـچ« شـروع کردنـد و نخسـتین کارها 
را در هنـر افغانسـتان بـه ارمغـان آوردنـد. 
کردنـد،  ترجمـه  کردنـد،  دیکـور  صحنـه 

نوشـتند، هنرپیشـه آمـوزش دادنـد و حتـا 
زمانـی کـه هنرپیشـۀ زن بـرای نقش آفرینی 
نبود، افندی نخسـتین کسـی شـد کـه نقش 
زن را در تیاتـر افغانسـتان بـازی کـرد تـا 
آرام آرام صحنه هـای نمایـش کشـور گـواه 
شـد؛  نیـز  زن  هنرپیشـه های  نقش آفرینـی 
فـرا  افنـدی  از  را  هنـر  کـه  هنرپیشـه هایی 

بودند.  گرفتـه 
خبـر بیماری اسـتاد قادر فـرخ در صفحات 
دوسـتانی زیـادی دست به دسـت شـد. ایـن 
خبـر همزمان بود با از دسـت دادن اسـداهلل 
تـاج زی و آصـف جالـی کـه هفتـۀ پیـش 
درگذشـتند. برخـی از دوسـتان قـادر فـرخ 
دسـت تنگ  از  پاییـز  همایـون  شـمول  بـه 
از هنرمنـدان پیش کسـوت  شـدن شـماری 
مسـووالن  و  مـردم  بی توجهـی  و  کشـور 
شـکایت کردند تـا این که منوچهـر فرادیس 
زریـاب  نشـر  مسـوول  و  داسـتان نویس 
یادداشـتی نوشـت و این دردهـا را بازگویی 

. د کر
منوچهر فرادیس نوشت: شرمندۀ همه تان!

محمـد  عبـداهلل،  حمیـده  فـرخ،  قـادر 
کامـران، مرتضـا بایقـرا، ممنـون مقصـودی، 
و  سـنگی  سـام  خاک سـار،  عبداالحمـد 
چنـد و چندیـن هنرمند برجسـته و معروف 
چـه  شـرمنده تان،  مـا  کشـور،  محبـوب  و 
و  شـدند  حیـف  کـه  عزیـزی  عمرهـای 
فرصـت هنرنمایـی از آنـان گرفتـه شـد. ما 
حمیـده  نبودیـم.  خـوب  بیننده هـای  حتـا 
عبـداهلل مـادر سـینمای کشـور! مـا شـرمندۀ 
شـما هسـتیم. مـا بـه عنـوان بیننـده، هیـچ 
کاری نکردیـم و فقط همیشـه بیننده بودیم، 

بودیـم. سـیل بین  آن  از  بیشـتر 
مـا )شـهروندان کشـور( شـده بـرای یـک 
شـب عیاشـی احمقانـه تـا صـد هـزار دالر 
کنیـم،  مصـرف  گذشـته،  سـال   ۱۸ در  را 
حتـا  کلیه هایـت  بیمـاری  درمـان  از  امـا 

خبـری نگرفتیـم. مـردم افغانسـتان در برابر 
هنرمندان شـان ناسـپاس و فرهنـگ ضعیـف 
تنهایـی شـرمندۀ  بـه  بیمـار دارنـد. مـن  و 
همـۀ شـما هسـتم. ایـکاش ایکاش دسـتانم 
پُـر می بـود تـا بـه یک یـک شـما عزیـزان 
و  می رسـیدم  و سـروران سـینمای کشـور 

می کـردم. آبرومندانـه  دسـت گیری 
در یـک کام، شـرمندۀ همۀ شـما سـروران 
و بـزرگان سـینمای کشـور هسـتیم. مگـر 
ممکـن اسـت از سـینمای کشـور یـاد کنـی 
و فیلم هایـی چـون د کنـدی زوی، بیگانـه، 
گنـاه، فرار، شـیرین گل و شـیرآقا و... پیش 
ایـن ۱۸ سـال  امـا در  و  نیایـد؟  چشـمت 
کـه دسـت خیلی هـا بـه دهان شـان رسـید 
یـادی از آنانـی کـه یگانه هـای بی تکـراری 
سـینمای کشـور بودنـد و هسـتند، نکردنـد 
و چقـدر تلـخ بود وقتی شـنیدم کـه مرتضا 

بایقـرا گفـت کـه در قصابی یـی در امریـکا 
کار می کنـم و مـا بـرای هنرمنـدان دسـت 
را  دالـر  هـزار  صدهـا  هندوسـتان  چنـدم 
مصـرف کردیـم تـا آنـان تنهـا بـه کشـور 
از  یـادی  امـا  برقصنـد،  و  بیابنـد  حضـور 
محمـد کامران نکردیـم، یادی از قـادر فرخ 
نکردیـم و مـا مـردم ناسـپاس و بی فرهنگی 
شـده ایم کـه دیگـر حتـا نام گذاری درسـت 
سـاختمان هایی را کـه با پول هـای باد آورده 
سـاخته ایم نداریـم »سـالنگ عمـری تـاور«، 
»کابل سـیتی سـنتر«، »افغان تـاور«، دهبوری 
سـنتر«، »مبارک سـنتر« و.. شـناخت فرهنگ 
و فرهنگـی کـه بـه عقـل میلیونرهـای ما قد 

نمی دهـد.
ایـن یادداشـِت آقـای فرادیـس زبان شـمار 
زیـادی شـد و اهالـی فیسـبوک نیـز آن را 
فـردای  کردنـد.  دست به دسـت  فـراوان 
)دوشـنبه، ۱۶ جـدی( رسـانه های  آن روز 
قـادر  اسـتاد  خانـوادۀ  زبـان  از  زیـادی 
فـرخ، خبـر درگذشـتش را پخـش کردنـد. 
یکبـار دیگـر بی مهـری همـۀ مـا در قبـال 
اسـتاد فـرخ و خانـوادۀ افنـدی زنـده شـد 
اسـتاد  نقش آفرینـی  همچـون صحنه یـی  و 
فـرخ در درامـۀ »خانـۀ نـو، زنده گـی نـو« 
بی.بـی. رادیـو  امـواج  از  سال هاسـت  کـه 

سی نشـر می شـود، مجموعۀ طنزی-کمدی 
طریـق  از  پیـش  سـال  چنـد  کـه  هیچلنـد 
تلویزیون طلوع نشـر می شـد و اسـتاد نقش 
وزیـر را در ایـن مجموعـه بـازی می کـرد؛ 
و فیلـم دهکدههـا بیـدار میشـود، حماسـۀ 
عشـق و پرنده هـای مهاجـر زنـده شـدند.
افنـدی«  »خانـوادۀ  باعنـوان  بی درنـگ 
فـرخ  گذاشـتم:  فیسـبوک  در  گزارکـی 
افنـدی کـه در فرانسـه هنرهـای مـدرن را 
خوانـده بـود، بنابر دعـوت محمـود طرزی 
افغانسـتان آمـد. او و طـرزی دوسـتی  بـه 
قدیمـی از زمان اقامت و مسـوولیت طرزی 
بـه  افنـدی  آمـدن  بـا  پاریـس داشـتند.  در 
هنـر  آمـوزش  بـرای  کورسـی  افغانسـتان، 
برای هنرجویان ایجاد شـد و سـبب شـد تا 
افنـدی شـهروندی افغانسـتان را بگیرد و به 

برنگـردد. -ترکیـه-  زادگاهـش 
افنـدی تاش هـای فـراوان بـرای رشـد و 
بروز سـاختن هنر نمایش و موسـیقی کشور 
انجـام داد. نمایش هـای تیاتـری فراوانـی را 
خوبـی  اسـتعدادهای  و  بـرد  روی صحنـه 
را بـرای هنـر افغانسـتان کشـف کـرد. فرخ 
۷۳ سـال پیـش از امـروز صاحـب فرزندی 
شـد و نامـش را قـادر گذاشـت. قـادر فرخ 
پـس از او نـام درخشـانی در هنـر کشـور 
شـد و مثل پـدرش رنج هایـی فراوانی برای 
هنـر کشـید. او بـرای سـرزمین و مردمانـی 
تـاش کـرد که به مشـکات و مفلسـی اش 
توجـه نکردنـد. مرحـوم قـادر فـرخ چنـد 
پیـش از فـرط بیمـاری بـه ترکیـه رفـت و 

مانـدگار  النیـه،  شـهر  در  فرزندانـش  نـزد 
شـد. شـاید دلـش آنقـدر از مردمـی گرفت 
کـه خانـواده اش یـک سـده پیـش پاریس و 
اسـتانبول را برای سـاخته شـدن آنـان ترک 
گفـت. او بـه خانـواده وصیـت کـرده تا در 
شـهر النیـه دفـن شـود... او دید کـه مردمان 
بـاغ علی مردان -افغانسـتان- قـدر هیچ کار 

و زحمتـی را نمی داننـد...
مجـازی،  فضـای  در  ضیقـی  نسـبت  بـه 
فرصـت بـه پرداختـن بـه تمامـی جنبه های 
در  و  فـرخ  قـادر  و  افنـدی  فـرخ  کاری 
در  امـا  نبـود،  افنـدی  خانـوادۀ  عبارتـی، 
ایـن یادداشـت بخش هـای از یـک نوشـتۀ 
پیـش  سـال ها  کـه  را  باختریانـی  همایـون 
در معرفـی کارنامـۀ مرحـوم افنـدی نوشـته 
و در سـایت کابل ناتهـ منتشـر شـده اسـت 

می کنیـم: مـرور  را 
فـرخ افنـدی در نقاشـی، تیاتـر و موسـیقی 
داده  انجـام  بزرگـی  و  برجسـته  کارهـای 
چهارصـد  از  بیـش  افنـدی  اسـتاد  اسـت. 
نـوت  بـه  را  کشـور  فولکلـور  آهنـگ 
کشـیده، کمپوزهـای فراوانـی از خـود به جا 
گذاشـت و تابلوهـای زیبـای نقاشـی از او 
بـه یـادگار مانده اسـت. فرخ افنـدی، متولد 
ابتدایـی  دروس  ترکیـه،  اسـتانبول  شـهر 
کمک هـای  رشـتۀ  در  سـوم  تـا صنـف  را 
پایـان رسـانید و در سـن  اولیـه طبـی بـه 
بیسـت ویک سـاله گی به فرانسـه رفت و در 
اکادمـی کوالرسـی پاریـس بـه آموختن هنر 
موسـیقی و رسـامی پرداخـت؛ در همان جـا 
در  افغانسـتان  سـفیر  طـرزی،  محمـود  بـا 
پاریـس آشـنا شـد. طـرزی پـس از پایـان 
مأموریتـش افنـدی را با خود بـه کابل آورد. 
افنـدی تابعیـت افعانسـتان را اختیـار کرد و 
تـا آخر عمـرش به صفت اسـتاد موسـیقی، 
رسـامی و آهنگ سـازی بـه ایـن سـرزمین 
خدمـت کـرد. جمعـًا یک صدوچهل وشـش 
آهنـگ از او بـه یـادگار مانـده کـه یکـی از 
سـحر  تـا  »شـب  او  معـروف  آهنگ هـای 
ترانـۀ  اسـت.  سـاربان  جنـگل«  بیـن  در 
»پادشـاهی سـام« کـه در دوران حکومـت 
شـاهی بـه مثابۀ سـرود ملی ارزش داشـت، 
از آفریده هـای اسـتاد اسـت. نسـخۀ اصلـی 
و قدیمـی کتـاب ترانه هـای کـودکان به نام 
»قوقوقـو بـرگ چنـار« نیـز توسـط اسـتاد 

فـرخ افنـدی نوتیشـن گردیـده بـود.
از اسـتاد فرخ سـه دختـر و چهار پسـر بجا 
مانـده: قـادر فـرخ، طاهـر فـرخ، نـادر فرخ 
و ظاهـر فـرخ. شـاگردان نامـدارش اسـتاد 
سـلیم سرمسـت، اسـتاد ننگیالی، اسـتاد ناله 
و اسـتاد غوث الدیـن خـان رسـام معـروف 
اسـت. او بـا از دسـت دادن پـدر و مـادر، 
مدتـی در خانـۀ مادربـزرگ خـود بـه سـر 
می بـرد و بـا درگذشـت پـدر و مادربزرگ، 
آواره گـی...                 ادامـه صفحـه 6

میـراث
خانـوادۀ افنـدی

هارون مجیدی


