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سـود و زیـاِن حمـالت 
موشـکی ایـران

شـورای نامـزدان؛ اتفـاِق 
خـوب انتخـابات 6 میـزان

6

گفت وگو هــای  از  آگاه  منبــع  یــک 
کــه  می گویــد  افغانســتان  صلــح 
مذاکــرات نماینــده گان امریــکا و طالبــان 
در  خشــونت ها  کاهــش  پیرامــون 
ــی  ــزار زندان ــی  5 ه ــتان و رهای افغانس
طالبــان پیــش از امضــای توافق نامــۀ 

دارد. صلــح، جریــان 
از یــک هفتــه بدین ســو نماینــده گان 
امریــکا و طالبــان در قطــر مذاکــرات 
دارنــد.  رســمی  غیــر  دیدار هــای  و 
یک مــاه پیــش دور جدیــد مذاکــرات 
ــس  ــد و پ ــاز ش ــان آغ ــکا و طالب امری
ــت  ــۀ موق ــه گون ــه دوام ب ــک هفت از ی

ــد. ــف ش متوق
گفتــه می شــد کــه دو طــرف بــرای 
بــا رهبری شــان دور  بیشــتر  مشــوره 
متوقــف  را  گفت وگوهــا  جدیــد 

بدین ســو  هفتــه  یــک  از  کرده انــد. 
دوبــاره گفت وگوهــای غیررســمی آنــان 

ــت. ــده اس ــاز ش ــر آغ ــه قط در دوح
گفت وگو هــای  از  آگاه  منابــع  امــا 
و  امریــکا  نماینــده گان  میــان  صلــح 
طالبــان در کابــل می گوینــد کــه امریــکا 
روی رهایــی 5 هــزار زندانــی  طالبــان از 
ــرده  ــت ک ــتان موافق ــای افغانس زندان ه

ــت. اس
ــتان  ــینواری داس ــن ش ــا جالل الدی موالن
کل پیشــین گــروه طالبــان دیــروز در 
ــا خبرگــزاری جمهــور گفتــه  صحبــت ب
نماینــده گان  میــان  »مشــوره  اســت: 
روی  قطــر  در  طالبــان  و  امریــکا 
چگونگــی امضــای توافقنامــه صلــح 
ــا  ــور  کی ه ــا حض ــا و ب ــه در کج اینک

امضــا شــود جریــان دارد.«

ــن  ــه اســت: »در ای ــای شــینواری گفت آق
کاهــش  روی  امریکایی هــا  مشــوره ها 
تاکیــد  افغانســتان  در  خشــونت ها 
ــزار  ــی  5 ه ــان روی رهای ــد و طالب دارن
ــتان«. ــای افغانس ــان از زندان ه زندانی ش

طالبــان  گــروه  پیشــین  ایــن عضــو 
طالبــان  نماینــده گان  کــه  می گویــد 
کاهــش  امضــای  اجــازۀ  تاهنــوز 
خشــونت ها در افغانســتان را از امیــر 

نکرده انــد. دریافــت  امــارت 
آقــای شــینواری گفــت: »در همیــن 
زمــان  نزدیــک،  روز هــای  و  شــب 
امضــای توافق نامــۀ صلــح رســمًا اعــالم 

ــد«. ــد ش خواه
و  امریکایــی  مقام هــای  تاهنــوز 
ــراز  ــاره اب نماینــده گان طالبــان در ایــن ب

نکرده انــد. نظــری 
پــس از آغــاز دور جدیــد گفت وگوهــای 
امریــکا و طالبــان، گزارش هایــی بــه 
نشــر رســیده کــه گویــا دو طــرف توافــق 
ــبانه  ــالت ش ــکا حم ــه امری ــد ک کرده ان
خــود و طالبــان حمــالت انتحــاری شــان 

را در شــهرهای بــزرگ متوقــف کننــد.
دور جدیــد گفت وگوهــا یــک هفتــه 
ــه توقــف  دوام کــرد و پــس از ســه هفت
ــود  ــه می ش ــده و گفت ــاز ش ــاره آغ دوب
کــه دو طــرف بــه توافــق نهایــی نزدیــک 
ــح  ــۀ صل ــه زودی توافق نام ــده اند و ب ش

ــان دو طــرف امضــا خواهــد شــد. می

سرپرسـت  از  سـنا  مجلـس 
وزیـر داخلـه خواسـت تـا نـام 
خواسـتار  کـه  نماینده گانـی 
رهایـی دزدان کابـل شـده را بـه 
سـازد. فـاش  افغانسـتان  مـردم 
دیـروز  نشسـت  در  سـناتوران 
مجلـس سـنا از آنچـه حمایـت 
دزدان  از  نماینـده گان  برخـی 
بازداشـت شـده توسـط پولیس 
کابـل خواندنـد به شـدت انتقاد 

کردنـد.
امـان اهلل عظیمی یک سـناتور در 
مجلـس سـنا گفت: »سرپرسـت 
وزیـر داخلـه در فیسـبوک خود 
نوشـته کـه 15 تـا 16 نماینـده 
تاهنـوز از او خواسـته که برخی 
دزدان بازداشـت شـده از سـطح 
شـهر کابـل را رهـا کنـد؛ ایـن 
مسـاله نشـان می دهد کـه برخی 
سـازمان های  از  نماینـده گان 
کابـل  در  دزدان  و  جرمـی 

می کننـد.« حمایـت 
دیگـر  حنفـی  حنیـف  محمـد 
از  نیـز  سـنا  مجلـس  عضـو 
سرپرسـت  اندرابـی  مسـعود 
داخلـه خواسـت  امـور  وزارت 
کـه نـام ایـن نماینـده گان را بـه 
مـردم افغانسـتان فاش سـازد تا 
مـردم بداننـد کـه کـدام نماینده 
بـه  می کنـد.  دزدان حمایـت  از 
اقـدام  از  سـناتوران  او،  گفتـه 
وزیـر  سرپرسـت  افشاسـازی 

داخلـه حمایـت خواهنـد کـرد.
فضل هـادی  وجـود،  ایـن  بـا 
سـنا  مجلـس  رییـس  مسـلم یار 
نیـز گفـت: »از سرپرسـت وزیر 
کـه  می کنیـم  تشـکری  داخلـه 
سـطح  در  را  دزدان  بـا  مبـارزه 
در  کـرده؛  راه انـدازی  کابـل 
نـام  کـه  می خواهیـم  ضمـن 
نماینده گانـی کـه بـرای رهایـی 
ایـن دزدان بـا او تماس گرفته را 
نیـز فاش کنـد؛ اگر بـه هردلیلی 
فـاش نمی کنـد فهرسـت آنان را 
بـه ما بفرسـتد تا ما افشـا کنیم.«
وزارت داخلـه از چنـد روز بـه 
ایـن طـرف پـس از شـکایت از 
افزایـش جرایـم جنایـی، دزدی 

برنامـه  کابـل  شـهر  در  قتـل  و 
ایـن  در  را  مجرمـان  بازداشـت 

شـهر آغـاز کـرده اسـت.
بـه  نزدیـک  برنامـه  ایـن  در 
موظـف  پولیـس  مامـور  هـزار 
شـده تـا شـب و روز در شـهر 
کابـل گشـت زنـی کننـد و نیـز 
 40 از  بیشـتر  اول  روز  دو  در 
دزد و مجـرم جنایـی از نواحـی 
مختلـف شـهر کابـل بازداشـت 

ند. شـده ا
ایـن  کـه  گفتـه  داخلـه  وزارت 
برنامـه تـا زمـان تأمیـن امنیـت 
ادامـه  کابـل  شـهر  در  کامـل 

. بـد می یا

سناتوران: امریکا با رهایی 5 هزار زندانی طالبان توافق کرده است
اندرابی نام نماینده گان حامی دزدان کابل را فاش سازد
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وزارت مبارزه با حوادث:

ی  جـان 16 تـن  ر ا   گرفتـه   بـار بـرف 
ا   زخمـی کـرده است و  20  تـن  ر

پس از 14 جدی در نتیجۀ برف باری های شدید، 16 تن کشته و 20 تن زخمی شده اند. 
آقـای عظیمـی کـه بـا روزنامـۀ مانـدگار صحبـت می کـرد، گفـت: ایـن وزارت در هماهنگـی نهادهـای مربوطـه آماده گـی الزم را بـرای رسـیده گی بـه 116 هـزار 
خانـواده در فصـل سـرما دارد و 113 قریـه در 27 والیـت کـه بیشـتر متضـرر هسـتند، زیـر پوشـش برنامه هـای ماسـت و بیـش از 7 والیـت در صـدر جـدول 

والیـت متضرریـن هسـتند و متباقـی در اولویـت دوم و سـوم قـرار دارنـد
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ــا مســووالِن  اخیــراً وزارت داخلــه در نشســتی غیررســمی ب
ــت  ــس صحب ــاِت پولی ــله اقدام ــورد سلس ــانه ها، در م رس
ــود.  ــل می ش ــم در کاب ــش جرای ــه کاه ــر ب ــه منج ــرد ک ک
ــع انســانی، همــزادِ بشــر  ــکاِب آن در جوام ــا جــرم و ارت ام
ــن  ــِل آن ناممک ــن کام ــان رفت ــه از می ــود ک ــته می ش پنداش
ــا جرایــم جنایــی  ــا این همــه، مبــارزه ب ــه نظــر می رســد. ب ب
در صورتــی کــه روشــمند و صادقانــه باشــد، می توانــد 
بــه نتایــِج مطلــوب منتهــی گــردد. اکنــون بســیاری از 
کوچه هــای کابــل بــه »گــذر وحشــت« بــرای مــردم تبدیــل 
ــر شــب از  ــه اگ ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــردم ب شــده اســت. م
خانــه بیــرون شــوند، مــورد شــکار دزداِن در کمیــن نشســته 
ــد و خوشــبخت هــم کســی  اســت کــه فقــط  قــرار می گیرن
ــالم  ــده و س ــش زن ــون و پیســۀ جیب ــا از دســت دادِن تلیف ب

می مانــد. 
در هــر گوشــۀ کابــل در ایــن اواخر شـــاهد افزایــش قتل ها و 
راهزنی هــاِی مســلحانه هســتیم، امــا مــردم فقــط از مــواردی 
اجتماعــی  شــبکه های  آدرِس  از  کــه  می شــوند  مطلــع 
ــوز  ــس هن ــه پولی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــکاس می یاب انع
ظرفیــت و قابلیــِت الزم را بــرای مهـــار ایــن وضعیــت ندارد 
ــی و قضایــی کشــور،  ــز وجــود فســـاد در جامعــۀ عدل و نی
ســبب شــده اســت کــه مبــارزه بــا جرایــم جنایــی درســت 
ــم  ــز ه ــی و تبعیض آمی ــای سیاس ــد. برخورده ــواب نده ج
ــا  ــد. ام ــت باش ــن شکس ــرای ای ــد ب ــری می توان ــِل دیگ دلی
ــته  ــر از گذش ــون جوان ت ــه اکن ــه ک ــری وزارت داخل رهب
اســت، تعهــد کــرده کــه کاری در ایــن زمینــه انجــام خواهــد 

داد.  
ــان دهندۀ  ــا، نش ــب و روزه ــن ش ــس در ای ــات پولی اقدام
ــی اســت؛  ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــاد در مب ــن نهـ ــِت ای جدی
ــی  ــت در آن، اقدام ــی و موفقی ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــا مب ام
ــی  ــای دولت ــک طــرف نهاده ــر در ی ــدی اســت. اگ چندبُعـ
ــد؛ در ســوی دیگــر مــردم عنصــری ُممــد  مســووِل مبارزه ان
ــوند.  ــوب می ش ــر محس ــارزۀ نفس گی ــن مب ــل در ای و مکم
افشاســازِی جنایت پیشــه گان و راهزنــان بــه روش هایــی 
ــان نرســد، ســاده ترین انتظــاری  ــرد افشــاکننده زی ــه ف کــه ب
ــود دارد. حضــور  ــتا وج ــن راسـ ــردم در ای ــه از م اســت ک
قاطــِع افــرادی کــه از دزدان و جنایــت کاراِن مشــخص شــاکی 
انــد در دادگاه هــا نیــز، راه دیگــری بــرای کمــک بــه نهادهای 
ــازاِت  ــم و مج ــدار حک ــتای اص ــی در راس ــی و قضای عدل
ــاکیاِن  ــرای ش ــد ب ــن روش، می توان ــا ای ــت. ام ــان اس مجرم
خصوصــی خطرنــاک تمــام شــود؛ از ایــن رو ایــن انتظــار از 
ــی  ــای قضای ــه رویه ه ــود دارد ک ــت به صــورِت ُکل وج دول
در مــورد محاکمــۀ جنایــت کاران را بــه ســودِ جامعــه مصــون 
ــل  ــای دیگــری مث ــال، نهاده ــن ح ــازد. در عی و متحــول س
وزارت هــای معــارف، تحصیــالت عالــی و حــج و اوقــاف، 
مســوولیت های بنیادیــن در کاهــش جرایــم جنایــی دارنــد و 
تنهــا بــا بســتن و بــردن و حتــا کشــتن جنایــت کاران توســط 
پولیــس، هیــچ موفقیــِت بــزرگ و پایــداری حاصــل نخواهــد 

شــد. 
جامعــۀ کنونــی تغییــر کــرده و ابزارهــا نیــز متفاوت شــده اند؛ 
ــا توجــه  ــز ب ــی نی ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــه مب الزم اســت ک
ــارزۀ  ــردد. مب ــول گ ــالح و متح ــوالِت رخ داده، اص ــه تح ب
ــد  ــزه کاری، نیازمن ــت و ب ــا جنای ــادین و دوراندیشــانه ب بنیـ
در نظــر گرفتــن همــۀ جوانــِب زمانــی و مکانــِی موضــوع و 
بســترهای عینــی و ذهنــِی وقــوع جرایــم اســت. مســلمًا بــا 
ــل در  ــس کاب ــِر پولی ــات اخی ــا، اقدام ــۀ چالش ه وجــود هم
مواجهــه بــا دزدان و راهزنــان مســلح، قابــل تحســـین اســت؛ 
ــن برخوردهــای فیزیکــی در  ــن اســت کــه ای ــا انتظــار ای ام
جنــب مبــارزۀ معنایــی بــا بســترهای جرم خیــز تــداوم داشــته 
باشــد. بــرای نابــودی ایــن بســترهای وســیع و متکثر، مســلمًا 
ــن و  ــِل ام ــد. کاب ــت نمی کن ــی کفای ــس به تنهای ــاد پولی نه
ــیج  ــد بسـ ــت، نیازمن ــرقت و وحش ــاری از س ــِت ع پایتخ
ملــِی تمــام وزارت خانه هــا و اداراِت دولتــی و همراهــِی 
ــردم  ــه و م ــی از جامع ــت، جزی ــت. حکوم ــردم اس ــۀ م هم
ــرای  ــن رو ب ســازنده گاِن هــر دو محســوب می شــوند؛ از ای
ــرط  ــردم ش ــت و م ــکارِی حکوم ــن، هم ــۀ ام ــاد جامع ایج

ــود.  موفقیــت خواهــد ب

امنیت کابل 
تنها مسوولیِت پولیس نیست!

کمیسـیون  در  انتخاباتـی  شـکایات  بررسـی 
شـکایات چنان بـه ُکندی پیش مـی رود و چنان 
بـا موانع مواجه اسـت کـه توقع تغییـِر آن چنانی 
در نتیجـۀ انتخابـات بـر اثـر بررسـی  های ایـن 
بـود.  خواهـد  محـض  بالهـِت  کمیسـیون، 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتی بر اسـاس قانون، 
بایـد ظـرف پانـزده روز پـس از اعـالم نتیجـۀ 
رسـیده گی  انتخاباتـی  بـه شـکایات  نخسـتین، 
اعـالم  آن  برابـر  در  را  خـود  موضـِع  و  کنـد 
نمایـد. امـا بـه نظـر نمی رسـد که در کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی چنـان جـوی حاکم باشـد 
کـه موفق شـود آراِی پـاک از ناپـاک را تفکیک 

. زد سا
 داسـتان نتیجـۀ انتخابـات، همـان داسـتاِن قبلی 
در کمیسـیون انتخابـات اسـت کـه این جـا در 
تغییـرات  کمـی  بـا  نیـز  شـکایات  کمیسـیون 
می شـود.  تکـرار  گفت وگوهـا  و  صحنـه  در 
روزِ  پایـان  از  پـس  نیـز  انتخابـات  کمیسـیون 
برگـزاری انتخابـات بـا جدیـت اعـالم کـرد که 
بـه تمام مـوارد تقلـب و جعل کاری رسـیده گی 
را  بایومتریک ناشـده  آراِی  و  کـرد  خواهـد 
شـمارش نمی کنـد. همـۀ دسـته های انتخاباتـی 
از تصمیـم کمیسـیون اسـتقبال کردنـد و ایـن 
امیــدواری در سـطح جامعـه تقویـت شـد کـه 
مسـوولیت  بـا  انتخابـات  کمیسـیون  بـار  ایـن 
می خواهـد وطیفـۀ دشـوار اعالم نتایـج را انجام 
دهـد. امـا پـس از چنـدی مشـخص شـد کـه 
مقام هـای ارشـد کمیسـیون، پای شـان بـه ارگ 
کـه  می گیرنـد  دسـتور  آن جـا  از  و  شـده  بـاز 
چگونـه نتیجـۀ انتخابـات را اعـالم کننــد. در 
واقعیـت امـر نتیجـۀ ابتدایی یـی که اعالم شـد، 
نه بر اسـاس آرای وارد شـده در صندوق ها، بل 
بر اسـاِس خواسـت ارگ بود. ارگ از کمیسیون 
انتخابات خواسـت کـه بحـث آرای بایومتریک 
شده و ناشده را از دستور کار خود بیــرون کند 
و چیـزی را اعـالم بـدارد کـه منظـور نظـِر این 
نهـاد اسـت. حـاال همـان داسـتان را کمیسـیون 

شـکایات انتخاباتـی نیـز تکـرار می کنـد.
بـا  آغـاز  در  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 
جدیـت اعـالم کـرد کـه نتیجـۀ ابتــدایی مهـم 
نیسـت و در اثر شـکایاِت رسـیده ممکن اسـت 
کـه تغییـرات جـدی در آن بـه میان آید. سـپس 
از 16 هـزار شـکایِت رسـیده به این کمیسـیون 
خبـر داد کـه حداقـل 8 هـزار شـکایِت آن در 
کته گـورِی الـف قـرار دارد کـه می توانـد روی 
نتیجـۀ انتخابـات اثـر بگـذارد. امـا حـاال ایـن 
والیـت،  بیسـت  در  کـه  می گویـد  کمیسـیون 
کمیسـیون انتخابات اجازۀ بررسـی به شـکایات 
را بـه ایـن کمیسـیون نـداده اسـت. کمیسـیون 
انتخابـات در پاسـخ گفتـه اسـت کـه نخسـت 

بایـد کمیسـیون شـکایات این موارد را بررسـی 
کنـد کـه آیـا ایـن محل هـا ایجـاب بازنگـری 
و شـمارِش دوبـاره را می کنـد یـا خیـر، تـا بـه 
ایـن کمیسـیون اجـازۀ بررسـی بدهد. فعـاًل کار 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی بـه دلیـل عـدم 
 20 ایـن  در  انتخابـات  کمیسـیون  همـکاری 
والیـت کـه والیت هـاِی اثرگـذار هـم خوانـده 

می شـوند، متوقـف شـده اسـت.
 20 در  انتخاباتـی  شـکایات  بررسـی  توقـف   
والیت، به معنای آن اسـت که هر دو کمیسـیون 
می کننـد؛  عمـل  مأموریـت  یـک  راسـتای  در 
یعنـی انجـام تقلـب بـه نفـع تیـم »دولت سـاز«. 
از  کمـی  برخوردشـان  و  کار  نحـوۀ  اگرچـه 
یکدیگـر متفـاوت اسـت، امـا در واقعیـت ایـن 
دو کمیسـیون دو روِی یـک سـکه انـد. از همان 
ابتـداِی کار مشـخص بـود کـه کمیسـیون های 
انتخاباتـی، توانایـی و ارادۀ الزم بـرای برگزاری 
انتخاباِت سـالم و شـفاف را ندارند. آن ها نشـان 
دادند که عروسـک های خیمه شـب بازی دسـِت 
ارگ انـد کـه فقـط به اوامـِر آن وفـادار خواهند 
بـود. ایـن را اعـالم نتیجۀ نخســتین نشـان داد؛ 
حـاال انتظار کشـیدن برای تصحیـح آنچه که در 
کمیسـیون انتخابـات صـورت گرفتـه، انتظـاری 

عبـث و بیهوده اسـت.
 بایـد راه هـای دیگـر را بـرای بحـران انتخابات 
نتیجـۀ  اعـالم  این کـه  در  کـرد.  جسـت وجو 
نهایـی چیـزی خواهـد بـود کـه کشـور را وارد 
باقـی  شـکی  هیـچ  دیگـر  می کنـد،  بحــران 
و  کردن هـا  دسـت  بـه  دسـت  اسـت.  نمانـده 
فرصت سـوزی هایی کـه انجـام می گیرنـد، فقط 
بـرای انحـراِف اذهـان عمومی انـد. در واقعیت 
امـر این ارگ اسـت که اوضـاع را رصد می کند 
و بـه کمیسـیون های انتخاباتـی اطـالع می دهـد 

کـه چـه کننـد و چـه نکنند. 
نتیجـۀ  در  کمیسـیون شـکایات  ُکندکاری هـای 
بررسـی شـکایات انتخاباتـی انجـام نمی شـود، 
بـل بـرای آن صـورت می گیـرد کـه ارگ چنین 
گفتـه و بایـد همـه چیـز طبیعی و قانونی نشـان 
ایـن صـورت، کمیسـیون  داده شـود. در غیـر 
شـکایات در همـان روز نخسـت نیـز حاضـر 
بـود کـه نتیجـۀ نهایـی را مطابـق بـه خواسـِت 
ارگ اعـالم کنـد. بـا توجـه بـه ایـن واقعیت ها، 
تنها راه برگشـتاندن انتخابات به مسـیر درسـِت 
آرای موجـود اسـت؛ زیـرا در  ابطـال کل  آن، 
موجودیـت هـزاران راِی تقلبـی و جعلـی، بـه 
هیـچ آرایـی نبایـد اطمینـان کـرد. اعـالم نتیجۀ 
نهایـی به جـای این که افغانسـتان را از بحــران 
می بـرد  فـرو  بحـران  در  بیشـتر  کنـد،  بیـرون 
بسـیار  می توانـد  کنونـی  مقطـِع  بـرای  ایـن  و 
زیان بـار باشـد و آسـیب  های بیشـتری را بـرای 

سـالمت جامعـۀ شـکنندۀ افغانسـتان رقـم زند. 
بـه  را  سـال  یـک  از  بیشـتر  فعلـی  حکومـت 
صـورِت غیرقانونـی بـه کارش ادامـه داده، اگـر 
بـرای مـدت کوتـاهِ دیگـری تـا رسـیدن به یک 
در  همچنـان  قانونمنـد،  و  درسـت  التراناتیـف 
قـدرت باقـی بماند، بهتـر از آن خواهـد بود که 
نتیجـۀ تقلب آمیـز انتخابـات کـه می توانـد تیـم 
متقلـب را مشـروعیت انتخاباتی ببخشـد، اعالم 
شـود. در شـرایط فعلی تمام جناح های سیاسـی 
و مسـوول بایـد در کنـار یکدیگـر روی طرحی 
کار کننـد کـه بتوانـد کشـور را از بحران هـای 
بعـدی نجـات بخشـد. بـه نظـر می رسـد کـه 
بهتریـن و کم هزینه  ترین راه، ابطــال آرا و رفتن 
بـه سـوی یـک حکومِت با قاعدۀ وسـیع اسـت 
کـه در آینـدۀ نزدیک بتواند انتخابات سراسـری 
و بـدون چالـش را در کشــور برگـزار کنـد. تا 
آن زمـان، بحـث گفت وگوهـای صلـِح امریـکا 
بـا طالبـان نیـز شـاید بـه نتیجـۀ نهایی برسـد و 
انتخابـاِت شـفاف و همه شـمول  بـرای  زمینـه 

بیشـتر از حاال مسـاعد شـود.

آرا و رفتن به سوی  ابطال 
وسیع قاعدۀ  با  توقف بررسی شکایات انتخاباتی حکومتی 

در 20 والیت، به معنای آن است 
که هر دو کمیسیون در راستای 
یک مأموریت عمل می کنند؛ 
یعنی انجام تقلب به نفع تیم 
»دولت ساز«. اگرچه نحوۀ کار 
و برخوردشان کمی از یکدیگر 
متفاوت است، اما در واقعیت 
این دو کمیسیون دو روِی یک 
سکه اند. از همان ابتداِی کار 
مشخص بود که کمیسیون های 
انتخاباتی، توانایی و ارادۀ الزم 
برای برگزاری انتخاباِت سالم و 
شفاف را ندارند. آن ها نشان دادند 
که عروسک های خیمه شب بازی 
دسِت ارگ اند که فقط به اوامِر آن 
وفادار خواهند بود. این را اعالم 
نتیجۀ نخسـتین نشان داد؛ حاال 
انتظار کشیدن برای تصحیِح آنچه 
که در کمیسیون انتخابات صورت 
گرفته، انتظاری عبث و بیهوده 
است

احمـد عمران
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مسـووالن در وزارت مبـارزه بـا حـوادث طبیعـی می گوینـد 
کـه در جریـان برف بـاری شـدید در والیت هـای کشـور 16 

تـن کشـته و نزدیـک بـه 20 زخمی  شـده اند. 
بـه گفتـۀ آنـان، برنامـۀ فصلـی مبـارزه بـا حـوادث در سـه 
بخـش تنظیـم شـده و پـاک کاری شـاهراه والیت بـه والیت 

در اولویـت اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که پـس از برف بـاری و بارش شـدید 
در برخـی از والیت هـای کشـور تلفـات انسـانی را در پـی 

 داشـته و راه هـای مواصالتـی مسـدود گردیده اسـت. 
احمـد تمیـم عظیمـی، سـخنگوی وزارت مبارزه بـا حوادث 
طبیعـی بـا اشـاره بـا برف باری اخیـر و تلفـات ناشـی از آن 
می گویـد کـه پـس از 14 جـدی در نتیجـۀ برف باری هـای 

شـدید، 16 تـن کشـته و 20 تـن زخمـی شـده اند. 
آقـای عظیمـی کـه بـا روزنامـۀ مانـدگار صحبـت می کـرد، 
گفـت: ایـن وزارت در هماهنگی نهادهـای مربوطه آماده گی 
الزم را بـرای رسـیده گی بـه 116 هـزار خانـواده در فصـل 
سـرما دارد و 113 قریـه در 27 والیـت کـه بیشـتر متضـرر 
هسـتند، زیر پوشـش برنامه های ماسـت و بیـش از 7 والیت 
در  و سـایر  متضرریـن هسـتند  در صـدر جـدول والیـت 

اولویـت دوم و سـوم قـرار دارنـد. 
سـخنگوی وزارت مبارزه بـا حوادث طبیعـی همچنان افزود 
کـه 95 هـزار خانـوادۀ بیجـا شـده  در کشـور اسـت و ایـن 
نهـاد در هماهنگی بـا وزارت مهاجران و برگشـت کننده گان 
اداره  کمک هـای  پوشـش  تحـت  را  خانـواده  هـزار   69
اضطـرار قـرار داده اسـت و برای پوشـش بقیـه خانواده های 
کمک هـای نقـدی بـه ریاسـت جمهوری پیشـنهاد شـده  و 

مـورد تأییـد قـرار گرفته اسـت. 

قندهار
مسـووالن در والیـت کندهـار می گوینـد کـه به دلیـل بارش 
سـنگین در ایـن والیت تا کنـون 8 تن کشـته و 14 تن دیگر 

شـده اند. زخمی 
احمـد بهیـر احمـدی، سـخنگوی والـی کندهار، گفته اسـت 
کـه ایـن اتفـاق در ولسـوالی  های سـپین بولـدک و پنجوایی 
صـورت گرفتـه وصدهـا تـن دیگر خسـارت مالـی دیده اند. 

هلمند
مسـووالن در والیـت هلمنـد نیـز می گوینـد کـه بـه دلیـل 
سـیل  های ناشـی از بارنده گـی شـدید در ایـن والیـت، سـه 

تـن زخمـی شـده اند. 
 مسـووالن محلـی در والیـت هلمنـد بـا تأیید ایـن موضوع 
ولسـوالی  در  سـیل  جاری شـدن  نتیجـۀ  در  کـه  گفته انـد 
کجکـی ایـن والیـت، سـه نفـر کشـته شـده اند و  سـه تـن 

باخته انـد.  نتیجـۀ جاری شـدن جـان  در  دیگـر 
کـه  می گویـد  هلمنـد  والـی  سـخن گوی  زواک،  عمـر 
روز  بامـداد  از  کجکـی  ولسـوالی های  در  بارنده گی هـا 

اسـت. شـده  آغـاز  جـدی   22 یک شـنبه، 
آقـای زواک همچنـان افـزود کـه شـش نفـر هـم در نتیجـۀ 

جاری شـدن سـیل در شـهر لشـکرگاه مرکـز ایـن والیـت 
شـده اند. زخمـی 

سـخنگوی والـی هلمنـد همچنـان گفـت کـه ده هـا منـزل 
مسـکونی هـم به صورت قسـمی و کلـی بر اثر جاری شـدن 
این سـیالب ها در شـهر لشکرگاه و شـماری از ولسوالی های 
دیگـر هلمنـد از جملـه کجکـی و شـهر لشـکرگاه تخریـب 

است. شـده 

هرات
هـرات  والیـت  در  محلـی  مسـووالن  حـال،  همیـن  در 
می گوینـد کـه بـه اثـر فـرو ریختـن سـقف یـک منـزل در  

شـده اند.  کشـته   9 والیـت  ایـن  انجیـل  ولسـوالی 
جیالنـی فرهـاد، مسـووالن در دفتر سـخنگوی والیت هرات 
بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع  می گوینـد کـه بـه دلیـل ریزش 
برف بـاری سـنگین در ایـن والیت شـماری زیاد خسـاره مند 

شـده اند.
آقـای فرهـاد گفتـه کـه تمامـی شـاهراه های منتهـی به شـهر 

هـرات بـر اثـر برف باری سـنگین مسـدود شـده اسـت.
هم چنـان، امیـن اهلل امرخیـل، فرمانـده پولیـس هـرات گفتـه 
اسـت کـه تعـدادی از راه هـای مواصالتـی در ایـن والیـت 
، از جملـه سـاحۀ »لخشـک« در مربوطـات شـاهراه هـرات 
مسـافران  از  شـماری  شـده اندو  مسـدود  اسـالم قلعه   –

گیرمانده انـد. 
ایـن در حالی اسـت کـه ریاسـت هواشناسـی در خبرنامه یی 
هشـدار داده کـه از تاریـخ 21 الـی 22 جـدی احتمـال وقوع 
بـاران شـدید  ، بـرف بـاری سـنگین و سـیالب های آنـی در 
ارزگان،  پکتیـکا،  زابـل، غزنـی،  قندهـار، هلمنـد،  والیـات 
آبـاد،  جـالل  بغـالن،  پنجشـیر،  کابل،پـروان،  دایکنـدی، 
خوسـت، غـور، میـدان وردک، لوگـر، بامیان، فـراه، هرات و 

بعضـی قسـمت های کنـر و نورسـتان وجـود دارد.

ایـن خبرنامـه می افزایـد کـه مقـدار بـاران در نقـاط مختلف 
بیـن )10 الـی 45( ملـی متـر و میـزان بـرف )10 الـی 50( 

سـانتی متـر پیـش بینـی میگردد.
همچنـان ایـن خبـر می افزایـد که احتمـال وقوع سـیالب در 
بعضـی از والیـات جنـوب و جنـوب غربـی نیـز پیـش بینی 

می گـردد.

پروان
شـماری از باشـنده گان، والیت های پروان، کاپیسـا و پنجشیر 
گفتـه انـد که بـه اثر ریزش بـرف راه هـای مواصالتـی مرکز 
والیـت با ولسـوالی های وقریه جات مسـدود گردیده اسـت. 
 باشـندگان ایـن والیت هـا گفته اند که آن ها نسـبت مسـدود 
بـودن راه هـا حتـی نمی تواننـد بیماران شـان را بـه شـفاخانه 

برسانند.
از سـویی هـم، مسـووالن محلـی ادارۀ اضطـرار ایـن  سـه 
والیـت گفته انـد کـه آماده گی هـای الزم بـرای رسـیده گی به 

چالش هـای شـهروندان روی دسـت دارنـد. 
آنـان تأکیـد کرده اند که اکماالت دارو و پـاک کاری جاده های 

اصلـی و فرعـی به صورت جـدی انجام می دهند.

بامیان
در نتیجـۀ برف باری هایـی کـه از شـب یک شـنبه گذشـته به 
این سـو در والیـت بامیـان آغاز شـده اسـت، شـاهراه کابل- 

بامیـان به روی ترافیک مسـدود اسـت.
ریاسـت حفـظ و مراقبـت جاده هـای بامیـان اعـالم کـرد که 
بـر اثـر برفبـاری و توفـان شـدید، مسـیر بامیـان – کابـل در 
ایـن  داخلـی  نیـز مسـیرهای  و  سـاحه کوتـل حاجـی گک 

والیـت مسـدود شـده  اسـت.
بـا  تـوام  ایـن ریاسـت گفته انـد کـه برف بـاری  مسـووالن 
وزش بـاد در مسـیر »کوتـل قونـاق«، »کوتـل شـاتو«، »کوتل 

اخضـراِت پنجـاب«، »کوتـل حاجـی گگ« و مسـیر  »پنجاب 
– پـل بندشـوی« جریـان داشـته و قـرار پیش بینی هـا ممکن 

اسـت در طـول روز شـدت برف بـاری بیشـتر شـود.
ایـن ریاسـت افـزوده  اسـت کـه عملیـات برف پاکی توسـط 
وسـایط و ماشـین های ریاسـت حفـظ و مراقبـت جاده هـای 
والیـت بامیـان و شـرکت های قـراردادی در ایـن سـاحات 

آغاز شـده  اسـت. 

غزنی
 امـان اهلل کامرانـی معـاون شـورای والیتـی غزنـی نیـز گفتـه 
اسـت کـه در اثـر شـدت سـرما در ایـن والیـت، چهـار تن 

جـان باخته  اسـت.
بـه گفتـه آقـای کامرانـی در میـان این چهـار تن، دو سـرباز 
پولیـس بـوده کـه در سـاحه  دره قیـاق ولسـوالی چغتو جان 

اسـت . باخته 
در همیـن حـال، یـک غیرنظامـی دیگر در ولسـوالی ناهور و 
یکـی دیگـر در دشـت قره بـاغ ولسـوالی قره بـاغ، از شـدت 

سـرما جان باخته  اسـت.
در جریـان هفتـه  جـاری هـوای غزنی به شـدت سـرد شـده 
و تـا 20 درجـه سـانتی گـراد زیـر صفـر پایین آمده اسـت. 

نیـز  کابـل  در  هـوا  و سـرد شـدن  زیـاد  باری هـای  بـرف 
مشـکالت زیـادی بـرای باشـنده گان پایتخـت ایجـاد کـرده 
اسـت، بلنـد رفتـن قیمـت مـواد سـوخت، از جملـه گاز و 
چـوب و زغـال سـنگ باشـنده گان پایتخت را به مشـکالت 

زیـاد مواجـه سـاخته اسـت.
همزمـان باایـن، بـا ممنوعیـت فروش زغـال سـنگ در کابل 
قیمـت گاز مایـع بـه شـکل سرسـام آوری بلنـد رفته اسـت. 
هـر کیلوگـرام گاز مایـع در ایـن شـهر 85 تـا 90 افغانـی به 
فـروش می رسـد. باشـنده گان شـماری از والیات به شـمول 
کابـل از بلنـد رفتـن بهـای مـواد غذایـی در فصل سـرما نیز 

ریاستجمهوری،  اخیر  انتخابات  مهِم  اتفاقات  از  یکی 
شکلگیری شورای متشکل از شمار کلیدی نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری بود. این شورا تحت نام »شورای انتخابات 
مختلف،  مراحل  در  و  کرد  آغاز  کار  به  جمهوری«  ریاست 
انتخابات گرفتند. پیش و بعد  موضع گیری هایی در پیوند به 
از انتخابات، این شورای طرح هایی را –صرف نظر از این که 
انتخابات  بهبود روند  برای  این طرح ها عمل شدند-  چقدر 
استفادۀ  از  کردند. طرِح جلوگیری  پیش کش  برای حکومت 
از سوی دو مدیر حکومت وحدت ملی  شخصی بیت المال 

نیز طرح جلوگیری  نیز بودند و  انتخابات  نامزد  که همزمان 
از تقلب در روز انتخابات می تواند مشت نمونۀ خروار باشد.
این شورا در نشست های مختلف رسانه یی پیوسته تالش کرد 
به  انتخابات  شدن  تبدیل  از  و  دهد  آگاهی دهی  مردم  به  تا 
و گروهی  منافع شخصی  راستای  در  و  سلیقه یی  روند  یک 
برگزاری  امتیاز  از  بخشی  گفت  می شود  کند.  جلوگیری 
ناقِص- ششم میزان و افشای تقلب های  انتخابات –هرچند 
گسترده و سازماندهی شده، به اعضای این شورا بر می گردد. 
خارجی  نهادهای  از  برخی  که  نمی تواند  کرده  انکار  کسی 

و  انتخابات  امر  در  بیرونی  کشورهای  سفارت خانه های  و 
متعارف  نفوذ  افغانستان،  در  دولت داری  و  حکومت  روند 
این  نظرداشت  در  با  نامزدان  شورای  دارند؛  غیرمتعارف  و 
مهم، طرح های شان را برای نماینده گی های سیاسی خارجی، 
کشورهای  سفارت خانه های  و  دیپلمات ها  ناظر،  نهادهای 
کمک  تا  فرستاند  نیز  افغانستان  کنندۀ  کمک  و  قدرتمند 
کننده گان پروسۀ انتخاباِت افغانستان در پرتو آن، از بحرانی 
انتخابات  برگزاری  به  و  کنند  جلوگیری  انتخابات  شدن 

شفاف، سراسری و متعادل کمک کنند.
این شورا در آمدآمد انتخابات، به ناقص بودن و کم بودی های 
آن پی برده بود و همواره با تأکید بر طرح ها و برنامه های شان، 
پای می فشارد تا انتخابات به شکل سراسر و شفاف برگزار 
شود و همۀ طرف ها از امکانات و فرصت های مساوی بهره 
نهایت،  در  اما  بروند.  مردم  اعتماد  جلب  میدان  به  و  ببرند 
به  توجه  بدون  میزان  ششم  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
شد  دیده  و  شد  برگزار  شورا  این  پیشنهادهای  و  طرح ها 
جرم های  حتا  و  تخطی  تقلب،  از  بود  پُر  انتخابات  این  که 
انتخابات  نامزدان  شورای  برگزاری،  از  پیش  که  انتخاباتی 
ریاست جمهوری روی آن ها انگشت گذاشته و از پیامدهای 

خطرناک و بحران خیز آن هشدار داده بود.
انتخابات  نامزدان  شورای  هم  انتخابات  از  پس  مرحلۀ  در 
ریاست جمهوری آرم ننشست و با توجه و تأکید بر رسالت 
تقلب ها،  افغانستان،  مردم  سرنوشت  به  نسبت  سیاسی شان 
تخطی ها و جرم های انتخاباتی را کشف و مستندسازی کرده و 
به کمیسیون های انتخاباتی سپردند. عالوه بر این، وقتی سطح 
شکایت ها افزایش یافت و پرده از تقلب های سازماندهی شده 
برداشته شد، اعضای  افغانستان  برای دزدی سرنوشت مردم 
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طرح »حکومت 

مشارکتی انتخابات محور« را ارایه کردند که با استقبال جامعۀ 
سیاسی افغانستان هم روبه رو شد. نامزدان انتخابات ریاست 
جمهوری استدالل می کردند که به دلیل سطح پائین اشتراک 
قابل  رأی  نتوانسته  نامزدی  هیچ  این که  به  توجه  با  و  مردم 
قبول به دست آورند و در سوی دیگر، گفت وگوهای صلح 
در  حکومت  و  سیاست  امر  این  ممکن  و  است  جریان  در 
افغانستان را متأثر بسازد و به گذشته برگرداند، تمام نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری که هر کدام بخشی از رأی مردم 
را با خود دارند، یک حکومت مشارکتی بسازند و کشور را 
از بحران بیرون کنند و بعد از آن، زمینۀ یک انتخابات شفاف، 

عادالنه و سراسری را برگزار کنند.
شماری  و  حکومت  سوی  از  نیز  طرح  این  شوربختانه  اما 
افغانستان  شدن  بحرانی  در  را  خود  نفع  که  چهره هایی  از 
می بینند، نادیده گرفته شد و هیچ گامی در راستای عملیاتی 
ساختن آن برداشته نشد. اکنون که به نظر می رسد انتخابات 
از  هم  مردم  و  می زند  قدم  پیش  از  تُندتر  بحران  مسیر  در 
نتیجۀ این انتخابات خسته و درمانده شده اند، تنها چشم انداز 
مشارکتی  حکومت  طرح  بازهم  عملی  و  منطقی  مقبول، 
انتخابات محور است. امید و انتظار مردم این است که طرح 
حکومت مشارکتی انتخابات محور به منصۀ اجرا درآید و با 
از یکسو از  شکلگیری یک حکومِت همه شمول و مشروع، 
بحرانی شدن افغانستان جلوگیری شود و از سوی دیگر، در 
آستانۀ گفت وگوها با طالبان، یک تیم و یک هیأت حکومتِی 
غنی از لحاظ مشارکت اقوام و طرف های دخیل در سیاست 
وارد  طالبان  با  اُبهت  و  قدرت  با  و  گیرد  شکل  افغانستان، 

گفت وگو شوند تا از عقب گرد کشور جلوگیری شود.

شـورای نامـزدان؛ اتفـاِق خـوب انتخـابات 6 میـزان

وزارت مبارزه با حوادث:
بـرف بـاری  جـان 16 تـن را گرفتـه و 20 تـن را زخمـی کـرده است

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری
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اندیشۀ پراگماتیسم یا کارکردگرایی، یکی از نظریات برخاسته در بافت فلسفۀ 
اجتماعی و سیاسی است که توسط اندیشمندان و متفکرانی نظیر جان دیویی، 
جیمز، پیرس، رورتی و دیگران طرح و بسط داده شده است. پرسش از عمل و 
نتایِج آن در حوزۀ پراگماتیسم بررسی می شود. در نوشتار فرارو، ضمن ایضاح 
امور  و  نظریه ها  با  آن  رابطۀ  که  می شود  تالش  پراگماتیسم،  فلسفۀ  اجمالی 

اجتماعی بررسی گردد.
ایدۀ پراگماتیستی به گونه یی خاص از یک سو متوجه نقد و ارزیابی مفاهیم و 
مقوالِت جوهری و ذات انگارانۀ فالسفه یی مانند افالطون و ارسطو است و از 
می باشد.  عمل  در  نظریات  بودِن  سودمند  و  کاربردی  به  معطوف  دیگر  سوی 
آنچه در سطح اول فهم می شود، این امر است که نظریه یی آنگاه، و تنها آنگاه 
مفید، مؤثر و کاراست که در عمل نتایج مورد نظر و مطلوب را با خود به همراه 

داشته باشد.
برای سالیاِن درازی انسان از خود پرسیده است که »حقیقت چیست؟« اما هرچه 
بیشتر کاوش کرده، کمتر یافته است. این امر بیانگر عدم وجود حقیقت و نفی 
آن نیست؛ بلکه نخست آنکه نوع بشر در دستیابی به حقیقِت مطلق تا کنون ناکام 
بوده است و دوم اینکه به جای خود حقیقت )به ماهو حقیقت( در پی شناخت 
حقیقت های این و یا آن چیز برآمده است. از طرفی، شناخت ماهیت یک شئ 
با شناخت به کارکرد آن شئ متفاوت است. پراگماتیست ها به جای معرفت به 
جوهر و ماهیت چیزها، به دنبال شناخِت زوایا و کارکردهای اشیاء هستند. از این 
نظر حقایِق درون اشیاء اصالت نداشته، بلکه حقایق در کارکرد و سودمندی آن ها 
نهفته است. مضاف بر آن، حقیقِت مورد بحث نه در خود شئ بلکه در نتایج و 
از  استدالل برخی  قابل احصاست. مطابق  نظریه ها(  )از جمله  اشیاء  بودن  نافع 
متفکران چنین قرائتی متضمن نسبیت انگاری و تشکیک افراطی است؛ امری که 
از جانب رورتی و دیگر پراگماتیست ها قویًا رد شده است. به هر جهت، رویکرد 
ابزارانگارانه به نظریه ها و شناخت های متکثر نسبی، و بسط آن به موضوعات 
انسانی و عرصۀ اجتماع موجد مشکالت و آسیب های متعددی است که توسط 

اندیشمندان حوزۀ سیاست و جامعه خاطرنشان گردیده است.
به نظر می رسد که ذکر خالصه یی از نظریات معرفت شناسانۀ افالطون و ارسطو و 

سپس نقد رورتی از آن، به شناخت و تفهِم ژرف تر فلسفۀ عمل گرایانه نافع باشد.
به نظر سقراط و نیز افالطون،کسب شناخت از طریق معرفت به ماهیّت اشیا و 
ذّوات، یگانه راه شناخت متقن است. این ایده بیانگر جوهرۀ طرفداران اصالت 
که  راهی  تنها  که  می کرد  احتجاج  ارسطو  می آید.  شمار  به  وآنامِنزیس  ذات 
معرفت  است. و  آن  ماهیّت  کنیم، شناخت  به چیزی معرفت حاصل  می توانیم 

شیء، معرفت به ذات آن است. 
عنوان  به  هدف)تلوس(  یا  غایت  بر  او  تأکید  عبارتی  به  ارسطو  غایت شناسی 
افالطون،  نظریۀ  تأثیر  تحت  است. وی  تکامل  اصِل  بر  مبتنی  تغییر،  هر  غایت 
نظریه معروِف خویش را تحت عنوان حیّز طبیعی پرورانید. هرچیزی اگر از جای 
طبیعی خویش برداشته یا دور شود، گرایش طبیعی دارد که به آن جا بازگردد. 
معرفت و شناخت)علم جدید( در نظریه های جدید عمومًا در آرا و اندیشه های 
کانت نظر دارند. کانت به جای تمایز سایۀ مفهوم افالطون و ماده صورت ارسطو، 
تمایز دو قطبی دیگری به عنوان پدیدار-ناپدیدار مطرح ساخت. ناپدیدار)بود( 
اشاره به خود ِچیزها دارد، ولی پدیدار)نمود(، آن وجهی از هر چیز است که 
برای انسان قابل شناخت است. هر چیزی همان است که به درک می آید ولی 

خود چیزها فراتر از دسترسی و معرفت بشری هستند.)منوچهری،1387: 15(
رِیچارد رورتی ضمن نقد آرا و عقاید افالطون و دیگر کمال گرایان معتقد است 
که پراگماتیست ها در جست وجوی معرفت به معنای افالطونی آن نیستند؛ یعنی 
منزلۀ  به  را  پژوهش  عوض  در  آنان  واقعیت.  به  رسیدن  و  نمود  پِس  به  نفوذ 
می دانند  همگنان  با  سازگاری  از  آن گونه  به ویژه  و  سازگاری،  جست وجوی 
می نامند)رورتی،1386:  نهایی«  توافق  و  مقبول  توجیه  را »جست وجوی  آن  که 
ضد  را  خود  و  نمی پذیرند  را  مفرط  نسبی گرایی  عمل گرایان  همچنین   .)124
رورتی،  نظر  پراگماتیست هایی  می نمایند.  معرفی  ذات پنداری  و  باوری  ماهیّت 
صدق  تناظر  نظریۀ  آن ها  می دارند.  عرضه  ضدافالطون گرایی  را  خود  صراحتًا 
شعاری  صرفًا  و  نبوده  مفهوم  آنها  برای  که  هستند  معتقد  و  نمی کنند  قبول  را 

تاریخی است و حذف و ابطال آن، پیامد زیانباری در بر ندارد. عمل گرایان ضد 
دوگانه انگاری و فلسفۀ دوقطبی متضاد افالطون و پیروانش هستند)رورتی،1386 
ابزارگرایان)اینسترومنتالیست ها(معتقد  یعنی  آنان  و سلف  پراگماتیست ها   .)20:
هستندکه ما نمی باید و یا نمی توانیم در نظریه های علمی خود هدف مان را کسب 
معرفت »محض« ـ یا حقیقت ــ قرار دهیم: نظریه های علمی چیزی جز ابزار 
نیستند. این نگرش مورد نقد پوپر است. با این وجود با ابزارانگاران به مثابۀ یکی 
از شاخه های پراگماتیستی مخالف است و در این زمینه می گوید، آنان بر این 
باورندکه در نظریه های علمی خود نمی توانیم هدف مان را کسب معرفت محض 
یا حقیقت قرار دهیم. نظریه ها چیزی جز ابزار نیستند. از دید کارل پوپر نظریه ها 
جریان  یک  رورتی،  و  دیوئی  پراگماتیسم  هستند.  حقیقت  سمت  به  گام هایی 
فلسفی است که حقیقت را متقدم بر تجربه و آزمون نمی داند، بلکه درستی چیزها 
را در جریان عمل و تجربه می سنجند. از این دیدگاه کار فلسفه شناخت نیست، 
بلکه ابزاری در دست انسان به قصد شناخت است. لیکن پوپر می گوید من با 
ابزار بودن نظریه های علمی مخالف نیستم اما آنها صرفًا ابزار نیستند که به »دانش 

ما از عالم« اضافه می کنند.)پوپر،1384: 317( 
به  تاریخ.  و  گذشته  زمان  نه  و  دارند  نظر  حال  زمان  به  پراگماتیست ها  اصوالً 
عالوه نگاهِ آنان به آینده چشم اندازی آرمانی ندارد. به اعتقاد پیرس یک عقیده در 
صورتی، و فقط در صورتی، حقیقی است که هر آینه عمل بر آن واقع شود، و 
به طور تجربی نتایج رضایت بخش و محسوسی به بار آورد. رویکرد پراگماتیستی 
وی سرانجام سبب می گردد تا حقیقت را عقیده یی بداند که نهایتًا مورد توافق 
تمام پژوهش گران واقع شود)ِشفلِر،1388: 155(. به هر حال از دید او، حقیقت 
نسبی گرایی  مشکل  با  برداشت  این  می شود؛  ساخته  تجربه  فراگرد  جریان  در 
نتیجه  به  از دید پراگماتیست ها، مفاهیم و نظریه های معطوف  مواجه می گردد. 
دارای ارزش واقعی و مقبول هستند. در واقع نظریه یی مطلوب ارزیابی می شود 
ابعاد بسیار مهم  از  نیز یکی  باور جیمز  به  باشد.  که در عمل مفید و کاربردی 
حقیقت، بُعد مطلوبیت آن است)ِشفلِر،1388: 166(. غالب عمل گرایان دریافت 
و مضامین فلسفِی پراگماتیستی را در تبیین و ارایۀ نظریات شان پیرامون مسایل 

اجتماعی، تعلیم و تربیت و دیگر حوزه ها به کار بسته اند. 
یکی از آموزه های فلسفی پراگماتیست هایی نظیر رورتی تأکید بر امید و اشاعۀ 
امید،  نوع  دو  پراگماتیست ها  نوین  اجتماعی  نظریه های  در  واقع  در  است.  آن 
یعنی امید کور )آرمانی( و امید عملی )پراگماتیستی( را از هم متمایز می سازند. 

از جملۀ این صاحب نظران می توان به رورتی اشاره داشت.
به  یعنی  کور  امید  است؛  یأس  مظهر  کور  امید  رورتی،  ریچارد  دیدگاه  به  بنا 
بن بست رسیدن. در حالت امید کور، انسان مستأصل است و نمی تواند قدم از 
قدم بردارد؛ امید عملی مقابل امید کور قرار دارد. امید کور داشتن زمانی است که 
انسان به این نتیجه می رسد که بشر هیچ نقشی در آیندۀ خود ندارد. امید عملی، 
امیدی است که فرد آن را شدنی و دست یافتنی در همین عالم خاکی و توسط 
همین انسان معمولی می داند. بنابراین یکی از مهم ترین کیفیت ها و خصوصیات 
نظریۀ اجتماعی امید عاملیت انسان است. امید عملی اعتقاد به این امر است که ما 
در سرنوشت مان نقش داریم، برخالف این نظر که دست روی دست بگذاریم و 
کاری انجام ندهیم و صرفًا امید داشته باشیم به طریقی خواستۀ ما برآورده شود، 

لذا امید اجتماعی بدون پذیرفتن عاملیت انسان غیرممکن است. 
امید اجتماعی دو ویژه گی دارد؛ 1- عملی بودن 2- استراتژی تغییر اجتماعی. 
امید اجتماعی بیش از یک کیفیت روان شناسانه است. بعد از شکست پروژه های 
نگاه  نوعی  و  معتقدند  متعالی  و  آرمانی  انسانی  و  جامعه  به  اجتماعی،  عظیم 
با امکانات و شرایط موجود  یأس آمیز دارند، به این معنا که به تغییر و تحول 
تحول  و  تغییر  برای  استراتژی  یک  عنوان  به  اجتماعی  امید  ندارند.  اعتقادی 

اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.
رورتی مقایسه یی انجام می دهد، و می گوید که با پیروزی جنبش های اصالح طلبانه 
چنین به نظر می رسد که امروزه بشر به جایی رسیده است که به جای دلبستگی 
به پروژه های عظیم تغییر اجتماعی برای به وجود آوردن جامعۀ کامل و متعالی، 
به اصالح همین  البته به بهای سنگین جان و زنده گی بسیاری از مردم، ظاهراً 
انسان فانی، خاکی و جامعۀ موجود می پردازد، البته نه براساس الگویی آرمانی، 
بلکه به اندازه یی که انسان بتواند زنده گی سعادتمندانه و شرافتمندانه یی داشته 
باشد. این همان امیدی است که رورتی آن را استراتژی تغییر اجتماعی می داند. 
این پروژه انهدامی نیست و وعدۀ غیرممکن جامعه یی آرمانی را نمی دهد. به قول 
جان دیویی، این امید ایمان به قدرت انسان و ایمان به ارزش های دموکراتیک 
است)میرسپاسی،1387: 2(. به نظر می رسد در سنت فکری پوپر امید اجتماعی از 
جایگاهی رفیع برخوردار است. پوپر خود را یک پراگماتیسم طرفدار امید معرفی 
می کند و می نویسد: »آنچه که خوشبینی من نسبت به زمان حاضر می تواند به 

آینده پیشکش کند، امید است.«)پوپر،1376: 189( 
پوپر با رویکردی پراگماتیستانه معتقد است با اینکه آینده، ناگشوده و نامعلوم 
است، ما مسوول هستیم که با امید و انگیزه، بیشترین تالش خود را به عمل آوریم 
این مسوولیت یک پیش شرط  اما  از زمان حال بسازیم.  بهتر  بازهم  آینده را  تا 
دارد و آن هم»آزادی« است. آزادی سیاسی ـ آزادی از استبداد ـ مهم ترین ارزش 
سیاسی است. چراکه استبداد نوع بشر را از انسانیت تهی می سازد؛ زیرا مسوولیِت 

ما را به عنوان یک انسان می رباید. 
و  فرایافت  بر حسب  که  داشت  اظهار  می توان  اجمال  به طور  بحث  تکملۀ  در 
نظریه ها مالک پذیرش  ایجابی  نتایج  پراگماتیست ها، سودمندی و  نظریه ورزی 
و حقایق نهفته در آن است. اما از سویی، این مسأله راه را بر رهیافت ابزاری، 
دیگر  و  نظریه ها  به  نسبی انگارانه  دیدگاههای  توسعۀ  و  کارکردی  عقالنیت 
موضوعات انسانی هموار می سازد. بنابراین فهم و تبیین مسایل انسانی به استناد 
برداشت و تعمیم شناخت برآمده از اصالت ماهیّت به دنیای علوم انسانی می تواند 

حاِوی تردید و شک گرایی مفری و حامل مشکالت جدی و عدیده یی باشد. 
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 فلســـــفه گفـتاری در باِب
پراگماتیسـم

ِریچارد رورتی ضمن نقد 
آرا و عقاید افالطون و 

دیگر کمال گرایان معتقد 
است که پراگماتیست ها 
در جست وجوی معرفت 
به معنای افالطونی آن 

نیستند؛ یعنی نفوذ به پِس 
نمود و رسیدن به واقعیت. 

آنان در عوض پژوهش 
را به منزلۀ جست وجوی 

سازگاری، و به ویژه 
آن گونه از سازگاری با 

همگنان می دانند که آن را 
»جست وجوی توجیه مقبول 
و توافق نهایی« می نامند. 

همچنین عمل گرایان، 
نسبی گرایی مفرط را 

نمی پذیرند و خود را ضد 
ماهیّت باوری و ذات پنداری 

معرفی می نمایند

جالل حاجی زاده
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انسان شناسـی سـاختاری کلـود لوی اسـتروس بر اسـاس 
اندیشـه های فیلسـوف بـزرگ روشـن گری شـکل گرفتـه 
اسـت؛ چنان کـه سـوژۀ فراتاریخـی کانـت ترجمـان خود 
بـاز می یابـد و  آرای وی  انسان شناسـی در  بـه زبـان  را 
تمیـز نومـن و فنومـن نیـز اگرچـه ابتـدا در زبان شناسـی 
سـاختاری دوسوسـور در قالـب تمیـز بیـن زبـان و گفتار 
آشـکار می گـردد، امـا ایـن اسـتروس اسـت کـه بن مایـۀ 
این تمیز را در انسان شناسـی با تأکیــد بر مفهوم سـاختار 

بنیـادی ذهـن بـه نمایش می گـذارد. 
ایـن قـرار اسـت کـه فضـای فکـری مکتـب  قضیـه از 
جایگاهـی  دو  ذهـن  از  ملهـم  اصـوالً  سـاختارگرایی، 
ظاهـر  و   )essence( باطـن  همچـون  دوگانه هایـی  و 
)appearance( اسـت. در ایـن مکتـب اصالـت با باطن 
یـا ذات اسـت که اگر چه نقش تعییـن کننده را در زنجیرۀ 
امـور بر عهـده دارد و علـت موجدۀ آن  چیزی به حسـاب 
می آیـد کـه ظاهر و آشـکار اسـت لیکن همیشـه نامرئی و 

پنهـان از دیـده گان اسـت. 
اسـاس  ایـن  بـر  را  انسان شناسـی خـود  نیـز  اسـتروس 
اسـتوار کرده اسـت؛ چنان که فـرض بنیادی او به سـاختار 
ذهنی مشـترکی بازمی گـردد که همۀ بشـریت را از ابتدای 
تاریـخ تـا امـروز و حتـا آینـده دربرمی گیرد. ذهن انسـان 
از آن حیث که انسـان اسـت، سـاختاری دارد که از طریق 
آن جهـان را بـه گونـۀ انسـانی و در قالـب آن سـاختار 
ادراک می کنـد. بـه بیـان دیگر، همـۀ اموری کـه به نحوی 
بـه ادراک انسـان درآمده اند، از این صافـی عبور نموده و 
تـا حـدی صیقل یافتـه اند که تصویـر آن سـاختار نامرئی 
را در سـطح خـود بازمی تاباننـد. درسـت از همیـن طریق 
اسـت کـه می توان به سـاختار بنیـادی ذهن دسـت یافت؛ 
زیـرا این سـاختار علی رغم بنیـادی بودنش بـه هیچ روی 
آشـکار نیسـت، بلکـه بـه منزلـۀ امـری باطنی همیشـه در 
دسـت نیافتنی ترین اعمـاق پنهـان می مانـد. امـا نقـش این 
موجـود نامرئـی را در آینـۀ وجود می توان شناسـایی  کرد 
و بـه دفعـات آن را بازخوانی و در نهایت بازسـازی نمود. 
در حقیقـت، راه رسـیدن بـه ایـن سـاختار باطنـی، تنها از 
طریـق سـاختارهای ظاهـری امکان پذیـر اسـت، چـرا که 
مشـابهت این سـاختارها در سـایۀ ارجاع شـان به سـاختار 
بنیـادی قابـل فهـم  می نمایـد. بـا ایـن اوصاف، مشـاهدۀ 
تشـابه و همسـانی سـاختاری در حوزه هـای سـر تـا پـا 
متفاوتـی که از یـک طرف به عینی تریـن موضوعات نظیر 
خـوراک و از طـرف دیگـر بـه ذهنی تریـن موضوعـات 
نظیـر اسـطوره منتهـی می گـردد، نـه تنهـا خـالف آمـد و 
شـگفت انگیز نیسـت، بلکه کامـاًل امری عـادی و متعارف 

می باشـد.
 در این جـا اسـتروس یـک تذکـره دارد کـه بـا اصـول 
مفروضـه اش در مـورد فراتاریخـی و فراجغرافیایـی بودن 
سـاختار بنیـادی ذهـن، بـه تمامـی سـازگار اسـت. همین 
تذکـره اسـت کـه بـه مطالعـات او جنبـۀ انسان شناسـی با 
برداشـت مردم شناسـان نسـل های اولیـۀ آن را می دهـد؛ 
بـه  کـه  می کنـد  دعـوت  را  انسان شناسـان  او  زیـرا 
جـای واکاوی الیه هـای در هـم فرورفتـۀ تمـدن مـدرن، 
جوامـع  در  را  بنیـادی  سـاختار  کـه  اسـت  آن  سـهل تر 
بـه مراتـب  ابتــدایی جسـت وجو نمـود؛ جوامعـی کـه 
سـاده تر از جوامـع پیچیـدۀ مــدرن می باشـند و بـا کنـار 
گوهـر  بـه  می تـوان  زیـادی  چنـدان  نـه  الیه هـای  زدن 
آن هـا دسـت یافـت. ماهیـت این گوهـر با گوهـر جوامع 
مـدرن هـم هویـت اسـت. ایـن مطلب بـه سـاده گی پرده 
از رویکرد سراسـر پوزیتیویسـتی اسـتروس بازمی سـتاند. 
امـا بـه اعتقـاد اسـتروس، سـاختار بنیـادی ذهـن بشـر را 
تقابل هـا و تضادهایـی تشـکیل می دهنــد کـه ذاتـی آن 
بـه حسـاب می آینـد. ایـن تقابـل هـا و تضادهـا ماهـوی 
ذهـن انسـان هسـتند و از ایـن حیـث بیـن انسـان ابتدایی 
و انسـان مـدرن، هیـچ تفاوتی وجـود ندارد. طرفـه این که 
ایـن تقابل هـا و تضادهـای همـزاد ذهـن یـادآور تعالیم و 
محمـل  به حـق  کـه  می باشـند  روشـن گری  آمــوزه های 
ذهـن دو جایگاهـی اسـت و اسـتروس در ذیـل این فضا 

پـرورش یافـت.
با این رویکرد، سـر منشای همۀ اسـاطیر از جمله اسطورۀ 
ادیپ و اسـطورۀ سرخ پوسـتان ایروکوا در همین سـاختار 
تقابلـی قـرار دارد، ضمـن آن که اسـطوره به هـر حال این 
تقابل هـا و تضادهـا را در دل خـود می خـورد و آن هـا را 
گـم می کنـد، چنان کـه در نهایـت شـاهد کلیـت می گردد. 
ایـن کلیـت همان چیزی اسـت که لـوکاچ شـیفته اش بود 
و آن را در حماسـه جسـت وجو می کـرد؛ حماسـه یی کـه 
بازهـم ریشـه در اسـطوره دارد. عصـر طالیـی لـوکاچ و 
اسـتروس نیـز در دوره یـی قـرار داشـت کـه این اسـاطیر 
و حماسـه ها از آن جـا می آمدنـد کـه جایـی جـز یونـان 
باسـتان نیسـت. سـرزمین یونـان بهشـت گم شـدۀ آن هـا 
اسـت. هـم از این روسـت کـه لـوکاچ هیـچ گاه نمی تواند 
دسـت از حماسـه بشـوید؛ چنان کـه بـه هنگامـی کـه حتا 
در کرامـت رمـان سـخن می گویـد، آن را حماسـۀ دوران 
مـدرن قلـم داد می کنـد با این تکملـه که قهرمـان رمان آن 
بهشـت گم شـده و کلیـت یونانـی را در مقابلـه بـا جهـان 

پـاره پـاره شـدۀ جدیـد جسـت وجو می کند. 
بـرای لـوکاچ، رمـان یک گذرگاه شـورانگیز اسـت که در 
نهایت باید از آن گذشـت و به حماسـه بازگشـت؛ کاری 
کـه تولسـتوی و داستایووسـکی طالیه دارانـش بودند. اما 
برای اسـتروس رمان هیچ گاه جذابیت اسـطوره را نداشـته 
اسـت اگرچـه او می توانسـت ایـن ژانر ادبی جدیـد را نیز 

بـه تقابـل ذاتـی وحـدت و کثرت فـرو بکاهـد و همراه با 
لـوکاچ آن را صـورت وارونـۀ اسـطوره به حسـاب آورد. 
بـه هـر تقدیـر، اسـطوره در نـزد اسـتروس و حماسـه در 
نـزد لـوکاچ، تنهـا ُفرم هـای ادبـی مشـروعی هسـتند کـه 
ورای زمـان و مـکان بـه حیـات خـود ادامه می دهنـــد و 
رمـان در ایـن رهگـذر مقامی بیشـتر از یک ایسـتگاه بین 
راه پیـدا نمی کنـد. امـا آن چیـزی که شـرایط را بـرای این 
نـوع مواجهـه با رمـان فراهم مـی آورد، همانا زیرسـاخت 
پوزیتیویسـتی تفکـر جامعه شـناختی لـوکاچ از سـویی و 
انسان شـناختی اسـتروس از سـوی دیگـر اسـت. هر دوی 
ایـن اندیشـمندان، تاریـخ را یک دسـت می بیننـد؛ چنان که 
عصـر طالیـی یونـان یـا بهشـت گم شـدۀ لـوکاچ کـه در 
پایـان راه بـاز هـم امید بازگشـت به آن مـی رود، به نوعی 
از ایـن یک دسـتی و یک پارچه گـی حکایـت می کنـد و 
سـاختار بنیـادی یا به عبـارت بهتر طالیی ذهن اسـتروس 
نیـز کـه قـدر مشـترِک انسـان از سـپیده دمان تاریـخ تا به 

امـروز اسـت به نوعـی دیگر.
بـا این اوصاف، به جاسـت کـه تیوری هـای توضیح دهندۀ 
وضعیـت رمـان در دنیـای مـدرن، صـورت دیگـری از 
تیوری های حماسـه و اسـطوره باشـند؛ زیـرا اگرچه عصر 
اسـطوره و حماسـه بـه ظاهـر تمـام شـده اسـت، امـا در 
باطـن امـر تاریـخ بـه حقیقـِت خـود بـاز خواهد گشـت. 
امـا و هـزار اما کـه تاریخ تا کنـون تاریخ بازگشـت نبوده 
نشـانه های  روی  هیـچ  بـه  پسـت مدرن  رمـان  و  اسـت 
بازگشـت سـاختار اسـطوره و کلیـت حماسـه را بـا خود 
فکـری  فضـای  از  اسـتروس  و  لـوکاچ  اگرچـه  نـدارد. 
روشـن گری استنشـاق کردنـد و در ایـن فضـا بـه کلیـت 
و سـاختار رسـیدند، امـا هـم در ذیـل ایـن فضـا اسـت 
کـه فیلسـوفان کلیت گریـز و سـاختارزدا سـر برآوردنـد. 
متعاقـب آموزه هـای این فیلسـوفان دالیل بسـیاری وجود 
دارد کـه ایـن عصـر را نـه بـا عصر طالیـی یونان باسـتان 
و نـه حتـا بـا عصر پـس از آن یعنـی دورۀ مـدرن می توان 
مقایسـه نمـود. ظهـور و افـول ژانرهـای ادبـی از جملـه 
اسـطورۀ حماسـه و رمـان نیـز از ایـن منظـر تأویل پذیـر 

ست. ا
 رمـان فـارغ از ویژه گـی منثـور خـود کـه آن را در مقابل 
اسـطوره و حماسـۀ منظـوم قـرار می دهـد، خصوصیاتـی 
دارد کـه آن را بـه کلی از اسـطوره و حماسـه جدا می کند. 
از جملـۀ ایـن خصوصیات می تـوان به تاریخ منـدی رمان 
در برابـر بی تاریخـی اسـطوره و حماسـه اشـاره کـرد. در 
رمـان زمـان جنبـۀ خطـی دارد، حـال آن کـه در اسـطوره 
زمـان دور می زنـد. تجلـی ایـن تمایـز در قالـب قهرمـان 
آسـمانی و غیـر انسـانی اسـطوره و حماسـه از یـک سـو 
و قهرمـان زمینـی و انسـانی رمـان از سـوی دیگـر حلول 
و  راز  می تـوان  کـه  اسـت  سـیاق  همیـن  بـر  می یابـد. 
رمـز رنج هـای جاودانـی قهرمانـان اسـطوره یی هم چـون 
سـیزیف را دریافـت و یـا دانسـت چـرا خدایـان یکی از 
قهرمانـان حماسـی ایلیـاد و ادیسـۀ هومـر را به نوشـیدن 
آب از جامـی شکسـته محکـوم می کننـد درحالی کـه او 
هرگـز نمی توانـد از آن جـام آب بنوشـد چـرا کـه آبـی 
در آن باقـی نمی مانـد، و یـا شـال بافتـن بی سـرانجام پنـه 

را.  لوپه 
تفـرد و  از  بـه هیــچ وجه  اسـطوره و حماسـه  قهرمـان 
ایـن  نیسـت، زیـرا  تشـخص قهرمـان رمـان برخـوردار 
هویـت ریشـه در تمایـزی دارد کـه بـه تعبیـر بوردیـو، 
ذات مدرنیتـه اسـت. قهرمـان رمـان، شـخصیت روانـی 
اجتماعـی و تاریخـی دارد. از ایـن رو بی دلیـل نیسـت که 
پیدایـش رمـان بـا رمان هـای تاریخـی همـراه بوده اسـت 
کـه انعـکاس زمان منـدی را در برابـر بی زمانـی اسـطوره 
و حماسـه بـه بهتریـن وجـه نشـان می دهــد. همـۀ ایـن 
خصوصیـات داللـت بـر آن دارند کـه رمان بـه منزلۀ یک 
ژانـر، از اسـاس بـا اسـطوره و حماسـه متفـاوت اسـت. 
سـر منشـای این تفـاوت، بی تردید بـه تمایـز دوران هایی 

بازمی گـردد کـه محمـل ایـن ژانرهـا بوده انـد. 
دوران قدیـم بـا بی زمانـی خود سـنت را تکـرار می کند و 
تقـدس می یابـد، حـال آن کـه دوران جدیـد بـا تولد خرد 
خودبنیـاد و عقـل نقـادی همـراه اسـت کـه به هیـچ چیز 
حتـا خـود عقل نیز رحـم نمی کنـد و آن را در تاریخ قرار 
می دهـد تـا از عقل اسـطوره زدایی نماید. در ایـن دنیا چه 
جایـی بـرای اسـطوره باقـی می ماند که از گزنـد عقالنیت 
بگریـزد و در خلـوت تقـدس امـان گیـرد. بدیـن ترتیـب 
خطـوط تناظـر اسـطوره با جهان قدسـی و رمـان با جهان 
عرفـی بـه آرامـی نمایان می گـردد. این به معنی آن اسـت 
که سـاحت رمان به کلی از سـاحت اسـطوره جداسـت و 
اسـطوره نمی توانـد به رمـان راه بیابد مگر آن کـه در کورۀ 
عقالنیـت وبری اسـطوره زدایی شـده باشـد. شـاید همین 
قضیـه اسـت کـه آفرینش رمـان از اسـطوره را همیشـه با 
مشـکل مواجـه کـرده اسـت؛ چنان کـه ایـن تحویـل یا به 
روایـت دیگـری از اسـطوره ختـم شـده اسـت کـه هرگز 
بـه مرز رمان نرســیده و یا در صـورت موفقیت، با تکفیر 
مواجـه گردیده اسـت. سـرانجام تمایز صـوری و ماهوی 
ایـن دو ژانـر ایجـاب می نمایـد کـه تیوری هـای بـه کار 
گرفتـه شـده در تحلیـل رمان، همـان تیوری هایی نباشـند 
کـه تحلیـل اسـطوره وامـدار آن هـا اسـت. بی تردیـد این 
قضیـه از رویکـردی در تحقیقـات علـوم اجتماعی ناشـی 
می شـود کـه بـا نـگاه پوزیتیویسـتی سـازگاری نخواهـد 

داشت.

جدایِی ساحت ُرمان 
از ساحِت اسطوره

شـهرام پرستش 

ــچ وجه از  ــه هیـ ــه ب ــطوره و حماس ــان اس قهرم
تفــرد و تشــخص قهرمــان رمــان برخــوردار 
ــرا ایــن هویــت ریشــه در تمایــزی  نیســت؛ زی
دارد کــه بــه تعبیــر بوردیــو، ذات مدرنیتــه 
روانــی  شــخصیت  رمــان،  قهرمــان  اســت. 
ــل  ــن رو بی دلی ــی دارد. از ای ــی و تاریخ اجتماع
رمان هــای  بــا  رمــان  پیدایــش  کــه  نیســت 
انعــکاس  کــه  بــوده اســت  تاریخــی همــراه 
بی زمانــی اســطوره  برابــر  را در  زمان منــدی 
ــد.  ــه نشــان می دهـ ــن وج ــه بهتری ــه ب و حماس
ــد  ــر آن دارن ــت ب ــات دالل ــن خصوصی ــۀ ای هم
کــه رمــان بــه منزلــۀ یــک ژانــر، از اســاس بــا 
اســطوره و حماســه متفــاوت اســت. سرمنشــای 
ایــن تفــاوت، بی تردیــد بــه تمایــز دوران هایــی 
ــد  بازمی گــردد کــه محمــل ایــن ژانرهــا بوده ان
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نظـری پریانی

استمرار »سیاست عمانی«
بـه  عمانی هـا  کـه  فرامنطقه یـی  و  منطقه یـی  تـوازن  سیاسـت 
دنبـال آن بودنـد یـک سیاسـت عمانی بود نه سیاسـت شـخصی 
سـلطان. لزومـًا ایـن بـه معنـای نفـی اثـر رویکردهای شـخصی 
مقـام  در  نیسـت.  فقیـد عمـان  فـردی سـلطان  توانایی هـای  و 
مدیریـت سیاسـی نمی تـوان اثـر رویکردهـای یـک شـخص را 
بـر سیاسـت انکار کـرد، هر فـرد و سیاسـت مداری در چگونگی 
اتخـاذ رویکردهـا و اجـرای سیاسـت ها، روش و عملکرد خاص 
خـودش را دارد. امـا در عیـن حال، رویکرد بنیادین و اسـتراتژی 
سیاسـت خارجـی عمانی هـا، بـا تغییـر حاکـم دسـت نخـورده 

باقـی خواهـد ماند.
عمانی هـا بـه دالیـل فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی و موقعیـت 
جغرافیایـی در شـرایطی قـرار گرفتـه انـد کـه باعـث می شـود 
از لحـاظ فرهنگـی، مذهبـی و سیاسـی بـا کشـورهای پیرامـون 
دچـار معضالتـی باشـند کـه سیاسـت تـوازن از سـوی آنهـا را 
ضـروری می کنـد. عمانی هـا تـالش کرده انـد وجـود تضادهـای 
فرهنگـی و مذهبـی بـا عربسـتان سـعودی را از طریـق روابـط 
مسـالمت آمیز و دیپلماتیـک بـا ایـن کشـور حل وفصـل کننـد و 
از سـوی دیگـر بـا ایجـاد تـوازن قـوا در رابطه بـا تهـران، ایجاد 
ایـدۀ تـالش برای سـلطه بر سـرزمین عمان را خنثـا کنند. منهای 
نفـوذ، وزن و کاریزمـای سـلطان قابـوس در چنـد دهه یـی کـه 
در عمـان حکومـت داشـت، سیاسـت عمانـی بـه همـان شـکل 
گذشـته ادامـه پیـدا خواهـد کرد. هیثم بـن طارق، سـلطان جدید 
عمـان نیـز ماننـد سـلفش، همیـن سیاسـت تـوازن و بی طرفی را 
در منطقـه ادامـه خواهـد داد. موفقیـت سـلطان هیثـم بـن طارق 
بـرای ادامـۀ مسـیر سـلطان پیشـین بـه دو عامـل نیـاز دارد، اول 
پذیـرش بین المللـی جانشـینی او اسـت کـه تـا ایـن لحظـه بـه 
نظـر می رسـد تا حـد گسـترده یی عملی شـده اسـت. عامل دوم 
عملکـرد او در مقـام حاکـم عمـان اسـت کـه می توانـد بـه او 
اجـازه دهـد از جایـگاه خـود در داخـل کشـور بـرای سیاسـت 
خارجـی بهره منـد شـود. سـابقه یی کـه از هیثـم بـن طـارق در 
مقام هایـی کـه تاکنون داشـته اسـت، نشـان می دهد که بـه عنوان 
نماینـده و فرسـتادۀ معتمـد سـلطان، چـه در مقام یـک دیپلمات 
و چـه در مقـام وزارت فرهنـگ، در مجمـوع از ظرفیـت کافـی 
بـرای کسـب محبوبیـت و مشـروعیت داخلـی برخـوردار بـوده 
اسـت. چنـد سـالی بـود کـه وضعیـت سـالمت سـلطان قابوس 
رو بـه وخامـت گذاشـته بـود و مدت هـا بـود کـه از هیثـم بـن 
طـارق بـه عنـوان یکـی از گزینه هـای جانشـینی او نـام بـرده 
می شـد. علی رغـم اینکـه تـا پیـش از امـروز کسـی از هویـت 
جانشـین سـلطان قابـوس خبـر نداشـت، امـا در سـال های اخیر 
آماده سـازی افـکار عمومـی در عمـان دسـت کم به عنـوان یکی 
از اصلی تریـن گزینه هـای جانشـینی سـلطان، آغـاز شـده بـود. 
و  منطقه یـی  ملـی،  ظرفیت هـای  حاضـر،  حـال  در  نتیجـه  در 
بین المللـی در اختیـار سـلطان جدیـد اسـت تا همان راه گذشـته 
را به ویـژه در تعامـالت منطقه یـی و بین المللـی ادامـه دهـد. من 
از لحـاظ اسـتمرار اسـتراتژی سیاسـت خارجـی عمـان، هیـچ 
مشـکل و چالـش عمده یـی پیـش روی سـلطان هیثـم نمی بینـم، 
مگـر اینکـه در روزهـا و ماه هـای آینـده اتفـاق ویـژه و رویـداد 
خاصـی اتفـاق بیفتد. امـا در داخل عمان شـرایط افـکار عمومی 
بـرای ادامـه سیاسـت های حاکـم وجـود دارد، بعیـد می دانـم در 
خانـدان سـلطنتی، سـران قبایـل و شـهروندان، چالـش عمده یی 
در مقابـل پذیـرش مقـام سـلطان هیثـم وجـود داشـته باشـد. تا 
ایـن لحظـه هیـچ گزارشـی از مخالفـت بـا سـلطان جدیـد چـه 
درون خاندان سـلطنتی و چه در میان قبایل منتشـر نشـده اسـت.
آنچـه بـه نظر می رسـد این اسـت که شـرایط و زمینه هـای کافی 
بـرای توفیـق سـلطان هیثـم، بـرای ادامـه مسـیر مرحوم سـلطان 
قابـوس وجود داشـته باشـد. سـلطان قابـوس توانسـت عمان را 
از یـک کشـور محـروم و عقـب افتـاده به یک کشـور بـه لحاظ 
اقتصـادی قدرتمنـد و بـه لحـاظ دیپلماتیـک قابـل اتـکا تبدیـل 

 . کند
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کشـته شـدن قاسـم سـلیمانی، فرمانـده پیشـین نیروی 
قـدس سـپاه پاسـداران، در عـراق بـه دسـتور دونالـد 
ترامـپ، تأثیـرات کالِن بین المللـی را بـر فضـای رابطه 
بـا ایـران گذاشـت و صف بندی هـای محتاطانه یـی را 
در سـطح جهـان در کنـار امریـکا و ایـران به وجـود 
آورد. آن حملـه کـه بـا واکشـن های مثبـت و منفـِی 
فراوانـی مواجـه شـده بـود، نیـِش انتقادهـا از اقـدام 
امریـکا را هـم در آن کشـور و هـم در جهان بـاال برد؛ 
زیـرا امریـکا بـا آن اقـدام، منطقـه را وارد شکسـتاندِن 
و  سـاخت  همدیگـر  بـر  قدرت هـا  حرمـِت  حریـم 
نشـان داد کـه موازنـۀ قوای موجـود و نظـم بین المللی 
می  توانـد روزی در یـک اقـدامِ ناشـیانه و غیرمنتظـرۀ 
دیگـر درهـم بشـکند. در کنـار ایـن مسـأله در اولیـن 
و  امریـکا  و  ایـران  میـان  نظامـی  تنـش  روزهـای 
تهدیدهـای دوطرفـه، برخـی کشـورهای منطقـه نظیـر 
اقدامـاِت  از  و  گرفتنـد  قـرار  ایـران  کنـار  در  چیـن، 
امریـکا هشـدار دادنـد. سـایر کشـورهای آسـیایی هم 
و  داشـتند  محتاطانه یـی  امـا  صریـح  موضع گیـری 
افغانسـتان هـم در میـاِن محتاط هـا بود. متحـدان غربی 
در  محتاطانه یـی  صریـِح  موضع گیری هـای  امریـکا، 
پیـش گرفتنـد و خواسـتار وخیم تـر نشـدِن وضعیـت 
منطقه یـی و جهانـی  در مجمـوع کنش گـران  شـدند؛ 

شـدند.   فعال 
حملـۀ تالفی جویانـۀ ایـران و عقب نشـینی امریـکا 

تهدید(  )موازنـۀ 

امـا چیـزی که از دو طـرف، در یک شـرایط غیرمنتظره 
و بـا اشـخاص غیرمنتظـره، بازهـم قابـل پیش بینی بود؛ 
بـه میـدان  از ورود  درِک دوطـرف بـرای خـودداری 
رویارویـی گسـتردۀ نظامـی بـود. اقـدام انتقام جویانـۀ 
ایـران بـا پرتـاب موشـک های پی هـم بـه دو پایـگاه 
امریـکا در عـراق، البتـه بـا باخبـری دولت عـراق، هم 
تالفـی نسـبِی اقـدام ایـاالت متحده بـود کـه از جانب 
رهبـر ایـران »یک سـیلی بـه روی امریکا« خوانده شـد 
و هـم توانسـت افـکار عمومـی را در سـطح ایـران و 
کنـد.  معطـوف  ایـران  سـمِت  بـه  منطقـه  سـطح  در 
تالفی جویانـۀ  اقـدام  برابـر  در  امریـکا  عقب نشـینی 
ایـران، در تناسـب بـا شـعار هـر دو طـرف کـه »مـا 
این کـه  کمـا  بـود؛  برابـر  نیسـتیم«  جنـگ  دنبـال  بـه 
هشـدارهای امریـکا بـرای وضـع تحریم هـای بیشـتر 
بـر ایـران و نیـز با برگشـت ایـران از توافقـات برجام، 
حـاد شـده بـود. به نظـر می رسـد کـه باخبـری دولت 
عـراق از حملـۀ ایـران به مواضـع امریکایی هـا در یک 
اقـدام منتقمانـه، سـبب کاهـش تلفـات یا نبـود تلفات 
در  تعـادل  بـه وضعیـت حفـظ  ایـن  و  انسـانی شـد 
اقدامـات بعـدِی هـر دوطـرف کمـک کـرد. از جانـب 

دیگـر، هـم امریـکا و هم ایـران، بـه دنبـال یاری گیری 
از منطقـه در برابـر یکدیگـر برآمده انـد و کشـورهایی 
مثـل افغانسـتان کـه گیـر مانـده »میـان دو دوسـت چه 
اقدامـات  کنـد«، در سـطح دولـت و سیاسـت مداران 
بسـیار خویشـتن  دارانه و محتاطانـه در پیـش گرفتند تا 
نـه سـیخ بسـوزد و نـه کبـاب، یـا هـم لعـل به دسـت 
آیـد و هـم یـار نرنجـد. البتـه با وجـود آن، افغانسـتان 
در روز دومِ حملـۀ امریـکا بـر سـلیمانی، بـه وضعیـت 
گزارش هایـی  چنان کـه  بـود؛  درآمـده  فوق العـاده 
پایـگاه  سـمت  بـه  ایرانـی  راکت هـای  شـلیک  از 
امریکایی هـا در افغانسـتان کـه ظاهراً توسـط سـفارت 
امریـکا و سـازمان ملـل مخابـره  شـده بـود، وضعیـت 
کابـل را در نقـاط اسـتراتژیک و دیپلوماتیـک، بـرای 
آن  از  خوشـبختانه  امـا  سـاخت.  فوق العـاده  دقایقـی 
راکت هـا خبری نشـد و راکت شـلیک شـدۀ آزمایشـی 
ایـران به سـمت شـرق، احتماال به گوشـۀ دیگـر ایران 
فرسـتاده شـده بـود. امـا بامـداد فـردای آن روز، عراق 
در  ایـران  انتقام جویانـۀ  موشـک های  اصابـت  شـاهد 
عملیـات »آغـاز یـک پایـان« در دو پایگاه امریـکا بود.

دست بلنِد یران 
در  امریـکا  پایـگاه  بـر  شلیک شـده  موشـک های   
عـراق، کـه ایـران آن را اقدامی متوسـط مطابـق قوانین 
بـرای  توانسـت  خوانـده،  تالفی جویانـه  بین المللـی 
ایرانـی کـه مورد هـدف امریکا قـرار گرفته بـود، امتیاز 
بلنـد سـازد؛  ایـران را  از  بدهـد و میـزان محاسـبات 

چنان کـه قبـل از اقـدام ایـران، بـا توجـه بـه تهدیدات 
امریـکا در برابـر آن، محاسـبات ایـن بـود کـه ایـران 
نمی توانـد اقدامـی در برابـر امریکا داشـته باشـد؛ چون 
هـم نمی خواهـد وارد جنِگ کالن شـود و هم امکانات 
نظامـی مثـل امریـکا را نـدارد. امـا بـا آن اقـدام ثابـت 
شـد کـه ایـران روی تـوان نظامـی خـودش بـه حفـظ 
بیالنـس »موازنـۀ تهدیـد« عمـل کرده  اسـت و دسـت 
باالیـی بـرای خـود در منطقـه دارد. از جانـب دیگـر، 
اقـدام موشـکی ایـران بـر پایـگاه امریـکا در عـراق، 
مـوج تازه یـی از دلواپسـی را بـه کالبـد موافقـان یـا 
متحـداِن منطقه یـی ایـران دمیـد و پاسـخ مثبتـی هـم 
بـه افـکار عامـۀ منطقـه و ایـران داد. فیصلـۀ پارلمـان 
عـراق بـرای خـروج امریـکا از آن کشـور، بزرگ ترین 
در  امریـکا  حملـۀ  دلیـل  بـه  ایـران  بـرای  دسـتاورد 
همین گونـه  بـود.  سـلیمانی  جنـرال  جـان  بـر  عـراق 
موضع گیری هـای  و  منطقه  یـی  سـایر صف بندی هـای 
هشـدارانۀ ناشـی از آن حملـه کـه سـبب بی اعتباری بر 
امریـکا شـده  بود، بـه نفع ایران تمام شـد. البته کشـتن 
سـلیمانی توسـط امریکا، شـر بزرگـی برای ایـران بود 
امـا خیِر آن را بازهم ایران چید. سـپس خویشـتن داری 

امریـکا در برابـر حملـۀ منتقمانـۀ ایران سـبب شـد که 
موضع گیری هـا در برخـی از کشـورها در برابر ایران و 

امریـکا متفاوت تـر شـود.
اشـتباه مشـترِک ایـران و امریـکا بـر شـکار کـردن 

پرنـده گان خـودی 
امـا سـقوط یـک هواپیمـا در ایـران، سـاعاتی بعـد از 
حمـالت موشـکی ایـران، فرصتـی دیگـر را در اختیار 

افـکار عمومـی ایـران و جهـان قـرار داد. 
حملـۀ اشـتباهی ایـران بـه هواپیمـای اوکراینـی حامل 
مسـافران از ایـران، دقیق شـبیه اقـدام امریکا بر سـاقط 
ایرانـی  به ظاهـر  بی سرنشـین  هواپیمـای  یـک  کـردن 
در تالفـِی سـاقط کـردن غیرمنتظـرۀ یـک هواپیمـای 
جاسوسـی بی سرنشـین امریـکا در فضـای ایـران بـه 

واسـطۀ یـک موشـک ایـران پنداشـته می شـود. 
در آن زمـان، دونالـد ترامـپ در یک توییت، از سـاقط 
کـردن یک هواپیمـای ایرانی کـه بر یک نـاو امریکایی 
خیـره شـده بـود، خبـر دارد؛ امـا ایـران در سـازمان  
ملـل آن را رد کـرد و دروغ خوانـد. جـواد ظریـف 
وزیـر خارجـۀ ایـران کـه آن روز در نیویـارک بـود، به 
ایسـتاده پایی  رسـانه ها در یـک صحبـت دوجمله یـی 
گفـت که ایـن دروغ اسـت و ممکن امریـکا هوایپماِی 
خودشـان را هـدف قرار داده باشـد. بعد هم ثابت شـد 
کـه امریکا هیـچ هواپیمـای ایرانی را هدف قـرار نداده 
بـود؛ امـا خبری هـم درز نکرد کـه باالخـره هواپیمای 
دیگری نشـانه رفته شـده بود یـا در کل، توییت ترامپ 
بـه هدف کنتـرل افکار عمومـی در برابر دولـت امریکا 
صـورت گرفتـه بـود. اما افشـای صـورت درسـت آن 
ادعـا، بـدون شـک کـه صدمه یی را بـر جایـگاه امریکا 

وارد کـرده بود.
اشک خجالت و پایین دست شدن ایران 

حملۀ اشـتباهی موشـکی ایـران به هواپیمـای اوکراینی 
در فضـای ایـران بـه گمـاِن این کـه هدف شـاید راکت 
کـروز امریکایـی باشـد، عیـن صدمـه را به ایـران زد و 
اشـِک خجالِت مقامـات ایرانی را آن گونـه که »ظریف« 
بـر آن اذعان کـرد، در برابر شـهروندانش درآورد و نیز 
بخشـی از همان مـردم چندمیلیونی یی کـه روز پیش از 
آن در مراسـم نمازهـای جنـازۀ سـلیمانی بـه همدردی 
بـا دولـت ایـران و هویـت کشورشـان سـوگوار بودند 
و بـه دولـت ایـران کـه از داخـل بـا مشـکالتی مواجه 
اسـت نیـرو بخشـیدند؛ در اعتـراف ایران به اشـتباه در 
سـاقط کـردن یـک هواپیمـا که بـه تلفات 170 مسـافِر 
آن منجـر شـد، بـر آن اقـدام شـوریدند و شـعارهایی 
علیـه دولت سـر دادند. اگرچـه این اعتـراف در خارج 
ایـران و در سـطح قدرت هـای کالن، فرصـت کاهـش 
تنـش را بـه بـار آورده، چنانی کـه نخسـت وزیر بربتانیا 
بـر آن اذعـان کرده اسـت؛ اما این رویـداد، برای امریکا 
فرصـت سـر دادن خنـدۀ قهقهـه را در برابر ایـران مهیا 
کـرد و آسـیب کالن تـر از یـک حملـۀ نظامـی بـر یک 
موضـع دیگر ایـران را در سـطح افکار عمومـی به نفع 
امریـکا انجـام داده  اسـت. زیـرا کشـورهای متعـددی 
کـه از ایـن رویـداد آسـیب دیده انـد، در برابـر ایـران 
حسـاس شـدند. از ادعـای مشـکل تخنیکی در سـاقط 
شـدِن هواپیمـا گرفتـه تـا موضع گیری هـای جهانـی بر 
سـِر آن و تـا اعتـراف ایـران بـر یـک اشـتباه انسـانی 
در نشـانه گیری موشـکی بـه ایـن هواپیمـا، قضـاوت 
دیگـری را در برابـر ایـران شـکل داد؛ بـه حـدی کـه 
تأثیـر خبـر حملـۀ موشـکی ایران بـه پایـگاه امریکا در 
عـراق را، از سـرخط رسـانه های مهـِم دنیا برداشـت و 
این »اشـتباه« دسـت ایران را از آن بلندی در محاسـبات 

پاییـن کرد. 
تـرس از برهـم خـوردن نظـم بین المللـی و نیاز به 

عاقبت اندیشـی
بنابریـن بـه نظـر می رسـد کـه ایـران اکنـون نیـاز دارد 
تـا کاری کنـد تـا هـم بتوانـد تأثیـر ایـن اقـدامِ اشـتباه 
را دوبـاره بـردارد و بـر باالدسـتی در منطقـه بـه هدف 
رویارویـی بـا امریـکا، خویشـتن را اسـتوار نـگاه دارد 
و نیـز فرصتـی را کمایـی کنـد تـا رابطـه بـا امریـکا 
را حداقـل بـه مرحلـۀ قبـل از کشـته شـدن سـلیمانی 
برسـاند. عیـن تالش هـا از جانـب امریـکا هـم متصور 
نظامـی  توانمنـدی  بـه  ایـران  یافتـن  دسـت  اسـت. 
همان گونـه کـه سـبب حفـظ موازنـۀ تهدیـد شـده، در 
عیـن حـال بـا یـک اشـتباه سـبب سـر خورده گـی نیز 
گردیـده اسـت. بنابرایـن، امریـکا و ایـران کـه منافـع 
متضـادی در غرب آسـیا دارنـد، اکنون بایـد این نتیجه 
برسـند کـه هـر نـوع رویارویـی بیشـتر به خصـوص 
غیرمحتاطانـه و ناشـیانه می توانـد نظـم منطقـه و نظـم 
بین المللـی را برهـم بزنـد و هر دو کشـور از این خطر 
زیـرا  کننـد.  عاقبت اندیشـانه عمـل  بایـد  و  انـد  آگاه 
اگـر جهـان اکنـون در پنجـاه سـال قبـل می بـود، ایـن 
اقدامـات ممکـن بـه درگیـری جهانـی منجـر می شـد. 

 

سـود و زیـاِن حمـالت موشـکی ایـران
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هواپیمــای  باژگونــی  دل خــراش  پیــک  بی گمــان 
اوکراینــی همــه را اندوهگین  و ســوگوار ســاخته اســت. 
به ویــژه ایــن کــه شــمار فــراوان هم میهنــان و همزبانــان 
ــه  ــا دارد ب ــد. ج ــده ان ــته ش ــداد کش ــن روی ــا در ای م
همــه خانواده هــای ســوگوار ابــراز همــدردی عمیــق و 

ــم. ــریکی کنی غم ش
...و امــا آن چــه بســیار شــایان تامــل اســت، ایــن اســت 
کــه امریــکا و هم پیمانانــش در راســتای جنــگ روانــی 
ــر  ــداد و زی ــن روی ــزاری از ای ــری اب ــدد بهره گی در ص
ــد کــه بســیار طبیعــی  ــده ان ــران برآم ــن ای فشــار گرفت
ــرد  ــگ س ــرف جن ــان دو ط ــون می ــد. چ ــم می باش ه
بســیار ســختی روان اســت  و هــر کــدام از هــر ابــزاری 
ــد.  ــرداری می کنن ــره ب ــف به ــدن حری ــرای درهم کوبی ب
ــم  ــی ه ــه عده ی ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــم نبای ــن ه ــا ای ب
ــا  ــد ت ــر کــردن جیب هــای خــود ان تنهــا در اندیشــۀ پُ
بتواننــد بــا گرفتــن تــاوان بــزرگ از ایــران از آب خــت 

ماهــی بگیرنــد.
مــا در گذشــته بارهــا گــواه همچــو رویدادهــا بوده ایــم. 
بــرای مثــال ســه دهــه پیــش از امــروز، پــس از انفجــار 
ــر فــراز اقیانــوس اتلــس،  یــک هواپیمــای امریکایــی ب
ــر از  ــر قذافــی انداختنــد و 2.5میلیــارد دال ــاه آن را ب گن
ــر فشــار  ــا زی ــد ب ــار هــم می خواهن ــن ب ــد. ای او گرفتن
ــد.  ــن کشــور بچاپن ــی از ای ــول هنگفت ــران پ ــن ای گرفت
ــدن  ــان کن ــم ج ــز در غ ــروف ب ــول مع ــه ق ــی ب یعن
و قصــاب در غــم چربــو. یعنــی  هــای و هــوی و 
اشــک تمســاح ریختــن یــک گــروه معلــوم الحــال، نــه 
ــه  ــل ک ــگان، ب ــان باخت ــای ج ــا خانواده ه ــدردی ب هم
ــان اســت. روشــن  ــای خودش ــردن جیب ه ــر ک ــم پُ غ
ــوه  ــا ک ــرد و ب ــد ک ــی خواهن ــا کار چاق کن ــت اینه اس
نشــان دادن کاه مدت هــا بــر آتــش ماجــرا هیمــه 
ــد.  ــر گیرن ــا شــاهد مقصــود را در ب ــد ت ــد افکن خواهن
ــز  ــراب نی ــراییل؛ اع ــس و اس ــکا، انگلی ــار امری در کن
تــاش دارنــد تــا از ایــن ماجــرا همچــون یک دســتاویز 
تبلیغــی و باج گیــری سیاســی بهره بــرداری نمایــد. 
همین گونــه، اپوزیســیون برون مــرزی رژیــم ایــران هــم 
کارزار گســتردۀ تبلیغــی را بــه راه انداختــه و می کوشــد 
از ایــن رویــداد دل خــراش بــه ســود خــود بهره بــرداری 

اعظمــی نمایــد.
در ایــن میــان امــا موضع گیری هــای شــگفتی بــر انگیــز 
گروهــی از هم میهنــان مــا در قبــال ایــن رویــداد بســیار 
ــد  ــودۀ طــوی« برآم ــه در ســیمای »ل ــب اســت ک عجی
نمــوده انــد. مــا در گام  نخســت بایــد بــرای حفــظ منافع 
ــار  ــی اختی ــوارد بی طرف ــو م ــور در همچ ــای کش علی
کنیــم، تــا مبــادا ناخواســته در چرخــۀ تبلیغاتــی یکــی 
ــن  ــدون ای ــر رو، گروهــی ب ــه ه ــم. ب ــا بیفتی از طرف ه
ــته  ــداد داش ــارۀ روی ــی در ب ــات همه جانبه ی ــه اطاع ک
ــا رســانه های اپوزیســیون  ــوا و هــم آواز ب باشــند، همن
ــران  ــر ای ــم ب ــم حاک ــر رژی ــران، در براب ــرزی ای برون م

ــد. ــر می دارن گام ب
در ایــن حــال، جــای یــک ارزیابــی و داوری بی طرفانــه 

ــت. خالی اس
ــداد در  ــتین روی ــداد نخس ــن روی ــرا ای ــون و چ بی چ
ــاهد  ــا ش ــته باره ــرا در گذش ــت. زی ــود نیس ــوع خ ن
ــرای  ــم. ب ــت بوده ای ــن دس ــواری از ای ــای ناگ رویداده
مثــال بــه ســال 1983یــک هواپیمــای میگ23شــوروی 
پیشــین یــک هواپیمــای مســافربری کوریــای جنوبــی را 
بــر فــراز خــاک خــود ســرنگون کــرد. ایــن هواپیمــای 
ــرو  ــرواز، وارد قلم ــیر پ ــراف از مس ــا انح ــی ب کوریای
شــوروی شــده بــود. خلبــان روســی پــس از ایــن کــه 
ــان  ــش نش ــدارهای او واکن ــه هش ــی ب ــان کوریای خلب
ــوا  ــه ه ــوا ب ــک موشــک ه ــاج ی ــا را آم ــداد، هواپیم ن

کــرد.
رویــداد دل خــراش دیگــر، ســرنگون کــردن یــک 
فرونــد هواپیمــای مســافری ایــران در خلیــج پــارس از 
ســوی یــک نــاو جنگــی امریکایــی بــود کــه منجــر بــه 
ــداد  ــن روی کشــته شــدن 29۰سرنشــین آن شــد. در ای
ــچ  ــوزش نخواســت و هی ــران پ ــکا از ای ــا امری ــه تنه ن
غرامتــی بــرای بازمانــده گان حادثــه نپرداخــت، بــل کــه 
دولــت امریــکا برعکــس فرمانــده نــاو جنگــی را ســتود 

ــزه داد. و جای
رویــداد جان گــذاز دیگــر، هــدف قــرار گرفتــن و 
ســرنگونی یــک فرونــد هواپیمــای مســافربری روســی 
از ســوی نیروهــای پدافنــد اوکرایبــن بــر فــراز دریــای 
ســیاه بــود. ایــن هواپیمــا در حالــی هــدف قــرار گرفــت 
کــه همزمــان مانــور نظامــی نیــروی هوایــی و پدافنــد 
ــای  ــه، هواپیم ــود. در نتیج ــزار ب ــن برگ ــی اوکرای هوای
روســی اشــتباهاً هــدف ســامانه پدافنــد اوکرایــن قــرار 
ــد تابســتان  ــک همانن ــداد دراماتی ــن روی ــت. آخری گرف
2۰1۴ بــه وقــوع پیوســت. در ایــن هنــگام یــک فرونــد 
ــان  ــگ می ــدان جن ــراز می ــر ف ــی ب ــای مالیزیای هواپیم
نیروهــای اوکراینــی و تجزیه طلبــان منطقــۀ دونبــاس و 
لوهانســک هــدف یــک فرونــد موشــک پدافنــد هوایــی 
ــرنگون  ــت و س ــرار گرف ــین ق ــوروی پیش ــاخت ش س
ــا کنــون روشــن نشــده اســت کــه مقصــر  شــد. امــا ت
ــن  ــد و اوکرای ــت. هالن ــوده اس ــرف ب ــدام ط ــی ک اصل
ــاه کار  و غــرب در کل، نیروهــای هــوادار روســیه را گن
می شــمارند. در حالــی کــه روســیه دولــت اوکرایــن را 

ــد. ــر می دان مقص
ــه  ــۀ همین گون ــم در ادام ــران رخ داد، ه ــه در ای آن چ
رویدادهــای دل خــراش اســت. ایــن کــه حادثــه در اثــر 
شــلیک اشــتباهی موشــک های پدافنــد هوایــی رخ داده 
ــق  ــد دقی ــا بای ــک حقیقــت مســلم اســت. ام اســت، ی
دیــد کــه حادثــه در متــن چــه وضعیتــی رخ داد اســت. 
نخســت ایــن کــه منتفــی اســت کــه نیروهــای پدافنــد 
ــران عمــداً در خــاک خــود یــک هواپیمــای  هوایــی ای
ــینان آن  ــی از سرنش ــش بزرگ ــه بخ ــافری یی را ک مس

ــازه  ــرد. ت ــدف بگی ــد، ه ــران بودن شــهروندان خــود ای
ــته یی  ــمندان هس ــا دانش ــینان هواپیم ــماری از سرنش ش
ایــران بودنــد کــه قــرار بــود از راه اوکرایــن بــه روســیه 

برونــد.
یعنــی حادثــه صــد در صــد تصادفــی و در اثــر خطــای 

شــخصی صــورت گرفتــه اســت.
در ایــن حــال، اوضــاع اضطــراری و جنگی بــود. امریکا 
بــا انجــام عملیــات هوایــی، در بغــداد بــر کاروان جنرال 
ــخ  ــم در پاس ــران ه ــود و ای ــرده ب ــه ک ــلیمانی حمل س
پایگاه هــای امریکایــی در عــراق را هــدف گرفتــه بــود. 
ــران  ــی ای ــد هوای ــای پدافن ــی، نیروه ــن اوضاع در چنی
ــر  ــد و ام ــر می بردن ــل به س ــاش کام ــاده ب ــال آم در ح
شــلیک بــه ســوی اهــداف پرنــده حریــف را داشــتند. 
ــرار  ــودکار ق ــم خ ــم در رژی ــتگاه ها ه ــیاری از دس بس

داشــتند.
در چنیــن اوضاعــی پرســنل یکــی از بطریه هــای پدافنــد 
ــه  ــی را ب ــای اوکراین ــران هواپیم ــی مســتقر در ته هوای
جــای یــک پرنــده مخاصــم امریکایــی عوضــی می گیرد 
ــش  ــوی آن آت ــه س ــت ب ــم نادرس ــاذ تصمی ــا اتخ و ب
ــلیک  ــود. ش ــراژدی می ش ــه ت ــه منجــر ب ــاید ک می گش
موشــک ها پــس از دریافــت ســیگنال های پــرواز یــک 
پرنــدۀ ناشــناس در پــردۀ رادار ســامانه پدافنــد هوایــی 

ــرد. ــورت می گی ص
ــد رخ نمــی داد، رخ داده  ــه نبای ــون کاری ک خــوب، اکن
ــته  ــروف کاری ســت گذش ــول مع ــه ق ــی ب اســت. یعن
و سبویی ســت کــه شکســته اســت؛ یعنــی دیگــر 

نمی شــود آن را جبــران  کــرد.
امــا نبایــد فرامــوش کــرد ایــن تــراژدی در کانتکســت 
رویدادهایــی رخ داد کــه از حملــه بــه کاروان ســلیمانی 
ــن رویدادهــای رخ داده  ــی در مت ــود. یعن آغــاز شــده ب
بــود کــه در آن ســازمان های اطاعاتــی بســیاری دســت 
داشــتند. در واقــع سرنشــینان هواپیمــا قربانــی نــه تنهــا 
ــه  ــل ک ــران، ب ــتقر در ته ــی مس ــنل نظام ــزش پرس لغ
جنــگ اطاعاتــی دو اردوگاه در میــدان جنــگ شــدند. 
بعنــی اگــر حادثــۀ کشــتن ســلیمانی رخ نمــی داد؛ ایــن 

حادثــه جگرخــراش هــم قطعــاً رخ نمــی داد.
بــه هــر رو، نفــس اعتــراف روحانــی و پذیرفتــن 
مســوولیت و اعــام آماده گــی بــرای جبــران خســاره از 
ســوی ایــران، گام مثبــت و شــجاعانه یی اســت کــه باید 
آن را ســتود. زیــرا در گذشــته، نــه شــوروی، نــه امریکاو 
نــه اوکرایــن هیچ کــدام در رویدادهــای هماننــد حاضــر 
بــه اعتــراف و پوزش خواهــی و پرداخــت غرامــت بــه 

ــد. ــگان نشــده بودن ــای جانباخت خانواده ه
ــرد  ــروف نب ــول مع ــه ق ــد ل ــا بای ــه، م ــن هم ــا ای ب
پلنگ هــا را از فــراز چــکاد بلنــد کــوه بــه تماشــا 
ــم. همراهــی  ــظ کنی ــی خــود را حف بنشــینیم و بی طرف
ــری  ــو و جبهه گی ــا یک س ــوازی ب ــی و هم ن و هم نوای
ــی  ــه، آن هــم در حال ــر یک ســوی دیگــر منازع در براب

کــه اطاعــات دقیقــی از وضعیــت راســتین امــر نداریم، 
ــه  ــون حادث ــت. اکن ــی نیس ــت و خردورزانه ی کار درس
رخ داده اســت و ایــران گنــاه آن را بــه گــردن گرفتــه و 
حاضــر بــه پرداخــت جبــران خســاره اســت. امــا نبایــد 
بــرای محافــل و حلقاتــی کــه در صــدد کار چاق کنــی 
و خــت کــردن آب بــرای ماهی گیــری از ایــن رویــداد 

ــرد. ــی ک ــانی و پای کوب ــت افش ــد، دس ــاک ان دردن
ــا  ــاب راکت ه ــگام پرت ــود را در هن ــای خ ــران فض ای
بســته بــود. امــا چــون خطــر واکنــش متقابــل امریــکا، 
می رفــت، ســامانه های پدافنــد هوایــی کمــاکان در حــال 
آمــاده بــاش کامــل به ســر می بردنــد. در همچــو مــوارد 
ــامانه های  ــه س ــا ب ــایی هواپیماه ــای شناس ــد کده بای
پدافنــد هوایــی داده شــود. چــون دســتگاه های روســی 
دارای یــک نشــانگر تشــخیص از خــود و بیگانــه انــد. 
معمــوالً کدهــای هواپیماهــای خــودی همــه در حافظــۀ 
کامپیوتــری از پیــش ضبــط می باشــند. در نتیجــه، اگــر 
کــدام پرنــده بیگانــه در ســاحه دیــد رادارهــا ناگهانــی 
ظاهــر شــوند، ســامانه خــودکار اتوماتیــک بــه ســوی آن 

ــد. ــلیک می کن ش
بــا ایــن هــم احتمــاالً اشــتباه از آنجــا ناشــی شــده باشــد 
ــامانه  ــه س ــی ب ــای اوکراین ــرواز هواپیم ــد پ ــا ک ــه ی ک
ــم  ــا ه ــد و ی ــده باش ــت داده نش ــی درس ــد هوای پدافن

درســت ثبــت نشــده باشــد.
ــت.  ــی اس ــألۀ تخنیک ــک مس ــن ی ــورت ای ــر ص در ه
کوچکتریــن اشــتباه می توانــد، باعــث هدف گیــری 
ــم  ــن تصــور می کنی ــال چنی ــرای مث نادرســت شــود. ب
 uk00066555 کــه کــد شــفری هواپیمــای اوکراینــی
ــگام راجســتر شــدن  ــک عــدد هن ــوده باشــد. اگــر ی ب
ــا  ــن هواپیم ــرده رادار ای ــود، در پ ــت ش ــت ثب نادرس
همچــون پرنــده بیگانــه نشــان داده می شــود. در نتیجــه 
ــاالت  ــوالً در ح ــرد. معم ــرار گی ــدف ق ــد ه می توان
ــه  ــره ب ــق مخاب ــفرها از طری ــه ش ــراری این گون اضط
ــد  ــون بای ــود. اکن ــتاده می ش ــی فرس ــای نظام واحده
تحقیــق شــود کــه اشــتباه از کجا صــورت گرفته اســت. 
بــرای پــی بــردن بــه مســأله باید بــا سیســتم کار ســامانه 
بســیار پیچیــدۀ الکترونیکــی و راداری دســتگاه های 
ــون  ــود. چ ــنا ب ــی آش ــر‹ ام 1 روس ــور - ام 1 و پانس ت
ــم  ــت نمی توانی ــن اس ــتیم، روش ــناس نیس ــا کارش م
ــان  ــر کارشناس ــا اکنون5۰نف ــم. ام ــه داوری کنی در زمین
ــی ســر گــرم کار  ــأت کارشناســان ایران ــی و هی اوکراین
هســتند و تــا پایــان یافتــن تحقیقــات و تهیــه گــزارش 
کارشناســی نمی تــوان در زمینــه ابــراز نظــر کــرد. بایــد 
دانســت کــه ایــران بیشــتر بــه خاطــر پیامدهای سیاســی 
ــت  ــوولیت و پرداخ ــن مس ــه پذیرفت ــر ب ــأله حاض مس
جبــران خســارت برآمــده اســت. ورنــه مطابــق حقــوق 
بین الــدول می توانســت ادعــا کنــد کــه وضعیــت 

ــود. ــاژور ب ــورس م جنگــی و ف

ارزیابی عینی از باژگونی هواپیمای اوکراینی
عزیز آریانفر
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

فیلــِم »قصــر شــیرین« کــه تــا حــال چندیــن  جایــزه را در 
بخش هــای مختلــف از جشــنواره های داخــل ایــران و 
شــماری از جشــنواره های منطقه یــی بــه دســت آورده، 
ــل  ــر شــده و از طریــق انترنــت قاب ــه تازه گــی همه گانی ت ب
ــدک  ــل ان ــه و عوام ــا هزین ــم ب ــن فیل ــت. ای ــترس اس دس
ســاخته شــده و عــالوه بــر توجــه برخــی از جشــنواره ها، 
نــگاه منتقــدان جــدی فیلــم را نیــز بــه همــراه شــده اســت.
ــه  ــن فیلم نام ــِن بهتری ــیمرغ بلوری ــت س ــم توانس ــن فیل ای
و ســیمرغ بلوریــِن بهتریــن موســیقی متــن را از جشــنواره 
ــز  ــم جوای ــن فیل ــن ای ــد. همچنی ــب کن ــر کس ــم فج فیل
ــر  ــن بازیگ ــی و بهتری ــن کارگردان ــم، بهتری ــن فیل بهتری
ــت آورد.  ــه دس ــانگهای ب ــم ش ــنوارۀ فیل ــرد را از جش م
ــواده  ــه خان ــد ک ــد بگوی ــده و می خواه ــیرین آم ــر ش قص
مهــم اســت و بایــد اعضــای خانــواده پشــتیبان و یــار هــم 
ــت و در آن،  ــی اس ــۀ اجتماع ــیرین، قص ــر ش ــند. قص باش
ــه  ــه نقــش گرفت ــخ زنده گــی ب داســتانی از داســتان های تل

شــده اســت. 
مــوردی کــه نــگاه مخاطبــان جــدی فیلــم و منتقــدان را بــه 
همــراه دارد، بهتریــن نقش آفرینــی بازیگــران قصــر شــیرین 
ــه دوش دارد،  اســت. حامــد بهــداد کــه نقــش اصلــی را ب
بهتریــن بــازی را انجــام داده و ســارا- بازیگــر ُخــرد ســال 
قصــر شــیرین- بــا کنجــکاوی و شــیرین کاری هایــش بــه 

حــالوت و هیجــان فیلــم افــزوده اســت.
ــام  ــه ن ــاله ب ــردی 42 س ــارۀ ف ــیرین درب ــتان قصــر ش داس
جــالل مــرادی اســت کــه در طــی تصادفــی باعــث مــرگ 
رســمی  دادگاه  در  تصــادف  امــا  می شــود؛  شــخصی 
غیرعمــد شــناخته شــده و از نظــر قاضــی، او پــس از 
گذرانــدن دوران زنــدان همســر و همــۀ فرزندانــش را ترک 
کــرده و بــه شــهری دیگــر ســفر می کنــد و بــا زن دیگــری 
ازدواج می کنــد. پــس از دو ســال بــه شــهرش بــاز 
ــت... ــرده اس ــرده و م ــزی ک ــکتۀ مغ ــش س ــردد. زن می گ
ــه جــالل نشســته و  ــاز می شــود ک ــی آغ ــا صحنه ی ــم ب فیل
از دور بــه مــادر و کودکــی نــگاه می کنــد.  ایــن صحنــه در 
خدمــت داســتان فیلــم اســت، زیــرا جــالل مدتــی اســت 

کــه زن و بچه هــای خــود را رهــا کــرده و ایــن صحنــه بــه 
ــد. ــان می ده ــود را نش ــواده خ ــی دوری او از خان گونه ی

ــد  ــا تأکی ــردان روی بچه ه ــم، کارگ ــدای فیل ــان ابت از هم
می کنــد، زیــرا موضــوع اصلــی فیلــم رابطــۀ جــالل 
ــرای  ــت. ب ــش اس ــا بچه های ــداد( ب ــد به ــازی حام ــا ب )ب
ــۀ  ــه خان ــالل ب ــدن ج ــد از وارد ش ــه بع ــد دقیق ــال چن مث
ــرای  ــدان را ب ــادی گل ــد بچــه تعــداد زی ــش، چن خواهرزن
فــروش می آورنــد. در ایــن صحنــه ماشــین جــالل روشــن 
ــک  ــالل کم ــه ج ــه ب ــتند ک ــا هس ــن بچه ه ــود و ای نمی ش
ــد از  ــه بع ــن صحن ــدازد. ای ــین را راه بین ــا ماش ــد ت می کنن
ــد، چــون در انتهــای  ــدا می کن ــا پی ــم معن ــان فیل ــدن پای دی
ــی او  ــد زنده گ ــه رون ــتند ک ــالل هس ــای ج ــم، بچه ه فیل

را تغییــر می دهنــد.
ــا  ــود را ب ــای خ ــود بچه ه ــور می ش ــی مجب ــالل وقت ج
خــود همــراه کنــد، در صحنه یــی تصمیــم می گیــرد آن هــا 
را در خانــه تنهــا بگــذارد و فــرار کنــد، امــا در صحنه یــی 

ــای  ــی از نقص ه ــدان، یک ــی از منتق ــاور برخ ــه ب ــه ب ک
فیلم نامــه نیــز محســوب می شــود، موتــری بــه طــور 
کامــاًل تصادفــی ســر راه موتــرش ســبز می شــود و جــالل 

نمی توانــد بچه هایــش را تنهــا بگــذارد. 
ــا بچه هایــش راهــی ســفر  از همــان ابتدایــی کــه جــالل ب
می شــود، هــوا گرفتــه و بارانــی اســت. ایــن شــرایط 
ــا  ــدان و حت ــا فرزن ــالل ب ــۀ ج ــان دهندۀ رابط ــی نش هوای
ــراه  ــا را هم ــه بچه ه ــالل از این ک ــت. ج ــدش اس زن جدی
ــبی  ــاد دلچس ــار زی ــت و رفت ــت اس ــود آورده، ناراح خ
ــی،  ــت مدت ــد از گذش ــدارد. بع ــر ن ــل موت ــراد داخ ــا اف ب
هــوا متعــادل می شــود و روابــط افــراد درون ماشــین 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــد اش ــن بای ــود. همچنی ــر می ش ــم بهت ه
در  را  بچه هــای جــالل  فیلــم،  ابتــدای  در  کارگــردان 
عقــب ماشــین قــرارداده و همســر جدیــد جــالل کنــار او 
در ســیت پیــش روی نشســته اســت کــه ایــن موضــوع بــه 
ــش را نشــان  ــودن جــالل از فرزندان ــر، دور ب ــان تصوی زب

ــالل ،  ــر ج ــن همس ــا رفت ــم و ب ــای فیل ــد. در انته می ده
ــک  ــه نزدی ــن نکت ــیند و ای ــده می نش ــار رانن ــرش کن پس

ــد. ــان می ده ــش را نش ــه فرزندان ــالل ب ــدن ج ش
ــی  ــود، یعن ــای خ ــه از بچه ه ــت ک ــخصیتی اس ــالل ش ج
ــن  ــزان اســت و فیلم ســاز ای ــوادۀ خــود گری از همــان خان
هــدف را داشــته تــا در طــول فیلــم جــالل را متحــول کنــد. 
ــالل را  ــه ج ــد و توج ــم می افت ــه در فیل ــی ک ــن اتفاق اولی
ــای  ــد، ماجــرای آق ــه زنده گــی گذشــته اش جلــب می کن ب
ــه  ــه ب ــی دارد ک ــای داوودی گلخانه ی ــت. آق داوودی اس
ــدازی  ــا را راه ان ــالل( آن ج ــابق ج ــیرین )زن س ــک ش کم
ــر  ــای داوودی س ــۀ آق ــه گلخان ــاد ب ــیرین زی ــرده و ش ک
مــی زده اســت. همیــن موضــوع جــالل را عصبانــی 
ــای  ــۀ آق ــه گلخان ــا جــالل ب ــود ت ــبب می ش ــد و س می کن
داوودی ســر بزنــد. در ایــن قســمت یکــی از نقــاط خــوب 
داوودی  آقــای  بــه  جــالل  می رســد.  فــرا  فیلم نامــه 
ــم  ــه کم ک ــد ک ــش می کش ــر زبان ــد و از زی ــک می کن ش
می خواســته بــه شــیرین نزدیــک شــود. او در ایــن قســمت 
ــرده و  ــت نک ــه او خیان ــش ب ــه زن ــد ک ــرا می فهم از ماج
ــوادۀ قدیمــی  ــه خان همیــن موضــوع کمــی او را نســبت ب

خــود مشــتاق تر می کنــد.
یکــی از نقــاط مثبــت در فیلم نامــه ایــن اســت کــه 
ــق  ــم خل ــدون حضــور فیزیکــی اش در فیل شــخصیتی را ب
کــرده اســت. شــیرین، زن قبلــی جــالل در فیلــم نشــان داده 
ــرای  ــیار ب ــم بس ــخصیت در فیل ــن ش ــا ای ــود، ام نمی ش
مخاطــب مهــم اســت و موجــب آغــاز تحــول در جــالل 
ــد و تنهــا در  ــچ گاه نمی بین ــده، شــیرین را هی می شــود. بینن
مــوردش از زبــان ســایر شــخصیت ها می شــنود. ایــن نکتــه 
ــق شــخصیت  ــای فیلم نامه نویســی در خل یکــی از روش ه
را بــه مــا آمــوزش می دهــد؛ خلــق یــک شــخصیت از ایــن 
راه کــه شــخصیت های دیگــر در مــورد او صحبــت کننــد. 
ــا  ــوارد حت ــی م ــخصیت در بعض ــق ش ــن روش در خل ای
ــب آن شــخصیت را  ــه مخاط ــی اســت ک ــر از زمان موفق ت
ببینــد؛ چــون وقتــی مخاطــب شــخصیتی را نبینــد و تنها در 

ــود. ــر می ش ــنود کنجکاوت ــورد او بش م

اولیــن نکته یــی کــه دربــارۀ »مهتــاب در کویــر« 
ــق  ــر حقای ــه بیانگ ــت ک ــن اس ــت ای ــد گف بای
تلــخ و رنــج آور، آشــکارا و پنهــان دوشــیزه گان، 
ــان و مــادران افغانســتان می باشــد؛ از اقــدام  زن
خجســته الهــام کــه در راســتای تهیــه، ترتیــب 
ــی را  ــات فراوان ــاب زحم ــن کت ــن ای و تدوی
ــان  ــی و امتن ــراز قدردان ــد، اب ــده ان ــل ش متقب
نمــوده، قدم شــان را اســتوار و قلم شــان را 
پُربــار تمنــا و بــه مثابــۀ رهــروان زبــان و ادب 
ضمــن آنکــه توفیقــات مزید شــان را از پیشــگاه 
ایــزد الیــزال، بــا کمال اســتدعا مــی دارم - آرزو 
ــا در غنامنــدی آفرینش هــای علمــی،  ــرم ت می ب
ــرارزش  ــاب و پُ ــی و پژوهشــی بکــر، ن تحقیق
ایــن پژوهنــده جــوان، فزونــی ارازانــی نمایــد. 
آنچــه در ایــن خامــه از دیــد مــن برجســته گی 
ــه و داوری  ــورد بی طرفان ــا برخ ــت همان داش
بــه دور از غــرض و مرضــی اســت کــه میــزان 
ــی دارد؛  ــه آن معطــوف م ــده را ب اعتمــاد خوانن
ــه خصــوص صفحــات: 21 / 33 / 37 / 45 /  ب
 / 99 / 96 / 94 / 77 / 76 / 74 / 67 / 51 / 46
 / 124 / 123 / 121 / 119 / 109 / 104 / 103

134 / 133 / 131 / 129
عالوتــًا مســوولیت خویــش می پنــدارم تــا 
ــای  ــدان کتاب ه ــه من ــه عالق ــش را ب خواندن

ــم.  ــنهاد کن ــتانی پیش داس
ــود  ــن نســل ســرگردان ب ــی از ای ــاب جزی مهت

ــای دور و درازش را  ــه آرزوه ــیدن ب ــه رس ک
ــد.  ــا می دی ــمان و دری ــط در آس فق

بــه آنچــه در بــاال گفتــم و نوشــتم، ادامــه 
ــر از  می دهــم کــه آفریــدۀ خجســته الهــام بصی
ــن  ــن ای ــت و م ــوردار اس ــی الزم برخ تازه گ

ــم.   ــی یافت ــت غن ــر را نهای اث
ــگاه تجربیــات موفــق  ــر، آزمون مهتــاب در کوی
و ناموفــق اســت. ایــن کتــاب داســتان را یــک 
ــاه، یــک ســال و ســال های ســال  روز، یــک م

بخوانیــد!

روایتی تلخ از زنده گی در قصر شیرین

طعـم تلـخ مهتـاب و کـویر با خـون
زاده  وکیـل  الدیـن  دوکتورکـرام  شـیهد  والیتـی   شـفاخانه  آمریـت 
سـمنگان ازتمـام داوطلبـان واجد شـرایط دعـوت می نماید تادرپروسـه 
داوطلبـی 3قلـم محروقـات شـامل 58,000 کیلـو گـرام ذغـال سـنگ ،  
30,000کیلوگـرام چـوب سـوخت  و 1,700 کیلـو گرام گازمایـع (مورد 
MoPH/GDCM/HPR/SMGPH/ ضرورت دارای نمبرتشـخیصه

NCB/G004/1399 اشـتراک نموده ، نقل چاپ شـده ویاسافت کاپی 
شـرطنامه مربوطه را ازشفاخانه والیتی شـیهددوکتورکرام الدین وکیل زاده 
وهمچنـان درمرکـز از پروژه ریفورم شـفاخانه هـا - وزارت صحت عامه 
باارائه درخواسـت ضم کاپی رنگه جواز فعالیت  و فورم تصفیه حسـابات 
مالیاتـی آخرین دوره  بدسـت آورنـد ، آفرهای خویـش را مطابق مندرج 
شـرایط شـرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته ازتاریخ 
نشـر اعـالن مـدت )21( روز تقویمـی الـی سـاعت 10 بجه قـل از ظهر 
تاریـخ 15 دلـو سـال مالـی 1399 بـه صندوق آفرهـا درشـعبه  مدیرایت 
اداری  شـفاخانه والیتـی شـهید دوکتورکـرام الدیـن وکیـل زاده  واقـع 
شـهرایبک والیت سـمنگان بگذارند.آفرهـای دیر رسـیده وانترنیتی قابل 

پذیـرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می باشـد.
تضمیـن آفر بصـورت پول نقد ویابانـک گرانتی قابل قبول مبلـغ 40000 
چهل هزارافغانی بوده جلسـه آفرگشـایی به روز سـه شـنبه تاریخ 15 دلو 
سـال مالی1399سـاعت 11:00 قبل ازظهر در سـالون کنفرانس شـفاخانه 
والیتـی  شـهید دوکتورکـرام الدین وکیل زاده  به حضورداشـت اشـتراک 

کننده گان و هیئت مؤظـف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شـفاخانه والیتـی شـهید دوکتورکـرام الدیـن وکیـل زاده سـمنگان       
     0744698292: نمبرتمـاس 

2.  پروژه اصالحات شفاخانه ها - وزارت صحت عامه 
نمبرتماس: 0700892888    

ــوب،  ــم محروقات)چ ــدارکات )3( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــهید  ــی ش ــفاخانه والیت ــع( ش ــنگ وگازمای ــال س ذغ

ــل زاده  ــن وکی ــرام الدی دوکتورک

هارون مجیدی

بهزاد برمک


