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دوِر دنیــا در سال 2019 بزرگ ترین متحد ترامپ 
در انتخابات آینده کیست یا چیست؟
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اعلام  انتخاباتلی  شلکایات  کمیسلیون  در  مسلووالن 
کلرده انلد کله املروز چهارشلنبه، 15 جلدی تصمیلم و 
فیصللۀ نهایلی دربلارۀ شلکایت ها از جملله ۳۰۰ هلزار 
رأی جنجاللی را اعلام خواهنلد کلرد. آنان گفتله اند که 
 ۳۰۰ دربلارۀ  فیصله هلا  و  تصمیم گیری هلا  ایلن  بیشلتر 
هزار رأی جنجالی اسلت که براسلاس »قانلون انتخابات، 
طرزالعمل هلا، لوایلح و در چارچلوب موضوعلات فنلی« 
گرفته خواهد شلد. مسلووالن در این کمیسلیون اطمینان 
داده انلد کله تصمیلم کمیسلیون شلکایات ملورد قبلول 
»شلهروندان« و »تیم هلای انتخاباتی« قلرار خواهد گرفت.

اختلاف روی بیلش از ۳۰۰ هلزار رأی جنجاللی، رونلد 
انتخابلات را بله بن بسلت بلرده و اعلام نتیجلۀ ابتدایلی 
را هلم بله تأخیلر انداختله بلود. تقریبلًا تملام دسلته های 
انتخاباتلی خواهلان ابطلال ایلن ۳۰۰ هلزار رأی بودنلد/

هسلتند و آن را »تقلبلی« و »غیرشلفاف« می داننلد. در این 
میلان، تنهلا دسلتۀ انتخاباتی »دولت سلاز« موضع روشلن 
انتخاباتلی  دسلته های  نداشلت/ندارد.  ملورد  ایلن  در 
مخاللِف شلمارش ایلن ۳۰۰ هلزار رأی مدعی انلد که از 
میلان ایلن شلمار رای، 1۳7هلزار و 6۳۰ آن »ناشلناخته«، 
1۰2هلزار و 12 رأی خلارج از زملان رای دهلی ثبت و به 
صندوق هلا ریختله شلده و حلدود 5۰ تا 7۰ هلزار دیگر 
مشلابه و یا تکلراری اند که کمیسلیون انتخابات آن را در 

جملع رای هلای پلاک اضافه کرده اسلت.
حسلاب  یلک  ریاسلت جمهوری  انتخابلات  ناملزد  هلر 
کاربلری دارنلد کله از طریق آن، بله شلرکت »درمالوگ« 
-شلرکت برگلزار کننلدۀ انتخابلات ریاسلت جمهوری- 
وصلل انلد. ایلن حسلاب کلم و کیلف آرا در شلرکت 
درماللوگ را بله صلورت آنایلن و بله موقع بله نامزدان 
مخابلره می کنلد. ناملزدان معتلرض مدعلی اند کله وقتی 
»سلرور  بله  بایومتریلک  دسلتگاه های  اطاعلات  تملام 
مرکلزی« شلرکت درماللوگ افلزوده شلد و رونلد انتقال 
اطاعلت از دسلتگاه های بایومتریک رسلمًا پایلان یافت، 

سلایت ایلن شلرکت،...                      ادامـه صفحـه 3

درحالی که حق آزادی بیللان و دسترسلی به اطاعات از جانِب 
دوللت تهدیلد می شلود، بحلث مذاکلرات صللح با طالبلان نیز 
نگرانی هایلی را بلرای رسلانه ها ایجلاد کلرده که ممکن اسلت 
در فرجلام آن، آزادی بیلان قربانلی شلود. املا اکنلون کله یلک 
دوللِت متفاوت تلر از طالبلان بر افغانسلتان حاکم اسلت، انتظار 
ایلن اسلت کله آزادی بیلان در شلعاِع صللح بلا طالبلان ذوب 
نگلردد. املا متأسلفانه از یلک طلرف بی میللی برخلی حلقلات 
در دوللت نسلبت بله آزادی بیلان کله منافلع شلخصیِ  آن ها را 
صدمله می زنلد و از جانب دیگلر عدم تعریف درسلِت فضای 

بلاز و دموکراتیلک در نهادهلای دولتلی و قوانیلن اعماللی و 
برداشلت های دیوان سلاالرانه، دو عامللی انلد کله آزادی بیان و 
حلِق دسترسلی به اطاعات را در کشلور به چالش کشلیده اند. 
حلقلۀ  و  غنلی  آقلای  اعماللی  سیاسلت  اول،  ملورد  در   
نازک اندیلش در حکومت داری او، سلبب محلدود کردن آزادی 
بیلان شلده اسلت و در ملورد دوم علدم تطابلق قوانیلن  فرعی 
و اداری بلا روح قانلون اساسلی کشلور، عاملی بلر محدودیت 
آزادی بیلان و مانعلی بلرای دسترسلی بله اطاعلات پنداشلته 

... می شلوند. 

کمیسیون شکایات امروز راجع

 به 300 هزار رأی جنجالی فیصله خواهد کرد؟

چرا دسترسی به اطالعات در افغانستان محدود شده  است؟

کمیسیون حقوق بشر: 

نزدیک به 11 هزار غیرنظامی در سال 
2019 کشته و زخمی شده اند

بخش ویژۀ کنترل 
ویروس کرونا در کابل ایجاد شد

کمیسللیون مسللتقل حقللوق بشللر کشللور بللا 
نشللر گللزارش سللاالنه خللود می گویللد کلله 
در سللال 2۰19 میللادی نزدیللک بلله یللازده 
افغانسللتان کشللته و  در  هللزار غیرنظامللی 

زخمللی شللده اند.
ایللن کمیسللیون دیللروز در یللک نشسللت 
خبللری در کابللل، گللزارش سللاالنه خللود از 
تلفللات غیرنظامیللان را نشللر کللرد کلله ایللن 
گللزارش نشللان می دهللد تلفللات غیرنظامیللان 
در افغانسللتان در سللال 2۰19 میللادی، 7 

درصللد کاهللش یافتلله اسللت.
نعیللم نظللری معللاون ایللن کمیسللیون گفللت: 
در  نظامللی  غیللر   772 هللزار   1۰ »تعللداد 
جریللان سللال 2۰19 در افغانسللتان در جریللان 

جنللگ و حمللات جللان باخته انللد«.
آقللای نظللری گفللت: »ایللن قربانیللان٬ 6 هللزار 
و 845 مللرد٬ 2 هللزار و 696 طفللل، 974 زن 
را شللامل می شللوند کلله در جریللان حمللات 
طالبللان٬ داعللش٬ نظامیللان دولتللی و نیروهللای 
خارجللی٬ ماین هللای کنللار جللاده ای٬ پرتللاپ 
از سللوی  پاکسللتان و  از خللاک  راکت هللا 

افللراد ناشللناس کشللته و زخمللی شللده اند«.
او افللزود: »مجمللوع ایللن ارقللام در مقایسلله 
بللا سللال قبللل 7 درصللد کاهللش تلفللات غیللر 
نظامیللان در سللال 2۰19 را نشللان می دهللد 
کلله از ایللن میللان در تلفللات مللردان 1۳ 
درصللد کاهللش را نشللان داده و مبیللن افزایش 
۳ درصللدی در تلفللات زنللان و کمتللر از یللک 

درصللد افزایللش در تلفللات اطفللال اسللت«.
بللر اسللاس معلومللات کمیسللیون حقللوق 
بشللر، در سللال 2۰18 میللادی، 11 هللزار 
7۰۰ غیللر نظامللی شللامل زنللان و کللودکان در 
افغانسللتان کشللته و زخمللی شللده بودنللد.

آقللای نظللری، طالبللان را عامللل 71 درصللد 
کل تلفللات غیللر نظامیللان در سللال 2۰19  
توصیللف کللرده، گللروه داعللش٬ را عامللل 
5 درصللد تلفللات غیرنظامیللان و نیروهللای 
دولتللی و نظامیللان خارجللی  را عوامللل 14 

درصللد کل ایللن تلفللات خوانللد.
باوجللود ایللن وی تصریللح کللرد کلله میللزان 
تلفللات ملکللی در جریللان حمللات مخالفیللن 
27 درصللد و در حمللات نیروهللای دولتللی و 
نظامیللان خارجللی در جریللان ایللن سللال 44 

درصللد کاهللش رونمللا شللده اسللت.
معللاون کمیسللیون حقللوق بشللر عللاوه کللرد 
کلله بلله شللمول تلفللات غیللر نظامیللان در 
جریللان امسللال نزدیللک بلله 58 هللزار غیللر 
نظامللی در جریللان 1۰ سللال گذشللته کشللته و 

زخمللی شللده اند.

وزارت صحلت عامله کشلور، بخش ویلژۀ کنترول 
افغان-جاپلان در  ویلروس کرونلا را در شلفاخانۀ 

شلهر کابلل ایجلاد کرد.
ایلن بخلش دیلروز در کابلل افتتاح شلد کله دارای 
صلد بسلتر مجهز بلا تملام امکانلات آملاده گردیده 

ست. ا
عامله،  صحلت  وزیلر  فیلروز  فیروزالدیلن  داکتلر 
پیش گیلری و کنتلرل ویلروس کرونلا را در کشلور 
گفلت:  خوانلده  عامله  صحلت  وزارت  اولویلت 
»وزارت صحلت عامله، ایلن بخلش را بله منظلور 
کنتلرل ویلروس کرونلا و جلوگیلری از انتشلار آن 
آملاده نملوده اسلت. هم چنان در والیات کشلور نیز 

چنیلن تدابیلر گرفتله شلده اسلت.«
آقلای فیلروز بیلان داشلت کله کله خوشلبختانه تلا 
کنلون هیلچ واقعله مثبلت ایلن ویلروس در کشلور 
ایلن  شلیوع  صلورت  در  و  اسلت  نشلده  تثبیلت 
ویلروس، مبتایلان در ایلن مرکلز تحلت مراقبلت 

می گیرنلد. قلرار 
او گفلت که بخش البراتورهلای این وزارت توانایی 
تشلخیص ده نوع ویروس را دارد و داکترانی که در 
ایلن بخش توظیف شلده اسلت، افلراد متخصص و 

بلا تجربه اند.
بلرای  عامله  صحلت  وزارت  هلم،  سلویی  از 
پیش گیلری از ایلن ویلروس، تیم های صحلی را در 
فرودگاه هلای هوایلی کابلل، بللخ، کندهلار و هرات 
کله در آن پروازهلای بین الملللی صلورت می گیلرد 
توظیلف نملوده و مسلافران را ملورد ارزیابلی قرار 
کشلور  زمینلی  مرزهلای  در  هم چنلان  می دهنلد. 
نیلز تیم هلای صحلی توظیلف شلده و مسلافران را 

سلکریننگ یلا ارزیابلی می کنلد.
ایلن  کنتلرل  و  پیش گیلری  کنلار  در  وزارت  ایلن 
ویلروس، برنامه هلای آگاهی دهلی را در ایلن زمینله 

نیلز راه انلدازی کلرده اسلت.
تلب، سلرفه و تنگلی نفلس از اعلراض اولیله ایلن 
شسلتن  ماسلک،  از  اسلتفاده  می باشلند.  ویلروس 
دسلت ها بلا صابلون و ملواد ضلد عفونلی کننلده و 
بلنلد بلردن مقاوملت بلدن از ملوارد مهلم وقایه در 

برابلر ایلن ویلروس گفته شلده اسلت.

روح اهلل بهزاد

رسانه های داخلی در یک نامۀ اعتراضی:
افغانستان در عرصۀ دسترسی به اطالعات عقب گرد داشته است

ارگ:  از این اعتـراض خفـه نیستیـم
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در سللال های اخیللر در دولللت وحللدت ملللی، حللِق آزادی بیللان 
و دسترسللی بلله اطاعللات، روزگارِ خوشللی نللدارد. این کلله روز 
گذشللته مسللووالِن رسللانه ها در کابللل طللی یللک گردهمایللی 
خواسللتار ارزش گللزاری حکومللت بلله حللِق آزادی بیللان و 
دسترسللی بلله اطاعللات شللدند و دولللت را مکلللف دانسللتند کلله 
در خصللوِص مسللایل مختلللف پاسللخ ده باشللند، نشللان از آن دارد 
کلله بی میلللی دولللت بلله آزادی بیللان و گاه مانع تراشللی در برابللر 
آن، رسللانه ها را بلله سللتوه آورده  اسللت. برخللی وزارت خانه هللا 
و ریاسللت خانه های دولتللی از دادن اطاعللات بلله رسللانه ها 
خللود داری می ورزنللد و حتللا حکم هللا و سلللیقه هایی از طللرِف 
ارگ ارایلله شللده کلله برخللی ادارات را از پرسللِش رسللانه ها 
محفللوظ سللاخته اسللت. همین گونلله برخللی از نهادهللای دولتللی 
در برابللر اقدامللاِت سللوال برانگیز و فسللادآلودی کلله انجللام 
می دهنللد، اصللًا پاسللخ ده نیسللتند و ایللن ِشللمای دولتی سللت 
کلله بللا حمایللت جامعللۀ جهانللی در ایللن نزدیللک بلله بیسللت 

سللال ایجللاد و اداملله یافتلله اسللت! 
متأسللفانه اقدامللات سللال های اخیللِر دولللت در برابللر رسللانه ها 
و حللق دسترسللی بلله اطاعللات، بی توجهللی بلله مقللام رسللانه 
بلله عنللوان قللوۀ بازدارنللدۀ فسللاد و همین گونلله مانللع شللدِن 
بسللیاری از افللراد و مسللووالن نهادهللای دولتللی از گفت وگللو 
بللا رسللانه ها، هملله و هملله نشللان از آن دارد کلله آزادی بیللان 
در افغانسللتان از ارزش  افتللاده و ایللن اقدامللات، برداشللت 
را  موجللود  حکومللِت  از  سللرکوب گرایانه  و  دیکتاتورانلله 
آیینلله داری کللرده اسللت. یعنللی در کشللوری کلله قانللون اساسللی 
دموکراتیللک و متعهللد بلله آزادی بیللان درج اسللت و ارزش هللای 
مرتبللط بللا آزادی بیللان لنگ لنللگان پللاس داشللته شللده اسللت، 
اخیللراً قصللدی بللرای خامللوش کللردِن ایللن آزادی از مجللاری 
رسللمی بللا وضللِع سللاختارهای ادارِی محدودکننللده بلله راه افتللاده 

اسللت. 
درحالی کلله حللق آزادی بیلللان و دسترسللی بلله اطاعللات از 
جانللِب دولللت تهدیللد می شللود، بحللث مذاکللرات صلللح بللا 
طالبللان نیللز نگرانی هایللی را بللرای رسللانه ها ایجللاد کللرده کلله 
ممکللن اسللت در فرجللام آن، آزادی بیللان قربانللی شللود. امللا 
اکنللون کلله یللک دولللِت متفاوت تللر از طالبللان بللر افغانسللتان 
حاکللم اسللت، انتظللار ایللن اسللت کلله آزادی بیللان در شللعاِع 
صلللح بللا طالبللان ذوب نگللردد. امللا متأسللفانه از یللک طللرف 
بی میلللی برخللی حلقللات در دولللت نسللبت بلله آزادی بیللان 
کلله منافللع شللخصیِ  آن هللا را صدملله می زنللد و از جانللب دیگللر 
عللدم تعریللف درسللِت فضللای بللاز و دموکراتیللک در نهادهللای 
دولتللی و قوانیللن اعمالللی و برداشللت های دیوان سللاالرانه، دو 
عاملللی انللد کلله آزادی بیللان و حللِق دسترسللی بلله اطاعللات را 

در کشللور بلله چالللش کشللیده اند. 
حلقللۀ  و  غنللی  آقللای  اعمالللی  سیاسللت  اول،  مللورد  در   
نازک اندیللش در حکومللت داری او، سللبب محللدود کللردن 
آزادی بیللان شللده اسللت و در مللورد دوم عللدم تطابللق قوانیللن  
فرعللی و اداری بللا روح قانللون اساسللی کشللور، عاملللی بللر 
محدودیللت آزادی بیللان و مانعللی بللرای دسترسللی بلله اطاعللات 

می شللوند.  پنداشللته 
آزادی  حامللی  اساسللی  قانللون  درحالی کلله  افغانسللتان  در 
بیللان و اندیشلله اسللت و بلله تأسللی از آن، قانللون دسترسللی 
بلله اطاعللات بللرای تطبیللق ایللن هللدف وجللود دارد؛ امللا در 
رویه هللای کاری و سللاختار مفهومللی اداره، بللا توجلله بلله روح 
اسللتبدادی و تصلللب اداری یللی کلله از گذشللته های دور باقللی 
مانللده اسللت، ارایللۀ اطاعللات امللری خللاف پرنسللیب اداری 
و نزدیللک بلله »خیانللت« تقلللی می شللود. هنللوز قانون هللای 
فرعللِی مللا حتللا در عرصللۀ حقوقللی و قضایللی در ایللن امللر بللا 
قانللون اساسللی همخوانللی و تطابللق نیافته انللد و ایللن مهم تریللن 

مشللکل مفهومللی بللرای دسترسللی بلله آزادی بیللان اسللت.  
بنابرایللن انتظللار داریللم کلله هللم دولللت سیاسللت هایش را در 
قبللال آزادی بیللان عللوض کنللد و بلله قانللون برگللردد، و هللم 
سللاختار و سیاسللت مفهومللِی اداره و رازداری بلله گونه یللی 
تعدیللل شللود کلله در آن حللِق دسترسللی مللردم بلله اطاعللات 
کلله قانللون آن وجللود دارد، ضایللع نگللردد. در غیللر ایللن دو 
صللورت، ایللن حکومللت بلله جایللی می رسللد کلله نمی توانللد 
تفاوتللی از امللارت طالبللان داشللته باشللد؛ مگللر این کلله یللک 

نسللخۀ پیشللرفته تِر آن باشللد! 

چرا دسترسی به اطالعات
 در افغانستان محدود شده  است؟

سیاست اعمالِی دولت و ساختار مفهومِی 
محدودکنندۀ آزادی بیان رفع گردند

دورِ دنیــا در سال 2019
پیش گفتار

بلا  جهللان  دوره یلی،  هلر  از  بیلش  املروزه 
شلده  مواجله  وجلودی  و  عینلی  تهدیلداِت 
گلرم  حلال  در  دایملًا  سلیاره یی  اسلت: 
مهاجرت هلا،  و  جنگ هلا  افزایلش  شلدن، 
دموکراسلی های در معلرض سلقوط، افزایلش 
چنیلن  در   . و...  دیگرهراسلی ها  و  تعصبلات 
کله گذشلت،  میادی یلی  سلال  در  شلرایطی 
اتفاقلاِت مهملی در عرصلۀ روابلط بین المللل 
رخ داده کله در تاریلخ جهان مانلدگار خواهند 
شلد. ایلن رویدادهلا در عرصه هلای اقتصادی، 
سیاسلی، نظاملی، اجتماعلی و هنری بله وقوع 
زیسلت  در  جدی یلی  اثلرات  و  پیوسلته اند 
اجتماعلی انسلان ها خواهنلد گذاشلت. در این 
نگاشلته، بله بخلِش مختصر املا مهملی از این 

پرداخلت. حلوادث خواهلم 

جنگ تجاری میان امریکا و چین
و  انسان هاسلت  هسلتِی  سرمنشلای  اقتصلاد 
بین المللل  تملام دولت هلا در عرصلۀ روابلط 
در تلاش کسلب منفعلِت اقتصلادِی بیشلتر به 
سلود کشلورِ خلود هسلتند و در ایلن میلان، 
از سلایر دولت هلا  بیلش  بلزرگ  قدرت هلای 
بلر اهمیت و حساسلیِت عرصۀ اقتصلاد واقف 
هسلتند. از مهم تریلن رویدادهلای اقتصادی یی 
کله در سلال گذشلته رخ داده اسلت، می تلوان 
بله جنلگ تجلاری میان امریلکا و چین اشلاره 
کلرد. جنلگ میلان امریلکا و چیلن که از سلال 
2۰18 بله واسلطۀاقدامات دوللت تراملپ آغاز 
یافلت و  بلود، در سلال 2۰19 شلدت  شلده 
اصلی تریلن  و  مهم تریلن  رویلداد جلزو  ایلن 
حلوادث عرصلۀ روابلط بین المللل به حسلاب 
می آیلد. ایلن رویداد نشلان می دهد کله امریکا 
از رشلد فزاینلدۀ اقتصلاد چیلن نگران اسلت!

منـع  پیمـان  از  ابرقدرت هـا  خـروج 
هسـته یی موشـک های 

از منظلر حقلوق بین المللل، یکلی از بارزترین 
تحلوالت در سلال 2۰19، خروج امریلکا و به 
دنبلال آن روسلیه به صلورِت رسلمی از پیمان 
بلوده  هسلته یی  میان بلرد  موشلک های  منلع 

ست.  ا

بخشش بلندی های جوالن به اسراییل
و  منطقله  سلطح  در  مهلم  اتفاقلاِت  از  یکلی 
بین المللل ایلن بلوده کله بلندی هلای جلوالن 
بله صلورِت یک جانبله از طلرف امریلکا بله 
اسلراییل بخشلیده شلد و بلا ایلن کار بدعلِت 
بین المللل  روابلط  در  خطرناکلی  و  جدیلد 

شلد.   پایه گلذاری 

تقابل نزدیک به جنِگ ایران و امریکا
حملله بله کشلتی ها در دریای عملان، حمله به 
تأسیسلات نفتی عربسلتان و نیز اقدام تهران در 
سلرنگونی پهپلاد امریکایلی، از جمله مهم ترین 
رویدادها در سلال گذشلته محسلوب می شوند 
برخلورد  احتملال  بی سلابقه یی  نحلو  بله  کله 
افزایلش  نظاملی در منطقلۀ خلیلچ فلارس را 
دادنلد. تشلدید تحریم هلای امریکا علیله ایران 
نیلز در سلرخط خبرهلای سلال گذشلته قلرار 
داشلت. بلدون شلک می تلوان گفلت کله این 
تحریم هلا تأثیلراِت مسلتقیمی بر جامعلۀ ایران 
و سلوق دادن ناامیلدی ناشلِی از آن بله سلمِت 

جنلگ خواهد داشلت.

خارجـِی  سیاسـت  اتخـاذ  و  عربسـتان 
جمـی تها

عربسلتان سلعودی به عنوان یکلی از بازیگران 
منطقلۀ خاورمیانله در طلول دهه هلای گذشلته 
در  محافظه کارانله  رویکلردی  داشلتن  بله 
عمدتلًا  و  بلوده  مشلهور  خارجلی  سیاسلت 
موجلود  وضلع  طرفلدار  بازیگلر  عنلوان  بله 
املا  اسلت؛  شلناخته شلده  تغییلر  مخاللِف  و 
در طلول دو سلال اخیلر رفتارهلای عربسلتان 
سلعودی در عرصلۀ منطقه یلی نشلانگِر عبلور 
این کشلور از سلنت محافظه کاری در سیاست 
خارجلی و تعقیب سیاسلت خارجلی تهاجمی 
بلوده اسلت. حمللۀ نظاملی تمام عیار بله یمن، 
حضلور فعلال و گسلترده در بحلران سلوریه 
ایلران،  برابلر  در  مقابله جویانله  و تاش هلای 
همگلی نشلان دهندۀ ایلن اسلت کله عربسلتان 
وارد مرحللۀ متفلاوت و جدیلدی در سیاسلت 

خارجلی خلود شلده اسلت. 

آینـدۀ  بـه  امیـدواری  و  کابـل  نشسـت 
افغانسـتان اقتصـادی 

اقتصلادی  مهلِم  اتفلاق  در سلال 2۰19 چنلد 
بلرای افغانسلتان رقلم خلورد کله از آن جمله 
آن،  در  کله  بلود  کابلل  نشسلت  برگلزاری 
املور  تجلاری،  و  اقتصلادی  روابلط  توسلعۀ 
مقاملات  میلان  ثبلات  و  صللح  و  زیربنایلی 
افغانسلتان و نماینلده گان پنلج کشلور آسلیای 
ترکمنسلتان،  ازبکسلتان،  )تاجیکسلتان،  میانله 
بیانیلۀ  یلک  طلی  قزاقسلتان(  و  قیرقزسلتان 
مشلترک به تصویب رسلید. نخسلتین محمولۀ 
را  افغانسلتان  کله  ل  الجلورد«  »راه  تراتزیتلی 
آذربایجان،گرجسلتان،  ترکمنسلتان،  طریلق  از 
دریلای سلیاه، ترکیه، دریلای مدیترانله به اروپا 
متصلل می کنلد ل بلرای ارسلال بله اروپلا بله 
اسلتانبول رسلید. همچنان در این سلال قرارداد 

احلداث خلط انتقلال بلرق 5۰۰ کیلووللت از 
ازبکسلتان بله افغانسلتان بله امضلا رسلید.   

 اجـاس سـران کشـورهای عـدم تعهد در 
کو با

اجلاس  دو  میزبلان  باکلو   2۰19 سلال  در 
نخسلت،  بلود.  بین الملللی  مهلم  همایلِش  و 
اجلاس سلران کشلورهای عضلو علدم تعهد 
بلا حضلور سلران 6۰ کشلور کله موضلوع آن 
چالش هلای  بله  مناسلب  و  مشلترک  »پاسلخ 
جهلان املروز« بلود و دوم، اجلاس »کمیتلۀ 
میلراث جهانلی سلازمان آموزشلی، علملی و 
فرهنگلی مللل متحد« بلا حضور 18۰ کشلور.

تظاهرات در آفریقا و آسیا
 تظاهلرات مردملی در سلودان کله زنلان نقش 
مهمی در آن داشلتند، منجر به سقوط حکومت 
تظاهلرات  شلد.  عمرالبشلیر  دیکتاتلوری 
الیحلۀ  علیله  تظاهلرات  بله  کله  هنگ کنلگ 
اسلترداد هنگ کنلگ نیلز شلناخته می شلود نیز 
یکلی از اتفاقلات مهلِم دیگلر در سلال 2۰19  
شلمرده می شلود. اعتراضلات سراسلری مردم 
ایلران کله بلا افزایلش سله برابری قیملت نفت 
آغلاز و سلپس به اعتراض به ُکل سیاسلت های 
حاکمیلت تبدیلل شلد، در نلوع خلود از بُعلد 
گسلترده گی و میلزان تلفلات جانی طلی تاریخ 

معاصلِر ایلن کشلور کم سلابقه بلود.

عنـوان  بـه  کمدیـن  یـک  انتخـاب 
اوکرایـن رییس جمهـور 

انتخلاب یلک کمدین بله عنلوان رییس جمهور 
اوکرایلن، یکلی از مهم تریلن خبرهای سیاسلِی 
سلال 2۰19 بله شلمار ملی رود. در دور دوم 
زلنسلکی،  والدیمیلر  اوکرایلن،  انتخابلات 
کمدیلن اوکراینلی و خلادم حلزب ملردم، طی 
پیلروزی فوق العلاده  توانسلت ششلمین  یلک 
رییس جمهلور ایلن کشلور شلود. او با کسلب 
7۳ درصد آرا پترو پوروشلنکو را شکست داد. 

نتیـجه گیری
آنچه گفته شلد، شلمایی از حوادث مهِم سلال  
گذشلتۀ میلادی اسلت کله سلرنخ های مهمی 
بین المللل  عرصلۀ  در  سیاسلی  تحلوالت  از 
در سلال 2۰2۰ بله دسلت می دهلد.  سیاسلت 
دشلواری های   2۰19 سلال  در  بین المللل 
فراوانلی را تجربله کلرده و مسللمًا بخشلی از 
ایلن دشلواری ها گریباِن سلال 2۰2۰ را خواهد 
گرفلت و تحلوالِت بزرگ تلری را بلرای سلال 

2۰21 نویلد یلا هشللدار می دهلد. 

آصف ایوبی
دانشجوی مقطع ماستری روابط بین الملل 
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بله  نسلبت  اعتراضلی  ناملۀ   یلک  در  داخللی  رسلانه های 
سلوی  از  اطاعلات«  بله  دست رسلی  شلدید  »محدودیلت 
دوللت انتقلاد کرده و می گوینلد که آزادی بیان در افغانسلتان 

اسلت.  داشلته  عقب گلرد 
مسلووالن ایلن رسلانه ها دیلروز سه شلنبه 15 دللو، در محلی 
کله قلرار بلود بنلای یادبلود خبرنلگاران )بنلای آزادی( آنجا 

سلاخته شلود، تجملع اعتراضی برپلا کردند.
مسلووالن رسلانه ها در ایلن حرکلت اعتراضلی از دوللت، 
جامعلۀ جهانلی و نهادهای حامی حقوق رسلانه ها خواسلتند 
و  اطاعلات  بله  دست رسلی  حلق  تحقلق  عرصلۀ  در  کله 
حمایلت از رسلانه ها تلاش کننلد تلا بله ایلن ترتیلب سلیر 
آزاد معلوملات، آزادی بیلان، رسلانه ها و دموکراسلی جلوان 

شلود. حفظ 
در ایلن ناملۀ اعتراضلی کله بله زبان هلای فارسلی و پشلتو 
توسلط دو عضلو ایلن تجملع بله خوانلش گرفته شلد، آمده 
اسلت که  افغانسلتان در عرصۀ دست رسلی بله اطاعات در 
سلال های اخیلر عقب گلرد داشلته اسلت و رسلانه ها نگلران 

»بدتلر شلدن« ایلن وضعیت هسلتند.
در این نامه که فهرسلت ۳۰ رسلانۀ داخلی ذکر شلده اسلت، 
افغانسلتان بله عنلوان مرگ بارترین کشلور بلرای خبرنگاران 
توصیف شلده اسلت. بله باور مسلووالن رسلانه ها، بله رغم 
خشلونت هایی کله علیه خبرنلگاران وجود دارد، رسلانه های 
افغانسلتان »آزادتریلن رسلانه ها« در منطقله  اند، املا چالش ها 
فلراروی دست رسلی بله اطاعلات، ایلن دسلت آورد را بلا 

خطلر رو بله  رو کرده اسلت.
در ناملۀ اعتراضلی رسلانه ها هم چنلان دوللت متهلم شلده 
اسلت کله بله قانلون »حلق دست رسلی بله اطاعلات« و 

دارد. پهللو  دو  برخلورد  آزاد  رسلانه های  از  حمایلت 
در ایلن نامله به صلورت مشلخص از نهادهای چلون دادگاه 
ادارۀ تلدارکات مللی،  امنیلت مللی،  عاللی، دادسلتانی کل، 
دفتلر رییس جمهلوری، وزارت املور خارجله، وزارت مالیه، 
بانلک مرکلزی، وزارت دفلاع مللی، وزارت املور داخلله و 
وزارت صحلت عامله بله عنلوان بسلته ترین نهلاد نلام بلرده 

است. شلده 
در ایلن نامله بله سانسلور تصویلری کله از جریلان نشسلت 
»الحلاق افغانسلتان بله ایتلاف جهانلی حمایلت از آزادی 
رسلانه ها«، از سلوی دفتر سلرور دانش، معاون دوم ریاسلت  
حکومت منتشلر شلد، بله عنلوان تازه ترین ملورد از برخورد 
دانلش،  دفتلر سلرور  اسلت.  اشلاره شلده  دوللت  دوگانلۀ 
عکسلی را از حاشلیه ایلن نشسلت منتشلر کلرد کله در آن 

تصویلر عبدالرشلید دوسلتم، معلاون اول ریاسلت حکوملت 
وحلدت مللی حلذف شلده بود.

در ایلن نامله با اشلاره به محدودیت دست رسلی به اطاعات 
تذکلر رفته اسلت کله »بی تفاوتلی و برخورد فریبنلدۀ« دولت 
در عرصله دست رسلی بله اطاعلات، به یک امر علادی بدل 
شلده اسلت و مشلکل دست رسلی به اطاعات در »سراسلر« 

نهادهای دولتی چشلم گیر اسلت.
بلا  افغانسلتان  نلی یلا نهلاد حمایت کننلدۀ رسلانه  های آزاد 
اشلاره بله نشسلت اعتراضلی مسلووالن رسلانه های کشلور 
گفتله اسلت کله بیشلتر از ۳۰ رسلانه مطلرح کشلور و 18 
نهلاد رسلانه  یی وضعیلت موجلود در زمینلۀ دست رسلی بله 
از  بیلان خوانلده و  بله آزادی  اطاعلات را تهدیلد جلدی 
دوللت، جامعلۀ جهانلی خواسلتند کله بله رفلع این مشلکل 

کنند. اقلدام 
نهلاد نلی هرگونله محدودیلت دست رسلی بله اطاعلات را 
خلاف قوانین نافذۀ کشلور می داند و از خواسلت رسلانه ها 
اطاعلات مجدانله حمایلت  بله  تأمیلن دست رسلی  بلرای 

می کنلد.
عبدالمجیلب خلوتگلر، رییلس اجرایلی نلی حمایت کننلده 
رسلانه های آزاد افغانسلتان می گویلد: وضعیلت دست رسلی 
بله اطاعلات از پنلج سلال بدین سلو رو بله وخاملت نهلاده 
اسلت و ملا در حالت بحرانلی ای قرار داریلم. آقای خلوتگر 
گفلت »اگلر دست رسلی بله اطاعلات وجود نداشلته باشلد 
بیلن  از  بیلان  آزادی  ابلزار  یلک  به عنلوان  رسلانه  ماهیلت 

می رود«.
همزملان باایلن، مسلووالن در ریاسلت حکوملت وحلدت 
مللی در واکنلش بله ایلن ناملۀ اعتراضی رسلانه های کشلور 
می گویلد کله سلخنگویان ارگ در یک سلال گذشلته 1 هزار  
و ۳78 ملورد بلا رسلانه ها اطاعلات ارایه کرده انلد که از این 
میلان 78۰ مصاحبلۀ تلفنلی، 1۰۳ اطاعلات، 54 میلز گرد، 8 

کنفرانلس و 18۰ کلیلپ خبلری بوده اسلت. 
وحیلد عملر، مشلاور فرهنگلی و امور اسلتراتژیک ریاسلت 
حکوملت وحلدت ملی عصلر دیروز در یک نشسلت خبری 
گفلت: حکوملت به پلاس داری از آزادی بیان متعهد اسلت و 
تلا هنوز بله 172 پرونلدۀ مرتبط بله خبرنلگاران در نهادهای 
پرونلدۀ   27 و  اسلت  شلده  رسلیده گی  قضایلی  و  عدللی 
کمیتلۀ مشلترک مصونیلت خبرنگاران به دادسلتانی فرسلتاده 
اسلت، 12 پرونلدۀ نهایلی شلده اسلت، 15 پرونلده در حال 

رسلیده گی قلرار دارد. 
از  حمایلت  صنلدوق  حکوملت  کله  گفلت  عملر  آقلای 

خبرنلگارن را ایجلاد کلرد و 1۰1 ملورد بلا خانوادۀ شلهدای 
اصلل رسلانه کملک صلورت گرفتله اسلت و ۳ میلیلون 9۰ 
هلزار افغانلی بلرای خانلوادۀ نیازمنلد اهلل رسلانه ها کملک 

اسلت.  کرده 
آقلای عملر گفت کله آزادی بیلان، آزادی زنان و رسلانه های 
از خلط قرملز حکوملت در مذاکلرات صلح اسلت. توشلیح 
بله  دسترسلی  کمیسلیون  اطاعلات،  بله  دسترسلی  قانلون 
اطاعلات، کمیتلۀ مشلترک مصونیلت خبرنلگاران و صنلدق 
حمایلت از رسلانه ها - خبرنلگاران از ملواردی اسلت کله 

دوللت بله آن توجله کرده اسلت.
ایلن مشلاور ریاسلت حکوملت وحلدت مللی گفلت کله 
از ایلن ناملۀ اعتراضلی خفله نیسلتند و تلاش می کننلد بله 

بگیلرد. مطلرح شلده رسلیده گی صلورت  مشلکات 
همچنلان، ریاسلت اجرایلی حکوملت وحدت ملی با اشلاره 
بله نشسلت اعتراضلی رسلانه ها گفتله اسلت کله آزادی بیان 
دسلت آوردهای  مهم تریلن  از  یکلی  آزاد،  رسلانه های  و 
مللی ملردم افغانسلتان اسلت و حراسلت و پاسلداری از این 
دسلت آورد ملی، وظیفه و مسلوولیت ما به حیث شلهروندان 

و مسلووالن دولتلی می باشلد.
در خبرناملۀ ریاسلت اجرایلی آملده اسلت که بر بنیلاد قانون 
سلایر  و  اطاعلات  بله  دست رسلی  حلق  قانلون  اساسلی، 
کله  هسلتند  مکللف  و  موظلف  دولتلی  نهادهلای  قوانیلن، 
اطاعلات را بلا رسلانه ها و شلهروندان شلریک سلازند. بلا 
درک نگرانی  هلا و چالش هلای کار رسلانه ها و خبرنلگاران، 
بله تملام نهادهای دولتلی تاکیلد می نماییم تلا در بخش ارایۀ 
اطاعلات بله رسلانه  و شلهروندان کشلور هملکاري نمایند؛ 
زیلرا بله گفتلۀ سلپیدار، عصلر کتملان حقایلق، پنهلان کاری، 

تحریلف و سانسلور به سلر رسلیده اسلت.
در همیلن حال، کمیسلیون دسترسلی به اطاعلات، می گوید: 
شلمار از سلخنگویان نهادهای دولتی  غیر مسللکی هستند و 

بله ارزش  های آزادی بیان بلاور ندارند. 
 عین الدیلن بهلادری رییلس کمیسلیون دست رسلی می گوید 
کله برخلی از سلخنگویان حکوملت غیرمسللکی  انلد، ایلن 
سلخنگویان ممکلن اسلت بله ارزش هلای آزادی بیلان بله 

ارایله  مسلأله  ایلن  و  نباشلند  باورمنلد  مسللکی  صلورت 
اطاعلات فلوری بله خبرنگاران را با مشلکل رو بله رو کرده 

. ست ا
ایلن در حاللی اسلت کله  دوللت افغانسلتان به تاریلخ هفتم 
دللو بله شلکل رسلمی عضلو »ایتلاف حمایلت از آزادی 
افغانسلتان  ایلن سلند،  بلا امضلای  رسلانه ها« شلده اسلت. 
سلی وپنجمین کشلوری اسلت کله عضویلت ایلن ایتلاف 

جهانلی را بله دسلت آورد.
ایتاف جهانی حمایت از آزادی رسلانه ها، در تابسلتان سلال 
2۰19 میلادی در شلهر لنلدن پایتخت بریتانیا بله وجود آمد 
کله طلی یک سلال گذشلته، ۳4 کشلور جهلان عضویت این 

ایتلاف را به دسلت آوردند.
بنلای یاد بلود از خبرنگاران در ماه جدی سلال 2۰16 توسلط 
رییلس اجرایی در حضور داشلت، مقامات دولت افغانسلتان 
در سلاحۀ حلوزۀ دوم شلهر کابلل )پلل بلاغ عموملی( افتتاح 
شلده، املا تاهنلوز کله نزدیلک بله چهلار سلال از ایلن کار 
می گلذرد هیلچ اقداملی بلرای سلاحت و سلاز ایلن بنلا از 

سلوی دولت برداشلته نشلده اسلت. 
برخلی از مسلووالن رسلانه های در ایلن نشسلت بلا انتقاد از 
حکوملت می گوینلد کله در بیش از پنج سلال عملر حکومت 
نهادهلای  همچنلان  و  حکوملت  رهبلری  مللی،  وحلدت 

مسلوول هیلچ اقداملی بلرای آغلاز کار ایلن بنلا نکردند.
تلویزیلون  طلوع نیلوز،  تلویزیلون  مانلدگار،  روزناملۀ 
آریانانیلوز، تلویزیلون شمشلاد، تلویزیلون یلک، تلویزیلون 
خورشلید، تلویزیلون تمدن، تلویزیلون کابل نیلوز، تلویزیون 
تلویزیلون  ژونلدون،  تلویزیلون  نوریلن،  تلویزیلون  زن، 
آرزو، تلویزیلون میونلد، رادیلو کلیلد، رادیلو سلام وطندار، 
رادیلو سلپوژمی، روزنامله اطاعلات روز، روزناملۀ 8صبلح، 
روزنامله ویسلا، روزنامۀ صبلح کابل، آژانس خبلری پژواک، 
خبرگلزاری زنان افغلان، خبرنامه، تلویزیون هیلواد )قندهار(، 
رادیلو زملا )قندهلار(، تلویزیلون پیلکان )بللخ(، رادیلو آزاد 
)بللخ(، تلویزیلون عصلر )هلرات(، رادیلو ملژده )هلرات( و 

تلویزیلون زال در ننگرهلار از رسلانه های معتلرض انلد.

کمیسیون شکایات امروز راجع...
 مجموع آرای اسلتفاده شلدۀ بایومتریک را یک میلیون 
و 791هلزار و 7۰۳ رأی نشلان  داد، املا بیلش از یلک 
هفتله بعد، کمیسلیون انتخابات مجموع آرای اسلتفادۀ 
شلدۀ بایومتریلک را یلک میلیلون و 929هلزار و ۳۳۳ 
رأی اعلام کلرد کله افزایش 1۳7هلزار و 6۳۰ رأی و 
اختلاف در مجملوع آرا بیلن کمیسلیون انتخابلات و 
شلرکت درمالوگ را نشلان می دهد. ناملزدان معترض 
ادعلا دارنلد کله رای هلای افلزوده شلده »تقلبلی« و 

»بی اعتبلار« اسلت و بایلد باطل شلود.
شلرکت درماللوگ اعلام کلرد کله ایلن تفلاوت بله 
بله  احتیاطلی  دسلتگاه های  اطاعلات  انتقلال  دلیلل 
کمیسلیون  اسلت.  آملده  میلان  بله  مرکلزی  سیسلتم 
انتخابلات هلم در یلک گلزارش مفصلل دالیلل ایلن 
تفلاوت را تشلریح کلرد و آن را ناشلی از »مشلکات 
تخنیکلی« خوانلد. املا دسلته های انتخاباتلی معترض، 
اسلتدالل کمیسلیون را نپذیرفتنلد و 1۳7 هلزار رأی 
دسلتۀ  نفلع  بله  »سلازمان یافته«  تقللب  از  ناشلی  را 
انتخاباتلی »دولت سلاز« خواندنلد و تأکیلد بلر باطلل 
شلدن آن کردنلد. ناملزدان معتلرض گفتند کله پس از 
حلدود ده روز از پایان رسلمی رونلد انتقال اطاعات 
دسلتگاه های بایومتریلک به سلرور مرکلزی، جزییات 
بلود.  آنلان شلریک نشلده  بلا  ایلن 1۳6 هلزار رأی 
ناملزدان معتلرض همچنلان می گوینلد کله گلزارش 
والیت هلا  در  احتیاطلی  یلا  ریزرفلی  دسلتگاه های 
بله ناظران شلان نیلز نرسلیده اسلت. املا بلا هملۀ این 

مخالفت هلا، کمیسلیون انتخابلات فیصلله بله اعتبلار 
ایلن رای هلا کلرد و آن را شلامل سلقف مجموعی آرا 

. د نمو
11۰هلزار و 12 رأی دیگلر از ایلن ۳۰۰ هلزار رای، 
خلارج از زملان خوانده شلده کله در ۳4 والیت اتفاق 
افتلاده اسلت. گلزارش تخنیکلی کمیسلیون انتخابات 
نشلان می دهلد کله برخلی ایلن آرا از تاریلخ 2۳ دللو 
دسلتگاه های  در   1۳98 قلوِس   25 تلا   1۳97 سلال 
انگشلت نگاری ثبلت شلده اسلت. ایلن گلزارش املا 
حاکلی اسلت کله بیشلترین آرای ثبلت شلده در ایلن 
دسلتگاه ها تاریلخ پنجلم، ششلم و هفتم ماه میلزان را 
نشلان می دهلد. آمارهای دسلتگاه های انگشلت نگاری 
همچنلان نشلان می دهلد کله حلدود 2۳هلزار و 197 
رأی در پنجلم میلزان، 68هلزار و 851 رأی در ششلم 
میلزان و 8هلزار و 762 رأی دیگلر در هفتلم میلزان 

ثبت شلده اسلت.
املا دسلته های انتخاباتی با اسلتناد به قانلون انتخابات 
می گوینلد کله آرایلی کله پیلش و یلا پلس از زملان 
انلد،  شلده  ثبلت  دسلتگاه ها  در  رای دهلی  رسلمی 
انتخابلات  کمیسلیون  املا  انلد،  باطلل  و  بی اعتبلار 
در  زملان  تفلاوت  کله  می کنلد  اسلتدالل  مقابلل  در 
تخنیکلی  اشلتباه  از  ناشلی  رای دهلی  دسلتگاه های 
بلوده اسلت. کمیسلیون می گویلد تاریلخ دسلتگاه ها 
از سلوی کارمنلدان درسلت تنظیلم نشلده بلود و بله 
همیلن خاطلر چنیلن تفاوتلی بله میلان آملد. در مورد 
ایلن رای هلا نیلز کمیسلیون فیصله یلی صلادر کلرد و 

اعتبلار داد. کمیسلیون  ایلن 11۰هلزار و 12 رأی را 
بازهلم دلیل را »تخنیکی« و »ناشلی از تنظیم نادرسلت 
سلاعت ماشلین دسلتگاه های بایومتریلک« خوانلد. در 
ایلن میلان، شلرکت درمالوگ چلون تنظیم دسلتگاه ها 
بایومتریلک از مسلوولیت هایش نبلود، در ایلن زمینله 

نکرد. نظلر  اظهلار 
در عین حال، 5۰ تا 7۰ هزار رأی مشلابه و یا تکراری 
باقلی می مانلد کله بله گفتلۀ مسلووالن در کمیسلیون 
انتخابلات، شلرکت درماللوگ 86هلزار و 226 رأی را 
بلر اسلاس PR ُکلد تکراری، نشلان انگشلت تکراری، 
اسلتیکر تکلراری، عکلس تکلراری، عکس زیر سلن، 
عکلس از روی عکلس شناسلایی و باطلل اعام کرده 
اسلت. دسلته های انتخاباتلی ادعلا دارنلد که شلرکت 
اطاعلات  شلباهت  تشلخیص  »معیلار  درماللوگ 
بایومتریلک« را 5۰ درصلد در نظلر گرفتله بلود، املا 
کمیسلیون انتخاباتلی از شلرکت درماللوگ خواسلته 
تلا »معیلار تشلخیص شلباهت اطاعلات بایومتریک« 
را 65 درصلد در نظلر بگیلرد. دسلته های انتخاباتلی 
می گوینلد کله بلا ایلن وجلود، اگلر معیلار تشلخیص 
شلباعت اطاعلات 5۰ درصلد در نظلر گرفتله شلود، 
5۰ تلا 7۰ هلزار رأی باطلل می شلود و اگلر معیلار 
65 درصلد گرفتله شلود، 47 هزار رأی باطل می شلود 
که از سلوی کمیسلیون انتخابات و شلرکت درمالوگ 
چنیلن نیلز شلده اسلت. املا تفلاوت 5۰ تلا 7۰ هلزار 
رأی در ایلن اسلت که در این زمینله پیش از برگزاری 
انتخابلات بین کمیسلیون انتخابات-شلرکت درمالوگ 

و ناملزدان انتخابلات هیلچ تفاهلم و بحثلی صلورت 
اسلت. نگرفته 

بلا ایلن وجلود، از میلان تملام دسلته های انتخاباتلی 
و  »ثبلات  انتخاباتلی  دسلتۀ  به ویلژه  دسلته  یازدهلم 
همگرایلی« بله رهبلری عبلداهلل خواسلتار ابطلال ۳۰۰ 
هزار رأی  هسلتند. دو دستۀ پیشلتاز انتخاباتی »ثبات و 
همگرایی« و »دولت سلاز« نیز دیلدگاه متفاوت در مود 
ایلن رای ها دارنلد. »ثبات و همگرایلی« خواهان ابطال 
اسلت، اما »دولت سلاز« ظاهلراً راضی به ابطال نیسلت 
و تأکیلد بلر پذیرش تصمیم کمیسلیون انتخابات دارد. 
موقلف ناروشلن دسلتۀ دولت سلاز هلم می رسلاند که 
ایلن رای هلا بله نفلع ایلن تیلم باشلد، زیرا بله بخش 

زیلاد ایلن رای ها اعتبار داده شلده اسلت.
اکنلون کله تلوپ در میلدان کمیسلیون شلکایت های 
فیصللۀ  بله  همله  هلم  چشلم ها  اسلت،  انتخاباتلی 
ایلن نهلاد بسلته شلده اسلت.  بسلیاری بله ایلن باور 
انلد کله اگلر ۳۰۰ هلزار رأی معتبلر شلناخته شلود، 
»دولت سلاز« انتخابلات را می بلرد و در مقابلل، اگلر 
بی اعتبار شلناخته شلود، »ثبلات و همگرایلی« خواهد 
بلرد. املا در ایلن میلان عده یی هم هسلتند کله معتقد 
انلد، اگلر کمیسلیون انتخابلات نیمی از ایلن رأی ها را 
هلم باطلل کنلد، انتخابلات بله دور دوم بین دو دسلتۀ 
پیشلتاز ملی رود؛ و اگلر چنیلن شلود، به دلیلل ناامنی، 
گفت وگوهلای صللح و وضعیلت اقلیملی، انتخابلات 
سلال  بله  و  نمی شلود  برگلزار  نزدیلک  ماه هلای  در 

1۳99 موکلول خواهلد شلد.

رسانه های داخلی در یک نامۀ اعتراضی:
افغانستان در عرصۀ دسترسی به اطالعات عقب گرد داشته است

ارگ: 

از این اعتـراض خفـه نیستیـم

ابوبکر صدیق
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مقدمه 
هلدف ایلن مقالله، تشلریح فرضیلات اصللی رویکلرد 
 Socio Economic(اجتماعلی ل اقتصادی به مدیریت
Approach to Management SEAM( و بحلث 
دربلارۀ وجلود عملکردهلا و هزینه هلای پنهلان کله بله 
در  بی شلمار  مغایرت هلای  و وجلود  ناهمگنلی  عللت 
شلرایط کار پدیلد آمده انلد. منظلور ایلن اسلت کله بله 
مدیلران نشلان دهیم کله چگونله می توان بلرای غلبه بر 
مشلکات عملیاتلی و تشلخیص ناهمگنی هلای محیلط 
کار، از رویکلرد اجتماعلی اقتصلادی بله مدیریت کمک 
گرفلت. رویکلرد اجتماعلی ل اقتصلادی بله مدیریت به 
ساده سلازی شلرایط محیلط کار بااسلتفاده از ابزارهلای 
مدیریتلی اشلاره دارد. بلا توجله بله این رویکرد، سلعی 
می شلود تا ناآشلکاربودن بسلیاری از هزینه هلا و عوامل 
موفقیلت مشلخص شلده و تأکیلد شلود کله نمی تلوان 
تنهلا بلا اتلکا بر یک رشلته ایلن ملوارد پنهلان را دوباره 
سلامان دهی کلرد. در ایلن مقالله می خواهیلم منشلأ و 
خاسلتگاه ایلن قسلمت پنهلان را بیشلتر شلفاف کنیلم. 
توضیحلاِت ملا بر مبنای ایجلاد ارتباط میلان ناهمگنی ها 
و مغایرت هاسلت. در ایلن مقاله به تشلریح ساده سلازی 
شلرایط کار و ساده سلازی انسلان خواهیلم پرداخلت. 
سلعی داریلم تا نشلان دهیلم که اگرچله ظاهلراً افزودن 
دوبلارۀ ایلن ویژگی ها بله ابزارهای مدیریلت از دیدگاه 
اپیسلتمولوژی )معرفت شناسلی( بسلیار دشلوار اسلت؛ 
وللی مایلیلم کله برایلن واقعیلت نیلز تأکیلد کنیلم کله 
ساده سلازی الزاملی اسلت، زیلرا سلبب کاهلش نگرانی 
شلده و به عنلوان دفاع در کار و زندگی ضروری اسلت.
ملا بلا توجه به اهمیت وجلود پیچیدگی هلا، عمیقًا درک 
کرده ایلم کله چگونله می تلوان بلا به کارگیلری نظریه ها، 
ملدل هلا و توضیحاتی به ساده سلازی حقایلق پرداخت، 
وللی ایلن مسلأله بیشلتر جنبله دانشلگاهی دارد؛ زیرا بر 
چگونگلی کار شلرکتها بی تأثیلر بوده یا اثلر اندکی دارد. 
اگلر تحلیلل و تشلخیص موضلوع پیچیدگلی ضلروری 
اسلت، پلس بایلد بلرای طراحلی مدل هلا و ابزارهلای 
جدیلدی کله مسلأله را مسلتقیمًا بلرای مدیلران بیلان 

می کننلد، تلاش کافلی صلورت گیرد.
رویکلرد اجتماعلی اقتصلادی به مدیریت با شلرح یکی 
از تیوری هلای پیچیدگلی و ایجلاد ابزارهلای مناسلب 
فعالیلت در ایلن زمینله بله دو ملورد اخیلر می پلردازد. 
علاوه برایلن، از سلاده انگاری و خوش بینلی بیلش از 
انلدازه در ملورد پیچیدگلی نیز خلودداری می کنلد. این 
رویکلرد بلر ویژگی هلای ناکامل و متعارض شلرایط نیز 

تأکیلد دارد. )سلاوال و زارده 1995 ص ۳5(
ملا بایلد ارتبلاط بیلن پیچیدگلی و تعلارض و نقلش آن 
در رویکلرد اجتماعلی ل  اقتصلادی را دوبلاره تعریلف 
کنیلم. بنابریلن بلرای ایجلاد ارتبلاط بین ایلن دو مفهوم 
چهارچوبلی نظلری را بر اسلاس مفهوم ناهمگنلی ارایه 

خواهیلم داد.
بلا یلک فرضیله اصللی شلروع می کنیلم مبنی بلر این که 
بیشلتر مدل هلا، انسلان را بیلش از انلدازه سلاده در نظر 
می گیرنلد. پرسلش ایلن اسلت کله چگونله می توانیلم 
ابزارهلای مدیریتی یلی بله وجلود آوریلم کله این گونله 

نکنند؟ عملل 
پاسلخ، دقیقلاً  همان هدف رویکلرد اجتماعی  ل اقتصادی 
اسلت . از انسلان آغاز کنیم و وی را آن گونه که هسلت 
در نظلر می گیریلم )پیچیلده و غیرقابلل پیش بینلی( و 
روشلی ایجلاد می کنیم کله تماملی ویژگی های شلرایط 
ل  اجتماعلی  رویکلرد  فرضیلۀ  سلازد.  شلفاف  را  کار 
اقتصلادی بلر این اسلت کله بسلیاری از ایلن ویژگی ها 
ابزارهلای  )به ویلژه سلامتی و شلرایط اجتماعلی( در 
حسلابداری و گزارش دهلی معموللی یلا پنهلان هسلتند 
و یلا نادیلده گرفتله شلده اند. )سلاوال و زارده 1992( 
اقتصلادی  ل  اجتماعلی  رویکلرد  هلدف  بنابرایلن، 
بررسلی روش هلای مدیریتلی جدیدی اسلت کله بهبود 
سلازگاری بین اهلداف اقتصادی و اجتماعی شلرکت ها 
رویکلرد  ایلن  در  )سلاوال 1997(.  گردانلد.  میسلر  را 
اصلل موضلوع چنیلن فرض شلده که اگلر نتوانیلم بین 
اهلداف اجتماعلی و اقتصلادی تعادل ایجلاد کنیم، دچار 
هزینه هلای پنهلان خواهیلم شلد. در این جلا می خواهیم 
دشلواری ایجلاد تعلادل را از نظلر شلناخت و از نظلر 
عملل نشلان دهیلم. زیلرا )و فلرض ملا نیلز بایلد براین 
باشلد کله( ماهیلت ایلن اهلداف بلا یکدیگلر متفلاوت 
)نامتجانلس یلا ناهمگلن( اسلت و بدیلن عللت بلا هم 

هسلتند. )مغایرت(  درجلدل 
بنابریلن، بایلد نحلوۀ به کارگیلری رویکلرد اجتماعلی ل 
اقتصلادی در درک ناهمگنلی و مغایرت هلا را بررسلی 

. کنیم

ناهمگنی و منطق های چندگانه
نظریه پلردازان سیسلتمی هملواره بر این موضلوع تأکید 
داشلته اند کله دیلدگاه تحلیللی، پیوسلتگی حوزه هایلی 

رویکرد اجتماعی ـ اقتصادی به مدیریت

را نادیلده می گیلرد کله از نظام هلای مرتبلط تشلکیل 
شلده اند. )بله عنوان نمونله فون برتاالنفلی و چابرول 
ایلن  از  دیگلری  سیسلتمی  اثلرات  آنهلا   .)197۳  -
ارتباطلات را بلرای ما شلفاف کرده اند. بلا وجود این، 
تصلور می کنیلم کله بلرای ایلن واقعیلت نیلز اهمیت 
کافی قایل نشلده اند کله در درون نظام هلای متفاوت. 
عناصلری با ماهیت ها، سلاختارها و نقش های بسلیار 

مختللف با یکدیگلر همزیسلتی دارند.
ایلن اختافلات چیلزی را بله وجلود می آورنلد کله 
می توانیلم آن را دقیقلًا به عنوان همزیسلتی منطق های 

متفلاوت شناسلایی کلرده و ناهمگنلی بنامیم.
ما سه سطح از ناهمگنی ها را شناسایی کرده ایم:

1 - ناهمگنی شرایط )کار(؛
2 - ناهمگنی ارتباط بین کارکنان و وظایف ایشان؛

۳ - ناهمگنی درونی انسان.
حال به بررسی تک تک آن ها می پردازیم:

شلرایط  و  ناهمگنی هلا  غیرمتعلارف  ماهیلت   -  1
کاملًا  عناصلر  مدیریلت  کار  شلرایط  مدیریلت: 

متفلاوت همچون انسلان، ماشلین، وابسلتگی به زمان 
و املور موقتلی، محدودیت هلای مکانی و غیلره را با 
هلم ترکیلب می کنلد. )گیریلن 198۳(. این ملوارد را 
بله  عنلوان موارد ناهمگلن، گسسلته و نامربوط )یعنی 
بلدون منطلق داخلی( و سلردرگم )یعنی ملواردی که 
درک و تحلیلل کلیلت آنهلا میسلر نیسلت( تعریلف 

می کننلد.
2 - کار را نمی تلوان بله طلور کاملل تعییلن کلرد: 
همان گونله کله بسلیاری از محققلان )یعنلی سلاوال 
 )1( ارگونومیسلت  ها  بیشلتر  و  ترپلو 2۰۰2،   ،198۰
هرگلز  کارکنلان  داده انلد،  نشلان   )1996 کازامیلان 
آن چله را کله دقیقلًا قلرار اسلت انجلام دهنلد، انجام 
بیان شلدن  بلد  به دلیلل  فقلط  املر  ایلن  نمی دهنلد. 
کارهلا بلرای ایشلان اتفلاق نمی افتلد، بلکله بله دلیل 
ایلن واقعیلت اسلت کله انسلان را نمی تلوان به طلور 
کاملل به نقلش کاری وی محدود کرد. ما )انسلان ها( 
ماشلین نیسلتیم. همواره بین آن چه کللله تعیین شلده 
)آنچله کله از کارگلر خواسلته شلده تلا انجلام دهد( 

و برداشلت کارگلر از آنچله کله بایلد انجلام دهلد، 
تفاوت هایلی وجلود دارد. ایلن فاصلله اختلاف بین 
انسلان و ماشلین و یا بر اسلاس اصطاحات مارکس 
بیلن کار جانلدار و کار بی جلان را عینیت می بخشلد.

۳ - تضادهلا و تعارضلات درونلی انسلان: انسلان ها 
حتلا اگلر در بلروز شلرایط و اهلداف خلود )یعنلی 
منطلق محدود به عنلوان مثال مارچ وسلیمون 1985، 
ترپلو 2۰۰2، یانسلن 1998(  عقانلی هم رفتلار کنند، 
بلاز تحلت تأثیلر تضادهلا و تعارضلات درونلی خود 
قلرار دارنلد. ایلن تعارضلات از نمونه هلای مهم علم 
روانکاوی به شلمار می روند و عبارت اند از: دوسلت 
داشلتن و بیلزاری، عشلق و نفرت، نیاز و وحشلت و 
غیلره. بنابریلن، مدیران بایلد با ناهمگنی هلای مربوط 

بله این سله سلطح مختللف روبه رو شلوند.

  ناهمگنی و مغایرت
ناهمگنلی بلرای ملا به مفهلوم هم زیسلتی منطق هلای 
متفلاوت در کنلار یکدیگلر اسلت. ولی ممکن اسلت 

کله انلواع هم زیسلتی ها متفلاوت باشلند. ارتبلاط بین 
منطق هلا می توانلد مکمل، آشلتی ناپذیر و یلا مغایرت 

بلا یکدیگر باشلد.
▪ درک منطق هلای مکملل نسلبت بله دیگلر ملوارد 
آسلان تر اسلت. به عنلوان مثلال می توان بله همکاری 
نمونله،  عنلوان  بله  کلرد.  اشلاره  متفلاوت  فلرد  دو 
می تلوان بااسلتفاده از رویکلرد اجتماعلی ل اقتصادی، 
از  )کمتلر  کوتاه ملدت  غیبلت  بله  مربلوط  هزینلۀ 
کوتاه ملدت  غیبلت  کلرد.  محاسلبه  را  هفتله(  دو 
واکنش هلای افلراد بله شلرایط کار )منطلق اجتماعی( 
را منعکلس می کنلد. بنابرین، ایلن دو منطق اجتماعی 
و اقتصلادی را می تلوان بلا یکدیگلر در نظلر گرفلت 
و هزینه هلای منطلق اجتماعلی را بلر اسلاس منطلق 

اقتصلادی محاسلبه کلرد.
▪ آشلتی ناپذیری نوعلی تقابلل متقلارن بیلن منطق هلا 
اسلت. هلر دو نلوع منطلق ضملن دارابلودن ماهیلت 
مشلترک مفاهیلم متفاوتلی دارنلد. از این دیلدگاه، هر 
یلک بلرای برداشلت سلهم خلود از منبعلی محلدود 
)هماننلد بودجله، دسلتمزد، ارتقلا شلغلی و غیره( در 
تلاش انلد. حاصلل ایلن نلوع ارتبلاط بی نتیجله بله 
خوبی توسلط کروزیله و فریدبلرگ )198۰( یا پفر و 

سلاالنچیک)1974( مطالعه شلده اسلت.

▪ در حقیقلت ملا معتقدیلم کله ایلن دو نلوع ارتباط، 
همزملان وجلود دارنلد. منطق هلا هلم مکملل و هلم 
آشلتی ناپذیرند و ارتباطلی جدللی را تعریلف می کنند 

کله ملا می توانیلم آن را مغایلرت نیلز بنامیم.
بلا اسلتفاده از مثال فلوق، می توان غیبت های مشلهود 
را تنهلا تلا اندازه یی مدیریلت کرد. یعنلی می توان آن 
را حلذف کرد یلا تا حد حذف، کاهلش داد )بگذریم 
کله برخلی اوقلات افراد حضلور دارند ولی فکرشلان 
جلای دیگلری اسلت( منطلق اجتماعلی یلا انسلانی 
متفلاوت بلوده و تلا اندازه یلی بلا منطلق اقتصلادی 
مغایلرت دارد. بنابریلن، کارکردن بلا مفاهیم  ناهمگنی 

و مغایلرت در ارتباط اسلت.
رویکلرد  کله  پنهانلی  هزینه هلای  کله  معتقدیلم  ملا 
اجتماعلی اقتصلادی بر آن تکیله دارد، نشلانه هایی از 
ویژگی هلای ناهمگنلی در شلرایط کار و نشلانه هایی 
از مغایلرت بیلن منطق هلا هسلتند. هزینه هلای پنهان، 
تفاوت هلای ذاتلی بیلن این منطق هلا را بیلان می کنند 
و حقیقتلی کله هملواره در این جلا نهفتله اسلت، این 

اسلت کله املکان تلفیق آنهلا در هلم وجود نلدارد.
  آسیب خودشیفتگی)2(

چله خلوب اسلت کله هزینه هلای پنهلان، تنهلا پیامد 
مغایرت هلا  هسلتند.  مغایرت هلا  و  ناهمگنی هلا 

کنتلرل کاملل یلا حتلا تسللط بلر اوضلاع را ناممکلن 
می سلازند. ایلن امر مدیرانی کله دقیقلًا ماموریت آنها 
تسللط بلر اوضاع اسلت را با شلبهۀ جدیلدی مواجه 
می کنلد. ایلن شلبهه چیلزی را بله وجود ملی آورد که 
بعلد از فرویلد فیول و گوسلور )2۰۰2( آن را آسلیب 
خودشلیفتگی نامیدنلد. مدیلران بلرای تسللط آرمانی 
بلر اوضلاع، دسلتمزد باالیلی می گیرند و رتبله و مقام 
آنهلا نیلز بله طلور نمادیلن به تسللط ایشلان وابسلته 
اسلت. ایلن آسلیب، مخرب بلوده و می تواند شلوکی 
بسلیار عمیلق و فراموشلی ناپذیر برای مدیران باشلد.

و  نگرانلی  نلوع  دو  می توانلد  آسلیب خودشلیفتگی 
تشلویش شلناخته شده یعنی افسلردگی و بدگمانی را 
بله وجلود آورد. فلردی که تشلویش و نگرانی وی به 
افسلردگی منجر شلده، احساس شایسلتگی و کفایت 
نمی کنلد. نگرانلی و تشلویِش منجلر بله بدگمانلی، 
سلبب می شلود کله جهلان و ملردم، در چشلم وی 
متخاصلم بله نظر آینلد. سلازوکار دفاعی بدن انسلان 
در برابلر ایلن دو نلوع تشلویش و اضطراب، شلروع 
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ــه  ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ــت. ب ــان تر اس ــوارد آس ــر م ــه دیگ ــبت ب ــل نس ــای مکم درك منطق ه
همــکاری دو فــرد متفــاوت اشــاره كــرد. بــه عنــوان نمونــه، می تــوان بااســتفاده از رویکــرد اجتماعــی 
ــت  ــرد. غیب ــبه ك ــه( را محاس ــر از دو هفت ــدت )كمت ــت كوتاه م ــه غیب ــوط ب ــۀ مرب ــادی، هزین ـ اقتص
ــن،  ــد. بنابری ــس می كن ــی( را منعک ــق اجتماع ــرایط كار )منط ــه ش ــراد ب ــای اف ــدت واكنش ه كوتاه م
ــر گرفــت و هزینه هــای منطــق  ــا یکدیگــر در نظ ــوان ب ــی و اقتصــادی را می ت ــن دو منطــق اجتماع ای

اجتماعــی را بــر اســاس منطــق اقتصــادی محاســبه كــرد



مقـدمه 
معمولللي  و  کوچللک  اشللیای  بللا  گاهللي 
مي تللوان کاري بللزرگ انجللام داد. قلللم و کاغللذ 
این چنین انللد. نوشللتن بللا قلللم و کاغللذ آغللاز 
مي گللردد ولللي تأثیللرات شللگفت آن کلله مبتنللي 
بللر قللدرت فکللر و هنللِر احسللاس نویسللنده اسللت، 
بللر جهللان و روان آدمیللان و زنده گي شللان تللداوم 

بللد.  مي یا
قلللم و فکللر ذره بیللن اسللرار جهاننللد کلله بللا آن 
حقایللق و معانللي عالللم آشللکار مي شللود. گاه قلللم 
او  مي بینللد،  را  آن  حقیقللت،  جسللت وجوي  در 
هللم بسللیاري از رازهایللش را بلله قلللم مي گویللد. 
بدیللن جهللت اسللت کلله گاه بللر روي تکلله 
کاغللذي راز بزرگللي نوشللته شللده کلله کسللي 
از آن آگاه نیسللت. نوشللتن موجللب تحریللک و 
تقویللت اندیشلله و شللکوفایي احسللاس بللوده و 
متفکریللن  دانشللمندان،  ویژه گي هللاي  از  یکللي 
و هنرمنللدان اسللت. نوشللتن، زبللان دیگللر انسللان 
اسللت. او بللا نوشللتن آشللنایي و پیونللدي کهللن 
دارد. نویسللنده گي عللاوه بللر کارکللرد مهللم خللود 
در جامعلله، جوهللري هنللري نیللز دارد و انسللان 
هللم دوسللتدار هنللر و زیبایي هللاي آن اسللت. 
نویسللنده گان صمیمیللت و اسللرار عجیبللي دارنللد 
بللا عالللم خیللال و اندیشلله، قلللم و کاغللذ، کلمللات 

و تنهایللي و جذبللۀ عالللم معنللا. 
انسللان بیان کننللدۀ اسللرار عالللم اسللت و قلللم 
زنده گللي  و  حللاالت  و  انسللان  توصیف گللر 
اوسللت. نوشللتن بللراي نویسللنده گان، گذشللته از 
یللک ضللرورت اجتماعللي، گاه بلله عنللوان یللک 
بللزرگ روحللي خودنمایللي  نیللاز  و  شللیفتگي 
آخریللن  تللا  حتللا  کلله  شللیفتگي یی  مي کنللد. 
لحظللۀ حیللات یللک نویسللنده بللدون کاسللتي باقللي 
مي مانللد. نویسللنده گي هللم ماننللد دیگللر مشللاغل 
مي توانللد داراي آسللیب ها و آفاتللي باشللد. ایللن 
ضرورت هللاي  و  ویژه گللي  بلله  گاه  آسللیب ها 
علمللي نویسللنده گان و آثارشللان مربللوط مي شللود 
و گاه بلله آداب و اخللاق پژوهشللي نویسللنده گان. 
در ایللن مطلللب مختصللر، سللعي نمللودم بلله برخللي 
از ایللن آسللیب ها اشللاره یي کوتللاه نمایللم تللا 
تذکللري باشللد در جهللت رفللع ایللن غفلت هللا 
و تأثیرگللذاري بهتللر نویسللنده گان و آثارشللان در 
جامعلله، کلله در ذیللل بلله آن پرداختلله مي شللود: 
1. ارایللۀ یللک اندیشللۀ سللاده ولللي حقیقللي از 
خللود، ارزشللش بیللش از نشللان دادن یللک مطلللب 

مهللم امللا تقلیللدي از دیگللران اسللت. 
2. غللرور و فخرفروشللي علمللي در عرصللۀ فرهنگ 
صحیللح انسللاني و دینللي جایللي نللدارد و عللاوه بر 
ایللن، بایللد پذیرفللت کلله در حللوزۀ علللم هم دسللت 

بللاالي دسللت بسللیار اسللت و گاه فللرد عامللي )امللا 
بللا تجربلله و روشللن ضمیر( مي توانللد حقایللق 
بزرگللي را در جهللان درک نمللوده و بللا عالَمللي از 

اسللرار در ارتبللاط باشللد. 
۳. نشللر و گسللترش علللوم مفیللد، بیللان واقعیللات، 
ارایللۀ  دینللي،  و  اخاقللي  ارزش هللاي  ترویللج 
و  کاسللتي ها  رفللع  در  مناسللب  راه کارهللاي 
مشللکات جامعلله و... جللزو اهللداف نویسللندگان 

واالمقللام اسللت، نلله چیللز دیگللر. 
4. نویسللنده بللدون بهره گیللري از علللم و تجربیللات 
نوشللته هایش،  و  سللخنان  و  تفکللرات  جدیللد، 

تکللراري و فاقللد جذابیللت و کارآمللدي اسللت. 
5. عللدم فهللم دقیللق کلمللات و معنللي مللورد نظللر، 
نویسللنده را بلله کلللي از حقیقللت مسللأله دور 

مي کنللد. 
6. توجلله افراطللي نویسللنده بلله کارش موجللب 
آغللاز اختافللات و آسللیب هاي بللزرگ خانوادگللي 

مي گللردد.  او 

7. عللدم ابتللکار و خاقیللت در ارایللۀ یللک اثللر از 
عوامللل مهللم رکللود کاري یللک نویسللنده اسللت. 

غیللرالزم  و  تفریحللي  مطالعللۀ  در  اسللتمرار   .8
کتاب هللا، یکللي از آسللیب هاي علمللي نویسللندگان 

اسللت. 
ابللداع و  و  کلله در کارش ذوق  نویسللنده یي   .9
تحلیللل نباشللد، اثللرش هماننللد آینه یللي اسللت کلله 
در آن فقللط گفته هللاي دیگللران انعللکاس مي یابللد 

و از خللود او نقشللي در آن وجللود نللدارد. 
1۰. پذیللرش انتقللادات صحیللح و نقللد به جللاي 
نویسللندگان  ویژگي هللاي  از  یکللي  منتقدیللن، 

منصللف و شللجاع اسللت. 
11. بللر خللاف اعتقللاد نویسللندگان مادي گللرا 
عللاوه بللر طبیعللت، جامعلله و تاریللخ، دیللن را 
نیللز بایللد از جمللله منابللع دانللش و حقایللق بللزرگ 

جهللان دانسللت. 
12. اثللري کلله فقللط بللا انگیزه هللاي مللادي تألیللف 

شللده باشللد، اثللري بي نللور و فاقللد خیللر و برکللت 
بللراي جامعلله خواهللد بللود. 

1۳. نویسللندۀ موفللق، تفکللرات مضللر و تخیللات 
منفللي اش را بلله دور مي ریللزد، زیللرا این هللا را 
مانللع دوسللتي ها و فهللم درسللت مطالللب و کارکللرد 

صحیللح فللردي و حرفلله اي خللود مي دانللد. 
14. در عالَللم نویسللندگي یللک مطلللب مي توانللد 
از نظللر محتوایللي غلللط امللا از نظللر نللوع ارائلله و 

بیللان مسللأله، زیبللا و جللذاب باشللد. 
15. اثللر و سللخني کلله از کشللف و تجربللۀ درونللي 
حاصللل نشللده باشللد، فاقللد جذابیللت و تحریللک 

عقللل و وجللدان در دیگللران اسللت. 
16. فقللط نویسللنده یي کلله حللق را شللناخته و بلله 
آن وفللادار اسللت، مي توانللد دیگللران را نسللبت بلله 

آن راهنمایللي نمایللد. 
17. گاه حضللور نویسللنده در بعضللي مکان هللا و 
یللا مجالللس بلله جللز اتللاف وقللت و عقب مانللدن 

از کار، هیللچ نتیجللۀ دیگللري برایللش نللدارد. 

18. هللدف نویسللنده بایللد فراهللم نمللودن زمینللۀ 
فهللم بهتللر مطالللب بلله خواننده گانللش باشللد، نلله 

تحمیللل آن. 
19. کوشللش علمللي فللراوان و اسللتمداد از خللدا 

جللزو لللوازم موفقیللت یللک نویسللنده اسللت. 
2۰. تللک روي، منفي بافللي، بي محبتللي و تکبللر 
علمللي نسللبت بلله همللکاران و آثارشللان، ویژگللي 

بعضللي از نویسللندگان اسللت. 
کاري،  اخللاص  فاقللد  کلله  نویسللنده  یي   .21
تواضللع و محبللت بلله همللکاران )و مللردم( باشللد، 
پنجللرۀ الهامللات و موفقیت هللاي بللزرگ را بلله 

روي خللود بسللته اسللت. 
نبایللد  انتقادهللا  بسللیاري  از  نویسللندگان   .22
ناراحللت شللوند، زیللرا برتریللن آثللار )علمللي، 
از  بي نصیللب  هللم  جهللان  دینللي(  فرهنگللي، 

نبوده انللد.  تهمت هللا  و  سللطحي نگري ها 
متللن،  هللر  مکللرر  اصللاح  و  بازبینللي   .2۳

نویسللنده اش را از بسللیاري عیللوب و انتقللادات 
مي نمایللد.  حفللظ  دیگللران 

24. عجیللب این کلله از میللان ایللن هملله مطالللب 
پیرامللون  نویسللندگان  شللده  ارائلله  سللخنان  و 
موضوعللات مختلللف، فقللط تعللداد کمي شللان بلله 

دریللاي حقیقللت مي رسللند. 
25. تأثیرگللذاري فشللارهاي عصبللي، بي حوصلگللي 
و سلللیقۀ خللود بللر نللوع قضللاوت، نسللبت بلله یللک 

متللن از آفللات بللزرگ یللک منتقللد اسللت. 
26. انتقللادات نبایللد عامللل دلسللردي و مانللع 
فعالیللت نویسللنده یي شللوند، بلکلله بایللد موجللب 

اصللاح و کارآیللي بیشللتر اثللر او گللردد. 
27. نویسللندگان موفللق و باتجربلله بلله خوبللي از 
ایللن نکتلله آگاهنللد کلله نقللل یللک مطلب نادرسللت 
و  تهمت هللا  و  سللوءظن  موجللب  نابه جللا  یللا 

بسللیاري مي گللردد.  دشللمني هاي 
28. در عرصللۀ فرهنللگ متعالللي، نقللد نللاروا و 
سللطحي و تألیللف عجوالنلله و سرسللري جایللي 

نللدارد. 
29. کنتللرل زبللان و نوشللتار چلله شللباهت عجیبللي 

در اصللول و نتایللج به هللم دارنللد. 
۳۰. مللاک در تعییللن نویسللندۀ برتللر، معاشللرت 
صحیللح اجتماعللي او و خدمللت صادقانلله و مفیللد 

بلله دیللن، فرهنللگ و علللم جامعلله اسللت. 
۳1. شللرافت و صفللاي نفللس، علللم منطبللق بللا 
حقیقللت، اعتبللار و محبوبیللت اجتماعللي، ادب 
گفتللاري و نوشللتاري از مهم تریللن سللرمایه هاي 

یللک نویسللنده اسللت. 
۳2. انتقللاد از اثللري یللا یللک نویسللنده یي اگللر 
علمللي و همللراه بللا ذکللر محاسللن آن و بلله ویللژه 
اخللاق پژوهشللي باشللد، کمتللر نویسللنده یي از آن 

آزرده و دلگیللر مي گللردد. 
۳۳. بللراي اثبللات یللک مطلللب علمللي، توضیللح و 
بیللان درسللت آن کافللي اسللت. دیگللر نیللازي بلله 
شللرح اغراق آمیللز آن نیسللت کلله چنیللن کاري 
خیانللت بلله آن مطلللب و مسللوولیت هاي حرفلله اي 

اسللت. 
۳4. توجلله و تأمللل کافللي نسللبت بلله مسللایل، از 
لللوازم کشللف اندیشلله هاي نللاب و اصیللل بللراي 

یللک نویسللنده اسللت. 
از  بیشللتر  واقع گللرا  نویسللندگان  آثللار   .۳5
بللراي  مفیللد  خیال پللرداز  صرفللًا  نویسللندگان 

اسللت.  جامعلله 
۳6. برتریللن نویسللندگان کسللاني اند کلله مطالللب 
برگ هایللي  هماننللد  کتاب هاي شللان  و  مقللاالت 

متصللل بلله درخللت حقیقللت باشللد. 
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انســان بیان كننــدۀ اســرار عالــم اســت و قلــم توصیف گــِر انســان و حــاالت و زنده گــي اوســت. 
نوشــتن بــراي نویســنده گان، گذشــته از یــک ضــرورت اجتماعــي، گاه بــه عنــوان یــک شــیفتگي 
ــک  ــاِت ی ــۀ حی ــن لحظ ــا آخری ــا ت ــه حت ــد. شــیفتگي یی ك ــي مي كن ــي خودنمای ــزرِگ روح ــاز ب و نی
ــد  ــاغل مي توان ــر مش ــد دیگ ــم مانن ــنده گي ه ــد. نویس ــي مي مان ــتي باق ــدون كاس ــنده ب نویس
داراي آســیب ها و آفاتــي باشــد. ایــن آســیب ها گاه بــه ویژه گــي و ضرورت هــاي علمــِي 

ــنده گان ــي نویس ــاق پژوهش ــه آداب و اخ ــود و گاه ب ــوط مي ش ــان مرب ــنده گان و آثارش نویس

آسیب شناسي
 نویسنده گي

كمال آرمـون



جنجالی تریلن  چلرا  کله  بدانیلد  می خواهیلد  اگلر 
رییس جمهلور تاریلخ امریلکا در حلال حاضر شلانس 
خوبلی برای برنده شلدن دوباره در انتخابلات را دارد، 
بایلد بله چنلد نکتله توجله کنیلد. کمپیلن انتخابلات 
از  همیلن حلاال، سرشلار  از  تراملپ  دوناللد  مجلدد 
حمایلت ماللی، بلا سلیراب کلردن شلبکۀ اجتماعی از 
آگهی هلای جهلت دار و درو کلردن اطاعلات رأی 

دهنلده گان، فعالیلت خلود را آغلاز کلرده اسلت.
نمایلش اسلتیضاح بله انلدازۀ کافلی بلرای برانگیختن 
افلکار عموملی، ایلن موقعیلت را بله تراملپ داد تلا 
بلا انجلام پرسلش نامه های آنایلن و طلرح سلواالتی 
ماننلد: »آیلا شلما قبلول داریلد کله پرزیدنلت ترامپ 
خطایلی مرتکلب نشلده اسلت؟ آیلا قبلول داریلد که 
دموکرات هلا تلاش دارنلد بلا دروغ رییس جمهلور را 
اسلتیضاح کننلد؟« نقلش شلوالیه یی را ایفلا کنلد کله 

لیبرال هلا می جنگلد. علیله توطئله 
در مقابلل، رقیلب احتمالی دموکرات ها، جلو بایدن به 
دنبلال تصمیم بسلیار عجیبی در سلرخط خبرها اعام 
کلرد که قصلد دارد بر آگهی هلای تلویزیونلی متمرکز 

شلود و بودجلۀ تبلیغلات آناین را قطع کرده اسلت.

و ایلن تصمیم عجیب اسلت که موقعیلت ما را عجیب 
و سلخت می کنلد، چون آنچله واقعًا بله ترامپ کمک 
ملی کنلد فیس بلوک اسلت. کمپنلی ملارک زوکربرگ 
باوجلود اظهلار نداملت جمعلی نسلبت بله نقشلی که 
در انتخلاب تراملپ در سله سلال پیلش و انتخابلات 
ریاسلت جمهوری گذشلته داشلته، احزاب و کاندیداها 
را از مقلررات مربلوط بله صحلت و سلقم آگهی هلا 
کاملا معلاف کلرده اسلت. بعلد از سلیل انتقلادات به 
کمپنلی  ایلن  مدیلر  کله  می رفلت  انتظلار  فیس بلوک 
تغییراتلی هلم در ملورد ایلن سیاسلت و هلم در مورد 
دسلته بندی هدف منلد آگهی هلا تغییراتلی ایجلاد کند، 
تلا مانعی بلرای تفکیلک اطاعلات بله رأی دهنده گان 
شلود، املا ایلن طلور نشلد و کمپیلن تراملپ اخیلراً 
ارسلال روزانله 1۰۰۰ آگهلی جدیلد تفکیلک شلده 

بلرای کاربلران متفلاوت را تاییلد کرده اسلت.
املا در ابتلدای همیلن ملاه بیانیه یلی از طلرف کمپنلی 
فیسلبوک صادر شلد که طی آن سیاسلت های شلرکت 

در دو ملورد اخیلر بلدون تغییلر باقلی می مانند.
برخلاف فیس بلوک، کمپنی هلای بلزرگ اینترنتلی در 
جهلان تغییراتلی ایجلاد کردنلد تلا مقابل سوءاسلتفاده 
سیاسلی از شلبکه های اجتماعی گرفته شلود؛ هر چند 
ایلن بله معنلای تبرئله توییتلر از گنلاه نفرت پراکنی و 
پخش اطاعات نادرسلت نیسلت، اما توییتلر در اکتبر 
سلال گذشلته تقریبًا کلیه آگهی های سیاسلی را ممنوع 
کلرد. گلوگل هلم که بله سلختی می تواند از سیاسلت 
کاری هلای آنایلن خود به بدترین شلکل شلانه خالی 
کنلد، تبلیغلات سیاسلی هدف مند خود را که براسلاس 
وابسلتگی های سیاسلی افلراد تنظیلم می شلد، متوقف 
کلرده و متعهلد شلده کله علیله »ادعاهای کلذب قابل 

کند. اقلدام  اثبات« 
فیس بلوک، بالعکلس، حرکتلی انجلام نمی دهد. شلاید 
نلور کملی از شلفافیت را بلا نصلب ابلزار جدید خود 
شفاف سلازی«،  طریلق  از  سیاسلی  »تبلیغلات  به نلام 
ایجلاد کرده باشلد کله به کاربلران حق انتخلاب دیدن 

آگهی هلای کمتلر بلا موضوعلات سیاسلی اجتماعلی 
از دخالت هلای  نیلز در جهلت ممانعلت  می دهلد و 
رسلواترین  املا  باشلد،  کلرده  تاش هایلی  خارجلی 
روشلی کله در مواجهله بلا سیاسلت اتخلاذ کلرده بله 

قلوت خلود باقی اسلت.
وقتلی ملن بلا بخلش مطبوعاتلی ایلن کمپنلی تملاس 
گرفتلم، ایمیللی از طلرف مشلاور و رییلس اجرایلی 
ایلن بخلش به نلام »تنلو« دریافلت کلردم کله از ملن 
می خواسلت درک کنلم کله فیسلبوک وظیفله نلدارد 
نقلش داور را در مناظلرات سیاسلی ایفلا کنلد و مانلع 
ارسلال پیام هلای آنلان بله دسلت مخاطبلان خلاص و 
موردنظلر باشلد و اینکله آگهی هلای هلدف دار چیلز 
خوبلی هسلتند نله فقلط بلرای کمپین هلای سیاسلی 

بلکله بلرای بنگاه هلای خیریله و ان جی اوهلا.
املا ایلراد بله چنیلن دفاعیاتلی ایلن اسلت که دسلت 
بلاز  کاملل  مصونیلت  بلا  را  کمپین هلا  و  کاندیداهلا 
تارگتینلگ  مایکلرو  و  بگوینلد  دروغ  کله  می گلذارد 
یلا هملان دسلته بندی کلردن تبلیغلات و ارسلال آنهلا 
باتوجله بله گرایشلات افلراد را بیلش از پیلش جذاب 

می کنلد.

یلک مثلال: سلازمان تبلیغلات تراملپ سلال گذشلته 
ادعلای دروغینلی را انتشلار داد مبنی بلر اینکه »بایدن« 
یلک میلیلون دالر به مقاملات اوکراین پیشلنهاد داده تا 
از تحقیقلات دربلارۀ کمپنی یلی کله به پسلر او مرتبط 
اسلت، صرف نظر کند. سلی.ان.ان از پخلش آن امتناع 
می کنلد؛ فیسلبوک ابایلی از ایلن کار نداشلت و بعد از 
ایلن ماجلرا هلم ملوارد این چنینلی بسلیاری خواهیلم 

داشت.
قابلل توجه اسلت کله این رویکلرد »دخاللت ممنوع« 
فیسلبوک نسلبت بله دروغ هلای سیاسلی ملورد تایید 
پیتلر تیلل، میلیلاردر حاملی تراملپ اسلت کله عضلو 
هیلأت مدیلرۀ فیسلبوک نیلز اسلت. اگلر می خواهیلد 
بله تفکلر ملورد حمایت او پلی ببریلد بخش نامه یی را 
کله توسلط آنلدره بوسلفورت، رییس بخلش واقعیت 
او  بخوانیلد.  اسلت  کلرده  درز  بیلرون  بله  مجلازی، 
می گویلد: »تراملپ سله سلال پیلش برنلده شلد، زیرا 
او بهتریلن کارزار تبلیغلات دیجیتاللی را کله ملن تلا 
بله حلال دیده بلودم، داشلت و سیاسلت های تبلیغاتی 
امسلال فیسلبوک هلم احتملاالً بله هملان نتیجله ختم 

شلد.«. خواهد 
وقتلی صحبلت از روش تبلیغات سیاسلی فیسلبوک و 
ارتبلاط آن بلا شلانس برنلده شلدن تراملپ می شلود، 
بوسلفورت عرفانلی می شلود و می گویلد: »در حلال 
حاضلر بله اربلاب حلقه ها فکلر می کنم، به ویلژه وقتی 
فلرودو حلقله را به گارادریل پیشلنهاد می کنلد و ابتدا 
بله اسلتفاده از قلدرت صالح می اندیشلد وللی می داند 
کله بله ملرور او را دچلار فسلاد خواهلد کلرد. هملان 
طلور کله اسلتفاده از ابلزار موجود بلرای تغییلر نتایج 
وسوسله انگیلز اسلت، وللی بلا اطمینلان می گویلم که 
نبایلد ایلن کار را انجلام دهیلم چلون تبدیل بله همان 

چیلزی خواهیلم شلد کله از آن وحشلت داریم«.
املا دربلارۀ ایلن واقعیلت کله الگوریتم های فیسلبوک 
از  پُلر  و  کاذب  هیسلتریک،  سیاسلی  گفتمان هلای 
کینله را ترجیلح می دهلد، چله بایلد کرد؟ بوسلفورت 

می گویلد: »الگوریتم هلا در اصلل گرایشلات انسلانی 
می دهلد:  ادامله  او  می گذارنلد.«  نمایلش  بله  را 
»پدرسلاالری کمپنی هلای بلزرگ راه حلل نیسلت. در 
اختیلار قلرار دادن ابلزار تصمیم گیری به ملردم خوب 
اسلت، وللی تحمیلل تصمیملات بلر آنهلا بله نلدرت 
جلواب می دهلد )چله برای شلما و چله بلرای آنها(«.
اختیلار  در  را  سلم  فیسلبوک  دیگلر،  عبارتلی  بله 
صلورت  بله   غالبلًا  کله  سلمی  می گلذارد؛  شلما 
مایکروتارگتینلگ آن را جذاب تلر کنلد و اگلر شلما 
خواسلتید آن را سلر بکشلید، میل خودتان اسلت. این 
اسلت تنلوع و تعهلدات پیشلنهادی کمپنلی کله بدون 

اسلت. جهلان  کمپنلی  قدرت مندتریلن  شلک 
رسلانۀ سنتی شلاید هنوز انتخابات را در قالب تشکیل 
کمپیلن و انجلام مناظلرات ببینلد، ولی هملان طور که 
پیلروزی بوریلس جانسلون بعد از هفته هلا طفره رفتن 
از یک بررسلی موشلکافانه نشلان می دهد، سیاسلت ها 
دیگلر در ایلن قالب هلا شلکل نمی گیرند، فیسلبوک به 
کمپین هلا و کاندیداهلا یلک پیشلنهاد تطمیع کننلده و 
دوجانبله می دهلد؛ شلما می توانید پول بی حسلاب در 
گسلترش اخبلار جعللی بپردازید و در علوض مطمین 
باشلید کله از موثرتریلن ابلزار ارتباطلی سیاسلی که تا 

به حلال اختلراع شلده بهره مند می شلوید.
ایلن موضوع به سلختی حلزب کارگر را از اشلتباهات 
در  بلاال  فرملول  املا  می کنلد،  مبلرا  خلود  سلریالی 
قللب پیلروزی ملاه دسلامبر حلزب محافظله کار دیده 
فکلت  فلول  سلازمان  انتخابلات  پایلان  در  می شلود: 
کله از طلرف خود فیسلبوک مسلوول راسلتی آزمایی 
مطاللب بلود، اعلام کلرد کله 88درصلد آگهی هلای 
منتشلر شلده حزب محافظله کار در فیسلبوک طی یک 
دوره چهلار روزه گملراه کننلده بودنلد )ایلن آملار در 

ملورد مطاللب حلزب کارگلر 7درصلد بود(.
مناظلرات سیاسلی محترمانه شلاید آخریلن نفس های 
خلود را می کشلد. یکلی از آنهلا گردهمایلی سلناتور 
ملک کیلن در سلال 2۰۰8 بلود، وقتی یکلی از حضار 
فریلاد می زند کله اوباملا امریکایی نیسلت و مک کین 
از او می خواهلد کله سلاکت شلود. شلاید باتوجله بله 
مطالبلی کله هملکار ملن، امیللی بلل، هفتله گذشلته 
بیلان کلرد -اینکله نخسلت وزیلر هندوسلتان، نارندرا 
ملودی هرگز نشسلت خبلری برگلزار نکرده، مشلاور 
نشسلت  گذشلته  ماهله   6 در  سلفید  کاخ  رسلانه یی 
دل سلرد  آینلده  در  پیش بینی هلا  نداشلته-  عموملی 
کننلده باشلند. ظاهلراً بله همیلن دلیلل دوللت جدیلد 
بریتانیلا خلود را کمتر بلا جریان اصللی خبرها همگام 

می کنلد.
بله نظلر می آیلد کله ملا در آغلاز یلک عصلر کاملًا 
جدیلد هسلتیم کله در آن، بله روایلت از نیویلورک 
تایملز، پیلروزی معموال از آن کسلانی اسلت که دارای 
هیجانلات بیش از انلدازه تعصب آمیز هسلتند، فارغ از 
درسلت یا نادرسلت بلودن آن و بی اعتنا به اسلتفاده از 
فنلون کثیلف. شلاهد این مدعلا، کمپیلن 2۰16 ترامپ 
بلا هدف تخریب هیلاری کلینتون از طریق فیسلبوک 

است.
هلر بلار کله دربارۀ فیسلبوک می نویسلم چیلزی ذهنم 
را درگیلر می کنلد: اگلر فیسلبوک از ابتدا بلا نیت خیر 
آغلاز بله کار کلرده اسلت، اکنلون از شکسلت او در 
تطابلق قلدرت متناسلب بلا تعهداتلش زملان زیلادی 
می گلذرد. بعلد از مدت هلا زوکربلرگ خلود بله نظلر 
می رسلد کله انجلام اقداماتلی را ضلروری می دانلد. 
او در پیلام اخیلر سلال نلو خلود گفلت: »ملن اعتقلاد 
از طلرف حکوملت  مقلررات شلفاف تر  دارم وضلع 
انتخابلات،  دربلارۀ  مقلررات  باشلد،  مفیلد  می توانلد 
محتلوای زیلان آور، حریلم خصوصی و قابلیلت انتقال 

اطاعلات«.
مطالبلات ملا مقلررات سلخت گیرانه، تفکیک شلده و 
قابلل اجراسلت همچنیلن تشلخیص اینکله فیسلبوک 
تحلت عنوان نزدیلک کردن افراد بله یکدیگر پایه های 
دموکراسلی را متزللزل می کنلد؛ هملان دغدغه هایلی 
کله اکنلون در میلان افلراد رده باالی حلزب دموکرات 

اسلت. مطرح 
واقعیلت ایلن اسلت کله اگلر تراملپ بله راحتلی بلر 
رقیلب دموکلرات خلود پیلروز شلود، این پیلروزی از 
پیلش امکاناتلی اسلت که فیسلبوک برای سفسلطه در 

اختیلار او گذاشلته اسلت.
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چرا شبکه های اجتماعی...
مبللدل شللود، در واقللع مللا بلله دنبللال مکانللی 
بللرای کاربللران در جهللت ارتبللاط برقللرار کللردن 
بللا افللراد مللورد عاقلله شللان هسللتیم.« در 
اصللل تمرکزهللا بایللد بیشللتر بللر محتللوا باشللد 
تللا محبوبیللت عکس هللا و ویدئوهللا و گرفتللن 
الیللک هرچلله بیشللتر. بللا اینچنیللن اسللتدالل های 
آموزشللی یی شللبکه های اجتماعللی سللعی در 
کاهللش فشللارهای روانللی روی کاربللران خللود 
کلله به ویللژه نوجوانللان هسللتند، دارنللد. دانشللمند 
رسللانه، سللیلین کولینللگ از دانشللگاه علللوم 
کاربللردی زوریللخ کلله بلله بررسللی رفتارهللای 
جوانللان در رسللانه های اجتماعللی می پللردازد، 
کلله  شللناخت-  بلله  بشللر  »نیللاز  می گویللد: 
در شللبکه های اجتماعللی بسللیار بلله چشللم 
می خورد-امللری کامللًا طبیعللی اسللت، به ویللژه 
بللرای افللراد در سللنین جوانللی، جایگاه و مقایسلله 
فوق العللاده حیاتللی اسللت، بلله کمللک ایللن 
بسللترهای اجتماعللی فرصللت عالی یللی بللرای 
یافتللن هویت هللا در دسللترس قللرار می گیللرد، 
امللا اغلللب افللرادی کلله می خواهنللد بللا تصاویللر 
ایللده آل موجللود مطابقللت داشللته باشللند فشللار 
کلله  را روی خللود حللس می کننللد  زیللادی 
خطرسللاز اسللت و بسللته بلله شللرایط فللردی ایللن 
بللار می توانللد سللنگین تر هللم شللود، بعضللًا 
در بیللن جوانانللی کلله عللزت نفللس پایین تللری 
داشللته یللا احسللاس حمایللت نمی کننللد اوضللاع 

تللا یللک بحللران جللدی هللم پیللش مللی رود«.
کارن فلیشللمن کلله خللود را بیللش از یللک سللفیر 
بلله عنللوان یللک اینفلوئنسللر می دانللد، فشللارهایی 
را شللبکه های اجتماعللی بللرای کاربللران ایجللاد 
می کنللد بلله خوبللی می شناسللد. بلله گفتللۀ او، 
دنیللای توهمللی غالللب بللر اینسللتاگرام می توانللد 
تأثیللرات منفللی فراوانللی همچللون شللک، حسللد، 
حسللرت را در بیللن کاربللران ایجللاد کنللد. او 
می گویللد: »خللاص شللدن از زیللر فشللار روانللی 
شللبکه های اجتماعللی بللا این چنیللن ایده هایللی 
کلله اخیللراً در حللال آزمایللش هسللتند، می توانللد 
میسللر شللود، بلله طللوری کلله همگللی بتوانیللم 
فضللای بهتللری را تجربلله کنیللم و ایللن یللک 
تسللکین عالللی بللرای هملله کاربللران می توانللد 
باشللد به ویللژه جوانانللی کلله دنیللای خللود 
را اغلللب بلله دور از واقعیت هللا و بللر پایلله 

توهمللات بنللا نهللاده انللد«.
امللا در پشللت اینسللتاگرام و سللایر شللبکه های 
مجللازی، مدل هللای تجللاری فراوانللی موجللود 
اسللت کلله نقش آفرینللان آنهللا سللودهای کانللی 
از ایللن طریللق کسللب می کننللد. اگللر اینسللتاگرام 
تعللداد الیک هللا را در همه جللا مخفللی نگلله 
دارد، معیارهللای مهللم دیگللر بللرای شللرکای 
بالقللوه بلله راحتللی پیشللتر قابللل  تبلیغاتللی 
مشللاهده نخواهللد بللود در نتیجلله آن مقایسلله رقبا 
دشللوارتر می شللود و ایللن تأثیللر مسللتقیم بللر 
دیللد و تصمیمللات سللرمایه گذاران و شللرکت ها 
خواهللد داشللت. فلیشللمن معتقللد اسللت کلله 
سللتاره گان بایللد خللود را بیللش از شللبکه های 
اجتماعللی در رسللانه های کاسللیک ثابللت کننللد. 
تبعیللد الیک هللا در صورتللی معنللی می یابللد 
کلله هیچ کللس بلله اعللداد و ارقللام آنهللا دسترسللی 
نداشللته باشللد. آرزو و تمایللل روان شناسللان برای 
کنتللرل و تغییللرات بسللیار زیللاد اسللت و از 
سللوی دیگللر، تغییللر دادن تجارت هللای میلیللون 
دالللری هللم در حللال حاضللر آسللان بلله نظللر 
نمی رسللد. کارشناسللان خاطرنشللان می کننللد 
کلله رسللانه های اجتماعللی تحللت فشللار عظیللم 
اجتماعللی هسللتند بلله همیللن خاطللر سللعی 
در مثبتللی در ظاهللر دارنللد. اگللر دیگللر هیللچ 
فشللاری بللرای محبللوب شللدن وجللود نداشللته 
باشللد احتمللاالً کاربللران انگیللزۀ بیشللتری بللرای 
ویدئوهللای  و  عکس هللا  اشللتراک گذاری 
خللود دارنللد، در واقللع هللر کجللا رد پللای پللول 
یللا محبوبیللت کمرنگ تللر شللود احساسللات 
واقعی تللر و قابللل اعتمادتللری جریللان خواهللد 
داشللت و البتلله ارزش محتللوا بلله مراتللب بیشللتر 

حفللظ خواهللد شللد.

جان هریس/ مترجم: فریده وكیلی

بزرگ ترین متحد ترامپ 
در انتخابات آینده کیست یا چیست؟
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از الهیات وصل تا الهیات فصل:

 تبیین الهیاتی غوغاساالری دین گریزان و دین مداران
بایلد دانسلت، دیلن ورزی بله اسلاس اختیلار صورت 
می گیلرد، و دیلن ورزی بلدون اختیلار ارزشلی ندارد. 
حلال فلرض اینکله دختلری بله سلن بللوغ رسلیده 
اسلت و خلود می باید نحوه پوشلش خلود را انتخاب 
کنلد. دختلر به اسلاس بلزرگ شلدن در محیلط آلوده 
رسلانه یی، دسلت بله انتخلاب پوششلی کله حجلاب 
را بلر نمی تابلد می زنلد و بله اصطلاح بدحجابلی یا 
بی حجابلی می کنلد. پلدر موملن املر خلدا را بله او 
می رسلاند و از حلق نصیحلت خلود بلر او یلادآوری 
می کنلد، املا دختلر حلرف پلدر نمی شلنود، سلخن 
ملادر گلوش نمی کنلد، کاکا و ماملا و ... را نیلز ارزش 
نمی-دهلد. آیلا ایلن پلدر به خاطلر بدحجابلی ایلن 
دختلر بی غیلرت اسلت؟ بایلد بدانیم که پلس از ادای 
املر بله معلروف و نهلی از منکلر : »أاَلَّ تَلِزُر َوازَِرٌۀ 
ِوْزَر أُْخلَری )النجلم: ۳8(؛ )در صحلف ایشلان آملده 
اسلت( که هیچ کلس بار گناهلان دیگلري را بر دوش 
نمي کشلد.« حاکمیلت پیلدا می کنلد. در ایلن صورت 
جلرم، دختلر را پدر نمی کشلد و نزد خداونلد معذور 

اسلت و نله مأخوذ.
غیلرت  تسلامح  بلا  یلا  قبیله یلی  غیلرت  پلدر  اگلر 
اسلامی اش جوانله زنلد، پنلج راهلی بیشلتر نخواهد 

داشلت:
 1( دختلر را در خانله زندانلی کنلد و اجلازه بیلرون 
رفتلن ندهلد. 2( دختر را از خانه خویلش بیرون کند. 
۳( دختلر را بله شلوهر دهلد. 4( دختلر را بکشلد. 5( 
پلدر از صبلر و درایلت کار گیرد و بلا رهنمایی دختر 
بله محیط های آموزشلی صاللح زمینه بازگشلت او به 

حجاب را میسلر سلازد.
در جامعلۀ شلهری افغانسلتان بله تجربله دیلده شلده 

که: اسلت 
1(   راه اول نتیجه بخلش نیسلت و تلا ابلد نمی توانلد 
در زنلدان خانله باشلد،  این عملل دختلر را عقده مند 
بیشلتر  بی عفتلی  و  بدحجابلی  بله  و  می سلازد 

ند. می کشلا
2(  راه دوم بله کشلانیدن پلای دختلر بله خانه هلای 
املن کشلانیده می شلود و ایلن آن چیلزی اسلت کله 
علملای ملا از آن بله خانه هلای فحشلا یلاد می کننلد، 
پلس اینجلا غیلرت منجلر بله فحشلا شلده و خلاف 

نتیجله داده اسلت.
۳(  راه سلوم، شلوهر دادن در فرهنلگ افغانسلتان بله 
خواسلت پلدر نیسلت، بلکه به خواسلت خواسلتگار 
اسلت کله چله وقلت دروازه را تلک تلک کنلد و یلا 
نکنلد. دیگلر اینکه آیلا خواسلتگار خواسلتار حجاب 
همسلرش باشلد، نباشلد، بلکله خانلۀ شلوهر ممکلن 

اسلت بله بی حجابلی و بدحجابلی بدتلر بینجاملد.
4(  راه چهلارم، خلود گنلاه کبیره اسلت، و بدحجابی 

عمللی نیسلت کله شلریعت بلرای آن عملل قتلل را 
کند.  تجویلز 

5(  راه پنجلم، راه تدبیلر و تربیلت اسلت کله پلدر 
بله نصیحت هلای  فضلای فرهنگلی را درک کنلد و 
خویلش ادامله دهلد و ملن باب فتلح ذرایلع از طریق 
یافتلن محیط هلای کله سلبک زنده گلی زن مسللمان 
بیاموزانلد، زمینلۀ بازگشلت او بله حجلاب  را بلدو 

مسللمانی را میسلر سلازد.
تاتوانلی پامنله انلدر فلراق / ابغلض االشلیاء عنلدی 

الطلاق
ملن نکلردم املر تا سلودی کنم / بللک تا بلر بنده گان 

جلودی کنم
...

خطلاب دوملی خدا بله حضرت موسلی علیه السلام 
ایلن اسلت کله: »تاتوانلی پامنه انلدر فراق«؛ رسلالت 
وصلل را طلوری اجلرا کن کله باعث فلراق و دوری 
بنلده ملن از ملن نشلوی، دوری بنلده گان ملن از من، 

نامحبوب تریلن چیزهلا نزدم اسلت.
»املر« تشلریعی ملن یعنی خلدا،  از بهر آن نیسلت که 
برده گانلی گیلر بیلاورم و از آنهلا بلار بکشلم و سلود 
بجویلم، ملن بی نیلاز هسلتم، بلکله »املر« رسلالی من 
بله تلو از بهلر این اسلت که دسلتگیر بنده گان شلوی 
و جلود و سلخاوت ملن - هدیه تکاملل - را به آن ها 
برسلانی تلا سلفر وصلل را آغلاز کننلد و بلا هرچله 
بیشلتر وصل شلدن، بیشلتر کامل شلوند و چه بسا که 

شایسلتگی کاملل مکمل شلدن را پیلدا کنند.
ای رسلالت مدران وصلل! موسلی کلیلم اهلل اگر ممکن 
باشلد کله خلدای ناخواسلته باعلث دوری بنلده خدا 
از خلدا شلود، پلس ملن و توی کله فهم ملان از دین 
بلا هلزار پیونلد و پینله صلورت گرفتله اسلت، چله 
خطاهلای کله وسلیلۀ دورسلاختن بنلده گان خلدا، از 

خلدا شلده باشلد، از دسلت مان سلرزده باشلد.
آری! عصلر ملا عصلر راندن بنلدگان خدا بله »بیابان« 
و »برهلوت« بی تکلیفلی دینی و سلیر دادن مسللمانان 
بلرای »رفتلن« بله دنیلای دین گریلزی و دین سلتیزی، 
توسلط کسلانی اسلت کله َعَللم رسلالت وصلل را با 
نادانلی و ناپویایلی و نابخلردی و غوغاسلاالری حمل 

می کننلد.
الهیات فصل

تاریخ نلگاری بله خوبی نشلان داده اسلت کله حرکت 
از دوران پیشلامدرن، به سلوی دوران مدرن و پسلت 
ملدرن، حرکلت از رویکلرد دیلن ورزی دین مدارانله، 
دین سلتیزانه  و  دین گریزانله  دیلن ورزی  سلوی  بله 
بلوده اسلت. در واقلع ایلن حرکلت، سلیر انسلان از 
و  اسلت،  »انسلان مداری«  سلوی  بله  »خداملداری« 
ملدار  بله  وصلل  و  خلدا  ملدار  از  فصلل  حرکلت 

انسلان. بدین گونله دیلن ورزی دین گریزانله و دیلن-
ورزی دین سلتیزانه حاشلیه یی بلوده اسلت، بلر تاریخ 
دین ملداری، یلا »انسلان مداری« حاشلیه یی اسلت بلر 
»خداملداری«، و حرکلت فصل از ملدار خدا و وصل 
بله مدار انسلان، حاشلیه یی اسلت بلر وصل بله خدا.
 ملا از ایلن گسسلت و این فصلل، به »الهیلات فصل« 
تعبیلر می کنیلم. »الهیلات فصلل« جلوه هلای گوناگون 
را از خلود بله نمایش گذاشلته اسلت. »الهیلات فصل 
کاملل« و »الهیلات فصل ناقلص«  و یلا »الهیات فصل 
سلخت« و »الهیلات فصلل نلرم«. یکلی از نمونه هلای 
برجسلته »الهیلات فصلل کاملل« و همچنلان »الهیلات 
فصلل سلخت«، سلبک زنده گلی مارکسیسلتی اسلت. 
»خودبیگانگلی«  موجلب  »خلدا«  مارکسیسلم  در 
جامعله  افیلون  »دیلن  و  اسلت،  خلودش  از  انسلان 
اسلت«. در ایلن سلبک زنده گلی، رویکلرد دین ورزی 
مفهلوم  کله  زمانلی  می گیلرد.  شلکل  دین سلتیزانه 
دیلن موجلب خلود بیگانگلی انسلان از خویشلتن و 
دیلن افیلون و تخدیلر کننلده جامعله و به ویلژه طبقۀ 
پرورلتریلا و همچنلان دیلن ابلزار بلورژوازی بلرای 
بله سلتم کشلیدن تلوده، در درون انسلان معتقلد بله 
برایلش »رسلالت  مکتلب مارکسیسلم درونلی شلد، 
فصلل« تولیلد می کنلد. مارکسیسلت هملان طلور کله 
عقده هلای نفلرت و کیلن در برابلر سلرمایه داری در 
بایلد عقده گشلایی  درونلش منجملد شلده اسلت و 
نیلز  »دیلن«  و  »خلدا«  برابلر  در  طلور  هملان  کنلد، 
عقده منلد و کینه توز اسلت. زیرا از دیلدگاه او، دین و 
سلرمایه داری و کلیسلا و بلورژوا و ما و خان دسلت 
بله دسلت هلم داده اند تلا از تلوده بهره کشلی نمایند. 
اینجاسلت که مارکسیسلت با  »رسلالت فصلل کامل« 
و همچنلان »رسلالت فصلل سلخت« هملان طلوری 
کله راهبلردش این اسلت کله تماملی بنیادهلا، نهادها 
و مظاهلر و نشلانگان سلرمایه داری را از بیلخ و بلن 
برکنلد، می بایسلت تماملی بنیادهلا، نهادهلا، و مظاهر 
و نشلانگان خلدا و دیلن را نیلز از بیلخ و بُلن برکنلد 
و بلر جلای آن دیکتاتلوری پرولتاریلا را بله کرسلی 
حاکمیلت بنشلاند و انسلان مترقلی کمونیسلت را بله 
آقایلی جهلان برسلاند. در واقلع اگرچله مارکسیسلت 
دیلن دار نیسلت، وللی دین ورز اسلت، زیلرا او با دین 
تعاملل می کنلد، و هلر گونله تعاملل با دین یلک نوع 
دین ورزی اسلت. مارکسیسلت با »الهیلات فصل کامل  
و سلخت«، »رسلالت فصلل کاملل و سلخت« تولیلد 
می کنلد و بدین گونله رویکلرد دین سلتیزی سلخت و 

بنیلاد بلر انلداز را بله نمایلش می گلذارد.
نمونلۀ دیگلری، از »الهیلات فصلل کاملل« ، »الهیلات 
فصلل« نیچه یلی اسلت. نیچه که با شلعار »خلدا مرده 
اسلت«، شلعار فصلل از ملدار »خدا« و وصلل به مدار 

»ابلر انسلان« را ملی داد. فلسلفه و اندیشلۀ او دعوتلی 
بلود به سلوی، انسلان مداری و اومانیسلم. املا الهیات 
فصلل نیچله، یلک الهیلات فصل نلرم بود. دیده نشلد 
کله پیلروان و دوسلت داران نیچله به براندازی کلیسلا 
و یلا نشلانه ها و مظاهلر خلدا کله در دیلن نملودار 
می شلد، بپردازنلد. املا نیلک هویداسلت کله الهیلات 
و  می کلرد  تولیلد  نلرم«  فصلل  »رسلالت  او،  فصلل 
پیلرو و دوسلتدار فلسلفه او نلرم، نلرم از ملدار خلدا 
می بریلد و بله ملدار ابلر انسلان می پیوسلت و اگلر 
مکتبلی تشلکیل می شلد و گلروه اجتماعلی تشلکیل 
برمبنلای آن شلکل می گرفلت، بله نلام نیچله ایسلم، 
دعلوت او بله اعتقلاد بله »الهیلات فصلل« و پیشلبرد 

»رسلالت فصلل« می بلود.
الهیلات فصلل  الهیلات فصلل،    نمونلۀ دیگلری از 
اسلاس  کله  اسلت  پُرواضلح  اسلت.  داروینلی 
پرسلش  بله  پاسلخ  »دین ملداری«  و  »خداملداری« 
خلقلت اسلت، بله ایلن معنلا زمانلی کله انسلان از 
بله  می پرسلد،  جهلان  خلقلت  و  خویشلتن  خلقلت 
ایلن نتیجله می رسلد کله آفریننده یلی اسلت کله او را 
آفریلده اسلت و ایلن آفریلدگار زنده گلی او و جهلان 
را تدبیلر می کنلد، از این جلا نتیجه برای پرسلتش آن 
خاللق می گیلرد کله آفریننده جهلان »خدا« نلام گرفته 
اسلت. پرسلتش خلدا، باعلث می شلود تلا او در تمام 
عرصه هلای زنده گلی خلدا را بپرسلتد و ایلن بلدان 
معناسلت کله در همله عرصه هلای زنده گلی هدایلت 

خلدا را بجویلد و از هدایلات او اطاعلت کنلد.
دارویلن بلا پی گرفتلن فرضیه تکامل انواع که  توسلط 
دیگلر دانشلمندان مطلرح شلده بلود، نظریله تکاملی 
موجلودات،  گونه هلای  کله  کلرد  بیلان  را  خویلش 
از  گذشلته  اعصلار  در  و  ندارنلد  مسلتقلی  خلقلت 
یک دیگلر اشلتقاق یافتله انلد، و در آینلده نیلز ایلن 

رونلد ادامله خواهلد یافلت.
او بله دنبلال یک سلفر تحقیقاتی پنج سلاله و مطالعات 
و  حیوانلی  گیاهلی،  گونه هلای  روی  کله  فراوانلی 
رفتارهلای فلردی و اجتماعلی انسلان های غیرمتملدن 
انجلام داد، بله ایلن نتیجله رسلید که همله موجودات 
زنلده در زنجیره یلی از رونلد تکامللی طبیعلت جلای 
می گیرنلد و انسلان بله عنلوان نلوع تکامل یافتله در 
آخریلن حلقله مجموعه عظیلم طبیعت قلرار دارد. در 
ایلن فرضیله، نوعلی تکاملل اتفاقی و پیش بینی نشلده 
بلرای طبیعلت، بله اقتضلای شلرایط محیطلی فلرض 
شلده اسلت که در آن، از تغییرات ارگانیک حاصل از 
سلازگاری موجلودات با شلرایط محیط، انلواع جدید 

بله وجلود آملده اند.

هجرت اهلل جبرئیلی

بخش سوم
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

دوناللد تراملپ، رییس جمهلور امریلکا با طرح 
»صللح خاورمیانله« این پیام را بله گوش جهان 
رسلاند کله می تلوان قوانیلن بین المللل را دور 

زد.
هفتلۀ گذشلته، رییس جمهلور اسلتیضاح شلدۀ 
متهلم  وزیلر  نخسلت  کله  حاللی  در  امریلکا 
اسلراییل در کنلارش ایسلتاده بلود، برنامۀ خود 
و  فلسلطین  میلان  صللح  برقلراری  بلرای  را 

اسلراییل اعلام کلرد.
طلرح تراملپ کله هنلوز راه زیلادی دارد تلا 
تبدیلل بله یلک برنامله صللح »تاریخی« شلود 
صرفلا بازسلازی ایده هلای مذاکلرات شکسلت 

خلورده قبللی اسلت.
در آن زملان نیلز ماننلد االن، اسلراییل همیلن 
جایلی  تلا  اینکله  می کلرد:  دنبلال  را  اهلداف 
کمتریلن  در  را  فلسلطینی ها  دارد،  املکان  کله 
زمیلن ممکلن محصلور کنلد و در عیلن حلال 
شلهرک های غیرقانونلی خودش قانونلی اعام 
شلود و فلسلطینی ها از حق تضمین شلده خود 
بلرای بازگشلت بله میهن شلان محروم باشلند. 
ایلن طرح صلح نیسلت بلکه تقاضلای موافقت 

فلسلطینیان با تسللیم همیشلگی اسلت.
در ایلن برنامله بخلش بزرگی از کرانله باختری 
از جملله »درۀ اردن« بله اسلراییل داده می شلود 
شلهرک های  از  یلک  هیلچ  نباشلد  الزم  تلا 
غیرقانونلی آنهلا برچیلده شلود. در ایلن طلرح 
اسلراییل  یکپارچله  پایتخلت  بیت المقلدس، 
خواهلد بلود در حاللی کله بخشلی از حوملۀ 
شلهر را بله فلسلطین اختصلاص داده انلد تلا 
آن را پایتخلت خلود اعلام کنلد. ایلن طلرح 
می خواهلد فلسلطینیان از حلق بازگشلت خود 
عنلوان  بله  را  اسلراییل  و  کننلد  چشم پوشلی 

بپذیرنلد. »کشلوری یهلودی« 
طلرح  در  شلده  مجسلم  فلسلطین  »کشلور« 
تراملپ مجموعه یلی از بخش هلای زاغه نشلین 
اسلت که هیچ نلوع کنترلی بر مرزهلای زمینی، 
هوایلی یلا منابلع طبیعلی نلدارد. طلرح ترامپ 
چلراغ سلبزی اسلت بله برناملۀ اسلراییل برای 
اشلغال و الصلاق کرانلۀ باختلری بله اراضلی 
اشلغالی. همیلن هفتۀ گذشلته بلود کله بنیامین 
نتانیاهلو، نخسلت وزیلر رژیلم اسلراییل اعام 
کلرد، فراینلد الصلاق غیرقانونی کرانلۀ باختری 

بله اراضلی اشلغالی را آغلاز می کنلد.
پیلش از اعلام رسلمی »معامللۀ قلرن« امریلکا 
عملًا همله آملال و آرزوهلای نخسلت وزیلر 
انتقلال  از  بلود:  کلرده  بلرآورده  را  اسلراییل 
سلفارت امریلکا بله بیت المقدس، اعلام اینکه 

بلندی  های اشلغالی جوالن بخشلی از اسلراییل 
هسلتند و قطلع کمک هلای خلود بله آژانلس 
امداد سلازمان مللل برای پناهنده گان فلسلطینی 
گرفتله تلا بسلتن دفتلر سلازمان آزادی بخلش 
فلسلطین در ایلاالت متحلده همگلی ملواردی 
بودنلد کله در فهرسلت خواسلته های نتانیاهلو 
قلرار داشلت. بنابرایلن، جای تعجب نلدارد که 
نتانیاهلو نمی توانسلت خوشلحالی اش را مخفی 
کنلد و از طلرح ترامپ به عنلوان مهمترین روز 

در تاریلخ اسلراییل یلاد کند.
مشلکل فقلط مربلوط بله محتلوای ایلن برنامه 
نیسلت بلکله فراینلد آن نیلز اشلکال دارد. از 
میلان 1۳ میلیلون فلسلطینی در سراسلر جهان، 
تراملپ و تیملش نتوانسلتند حتلا چنلد نفلر را 
بلرای تاییلد و امضای طلرح خود پیلدا کنند. با 
ایلن حلال، بلرای ترامپ و مشلاورانش که همه 
طرفدار شهرک سلازی اسلراییل و سیاسلت های 
فلسلطینیان  اینکله  هسلتند  آن  توسلعه طلبانه 
قانلون  کله  چیلزی  و  می کننلد  فکلر  چگونله 
نلدارد آنچله کله  اهمیتلی  مشلخص می کنلد، 
اهمیلت دارد فقلط و فقلط اسلراییل اسلت. در 
تمامی مذاکرات دو دهه گذشلته، خواسلته های 
اسلراییل همیشله مقلدم بلر حقلوق فلسلطین 
همیشله  اسلراییل  اسلت.  گرفتله  ملی  قلرار 
سلرزمین  بله  را  ناپذیلرش  سلیری  تمایلات 
فلسلطین تحلت عنلوان نگرانلی »امنیتلی« یلا 
»جمعیتلی« مطرح کرده اسلت. روشلی مودبانه 
بلرای گفتلن اینکله اسلراییل هیلچ فلسلطینی 
نمی خواهلد،  خلود  میلان  در  را  غیریهلودی 
بله  مللزم  همیشله  فلسلطینی ها  کله  چیلزی 
پذیلرش آن بودنلد. بله عنلوان مثلال همیشله 
بله امنیلت اسلراییل توجله زیادی شلده اسلت 
در حاللی کله فلسلطینیان باید بلدون هیچ گونه 
وسلیلۀ دفاعلی از زنده گلی در کشلوری بلدون 
قلدرت نظاملی راضلی می بودنلد، اما اسلراییل 
و سلاکنین مسللح آن حلق حملله به شلهرهای 
فلسلطین را آن طلور کله می خواهنلد، حفلظ 
می کننلد. قلرار اسلت »نگرانی هلای جمعیتلی« 
اسلراییل بلا تجدیلد مرزهلا برطلرف شلود تلا 
شلهرک های غیرقانونی اسلراییل قانونی شلوند 
بازگشلت  از حلق  فلسلطینی ها  اینکله  ضملن 
خلود محلروم می شلوند صرفلًا بله دلیلل اینکه 
یهلودی نیسلتند. تمایلل اسلراییل برای داشلتن 
بیت المقلدس بله عنلوان »پایتخلت جاودانله و 
ابلدی« خلود منجلر بله نادیلده گرفتلن حقوق 
در  فلسلطین  پایتخلت  و  می شلود  بین المللل 
بله  و  مقلدس  مناطلق  زاغه نشلین  بخش هلای 

دور از قطلب اقتصلادی آن قرار خواهد گرفت.
ایلن نگلرش در چشلم انداز برناملۀ تراملپ در 
مورد شلهروندان فلسلطینی اسلراییل نیز صدق 
می کنلد. از زملان تشلکیل غیرقانونلی اسلراییل 
در  فلسلطین  سلرزمین های  از  درصلد   78 در 
سلال 1948 برخلی از رهبران اسلراییل تأسلف 
را  فلسلطینی ها  همله  چلرا  کله  می خوردنلد 
کله  بخش هایلی  در  و  انلد  نکلرده  اخلراج 
اسلراییل اشلغال کلرده بلود هنلوز 15۰ هلزار 
فلسلطینی حضلور داشلتند. اکنلون ایلن تعلداد 
بله 1.8 میلیلون نفلر افزایلش یافتله کله بالغ بر 
تشلکیل  را  اسلراییل  جمعیلت  از  درصلد   21
می دهنلد. اسلراییلی ها آنهلا را به چشلم سلتون 
پنجلم می بیننلد و بلا بیلش از 6۰ قانلون میلان 
خودشلان و آنهلا تبعیلض قایلل می شلوند. در 
طرح صللح ترامپ، شلهرهای بزرگ فلسلطین 
در داخل اسلراییل بخشلی از »کشلور فلسطین« 
هیلچ  بلا  برنامله  ایلن  دربلارۀ  شلد.  خواهنلد 
فلسلطینی در اسلراییل مشورت نشلده و به نظر 
می رسلد، مقامات اسلراییل از اینکه فلسلطینیان 
از ایلن طرح اسلتقبال نکرده اند، متعجب شلده 

. ند ا
ایلن نگلرش اسلتعماری-که در آن اسلراییل و 
امریلکا تشلخیص می دهنلد چله چیلزی بلرای 
بلدون  دهه هلا  اسلت-  خلوب  فلسلطینی ها 
چاللش باقلی مانلده بلود. در این ملدت اغلب 
شلنیده می شلد، اسلراییلی ها بله فکلر برابلری 
هسلتند و نماینلده گان اتحادیله اروپلا و سلایر 
کشلورها از ایلن تقاضلا پیلروی می کننلد. بله 
ملا گفته شلد، مللزم کردن اسلراییل بله رعایت 
قوانیلن بین المللل تلا چله انلدازه »غیرواقعلی« 
اسلت و حضلور امریکا برای تضمیلن توافق تا 
چله میزان »ضروری« اسلت. موافقلت با اعمال 
ایلن نگلرش اسلتعماری منجلر به این شلد که 
فلسلطینیان بلرای بیلش از 5 دهله بلرای تقریبًا 
زنده گی شلان  لذت هلای  و  ضروریلات  همله 
بایلد از اسلراییل اجلازه می گرفتنلد از جملله 
ملواردی نظیلر دیلدن عزیلزان، آملوزش دیدن، 
دسترسلی بله مراقبت هلای پزشلکی، سلاختن 
بی رحمانله  ایلن  دریلا.  دیلدن  یلا حتلا  خانله 
اسلت کله فلسلطینی ها مجبورند این اسلتک بار 
اسلتعماری را تحملل کننلد فقلط بلرای اینکله 
سلرزمین  بله  اسلراییل  ناپذیلر  سلیری  میلل 

فلسلطین مهار شلود.

منبع: گاردین

معاملۀ قرن طرحی برای تسلیم دایمی فلسطین

مترجم: هدیه عابدی

كورینه پاگا/ مترجم: كوثر سلیمانی

چرا شبکه های اجتماعی پروژۀ 
حذف الیک ها را کلید زده اند؟

کارن فلیشللمن در حالللی کلله دسللت هایش را در پشللت 
و تکیلله گاه سللرش قللرار داده بللا لبخنللد بلله دوربیللن نللگاه 
می کنللد. دسللته یی از رزهللای رنگارنللگ و جسللم براقللی 
در کنللار مبلللی کلله روی آن اسللت بلله چشللم می خللورد 
و روی ایللن تصویللر عامتللی از مللارک عطللر معللروف کلله 
سللازندۀ اسللپانیایی دارد، حللک شللده اسللت. بلله روز رسللانی 
ایللن عکللس در صفحللۀ اینسللتاگرام او بللا گرفتللن بیللش از 4 
هللزار قلللب، پاسللخ دلگرم کننده یللی اسللت. کمپنللی سللازندۀ 
ایللن عطللر کلله در زوریللخ مسللتقر اسللت در اینسللتاگرام 
1۰۰,۰۰۰ کاربللر دنبللال کننللده دارد. قلللب اینسللتاگرام کلله 
بللا نللام الیللک نیللز شللناخته می شللود، بللرای افللرادی مثللل 
کارن کلله بللا اینسللتاگرام کسللب درآمللد می کننللد و از ایللن 
طریللق بخشللی از معیشللت خللود را بلله دسللت می آورنللد، 
حایللز اهمیللت اسللت. ایللن اهمیللت فقللط بللرای سللتاره گان 
اینسللتاگرامی نیسللت؛ شللرکت هایی کلله بللا اینفلوئنسللرها 
همللکاری می کننللد ارزش باالیللی بللرای دسترسللی افللراد بلله 
تعللداد الیک هللا قایللل هسللتند و تعللداد کاربللران و تعامللل 
گللران در ایللن جریللان نقللش تعییللن کننده یللی بللرای ایللن 
شللرکت ها بللازی می کنللد. هرچلله الیللک بیشللتر باشللد، 
توجلله و نللگاه هللم بیشللتر اسللت و هرچلله توجلله بیشللتر 

باشللد عرضلله محصللول بلله بللازار سللاده تر.
امللا جدیللداً خبللری در حللال بازنشللر اسللت کلله کاربللران 
و اینفلوئنسللرها را تللا حللد زیللادی شللوکه کللرده اسللت: 
»بلله زودی قللرار اسللت تعللداد الیک هللا در معللرض دیللد 
عمللوم قللرار نگیللرد«. پیشللتر و در تابسللتان اینسللتاگرام 
ایللن پللروژه را درکانللادا مللورد آزمایللش قللرار داده بللود و 
اخیللراً بلله شللش کشللور دیگللر از جمللله ایتالیللا، اسللترالیا، 
جاپللان نیللز رسللیده؛ هنللوز هیللچ کشللور آلمانللی زبانللی در 
ایللن پللروژه مشللارکت نکللرده اسللت. در نمللای جدیللد تنهللا 
شللخص کاربللر می توانللد تعللداد الیک هایللش را ببینللد و 
البتلله کامنت هللا را. البتلله فیسللبوک نیللز بلله زودی مللی توانللد 

»بللدون الیللک« شللود.
بلله گللزارش سللایت خبللری ایللاالت متحللده کلله دربللارۀ 
تهیلله  تکنولللوژی گللزارش  اخبللار  و  اسللتارت آپ هللا 
می کنللد، نمونه هللای اولیلله فیسللبوک بللدون الیللک در 
حللال بررسللی هسللتند و ایللن یعنللی تجربلله تسللت های 
اینسللتاگرام مثبللت بللوده اسللت. الیللک در اصللل همللان 
چیللزی اسللت کلله در سللال 2۰۰9 توسللط خللود فیسللبوک 
بللاب و در اداملله در سللال 2۰16 امللواج واکنشللی بیشللتر 
هللم بلله ایللن شللبکۀ اجتماعللی افللزوده شللد. بللا ایللن 
وجللود تغییللرات برنامه ریللزی شللده در نمللای الیللک نیللز 
می توانللد میلیون هللا کاربللری را کلله سللال ها بلله دیللدن 
میللزان محبوبیللت یللک عکللس و فیلللم یللا همللان الیک هللا 
عللادات داشللتند آزار دهللد. امللا چللرا شللبکه های اجتماعللی 

ایللن قللدم غیرمعمللول را برداشللته انللد؟
مدیللر اینسللتاگرام، آدام موسللری، در مصاحبلله بللا روزنامللۀ 
فرانکفللورت می گویللد: »مللا نمی خواهیللم کلله اینسللتاگرام 
ــه 6 ــه صفح بلله صحنه یللی بللرای رقابللت...            ادام


