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در انتخابات آینده کیست یا چیست؟
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رسانههای داخلی در یک نامۀ اعتراضی:

افغانستان در عرصۀ دسترسی به اطالعات عقبگرد داشته است

ارگ :از این اعتـراض خفـه نیستیـم

بخش ویژۀ کنترل
ویروس کرونا در کابل ایجاد شد
وزارت صحـت عامـه کشـور ،بخش ویـژۀ کنترول
ویـروس کرونـا را در شـفاخانۀ افغان-جاپـان در
شـهر کابـل ایجـاد کرد.
ایـن بخـش دیـروز در کابـل افتتاح شـد کـه دارای
صـد بسـتر مجهز بـا تمـام امکانـات آمـاده گردیده
ا ست .
داکتـر فیروزالدیـن فیـروز وزیـر صحـت عامـه،
پیشگیـری و کنتـرل ویـروس کرونـا را در کشـور
اولویـت وزارت صحـت عامـه خوانـده گفـت:
«وزارت صحـت عامـه ،ایـن بخـش را بـه منظـور
کنتـرل ویـروس کرونـا و جلوگیـری از انتشـار آن
آمـاده نمـوده اسـت .همچنان در والیات کشـور نیز
چنیـن تدابیـر گرفتـه شـده اسـت».
آقـای فیـروز بیـان داشـت کـه کـه خوشـبختانه تـا
کنـون هیـچ واقعـه مثبـت ایـن ویـروس در کشـور
تثبیـت نشـده اسـت و در صـورت شـیوع ایـن
ویـروس ،مبتالیـان در ایـن مرکـز تحـت مراقبـت
قـرار میگیرنـد.
او گفـت که بخش البراتورهـای این وزارت توانایی
تشـخیص ده نوع ویروس را دارد و داکترانی که در
ایـن بخش توظیف شـده اسـت ،افـراد متخصص و
بـا تجربه اند.
از سـویی هـم ،وزارت صحـت عامـه بـرای
پیشگیـری از ایـن ویـروس ،تیمهای صحـی را در
فرودگاههـای هوایـی کابـل ،بلـخ ،کندهـار و هرات
کـه در آن پروازهـای بینالمللـی صـورت میگیـرد
توظیـف نمـوده و مسـافران را مـورد ارزیابـی قرار
میدهنـد .همچنـان در مرزهـای زمینـی کشـور
نیـز تیمهـای صحـی توظیـف شـده و مسـافران را
سـکریننگ یـا ارزیابـی میکنـد.
ایـن وزارت در کنـار پیشگیـری و کنتـرل ایـن
ویـروس ،برنامههـای آگاهیدهـی را در ایـن زمینـه
نیـز راهانـدازی کـرده اسـت.
تـب ،سـرفه و تنگـی نفـس از اعـراض اولیـه ایـن
ویـروس میباشـند .اسـتفاده از ماسـک ،شسـتن
دسـتها بـا صابـون و مـواد ضـد عفونـی کننـده و
بلنـد بـردن مقاومـت بـدن از مـوارد مهـم وقایه در
برابـر ایـن ویـروس گفته شـده اسـت.

چرا دسترسی به اطالعات در افغانستان محدود شده است؟

ِ
جانب
درحالیکه حق آزادی بیــان و دسترسـی به اطالعات از
دولـت تهدیـد میشـود ،بحـث مذاکـرات صلـح با طالبـان نیز
نگرانیهایـی را بـرای رسـانهها ایجـاد کـرده که ممکن اسـت
در فرجـام آن ،آزادی بیـان قربانـی شـود .امـا اکنـون کـه یـک
ِ
دولـت متفاوتتـر از طالبـان بر افغانسـتان حاکم اسـت ،انتظار
ایـن اسـت کـه آزادی بیـان در شـعا ِع صلـح بـا طالبـان ذوب
نگـردد .امـا متأسـفانه از یـک طـرف بیمیلـی برخـی حلقـات
در دولـت نسـبت بـه آزادی بیـان کـه منافـع شـخصیِ آنها را
ِ
درسـت فضای
صدمـه میزنـد و از جانب دیگـر عدم تعریف

بـاز و دموکراتیـک در نهادهـای دولتـی و قوانیـن اعمالـی و
برداشـتهای دیوانسـاالرانه ،دو عاملـی انـد کـه آزادی بیان و
ِ
حـق دسترسـی به اطالعات را در کشـور به چالش کشـیدهاند.
در مـورد اول ،سیاسـت اعمالـی آقـای غنـی و حلقـۀ
نازکاندیـش در حکومتداری او ،سـبب محـدود کردن آزادی
ن فرعی
بیـان شـده اسـت و در مـورد دوم عـدم تطابـق قوانیـ 
و اداری بـا روح قانـون اساسـی کشـور ،عاملی بـر محدودیت
آزادی بیـان و مانعـی بـرای دسترسـی بـه اطالعـات پنداشـته
میشـوند... .

کمیسیون شکایات امروز راجع
به  300هزار رأی جنجالی فیصله خواهد کرد؟

روحاهلل بهزاد

مسـووالن در کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی اعلام
کـرده انـد کـه امـروز چهارشـنبه 15 ،جـدی تصمیـم و
فیصلـۀ نهایـی دربـارۀ شـکایتها از جملـه  ۳۰۰هـزار
رأی جنجالـی را اعلام خواهنـد کـرد .آنان گفتـه اند که
بیشـتر ایـن تصمیمگیریهـا و فیصلههـا دربـارۀ 300
هزار رأی جنجالی اسـت که براسـاس «قانـون انتخابات،
طرزالعملهـا ،لوایـح و در چارچـوب موضوعـات فنـی»
گرفته خواهد شـد .مسـووالن در این کمیسـیون اطمینان
داده انـد کـه تصمیـم کمیسـیون شـکایات مـورد قبـول
«شـهروندان» و «تیمهـای انتخاباتی» قـرار خواهد گرفت.

اختلاف روی بیـش از  300هـزار رأی جنجالـی ،رونـد
انتخابـات را بـه بنبسـت بـرده و اعلام نتیجـۀ ابتدایـی
را هـم بـه تأخیـر انداختـه بـود .تقریبـ ًا تمـام دسـتههای
انتخاباتـی خواهـان ابطـال ایـن  300هـزار رأی بودنـد/
هسـتند و آن را «تقلبـی» و «غیرشـفاف» میداننـد .در این
میـان ،تنهـا دسـتۀ انتخاباتی «دولتسـاز» موضع روشـن
در ایـن مـورد نداشـت/ندارد .دسـتههای انتخاباتـی
ِ
مخالـف شـمارش ایـن  300هـزار رأی مدعی انـد که از
میـان ایـن شـمار رای137 ،هـزار و  630آن «ناشـناخته»،
102هـزار و  12رأی خـارج از زمـان رایدهـی ثبت و به
صندوقهـا ریختـه شـده و حـدود  50تا  70هـزار دیگر
مشـابه و یا تکـراری اند که کمیسـیون انتخابات آن را در
جمـع رایهـای پـاک اضافه کرده اسـت.
هـر نامـزد انتخابـات ریاسـتجمهوری یـک حسـاب
کاربـری دارنـد کـه از طریق آن ،بـه شـرکت «درمالوگ»
شـرکت برگـزار کننـدۀ انتخابـات ریاسـتجمهوری-وصـل انـد .ایـن حسـاب کـم و کیـف آرا در شـرکت
درمالـوگ را بـه صـورت آنالیـن و بـه موقع بـه نامزدان
مخابـره میکنـد .نامـزدان معتـرض مدعـی اند کـه وقتی
تمـام اطالعـات دسـتگاههای بایومتریـک بـه «سـرور
مرکـزی» شـرکت درمالـوگ افـزوده شـد و رونـد انتقال
اطالعـت از دسـتگاههای بایومتریک رسـم ًا پایـان یافت،
سـایت ایـن شـرکت...،
ادامـه صفحـه3

کمیسیون حقوق بشر:

نزدیک به  11هزار غیرنظامی در سال
 2019کشته و زخمی شدهاند
کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر کشــور بــا
نشــر گــزارش ســاالنه خــود میگویــد کــه
در ســال  2019میــادی نزدیــک بــه یــازده
هــزار غیرنظامــی در افغانســتان کشــته و
زخمــی شــدهاند.
ایــن کمیســیون دیــروز در یــک نشســت
خبــری در کابــل ،گــزارش ســاالنه خــود از
تلفــات غیرنظامیــان را نشــر کــرد کــه ایــن
گــزارش نشــان میدهــد تلفــات غیرنظامیــان
در افغانســتان در ســال  2019میــادی7 ،
درصــد کاهــش یافتــه اســت.
نعیــم نظــری معــاون ایــن کمیســیون گفــت:
«تعــداد  10هــزار  772غیــر نظامــی در
جریــان ســال  2019در افغانســتان در جریــان
جنــگ و حمــات جــان باختهانــد».
آقــای نظــری گفــت« :ایــن قربانیــان 6 ٬هــزار
و  845مــرد 2 ٬هــزار و  696طفــل 974 ،زن
را شــامل میشــوند کــه در جریــان حمــات
طالبــان ٬داعــش ٬نظامیــان دولتــی و نیروهــای
خارجــی ٬ماینهــای کنــار جــادهای ٬پرتــاپ
راکتهــا از خــاک پاکســتان و از ســوی
افــراد ناشــناس کشــته و زخمــی شــدهاند».
او افــزود« :مجمــوع ایــن ارقــام در مقایســه
بــا ســال قبــل  7درصــد کاهــش تلفــات غیــر
نظامیــان در ســال  2019را نشــان میدهــد
کــه از ایــن میــان در تلفــات مــردان 13
درصــد کاهــش را نشــان داده و مبیــن افزایش
 3درصــدی در تلفــات زنــان و کمتــر از یــک
درصــد افزایــش در تلفــات اطفــال اســت».
بــر اســاس معلومــات کمیســیون حقــوق
بشــر ،در ســال  2018میــادی 11 ،هــزار
 700غیــر نظامــی شــامل زنــان و کــودکان در
افغانســتان کشــته و زخمــی شــده بودنــد.
آقــای نظــری ،طالبــان را عامــل  71درصــد
کل تلفــات غیــر نظامیــان در ســال 2019
توصیــف کــرده ،گــروه داعــش ٬را عامــل
 5درصــد تلفــات غیرنظامیــان و نیروهــای
دولتــی و نظامیــان خارجــی را عوامــل 14
درصــد کل ایــن تلفــات خوانــد.
باوجــود ایــن وی تصریــح کــرد کــه میــزان
تلفــات ملکــی در جریــان حمــات مخالفیــن
 27درصــد و در حمــات نیروهــای دولتــی و
نظامیــان خارجــی در جریــان ایــن ســال 44
درصــد کاهــش رونمــا شــده اســت.
معــاون کمیســیون حقــوق بشــر عــاوه کــرد
کــه بــه شــمول تلفــات غیــر نظامیــان در
جریــان امســال نزدیــک بــه  58هــزار غیــر
نظامــی در جریــان  10ســال گذشــته کشــته و
زخمــی شــدهاند.
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چرا دسترسی به اطالعات
در افغانستان محدود شد ه است؟
مفهومی
اعمالی دولت و ساختار
سیاست
ِ
ِ
محدودکنندۀ آزادی بیان رفع گردند

ِ
حــق آزادی بیــان
در ســالهای اخیــر در دولــت وحــدت ملــی،
و دسترســی بــه اطالعــات ،روزگارِ خوشــی نــدارد .اینکــه روز
گذشــته مســووال ِن رســانهها در کابــل طــی یــک گردهمایــی
ِ
حــق آزادی بیــان و
خواســتار ارزشگــزاری حکومــت بــه
دسترســی بــه اطالعــات شــدند و دولــت را مکلــف دانســتند کــه
ِ
خصــوص مســایل مختلــف پاســخده باشــند ،نشــان از آن دارد
در
کــه بیمیلــی دولــت بــه آزادی بیــان و گاه مانعتراشــی در برابــر
آن ،رســانهها را بــه ســتوه آوردهاســت .برخــی وزارتخانههــا
و ریاســتخانههای دولتــی از دادن اطالعــات بــه رســانهها
ِ
طــرف
خــودداری میورزنــد و حتــا حکمهــا و ســلیقههایی از
ِ
پرســش رســانهها
ارگ ارایــه شــده کــه برخــی ادارات را از
محفــوظ ســاخته اســت .همینگونــه برخــی از نهادهــای دولتــی
ِ
اقدامــات ســوالبرانگیز و فســادآلودی کــه انجــام
در برابــر
میدهنــد ،اصــ ً
ا پاســخده نیســتند و ایــن ِشــمای دولتیســت
کــه بــا حمایــت جامعــۀ جهانــی در ایــن نزدیــک بــه بیســت
ســال ایجــاد و ادامــه یافتــه اســت!
ِ
متأســفانه اقدامــات ســالهای اخیــر دولــت در برابــر رســانهها
و حــق دسترســی بــه اطالعــات ،بیتوجهــی بــه مقــام رســانه
بــه عنــوان قــوۀ بازدارنــدۀ فســاد و همینگونــه مانــع شــد ِن
بســیاری از افــراد و مســووالن نهادهــای دولتــی از گفتوگــو
بــا رســانهها ،همــه و همــه نشــان از آن دارد کــه آزادی بیــان
در افغانســتان از ارزش افتــاده و ایــن اقدامــات ،برداشــت
ِ
حکومــت موجــود را
دیکتاتورانــه و ســرکوبگرایانه از
آیینــهداری کــرده اســت .یعنــی در کشــوری کــه قانــون اساســی
دموکراتیــک و متعهــد بــه آزادی بیــان درج اســت و ارزشهــای
مرتبــط بــا آزادی بیــان لنگلنــگان پــاس داشــته شــده اســت،
اخیــرا ً قصــدی بــرای خامــوش کــرد ِن ایــن آزادی از مجــاری
ِ
اداری محدودکننــده بــهراه افتــاده
رســمی بــا وضــ ِع ســاختارهای
اســت.
درحالیکــه حــق آزادی بیـــان و دسترســی بــه اطالعــات از
ِ
جانــب دولــت تهدیــد میشــود ،بحــث مذاکــرات صلــح بــا
طالبــان نیــز نگرانیهایــی را بــرای رســانهها ایجــاد کــرده کــه
ممکــن اســت در فرجــام آن ،آزادی بیــان قربانــی شــود .امــا
ِ
دولــت متفاوتتــر از طالبــان بــر افغانســتان
اکنــون کــه یــک
حاکــم اســت ،انتظــار ایــن اســت کــه آزادی بیــان در شــعا ِع
صلــح بــا طالبــان ذوب نگــردد .امــا متأســفانه از یــک طــرف
بیمیلــی برخــی حلقــات در دولــت نســبت بــه آزادی بیــان
کــه منافــع شــخصیِ آنهــا را صدمــه میزنــد و از جانــب دیگــر
ِ
درســت فضــای بــاز و دموکراتیــک در نهادهــای
عــدم تعریــف
دولتــی و قوانیــن اعمالــی و برداشــتهای دیوانســاالرانه ،دو
ِ
حــق دسترســی بــه اطالعــات را
عاملــی انــد کــه آزادی بیــان و
در کشــور بــه چالــش کشــیدهاند.
در مــورد اول ،سیاســت اعمالــی آقــای غنــی و حلقــۀ
نازکاندیــش در حکومــتداری او ،ســبب محــدود کــردن
آزادی بیــان شــده اســت و در مــورد دوم عــدم تطابــق قوانیــن
فرعــی و اداری بــا روح قانــون اساســی کشــور ،عاملــی بــر
محدودیــت آزادی بیــان و مانعــی بــرای دسترســی بــه اطالعــات
پنداشــته میشــوند.
در افغانســتان درحالیکــه قانــون اساســی حامــی آزادی
بیــان و اندیشــه اســت و بــه تأســی از آن ،قانــون دسترســی
بــه اطالعــات بــرای تطبیــق ایــن هــدف وجــود دارد؛ امــا در
رویههــای کاری و ســاختار مفهومــی اداره ،بــا توجــه بــه روح
اســتبدادی و تصلــب ادارییــی کــه از گذشــتههای دور باقــی
مانــده اســت ،ارایــۀ اطالعــات امــری خــاف پرنســیب اداری
و نزدیــک بــه «خیانــت» تقلــی میشــود .هنــوز قانونهــای
فرعــیِ مــا حتــا در عرصــۀ حقوقــی و قضایــی در ایــن امــر بــا
قانــون اساســی همخوانــی و تطابــق نیافتهانــد و ایــن مهمتریــن
مشــکل مفهومــی بــرای دسترســی بــه آزادی بیــان اســت.
بنابرایــن انتظــار داریــم کــه هــم دولــت سیاســتهایش را در
قبــال آزادی بیــان عــوض کنــد و بــه قانــون برگــردد ،و هــم
ســاختار و سیاســت مفهومــیِ اداره و رازداری بــه گونهیــی
ِ
حــق دسترســی مــردم بــه اطالعــات
تعدیــل شــود کــه در آن
کــه قانــون آن وجــود دارد ،ضایــع نگــردد .در غیــر ایــن دو
صــورت ،ایــن حکومــت بــه جایــی میرســد کــه نمیتوانــد
تفاوتــی از امــارت طالبــان داشــته باشــد؛ مگــر اینکــه یــک
نســخۀ پیشــرفتهت ِر آن باشــد!

آصف ایوبی
دانشجوی مقطع ماستری روابط بینالملل

پیشگفتار
امـروزه بیـش از هـر دورهیـی ،جهــان بـا
ِ
تهدیـدات عینـی و وجـودی مواجـه شـده
اسـت :سـیارهیی دایمـ ًا در حـال گـرم
شـدن ،افزایـش جنگهـا و مهاجرتهـا،
دموکراسـیهای در معـرض سـقوط ،افزایـش
تعصبـات و دیگرهراسـیها و . ...در چنیـن
شـرایطی در سـال میالدییـی کـه گذشـت،
ِ
اتفاقـات مهمـی در عرصـۀ روابـط بینالملـل
رخ داده کـه در تاریـخ جهان مانـدگار خواهند
شـد .ایـن رویدادهـا در عرصههـای اقتصادی،
سیاسـی ،نظامـی ،اجتماعـی و هنری بـه وقوع
پیوسـتهاند و اثـرات جدییـی در زیسـت
اجتماعـی انسـانها خواهنـد گذاشـت .در این
ِ
بخـش مختصر امـا مهمـی از این
نگاشـته ،بـه
حـوادث خواهـم پرداخـت.
جنگ تجاری میان امریکا و چین
اقتصـاد سرمنشـای هسـتیِ انسانهاسـت و
تمـام دولتهـا در عرصـۀ روابـط بینالملـل
ِ
ِ
اقتصـادی بیشـتر به
منفعـت
در تلاش کسـب
سـود کشـورِ خـود هسـتند و در ایـن میـان،
قدرتهـای بـزرگ بیـش از سـایر دولتهـا
ِ
حساسـیت عرصۀ اقتصـاد واقف
بـر اهمیت و
هسـتند .از مهمتریـن رویدادهـای اقتصادییی
کـه در سـال گذشـته رخ داده اسـت ،میتـوان
بـه جنـگ تجـاری میان امریـکا و چین اشـاره
کـرد .جنـگ میـان امریـکا و چیـن که از سـال
 2018بـه واسـطۀاقدامات دولـت ترامـپ آغاز
شـده بـود ،در سـال  2019شـدت یافـت و
ایـن رویـداد جـزو مهمتریـن و اصلیتریـن
حـوادث عرصـۀ روابـط بینالملـل به حسـاب
میآیـد .ایـن رویداد نشـان میدهد کـه امریکا
از رشـد فزاینـدۀ اقتصـاد چیـن نگران اسـت!
خـروج ابرقدرتهـا از پیمـان منـع
هسـتهیی
موشـکهای
از منظـر حقـوق بینالملـل ،یکـی از بارزترین
تحـوالت در سـال  ،2019خروج امریـکا و به
ِ
صـورت رسـمی از پیمان
دنبـال آن روسـیه به
منـع موشـکهای میانبـرد هسـتهیی بـوده
ا ست .
بخشش بلندیهای جوالن به اسراییل
ِ
اتفاقـات مهـم در سـطح منطقـه و
یکـی از
بینالملـل ایـن بـوده کـه بلندیهـای جـوالن
ِ
صـورت یکجانبـه از طـرف امریـکا بـه
بـه
ِ
بدعـت
اسـراییل بخشـیده شـد و بـا ایـن کار
جدیـد و خطرناکـی در روابـط بینالملـل
پایهگـذاری شـد.

دورِ دنیــا در سال 2019
ِ
جنگ ایران و امریکا
تقابل نزدیک به
حملـه بـه کشـتیها در دریای عمـان ،حمله به
تأسیسـات نفتی عربسـتان و نیز اقدام تهران در
سـرنگونی پهپـاد امریکایـی ،از جمله مهمترین
رویدادها در سـال گذشـته محسـوب میشوند
کـه بـه نحـو بیسـابقهیی احتمـال برخـورد
نظامـی در منطقـۀ خلیـچ فـارس را افزایـش
دادنـد .تشـدید تحریمهـای امریکا علیـه ایران
نیـز در سـرخط خبرهـای سـال گذشـته قـرار
داشـت .بـدون شـک میتـوان گفـت کـه این
ِ
تأثیـرات مسـتقیمی بر جامعـۀ ایران
تحریمهـا
و سـوق دادن ناامیـدی ناشـیِ از آن بـه سـمتِ
جنـگ خواهد داشـت.
عربسـتان و اتخـاذ سیاسـت خارجـیِ
تها جمـی
عربسـتان سـعودی به عنوان یکـی از بازیگران
منطقـۀ خاورمیانـه در طـول دهههـای گذشـته
بـه داشـتن رویکـردی محافظهکارانـه در
سیاسـت خارجـی مشـهور بـوده و عمدتـ ًا
بـه عنـوان بازیگـر طرفـدار وضـع موجـود
ِ
مخالـف تغییـر شـناخته شـده اسـت؛ امـا
و
در طـول دو سـال اخیـر رفتارهـای عربسـتان
سـعودی در عرصـۀ منطقهیـی نشـانگ ِر عبـور
این کشـور از سـنت محافظهکاری در سیاست
خارجـی و تعقیب سیاسـت خارجـی تهاجمی
بـوده اسـت .حملـۀ نظامـی تمامعیار بـه یمن،
حضـور فعـال و گسـترده در بحـران سـوریه
و تالشهـای مقابلهجویانـه در برابـر ایـران،
همگـی نشـاندهندۀ ایـن اسـت کـه عربسـتان
وارد مرحلـۀ متفـاوت و جدیـدی در سیاسـت
خارجـی خـود شـده اسـت.
نشسـت کابـل و امیـدواری بـه آینـدۀ
اقتصـادی افغانسـتان
در سـال  2019چنـد اتفـاق مهـ ِم اقتصـادی
بـرای افغانسـتان رقـم خـورد کـه از آن جمله
برگـزاری نشسـت کابـل بـود کـه در آن،
توسـعۀ روابـط اقتصـادی و تجـاری ،امـور
زیربنایـی و صلـح و ثبـات میـان مقامـات
افغانسـتان و نماینـدهگان پنـج کشـور آسـیای
میانـه (تاجیکسـتان ،ازبکسـتان ،ترکمنسـتان،
قیرقزسـتان و قزاقسـتان) طـی یـک بیانیـۀ
مشـترک به تصویب رسـید .نخسـتین محمولۀ
تراتزیتـی «راه الجـورد» ـ کـه افغانسـتان را
از طریـق ترکمنسـتان ،آذربایجان،گرجسـتان،
دریـای سـیاه ،ترکیه ،دریـای مدیترانـه به اروپا
متصـل میکنـد ـ بـرای ارسـال بـه اروپـا بـه
اسـتانبول رسـید .همچنان در این سـال قرارداد

احـداث خـط انتقـال بـرق  500کیلوولـت از
ازبکسـتان بـه افغانسـتان بـه امضـا رسـید.
اجلاس سـران کشـورهای عـدم تعهد در
با کو
در سـال  2019باکـو میزبـان دو اجلاس
ِ
همایـش مهـم بینالمللـی بـود .نخسـت،
و
اجلاس سـران کشـورهای عضـو عـدم تعهد
بـا حضـور سـران  60کشـور کـه موضـوع آن
«پاسـخ مشـترک و مناسـب بـه چالشهـای
جهـان امـروز» بـود و دوم ،اجلاس «کمیتـۀ
میـراث جهانـی سـازمان آموزشـی ،علمـی و
فرهنگـی ملـل متحد» بـا حضور  180کشـور.
تظاهرات در آفریقا و آسیا
تظاهـرات مردمـی در سـودان کـه زنـان نقش
مهمی در آن داشـتند ،منجر به سقوط حکومت
دیکتاتـوری عمرالبشـیر شـد .تظاهـرات
هنگکنـگ کـه بـه تظاهـرات علیـه الیحـۀ
اسـترداد هنگکنـگ نیـز شـناخته میشـود نیز
یکـی از اتفاقـات مهـ ِم دیگـر در سـال 2019
شـمرده میشـود .اعتراضـات سراسـری مردم
ایـران کـه بـا افزایـش سـهبرابری قیمـت نفت
آغـاز و سـپس به اعتراض به ُکل سیاسـتهای
حاکمیـت تبدیـل شـد ،در نـوع خـود از بُعـد
گسـتردهگی و میـزان تلفـات جانی طـی تاریخ
معاصـ ِر ایـن کشـور کمسـابقه بـود.
انتخـاب یـک کمدیـن بـه عنـوان
اوکرایـن
رییسجمهـور
انتخـاب یـک کمدین بـه عنـوان رییسجمهور
اوکرایـن ،یکـی از مهمتریـن خبرهای سیاسـیِ
سـال  2019بـه شـمار مـیرود .در دور دوم
انتخابـات اوکرایـن ،والدیمیـر زلنسـکی،
کمدیـن اوکراینـی و خـادم حـزب مـردم ،طی
یـک پیـروزی فوقالعـاده توانسـت ششـمین
رییسجمهـور ایـن کشـور شـود .او با کسـب
 73درصد آرا پترو پوروشـنکو را شکست داد.
نتیـجهگیری
آنچه گفته شـد ،شـمایی از حوادث مه ِم سـال
گذشـتۀ میلادی اسـت کـه سـرنخهای مهمی
از تحـوالت سیاسـی در عرصـۀ بینالملـل
در سـال  2020بـه دسـت میدهـد.سیاسـت
بینالملـل در سـال  2019دشـواریهای
فراوانـی را تجربـه کـرده و مسـلم ًا بخشـی از
ایـن دشـواریها گریبا ِن سـال  2020را خواهد
ِ
تحـوالت بزرگتـری را بـرای سـال
گرفـت و
 2021نویـد یـا هشــدار میدهـد.
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رسانههای داخلی در یک نامۀ اعتراضی:

افغانستان در عرصۀ دسترسی به اطالعات عقبگرد داشته است

ارگ:

از این اعتـراض خفـه نیستیـم
ابوبکر صدیق

رسـانههای داخلـی در یـک نامـۀ اعتراضـی نسـبت بـه
«محدودیـت شـدید دسترسـی بـه اطالعـات» از سـوی
دولـت انتقـاد کرده و میگوینـد که آزادی بیان در افغانسـتان
عقبگـرد داشـته اسـت.
مسـووالن ایـن رسـانهها دیـروز سهشـنبه  15دلـو ،در محلی
کـه قـرار بـود بنـای یادبـود خبرنـگاران (بنـای آزادی) آنجا
سـاخته شـود ،تجمـع اعتراضی برپـا کردند.
مسـووالن رسـانهها در ایـن حرکـت اعتراضـی از دولـت،
جامعـۀ جهانـی و نهادهای حامی حقوق رسـانهها خواسـتند
کـه در عرصـۀ تحقـق حـق دسترسـی بـه اطالعـات و
حمایـت از رسـانهها تلاش کننـد تـا بـه ایـن ترتیـب سـیر
آزاد معلومـات ،آزادی بیـان ،رسـانهها و دموکراسـی جـوان
حفظ شـود.
در ایـن نامـۀ اعتراضـی کـه بـه زبانهـای فارسـی و پشـتو
توسـط دو عضـو ایـن تجمـع بـه خوانـش گرفته شـد ،آمده
اسـت که افغانسـتان در عرصۀ دسترسـی بـه اطالعات در
سـالهای اخیـر عقبگـرد داشـته اسـت و رسـانهها نگـران
«بدتـر شـدن» ایـن وضعیت هسـتند.
در این نامه که فهرسـت  ۳۰رسـانۀ داخلی ذکر شـده اسـت،
افغانسـتان بـه عنـوان مرگبارترین کشـور بـرای خبرنگاران
توصیف شـده اسـت .بـه باور مسـووالن رسـانهها ،بـه رغم
خشـونتهایی کـه علیه خبرنـگاران وجود دارد ،رسـانههای
افغانسـتان «آزادتریـن رسـانهها» در منطقـهاند ،امـا چالشها
فـراروی دسترسـی بـه اطالعـات ،ایـن دسـتآورد را بـا
خطـر رو بـهرو کرده اسـت.
در نامـۀ اعتراضـی رسـانهها همچنـان دولـت متهـم شـده
اسـت کـه بـه قانـون «حـق دسترسـی بـه اطالعـات» و
حمایـت از رسـانههای آزاد برخـورد دو پهلـو دارد.
در ایـن نامـه به صـورت مشـخص از نهادهای چـون دادگاه
عالـی ،دادسـتانی کل ،امنیـت ملـی ،ادارۀ تـدارکات ملـی،
دفتـر رییسجمهـوری ،وزارت امـور خارجـه ،وزارت مالیه،
بانـک مرکـزی ،وزارت دفـاع ملـی ،وزارت امـور داخلـه و
وزارت صحـت عامـه بـه عنـوان بسـتهترین نهـاد نـام بـرده
شـده است.
در ایـن نامـه بـه سانسـور تصویـری کـه از جریـان نشسـت
«الحـاق افغانسـتان بـه ایتلاف جهانـی حمایـت از آزادی
رسـانهها» ،از سـوی دفتر سـرور دانش ،معاون دوم ریاسـت
حکومت منتشـر شـد ،بـه عنـوان تازهترین مـورد از برخورد
دوگانـۀ دولـت اشـاره شـده اسـت .دفتـر سـرور دانـش،
عکسـی را از حاشـیه ایـن نشسـت منتشـر کـرد کـه در آن

کمیسیون شکایات امروز راجع...

مجموع آرای اسـتفاده شـدۀ بایومتریک را یک میلیون
و 791هـزار و  703رأی نشـانداد ،امـا بیـش از یـک
هفتـه بعد ،کمیسـیون انتخابات مجموع آرای اسـتفادۀ
شـدۀ بایومتریـک را یـک میلیـون و 929هـزار و 333
رأی اعلام کـرد کـه افزایش 137هـزار و  630رأی و
اختلاف در مجمـوع آرا بیـن کمیسـیون انتخابـات و
شـرکت درمالوگ را نشـان میدهد .نامـزدان معترض
ادعـا دارنـد کـه رایهـای افـزوده شـده «تقلبـی» و
«بیاعتبـار» اسـت و بایـد باطل شـود.
شـرکت درمالـوگ اعلام کـرد کـه ایـن تفـاوت بـه
دلیـل انتقـال اطالعـات دسـتگاههای احتیاطـی بـه
سیسـتم مرکـزی بـه میـان آمـده اسـت .کمیسـیون
انتخابـات هـم در یـک گـزارش مفصـل دالیـل ایـن
تفـاوت را تشـریح کـرد و آن را ناشـی از «مشـکالت
تخنیکـی» خوانـد .امـا دسـتههای انتخاباتـی معترض،
اسـتدالل کمیسـیون را نپذیرفتنـد و  137هـزار رأی
را ناشـی از تقلـب «سـازمانیافته» بـه نفـع دسـتۀ
انتخاباتـی «دولتسـاز» خواندنـد و تأکیـد بـر باطـل
شـدن آن کردنـد .نامـزدان معتـرض گفتند کـه پس از
حـدود ده روز از پایان رسـمی رونـد انتقال اطالعات
دسـتگاههای بایومتریـک به سـرور مرکـزی ،جزییات
ایـن  ۱۳۶هـزار رأی بـا آنـان شـریک نشـده بـود.
نامـزدان معتـرض همچنـان میگوینـد کـه گـزارش
دسـتگاههای ریزرفـی یـا احتیاطـی در والیتهـا
بـه ناظرانشـان نیـز نرسـیده اسـت .امـا بـا همـۀ این

تصویـر عبدالرشـید دوسـتم ،معـاون اول ریاسـت حکومـت
وحـدت ملـی حـذف شـده بود.
در ایـن نامـه با اشـاره به محدودیت دسترسـی به اطالعات
تذکـر رفته اسـت کـه «بیتفاوتـی و برخورد فریبنـدۀ» دولت
در عرصـه دسترسـی بـه اطالعـات ،به یک امر عـادی بدل
شـده اسـت و مشـکل دسترسـی به اطالعات در «سراسـر»
نهادهای دولتی چشـمگیر اسـت.
نـی یـا نهـاد حمایتکننـدۀ رسـانههای آزاد افغانسـتان بـا
اشـاره بـه نشسـت اعتراضـی مسـووالن رسـانههای کشـور
گفتـه اسـت کـه بیشـتر از  30رسـانه مطـرح کشـور و 18
نهـاد رسـانهیی وضعیـت موجـود در زمینـۀ دسترسـی بـه
اطالعـات را تهدیـد جـدی بـه آزادی بیـان خوانـده و از
دولـت ،جامعـۀ جهانـی خواسـتند کـه بـه رفـع این مشـکل
اقـدام کنند.
نهـاد نـی هرگونـه محدودیـت دسترسـی بـه اطالعـات را
خلاف قوانین نافذۀ کشـور میداند و از خواسـت رسـانهها
بـرای تأمیـن دسترسـی بـه اطالعـات مجدانـه حمایـت
میکنـد.
عبدالمجیـب خلوتگـر ،رییـس اجرایـی نـی حمایتکننـده
رسـانههای آزاد افغانسـتان میگویـد :وضعیـت دسترسـی
بـه اطالعـات از پنـج سـال بدینسـو رو بـه وخامـت نهـاده
اسـت و مـا در حالت بحرانـی ای قرار داریـم .آقای خلوتگر
گفـت «اگـر دسترسـی بـه اطالعـات وجود نداشـته باشـد
ماهیـت رسـانه بهعنـوان یـک ابـزار آزادی بیـان از بیـن
میرود».
همزمـان باایـن ،مسـووالن در ریاسـت حکومـت وحـدت
ملـی در واکنـش بـه ایـن نامـۀ اعتراضی رسـانههای کشـور
میگویـد کـه سـخنگویان ارگ در یک سـال گذشـته  1هزار
و  378مـورد بـا رسـانهها اطالعـات ارایه کردهانـد که از این
میـان  780مصاحبـۀ تلفنـی 103 ،اطالعـات 54 ،میـز گرد8 ،
کنفرانـس و  180کلیـپ خبـری بوده اسـت.
وحیـد عمـر ،مشـاور فرهنگـی و امور اسـتراتژیک ریاسـت
حکومـت وحـدت ملی عصـر دیروز در یک نشسـت خبری
گفـت :حکومـت به پـاسداری از آزادی بیان متعهد اسـت و
تـا هنوز بـه  172پرونـدۀ مرتبط بـه خبرنـگاران در نهادهای
عدلـی و قضایـی رسـیدهگی شـده اسـت و  27پرونـدۀ
کمیتـۀ مشـترک مصونیـت خبرنگاران به دادسـتانی فرسـتاده
اسـت 12 ،پرونـدۀ نهایـی شـده اسـت 15 ،پرونـده در حال
رسـیدهگی قـرار دارد.
آقـای عمـر گفـت کـه حکومـت صنـدوق حمایـت از

خبرنـگارن را ایجـاد کـرد و  101مـورد بـا خانوادۀ شـهدای
اصـل رسـانه کمـک صـورت گرفتـه اسـت و  3میلیـون 90
هـزار افغانـی بـرای خانـوادۀ نیازمنـد اهـل رسـانهها کمـک
کرده اسـت.
آقـای عمـر گفت کـه آزادی بیـان ،آزادی زنان و رسـانههای
از خـط قرمـز حکومـت در مذاکـرات صلح اسـت .توشـیح
قانـون دسترسـی بـه اطالعـات ،کمیسـیون دسترسـی بـه
اطالعـات ،کمیتـۀ مشـترک مصونیـت خبرنـگاران و صنـدق
حمایـت از رسـانهها  -خبرنـگاران از مـواردی اسـت کـه
دولـت بـه آن توجـه کرده اسـت.
ایـن مشـاور ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی گفـت کـه
از ایـن نامـۀ اعتراضـی خفـه نیسـتند و تلاش میکننـد بـه
مشـکالت مطـرح شـده رسـیدهگی صـورت بگیـرد.
همچنـان ،ریاسـت اجرایـی حکومـت وحدت ملی با اشـاره
بـه نشسـت اعتراضـی رسـانهها گفتـه اسـت کـه آزادی بیان
و رسـانههای آزاد ،یکـی از مهمتریـن دسـتآوردهای
ملـی مـردم افغانسـتان اسـت و حراسـت و پاسـداری از این
دسـتآورد ملی ،وظیفه و مسـوولیت ما به حیث شـهروندان
و مسـووالن دولتـی میباشـد.
در خبرنامـۀ ریاسـت اجرایـی آمـده اسـت که بر بنیـاد قانون
اساسـی ،قانـون حـق دسترسـی بـه اطالعـات و سـایر
قوانیـن ،نهادهـای دولتـی موظـف و مکلـف هسـتند کـه
اطالعـات را بـا رسـانهها و شـهروندان شـریک سـازند .بـا
درک نگرانیهـا و چالشهـای کار رسـانهها و خبرنـگاران،
بـه تمـام نهادهای دولتـی تاکیـد مینماییم تـا در بخش ارایۀ
اطالعـات بـه رسـانه و شـهروندان کشـور همـكاري نمايند؛
زیـرا بـه گفتـۀ سـپیدار ،عصـر کتمـان حقایـق ،پنهـانکاری،
تحریـف و سانسـور بهسـر رسـیده اسـت.
در همیـن حال ،کمیسـیون دسترسـی به اطالعـات ،میگوید:
شـمار از سـخنگویان نهادهای دولتی غیر مسـلکی هستند و
بـه ارزشهای آزادی بیان بـاور ندارند.
عینالدیـن بهـادری رییـس کمیسـیون دسترسـی میگوید
کـه برخـی از سـخنگویان حکومـت غیرمسـلکیانـد ،ایـن
سـخنگویان ممکـن اسـت بـه ارزشهـای آزادی بیـان بـه

مخالفتهـا ،کمیسـیون انتخابـات فیصلـه بـه اعتبـار
ایـن رایهـا کـرد و آن را شـامل سـقف مجموعی آرا
نمو د .
110هـزار و  12رأی دیگـر از ایـن  300هـزار رای،
خـارج از زمـان خوانده شـده کـه در  34والیت اتفاق
افتـاده اسـت .گـزارش تخنیکـی کمیسـیون انتخابات
نشـان میدهـد کـه برخـی ایـن آرا از تاریـخ  23دلـو
ِ
قـوس  1398در دسـتگاههای
سـال  1397تـا 25
انگشـتنگاری ثبـت شـده اسـت .ایـن گـزارش امـا
حاکـی اسـت کـه بیشـترین آرای ثبـت شـده در ایـن
دسـتگاهها تاریـخ پنجـم ،ششـم و هفتم ماه میـزان را
نشـان میدهـد .آمارهای دسـتگاههای انگشـتنگاری
همچنـان نشـان میدهـد کـه حـدود ۲۳هـزار و ۱۹۷
رأی در پنجـم میـزان۶۸ ،هـزار و  ۸۵۱رأی در ششـم
میـزان و ۸هـزار و  ۷۶۲رأی دیگـر در هفتـم میـزان
ثبت شـده اسـت.
امـا دسـتههای انتخاباتی با اسـتناد به قانـون انتخابات
میگوینـد کـه آرایـی کـه پیـش و یـا پـس از زمـان
رسـمی رایدهـی در دسـتگاهها ثبـت شـده انـد،
بیاعتبـار و باطـل انـد ،امـا کمیسـیون انتخابـات
در مقابـل اسـتدالل میکنـد کـه تفـاوت زمـان در
دسـتگاههای رایدهـی ناشـی از اشـتباه تخنیکـی
بـوده اسـت .کمیسـیون میگویـد تاریـخ دسـتگاهها
از سـوی کارمنـدان درسـت تنظیـم نشـده بـود و بـه
همیـن خاطـر چنیـن تفاوتـی بـه میـان آمـد .در مورد
ایـن رایهـا نیـز کمیسـیون فیصلهیـی صـادر کـرد و

ایـن 110هـزار و  12رأی را اعتبـار داد .کمیسـیون
بازهـم دلیل را «تخنیکی» و «ناشـی از تنظیم نادرسـت
سـاعت ماشـین دسـتگاههای بایومتریـک» خوانـد .در
ایـن میـان ،شـرکت درمالوگ چـون تنظیم دسـتگاهها
بایومتریـک از مسـوولیتهایش نبـود ،در ایـن زمینـه
اظهـار نظـر نکرد.
در عین حال 50 ،تا  70هزار رأی مشـابه و یا تکراری
باقـی میمانـد کـه بـه گفتـۀ مسـووالن در کمیسـیون
انتخابـات ،شـرکت درمالـوگ ۸۶هـزار و  ۲۲۶رأی را
بـر اسـاس ُ PRکـد تکراری ،نشـان انگشـت تکراری،
اسـتیکر تکـراری ،عکـس تکـراری ،عکس زیر سـن،
عکـس از روی عکـس شناسـایی و باطـل اعالم کرده
اسـت .دسـتههای انتخاباتـی ادعـا دارنـد که شـرکت
درمالـوگ «معیـار تشـخیص شـباهت اطالعـات
بایومتریـک» را  50درصـد در نظـر گرفتـه بـود ،امـا
کمیسـیون انتخاباتـی از شـرکت درمالـوگ خواسـته
تـا «معیـار تشـخیص شـباهت اطالعـات بایومتریک»
را  65درصـد در نظـر بگیـرد .دسـتههای انتخاباتـی
میگوینـد کـه بـا ایـن وجـود ،اگـر معیـار تشـخیص
شـباعت اطالعـات  50درصـد در نظـر گرفتـه شـود،
 50تـا  70هـزار رأی باطـل میشـود و اگـر معیـار
 65درصـد گرفتـه شـود 47 ،هزار رأی باطل میشـود
که از سـوی کمیسـیون انتخابات و شـرکت درمالوگ
چنیـن نیـز شـده اسـت .امـا تفـاوت  50تـا  70هـزار
رأی در ایـن اسـت که در این زمینـه پیش از برگزاری
انتخابـات بین کمیسـیون انتخابات-شـرکت درمالوگ

صـورت مسـلکی باورمنـد نباشـند و ایـن مسـأله ارایـه
اطالعـات فـوری بـه خبرنگاران را با مشـکل رو بـهرو کرده
ا ست .
ایـن در حالـی اسـت کـه دولـت افغانسـتان به تاریـخ هفتم
دلـو بـه شـکل رسـمی عضـو «ایتلاف حمایـت از آزادی
رسـانهها» شـده اسـت .بـا امضـای ایـن سـند ،افغانسـتان
سـیوپنجمین کشـوری اسـت کـه عضویـت ایـن ایتلاف
جهانـی را بـه دسـت آورد.
ایتالف جهانی حمایت از آزادی رسـانهها ،در تابسـتان سـال
 ۲۰۱۹میلادی در شـهر لنـدن پایتخت بریتانیا بـه وجود آمد
کـه طـی یک سـال گذشـته ۳۴ ،کشـور جهـان عضویت این
ایتلاف را به دسـت آوردند.
بنـای یادبـود از خبرنگاران در ماه جدی سـال  2016توسـط
رییـس اجرایی در حضور داشـت ،مقامات دولت افغانسـتان
در سـاحۀ حـوزۀ دوم شـهر کابـل (پـل بـاغ عمومـی) افتتاح
شـده ،امـا تاهنـوز کـه نزدیـک بـه چهـار سـال از ایـن کار
میگـذرد هیـچ اقدامـی بـرای سـاحت و سـاز ایـن بنـا از
سـوی دولت برداشـته نشـده اسـت.
برخـی از مسـووالن رسـانههای در ایـن نشسـت بـا انتقاد از
حکومـت میگوینـد کـه در بیش از پنجسـال عمـر حکومت
وحـدت ملـی ،رهبـری حکومـت و همچنـان نهادهـای
مسـوول هیـچ اقدامـی بـرای آغـاز کار ایـن بنـا نکردند.
روزنامـۀ مانـدگار ،تلویزیـون طلوعنیـوز ،تلویزیـون
آریانانیـوز ،تلویزیـون شمشـاد ،تلویزیـون یـک ،تلویزیـون
خورشـید ،تلویزیـون تمدن ،تلویزیـون کابلنیـوز ،تلویزیون
زن ،تلویزیـون نوریـن ،تلویزیـون ژونـدون ،تلویزیـون
آرزو ،تلویزیـون میونـد ،رادیـو کلیـد ،رادیـو سلاموطندار،
رادیـو سـپوژمی ،روزنامـه اطالعـات روز ،روزنامـۀ ۸صبـح،
روزنامـه ویسـا ،روزنامۀ صبـح کابل ،آژانس خبـری پژواک،
خبرگـزاری زنان افغـان ،خبرنامه ،تلویزیون هیـواد (قندهار)،
رادیـو زمـا (قندهـار) ،تلویزیـون پیـکان (بلـخ) ،رادیـو آزاد
(بلـخ) ،تلویزیـون عصـر (هـرات) ،رادیـو مـژده (هـرات) و
تلویزیـون زال در ننگرهـار از رسـانههای معتـرض انـد.

و نامـزدان انتخابـات هیـچ تفاهـم و بحثـی صـورت
نگرفته اسـت.
بـا ایـن وجـود ،از میـان تمـام دسـتههای انتخاباتـی
یازدهـم دسـته بهویـژه دسـتۀ انتخاباتـی «ثبـات و
همگرایـی» بـه رهبـری عبـداهلل خواسـتار ابطـال ۳۰۰
هزار رأیهسـتند .دو دستۀ پیشـتاز انتخاباتی «ثبات و
همگرایی» و «دولتسـاز» نیز دیـدگاه متفاوت در مود
ایـن رایها دارنـد« .ثبات و همگرایـی» خواهان ابطال
اسـت ،اما «دولتسـاز» ظاهـرا ً راضی به ابطال نیسـت
و تأکیـد بـر پذیرش تصمیم کمیسـیون انتخابات دارد.
موقـف ناروشـن دسـتۀ دولتسـاز هـم میرسـاند که
ایـن رایهـا بـه نفـع ایـن تیـم باشـد ،زیرا بـه بخش
زیـاد ایـن رایها اعتبار داده شـده اسـت.
اکنـون کـه تـوپ در میـدان کمیسـیون شـکایتهای
انتخاباتـی اسـت ،چشـمها هـم همـه بـه فیصلـۀ
ایـن نهـاد بسـته شـده اسـت .بسـیاری بـه ایـن باور
انـد کـه اگـر  ۳۰۰هـزار رأی معتبـر شـناخته شـود،
«دولتسـاز» انتخابـات را میبـرد و در مقابـل ،اگـر
بیاعتبار شـناخته شـود« ،ثبـات و همگرایـی» خواهد
بـرد .امـا در ایـن میـان عدهیی هم هسـتند کـه معتقد
انـد ،اگـر کمیسـیون انتخابـات نیمی از ایـن رأیها را
هـم باطـل کنـد ،انتخابـات بـه دور دوم بین دو دسـتۀ
پیشـتاز مـیرود؛ و اگـر چنیـن شـود ،به دلیـل ناامنی،
گفتوگوهـای صلـح و وضعیـت اقلیمـی ،انتخابـات
در ماههـای نزدیـک برگـزار نمیشـود و بـه سـال
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ناهمگنی و منطقهای چندگانه
نظریهپـردازان سیسـتمی همـواره بر این موضـوع تأکید
داشـتهاند کـه دیـدگاه تحلیلـی ،پیوسـتگی حوزههایـی

را نادیـده میگیـرد کـه از نظامهـای مرتبـط تشـکیل
شـدهاند( .بـه عنوان نمونـه فون برتاالنفـی و چابرول
  .)1973آنهـا اثـرات سیسـتمی دیگـری از ایـنارتباطـات را بـرای ما شـفاف کردهاند .بـا وجود این،
تصـور میکنیـم کـه بـرای ایـن واقعیـت نیـز اهمیت
کافی قایل نشـدهاند کـه در درون نظامهـای متفاوت.
عناصـری با ماهیتها ،سـاختارها و نقشهای بسـیار
مختلـف با یکدیگـر همزیسـتی دارند.
ایـن اختالفـات چیـزی را بـه وجـود میآورنـد کـه
میتوانیـم آن را دقیقـ ًا به عنوان همزیسـتی منطقهای
متفـاوت شناسـایی کـرده و ناهمگنـی بنامیم.
ما سه سطح از ناهمگنیها را شناسایی کردهایم:
 - 1ناهمگنی شرایط (کار)؛
 - 2ناهمگنی ارتباط بین کارکنان و وظایف ایشان؛
 - 3ناهمگنی درونی انسان.
حال به بررسی تک تک آنها میپردازیم:
 - 1ماهیـت غیرمتعـارف ناهمگنیهـا و شـرایط
ً
کاملا
مدیریـت :شـرایط کار مدیریـت عناصـر

بخش نخست

مقدمه
هـدف ایـن مقالـه ،تشـریح فرضیـات اصلـی رویکـرد
اجتماعـی ـ اقتصادی به مدیریت(Socio Economic
 )Approach to Management SEAMو بحـث
دربـارۀ وجـود عملکردهـا و هزینههـای پنهـان کـه بـه
علـت ناهمگنـی و وجـود مغایرتهـای بیشـمار در
شـرایط کار پدیـد آمدهانـد .منظـور ایـن اسـت کـه بـه
مدیـران نشـان دهیم کـه چگونـه میتوان بـرای غلبه بر
مشـکالت عملیاتـی و تشـخیص ناهمگنیهـای محیـط
کار ،از رویکـرد اجتماعـی اقتصـادی بـه مدیریت کمک
گرفـت .رویکـرد اجتماعـی ـ اقتصـادی بـه مدیریت به
سادهسـازی شـرایط محیـط کار بااسـتفاده از ابزارهـای
مدیریتـی اشـاره دارد .بـا توجـه بـه این رویکرد ،سـعی
میشـود تا ناآشـکاربودن بسـیاری از هزینههـا و عوامل
موفقیـت مشـخص شـده و تأکیـد شـود کـه نمیتـوان
تنهـا بـا اتـکا بر یک رشـته ایـن مـوارد پنهـان را دوباره
سـاماندهی کـرد .در ایـن مقالـه میخواهیـم منشـأ و
خاسـتگاه ایـن قسـمت پنهـان را بیشـتر شـفاف کنیـم.
ِ
توضیحـات مـا بر مبنای ایجـاد ارتباط میـان ناهمگنیها
و مغایرتهاسـت .در ایـن مقاله به تشـریح سادهسـازی
شـرایط کار و سادهسـازی انسـان خواهیـم پرداخـت.
سـعی داریـم تا نشـان دهیـم که اگرچـه ظاهـرا ً افزودن
دوبـارۀ ایـن ویژگیها بـه ابزارهای مدیریـت از دیدگاه
اپیسـتمولوژی (معرفتشناسـی) بسـیار دشـوار اسـت؛
ولـی مایلیـم کـه برایـن واقعیـت نیـز تأکیـد کنیـم کـه
سادهسـازی الزامـی اسـت ،زیـرا سـبب کاهـش نگرانی
شـده و بهعنـوان دفاع در کار و زندگی ضروری اسـت.
مـا بـا توجه به اهمیت وجـود پیچیدگیهـا ،عمیق ًا درک
کردهایـم کـه چگونـه میتـوان بـا بهکارگیـری نظریهها،
مـدل هـا و توضیحاتی به سادهسـازی حقایـق پرداخت،
ولـی ایـن مسـأله بیشـتر جنبـه دانشـگاهی دارد؛ زیرا بر
چگونگـی کار شـرکتها بیتأثیـر بوده یا اثـر اندکی دارد.
اگـر تحلیـل و تشـخیص موضـوع پیچیدگـی ضـروری
اسـت ،پـس بایـد بـرای طراحـی مدلهـا و ابزارهـای
جدیـدی کـه مسـأله را مسـتقیم ًا بـرای مدیـران بیـان
میکننـد ،تلاش کافـی صـورت گیرد.
رویکـرد اجتماعـی اقتصـادی به مدیریت با شـرح یکی
از تیوریهـای پیچیدگـی و ایجـاد ابزارهـای مناسـب
فعالیـت در ایـن زمینـه بـه دو مـورد اخیـر میپـردازد.
علاوه برایـن ،از سـادهانگاری و خوشبینـی بیـش از
انـدازه در مـورد پیچیدگـی نیز خـودداری میکنـد .این
رویکـرد بـر ویژگیهـای ناکامل و متعارض شـرایط نیز
تأکیـد دارد( .سـاوال و زارده  1995ص )35
مـا بایـد ارتبـاط بیـن پیچیدگـی و تعـارض و نقـش آن
در رویکـرد اجتماعـی ـ اقتصـادی را دوبـاره تعریـف
کنیـم .بنابریـن بـرای ایجـاد ارتبـاط بین ایـن دو مفهوم
چهارچوبـی نظـری را بر اسـاس مفهوم ناهمگنـی ارایه
خواهیـم داد.
بـا یـک فرضیـه اصلـی شـروع میکنیـم مبنی بـر اینکه
بیشـتر مدلهـا ،انسـان را بیـش از انـدازه سـاده در نظر
میگیرنـد .پرسـش ایـن اسـت کـه چگونـه میتوانیـم
ابزارهـای مدیریتییـی بـه وجـود آوریـم کـه اینگونـه
عمـل نکنند؟
پاسـخ ،دقیقـ ًا همان هدف رویکـرد اجتماعی ـ اقتصادی
اسـت  .از انسـان آغاز کنیم و وی را آنگونه که هسـت
در نظـر میگیریـم (پیچیـده و غیرقابـل پیشبینـی) و
روشـی ایجـاد میکنیم کـه تمامـی ویژگیهای شـرایط
کار را شـفاف سـازد .فرضیـۀ رویکـرد اجتماعـی ـ
اقتصـادی بـر این اسـت کـه بسـیاری از ایـن ویژگیها
(بهویـژه سلامتی و شـرایط اجتماعـی) در ابزارهـای
حسـابداری و گزارشدهـی معمولـی یـا پنهـان هسـتند
و یـا نادیـده گرفتـه شـدهاند( .سـاوال و زارده )1992
بنابرایـن ،هـدف رویکـرد اجتماعـی ـ اقتصـادی
بررسـی روشهـای مدیریتـی جدیدی اسـت کـه بهبود
سـازگاری بین اهـداف اقتصادی و اجتماعی شـرکتها
را میسـر گردانـد( .سـاوال  .)1997در ایـن رویکـرد
اصـل موضـوع چنیـن فرض شـده که اگـر نتوانیـم بین
اهـداف اجتماعـی و اقتصـادی تعادل ایجـاد کنیم ،دچار
هزینههـای پنهـان خواهیـم شـد .در اینجـا میخواهیم
دشـواری ایجـاد تعـادل را از نظـر شـناخت و از نظـر
عمـل نشـان دهیـم .زیـرا (و فـرض مـا نیـز بایـد براین
باشـد کـه) ماهیـت ایـن اهـداف بـا یکدیگـر متفـاوت
(نامتجانـس یـا ناهمگـن) اسـت و بدیـن علـت بـا هم
درجـدل (مغایرت) هسـتند.
بنابریـن ،بایـد نحـوۀ بهکارگیـری رویکـرد اجتماعـی ـ
اقتصـادی در درک ناهمگنـی و مغایرتهـا را بررسـی
کنیم .
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متفـاوت همچون انسـان ،ماشـین ،وابسـتگی به زمان
و امـور موقتـی ،محدودیتهـای مکانی و غیـره را با
هـم ترکیـب میکنـد( .گیریـن  .)1983این مـوارد را
بـهعنـوان موارد ناهمگـن ،گسسـته و نامربوط (یعنی
بـدون منطـق داخلی) و سـردرگم (یعنی مـواردی که
درک و تحلیـل کلیـت آنهـا میسـر نیسـت) تعریـف
میکننـد.
 - 2کار را نمیتـوان بـه طـور كامـل تعییـن كـرد:
همانگونـه كـه بسـیاری از محققـان (یعنـی سـاوال
 ،۱۹۸۰ترپـو  ،۲۰۰۲و بیشـتر ارگونومیسـتها ()۱
كازامیـان  )۱۹۹۶نشـان دادهانـد ،كاركنـان هرگـز
آنچـه را كـه دقیقـ ًا قـرار اسـت انجـام دهنـد ،انجام
نمیدهنـد .ایـن امـر فقـط بهدلیـل بـد بیانشـدن
كارهـا بـرای ایشـان اتفـاق نمیافتـد ،بلكـه بـه دلیل
ایـن واقعیـت اسـت كـه انسـان را نمیتـوان بهطـور
كامـل به نقـش كاری وی محدود كرد .ما (انسـانها)
ماشـین نیسـتیم .همواره بین آنچه كـــه تعیین شـده
(آنچـه كـه از كارگـر خواسـته شـده تـا انجـام دهد)

و برداشـت كارگـر از آنچـه كـه بایـد انجـام دهـد،
تفاوتهایـی وجـود دارد .ایـن فاصلـه اختلاف بین
انسـان و ماشـین و یا بر اسـاس اصطالحات ماركس
بیـن كار جانـدار و كار بیجـان را عینیت میبخشـد.
 - ۳تضادهـا و تعارضـات درونـی انسـان :انسـانها
حتـا اگـر در بـروز شـرایط و اهـداف خـود (یعنـی
منطـق محدود به عنـوان مثال مارچ وسـیمون ،۱۹۸۵
ترپـو  ،۲۰۰۲یانسـن  ) ۱۹۹۸عقالنـی هم رفتـار كنند،
بـاز تحـت تأثیـر تضادهـا و تعارضـات درونـی خود
قـرار دارنـد .ایـن تعارضـات از نمونههـای مهم علم
روانكاوی بهشـمار میروند و عبارت اند از :دوسـت
داشـتن و بیـزاری ،عشـق و نفرت ،نیاز و وحشـت و
غیـره .بنابریـن ،مدیران بایـد با ناهمگنیهـای مربوط
بـه این سـه سـطح مختلـف روبهرو شـوند.
ناهمگنی و مغایرت
ناهمگنـی بـرای مـا بهمفهـوم همزیسـتی منطقهـای
متفـاوت در كنـار یكدیگـر اسـت .ولی ممكن اسـت

رویکرد اجتماعی ـ اقتصادی به مدیریت

درك منطقهــای مكمــل نســبت بــه دیگــر مــوارد آســانتر اســت .بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه
همــكاری دو فــرد متفــاوت اشــاره كــرد .بــه عنــوان نمونــه ،میتــوان بااســتفاده از رویكــرد اجتماعــی
ـ اقتصــادی ،هزینــۀ مربــوط بــه غیبــت كوتاهمــدت (كمتــر از دو هفتــه) را محاســبه كــرد .غیبــت
كوتاهمــدت واكنشهــای افــراد بــه شــرایط كار (منطــق اجتماعــی) را منعكــس میكنــد .بنابریــن،
ایــن دو منطــق اجتماعــی و اقتصــادی را میتــوان بــا یكدیگــر در نظــر گرفــت و هزینههــای منطــق
اجتماعــی را بــر اســاس منطــق اقتصــادی محاســبه كــرد

كـه انـواع همزیسـتیها متفـاوت باشـند .ارتبـاط بین
منطقهـا میتوانـد مكمل ،آشـتیناپذیر و یـا مغایرت
بـا یكدیگر باشـد.
▪ درك منطقهـای مكمـل نسـبت بـه دیگـر مـوارد
آسـانتر اسـت .به عنـوان مثـال میتوان بـه همكاری
دو فـرد متفـاوت اشـاره كـرد .بـه عنـوان نمونـه،
میتـوان بااسـتفاده از رویكـرد اجتماعـی ـ اقتصادی،
هزینـۀ مربـوط بـه غیبـت كوتاهمـدت (كمتـر از
دو هفتـه) را محاسـبه كـرد .غیبـت كوتاهمـدت
واكنشهـای افـراد بـه شـرایط كار (منطـق اجتماعی)
را منعكـس میكنـد .بنابرین ،ایـن دو منطق اجتماعی
و اقتصـادی را میتـوان بـا یكدیگـر در نظـر گرفـت
و هزینههـای منطـق اجتماعـی را بـر اسـاس منطـق
اقتصـادی محاسـبه كـرد.
▪ آشـتیناپذیری نوعـی تقابـل متقـارن بیـن منطقهـا
اسـت .هـر دو نـوع منطـق ضمـن دارابـودن ماهیـت
مشـترك مفاهیـم متفاوتـی دارنـد .از این دیـدگاه ،هر
یـك بـرای برداشـت سـهم خـود از منبعـی محـدود
(هماننـد بودجـه ،دسـتمزد ،ارتقـا شـغلی و غیره) در
تلاش انـد .حاصـل ایـن نـوع ارتبـاط بینتیجـه بـه
خوبی توسـط كروزیـه و فریدبـرگ ( )۱۹۸۰یا پفر و
سـاالنچیك( )۱۹۷۴مطالعه شـده اسـت.

▪ در حقیقـت مـا معتقدیـم كـه ایـن دو نـوع ارتباط،
همزمـان وجـود دارنـد .منطقهـا هـم مكمـل و هـم
آشـتیناپذیرند و ارتباطـی جدلـی را تعریـف میكنند
كـه مـا میتوانیـم آن را مغایـرت نیـز بنامیم.
بـا اسـتفاده از مثال فـوق ،میتوان غیبتهای مشـهود
را تنهـا تـا اندازهیی مدیریـت كرد .یعنـی میتوان آن
را حـذف كرد یـا تا حد حذف ،كاهـش داد (بگذریم
كـه برخـی اوقـات افراد حضـور دارند ولی فكرشـان
جـای دیگـری اسـت) منطـق اجتماعـی یـا انسـانی
متفـاوت بـوده و تـا اندازهیـی بـا منطـق اقتصـادی
مغایـرت دارد .بنابریـن ،كاركردن بـا مفاهیمناهمگنی
و مغایـرت در ارتباط اسـت.
مـا معتقدیـم كـه هزینههـای پنهانـی كـه رویكـرد
اجتماعـی اقتصـادی بر آن تكیـه دارد ،نشـانههایی از
ویژگیهـای ناهمگنـی در شـرایط كار و نشـانههایی
از مغایـرت بیـن منطقهـا هسـتند .هزینههـای پنهان،
تفاوتهـای ذاتـی بیـن این منطقهـا را بیـان میكنند
و حقیقتـی كـه همـواره در اینجـا نهفتـه اسـت ،این
اسـت كـه امـكان تلفیق آنهـا در هـم وجود نـدارد.
آسیب خودشیفتگی()۲
چـه خـوب اسـت كـه هزینههـای پنهـان ،تنهـا پیامد
ناهمگنیهـا و مغایرتهـا هسـتند .مغایرتهـا

كنتـرل كامـل یـا حتـا تسـلط بـر اوضـاع را ناممكـن
میسـازند .ایـن امر مدیرانی كـه دقیقـ ًا ماموریت آنها
تسـلط بـر اوضاع اسـت را با شـبهۀ جدیـدی مواجه
میكنـد .ایـن شـبهه چیـزی را بـه وجود مـیآورد كه
بعـد از فرویـد فیول و گوسـور ( )۲۰۰۲آن را آسـیب
خودشـیفتگی نامیدنـد .مدیـران بـرای تسـلط آرمانی
بـر اوضـاع ،دسـتمزد باالیـی میگیرند و رتبـه و مقام
آنهـا نیـز بـه طـور نمادیـن به تسـلط ایشـان وابسـته
اسـت .ایـن آسـیب ،مخرب بـوده و میتواند شـوكی
بسـیار عمیـق و فراموشـیناپذیر برای مدیران باشـد.
آسـیب خودشـیفتگی میتوانـد دو نـوع نگرانـی و
تشـویش شـناخته شده یعنی افسـردگی و بدگمانی را
بـه وجـود آورد .فـردی كه تشـویش و نگرانی وی به
افسـردگی منجر شـده ،احساس شایسـتگی و كفایت
ِ
تشـویش منجـر بـه بدگمانـی،
نمیكنـد .نگرانـی و
سـبب میشـود كـه جهـان و مـردم ،در چشـم وی
متخاصـم بـه نظر آینـد .سـازوكار دفاعی بدن انسـان
در برابـر ایـن دو نـوع تشـویش و اضطراب ،شـروع
بـه مقاومـت میكند.
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آسيبشناسي
نويسندهگي
كمال آرمـون

مقـدمه
گاهــي بــا اشــيای كوچــك و معمولــي
ميتــوان كاري بــزرگ انجــام داد .قلــم و كاغــذ
اينچنينانــد .نوشــتن بــا قلــم و كاغــذ آغــاز
ميگــردد ولــي تأثيــرات شــگفت آن كــه مبتنــي
بــر قــدرت فكــر و هنــ ِر احســاس نويســنده اســت،
بــر جهــان و روان آدميــان و زندهگيشــان تــداوم
مييابــد.
قلــم و فكــر ذرهبيــن اســرار جهاننــد كــه بــا آن
حقايــق و معانــي عالــم آشــكار ميشــود .گاه قلــم
در جســتوجوي حقيقــت ،آن را ميبينــد ،او
هــم بســياري از رازهايــش را بــه قلــم ميگويــد.
بديــن جهــت اســت كــه گاه بــر روي تكــه
كاغــذي راز بزرگــي نوشــته شــده كــه كســي
از آن آگاه نيســت .نوشــتن موجــب تحريــك و
تقويــت انديشــه و شــكوفايي احســاس بــوده و
يكــي از ويژهگيهــاي دانشــمندان ،متفكريــن
و هنرمنــدان اســت .نوشــتن ،زبــان ديگــر انســان
اســت .او بــا نوشــتن آشــنايي و پيونــدي كهــن
دارد .نويســندهگي عــاوه بــر كاركــرد مهــم خــود
در جامعــه ،جوهــري هنــري نيــز دارد و انســان
هــم دوســتدار هنــر و زيباييهــاي آن اســت.
نويســندهگان صميميــت و اســرار عجيبــي دارنــد
بــا عالــم خيــال و انديشــه ،قلــم و كاغــذ ،كلمــات
و تنهايــي و جذبــۀ عالــم معنــا.
انســان بيانكننــدۀ اســرار عالــم اســت و قلــم
توصيفگــر انســان و حــاالت و زندهگــي
اوســت .نوشــتن بــراي نويســندهگان ،گذشــته از
يــك ضــرورت اجتماعــي ،گاه بــه عنــوان يــك
شــيفتگي و نيــاز بــزرگ روحــي خودنمايــي
ميكنــد .شــيفتگيیی كــه حتــا تــا آخريــن
لحظــۀ حيــات يــك نويســنده بــدون كاســتي باقــي
ميمانــد .نويســندهگي هــم ماننــد ديگــر مشــاغل
ميتوانــد داراي آســيبها و آفاتــي باشــد .ايــن
آســيبها گاه بــه ويژهگــي و ضرورتهــاي
علمــي نويســندهگان و آثارشــان مربــوط ميشــود
و گاه بــه آداب و اخــاق پژوهشــي نويســندهگان.
در ايــن مطلــب مختصــر ،ســعي نمــودم بــه برخــي
از ايــن آســيبها اشــارهیي كوتــاه نمايــم تــا
تذكــري باشــد در جهــت رفــع ايــن غفلتهــا
و تأثيرگــذاري بهتــر نويســندهگان و آثارشــان در
جامعــه ،كــه در ذيــل بــه آن پرداختــه ميشــود:
 .1ارایــۀ يــك انديشــۀ ســاده ولــي حقيقــي از
خــود ،ارزشــش بيــش از نشــان دادن يــك مطلــب
مهــم امــا تقليــدي از ديگــران اســت.
 .2غــرور و فخرفروشــي علمــي در عرصــۀ فرهنگ
صحيــح انســاني و دينــي جايــي نــدارد و عــاوه بر
ايــن ،بايــد پذيرفــت كــه در حــوزۀ علــم هم دســت

بــاالي دســت بســيار اســت و گاه فــرد عامــي (امــا
بــا تجربــه و روشــنضمير) ميتوانــد حقايــق
بزرگــي را در جهــان درك نمــوده و بــا عالَمــي از
اســرار در ارتبــاط باشــد.
 .3نشــر و گســترش علــوم مفيــد ،بيــان واقعيــات،
ترويــج ارزشهــاي اخالقــي و دينــي ،ارایــۀ
راهكارهــاي مناســب در رفــع كاســتيها و
مشــكالت جامعــه و ...جــزو اهــداف نويســندگان
واالمقــام اســت ،نــه چيــز ديگــر.
 .4نويســنده بــدون بهرهگيــري از علــم و تجربيــات
جديــد ،تفكــرات و ســخنان و نوشــتههايش،
تكــراري و فاقــد جذابيــت و كارآمــدي اســت.
 .5عــدم فهــم دقيــق كلمــات و معنــي مــورد نظــر،
نويســنده را بــه كلــي از حقيقــت مســأله دور
ميكنــد.
 .6توجــه افراطــي نويســنده بــه كارش موجــب
آغــاز اختالفــات و آســيبهاي بــزرگ خانوادگــي
او ميگــردد.

شــده باشــد ،اثــري بينــور و فاقــد خيــر و بركــت
بــراي جامعــه خواهــد بــود.
 .13نويســندۀ موفــق ،تفكــرات مضــر و تخيــات
منفــياش را بــه دور ميريــزد ،زيــرا اينهــا را
مانــع دوســتيها و فهــم درســت مطالــب و كاركــرد
صحيــح فــردي و حرفــهاي خــود ميدانــد.
 .14در عالَــم نويســندگي يــك مطلــب ميتوانــد
از نظــر محتوايــي غلــط امــا از نظــر نــوع ارائــه و
بيــان مســأله ،زيبــا و جــذاب باشــد.
 .15اثــر و ســخني كــه از كشــف و تجربــۀ درونــي
حاصــل نشــده باشــد ،فاقــد جذابيــت و تحريــك
عقــل و وجــدان در ديگــران اســت.
 .16فقــط نويســندهیي كــه حــق را شــناخته و بــه
آن وفــادار اســت ،ميتوانــد ديگــران را نســبت بــه
آن راهنمايــي نمايــد.
 .17گاه حضــور نويســنده در بعضــي مكانهــا و
يــا مجالــس بــه جــز اتــاف وقــت و عقبمانــدن
از كار ،هيــچ نتيجــۀ ديگــري برايــش نــدارد.

انســان بيانكننــدۀ اســرار عالــم اســت و قلــم توصيفگـ ِـر انســان و حــاالت و زندهگــي اوســت.
نوشــتن بــراي نويســندهگان ،گذشــته از يــك ضــرورت اجتماعــي ،گاه بــه عنــوان يــك شــيفتگي
ِ
ِ
حيــات يــك
بــزرگ روحــي خودنمايــي ميكنــد .شــيفتگيیی كــه حتــا تــا آخريــن لحظــۀ
و نيــاز
نويســنده بــدون كاســتي باقــي ميمانــد .نويســندهگي هــم ماننــد ديگــر مشــاغل ميتوانــد
علمــي
داراي آســيبها و آفاتــي باشــد .ايــن آســيبها گاه بــه ويژهگــي و ضرورتهــاي
ِ
نويســندهگان و آثارشــان مربــوط ميشــود و گاه بــه آداب و اخــاق پژوهشــي نويســندهگان

 .7عــدم ابتــكار و خالقيــت در ارایــۀ يــك اثــر از
عوامــل مهــم ركــود كاري يــك نويســنده اســت.
 .8اســتمرار در مطالعــۀ تفريحــي و غيــرالزم
كتابهــا ،يكــي از آســيبهاي علمــي نويســندگان
اســت.
 .9نويســندهیي كــه در كارش ذوق و ابــداع و
تحليــل نباشــد ،اثــرش هماننــد آينهیــي اســت كــه
در آن فقــط گفتههــاي ديگــران انعــكاس مييابــد
و از خــود او نقشــي در آن وجــود نــدارد.
 .10پذيــرش انتقــادات صحيــح و نقــد بهجــاي
منتقديــن ،يكــي از ويژگيهــاي نويســندگان
منصــف و شــجاع اســت.
 .11بــر خــاف اعتقــاد نويســندگان ماديگــرا
عــاوه بــر طبيعــت ،جامعــه و تاريــخ ،ديــن را
نيــز بايــد از جملــه منابــع دانــش و حقايــق بــزرگ
جهــان دانســت.
 .12اثــري كــه فقــط بــا انگيزههــاي مــادي تأليــف

 .18هــدف نويســنده بايــد فراهــم نمــودن زمينــۀ
فهــم بهتــر مطالــب بــه خوانندهگانــش باشــد ،نــه
تحميــل آن.
 .19كوشــش علمــي فــراوان و اســتمداد از خــدا
جــزو لــوازم موفقيــت يــك نويســنده اســت.
 .20تــكروي ،منفيبافــي ،بيمحبتــي و تكبــر
علمــي نســبت بــه همــكاران و آثارشــان ،ويژگــي
بعضــي از نويســندگان اســت.
 .21نويســندهیي كــه فاقــد اخــاص كاري،
تواضــع و محبــت بــه همــكاران (و مــردم) باشــد،
پنجــرۀ الهامــات و موفقيتهــاي بــزرگ را بــه
روي خــود بســته اســت.
 .22نويســندگان از بســياري انتقادهــا نبايــد
ناراحــت شــوند ،زيــرا برتريــن آثــار (علمــي،
فرهنگــي ،دينــي) جهــان هــم بينصيــب از
ســطحينگريها و تهمتهــا نبودهانــد.
 .23بازبينــي و اصــاح مكــرر هــر متــن،

نويســندهاش را از بســياري عيــوب و انتقــادات
ديگــران حفــظ مينمايــد.
 .24عجيــب اينكــه از ميــان ايــن همــه مطالــب
و ســخنان ارائــه شــده نويســندگان پيرامــون
موضوعــات مختلــف ،فقــط تعــداد كميشــان بــه
دريــاي حقيقــت ميرســند.
 .25تأثيرگــذاري فشــارهاي عصبــي ،بيحوصلگــي
و ســليقۀ خــود بــر نــوع قضــاوت ،نســبت بــه يــك
متــن از آفــات بــزرگ يــك منتقــد اســت.
 .26انتقــادات نبايــد عامــل دلســردي و مانــع
فعاليــت نويســندهیي شــوند ،بلكــه بايــد موجــب
اصــاح و كارآيــي بيشــتر اثــر او گــردد.
 .27نويســندگان موفــق و باتجربــه بــه خوبــي از
ايــن نكتــه آگاهنــد كــه نقــل يــك مطلب نادرســت
يــا نابهجــا موجــب ســوءظن و تهمتهــا و
دشــمنيهاي بســياري ميگــردد.
 .28در عرصــۀ فرهنــگ متعالــي ،نقــد نــاروا و
ســطحي و تأليــف عجوالنــه و سرســري جايــي
نــدارد.
 .29كنتــرل زبــان و نوشــتار چــه شــباهت عجيبــي
در اصــول و نتايــج بههــم دارنــد.
 .30مــاك در تعييــن نويســندۀ برتــر ،معاشــرت
صحيــح اجتماعــي او و خدمــت صادقانــه و مفيــد
بــه ديــن ،فرهنــگ و علــم جامعــه اســت.
 .31شــرافت و صفــاي نفــس ،علــم منطبــق بــا
حقيقــت ،اعتبــار و محبوبيــت اجتماعــي ،ادب
گفتــاري و نوشــتاري از مهمتريــن ســرمايههاي
يــك نويســنده اســت.
 .32انتقــاد از اثــري يــا يــك نويســندهیي اگــر
علمــي و همــراه بــا ذكــر محاســن آن و بــه ويــژه
اخــاق پژوهشــي باشــد ،كمتــر نويســندهیي از آن
آزرده و دلگيــر ميگــردد.
 .33بــراي اثبــات يــك مطلــب علمــي ،توضيــح و
بيــان درســت آن كافــي اســت .ديگــر نيــازي بــه
شــرح اغراقآميــز آن نيســت كــه چنيــن كاري
خيانــت بــه آن مطلــب و مســووليتهاي حرفــهاي
اســت.
 .34توجــه و تأمــل كافــي نســبت بــه مســايل ،از
لــوازم كشــف انديشــههاي نــاب و اصيــل بــراي
يــك نويســنده اســت.
 .35آثــار نويســندگان واقعگــرا بيشــتر از
نويســندگان صرفــ ًا خيالپــرداز مفيــد بــراي
جامعــه اســت.
 .36برتريــن نويســندگان كســانياند كــه مطالــب
مقــاالت و كتابهايشــان هماننــد برگهايــي
متصــل بــه درخــت حقيقــت باشــد.
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بزرگترین متحد ترامپ
در انتخابات آینده کیست یا چیست؟

جان هریس /مترجم :فریده وکیلی

اگـر میخواهیـد بدانیـد کـه چـرا جنجالیتریـن
رییسجمهـور تاریـخ امریـکا در حـال حاضر شـانس
خوبـی برای برنده شـدن دوباره در انتخابـات را دارد،
بایـد بـه چنـد نکتـه توجـه کنیـد .کمپیـن انتخابـات
مجـدد دونالـد ترامـپ از همیـن حـاال ،سرشـار از
حمایـت مالـی ،بـا سـیراب کـردن شـبکۀ اجتماعی از
آگهیهـای جهـت دار و درو کـردن اطالعـات رأی
دهنـدهگان ،فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت.
نمایـش اسـتیضاح بـه انـدازۀ کافـی بـرای برانگیختن
افـکار عمومـی ،ایـن موقعیـت را بـه ترامـپ داد تـا
بـا انجـام پرسـشنامههای آنالیـن و طـرح سـواالتی
ماننـد« :آیـا شـما قبـول داریـد کـه پرزیدنـت ترامپ
خطایـی مرتکـب نشـده اسـت؟ آیـا قبـول داریـد که
دموکراتهـا تلاش دارنـد بـا دروغ رییسجمهـور را
اسـتیضاح کننـد؟» نقـش شـوالیهیی را ایفـا کنـد کـه
علیـه توطئـه لیبرالهـا میجنگـد.
در مقابـل ،رقیـب احتمالی دموکراتها ،جـو بایدن به
دنبـال تصمیم بسـیار عجیبی در سـرخط خبرها اعالم
کـرد که قصـد دارد بر آگهیهـای تلویزیونـی متمرکز
شـود و بودجـۀ تبلیغـات آنالین را قطع کرده اسـت.

آگهیهـای کمتـر بـا موضوعـات سیاسـی اجتماعـی
میدهـد و نیـز در جهـت ممانعـت از دخالتهـای
خارجـی تالشهایـی کـرده باشـد ،امـا رسـواترین
روشـی کـه در مواجهـه بـا سیاسـت اتخـاذ کـرده بـه
قـوت خـود باقی اسـت.
وقتـی مـن بـا بخـش مطبوعاتـی ایـن کمپنـی تمـاس
گرفتـم ،ایمیلـی از طـرف مشـاور و رییـس اجرایـی
ایـن بخـش بهنـام «تنـو» دریافـت کـردم کـه از مـن
میخواسـت درک کنـم کـه فیسـبوک وظیفـه نـدارد
نقـش داور را در مناظـرات سیاسـی ایفـا کنـد و مانـع
ارسـال پیامهـای آنـان بـه دسـت مخاطبـان خـاص و
موردنظـر باشـد و اینکـه آگهیهـای هـدف دار چیـز
خوبـی هسـتند نـه فقـط بـرای کمپینهـای سیاسـی
بلکـه بـرای بنگاههـای خیریـه و انجیاوهـا.
امـا ایـراد بـه چنیـن دفاعیاتـی ایـن اسـت که دسـت
کاندیداهـا و کمپینهـا را بـا مصونیـت کامـل بـاز
میگـذارد کـه دروغ بگوینـد و مایکـرو تارگتینـگ
یـا همـان دسـتهبندی کـردن تبلیغـات و ارسـال آنهـا
باتوجـه بـه گرایشـات افـراد را بیـش از پیـش جذاب
میکنـد.

و ایـن تصمیم عجیب اسـت که موقعیـت ما را عجیب
و سـخت میکنـد ،چون آنچـه واقع ًا بـه ترامپ کمک
مـی کنـد فیسبـوک اسـت .کمپنـی مـارک زوکربرگ
باوجـود اظهـار ندامـت جمعـی نسـبت بـه نقشـی که
در انتخـاب ترامـپ در سـه سـال پیـش و انتخابـات
ریاسـتجمهوری گذشـته داشـته ،احزاب و کاندیداها
را از مقـررات مربـوط بـه صحـت و سـقم آگهیهـا
کاملا معـاف کـرده اسـت .بعـد از سـیل انتقـادات به
فیسبـوک انتظـار میرفـت کـه مدیـر ایـن کمپنـی
تغییراتـی هـم در مـورد ایـن سیاسـت و هـم در مورد
دسـتهبندی هدفمنـد آگهیهـا تغییراتـی ایجـاد کند،
تـا مانعی بـرای تفکیـک اطالعـات بـه رأیدهندهگان
شـود ،امـا ایـن طـور نشـد و کمپیـن ترامـپ اخیـرا ً
ارسـال روزانـه  ۱۰۰۰آگهـی جدیـد تفکیـک شـده
بـرای کاربـران متفـاوت را تاییـد کرده اسـت.
امـا در ابتـدای همیـن مـاه بیانیهیـی از طـرف کمپنـی
فیسـبوک صادر شـد که طی آن سیاسـتهای شـرکت
در دو مـورد اخیـر بـدون تغییـر باقـی میمانند.
برخلاف فیسبـوک ،کمپنیهـای بـزرگ اینترنتـی در
جهـان تغییراتـی ایجـاد کردنـد تـا مقابل سوءاسـتفاده
سیاسـی از شـبکههای اجتماعی گرفته شـود؛ هر چند
ایـن بـه معنـای تبرئـه توییتـر از گنـاه نفرتپراکنی و
پخش اطالعات نادرسـت نیسـت ،اما توییتـر در اکتبر
سـال گذشـته تقریب ًا کلیه آگهیهای سیاسـی را ممنوع
کـرد .گـوگل هـم که بـه سـختی میتواند از سیاسـت
کاریهـای آنالیـن خود به بدترین شـکل شـانه خالی
کنـد ،تبلیغـات سیاسـی هدفمند خود را که براسـاس
وابسـتگیهای سیاسـی افـراد تنظیـم میشـد ،متوقف
کـرده و متعهـد شـده کـه علیـه «ادعاهای کـذب قابل
اثبات» اقـدام کند.
فیسبـوک ،بالعکـس ،حرکتـی انجـام نمیدهد .شـاید
نـور کمـی از شـفافیت را بـا نصـب ابـزار جدید خود
بهنـام «تبلیغـات سیاسـی از طریـق شفافسـازی»،
ایجـاد کرده باشـد کـه به کاربـران حق انتخـاب دیدن

یـک مثـال :سـازمان تبلیغـات ترامـپ سـال گذشـته
ادعـای دروغینـی را انتشـار داد مبنی بـر اینکه «بایدن»
یـک میلیـون دالر به مقامـات اوکراین پیشـنهاد داده تا
از تحقیقـات دربـارۀ کمپنییـی کـه به پسـر او مرتبط
اسـت ،صرف نظر کند .سـی.ان.ان از پخـش آن امتناع
میکنـد؛ فیسـبوک ابایـی از ایـن کار نداشـت و بعد از
ایـن ماجـرا هـم مـوارد اینچنینـی بسـیاری خواهیـم
داشت.
قابـل توجه اسـت کـه این رویکـرد «دخالـت ممنوع»
فیسـبوک نسـبت بـه دروغهـای سیاسـی مـورد تایید
پیتـر تیـل ،میلیـاردر حامـی ترامـپ اسـت کـه عضـو
هیـأت مدیـرۀ فیسـبوک نیـز اسـت .اگـر میخواهیـد
بـه تفکـر مـورد حمایت او پـی ببریـد بخشنامهیی را
کـه توسـط آنـدره بوسـفورت ،رییس بخـش واقعیت
مجـازی ،بـه بیـرون درز کـرده اسـت بخوانیـد .او
میگویـد« :ترامـپ سـه سـال پیـش برنـده شـد ،زیرا
او بهتریـن کارزار تبلیغـات دیجیتالـی را کـه مـن تـا
بـه حـال دیده بـودم ،داشـت و سیاسـتهای تبلیغاتی
امسـال فیسـبوک هـم احتمـاالً بـه همـان نتیجـه ختم
خواهد شـد.».
وقتـی صحبـت از روش تبلیغات سیاسـی فیسـبوک و
ارتبـاط آن بـا شـانس برنـده شـدن ترامـپ میشـود،
بوسـفورت عرفانـی میشـود و میگویـد« :در حـال
حاضـر بـه اربـاب حلقهها فکـر میکنم ،بهویـژه وقتی
فـرودو حلقـه را به گارادریل پیشـنهاد میکنـد و ابتدا
بـه اسـتفاده از قـدرت صالح میاندیشـد ولـی میداند
کـه بـه مـرور او را دچـار فسـاد خواهـد کـرد .همـان
طـور کـه اسـتفاده از ابـزار موجود بـرای تغییـر نتایج
وسوسـه انگیـز اسـت ،ولـی بـا اطمینـان میگویـم که
نبایـد ایـن کار را انجـام دهیـم چـون تبدیل بـه همان
چیـزی خواهیـم شـد کـه از آن وحشـت داریم».
امـا دربـارۀ ایـن واقعیـت کـه الگوریتمهای فیسـبوک
گفتمانهـای سیاسـی هیسـتریک ،کاذب و پُـر از
کینـه را ترجیـح میدهـد ،چـه بایـد کرد؟ بوسـفورت

میگویـد« :الگوریتمهـا در اصـل گرایشـات انسـانی
را بـه نمایـش میگذارنـد ».او ادامـه میدهـد:
«پدرسـاالری کمپنیهـای بـزرگ راه حـل نیسـت .در
اختیـار قـرار دادن ابـزار تصمیمگیری به مـردم خوب
اسـت ،ولـی تحمیـل تصمیمـات بـر آنهـا بـه نـدرت
جـواب میدهـد (چـه برای شـما و چـه بـرای آنها)».
بـه عبارتـی دیگـر ،فیسـبوک سـم را در اختیـار
شـما میگـذارد؛ سـمی کـه غالبـ ًا بـه صـورت
مایکروتارگتینـگ آن را جذابتـر کنـد و اگـر شـما
خواسـتید آن را سـر بکشـید ،میل خودتان اسـت .این
اسـت تنـوع و تعهـدات پیشـنهادی کمپنـی کـه بدون
شـک قدرتمندتریـن کمپنـی جهـان اسـت.
رسـانۀ سنتی شـاید هنوز انتخابات را در قالب تشکیل
کمپیـن و انجـام مناظـرات ببینـد ،ولی همـان طور که
پیـروزی بوریـس جانسـون بعد از هفتههـا طفره رفتن
از یک بررسـی موشـکافانه نشـان میدهد ،سیاسـتها
دیگـر در ایـن قالبهـا شـکل نمیگیرند ،فیسـبوک به
کمپینهـا و کاندیداهـا یـک پیشـنهاد تطمیعکننـده و
دوجانبـه میدهـد؛ شـما میتوانید پول بیحسـاب در
گسـترش اخبـار جعلـی بپردازید و در عـوض مطمین
باشـید کـه از موثرتریـن ابـزار ارتباطـی سیاسـی که تا
به حـال اختـراع شـده بهرهمند میشـوید.
ایـن موضوع به سـختی حـزب کارگر را از اشـتباهات
سـریالی خـود مبـرا میکنـد ،امـا فرمـول بـاال در
قلـب پیـروزی مـاه دسـامبر حـزب محافظـه کار دیده
میشـود :در پایـان انتخابـات سـازمان فـول فکـت
کـه از طـرف خود فیسـبوک مسـوول راسـتی آزمایی
مطالـب بـود ،اعلام کـرد کـه ۸۸درصـد آگهیهـای
منتشـر شـده حزب محافظـهکار در فیسـبوک طی یک
دوره چهـار روزه گمـراه کننـده بودنـد (ایـن آمـار در
مـورد مطالـب حـزب کارگـر ۷درصـد بود).
مناظـرات سیاسـی محترمانه شـاید آخریـن نفسهای
خـود را میکشـد .یکـی از آنهـا گردهمایـی سـناتور
مـک کیـن در سـال  ۲۰۰۸بـود ،وقتی یکـی از حضار
فریـاد میزند کـه اوبامـا امریکایی نیسـت و مک کین
از او میخواهـد کـه سـاکت شـود .شـاید باتوجـه بـه
مطالبـی کـه همـکار مـن ،امیلـی بـل ،هفتـه گذشـته
بیـان کـرد -اینکـه نخسـت وزیـر هندوسـتان ،نارندرا
مـودی هرگز نشسـت خبـری برگـزار نکرده ،مشـاور
رسـانهیی کاخ سـفید در  ۶ماهـه گذشـته نشسـت
عمومـی نداشـته -پیشبینیهـا در آینـده دلسـرد
کننـده باشـند .ظاهـرا ً بـه همیـن دلیـل دولـت جدیـد
بریتانیـا خـود را کمتر بـا جریان اصلـی خبرها همگام
میکنـد.
ً
کاملا
بـه نظـر میآیـد کـه مـا در آغـاز یـک عصـر
جدیـد هسـتیم کـه در آن ،بـه روایـت از نیویـورک
تایمـز ،پیـروزی معموال از آن کسـانی اسـت که دارای
هیجانـات بیش از انـدازه تعصبآمیز هسـتند ،فارغ از
درسـت یا نادرسـت بـودن آن و بیاعتنا به اسـتفاده از
فنـون کثیـف .شـاهد این مدعـا ،کمپیـن  ۲۰۱۶ترامپ
بـا هدف تخریب هیلاری کلینتون از طریق فیسـبوک
است.
هـر بـار کـه دربارۀ فیسـبوک مینویسـم چیـزی ذهنم
را درگیـر میکنـد :اگـر فیسـبوک از ابتدا بـا نیت خیر
آغـاز بـه کار کـرده اسـت ،اکنـون از شکسـت او در
تطابـق قـدرت متناسـب بـا تعهداتـش زمـان زیـادی
میگـذرد .بعـد از مدتهـا زوکربـرگ خـود بـه نظـر
میرسـد کـه انجـام اقداماتـی را ضـروری میدانـد.
او در پیـام اخیـر سـال نـو خـود گفـت« :مـن اعتقـاد
دارم وضـع مقـررات شـفافتر از طـرف حکومـت
میتوانـد مفیـد باشـد ،مقـررات دربـارۀ انتخابـات،
محتـوای زیـانآور ،حریـم خصوصی و قابلیـت انتقال
اطالعـات».
مطالبـات مـا مقـررات سـختگیرانه ،تفکیک شـده و
قابـل اجراسـت همچنیـن تشـخیص اینکـه فیسـبوک
تحـت عنوان نزدیـک کردن افراد بـه یکدیگر پایههای
دموکراسـی را متزلـزل میکنـد؛ همـان دغدغههایـی
کـه اکنـون در میـان افـراد رده باالی حـزب دموکرات
مطرح اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه اگـر ترامـپ بـه راحتـی بـر
رقیـب دموکـرات خـود پیـروز شـود ،این پیـروزی از
پیـش امکاناتـی اسـت که فیسـبوک برای سفسـطه در
اختیـار او گذاشـته اسـت.

چرا شبکههای اجتماعی...

مبــدل شــود ،در واقــع مــا بــه دنبــال مکانــی
بــرای کاربــران در جهــت ارتبــاط برقــرار کــردن
بــا افــراد مــورد عالقــه شــان هســتیم ».در
اصــل تمرکزهــا بایــد بیشــتر بــر محتــوا باشــد
تــا محبوبیــت عکسهــا و ویدئوهــا و گرفتــن
الیــک هرچــه بیشــتر .بــا اینچنیــن اســتداللهای
آموزشــییی شــبکههای اجتماعــی ســعی در
کاهــش فشــارهای روانــی روی کاربــران خــود
کــه بهویــژه نوجوانــان هســتند ،دارنــد .دانشــمند
رســانه ،ســیلین کولینــگ از دانشــگاه علــوم
کاربــردی زوریــخ کــه بــه بررســی رفتارهــای
جوانــان در رســانههای اجتماعــی میپــردازد،
میگویــد« :نیــاز بشــر بــه شــناخت -کــه
در شــبکههای اجتماعــی بســیار بــه چشــم
میخورد-امــری کامــ ً
ا طبیعــی اســت ،بهویــژه
بــرای افــراد در ســنین جوانــی ،جایگاه و مقایســه
فوقالعــاده حیاتــی اســت ،بــه کمــک ایــن
بســترهای اجتماعــی فرصــت عالییــی بــرای
یافتــن هویتهــا در دســترس قــرار میگیــرد،
امــا اغلــب افــرادی کــه میخواهنــد بــا تصاویــر
ایــدهآل موجــود مطابقــت داشــته باشــند فشــار
زیــادی را روی خــود حــس میکننــد کــه
خطرســاز اســت و بســته بــه شــرایط فــردی ایــن
بــار میتوانــد ســنگینتر هــم شــود ،بعضــ ًا
در بیــن جوانانــی کــه عــزت نفــس پایینتــری
داشــته یــا احســاس حمایــت نمیکننــد اوضــاع
تــا یــک بحــران جــدی هــم پیــش مــیرود».
کارن فلیشــمن کــه خــود را بیــش از یــک ســفیر
بــه عنــوان یــک اینفلوئنســر میدانــد ،فشــارهایی
را شــبکههای اجتماعــی بــرای کاربــران ایجــاد
میکنــد بــه خوبــی میشناســد .بــه گفتــۀ او،
دنیــای توهمــی غالــب بــر اینســتاگرام میتوانــد
تأثیــرات منفــی فراوانــی همچــون شــک ،حســد،
حســرت را در بیــن کاربــران ایجــاد کنــد .او
میگویــد« :خــاص شــدن از زیــر فشــار روانــی
شــبکههای اجتماعــی بــا اینچنیــن ایدههایــی
کــه اخیــرا ً در حــال آزمایــش هســتند ،میتوانــد
میســر شــود ،بــه طــوری کــه همگــی بتوانیــم
فضــای بهتــری را تجربــه کنیــم و ایــن یــک
تســکین عالــی بــرای همــه کاربــران میتوانــد
باشــد بهویــژه جوانانــی کــه دنیــای خــود
را اغلــب بــه دور از واقعیتهــا و بــر پایــه
توهمــات بنــا نهــاده انــد».
امــا در پشــت اینســتاگرام و ســایر شــبکههای
مجــازی ،مدلهــای تجــاری فراوانــی موجــود
اســت کــه نقشآفرینــان آنهــا ســودهای کالنــی
از ایــن طریــق کســب میکننــد .اگــر اینســتاگرام
تعــداد الیکهــا را در همهجــا مخفــی نگــه
دارد ،معیارهــای مهــم دیگــر بــرای شــرکای
تبلیغاتــی بالقــوه بــه راحتــی پیشــتر قابــل
مشــاهده نخواهــد بــود در نتیجــه آن مقایســه رقبا
دشــوارتر میشــود و ایــن تأثیــر مســتقیم بــر
دیــد و تصمیمــات ســرمایهگذاران و شــرکتها
خواهــد داشــت .فلیشــمن معتقــد اســت کــه
ســتارهگان بایــد خــود را بیــش از شــبکههای
اجتماعــی در رســانههای کالســیک ثابــت کننــد.
تبعیــد الیکهــا در صورتــی معنــی مییابــد
کــه هیچکــس بــه اعــداد و ارقــام آنهــا دسترســی
نداشــته باشــد .آرزو و تمایــل روانشناســان برای
کنتــرل و تغییــرات بســیار زیــاد اســت و از
ســوی دیگــر ،تغییــر دادن تجارتهــای میلیــون
دالــری هــم در حــال حاضــر آســان بــه نظــر
نمیرســد .کارشناســان خاطرنشــان میکننــد
کــه رســانههای اجتماعــی تحــت فشــار عظیــم
اجتماعــی هســتند بــه همیــن خاطــر ســعی
در مثبتــی در ظاهــر دارنــد .اگــر دیگــر هیــچ
فشــاری بــرای محبــوب شــدن وجــود نداشــته
باشــد احتمــاالً کاربــران انگیــزۀ بیشــتری بــرای
اشــتراکگذاری عکسهــا و ویدئوهــای
خــود دارنــد ،در واقــع هــر کجــا رد پــای پــول
یــا محبوبیــت کمرنگتــر شــود احساســات
واقعیتــر و قابــل اعتمادتــری جریــان خواهــد
داشــت و البتــه ارزش محتــوا بــه مراتــب بیشــتر
حفــظ خواهــد شــد.
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هجرتاهلل جبرئیلی
بخش سوم

از الهیات وصل تا الهیات فصل:

تبیین الهیاتی غوغاساالری دینگریزان و دینمداران

بایـد دانسـت ،دیـنورزی بـه اسـاس اختیـار صورت
میگیـرد ،و دیـنورزی بـدون اختیـار ارزشـی ندارد.
حـال فـرض اینکـه دختـری بـه سـن بلـوغ رسـیده
اسـت و خـود میباید نحوه پوشـش خـود را انتخاب
کنـد .دختـر به اسـاس بـزرگ شـدن در محیـط آلوده
رسـانهیی ،دسـت بـه انتخـاب پوششـی کـه حجـاب
را بـر نمیتابـد میزنـد و بـه اصطلاح بدحجابـی یا
بیحجابـی میکنـد .پـدر مومـن امـر خـدا را بـه او
میرسـاند و از حـق نصیحـت خـود بـر او یـادآوری
میکنـد ،امـا دختـر حـرف پـدر نمیشـنود ،سـخن
مـادر گـوش نمیکنـد ،کاکا و مامـا و  ...را نیـز ارزش
نمی-دهـد .آیـا ایـن پـدر بهخاطـر بدحجابـی ایـن
دختـر بیغیـرت اسـت؟ بایـد بدانیم که پـس از ادای
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر « :أَ َّل تَـ ِز ُر َوازِ َر ٌة
ُ
ـرى (النجـم)38 :؛ (در صحـف ايشـان آمـده
ِو ْز َر أخْ َ
اسـت) كه هيچكـس بار گناهـان ديگـري را بر دوش
نميكشـد ».حاکمیـت پیـدا میکنـد .در ایـن صورت
جـرم ،دختـر را پدر نمیکشـد و نزد خداونـد معذور
اسـت و نـه مأخوذ.
اگـر پـدر غیـرت قبیلهیـی یـا بـا تسـامح غیـرت
اسلامیاش جوانـه زنـد ،پنـج راهـی بیشـتر نخواهد
داشـت:
 )1دختـر را در خانـه زندانـی کنـد و اجـازه بیـرون
رفتـن ندهـد )2 .دختر را از خانه خویـش بیرون کند.
 )3دختـر را بـه شـوهر دهـد )4 .دختـر را بکشـد)5 .
پـدر از صبـر و درایـت کار گیرد و بـا رهنمایی دختر
بـه محیطهای آموزشـی صالـح زمینه بازگشـت او به
حجاب را میسـر سـازد.
در جامعـۀ شـهری افغانسـتان بـه تجربـه دیـده شـده
اسـت که:
 )1راه اول نتیجهبخـش نیسـت و تـا ابـد نمیتوانـد
در زنـدان خانـه باشـد ،این عمـل دختـر را عقدهمند
میسـازد و بـه بدحجابـی و بیعفتـی بیشـتر
میکشـاند.
 )2راه دوم بـه کشـانیدن پـای دختـر بـه خانههـای
امـن کشـانیده میشـود و ایـن آن چیـزی اسـت کـه
علمـای مـا از آن بـه خانههـای فحشـا یـاد میکننـد،
پـس اینجـا غیـرت منجـر بـه فحشـا شـده و خلاف
نتیجـه داده اسـت.
 )3راه سـوم ،شـوهر دادن در فرهنـگ افغانسـتان بـه
خواسـت پـدر نیسـت ،بلکه به خواسـت خواسـتگار
اسـت کـه چـه وقـت دروازه را تـک تـک کنـد و یـا
نکنـد .دیگـر اینکه آیـا خواسـتگار خواسـتار حجاب
همسـرش باشـد ،نباشـد ،بلکـه خانـۀ شـوهر ممکـن
اسـت بـه بیحجابـی و بدحجابـی بدتـر بینجامـد.
 )4راه چهـارم ،خـود گنـاه کبیره اسـت ،و بدحجابی

عملـی نیسـت کـه شـریعت بـرای آن عمـل قتـل را
تجویـز کند.
 )5راه پنجـم ،راه تدبیـر و تربیـت اسـت کـه پـدر
فضـای فرهنگـی را درک کنـد و بـه نصیحتهـای
خویـش ادامـه دهـد و مـن باب فتـح ذرایـع از طریق
یافتـن محیطهـای کـه سـبک زندهگـی زن مسـلمان
را بـدو بیاموزانـد ،زمینـۀ بازگشـت او بـه حجـاب
مسـلمانی را میسـر سـازد.
تاتوانـی پامنـه انـدر فـراق  /ابغـض االشـیاء عنـدی
الطلاق
مـن نکـردم امـر تا سـودی کنم  /بلـک تا بـر بندهگان
جـودی کنم
...
خطـاب دومـی خدا بـه حضرت موسـی علیهالسلام
ایـن اسـت کـه« :تاتوانـی پامنه انـدر فراق»؛ رسـالت
وصـل را طـوری اجـرا کن کـه باعث فـراق و دوری
بنـده مـن از مـن نشـوی ،دوری بنـدهگان مـن از من،
نامحبوبتریـن چیزهـا نزدم اسـت.
«امـر» تشـریعی مـن یعنی خـدا ،از بهر آن نیسـت که
بردهگانـی گیـر بیـاورم و از آنهـا بـار بکشـم و سـود
بجویـم ،مـن بینیـاز هسـتم ،بلکـه «امـر» رسـالی من
بـه تـو از بهـر این اسـت که دسـتگیر بندهگان شـوی
و جـود و سـخاوت مـن  -هدیه تکامـل  -را به آنها
برسـانی تـا سـفر وصـل را آغـاز کننـد و بـا هرچـه
بیشـتر وصل شـدن ،بیشـتر کامل شـوند و چه بسا که
شایسـتگی کامـل مکمل شـدن را پیـدا کنند.
ای رسـالتمدران وصـل! موسـی کلیـماهلل اگر ممکن
باشـد کـه خـدای ناخواسـته باعـث دوری بنـده خدا
از خـدا شـود ،پـس مـن و توی کـه فهم مـان از دین
بـا هـزار پیونـد و پینـه صـورت گرفتـه اسـت ،چـه
خطاهـای کـه وسـیلۀ دورسـاختن بنـدهگان خـدا ،از
خـدا شـده باشـد ،از دسـت مان سـرزده باشـد.
آری! عصـر مـا عصـر راندن بنـدگان خدا بـه «بیابان»
و «برهـوت» بیتکلیفـی دینی و سـیر دادن مسـلمانان
بـرای «رفتـن» بـه دنیـای دینگریـزی و دینسـتیزی،
توسـط کسـانی اسـت کـه َع َلـم رسـالت وصـل را با
نادانـی و ناپویایـی و نابخـردی و غوغاسـاالری حمل
میکننـد.
الهیات فصل
تاریخنـگاری بـه خوبی نشـان داده اسـت کـه حرکت
از دوران پیشـامدرن ،به سـوی دوران مدرن و پسـت
مـدرن ،حرکـت از رویکـرد دیـنورزی دینمدارانـه،
بـه سـوی دیـنورزی دینگریزانـه و دینسـتیزانه
بـوده اسـت .در واقـع ایـن حرکـت ،سـیر انسـان از
«خدامـداری» بـه سـوی «انسـانمداری» اسـت ،و
حرکـت فصـل از مـدار خـدا و وصـل بـه مـدار

انسـان .بدینگونـه دیـنورزی دینگریزانـه و دیـن-
ورزی دینسـتیزانه حاشـیهیی بـوده اسـت ،بـر تاریخ
دینمـداری ،یـا «انسـانمداری» حاشـیهیی اسـت بـر
«خدامـداری» ،و حرکـت فصل از مـدار خدا و وصل
بـه مدار انسـان ،حاشـیهیی اسـت بـر وصل بـه خدا.
مـا از ایـن گسسـت و این فصـل ،به «الهیـات فصل»
تعبیـر میکنیـم« .الهیـات فصـل» جلوههـای گوناگون
را از خـود بـه نمایش گذاشـته اسـت« .الهیـات فصل
کامـل» و «الهیـات فصل ناقـص» و یـا «الهیات فصل
سـخت» و «الهیـات فصـل نـرم» .یکـی از نمونههـای
برجسـته «الهیـات فصـل کامـل» و همچنـان «الهیـات
فصـل سـخت» ،سـبک زندهگـی مارکسیسـتی اسـت.
در مارکسیسـم «خـدا» موجـب «خودبیگانگـی»
انسـان از خـودش اسـت ،و «دیـن افیـون جامعـه
اسـت» .در ایـن سـبک زندهگـی ،رویکـرد دینورزی
دینسـتیزانه شـکل میگیـرد .زمانـی کـه مفهـوم
دیـن موجـب خـود بیگانگـی انسـان از خویشـتن و
دیـن افیـون و تخدیـر کننـده جامعـه و بهویـژه طبقۀ
پرورلتریـا و همچنـان دیـن ابـزار بـورژوازی بـرای
بـه سـتم کشـیدن تـوده ،در درون انسـان معتقـد بـه
مکتـب مارکسیسـم درونـی شـد ،برایـش «رسـالت
فصـل» تولیـد میکنـد .مارکسیسـت همـان طـور کـه
عقدههـای نفـرت و کیـن در برابـر سـرمایهداری در
درونـش منجمـد شـده اسـت و بایـد عقدهگشـایی
کنـد ،همـان طـور در برابـر «خـدا» و «دیـن» نیـز
عقدهمنـد و کینهتوز اسـت .زیرا از دیـدگاه او ،دین و
سـرمایهداری و کلیسـا و بـورژوا و مال و خان دسـت
بـه دسـت هـم داده اند تـا از تـوده بهرهکشـی نمایند.
اینجاسـت که مارکسیسـت با «رسـالت فصـل کامل»
و همچنـان «رسـالت فصـل سـخت» همـان طـوری
کـه راهبـردش این اسـت کـه تمامـی بنیادهـا ،نهادها
و مظاهـر و نشـانگان سـرمایهداری را از بیـخ و بـن
برکنـد ،میبایسـت تمامـی بنیادهـا ،نهادهـا ،و مظاهر
و نشـانگان خـدا و دیـن را نیـز از بیـخ و بُـن برکنـد
و بـر جـای آن دیکتاتـوری پرولتاریـا را بـه کرسـی
حاکمیـت بنشـاند و انسـان مترقـی کمونیسـت را بـه
آقایـی جهـان برسـاند .در واقـع اگرچـه مارکسیسـت
دیـندار نیسـت ،ولـی دینورز اسـت ،زیـرا او با دین
تعامـل میکنـد ،و هـر گونـه تعامـل با دین یـک نوع
دینورزی اسـت .مارکسیسـت با «الهیـات فصل کامل
و سـخت»« ،رسـالت فصـل کامـل و سـخت» تولیـد
میکنـد و بدینگونـه رویکـرد دینسـتیزی سـخت و
بنیـاد بـر انـداز را بـه نمایـش میگـذارد.
نمونـۀ دیگـری ،از «الهیـات فصـل کامـل»« ،الهیـات
فصـل» نیچهیـی اسـت .نیچه که با شـعار «خـدا مرده
اسـت» ،شـعار فصـل از مـدار «خدا» و وصـل به مدار

«ابـر انسـان» را مـیداد .فلسـفه و اندیشـۀ او دعوتـی
بـود به سـوی ،انسـانمداری و اومانیسـم .امـا الهیات
فصـل نیچـه ،یـک الهیـات فصل نـرم بود .دیده نشـد
کـه پیـروان و دوسـتداران نیچـه به براندازی کلیسـا
و یـا نشـانهها و مظاهـر خـدا کـه در دیـن نمـودار
میشـد ،بپردازنـد .امـا نیـک هویداسـت کـه الهیـات
فصـل او« ،رسـالت فصـل نـرم» تولیـد میکـرد و
پیـرو و دوسـتدار فلسـفه او نـرم ،نـرم از مـدار خـدا
میبریـد و بـه مـدار ابـر انسـان میپیوسـت و اگـر
مکتبـی تشـکیل میشـد و گـروه اجتماعـی تشـکیل
برمبنـای آن شـکل میگرفـت ،بـه نـام نیچـه ایسـم،
دعـوت او بـه اعتقـاد بـه «الهیـات فصـل» و پیشـبرد
«رسـالت فصـل» میبـود.
نمونـۀ دیگـری از الهیـات فصـل ،الهیـات فصـل
داروینـی اسـت .پُرواضـح اسـت کـه اسـاس
«خدامـداری» و «دینمـداری» پاسـخ بـه پرسـش
خلقـت اسـت ،بـه ایـن معنـا زمانـی کـه انسـان از
خلقـت خویشـتن و خلقـت جهـان میپرسـد ،بـه
ایـن نتیجـه میرسـد کـه آفرینندهیـی اسـت کـه او را
آفریـده اسـت و ایـن آفریـدگار زندهگـی او و جهـان
را تدبیـر میکنـد ،از این جـا نتیجه برای پرسـتش آن
خالـق میگیـرد کـه آفریننده جهـان «خدا» نـام گرفته
اسـت .پرسـتش خـدا ،باعـث میشـود تـا او در تمام
عرصههـای زندهگـی خـدا را بپرسـتد و ایـن بـدان
معناسـت کـه در همـه عرصههـای زندهگـی هدایـت
خـدا را بجویـد و از هدایـات او اطاعـت کنـد.
دارویـن بـا پیگرفتـن فرضیه تکامل انواع که توسـط
دیگـر دانشـمندان مطـرح شـده بـود ،نظریـه تکاملی
خویـش را بیـان کـرد کـه گونههـای موجـودات،
خلقـت مسـتقلی ندارنـد و در اعصـار گذشـته از
یکدیگـر اشـتقاق یافتـه انـد ،و در آینـده نیـز ایـن
رونـد ادامـه خواهـد یافـت.
او بـه دنبـال یک سـفر تحقیقاتی پنجسـاله و مطالعات
فراوانـی کـه روی گونههـای گیاهـی ،حیوانـی و
رفتارهـای فـردی و اجتماعـی انسـانهای غیرمتمـدن
انجـام داد ،بـه ایـن نتیجـه رسـید که همـه موجودات
زنـده در زنجیرهیـی از رونـد تکاملـی طبیعـت جـای
میگیرنـد و انسـان بـه عنـوان نـوع تکاملیافتـه در
آخریـن حلقـه مجموعه عظیـم طبیعت قـرار دارد .در
ایـن فرضیـه ،نوعـی تکامـل اتفاقی و پیشبینی نشـده
بـرای طبیعـت ،بـه اقتضـای شـرایط محیطـی فـرض
شـده اسـت که در آن ،از تغییرات ارگانیک حاصل از
سـازگاری موجـودات با شـرایط محیط ،انـواع جدید
بـه وجـود آمـده اند.
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معاملۀ قرن طرحی برای تسلیم دایمی فلسطین

چرا شبکههای اجتماعی پروژۀ
حذف الیکها را کلید زده اند؟
کورینه پالگا /مترجم :کوثر سلیمانی

مترجم :هدیه عابدی

دونالـد ترامـپ ،رییسجمهـور امریـکا با طرح
«صلـح خاورمیانـه» این پیام را بـه گوش جهان
رسـاند کـه میتـوان قوانیـن بینالملـل را دور
زد.
هفتـۀ گذشـته ،رییسجمهـور اسـتیضاح شـدۀ
امریـکا در حالـی کـه نخسـت وزیـر متهـم
اسـراییل در کنـارش ایسـتاده بـود ،برنامۀ خود
را بـرای برقـراری صلـح میـان فلسـطین و
اسـراییل اعلام کـرد.
طـرح ترامـپ کـه هنـوز راه زیـادی دارد تـا
تبدیـل بـه یـک برنامـه صلـح «تاریخی» شـود
صرفـا بازسـازی ایدههـای مذاکـرات شکسـت
خـورده قبلـی اسـت.
در آن زمـان نیـز ماننـد االن ،اسـراییل همیـن
اهـداف را دنبـال میکـرد :اینکـه تـا جایـی
کـه امـکان دارد ،فلسـطینیها را در کمتریـن
زمیـن ممکـن محصـور کنـد و در عیـن حـال
شـهرکهای غیرقانونـی خودش قانونـی اعالم
شـود و فلسـطینیها از حق تضمین شـده خود
بـرای بازگشـت بـه میهن شـان محروم باشـند.
ایـن طرح صلح نیسـت بلکه تقاضـای موافقت
فلسـطینیان با تسـلیم همیشـگی اسـت.
در ایـن برنامـه بخـش بزرگی از کرانـه باختری
از جملـه «درۀ اردن» بـه اسـراییل داده میشـود
تـا الزم نباشـد هیـچ یـک از شـهرکهای
غیرقانونـی آنهـا برچیـده شـود .در ایـن طـرح
بیتالمقـدس ،پایتخـت یکپارچـه اسـراییل
خواهـد بـود در حالـی کـه بخشـی از حومـۀ
شـهر را بـه فلسـطین اختصـاص داده انـد تـا
آن را پایتخـت خـود اعلام کنـد .ایـن طـرح
میخواهـد فلسـطینیان از حـق بازگشـت خود
چشمپوشـی کننـد و اسـراییل را بـه عنـوان
«کشـوری یهـودی» بپذیرنـد.
«کشـور» فلسـطین مجسـم شـده در طـرح
ترامـپ مجموعهیـی از بخشهـای زاغهنشـین
اسـت که هیچ نـوع کنترلی بر مرزهـای زمینی،
هوایـی یـا منابـع طبیعـی نـدارد .طـرح ترامپ
چـراغ سـبزی اسـت بـه برنامـۀ اسـراییل برای
اشـغال و الصـاق کرانـۀ باختـری بـه اراضـی
اشـغالی .همیـن هفتۀ گذشـته بـود کـه بنیامین
نتانیاهـو ،نخسـت وزیـر رژیـم اسـراییل اعالم
کـرد ،فراینـد الصـاق غیرقانونی کرانـۀ باختری
بـه اراضـی اشـغالی را آغـاز میکنـد.
پیـش از اعلام رسـمی «معاملـۀ قـرن» امریـکا
ً
عملا همـه آمـال و آرزوهـای نخسـت وزیـر
اسـراییل را بـرآورده کـرده بـود :از انتقـال
سـفارت امریـکا بـه بیتالمقدس ،اعلام اینکه

بلندیهای اشـغالی جوالن بخشـی از اسـراییل
هسـتند و قطـع کمکهـای خـود بـه آژانـس
امداد سـازمان ملـل برای پناهندهگان فلسـطینی
گرفتـه تـا بسـتن دفتـر سـازمان آزادی بخـش
فلسـطین در ایـاالت متحـده همگـی مـواردی
بودنـد کـه در فهرسـت خواسـتههای نتانیاهـو
قـرار داشـت .بنابرایـن ،جای تعجب نـدارد که
نتانیاهـو نمیتوانسـت خوشـحالیاش را مخفی
کنـد و از طـرح ترامپ به عنـوان مهمترین روز
در تاریـخ اسـراییل یـاد کند.
مشـکل فقـط مربـوط بـه محتـوای ایـن برنامه
نیسـت بلکـه فراینـد آن نیـز اشـکال دارد .از
میـان  ۱۳میلیـون فلسـطینی در سراسـر جهان،
ترامـپ و تیمـش نتوانسـتند حتـا چنـد نفـر را
بـرای تاییـد و امضای طـرح خود پیـدا کنند .با
ایـن حـال ،بـرای ترامپ و مشـاورانش که همه
طرفدار شهرکسـازی اسـراییل و سیاسـتهای
توسـعهطلبانه آن هسـتند اینکـه فلسـطینیان
چگونـه فکـر میکننـد و چیـزی کـه قانـون
مشـخص میکنـد ،اهمیتـی نـدارد آنچـه کـه
اهمیـت دارد فقـط و فقـط اسـراییل اسـت .در
تمامی مذاکرات دو دهه گذشـته ،خواسـتههای
اسـراییل همیشـه مقـدم بـر حقـوق فلسـطین
قـرار مـی گرفتـه اسـت .اسـراییل همیشـه
تمایلات سـیری ناپذیـرش را بـه سـرزمین
فلسـطین تحـت عنـوان نگرانـی «امنیتـی» یـا
«جمعیتـی» مطرح کرده اسـت .روشـی مودبانه
بـرای گفتـن اینکـه اسـراییل هیـچ فلسـطینی
غیریهـودی را در میـان خـود نمیخواهـد،
چیـزی کـه فلسـطینیها همیشـه ملـزم بـه
پذیـرش آن بودنـد .بـه عنـوان مثـال همیشـه
بـه امنیـت اسـراییل توجـه زیادی شـده اسـت
در حالـی کـه فلسـطینیان باید بـدون هیچگونه
وسـیلۀ دفاعـی از زندهگـی در کشـوری بـدون
قـدرت نظامـی راضـی میبودنـد ،اما اسـراییل
و سـاکنین مسـلح آن حـق حملـه به شـهرهای
فلسـطین را آن طـور کـه میخواهنـد ،حفـظ
میکننـد .قـرار اسـت «نگرانیهـای جمعیتـی»
اسـراییل بـا تجدیـد مرزهـا برطـرف شـود تـا
شـهرکهای غیرقانونی اسـراییل قانونی شـوند
ضمـن اینکـه فلسـطینیها از حـق بازگشـت
خـود محـروم میشـوند صرفـ ًا بـه دلیـل اینکه
یهـودی نیسـتند .تمایـل اسـراییل برای داشـتن
بیتالمقـدس بـه عنـوان «پایتخـت جاودانـه و
ابـدی» خـود منجـر بـه نادیـده گرفتـن حقوق
بینالملـل میشـود و پایتخـت فلسـطین در
بخشهـای زاغهنشـین مناطـق مقـدس و بـه

دور از قطـب اقتصـادی آن قرار خواهد گرفت.
ایـن نگـرش در چشـمانداز برنامـۀ ترامـپ در
مورد شـهروندان فلسـطینی اسـراییل نیز صدق
میکنـد .از زمـان تشـکیل غیرقانونـی اسـراییل
در  ۷۸درصـد از سـرزمینهای فلسـطین در
سـال  ۱۹۴۸برخـی از رهبران اسـراییل تأسـف
میخوردنـد کـه چـرا همـه فلسـطینیها را
اخـراج نکـرده انـد و در بخشهایـی کـه
اسـراییل اشـغال کـرده بـود هنـوز  ۱۵۰هـزار
فلسـطینی حضـور داشـتند .اکنـون ایـن تعـداد
بـه  ۱.۸میلیـون نفـر افزایـش یافتـه کـه بالغ بر
 ۲۱درصـد از جمعیـت اسـراییل را تشـکیل
میدهنـد .اسـراییلیها آنهـا را به چشـم سـتون
پنجـم میبیننـد و بـا بیـش از  ۶۰قانـون میـان
خودشـان و آنهـا تبعیـض قایـل میشـوند .در
طرح صلـح ترامپ ،شـهرهای بزرگ فلسـطین
در داخل اسـراییل بخشـی از «کشـور فلسطین»
خواهنـد شـد .دربـارۀ ایـن برنامـه بـا هیـچ
فلسـطینی در اسـراییل مشورت نشـده و به نظر
میرسـد ،مقامات اسـراییل از اینکه فلسـطینیان
از ایـن طرح اسـتقبال نکرده اند ،متعجب شـده
ا ند .
ایـن نگـرش اسـتعماری-که در آن اسـراییل و
امریـکا تشـخیص میدهنـد چـه چیـزی بـرای
فلسـطینیها خـوب اسـت -دهههـا بـدون
چالـش باقـی مانـده بـود .در این مـدت اغلب
شـنیده میشـد ،اسـراییلیها بـه فکـر برابـری
هسـتند و نماینـدهگان اتحادیـه اروپـا و سـایر
کشـورها از ایـن تقاضـا پیـروی میکننـد .بـه
مـا گفته شـد ،ملـزم کردن اسـراییل بـه رعایت
قوانیـن بینالملـل تـا چـه انـدازه «غیرواقعـی»
اسـت و حضـور امریکا برای تضمیـن توافق تا
چـه میزان «ضروری» اسـت .موافقـت با اعمال
ایـن نگـرش اسـتعماری منجـر به این شـد که
فلسـطینیان بـرای بیـش از  ۵دهـه بـرای تقریب ًا
همـه ضروریـات و لذتهـای زندهگیشـان
بایـد از اسـراییل اجـازه میگرفتنـد از جملـه
مـواردی نظیـر دیـدن عزیـزان ،آمـوزش دیدن،
دسترسـی بـه مراقبتهـای پزشـکی ،سـاختن
خانـه یـا حتـا دیـدن دریـا .ایـن بیرحمانـه
اسـت کـه فلسـطینیها مجبورند این اسـتکبار
اسـتعماری را تحمـل کننـد فقـط بـرای اینکـه
میـل سـیری ناپذیـر اسـراییل بـه سـرزمین
فلسـطین مهار شـود.
منبع :گاردین

کارن فلیشــمن در حالــی کــه دســتهایش را در پشــت
و تکیــهگاه ســرش قــرار داده بــا لبخنــد بــه دوربیــن نــگاه
میکنــد .دســتهیی از رزهــای رنگارنــگ و جســم براقــی
در کنــار مبلــی کــه روی آن اســت بــه چشــم میخــورد
و روی ایــن تصویــر عالمتــی از مــارک عطــر معــروف کــه
ســازندۀ اســپانیایی دارد ،حــک شــده اســت .بــهروز رســانی
ایــن عکــس در صفحــۀ اینســتاگرام او بــا گرفتــن بیــش از ۴
هــزار قلــب ،پاســخ دلگرمکنندهیــی اســت .کمپنــی ســازندۀ
ایــن عطــر کــه در زوریــخ مســتقر اســت در اینســتاگرام
 ۱۰۰,۰۰۰کاربــر دنبــال کننــده دارد .قلــب اینســتاگرام کــه
بــا نــام الیــک نیــز شــناخته میشــود ،بــرای افــرادی مثــل
کارن کــه بــا اینســتاگرام کســب درآمــد میکننــد و از ایــن
طریــق بخشــی از معیشــت خــود را بــه دســت میآورنــد،
حایــز اهمیــت اســت .ایــن اهمیــت فقــط بــرای ســتارهگان
اینســتاگرامی نیســت؛ شــرکتهایی کــه بــا اینفلوئنســرها
همــکاری میکننــد ارزش باالیــی بــرای دسترســی افــراد بــه
تعــداد الیکهــا قایــل هســتند و تعــداد کاربــران و تعامــل
گــران در ایــن جریــان نقــش تعییــن کنندهیــی بــرای ایــن
شــرکتها بــازی میکنــد .هرچــه الیــک بیشــتر باشــد،
توجــه و نــگاه هــم بیشــتر اســت و هرچــه توجــه بیشــتر
باشــد عرضــه محصــول بــه بــازار ســادهتر.
امــا جدیــدا ً خبــری در حــال بازنشــر اســت کــه کاربــران
و اینفلوئنســرها را تــا حــد زیــادی شــوکه کــرده اســت:
«بــهزودی قــرار اســت تعــداد الیکهــا در معــرض دیــد
عمــوم قــرار نگیــرد» .پیشــتر و در تابســتان اینســتاگرام
ایــن پــروژه را درکانــادا مــورد آزمایــش قــرار داده بــود و
اخیــرا ً بــه شــش کشــور دیگــر از جملــه ایتالیــا ،اســترالیا،
جاپــان نیــز رســیده؛ هنــوز هیــچ کشــور آلمانــی زبانــی در
ایــن پــروژه مشــارکت نکــرده اســت .در نمــای جدیــد تنهــا
شــخص کاربــر میتوانــد تعــداد الیکهایــش را ببینــد و
البتــه کامنتهــا را .البتــه فیســبوک نیــز بــهزودی مــی توانــد
«بــدون الیــک» شــود.
بــه گــزارش ســایت خبــری ایــاالت متحــده کــه دربــارۀ
اســتارت آپهــا و اخبــار تکنولــوژی گــزارش تهیــه
میکنــد ،نمونههــای اولیــه فیســبوک بــدون الیــک در
حــال بررســی هســتند و ایــن یعنــی تجربــه تســتهای
اینســتاگرام مثبــت بــوده اســت .الیــک در اصــل همــان
چیــزی اســت کــه در ســال  ۲۰۰۹توســط خــود فیســبوک
بــاب و در ادامــه در ســال  ۲۰۱۶امــواج واکنشــی بیشــتر
هــم بــه ایــن شــبکۀ اجتماعــی افــزوده شــد .بــا ایــن
وجــود تغییــرات برنامهریــزی شــده در نمــای الیــک نیــز
میتوانــد میلیونهــا کاربــری را کــه ســالها بــه دیــدن
میــزان محبوبیــت یــک عکــس و فیلــم یــا همــان الیکهــا
عــادات داشــتند آزار دهــد .امــا چــرا شــبکههای اجتماعــی
ایــن قــدم غیرمعمــول را برداشــته انــد؟
مدیــر اینســتاگرام ،آدام موســری ،در مصاحبــه بــا روزنامــۀ
فرانکفــورت میگویــد« :مــا نمیخواهیــم کــه اینســتاگرام
بــه صحنهیــی بــرای رقابــت...
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