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این تصمیم خالف »قانون« 

و »غیرمنطقی« است

صحنه سازی های 
به ظاهر زیبا

3 2

د افغانسـتان د بـري حقونـو خپلـواک کمېسـیون وايـي چې د 

بادغیـس پـه مقـر ولسـوالۍ کـې د هوايي بریـد قربانیـان ملکي 

دي. خلک 

د کمېسـیون ویانـد، شـکر الله مشـکور پـرون، د فـرورۍ په ۶ 

مـه، ازادي راډیـو تـه وویل چې پـه بادغیس کې یې د بـې پیلوټه 

الوتکـې د وروسـتي بریـد پـه اړه څېړنـه کـړې او ورتـه څرګنده 

شـوې چې ملکـي خلک وژل شـوي دي.

شـکرالله مشـکور وویـل چـې د دوی پـه راپـور کـې را غونـډ 

شـوي معلومـات د بادغیـس د عامـې روغتیا ریاسـت هـم تائید 

کـړي دي.

شـکرالله مشـکور زیاتـه کـړه: »متاسـفانه، د بادغیـس پـه مقـر 

ولسـوالۍ کـې پنځـه کسـان د بـې پيلوټـه الوتکـې پـه برید کې 

وژل شـوي چـې څلـور ماشـومان دي او یوه ښـځه ده، د بري 

حقونـو خپلـواک کمېسـیون تل په جګـړه کې له ښـکېلو خواوو 

غوښـتنه کـړې چـې پـه هوايـي بریدونـو کـې دقـت وکـړي څو 

ملکـي خلکو تـه تـاوان ونه رسـېږي.«

د  بـري حقونـو  د  افغانسـتان  د  کـې چارواکـو  بادغیـس  پـه 

خپلـواک کمېسـیون د دې نـوي رپـوټ پـه اړه خـرې نـه دي 

کـړې.

پـه ورځ  تېـرې شـنبې  بادغیـس وايل عبدالغفـور ملکـزي د  د 

ازادي راډیوتـه وویـل چـې پـه مقـر ولسـوالۍ کې د وسـله والو 

طالبانـو د یـوه قومانـدان پـه کور کې مایـن چاودلـی او د هغه د 

کورنـۍ ۶ غـړي پـه کـې وژل شـوي دي.

خـو د مقـر ولسـوالۍ یـوه اوسـېدونکي، عبدالوهـاب ویـي و 

چـې پـر کـور یـې هوايي بریـد شـوی او د هغـه ۵ ماشـومان او 

یـوه ورېنـدار په کـې وژل شـوي دي.

هغـه د اعـراض څرګندولـو لپـاره د مـړو جسـدونه د بادغیـس 

مرکـز قلعـه نـو تـه وړي وو.

عبدالوهـاب د ازادي راډیـو خریـال تـه په بادغیـس کې ویي و 

چـې په یـوه غیر دولتـي اداره کـې کارګر دی.

پـه بادغیـس کې تر پېښـې مخکـې، د بلـخ والیت په یـوه کي، 

بوکـه کـې پـه هوايـي بریـد کـې د ملکـي خلکـو د وژل کېـدو 

رپوټونـه خپاره شـوي و.

د جنـورۍ پـه ۲۵مـه نېټـه د بلـخ والیت پـه بلخ ولسـوالۍ کې 

ګـڼ شـمېر خلکو د ملکـي تلفاتو پر ضد د اعـراض څرګندولو 

لپاره الریـون وکړ.

کابل  در  ایران  اسالمی  انقالب  سالروز  چهل ویک ساله گی  از 
گرامی داشت شد. این مراسم در سفارت ایران در کابل با دعوت 
و حضور شماری از شخصیت های دیپلوماتیک مقیم در کابل، 
اعضای حکومت، شورای ملی و شماری از مسووالن رسانه ها، 

فرهنگیان و علما برگزار شد.
در  کابل  در  ایران  اسالمی  سفیر جمهوری  امنیان،  بهادر  داکتر 
سخنانی به این مناسبت با اشاره به تالش های ایران به هدف رفع 
مناقشات منطقه، طرح »معاملۀ قرن« ترامپ)طرحی در خصوص 

اسرائیل و فلسطین( را مسأله ساز و تنش آفرین عنوان کرد.
در  کشورش  تعهدات  به  ایرانی  دیپلومات  این  حال،  عین  در 

داکتر  در همین حال،  تأکید ورزید.  افغانستان  با  امر همکاری 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی جمهوری 
اسالمی افغانستان در سخنرانی اش، اهمیت انقالب اسالمی ایران 
بیان کرد و از همکاری های آن کشور با افغانستان  را مختصراً 
ابراز  و  نمود  قدردانی  بازسازی  و  مقاومت  جهاد،  دوران  در 
امیدواری کرد که دو کشور همسایه رابطه های بیشتر صمیمانه 

داشته باشند.
محفل با صرف غذا و مراسم یادداشت نویسی به یادبود از قاسم 
سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران در ایران که به امر دونالد 

ترامپ در عراق کشته شد، پایان یافت.

د برشي حقونو کمېسیون:

 بادغیس کې د هوايي برید قربانیان ملکي خلک دي

از چهل و یک ساله گی انقالب اسالمی ایران در کابل گرامی داشت شد

کاهش 50 درصد درآمدهای گمرک 
هرات در سال مالی 1398

دو عضو رهبری پیشین طالباِن 
پاکستانی در کجا کشته شدند؟

ــدود  ــال ح ــرات امس ــرک ه ــای گم درآمده
۵۰ درصــد کاهــش یافتــه اســت. جاویــد 
صمیــم، معــاون گمــرک هــرات پــس از 
ــی در  ــدات امنیت اعتراض هــا از افزایــش تهدی
برابــر کارمنــدان ایــن گمــر ک دیــروز در یــک 
نشســت خبــری گفــت کــه وزارت مالیــه در 
ــرک ۳۲  ــن گم ــرای ای ــی ۱۳۹۸ ب ــال مال س
ــود،  ــرده ب ــن ک ــدف تعیی ــی ه ــارد افغان میلی
امــا آنــان توانســته انــد حتــا ۱۸ میلیــارد 

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــی ب افغان
انتقــال گمــرک از شــهر هــرات به اســالم قلعه، 
عــدم توانایــی دولــت در جلوگیــری از فــرار 
درآمدهــا و وجــود زورمنــدان را آقــای صمیم 
ــن  ــد ای ــش درآم ــی کاه ــای اصل از علت ه

ــد. ــوان می کن ــرک عن گم
ــی  ــدات امنیت معــاون گمــرک هــرات از تهدی
ــراز  ــز اب ــرک نی ــن گم ــدان ای ــر کارمن در براب
نگرانــی می کنــد و می گویــد کــه امســال 
بــا  اداره  ایــن  کارمنــدان و کمیشــن کاران 
و  آدم ربایــی  تــرور،  چــون  رویدادهــای 
آنــان  تــن  قتــل روبــه رو شــدند کــه ۶ 
جــان باخته انــد. بــه گفتــۀ او، گروه هــای 
ــه  ــد ک ــود دارن ــدان وج ــخصی از زورمن مش
ــن  ــا از ای ــد. او ام ــاج می گیرن ــران ب از تاج

ــرد. ــام نب ــدان ن زورمن
ــده گان  ــماری از نماین ــن ش ــا ای ــان ب همزم
ــروز در  ــده گان دی ــس نماین ــرات در مجل ه
یــک  نشســت خبــری از انتقــال گمــرک 
هــرات از شــهر هــرات بــه بنــدر اســالم  قلعه 
انتقــاد کردنــد. آنــان کاهــش درآمدهــای 
گمــرک هــرات را بی پیشــینه می خواننــد.

ــس از حکومــت  ــده گان هــرات در مجل نماین
ــن  ــدان ای ــت کارمن ــا امنی ــه ی ــد ک می خواهن
گمــرک را تأمیــن کنــد و یــا گمــرک هــرات 

ــه شــهر انتقــال دهــد. را پــس ب
ــو  ــه این س ــار روز ب ــه از چه ــت ک گفتنی س
ــه  ــت آنچ ــه عل ــرات ب ــرک ه ــدان گم کارمن
اعتصــاب  می خواننــد،  امنیتــی  تهدیــدات 
آنــان  کشــیده اند.  کار  از  دســت  و  کــرده 
از  روز  هــر  بــا گذشــت  کــه  می گوینــد 
اعتصــاب کارمنــدان ایــن گمــرک، حکومــت 

می بینــد. زیــان  افغانــی  میلیون هــا 

طالبـان پاکسـتانی یـا )TTP( تاییـد کـرده کـه 
شـیخ خالـد حقانـی، و قاری سـیف اهلل از اعضای 
رهبـری پشـین ایـن گـروه کشـته شـده انـد. این 
گـروه بـا نشـر اعالمیه یی گفتـه که خالـد حقانی 
همـراه بـا قاری سـیف اهلل در سـفر بودنـد و هفتۀ 

گذشـته پـس از یـک درگیـری کشـته شـده اند.
حکیـم اهلل  نزدیـکان  از  حقانـی،  خالـد  شـیخ 
مسـعود، رهبـر تحریک پیشـین طالبان پاکسـتانی 
بـود و پـس از کشـته شـدن او بـه عنـوان معاون 
ایـن گـروه تعیین شـد. بربنیـاد گزارش ها، شـیخ 
خالـد حقانی در زمان حکیم  اهلل مسـعود، ریاسـت 

شـورای طالبـان پاکسـتانی را بـه عهده داشـت.
گفته می شـود کـه آقای حقانـی با شـبکۀ القاعده 
بـه شـدت مخالـف  و  داشـت  نزدیـک  روابـط 
مذاکـرات صلـح بـا دولت پاکسـتان بـود. طالبان 
پاکسـتانی تـا اکنـون در مـورد محـل درگیـری و 
کشـته شـدن ایـن افـراد معلومـات نـداده؛ امـا 
برخـی رسـانه های پاکسـتانی به نقـل از مقام های 
آن کشـور ادعـا کـرده انـد که ایـن افراد در شـهر 
کابل کشـته شـده اند. در حالی کـه از این رویداد 
یـک هفته می گـذرد، امـا طالبـان پاکسـتانی خبر 

آن را تـا کنـون مخفـی نگـه داشـته بوند.
همزمـان بـا ایـن، یـک منبـع امنیتـی بـه صـدای 
امریـکا گفتـه کـه هفتـه گذشـته دو نفـر توسـط 
یـک شـبکۀ ترورسـتی در کابـل ترور شـدند که 
تحقیقـات در ایـن مـورد ادامـه دارد. ایـن منبـع 
افـزود کـه در پیونـد به ایـن رویداد، برخـی افراد 
توسـط امنیـت ملی بازداشـت شـده و بـه زودی 
بـا رسـانه  ها  ایـن قضیـه  پیشـرفت ها در مـورد 

شـریک خواهد شـد.
بـه گفتـۀ ایـن منبـع، این افـراد تا اکنون از سـوی 
امنیـت ملی افغانسـتان »طالبـان پاکسـتانی تثبیت 
نشـده انـد.« در همیـن حـال، یـک منبـع دیگـر 
بـه صـدای امریـکا گفتـه کـه افـراد کشـته شـده 
باشـنده گان والیـت کنـر انـد و جسـد های آنـان 
در ولسـوالی شـنتل این والیـت انتقـال یافته اند.

تعهد ضعیف حکومت برای دسترسی به اطالعات
احمدولی مسعود:

محدودسازی دسترسی به اطالعات استبداد را حاکم و مشعل دموکراسی را خاموش می سازد
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وزارت داخلــۀ افغانســتان به تازه گــی از بازداشــت شــش تــن 
ــع  ــتن در توزی ــت داش ــام دس ــه اته ــن وزارت ب ــوبان ای از منس
ــۀ بســیار  ــر داده اســت. نکت ــل خب و فــروِش مــواد مخــدر در کاب
ــف  ــه وظای ــت ک ــر این اس ــن خب ــده در ای ــف بار و تکان  دهن تأس
رســمِی ایــن شــش نفــر، همــه به  نحــوی »مبــارزه بــا مــواد مخــدر« 
ــای  ــان، آق ــن متهم ــهور تر ای ــرۀ مش ــه چه ــت؛ چنان ک ــوده اس ب
ــی  ــواد مخــدر قوماندان ــا م ــارزه ب ــر مب ــد احمــدی، مدی میان احم
ــارزه  ــی از مب ــِل عموم ــال ها در محاف ــه س ــوده ک ــل ب ــۀ کاب امنی
ــدر  ــواد مخ ــرارِ م ــانه ها از اض ــدر دم زده، در رس ــواد مخ ــا م ب
ــا  ســخن گفتــه و حتــا بــه پــاِس فعالیت هایــش در امــر مبــارزه ب
ــۀ  ــر داخل ــر از وزی ــوح تقدی ــه دریافــت ل ــق ب ــواد مخــدر، موف م
کشــور شــده اســت. ایــن اتفــاق در کنــار ســایر اتفاقاتــی کــه در 
آن نگهبــان و مجــری قانــون، دشــمِن قانــون ثابــت شــده، آدم را 
بــه یــاد قطعــۀ معــروِف »محتســب«ِ پرویــن اعتصامــی می انــدازد؛ 
روایــِت شــخِص مســتی کــه به دســِت محتســب گرفتــار شــده و 
ــی ِ  ــۀ اجتماع ــق فاجع ــون، عم ــور قان ــا مأم ــۀ او ب ــرۀ ظریفان مناظ
»خطــاکاری و ریــاکارِی همــگان« را در یــک ســاختار فاســد 
ــاِل  ــه در ح ــه هم ــی و داروغ ــی و وال ــه قاض ــد؛ این ک بازمی نمای
مســتی و ارتــکاب جــرم انــد و هیــچ انســاِن بی گنــاه و هوشــیاری 
یافــت نمی شــود کــه اهلیــت و صالحیــِت مجــازاِت مجرمــان را 
داشــته باشــد: »گفــت: بایــد حــد زنــد هشــیار مــردم، مســت را/ 

ــار، اینجــا کســی هشــیار نیســت!« گفــت: هشــیاری بی
ــی  ــاختار سیاســی ـ اجتماع ــا، س ــۀ م ــِی جامع ــزرگ و اصل درد ب
فاســدی اســت کــه مجرمــان را بــر کرســی اجــرای قانــون 
ــاکاری  ــه ری ــه را ب ــام جامع ــات ناشــی از آن، تم می نشــاند و تبع
ــاکاری و  ــن ری ــد. ای ــوق می ده ــود س ــِع موج ــام  از وض و انتق
ــه در صــددِ کســب  ــه هم ــزی نیســت جــز این ک انتقام کشــی چی
ــدۀ  ــایۀ فریبن ــا در س ــد ت ــی می برآین ــی های اجرای ــِح کرس و فت
آن، هــم شــعارهای زیبــا ســر دهنــد و هــم اعمــاِل مجرمانۀشــان 
را بــا خیــاِل آســوده بــه پیــش برنــد. ســاختار سیاســی فاســد، از 
ــروع  ــدرت ش ــِی ق ــرمِ باالی ــد در ه ــن اشــخاص فاس ــرار گرفت ق
می شــود و بــا شــکل گیری رویه هــا و رابطه هــای فســادآلود، 
ــی  ــوردد و وضعیت ــاع را درمی ن ــت و اجتم ــاِی سیاس ــام الیه ه تم
را به وجــود مــی آورد شــبیه آنچــه کــه در افغانســتان رخ نمــوده: 
مدیــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر قوماندانــی امنیــۀ کابــل بــه اتهــام 

ــود. ــتگیر می ش ــدر دس ــواد مخ ــاق م قاچ
ــا  ــارزه ب ــش مب ــت در بخ ــای حکوم ــی فعالیت ه ــلمًا آلوده گ مس
مــواد مخــدر بــه جعــل و تزویــر، یــک اســتثنا نیســت و دســتگیری 
ــا  ــارزه ب ــای مب ــه به ج ــه ک ــد وزارت داخل ــر و کارمن ــش مدی ش
ــز  ــد نی ــت یازیده ان ــروِش آن دس ــع و ف ــه توزی ــدر ب ــواد مخ م
ــِی  ــی اجتماع ــاختار سیاس ــود. در س ــد ب ــوده و نخواه ــتثنا نب اس
شــکل گرفتــه در هجــده ســال اخیــر، در تمــام عرصه هــا و 
ــان  ــه و اعمال ش ــه روحی ــده اند ک ــین ش ــانی باالنش ــا کس حوزه ه
خــالِف وظیفــه و صالحیت شــان بــوده اســت. کســانی تعریــف و 
تشــویق شــده اند کــه در یــک وضعیــِت ســالم یــا می بایــد مــورد 
تنبیــه و مجــازات قــرار می گرفتنــد و یــا هــم این کــه می بایــد در 
ــی  ــه کس ــادی ب ــور اقتص ــت ام ــد. مدیری ــر می بردن ــی به س گمنان
محــول شــده کــه قــادر بــه مدیریــت مصــارف خانــوادۀ کوچــِک 
خــود نیســت. مدیریــت امــور آموزشــی و تحصیلــی بــه کســانی 
ســپرده شــده کــه خــود از آمــوزش و تحصیــالِت الزم برخــوردار 
ــا تفتیش گــِر مســایل اداری و مالــی  ــد. کســانی بازپُــرس ی نبوده ان
ــا  ــد و حت ــان کاری ان ــاد و پنه ــال فس ــه دنب ــود ب ــه خ ــده اند ک ش
ــه در  ــالس بازداشــت شــده اند ک ــه جــرم فســاد و اخت کســانی ب
ــان  ــت و امانت داری ش ــِل صداق ــه دلی ــد ب ــالم می بای ــرایط س ش

ــد.  ــرار می گرفتن ــع ق ــر و ترفی ــورد تقدی م
ــت  ــام فعالی ــه اته ــه ب ــوب وزارت داخل ــش منس ــه ش ــون ک اکن
ــم  ــده اند، علی رغ ــتگیر ش ــدر دس ــواد مخ ــاق م ــۀ قاچ در زمین
ــال داشــته باشــد،  ــه دنب ــر ب ــن خب ــد ای ــه می توان خرســندی یی ک
بــه دلیــل ســاختار سیاســی فاســدی که شــرحش رفــت، دو شــایبه 
ــر  ــه میــان آمــده اســت. نخســت این کــه ایــن دســتگیری ب نیــز ب
اســاِس کــدام بــازی در مافیــای قــدرت و ثــروت رخ داده و قــرار 
ــک و  ــان کوچ ــر، مجرم ــزرگ و بزرگ ت ــاِن ب ــدام مجرم ــت ک اس
ــه  ــیده گی ب ــا رس ــه آی ــازند؟ دوم این ک ــی س ــر را قربان کوچک ت
ــفاف و  ــای ش ــد در فض ــده می توان ــتگیر ش ــراد دس ــاِت اف اتهام
عادالنــه صــورت بگیــرد، به نحــوی کــه هــم مــردم در جریــاِن امــر 
قــرار گیرنــد و هــم زمینــۀ افشــا و دســتگیرِی مجرمــان بزرگ تــر  

فراهــم گــردد؟
متأســفانه در یــک ســاختار و چیدمــان فاســد سیاســی، دســتگیری 
ــمنی ها و  ــاِب دش ــی، بازت ــته های مافیای ــا و دس ــای بانده و افش
ــت  ــت و حکوم ــه در درون دول ــا گرفت ــِی ج ــای مافیای رقابت ه
ــِت  ــت ماهی ــه حکوم ــی ک ــا زمان ــتگیری ها ت ــن دس ــت. ای اس
ــی را در  ــۀ مثبت ــول و تکان ــچ تح ــد، هی ــود را نتکان ــِی خ مافیای

ــی آورد.  ــان نم ــه می ــاع ب ــت و اجتم ــۀ سیاس عرص

اینجا کسی ُهشیار نیست!

گروه هــای ملــی و مذهبــی افغانســتان 
ــه  ــج این گون ــی، رن ــات متفاوت ــه درج ب
مصالحه هــا را در تاریــخ معاصر افغانســتان 
و در بُرهه یــی از حاکمیــت اســتبدادی امیر 
عبدالرحمن خــان و وارثــان ایــن امیــر 
ــش  ــیاه و آزادی کــُـ ــل س ــی در فص یعن
»اهــل یحیــا« ـ در گوشــت، پوســت و تــا 

ــد.  ــاس می کردن ــتخوان احس ــز اس مغ
بــه گواهــی اســناد تاریخــی می تــوان 
ــه عبدالرحمن خــان  ــی ک ــر زمان ــت: ه گف
ــوی  ــر گل ــان را ب ــغ ش ــاه تی ــادر ش ــا ن ی
مردمــان بدخشــان، شــمالی و هزاره هــا 
آنــان،  محلــی  پادوهــای  می نهادنــد، 
ــود  ــه س ــد ب ــر تأکی ــی ب ــی مبن نعره های
دســتگاه های  بــه  وابســته  امیــران 
ــد  ــر می نمودن ــد و بلندت ــتعماری را بلن اس
و بــه نیرنگ هــای نــا مردمــی و زد و 
بندهــای پشــت صحنــۀ مســتبدان تاریــخ، 

می بخشــیدند. مشــروعیت 
در کشــور مــا فراینــد مصالحــه میــان 
پیــروان  و  قومــی  گروه هــای  قبایــل، 
ادیــان و مذاهــب اغلبــًا در ســطح محــالت 
ــنتی  ــای س ــه، ارزش ه ــای عنعن ــر پایه ه ب
و  بــود  مبتنــی  شــرعی  آموزه هــای  و 
گــه گاه/ براینــد مصالحــه بــه اشــتراک 
زمیــن داران  قبایــل،  ســربرآورده گان 
بــزرگ، پیشــوایان مذهبــی و مقامــات 
بلنــد پایــه نظــام و تحــت نظــر آنهــا و بــه 
نفــع امیــران، شــاهان، طوایــف و اشــراف 
فیودالــی در ســطح ملــی و کشــوری انجــام 

فــت.   می یا
مصالحــه اساســًا واژه و مصــدر عربــی 
ــر  ــوی درگی ــه دو س ــی ک ــت. هنگام اس
ــح، آشــتی،  ــا هــم صل ــه ب ــگ و منازع جن
خصومــت  و  جنــگ  تــرک  ســازش، 
مصالحــه  را  رونــد  ایــن  می کننــد؛ 
میــان  می توانــد  مصالحــه  می نامنــد. 
طبقــات و اقشــار اجتماعــی درگیــر نبــرد، 
ــزاب  ــن اح ــا بی ــود ی ــام ش ــاز و انج آغ
سیاســی، جنبش هــا و جبهه هایــی کــه 
نماینده گــی از منافــع آنــان را بازگــو و 
یــا میــان اقلیت هــای ملــی ـ مذهبــی 
مخالــف و مختلــف، ســربرآورده گان و 

رهبــران مذهبــی را بــر می تابــد. 
اگــر مصالحــه میــان نیروهــای اجتماعــی، 
و  مختلــف  مذهبــی  و  ملــی  سیاســی، 
مخالــف در داخــل کشــور بــه وقــوع 

ــد  ــی می گوین ــۀ مل ــرا مصالح ــد، آن پیوندن
و اگــر بــرای قطــع دخالــت، مداخلــه 
و  همســایه  کشــورهای  تجــاوز  و 
ــای  ــد و راه ه ــان یاب ــاز و پای ــی آغ خارج
منازعــات  اینگونــه  صلح آمیــز  حــل 
دوران  در  بین المللــی،  جنگ هــای  و 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــاری س ــی از مج کنون
ــناد و  ــای اس ــا امض ــود و ب ــتجو ش جس
ــت  ــح ـ ضمان ــی، صل ــات بین الملل توافق
ــگ  ــه جن ــی ب ــۀ جهان ــیلۀ جامع ــه وس و ب
ــان  ــۀ پای ــا نقط ــن دولت ه ــت بی و خصوم
گذاشــته شــود بــه آن حــل صلح آمیــز 
ســازمان  اِشــراف  و  نظــارت  تحــت 
بین المللــی تحقــق یابــد، موســوم بــه 
دریافــت راه حــل سیاســی می باشــد. 
ولــی در دوران برخــورد و کشــمکش های 
داخلــی  درگیری هــای  کــه  تنظیمــی 
خــود  داشــت،  پــی  در  کشــور  در  را 
زمینــه  مداخلــه  عامــل  عنــوان  بــه 
دخالــت ابرقدرت هــا و اســتقرار آنــان 
ســنن  و  رســم ها  و  راه  افغانســتان،  در 
قبیله ســاالری و قومــی کمرنــگ شــد و در 
نتیجــه فضــای سیاســی و نظامــی، اشــکال 
کهنــه مصالحــه ملــی و قومــی مســخ 
ــی را  ــوای بین الملل ــًا محت ــد و غالب گردی

ــرد.  ــب ک کس
ــی  ــۀ جهان ــش جامع ــر، نق ــر دیگ ــه تعبی ب
و  تاریــخ  حرکــت  جهت دهــی  در 
فعــال  و  برجســته  فقیــر،  کشــورهای 
شــد. نمونــۀ زنــده همچــون مصالحــه 
لویــه  و  بــزرگ  نشســت های  ملــی، 
ــاالر  ــه در ت ــت ک ــوده اس ــی ب جرگه های
لویــه جرگــه، محــل تجمــع متنفذیــن 
ــر  ــی زی ــران و پیشــوایان مذهب ــل، امی قبای
نظــر نماینــدۀ فوق العــادۀ ملــل متحــد 
آقــای لخضــر ابراهیمــی؛ ســفیر افغان تبــار 
ادارۀ  فوق العــادۀ  نماینــدۀ  و  امریکایــی 
کاخ ســفید زلمــی خلیــل زاد، نهادهــای 
بین المللــی، امیــن ارســال، حامــد کــرزی؛ 
غنــی  اشــرف  پیشــین،  رییس جمهــور 
داکتــر  احــدی،  انوارالحــق  احمــدزی، 
ــان  ــر تکنوکرات ــی و دیگ ــد جالل علی احم
ــده گان  ــی و نماین ــکا، انگلیــس، جرمن امری
ــایش  ــدند و گش ــده ش ــا، فراخوان تنظیم ه
متحــده  ایــاالت  نظــر  تحــت  یافــت. 
امریــکا، حکومــت انگلیــس و نظــارت 
جامعــۀ جهانــی، قانــون اساســی تصویــب 

ــد.  ش
ــه تلخــی  ــد ب ــراوان بای ــغ ف ــا درد و دری ب
خاطــر نشــان گــردد کــه ارزش هــای 
اساســی  قانــون  ایــن  دموکراتیــک 
رهبــران  طــرف  از  آن  مــادۀ   )۳۵( در 
ــای  ــد و بنده ــا قی ــی ب ــی و مذهب انتصاب
ـُـــش، ســلب گردیــد. رهبــری  آزادی ک
اقتــدار سیاســی کشــور از غلجاییــان و 
ــان شــاه شــجاع،  ــه وارث ــکان قهــراً ب تاجی
ــر عبدالرحمن خــان و نادرخــان همــان  امی
ــل  ــی منتق ــل دران پاســداران مســلکی قبای
شــد. هــزاران اینجــو و ده هــا حــزب 
ــر  ــه ظاه ــازی های ب ــی در صحنه س سیاس
ــکار  ــتراک آش ــاعد اش ــرایط مس ــا، ش زیب
ــای  ــه دارای پایه ه ــی را ک ــان دولت و پنه
ــد  ــرد ض ــا رویک ــود و ب ــی ب ــرزان قوم ل
دموکراتیــک همــراه بــا تقلــب و تذویــر ـ 

ــد.  ــروعیت دادن ــا مش گوی
ــه  ــن ســازش ها پشــت صحن در نتیجــۀ ای
و مصالحه هــای خجلــت آور تاریخــی ـ 
ــی،  ــک قوم ــای ت ــک دولت ه ــی این جهان
ــز  ــوی مراک ــور از س ــروع کش ــراً مش ظاه
اســتراتژیک قصــر ســفید، نماینــده گان 
مجلــس  ســنا،  مجلــس  و  کانگــرس 
رســانه های  در  و  جرمنــی  نماینــده گان 
ــاد  ــاکام، فس ــت ن ــای دول ــرب به نام ه غ
فرصت ســوز،  بیروکراتیــک،  پــرور، 
حامــی  و  شــریک  تروریســت پرور، 
در  و  قانون شــکن  خشخاش ســاالری، 
ــوان و  ــاد، نات ــت بنی ــخت سس ــت س نهای

ارزیابــی می شــود.    برانــدازی  قابــل 

صحنهسازیهای
بهظاهر

زیبا

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

با درد و دریغ فراوان باید به تلخی 
خاطرنشان گردد که ارزش های 
دموکراتیک این قانون اساسی 

در 35 مادۀ آن از طرف رهبران 
انتصابی و مذهبی با قید و بندهای 
آزادی کـُـش، سلب گردید. رهبری 
اقتدار سیاسی کشور از غلجاییان 

و تاجیکان قهراً به وارثان شاه 
شجاع، امیر عبدالرحمن خان و 

نادرخان همان پاسداران مسلکی 
قبایل درانی منتقل شد. هزاران 

اینجو و ده ها حزب سیاسی در 
صحنه سازی های به ظاهر زیبا، 

شرایط مساعد اشتراک آشکار و 
پنهان دولتی را که دارای پایه های 
لرزان قومی بود و با رویکرد ضد 

دموکراتیک همراه با تقلب و تذویر ـ 
گویا مشروعیت دادند
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ماندگار: مسووالن در دیدبان شفافیت افغانستان با اعالم 
حمایت از اعتراض ۳۰ رسانۀ افغانستان مبنی بر محدودیت 
دسترسی به اطالعات می گویند محدودیت های دسترسی 
به اطالعات در برابر جامعۀ مدنی و خبرنگاران »به صورت 

جدی« در حکومت وحدت ملی پابرجا است.
آنان دو روز پیش در یک نشست خبری در کابل همچنان 
حق  قانون  تطبیق  امر  در  کوتاهی  به  متهم  را  حکومت 
از  برخی  که  افزودند  و  کردند  اطالعات  به  دسترسی 

»قوه های« دولت خود را فراتر از قانون می پندارند.
به  دسترسی  که  کردند  بیان  شفافیت  دیدبان  اعضای 
اطالعات از دو مجلس پارلمان، قوۀ قضاییه، دادستانی ُکل، 
به  نسبت  امور  اداره  و  جمهور  ریاست  معارف،  وزارت 

سایر ادارات دولتی »سخت تر« و »زمان گیرتر« است.

به  دسترسی  مانع  خود  و  »ضعیف«  حکومت  تعهد 
اطالعات است

سیداکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت در این نشست با 
بیان این که افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطالعات 
را دارد، اظهار داشت که اما حکومت منابع مالی و بشری 
و حمایت مستمر سیاسی و نهادی برای تطبیق این قانون 

فراهم نکرده است.
او می گوید کمیسیون حق دسترسی به اطالعات، از مادۀ 
یازدهم قانون حق دسترسی به اطالعات »تعبیر نادرست« 
ارایه می کند که به گفتۀ آقای افضلی، این امر خود می تواند 

مانع دسترسی به اطالعات شود.
حق  قانون  یازدهم  ماده  که  می کند  تأکید  افضلی  آقای 
تقاضاهای  نظرداشت  در  با  باید  اطالعات  به  دسترسی 
رسانه ها و دسترسی مردم به اطالعات از طریق رسانه ها به 
اسرع وقت تعبیر شود. او اظهار داشت که پژوهشهای سال 
۱۳۹7 نهاد شان نشان می دهد که اکثر مردم هنوز نمیدانند 

که افغانستان قانونی به نام دسترسی به اطالعات دارد.
آقای افضلی در بخشی از سخنانش گفت: »تعهد رهبری 
ادارات برای دسترسی مردم به اطالعات و گزارشدهی از 
طریق رسانهها بسیار ضعیف است و در مواردی، رهبری 
به اطالعات میشوند. رهبری  مانع دسترسی  ادارات خود 
ادارات باید به صورت مستمر و مبتنی به شواهد از طریق 
گزارشدهی  مسوولیت  و  دهند  گزارش  مردم  به  رسانهها 
به  محدود  نمیتواند  اطالعات  به  دسترسی  و  مردم  به 

سخنگویان ادارات شود«.
دیدبان  تحقیق  مسوول  ادیب،  عزتاهلل  دیگر،  سوی  در 
شفافیت گفت که یافته های نخستین یک »پژوهش جاری« 

دیدبان شفافیت از وضعیت دسترسی به اطالعات و تطبیق 
و جدی  اساسی  های  که چالش  می دهد  نشان  آن  قانون 
دارد.  افغانستان وجود  در  اطالعات  به  دسترسی  فراروی 
و  میدانی  تحقیق  بدون  نباید  ادارهیی  هیچ  که  افزود  او 
شواهد مفصل از »بهبود« دسترسی به اطالعات در کشور 

صحبت کند.
و  دادخواهی  مسوول  تیموری،  ناصر  محمد  همچنان 
معیارهای  از  یکی  که  گفت  شفافیت  دیدبان  ارتباطات 
اطالعات،  به  برای دسترسی  تعهد حکومت  ارزیابی  مهم 
و  ها  رسانه  تحقیقی  های  گزارش  های  یافته  پیگیری 
چند  در  حکومت  اما  است،  مدنی  جامعۀ  های  پژوهش 
سال گذشته بسیاری از موارد مهم یافته های گزارش های 

پژوهشی را پیگیری نکرده است.
آقای تیموری افزود که با وجود »محدویت های دسترسی 
به اطالعات، تهدیدات امنیتی و مالی علیه رسانه ها«، بازهم 
گزارش های پژوهشی از سوی رسانه ها نشر می شود، اما 
نه تنها یافته های این گزارشها بر طبق قانون از سوی قوۀ 
و  ها  رسانه  از  شماری  علیه  بلکه  نشده،  تعقیب  اجراییه 
خبرنگارانی که این تحقیقات را انجام داده اند، اقامۀ دعوا 

نیز شده است.
از  خبری  نشست  این  در  شفافیت  دیدبان  در  مسووالن 
پایند  را  دولتی  اداره های  رهبری  تا  خواستند  حکومت 
به  زیرا  بسازد،  رسانه ها  از طریق  مردم  به  پاسخگویی  به 

گفتۀ آنان، نشانه های واضحی وجود دارد که شماری از 
امور  امر را جز  این  اداره های دولتی  افراد درجه نخست 
درجه دوم دیده و در مواردی، مانع دسترسی رسانه ها به 

اطالعات میشوند.
های  یافته  پیگیری  خواستار  حکومت  از  همچنان  آنان 
باور  به  زیرا  شدند،  ها  رسانه  تحقیقی  های  گزارش 
دیدبان شفافیت: در چند سال گذشته حکومت یافته های 
گزارش های پژوهشی را پیگیری نکرده و این در حالی ست 
افغانستان از جمله قانون اجراآت جزایی، قوه  که قوانین 
اجراییه و در راس آن دادستانی ُکل را مکلف به پیگیری 
مدنی  جامعۀ  و  ها  رسانه  تحقیقی  گزارشهای  های  یافته 

ساخته است.
دبدبان شفافیت در نشست دیروز خواهان تطبیق مادۀ ۱۵ 
قانون دسترسی به اطالعات شد و مسووالن این نهاد گفتند 
اداره های  تمام  اطالعات،  به  دسترسی  قانون   ۱۵ مادۀ  که 

دولتی را مکلف به نشر اطالعات پیشگیرانه میکند.

حکومت آزادی بیان را محدود می سازد
ریاست  انتخابات  نامزد  احمدولی مسعود،  در عین حال، 
واکنش  در  ماندگار  روزنامۀ  امتیاز  صاحب  و  جمهوری 
شدن  محدود  بر  مبنی  افغانستان  رسانۀ   ۳۰ اعتراض  به 
ماندگار  »پُربار«  عمر  که  می گوید  اطالعات  به  دسترسی 
گره  بیان  آزادی  با  که  است  موقفش  تمام نمای«  »آیینٔه 

ماندگار دارد.
است:  نوشته  فیسبوکش  رسمی  صفحۀ  در  مسعود  آقای 
همین که نام روزنامٔه ماندگار در فهرست عضو مدافعین 
از  بیش  و  گرفته  قرار  اطالعات  به  میدانی حق دسترسی 
یک دهه می شود پیشتاز و پرچمدار راستین و نترس آزادی 
بیان در کشور است، موضع پُر رنگ ، ثابت و اصولی مان 

را روشن می سازد.
ناکام سازی  از  نوشته است: روی هم رفته پس  ادامه  او در 
انتخابات، تالش حکومت برای محدودسازی آزادی بیان، 
نشانٔه دیگری ست در جهت لرزان سازی پایٔه مردم ساالری، 
در  مردم  نکند،  پیدا  دسترسی  اطالعات  به  رسانه ها  تا 
مشعل  این  و  شود  حاکم  استبداد  نگیرند،  قرار  روشنی 

دیموکراسی نیز به خاموشی گراید.
پیرامون  کوتاه  تأمل  یک  مسعود:  احمدولی  گفتۀ  به 
انتخابات، پیچیده سازی صلح، تشدید  سرنوشت غم انگیز 
نشان  خوبی  به  بیان،  آزادی  با  ضدیت  حاال  و  جنگ ها 
می دهد که حکومتیان و طالبان هردو با روش های مختلف 
کالن  سیاست  یک  چارچوب  در  اما  متفاوت،  اهداف  و 

مدیریت شده، در یک مسیر واحد روان اند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اخیر یادداشتش 
وضعیت  عمدی  آشفته سازی  ُکل،  »در  است:  آورده 
افغانستان تأکید دیرینٔه ما را ثابت می کند که هیچ میدانی 
متعلق به افغانستان نیست، نه انتخابات، نه صلح، نه جنگ، 

نه کنترل آزادی بیان و نه هیچ میدان دیگر«.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که اواخر هفتۀ گذشته 
اعتراضی  نامۀ   یک  در  افغانستان  در  رسانه   ۳۰ مدیران 
اطالعات«  به  دست رسی  شدید  »محدودیت  به  نسبت 
در  بیان  آزادی  می گفتند  و  کرده  انتقاد  دولت  سوی  از 
افغانستان عقب گرد داشته است. مسووالن رسانه ها در این 
نهادهای  و  از حکومت، جامعۀ جهانی  اعتراضی  حرکت 
حامی حقوق رسانه ها خواستند که در عرصۀ تحقق حق 
دست رسی به اطالعات و حمایت از رسانه ها تالش کنند 
تا به این ترتیب سیر آزاد معلومات، آزادی بیان، رسانه ها و 

دموکراسی جوان حفظ شود.
حکومت هم در واکنش به این اعتراض گفته که حکومت 
برای فراهم سازی حق دسترسی به اطالعات متعهد است. 
وحید عمر،  مشاور ارشد محمداشرف غنی گفته که ادارات 
اند و اگر در  به اطالع دهی دقیق و شفاف مصمم  دولتی 
این راستا کوتاهی صورت گرفته باشد، ناشی از مشکالت 
تخنیکی بوده است. او افزوده که دولت افغانستان در صدد 

حل این مشکل است.

مسـووالن در نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات افغانسـتان بـا 
اشـاره بـه تصمیـم کمیسـیون شـکایت های انتخابـات در 
مـورد ۳۰۰ هـزار رأی جنجالـی می گوینـد کـه ایـن نهـاد 
»خـالف قانـون« عمـل کـرده و تصمیـم اش »منطقـی« و 

نیسـت.  »قانونی« 
مانـدگار می گوینـد کـه  بـا روزنامـۀ  آنـان در مصاحبـه 
کمیسـیون شـکایت های انتخابـات تصمیمـی نگرفتـه کـه 
از بحرانـی شـدن رونـد انتخابـات جلوگیـری کنـد، بلکه 
راهـکاری بـرای طوالنـی سـاختن ایـن رونـد ارایـه کرده 

. ست ا
شـفاف  انتخابـات  بنیـاد  سـخنگوی  حبیـب زاد،  زبیـر 
افغانسـتان می گویـد کـه ایـن تصمیـم بـه رغـم »گنگ« و 

»مبهـم« بـودن، هیچ راهـکار روشـن نیز بـرای جلوگیری 
از بحرانـی شـدن نتیجـۀ انتخابـات ارایـه نمی کنـد. آقـای 
کمیسـیون  تصمیـم  از  پـس  می کنـد  بیـان  حبیـب زاده 
شـکایات، هیـچ »چـراغ سـبزی« بـرای پذیـرش نتیجـۀ 
نهایـی انتخابـات از سـوی طرف های دخیـل در این روند 

بـه چشـم نمی خـورد.
سـخنگوی تیفـا اظهـار می دارد کـه این تصمیم کمیسـیون 
طوالنـی  را  انتخابـات  رونـد  انتخاباتـی  شـکایت های 
نشـان  را  کمیشـنران  محافظـه کاری  و  سـاخت  خواهـد 

می دهـد.  
ایـن در حالـی اسـت کـه طرف  هـای دخیـل در انتخابات 
نتیجـۀ ابتدایـی را نپذیرفتنـد، احتمـال زیـاد مـی رود که با 
ایـن تصمیـم کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی، نتیجـۀ 

نهایـی نیـز مـورد قبـول طرف هـا قـرار نگیـرد و بحـران 
انتخاباتـی دا منگیر کشـور شـود. 

کمیسـیون  تصمیـم  اعـالم  از  پـس  حـال،  همیـن  در 
رأی  هـزار   ۳۰۰ مـورد  در  انتخابـات  شـکایت های 
جنجالـی، دسـته های انتخابـات »ثبـات و همگرایـی« بـه 
رهبـری عبـداهلل عبداهلل، دسـتۀ انتخاباتی امنیـت و عدالت 
بـه رهبـری رحمـت اهلل نبیـل و همچنـان دسـتۀ انتخابات 
گلبدیـن حکمتیـار ایـن تصمیـم را نپذیرفته اند، اما دسـتۀ 
انتخابـات »دولت سـاز« بـه رهبـری محمداشـرف غنی از 

ایـن تصمیـم اسـتقبال کـرده اسـت.
فضـل احمـد معنـوی، عضـو دسـتۀ انتخابـات »ثبـات و 
همگرایـی« بـه رسـانه ها گفتـه که ایـن تصمیم کمیسـیون 
شـکایت های انتخاباتـی بـه دلیـل  »فشـارهای داخلـی و 
بیـرون« در »تبانـی« با دسـتۀ انتخاباتی »دولت سـاز« گرفته 

شـده اسـت و مـورد قبول آنـان نمی باشـد.
ایـن گفته هـا در حالی مطرح می شـود که روز چهارشـنبه 
هفتـۀ گذشـته کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی در یک 
نشسـت خبـری، تصمیم نهایـی خـود را در رابطه به ۳۰۰ 
هـزار رأی جنجالـی اعـالم کرد. کمیسـیون شـکایت های 
انتخاباتـی گفـت گـه ده در صـد آرا از ۱۳7هـزار آرای 
مشـکوک و پانـزده درصـد آرای بیش از ۱۰۰ هـزار آرای 
بیـرون از روز انتخابـات، مـورد تفتیـش و بازرسـی ویـژه 

قـرار گیرند. 
از  کـه  اسـت  گفتـه  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 
میـان بیـش از ۱۳7هـزار رأی مشـکوک بایـد آرای ۳۰۹ 
محـل رأی دهـی تفتیـش ویـژه شـوند؛ اگـر ۶۵ درصـد 
ایـن محل هـا معیارهـای ازپیـش تعییـن شـده را تکمیـل 
کننـد، تمامـی بیـش از ۱۳7هـزار رأی بـا اعتبـار شـناخته 
خواهنـد شـد، اما اگـر ۳۵ درصـد این محل هـا معیارهای 

کمیسـیون را تکمیـل نکننـد، تمامـی ایـن آرا تفتیش ویژه 
شـد. خواهند 

ایـن نهـاد همچنـان گفته اسـت کـه ۱۰۰ هـزار رأی پیش 
تفتیـش  آرای ۱۱۰۳محـل  انتخابـات و  از روز  یـا پـس 
ویـژه خواهنـد شـد؛ اگـر ایـن آرا ۶۵ درصـد معیارهـای 
پذیرفتـه شـده را تکمیل کننـد، به تمامی ایـن آرا با اعتبار 
داده خواهـد شـد؛ امـا اگـر ۳۵ درصـد ایـن آرا معیارهای 
پذیرفتـه شـده را تکمیـل نکننـد، تمامـی ایـن آرا تفتیـش 

شـد. خواهند 
انتخاباتـی،  شـکایت های  بـه  رسـیده گی  کمیسـیون 
بـدون  ۴۲۳محـل  و  هـزار   ۲ میـان  از  کـه  می گویـد 
سـوی  از  محـل  دوهـزار  حـدود  در  آرای  بایومتریـک، 
آرای  اکنـون  شـده اند؛  بی اعتبـار  انتخابـات  کمیسـیون 

شـد. خواهنـد  بازشـماری  ۲۹۸محـل 
مسـووالن در ایـن نهـاد همچنان گفتـه اند کـه از مجموع 
در  ده  اسـت،  بـه ۱۳7هـزار رأی  مربـوط  کـه  محالتـی 
صـد آن محـالت بـه تفتیـش می رونـد تـا روشـن شـود 
کـه معلومـات بایومتریـک دارد یانـه، ژورنـال دارد یـا نه، 

ریـزل شـیت )اورق  نتیجـه( معتبـر دارد یـا نـه. 
ایـن در حالـی اسـت کـه نتیجـۀ ابتدایـی انتخابات ششـم 
میـزان، در اول جـدی سـال جـاری خورشـید، از طـرف 
کمیسـیون انتخابـات اعالم شـده کـه به اسـاس آن محمد 
اشـرف غنـی رییـس دسـتۀ انتخاباتـی دولت سـاز در ردۀ 
نخسـت و داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس دسـتۀ انتخابات 
ثبـات و همگرایـی در ردۀ دوم قـرار گرفته انـد، اما برخی 
را  انتخابـات  ابتدایـی  نتیجـۀ  انتخاباتـی  دسـته های   از 
نپذیرفتـه و آن را کودتایـی انتخابـات در برابـر رأی مردم 

کردند.  عنـوان 
در همیـن حـال، گـروه حمایـت از انتحابات، گفته اسـت 
کـه کار حکومـت وحـدت ملـی بـا پایـان اعـالم نتیجـۀ 
نهایـی انتخابات جریان خواهد داشـت. همچنان سـفارت 
امریـکا در کابـل هفتـۀ گذشـته اعـالم کـرد کـه از نتیجـۀ 

یـک انتخابـات شـفاف حمایـت خواهـد کرد. 

نهادهای ناظر در واکنش به تصمیم کمیسیون شکایات در مورد 300 هزار رأی جنجالی:

این تصمیم خالف »قانون« و »غیرمنطقی« است

تعهد ضعیف حکومت برای دسترسی به اطالعات
احمدولی مسعود:

محدودسازی دسترسی به اطالعات استبداد را حاکم و مشعل دموکراسی را خاموش می سازد

ابوبکر صدیق
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»ژرژ دوورو« کـه بنیان گـذار روانـکاوی قومـی اسـت، 
می توانـد بـه مـا در درک چگونگـی ایجـاد سـازوکار 
دفاعـی توسـط مدیـران کمـک کنـد. »دوورو« )۱۹۶7( 
گروهـی از جامعه شناسـان را مـورد مطالعـه قـرار داد. 
وی درکتابـی کـه »از اضطـراب تـا نظـم« نـام گرفته، به 
تشـریح عوارضـی کـه این محققـان به آن دچـار بودند، 
پرداختـه اسـت. در تحقیـق وی افـراد نمونـه، موضـوع 
مـورد بررسـی نیـز هسـتند. به ایـن دلیـل و همان گونـه 
ُمـدل  یـک  در  کامـاًل  را  آن  نمی تـوان  گفته ایـم،  کـه 
کـرد. هرگونـه سـازمان دهی و هرگونـه  تلفیـق  سـاده 
ایشـان روبه روسـت.  بـا مقاومـت  ساده سـازی نظـری 
از سـوی دیگـر، ایـن مقاومت سـبب ایجاد تشـویش و 
اضطـراب در محقـق نیـز می شـود. ایـن نوع تشـویش، 
مشـابه تشویشـی اسـت که در اثر آسـیب خودشـیفتگی 

بـرای مدیـران پدیـد می آیـد.
»دوورو« دو نـوع روش مقابلـه بـا ایـن تشـویش ها را 
تشـریح می کنـد. بدیـن منظـور بایـد یـا افـراد مـورد 
مطالعـه و یـا محقق را سـاده کـرد. در روش اول، محقق 
کلیـِت فـرد مـورد مطالعـه را مـد نظــر قـرار نمی دهد. 
بـه عنـوان مثـال، وی را تنها به  عنـوان انسـاِن اقتصادی 
را  خـود  محقـق  دوم،  روش  در  می گیـرد.  نظـر  در 
سـاده می کنـد. وی تنهـا روش هـای اسـتاندارد شـده و 
مرسـومِ تحقیـق را مـورد اسـتفاده قرار می دهـد. تحلیل 
»دوورو« قبـل از هرچیـز اهمیـت بسـیار زیـاد روش هـا 
و ابزارهـا را نشـان می دهـد. روش هـای تحقیـق از دو 
نقـش برخوردارنـد. بـا این کـه در ایجـاد دانـش موثـر 
انـد )امیدواریـم کـه فعالیت اصلـی محققان این باشـد( 
اضطـراب و تشـویش را نیـز کاهش می دهنـد. »دوورو« 
نقـش دوم را رفـع اضطـراب یا آرام بخش نامیده اسـت. 
مـا می توانیـم به  تنــاقض بین ایـن دو روش پـی ببریم: 
هـر دوی آن هـا سـازنده و در عیـن حـال مخـرب انـد. 
آن هـا دانـش را بـه وجـود می آورند، ولـی در عین حال 
مـورد موضـوع مـورد مطالعـه و یـا محقـق را بیـش از 
انـدازه سـاده می انگارند. بنابریـن، دو روش مورد بحث 

اند. مغایـر 
مـا معتقدیـم کـه ایـن دو سـازوکار دفاعـی بـه مدیـران 
مربـوط اسـت: آنهـا هـم شـرایط را سـاده می کننـد و یا 
از ادراک درونـی و پیچیده گـی احساسـِی خـود پرهیـز 

می کننـد:
بـرای  ۱. سـاده و همگن سـازی شـرایط کار: مدیـران 
ساده سـازی شـرایط کار از ناهمگنی و مغایرت ها پرهیز 
می کننـد. آن هـا بـر تمرکز بر یـک معیار پافشـاری کرده 
و معیارهـای دیگـر را پـس می زنند. بنابریـن، همه چیز 
بـر اسـاس واحد پول سـنجیده و ارزشـیابی می شـود و 
بـرای هـر کـس و هـر چیـز قیمتـی تعییـن می شـود. از 
ایـن رو، همگن سـازی بـا کمـک واسـطه یی قـوی یـا به 

عبارتـی ارزشـیابی اقتصـادی صـورت می گیرد.
بـه عنـوان مثالـی دیگر، می تـوان به  حقیقتی اشـاره کرد. 
مبنـی بـر این کـه مدیـران اظهـار می دارنـد کـه سـرعت 
ولـی  آورد،  به دسـت  هـم  بـا  می تـوان  را  کیفیـت  و 
بیشـتر مطالعـات نشـان داده کـه ایـن دو بـا هـم آشـتی 
ناپذیرنـد. مـا نیـز می توانیـم دربـارۀ مفاهیـم فرهنگی یا 
هویـت گروهـی صحبـت کنیم کـه از ناهمگنـی دوری 

می جوینـد.
۲. ساده سـازی خـود مدیران بـا پرهیز از ایجـاد ذهنیت 
و پیچیدگـی: اگرچـه وظیفـۀ اصلـی مدیران، رسـیدگی 
بـه امـور غیرقابـل پیش بینی، امـور غیرعـادی، خالقیت 
و چاره جویـی اسـت، ولـی در حـال حاضر تا بیشـترین 
حـد ممکـن تمایل زیادی بـه استانداردسـازی همه چیز 
وجـود دارد. در نتیجـه مدیـران از انسـانیت، ارزش هـا 
و ذهنیـت خـود دوری جسـته و ایـن مـوارد را پـس 
می زننـد. آنهـا اجـازه می دهنـد کـه ابزارهـا، رویه هـا، 
آنهـا  به جـای  روزمـره  امـور  و  تصمیم گیـری  اصـول 
تصمیـم بگیرنـد. ایـن موضـوع بیـان دیگری از سـخن 
مارکـس اسـت کـه می گوید مدیـران به خادمـان صرف 
ماشـین آالت مدیریتـی مبـدل شـده اند. ممکن اسـت به 
بیماری هـای روان تنی نیز مبتال شـوند. تبدیل مشـکالت 
روحـی بـه مشـکالت جسـمی یا بـه عبارتی جسـمانی 
کـردن مشـکالت نیز بخشـی از این ساده سـازی اسـت. 
مدیـر بـه دلیـل بی لیاقتـی در یافتـن جواب دچـار ترس 
می شـود. بنابریـن، تـرس خـود را بـه نوعـی مشـکل 
جسـمی تبدیـل می کنـد. از ایـن رو آنچـه کـه ناممکـن 
اسـت، بـه غیر قابـل تحمـل تبدیـل می شـود. )هوبالت 
اغلـب  کـه  اسـت  مهـم  موضوعـی  سـالمتی   )۲۰۰۲
فرامـوش شـده، ولـی در رویکرد اجتماعـی اقتصادی به 

مدیریـت مـورد توجـه قـرار می گیرد.
مدیـران  کار  ساده سـازی  نـوع  ایـن  خـاص  ویژگـی 
اجرایـی در مقایسـه بـا کارکنـان ایـن اسـت کـه ایـن 
نـوع ساده سـازی توسـط خـود مدیـران آغـاز می شـود. 
مدیـران تصمیـم می گیرنـد که بـرای غلبه بـر اضطراب 
و تشـویش، بـه ساده سـازی و ایجـاد سـازوکاری بـرای 

رویکرد اجتماعی ـ اقتصادی به مدیریت

کارشـان بپردازنـد. پاسـخی تدافعـی بـه محیطـی که 
اجـازۀ حفـظ سـالمتی در زندگـی و کار را به ایشـان 

نمی دهـد.
ایـن سـازوکار دفاعـی سـبب می شـود کـه مدیـران 
اوضـاع و شـرایط را بـا نمـود سـاده شـدۀ آن اشـتباه 
بگیرنـد. در ایـن جـدل، تمامـی اقدامـات مدیریتی به 
بهـای ساده سـازی، بیـن مثبـت یـا پیش فعـال بـودن 
)نتیجه بخشـی( قـرار می گیـرد. بهتـر اسـت کـه ایـن 
ماهیـت تناقـض اقدامات مدیریتـی را نیـز بپذیریم و 
آن را بـه یک مخالفت سـاده و یـا مغایرت انکارکننده 

نکنیم.  تبدیـل 
اگر کسـی سـازوکار دفاعـی را فرامـوش کند، کاهش 
شـدید اطالعـات اساسـی مورد نیـاز اقدامـات را نیز 

کرد. خواهـد  فراموش 
اگـر ابـزار بـه عنـوان تحقق نظریـه در عمـل تعریف 
کنیـم، بزرگ تریـن چالـش حاصلـه ایـن خواهـد بود 
کـه ابزارهـا و روش هـای مدیریتـی بازهم بر اسـاس 
نمودی از همسـویی انسـان و جهان شـکل می گیرند 

کـه ایـن امـر بـا انـکار تعارضـات،  اهـداف مغایـر و 
ناهمگنی هـا را در پـی خواهـد داشـت.

هـدف رویکرد اجتماعـی اقتصادی، یادآوری آشـکار 
نبـودن )بـه  عبارتـی بهتـر پنهـان بـودن( برخـی از 
ویژگی هـای ناهمگـن و مغایـر اسـت. ایـن رویکـرد 
در عیـن حـال می خواهـد کـه مفیـد باشـد و بـه این 

دلیـل روش هـا را سـاده نـگاه دارد.

  چگونه مدیریت ناپذیر را مدیریت کنیم؟
قصـد ایـن نیسـت کـه بگوییـم مدیریـت غیرممکـن 
اسـت، ولـی می خواهیـم بـه سـاده گی بیـان کنیـم که 
تسـلط کامـل بـر شـرایط کار، تنهـا نوعـی خیال بافی 
دربـارۀ قـدرت مطلق خود اسـت. رویکـرد اجتماعی 
بسـیاری  سـاده انگاری  مدیریـت،  بـه  اقتصـادی  ـ 
از ابزارهـای مدیریتـی را بـه شـکلی معنـی دار بیـان 
می کنـد. ایـن ابزارهـا باید بـا لحاظ کـردن هزینه ها و 
عملکردهـای پنهـان اصـالح شـوند. ولی ایـن تصور 
نادرسـت نیـز بسـیار خطرناک اسـت که تصـور کنیم 

کـه می تـوان بـا گسـترش کافـی ایـن ابزارهـا، انـواع 
انسـان ها را بـا شـرایط کاری آن ها هماهنگ سـاخت.
مـا بـه دیـدگاه فلسـفۀ وجـودی پوچـی و بیهوده گی 
بسـیار نزدیک هسـتیم. تـالش در مدیریـت آن چه که 
غیرقابـل مدیریـت اسـت، معنـی نـدارد. بـا این همه، 
ایـن تـالش دایمـی بـه حـق می توانـد منشـأ عظمت 

باشد. انسـانی 
بنابریـن، مسـألۀ مـا ایـن اسـت کـه دریابیـم مدیـران 
چه گونـه از ابزارهـای خـود اسـتفاده می کننـد و ایـن 
واقعیـت را کـه همـواره روشـی بـرای آسان سـازی 
)یـا  می دهنـد  تشـخیص  چه گونـه  را  دارد  وجـود 
بـه  ارگونومیـک  بـر رویکـرد  بنابریـن،  نمی دهنـد(. 

مدیریـت تأکیـد داریـم.
به  منظور توسـعه و پیشـبرد تیـوری مدیریت رویکرد 
اجتماعـی اقتصـادی و ایجاد ابزارهـای ارگونومیک و 
مرتبـط بـا موضوع )جانسـون و کاپـالن ۱۹۸7( مایل 
اسـتیم کـه چهـار اصل مغایـر و ناهمگـن مدیریت بر 

مدیریت ناپذیرهـا را مـورد توجه قـرار دهیم:

الـف ـ نتیجـه با کار تفـاوت دارد. همۀ مـا می خواهیم 
کـه انحـراف بیـن هدف و نتایـج حاصله )کاسـتی در 
موفقیـت( را کمینـه سـازیم، ولـی ایـن بدیـن معنـی 
نیسـت که می بایسـت اختالف بین کار اصلی و کاری 
کـه از قبـل تعییـن شـده را بـه حداقـل می رسـاندیم. 
می تـوان بـا کنتـرل علتی که بـه عنوان منشـأ انحراف 
در نظـر گرفته می شـود، به کمینه سـازی کاسـتی های 
موفقیـت پرداخـت. بنابریـن، بایـد از وقـوف دربـارۀ 
شناسـایی ایـن وجه تمایز و رسـیدگی بـه آن در نظام 

مدیریتـی خود اطمینـان یابیم.
ب ـ سرچشـمه و علـل مصایـب: مصیبـت )مشـکل 
اصلـی( مدیریـت ایـن اسـت کـه بـرای مقابلـه بـا 
ناهمگنـی و تضادهـا، راه حـل کلـی یـا کاملـی وجود 
نـدارد. مـردم همیشـه منطق هـای مختلـف، مسـایل 
ایـن  داشـته اند.  متفاوتـی  ماهیت هـای  و  موقـت 
نیـز  غیـره  و  آالت، سـرمایه  ماشـین  دربـارۀ  مـورد 
کـه  تمامـی سـازش هایی  بنابریـن،  می کنـد.  صـدق 
بـه صـورت اقتضایـی و موضعـی صـورت می گیرد، 
بیـن  از  را  انحرافـات  تفاوت هـا و  این گونـه  هرگـز 
نخواهـد بـرد. )هوبالـت ۲۰۰۲( مدیـران راه حل های 
کلـی رفـع ریشـه یی مشـکالت را ایجـاد نمی کننـد، 

بلکـه فقـط پاسـخ هایی بـه وجـود می آورنـد.
علـل مصایـب بـه آسـیب های خودشـیفتگی یعنـی 
ناممکـن شـدن مدیریـت و کاربـری کامـل ابزارهای 

مدیریتـی منجـر خواهـد شـد.
ج ـ اصـل همدلـی در کار: ایـن اصـل بدیـن معنـی 
اسـت که بایـد به منظـور درک منطق هـای مختلف و 
تشـخیص موجودیـت و موقعیـت، هر یک بیشـترین 
تـالش خود را بـه کار گیریـم. این منطق ها به شـدت 
شـخصی بـوده و از ایـن رو درک کامـل آنها دشـوار 

است.
بـا وجـود ایـن، بر ایـن باوریـم کـه در کنار هـم کار 

کـردن نوعـی دانـش تلویحـی، مسـتقیم و بی واسـطه 
می کنـد  ایجـاد  برای مـان  منطق هـا  ایـن  دربـارۀ  را 
کـه بیـش از آن چه که واقعًا بررسـی شـده، احسـاس 
می شـود. مـا روش برخـورد بـا این گونـه منطق هـای 
در حـال وقـوع را، همدلـی در کار می نامیـم کـه بـه 
دیـدگاه پزشـکی بالینـی بسـیار شـبیه اسـت )یعنـی 
رویکـرد  غیـره(.  و  ورای  دو  کتـز  دوژور،  شـاین، 
اجتماعـی اقتصـادی بـا هـدف درک مشـتریان، بـر 
اشـتراک مسـاعی با آنها تأکید دارد. دانش به  واسـطۀ 
گروهـی  اقدامـی  بـرای  نه تنهـا  و  گروهـی  اقدامـی 

می شـود. حاصـل 
دـ اصـل اخـالق: بـا توجـه بـه اهمیـت آن چـه کـه 
اخـالق  اصـل  اسـت،  نهفتـه  ساده سـازی  ورای  در 
بدیـن معنـی اسـت کـه بایـد بـا بـه حسـاب آوردن 
آن چـه کـه همـواره فرامـوش خواهـد شـد و آن چـه 
کـه همـواره پنهـان بوده، بـه آن چـه کـه در ابزارهای 
مدیریتـی نادیـده گرفتـه شـده، توجه داشـته باشـیم. 
ایـن اصـل را می تـوان اصل محیط شناسـی نیـز نامید. 
اسـاس ایـن اصـل بر پایه مشـکل اصلی اسـت؛ یعنی 
همـواره سـاده انگاری بیـش از انـدازه وجـود خواهد 
داشـت و بدیـن علت، برخـی از ویژگی های شـرایط 
کار توسـط ابزارهـای مدیریتـی نادیـده گرفته خواهد 
شـد. اهمیـت ایـن ویژگی هـای پنهـان چیسـت؟ مـا 
کسـب  بـا  مرتبـط  انسـانی  ویژگی هـای  چه گونـه 
موفقیـت، شـرایط محیطـی، خانواده گـی و غیـره را 
مـورد توجـه قـرار می دهیـم؟ فرضیه اصلـی رویکرد 
بـر  پنهـان  اقتصـادی، دربـارۀ هزینه هـای  اجتماعـی 
پایـه اصل اخالق اسـت. همیشـه ویژگی هـای پنهانی 
وجـود خواهنـد داشـت و مـا بایـد بـه آنهـا اهمیـت 

. هیم بد

نتیجه گیری

ادعـای  حقانیـت  تـا  کردیـم  سـعی  مقالـه  ایـن  در 
رویکـرد اجتماعـی اقتصـادی بـه مدیریـت مبنـی بـر 
را  پنهـان  عملکردهـای  و  هزینه هـا  برخـی  وجـود 
را  واقعیتـی  کـه  می خواسـتیم  ولـی  کنیـم.  تشـریح 
نیـز مـورد تأکیـد قـرار دهیـم؛ وجـود محدودیت هـا 
و مدیرانـی کـه بـرای غلبـه بـر اضطراب و تشـویش 
ناشـی از پیچیده گـی کارشـان، شـدیداً بـه ایـن نـوع 
ساده سـازی ها نیازمنـد اند، ضـروری اسـت. بنابرین، 
معتقدیـم کـه تالش بـرای ایجـاد ابزارهـای تمام عیار 
و کامـل نـه تنهـا خیال پـردازی، بلکـه اشـتباه اسـت. 
بـا ایـن حـال، ادعـای رویکـرد اجتماعـی اقتصـادی 
مبنـی بـر انتقـاد از نتایـج بهـت آور، نمـود ضعیـف 
علـم انسان شناسـی مربـوط بـه نیـروی کار در علـم 
مدیریـت، بسـیار صحیـح بـوده و مایـل اسـتیم که بر 
لـزوم توجـه بـه ناهمگنی هـا و مغایرت هـای الینفک 
از شـرایط کار تأکیـد کنیم. اگرچه رویکـرد اجتماعی 
اقتصـادی بـه مدیریـت، راهـی را گشـوده، ولی هنوز 
بـه تالشـی سـخت بـرای شناسـایی ماهیـت واقعـی 

نیازمندیم.  حرفـه مدیریـت 

پی نوشت ها:
۱ـ ارگونومـی، علـم مطالعـۀ کارایـی و عمـل انسـان 
اسـت کـه ویژگی هـا و توانایی هـای انسـان را مـورد 
مطالعـه قـرار داده و از ایـن طریـق، شـرایط تطبیـق 
می سـازد.  فراهـم  را  انسـان  و  کار  هماهنگـی  و 

متخصصـان ایـن علـم ارگونومیسـت نـام دارنـد.
از  یکـی   :NACISSISTIC WOUND ۲ـ 
اصطالحـات علـم روان شناسـی اسـت که بـه مفهوم 

ضربـه یـا حملـه بـه اعتمـاد بـه نفـس فـرد اسـت.
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ــدود  ــود. در مع ــد ب ــی عالقه من ــه عکاس ــک ب چوب
عکس هایــی کــه از وی موجــود اســت، عکســی 
هســت بــا دوربینــی در دســِت چوبــک کــه در 
ســال ۱۳7۳ برداشــته شــده اســت. دوربینــی کــه در 
دســت چوبــک اســت Rolleiflex، ســاخِت آلمــان 
ــدا نمــی شــود. »چوبــک  اســت کــه ایــن روزهــا پی
مــی گفــت: ایــن دوربیــن را در ســال ۱۹۶۳ میــالدی 
ــر  ــایل دیگ ــی وس ــم کل ــد ه ــدم. بع ــخ خری در مونی
ــیمیایی در  ــواد ش ــا م ــه ت ــن گرفت عکاســی، از دوربی
لنــدن تهیــه کــردم و بــا خــودم بــه ایــران بــردم. گفتم 
تــوی روســتاها و شــهرها راه می افتــم و از آدم هــای 

ــرم«.۱ ــس می گی ــازار عک ــه و ب کوچ
بســیاری از داســتان های چوبــک شــباهت بــه عکــس 
گرفتن*،حتــا عکــس گرفتنــی فــوری دارد زیــرا ُکل 
ــرد  ــان می پذی ــد و پای ــاق می افت ــریع اتف ــتان س داس
ــتی  ــکارا ریالیس ــیوه یی آش ــه ش ــنده آن را ب و نویس
ــاق« کــه داســتان  ــد »دزد قالپ انعــکاس می دهــد. مانن
ــینی را  ــاق ماش ــد قالپ ــه می کوش ــت ک ــی اس نوجوان
ــی  ــز بی ارزش ــین چی ــاق ماش ــه قالپ ــدزدد، اگرچ ب
ــی  ــدر حرفه ی ــوز آن ق ــوان هن ــا دزد نوج ــت ام اس
ــن کار  ــا در ای ــد ام نشــده کــه دزدی پُرســودتری کن
نیــز ناموفــق اســت چــون مــردم ســر می رســند و او 
ــان می پذیــرد،  را کتــک می زننــد و داســتان فــوراً پای
بــدون آن کــه نیــاز بــه تأویــل و تفســیر باشــد. عکــس 
ــخصی  ــۀ ش ــه عالق ــه ب ــن اگرچ ــا دوربی ــن ب گرفت
چوبــک بــرای بــه تصویــر درآوردن جهــان پیرامــون 
ــه یی از  ــامل گوش ــال ش ــن ح ــا در عی ــردد ام برمی گ
ــز  ــالق نی ــنده یی خ ــوان نویس ــه عن ــای وی ب ایده ه
ــه نظــر چوبــک جهــان چنــان کــه هســت،  اســت. ب
ــد.  ــش درآی ــه نمای ــد ب ــت نویســنده بای ــدون دخال ب
ایــن تــالش بــه عکــس گرفتــن شــباهت دارد، امــا نه 
آن عکاســی کــه جهــان اجتماعــی را تحــت ســیطرۀ 
خــود درآورده بلکــه عکــس گرفتــن از جهانــی کــه 
ــای  ــان در عادت ه ــک چن ــه ت ــک ب ــش، ت آدم های
خــود غرق انــد کــه نویســنده می توانــد خــود را 
ــان  ــا هم ــنده ی ــی نویس ــد. خودفراموش ــوش کن فرام
غیبــت وی کــه هم زمــان بــا کمتریــن دخالتــش 
ــود را در  ــبک خ ــرد در س ــورت می پذی ــن ص در مت
ــا  ــا داســتان ب ــان می ســازد ت ــای ُکل نمای حــذف دان
توصیــف و گفت وگــو بــه ســیر طبیعــی خــود ادامــه 

دهــد.
ــب  ــک وجهــی غال ــان داســتانِی چوب ــادت در جه ع
تیپ هــای  از  بســیاری  کــردار  و  رفتــار  اســت، 
اســت.  مبتنــی  »عــادت«  بــر  داســتانِی چوبــک 
بســیاری از آنــان نمی تواننــد خــود را از تکــرارِ 
ــدل شــده  ــه اخالق شــان ب هــر روزۀ کارهایــی کــه ب
و بخشــی از هویت شــان شــده، نجــات دهنــد. 
ــه آن در بعضــی  ــردن ب ــه تکــرار و خــو ک ــادت ب ع
و  مضحــک  شــکلی  چوبــک،  شــخصیت های  از 
غم انگیــز پیــدا می کنــد. داســتان کوتــاه »مســیو 
الیــاس« نمونه یــی از آن اســت. در ایــن داســتان 
ــت دارِ  ــد پاک دســت و امان ــار کارمن ــه رفت ــک ب چوب
آمیــرزا محمودخــان می پــردازد کــه  مالیــه  ادارۀ 
مهم تریــن عادتــش در زنده گــی غصــه خــوردن 
ــک  ــود، ی ــورده ب ــردم خ ــۀ م ــس غص ــت: »از ب اس
نــوع مالیخولیــا بــه هــم زده و مثــل دوک الغــر شــده 
بــود. تــو کوچــه، تــو اداره، تــو ســلمانی، تــو حمــام، 
ــه  ــه ب ــنایی ک ــت و آش ــر دوس ــر، ه ــب دکت ــو مط ت
چنگــش می افتــاد، بیــخ خــرش می چســبید و آنقــدر 
کــه  می نالیــد  مــردم  بدبختــی  و  بی چاره گــی  از 

می بــرد«.۲  را  ســرش 
ــته یی اســت.  ــم پیوس ــه ه ــان ب ــک، جه ــان چوب جه
ــه  ــا هم ــان را ب ــه جه ــه آن اســت ک ــالش وی هم ت
پیوســتگی اش چنــان کــه هســت بــه نمایــش درآورد، 
در ایــن پیوســتگی میــان موجــودات جهــان، چنــدان 
ــه  ــان را ب ــه آن ــرا آنچ ــدارد؛ زی ــود ن ــزی وج تمای
ــان  ــت و عادت ش ــاند طبیع ــو می کش ــالش و تکاپ ت
اســت. در داســتان کوتــاه »قفــس«، چوبــک بــه 
ــای داخــل قفــس  ــرغ و خروس ه ــه م ــات روزان اوق
ــر  ــادت منتظ ــب ع ــر روز برحس ــه ه ــردازد ک می پ
اوینــد: »دســتی ســیاه، ســوخته، چرکیــن و پینه بســته 
ــی،  ــم و بی اعتنای ــنگ دلی، خش ــال س ــدام در کم م
ــاالی  ــد، ب ــس می آی ــه قف ــوم ب ــی ش ــد اهریمن مانن
ســر مــرغ و خروس هــا حرکــت می کنــد، دانــه 
دانــه آن هــا را انتخــاب می کنــد و بیــرون قفــس 

شکل های زنده گی
به مناسبت تجدید انتشار 

آثاری از صادق چوبک

مــی  را  گلوی شــان  کهنــه  و  تیــز  کاردی  بــا 
ــل  ــروس داخ ــرغ و خ ــادت در م ــۀ ع درد«.۳ غلب
ــی  ــچ صدای ــه هی ــت ک ــد اس ــدان ح ــا ب ــس ت قف
ــر  ــند و پ ــادی نمی کش ــد، فری ــا درنمی آی از آن ه
ــل دســت ســیاه و  ــا الاق ــد ت ــم نمی زنن ــی ه و بال
ــد،  ــم می زن ــان را رق ــه سرنوشت ش ــوخته یی ک س
بــه لــرزه افتــد. چوبــک در داســتان تمثیلــی 
»قفــس« ناتوانــی از رهایــی از جبــر محیــط را 
نمایــان می ســازد. او در »قفــس« اگرچــه بــه 
ــل  ــروس داخ ــرغ و خ ــت م ــی و سرنوش زنده گ
ــاره یی  ــال اش ــن ح ــا در عی ــردازد ام ــس می پ قف
ــه  ــی دارد ک ــت جامعه ی ــه سرنوش ــه ب تمثیل گون
رهایــی از قفــس و حتــا تــالش بــرای آن را عبــث 

ــد. ــی می کن ــوده تلق و بیه
جهــان داســتانی چوبــک البتــه جهانــی فاقــد معنــا 
اســت، آنچــه جهــان را بی معنــا می کنــد »عــادت« 
ــی  ــزۀ طبیع ــه از خــوی، سرشــت و غری اســت ک
نشــأت می گیــرد و در هــر حــال فاقــد مــازادی بــر 
طبیعــت اســت کــه بتوانــد در خواســت ارادۀ تجلی 
ــا را  ــم کــه عــادت دنی ــد. »... اگــر بپذیری ــدا کن پی
ــل  ــن دلی ــه ای ــد به طــور قطــع ب ــا می کن ــد معن فاق
ــا قــراردادن مجموعه یــی از حــرکات  اســت کــه ب
ــه جــای حرکاتــی کــه پیشــتر بیانگــر  خــودکار، ب
ــد  ــان فاق ــد، انس ــت و اراده بوده ان ــی خواس نوع

ــود«.۴ ــر می ش ــال موث افع
را  عــادت  همــان  یــا  و  شــدید  خوگرفتنــی 
ــوان در داســتان بلنــد »انتــری کــه لوطــی اش  می ت
مــرده بــود« مشــاهده کنیــم. چوبــک در ایــن 
ــا تســلط ویــژه و در عیــن حــال نثــری  داســتان ب
ــه لوطــی اش  ــردازد ک ــری می پ ــار انت ــه رفت روان ب
ــان«  ــرگ »لوطــی جه ــا م ــرده اســت. داســتان ب م
ــود  ــر( کــه منتظــر ب شــروع می  شــود. مخمــل )انت
ــج  ــه تدری ــود، ب ــدار ش ــواب بی ــی اش از خ لوط
ــل  ــدا مخم ــرده اســت. در ابت ــه او م ــد ک درمی یاب
ــود  ــحال می ش ــرده، خوش ــی اش م ــه لوط از این ک
چــون خــود را آزاد می بینــد بــه خصــوص آن کــه 
از لوطــی اش دل پُــری داشــت: »مخمــل از دســت 
ــچ کاری  ــرا هی ــت، زی ــری داش ــی اش دل پ لوط
نبــود کــه او بی تهدیــد  آن را از مخمــل بخواهــد. 
جهــان )لوطــی( در آن وقــت کــه از دســت 
همــکاران و خرمگس هــای معرکــه اش بــرزخ 
ــی آورد  ــل درم ــر مخم ــی اش را س ــد، تالق می ش
و بــا خیــزران و چــک و لگــد و زنجیــر او را 
کتــک مــی زد و هرچــه ناســزا بــه ذهنــش می آمــد 
ــی اش  ــای لوط ــم فحش ه ــل ه ــت و مخم می گف
ــه  ــا ب ــز آن ه ــگ تهدیدآمی ــناخت و آهن را می ش
ــدا مخمــل شــادمان  ــود«.۵ در ابت گوشــش آشــنا ب
از آزادی، ســر زنجیــرش را از زمیــن پــاره می کنــد 
و بــه ایــن طــرف و آن طــرف مــی رود تــا جهــان 
بــدون آقــا باالســر - بــدون لوطــی- را تجربــه کند 
ــه ســرگردانی و  ــدا ب ــه در ابت ــن حــال اولی ــا ای ام
ــس  ــود و پ ــی ش ــی م ــی منته ــه بی پناه ــپس ب س

از مدتــی مخمــل درمی یابــد کــه از چالــه بــه 
ــودن  ــا ب ــه ب ــش ک ــا بقای ــاده اســت و حت چــاه افت
لوطــی تأمیــن مــی شــد، در معــرض تهدیــد قــرار 
ــده  ــته و مان ــاًل خس ــر کام ــون دیگ ــرد. »اکن می گی
ــود  ــه ب ــود. هرجــا رفت ــد ب ــود از همــه جــا ناامی ب
رانــده شــده بــود. تنــش مورمــور می کــرد. دســت 
ــروز و  ــن دی ــود. راه رفت ــده ب ــه ش ــش کوفت و پای
تشــویش و بــی دردی و زنده گــی نامأنــوس امــروز 

ــود«.۶  ــا درش آورده ب از پ
»گریــز از آزادی« نــه فقــط تــم »انتــری کــه لوطــی 
ــی  ــًا در تمام ــه تقریب ــت، بلک ــود« اس ــرده ب اش م
ــدل  ــی ب ــی اصل ــه مضمون ــک ب ــتان های چوب داس
ــل  ــت مخم ــژه وضعی ــه وی ــه ب ــا آنچ ــود. ام می ش
را تراژیک تــر می کنــد آن اســت کــه او پــس 
ــرگ  ــد. »م ــدا می کن ــر پی ــتی بدت از آزادی سرنوش
لوطــی بــه او آزادی نــداده بــود. فــرار هــم نکــرده 
ــده  ــر ش ــر زیادت ــار و وزن زنجی ــا فش ــود. تنه ب
ــر  ــود«.7 و اصــاًل ایــن کشــش و ســنگینی  زنجی ب
ــری  ــدام موث ــر اق ــرای ه ــش را ب ــه نیروی ــود ک ب
ســلب کــرده بــود، هرچنــد کــه ظاهــراً ایــن او بــود 
ــا در  ــانید ام ــال می کش ــه دنب ــرش را ب ــه زنجی ک
ــه او را می کشــانید«.۸ ــود ک ــر ب ــن زنجی اصــل »ای
ــری  ــک اث ــار چوب ــان آث ــه در می ــتانی ک ــا داس تنه
متفــاوت اســت، »تنگســیر« اســت. در ایــن داســتان 
داســتان های  رعــب آور  و  تاریــک  فضــای  از 
ــه  ــیر« ب ــتان »تنگس ــت. داس ــری نیس ــک خب چوب
ــت زارمحمــد  ــرد و در نهای ــان می پذی خوشــی پای
ــود  ــق می ش ــدش موف ــر و فرزن ــراه همس ــه هم ب
ــام از کســانی کــه تمامــی ســرمایه اش  بعــد از انتق
را بــاال کشــیده انــد، از مهلکــه جــان ســالم بــه در 
ــرد. در »تنگســیر« برخــالف داســتان های دیگــر  بب
ــک  ــات چوب ــازه در ادبی ــی ت ــا مفاهیم ــک ب چوب
ــر  ــازاد« ب ــه »م ــی ک ــویم. مفاهیم ــی ش ــه رو م روب
طبیعــت انــد ماننــد شــرافت، آبــرو و حتــا مــرگ: 
ــه قــد شــرف و حیثیــت  ــز نیــس کــه ب »هیــچ چی
آدم برابــر باشــد... حتــا زن و بچــه آدم درســه کــه 
چشمشــون بــه دس مــاس و مــا بایــد بــه فکرشــون 
ــون  ــون بزرگش ــر خودم ــال و پ ــر ب ــیم و زی باش
کنیــم امــا نــه بــا بی آبرویــی، ایــن خوبــه کــه فــردا 

کــه بچــه هامــون بــزرگ شــدن مــردم بشــون بگــن، 
ــود«.۹ ــرد ب ــون نام بابات

تفــاوت مهــم دیگــر »تنگســیر« بــا داســتان های 
ــرگ در  ــت. م ــرگ« اس ــالۀ »م ــک مس ــر چوب دیگ
ــت  ــورال( اس ــی )نات ــری طبیع ــک ام ــات چوب ادبی
ــرد و در  ــان می پذی ــی پای ــش زنده گ ــا آمدن ــه ب ک
اســاس معنایــی نــدارد، در حالــی کــه در »تنگســیر« 
ــا  ــه معن ــرگ اســت ک ــا م ــی ب ــی در رویاروی زنده گ
پیــدا می کنــد. در »تنگســیر« مــرگ حضــوری دایمــی 
ــا  ــد معن ــی زارمحم ــه زنده گ ــور ب ــن حض دارد و ای
ــواده  ــی و خان ــه زنده گ ــق او ب ــا عش ــد و حت می ده
ــر،  ــی دیگ ــه بیان ــد. ب ــتر می کن ــتانش را بیش و دوس
هســتی زارمحمــد تنهــا بــا حضــور نیســتی اســتمرار 
ــالف  ــت »خ ــک« کاری اس ــن »دیالکتی ــد: ای می یاب

ــک. ــار چوب ــادت« در آث ع
ــت.  ــک نیس ــار چوب ــخصۀ آث ــا مش ــم تنه  ناتورالیس
آثــار  ویژه گی هــای  جملــه  از  مــدرن  ســاخت 
چوبــک اســت: »ســاخت مــدرن داســتان های او بــه 
ــی  ــای ذهن ــف درگیری ه ــر روان و توصی ــراه نث هم
و حــاالت درونــی شــخصیت ها بــه قــدری شــگرف 
ــت  ــوان یاف ــنده یی را می ت ــر نویس ــه کمت ــت ک اس
ــوان نوشــتن دســت  ــت از ت ــدرت و خالقی ــن ق بدی
ــۀ  ــل از مقدم ــه نق ــن ب ــد«)کاوه گوهری ــده باش یازی

ــود.( ــرده ب ــه لوطــی اش م ــری ک انت
عکــس گرفتــن چوبــک بــدون »زاویــه دیــد« و 
در  »عکاســی  می گیــرد.  صــورت  غیرتاریخــی 
کــه  دارد  آن  از  حکایــت  تاریــخ  تصویرســازی 
ــوان  ــه می ت ــتند ک ــی هس ــم آن های ــای مه رخداده
ــدل  ــخ ب ــن رو تاری ــید و از ای ــان کش ــه تصویرش ب
بــه صحنــۀ نمایــش می شــود.)»بایگانی و تــن«، 
ــک  ــر( در چوب ــران مهاج ــۀ مه ــن ســکوال، ترجم آل

رخــدادی مهــم شــکل نمی گیــرد.
۱. رضــا اســتخریان بــه نقــل از »بــر خاکســتر 

رهبریــان محمدرضــا  ققنــوس«، 
۲. مسیو الیاس، چوبک

۳. قفس، چوبک
۴. نشانه شناسی در آثار چوبک، لیال صادقی

۵، ۶، 7، ۸. انتری که لوطی اش مرده بود، چوبک
۹. تنگسیر، چوبک

نادر شهریوری 
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پـدر دوبـار...
آدمــی پُرتــالش و بی هیاهــو اســت و می کوشــد 
ــرای  ــازد و ب ــری بس ــی بهت ــواده زنده گ ــرای خان ب
ــته  ــینی داش ــش جمعه نش ــا رفقای ــد، ب ــش بنویس دل
باشــد، چکــر زِن قهــاری باشــد و بــرای خــود، 

ــوازد.  ــور بن ــش تنب ــواده و رفقای خان
بیمــار شــدن ناگهانــی همایــون هنــر، خانــوادۀ فخری 
را دچــار پریشــانی می ســازد و تــالش چندیــن ماهــه 
در داخــل و خــارج بــرا درمــان او بی نتیجــه می مانــد 
 ۱۳۹۲ ســال  در  افغانســتان  هنــِر  نهایــت،  در  و 
بی همایــون می شــود و فخــری و خانــواده اش در 
ســوگ؛ ســوگواری و داغــی کــه چندیــن ســال دامــن 
ــا  ــون را ره ــادر همای ــژه م ــری به وی ــوادۀ فخ خان
ــا  ــم ب ــواده کم ک ــری و خان ــین فخ ــد. حس نمی کن
نبــود همایــون هنــر عــادت می کننــد کــه ۳۱ حمــل 

۱۳۹۸ خورشــیدی، داغــی بزرگتــر بردامــن خانــواده 
ــا و  ــری را تنه ــین فخ ــار، حس ــن ب ــدازد و ای می ان
ــدنی  ــوش ناش ــه فرام ــی ک ــازد؛ داغ ــس می س بی ک
اســت و فخــری در »پــدر دوبــار گریســت« بــه گونــۀ 

مفصــل آن را بازگــو کــرده اســت.
صــد صفحۀ نخســِت پدر دوبــار گریســت، روایتی از 
آشــنایی حســین فخــری بــا شــیما، تشــکیل خانــواده، 
حکومــت مجاهدیــن، مهاجــرت بــه پاکســتان، آغــاز 
ــرای  ــش ب ــق بی پایان ــر و عش ــون هن ــای همای کاره
ــد  ــت و ص ــر اس ــت دادن هن ــاری و از دس کار، بیم
ــه  ــه جاودان ــردن ب ــادت ک ــان، ع ــی رم صفحــۀ پایان
ــا  ــه ج ــه او ب ــراق ب ــه درد ف ــی ک ــر، داغ ــدن هن ش
ــدن  ــا ش ــیما فخــری و تنه ــهادت ش ــا ش ــته ت گذاش

حســین فخــری اســت.
ــرکار و یــک مســوول  ــی کــه یــک نویســندۀ پُ تنهای
ــه در  ــی ک ــا جای ــرده ت ــر ک ــار را زمین گی ــا افتخ ب
ــن  ــی از ای ــن درد و بخش ــی از ای ــرگ  ۱۸۳، بخش ب

تنهایــی را چنیــن بیــان کــرده اســت: ...پــس از آن ماه 
حمــِل وحشــتناک ۱۳۹۸ دیگــر هیــچ چیــزی خوشــم 
ــِی بدنــی و  نمی آیــد. مدتــی چنــان ضعــف و بی حال
ــه  ــم ک ــاس می کن ــی احس ــدید روح ــرده گی ش افس
گمــان می بــرم روزهــای آخــر زنده گیــم اســت. 
هنــوز هــم دار و نــدار خــود را میــان گداهــا، 
یتیم هــا و بی نوایــان تقســیم می کنــم. بعضی هــا 
کــه از مــن بــا کنجــکاوی عجیبــی می پرســند 
»هوشــت هســت کــه چــی می کنــی؟«. پاســخم 
ســاده اســت »چــه کار می آینــد. وقتــی شــیما نباشــد، 
ــد.«  ــه کارم نمی آی ــزی ب ــون نباشــد. دیگــر چی همای
مــن هــم روحــم رفتــه اســت و کالبــدم باقــی مانــده 
اســت وقتــی همایــون و مــادرش نباشــند، مــن هــم 
نیســتم. دیگــر نــه جنرالــم، نــه رییــس، نــه نویســنده. 
ــد.  ــزه ش ــی بی م ــد . زنده گ ــه کارم می آین ــچ... چ هی
خانه خــراب شــدم. در ایــن دنیــا تــک و تنهــا مانــدم . 
هــر طــرف خانــه بــوی شــیما می دهــد. در چهــره ام 

ــفید  ــای س ــقیقه هایم موه ــتر و در ش ــی بیش چملک
پیــر شــده ام.  کــه  می بینــم. می فهمــم  بیشــتری 
امــروز صبــح کــه از خــواب بیــدار شــدم، در ســینه ام 
فکــر  لحظه یــی  کــردم .  حــس  ســنگینی  و  درد 
ــن  کــردم، زنده گــی ام در سراشــیبی روان اســت و ای
ــت  ــه وق ــا چ ــدازد. ت ــم می ان ــر اندام ــرزه ب ــر ل فک
ــه  ــم و غص ــن غ ــه ای ــی ب ــن تنهای ــه ای ــم ب می توان
ــی ام  ــه زنده گ ــت ک ــرور نیس ــا ض ــم. آی ــه ده ادام
عــوض شــود. امــا بلــی گفتــن و نــه گفتــن بــه یــک 
ــاند... ــرا می ترس ــر دو م ــت و ه ــوار اس ــدازه دش ان
رمــان پــدر دوبــار گریســت را سه شــنبۀ هفتــۀ پیــش 
نشــر زریــاب در هــزار نســخه و ۲۰7 بــرگ منتشــر 
ــا  ــه و ب ــد ریخت ــر آن طــرح جل ــرد. آرش شــرر ب ک
ــگاری رضــا کاشــفی  ــی و واژه ن ــی ا. اندراب برگ آرای

آمــادۀ چــاپ شــده اســت.

می تواننــد  ســینمایی  فیلم هــای  آیــا 
باشــند  واقعیت هایــی  بخــش  الهــام 
نزدیــک  یــا  دور  آینده یــی  در  کــه 
اتفــاق خواهنــد افتــاد؟ آیــا محصــوالت 
ــی  ــد پیش بین ــینما می توانن ــت س صنع
ــر  ــد و خب ــده را بکنن ــای آین رخداده
مدتــی  کــه  بدهنــد  چیزهایــی  از 
بعــد اتفــاق می افتنــد؟ در نــگاه اول 
بســیاری بــه ایــن پرســش پاســخ منفــی 
می دهنــد؛ امــا زمانــی می رســد کــه 
ــخ،  ــا تل ــاص ی ــاق خ ــک اتف ــوع ی وق
ــو  ــن سمت وس ــه ای ــردم را ب ــن م ذه
ــۀ  ــن واقع ــه ای ــبت ب ــه نس ــرد ک می ب
ــد.  ــته ان ــی داش ــناخت قبل ــی و ش دانای
ــه  ــا ب ــز، آدم ه ــه مغ ــار ب ــی فش ــا کم ب
یــاد می آورنــد کــه ایــن حادثــه و 
ــم  ــک فیل ــن در ی ــش از ای ــه را پی واقع
ماجرایــی  عنــوان  بــه  و  ســینمایی 
ــوالً  ــد. معم ــرده ان ــه ک ــری تجرب تصوی
هــر چنــد یــک بــار، ایــن اتفــاق 
ــم  ــک فیل ــی ی ــد و داســتان تخیل می افت
بــه  واقعــی  رنگ و بویــی  ســینمایی 
خــود می گیــرد. انــگار کــه ســازنده گان 
ــان  ــتان محصول ش ــرای داس ــم، ماج فیل
را قبــاًل در خــواب دیــده انــد و حاال آن 
خــواب رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفته 
ــودربرگ  ــتیون س ــت« اس اســت. »عفون
ــه  ــینما ک ــار س ــی تب ــاز کانادای فیلم س
ــد،  ــی ش ــران عموم ــال ۲۰۱۱ اک در س
کــه  فیلم هاســت  همیــن  از  یکــی 
ــه شــکلی  ــا را ب ــروس کرون فاجعــۀ وی
ــود.  ــرده ب ــی ک ــاور پیش بین ــل ب غیرقاب

امــا ایــن تنهــا محصــول صنعــت ســینما 
ــی  ــی دقیق ــن پیش گوی ــه چنی نیســت ک
ــد. ــه می ده ــده را ارای ــی در آین از اتفاق

هــر زمــان کــه رخــدادی واقعی درســت 
ــینمایی  ــم س ــک فیل ــی ی ــودن پیش بین ب
ــاره  ــر دوب ــل نظ ــد، اه ــد می کن را تایی
ــه  ــد ک ــد می کنن ــه تاکی ــن نکت روی ای
ســینما و هنرمنــدان آن را بایــد جدی تــر 
ــاور  ــل ب ــتان های غیرقاب ــت و داس گرف
ــا،  ــن فیلم ه ــی( ای ــر خیال ــه ظاه )و ب
ــا  ــد. حت ــرا دارن ــی واقع گ ــگ و روی رن
ــه  ــر رفت ــران جلوت ــی از تحلیل گ برخ
و می گوینــد سیاســتمداران و فعــاالن 
اقدامــات  برخــی  بایــد  اجتماعــی 
خــود را بــا فیلم هــای هشــداردهنده 
ــوع  ــد از وق ــا بتوانن ــد ت ــگ کنن هماهن
آنچــه کــه ایــن فیلم هــا دربــاره اش 
ــد. ــری کنن ــد، جلوگی ــدار می دهن هش

ــروس  ــت اگــر بعــد از شــیوع وی عفون
می شــد،  عمومــی  اکــران  کرونــا 
همــه گان می گفتنــد فیلــم داســتانش 
را بــا الهــام از ایــن واقعــه گرفتــه 
ــن  ــس و ای ــت برعک ــا واقعی ــت؛ ام اس
ــتانش  ــا داس ــرای کرون ــه ماج ــت ک اس
را از ایــن فیلــم برداشــت کــرده اســت! 
ــد از  ــال بع ــا هشــت س ــروس کرون وی
نمایــش عمومــی فیلــم ســودربرگ، 
ــا را در  ــورهای دنی ــه کش ــن و بقی چی
ــرده  ــرو ب ــی ف ــرت و نگران بهــت و حی

ــت. اس

 داستان چندالیه
ایــن درام دلهــره آور و تعلیقــی کــه 
وارنــر  بــرادران  شــرکت  محصــول 
ــران  ــکوهی از بازیگ ــع باش ــت، جم اس
ــای  ــینما را در نقش ه ــک س ــه ی درج
ماریــون  دارد.  خــود  مختلــف 
زمــان  در  کــه  فرانســوی  کوتــالر 
ــه  ــورد توج ــم م ــی فیل ــش عموم نمای
ــار  ــود، در کن ــدان ب ــاگران و منتق تماش
مــت دیمــون، گیوینــت پالتــرو، جــودال، 
ــبرن و  ــس فیش ــلت، الورن ــت وینس کی
ــتند.  ــت هس ــران عفون ــر ال بازیگ جنیف
ــارۀ بازگشــت یکــی  ــم درب داســتان فیل
از  ســفری  از  آن  شــخصیت های  از 
هنــگ کنــگ اســت. بــه زودی مشــخص 
می شــود او یــک بیمــاری ناشــناخته 
را بــا خــودش از هنــگ کنــگ بــه 
بــه زودی  اســت.  آورده  ســوغات 
وســیعی  ســطح  در  ویــروس  ایــن 
پخــش می شــود. تــالش پزشــکان و 
ــروس  ــایی وی ــرای شناس ــمندان ب دانش
ــتان  ــا داس ــا آن، ب ــه ب ــای مقابل و راه ه
بــه  مبتالیــان  زنده گــی خانواده گــی 
ــراه  ــره خــورده و هم ــروس گ ــن وی ای

. می شــود

 الهام از واقعیت ها؟
ســودربرگ داســتانی چندالیــه را بــا 
ــه  ــوع ارای ــخصیت هایی متن ــور ش حض
دیگــر  شــبیه  درامــی  تــا  می دهــد 
ــد.  ــق کن ــود خل ــق خ ــاخته های موف س
ــزو  ــه، ج ــت چندالی ــیوه روای ــن ش ای

حســاب  بــه  فیلم ســاز  کار  ســبک 
ــی  ــص خوب ــه در آن تخص ــد، ک می آی
دارد. اســکات زد برنــز کــه ســال ۲۰۰۹ 
»خبرچیــن« را بــا ســودربرگ کار کــرده 
ــروس  ــک وی ــترش ی ــده گس ــود، ای ب
ــا ســودربرگ  ــکا را ب ــاک در امری خطرن
ــاز از  ــتقبال فیلم س ــد. اس ــرح می کن مط
ــا  ــان میلیون ه ــه ج ــکی ک ــی پزش درام
ــدازد، باعــث  ــه خطــر می ان انســان را ب
ــگارش  ــز ســریعًا کار ن ــا برن می شــود ت
ایــن  کنــد.  شــروع  را  فیلم نامــه 
از  را  داســتان  ایــده  فیلم نامه نویــس 
ــی  ــون اپیدم ــم چ ــخ ه ــد رخ داد تل چن
اپیدمــی  و   ۲۰۰۳ ســال  در  ســارس 
فلــو در ســال ۲۰۰۹ گرفتــه بــود. برنــز 
ــرا،  ــتان واقع گ ــک داس ــه ی ــرای ارای ب
همــکاران  از  شــماری  ســراغ  بــه 
ســازمان بهداشــت جهانــی رفتــه و 

می گیــرد. آنــان  از  مشــاوره هایی 

 درام واقع گرا
نکتــۀ تلــخ ایــن اســت کــه کلیــد 
فیلم بــرداری عفونــت اواســط ســال 
۲۰۱۰ در هنــگ کنــگ زده می شــود. 
جنــوا  لنــدن،  آتالنتــا،  شــیکاگو، 
مقصدهــای  فرانسیســکو  ســان  و 
هســتند.  فیلــم  ســازنده گان  بعــدی 
ــنوارۀ  ــت در جش ــش عفون ــن نمای اولی
بین المللــی فیلــم ونیــز ۲۰۱۱ بــود، 
جایــی کــه مــورد اســتقبال بــاالی 
منتقــدان قــرار می گیــرد. چنــد روز 
بعــد، اکــران عمومــی فیلــم در امریــکا و 

ــود.  ــاز می ش ــا آغ ــه کشــورهای دنی بقی
بــا توجــه بــه هزینــۀ تولیــد ۶۰ میلیــون 
ــروش  ــره آور، ف ــن درام دله ــرب ای دال
را  آن  دالــری  میلیــون   ۱۳۶ جهانــی 
می تــوان فروشــی خــوب و مقبــول 
بــرای یــک کار غیرتجــاری و تلــخ 
ارزیابــی کــرد. ســودربرگ آن زمــان 
اعــالم کــرد بــه دنبــال ســاخت درامــی 
ــده  ــتان تکان دهن ــک داس ــرا از ی واقع گ
و دلهــره آور بــوده اســت. بــه گفتــۀ او، 
ــارۀ  ــته درب ــد داش ــم قص ــتان فیل داس
مــردم جامعــه و  ســالمت عمومــی 
ــی  ــک اپیدم ــه ی ــش دانشــمندان ب واکن
کنــد.  پزشــکی صحبــت  خطرنــاک 
ــز  ــر او و برن ــود اگ ــد ب ــب خواه جال
ــکی  ــی و پزش ــی علم ــارۀ پیش گوی درب
بــه گفت وگــو  بــا رســانه ها  خــود 

بنشــینند.

 تئوری توطئه؟
ــا ماجــرای  شــباهت داســتان عفونــت ب
کرونــا، بــازار طرفــداران تئــوری توطئــه 
را هــم داغ کــرده اســت. آنهــا کــه 
ــک  ــال ی ــه دنب ــی ب ــر اتفاق ــس ه در پ
تئــوری پنهــان هســتند، بــا توجــه 
ــب  ــب و غری ــباهت عجی ــن ش ــه ای ب
صحبــت از »مســایل پشــت پــرده« 
و ایــن جــور چیزهــا می کننــد. بــه 
بــاور ایــن گــروه، ماجــرای کرونــا 
ــتباه  ــک اش ــی و ی ــاق معمول ــک اتف ی
ــا  ــا ب ــت. آنه ــد آدم نیس ــب چن از جان
ــور  ــخت دو کش ــت س ــه رقاب ــاره ب اش
ــی  ــازار بین الملل ــن در ب ــکا و چی امری
ــکا  ــه امری ــی ک ــاد و ضربه های و اقتص
از طــرف چیــن خــورده، بــه ایــن 
ــا  ــه کرون ــد ک ــاره می کنن ــوع اش موض
امریکایی هــا  صادراتــی  محصــول 
طرفــداران  چینی هاســت!  بــرای 
ــی  ــد برخ ــا می کنن ــه ادع ــوری توطئ تئ
طیــف  می توانــد  )کــه  امریــکا  در 
وســیعی از سیاســتمداران و مالــکان 
شــرکت های بــزرگ اقتصــادی را در 
ــتان  ــری از داس ــا بهره گی ــرد( ب ــر بگی ب
ــد  ــه ان ــم گرفت ــت، تصمی ــم عفون فیل
ــم  ــم را در عال ــتان فیل ــای داس ماجراه
ــد.  ــا بیاورن ــر چینی ه ــر س ــت ب واقعی
ــرای  ــد ب ــازی نمی بینن ــروه نی ــن گ ای
ادعای شــان دالیــل زیــادی بیاورنــد. 
ــارۀ فیلــم  آنهــا می گوینــد تماشــای دوب
ســودربرگ می توانــد همــه گان را از 

ــد! ــن کن ــا مطمی ــن ادع ــت ای صح

چـه کسـی کـرونا را سـاخت؟
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از الهیات وصل تا الهیات فصل:

تبیینالهیاتیغوغاساالریدینگریزانودینمداران
دارویـن معتقد بـود به علت محدودیت منابع زیسـتی 
جانـداران  زنـده،  موجـودات  جمعیـت  بـه  نسـبت 
همـواره درگیـر رقابتی بـرای زنده مانـدن در طبیعت 
کـه  اسـت  قوی تـر  موجـود  نهایـت،  در  و  هسـتند 
شـانس زنـده مانـدن را دارد. گزینـش افـراد برتر یک 
نـوع توسـط طبیعـت باعث می شـود تـا افـرادی زنده 
بماننـد کـه مناسـب ترین اندام هـا و برتریـن قابلیت ها 
را بـرای سـازگاری بـا شـرایط محیـط زیسـت دارند. 
در ایـن فراینـد، قابلیت هـای فردی و توان سـازگاری 
افـراد، از طریـق وراثـت بـه نسـل بعدی منتقـل و در 
نسـل های بعـد تقویت می شـود. بنابراین، »تنـازع بقا« 
و »انتخـاب طبیعـی« دو محـور مهم نظریـه داروین به 

می رود. شـمار 
ایـن فرضیـه، تکامـل انـواع موجـودات را از آغـاز تا 
عالی تریـن حلقـه یعنـی انسـان با سـه گـزاره مترتب 

بـر یکدیگـر، در فرآینـدی معیـن تبییـن می کند:
گـزاره اول: پیدایـش حیـات بـر روی کـره زمیـن از 
طریـق وقـوع تحوالتی در مواد بی جان و شـکل گیری 

اولیـن تک سـلولی های سـاده بوده اسـت.
گـزاره دوم: موجـودات زنـده رونـدی تکاملی داشـته 
انـد. ایـن روند به دو شـکل صـورت پذیرفته اسـت: 
الـف( تکامـل جزئـی درون گروهـی در اعضـای یک 
گونـه. ب( تکامـل افـرادی از اعضـای یـک گـروه 

جانـدار و تبدیـل شـدن آن هـا بـه گونـه جدید؛
گـزاره سـوم: انسـان بـه عنـوان یک نـوع پیشـرفته با 
هوشـمندی و توانایی هـای برجسـته نسـبت بـه دیگر 
انـواع در زمـره ایـن روند تکاملی قرار داشـته اسـت.
دارویـن اگرچـه خـود یک مؤمن مسـیحی بـود، و در 
اخیـر عمـر کتـاب مقـدس را بـه سـینه گرفـت و از 
ایـن دنیـا خـدا حافظـی کـرد. امـا تئـوری او، پاسـخ 
بـه کیسـتی نخسـتین آفریـدگار جهـان و انسـان را 
نمی دهـد، بلکـه بـه آفرینـش تصادفـی جهـان اشـاره 
تئـوری  ایـن  بـرای  بـزرگ  کـه خـود ضعـف  دارد 
اسـت، زیـرا هدفمندی جهـان و انسـان را تبیین کرده 

نمی توانـد.
امـروزه در اکثریـت مطلق دانشـگاه های جهـان نظریه 
و  مـدارس  در  می شـود،  تدریـس  دارویـن  تکاملـی 
مکاتـب جهـان بـه ویژه اروپـا و امریـکا  ایـن نظریه 
ذهـن  بـه  خلقـت  نظریـه  علمی تریـن  عنـوان  بـه 
دانش آمـوز و دانشـجو تزریـق می شـود. در امریـکا 
علیـه ایـن تئـوری از سـوی مسـیحیان صدهـا بـار 
تقابل در سـطح علمی و فلسـفی و همچنان در سـطح 
صـورت   ... و   بیلبوردهـا  رسـانه ها،  تظاهرات هـا، 
گرفتـه اسـت، حتـی باعث شـده اسـت که مدارسـی 
وجـود داشـته باشـد کـه در آن تئـوری تکامـل انواع 

دارویـن تدریـس نشـود.

ربـط این تئـوری به رویکـرد دیـن ورزی دین گریزانه 
نخسـتین  پرسـش  نظریـه  ایـن  کـه  اسـت  طـوری 
نمی کنـد،  طـرح  را  انسـان  و  جهـان  آفریـدگار 
بدین گونـه در ذهـن دانش آمـوز و دانشـجو پرسـش 
ندانم انـگاری  بـه  او  و  نمی گیـرد،   شـکل  خلقـت 
و غفلـت و ناآگاهـی از طـرح چنیـن پرسـش هـای 
بنیادیـن، عـادت می کنـد. سـخن دیگر آنکه، سـاینس 
نیـز در مـورد نظریـه خلقـت و نخسـتین آفریـدگار 
یعنـی خـدا، خـود را خنثـی فـرض می کنـد، و بدین 
ندانم انـگاری و الادری گـری می کنـد. ابـراز  گونـه 
غلبـه آموزشـی تئـوری دارویـن، همـراه بـا هم زمانی 
و هم مکانـی بـا ساینتیسـم و  در خـالل بیشـتر از یک 
قـرن و نیـم و یـا بیشـتر و کمتـر از آن، در سراسـر 
اروپـا و امریـکا و  بالتبـع آن در کشـورهای جهـان 
سـوم، باعـث پیدایش یک نـوع »الهیـات ندانم انگاری 
یـا الادری گـری« کـه خود یک نـوع »الهیـات فصل« 
اسـت، منجر شـده اسـت. دشـوار  اسـت که بتوان از 
ایـن نـوع الهیـات ندانم انـگار، رسـالت فصـل شـکل 
انسـان  باعـث دوری  بـه طـور طبیعـی  امـا  بگیـرد، 
اروپایـی و امریکایـی از خـدا و دیـن شـده اسـت،  و 
در کنـار فلسـفه اومانیسـم و ساینتیسـم بی نیـازی این 
انسـان از خـدا و دیـن را تداعـی کرده اسـت. انسـان 
غربـی امـروزه بـا روح دین گریـزی و ندانـم انگاری 

زندگـی می کنـد.
طرفـه وجالـب آنکـه، مارکسیسـم از آن رو کـه در 
بسـته مانیفسـتی خود، پاسـخی بـرای فلسـفه خلقت 
نداشـت، و در آنجاهایـی کـه مارکسیسـم بـه قـدرت 
بـود،  عمیـق  و  گسـترده  دینمـداری  بسـتر  رسـید، 
بـا تحریفـات  دارویـن  تئـوری  از  آن  بـا  مقابلـه  در 
از تئـوری  مارکسیسـتی اسـتفاده کـرد و بدین گونـه 
دارویـن »الهیات فصل« و »رسـالت فصـل« پدیدآورد.
گونـه ای دیگـری،  از رویکرد دیـن ورزی دین گریزانه 
و دین سـتیزانه، سکوالریسـم ، یا دنیایی شـدن اسـت. 
تغذیـه  ساینتیسـم  و  اومانیسـم  از  کـه  سکوالریسـم 
می کرد، در گام نخسـت، مسـأله جدایی دین از اقتصاد 
پدیـد آمـد و به گفتـه ماکس وبـر، پیدایش لوتریسـم 
کـه خوانـش غیر کاتولیکـی کتاب مقدس بـود، باعث 
شـکل گیری سـرمایه داری گردیـد و روح اقتصـادی 
انسـان غربـی را از آموزه هـای اقتصـادی کلیسـا جدا 
کـرد. ایـن مسـئله بعد تر به سیاسـت کشـانیده شـد و 
شـعار »جدایـی دیـن و سیاسـت« سـر داده شـد، کـه 
نماد شـناخته شـده سکوالریسـم به شـمار مـی رود و 
سـطحی از سکوالریسـم اسـت که بیشـتر مردم با آن 
آشـنائی دارنـد.  در ایـن فرایند نه تنها اینکه سیاسـت 
و حکومـت را از آموزه هـای دینـی جـدا کردند، بلکه 
اجـازه حضور  روحانیون مسـیحی در سیاسـت ورزی 

را ممنـوع و قدغـن کردنـد. بـا سـکوالر شـدن دنیای 
سیاسـت و حکومـت، سکوالریسـم به حـوزه حقوق 
و قانونگـذاری نیـز کشـانیده شـد. در ایـن فرایند بود 
کـه آرام آرام بـا طـرح تفکیـک حـوزه خصوصـی و 
حـوزه عمومـی، حتـی خانـواده را کـه حـد فاصـل 
میـان حـوزه عمومـی و حـوزه خصوصـی اسـت، نیز 
سـکوالر کردنـد، خانـواده تقـدس خـود را از دسـت 
انتقال دهنـده  کـه  نسـلی  ارتبـاط  بدین گونـه  و  داد 
آموزه هـای دینـی از یـک نسـل بـه نسـل دیگـر بود، 
ازهم-گسسـت. اخالق جنسـی که بسـیار حساسـیت 
برانگیـز بـود، بـا طـرح بیولوژیـک بودن آن از سـوی 
ایـن  و  داد،  دسـت  از  را  فرویـد، حساسـیت خـود 
انجـام  نیـز سـکوالر و دین گریـز شـد. سـر  حـوزه 
حـوزه اخـالق نیـز سـکوالر شـد. امـروزه در دنیـای 
انـدک دارد،  بُـرد  غـرب، اخـالق دینـی و مذهبـی، 
و اگـر هـم سـخن از اخـالق باشـد، هـدف اخـالق 
فلسـفی و سـکوالر، فـارغ از خـوف و رجـای الهـی 
اسـت. بدین گونـه حلقه هـای سـکوالریزم کامل شـد 
 و دنیـای غـرب سراسـر دنیـای سـکوالر و دین گریـز 
شـد. امـروزه تفکـر حاکـم برغـرب ندانم انـگاری و 
الادری-گـری و بـه اصطـالح قرآنی »غفلت« اسـت، 
کـه خـود یـک برهـوت و یـک بیابـان دین گریزی و 

خدا گریـزی بـه شـمار اسـت.
در جهـان مسـلمانی، نخسـتین جرقه هـای دین ورزی 
دین گریزانـه زمانـی پیدا شـد که مسـلمانان پیشـرفت 
غـرب را در عرصـه نظامی و تکنولوژی با چشـم سـر 
مشـاهده کردنـد. پرسـش بنیادیـن اینکـه چـرا غرب 
پیشـرفت کـرده اسـت و مـا عقـب مانده  ایـم؟ پاسـخ 
هـای گوناگـون بـه خـود گرفـت، از جمله دو پاسـخ 
در برابـر هـم. پاسـخ نخسـت اینکـه چـون از قـرآن 
و سـنت و شـریعت دوری گزیده-ایـم، بنابرایـن، بـه 
اینکـه  ایـم و پاسـخ دیگـر  عقب ماندگـی سـیرکرده 
چـون به دین و سـنت های کهنه چسـپیده ایـم، از این 
رو عقـب مانـده ایـم. پاسـخ نخسـتین به سـید جمال 
الدیـن افغانـی نسـبت داده می شـود، کـه حرکت های 
دینمدارانـه بـه نحـوی از انحاء تا امروز در پی پاسـخ 
او بـه وجـود آمده اند. پاسـخ دوم به سـر سـید احمد 
خواهـی  امـروزه  کـه  می شـود،  داده  نسـبت  خـان 
نخواهـی حرکت هـای دیـن ورز دین گریزانـه از نظر 

تبارشناسـی بـه او می رسـند.
بـه نظـر می رسـد، پاسـخ سـید جمـال الدیـن افغانی 
بـه دل تـوده مـردم و دینمـداران نشسـت و پاسـخ 
سـر سـید احمـد خـان بـه دل حاکمـان خـوش آمد. 
از حرکـت سرسـید احمـد خانـی بـه غرب گرایـی و 
غرب زدگـی و تغریـب تعبیـر می شـود. غـرب گرایی 
و غرب زدگـی، نخسـتین حرکتـی اسـت کـه »الهیات 

فصـل کامـل« سـر داد و  بـا »رسـالت فصل سـخت« 
در برابـر دیـن ورزی دینمدارنـه ایسـتاد. ایـن حرکت 
در بسـیاری از کشـورهای مسـلمانی، توفیـق رسـیدن 
بـه حکومـت یافـت و در چارچـوب پروژه های کالن 
خدازدایـی و دین زدایـی از زندگـی و حکومـت مردم 
مسـلمان، خود را به نمایش گذاشـت. جریان سیاسـی 
نـام  بـه  ایـن حرکت هـای دیـن ورزی دین سـتیزانه 
کمـال اتاتـورک گره خورده اسـت، از آنجا که کشـور 
او در قـدرت و شـوکت در زمـان عثمانی هـا نمـاد 
مسـلمانان بـود، به همیـن ترتیب در زمـان جمهوری 
و  پیشـرفت  نمـاد  او  جمهـوری  ریاسـت  و  ترکیـه 
حرکت توسـعه برای حاکمان کشـوری های اسـالمی 
بـه شـمار رفـت و ایدئولوژی او به کمالیسـم مشـهور 
شـد. بسـیاری از کشـورهای مسـلمان از الگـوی او 
پیـروی کردنـد، ایـن حرکـت را در ایـران رضاخـان 
تقلیـد کـرد که بـه علت قـدرت نظامـی و دیکتاتوری 
اش چـون کمـال اتاتورک بـه پیروزی هایی نایل شـد 
و در افغانسـتان توسـط شـاه امـان اهلل تقلیـد شـد که 
بـه امانیسـم شـهرت یافت و »رسـالت فصل سـخت« 
را در پیـش گرفـت، امـا بـه علـت ضعـف دولـت و 
قـدرت نظامـی او، در افغانسـتان نـاکام مانـد، و در 
جهـان اسـالم، ایـن از نخسـتین شکسـت های الهیات 
فصـل در برابـر الهیـات وصـل بـود. دوبـاره در زمان 
صـدارت سـردارداؤدخان برنامـه او پی گرفتـه شـد و 
بـه پیـروزی رسـید. سـرانجام ایـن برنامـه بـا الگوی 
مارکسیسـم لیننیسـم بـا رسـالت فصـل سـخت،  در 
کودتـای 7 ثـور پـی -رفتـه شـد، امـا بـا جهـاد مردم 
بـه  فصـل  الهیـات  دوبـاره  آن  برابـر  در  افغانسـتان 
شکسـت مواجـه شـد. الگـوی مارکسیسـتی رویکـرد 
دیـن ورزی دیـن سـتیزانه در قالـب جمهوریت هـای 
دیکتاتـوری در بسـیاری از کشـور های مسـلمان مانند 
عـراق، سـوریه، مصـر، یمـن و ... بـه تجربـه گرفتـه 
شـد و بـا رسـالت فصل سـخت، بـر دینمـداران چی 

ظلم هایـی کـه روا نداشـت.
ایـن  غرب گـرا،  فصـل  الهیـات  جالـب،  نـکات  از 
اسـت کـه بازهـم ایـن  زن بیچـاره را نشـانه گرفتنـد 
و بـرای بـه نمایـش گذاشـتن الهیـات فصـل شـان به 
نهضـت »کشـف حجـاب« پرداختنـد و در ایـن راه 
چـی سـتم هایی کـه بـر سـنت مـردم و زنـان بیچـاره 
روانداشـتند. توگویـی کـه زنـان بـرای ایـن آمـده اند 
کـه هـر بـاری و هرجایـی و در هـر اندیشـه و مکتبی 

نمادهـای ایدیولوژیـک مـردان را نمایندگـی کننـد.
دیـن ورزی  از  دیگـری  الگویـی  اسـالم،  جهـان  در 
دین گریزانـه نیـز تجربه شـد، و آن الگوی نواندیشـی 
دینـی در قالـب قرائت هـای جدیـد از اسـالم اسـت.

هجرت اهلل جبرئیلی

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

چاپ: مطبعه امام

ترامــپ،  دونالــد  ســاالنۀ  ســخنرانی 
بــه  معــروف  امریــکا،  رییس جمهــور 
ــه  ــه روز س ــور« ک ــت کش ــخنرانی وضعی »س
ــوع  ــاید در ن ــد، ش ــزار ش ــو برگ ــنبه ۱۵ دل ش
در  حواشــی  عجیب تریــن  از  یکــی  خــود 
نطــق  امریــکا و  تاریــخ ریاســت جمهوری 
ــتیو  ــد. »اس ــور باش ــن کش ــور ای رییس جمه
»جــف  و  مــورگان«  »دیویــد  هوالنــد«، 
میســون« گزارشــگران رویتــرز در گــزارش 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــات و حواش ــروری اتفاق ۴ فب
ســخنرانی ترامــپ را »نزاعــی تلــخ« میــان 
رییــس  پلوســی،  نانســی  و  رییس جمهــور 

نامیدنــد. نماینــده گان،  مجلــس 
ــب  ــون بم ــه همچ ــود ک ــه ب ــیه چ ــن حاش ای
جهــان  خبــری  رســانه های  و  امریــکا  در 
ایــن گزارشــگران می نویســند،  صــدا داد؟ 
پــس از آنکــه دونالــد ترامــپ- پیــش از آغــاز 
ــتش را  ــه دس ــی ک ــا پلوس ــخنرانی اش - ب س
ــپ دراز  ــمت ترام ــه س ــت دادن ب ــرای دس ب
کــرده بــود، دســت نــداد، پلوســی نســخۀ کپــی 
ــه  ــور را ک ــخنرانی رییس جمه ــن س ــدۀ مت ش
در اختیــارش قــرار داده شــده بــود، پــاره کــرد 
و آن را یــک »ســخنرانی متقلبانــه« خوانــد. 
پلوســی پــس از ایــن ســخنرانی به خبرنــگاران 
ــن  ــا در نظرگرفت ــردم. ب ــاره اش ک ــت: »پ گف
گزینه هــای دیگــر ایــن مودبانه تریــن کاری 
ــپ در ســخنرانی  ــه انجــام شــد.« ترام ــود ک ب
ــه  ــخنی ب ــتیضاح س ــود از اس ــی خ ۸۰ دقیقه ی
ــاورد، امــا زخم هــای ناشــی از »نبــرد  ــان نی می
ــی  ــه گونه ی ــود ب ــاًل مشــهود ب اســتیضاح« کام
کــه هم قطــاران جمهوری خــواه در حالــت 
ــی  ــد در حال ــویق می کردن ــتاده او را تش ایس
کــه دموکرات هایــی کــه رای بــه اســتیضاح او 

ــد. ــته بودن ــًا نشس ــد عمدت داده بودن
ــه  ــتند ک ــون« نوش ــورگان- میس ــد- م »هوالن
از ســنای تحــت کنتــرل جمهوری خواهــان 

بابــت  را  ترامــپ  کــه  می رفــت  انتظــار 
و  کننــد  تبرئــه  قــدرت  از  سوءاســتفاده 
طــی رای دهــی در روز چهارشــنبه کنگــره 
ــال،  ــر ح ــد. در ه ــاب بیندازن ــد نص را از ح
ــی  ــول در معرف ــالف روال معم ــی، برخ پلوس
و  »خانم هــا  گفــت:  فقــط  رییس جمهــور، 
متحــده  ایــاالت  رییس جمهــوری  آقایــان، 
ــر  ــی اســت کــه رســم ب ــکا«. ایــن درحال امری
ــده گان  ــس نماین ــس مجل ــه ریی ــن اســت ک ای
ــده  ــاالت متح ــوری ای ــور رییس جمه ــن ط ای
را بــه حضــار معرفــی کنــد: »اعضــای کنگــره، 
مفتخــرم کــه رییس جمهــوری ایــاالت متحــده 
را معرفــی کنــم«. ســخنرانی وضعیــت کشــور 
ــرای  ــاالنه ب ــی س ــوم لحظه ی ــور مرس ــه ط ب
آتش بــس سیاســی اســت، امــا مراســم امســال 
نشــانگر جنگــی سیاســی بــود کــه در آســتانۀ 
ــور  ــن کش ــر ای ــر، سراس ــاه نوامب ــات م انتخاب
ــرز  ــگران رویت ــت. گزارش ــه اس ــرا گرفت را ف
نوشــتند پــس از ایــن اتفــاق، پلوســی در 
ــه  ــرد ک ــر ک ــی را منتش ــود عکس ــت خ تویی
در آن وی دســت خــود را بــه ســوی ترامــپ 
دراز کــرده و افــزود: »دموکرات هــا هرگــز 
ــاه  ــام کار را کوت ــرای انج ــتی ب ــت دوس دس
ــا  ــا ت ــرد ForThePeople#. م ــد ک نخواهن
ــای  ــن زمینه ه ــرای یافت ــم ب ــه بتوانی ــی ک جای
مشــترک تــالش می کنیــم امــا جایــی کــه 
ــتاد  ــم ایس ــود خواهی ــع خ ــر موض ــم ب نتوانی
کــه  داد  نشــان  تنــش  ایــن   .»#SOTU
پیشــرفت های قانونــی اندکــی را در انتخابــات 
انتظــار  بایــد  پیــش رو  ریاســت جمهوری 

ــیم. ــته باش داش
پرونــدۀ اســتیضاح ترامــپ، احساســات تلــخ و 
تیــز میــان ترامــپ )ســتارۀ تلویزیونــی ســابق 
پلوســی  و  محافظــه کار(  سیاســت مدار  و 
)لیبــرال کالیفرنیایــی( را الاقــل طــی دورۀ 
ــرده  ــپ تشــدید ک اول ریاســت جمهوری ترام

ــا  ــود باره ــای خ ــپ در رقابت ه ــت. ترام اس
ــرده  ــاب ک ــه« خط ــی دیوان ــی را »نانس پلوس
اســت. گزارشــگران رویترز نوشــتند، حواشــی 
ــد،  ــن آن می چربی ــر مت ــپ ب ــخنرانی ترام س
ــروع  ــکا ش ــور امری ــی رییس جمه ــرا وقت زی
ــنا  ــان س ــرد، جمهوری خواه ــخنرانی ک ــه س ب
ــال  ــار س ــاد »چه ــده گان فری ــس نماین و مجل
دیگــر« ســر می دادنــد. در مقابــل، وقتــی 
ترامــپ اعــالم کــرد کــه »وضعیــت کشــور مــا 
قوی تــر از پیــش اســت« دموکرات هــا بــه 
ــکان  ــر ســر خــود را ت نشــانۀ تاســف و تحقی
ــپ  ــر ترام ــت س ــه پش ــی ک ــد. پلوس می دادن
ــا صورتــی عبــوس و چهــرۀ درهــم نشســته  ب
نســخه  ترامــپ،  هنــگام ســخنرانی  بــود، 
ســخنرانی او را تــورق می کــرد. ایــن گــزارش 
می افزایــد ترامــپ خــود را نامــزدی برتــر 
ــد  ــد و معتق ــا( می دان ــود )اوبام ــلف خ از س
ــش  ــادی و افزای ــد اقتص ــته رش ــت توانس اس
ــاورد. ــان بی ــه ارمغ ــکا ب ــرای امری ــغل را ب ش

ــت:  ــخنرانی اش گف ــی از س ــپ در بخش ترام
»در ســه ســال اول، مــا ذهنیــت افــول امریــکا 
را از میــان بردیــم و زوال سرنوشــت امریکایــی 
براســاس گــزارش  را هــم کنــار زدیــم«. 
رویتــرز، بســیاری از زنــان دموکــرات بــه 
مناســبت یــادآوری جنبــش حــق رای زنــان در 
ــن  ــر ت ــفید ب ــای س ــش، لباس ه ــال پی ۱۰۰ س
ــدۀ  ــت نماین ــه هف ــی ک ــد در حال ــرده بودن ک
ســخنرانی  در  از حضــور  هــم  دموکــرات 
ســاالنه ترامــپ ســر بــاز زدنــد از جملــه 
ــن  ــز. ترامــپ از ای ــو کورت الکســاندریا اوکازی
ســخنرانی اســتفاده کــرد تــا  تصریــح کنــد کــه 
ــی  ــا طرح ــی دموکرات ه ــۀ همه گان ــرح بیم ط
سوسیالیســتی بــرای ورشکســته کــردن کشــور 

ــود. ب

نـزاع تلـخ
دعـوای تـرامپ و پلـوسـی

هارون مجیدی

پدردوبارگریست
ــی وارد  ــتان داعش ــی از تروریس ــال، گروه ــل امس ۳۱ حم
ســاختمان وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی شــده و 
شــش ســاعت بــا نیروهــای امنیتــی بــه درگیــری پرداختنــد. 
ــن وزارت  ــده گان ای ــن از مراجعه کنن ــه، ۱۰ ت ــن حادث در ای
نیــز بــه شــهادت رســیدند . در میــان شــهیدان شــیما فخــری، 
همســر اســتاد حســین فخــری نیــز شــامل بــود. بانــو فخــری 
رفتــه بــود تــا تحایفــی را بــرای نواســه ها و دختــراِن 

ــه آن طــرف آب هــا بفرســتد. مســافرش ب
ــن  ــر ای ــهیدان دیگ ــو فخــری و ش ــپاری بان مراســم خاک س
حادثــه بازتــاب فــراوان رســانه یی یافــت. در گزارشــی 
ــد،  ــر ش ــری نش ــهید فخ ــپاری ش ــم خاک س ــه از مراس ک
حســین فخــری تکیــده و خســته تر از پیــش بــه نظــر 
ــراق  ــه درد ف ــد ک ــاده می ش ــازه آم ــاید ت ــید ؛ او ش می رس
ــد کــه  ــر را از خاطــر بزدای ــون هن ــدش، همای ــد هنرمن فرزن
درد از دســت دادن همســر بــه ســراغش آمــد؛ بانویــی کــه 
ــقانه  ــترک، عاش ــی مش ــه از زنده گ ــه پنج ده ــک ب در نزدی
ــت و  ــون  صمیمی ــواده را کان ــرد و خان ــی ک ــا او زنده گ ب

ــاخت. ــادمانی س ش
ــنده  ــت و نویس ــن اس ــا ناممک ــن درده ــردن ای ــوش ک فرام
بــرای کــم ســاختن دردهــا، تنهــا راهــی کــه دارد ســپردن و 
ــدر  ــخ اســت. حســین فخــری در »پ ــرای تاری نوشــتن آن ب
ــه اش  ــت رفت ــزان از دس ــۀ عزی ــت«، فراق نام ــار گریس دوب
ــان شــیما فخــری،  ــن روایــت رم را نوشــته اســت. او در ای

ــر و حســین فخــری را نوشــته اســت. ــون هن همای
رمــان پــدر دوبــار گریســت، در واقــع روایتــی از زنده گــی 
یــک نویســنده کــه در عیــن حــال، مناصــب مهــم دولتــی را 
ــی کــه شــباهت های  ــز کار کــرده اســت، می باشــد؛ روایت نی
ــرزمین دارد؛  ــن س ــان ای ــه مردم ــی هم ــا زنده گ ــی ب فراوان
ــرای همــه بدبختــی، مهاجــرت و آواره گــی  چــون جنــگ ب
ــار آورد و در ایــن ســال ها، انتحــار و انفجــار هــزاران  ــه ب ب
خانــواده را بــه ماتــم نشــانده و آرزوهــای آنــان را خاکســتر 

ســاخته اســت.
حســین فخــری بــه عنــوان کســی کــه درد انقــالب و کودتــا 
و پادشاه گردشــی های چنــد دهــۀ افغانســتان را دیــده و 
ــان  ــن رم ــرده، در ای ــه ارث ب ــی از آن را ب ــای فراوان داغ ه
ــت.  ــرده اس ــت ک ــود را روای ــرات خ ــم دیدها و خاط چش
تمــام شــخصیت ها و اتفاقــات ایــن رمــان واقعــی انــد و بــه 
ــت ســال های پســین افغانســتان  ــان واقعی ــن رم ــی، ای عبارت

ــا زبــان داســتان بیــان کــرده اســت. را ب
حســین فخــری در کنــار موفقیــت در کارهــای رســمی اش، 
ــان فارســی اســت  ــات زب ــرکارِ ادبی یکــی از نویســنده گان پُ
ــاه، رمــان، نقــد و چندیــن  کــه در پهلــوی داســتان های کوت
ســفرنامه نیــز نوشــته اســت. پــدر دوبــار گریســت، روایــت 
ــه صفحــه 6 ــی...          ادام ــد کــه فخــری از جوان می کن


