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زمین خوانى

چرا با زلزله افغانستان همدردی نشد
محنتی که قورت داده شد

مینــا نصر: افغانســتان کشــوری به شــدت زلزله خیز اســت و 
دست کم در سه دهه گذشــته بر اثر زلزله، بیشتر از ۱۰ هزار نفر 
در آن کشته و زخمی شــده اند و هزاران خانواده سرپناه شان را 

از دست داده اند.
زلزله در خوست و پکتیکا و ننگرهار و کشته و مصدوم شدن 
نزدیک به هزار نفر، با واکنش های متفاوتی از سوی شهروندان 

روبه رو شد.
دو مسئله بیش از پیش جلب توجه کرد:

- واکنش هــا و احساســات منفــی و مثبــت و متفــاوت 
افغانستانی ها نسبت به یکدیگر

- نوع برخورد و واکنش طالبان نسبت به این حادثه غمگین.
فاجعه ای که در پکتیکا و خوست، جان دست کم هزار انسان 
را در چشــم به هم زدنی گرفت، صدها خانه  محقرانه  روستاییان 
فقیر و تنگدســت را به آوار تبدیل کــرد و صدها مجروح به جا 
گذاشــت، رخداد جدیدی نیســت. جنگ، در طول چهار دهه و 
خاصه در ۲۰ ســال اخیر، هر روز به طور میانگین صد کشــته و 
مجروح روی دســت مادران و خانواده های افغانستان گذاشته 
اســت. از این میان، ســهم والیــات جنوبی و شــرقی از خون، 
فقر، بی ســوادی، عقب ماندگی و آســیب های گوناگون ناشی از 
جنگ بیش از سایر مناطق کشــور بوده است ، اما همواره مورد 
بی توجهی و بی مهری قرار داشــته اند. جنوب و شرق قربانیانی 
بوده اند که حتی از همدردی و درک شــدن رنج شان نیز محروم 
بوده و در ســکوت و تنهایی و درماندگی، محنت شــان را قورت 
کــرده  اســت. به اختصــار، یکــی از عامالن و مســببان اصلی 
بی توجهی ســایر بخش های افغانستان به رنج ها و محنت های 
عمیق و خانمان سوز جنوب و شرق، کسان و گروهک هایی مثل 

مالعمر و مال هبت اهللا و اشرف غنی و امثال آنها بوده اند.
کسانی که با رویکردهای قبیله ای، فاشیستی و غیرانسانی در 
سیاســت و مناسبات قدرت، احساس همدردی و رابطه انسانی 
میان آدم هــا را از بین بردند. حتــی در بحبوحه همین فاجعه 
جگرخراش، آثاری از قهر و بی میلی به همدردی با مشــرقی و 
حتی یک رضایت پنهان از آنچه در آن اســتان ها رخ داده است، 

قابل رصد است.
چنین برخوردی با قربانی و آســیب دیده منصفانه نیست اما 
عواملی دارد. دم دســت ترین مصداق آن، انسان ُکشــی و بیداد 
است که از ماه ها به این  سو در پنجشیر و اندراب ها و در سراسر 
کشــور به صورت کل روی دست گرفته شده و مسببان و عوامل 
آن کســانی  هســتند که به لحاظ جغرافیا، تبــار و فرهنگ اکثرا 
به جنوب و شــرق تعلق دارند. افغانستان هرچند هیچ گاه یک 
دولت-ملت متحد و یکدست نبوده اما دست کم روابط عاطفی 
و همدردی طبیعِی میان انســانی در روان مردمانش جاری بود. 
اکنون به بدیمنی حضور و استیالی موجوداتی مثل طالب، حتی 
همان همدردی غریزی و طبیعِی انســانی نیز میان ساکنان آن 
دیار در حال افول است. طبیعت -که مسبب این زلزله است- را 
نمی توان مجازات و تنبیه کرد اما عامالن کشــتارها و جنگ های 
خانمان ســوز و مجریان مانیفســت وحشــت و بربریت نه تنها 
مجازات نشــدند و نمی شــوند که همواره کاخ نشین بوده اند و 

غرق در ثروت و مکنت و عیش و عشرت.
برخورد طالبــان بعد از زلزله هم ورای ایــن واقعیت نبود. 
پس از حادثــه زلزله، در رژیم طالبان چــون هیچ تجربه ای در 
امر امدادرسانی و مدیریت بحران در اثر حوادث طبیعی ندارند، 
جز تقلیل وضعیت به مســائل دینی و آرزوی بهشت برین برای 
کشــته ها که در بین مردم تبلیغ می شود، عمال هیچ رفتاری که 
همدردی و غم شــریکی آنان را با مردم این نواحی نشان بدهد، 
دیده نمی شــود. طالبان که کاری جز انتحار و انفجار و سرکوب 
زنان و اقلیت ها نداشــتند، در رویارویی با این پدیده ناکارآمدی و 

ضعف آشکار خود را به نمایش گذاشتند.

آقای رئیس دانشگاه در گفت وگو با رئیس  جمهور مطالب عجیبی گفته است. رئیس جمهور در بازتاب 
آن سخنان چنان به وجد آمده که شنوندگان از حیرت مبهوت و میخکوب ماندند؛ حیرت بیش از مخالفت 
بود! کســی گفتمانی تا به این حد خارج از واقعیت را از چنین افرادی باور نمی کرد. کســی باور نمی کرد 
رئیس بهداری شــهری که همه در یاد دارند چگونه در آتش کرونا می ســوخت، آن مصیبت و آن تقالی 
طاقت فرســای انســانی را فراموش کرده باشــد. جوانان طبیب و پرســتاری که در آتش شرف و انسانیت 
خاکســتر شــدند، فراموش شدنی نیســتند. آنها اولین ها بودند. کســی آن دختر زیبای کالچای را فراموش 
نمی کند که در الهیجان در مراقبت از بیماران همچون پروانه ســوخت و تندیس زیبایش تا ابد در دهکده 
رنج و برنج کنار مردمی که در پنجشنبه بازار شلوغ آواز زندگی خواهند خواند، برقرار خواهد ماند. سیمای 
آن پزشــک اورژانس، آن دکتر مهربان که در شــهر رشت در اوج تالش در خاک افتاد و... را کسی فراموش 
نمی کند. اینها درس شــرف و انســانیت را از آن خاک حاصلخیز گرفتند که تالش را همواره پاسخ می دهد 
و درس طــب را از دانشــکده طب و مکتب طبیبان مردمی کشــور و آن دیار گرفتند کــه با زرچه و ِفریاد* 

زیسته اند و آنها را به خوبی می شناسند!
کســی باور نمی کرد افتخار این پایمردی را به حســاب دیگران بنویسند . درحالی که جامعه بین المللی 
پزشــکی همواره با نقد، نظارت و پاالیش هرچه دقیق تر روش های درمان کرونا و بیماری های هم زمانش 
و انتشــار بین المللی نتایج مطالعاتش توانســت بحــران کرونا را کنترل کند، اما آنهــا حتی به ارزش نقد 

گفته هایشان که حداقل ارزش انسانی است نیز پی نبردند.
در آن گفت وگو که رئیس بازگویی می کرد، گویی به زبانی دیگر ســخن گفته بودند. گویی تازه داشــتند 
بــر این خاک ســوخته از کرونا نگاهی می انداختند و بــر قلب های زخمی التیام نیافته قدم می گذاشــتند. 

گفت وگویی بود با زبانی خاص که تنها خود اشاراتش را درمی یافتند.
راســتی چرا تصمیم گیران با گفتمان ما آن قدر بیگانه شــده اند؟ چرا عواطف و احساسات ما جایی در 
رفتار و گفتار آنها پیدا نمی کند؟ واقعیت آن است که رئیس یک دانشگاه در همه جای دنیا یا کامال نماینده 
و برگزیده دانشــگاهیان است یا منتخبی اســت از میان برگزیدگان دانشگاهیان که دولت منصوب می کند. 
با چنین قراری اســت که جمهور و رؤسای آن، هم از آنچه دانش می گوید، مطلع می شوند و هم از آنچه 

دانشگاهیان می خواهند! و از آنجا که دانشگاهیان در هر رشته ای بیشترین و منسجم ترین ارتباط را با مردم 
دارند، دولتمردان سعادت می یابند با برداشت هایی علمی از درد توده مردم آشنا شوند و تصمیم بگیرند.

استقالل دانشگاه اصل مهمی است که از دیرباز در کشور ما نادیده گرفته شده و فقدانش به یک عرف 
تبدیل شــده اســت. تنها زمانی که فردی منصوب مستقیم دولت، اداره دانشــگاه را بر عهده بگیرد، چنین 

گفت وگوی غریب و دور از فضای گفتمانی مردم امکان پذیر خواهد شد.
جامعه پزشکی کشور هیچ گاه منتظر قدردانی و سپاس نبوده است. قدردانی زبانی و مراسمی هم هیچ 
فایده ای ندارد. چنین نگاهی قادر به برآوردن بزرگ ترین آمال جامعه پزشــکی نیســتند که همانا «استقرار 
یک سیستم سراسری علمی و روزآمد خدمات سالمت برای آحاد مردم در یک مقیاس بین المللی» است. 
نه نیل به این هدف که تنها جهت گیری به سوی آن بزرگ ترین قدردانی از جامعه پزشکی است. برآشفتن 
جامعه پزشــکی و سایر فرهیختگان کشور به  دلیل خوف از آینده ای است که این تفکرات می تواند نه تنها 
برای ســالمت، بلکه برای کل کشور رقم بزند. پوزش به شیوه مدرن و بین المللی و نه یک قدردانی زبانی 

از جامعه پزشکی می تواند اندک امیدواری ای باشد به برگشت راه درست.
* زرچه و ِفریاد کلماتی گیلکی برای توصیف حاالت مختلف درد هستند.

گفت وگو در پیله
آن تقالی طاقت فرسای انسانی در مواجهه با کرونا از یاد رفته است ؟

آیا حاشیه های کن ادامه دارد؟ این سؤالی است که به دالیل مختلف 
پرسیده می شود. دیروز خبری درباره توقیف تئاتر «شب شک» در سالن 
«شهرزاد» که «نوید محمدزاده» تهیه کننده آن بود، منتشر شد. کارگردان 
جوان آن «امیرحســین بریمانی» که برای چهارمین بار می خواست این 
اثر را روی صحنه ببرد، از طریق مدیران ســالن «شهرزاد» مطلع شد که 
بلیت فروشــی آن بسته  شده است. او به ایسنا می گوید: «مرکز هنرهای 
نمایشــی به ســالن اعالم کرده که بلیت فروشی نمایش مان بسته شده 
اســت و ما هم منتظریم از ســوی مرکز هنرهای نمایشی برای تشکیل 
جلسه و گفت وگو درباره این موضوع خبرمان کنند». او توضیح می دهد 
که حدس گروه این است که دلیل این مسئله به حضور نوید محمدزاده 
در جشــنواره کن برمی گــردد. این نمایش قرار بود بــرای چهارمین بار 
روی صحنه برود و شــنبه چهارم تیر ماه اولین اجرای خود را در سالن 
«شــهرزاد» انجام داده بود؛ اما از صبح روز یکشــنبه بلیت فروشی آن 
تعطیل شــد. در پی توقف بلیت فروشی این اثر نمایشی، روابط عمومی 
اداره کل هنرهای نمایشی اعالم کرد: «عدم کسب مجوز تمدید و تبلیغ 
نمایــش، همچنین پخش بدون مجوز تبلیغات نمایش در بســترهای 
مختلف فضای مجازی، موجب بسته شــدن موقت سایت فروش بلیت 
نمایش از طرف اداره کل هنرهای نمایشی شده است. بدیهی است این 
مشکل با حضور کارگردان و رفع ابهامات موجود برطرف خواهد شد».

حــال باید منتظــر ماند و دید که این جلســه کــی و چگونه برگزار 
می شود و نتیجه آن چه خواهد بود؟

توقیف های دیگر
در این مدت البته غیر از اعالم قطعی توقیف فیلم «برادران لیال» 
به کارگردانی سعید روستایی از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، به 
نظر می رسد فیلم های دیگری در مرحله توقیف و نیمه توقیف هستند 
که در چند روز گذشــته اسامی چند تا از آنها از سوی خبرگزاری ایسنا 
به دالیل مختلف اعالم شــده است. به گزارش ایسنا، در بین بازیگران 
سینما چهره های زیادی هستند که دست کم یک فیلم توقیفی دارند؛ 
مثــل لیال حاتمی (قاتل و وحشــی)، امین حیایی (قاتل و وحشــی)، 
فاطمه معتمدآریا (صد ســال به این سال ها)، مریال زارعی (خرس و 
گزارش یک جشن)، پرویز پرستویی (خرس و صد سال به این سال ها)، 

رضا کیانیان (گزارش یک جشــن و صد ســال به این ســال ها)، طناز 
طباطبایی (ارادتمند؛ نازنین، بهاره و تینا و گزارش یک جشــن)، نیکی 
کریمی (خیابان های آرام) و اخیرا ترانه علیدوستی، نوید محمدزاده، 
پیمان معــادی (برادران لیــال). در میان این اســامی تقریبا می توان 
گفت که پرویز پرســتویی و فاطمه معتمدآریا رکورددار هســتند و در 
طول دوران کاری  خود بیشتر با توقیف فیلم های شان مواجه شده اند 
و حاال به نظر می رســد رضا عطاران را هم که در ســال های گذشته، 
حضــورش در یک فیلم فــروش آن را تضمین می کــرد، باید به این 

اسامی اضافه کرد. سال ۱۳۹۹ و در بحبوحه شیوع کرونا رضا عطاران 
دو فیلم «شیشلیک» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و «روشن» 
را به کارگردانی روح اهللا حجازی در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر 
داشــت؛ اولی یک فیلم کمدی و دومی یک فیلم اجتماعی؛ اما گویا 
«روشــن» که ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقــش اول مرد را برای 
عطاران به همراه آورد، وارد فهرست توقیفی ها شده است؛ اما نکته 
جالب توجه، بعضی اظهارات متناقض مســئوالن سینمایی است که 
تأکید دارند، ســازمان سینمایی در پی توقیف و ایجاد مانع برای اکران 
فیلم ها نیســت؛ اما در عمل اجازه اکران آنها صادر نمی شــود؛ حتی 
آنهایی که از دولت قبل پروانه نمایش دارند، مثل «چپ، راســت» و 
«شیشلیک». همچنین پروانه برخی فیلم های مجوزدار هم لغو شده 

و بعضــی هم که در انتظار مجوز بودند، مثل «خرس» و «قصیده گاو 
سفید» قاچاق شدند.

کلک سینما کنده است؟
یکی دیگر از دغدغه های امروز ســینماگران شرایط روز سینماست. 
اظهارنظرهــا به محدودیت های جدید اشــاره دارد شــاید با لحن طنز. 
مثل مهران احمدی یکی از بازیگران فیلم «روز ششــم» که در مراســم 
اکران مردمی گفت: «این روزها اوضاع سینما مانند سایر بخش ها خوب 
نیست و به نظر می رســد با این وضعیت در دو سال آینده کلک سینما 
کنده اســت و ما باید به دنبال کار دیگری برویم. من اتفاقا آشــپز خوبی 
هستم و شاید بتوانم در آینده به جای فعالیت در سینما آشپزی کنم؛ اما 
همچنان امیدوارم که اوضاع سینما بهتر از این بشود». علیرضا رئیسیان 
که اینک وارد عرصه تهیه کنندگی تئاتر شــده، معتقد اســت: «مدیران 
فعلی در هیچ رده ای دانش سینمایی و شناخت دقیق و درست و حتی 
ایده ای برای چگونگی مدیریت خود ندارند، البته برای ما که روشن است 
و این مســیر، مسیر به سرانجاِم خوب رســیدن نیست؛ ولی به هر حال 
ایده ای اســت که هم در تلویزیون، هم در شبکه نمایش خانگی و هم 
ســینما به صورت هماهنگ در حال اجراست؛ یعنی سخت گیری های 
بســیار شــدید و از طرف دیگر عــدم حمایت الزم صرفا فضــا را برای 
همان دو مدل فیلمی که توضیح دادم، مهیا می کند. این وضعیت اکثر 
فیلم ســازان متکی به درام اجتماعی یا فیلم های حرفه ای مســتقل را 

تحت فشار می گذارد».
عباس رافعی هم که در دو ســال گذشــته به دنبــال گرفتن مجوز 
اکــران فیلم «غیبــت موجه» بــوده، گفت: «به تازگــی بحث خودی و 
غیرخودی در سینما دوباره سر باز کرده است و می گویند فالنی خودی 
اســت و هرچه بسازد، اشــکالی ندارد؛ ولی اگر یک فیلم ساز اجتماعی 
دغدغه مند، بخواهد یک دغدغه اجتماعی را مطرح کند، نمی تواند. به 
نظرم رئیس ســازمان ســینمایی هرچه فضا را محدودتر و تنگ تر کند، 
متأسفانه سینمای ملی و اجتماعی ما از بین می رود؛ در حالی که همیشه 
می گویند یک راه گریزی بگذارید». اینکه ریل گذاری جدید مسئوالن سبب 
چه تغییرات و محدودیت هایی در سینما خواهد شد، در ماه های آینده 

تأثیرات خود را خواهد گذاشت.

گزارش

محاکمه- ایرج قادری - ۱۳۸۵
همسر حمید (افسانه بایگان): 

همیشه همین طوره وقتی قراره کسی رو بکشید و یا ... همه کار از دستتون برمیاد؛ اما وقتی قراره کسی رو نجات بدین اون وقت لنگ می زنین. 
اون وقت می شین یه بشر عاجز و ناتوان، تو این دنیا گرفتن جون خیلی آسون تره.

دیـالـوگ روز

سایبرخوانى

مظاهر مدرن
بدون کارکردهای مدرن

ما در این نوشــته ها که اکنون قسمت پنجم و آخر آن 
پیش روی شماست، پیش از توصیف ارکان حقوقی فضای 
ســایبر و فرایندهای ملی و بین المللی تبیین و تدوین نظم 
حقوقی، مبانی نظری توســعه حقوقی و بلوغ حکمرانی 
را کــه پیش نیاز تقنین این عرصه اســت، توضیح خواهیم 
داد. توصیف دقیق پرســش های مرتبط با تقنین مؤثر این 
عرصــه، در اینکه مجموعه قوانین حقــوق اطالعاتی در 
ایــران که اصوال باید برای توســعه اقتصــاد دانش محور 
تدوین شده باشند، آیا منطبق با نورم های این رشته است؟ 
آیا مقررات فعلی می تواند اســتعدادهای بالقوه این فضا 
را به نفع توســعه اقتصادی و آسایش عمومی آزاد کند؟ 
آیا می توان با اجتنــاب از پیمودن راه حل های جهانی این 
رشــته، صرفا با تکیه بر استعدادهای بومی، فضای سایبر 
را قانونمنــد کرد؟ تجربه کشــورها به ما چــه می آموزد؛ 
کشورهای پیشــرفته، در حال توسعه، کشــورهای با نظام 
اقتدارگــرا مانند چین و کشــورهای متمایل به سیســتم 
حداکثری کنترل پیش نیازهای ضروری تدوین قوانین سایبر 
کدام انــد؟ دکترین های حقوقی مناســب جامعه صنعتی 
چیســت و آیا می توان بــدون این دکترین هــا، بنیان های 
حقوقی جامعه فراصنعتــی -و اکنون عصر تلفیق- را با 
موفقیت اســتوار کرد؟ آیا دیدگاه  فکــری ناظر بر مدیریت 
کشور منطبق با پیش نیازهای این عرصه هست؟ آیا طرح 
صیانت، طرح الزام به انتشار داده و سایر این گونه طرح ها 
قادر است مسائل و مشکالت این فضا را به نفع توسعه و 
پیشرفت کشور و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی تأمین 

کند؟ اگر نه، چرا؟ و... .
شــکی نیســت که بــرای ایجاد یــک صنعــت می توان 
تجهیزات پیشــرفته وارد کشــور کرد و در مدتــی معین و از 
پیــش برنامه ریزی شــده، کارخانه ای –هرچنــد عظیم- برپا 
کرد؛ اما قانون (نظریه، قانــون و اجرا) را نمی توان همچون 
کاالی فیزیکی به کشــور وارد کرد و انتظار داشــت در مدت 
معین و مشخص، روابط و مناسبات جامعه بر اساس اهداف 
آن قانون محقق شــود. بینش صحیــح از اوضاع و احوال، 
مقصود نیکو از آن، فرایند تصویــب مبتنی بر تعاطی افکار، 
تقنیــن علمی و تخصصی، ترویج ادبیات موزون آن، آموزش 
تمامی ســطوح از شــهروندان تا مجریان و کارسازی فراگرد 
منطقی و اداری برای اجرای مؤثر و ده ها کوشش نفس گیر، 
نکته و چالش پیش رو و «باید و اگر» می بایست تا یك نظریه 
به قامت کدهای قانونی بتواند اهداف آن قانون را محقق و 
اجرا کند و فلسفه ای را که از وضع آن منظور بوده، به راستی 
پایدار کند و فاجعه اگر در بدو کار، قانونی ناموزون (اشتباه) 
یا شــبه قانون (قوانین منع و نهی) نوشــته و تصویب شــده 
باشد... در این صورت این همه تالش برای نیل به اهداف آن 
قانون از پیش محتوم به شکســت و بدتر از آن، در زمینه ای 
که تازه آغاز راه و موضوع آن مربوط به ســاختارهای به طور 
مداوم در حال توسعه و تغییر است، کار دو صد چندان دشوار 

خواهد شد.
وضــع و عرصه تقنین به طور کلی چنین ســخت اســت 
و عرصــه تقنیــن فضای ســایبر ســخت تر از آن؛ چون ذات 
فرامــرزی قانون ها و اجرای آن، کوشــش های ما را به  اجبار 
در چارچوب های اســتاندارد و قابل فهــم جهانی محصور 
کرده و زمینه های بومی این عرصه را کم رنگ می کند. همین 
مســئله، برای نظام حقوقی-سیاســی ایران که شدیدا مایل 
اســت از هنجارهای به اصطالح بومی پیروی کند، چالشــی 
مهم محسوب می شــود. البته همواره می توان بدون توجه 
به اســتانداردهای این عرصه و صرفا با دیدگاه های ســنتی  
قانون نوشــت؛ چنان  که قانون جرائــم رایانه ای، حمایت از 
پدیدآورندگان نرم افزار، قانون انتشــار و... نوشته شد؛ اما در 
دنیای مجازی که بــه حکم معماری، طراحی فنی و حقوق 
بین الملل، همه باید به زبانی استاندارد سخن  بگویند، نوشتن 
چنیــن متونی عین ننوشــتن آنها و بدتــر از آن، موانع مهم 

پیشرفت و توسعه خواهد شد.
* وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه

نورولوژیست
سیامک قاجارقیونلو*بابک زمانی

روزگار توقیف های ادامه دار


