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زمیـن سبـز

فرسایش تنوع زیستی و زوال سیاره زمین

اول خردادماه (۲۲ ماه می) روز جهانی تنوع زیستی نام گرفته تا از این  طریق توجه جامعه جهانی 
را بــه نقش حیاتی آن و خطراتی که زوال آن آینده مشــترک بشــریت را تهدید می کند، معطوف کند. 
بیش از شــش دهه از بازشناســی اهمیت حیاتی حفظ تنوع زیستی از طریق صیانت از گونه  ها، منابع 
ژنتیکی و اکوسیســتم ها می گذرد. در این مدت همچنان که دانشمندان اکولوژیست به اهمیت حیاتی 
این پدیده پی برده اند، ضربه های اساســی به تنوع زیســتی وارد شــده و هم زمان گونه های بی شماری 
نابود شــده اند یا در معرض انقراض قرار گرفته اند. تنــوع گونه ای جانداران، تفاوت های ژنتیکی فردی 
آنها و تفاوت اکوسیستم های محلی توأمان رمز بقای طبیعت بوده و عمال توان تاب آوری آن را در قبال 
تغییرات محیطی طی میلیون ها ســال گذشته حفظ کرده است. مشاهدات و مطالعات جهانی گویای 
این واقعیت تلخ است که تنوع زیستی، در هر سه بعد خود، در حال فرسایش و کاهش فزاینده است. 
تغییرات اقلیمی و گرم شــدن دمای زمین نیز این روند را تشدید کرده؛ به نحوی که وسعت و شتاب در 
زوال تنوع زیستی، سیستم کشاورزی و تولید غذا را در برابر تغییرات آب وهوایی، هجوم آفات و بیماری ها 
آســیب پذیر و سیستم غذا و تغذیه جهانی را روزبه روز نامتوازن تر می کند. این امر به منزله تهدید جدی 
برای امنیت غذایی جهانی بوده و باعث می شــود همه اشــکال زندگی، حیات بشــری و فعالیت های 
کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی، آفات و بیماری ها مقاومت و پایداری به مراتب کمتری داشته باشد. 
سیســتم کنونی کشاورزی و غذای حاکم بر جهان خود اولین مقصر در زوال تنوع زیستی است و قطعا 
اصلی ترین قربانی آن نیز خواهد بود. با توجه به ارتباط گسســت ناپذیر سیســتم های کشاورزی و نظام 
تغذیه و برای حفاظت و اســتفاده پایدار از تنوع زیســتی، به تحول جدی در سیســتم غذا و تولیدات 

کشاورزی و معرفی و استقرار سیستم های تولید مواد غذایی پایدارتری در جهان نیاز داریم.
به دلیل تغییرات محیطی ناشــی از مداخله نابخردانه انسان و بر اساس روندهای فعلی، تخمین 
زده می شــود که بیش از یــک میلیون گونه جانوری و گیاهی بــه زودی در معرض خطر انقراض قرار 
گیرد (IPBES, 2021). در گزارش «وضعیت تنوع زیســتی جهان برای غذا و کشــاورزی» (سازمان غذا 
و کشــاورزی ســازمان ملل، FAO) به تفصیل این ادعا مطرح شده اســت که بازیابی چرخه و احیای 
تنوع زیســتی در سیستم غذا و کشاورزی دیگر میسر نیست. در سراسر جهان، گونه ها و اکوسیستم ها با 
ســرعت بی سابقه ای در حال زوال هستند و در نتیجه آن رژیم های جهانی تولید غذا به طور فزاینده ای 
یکدســت و همگن می شــوند. این روند باعث تضعیف رژیم های غذایی متنوع و غنی از مواد مغذی 
برای ســالمتی انسان در سطح جهان خواهد شــد. به عنوان مثال، از شش هزار گونه گیاهی مختلف 
که به عنوان غذا اســتفاده می شود، تنها ۹ گونه (نیشــکر، گندم، برنج، ذرت، سیب زمینی، چغندر قند، 
کاســاوا، نخل روغن و ســویا) ۶۶ درصد از کل میزان تولید محصوالت را تشــکیل می دهند. تولیدات 
دام به طور عمده در هشــت گونه (خوک، مرغ، گاو، گوســفند، بز، بوقلمون، اردک و گاومیش) متمرکز 
شــده اســت که ۹۷ درصد از تولید گوشت جهانی را تشــکیل می دهد. به همین دلیل دیگر گونه های 
بســیار نادر و ارزشمند حیات وحش و محصوالت زراعی در اکوسیستم های طبیعی به سرعت در حال 
کاهش هســتند. نزدیک به ۲۰ درصد از گونه های وحشی ثبت شده توسط IUCN (اتحادیه بین المللی 
حفاظــت از طبیعت) که به عنوان منابع غذایی جایگزین انســان طبقه بندی می شــود، هم اکنون در 
فهرســت گونه های در معرض انقراض قرار دارد. تقریبا یک ســوم ذخایر ماهیان اقیانوس صید مفرط 
می شوند و یک سوم آبزیان گونه های آب شیرین در معرض تهدید قرار دارند. تاکنون کمتر از ۲۰ درصد 
از گونه های درون خاک شناخته شده اند و هم زمان میلیون ها گونه خاکزی به دلیل روش های ناصحیح 
مدیریت خاک منقرض شده اند. برخی از گونه ها که کمتر قابل مشاهده و توجه هستند و جزء غذاهای 
انسانی تلقی نمی شوند نیز به سرعت در حال کاهش و خطر انقراض هستند مانند گرده افشان ها و سایر 
بی مهرگان و میکروارگانیسم های کوچک (مانند حشرات، خفاش ها، پرندگان، مرجان ها، گیاهان دریایی، 
کرم های خاکی، خاکزیان، قارچ ها و باکتری ها). این موجودات اصلی ترین عامل باروری و حاصلخیزی 
خاک هستند، گیاهان را گرده افشــانی می کنند، آب وهوا را تصفیه می کنند، ماهی ها و درختان را سالم 
نگــه می دارند و با آفات و بیماری های محصــوالت دامی مبارزه  می کنند. بدون وجود آنها عمال ادامه 
حیات انسان و فعالیت کشاورزی غیرممکن است؛ به همین دلیل به اعتقاد صاحب نظران، تنوع زیستی 
خود نه یک مالحظه زیست محیطی بلکه پیش شــرط ادامه فعالیت کشاورزی و حیات بشر است. به 
باور عموم دانشــمندان محیط زیست، تاکنون اهمیت تنوع زیســتی در سیستم های تولید مواد غذایی 
هنوز به طور دقیق مطالعه نشده و تنها بخش بسیار ناچیزی از پتانسیل های آنها کشف شده است. در 
حقیقت ما با شتاب در حال از دست دادن تنوع زیستی هستیم و در عین حال نمی دانیم با این امر نه تنها 
نوع بشر را با انقراض روبه رو می کنیم بلکه حیات سیاره زمین را هدف گرفته ایم. به همین دلیل بسیاری 
از مراکز و مؤسســات تحقیقاتی معتقدند که می بایست به سرعت برای توسعه و بهبود دانش بشری 
در مورد مطالعه و پژوهش اکوسیســتم های غذایی و کشــاورزی و به ویژه مطالعه نقش تنوع زیستی 
تحقیقات جدیدی پایه گذاری شود. این امر می تواند به ما کمک کند تا تنوعی را که زیربنای سیستم های 

غذایی ماست بهتر درک، حفظ و مدیریت کنیم.
در کنار معضالت مشترک جهانی، ایران به شکل مضاعفی با پدیده زوال تنوع زیستی روبه رو است. 
از یک ســو قرارگرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک، آسیب پذیری اکوسیستم های شکننده و گونه ها 
را به شــکل مضاعفی افزایش می دهد. این در حالی  است که ارزش گونه ها و اکوسیستم های شکننده 
که توان تحمل شوری و خشکی را دارند، در شرایط مواجهه با تغییرات اقلیمی به مراتب بیشتر است. 
ظهور فزاینده پدیده ریزگرد که خللی جدی در فرایند فتوســنتز گیاهان و حیات جانوران ایجاد می کند 
قطعا اثری جدی بر فرسایش تنوع زیستی خواهد گذاشت. کاهش منابع آب و فرسایش خاک همراه با 
بهره برداری مفرط از دیگر منابع تولید در شرایط بد اقتصادی به طور قطع روند کاهنده تنوع زیستی در 
این سرزمین را تشدید می کند. از ابعاد اجتماعی و اقتصادی، فقر و گرسنگی که باعث رقابت بیشتر در 
بهره برداری از منابع تجدیدناپذیر می شود نیز از فاکتورهای تأثیرگذار بر تسریع فرایند زوال تنوع زیستی 
است. بدیهی اســت مبارزه و پیشگیری از زوال تنوع زیستی نیازمند جامع نگری و تحول در حکمرانی، 

مدیریت و بهره برداری پایدارتر از منابع و تحول در سیستم غذا در سطح ملی است.
* سفیر سابق و نماینده دائم در سازمان خواروبار جهانی، فائو

محمدحسین عمادی*

از مدت ۹ ماه به این  ســو که حاکمیت افغانســتان به دست گروه 
تروریستی طالبان افتاده است، کشــور با مشکالت زیادی دست و پنجه 
نرم می کنــد؛ از جمله بحــران بــی کاری، اقتصــادی و امنیتی، مردم 
افغانستان را در شــرایطی غیر قابل تحمل قرار داده است. اما تا هنوز 
طالبان هیچ برنامه ای برای حل این بحران ها نداشــته و تنها کاری که 
کرده اند افزایــش محدودیت روزافزون برای زنان بوده اســت. فرمان 
اخیــر طالبان که بیشــتر تندروانه اســت، در مورد حجــاب اجباری و 
پوشش مشــخص، واکنش های زیادی را در پی داشــته است. در این 
فرمان پوشاندن کامل صورت به استثنای چشم ها الزامی دانسته شده 
و بهترین حجاب چادری (برقع) معرفی شده و حجاب سیاه که کوتاه و 
چسبان نباشد نیز به عنوان حجاب شناخته شده است. همچنان گفته 
شــده که زن در صورت غیرلزوم نباید از خانه بیرون شود. این در حالی 
است که به خاطر رعایت نکردن پوشش تعیین شده ولی شخص مذکور 
که «پدر، برادر و شــوهر» است، تحت مراتب ذکرشده مورد بازپرسی و 

مجازات قرار می گیرد.
با این حال، این فرمان طالبان تازگی ندارد؛ از شــروع دانشــگاها در 
افغانســتان در محیط دانشــگاه بــرای دانش آموزان انــاث همچنان 
قیودات زیادی در رابطه با حجاب و گشــت وگذار وضع شــده بود که 
ســرانجام به حجاب اعالم شــده نیز اکتفا نکردنــد و روزهای هفته را 
بین دانش آموزان دختر و پســر تقســیم کردنــد. در گفت وگویی که با 
دانش آموزان دانشــگاهای دولتی داشتم، فضا را وحشتناک و غیرقابل 

تحمل توصیف می کنند.
آرزو (اسم مســتعار) که یکی از دانش آموزان دانشکده ژورنالیسم 
اســت، می گوید: «فضای دانشــگاه واقعــا خفه کننده اســت، با آنکه 
لباس ســیاه بلند، دستکش و جوراب سیاه می پوشــیم اما باز هم زیر 
لباس هــای ما به صورت کامل توســط مأموران طالبان مورد بررســی 
قرار می گیرد تا «پتلون کوبای - شــلوار لی - یا پتلون چســب نپوشیده 
باشیم. آنان زن های خشنی هستند که توسط طالبان گماشته شده اند». 
به گفتــه آرزو، به خاطر اینکه دانش آموزان از نقاب یا روبند اســتفاده 
نمی کننــد هر روز مــورد توهین و تحقیر قرار می گیــرد و حتی در اکثر 
مــوارد به آنهــا اجازه ورود به دانشــگاه داده نمی شــود و زیاد اتفاق 
افتاده که دانشجویان در مســیر و هنگام رفت و آمد به دانشگاه توسط 
افراد امر به معروف به خاطر نداشــتن روبند از موتر پایین می آورند. این 

دختران ناگزیرند پیاده راهی دانشــگاه شــوند. به گفتــه خانم آرزو در 
محیط دانشــگاه که یک محیط آکادمیک است، افراد خشن طالبان در 
هر گوشه و کنار اسلحه به دست گشت زنی می کنند و کنترل همه امور 
را به دســت دارند. در این صورت دانشــجویان نه تنها «امنیت روانی» 
ندارند بلکه از لحاظ فیزیکی هم در امان نیســتند. خانم آرزو در ادامه 
حرف هایش می افزاید: «طالبان هر اتفاقی را در دانشــگاه، به پوشش 
ما زن ها ربط می دهد و حتی اکثر ســاعات درسی مان بیشتر از اینکه به 
موضوعات درســی و تخصصی پرداخته شود، در رابطه با حجاب زنان 

سخن گفته می شود».
ریحانــه ناصری، دانش آمــوز انجنیری، وضعیت دانشــگاه «بلخ» 
را تأســف بارتر از دانشــگاه «کابل» توصیف می کند؛ او می گوید فضای 
دانشــگاه دگر یک فضــای آکادمیک نیســت، بلکه زندانی اســت که 
هر روز مورد بازجویی و شــکنجه قرار می گیریم. او از چشــم دیدهای 
خودش در محیط دانشــگاه می گوید: «امروز اشک از چشمانم جاری 
شــد، زمانی  که دختری را دیدم که به خاطر نداشــتن روبند و به خاطر 
عکس گرفتن از خودش در محیط دانشگاه مورد لت و کوب قرار گرفت 
و در داخل کانتینر دانشــگاه زندانی شــد. واقعا دور از انسانیت است! 
مــا با این وضعیت چگونه تمرکز داشــته باشــیم و درس بخوانیم؟». 
خانــم ناصری می افزاید که خودش هم بارها به خاطر نداشــتن روبند 
مورد توهین و تحقیر قرار گرفته اســت؛ اما ریحانه تأکید می کند که با 
بی عدالتی مبارزه می کند و می گوید «هیچ گاهی تسلیم شدنی نیستم و 

مبارزه خواهم کرد».
با وجود این، «شــمایل ناصــری»، فعال حقــوق زن تأکید می کند: 
«طالبان با اجباری  کردن چادری (برقع) و پیچاندن مکمل، می خواهند 
که زن را عمال از اجتماع حذف کنند». به گفته شــمایل «این ناعادالنه 
اســت که نوع پوشــش و رنگ لباس که خصوصی ترین مسائل زندگی 
ماســت توسط طالبان تعیین شود». شــمایل می گوید: «با آنکه بیرون 
به صورت گسترده ســیاه پوش و برقع پوش شده اما من برقع نخواهم 
پوشید، چون  خودم برای لغو این فرمان مبارزه می کنم». به گفته خانم 
ناصری او از اوایل ورود طالبان در افغانستان در کنار هم رزمانش علیه 
قوانین و فرامین زن ستیزانه طالبان مبارزه کرده و باز هم مبارزه خواهند 
کرد. اما خانم ناصری با وجود مبارزات مستمرشان از نهادهای حقوق 
بشــری و رهبران فمینیستی جهان شــکایت دارد. از این گروه هایی که 
هنوز آنها را مورد حمایت جدی قرار نداده اند و ســبب شده اند تا زنان 
و گروه هایــی همچون او در میدان مبــارزه با گروه طالبان که یک گروه 

تروریستی و زن ستیز است، تنها بمانند.
اینها تنها گوشــه ای از مشکالت زنان افغان اند که در کنار مشکالت 
دیگر وجود دارد؛ مشــکالتی که اکثرا خاموشــانه به فراموشی سپرده 

می شوند.

در افغانستان چه می گذرد

ایســنا: محمد رحمانیان در اعتراض به لغو 
برنامه ســه روزه بزرگداشــت بهــرام بیضایی که 
قرار بود توســط انجمن نمایش نامه نویســان در 
خانه هنرمندان برپا شــود، نوشت: «به لغوهای 
پیاپــی، برگزار نشــدن ها و توقیف ها و تعطیلی ها 
عادت کرده ایم» و به آنچه بهانه های واهی برای 
علت لغــو برنامه می داند، مثــل آلودگی هوا یا 
ایمن و اســتانداردنبودن سالن «استاد جوانمرد» 
عمارت خانه تئاتر کــه بارها برنامه های مختلف 
در آن برپــا شــده، انتقاد کرده اســت. او که قرار 
بــود نمایش نامه ای از بیضایــی را در این برنامه 
ســه روزه روخوانی کند، همچنین نوشــته است: 
«می شــد این سمینارها برپا شــود و گفت وگوها 
شــکل بگیرد و آیین ها (نکوداشت) به سرانجام 
رسد و هیچ آســیبی هم به گوشه ای از میز هیچ 

مدیری نرسد».

ایرنــا: احمــد طالبی نــژاد خطاب به همســر 
داریوش مهرجویی اظهار کرد:  «سرکار خانم وحیده 
محمدی فــر شــاعر، نویســنده و فیلم نامه نویس 
محترم، مــن جوابیه شــما را در فضــای مجازی 
خواندم و راستش از اینکه گفته هایم باعث کدورت 
خاطر و دلخوری شــما شــد، بسیاربسیار متأسفم؛ 
شــاید بهتر بود به جای اینکه به اســم شما اشاره 
کنم، از عنوان «همکار فیلم نامه نویس» اســتفاده 
می کردم ولی گاهی انســان اختیار ذهن و زبانش 
را ندارد. مــن بابت این خبط پوزش می خواهم اما 
حرفم را پس نمی گیرم. به هرحال از فیلم «بمانی» 
به بعد، آقای مهرجویــی از آن جایگاه رفیعی که 
داشــت پله پله پایین آمد. بخشــی از این اتفاق به 
سن و ســال مربوط می شود و بخشــی هم البد به 
مسائل دیگر از جمله همین همکاری های مشترک 

در فیلم نامه نویسی».

هالیوود ریپورتر: از همان ابتدا به نظر می رسید 
تصمیم جشــنواره کن امســال برای مشــارکت با 
تیک تاک تالشــی برای جلب توجه جوانان جهان 
باشد و درعین حال بتواند به نوعی برخورد فرهنگی 
هم منجر شــود. اما حاال ریتی پان، فیلم ساز مطرح 
ســینما از مقام خود به عنوان رئیس هیئت داوران 
بخش رقابتی فیلم های کوتاه تیک تاکی جشــنواره 
کن اســتعفا داد. دلیــل این خروج، مشــکالت او 
با تیک تاک ســر «حفظ اســتقالل و قــدرت هیئت 
داوران» اعالم شــد. قرار بود این رقابت ویژه جدید 
به خالقان محتوا اجازه دهد با استفاده از امکاناتی 
که اپلیکیشــن تیک تاک در اختیارشــان می گذارد، 
فیلمی کوتاه بین ۳۰ ثانیه تا ســه دقیقه بسازند و 
در انتها جایزه ای هــم در بخش های جایزه بزرگ، 
بهتریــن فیلم نامه و بهترین تدوین از ســوی مدیر 

فستیوال دریافت کنند.

چـه خبـر ؟

روز سوم محمدحسین لطیفی - ۱۳۸۵
سمیره (باران کوثری): اِ، او آدم بود و همه اینایی که هر روز هزار تا هزار تا تو این شهر به زمین می ریزن و عین گل پرپر میشن، آدم نیستن، ها؟

فواد (حامد بهداد): حق داره به حق دار می رسه. این شهر مال ماست، شهر اجداد ماست. ممکنه این وسط هزار نفر کشته بشن.
سمیره: اینجا شهر خدا است، عین همه شهرهای دنیا. مال مردمیه که توش زندگی می کنن. خودشون میگن مال کی ان. خود مردم شهر می گن مال 

کی ان.  فواد: مال اخوی بزدلت که تو رو توی باغچه خانه تان دفن کرده و رفته؟ مال اونه؟

دیـالـوگ روز

هفـتـه نـوشـت

راست بگوییم یا دروغ؟

سکوت کنیم؟ سخن بگوییم؟ راست می گویند یا دروغ؟ آیا واقعیت را دستکاری شده یا 
وارونه بازنمایی می کنند؟ مرزهای مصلحت در سکوت یا گفتن را چگونه می توان بازشناسی 
کرد؟ اگرچه جاهایی راست گفتن امری بدیهی است ولی جاهایی هست که شکستن سکوت 
و بر زبان آوردن حقیقت دشــوار و کاری دلیرانه می شــود. آیا دورویی بــا نمودها، رده ها، 
هدف ها و پیامدهای گوناگون، جز آغشته زیستن در دروغ است؟ چگونه در خانواده یا گروه 
یا جامعه ای دیدن، دریافتن و گفتن اینکه «واقعیتی هســت» چنان دشوار شده که شکستن 
سکوت، کنشی سلحشورانه تفسیر شــود؟ هنگامی که از راست گفتن و در برابرش نیرنگ، 
فریب، دورویی و دوپهلو زیستن می گوییم، مســئله گزینش های اخالقی در زندگی فردی و 
گروهی مان در کار اســت. هرگاه که دروغ و دورویی، فراتر از یک ابزار، به یک روش پایداری 
و پیشرفت تبدیل  شــود، چالش ژرف تر و ویرانگرتر است؛ چون فریب کاری همه سویه ها و 
رده های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دربر می گیرد. در چنین شــرایطی « خودبودن» و 
« خودزیستن » بســیار پرهزینه و ناهنجار به شمار می رود و روندهای جامعه پذیری به سوی 
ویرانگری اخالقی کار می کنند. وضعیت امروز ازجمله نمونه های فشار روانی روزمره برای 
اخالقی زیســتن و دودلی در تصمیم گیری میان راستی و ناراســتی است. گسترش دروغ و 
تبدیل آن به عادت فراگیر سازمان ها باور و اعتماد عمومی را دچار فرسودگی و روند کارها را 
مسئله دار کرده  است. آیا سکوت و بی کنشی متخصصان در برابر خطاها و آسیب ها چیزی 
از جنس دروغ نیست؟ آیا فشارآوردن به دیگران برای سکوت و نگفتن واقعیت به گسترش 
فســاد نمی انجامــد؟ آیا پنهان کاری و خودفریبــی می گذارد دریافت درســتی از واقعیت، 

فرصت ها و تهدیدها داشت؟
«دروغ گویــی: انتخاب اخالقــی در زندگی اجتماعی و فردی» نوشــته سیســال باک با 
برگردان احد علیقلیان اســت. فرهنگ نشــر نو با همکاری نشر آسیم این نوشته را در سال 
۱۳۹۹ چاپ کرده  اســت. چالش کانونی نویســنده راســت گویی در برابر نیرنگ است که با 
بازگوکردن دستورنامه های حقوقی، روش های گوناگون دروغ گویی و رسوایی های سیاسی 
جهانی، آسیب ها، عادت ها و هنجارهای فریبکاری و فریبکاران را روشن می کند. خودفریبی، 
رازداری و پنهان کاری در ســطح های خرد و کالن در رابطه های درون یک کشور و همچنین 
در رابطه های میان کشــورها ازجمله چیزهایی است که در این نوشته بازگو شده اند. دلیل 
پایبندی و پیگیری راســت گویی، همانا اهمیت دریافتن «واقعیت» اســت. «ما با حقیقت و 
راســت گویی با واقعیت ها ارتباط پیدا می کنی و می فهمیم و کشف می کنیم که شیوه ها و 

سطح ها بینش و فهم متفاوت است».
گفتار نخســت همان پرســش بنیادی است: بازشناسی راســت از دروغ و راست گویی 
از فریب. روشــن اســت که فریب کاری یک کنش خودخواســته و آگاهانه اســت و آدمی 
در گام گاه هــای گوناگون ســنی بــا برهان پردازی های گوناگون می تواند خــود و دیگران را 
فریب دهد. از آن ســو آیا دریافتن همه حقیقت و واقعیت شــدنی اســت؟ در گفتار دو به 
گزینشــی و خودخواســته بودن فریب پرداخته می شود و تالش می شــود از سوی فریبکار، 
فریب خورده و دیگر آدم های پیرامون ماجرا فریبکاری بررســی شود. در بخش های پس از 
آن: هرگز یا هرازگاهی، فریب مصلحتی، بهانه ها (از خودداری از آسیب و آزردگی تا فرار و 
خودبهترنمایی)، پیامدهای ویرانگر فریب و رنج روبه رو شدن با راست گویی بازگو شده اند. آیا 
در چالش ها و در برابر دروغ گویان همچنان باید بر راســت گویی پافشاری کرد؟ این پرسش 
با پرداختن به بایستگی نقاب برداشــتن از چهره فریبکاران و بازشناسی فریب های دوسویه 
پاســخ داده شده اســت. البته میان فریب دوستان و دشــمنان ناهمانندی هایی هست که 
نویســنده در چارچوب قواعد بازی بازگو می کند. سیسال باک هم به نمونه های از فریبکاری 
میان دوســتان نزدیک و همکاران و هم به فریبکاری ها و دورویی های بزرگان و «پدرمآبان» 
(قیم مآبــان) می پردازد. در نمونه هایی از تعامــل درمانگر و بیمار هم فریب، پنهان کاری یا 
سکوت بازشناسی شده که اینجا هم راست گویی و درست گویی را سازنده تر ارزیابی می کند 
ولی توجه به دیدگاه بیمار را بایسته می داند. فریبکاری مسئله ای دیرپا، چندسویه و چند الیه 
اســت. هر گفتار و کرداری می تواند به فریب یا در برابر فریب برگزیده و انجام شــود. ما در 
برابر فریبکاری ناتوان و دست وپا بسته نیستیم و باید آگاهانه توان روبه روشدن و بازشناسی 
واقعیــت و برگزیدن راســت گویی را در خود پرورش دهیم. اگرچــه زندگی مان را در میان 
نمودها و گونه هــای فراوان فریبکاری و دورویی پیش برده ایــم و از کودکی راه هایی برای 
کنارآمدن و به جانمایی (به عنوان دفاع از خود، پشــتیبانی از دیگــران، منافع اجتماع و...) 
فریبکاری آموخته ایم ولی خودمان باید میان فریبکاری و راســت گویی تصمیم بگیریم. ما 
می توانیم هرجا که گزینه های شرافت مندانه باشد، تصمیم به کنارگذاشتن فریبکاری بگیریم، 
از تالش هایی که برای فریفتن ما انجام می شوند دوری گزینیم یا در برابرشان واکنش نشان 
دهیم. آدم ها در توان بازشناســی، دگرگون کردن و میزان آزادی و امنیت در برابر پیامدهای 
مبارزه با فریب ناهمانند هســتند. به باور سیســال باک کسانی در برابر آگاهی و راست گویی 
مقاومت می کنند که راست گویی منافع شان را در تنگنا می برد. آیا مبارزه با فریبکاری کنشی 
فردی اســت؟ نه، ما برای درمان فریبکاری و دورویی نیازمند کنش گروهی، همبســتگی و 
روندهایی هم از نهادهای باالدست و هم با فرایندهایی از بافت گسترده جامعه (نهادهای 
پرورشــی، آموزشی و فرهنگی) هســتیم. بهبود آگاهی و توانایی و انگیزه های راست گویی 
فراتر از توان آدمی نیســت، نیازمند چشم پوشــی از میانبرها و سســتی هایی است. فریب 
برنامه ریزی شــده و هدفمند چه در رابطه میان دو دوســت، خانــواده، همکاران و چه در 
جامعه بســیار خطرناک تر می شود. فریب دادن کسانی که حق دارند بدانند، به شما اعتماد 
کرده اند و امور زندگی شان به شما وابسته است، هرگز توجیه پذیر نیست و نباید در برابر آن 

سکوت را توجیه کرد.

الهام فخاری

روزنامه نگار  افغان
نفیسه  بهار


