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فرمانــده پولیــس 
محلی ُنه ولسوایل 

پکتیکا در درگریی با 
طالبان کشته شد

کرونا در افغانستان؛ 
یض  شناسایی ۲۵۳ مر
جدید و فوت ۱۸ نفر 
در شــبانه روز گذشته

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 2

پیشرفت در 
دوحه و کابل

دیـروز دو اتفـاق مهمـی رخ داد کـه می توانـد 
شـروع تـازه بـرای رونـد صلـح تلقی شـود. اول، 
مذاکراتـی  هیأت هـای  دوحـه  در  بـود  قـرار 
افغانسـتان و طالبـان روی آجنـدای  حکومـت 
مذاکـرات صلـح کار را آغـاز کند. پـس از دو ماه 
حکومـت و طالبان روی کارشـیوه توافق کردند. 
توافـق روی کارشـیوه در واقع رونـد مذاکرات را 
وارد فاز تازه  کرد. دوم، دیروز نخسـتین نشسـت 
شـورای عالـی مصالحـه ملـی افغانسـتان برگزار 
شـد. نشسـت شـورای عالـی مصالحـه نیـز پس 
از ماه هـا تأخیـر و اختـاف نظر صـورت گرفت. 
قبـا عبـداهلل عبـداهلل و محمداشـرف  غنی روی 
فهرسـت اعضـای کمیتـه ی رهبری توافـق نظر 
نداشـتند. آغـاز بـه کار ایـن شـورا همزمـان بـا 
شـروع مرحله ی دوم مذاکرات امیدبخش اسـت. 
امیـدواری این اسـت کـه در نهایت با این شـورا 
نیروهـای سیاسـی افغانسـتان می تواننـد صدای 
واحـدی در مذاکـرات صلح داشـته باشـد. منتها 
نگرانـی از این کـه ایـن شـورا نتوانـد نیروهـای 

سیاسـی را متحـد کنـد، نیـز زیاد اسـت. 
ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رهبری  کمیته ی 
متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت های ملی و 
افراد حکومتی اند. مطابق توافق نامه سیاسی چند 

ماه پیش که...
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تسهیل کننده ی انفجار ماین های 
مقناطیسی در کابل و عامل تجاوز 
جنسی بر یک کودک بازداشت شد

پایان ماه ها بالتکلیفی
کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه  ملی 
نخستین نشست خود را برگزار کرد

صفحه 2

صفحه 5

اطاعات روز: امراهلل صالح، معاون اول 
ریاست جمهوری می گوید که یکی از 
تسهیل کنندگان انفجار ماین های مقناطیسی در 
کابل بازداشت شده است...

صفحه 3

تبلیغات و خشونت جنسی

سایبان مقدس
خوانشی از رابطه طالبان و خشونت

نزدیک  از  پس  دوحه  در  مذاکره کننده  گروه های 
به  موسوم  گفت وگوهای  رسمی  آغاز  از  ماه  سه  به 
توافق  مذاکرات  کارشیوه  بر  باالخره  بین االفغانی 
که  می رفت  انتظار  مذاکرات،  شروع  با  کردند. 
خشونت ها در افغانستان کاهش یابد و ماشین کشتار 
نتیجه ای  چنین  متأسفانه  گیرد.  آرام  کمی  طالبان 
افزایش  به شدت  خشونت ها  آمار  و  نیامد  به دست 
یافت. گروه طالبان رویکرد و نگاه متفاوتی نسبت به 
مسأله دارد. تدوام جنگ و افزایش خشونت از منظر 
آنان به نوعی ادامه جهاد و مقاومت تلقی می شود که 

باید ادامه داشته باشد. 
از دل خشونت چه چیزی بیرون می آید که گروه های 
رادیکال اسام گرا تحقق اهداف و آرزوهای شان را در 
اعمال آن می یابند؟ نسبت خشونت و اسام چیست؟ 
آیا اسام اساسا دینی خشونت ورز است؟ هدف گروه 
طالبان از شدت بخشیدن به خشونت ها پس از امضای 

توافق نامه با امریکا چیست؟
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ویزای ایران جواب رد گرفته است. او که تصمیم دارد 
برای کارگری به ایران برود می گوید این مبلغ پول برای 
او که بیکار است و آه در بساط ندارد بسیار زیاد است. 

به دلیل بحران کرونا در ایران، | صفحه 4

ویزای ایران؛ 
تجارتی پررونق دالالن در افغانستان

داده  تاجران  به  فقط  و  است  بسته  ویزا  »می گویند 
رفتم  تکت فروشی ها  به  نیستم.  تاجر  من  اما  می شود. 
آن ها گفتند که 50 تا 60 هزار باید بپردازم تا برایم ویزا 
و تکت بگیرند.« کمیل )مستعار( که بارها برای دریافت 

دستور ترمپ 
برای خروج اکثر 

نیروهای امریکایی 
از سومالی

واکسن کرونا؛ 
روسیه واکسیناسیون 
گسترده را آغاز کرد

بهترین 
سنگربان تاریخ 

به انتخاب رومینیگه: 
مانوئل نویر
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کنایه ژوزه 

به کلوپ و پپ: 
کسی برای ما 

گریه نکرد

»آگوست ویلسون«، نمایش نامه نویس امریکایی و برنده 
جایزه پولیتزر در یکی از سخنرانی های خود گفت که در 
کودکی، او تنها کسی در خانواده اش بود که می خواست 
کارت  که  کسی  بخواند،  را  خانه  کتاب های  همه ی 

کتاب خانه ی خود را کهنه می کرد و | صفحه 4

چرا عاشق کتاب هستیم؟

دو پولیس گمرک اسالم قلعه ی هرات 
در تیراندازی افراد ناشناس کشته شدند

اطالعات روز – هرات: منابع امنیتی در والیت هرات می گویند که در نتیجه ی تیراندازی افراد مسلح ناشناس بر نیروهای پولیس 
در گمرک اسالم قلعه در این والیت، دو پولیس کشته شده اند. عبداالحد ولی زاده، سخن گوی پولیس هرات به روزنامه اطالعات روز 

گفت که این رویداد صبح دیروز )شنبه، ۱۵ قوس( رخ داده است. به گفته ی او، افراد مسلح ناشناس از | صفحه 2
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حمله ی موتربمب بر یک پاسگاه پولیس در قندهار؛ 

سه سرباز کشته و پنج سرباز زخمی شدند
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حمله ی موتربمب بر یک پاسگاه پولیس در قندهار؛ 
سه رسباز کشته و پنج رسباز زخمی شدند

انفجار یک  اطاعات روز: منابع امنیتی در والیت قندهار تأیید می کنند که در نتیجه ی 
موتر بمب گذاری شده بر یک پاسگاه نیروهای پولیس در ولسوالی ارغستان این والیت، سه 

سرباز این نیروها کشته شده اند.
این منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود، به روزنامه اطاعات روز گفت که این رویداد 
صبح دیروز )شنبه، ۱5 قوس( در روستای »صوفیانزو«ی ولسوالی ارغستان رخ داده ست.

به گفته ی او، در این انفجار پنج نیروی دیگر پولیس نیز زخمی شده اند.

منبع امنیتی توضیح داد که این رویداد ناشی از انفجار یک موتر بمب گذاری شده ی نوع 
»هاموی« بوده است.

تاکنون شخص و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اما در بیشتر 
فعالیت  و  حضور  طالبان  گروه  جنگ جویان  کشور  جنوب  در  قندهار  ناامن  والیت  نقاط 

گسترده دارند.
این والیت به عنوان خاستگاه طالبان شمرده می شود. 

دو پولیس گمرک اسالم قلعه ی هرات در تریاندازی افراد ناشناس کشته شدند
اطاعات روز – هرات: منابع امنیتی در والیت هرات می گویند که در نتیجه ی تیراندازی 
افراد مسلح ناشناس بر نیروهای پولیس در گمرک اسام قلعه در این والیت، دو پولیس 

کشته شده اند.
عبداالحد ولی زاده، سخن گوی پولیس هرات به روزنامه اطاعات روز گفت که این رویداد 
صبح دیروز )شنبه، ۱5 قوس( رخ داده است. به گفته ی او، افراد مسلح ناشناس از یک موتر 

بر سربازان پولیس گمرک اسام قلعه تیراندازی کرده اند.
او افزود که مهاجمان پس از کشتن این دو پولیس از محل فرار کرده اند و تاش پولیس 

برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز شده است.
تاکنون فرد و یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

یک قسمت زیادی از کاالهای وارداتی کشور ایران از طریق گمرک اسام قلعه وارد هرات 
می شود. بارها افراد مسلح در مسیر شاه راه هرات – اسام قلعه اقدام به کارگذاری ماین های 

کنارجاده ای، تیراندازی و آدم ربایی کرده اند.
در پی افزایش ناامنی ها در این مسیر، تاجران و کارمندان گمرک به خاطر افزایش ناامنی ها، 

خواستار انتقال مجدد گمرک از اسام قلعه به شهر هرات شده اند.

یاب پولیس تسلیم شده به این گروه را در مقابل چشمان خانواده اش ُکشتند طالبان در فار
اطاعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت فاریاب می گویند که جنگ جویان گروه طالبان در 
ولسوالی قیصار این والیت، یک سرباز پولیس را که به این گروه تسلیم شده بود، در برابر 

چشمان خانم و فرزندانش تیرباران کرده اند.
عبدالکریم یورش، سخن گوی فرماندهی پولیس فاریاب به روزنامه اطاعات روز گفت که 
که این رویداد دو روز پیش )جمعه، ۱۴ قوس( در روستای »نودری« ولسوالی قیصار رخ 

داده است.
آقای یورش از سرباز کشته شده به نام »قدرت اهلل« یاد کرده، افزود که او چندی پیش به 

گروه طالبان پیوسته بود. به گفته ی او، طالبان در مقابل این تسلیمی، به او »معافیت خط« 
نیز داده بودند.

در  او  منزل  وارد  طالب  داد: »جنایت کاران  توضیح  فاریاب  پولیس  فرماندهی  سخن گوی 
روستای نودری شده و ]او را[ در مقابل خانم و فرزندانش به گلوله بسته اند.«

گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
والیت فاریاب در شمال کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان گروه طالبان در 

بخش هایی از این والیت به شمول ولسوالی قیصار حضور و فعالیت گسترده دارند.
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منجر به پایان تنش های انتخاباتی در کشور 
شد، مبنای کار شورای عالی مصالحه ملی 
این است که هیأت مذاکره کننده ی صلح، 
کمیته ی  راهنمایی  و  فیصله ها  مطابق 
رهبری این شورا عمل می کند. در نشست 
از شخصیت ها خالی  بسیاری  دیروز جای 
گلبدین حکمتیار  مانند  بودند. چهره های 
و صاح الدین ربانی حضور نداشتند. گفته 
می شود ارگ با آمدن برخی از چهره های 
سیاسی مانند رحمت اهلل نبیل در کمتیه ی 
رهبری مخالفت کرده است. ظاهرا آن گونه 
که در گذشته روی فهرست اعضای شورا 
این  هنوز  داشت،  وجود  دیدگاه  اختاف 

اختاف وجود دارد.
واقعیت این است که تشکیل شورای عالی 
مصالحه ی ملی دیروز پس از ماه ها اختاف 
تشکیل  خارجی ها  فشار  زیر  سکوت  و 
همزمان  و  اخیر  روزهای  در  داد.  جلسه 
افغانستان  مذاکراتی  هیأت های  توافق  با 
نمایندگی های  رؤسای  قطر  در  طالبان  و 
کشورهای  به ویژه  خارجی  کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در کابل در یک بیانیه 
به کار  آغاز  و  تشکیل  خواستار  مشترک 
»فوری« شورای رهبری و مجمع عمومی 
آن شدند. دانمارک، فرانسه، فنلند، آلمان، 
ایتالیا، هالند، اسپانیا، سویدن و جمهوری 
چک در یک بیانیه ی مشترک این خواست 

را مطرح کرده اند. 
مطابق توافق نامه سیاسی 28 ثور، شورای 
عالی ترین  به عنوان  ملی  مصالحه  عالی 
مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل مرتبط 
مذاکره کننده ی  هیأت  و  است  صلح  به 
صلح، مطابق فیصله ها و راهنمایی کمیته ی 
عمل  در  می کند.  عمل  شورا  این  رهبری 
رییس جمهور  می رسد  به نظر  بعید  اما 
شورا  این  برای  را  صاحیتی  چنین  غنی 
ماه گذشته  به رسمیت بشناسد. در چند 
براساس  به طور واضح  مدیریت روند صلح 
است.  رفته  پیش  رییس جمهور  خواست 
پیش از این شورای عالی مصالحه ی ملی 
به عنوان نهاد مسئول سیاست گذاری صلح 
است.  داشته  نمادین  صرفا  نقش  جاری، 
ندارد  وجود  چندانی  امیدی  نیز  اکنون 
در  یابد.  باز  را  خود  نقش  شورا  این  که 
نشست دیروز میان خواست و صحبت های 
نیروهای سیاسی پراکندگی زیادی به چشم 
برجسته   از چهره های  کدام  هر  می خورد. 
و سخنران نخستین نشست شورای عالی 
نگرانی   با  توأم  امیدواری  ملی  مصالحه ی 
اطمینان  عدم  نگرانی  مهم ترین  داشتند. 
به  بود.  غنی  اشرف  تک روانه ی  رویکرد  از 
با  سیاسی  چهره های  بیشتر  دلیل  همین 
غنی  آقای  آدرس  به  اعتراضی  رویکرد 

حرف زدند. 
توافق روی کارشیوه ی مذاکرات در دوحه 
و توافق روی فهرست اعضای شورای عالی 
مصالحه ملی در کابل یک بار دیگر، فرصتی 
اکنون  است.  داده  قرار  صلح  راه  فرا  تازه 
با  آمدن  کنار  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر 
انتظار  طالبان  زیرا  است.  راحت تر  طالبان 
انتخابات  در  ترمپ  پیروزی  با  داشتند 
ظاهرا  اما  می برد.  سود  بیشترین  امریکا 
آمدن  و  نشد  پذیرفته  طالبان  دعاهای 
گذشته اش  موضع  از  را  طالبان  جوبایدن 
می داند  گروه  این  است.  آورده  پایین تر 
را  ترمپ  کتاب  و  بی حساب  حمایت  که 
نیروهای  این سو،  در  ندارد.  با خود  دیگر 
فرصت  از  باید  وضعیت  درک  با  سیاسی 
خونین  جنگ  یک  پایان  برای  پیش آمده 
و  دیدگاه  اختاف  ادامه  کنند.  استفاده 
آجندای  تعریف  و  تک روی  برای  تاش 
شخصی می تواند استمرار جنگ، بحران و 
قوی ترشدن طالبان را در پی داشته باشد. 
این است که  افغانستان  انتظار شهروندان 
با  گذشته  از  عبرت  با  سیاسی  چهر های 
مسئولیت پذیری، تعهد، احتیاط و پرهیز از 
رفتارهای سلیقه ای با فرصت تازه پیش آمد 
کنند. اگر این فرصت در نتیجه تک روی و 
آجنداهای شخصی از دست برود، مسئول 
شناخته شده  چهره های  تمام  ناکامی  این 

سیاسی افغانستان هستند. 

تحلیلخبرهای داخلی

جریان  در  که  گفت  او  هم،  سویی  از 
 ۱۷ طالبان،  کمین  این  در  درگیری 

جنگ جوی طالبان نیز کشته شده اند.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی 

نگفته است.
از  والیت پکتیکا در جنوب شرق کشور 
والیت های ناامن است که جنگ جویان 
گروه طالبان در بیشتر نقاط آن حضور 

و فعالیت گسترده دارند.

فرمانده  که  گفت  آرین  شاه محمد 
در  پکتیکا  ارگون  زون  محلی  پولیس 
ایجاد پولیس محلی در این والیت نقش 
کلیدی داشته است. زون ارگون شامل 

نُه ولسوالی پکتیکا می شود.
رتبه ی  دارای  پولیس  فرمانده  این 
به   ۱۳8۱ سال  از  و  بوده  »ساتمن« 
او در بخش های  پیوسته است.  پولیس 

مختلف پولیس کار کرده است.

داده  رخ  ارگون  ولسوالی  »پیرکوته« ی 
است.

درگیری  این  آرین،  آقای  گفته ی  به 
جنگ جویان  کمین  افراز  دنبال  به 
داد  توضیح  او  است.  داده  رخ  طالبان 
که عیدمحمد خان زمانی با این کمین 
برخورده است که می خواست نیروهای 
پکتیکا  گیان  ولسوالی  در  را  امنیتی 

اکمال کند.

در  امنیتی  مسئوالن  روز:  اطاعات 
پکتیکا می گویند که عیدمحمد  والیت 
خان، فرمانده پولیس محلی زون ارگون 
با جنگ جویان  این والیت در درگیری 

گروه طالبان کشته شده است.
فرماندهی  سخن گوی  آرین،  شاه محمد 
اطاعات  روزنامه  به  پکتیکا  پولیس 
شب  دو  رویداد  این  که  گفت  روز 
روستای  در  قوس(   ۱۴ )جمعه،  پیش 

فرمانده پولیس محلی ُنه ولسوایل پکتیکا در درگریی با طالبان کشته شد

بازداشت شده اند.
او گفته است: » مسأله اجساد در کانتینر 
یک بحث اخاقی و فاجعه جنایی است، 

اما کنترل آن ناممکن بود.«
اعام کرد  دو شب پیش وزارت داخله 
که چهار نفر به شمول یک زن که شب 
بودند،  کرده  سپری  کانتینر  یک  در  را 
به دست آمده و معلومات ابتدایی نشان 
نشه آور  مواد  از  افراد  این  که  می دهد 

استفاده کرده بودند.

ماین هـای مقناطیسـی کار  انتقـال  در 
فـت. می گر

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
شده  بازداشت  کودک  خانواده ی  با  که 

تماس گرفته شده است.
آقای صالح در مورد دریافت اجساد سه 
از یک کانتینر در شهر  مرد و یک زن 
آنان  که  کسانی  است  گفته  نیز  کابل 
فراموش  و  قفل  کانتینر  داخل  در  را 
کرده بود که درب کانتینر را باز کنند، 

کسی  تا  می کرد  خریداری  دیگر  جای 
بر او شک نکند.

صالـح همچنـان گفتـه اسـت کـه یک 
پسـر زیـر سـن نیـز همـرای رحمت اهلل 
براسـاس  اسـت.  شـده  بازداشـت 
ایـن  رحمـت اهلل  صالـح،  معلومـات 
پسـر زیـر سـن را در بـدل مبلـغ 200 
افغانـی در روز به عنـوان شـاگرد نانوایی 
همـه روزه  امـا  بـود،  کـرده  اسـتخدام 
باالیـش تجـاوز جنسـی کـرده و از او 

اول  معاون  امراهلل صالح،  روز:  اطاعات 
یکی  که  می گوید  ریاست جمهوری 
ماین های  انفجار  تسهیل کنندگان  از 
شده  بازداشت  کابل  در  مقناطیسی 
است. از این فرد به نام رحمت اهلل فرزند 

حبیب اهلل نام برده شده است.
 ۱5 )شنبه،  دیروز  صبح  صالح  آقای 
فیس بوک  رسمی  صفحه ی  در  قوس( 
خود نوشته است که فرد بازداشت شده 
از  را  نان  و  بود  ساخته  جعلی  نانوایی 

تسهیل کننده ی انفجار ماین های مقناطییس در کابل و عامل تجاوز جنیس بر یک کودک بازداشت شد

دنیای  با  فقهی مان  و  اخاقی  اعتقادی، 
مادامی  برقرار سازیم.  روشنی  ارتباط  مدرن 
نسازیم،  مواجه  با پرسش  را  که گذشته مان 
برای حال  رهایی بخش  گفتمانی  نمی توانیم 

و آینده خود ایجاد کنیم. 

رابطه طالبان و خشونت
جدایی ناپذیر  بخش  خشونت،  از  استفاده 
اسامی  رادیکال  گروه های  استراتژی های 
ابزار  این  از  بی مهابا  نیز  طالبان  گروه  است. 
نظامی اش  برتری  و  اهداف  تحقق  برای 
کابل  مردم  از  بسیاری  می کند.  استفاده 
صحنه ی به  دار آویخته شدن دکتر نجیب اهلل 
دارند.  یاد  به  به کابل  بدو ورود آن ها  را در 
گره  خشونت  و  کشتار  با  گروه  این  ماهیت 
آن ها  کشتار  ماشین  حتا  است.  خورده 
متوقف  امریکا  با  گروه  این  توافق  از  بعد 
شهرها  به  را  گسترده ای  حمات  و  نشد 
نیز  طالبان  انداخت.  به راه  غیرنظامیان  و 
اسامی  بستر سنت  از  ایدئولوژیک  به لحاظ 
را  که خشونت  برخاسته اند؛ سنتی  رادیکال 
اخاقی  و هیچ شرم  به رسمیت می شناسد 
آنان  هیاهوی  ندارد.  آن  خلق  از  انسانی  و 
مبنی بر تغییر، دروغی کاذب است و پذیرش 
خوانش  است.  کودکانه  ساده انگاری ای  آن 
طالبان از اسام، خوانش اقتدارگرایانه است 
را در دوران  که می خواهد شریعت و سنت 
به هر شکل ممکن تطبیق کند. در  معاصر 
آموزه های  و  دولت  اسام،  از  خوانش  این 
مدرن جایی ندارد. به همین دلیل است که 
آن ها با قوانین حقوق بشری، محیط زیست، 
مشکل  و...  اقلیت ها  حقوق  زنان،  مکتب، 
برای  آنان  ابزار  مهم ترین  بنابراین  دارند. 
اشکال  از  استفاده  و سنت،  تطبیق شریعت 
و  عریان  شکل  به  هم  آن  مختلف خشونت 

ترسناک آن است.

اسام سنتی مشروعیت و ماهیت خود را در 
دل شریعت، ستیزه جویی، جهاد و مبارزه با 
کفار می جوید. در این راستا تمامی نمادهای 
جامعه مدرن، تصویری از آموزه های غربی و 
بنیادگرایان،  باور  به  کفار محسوب می شود. 
غربی  آرمانی  و  نهاد  دموکراسی،  و  دولت 
رؤیای  نمی تواند  آن  سازوکارهای  که  است 
مسلمانان را تحقق بخشد. در اندیشه ی آنان 

جهاد در برابر چنین ساختاری واجب است.

رابطه اسالم و خشونت
دیدگاه ذاتی گرایی، اسام را در چند سطح 
نخست،  سطح  می شمرد.  خشونت گرا 
پیشینه ی تاریخی ظهور آن است که آمیخته 
خشونت  از  استفاده  به  تاش  و  سیاست  با 
در رسیدن به قدرت است. سطح دوم، تاریخ 
تطور و تکامل آن است که همیشه با شکلی 
اسامی  خافت  همچون  سیاسی  نظام  از 
سقوط  از  پس  این که  و  است  بوده  همراه 
خافت عثمانی در آغاز قرن گذشته، جوامع 
اسامی همچنان برای یافتن مدلی مستقر از 
حکومت غیردینی با چالش روبه رویند. سطح 
سوم، شمول قرآن نسبت به آیات فراخواننده 
به جهاد و به کارگیری خشونت علیه دیگران 
آن  فقهی  قوانین  نظام  چهارم،  است. سطح 
است. سطح پنجم به بُعد الهیاتی اسام اشاره 
مسلمانان  انحصار  در  را  رستگاری  که  دارد 
برتری  دیگران  به  نسبت  آنان  به  و  دانسته 

می بخشد.
نگاه  مخالفان  مهم ترین  از  سعید  ادوارد 
ذاتی گرایانه به خشونت در اسام است. وی 
این نگاه را کلیشه ای و تک بعدی و جانب دارانه 
توصیف می کند. ذاتی گرایان، اسام را دینی 
واحد و مسلمانان را جامعه ی واحد و یکسان 
شمرده و حکمی کلی بر همه ی آنان صادق 
در  »اسام  مانند  کلی  عناوینی  می دانند. 

فاجعه بار  )تأثیرات  سیستمی  و  تبعیض( 
نظام های اقتصادی و سیاسی(؛ و غالبا یکی 
از شکل های خشونت مانع از دیده شدن دیگر 

شکل های آن می شود.«

نسبت بنیادگرایی اسالمی و َشر مطلق
است.  تاریک  اسامی  بنیادگرایی  دنیای 
چراغی را که سید قطب و هم قطاران او روشن 
کردند، فضای جوامع اسامی را تیره و تارتر 
دل  آرنت  هانا  تعبیر  به  نمی توان  حتا  کرد. 
خوش کرد که شر به پاخاسته از بنیادگرایی 
شر«  پیش پاافتادگی  »از  جنس  از  اسامی 
باشد. شر به پاخاسته از بنیادگرایی اسامی، 
فراتر از مرزهای تعبیر او عمل می کند. شری 
که چارچوب های دینداری، اخاقی و انسانیت 
را واژگون می کند. برای بنیادگرایان تفاوتی 
کودکان،  زنان،  آن ها  قربانیان  که  نمی کند 
مردم عادی و یا مسلمان و غیرمسلمان باشد. 
شر به پاخاسته از بنیادگرایی »شر افراطی و 
افسارگسیخته« است. بنابراین اجرای کامل 
در  انتحاری  فرد  توسط  خشونت  مناسک 
زایشگاه، آموزشگاه، مسجد، دانشگاه و فضای 
عمومی است که عمل او را توجیه می کند. 
تازه  تفکری  و  اندیشه  اسامی،  بنیادگرایی 
باورهای  و  اندیشه ها  بلکه  نمی کند.  ارائه 
سنتی را با رویکردی که ناشی از کج فهمی و 
بدفهمی تاریخ دین است بازتعریف و تفسیر 
به  دینداری  وضعیتی،  چنین  در  می کند. 
مناسک تقلیل پیدا می کند و راه برای قرائت 

جزمی و افراط گرایانه باز می شود. 
یک  یا  سازمان  یک  اسامی  افراط گرایی 
ایدئولوژیک  ارتش نیست، بلکه یک جنبش 
داشتن  با  تروریستی  سازمان های  است. 
به  نیازی  به وضوح خشونت بار،  یک دکتریِن 
هماهنگ کردن اقدامات شان ندارند. به همین 
چهره های  حذف  و  کشتن  که  است  دلیل 
چندانی  کار  القاعده،  یا  داعش  رده باالی 
به  و  نمی کند  از خون ریزی  برای جلوگیری 
همین دلیل رویکرد نظامی به تنهایی، هرگز 

نمی تواند مؤثر باشد. 

از  پس  دوحه  در  مذاکره کننده  گروه های 
نزدیک به سه ماه از آغاز رسمی گفت وگوهای 
کارشیوه  بر  باالخره  بین االفغانی  به  موسوم 
مذاکرات،  شروع  با  کردند.  توافق  مذاکرات 
افغانستان  انتظار می رفت که خشونت ها در 
کمی  طالبان  کشتار  ماشین  و  یابد  کاهش 
آرام گیرد. متأسفانه چنین نتیجه ای به دست 
افزایش  به شدت  خشونت ها  آمار  و  نیامد 
متفاوتی  نگاه  و  رویکرد  طالبان  گروه  یافت. 
نسبت به مسأله دارد. تدوام جنگ و افزایش 
خشونت از منظر آنان به نوعی ادامه جهاد و 
ادامه داشته  باید  مقاومت تلقی می شود که 

باشد. 
از دل خشونت چه چیزی بیرون می آید که 
اهداف  تحقق  اسام گرا  رادیکال  گروه های 
می یابند؟  آن  اعمال  در  را  آرزوهای شان  و 
آیا اسام  نسبت خشونت و اسام چیست؟ 
گروه  است؟ هدف  دینی خشونت ورز  اساسا 
طالبان از شدت بخشیدن به خشونت ها پس 

از امضای توافق نامه با امریکا چیست؟ 

ماهیت خشونت 
یوهان گالتونگ، پدر مطالعات صلح، خشونت 
بشر«  اساسی  نیازهای  به  »بی احترامی  را 
مانع  که  قابل اجتنابي  چیز  »هر  و  می داند 
فقط  خشونت  شود«.  انسان  خودشکوفایي 
نیست.  انسان ها  میان  زور  آشکار  استفاده 
نوع  سه  تعریف،  این  براساس  گالتونگ 
خشونت   .۱« می کند:  تعریف  را  خشونت 
مستقیم که یک شخص مرتکب آن می شود؛ 
از  غیرمستقیم  که  ساختاری  خشونت   .2
ساختارها و نهادهای اجتماعی ناشی می شود 
فرصت ها  و  قدرت  در  نابرابری  موجب  و 
فرهنگی که موجب  و ۳. خشونت  می شود؛ 
مشروعیت بخشی به دو نوع خشونت قبلی از 

طریق زبان، ایدئولوژی و مذهب می شود.«
اساوی ژیژک در کتاب »خشونت، پنج نگاه 
زیرچشمی« بر این باور است که »خشونت 
سه شکل دارد: کنشگرانه )جنایت، ارعاب(، 
نفرت پراکنی،  )نژادپرستی،  کنش پذیرانه 

ادوارد سعید، تنها به  به تعبیر  برابر غرب«، 
در  که  می انجامد  واقعیتی  مغشوش کردن 
ذات متنوع و نامنسجم است. این در حالی 
است که قرا ئت های مختلفی از اسام وجود 
دارد که بسیاری از آن ها عاری از تمایل به 
خشونت اند. برای مثال، تمایل به خشونت در 
برخی قرائت ها دیده نمی شود. همچنان که 
قرائت لیبرال از اسام در دوره ی معاصر در 
شده  رایج  اسام  جهان  از  مختلفی  مناطق 
است که فارغ از تمایل به خشونت است. از 
این رو حکم کلی بر اسام به عنوان یک واحد 

ثابت و یکسان درست نیست.
میلیون ها انسان در جریان جنگ جهانی دوم 
کشته شدند. تمایل به خشونت در بین برخی 
نیست. جوامع  از سایر جوامع  جوامع کمتر 
خشونت های  از  فارغ  الزاما  غیرمسلمان 
دینی نیستند. قرون وسطی و تسلط کلیسا 
اعتقادی  و  سیاسی  اجتماعی،  مناسبات  بر 
مردم، نماد جزم اندیشی سنت مسیحی است. 
نمونه های متعددی از تمایل به خشونت در 
میان پیروان سایر ادیان از جمله مسیحیت 
یافت می شود که الزاما به معنای ذاتی بودن 
خشونت در آن ها نیست. بنابراین، نمی توان 
دین اسام را به دلیل وجود خوارج در گذشته 
خشونت ورز  دینی  طالب،  و  داعش  یا  و 

پنداشت. 
اما واقعیت این است که فهم نادرست از اسام 
و تاریخ آن ما را به عقب می برد، همچنان که 
فهم مناسب از آن ما را به آینده و حال پیوند 
بپذیریم  را  تلخ  حقیقت  این  باید  می دهد. 
که جهان اسام با رکود اندیشه و تولید در 
محتوا مواجه شده است و برای رهایی از این 
رکود ما نیاز به بازشناسی و بازنگری آموزه ها 
مختلف  عرصه های  در  خود  اندیشه های  و 
سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
داریم. ما نیاز داریم میان داشته های فکری، 

حسین علی کریمی

سایبان مقدس
خوانشی از رابطه طالبان و خشونت

حمیده میرزاد

یک زن باید در خانه نشسته، تمیز کند، شست وشو کند، تبلیغات و خشونت جنیس
آشپزی کند و منتظر بماند تا مرد به خانه بیاید. جدای 
از جنسی شدن بدن زن برای توجه، این نیز میتواند یک 
هدف  که  است  واضح  باشد.  جنسیتی  پنهانی  انگیزه ی 
جلب  برای  و  است  محصول  یک  فروش  تبلیغات  واقعی 
توجه بیشتر، از بدن زنان سوءاستفاده می شود. استفاده ی 
کاربردی و تبلیغی از بدن زنان یک مفهوم شناخته شده در 
دنیای رسانه است و باعث تحریک و ایجاد واکنش می شود. 
با  مغایر  تبلیغات  »منع  بازاریابی  قانون  دوم  بند  براساس 
مصرف کنندگان  آژانس  به  آگهی  این  جنسیتی«  برابری 
این  مصرف کنندگان  آژانس  و  است  شده  گزارش  ناروی 
کشور این تبلیغات را جنسیتی دانست. بنابراین می توان 
گفت که این پوستر با تمرکز بر ترکیب استفاده از تصویر و 

متن تبعیض آمیز و جنسیتی است. 
در رسانه های جمعی حداکثر زیبایی نشان داده می شود و 
دختران جوانی که صبح از خواب بیدار می شوند چه چیزی 
را در آیینه ی خانه می بینند؟ آیا غیر از این زنان آراسته و 
شیک پوش، زنان دیگری در تبلیغات چندرسانه ای وجود 
دارند تا دختر نوجوان ما بداند لباس پوشیدن و آرایش تنها 

رمز بقای او نیست؟
مردها کجا هستند؟

توجه  به مردان  و  بگذریم  زنانی که مخاطب اند  از  بیایید 
کنیم. اولین نکته افزایش سطح انتظار مردان از چهر ه های 
زنان آن هاست! بسیاری از زنان و مردان متأهل با مشکل 
نارضایتی از زندگی شخصی و زناشویی خود چه خواهند 
با  می خواهد  که  جوانی  مرد  روزافزون  انتظارات  با  کرد؟ 

دختری ازدواج کند چه باید کرد؟
سرانجام، من فکر می کنم وضعیت کاالها و میزان مصرف 
آن ها به نقش زنان ارتباط ندارد. در تبلیغات نیازی نیست 
که یک زن جذاب را به سود خود نشان دهند و باید ممنوع 
باشد. نگاه ابزاری به زنان مشکات زیادی را ایجاد می کند 

که نسل های بعدی از آن در امان نخواهند بود.

تصویر زنی با اندامی ایده آل استفاده شده است که توجه 
همه رهگذران را برای خواندن متن آگهی جلب می کند. 
متن آگهی مربوط به خانه است و تصویر آگهی زنی جذاب 
را نشان می دهد. این نوعی تناقض است. اگر از نگاه سنتی 
این مورد را بررسی کنیم شاید شود ارتباط زن با خانه را 
پیدا کرد. قرن های متمادی رابطه ی مشخصی بین زن و 
خانه وجود داشته است. نگاه مرده و جهان سومی می گوید 

از ظاهر جنسی زن بهره برده اند تا دلیلی برای 
میخکوب شدن مخاطب باشد.

تصویر سیاه و سفید با سایه روشن های ماهرانه 
برجستگی ها  ی بدن زن را با جذابیت بیشتری 
نشان می دهد. بدن زن با متن پوستر هماهنگی 
دارد؛ طوری که ویژگی های زن و خانه ای که 
به فروش گذاشته شده موازی است. متن زیر 
تصویر بالکن های خانه را توصیف کرده است و 
نوشته است بالکن های زیبا با دسترسی آسان. 
»بالکن«  با  سینه ها  که  می دهد  نشان  این 
مقایسه شده و این زن هم به آسانی در دسترس 
است. پس زن به عنوان یک شی، شبیه به یک 
خانه به تصویر کشیده شده است. تشابه بین 
از  استفاده  برای  است  تاشی  متن،  و  تصویر 
طنز و استعاره که همزمان با فروش منزل به 
زِن موجود در تصویر نیز اشاره می کند. بنابراین 
ادبانه  بی  و  جسورانه  می تواند  مقایسه  این 
تلقی شود زیرا آن ها با تحقیر از زِن موجود در 
تصویر صحبت می کنند. بنابراین این عنوان در 
عینیت بخشیدن به بدن زنان نقش مهمی دارد.

از خود بپرسید چه ارتباطی بین بدن زن و خرید خانه وجود 
دارد؟ آیا در قرن بیست ویکم ارتباط بین زنان و خانه چنان 
محکم است که دیدن تصویر زن آرامش خانه را به بیننده 

یادآوری کند؟
زنان از جذابیت های جنسی و جسمی برخوردارند، اما افکار، 
اولویت قرار گیرند و  باید در  توانایی های آن ها  ذهنیت و 
به عنوان یک تفکر مستقل شناخته شوند. در این تبلیغ از 

از دوست خود که دیشب تلویزیون تماشا کرده است بپرسید 
آیا تبلیغات دیروز را به خاطر می آورد؟ امکانش بسیار کم 
است که تمام آگهی ها را به یاد بیاورد. ممکن است فقط یک 
یا دو تبلیغ را به خاطر بیاورد. مردم هر روز با هزاران آگهی 
تبلیغاتی بمباران می شوند. این حجم باالی پیام های ارسالی 
در بازاریابی منجر به رقابت بیشتر و نادیده گرفتن تبلیغات 
بیشتر می شود. تبلیغات خوب تبلیغاتی است که مشتری را 
در جای خود میخکوب کرده و فرصت عبور را از او سلب 
کند، اما این دلیل نمی شود که ما برای جذب مشتری از 

روش های غیرمنطقی استفاده کنیم.
در سال 200۱ یک سری پوستر تبلیغاتی از طرف شرکت 
مسکن OBOS در ناروی )نروژ( نشر شد تا بتوانند از این 
طریق خانه های شان را بفروشند. یکی از این پوسترها خیلی 
زود حذف شد؛ چون از این مورد شکایت شده بود و تعداد 
بسیاری این تبلیغ را یک خشونت جنسی تشخیص داده 
بودند. این پوستر بخشی از مجموعه ای بود که حاوی پنج یا 
شش تبلیغ مختلف بود و همه ی آن ها پرتره های بی نظیری 
بود.  توصیفی مختلف  عناوین  و  با ظاهر  افراد مختلف  از 
یکی از پوسترها بیشترین واکنش را در بین این تبلیغات 
برانگیخت؛ زیرا بسیاری فکر کردند که این یک خشونت 
جنسی است. اولین چیزی که توجه بیننده را در این پوستر 
خوش اندام  زنی  تصویر  می کند  جلب  خود  به  تبلیغاتی 
و  باال  در  کوتاه  متن  و چند  است  مرکز  در  نیمه برهنه  و 
پایین عکس که بالکن های زیبای آپارتمان های فروشی را 
توصیف می کند. متن دارای یک ترکیب سه نقطه ای است 
و آرم OBOS در پایین آگهی قرار دارد. این یک انتخاب 
آگاهانه برای جلب توجه است و آن ها از طریق این ساختار 
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و گفته اند که به زودی تطبیق آن را آغاز 
می کنند.

اداره ی حمایت از کودکان سازمان ملل 
است  کرده  اعام  نیز  )یونیسف(  متحد 
قراردادن  اختیار  در  و  تهیه  برای  که 
دارای  کشورهای  به  کرونا  واکسین 

اقتصاد ضعیف آمادگی می گیرد.
ریاسـت جمهوری  ارگ  پیـش  روز  دو 
اعـام کـرد کـه مرحلـه ی  افغانسـتان 
ایـن  در  کرونـا  واکسـین  تطبیـق  اول 
کشـور بـه کمک بانـک جهانـی تطبیق 

می شـود.
نیز  دیروز  غنی  اشرف  رییس جمهور 
رهبری  کمیته ی  نشست  نخستین  در 
ارگ  در  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
مرحله ی  در  که  ریاست جمهوری گفت 
اول برای 20 درصد و در مرحله ی دوم 
افغانستان  مردم  درصد   ۴0 برای  نیز 

واکسین کرونا فراهم می شود.

یک  در  همچنان، 
گذشته  شبانه روز 
مریض   ۱۳8
کشور  در  کووید۱۹ 
 5۴ یافته اند.  بهبود 
 ۳۹ ننگرهار،  در  نفر 
نفر در بدخشان، 22 
نفر در غزنی، ۱2 نفر 
شش  قندهار،  در 
پنج  و  کابل  در  نفر 
نفر دیگر در خوست 
به  ابتای  از  پس 
بهبود  کووید۱۹، 

یافته اند.
بهبودیافتگان  شمار  ترتیب،  این  به 
و  هزار   ۳۷ به  کشور  در  کرونا  ویروس 

۴85 نفر افزایش یافته است.
چندین  تاکنون  که  است  درحالی  این 
کشور از ساخت واکسین کرونا خبر داده 

از این باشد.
معلومات  براساس 
عامه،  صحت  وزارت 
بیست وچهار  در 
 ۱8 گذشته  ساعت 
از  ناشی  مرگ  مورد 
به  کشور  در  کرونا 

ثبت رسیده است.
کابل،  در  نفر  هفت 
خوست،  در  نفر  پنج 
ننگرهار  در  نفر  سه 
نفر  یک-یک  و 
والیت های  در  دیگر 

تخار، پکتیا و بدخشان به دلیل ابتا به 
کووید۱۹ جان باخته اند.

از  ناشی  فوتی های  مجموعی  شمار 
مریضی کووید۱۹ در افغانستان تا دیروز 
یافته  افزایش  نفر   865 و  یک هزار  به 

است.

عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطاعات 
بیست وچهار  در  که  می گوید  کشور 
ساعت گذشته ۱۴00 نمونه ی مشکوک 
به ویروس کرونا را تست کرده است که 
نمونه ی آن مثبت  آزمایش 25۳  نتایج 

تشخیص شده است.
در  کرونا  مثبت  موارد  تعداد  این 
والیت های کابل، قندهار، بلخ، ننگرهار، 
نیمروز،  پروان،  بغان،  بامیان،  پکتیا، 
میدان وردک،  هلمند،  لوگر،  غزنی، 
ارزگان،  پکتیکا،  خوست،  لغمان، 

جوزجان و سرپل به ثبت رسیده است.
مجموعی  شمار  رویدادها،  این  ثبت  با 
مبتایان به ویروس کرونا در افغانستان از 
نخستین روز شیوع این ویروس تاکنون 
به ۴۷ هزار و 6۴۱ نفر رسیده است. این 
است  عامه  صحت  وزارت  رسمی  آمار 
ممکن  غیررسمی،  آمارهای  براساس  و 
شمار مریضان کووید۱۹ در کشور بیش 

کرونا در افغانستان؛ 
یض جدید و فوت ۱۸ نفر در شبانه روز گذشته شناسایی ۲۵۳ مر
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محمدیونس قانونی، فراتر از بحث های کلی رفت و 
ضمن یادآوری این که صلح مسأله مهم و جدی برای 
مردم افغانستان است، گفت که صلح »قضیه ملی 
است. پیشنهاد می کنم که صلح از حوزه فعالیت دو 
دسته انتخاباتی بیرون کنید و به مردم افغانستان 
اختصاص بدهید.«
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می کنند.«
منتقدان  از  یکی  که  پیشین،  رییس  جمهور  کرزی،  حامد 
از اعام  این پس  از  بوده و قبل  سیاست های رییس جمهور غنی 
به  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهبری  کمیته  اعضای  لیست 
فرمان رسمی رییس جمهور غنی، طی یک بیانیه ی گفته بود که 
در  نیست،  همکاری  آماد  حکومتی  رسمی  ساختار  نوع  هیچ  در 
صحبت هایش گفت که »بیرون از رسمیات، همه ی ما برای رسیدن 

به صلح کوشش کنیم.« 
عبدالرب رسول سیاف، یکی دیگر از رهبران جهادی و سیاسی در 
مورد ضرورت صلح گفت که »بدون شک صلح ضرورت است. اما 
آقای  نیست.«  برای طالبان ضرورت  برای ما ضرورت است  آنچه 
نظام  و  امنیتی و دفاعی کشور  نیروهای  از  سیاف ضمن حمایت 
از  منظور  می گیرم،  نظام  از  نام  وقتی  »من  گفت  فعلی،  سیاسی 
رییس جمهور غنی یا ارکان دولت نیست. منظور از این سقف است 
این سقف حمایت  از  ما  و  برقرار شده  انسان  با خون هزاران  که 
می کنیم.« آقای سیاف گفت که »شکل نظام مربوط به اراده مردم 
می شود. وقتی طالبان به آغوش مردم آمدند، باز روی شکل نظام 

همراه شان گپ می زنیم.« 
محمدیونس قانونی، فراتر از بحث های کلی رفت و ضمن یادآوری 
این که صلح مسأله مهم و جدی برای مردم افغانستان است، گفت 
حوزه  از  صلح  که  می کنم  پیشنهاد  است.  ملی  »قضیه  صلح  که 
افغانستان  مردم  به  و  کنید  بیرون  انتخاباتی  دسته  دو  فعالیت 
»گرفتن  که  است  امیدوار  گفت  قانونی  آقای  بدهید.«  اختصاص 

تصویر از یک جمع  و تصمیم در جای دیگر گرفته نشود.«
اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی دو ماه قبل )8 
سنله( طبق فرمان رسمی رییس جمهور غنی مشخص شده بود. 
عالی  شورای  »ایجاد  که  بوده  آمده  ریاست جمهوری  فرمان  در 
قانون   6۴ ماده  براساس  عبداهلل  آقای  رهبری  به  ملی  مصالحه 
اساسی و به هدف ایجاد اجماع ملی برای صلح سراسری و با توجه 
به توافق نامه ی سیاسی بیست وهشتم ثور، منظور است.« براساس 
کرزی،  حامد  منتشر شد؛  فرمان  این  در ضمیمه ی  که  فهرستی 
خلیلی،  محمدکریم  حکمتیار،  گلبدین  سیاف،  رسول  عبدالرب 
قانونی،  محمدیونس  دوستم،  عبدالرشید  مارشال  محقق،  محمد 
گیانی،  حامد  عطامحمدنور،  خان،  اسماعیل  ربانی،  صاح الدین 
انجینیر  شهرانی،  عنایت اهلل  نادری،  منصور  مجددی،  ذبیح اهلل 
مدبر،  صادق  غضنفر،  اسماعیل  علما،  شورای  رییس  محمدخان، 
خدایداد صالح، صفیه صدیقی، ماری اکرمی، نجیبه ایوبی، ضیاگل 
رضایی، عالیه یلماز، زرقا یفتلی، فریده مومند و نسرین اوریاخیل 
به عنوان اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی تعیین 
شده  بودند. با این حال در روزهای اخیر به نقل از برخی منابع در 
حکومت، نام سید اسحاق گیانی، فرخنده زهرا نادری و رحمت 
اهلل نبیل نیز در لیست اعضای کمیته رهبری افزوده شده، اما در 

نشست امروز این چهره ها حضور نداشتند.
سوی  از  رسمی  فرمان  صدور  بر  زمان  آن  در  عبداهلل  آقای 
توافق نامه  طبق  که  گفت  و  کرد  اعتراض  غنی  رییس جمهور 
نیست.  از صاحیت های رییس جمهور  این شورا  سیاسی تشکیل 
پس از آن تشکیل کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای عالی 
مصالحه ملی از دستور کار هر دو تیم سیاسی رییس جمهور غنی 
انتقادها  این که در هفته های اخیر  تا  و داکتر عبداهلل بیرون شد، 
از  شورا  این  سریع  فعال شدن  و  تشکیل  چنان که  گرفت.  شدت 
ژنو  برگزاری نشست  از  خواست های جدی جامعه ی جهانی پس 

)جینوا( بوده است.
افتتاحیه شورای عالی مصالحه ملی در حالی  این حال نشست  با 
برگزار شد که در هفته ی گذشته نمایندگی های سیاسی کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا و همچنان سفارت بریتانیا در کابل انتقادهایی 
شورای  رهبری  کمیته  برگزاری  و  تشکیل  در  تأخیر  پیرامون  را 
زودتر  هرچه  نهایی شدن  خواستار  و  کردند  مطرح  مصالحه  عالی 

تشکیات و آغاز به کار این شورا شده بودند.

اپیان ماه ها بالتکلییف
کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه  ملی 

نخستین نشست خود را برگزار کرد

عباس عارفی
گزارشگر

نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی پس از ماه ها تأخیر با 
چهرها ی حکومتی، شخصیت های سیاسی و جهادی دیروز، شنبه 
)۱5 قوس( در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. رییس  جمهور غنی 
در نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی گفت 
که مذاکرات صلح وارد مرحله دوم شده و صلح باید به دوام نظام 
می شود.  بربادی  موجب  نظام  »انقطاع  شود:  منجر  افغانستان  در 
صلح باید در داخل یک پروسه تنظیم شود که موجب تداوم نظام 
حل  راه های  آن  بین  در  که  باشد  افغانستان  اسامی  جمهوری 
زیادی وجود دارد، نه این که دستاوردهای گذشته ما را برباد دهد.« 
نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای مصالحه ملی با تأخیر 6 
غنی  رییس جمهور  میان  سیاسی  توافق نامه  امضای  از  پس  ماهه 
اخیر  روزهای  که  شد  برگزار  حالی  در  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  و 
تیم های مذاکره کننده جمهوری اسامی افغانستان و گروه طالبان 
توافق  به  بین االفغانی  مذاکرات صلح  کار شیوه ی  روی  دوحه  در 
مرحله  وارد  پیشرو  هفته های  و  روزها  در  است  قرار  و  رسیده اند 

بحث روی آجندای مذاکرات شوند.
از  درخواست  با  را  نشست  اولین  مصالحه  رهبری شورای  کمیته 
مردم برای آمادگی قربانی دادن در راستای صلح برگزار کرد؛ آن هم 
در شرایطی که همه روزه جنگ جاری از مردم قربانی می گیرد. 
در این نشست که هم زمان به ریاست رییس جمهور غنی و داکتر 
توسط سیدسعادت  بیانیه  از خوانش  برگزار می شد، پس  عبداهلل 
غنی،  رییس  جمهور  صلح،  امور  در  دولت  وزارت  نادری،  منصور 
سیاف،  عبدالرب رسول  کرزی،  حامد  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 
دیگر  و  نور  عطامحمد  خلیلی،  محمدکریم  قانونی،  محمدیونس 

اعضای این نشست صحبت کردند. 
رییس  جمهور غنی در آغاز این نشست ضمن یادآوری این موضوع 
که حضور اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، پیام 
دارد،  افغانستان  حکومت  بین المللی  همکاران  و  مردم  به  واضح 
گفت »مذاکرات صلح به مرحله دوم رسیده؛ مرحله اول نشان داد 
که کار آسان نبود اما به نتیحه رسید. ضرورت واضح است که در 
مرحله دوم مشورت ها انجام شود که کار از همین نشست شروع 

می شود. باید روی نقشه راه به نتیجه برسیم.«
داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی گفت که 
رفتن  کشور،  سیاسی  دستگاه های  و  نهادها  دستاوردها،  حفظ  با 
»به  می خواهد:  قربانی  افغانستان  مردم  همه ی  از  صلح  به سوی 
رسیدیم  جایی  به  باشیم...  داشته  منفعت طلبانه  نگاه  نباید  صلح 
که مردم باید تصمیم بگیرند، آن وقت باید آماده باشیم که به چه 
شیوه قدم ها را برداریم.« آقای عبداهلل تأکید کرد که همه ی مردم 

افغانستان تقاضای آتش بس سرتاسری را دارند. 
نداشتند.  حضور  سیاسی  چهره های  برخی  دیروز  نشست  در 
غایب  نبیل  رحمت اهلل  و  حکمتیار  گلبدین  ربانی،  صاح الدین 
نشست دیروز بودند. آقای عبداهلل گفت که رفتن به سوی صلح به 
اجماع و وحدت نیاز دارد »در روزهای گذشته با حکمتیار صاحب 
و صاح الدین ربانی دیدار داشتیم، همین قدر گفته می توانم که در 
این پروسه صلح هستند و وعده سپردند که در مشورت ها شرکت 

می شدیم یا بر چه مبنایی تصمیم می گرفتیم 
چه کتابی را بعدا بخوانیم. فکر می کنم وقتی 
با »همینگوی«، »رابرت  اولین بار  کودک بودم 
بالدوین« و »فیلیپ راث«  پن وارن«، »جیمز 
یا  آن ها  به  مربوط  مقاالتی  زیرا  شدم،  آشنا 
 Life or نوشته شده توسط آن ها را در مجله
Look می دیدم. من »بهار خاموش« از »راشل 
کارسون« را از این جهت خواندم که مادرم آن  را 
می خواند، شعرهای »تی اس الیوت« را خواندم 
دبیرستانم،  موردعاقه  معلم  که  دلیل  این  به 
آقای »ادینولفی«، ما را مجبور به حفظ »آوای 
از  من  کرد.  پروفروک«  آلفرد  ج.  از  عشق 
جمله ی خوانندگانی بودم که مسائل زیادی را 
ابتدا از طریق کتاب ها و بعدا در زندگی واقعی ام 

تجربه کردم، نه برعکس این.
کتاب  در  »شما  گفت:  باری  بالدوین  جیمز 
تنها  فکر می کنید  بعد  و  را می خوانید  چیزی 
می شوید  متوجه  بعد  افتاده.  اتفاق  شما  برای 
برای  تجربه  عین  پیش  سال   ۱00 نه  که 
رهایی  این،  بود.  افتاده  اتفاق  داستایوسکی 
است؛ رهایی بسیار بزرگ برای فردی رنج دیده 
و سختی کشیده که همیشه فکر می کند تنها 

است. به همین دلیل هنر مهم است.«
***

سال  کتاب  در  آرنت«  »هانا  که  همان طور 
توتالیتاریسم«  »خاست گاه های  خود   ۱۹5۱
می نویسد، دو تا از هیوالترین رژیم های تاریخ 
بشر در قرن بیستم به قدرت رسیدند و هردو 
تشخیص  این  براساس  و  حقیقت  نابودی  بر 
که بدبینی و بیزاری و ترس می تواند مردم را 
مستعد پذیرفتن دروغ ها و وعده های دروغین 
رهبرانی کند که به چیزی جز قدرت بی قید و 
او  نهاده شدند.  بنیان  شرط بسنده نمی کنند، 
نوشت: »بهترین فرمان بِر فرمان روای توتالیتر، 
یک نازی و یک کمونیست معتقد نیست، بلکه 
واقعیت  میان  تفاوت  او  برای  که  است  کسی 
و  تجربه(  واقعیت  همان  )یعنی  افسانه  و 

را مسدود  این کشور  ویزاهای  کابل  در  ایران 
به  توجه  با  بعد  به  ثور  ماه  اول  از  اما  کرد، 
روابط بازرگانی میان ایران و افغانستان ویزای 
عادی ترشدن  با  اما  گرفته شد  از سر  تجارتی 
تابستان امسال، صدور ویزا  وضعیت کرونا در 

به حالت اول برنگشت. 
سفارت ایران در والیت های هرات، بلخ، قندهار 
و ننگرهار کنسولگری دارد. بیکاری و مشکات 
امنیتی از علت های اصلی مهاجرت شهروندان 

»سرزمین  و  »اوز«  مانند  جادویی  قلمروهای 
میانه«، »نارنیا« و »سرزمین عجایب« و جایی 
که »مکس« سطان جانوران وحشی می شود، 

می برند.
***

وقتی کودک بودم کتاب ها هم تفریح گاهم بودند 
و هم پناه گاهم. من تک فرزند خانواده ام بودم و 
عادت داشتم بیشتر اوقات را تنها بگذرانم. من 
کتاب هایم را در کارتن مقوایی یخچال، که پدرم 
با بریدن تکه هایی از دو طرف آن برایش در و 
پنجره باز کرده و به شکل خانه ی بازی درآورده 
چراغ قوه  با  پتو  زیر  شب  می خواندم.  بودش، 
مدرسه  تفریح  زنگ  وقتی  می خواندم.  کتاب 
زده می شد، من به کتاب خانه می رفتم و کتاب 
می خواندم، به این امید که از شر قلدربازی های 
در  من  باشم.  امان  در  مدرسه  بازی  زمین 
هرچند  کتاب  می خواندم  موتر  عقب  صندلی 
این کار باعث موترگرفتگی ام می شد. من موقع 
ناهار هم می خواندم؛ و چون مادرم فکر می کرد 
کتاب و غذا با هم نمی سازند، کتاب نه، هرچه 
خطوط  از  می خواندم.  بودم  دستم  دم  که  را 
کتاب چه های  تا  گرفته  سریاک  قطی  روی 
راهنمای لوازم خانگی، تبلیغات سوپرمارکت ها 
و طرز تهیه کیک قهوه ای. من دستورپخت دسر 
»پای سیب« را که پشت جعبه »کلوچه ریتز« 
نوشته شده بود، از بس زیاد خوانده بودم عما 
می توانستم برای دیگران از حفظ بخوانم شان. 

من گرسنه ی کلمات بودم.
شخصیت های بعضی رمان هایی که در کودکی 
می نمودند  واقعی  برایم  آنقدر  می خواندم 
باز  را  کتاب  اگر  مبادا  بودم  نگران  که شب ها 
من  آیند.  بیرون  آن  صفحات  الی  از  بگذارم 
برخی  بگذارم  باز  را  اگر کتاب  تصور می کردم 
از شخصیت های ترس ناک »جادوگر شهر اوز« 
از »فرانک باوم«، مثا میمون های بالدار، یا نوم 
صاحب  که  جادوگر  موبی  یا  شیطانی،  کینگ 
فرار  کتاب  از  بود،  زندگی  خطرناک  پودر 

دالالن  و  کمیشن کاران  توسط  ویزا  نوع  این 
صورت می گیرد و خود شخص در آن دخیل 
مردم  است  باز  تجارتی  ویزای  »فعا  نیست: 
یک  سفارت  نمی روند.  ایران  به  تجارت  برای 
راه گنجشکگ را باز گذاشته با هزینه ی باالتر 
به مردم این ویزا را می دهند. متقاضیان ویزای 
ایران بسیار زیاد است اما کسانی که ضرورت 
کشور  این  به  هزینه ای  هر  با  مجبورند  دارند 

سفر کنند.«
کار  رونق  سبب  ایران  ویزای  بسته بودن 
)مستعار(  سمیع  است.  شده  کمیشن کاران 
می گوید  و  دارد  تکت فروشی  کابل  در  که 
نه کسب وکاری  و  تاجرند  نه  که  مردم  بیشتر 
دارند و حتا دارای اسناد مریضی هم نیستند، 
توسط دالالن ویزای تجارتی می گیرند. سمیع 
ایران80  می گوید در حالت عادی نرخ ویزای 
خدمات  بیمه  و  دالر   ۳20 تکت  است،  یورو 
درمانی نیز ۱5 یورو است، اما در حال حاضر 
نیز  افغانی  هزار   50 از  بیشتر  سیاه  بازار  در 
»کمیشن کارها  می شود:  گرفته  مردم  از 
جور  ویزه  ]جعلی[  اسناد  با  مراحل،  طی  در 
هستند  سفارت  داخل  که  کسانی  می کنند. 

و  نشستیم  آتش  دور  و  انداختیم  دور  را  خود 
بیماران  به  و  دادیم  فقرا  به  و  کردیم  صحبت 
بیابان ها  از دل  ما  این که  دلیل  کردیم،  کمک 
جامعه  و  خانه  پیچیده  درهم  جنگل های  و 
ساختیم، خیلی ساده این است: ما به خواندن 

عشق می ورزیم.«
»آلبرتو مانگوئل«، نویسنده، مترجم و ویراستار 
کانادایی آرژانتینی در کتاب سال ۱۹۹6 خود 
با عنوان »تاریخ خواندن« ماجرای سلطانی از 
سرزمین پارس قرن دهم را تعریف می کند که 
کتاب هایش  جلدی  هزار   ۱۱۷ مجموعه ی  با 
که بر پشت »چهارصد شتر آموزش دیده برای 
بار شده بود،  الفبا«  راه رفتن به ترتیب حروف 
مورد  در  همچنین  مانگوئل  می رود.  سفر  به 
قرن  اواخر  که  می نویسد  کتاب خوان هایی 
نوزدهم به استخدام کارخانه های تولید سیگار 
کوبا درآمده بودند تا با صدای بلند برای کارگران 
کتاب بخوانند. او در مورد پدر یکی از معلمان 
که  دانشمندی  می نویسد؛  کودکی اش  دوران 
و  بود  کرده  را حفظ  متون کاسیک  بسیاری 
در اردوگاه کار اجباری »ساکسنهاوزن« متعلق 
به  زندانیان  برای  تا  شد  داوطلب  نازی ها،  به 
دقیقا  کند؛  خدمت  زنده  کتاب خانه ی  عنوان 
مانند دوست داران کتاب در »فارنهایت ۴5۱« 
که دانش خود را از طریق حفظ کردن کتاب ها 

زنده نگه می دارند.
چرا ما به کتاب ها عشق می ورزیم؟

خشت ماننِد  جادویی  اشیای  این  کتاب ها، 
نخ  و  چسب  و  جوهر  و  کاغذ  از  ساخته شده 
ماشین های  واقع  در  چرم،  و  پارچه  و  مقوا  و 
کوچک زمان هستند که می توانند ما را برای 
برگردانند،  گذشته  به  تاریخ  درس  آموختِن 
یا  ایده آل  آینده های  به  آینده،  تصور  برای  و 
به  را  ما  می توانند  کتاب ها  ببرند.  آخرالزمانی 
سیارات  حتا  و  زمین  کره ی  دوردست  نقاط 
آن ها  کنند.  منتقل  دوردست تر  کیهان های  و 
نقل  ما  به  را  مردانی  و  زنان  داستان های 
می کنند که هرگز شخصا ماقات شان نخواهیم 
کرد، کتاب ها کشف های ذهن های بزرگ را به 
ما توضیح می دهند و به ما امکان مطالعه خرد 
نسل های قبل از ما را فراهم می آورند. کتاب ها 
می توانند در مورد نجوم، فیزیک، گیاه شناسی 
و شیمی به ما بیاموزند. آن ها به ما پویایی های 
هوا  و  آب  تغییرات  چگونگی  و  فضا  در  پرواز 
را توضیح می دهند؛ ما را به باورها، اندیشه ها، 
معرفی  دیگران  ادبیات  و  ما  خود  ادبیات 
به  را  ما  که  هستند  کتاب ها  این  و  می کنند. 

»راه گنجشکگ«
به  اما سفرها  بند است،  »ویزا در حال حاضر 
ایران جریان دارد که تهران و مشهد را شامل 
از مردم  بازار سیاه کمیشن کارها  می شود. در 
معادل  که  می گیرند  پول  دالر   ۷50 تا   ۷00
از  محمد  گفته های  افغانی می شود.«  58هزار 
تجربه دریافت ویزای ایران در روزهای کرونایی 
شهروندان  از  برخی  می گوید  محمد  است. 
افغانستان با گرفتن مکتوب شفاخانه و داشتن 
اما  می گیرند،  درمانی  ویزای  بیماری  سابقه 
ویزای  بیشتر  پول  پرداخت  با  دیگر  بسیاری 

تجارتی دریافت می کنند. 
آن ها  به  گزارش  این  در  که  شهروندان 
اغلب  می گویند  است  شده  گفت وگو 
و  دالل  به عنوان  تکت فروشی  شرکت های 
در  دلیل  همین  به  می کنند.  عمل  واسطه 
دالل ها  سراغ  به  روز  اطاعات   گزارش  این 
کابل  در  که  )مستعار(  حمید  است.  رفته  نیز 
تکت فروشی دارد می گوید ویزای ایران به طور 
نام ویزای  زیر  اما دالل ها  رسمی بسته است، 
تجارتی برای کسانی که تاجر نیستند ویزه ی 
ایران را می گیرند. حمید می گوید روند کاری 

را  بدترین ها  هستند  آماده  وقت  »همه  مردم 
پروپاگاندا  باشد.«  باور کنند، هرچقدرهم پوچ 
بخورند،  فریب  این که  »از  مردم  که  می فهمد 
شاکی نمی شوند«، زیرا آن ها » به هر حال هر 

اظهاراتی را دروغ می بینند.«
که  آن جایی  از  می کند  خاطرنشان  آرنت 
کامل  کنترل  خواهان  توتالیتر  حاکمان 
هستند، تمایل دارند بر بروکراسی های شدیدا 
درجه  استعدادهای  کنند.  ریاست  ازکارافتاده 
احمقانی  و  »فضول ها  به  را  خود  جای  یک 
خاقیت شان  و  هوش  کمبود  که  می دهند 
بهترین تضمین برای وفاداری شان« به حاکمان 
توتالیتر است. در حکومت توتالیتر اغلب شاهد 
سیاست«  در  شگفت آور  و  سریع  »تغییرات 
هستیم زیرا در این حکومت وفاداری مهم ترین 

است، نه عمل کرد یا کارایی.
آرنت می گوید حاکمان توتالیتر برای رسمیت 
جنبش  پیروان  تعلق  حس  تصدیق  و  دادن 
هدف  یک  به سوی  پیشرفت  درحال  که  خود 
دور است، مکررا برای خود مخالفان و دشمنان 
یک  انحال  محض  »به  و  می تراشند  جدید 
علیه  است  ممکن  جنگ  مخالفان،  از  گروه 

دسته ی دیگر اعان شود.«
صفات  از  دیگر  یکی  که  است  معتقد  آرنت 
لجوجانه  خوارداشت  توتالیتر،  حکومت های 
»عقل سلیم و منافع شخصی« است: موضعی 
که با توسل به کذب و انکار واقعیت ها تقویت 
و  خودبزرگ بین  رهبران  توسط  می شود 
که  رهبرانی  می شود.  اتخاذ  قدرت  مجنون 
را  می توان شکست ها  که  کنند  باور  مشتاقند 
انکار یا پاک کرد. رهبرانی که »به اندازه کافی 
دیوانه هستند که تمام منافع ـ اقتصادی، ملی، 
انسانی، نظامی ـ محدود و محلی را به نفع یک 
واقعیت کاما ساختگی« که به آن ها عصمت و 

قدرت مطلق می بخشد، کنار بگذارند.
توتالیتاریسم  خاستگاه های  کتاب  خواندن 
جنایات  یاد  به  را  ما  که  دلیل  این  به  نه تنها 
هولناک و هیوالیی آلمان نازی و اتحاد جماهیر 
می اندازد،  بیستم  قرن  در  استالین  شوروی 
دلیل  این  به  همچنین  بلکه  است،  ضروری 
دلهره آور  که همچون هشداری  است  ضروری 
به  می تواند  که  می کند  عمل  پویایی هایی  از 
جنبش های توتالیتر در آینده امکان رشد دهد. 
این کتاب نشان می دهد که چگونه بیگانگی و 
بیزاری، بی ریشه گی و عدم اطمینان اقتصادی 
می تواند مردم را مستعد پذیرش دروغ پردازی 
و نظریه های توطئه مستبدان کند. این کتاب 
و  تعصب  از  اسلحه سازی  که  می دهد  نشان 
عوام فریب می تواند  توسط رهبران  نژادپرستی 
نفرت  بر  استوار  پوپولیستی  جنبش های  به 
قبیله ای نیرو دهد و همزمان نهادهایی را که 
و  ما  آزادی های  از  محافظت  برای  دیریست 
تقویت حاکمیت قانون ایجاد شده اند، تضعیف 

کند و حس مشترک انسانیت ما را نابود کند.
میچیکو کاکوتانی، منتقد ادبی، رییس پیشین 
منتقدان کتاب نشریه نیویورک تایمز و برنده 
جایزه پولیتزر سال ۱۹۹8 برای نقد ادبی است.

هنوز پابرجاست و بازار رفت وآمد هواپیماهای 
مسافربری میان افغانستان-ایران گرم است. 

»به تکت فروش گفتم من تاجر نیستم« 
عروس  همراه  به  پدرش  که  )مستعار(  فرزانه 
رفته اند  ایران  به  به تازگی  نواسه اش  هفت  و 
می گوید برای دریافت ویزا هزینه هنگفتی را 
است  بسته  راه  است: »می گویند  کرده  صرف 
۹نفری  نوه هایش  و  پدرم  اما  نمی دهند.  ویزا 
هزار   50 نفری  رفتند.  قندهار  راه  از  رفتند، 
افغانی پرداختند. بیشتر از چهار لک افغانی.« 
تأمین  برای  پدرش  می دهد  ادامه  فرزانه 
هزار   ۱50 را  خود  خانه  سفر،  این  هزینه ی 
نیز  را  تمامی وسایل خانه  و  داده  افغانی گرو 

فروخته است. 
مهتاب که خود ساکن کابل است و خانواده اش 
در ایران زندگی می کند می گوید مدت هاست 
به دنبال ویزای ایران است، ولی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا این سفارت ویزا نمی دهد. اما به 
او که چند وقت پیش به یکی از دفاتر خدمات 
ویزای  شد  گفته  کرده،  مراجعه  مسافرتی 
می تواند  عوض  در  اما  نمی دهند.  سیاحتی 
افغانی  هزار   50 بدل  در  را  تجارتی  ویزای 
به دست آورد: »به تکت فروش گفتم من تاجر 
آن  می دهند،  را  ویزا  این  چگونه  پس  نیستم 
دو  تا  یک  فقط  بسپارید  ما  به  گفت،  شخص 
را  ویزا  این  می توانیم  و  می کشد  طول  هفته 

برای شما جور کنیم.«

میچیکو کاکوتانی، لیتراری هاب
مترجم: جلیل پژواک

اشاره: متن زیر بخشی از مقدمه کتاب جدید 
کاکوتانی به نام »از کتاب خانه: صد کتاب برای 
خواندن و بازخواندن« و بخشی از مقاله ی او در 

مورد هانا آرنت است.
»آگوست ویلسون«، نمایش نامه نویس امریکایی 
و برنده جایزه پولیتزر در یکی از سخنرانی های 
کسی  تنها  او  کودکی،  در  که  گفت  خود 
همه ی  می خواست  که  بود  خانواده اش  در 
کارت  که  کسی  بخواند،  را  خانه  کتاب های 
کتاب ها  و  می کرد  کهنه  را  خود  کتاب خانه ی 
را سر وقت باز نمی گرداند. می گویند ویلسون 
در پانزده سالگی دبیرستان را رها می کند، اما 
هر روِز مکتب را در »کتاب خانه  کارنگی« شهر 
زندگی نامه،  تاریخ ،  و  می گذراند  پیتسبورگ 
می خواند،  انسان شناسی  کتاب های  و  شعر 
دیپلم  او  به  کارنگی  کتاب خانه  که  جایی  تا 
ویلسون گفت  می دهد.  را  دبیرستان  افتخاری 
کتاب هایی را که او در کتاب خانه مطالعه کرد 
»جهانی را گشود که من واردش شدم و هرگز 
ترکش نکرده ام.« او گفت که مطالعه ی کتاب ها 
در وی شد  متحول کننده  این درک  به  منجر 

»که نویسنده شدن ممکن است.«
عصب شناس  پزشک،  ساکس«،  »الیور  دکتر 
را  عامه ای  کتاب خانه   بریتانیایی  نویسنده  و 
لندن(  )ویلسدن  محله اش  در  کودکی  از  که 
آن  در  که  می کند  عنوان  مکانی  می شناخت 
درست  فراگرفت.  را  واقعی اش  تحصیات  او 
همان طور که »ری بردبری« خودش را »کاما 
دو  می کرد.  توصیف  کتاب خانه«  آموزش دیده 
»ابراهام  دیگر،  مشهور  خودآموخته  شخص 
هستند.  داگاس«  »فردریک  و  لینکلن« 
و  نوجوانی  و  کودکی  در  آنان  که  کتاب هایی 
جوانی خواندند به طرز محونشدنی ای آرمان ها 
و افکار بلندپروازانه شان را شکل داد و آن ها را 
به زبان و ابزار استداللی ای مجهز کرد که بعدا 
را شکل  تاریخ ملت خود  به آن ها کمک کرد 

دهند.
»ویرجینیا وولف« می نویسد که لذِت خواندن 
»چنان عظیم است که آدم بدون شک می تواند 
بسیار  مکانی  جهان  مطالعه،  بدون  بگوید 
متفاوت و بسیار پست تر از آنچه هست می بود. 
مطالعه جهان را تغییر داده و همچنان تغییر 
می دهد.« او معتقد بود که در واقع دلیل این که 
»ما از میمون به انسان تکامل یافته ایم، دلیل 
این که غارهای خود را رها کرده و تیر و کمان 

اطالعـات روز: »می گویند ویزا بسـته اسـت 
و فقـط بـه تاجـران داده می شـود. امـا مـن 
تاجـر نیسـتم. بـه تکت فروشـی ها رفتـم آن ها 
گفتنـد کـه 50 تـا 60 هـزار بایـد بپـردازم تـا 
برایـم ویزا و تکـت بگیرند.« کمیل )مسـتعار( 
کـه بارهـا بـرای دریافت ویـزای ایـران جواب 
رد گرفتـه اسـت. او کـه تصمیـم دارد بـرای 
کارگـری بـه ایـران بـرود می گویـد ایـن مبلغ 
پـول بـرای او کـه بیـکار اسـت و آه در بسـاط 
بحـران  به دلیـل  اسـت.  زیـاد  بسـیار  نـدارد 
کرونـا در ایـران، سـفارت ایـن کشـور صـدور 
ویـزا در افغانسـتان را محـدود کـرده اسـت. 
بسـیاری می گوینـد وضـع محدودیـت باعـث 
بازار سـیاه و رونق کمیشـن کاران شـده است. 
کسـانی کـه در ایـن گزارش با آن هـا گفت وگو 
شـده بـه اطاعـات  روز گفته انـد کـه در بـدل 
صـدور ویـزا تا مـرز 50 هـزار افغانـی پرداخته 
و یا از آنان این مبلغ درخواسـت شـده اسـت. 
ایـن افـراد گفته انـد کـه توسـط دالل ویـزای 
تجارتـی بـرای افـراد غیرتاجر گرفته می شـود. 
مکـرر  تمـاس  بـه  کابـل  در  ایـران  سـفارت 

روزنامـه اطاعـات روز پاسـخ نـداد. 

به عنوان درگاه  اتاق خواب من  از  و  می کنند 
ممکن  که  جایی  واقعی،  دنیای  به  ورودشان 
استفاده  بیاورند،  بار  به  ویرانی  و  آشوب  است 

می کنند.
من چند دهه قبل از این که به جان سریال »بازی 
»سوپرانوز«،  و  »افسارگسیخته«  تاج وتخت«، 
نانسی  »اسرار  افراطی  خواندن  به  بیفتم، 
درو«، »ماجراهای اسب سیاه« ، بیوگرافی های 
دائره المعارف جهانی  معروف و کل بخش های 
کتاب های  کالج  و  دبیرستان  در  آوردم.  رو 
)غریبه،  اگزیستانسیالیسم  به  راجع  را  زیادی 
انسان  زیرزمینی،  یادداشت های  خروج،  بدون 
تاریخ سیاه پوستان  تراژدی(،  تولد  غیرمنطقی، 
بعدی،  آتش  ایکس،  مالکوم  )خودزندگی نامه 
من،  مثل  سیاه  موعود،  سرزمین  در  آدمک 
پوست سیاه ماسک سفید( و داستان های علمی 
تخیلی و آخرالزمانی )۱۹8۴، مزرعه حیوانات، 
پایان   ،۴5۱ فارنهایت  مصور،  مرد  ماهور،  تپه 
کودکی و گهواره ی گربه( پشت سرهم خواندم. 
خواندن من به هیچ وجه سیستماتیک نبود. در 
آن زمان من حتا نمی دانستم چرا به سمت این 
به  که  اکنون  کتاب ها کشیده می شوم، گرچه 
گذشته می بینم، فکر می کنم من به عنوان یکی 
از معدود بچه های غیرسفیدپوست مدرسه ام، به 
نوشته  غریبه ها  درباره  که  کتاب ها  این  سمت 
مِن  که  بفهمم  کنم  سعی  تا  رفتم  بود،  شده 
چه  کتاب ها،  این  شخصیت های  مثل  غریبه 
کسی هستم و به کجا تعلق دارم. بعدا فهمیدم 
در  »آلیس«  »اوز«،  در  »دوروتی«  حتا  که 
»نارنیا«،  در  »لوسی«  و  عجایب«  »سرزمین 
که  بیگانه  سرزمین های  در  بودند  غریبه هایی 
را  جهانی  چگونه  بگیرند  یاد  می کردند  سعی 
قوانین  از  معدودی  تعداد  آن  در  که  بپیمایند 

آشنا و معمول اعمال می شود.
خبری  می خواندم،  کتاب  و  بودم  که  کودک 
چگونه  نیست  یادم  دقیق  و  نبود  اینترنت  از 
باخبر  جدید  نویسندگان  و  کتاب ها  درباره 

به  سفارت  می دهند.  ویزا  و  می گیرند  پول 
خانم ها ویزای تجارتی نمی دهند، اما راهی را 
جور کرده اند که این پول را از روبه رو نه بلکه 

از پشت پرده می گیرند.«
از زمانی که وضعیت کرونایی اعام شد، ایران 
همواره جزو ده کشوری بود که در صدر لیست 
قرار  کرونا  به  مبتا  افراد  بیشتر  با  کشورهای 
کشور  این  در  روزانه  مرگ ومیر  میزان  دارد. 
هنوز زیاد است. با شیوع ویروس کرونا سفارت 

تمایز میان راست و دروغ )یعنی همان معیار 
اندیشه ها( دیگر وجود ندارد.«

این  می کند  نگران  را  معاصر  خواننده ی  آنچه 
از  گزارشی  این روزها  آرنت  سخنان  که  است 
یک قرن پیش به نظر نمی رسد، بلکه به صورت 
فزاینده ای بازتاب ناخوشایند فضای سیاسی و 
جهانی  بازتاب  می رسد.  به نظر  امروز  فرهنگی 
که در آن رییس جمهور ایاالت متحده، دونالد 
است  داده  قرار  خود  کسب   را  دروغ  ترمپ، 
)طبق محاسبه واشنگتن پست، ترمپ در سه 
ادعای  بار   ۱62۴۱ سفید  کاخ  تصدی  سال 
اخبار  و  است(  کرده  گمراه کننده  یا  دروغین 
پروپاگاندا در مقیاس صنعتی توسط  و  جعلی 
ترول های روسی و جناح راست افراطی تولید 
به  هم زمان  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  و 

سراسر چهان پخش می شود.
ناسیونالیسم، بومی گرایی، نابه سامانی، ترس از 
تغییرات اجتماعی و خوارداشت افراد خارجی 
مردم،  زیرا  است  افزایش  حال  در  دیگر  بار 
»حباب های  و  پارتیزانی  تنگناهای  در  افتاده 
فیلتر«، دارند حس واقعیت مشترک و توانایی 
از  را  فرقه ای  و  اجتماعی  بین خطوط  پل زدن 
استدالل  این  با  نیست  قرار  دست  می دهند. 
شرایط امروز خود را با وحشت  جانکاه دوران 
کنیم،  تشبیه  یا  مقایسه  دوم  جهانی  جنگ 
نگرش ها  و  شرایط  برخی  می خواهیم  بلکه 
»مزرعه  در  را  آن ها  اتوود«  »مارگارت  که  ـ 
خطر«  »نشانه های  اورول  جورج  حیوانات« 
را مستعد  بررسی کنیم که مردم  را  ـ  نامیده 
عوام فریب  دیکتاتورهای  از  تبعیت  و  پذیرفتن 
قرار  استبداد  در معرض  را  ملت ها  و  می سازد 

می دهد.
داده  توضیح  نشانه هایی  از  برخی  این جا  در 
»میکانیسم های  را  آن ها  آرنت  که  شده 
پنهانی« عنوان می کند، میکانیسم هایی که به 
موجب آن جنبش های توتالیتر درک سیاسی 
و اخاقی را از بین می برند، میکانیسم هایی که 
رسیدن،  قدرت  به  از  پس  توتالیتر  رژیم های 

توسط آن رفتارهای مردم را تغییر می دهند:
اولیه خطر، لغو حق پناهندگی  از عائم  یکی 
سلب  برای  تاش  کشورهاست.  توسط  افراد 
بیماری  یک  »میکروب  پناهندگان،  حقوق 
وقتی  زیرا  می کند،  حمل  خود  با  را  مهلک« 
برود،  بین  از  قانون«  برابر  در  برابری  »اصل 
وسوسه ی  برابر  در  مقاومت  دولت ها  »برای 
حقوق شان  از  شهروندان  همه ی  محروم کردن 

دشوارتر می شود.«
توتالیتر  جنبش های  رهبران  می گوید  آرنت 
و  بپذیرند«  را  خطای شان  نمی توانند  »هرگز 
پیروان متعصب این جنبش ها، که از آمیزه ای 
مرتب  می برند،  رنج  بدبیینی  و  ساده لوحی  از 
دروغ های آنان را باور می کنند. این مخاطبان 
که گرسنه ی روایت های ساده انگارانه ای هستند 
که دنیایی گیج کننده را برای شان توضیح دهد، 
»به چشم و گوش خود اعتماد ندارند«، اما از 
پروپاگانداست،  کار  که  واقعیت«،  از  »فرار 
که  می فهمد  پروپاگاندا  می کنند.  استقبال 

فرهنگی  نزدیکی  است.  ایران  به  افغانستان 
از  بسیاری  پای  تا  شده  سبب  کشور  این  با 
افغان ها را به آن کشور بکشاند. سفارت ایران 
این  ویزای  برای  محدودیت  وضع  کابل  در 
کشور را حالت اضطرار اعام کرده و می گوید 
به دلیل این که این کشور هنوز در حالت خطر 
است.  شده  وضع  محدودیت ها  این  دارد  قرار 
کاهش  سابق  به  نسبت  ویزا  صدور  اگرچه 
یافته است، اما شمار متقاضیان سفر به ایران 

چرا عاشق کتاب هستیم؟

ویزای ایران؛ 
تجاریت پررونق دالالن در افغانستان

سفارت ایران در کابل/عکس از شبکه های اجتماعی
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عربستان: 

یکا و ایران حمایت می کنیم، اما تهران درهای گفت وگو را بسته است کره امر از مذا

جنگ های  و  درگیری  از  تعدادی  در  عربستان  و  ایران 
نیابتی  نیروهای  از طریق  از جمله یمن و سوریه  منطقه 

خود در برابر هم قرار دارند.
فیصل بن فرحان همچنین دوم آذرماه گفته بود عربستان 
و  داشته اند  هم  با  مدت  طوالنی  همکاری های  امریکا  و 
ریاض آماده همکاری با هر دولتی است که در واشینگتن 
رییس جمهوری  است،  این  ما  تاکید  اما  بیاید  کار  بر سر 
آتی امریکا اگر خواهان تعامل مجدد با ایران است »باید 

عربستان را شریک مذاکرات کند.«

ادامه گفت، بدون پرداختن به  وزیر خارجه عربستان در 
مسائلی مانند نقش مخرب ایران در تامین مالی گروه های 
مسلح و سازمان های تروریستی در منطقه و تاش برای 
پیشرفت  ما  کشورها،  سایر  به  زور  با  خود  اراده  تحمیل 

نخواهیم داشت.
خواستار  ترمپ  دونالد  دولت  همانند  سعودی  عربستان 
برنامه هسته  بود که شامل  ایران  با  تری  توافق گسترده 
جمهوری  منطقه ای  های  فعالیت  و  موشکی  برنامه  ای، 

اسامی بشود.

۱۳۹۷در پاریس، قاطعانه تکذیب کرده است و می گوید 
»نقض  دیپلمات،  این  علیه  اتهامات طرح شده  و  پرونده 

مصونیت دیپلماتیک« است.
ترور محسن  به  اشاره  با  ادامه  در  عربستان  وزیر خارجه 
»ترور«  از  سعودی  عربستان  که  کرد  تأکید  فخر ی زاد 
ریاض  »سیاست«  از  بخشی  این  و  نمی کند،  حمایت 

نیست.
برنامه  ارشد  مقامات  از  مهابادی،  فخری زاده  محسن 
در  ماه  آذر  هفتم  روز جمعه  در  ایران  -نظامی  هسته ای 
و  گرفته  قرار  سوءقصد  مورد  دماوند  آبسرد«  »منطقه 
را  اسرائیل  ایران،  کشته شد. مقام های سیاسی و نظامی 
مسئول ترور محسن فخری زاده می دانند و وعده گرفتن 
این  در  تاکنون  اسرائیل  این حال  با  داده اند.  را  او  انتقام 

زمینه سکوت کرده است.

گفت وگوی واقعی
وزیر خارجه عربستان همچنین گفته است: دولت ترمپ 
آماده گفت وگو با ایران بود و این ایران بود درهای مذاکره 

را بست.
آماده ایم  ما  کرد،  تصریح  ادامه  در  فرحان  بن  فیصل 
هستند،   نگرانی  مایه  که  مهمی  موضوعات  درباره  تا 
گفت وگوی واقعی انجام دهیم، از جمله در خصوص تکثیر 
تسلیحات هسته ای، استفاده از موشک های بالستیک و» 

مهمتر از همه٬ فعالیت های بی ثبات کننده آن«.

خارجه  امور  وزیر   ، فرحان  بن  فیصل  روز:  اطاعات 
عربستان روز جمعه ۱۴ آذر ایران را به اقدامات تروریستی 
بین  گفت وگو  از  ریاض  که  گفت  و  کرد  متهم  اروپا  در 
واشینگتن و تهران حمایت می کند، ولی این ایران است 

که درهای گفت وگو را بسته است.
به گزارش بخش انگلیسی شبکه العربیه، فیصل بن فرحان 
ایران  و  امریکا  گفت وگوی  از  عربستان  پادشاهی  گفت، 
حمایت می کند، اما این تهران است که درهای گفت وگو 

را بسته است.
یک  در  که  عربستان  خارجه  وزیر  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
ویدئو کنفرانس در مجمع » گفت وگو در حوزه مدیترانه« 
ایران  دخالت  شاهد  شما  داشت،  اظهار  می کرد،  صحبت 
در  ایران  هستید،  عراق  تا  یمن  از  و  سوریه  تا  لبنان  از 
این مناطق ضمن حمایت مالی و نظامی از شبه نظامیان 
دفاتر  به  نظامی  حمات  از  خشونت،  از  استفاده  با 

دیپلماتیک، برنامه سیاسی خود را پیش می برد.
در  را  ایران  دست  ما  گفت،  ادامه  در  فرحان  بن  فیصل 

توطئه های تروریستی در اروپا و دیگر مناطق می بینیم.
دادگاه  موضوع  به  عربستان  خارجه  وزیر  احتمالی  اشاره 
دیپلمات ایرانی در بلژیک است که به اتهام دست داشتن 
در طرح بمب گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین 

خلق بازداشت شده است.
جمهوری اسامی ایران هر نوع دخالت و آگاهی تهران را 
از تاش برای انفجار در گردهمایی مجاهدین خلق در تیر 

50 روز آینـده مطرح اسـت.
رییس ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده هم اعام کرد 
پنتاگون طرح کاهش نیرو در افغانستان را تصویب کرده 
پایگاه  دو  امریکا همچنان  این طرح  براساس  که  است 

بزرگ را در این کشور حفظ خواهد کرد.
ژنـرال مـارک میلـی گفـت، ارتـش امریکا همچنـان به 
دو ماموریـت اصلـی خـود یعنـی کمـک بـه نیروهـای 
و  نظامیـان  شـبه  درگیـری  در  افغانسـتان  امنیتـی 
همچنیـن انجـام عملیـات ضـد تروریسـتی علیه شـبه 
نظامیـان حکومـت اسـامی، داعـش، و القاعـده ادامـه 

داد. خواهـد 
امریـکا در سـال 200۱ و بـه دنبال حمات تروریسـتی 
۱۱ سـپتامبر بـه افغانسـتان حملـه و حکومـت طالبان 
را کـه بـه گـروه القاعده پنـاه داده بود را سـرنگون کرد. 
از آن زمـان دولـت مورد حمایـت امریکا در افغانسـتان 
قـدرت را در ایـن کشـور در دسـت داشـته اسـت، امـا 
طالبـان بخـش های وسـیعی از افغانسـتان را در کنترل 

دارد. خود 

آفریقا واگذار شود.
پنتاگـون اضافـه کرده اسـت: امـا، نیروهای باقـی مانده 
از سـومالی بـه کشـورهای همسـایه منتقـل می شـوند 
تـا ا ایـن امـکان را داشـته باشـند در عملیـات فرامرزی 
علیـه  آنهـا  شـرکای  و  امریکایـی  نیروهـای  توسـط 
سـازمان های افـراط گـرای خشـونت آمیـز در سـومالی 

مشـارکت داشـته باشـند.
انتخابات  برگزاری  از  پس  و  گذشته  ماه  ترمپ  دونالد 
و  عراق  در  امریکایی  نیروهای  شمار  کاهش  دستور 

افغانستان را صادر کرده است.
طبق این دستور شمار نیروهای امریکا در افغانستان تا 
نیرو  به دو هزار و 500  ژانویه )شش هفته دیگر(   ۱5

کاهش یابد.
رویتـرز می گویـد، بـا توجـه بـه ایـن کـه اکنون شـمار 
نیروهـای امریکایـی در حـدود چهـار هـزار و 500 نفـر 
اسـت، بـا کاهش ایـن نیروها پرسـش های بی پاسـخی 
دربـاره آینـده حضور نظامـی امریکایی در افغانسـتان با 
توجـه بـه روی کار آمدن دولـت جو بایـدن در کمتر از 

پنتاگون  اقدام  می گوید،  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
از  بخش  سومالی،  از  امریکایی  نیروهای  خروج  برای 
تصمیم های دونالد ترمپ پس از انتخابات برای کاهش 
ماموریت های نظامی ضد تروریستی در مناطق مختلف 

است.
که  است  کرده  اعام  جزییاتی  ارائه  بدون  پنتاگون 
اوایل  در  آنها  تجهیزات  و  امریکایی  نیروهای  اکثریت 

سال 202۱ از سومالی خارج خواهند شد.
 ۷00 حدود  در  می شود  گفته  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
بر  دارند که عاوه  امریکایی در سومالی حضور  نیروی 
محلی،  نیروهای  به  الزم  مشورت های  و  آموزش  ارائه 
وظیفه مقابله با نیروهای القاعده و گروه الشباب در این 

منطقه را برعهده دارند.
با این حال، پنتاگون تصریح کرده است خروج نیروها از 
سومالی به معنای پایان اقدامات ضد تروریستی ایاالت 

متحده در این منطقه نیست.
تصمیم،  این  دنبال  به  گوید،  می  امریکا  دفاع  وزارت 
ممکن برخی از نیروها ماموریت های جدیدی در شرق 

روز  پنتاگون،  امریکا،  دفاع  وزارت  روز:  اطاعات 
ترمپ،  دونالد  دستور  به  کرد  اعام  آذرماه   ۱۴ جمعه 
رییس جمهوری این کشور نیروهای امریکایی از سومالی 

خارج می شوند.

یکایی از سومایل کرث نریوهای امر دستور ترمپ برای خروج ا

اما سرگئی گریشین، دیگر شهروند مسکو گفته که قصد 
ندارد در این برنامه واکسیناسیون شرکت کند.

به گفته او »این روند طوالنی است. تنها میزان اندکی از 
این واکسن تولید شده...بگذاریم دیگران واکسینه شوند. 

اگر این کار را انجام دهند. من زنده می مانم.«
در حال حاضر شمار کل مبتایان در روسیه 2 میلیون 
و ۳82 هزار و ۱2 نفر اعام شده و آمار مرگ و میر هم 

۴۱ هزار و ۷۳0 نفر.
است.  ویروس کرونا در روسیه  مسکو مرکز همه گیری 
به کووید ۱۹مبتا می  نفر  این شهر هزاران  روزانه در 
شوند و دهها نفر هم جان خود را از دست می دهند. 
بیمارستان ها در سراسر این شهر مملو از بیماران مبتا 

به کروناست.
اما  دولت روسیه اجرای قرنطینه را در مسکو رد کرد، 
را  هایی  محدودیت  شهر  این  شهردار  نوامبر  ماه  در 
فعالیت  کرد.  اعمال  میخانه ها  و  بارها  کار  ساعات  در 
دانشگاه ها آناین شد و برگزاری رویدادهای ورزشی و 

فرهنگی هم کاهش یافت.

میادی )کمتر از یک ماه دیگر( دو میلیون دوز از این 
واکسن تولید شود.

گسترده  برنامه  که  مسکو  شهردار  سوبیانین،  سرگئی 
که  گفت  کرد،  اعام  پیش  روز  چند  را  واکسیناسیون 
این واکسن در مرحله اول به افرادی زده می شود که در 
مدارس، بخش درمانی و بخش خدمات اجتماعی به کار 

مشغول هستند.
او گفته که هرچه بیشتر واکسن دردسترس قرار بگیرد، 

گروه های بیشتری به این فهرست اضافه خواهند شد.
یک سرویس آناین ثبت نام به ساکنان ۱8 تا 60 ساله 
تا  دهد  می  اجازه  هستند،  فوق  مشاغل  در  که  مسکو 
زمانی را در ۷0 محل تزریق واکسن در این شهر رزرو 

کنند.
واکنش ها در بین مردم نسبت به دریافت این واکسن 

متفاوت است.
خبرگزاری  به  مسکو  ساکنان  از  یکی  ایگورکریوبوکوف 
رویترز گفته: »من این واکسن را دوست دارم. فرصتی 

می دهد تا اوضاع تغییر کند و از میزان ابتا بکاهد.«

می  چقدر  روسیه  که  نیست  مشخص  اما  کرده اند.  نام 
تواند از این واکسن تولید کند.

تولید کنندگان تنها انتظار دارند که تا پایان سال جاری 

گسترده  واکسیناسیون  برنامه  روسیه  روز:  اطاعات 
کرده.  آغاز  مسکو  در  کلینیک هایی  در  ۱۹را  کووید 
کسانی  به  مرحله  اولین  در  وی«  »اسپوتنیک  واکسن 
که بیشتر در معرض خطر ابتا به این ویروس هستند، 

تزریق می شود.
واکسن  از  روسیه  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
در  رساند  ثبت  به  اوت  ماه  در  که  وی«  »اسپوتنیک 
حالی برای واکسیناسیون شهروندانش استفاده می کند 

که هنوز در مراحل نهایی آزمایش های انسانی است.
عنوان  را ۹5 درصد  آن  کارایی  واکسن  این  سازندگان 
کرده و گفته اند که هیچ عارضه جانبی مهمی ندارد و 
همچنان آزمایش های وسیعی بر روی آن در حال انجام 

است.
والدیمیرپوتین، رییس جمهور روسیه مایل است که این 
کشور در واکسیناسیون گسترده در جهان پیشتاز باشد 

و همچنین اقتصاد این کشور به فعالیت ادامه دهد.
فردا  و  امروز  ظرف  که  آن  برای  تاکنون  نفر  هزاران 
بتوانند دو تزریق از این واکسن را دریافت کنند، ثبت 

کسیناسیون گسرتده را آغاز کرد کسن کرونا؛ روسیه وا وا

ژوزه مورینیو با لحنی کنایی به انتقادهای 
فشرده  برنامه  به  گواردیوال  و  کلوپ 
به  خطاب  و  داد  نشان  واکنش  مسابقات 

آنها گفت کسی برای تاتنهام گریه نکرد.

بازی های  تعداد  نبودن  مساوی  و  برتر 
در حال حاضر چندین  کرد.  انتقاد  تیم ها 
تیم لیگ برتری یک بازی کمتر از تاتنهام 
انجام داده اند. برای مثال منچستریونایتد 
دلیل  به  آگوست  ماه  در  و منچسترسیتی 
شاهد  اروپایی  رقابتهای  در  حوضرشان 

عقب افتادن بازی های خود بودند.
باره گفت: » قبول کردن  این  مورینیو در 
اینکه چهار باشگاه یک بازی کمتر از باقی 
تیم ها داشته باشند واقعاً سخت است. من 
است  قرار  زمانی  آنها چه  دانم  نمی  حتی 
بازی عقب افتاده شان را انجام بدهند. نمی 
ویا،  استون  منچسترسیتی،  برنلی،  دانم 
منچستریونایتد و نیوکاسل چه زمانی قرار 
است بازی کنند. قبولش سخت است چون 
این شرایط روی رقابت تاثیر می گذارد. ولی 
سعی می کنم جواب این سوال را پیدا کنم. 
من این هفته سعی کردم جواب سوالم را 
پیدا کنم ولی هیچکس تا این لحظه جوابی 

به من نداده است«.

فصل که تاتنهام با برنامه ای بسیار فشرده 
و  او  برای  کسی  بوده  مواجه  بی رحمانه  و 

تیمش گریه نکرده است.
مربی  هر  از  بیش  اخیراً  کلوپ  یورگن 
و  کرده  انتقاد  مسابقات  برنامه  به  دیگری 
خواهان فاصله بیشتر بین بازیها بوده. علت 
با  او  این است که  انتقادهای کلوپ  اصلی 

لشگری از بازیکنان مصدوم مواجه است.
مورینیو اما در آستانه دیدار امروز تیمش با 
آرسنال در دربی شمال لندن به همکارانش 
یادآور شد که در ابتدای فصل وقتی تیم او 
مجبور بوده در ۱8 روز 8 بازی انجام بدهد 

کسی از او حمایت نکرده است.
بلـه مـا  بـاره گفـت: »  ایـن  مورینیـو در 
در یـک هفتـه چهـار بـازی انجـام دادیـم 
و هیچکـس نـه برایمـان گریـه کـرد و نـه 
حمایت مـان کـرد. همـکاران من کـی قرار 
اسـت در چنیـن بـازه زمانـی ای ایـن همه 

بـازی کننـد؟ »
لیگ  برنامه  از  ادامه  در  تاتنهام  سرمربی 

به  نسبت  کنایی  لحنی  با  مورینیو  ژوزه 
مربیانی مثل یورگن کلوپ و پپ گواردیوال 
کرده  انتقاد  مسابقات  فشردگی  به  که 
اوایل  در  و گفت  داد  نشان  واکنش  بودند 

کنایه ژوزه به کلوپ و پپ: 

یه نکرد گران کیس برای ما گر یخ بازگشت تماشا تار
به ورزشگاه های اسپانیا

یخ  بهرتین سنگربان تار
به انتخاب رومینیگه: 

مانوئل نویر

هرچند رئیس اللیگا اخیرا از جنوری 202۱ 
با  یها  باز  برگزاری  احتمالی  تاریخ  عنوان  به 
حضور تماشاگران یاد کرد ولی این قضیه با 

چراغ سبز دولت اسپانیا روبرو نشد.
با  مصاحبه  در  تباس  خاویر  گذشته  هفته 
برنامه خوگونس از شبکه السستا اعام کرد 
که احتماال از جنوری 202۱ مجوز برگزاری 
شد.  خواهد  صادر  هواداران  حضور  با  بازی 
ورزشگاه ها قرار نیست پر شوند ولی باشگاه 
ها اجاره خواهند داشت تا 20 درصد ورزشگاه 

را به هواداران اختصاص دهند.
طبق ادعای مارکا، این ایده با مخالفت دولت 
شده  مواجه  اسپانیا  بهداشت  مسئوالن  و 
است. شرایط پاندمی کرونا در اسپانیا هنوز به 
وضعیت عادی نزدیک نشده است و به همین 
این  آپریل  ماه  از  دارد  نظر  در  دولت  دلیل 

محوز را صادر کند.
فینال  که  گفت  توان  می  ترتیب  این  به 
و  بین سوسیداد  کوپا دل ری فصل گذشته 
با  بازی  اولین  نشده،  برگزار  بیلبائو که هنوز 
حضور تماشاگر در اسپانیا پس از شیوع کرونا 
خواهد بود و در ورزشگاه کارتوخای سویا به 
از  باسک  ایالت  تیم  دو  رسید.  خواهد  انجام 
کرده  درخواست  اسپانیا  فوتبال  فدراسیون 
بودند تا این بازی به تعویق بیفتد تا شرایط 

بازگشت تماشاگران به ورزشگاه مهیا شود.
کوپا  فینال  از  قبل  هفته  دو  یعنی  آپریل   ۴
دل ری 202۱، تاریخی است که برای فینال 
فصل قبل در نظر گرفته شده و احتماال نیز با 

حضور هواداران خواهد بود.

کارل هاینتس رومینیگه رئیس باشگاه بایرن 
مونیخ با ستایش از مانوئل نویر سنگربان این 
تیم می گوید او بهترین دروازه بان تاریخ فوتبال 

است.
کارل هاینتس رومینیگه رئیس باشگاه بایرن 
مونیخ از مانوئل نویر سنگربان این تیم ستایش 
دروازه بان  بهترین  نویر  است  مدعی  و  کرده 
تاریخ فوتبال است. رئیس بایرن می گوید نویر 
۳۴ساله دروازه بانی را به سطحی جدید ارتقا 

داده و شایسته چنین عنوانی است.
بایرن مونیخ امسال با پیش بینی اینکه نویر به 
زودی بازنشسته خواهد شد هزینه زیادی برای 
شالکه  جوان  سنگربان  نوبل  الکساندر  جذب 
کرد. اما نویر در این مدت درخشان ظاهر شده 
و به گفته رومینیگه در ۳۴سالگی روز به روز 

بهتر می شود.
رومینیگه در گفتگو با وبسایت رسمی بوندس 
لیگا در این باره گفت: » مانوئل نویر در ۳۴ 
سالگی روز به روز بهتر می شود. او تقریباً هر 
پیش  دقت  به  را  می شود  شلیک  که  شوتی 
بینی می کند و توپ را سیو می کند. ما این را 
در هفته های اخیر چه در بوندس لیگا و چه 

در چمپیونزلیگ شاهد بوده ایم«.
نویر   « گفت:  ادامه  در  مونیخ  بایرن  رئیس 
بهترین دروازه بان دنیا است و به نظر من او 
بهترین سنگربان تاریخ فوتبال است. ما همیشه 
در آلمان و در بایرن دروازه بانهای خوبی داشته 
ایم. کسانی مثل سپ مایر و اولیور کان. ولی 
مانوئل نویر به نظر من دروازه بانی را به سطحی 
باالتر ارتقا داده و ما خیلی خوشحالیم که او را 

درون دروازه تیم مان می بینیم«.

آرتتا: 
تاتنهام امسال بهرت از آرسنال کار کرده

به زمین تاتنهام برویم که فاصله مان را 
به اندازه سه امتیاز کمتر کنیم«.

به   « گفت:  ادامه  در  آرسنال  سرمربی 
نظرم هنوز خیلی زود است که بخواهیم 
مدعیان قهرمانی را مشخص کنیم. ولی 
می توان گفت که تاتنهام به این دلیل در 
صدر جدول ایستاده که خوب کار کرده 
و این موقعیت حقش بوده است. آنها االن 
به  و  هستند  نفس  به  اعتماد  از  سرشار 

خودشان و تیم شان اعتقاد دارند«.

در بازی امروز فاصله هشت امتیازی اش 
با تاتنهام را کاهش دهد.

آرتتا در آستانه بازی امروز مقابل تاتنهام 
گفت: » شرایط جدول اینطور است که 
تاتنهام را در صدر می بینیم چرا که آنها 
در این فصل استحقاق این صدرنشینی را 
داشته اند و بهتر از ما کار کرده اند. آنها 
در برخی بازی ها عالی بوده اند و نتایجی 
که باید را بدست آورده اند. ما باید این را 
بپذیریم. ولی ما می خواهیم با این قصد 

آستانه  در  آرسنال  آرتتا سرمربی  میکل 
شمال  دربی  در  تاتنهام  با  امروز  دیدار 
فصل  این  در  تاتنهام  می گوید  لندن 

نسبت به تیم او بهتر کار کرده است.
درحالیکه آرسنال امروز در دربی شمال 
مصاف  به  تاتنهام  استادیوم  در  لندن 
سرمربی  آرتتا  میکل  رود  می  تیم  این 
توپچی ها اذعان کرد که تاتنهام در فصل 
کرده  کار  بهتر  تیمش  به  نسبت  جاری 
است. آرتتا اما گفت تیمش مصمم است 

یورگن کلوپ: 
پول هستیم ما هنوز لیور

 « گفت:  ادامه  در  لیورپول  سرمربی 
انتظار  خیلی ها هم همین دید و همین 
را از لیورپول دارند. انتظار پیروزی. قبل 
از بازی یا بعد از بازی کسی در این باره 
در  بازیکنانی  چه  که  کند  نمی  صحبت 
به  کسی  لیورپول  در  هستند.  دسترس 
به  شرایط  این  از  دهد  نمی  اجازه  شما 
عنوان بهانه استفاده کنید. ما هم این کار 

را نمی کنیم و نخواهیم کرد«.

کلوپ در میانه این بحران این است که 
الکساندر آرنولد و نبی کیتا از روز جمعه 

به تمرینات تیم بازگشته اند.
با  تیمش  امروز  بازی  آستانه  در  کلوپ 
بازی  بتواند  که  هر کسی   « گفت:  ولوز 
مهم  بشود  فرستاده  زمین  به  و  کند 
لیورپول هستیم.  هنوز  ما  که  است  این 
دیدگاه ما نسبت به این مساله این است. 

ما همیشه می خواهیم برنده باشیم«.

لیورپول باعث می شود در هر شرایطی از 
انتظار پیروزی برود چرا که به  این تیم 
قول کلوپ: » ما هنوز لیورپول هستیم«.

مصدومیت  بحران  با  اینکه  با  لیورپول 
مواجه است ولی در حال حاضر با تفاضل 
گل کمتر نسبت به تاتنهام در رتبه دوم 
مرحله  به  و  ایستاده  برتر  لیگ  جدول 
صعود  هم  قهرمانان  لیگ  هشتم  یک 
کرده است. جدیدترین خبر خوب برای 

باالی  تعداد  از  می گوید  کلوپ  یورگن 
مصدومین تیمش به عنوان بهانه استفاده 
خبرنگاران  به  خطاب  او  کرد.  نخواهد 

گفت: » ما هنوز لیورپول هستیم«.
یورگن کلوپ سرمربی لیورپول در آستانه 
بازی امروز تیمش مقابل ولوز می گوید از 
تعداد باالی مصدومین تیمش به عنوان 
به  کلوپ  کرد.  نخواهد  استفاده  بهانه 
باشگاه  شأن  و  جایگاه  گفت  خبرنگاران 

زالتان ابراهیموویچ می گوید تصمیم گرفته 
در تابستانی که گذشت بازنشسته شود اما 
در نهایت در تصمیم خود تجدیدنظر کرده 

است.
زالتان ابراهیموویچ ستاره سوئدی کهنه کار 
در  داشته  تصمیم  می گوید  میان  آث 
تابستانی که گذشت اعام بازنشستگی کرده 
و با فوتبال خداحافظی کند اما در نهایت در 
برای  و  کرده  تجدیدنظر  خود  تصمیم  این 
را  روسونری  با  قراردادش  دیگر  فصل  یک 

تمدید کرده است.
زالتان در این فصل هم نشان داده که در 
۳۹سالگی می تواند مثل بازیکنان بیست و 
او در فصل جاری در  چند ساله بدرخشد. 
۱0 بازی برای میان ۱۱ گل به ثمر رسانده 
روسونری  صدرنشینی  در  مهمی  نقش  و 
حال  در  میان  است.  داشته  آ  سری  در 

بازنشسته شوم. اما بعد دوباره نظرم عوض 
شد و نمی خواستم بعد از چیزی افسوس 
و  زدم  زنگ  میان  به  که  بود  این  بخورم. 

گفتم تصمیم گرفته ام ادامه بدهم«.

اوج نیست و آن را به اوج برساند خیلی بهتر 
است. اگر من می ترسیدم با میان قرارداد 
نمی بستم. در یونایتد هم اوضاع همین بود. 
حتماً  و  است  پیر  خیلی  زالتان  می گفتند 
ناکام می شود. ده سال پیش من شرایط و 
تر  باتجربه  امروز  ولی  داشتم  غرور دیگری 
احساساتی  خیلی  شما  جوانی  در  ام.  شده 
هستید ولی من حاال شرایط را بهتر درک 

می کنم«.
بازنشستگی  به  تصمیمش  درباره  زالتان 
می  چکار  پرسید  من  از  پیولی   « گفت: 
خواهی بکنی. گفتم نمی خواهم ادامه بدهم. 
دیگر بس است. خانواده من برایم مهم است. 
تا شش ماه اشکالی ندارد ولی حاضر نیستم 
به  گفت  هم  پیولی  بمانم.  دیگر  سال  یک 
بعد  روز  ولی  احترام می گذارم.  تصمیمت 
که صحبت کردیم گفتم تصمیم گرفته ام 

حاضر با پنج امتیاز اختاف نسبت به رقیب 
ایتالیا  لیگ  اینتر صدرنشین  همشهری اش 

است.
سابقش  تیمی  هم  با  گفتگویی  در  زالتان 
اسکای  شبکه  برای  آمبروسینی  ماسیمو 
ایتالیا گفت: » تیم ما تشنه موفقیت است 
و شور و شوق زیادی دارد. ما شرایط خوبی 
خاصی  هدف  دنبال  به  نباید  ولی  داریم. 
باشیم یا رویاپردازی کنیم. بهترین راه این 
است که بازی به بازی جلو برویم و در هر 
بازی فقط به همان مسابقه فکر کنیم. من 
البته برای خودم هدف دارم ولی می دانم 
که این تیم موفق می شود چون تیم خیلی 

جوانی است که آینده اش روشن است«.
ابراهیموویچ در ادامه صحبتهایش گفت: » 
به جای پیوستن به تیمی که خودش در اوج 
است، اینکه آدم به تیمی منتقل شود که در 

زالتان: 

تصمیم داشتم تابستان بازنشسته شوم

NWARA/PD/W246-99/( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطاع عموم رسانیده می شود اینکه، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب با تجهیزات آن دارای شماره داوطلبی )بدینوسیله به تاسی از فقره )2
NCB( را با شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی مصعب قاسم دارای نمبر جواز )D-2۱۱82-0( آدرس: کارته پروان ناحیه 2، کابل به قیمت مجموعی مبلغ )۹,5۱2,286( نه میلیون و پنجصد و نزده هزار و دوصد و هشتاد و شش افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطاعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن رسما به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک داراالمان - سناتوریم 

وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نوت: مدیریت محترم عمومی IT و آمریت محترم تسهیل قراردادها و پانگذاری اعان هذا را مطابق تاریخ صدور این نامه به نشر رسانند.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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آزادی  و  حقیقت  از  با جسارت  او  می شود. 
دفاع می کند و به سوی مرگ می شتابد. این 
انتقادی  روحیه ی  کشتن  نمادین،  کشتن 
نظام های  مدرن ترین  در  را  پرسشگری  و 
آموزشی دنیا به تصویر می کشد. آن گونه که 
در  نه تنها  دیکتاتوری  دارد،  باور  کارگردان 
توسعه نیافته  کشورهای  آموزشی  نظام های 
تمام  در  به نحوی  بلکه  توسعه  حال  در  و 
جهان حاکم است و از دانش  آموزان قربانی 
افغانستان  اما در کشورهای مانند  می گیرد. 
که  آنی ست  از  رقت انگیزتر  وضعیت  این 
از  بسیاری  تهداب های  می کنیم.  تصور 
با خشونت گذاشته  مدارس هنوز  و  مکاتب 
حد  در  روحی  و  فیزیکی  تنبیه  می شود. 
اغلب  می شود.  اعمال  شاگردان  بر  فاحش 
مسئوالن به ِجد معتقدند که جز لت وکوب 
جنگ زده ی  نسل  پرورش  برای  دیگری  راه 
این  توجیه شان  ندارد.  وجود  افغانستان 
تا جامعه  گرفته  خانواده  از  این ها  که  است 
و همه جا با خشونت و جنگ مواجهند، پس 
غیرممکن است که جلو این روند را به راحتی 
اصا  مسالمت آمیز  پرورش  کرد.  سد 
برای شان موضوعیت ندارد. بنابراین از آوان 
کودکستان تا دوران عالی این حقیقت تلخ 
ادعا،  این  تثبیت  برای  بگذارید  دارد.  وجود 
از  یکی  از  را  چشمداشت هایم  از  گوشه ای 
نامدارترین مکاتب شهر کابل برای تان روایت 
کنم. روزی کودکی را دیدم که بعد از این که 
مادرش او را در صنف نرسری ترک کرد، زد 
می کشید.  چیغ  می توانست  تا  و  گریه  زیر 
برعاوه، طعم سیلی های آبدار خانم سرمعلم 
را  پنجم  صنف  شاگردی  می چشید.  نیز  را 
تا  دیدم که معلم وی را وامی داشت تا صد 
بایتک )اسم یک حرکت ورزشی( بدون وقفه 
اما  داد.  انجام  ناچار  به  را  کار  این  او  برود. 
عضات اش  داشت  که  اضافه وزنی  به دلیل 
دچار پاره شد گی شد و تا یک هفته کامل در 
خانه بستری شد. این ها ختم ماجرا نبودند. 
حواله ی  سیلی  چنان  را  دیگری  شاگرد 
گوشش کرده بود که راهی بیمارستان شد. 
بود که گوش  از آن  تشخیص داکتر حاکی 
وی خونریزی داخلی کرده، اما چانس آورده 
بود که آسیبی به پرده گوش و شنوایی اش 
وارد نشده بود. بازهم این سریال در این جا 
سه  همین  می کنم  فکر  اما  نمی شود،  ختم 
کافی  خروار  نمونه  مشت  به عنوان  موارد 

باشد. 
در نتیجـه بـا توجـه به آنچـه گفتـه آمدیم، 
کـم فیلـم تهیـه و کـم کتاب نوشـته نشـده 
بـرای این که خشـونت و دیکتاتـوری مکاتب 
را بـه تصویـر بکشـد و روایـت کند تا باشـد 
کـه اراده ی قـوی بـرای توقـف ایـن قافلـه 
شـوم شـکل گیـرد؛ اما چرا؟ ریشـه مشـکل 
در کجاسـت کـه هنـوز ایـن فجایـع بیـداد 
می کنـد و از کـودکان و از نسـل اندر نسـل 
مـا قربانـی می گیـرد؟ آیـا واقعا بایـد منتظر 
بنشـینیم کـه خشـونت در سـطح کشـور، 
جامعـه و خانـواده از بیـن رود تـا نوبـت بـه 
مکاتـب برسـد و یـا این کـه زنـگ آن اول تر 

از همـه از مکاتـب بـه صـدا درآید؟

بود  جالب  همیشه  من  »برای  می گوید: 
و  می نشینند  عقب  کجا  تا  مردم  ببینم  که 
اجازه می دهند که به آن ها زور گفته شود. 
از  که  کرد  تعیین  را  نقطه ای  می توان  آیا 
پرسش  مرزهای  شکستن  بعد  به  آن جا 
که  شود  خاطرنشان  باید  شود؟«  واجب 
دیکتاتورمآبانه  رفتارهای  بیانگر  صرف  فیلم 
در نظام های آموزشی نیست، بلکه می تواند 
سکانس  این  از  یعنی  بگذارد.  فراتر  را  پا 
عرصه های  در  متنوع  خوانش های  می توان 
هرنوع  و  داد  ارائه  حاکم  وضع  متفاوت 
تداوم  باعث  که  ظلم  مقابل  در  را  سکوتی 
استبداد می شود نشانه گرفت. به طور مثال: 
جنگ و جان فشانی سربازان ارتش با وجود 
این که از معامله های قومندان شان مطلع اند؛ 
از  ترِس  به دلیل  که  پرولتاریا  سرسپردگی 
دست دادن زندگی بخورونمیرشان علیه ظلم 
نمی شورند؛  و  نمی شوند  متحد  بورژوازی 
هوراکشیدن و چهچه زدن توده ها در محضر 
خاموشی  محبوب؛  ظاهر  به  خائن  رهبر 
ایستادن  نامشروع؛  رعیت در قبال حکومت 
استفاده  تبهکار؛  امام  سر  پشت  در  مأموم 
به رغم  انترنتی  شبکه های  از  بی وقفه 
فاجعه های ناشی از آن؛ سوختاندن خروارها 
زغال با توجه به آلودگی هوا و آمار روزافزون 
که  دیگر  موارد  بسا  و  خون  و  ریه  سرطان 
می کند  زهراگین تر  روز  هر  را  زندگی  طعم 
کرده  مزمزه  را  زهر  این  درحالی که  همه  و 
گرفته  االشه  زیر  دست  می دهند  قورت  و 
در  آگاهانه  سکوت  یعنی  می کنند.  تماشا 
مقابل فجایع مرگبار که خود نمایانگر جبن 
استبداد  باعث می شود که  و  بزدلی است  و 
پشت استبداد و فاجعه پشت فاجعه جریان 

که  نیست  مهم  این  من  »برای  می گوید: 
که  است  این  مهم  بل  خیر،  یا  مجرمی 
در  وینستون  قبول کنی 2+2=5 می شود.« 
جواب می گوید: »آزادی آن آزادی است که 
بگوییم دو برعاوه دو برابر است به چهار.« 
قالب  را در  انوری دقیقا عین موضوع  بابک 
را  آنچه  معلم  وقتی  است.  کرده  بیان  فیلم 
به  شاگردان  می خواند،  نوشته،  تخته  در 
بعد  می کنند.  تکرار  طوطی وار  تعقیب اش 
شروع  متکبرانه  استاد  درس  تشریح  از 
شاگردان  و  صنف  جلو  قدم زدن  به  می کند 
را  آنچه  ترس  با  آمیخته  تردید  و  شک  با 
ناگهان  می نویسند.  شده،  دیکته  برای شان 
بلند  دست  دلهره  با  شاگردان  از  یکی 
استاد  می پرسد،  کرده  پته  تته  و  می کند 
به چهار  مساوی  دو  با  دو  فکر می کنم  من 
بلغورکردن  با  استاد  نه؟  مگر  می شود، 
را  دانش  آموز  کنی!«  فکر  »نباید  جمله ی 
با تهدید  بدون این که موقف اعتراض بدهد 
پیام  صحنه  این  می کند.  میخکوب  جا  در 
ترس  می دهد:  انتقال  بیننده  به  را  مهمی 
و تداوم استبداد. شاگرد می ترسد و سکوت 
این  زند.  جوالن  همچنان  استاد  تا  می کند 
سکانس یک حقیقت تلخ و شکننده از متن 
ما  به  افشا می کند.  را  آموزش مکاتب  نظام 
اطمینان می دهد که هنوز در مکاتب ظلم و 
استبداد جریان دارد که جلوش باید گرفته 
دانش آموز  بچه  از  که  است  درست  شود. 
اما  داشت  توقع  نمی توان  را  بزرگی  چیزی 
فیلم  این  دیدن  است.  مردم  فیلم  مخاطب 
باید جرقه  ایجاد کند برای تک تک افراد تا 
باشد که در مقابل این حقایق تلخ ایستادگی 
شود. آن گونه که خوِد انوری در مورد فیلم 

بابک  از  است  کوتاهی  فیلم  دو«  با  »دو 
در  انگلستان  در   20۱۱ سال  در  که  انوری 
پرده  روی  و  شده  تهیه  ایرانی  مکتب  یک 
سینما به نمایش گذاشته شد. این فیلم در 
65مین دور جوایز بفتای سال 20۱2 برای 
نامزد  کوتاه  فیلم  بهترین  جایزه  دریافت 
از جایی شروع می شود که مدیر  شد. فیلم 
از  بعد  می کند  اعام  بلندگوها  در  مکتب 
این، تغییرات مهم در نظام آموزش به وحود 
خواهد آمد و تمام دانش آموزان برای تبعیت 
مکلف اند.  آموزگاران  دستورالعمل های  از 
و  استاد  یک  حضور  با   5=2+2 با  کاس 
رخداد  با  و  می شود  شروع  شاگرد  دوازده 
کردم  سعی  لذا  می شود.  ختم  غم انگیزی 
باشم  داشته  خوانشی  فیلم  این  رهگذر  از 
موارد  و  آموزشی  حاکم  وضع  به  رابطه  در 

حاشیه ای دیگر.

ترس و تداوم استبداد
روایت  به   ۱۹8۴ کتاب  در  اورول  جورج 
شکنجه گر  که  می پردازد  صحنه ای 
می کند  شکنجه  را  وینستون  درحالی که 

نهیم  گردن  ظلم  به  هرچند  باشد.  داشته 
فشارش بیشتر می شود و کمرشکن تر. اگر از 
یک جهت تقصیر را حواله ی دیگران کنیم، 
از دیگر جهت خود ما چون منفعانه عمل 
می کنیم مقصریم. لذا آقای انوری به خوبی 
از پس این ماجرا برآمده تا تلنگری زده باشد 
اصل  از  این که  برای  به هرحال،  بر خفتگان. 
موضوع دور نشویم، ادامه ی ماجرای فیلم را 

پی می گیریم.

جسارت و مرگ
اشاره  باال  در  که  جایی   تا  صنف  ماجرای 
دیگر  جسوری  شاگرد  نمی شود.  ختم  شد، 
می گوید:  استاد  به  خطاب  و  می ایستد 
»وقتی همیشه دو با دو چهار می شود، پس 
گفتن  با  استاد  پنج می شود؟«  بار  این  چرا 
اینکه »کی به تو حق داد که سوال کنی؟« 
سعی می کند با سماجت شاگرد را وادارد تا 
عین سخنان او را تکرار کند، اما دانش آموز 
نمی کند،  تکرار  را  استادش  سخنان  نه تنها 
شاگردان  بقیه  به  رو  تمام  جرأت  با  بلکه 
می گوید: »همه می دانید که دو با دو چهار 
نمی گویید؟«  چیزی  چرا  پس  می شود 
می کند  مطرح  که  پرسشی  این  با  شاگرد 
آن ها  از  مبارزه می طلبد.  به  را  همصنفانش 
حتا  بایستند،  دروغ  مقابل  در  می خواهد 
جسارت  این  باشد.  هم  استاد  طرف  از  اگر 
برای  تا  می کند  مجبور  را  استاد  شاگرد، 
دانش آموزان  خویش  کاذب  ادعای  اثبات 
از  استاد  وقتی  بخواند.  فرا  را  مکتب  برتر 
صنف می برآید، شاگرد از طرف همصنفانش 
شدیدا تهدید می شود که گستاخی نکند و 
باعث دردسر نشود. در واقع همصنفانش از 
به  تن  و چرا  بدون چون  او می خواهند که 
ذلت  دهد و خاموشی پیشه کند. با این حال، 
که  است  مواردی  دیگر  از  محافظه کاری 
میدان را برای مستبدین بازتر می کند. چون 
محافظه کارند  و  بزدل  به نحوی  آن هایی که 
سد  ندارند،  را  حقیقت  از  دفاع  جرأت  و 
و  حقیقت  برای  که  می شوند  کسانی  راه 
آزادی حتا حاضر است جان دهند. استاد با 
دانش آموزان ممتاز برمی گردد. دانش  آموزان 
این  ممتاز رأی بر حقانیت استاد می دهند. 
بار قرار است اتفاقی عظیمی رخ دهد. اتفاق 
تخته  روی  نو  از  را  سوال  استاد  هولناک. 
کند  حل  می خواهد  شاگرد  از  و  می نویسد 
و پیش از آن، از شاگردان ممتاز می خواهد 
اسلحه را به طرف شاگرد نشانه گیرند. حاال 
او میان مرگ و زندگی قرار گرفته است. باید 
او زندگی  به  یا 5 که  انتخاب کند.  را  یکی 
را  او  که   ۴ یا  و  ذلت بار  هرچند  می بخشد، 
بقیه ی  باعزت.  مرِگ  می کشاند،  مرگ  به 
شاگردان صنف مات و مبهوت دارند صحنه 
و  می گیرد  را  تباشیر  او  می کنند.  نظاره  را 
کاری  دقیقا  و  اطرافش می  اندازد  به  نگاهی 
شاق  ضربه های  زیر  وینستون  که  می کند 
است  آزادی  زمانی  »آزادی  بود:  داده  انجام 
این که  که 2+2=۴ شود.« شاگرد به محض 
عدد ۴ را می نویسد اسلحه ها شلیک می شود 
رنگین  سرخ  خون  با  سیاه  تخته  روی  و 

نصراهلل گوهری

دو اب دو مساوی به مرگ
خوانشی از فیلم کوتاه »دو با دو« حاال او میان مرگ و زندگی قرار 

گرفته است. باید یکی را انتخاب 
کند. یا ۵ که به او زندگی می بخشد، 

هرچند ذلت بار و یا ۴ که او را به 
مرگ می کشاند، مرِگ باعزت. 

بقیه ی شاگردان صنف مات و 
مبهوت دارند صحنه را نظاره 

می کنند. او تباشیر را می گیرد و 
نگاهی به اطرافش می  اندازد و 

دقیقا کاری می کند که وینستون 
زیر ضربه های شالق انجام داده 

بود: »آزادی زمانی آزادی است که 
۲+۲=۴ شود.«


