
راه حل های تعمیم ناشونده 
و شکست خورده )2(

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

باران مرگ
چگونه 10 عضو خانواده عبدالبایق در جنگ ژیړی قندهار کشته شدند؟
نشسته    ای بلند شو! حرکت کن! زود بیا!«

»سولغی«  روستای  اهالی  و  احمداهلل  پی  درپی  زنگ  های 
آتش به جان عبدالباقی می  اندازد. زن و بچه هایش را سوار 
ژیړی حرکت می  کند. هر  ولسوالی  به سوی  و  موتر کرده 
چند دقیقه بعد تماسی از اقارب و همسایگان خود دریافت 

کرده و پیام مشابهی را دریافت | صفحه 4

از مسجدهای شهر  را در یکی  نماز صبح  تازه  عبدالباقی 
بیرون  پا  مسجد  دروازه  از  هنوز  و  بود  خوانده  قندهار 
تماس  شماره  می  خورد.  زنگ  تلفنش  که  بود  نگذاشته 
ساده    اش  تلفن  صفحه  ی  روی  خواهرزاده  اش  احمداهلل 
را  کوتاهی  پیام  لرزان  صدای  با  احمداهلل  می  شود.  ظاهر 
به مامایش می  رساند: »اگر ایستاده  ای حرکت کن! و اگر 

می گوید  کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
نمونه ی   ۱۶۴۸ گذشته  ساعت  بیست وچهار  در  که 

مشکوک به ویروس کرونا را...
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بازدید بازرسان سازمان 
جهانی بهداشت از بازار 

ووهان، کانون 
اولیه همه گیری کرونا

دور جدید تظاهرات 
هواداران ناوالنی در 
شهرهای روسیه؛ 
بازداشت صدها معترض صفحه 6صفحه 6

به وفور از زبان اعضای هیأت، منابع حکومتی و 
خبرنگاران شنیده شده که طالبان نه به صورت 
نه به صورت غیرمستقیم و  مستقیم و رسمی و 
غیررسمی، در مورد گزینه ی حکومت موقت یا 
عبوری سخن نگفته اند. تفسیری مورد نظری که 
از این سخن می شود در راستای انکار حکومت 
سیاسی  روند  برنامه ی  در  آن  نبودن  و  موقت 
با  دوحه است. مقامات حکومت سعی می کنند 
بیرون  تفسیری  چنین  موضوع  این  به  تمسک 
مطرح  صلح  روند  در  موقت  که حکومت  دهند 

بحث نیست.
از اعضای هیأت مذاکره کننده ی  دیروز تعدادی 
دولت افغانستان نیز در یک نشست مجازی این 
موضوع را برجسته کردند که طالبان نه به صورت 
رسمی و نه به صورت غیررسمی با آن ها در مورد 

حکومت موقت سخنی به میان نیاورده اند.
روایت رییس جمهور غنی از روند صلح، به عنوان 
آن  اساسی  قانون  که  نظامی  در  دولت  رییس 
در  جنگ  سیاسی  حل  است،  کرده   تعریف  را 
است.  فعلی  و  نافذ  اساسی  قانون  چارچوب 
رییس جمهور معقتد است که قانون اساسی نافذ و 
فعلی افغانستان، ظرفیت حل سیاسی برای جنگ 

جاری را دارد و چنین اتفاقی را برمی تابد...
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نمایندگی های سیاسی مقیم در کابل: 
حمالت هدفمند طالبان 
به ایجاد محیط ناامن کمک می کند

غنی می  توانست رهبر خوبی باشد

مولر: 
بایرن در مسیر درستی قرار دارد

واگذاری باتوم ۲۰۲۱؛ 
مصونیت آینده امریکا
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اطالعات روز: هیأت اتحادیه ی اروپا،  نمایندگی 
غیرنظامی ناتو در افغانستان و...

دادخواهی 28 ماهه ی 
پدر برای پرس

پرونده ی قتل 500 صفحه ای که 
بدون عدالت قطور شده است

امیرمحمد پدری ۶2 ساله با پرونده ی 500 صفحه ای 
قبل  هفته  یک  نوراحمد،  ساله اش   2۱ پسر  قتل 
پاالپال به دفتر روزنامه اطالعات روز آمده بود. آخرین 
برای  عدالت  تأمین  و  دادخواهی  برای  امید  روزنه ی 
او در  پسر مقتولش. تالش های دو سال و چهار ماه 
عادالنه ی  محاکمه ی  برای  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
دادگاه  است.  مانده  بی سرانجام  پسرش  قتل  عامالن 
چهارم که چند ماه قبل برگزار شده، دو متهم اصلی 
براساس  که  پرونده  دادستان  است.  داده  برائت  را 
این  باید درخواست تجدید نظر می داد، حکم  قانون 
دادگاه را پذیرفته است و از آن پس تالش های پدر 
هم  کل  دادستانی  در  تجدیدنظر  درخواست  برای 

نتیجه نداده است. 
در صف  که  زمانی   ۱397 میزان   2۸ در  امیرمحمد 

رای دهی انتخابات پارلمانی بود،...
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صفحه 2

استیضاح ترمپ؛ 
»پنج وکیل 

از تیم حقوقی او 
جدا شدند«

کاهش میزان ابتال به کرونا؛ 
۲۴ مریض جدید در یک شبانه روز 

گذشته شناسایی شدند

اصابت هاوان های 
طالبان در 

بازار المار فاریاب؛ 
دو نفر کشته 

و ۱۴ نفر 
زخمی شدند

رمان »زندگی به سفارش پشه ها«، نوشته ی کاوه جبران 
را می توان رمانی با موضوع تاریخی قلمداد کرد. پی رنگ 

اصلی رمان را توضیح و کماکان | صفحه 5

بنیادگرایی و رسنوشت 
تناقض بار یک نسل

خوانیش از رمان »زندیگ به سفارش پشه ها«، 
اثری از کاوه جربان

چرا طالبان از حکومت 
موقت طفره می روند؟

اعضای هیأت مذاکره کننده ی دولت افغانستان: 

طالبان هیچ سخنی درباره ی حکومت موقت نزده اند

درخواست برای ابراز عالقمندی
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بـه عبـارت دیگـر، روایـت او حفـظ نظـام 
جنـگ  سیاسـی  حـل  و  اساسـی  قانـون 
جـاری در چارچـوب آن اسـت بـه گونـه ای 
کـه طالبـان بـا پذیـرش مصالحـه و توافـق 
سیاسـی در ذیل نیروهای سیاسـی منسوب 
بـه حـوزه ی جمهـوری اسـالمی افغانسـتان 
کـه  ایـن سـخن  از  عجالتـا  بگیرنـد.  قـرار 
در  صلـح،  رونـد  از  غنـی  آقـای  روایـت 
راسـتای حفـظ نظام و قانون اساسـی اسـت 
یـا پـروای دوام حکومـت قدرت خـودش را 

می گذریـم. دارد، 
در نقطـه ی مقابـل دیـدگاه رییس جمهـور، 
نظـام  دارد. طالبـان  قـرار  روایـت شـورش 
رد  بنیـاد  از  را  فعلـی  اساسـی  قانـون 
می کننـد. براسـاس روایـت طالبـان، نظـم 
موجود غیراسـالمی، وارداتی، دست نشـانده 
ایـن  براسـاس  اسـت.  مشـروعیت  فاقـد  و 
جـاری  جنـگ  سیاسـی  حـل  روایـت، 
بـا  شـورش،  بـه  پایـان دادن  و  افغانسـتان 
قانـون  اعمـار  و  نظـم جـاری  ویران کـردن 
اساسـی و نظـم سیاسـی بـه کل جدیـدی 
قـرار  رأس  در  طالبـان  کـه  اسـت  ممکـن 
در  سیاسـی  جناح هـای  دیگـر  و  بگیرنـد 
ذیـل آن. ایـن حداکثر مطالبه  و چشـم انداز 
طالبـان در خصـوص حـل سیاسـی جنـگ 

اسـت. افغانسـتان 
اکنـون، میان این دو خواسـت و چشـم انداز 
حداکثـری، راه میانـه ای کـه به نظـر می آید 
و می توانـد حل سیاسـی جنگ و شـورش را 
ممکن کند، تعدیل قانون اساسـی، سـاختن 
یـک نظـم و دولـت فراگیـر و همه شـمول و 
نظـام  و  شورشـیان  مطالبـات  گنجانـدن 
اسـت.  افغانسـتان  فعلـی  اساسـی  قانـون 
فشـار  خلـق  به منظـور  این کـه  از  فـارغ 
و  مطالبـات  حداکثـر  بـه  دسـت یابی  و 
امتیـازات، طالبـان و قشـر سیاسـی نظـام 
قانـون اساسـی فعلـی در مواضع شـان چـه 
می گوینـد، واقـع این اسـت که هـردو طرف 
بر ایـن واقعیـت واقف اند. چنیـن چیدمانی، 
بـه یـک حکومـت موقـت و عبـوری کـه از 
توافقنامـه ی سیاسـی و آتش بـس نظـارت و 
اجـرای آن را تضمیـن کنـد، ضـرورت دارد. 
مخالـف یـا موافـق حکومـت موقـت بـودن، 
و  سیاسـی  واقعیـت  از  چیـزی  نمی توانـد 
نظمـی تلخ یـا شـیرین افغانسـتان بکاهد یا 
بـه آن بیفزایـد. بدیهی اسـت که نـه طالبان 
قرارگرفتـن در ذیل حکومـت رییس جمهور 
غنـی را می پذیرنـد و نـه جناح هـای متعلق 
بـه حـوزه ی جمهوری اسـالمی افغانسـتان، 
غلبـه ی سیاسـی طالبـان در نظـم پـس از 

توافـق سیاسـی را برمی تابنـد.
اکنون پرسـش این اسـت که چـرا طالبان از 
سـخن گفتن در رد یـا تأیید حکومت موقت 
طفـره می رونـد؟ واقـع ایـن اسـت کـه ایـن 
طفـره روی تاکتیکی در راسـتای ایسـتادگی 
و تعیین کـردن حداکثـر مطالبـات و اهداف 
صـورت می گیرد. طبیعی اسـت کـه طالبان 
مطالبـات حداکثـری مطرح کنند و سـپس 
به عنـوان  چانه زنـی،  و  پروسـه  جریـان  در 
برابـر  در  مقابـل  طـرف  بـه  امتیازدهـی 
دریافـت امتیازاتـی از آن هـا، به حـد معقول 
ایـن  کننـد.  عقب نشـینی  مطالبات شـان 
معمول تریـن تاکتیک در مذاکرات سیاسـی 
غلبـه ی  طالبـان  می رسـد  به نظـر  اسـت. 
سیاسـی و نظامـی بر نظام قانون اساسـی را 
به عنـوان مطالبـات حداکثـری در مذاکرات 
کنـون چنیـن  تـا  –کـه  می کننـد  مطـرح 
مذاکـرات  جریـان  در  سـپس  و  کرده انـد- 
تـا برپایـی حکومـت موقـت، تعدیـل قانون 
اساسـی و شـکل گیری یـک نظـم و دولـت 
راه حـل  به عنـوان  همه شـمول  و  فراگیـر 
بـه  اتـکا  می کننـد.  عقب نشـینی  میانـه 
بحـث  بـه  ورود  از  طالبـان  طفره رفتـن 
حکومـت موقـت به عنـوان مستمسـکی کـه 
وجـود گزینـه ی حکومـت موقت در پروسـه 

را نفـی کنـد، تفسـیر قـدری نیسـت.

یاب؛ دو نفر کشته و ۱۴ نفر زخمی شدند اصابت هاوان های طالبان در بازار املار فار
آقای یورش افزود که چندین دکان نیز در نتیجه ی برخورد این هاوان ها آسیب دیده است.

کرده  پرتاب  امنیتی  نیروهای  آماج قراردادن  به خاطر  را  هاوان ها  این  طالبان  که  او گفت 
بودند، اما هاوان ها در داخل بازار اصابت کرده است.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

در  طالبان  جنگ جویان  که  است  ناامن  والیت های  از  کشور  شمال  در  فاریاب  والیت 
بخش هایی از این والیت از جمله ولسوالی المار حضور و فعالیت دارند. این گروه اخیرا به 

حمالتش در این والیت شدت بخشیده است.

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت فاریاب تأیید می کنند که در نتیجه ی اصابت دو فیر 
مرمی هاوان جنگ جویان گروه طالبان در ولسوالی المار این والیت، دو غیرنظامی کشته 

شده اند.
عبدالکریم یورش، سخن گوی فرماندهی پولیس فاریاب به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این هاوان های طالبان حوالی ساعت ۱۱:00 پیش از چاشت دیروز )یک شنبه، ۱2 دلو( در 

داخل بازار ولسوالی المار اصابت کرده است.
به گفته ی او، در این رویداد ۱۴ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

یض جدید در یک شبانه روز گذشته شناسایی شدند کاهش مزیان ابتال به کرونا؛ ۲۴ مر
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته چهار مورد مرگ ناشی 

از کرونا در والیتهای کابل، هرات، نیمروز و خوست به ثبت رسیده است.
شمار مجموعی فوتی های ناشی از مریضی کووید۱9 در افغانستان تا دیروز به دو هزار و ۴0۴ 

نفر رسیده است.
همچنان، در یک شبانه روز گذشته 70 مریض کووید۱9 در والیت های کابل، قندهار، بلخ، 
ننگرهار، تخار، بغالن، بدخشان، لغمان، فاریاب، خوست و زابل بهبود یافته اند. به این ترتیب، 

شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور به ۴7 هزار و ۶79 نفر افزایش یافته است.

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور می گوید که در بیست وچهار ساعت گذشته ۱۶۴۸ 
نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش 3۸ نمونه ی آن 

مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، تخار، بغالن، قندوز، 

بدخشان، هلمند، لغمان و کنر به ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین روز 

شیوع این ویروس تاکنون به 55 هزار و 59 نفر رسیده است.

همین طور، شریفه زرمتی وردک در واکنش 
استانکزی در  اظهارات شیرمحمد عباس  به 
گفت  غنی  رییس جمهور  استعفای  مورد 
از  که آقای غنی کرسی ریاست جمهوری را 

طریق انتخابات به دست آورده است.
پرسش  به  پاسخ  در  طالب  رسول  داکتر 
طالبان  پیش شرط  مورد  در  روز  اطالعات 
گفت:  گروه  این  زندانیان  رهایی  برای 
امریکا  از  را  خود  زندانیان  رهایی  »طالبان 
ندارد. طالبان  ارتباط  ما  به  ولی  می خواهند 
را در آجندای مذاکره  زندانیان خود  رهایی 

مطرح نکرده اند.«
او در حال تأکید کرد که پیش شرط گذاشتن 
حل  که  تنها  نه  را  مشکل  مذاکره  برای 

نمی کند، بلکه بیشتر می کند.
طالب گفت: »ما توقع داشتیم که اگر بحث 
رهایی زندانیان مهم می بود، طالبان باید در 
آجندا شامل می کرد. ما آمادگی بحث روی 
تمام مسایلی که وجود دارد، را داریم. راه حل 
منطقی این است که ما و طالبان مسایل را 

مطرح کرده و روی آن گفت وگو کنیم.«
سال  سنبله   22 در  بین االفغانی  مذاکرات 
دولت  مذاکره کننده  هیأت های  میان  جاری 
مذاکرات  این  شد.  آغاز  دوحه  در  طالبان  و 
به منظور  آن  طرزالعمل  روی  توافق  از  پس 
موقتا  آن  آجندای  بیشتر روی  مشورت های 
متوقف شد. دور دوم مذاکرات در شانزدهم 

جدی از سر گرفته شد.
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت 
افغانستان می گوید که هیأت طالبان از مدتی 
به این طرف آماده ی برگزاری نشست عمومی 

نشده است

گفت وگو را به عنوان یک واقعیت نپذیرند، در 
عمل کردشان نوسانات وجود خواهد داشت.

او در عین حال گفت که تا کنون مذاکره به 
بُنبست نرسیده، بلکه دچار رکود و وقفه شده 
این وقفه طالبان  او، دلیل  به گفته ی  است. 
مذاکره کننده ی  هیأت  که  درحالی  هستند، 
جمهوری اسالمی به جلوگیری از ضایع شدن 
تأکید  افغانستان  مشکل  حل  برای  فرصت 

دارد.
هیأت  دیگر  عضو  وردک،  زرمتی  شریفه 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
دیگر  کشورهای  مذاکره،  بدون  که  گفت 
خانم  نمی کنند.  حل  را  افغانستان  مشکل 
زرمتی همچنان گفت که در حال حاضر روی 
آتش بس اجماع وجود دارد. او ابراز امیدواری 
کرد که طالبان نیز این موضوع را بیپذیرند و 

هرچه زودتر به میز مذاکره حاضر شوند.
در  اساسی  اولویت  »آتش بس  گفت:  او 
نوع  هر  است.  بوده  ما  پیشنهادی  آجندای 
مشوره از سوی مردم صورت بگیرد ما طبق 
آن عمل می کنیم. منتظر هستیم که جانب 

مقابل ]طالبان[ به جلسات حاضر شوند.«
هیأت  که  گفت  نیز  مجروح  فاروق  غالم 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
آجندای  برای  عنوان  زیر شش  را  مورد   2۸

مذاکرات پیشنهاد کرده است.
خون ریزی،  و  جنگ  قطع  او،  گفته ی  به 
آتش بس و مشارکت سیاسی عادالنه که نظام 
افغانستان آینه ی تمام نمای مردم افغانستان 
کنند،  آرامش  احساس  آن  در  همه  و  باشد 
اسالمی  جمهوری  هیأت  اساسی  موضوعات 

افغانستان است.

که  گفت  طالب  رسول  داکتر  هم،  سوی  از 
مذاکرات  آغاز  در  تأخیر  برای  دلیلی  هیچ 
وجود ندارد، بلکه هیأت مذاکره کننده ی گروه 
طالبان شجاعت و غیرت صلح کردن ندارد. او 
گفت آنچه که از سوی طالبان مطرح شده، 

همه بهانه است.
طالبان  هیأت  اعضای  ممکن  او،  گفته ی  به 
خارج از میز مذاکره مطالبی را مطرح کنند 
که تمام آن جنبه ی تبلیغاتی دارد و تالشی 

است برای انحراف افکار عامه.
روز  چند  سخنان  به  طالب  اشاره ی  ظاهرا 
معاون  استانکزی،  عباس  شیرمحمد  پیش 
سیاسی دفتر طالبان در مسکو بود. استانکزی 
بود  گفته  مسکو  در  نشست خبری  یک  در 
که اشرف غنی مانع صلح است و به هیأت 
کافی  صالحیت  حکومت  مذاکره کننده ی 

برای مذاکره نداده است.
و  اظهارات  میان  طالب،  رسول  گفته ی  به 
اقدامات عملی طالبان دوگانگی وجود دارد و 
این دوگانگی باید از سوی این گروه برطرف 
از  دفاع  در  ]طالبان[  »آنان  گفت:  او  شود. 
مسایلی که مطرح می کنند، در مقابل هیأت 

ما در میز مذاکره با مشکل مواجه هستند.«
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  عضو  این 
اسالمی افغانستان همچنان گفت که طالبان 
میز مذاکره را رها کرده و با سفر به کشورهای 
دیگر برای دریافت دیدگاه های آنان، بهانه های 

غیرموجه و غیرقابل قبول را پیش می کشد.
آقای طالب تأکید کرد که گاها اگر طالبان 
مذاکره را قطع می کنند، بیان کننده ی موقف 
بلندتر این گروه نیست و تا زمانی که یافتن 
طریق  از  افغانستان  جنگ  برای  راه حل 

هیأت  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
هیچ  کنون  تا  طالبان  گروه  که  می گویند 
سخنی در مورد حکومت موقت مطرح نکرده 

است.
دیروز  هیأت  این  عضو  طالب،  رسول  داکتر 
)یک شنبه، ۱2 دلو( در یک نشست آنالین با 
خبرنگاران گفت که در آجنداهای مطرح شده 
موقت  حکومت  درباره ی  موضوعی  هیچ 

نیست.
هیأت  دیگر  عضو  مجروح،  فاروق  غالم 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
برای  را  مورد  نیز 22  طالبان  که  گفت  نیز 
آجندای مذاکرات پیشنهاد کرده اند که نظام 
پیشنهادات  مهم  موارد  زعامت  و  اسالمی 
طالبان است. او تأکید کرد که هیأت طالبان 
ارائه  آینده  نظام  نوع  از  تعریفی  کنون  تا 

نکرده اند.
در روزهای گذشته بحث حکومت موقت در 
ارشد  مقام های  است.  بوده  مطرح  رسانه ها 
موقت  حکومت  طرح  به  افغانستان  دولت 

واکنش نشان داده اند.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که دوره ی 
تعیین  اساسی  قانون  را  رییس جمهور  کار 
کرده و رییس جمهور غنی قدرت را به کسی 
انتخاب  مردم  آرای  براساس  که  می سپارد 

شده باشد. 
ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل 
که  است  گفته  نیز  غنی  رییس جمهور 
به  افغانستان  در  موقت«  تشکیل »حکومت 
برای مداخله ی  ایجاد فرصت دایمی  معنای 

کشورهای خارجی است.

کره کننده ی دولت افغانستان:  اعضای هیأت مذا

طالبان هیچ سخین درباره ی حکومت موقت نزده اند

بر  هدفمند  حمالت  اخیر،  ماه  چند  در 
جامعه ی  نهادهای  فعاالن  خبرنگاران، 
به گونه ی  غیرنظامی دولت  کارمندان  مدنی، 
دولت  است.  یافته  افزایش  بی پیشینه 
این  مسئول  طالبان  گروه  نیز  افغانستان 
طالبان  گروه  اما  بودند.  خوانده  حمالت 

دست داشتن در این حمالت را رد کرده اند.
سازمان ها  و  کشورها  این  هم،  سویی  از 
با  همزمان  خشونت ها  توقف  بر  درحالی 
که  می کنند  تأکید  صلح  گفت وگوهای 
هیأت های مذاکره کننده ی دو طرف در شهر 
مذاکرات  انجام  برای  قطر  پایتخت  دوحه، 

حضور دارند.
سخن گوی  نادری،  نادر  گذشته،  هفته ی 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت 
افغانستان گفته بود که هیأت مذاکره کننده ی 
آماده ی  که  است  روز  چندین  طالبان  گروه 
ختم  برای  بحث  و  رسمی  نشست  برگزاری 

جنگ نشده است.
ناجیه انوری، سخن گوی وزارت دولت در امور 
صلح نیز دو روز پیش گفته است که جانب 
طالبان هنوز آماده ی نشستن به میز مذاکره 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  با 

افغانستان نیست.

کشور مقتدر، متحد و دموکراتیک باشد، اند. 
در اعالمیه همچنان تأکید شده است که در 
در  افغانستان  سیاسی،  توافق  این  نتیجه ی 
باشد  در صلح  باید  با همسایگانش  و  داخل 
و از حقوق بشر، انکشاف و دستاوردهای دو 

دهه ی اخیر حفاظت شود.
وزارت امور خارجه ی کشور از این اعالمیه ی 
این  سیاسی  نمایندگی های  مشترک 
سازمان ها و کشورها در کابل استقبال کرده 

است.
گفته  اعالمیه ای  نشر  با  خارجه  امور  وزارت 
تأمین  برای  افغانستان  دولت  که  است 
صلح  برقراری  و  خشونت ها  قطع  آتش بس، 
اقدامات  تمامی  و  دارد  اساسی  تعهد  پایدار 
الزم برای رسیدن به این هدف را انجام داده 

است.
در اعالمیه آمده است که افغانستان از کمک ها 
و همکاری های کشورهای حامی روند صلح و 
افغانستان قدردانی  دولت جمهوری اسالمی 

می کند.
امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری نیز 
و  کرده  استقبال  مشترک  اعالمیه ی  این  از 
باید  طالبان  »تروریست های  که  است  گفته 

بدانند که سال ۱99۶ نیست«.

عامالن این حمالت، پیرامون آن تحقیق کند.
همچنان آنان با اشاره به سرمایه گذاری های 
زمینه ی  در  بین المللی  جامعه ی  هنگفت 
و  آبی  منابع  غذایی،  مصئونیت  انرژی، 
زیرساخت های جاده ایی در افغانستان، تأکید 
با اقدامات خشونت بار و  کرده اند که طالبان 
تخریب مداوم زیرساخت های حیاتی از جمله 
تخریب جاده ها، انفجاردادن پایه های برق و 
شبکه های مخابراتی، جهان را »خشمگین« 

می کنند.
هیأت اتحادیه ی اروپا،  نمایندگی غیرنظامی 
سیاسی  نمایندگی های  و  افغانستان  در  ناتو 
دنمارک،  چک،  کانادا،  استرالیا،  کشورهای 
فنلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هالند، اسپانیا، 
سویدن، بریتانیا و امریکا گفته انتظار دارند تا 
گروه طالبان با پایان دادن به خشونت، توقف 
پایدار  به صلح  تعهد  تخریب زیرساخت ها و 
حمایت خود را از مردم افغانستان نشان دهد.

سازمان ها  و  کشورها  این  حال،  همین  در 
افزوده اند که اگر قرار است صلح در افغانستان 

استقرار یابد، باید خشونت ها متوقف شود.
متعهد  که  اند  کسانی  کنار  در  گفته  آنان 
توافق سیاسی  از طریق یک  به ختم جنگ 
فراگیر که متضمن افغانستان به عنوان یک 

اروپا،   اتحادیه ی  هیأت  روز:  اطالعات 
و  افغانستان  در  ناتو  غیرنظامی  نمایندگی 
استرالیا،  کشورهای  سیاسی  نمایندگی های 
کانادا، چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، 
و  بریتانیا  سویدن،  اسپانیا،  هالند،  ایتالیا، 
ادامه ی  مشترک  اعالمیه ی  یک  در  امریکا 
تخریب  و  آدم ربایی ها  هدفمند،  حمالت 
زیرساخت ها در افغانستان را محکوم کرده اند.
دیروز  که  مشترک  اعالمیه ی  این  در 
نمایندگی  سوی  از  دلو(   ۱2 )یک شنبه، 
اتحادیه ی اروپا در کابل به نشر رسیده، آمده 
است که مسئولیت اکثریت این خشونت ها را 
که در آن جامعه ی مدنی، قضایی، رسانه ایی، 
طبی و نمایندگی های غیرنظامی دولت هدف 

قرار می گیرد، به عهده ی گروه طالبان است.
به  طالبان  حمالت  این  اعالمیه،  از  نقل  به 
ایجاد محیط ناامن در کشور کمک می کند 
و  تروریستی  گروه های  که  می شود  و سبب 
فعالیت  آزادانه  به شکل  بتوانند  جنایت کار 

کنند.
این  سیاسی  نمایندگی های  حال  همین  در 
افغانستان  دولت  از  کشورها  و  سازمان ها 
اطمینان  حصول  برای  که  است  خواسته 
به محاکمه کشاندن  و  شناسایی  به منظور 

نمایندیگ های سیایس مقیم در کابل: 

حمالت هدفمند طالبان به ایجاد محیط ناامن کمک می کند
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تنها عبدالحی را محکوم به حبس کرده و امید 
درخواست  در  همچنین  است.  داده  برائت  را 
تجدیدنظر گفته شده که حیدر به جرم تهدید 
می نماید  الزامیت  کسب  خانواده اش،  و  امید 
او،  برای  بریدن یک سال حبس  با  دادگاه  اما 

جزایش را تخفیف داده است.

دادگاه چهارم یا تماثل
به عنوان  که  وردک  میدان  استیناف  دادگاه 
دادگاه مماثل برای این پرونده انتخاب شده در  
25 سنبله ۱399 برگزار شده است. این دادگاه 
دو  هر  ندانسته،  وارد  را  دادستان  الزام  دالیل 
داده  برائت  را  امید  پسرش  و  عبدالحی  متهم 
آمده  دادگاه  این  ابالغ حکم  برگه ی  در  است. 
است که »به نسبت عدم دلیل کافی« این دو 
متهم برائت گرفته اند و در یک دادگاه جداگانه 

در مورد متهم سومی تصمیم گرفته می شود. 
بدون  وردک،  میدان  در  پرونده  این  دادستان 
به دالیل درخواست تجدیدنظر دادستان  توجه 
و  کرده  تأیید  را  دادگاه  این  حکم  قبلی، 
بعدی  تصمیم گیری  »ایجاب  که  است  گفته 
به  باید  اجرا  برای  حکم  این  و  نمی کند«  را 

اداره ها ی ذیربط ارسال شود.

و  بنیادی  مورد سواالت  در  او  وقتی که  گفت 
ایاالت  که  امنیتی  تهدیدات  برجسته ترین 
این  می کند،  فکر  است  رو به رو  آن  با  متحده 
ملی  سیاست  متحده  ایاالت  در  که  است 
سیاست خارجی است و سیاست خارجی هم 
سیاست داخلی است و اما در نهایت چیزی که 
درون  در  که  است  چالش های  دارد،  اولویت 

کشور با آن مواجهند. 
چالش های  عمده ترین  سالیوان  آقای  باور  به 
امنیتی که ایاالت متحده در حال حاضر با آن 
رو به روست، چالش های است که طبقه متوسط 
است.  مواجه  آن  با  متحده  ایاالت  شهروندان 
از  ناشی  اقتصادی  بحران  و  کووید۱9  پاندمی 
اقلیمی  بحران  چالش هاست.  این  از  یکی  آن 
امریکا  چالش دیگری است که طبقه متوسط 

با آن مواجه است.
وقتی  گفت  بایدن  دولت  ملی  امنیت  مشاور 
او  برای  است،  استراتژی  و  اولویت  از  صحبت 
به عنوان مشاور امنیت ملی دولت جدید ایاالت 
متحده، هردو مورد –اولویت و استراتژی- هردو 
در کنارهم قرار دارند و برای مبارزه با چالش ها 
را در  ایاالت متحده خود  نیاز است که دولت 
موقعیتی قرار بدهد که بتواند بر مشکالتی در 

سطح جهان با آن مواجه اند، فایق آید.
اساس گذاری  سالیوان  آقای  سخنان  بنیاد  بر 
این موقعیت مناسب باید طوری باشد که بتواند 
برای مبارزه با تمام چالش   های داخلی و آنچه 
آن  با  کشور  از  بیرون  در  متحده  ایاالت  که 
مواجه است مانند چین و جرایم سازمان یافته 
بحران  عیار کند. همین طور  را  فراملیتی خود 
حمالت  هسته ای،  سالح  افزایش  اقلیمی، 
سایبری و دوام انهدام زیرساخت های اقتصادی 
به  را  متحده  ایاالت  امنیت  که  چالش های اند 

خطر می اندازند.

از  تفنگچه اش  با  عبدالحی  می ایستند،  امید 
دکان بیرون می شود و با آن ها درگیر می شود. 
در این هنگام نوراحمد فرار می کند و عبدالحی 
می کند.  شلیک  او  به  پشت  از  تعقیب  حین 
را  حیدر  دست های  که  می گوید  امید  به  بعد 
بسته کند و خودش به دنبال نوراحمد می دود 
با  عبدالحی  بعدا  می کند.  شلیک  دو  دوباره  و 
امید، حیدر را با دست های بسته کنار نوراحمد 
که زخمی روی زمین افتاده بوده، می آورند و با 
لگد به سر و صورت او می زنند. بعدا پولیس به 
محل رویداد می رسد و عبدالحی، امید و حیدر 

را بازداشت می کند.
دادستان پرونده در صورت دعوای خود گفته 
نوراحمد  قتل  در  امید  و  عبدالحی  که  است 
ثابت  جرم شان  زیر  دالیل  به  و  داشته  دست 
شده است: تهدید امید از سوی نوراحمد قبل 
از قتلش؛ اعتراف متهمان مبنی بر حضورشان 
در محل قتل و فرار  نوراحمد از محل رویداد 
و تعقیب وی توسط عبدالحی و امید؛ اظهارات 
نوراحمد؛  به  عبدالحی  شلیک  بر  مبنی  حیدر 
کشته شدن  بر  مبنی  عدلی  طب  گزارش 
از  متهمان  گرفتاری  اسلحه؛  توسط  نوراحمد 
محل قتل؛ شراکت حیدر با نوراحمد در تهدید 
امید و خانواده اش و قرارگذاشتن با نوید در روز 

واقعه.

دادگاه ابتدایی 
دادگاه ابتدایی که در 2۱ حوت ۱397 برگزار 
شده، عبدالحی پدر 52 ساله ی امید را به ۱۶ 
سال حبس تنفیذی محکوم کرده، پسرش امید 
را برائت داده و حیدر ۱9 ساله را به جرم تهدید 
امید، به یک سال حبس تنفیذی محکوم کرده 

است.

دادگاه دوم یا استیناف
اعتراض  و  مقتول  ولی  قناعت  عدم  به دلیل 
پرونده ی  ابتدایی،  دادگاه  حکم  به  دادستان 
قتل نوراحمد به دادگاه استیناف کابل فرستاده 
می شود. این دادگاه در اول اسد ۱39۸ برگزار 
می شود و به جز تعدیل حبس عبدالحی از ۱۶ 
در  را  ابتدایی  دادگاه  سال، حکم  به ۱0  سال 
برائت  امید  می کند.  تأیید  و حیدر  امید  مورد 
یک  به  امید،  تهدید  جرم  به  حیدر  می گیرد، 

سال حبس محکوم می شود. 
دیوان  فرجام خواه،  دادستان  اعتراض  علت  به 

برای ایاالت متحده تبدیل شده است و تا چند 
نسل ادامه خواهد داشت. به باور آقای اوبراین، 
چین به یک مهاجم نشنلیستی در برابر تایوان، 
هانگ کنگ و ... تبدیل شده است. وی به نقل از 
پومپئو گفت که در چین یک نسل کشی جریان 
دیپلماسی  دارنده ی  به  را  کشور  این  که  دارد 

جنگ افروزی بدل کرده است. 
بر بنیاد سخنان اقای اوبریان چین همین طور 
در انترکتیکا و اتالنتیک جنوبی نیز فعالیت های 
می شود  سبب  فعالیت ها  این  و  دارد  تهاجمی 
ایاالت  برای  امنیتی  مسأله  بزرگ ترین  چین 
یک  به  متحده  ایاالت  و  باشد  امریکا  متحده 
با این  تا  اجماع و همکاری دوحزبی نیاز دارد 

مسأله برخورد کند.
ایران تهدید یا باتوم بعدی است، چون روزبه روز 
به تمویل و حمایت تروریسم می افزاید و کاری 
که در سوریه، یمن، عراق غزه و لبنان می کند 

اما دادگاه های ثالثه فقط عبدالحی را محکوم 
است.  داده  برائت  را  امید  و  کرده  حبس  به 
حیدر  دادستان،  استدالل  پایه ی  بر  همچنین 
امید و خانواده اش  به خاطر تهدید  متهم دیگر 
مرتکب جرم شده اما دادگاه با بریدن یک سال 

حبس برای او، جزایش را تخفیف داده است.
عالی  دادگاه  دادستان،  فرجام خواهی  طبق 
میدان  استیناف  دادگاه  به  را  قتل  این  پرونده 
این  می سپارد.  مماثل  دادگاه  به عنوان  وردک 
امید دو متهم اصلی را  اما عبدالحی و  دادگاه 
دادستان حکم  آن جایی که  از  برائت می دهد. 
دادگاه های قبلی به ویژه دادگاه تمیز را نپذیرفته 
و درخواست جزای بیشتر برای متهمان کرده، 
زمانی که دادگاه مماثل متهمان را برائت داده، 
اجرآت  قانون   2۸3 ماده  براساس  دادستان 
جزایی باید درخواست تجدید نظر می داد ولی 
این کار را نکرده و تالش های ولی مقتول هم 
به جایی نرسیده است. حاال امیرمحمد رضایی 
پدر مقتول حکم این دادگاه را کامال ناعادالنه 
و غیرقانونی می خواند و می گوید که دادستانی 
کل هم به درخواست او برای تجدیدنظر وقعی 

نمی گذارد.  
پس از تماس های مکرر و چهار روز انتظار برای 
دریافت پاسخ دادستانی کل، این اداره پاسخی 
به پرسش های خبرنگار اطالعات روز در مورد 

این پرونده ارائه نکرد. 

شرح قضیه
داده،  ترتیب  دادستانی  که  پرونده ای  براساس 
نوراحمد چند روز قبل از قتلش، از امید زمانی 
که  خواسته  می شده،  بیرون  باشگاه  از  که 
برچی  دشت  سرمایه داران  از  یکی  نواسه های 
و  بیاورد  او  نزد  به  بوده،  امید  شاگرد  که  را 
امید  را می کشد.  و خانواده اش  او  این  غیر  در 
مسأله ی تهدید نوراحمد را با پدرش عبدالحی 
در میان می گذارد. پدرش به او می گوید که در 
تماس تلفنی بعدی، با شخص تهدیدکننده قرار 
حضوری بگذارد. ساعت 5 و 30 دقیقه ی عصر 
پدرش  با  همراه  امید   ،۱397 میزان   2۸ روز 
عبدالحی برای دیدار با نوراحمد به سمت محل 
حرکت  برچی  دشت  متره«   20 »سرک  قرار، 
نزدیکی محل در یک دکان  می کنند. پدر در 
خوراکه فروشی می نشیند و پسر در کنار جاده 
منتظر نوراحمد می ایستد. زمانی که نوراحمد با 
فرد همراهش حیدر روی موترسیکلت جلوی 

مشاور امنیت ملی حکومت جورج دبلیو بوش 
مشاور  اوبراین،  رابرت  می شد،  گردانندگی 
امنیت ملی حکومت ترمپ در مورد باتوم های 
گفت که آن را به جیک سالیوان، مشاور امنیت 
ملی دولت بایدن واگذار کرده است. این برنامه 
آینده  ملی  امنیت  این که  به  تمرکز  با  امسال 
مورد  در  تأمل  و  تأکید  برای  فرصتی  امریکا 
تهدیدات  برابر  در  متحدانه  ایستادن  اهمیت 
صلح و امنیت جهانی را فراهم می کند و ریشه 
در تعهد امریکا به انتقال صلح آمیز قدرت دارد، 

برگزار شد.
آقای اوبراین گفت واگذاری باتوم توسط او به 
آقای سالیوان از مد ت ها قبل شروع شده و تمام 
و  اولین  شد.  خواهد  شامل  را  انتقال  مراحل 
مهم ترین باتومی که مشاور امنیتی دولت ترمپ 
چین  کرده،  واگذار  بایدن  امنیتی  مشاور  به 
شماره یک  جیوپلیتیکی  چالش  به  که  است 

عابر شایگان
گزارشگر

 500 پرونده ی  با  ساله   ۶2 پدری  امیرمحمد 
صفحه ای قتل پسر 2۱ ساله اش نوراحمد، یک 
هفته قبل پاالپال به دفتر روزنامه اطالعات روز 
آمده بود. آخرین روزنه ی امید برای دادخواهی 
و تأمین عدالت برای پسر مقتولش. تالش های 
و  عدلی  نهادهای  در  او  ماه  چهار  و  سال  دو 
قضایی برای محاکمه ی عادالنه ی عامالن قتل 
پسرش بی سرانجام مانده است. دادگاه چهارم 
که چند ماه قبل برگزار شده، دو متهم اصلی را 
برائت داده است. دادستان پرونده که براساس 
می داد،  نظر  تجدید  درخواست  باید  قانون 
حکم این دادگاه را پذیرفته است و از آن پس 
تالش های پدر برای درخواست تجدیدنظر در 

دادستانی کل هم نتیجه نداده است. 
امیرمحمد در 2۸ میزان ۱397 زمانی که در 
صف رای دهی انتخابات پارلمانی بود، خبر قتل 
ماه  حاال 2۸  تا  زمان  آن  از  شنید.  را  پسرش 
فرزند مقتولش دادخواهی کرده  برای  پیوسته 
)مماثل(  چهارم  دادگاه  نهایت  در  اما  است 
را  متهمان  قبلی،  دادگاه  سه  حکم  برخالف 
برائت داده است. او می گوید که به جای توسل 
خودش  دولت،  قضایی  و  عدلی  دستگاه  به 
مشابه،  اقدام  با  پسرش  قاتالن  با  می توانست 
داده  ترجیح  را  قانون  اما  کند  حساب  تسویه 

است، قانون اما عادالنه اجرا نشده است. 
در قضیه قتل نوراحمد پسر امیرمحمد، سه نفر 
متهم اند. یک پدر 52 ساله با پسر ۱9 ساله اش، 
دادستانی  که  دیگر  ساله ی   ۱9 جوان  یک  و 
و  بوده  نوراحمد  همدست  و  دوست  گفته 
تهدید  قبال  را  خانواده اش  و  پدر  و  پسر  این 

می کرده اند. 
دادگاه  ابتداییه،  دادگاه  قبلی،  دادگاه  سه  در 
استیناف و دادگاه تمیز، یکی از متهمان )پدر 
سال   ۱2 و   ۱0  ،۱۶ به  ترتیب  به  ساله(   52
حبس محکوم شده بود و پسرش برائت گرفته 
زندان محکوم  به یک سال  دیگر  متهم  و  بود 

شده بود.
به  دادستان  تمیز،  دادگاه  برگزاری  از  بعد 
درخواست  و  نکرده  قناعت  دادگاه  این  حکم 
درخواست  در  است.  داده  فرجام خواهی 
قضیه  در  که  است  آمده  دادستان  تجدیدنظر 
مستعار(  )اسم  عبدالحی  نوراحمد،  عمد  قتل 
داشته اند  دست  دو  هر  مستعار(  )اسم  امید  و 

فاطمه فرامرز
گزارشگر

سال   20 حدود  کلینتون  بیل  دولت  زمان  از 
است که انستیتیوت صلح ایاالت متحده بعد از 
تغییر دولت در هر چهار سال میزبان برنامه ی 
باتوم که جزئی  باتوم است. واگذاری  واگذاری 
قدرت  مسالمت آمیز  انتقال  و  نظام  تغییر  از 
به یک  تبدیل  اکنون  ایاالت متحده است،  در 
امنیت  مشاور  طوری که  است؛  شده  سنت 
باتوم را به جانشین خود در  ملی دولت قبلی 
دولت کنونی واگذار می کند. واگذاری باتوم در 
عمل شریک کردن تمام تهدیدها و نگرانی های 
امنیت  مشاور  و  قبلی  دولت  که  است  امنیتی 
در  باید  هم  هنوز  و  بوده  درگیر  آن  با  ملی 

اولویت باشد.
به باور لیز گرندی، رییس اجرایی انستیتیوت 
صلح ایاالت متحده، واگذاری باتوم دارای یک 
پیام است و این پیام این است که امنیت ایاالت 
متحده نمی تواند توسط یک فرد یا یک دولت 
و  تهدیدات  این  با  مبارزه  بلکه  تأمین  شود، 
مصون ساختن زندگی باشندگان ایاالت متحده 
متخصص  افراد  مشترک  همکاری های  به  نیاز 
مسئول در دوره های مختلف دارد. به گفته ی 
بردباری،  خوب،  حکومت داری  گرندی  خانم 
از  همه  انصاف  برابری،  همه شمولی،  عدالت، 
اصلی  قطعات  و  اصول دموکراتیک  مشخصات 
صلح پایدار است: »ما در ته دل باور داریم که 
حمایت از صلح در بیرون از کشور با آرامش در 

درون کشور آغاز می شود.«
گذشته،  سال   20 در  معمول  روال  طبق 
 29 تاریخ  به  متحده  ایاالت  صلح  انستیتوت 
جنوری میزبان واگذاری باتوم از مشاور امنیت 
کنونی  دولت  امنیت  مشاور  به  قبلی  دولت 
بود. در این برنامه که توسط کاندولیزا رایس، 

دادگاه  حکم  عالی  دادگاه  عمومی  جزای 
احکام  تأویل  در  خطا  نسبت  »به  را  استیناف 
برگزاری  به  دستور  و  می کند  نقض  قانون« 

دادگاه سوم )دادگاه تمیز( می دهد. 

دادگاه سوم یا تمیز
دادگاه استیناف کابل )تمیز( که دوباره در 23 
قوس ۱399 برگزار شده، مدت حبس عبدالحی 
تنفیذی  حبس  سال   ۱2 به  سال   ۱0 از  را 
دادگاه  حکم  موارد،  باقی  در  و  داده  افزایش 

استیناف )دادگاه دوم( را تأیید کرده است. 
این دادگاه  بار دیگر به حکم  دادستان پرونده 
قناعت نکرده و بر اثر فرجام خواهی او، پرونده 
محول  عالی  دادگاه  عمومی  جزای  دیوان  به 
شده است. این دیوان در 27 دلو ۱39۸، حکم 
به  را  تمیز(  یا  سوم  )دادگاه  استیناف  دادگاه 
بدون  اصرار  و  قانون«  تطبیق  در  »خطا  علت 
و  کرده  نقص  قبلی،  منقضی  حکم  بر  دلیل 
پرونده را برای حکم قانونی و عادالنه به دادگاه 

استیناف والیت میدان وردک فرستاده است. 
در درخواست تجدیدنظر دادستان آمده است 
که در قضیه ی قتل عمد نوراحمد، عبدالحی و 
امید هر دو دست داشته اند اما دادگاه های قبلی 

القاعده در  از جهادی های  و همچنان حمایت 
بیرون از تهران و تالش برای دستیابی به سالح 
تروریسم  از  حمایت  بارز  معنای  همه  اتمی، 

است.
ترمپ  دولت  ملی  امنیت  مشاور  طوری که 
به  بعدی  تهدید  می تواند  روسیه  می گفت، 
باشد: »هرچند که  ایاالت متحده  امنیت ملی 
در  و  نیست  قدرتمند  و  کالن  اقتصاد  روسیه 
وضعیت مناست دموگرافیکی قرار ندارد اما این 
اسلحه  تولید  صنعت  گسترش  با  را  کمبودی 
پیشرفته جبران می کند تا اقتصاد را با جمعیت 

متوازن کند.«
براساس سخنان آقای اوبراین نحوه درگیرشدن 
روسیه در جنگ نیز به شعبده بازی می ماند و 
طوری که روسیه در جنگ سوریه عمل می کند، 
شیادی است که ممکن پیامد آن متوجه امنیت 

ملی ایاالت متحده باشد. 
کارتل ها  توسط  فراملیتی  سازمان یافته  جرایم 
را  مبارزه  شرایط  کووید۱9  پاندمی  با  که 
از تهدیدهای  سخت تر کرده است، یکی دیگر 
درباره  ترمپ  دولت  مشاور  که  است  امنیتی 
آن به مشاور امنیتی دولت بایدن هشدار داده 
دولت  ملی  امنیت  مشاور  خود  چنانچه  است. 
فراملیتی  سازمان یافته  »جرایم  گفت:  ترمپ 
تهدیدات  مخدر  مواد  و  انسان  قاچاق  مانند 
جدی در برابر امنیت ملی ایاالت متحده است. 
مثال کارتل پی سی سی در برزیل به نظر می رسد 
که فراتر از قلمرو بزریل عمل کند و همین طور 
کارتل دیگری در مکزیکوست که همه با قاچاق 
مواد مخدر تهدیدی برای امنیت ایاالت متحده 

محسوب می شود.«
امنیت  مشاور  سالیوان،  در همین حال جیک 
چالش های  در خصوص  که  بایدن  دولت  ملی 
امنیتی کنونی ایاالت متحده صحبت می کرد، 

دادخواهی 28 ماهه ی پدر برای پرس

واگذاری ابتوم ۲۰۲۱؛ 

مصونیت آینده امریکا

پرونده ی قتل 500 صفحه ای که بدون عدالت قطور شده است
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چند  فقط  او  است.  شده  بمباران  خانه   شان 
مانده  بیدار  فروریختن خانه  شان  از  بعد  دقیقه 
که  آفتاب  طلوع  با  می  شود.  بی  هوش  بعد  و 
مردم روستای به محل حادثه آمده و اجساد را 
از زیر آوار بیرون می  کشد، متوجه می  شود که 
قلب میرویس و صفورا هنوز ایستاد نشده  است. 
در  آن شب  فردای  که  گفت  من  به  میرویس 

کلینیک منطقه  شان به هوش آمده است.
که  غالم فاروق  کوچک ترش  برادر  و  عبدالباقی 
در آن شب با زنان و فرزندان  شان برای تداوی 
بمباران  حادثه  در  بوده،  رفته  قندهار  شهر  به 
خانه شان جان سالم به در برده اند. در آن شب 
جابراحمد پسر 7 ساله محمدقاسم و ظاهر پسر 
شهر  به  عبدالباقی  با  هم  محمدموسا  ساله   2
قندهار آمده بوده و زنده مانده اند. پدر عبدالباقی 
هم چند سال پیش در ژیړی کشته شده است و 
مادرش هم آن شب به خانه دخترش در قندهار 

رفته بوده که زنده مانده است. 
در آن شب چندین خانه ی   دیگر هم مثل خانه ی 
عبدالباقی بمبارد شده  اند که داستان شان مشابه 
است. عبدالباقی گفت: »بسیار زیاد مردم شهید 
آشنایان  از  نشد.  ما شهید  خانواده  تنها  شدند 
برایت  را  کدامش  شده.  شهید  زیاد  مردم  ما 
بگویم. از اقارب ما یک جوان را به اسم حاجی 

شیرمحمد در انفجار ماین کشته شد.«
محمدابراهیم امیری، خواهرزاده عبدالباقی که 
در روستای دیگر زندگی می  کند چشم  دیدهایش 
را برایم قصه کرد: »آن شب من در آن جا نبودم 
چون خانه ما از آن ها دور است. فردایش مردم 
می گفت در آن شب که نیروهای دولتی عملیات 
پاکسازی را آغاز می  کنند، طالبان از خانه های 
طیاره  که  می  کنند  شلیک  آنها  به سوی  مردم 
می آید و چندین خانه را بمبارد می کند. حدودا 
بیشتر از پنجاه نفر در آن شب کشته شده  اند.« 

قربانی ماین طالب و بمب دولت 
بی جاشدگان شکایت دارند که در جنگ از هردو 
طرف آسیب دیده  اند. به گفته ی آن ها، از یک 
به دست  را  مناطق  کنترل  طالبان  وقتی  طرف 
و  ساخته  سنگر  را  مردم  خانه  های  می  گیرند، 
با دولت به جنگ می  پردازند. راه  های  از آن جا 
و  خندق  ها  می  کنند،  فرش  ماین  را  ارتباطی 

سوراخ  های زیرزمینی ایجاد می  کنند. 
بمباران  از  در سوی دیگر قضیه، بی  جاشدگان 
هوایی و هاوان  های دولت هم شکایت می  کنند. 
توسط  عبدالباقی  همسایه  ی  کودکان  و  زنان 
گفت:  او  دولت کشته شده  اند.  هاوان  فیر  یک 
از طرف صبح  بود.  برادر  چهار  ما  »همسایه ی 
وقتی برادران به قصد کشت و دهقانی از خانه 
حدود  بچه های شان  و  زنان  می  شوند،  بیرون 
چای  تا  می  شوند  جمع  قبل ازظهر  ده  ساعت 
صبح را بنوشند. یک فیر آوان حکومت در میان 
آن ها اصابت کرده و همه زنان و کودکان چهار 

امنیت  خودش  قوم  اول  بود  قرار  چون  کرد. 
داشته باشد و بعد دیگران، نه برعکس.

بعد  پشتون  ها،  »اول  سیاست  این  اندام  های 
دیگران« رفته رفته در طول چند سال کامال 
مشخص و آفتابی شدند و همه  ی مردم آن را 
از رویکرد  به عیان دیدند. عدم رضایت مردم 
تبعیض  آمیز حکومت غنی در برابر شهروندان 
نسبتا  روز گسترده  تر شد. دو-سه جنبش  هر 
رویکرد  این  برابر  در  اجتماعی  گسترده  ی 
حکومت  به  و  گرفتند  شکل  تبعیض آمیز 
باید  تبعیض  گر  این سیستم  عالمت دادند که 
این  به  غنی  اشرف  که  پاسخی  شود.  اصالح 
این  در  بحث  مایه  ی  داد،  روشن  عالمت  های 

نوشته است:
همان  به  که  بود  خورده  سوگند  غنی  اشرف 
کرده  عمل  خود  فردی  زندگی  در  که  روشی 

روایت  است.  وحشتناک  می  کنند،  قصه  آن  از 
خانواده عبدالباقی شاید بخش کوچکی از این 

خسارات جانی را تشکیل بدهد.
ماه  سه  حدود  وقتی  گفت  من  به  عبدالباقی 
خود  طالبان حمالت  گروه  جنگ  جویان  پیش 
را بر منطقه ی آن ها آغاز کرد، نیروهای پولیس 
جنگ  جویان  با  درگیری  بدون  ملی  امنیت  و 
جنگ  جویان  کردند.  ترک  را  منطقه  طالبان، 
طالبان با تصرف منطقه  ی »پاشمول« و روستای 
»سولغی« در مساجد جابجا شدند. عبدالباقی 
را که  ارتش مساجدی  گفت که چرخبال  های 
طالبان در آن سنگر گرفته بود، بمباران کرد و 
شماری زیادی از جنگ  جویان این گروه کشته 
دیگری  روش  بمباران  این  بعد  طالبان  شدند. 
و  مردم  خانه های  در  می  گیرند؛  پیش  در  را 
به خصوص خانه  های خالی جابجا شده و از آن 
به عنوان سنگر جنگ در مقابل نیروهای دولتی 
از بخت بد، در کنار خانه  ی  استفاده می  کنند. 
عبدالباقی و برادرانش یک خانه  ی خالی وجود 

داشته که تبدیل به سنگر طالبان شده بود. 
نزدیک به سه ماه پیش، در همان اوایل جنگ 
یک شب جنگ شدیدی میان نیروهای دولتی و 
جنگ  جویان طالب درمی گیرد. طالبان از نزدیک 
دولتی  نیروهای  به سوی  عبدالباقی  خانه  ی 
شلیک می  کنند. پهپادهای ارتش چندین بمب 
را بر مواضع جنگ  جویان طالبان شلیک می  کند: 

مناطق پشتون  نشین هستند. بعد پلی، سرکی 
در  می  کند.  اعطا  نیز  دیگران  به  کلینیکی  و 
قومی  توازن  از  غنی  اشرف  امنیت،  عرصه  ی 
صریحا  و  گفت  سخن  زندان  ها  جمعیت  در 

بمباردمان جنگنده  های ارتش افغانستان کشته 
شده  اند، در غیاب وی به خاک می  سپارند. وقتی 
عبدالباقی به هوش می  آید مستقیم به روستای 
عزیزانش  فاتحه  ی  مراسم  در  و  رفته  خود 

اشتراک می  کند. 

ده عضو خانواده عبدالباقی چگونه کشته 
شدند؟

پرس  کوچ  روی  را  خود  ساله   ۴7 عبدالباقی 
و  کرد  راست  قندهار   )Press Club( کلپ 
از  خانواده  اش  عضو   ۱0 کشته  شدن  ماجرای 
جنگ  های اخیر قندهار آغاز کرد. حدود سه ماه 
از آن که  پیش جنگ  جویان گروه طالبان بعد 
نیروهای  از سوی  حمله   شان در والیت هلمند 
را  گسترده  ای  حمالت    شد،  زده  عقب    دولتی 
جمله  از  قندهار  ولسوالی  های  از  شماری  بر 
ارغنداب، ژیړی، پنجوایی و میوند آغاز کرد که 
در نتیجه بخش های از این ولسوالی  ها به دست 

گروه طالبان افتادند.
برای  قندهار  پولیس  و  ارتش  کماندوهای 
را  پاکسازی  عملیات  مناطق  این  بازپس   گیری 
در  طرف  دو  میان  جنگ  گرفت.  دست  روی 
روستاهای این ولسوالی  ها خانه به خانه جریان 
میلیاردی  اخیر خسارات  کرد. جنگ   های  پیدا 
اما  است  کرده  وارد  مناطق  این  باشندگان  بر 
خسارات جانی این جنگ  های که بی  جاشدگان 

با سماجت و سرسختی سرانجام آن دکترا را 
بگیرید. می  توانید دو پا در یک کفش کنید و 
با عزم جزم رسیدن به مقام ریاست جمهوری 
و  )هدف شخصی(  بگیرید  هدف  را  کشورتان 
حتا به این هدف برسید. اما نمی  توانید در مقام 
بخورید.  سماجت  سوگند  جامعه  یک  رهبری 
آن »به هر قیمتی که شده«ی فردی در عالم 
نمی  کند،  باز  را  کامیابی  راه  اجتماعی  رهبری 
بیگانه ساختن  و  دیکتاتوری  برای  را  راه  بل 

مردم از حکومت هموار می  سازد.
اشرف غنی یک »چیغ« یا غرش مشهور دارد 
و  انعطاف  ناپذیری  نشان دادن  برای  آن  از  که 
شیر  مثل  می  کند.  استفاده  خود  کله  شخی 
قرار  رهبر  که  اینجاست  در  مشکل  می  غرد. 
نیست شیر باشد. غریدن برای شیر بد نیست، 
اما شیر پادشاه جنگل است و جامعه  ی انسانی 

جنگل نیست.
غنی،  رخنه  ناپذیر  سماجت  نمونه  ی  به عنوان 
بعد  پشتون  ها،  »اول  استراتژی  می  توان 
آغاِز  از همان  آورد. غنی  مثال  را  او  دیگران« 
با یک  امروز فقط  تا  بر مسند قدرت  نشستن 
مدل از توسعه  ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
مدل  آن  است.  کرده  کار  افغانستان  در 
اولویت  های  براساس  توسعه  رتبه  بندی  شده  ی 
غنی  سیاسی،  قدرت  توزیع  در  است.  قومی 
نهادهای  که  می  سازد  مطمئن  را  خود  اول 
قرار  خودش  قبیله  ی  دست  در  قدرت  اصلی 
قدرت  باقی  مانده  ی  ُدرد  از  وقت،  آن  گرفته. 
توزیع  در  می  بخشد.  نیز  دیگران  به  سهمی 
غم  اول  کشور،  متوازن  توسعه  ی  برای  منابع 
والیت  های »درجه اول« را می  خورد که معموال 

عبدالواحد حیدری 
گزارشگر

از  یکی  در  را  صبح  نماز  تازه  عبدالباقی 
هنوز  و  بود  خوانده  قندهار  شهر  مسجدهای 
که  بود  نگذاشته  بیرون  پا  مسجد  دروازه  از 
تلفنش زنگ می  خورد. شماره تماس احمداهلل 
ساده    اش  تلفن  صفحه  ی  روی  خواهرزاده  اش 
پیام  لرزان  صدای  با  احمداهلل  می  شود.  ظاهر 
کوتاهی را به مامایش می  رساند: »اگر ایستاده  ای 
حرکت کن! و اگر نشسته    ای بلند شو! حرکت 

کن! زود بیا!«
روستای  اهالی  و  احمداهلل  پی  درپی  زنگ  های 
می  اندازد.  عبدالباقی  جان  به  آتش  »سولغی« 
به سوی  را سوار موتر کرده و  زن و بچه هایش 
ژیړی حرکت می  کند. هر چند دقیقه  ولسوالی 
بعد تماسی از اقارب و همسایگان خود دریافت 
می  کند:  دریافت  را  مشابهی  پیام  و  کرده 
»کجایی؟ زود بیا!« اما هیچ کس نمی  گوید که 
چه اتفاقی افتاده است و این بیشتر عبدالباقی 
را نگران و سراسیمه می   کند. وقتی به میرویس 
مینه -قسمتی از شهر قندهار- می  رسد، یکی از 
روستاییان برایش می  گوید که باید تنها به روستا 

برود و زن و بچه  اش را با خود نبرد. 
و  اقارب  همه  ی  تقریبا  ساعت،  یک  حدود  در 
اما  می  گیرد  تماس  عبدالباقی  به  همسایگان 
برادرانش خبری  و محمدقاسم،  از محمدموسا 
نیست. به یاد نمی  آورد که مسیر قندهار-ژیړی را 
چگونه و در چند دقیقه طی کرده است اما وقتی 
منطقه  ی  مربوطات  از  »سولغی«  روستای  به 
»پاشمول« ولسوالی ژیړی می  رسد، می بیند که 
»خانه  ی  است:  باریده  مرگ  باران  خانه اش  بر 
ما با خاک یکسان شده بود. مردم روستا تالش 
آوارها  زیر  از  را  خانواده  ام  اعضای  که  می  کرد 

بیرون بکشد.«
یک  بی  جان  جسد  دقیقه  چند  هر  بعد  مردم 
آوارها  زیر  از  را  عبدالباقی  خانواده  ی  عضو 
بیرون می  کشد. جسدهای بی  جان محمدموسا 
و  برادر دیگر  بزرگ خانواده، محمدقاسم  برادر 
جسدهای زن برادرها و دختران و پسران آن ها 
عبدالباقی  می   کنند.  بیرون  دیگر  از  پس  یکی 
محمدموسا،  رنگ  باخته  ی  صورت  به  نمی  تواند 
و  کوچک  گونه  های  ببیند.  بزرگش  برادر 
خاک آلود حسینه و چهره ی معصوم اما بی جان 
عبدالباقی  از  را  ایستادن  توان  دیگر  وصیله 
اعضای  همه ی  روستا  مردم  هنوز  می  گیرد. 
خانواده را از زیر آوارها بیرون نکشیده بود که 
عبدالباقی از هوش می  رود و روز بعد وقتی به 
شفاخانه ی  تخت  روی  را  خود  می   آید،  هوش 
حوزوی میرویس در شهر قندهار می  بیند: »هیچ 

کاری نمی  توانستم.«
اعضای  جسدهای  دیدن  با  عبدالباقی  وقتی 
روستای  مردم  می رود،  هوش  از  خانواده  اش 
اثر  بر  که  را  او  خانواده  ی  عضو  »سولغی« ۱0 

آیا اشرف غنی به عنوان یک فرد آدم کامیابی 
از  آدمی  است.  مثبت  این سوال  پاسخ  است؟ 
یک خاندان معمولی در لوگر بلند شود و پس 
در سطوح  تحصیل  و  تالش سخت  سال  ها  از 
به  دیگر  در کشورهای  کار  و  تدریس  و  عالی 
ناکام  یک سعی  از  پس  و  برگردد  خود  وطن 
برای رسیدن به ریاست جمهوری دوباره بکوشد 
افغانستان  رییس جمهور  دوره  دو  سرانجام  و 
چیزی  چه  نیست.  اندکی  توفیق  این  شود. 
چنین  فرد-  یک  –به عنوان  را  غنی  اشرف 
بسیاری  عوامل  حتما  است؟  کرده  کامیاب 
همه  ی  میان  در  اما  کرد.  فهرست  می  توان  را 
عوامل، بدون تردید سرسختی و سماجت خود 
او نقش بنیادی در کامیابی  هایش داشته است. 
برای طی مسیری که او پیموده است، حتما به 
را  اراده  این  او  است.  نیاز  آهنین  اراده  ی  یک 

دارد. آدمی است سختکوش و سمج.
فردِی  خصوصیات  می  توان  آیا  همه،  این  با 
الزم برای کامیابی را مستقیما در رهبری یک 

جامعه نیز به کار بست؟ 
نشان  افغانستان  رهبری  در  غنی  ناکامی   
می  دهد که برای رهبری یک کشور نمی  توان 
سطح  در  که  کرد  تکیه  خصوصیاتی  بر  فقط 
برای رهبری اجتماعی  فردی کارآمد هستند. 
باید خصوصیات کارگشای فردی را در ترکیبی 
جمعی  حیات  در  موثر  عوامل  با  کارساز 
فردی  سطح  در  می  توانید  شما  کرد.  همراه 
رشته  ی  در  تا  که  کنید  یاد  سوگند  خود  با 
نگیرید،  دکترا  مدرک  فرهنگی  انسان  شناسی 
»به  عبارت  می  توانید  نشست.  نخواهید  پا  از 
هر قیمتی که شده« را ورد زبان خود کنید و 

پاسگاه  می خواسته  بی  سرنشین  طیاره  »وقتی 
طالبان را که در کنار خانه ما قرار دارد، بمباران 

کند، خطا کرده به خانه ی ما می  خورد.« 
این بمب جان ده عضو خانواده به شمول دو برادر، 
عبدالباقی  برادرزاده   و شش  برادران  خانم  های 
را گرفت. در یک اتاق محمدموسا 50 ساله با 
ماه  گل خانمش و سه فرزندشان نادر ۱۴ ساله، 
داوود ۱0 ساله و حسینه 5 ساله کشته شده 
و در اتاق دیگر محمدقاسم ۴5 ساله با زرغونه 
خانمش و سه فرزندشان فاطمه ۸ ساله، وصیله 

۶ ساله و خالداحمد 2 ساله کشته شده  اند. 
در آن شب، میرویس ۱2 ساله و صفورای پنج 
ساله فزرندان محمدموسا و محمدقاسم هم در 
سالم  جان  حادثه  این  از  اما  بوده  خواب  خانه 
به در برده اند. در قندهار من موفق شدم فقط با 
عبدالباقی از نزدیک صحبت کنم اما با میرویس 
پشت  میرویس  کردم.  تلفن صحبت  طریق  از 
خط تلفن به پرسش  هایم پاسخ می  داد: »وقتی 
که  پدرم  و  فروریخت  خانه  نصف  شد،  بمبارد 
برادرانم  و  من  شد.  شهید  بود،  دروازه  نزدیک 
و  برادر  دو  بودیم.  خوابیده  دیگر  گوشه  ی  در 
یک خواهرم شهید شدند و من زنده ماندم. در 
زیر آوار گیر کرده بودم و احساس می  کردم که 
پاهایم خشک شده است. همه زیر خاک شده 

بودند.«
شب  یک  ساعت  حدود  که  گفت  میرویس 

ِگله کرد که چرا تروریست  های محبوس فقط 
گویندگان یک زبان هستند. وقتی که نتوانست 
در والیت  های درجه اول مورد نظر خود امنیت 
بیاورد، بی  امنیتی را در سراسر افغانستان توزیع 

ابران مرگ
چگونه 10 عضو خانواده عبدالباقی در جنگ ژیړی قندهار کشته شدند؟

اشرف غنی یک »چیغ« یا غرش 
مشهور دارد که از آن برای 

نشان دادن انعطاف  ناپذیری و 
کله  شخی خود استفاده می  کند. 

مثل شیر می  غرد. مشکل در 
اینجاست که رهبر قرار نیست شیر 
باشد. غریدن برای شیر بد نیست، 

اما شیر پادشاه جنگل است و 
جامعه  ی انسانی جنگل نیست.
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برادر را کشت.«
و  راکت  می  داند  چگونه  که  پرسیدم  وی  از 
هاوان از دولت است یا طالب. پاسخش خیلی 
جابجا  روستا  در  طالب  که  گفت  بود.  ساده 
از  بیرون روستا. وقتی هاوان  شده و دولت در 
بیاید هاوان حکومت است و اگر  بیرون روستا 
از داخل روستا شلیک شود، از طالب است. به 
گفته بی  جاشدگان ماین  های طالب و بمب  های 
دولت تقریبا همه  ی روستاییان را مجبور به ترک 
می  گوید  عبدالباقی  است.  کرده  خانه  های شان 
زندگی  روستای »سولغی« 33 خانواده  که در 
می  کرده است که در حال حاضر »شاید یک یا 
دو خانواده که توانایی بیرون شدن را ندارند، باقی 

مانده و دیگران همه فرار کرده اند.« 
فریداحمد مشعل، آمر امنیت فرماندهی پولیس 
و  نمی  کند  رد  را  حوادث  این گونه  قندهار 
آقای  می  گیرد.  صورت  اشتباهات  که  می  گوید 
طالبان  این حوادث  عامل  که  می  گوید  مشعل 
در  و  کرده  آغاز  را  جنگ  طالبان  چون  است؛ 

خانه  های مردم ملکی سنگر گرفته است. 
کشته شدن  نیز  افغانستان  دفاع  وزارت 
اگر  از نظر حکومت  را نمی پذیرد.  غیرنظامیان 
قرار  هدف  اشتباهی  غیرنظامیان  هم  گاهی 
می گیرد، عامل اصلی آن طالبان هستند. وزارت 
دفاع افغانستان می گوید حفظ جان غیرنظامیان 
این  این وزارت قرار دارد.  اولویت های  در صدر 
وزارت می گوید حمالت هوایی نیروهای افغان با 

دقت انجام می شود.
اما در یک تحقیقی که در دسامیر سال گذشته 
میالدی از سوی انستیتوت مطالعات بین المللی 
واتسون دانشگاه براون امریکا منتشر شده آمده 
 2020 سال  نخست  ماه  شش  در  که  است 
در  غیرنظامی   ۸0 از  بیشتر  دست کم  میالدی 
حمالت هوایی نیروی هوایی افغانستان کشته و 

بیشتر از ۱00 تن دیگر زخمی شده اند. 
از ختم مراسم فاتحه ۱0 عضو  عبدالباقی بعد 
و  خانواده  اش در روستای »سولغی«، میرویس 
در  می  آید.  قندهار  شهر  به  و  گرفته  را  صفورا 
مستقر  خواهرش  دواتاقه  خانه  ی  در  قندهار 
عبدالباقی،  خانواده  اتاق  یک  در  می شود؛ 
برادرش و برادرزاده  هایش زندگی می  کنند و در 

اتاق دیگر خانواده کوچک خواهرش.
از  که  پاکستانی  کلدار  هزار   50 با  عبدالباقی 
حاصالت انگور امسال به دست آورده بوده، یک 
است:  کرده  باز  پرچون فروشی  کوچک  دکان 
برادر  غالم فاروق  می  فروشم.«  پفک  و  »پاپور 
کوچکش در یک گاوداری با مزد ماهانه ۶ هزار 
کلدار پاکستانی کارگری می  کند. میرویس بعد 
از مکتب در نانوایی روزانه در بدل چهار قرص 
و  خسته  چهره  با  عبدالباقی  می  کند.  کار  نان 
نان  قرص  یک  وقت  ها  »بعضی  گفت:  غمگین 

پیدا می شود و بعضی وقت پیدا نمی شود.« 

برای  کند.  عمل  نیز  رهبری  عالم  در  بود، 
که  گفت  او  به  جامعه  که  وقت  هر  همین، 
عوض  را  خود  ظالمانه  ی  و  مستبدانه  روش 
خود  کله  شخی  و  سماجت  میزان  بر  او  کند، 
را  افغانستان  که  بود  او سوگند خورده  افزود. 
آزاد و آباد کند )البته در چارچوب استراتژی 
رساندن  در  و  دیگران«(  بعد  پشتون  ها،  »اول 
این پروژه به منزل مقصود به سخن هیچ کس 
بیشتر  دیگران  هرچه  ندهد.  گوش  دیگری 
و  غرید  بیشتر  او  کردند،  عدالت  مطالبه  ی 

سخت  تر بر پروژه  ی خود پا فشرد.
امروز غنی در خارج از حلقه  ی وفاداران قومی 
خود منفور عام و خاص است. افغانستان تحت 
مدیریت او در حال فروپاشی به دامن یکی از 
-یعنی  جهان  سیاسی  نظام  های  منحط  ترین 
امارت قرون وسطایی- است. اما غنی، حتا در 
خستگی  ناپذیر  به صورت  نیز،  وضعیت  همین 
جمهوری  نظام  حامیان  بیگانه  سازی  مشغول 
حکیم  حاکِم  این  که  این  برای  چرا؟  است. 
نمی  تواند بپذیرد که استبداد رای و شیفتگی 
بیش ازحد به دانسته  های اکادمیک خود در امر 

رهبری به فاجعه می  انجامد.
آیا غنی می  توانست یک رهبر خوب باشد؟ بلی، 
افغانستان،  تاریخ  در  نشد.  ولی  می  توانست، 
غنی اولین حاکمی است که سواد کافی دارد، 
بین  المللی  مدرن  نهادهای  با  کار  تجربه  ی 
جدید  دنیای  زبان  با  هست،  کارنامه  اش  در 
آشناست، توسعه را می  فهمد و توان پالنگذاری 
علمی دارد. اما چه سود؟ همه  ی این کماالت 
قبیله  پرستی  اش  و  استبدادی  خوی  برابر  در 

ضرِب هیچ شده  اند.

عباس اسدیان
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آن موجود فرادست در یک مکان دور و دست نیافتنی به سر 
می برد و صرفا نظاره گر اعمال موجودی به نام انسان است. او 
جزء هستی ما نیست اما با این حال آدم ها تالش می کنند مدام 
پای او را وسط بکشد و این یک تناقض است. این امر باعث 
عوض  در  و  ورزیم  غفلت  واقعی مان  هستی  از  ما  تا  می شود 
با ما  به تفکر در مورد موجودی که هستی اش نسبت واقعی 
ندارد مشغول شویم. این طرز تفکر به صورت خیلی افراطی تر 
از غرب در جامعه ی ما و خصوصا در سه دهه ی سپری شده 
باید متوجه بود که وقتی می گوییم  اما  حکومت کرده است. 
سه دهه »سپری شده« به هیچ وجه این منظور را نداریم که 
آن سه  دهه گذشت و حاال هیچ تأثیری بر روی زندگی امروزی 
اتفاقا برعکس، بیشترین آسیب پذیری و تأثیر را ما  ما ندارد. 
تفکر سه دهه ی سپری شده متقبل  از همان طرز  این روزها 
می  شویم و این بدان معناست که آن سه دهه هنوز با ما است 
و سپری نشده. درست است که به لحاظ زمانی آن ایام سپری 

شده ولی تأثیرات آن با قوت تمام باقی است.
و  تنگ می کند  نقاد  تفکر  بر  را  فضا  تفکر  وجود چنین طرز 
منطقا  نقاد  تفکر  زیرا  نمی دهد.  آن  به  ظهورکردن  فرصت 
اما  نیست.  استوار  تفکر  جز  پایه  ای  هیچ  بر  و  خودمبناست 
در جوامعی که تفکر االهیاتی باشد تمام امورات براساس آن 
نیروی االهی سنجش می شود. خوبی و بدی چیزها براساس 
که  اندازه  هر  به  می شود.  تعیین  نیرو  همان  با  فاصله گذاری 
بتوانیم فاصله خود را با آن نیروی االهی – که لزوما نسبتی 
با زندگی واقعی ندارد – کم کنیم به همان اندازه به خیر و 
نیکویی نزدیک می شویم، اما برعکس به هراندازه که از آن نیرو 
فاصله بگیریم به لجن و پلیدی نزدیک می شویم. »روزنامچه« 
نیروی  همان  نقش  پشه ها«  سفارش  به  »زندگی  رمان  در 
االهی و ماورایی را دارد. این وضعیت نه تنها به تفکر نقاد فضا 
نمی دهد بلکه اساسا آن را بی مفهوم می سازد. در چنین حالت 
کسی معنا و مفهوم تفکر نقاد را درک نمی کند. این اتفاق در 
رمان نیز رخ داده است. در کنار این که در این جا کسی اجازه 
اما در عین حال استفاده کردن از  از آیینه را ندارد  استفاده 

آیینه را نیز بی مفهوم ساخته اند.
همان طور که در ابتدا هم ذکر کردیم رمان نمادگرا است و از 
آیینه به عنوان یکی از مهم ترین نمادها نام بردیم. آیینه نماد 
نقد و نقادی است. آیینه بازتاب واقعیت ها است. ولی استفاده 
آیینه در این جا بی مفهوم و یا حداقل اشتباه تأویل شده است. 
»کناِر آیینه اما یادآوری خویشتن است، در آن جز خویشتن، 
کسی و چیزی را نمی توان دید. می اندیشم به چه دلیلی این 
آیینه را روبه رویم گذاشته اند. اگر می خواهند من گذشته ام را 
باز بیابم، خاطره ام را بازسازی کنم، پس آیینه چرا. آیینه که 

مرا به خویشتن می سپارد« )ص ۸۴(.
این رمان خوش بینانه است. رمان از امیدواری و پیروزی خبر 
پیروزی  رمان  افراطیت.  و  بنیادگرایی  علیه  پیروزی  می دهد، 
خردمندان را اطالع رسانی می کند. در پایان رمان وضع موجود 
را به مثابه »شر« توصیف کرده و رهایی از آن را جشن گرفته 
است. ما در انتهای رمان خردمندانی را می بینیم که در کنار 
دارند: »همه  راحتی  احساس  و  نشسته  روزنامچه ها  خاکستر 
آرام می گریستند. البد برای عمری که در غفلت و دروغ سپری 
شده بود. برای آنانی که بی دریغ کشته شده بودند و چیزهایی 

که هرگز حقیقت نداشتند« )ص 2۶2(.

از آن ها ممنوع است و هیچ کسی اجازه ندارد با آن ها سروکار 
به  را  خنده  زیرا  بخندد،  ندارد  مثال کسی حق  باشد.  داشته 
»بی غیرتی« تأویل می کنند. کسی اجازه ی استفاده کردن از 
آیینه را ندارد. کسی زن را ندیده است. از زن همچون موجود 
اغواگر، کماکان هیوالصفت و دست نیافتنی نام برده می شود. 
یک بار  عمرشان  طول  در  تا  باشد  کرده  شاهکار  باید  آدم ها 
دوره  این  در  که  هرآنچه  این حال،  با  اما  باشد.  دیده  را  زن 
به آدم ها کمک کند تا آن ها به واسطه آن خودشان را بهتر 
بشناسند، ممنوع است. آیینه یکی از آن چیزهایی است که 
کسی اجازه ی استفاده از آن را ندارد و داشتن آیینه گناه عظیم 
در  می کنند  استفاده  آیینه  از  که  کسانی  می شود.  محسوب 
واقع یک قانون ماوارایی را نقض کرده اند. چون کارهایی که 
صورت می گیرد و نشانه ها و نمادهایی که وجود دارد همگی 
اعمال شان  همه ی  پشت سر  واقع،  در  می شوند.  دینی  تأویل 

توجیه دینی نهفته است.
وضعیت  چنین  حکم فرمایی  وجودی  با  و  این حال  با  اما 
به  مراجعه  بدون  ندارند  اجازه  آدم ها  حتا  که  فالکت بار 
روزنامچه جزئی ترین امورات زندگی شان را سروسامان بدهند، 
شادی و غرور کاذب در جامعه وجود دارد. حذف کردن زنان 
از جامعه و زندگی نه تنها برای شان کاستی و عیب محسوب 
نمی شود بلکه به آن افتخار نیز می کنند... در این جامعه یک 
منبع و در واقع یک نیروی مرجع وجود دارد که نیکی و بدی 
همه چیز از درون آن و براساس تعیین نسبت با آن سنجیده 
می شود. این منبع و مرجع عبارت از »روزنامچه« است. حکم 
انجام دادن و ندادن هر عمل را از درون همین روزنامچه بیرون 
وجود  روزنامچه  همین  درون  جهان  اسرار  تمام  و  می کشند 
دارد. خالصه همه چیز مشروعیت خودش را از درون روزنامچه 
به دست می آورد. این روزنامچه متن مقدس و دینی است. این 

روزنامچه می تواند همان »قرآن« باشد.

فضایی برای انتقاد
زمانی  نقد  می  شود؟  فراهم  موجود  وضع  نقد  امکان  چگونه 
ممکن می شود که کثرت گرایی در جامعه جایگاه داشته باشد. 
یعنی توانایی و تحمل شنیدن حرف از موضع مخالف وجود 
داشته باشد. اما در جوامع به شدت بسته و دینی نقد و نقادی 
به راحتی نمی تواند پا بگیرد. در این جوامع یک اعتماد به نفس 
همگانی و کاذب وجود دارد. همین امر باعث می شود که در 
کنار این که وضع خودشان را به مراتب بهتر از وضعیت دیگران 
بداند به یک نیروی ماورایی و االهی نیز باور داشته باشد که 
نه  و  این جامعه است  به  نیرو صرفا حامی و کمک رسان  آن 
جوامع دیگر. برای همین می توان ادعا کرد که در این جوامع 
تفکر تئولوژیک حکومت می کند و به تفکر نقاد به هیچ وجه 
فرصت داده نمی شود. هایدگر این نقد را حتا بر تفکر غربی 
نیز وارد می کند. تمام تالش هایدگر در صدهزار صفحه ای که 
نوشته بود نقد تفکر متافیزیکی و سنت فکری غرب بود. به باور 
هایدگر حداقل سه ویژگی عمده در تفکر غربی وجود دارد که 
یکی از آن ها تئولوژیک بودن این سنت فکری است. تئولوژیک 
بودن تفکر یا االهیاتی اندیشی باعث می شود ارزش چیزها در 
مشکل  شود.  سنجش  )خدا(  فرادست  موجود  یک  با  نسبت 
عمده این سنجش گری و این طرز تفکر در این است که آن 
موجود فرادست جایگاهی در زمین و هستی ای موجود ندارد. 

را  جبران  کاوه  نوشته ی  پشه ها«،  سفارش  به  »زندگی  رمان 
می توان رمانی با موضوع تاریخی قلمداد کرد. پی رنگ اصلی 
رمان را توضیح و کماکان نقد بنیادگرایی دینی شکل می دهد 
مشابهت  رمان  این  که  کرد  ادعا  می شود  دلیل  همین  به  و 
فراوان با رمان قبلی کاوه جبران )لوهاران( دارد. به رغم این که 
و  بوده  پررنگ  بسیار  جبران  کاوه  اثر  دو  این  در  نمادگرایی 
بنابراین فهم آن خیلی آسان نیست اما با این حال به باور من 
جبران در این دو اثر )با تأکید بیشتر بر روی اثر دومی( در 
از دینی و  اعم   – به چالش  کشیدن کلیشه ها  نقد و  قسمت 
اولین  از  اگر  – موفق عمل کرده است.  فرهنگی و اجتماعی 
بدانیم  را  وضعیت  آشکارکردن  نویسنده  یک  کار  الزامات 
می توان ادعا کرد که نویسنده »زندگی به سفارش پشه ها« در 

این کار موفق شده است.

زندگی ای متناقض
پشه ها«  سفارش  به  »زندگی  رمان  اول  صفحه های  در 
ظهور  از  پس  شدم.  پیر  ناگاه  به  و  بودم  »جوان  می خوانیم: 
در صفحه 5۶  بعد،   .)7 عمیق!« )ص  از خوابی  پشه ها. پس 
آیینه  در  که  رازی  به  می زند  تکیه  فکرم  »دوباره  می خوانیم 
بود. رازی که اگر گشوده می شد، جوانی گم شده ام را می یافتم. 
اما آیینه همواره شمایل پیرمردی را می تاباند که سی واندی 
سال در خواب مانده است و اکنون در حسرت تماشای پیرِی 
تدریجی خویش، دلتنگ روی تخت بیمارستان خوابیده«. ما 
در این رمان سرگذشت و زندگی یک فرد را می خوانیم که من 

دوست دارم آن را آیینه ی تمام نمای زندگی یک نسل بدانم.
آنچه که در باال به عنوان نقل قول یادآوری کردیم کلید فهم 
محتوای کلی رمان است. اما من این موضوع را به عنوان یک 
دوره ای  با  ما  طرف  یک  از  زیرا  می کنم.  درک  متناقض  امر 
خصوصا  و  خشونت  بنیادگرایی،  آن  در  که  هستیم  مواجه 
به  نمی شود  حیث  این  از  و  است  حکم فرما  آن  در  جهالت 
آن دوره دل  بست و به آن متوسل شد، زیرا دلتنگی به این 
دوره قابل توجیه نیست. اما از طرف دیگر می بینیم با فردی 
مواجه هستیم که به عنوان نماینده ی یک نسل دلتنگ آن ایام 
است. یعنی به نحوی می خواهد آن دوره را دوباره بازیابد. این 
نیست که  این  او دلتنگ  اما دلیل مشخص دارد.  او  دلتنگی 
چرا از جزم اندیشی و حکومت طالبانی فاصله گرفته است بلکه 
زندگی اش  این جا  در  که  فردی  دارد.  دیگر  دلیل  او  دلتنگی 
روایت شده دلتنگ همان سه دهه عمِر از دست  رفته اش است، 
زیرا جوانی اش در این دهه ها سپری شده است. وقتی زندگی 
زندگی  جوانی  دوره  اصوال  کنیم  بررسی  فردی  به لحاظ  را 
بهترین دوره است؛ آدم  پر از نیرو و امید است، انگیزه دارد، 
دارد.  را  کاری  هر  انجام  توانایی  و  باشد  هدف مند  می تواند 
تعیین  را  آینده مان  مسیر  مثال  ما  که  است  جوانی  دوره  در 
قابل  برای دوران جوانی  لحاظ دلتنگ شدن  این  از  می کنیم. 
)سی  فرد  این  جوانی  ایام  در  که  وضعیتی  اما  است.  توجیه 
 سال( بر افغانستان حاکم بوده به  هیچ وجه جای دلتنگی ندارد. 
می شویم.  مواجه  رمان  متناقض  وجه  با  ما  که  این جاست  از 
یک  از  که  را،  این سی  سال  است  این  در  رمان  تالش  تمام 
لحاظ حس نوستالژیک و حسرت بار را برای بعضی آدم ها ایجاد 
می کند و از طرف دیگر دلتنگ بودن نسبت به آن دوره هیچ 

توجیه منطقی را در  پی ندارد، روایت کند.
ساده  خیلی  آن جا  جهان  سازوکار  که  می آیم  جایی  از  »من 
برای  جایی  و  روزنامچه  در  ریخته  جهان  راز  همه ی  است. 
سوال باقی نگذاشته« )ص 222(. این وجه دوم آن تناقضی 
عمومی.  حوزه  در  این بار  منتها  کردیم،  یاد  آن  از  که  است 
را  وضعیت  یک  بدبودن  یا  و  خوب بودن  می شود  چگونه  اما 
فهمید؟ یکی از پاسخ های ممکن و شاید بهترین پاسخ، این 
باشد که وضعیت ها را با همدیگر قیاس کنیم. مثال ما از وضع 
از متن  نارضایتی اگرچند  این  موجود رضایت نداریم. مبنای 
جامعه آشکار می شود اما مقایسه کردن وضعیت مان با جوامع 
دیگر نیز نهایت روشن کننده است. این مقایسه در »زندگی به 
سفارش پشه ها« نیز صورت گرفته است: »همه می دانید که 
همه چیز  خالصه  دارند...  دنیایی  دانِش  حصار  آن سوی  کفاِر 
زندگی  وعده،  مطابق  چون  است؛  ساخته  ازشان  همه کار  و 
دریغ  ایشان  از  دنیا  آن  سعادت  اما  است  آنان  مال  دنیا  در 
دنیا هم پای شیطان اند«  این  در سازندگی  آنان  داشته شده. 

)ص 20۴(.

بنیادگرایی
به عنوان  اسالم  صدر  دوره  از  دین  ضد  روشنفکرهای  عموما 
اما  می کنند،  یاد  دین  این  تاریخ  دوره های  افراطی ترین 
افراطیت در دوره ای که »زندگی به سفارش  پشه ها« روایت گر 
این دوره  اسالم است. در  از دوره صدر  بیشتر  آن است حتا 
کارهایی صورت می گیرد که ذره ای عقالنیت و منطق در آن 
راه ندارد. گویا همگی از نیروی خرد و عقالنیت به صورت کلی 
بی بهره است. بیشتر کارهایی که صورت می گیرد نمادین است 
نشان  را  معنادار وضع موجود جامعه  به صورت  نمادها  این  و 
کردن  استفاده  که  دارد  وجود  نشانه هایی  و  نمادها  می دهد. 

بنیادگرایی و رسنوشت تناقض ابر یک نسل
خوانشی از رمان »زندگی به سفارش پشه ها«، اثری از کاوه جبران
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این  برنامه های  از  مشخصی  زمان بندی  هیچ  هنوز 
بهداشت  جهانی  سازمان  پیشتر  اما  نشده،  اعالم  گروه 
موسسه  و  ووهان  بازار  از  کارشناسانش  که  کرده  اعالم 

ویروس شناسی این شهر بازدید می کنند.
سفر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی به چین با تاخیر 
همراه بوده است. این تاخیر موجب طرح انتقادهایی علیه 

چین از سوی سازمان بهداشت جهانی شد.
از جمله  برخی کشورها  پیشتر  که  است  در حالی  این 
اصالع رسانی  شفافیت  عدم  درباره  را  انتقادهایی  امریکا 
مطرح  کرونا  شیوع  زمینه  در  چین  مدیریت  شیوه  و 

کرده اند.

آخرین روز سال 20۱9 میالدی با اعالم شناسایی چهار 
مورد از ابتال به یک بیماری ذات الریه ناشناخته«، بازار 
این شهر  بعد،  ماه  تعطیل کردند. حدود یک  را  ووهان 

قرنطینه شد.
بازرسان اعالم کرده اند بازار ووهان همچنان در تحقیقات 
برای یافتن منشا کرونا اهمیت دارد، زیرا اولین گروه ها از 

مبتالیان در این بازار شناخته شده است.
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت که پس از ورود به 
چین به مدت دو هفته در ووهان در قرنطینه بودند، از 
روز پنج شنبه کار بازدید از بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و 

بازارهای این شهر را آغاز کردند.

به  حاضر  بازار،  به  به  ورود  ابتدای  در  کارشناسان 
از  و پس  نشدند  پرسش های خبرنگاران  به  پاسخگویی 

ورود آن ها، دسترسی عموم به بازار بسته شد.
به گزارش رویترز، ورود عمومی به بازار ووهان از زمان 
بسیار  میالدی  گذشته  سال  ابتدای  در  تعطیلی اش 

محدود بوده است.
در طول یک سال گذشته شماری از مقام های چین و 
رسانه های حکومتی این کشور گفته اند بازار ووهان منشأ 
ویروس  که  شده اند  مدعی  حتی  و  نیست  کرونا  شیوع 

احتماال از خارج از چین وارد این کشور شده است.
در  سرانجام  تکذیب،  مدت ها  از  پس  چین  مقام های 

اطالعات روز: گروهی از بازرسان سازمان جهانی بهداشت 
که برای تحقیق درباره منشا کرونا به چین سفر کرده اند، 
روز یکشنبه ۱2 دلو از بازار شهر ووهان، مکانی که برای 
اولین بار مواردی از ابتال به این ویروس در آنجا شناسایی 

شد، بازدید کردند.
به نقل از ایران اینترنشنال، ووهان در مرکز چین واقع 
نیز به طور عمده محصوالت  این شهر  بازار  است و در 

دریایی به فروش می رسد.
به گزارش رویترز، کارشناسان سازمان جهانی بهداشت 
تحت تدابیر شدید امنیتی و در حالی که موانع متعددی 

اطراف بازار گذاشته شده بود وارد این محل شدند.

بازدید بازرسان سازمان جهاین بهداشت از بازار ووهان، کانون اولیه همه گریی کرونا

دور جدید تظاهرات هواداران ناوالین در شهرهای روسیه؛ 
بازداشت صدها معرتض

بر اساس این حکم، اولگ ناوالنی، برادر الکسی ناوالنی، و 
چند متحد این فعال سیاسی تا روز 23 ماه مارچ در حبس 

خانگی خواهند بود.
پیشتر گروه ناظر بر تظاهرات اعالم کرده که بیش از چهار 
سراسر  در  گذشته  هفته  اعتراضات  جریان  در  نفر  هزار 

روسیه بازداشت شدند.
پوتین  مخالفان  رهبر  مهم ترین  که  ساله   ۴۴ ناوالنی 
به  آلمان  از  زمانی که  محسوب می شود، دو هفته پیش، 
مسکو بازگشت، در فرودگاه به اتهام نقض آزادی مشروط 

خود بازداشت شد و تاکنون در زندان به سر می برد. 
و  اعصاب مسموم شد  با یک سم  تابستان گذشته  در  او 
برای مداوا به آلمان انتقال یافت. ناوالنی دولت پوتین را 
مسئول مسمومیت خود می داند، اما کرملین این اتهام را 

رد می کند.
در حالی که قرار است دادگاه ناوالنی هفته آینده برگزار 
تا سه  می تواند  که  زندان  معرض محکومیت  در  او  شود، 

سال و نیم حبس باشد، روبه روست.

به حبس خانگی محکوم کرد. این تصمیم دادگاه در ادامه 
از تظاهرات  ناوالنی است که پس  روند سرکوب متحدان 

هواداران او در شنبه گذشته شدت گرفته است.

و  هستند  زندان  از  ناوالنی  آزادی  خواستار  معترضان 
پوتین، رییس جمهوری روسیه،  شعارهایی علیه والدیمیر 

سر می دهند.
شهر والدی وستوک، در جنوب شرقی روسیه، جزو اولین 
بود که روز یکشنبه شاهد حضور تظاهرکنندگان  نقاطی 
در خیابان ها بود اما پولیس مانع ورود تظاهرکنندگان به 

مرکز شهر شد.
بر اساس ویدئوهایی که از این شهر منتشر شده، معترضان 
شعار  و  کرده اند  تظاهرات  صفر  زیر  درجه   ۱3 هوای  در 

»پوتین دزد است« سر می دهند.
از  پس  ناوالنی  که  جایی  سیبری،  در  تومسک  شهر  در 
آنجا در هواپیما مسموم شد، تظاهرکنندگان  از  بازگشت 
دست  در  با  و  کردند  تجمع  کنسرت  سالن  یک  مقابل 
داشتن پرچم های روسیه، شعار »رهایش کنید« سر دادند. 
همچنین ده ها نفر در شهر یاکوتسک که سرما در آنجا به 

منفی ۴2 درجه سانتیگراد رسیده، تظاهرات کردند.
روز جمعه یک دادگاه روسیه برادر و چند متحد ناوالنی را 

مخالفان  رهبر  ناوالنی،  الکسی  هواداران  روز:  اطالعات 
وجود  با  یکشنبه  روز  است،  زندانی  که  پوتین  والدیمیر 
سرمای هوا در نقاط مختلف این کشور به خیابان ها آمدند 
و ماموران امنیتی تاکنون بیش از یک هزار تن از آنان را 

بازداشت کرده اند
به گفته گروه دیدبان اعتراض ها )OVD( تا ظهر یکشنبه 
از هزار تظاهرکننده در 35 شهر شهرهای مختلف  بیش 

روسیه از سوی نیروهای پولیس بازداشت شده اند.
گفته اند  ناوالنی  هواداران  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
مقر  و  کرملین  کاخ  نزدیکی  در  را  مسکو  در  تظاهرات 
سازمان اطالعاتی روسیه برگزار خواهند کرد؛ اما پولیس 
جمعه  شامگاه  از  تظاهرات،  این  خواندن  »غیرقانونی«  با 
اطراف  خیابان  چندین  و  مترو  ایستگاه  هفت  دست کم 

کرملین را مسدود کرد.
آغاز  از  پیش  و  یکشنبه  بامداد  از  رویترز،  گزارش  به 
تظاهرات، ماموران امنیتی و پولیس حضوری پرشمار در 

مرکز مسکو دارند.
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جلسات سنا برای رسیدگی به اتهام »تشویق به شورش« 
علیه آقای ترمپ در ارتباط با حمله اخیر به ساختمان 

کنگره امریکا، ازهشت فبروری )20 دلو( آغاز می شود.
کـه چـه  نیسـت  وکال مشـخص  ایـن  کناره گیـری  بـا 
کسـانی دفـاع از آقـای ترمپ در سـنا را برعهده خواهند 

داشت.
جیسـون میلـر، مشـاور آقـای ترمـپ در واکنـش به این 
گزارش هـا در توییتـی نوشـته اسـت: »کارهـای زیـادی 
تـا االن انجـام داده ایـم، امـا تصمیـم نهایـی دربـاره تیم 
حقوقی مـان را نگرفته ایـم، کاری کـه بـه زودی انجـام 

شـد.« خواهد 
آقای ترمپ اولین رییس جمهور تاریخ امریکا است که دو 
بار استیضاح می شود. او در سال 20۱9 هم در پرونده ای 
مربوط به اوکراین استیضاح شد اما در محاکمه مجلس 

سنا تبرئه شد.
مجلس  سوی  از  بار  این  امریکا  پیشین  رییس جمهور 
نمایندگان متهم شده است که با تکرار ادعاهای مربوط 
باعث  آن شکست خورد،  در  که  انتخاباتی  در  تقلب  به 
برای  سنا  جلسه  با  همزمان  که  شده  گروهی  تحریک 
به  جنوری،  ششم  روز  در  بایدن  جو  پیروزی  تایید 

ساختمان کنگره حمله کردند.
هم  استیضاح  این  جریان  در  ترمپ  آقای  دارد  احتمال 
در مجلس سنا تبرئه شود. برای محکوم شدن او در سنا 
باید دست کم ۱7 نفر از سناتورهای جمهوری خواه علیه 
او رای دهند تا در کنار 50 سناتور دموکرات تعداد آرا به 

حد نصاب، یعنی دو سوم اعضای سنا برسد.
اما چند روز پیش ۴5 سناتور جمهوری خواه به پیشنهاد 
در  دیگر  او  که  استدالل  این  با  استیضاح  روند  توقف 
پیشنهاد  این  چند  هر  دادند.  مثبت  رای  نیست  قدرت 
است  ممکن  که  داد  نشان  آرا  تعداد  اما  نیاورد  رای 
استیضاح آقای ترمپ در سنا رای کافی نداشته باشد و 

در نهایت تبرئه شود.

ترمپ،  دونالد  وکالی  از  نفر  پنج  روز:  اطالعات 
محاکمه  شروع  از  قبل  امریکا،  پیشین  رییس جمهور 
مربوط به استیضاح آقای ترمپ در سنای امریکا، از تیم 

حقوقی او جدا شدند.
به گزارش رسانه های امریکا بوچ باورز و دبورا باربری، دو 
وکیل ارشد این گروه در تصمیمی با توافق طرفین از تیم 

وکالی استیضاح کناره گیری کرده اند.
اختالف ها   وکال،  این  رفتن  کنار  دلیل  می شود  گفته 

درباره استراتژی و شیوه دفاع در سنا بوده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، جاش هوارد، جانی گسر و 
گرگ هریس، سه وکیل دیگری هستند که در آستانه 
برگزاری جلسه محاکمه سنا در جریان استیضاح آقای 

ترمپ از تیم حقوقی او جدا شده اند.
این  به  وکال  این  از  نفر  دو  کم  دست  گزارش ها  بر  بنا 
آقای  از  دفاع  مخالف  که  کرده اند  کناره گیری  دلیل 
انتخابات  در  تقلب  به  مربوط  ادعاهای  اساس  بر  ترمپ 

ریاست جمهوری امریکا بوده اند.

انفجـار را پذیرفته انـد امـا نامـی از اسـرائیل نبرده انـد و 
فقـط گفته انـد کـه هـدف از این حملـه انتقـام از دولت 
هنـد اسـت و تهدیـد کرده انـد کـه حمله هـای دیگر هم 

انجـام خواهد شـد.
در  انفجار  محل  متری   ۴00 و  کیلومتر  یک  فاصله  در 
بلوار  در  هند  نخست وزیر  و  رییس جمهور  زمان  همان 

راج پت در یک مراسم ملی نظامی شرکت داشتند.
اما در روزی  این حمله هرچند جزئی و بدون خسارت 
تدابیر  رسمی  مراسم  برگزاری  دلیل  به  که  افتاد  اتفاق 

امنیتی بسیار شدیدی برقرار بود.
کیسه  داخل  دست ساز  بمب  اولیه  تحقیقات  اساس  بر 
پالستیکی گذاشته شده و از درختی در نزدیکی سفارت 

اسرائیل در دهلی آویزان شده بود.
ماهواره ای  تلویزیون  وبسایت  به  پولیس  آگاه  مقام  یک 
و خصوصی دهلی )ان دی تی وی( گفته که در تحقیقات 
اولیه شاخه ویژه پولیس دهلی این گمان مطرح است که 
»هدف از کارگذاشتن این بمب فرستادن پیامی از جانب 

ایران به اسرائیل بوده است.«
نزدیک  جمعه  روز  در  نامه ای  می گوید  هند  پولیس 
انفجار پیدا کرده که حاوی تهدید بوده و در آن  محل 
به ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
کلیدی  از چهره های  فخری زاده،  محسن  و  سپاه  قدس 

برنامه هسته ای ایران اشاره شده است.
تایمز آو ایندیا هم گزارش داده که در این نامه تهدید 
بر  همچنین  و  بود  نخواهد  حمله  آخرین  این  که  شده 
این رابطه احضار و  نفر در  اساس تصاویر دوربین ها دو 

بازجویی شده اند.
روز 23 جنـوری سـرویس های اطالعاتـی هنـد از خطـر 
ایـن کشـور مطلـع  یهودیـان در  بـه  احتمالـی حملـه 

. ند شد
این دومین حمله به سفارت اسرائیل در هند در یک دهه 

گذشته بوده است.

اطالعـات روز: وب سـایت تلویزیـون دهلی و رسـانه های  
نزدیـک  بمـب  انفجـار  از  تـازه ای  جزئیـات  اسـرائیل 
سـفارت اسـرائیل در هنـد منتشـر کرده انـد و می گویند 
دربـاره  تحقیـق  مشـغول  هنـد  اطالعاتـی  سـرویس 

اسـت. بمبگـذاری 
به گزارش بی بی سی فارسی، رسانه های اسرائیل از جمله 
نام  به  گروه  یک  که  نوشته اند  پست  جروزالم  روزنامه 
جیش الهند که اسرائیل آن را مرتبط با ایران می داند، 
عهده  به  را  سفارت  نزدیک  بمبگذاری  این  مسئولیت 

گرفته است.
جمعه  روز  در  اسرائیل  سفارت  نزدیک  بمب  انفجار  در 
29 جنوری، به گفته مقام های اسرائیلی هیچ آسیبی به 

سفارت نرسیده است.
مشغول  هند  اطالعاتی  سرویس  آگاه  منابع  گزارش  به 

تحقیق درباره عامالن بمبگذاری است.
رسـانه های هنـد می گوینـد گروهـی که خـود را جیش  
الهنـد می نامنـد، در پیامـی تلگرامـی مسـئولیت ایـن 

استیضاح ترمپ؛ 
»پنج وکیل از تیم حقویق او جدا شدند«

جزئیات تازه از بمب گذاری نزدیک سفارت ارسائیل در دهلی؛ 
»پیام تهدیدآمزی درباره سلیماین و فخری زاده«
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یکن بهرتی است! بنتانکور: فقط اینیستا نسبت به آرتور باز
عملکرد هم تیمی برزیلی خود یعنی 
آرتور ملو پرداخت و گفت: » من فکر 
وجود  با  اینیستا  آندرس  فقط  می کنم 
توپ در زیر پاهایش از او بازیکن بهتری 
باعث خوشحالی  او  بازی در کنار  است. 
است. همه ما در خط هافبک خوب بازی 
می کنیم و به طور کلی تیم بسیار خوبی 

داریم.«
در  او  اوقات  »گاهی  پیرلو:  آندره 
تمرینات بازی می کند و می توانم بگویم 
که هنوز هم باور نکردنی است؛ خصوصا 

پاس های بلند او.«

خود ارائه دادند.
ای  اروگوئه  هافبک  بنتانکور، 
تیم  این  پیروزی  درباره  یوونتوس 
مقابل سمپدوریا گفت: » ما در نیمه 
باید  اما  کردیم  بازی  خوب  خیلی  اول 
این  با  می کردیم.  تمام  را  کار  تر  سریع 
بسیار  امتیاز  سه  کسب  خاطر  به  حال 
بسیار  شرایط  در  ما  هستیم.  خوشحال 
خوبی قرار داریم و فکر می کنم که همه 
بازیکنان عملکرد خوبی از خود ارائه می 

دهند.«
از  تمجید  به  ادامه  در  بنتانکور 

ای  اروگوئه  هافبک  بنتانکور،  رودریگو 
یوونتوس از هم تیمی خود یعنی آرتور 

ملو تمجید ویژه ای انجام داد.
یوونتوس شنبه شب با ارائه یک نمایش 
از سد  با دو گل  حساب شده موفق شد 
خوب  روند  به  تا  کند  عبور  سمپدوریا 
خود طی هفته های گذشته ادامه داده 
بیانکونری  سرمربی  پیرلو  آندره  باشد. 
بنتانکور،  رودریگو  مثلث  از  شب  شنبه 
خط  در  ملو  آرتور  و  کنی  مک  وستون 
هافبک خود استفاده کرده بود که اتفاقاً 
این سه نفر عملکرد قابل قبولی را هم از 

الئوتارو مارتینس: 
می خواهم قراردادم را 

با اینرت تمدید کنم

مولر: 
بایرن در مسری درسیت 

قرار دارد

خواهد  می  کرد  اعالم  آرجانتینی  مهاجم 
قراردادش را با اینتر تمدید کند.

در  مارتینس  الئوتارو  ساکر،  بی  از  نقل  به 
پیروزی ۴ بر صفر اینتر مقابل بنونتو گلزنی 
کرد تا پس از شش بازی دروازه تیمی را باز 
بودن  از  کرد  اعالم  آرجانتینی  مهاجم  کند. 
در اینتر خوشحال است و مدیربرنامه هایش 
به دنبال تمدید قراردادش است. او گفت: به 
خشنود  اینجا  در  من  هستیم.  تمدید  دنبال 
رفتار  خوب  من  با  همیشه  باشگاه  هستم. 
و  دارد  اعتماد  من  به  سرمربی  است.  کرده 
به  را  ام  بازی  بهترین  تا  کرد  خواهم  تالش 
حل  مسائل  بقیه  سپس  بگذارم.  نمایش 

خواهد شد.
یک  من  کرد:  اظهار  پایان  در  اینتر  مهاجم 
مهاجم هستم و باید گلزنی کنم. برای تیمم 
کار می کنم و گاهی اوقات اشتباه می کنم. 
باید در این زمینه بهتر شوم. می خواهم هر 
وجود  تمام  با  باید  روز  هر  و  شوم  بهتر  روز 

کار کنم.
دستمزد  با   2023 سال  تا  الئوتارو  قرارداد 
نوشته  به  است.  یورو  میلیون   2.5 سالیانه 
سال  تا  قرارداد  این  ایتالیایی  های  رسانه 
202۴ تمدید خواهد شد و دستمزد مهاجم 
آرجانتینی در هر فصل به ۴.5 میلیون یورو 
افزایش می یابد. او که فصل پیش 2۱ گل به 
ثمر رساند در این فصل تاکنون ۱0 بار گلزنی 

کرده است.

تیم  این  تاکید کرد که  مونیخ  بایرن  مهاجم 
در مسیر درستی قرار دارد و همچنان آماده 

و سرحال است.
 2 بر   3 اسپورت، شکست  اسکای  از  نقل  به 
برابر مونشن گالدباخ و حذف از جام حذفی 
هانس  تیم  از  انتقادها  که  شد  باعث  آلمان 
فلیک زیاد شود. بایرن بعد از این دو شکست 
پیاپی به خود  آمد و چهار پیروزی پیاپی را 
مصاف  به  شب  شنبه  بایرن  آورد.  دست  به 
هوفنهایم رفت و توانست با نتیجه ۴ بر یک 

به پیروزی دست پیدا کند.
توماس مولر که زننده یکی از گل های تیمش 
در این بازی بود، گفت: این چهارمین پیروزی 
پیاپی ما بود. باید تاکید کنم که تیم در مسیر 
درستی قرار دارد و هیچ دلیلی برای نگرانی 

وجود ندارد.
او ادامه داد: با ارائه یک بازی خوب توانستیم 
تیم  وقتی  کنیم.  پیدا  دست  پیروزی  به 
را  اش  نتیجه  ظاهر شود  پرتالش  و  باانگیزه 
هم خواهد دید. هم در خط حمله و هم در 
کارهای دفاعی بسیار خوب بودیم. هوفنهایم 
پرتالش  و  بهتر  ما  اما  بود  خوبی  بسیار  تیم 
بودیم. دوست نداشتیم که اصال دروازه ما باز 
بسیار خوبی کسب  نتیجه  به هر حال  شود. 

کردیم.
بایرن مونیخ با 7 امتیاز اختالف نسبت به تیم 
دوم در صدر جدول رده بندی جای دارد و 

شانس اصلی قهرمانی در فصل جاری است.
بایرن خود را آماده قهرمانی در جام جهانی 
باشگاه ها در قطر می کند و در صورتی که 
بتواند قهرمانی در این رقابت را به دست آورد 
دومین تیم در تاریخ خواهد بود که در یک 

سال شش جام کسب کرده است.

در  مادرید  رئال  با  راموس  قرارداد سرخیو 
تابستان به پایان می رسد و دو طرف هنوز 
اند.  نرسیده  توافق  به  قرارداد  تمدید  برای 
گفته می شود که راموس عالقمند به بازی 

اگر تمایل پیوستن او به لیگ برتر درست 
باشد، تنها چند باشگاه هستند که توانایی 

پرداخت دستمزد او را دارند.
منچسترسیتی  از  منچستریونایتد،  جز  به 
احتمالی  مقاصد  عنوان  به  نیز  لیورپول  و 
برده می شود، هر چند سابقه  نام  راموس 
نمایش های او در برابر این تیم ها، باعث 
در  گرمی  چندان  استقبال  که  شود  می 

انتظار او نباشد.
گرم  خوشامدگویی  تواند  می  اما  اورتون 
تری برای راموس داشته باشد، مخصوصا با 
توجه به حضور کارلو آنچلوتی روی نیمکت 
این تیم که از سال 20۱3 تا 20۱5 سابقه 

هدایت رئال مادرید را نیز در کارنامه دارد.
باید دید که آیا فلورنتینو پرز، رئیس رئال 
مادرید، اجازه خواهد دارد اسطوره رئال از 
این تیم برود؟ و آیا سولسشر از این فرصت 
استفاده  دفاع خود  تقویت خط  برای  ویژه 

خواهد کرد؟

خواسته  از  نیستند  حاضر  طرف  دو  از 
نزدیک شدن  با  و  بیایند  کوتاه  خود  های 
زمان پایان قرارداد راموس با رئال مادرید، 
از  کاپیتان  راه  که  رسد  می  نظر  به  حال 

لوس بالنکوس جدا شده.
احتمال جدایی  بابت  بسیار  رئال  هواداران 
و  ناراحت  تیم  این  از  راموس  سرخیو 
دوران  در  راموس  که  مخصوصا  نگرانند، 
همراه  به  مادرید  در  خود  حضور  طوالنی 
این تیم فاتح پنج عنوان قهرمانی در اللیگا 
چمپیونزلیگ  در  قهرمانی  عنوان  چهار  و 
شده است. قهرمانی هایی که راموس نقشی 
حیاتی در به دست آمدن شان داشته است.

جدا از افتخاراتی که در مادرید کسب کرده، 
راموس با تیم ملی اسپانیا فاتح جام جهانی 
فوتبال و همچنین دو عنوان قهرمانی اروپا 
او  که  نیست  ذکر  به  الزم  است.  شده  نیز 
چه مهره ارزشمندی در ترکیب هر تیمی 

می تواند باشد.

در لیگ برتر انگلیس است.
موفق  هنوز  اللیگا  قهرمانی  عنوان  مدافع 
نشده کاپیتان اسطوره ای خود را راضی به 
ماندن کند و گزارش ها در اسپانیا حاکی 
از این است که راموس به دنبال ترک رئال 
داشته  قصد  است  ممکن  و  است  مادرید 
و منچستریونایتد کوچ  برتر  لیگ  به  باشد 

کند.
وجود  جهان  سطح  در  کمی  های  باشگاه 
دارند که بتوانند از پس دستمزد بازیکنی در 
حد و اندازه های راموس بربیایند و از پاری 
سن ژرمن نیز به عنوان یکی از عالقمندان 
به این مدافع اسپانیایی نام برده می شود، 
هر چند گفته می شود سرخیو راموس خود 

عالقمند به بازی در انگلیس است.
رئال  که  بود  شده  گزارش  این  از  پیش 
به  قرارداد  تمدید  برای  پیشنهادی  مادرید 
کهنه کار  مدافع  این  اما  داده  ارائه  راموس 
پیشنهاد رئال را رد کرده است. هیچ کدام 

راموس در راه لیگ برتر؛ 
پول؟ یونایتد، سییت یا لیور

قرارداد  به  مربوط  محرمانه  سند  رفتن  لو 
مسی که نشان از آشفتگی بی سابقه باشگاه 
که  شده  باعث  را  تصور  این  دارد،  کاتاالن 
در باشگاه اراده ای برای بیرون کردن مسی 

وجود دارد.
به نقل از مارکا، نشریه ال موندو در گزارش 
در  افشاگری  به  خود،  دیروز  شماره  ویژه 
انتشار  پرداخت.  لیونل مسی  قرارداد  مورد 
لیونل مسی در سال 20۱7 و  قرارداد  ریز 
ارقام ترسناک دریافتی او تا به امروز که به 

555 میلیون یورو می رسد.
و  پاداش  دستمزد،  صورت  به  رقم  این 
در  خصوص  به  بوده  دیگر  متغیر  بندهای 
لحاظ  از  بارسلونا  پاندمی کرونا که  شرایط 
مالی فشار فراوانی را حس می کند، مسی 
به نوعی متهم به ورشکسته کردن باشگاه 
شده است. واضح است که انتشار این سند 
مسی  لیونل  های  دریافتی  ریز  و  محرمانه 
ادامه  و  او  قرارداد  تمدید  به  کمکی  هیچ 

حضورش در بارسا نخواهد کرد.
مسی تابستان گذشته تصمیم قطعی خود 
برای جدایی از بارسا را گرفته بود. اگر این 
قاطع  مخالفت  دلیل  به  نشد،  عملی  مهم 
باشگاه  وقت  رئیس  بارتومئو  ماریا  جوزپ 
بود. او از مسی درخواست کرد تا اگر قصد 
جدایی دارد، 700 میلیون یروو بند فسخش 
میل  خالف  بر  مسی  و  کند  پرداخت  را 
با  شد؛  ماندن  به  مجبور  نهایت  در  باطنی 

باشگاه  از  هنگفتی  پول  مسی  بله؛  نیست. 
ذهن  از  دور  نباید  ولی  کند  می  دریافت 
بارسا  درآمدزایی  اصلی  بخش  که  داشت 
عقد  برای  بزرگ  اسپانسرهای  ترغیب  و 
قرارداد با بارسا به خاطر حضور لیونل مسی 
است. در واقع این مسی است که در تمام 
سال های اخیر، مبالغ هنگفت به بارسلونا 
تزریق کرده و شاید حق او باشد که چنین 

ارقام نجومی را دریافت کند.
تصمیم  باید  رو  پیش  های  ماه  در  مسی 
کنونی  شرایط  کند.  اتخاذ  را  خود  نهایی 
بدون شک مسی را به سمت درب خروجی 
بارسلونا هدایت خواهد کرد و اینجاست که 
کلیدی  بعدی  رئیس  ورزشی  های  پروژه 
اقتصادی،  مسائل  از  جدای  بود.  خواهد 
رئیس بعدی باید مسی را متقاعد کند که 
بارسا را تیمی قدرتمند و مدعی برای همه 
جام ها خواهد کرد تا به این وسیله او برای 

ماندن ترغیب شود.
دیروز ویکتور فونت یکی از سه نامزد نهایی 
مسی،  قرارداد  متن  انتشار  علیه  بر  بارسا 
که  گفت  و  داد  نشان  را  واکنش  زودترین 
مسی شایسته تک تک یوروهایی بوده که 
از  نشان  که  واکنشی  است.  کرده  دریافت 
در  مسی  کردن  ماندنی  برای  فونت  عزم 
صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس آینده 
چنین  به  موفق  جدید  رئیس  دارد.  بارسا 

کاری می شود؟

پاندمی کرونا به بدترین شکل خود رسیده 
در  دانند که  به خوبی می  بازیکنان  است. 
بزرگی  اقتصادی  ضربه  بارسا  کرونا  دوران 
خورده و در عین حال بر این اعتقادند که 
قبلی  مسئوالن  مالی،  بد  شرایط  این  در 
مهمی  نقش  بارتومئو  خصوص  به  باشگاه 
داشتند و در واقع شیوه بد اداره باشگاه بوده 
که وضعیت را به شکل کنونی رسانده است.

لیونل  قرارداد محرمانه  انتشار متن  و حاال 
را  مسی در یک نشریه که مسی تصورش 

هم نمی کرد.
که مسی  است  القا شده  این حس  اکنون 
به  بارسا  شدن  نزدیک  اصلی  مسئول 
ورشکستگی بانکی است اما در واقع اینطور 

این تفکر که پایان فصل و با اتمام قراردادش 
بارسا را ترک کند.

ریاست  انتخابات  و  بارتومئو  استعفای 
برگزار  دیگر  ماه  یک  از  کمتر  که  بارسلونا 
امیدی برای ماندنی  خواهد شد، کورسوی 
ایجاد کرد. مسی در مصاحبه  شدن مسی 
چندی قبل خود فاش ساخت که تصمیم 
برای تمدید یا جدایی از بارسا را به انتهای 
فصل و صحبت با رئیس جدید موکول کرده 

است.
در این مقطع شاهد توافق باشگاه با بازیکنان 
از جمله لیونل مسی برای کاهش دستمزد 
بازیکنان نبود؛  اتفاقی که باب میل  بودیم. 
با علم به اینکه وضعیت اقتصادی بارسا در 

رئیس جدید معجزه می کند؟
میس در اوج ناامیدی؛ چاره ای جز جدایی نیست
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پیشنهاد در آتش رفتن، همان 
تطبیق میکانیزم یا راه حل 
جهان  شناسی صوفیانه در 
مواجهه با گفت وگو است. 

گفت  وگوییی که بر خرد استوار 
است. در گفت  وگو، هردو طرف، 

برای مغلوب  ساختن طرف 
مقابل، از عقلش کار می  گیرد. در 

همین حکایت نیز، می  بینیم 
که هردو استدالل می  کند و 

برهان می آورد. 

هستی  شناختی من و تو نیست. 
پیشنهاد در آتش رفتن، همان تطبیق میکانیزم 
مواجهه  در  صوفیانه  جهان  شناسی  حل  راه  یا 
خرد  بر  که  گفت  وگویی  است.  گفت وگو  با 
برای  طرف،  هردو  گفت  وگو،  در  است.  استوار 
کار  عقلش  از  مقابل،  طرف  مغلوب  ساختن 
نیز، می  بینیم که  می  گیرد. در همین حکایت 

هردو استدالل می  کند و برهان می آورد. 
در  پیشنهاد  گفت  وگو،  بحبوحه  ی  در  اما 
و  گفت  وگو  قطع  معنای  به  آتش رفتن،  درون 
است.  غیرعقالنی  راهکاری  به  متوسل  شدن 
و  حکایت  روح  با  مطابقت  هیچ  که  راهکاری 
تعمیم  قابل  هیچ صورت  به  و  ندارد  عقالنیت 
در  نیست.  زمان  طول  و  جامعه  گستره  ی  در 
این  جا، پیشنهاد در داخل آتش رفتن، یک حشو 
زاید است که ناگهان سبز می  شود. وگر نه ده 

کجا و درختا کجا!
در این حکایت، ما یک پارادوکس را شاهدیم 
و آن، اتفاق یک امر عقالنی در بستر جامعه و 
جست وجوی یک راه حل فردی و صوفیانه است. 
مولوی، داستانی را مطرح می  کند که عقل  محور 
است. اما برای برون رفت از این داستان، نجات 
از  )که در حقیقت همان صوفی است(  مؤمن 
چنگ فلسفی و گرفتن نتیجه  ی مطابق میل، 
به راه حلی متوسل می  شود که حتا باورکردنش 
در عقل نمی  گنجد، چه رسد به کاربستن آن. 

و  قضاوت  پدیده  های  فوق،  حکایت  دو  در 
گفت  وگو، در بافتار فضای صوفیانه به بن  بست 
پیشنهادی  حل  های  راه  همچنان  می  خورد. 
صوفیانه، در مباینت کامل با خرد و رفتارهای 
متعارف است و اگر به صورت استثنایی یک بار 
راه  چنین  تعمیم دادن  اما  باشد،  افتاده  اتفاق 
ولی جهان  شناسی  است.  غیرممکن  حل  هایی، 
حل  هایی  راه  چنین  از  است  پر  صوفیانه، 
خودش  درون  از  وقتی  صوفی  تعمیم ناشونده. 
بیرونی  واقعیت  های  با  خود  خانقاه  انزوای  و 
مواجه می  شود؛ چنین راه حل  هایی را پیشنهاد 

می  کند!
در حکایت مؤمن و فلسفی، دو نفر با دو باور 
در  مولوی،  اما  دارند.  گفت  وگو  هم  با  متضاد، 
مداخله  میان گفت  وگو  در  مؤمن  مرد  قاموس 
را  آتش رفتن  درون  در  پیشنهاد  و  می  کند 
می  دهد. این پیشنهاد، متأثر از یک پیش  فرض 
ابراهیم  داستان  پیش  فرض، همان  آن  و  است 
با  از یک  طرف،  است. چنین طرحی،  نمرود  و 
از  و  است  ناسازگار  حکایت،  فضای  به  توجه 
چون  بی  طرفانه.  غیر  و  مغرضانه  دیگر  سویی 
و  هستی  متقلب  فلسفی  تو  می  گوید  مؤمن 
و غش ام. حیف  از غل  عاری  یعنی  نقدم.  من 
یک  سر  قلب،  تویی  با  خالص،  من  که  است 
میز گفت  وگو بنشینیم. حال آن  که چنین نگاه 

تفضیلی در سخنان فلسفی، دیده نمی  شود.
شاهدمثالی  بودن  بحث  همان  دیگر،  نکته  ی 
)در  است  صوفیانه  متون  موضوعی  بودن  و 
متن  های  عنوان  با  یادداشتی  در  مورد،  این 
شده  پرداخته  مشروح  به صورت  شاهدمثالی، 
حکایت  دو  این  وقتی  نمونه،  به عنوان  است(. 
را بررسی کنیم؛ در این حکایت  ها تک  بیت  های 
در  که  تک  بیت  هایی  می  یابیم.  پندآموز  و  زیبا 
حمایت از عقل، تساهل، مدارا... تفسیرشونده اند. 
به صورت  را  مثنوی  حکایت  های  هرگاه،  اما 
برعکس  کامال  نتیجه  کنیم  بررسی  موضوعی 
دو  این  در  چنان  که  می  شود.  تک  بیت  ها،  آن 
حکایت دیدیم تکیه  گاه قضاوت در حکایت اول، 
نه مبانی حقوقی و چارچوب  های قانونی است 
علم  زمان  آن  بگوید  کسی  ممکن  خرد.  نه  و 
حقوق به گونه  ی امروزی وجود نداشت. اما خرد 
که وجود داشت. به جای آن، یک امر استثنایی، 
یعنی الهام  گرفتن از غیب است که آن موهبت، 
نمی  شود.  موقع  هر  در  و  هرکس  حال  شامل 
پیامبران  دوران  مربوط  اصلی،  مشکل  زیرا، 
پیامبران  از  پس  دوران  مربوط  بل  که  نیست؛ 
است. در نهایت، هرگاه حکایت  های مثنوی را 
به گونه  ی موضوعی تحلیل کنیم نتیجه  ی آن، 
غیر از آن چیزی می  شود که آدم در تک  بیت  ها، 

به شکل شاهدمثال  ها می  بیند.
ادامه دارد...

داوود به عنوان یک پیامبر، یک واقعیت است؛ 
کشنده  ی گاو، صاحب گاو و دعوای برخاسته از 
این اتفاق، همه واقعیت  های تکرارشونده اند. پس 
در این  جا نکته  ی مهم، نوع نگاه جهان  شناسی 
در  آیا  که  می  باشد  حل  راه  به عنوان  صوفیانه 
میکانیزمی  چنین  جمعی،  و  فردی  زندگی 
قابلیت تعمیم را دارد؟ پاسخ منفی است. چون 
قضاوت، کنشی است که در چارچوب قانون و 
به کمک خرد آدمی صورت می  گیرد، نه توسط 
کشف و شهود. قضاوت امری جاری، در بستر 
جامعه است؛ اما قاضی همیشه پیامبر نیست. 

حتا ممکن دین  دار نباشد.
حکایت دوم، حکایت یک فلسفی با یک مؤمن 
دنیا  می  گوید؛  مؤمن  است.  چهارم  دفتر  در 
خواهد  آن حق  وارث  سرانجام  و  است  حادث 
بود. فلسفی می  گوید از کجا می  دانی، دنیا حادث 
است؟ این شبیه آن است که باران به ابر بگوید؛ 
تو حادثی! تو در این هستی و انقالب شمسی 
به اندازه  ی ذره  ای نیستی. از کجا پی به حدوث 
از  تقلید  به  را  این سخنان  تو  برده   ای؟  آفتاب 
پدرت، شنیده  ای و ذهنت را درگیر کرده است. 
»دی یکی می گفت عالم حادث است/فانی است 
این چرخ و حقش وارث است/فلسفی  ای گفت 
چون دانی حدوث/حادثی ابر چون داند غیوث/

برای ختم چنین جنجال  هایی. مدعی  قضایی 
گاو و کشنده  ی گاو، نمایش دهنده  ی دعواهای 
حقوقی و جنایی در جامعه اند و داوود، قاضی 

چنین دعواهایی. 
تطبیقی  میکانیزم  سر  بر  بحث،  حاال 
مواردی  چنین  در  صوفیانه  جهان  شناسی 
چنین  اگر  صوفیانه،  میکانیزم  براساس  است. 
باشد  باید قاضی  ای مانند داوود  بیفتد،  اتفاقی 
صاحب  به  حق  بکشد.  خمیر  میان  از  مو  تا 
با  وصل  قاضی،  این  که  مگر  نمی  رسد،  حق 
سرچشمه  ی وحی باشد و در بن  بست  ها از آن 

سرچشمه  ی اسراردان، کمک بگیرد. 
میان  در  عبودیت،  و  عبادت  پای  طرفی،  از 
کسی  است.  دخیل  نیز  مدعی  علیه  و  مدعی 
متاعی  صاحب  خود،  ممتد  نیایش  های  با  که 
شده است. او تصور می  کند که دعاهایش مورد 
استجابت قرار گرفته و دعوا از همین  جا شروع 

می  شود. 
در این دعوا و قضاوت، پای خرد می  لنگد. چون 
از  براساس خرد خود،  مردم  آغاز جنجال،  در 
داوود  همچنان  کردند.  حمایت  گاو  صاحب 
می  کند.  حمایت  گاو  مدعی  از  ابتدا  در  نیز، 
این  در  که  می  کند  الحاح  گاو،  کشنده  ی  اما 
مخلص  بنده  ی  من،  و  است  نهفته  سّری  کار، 
به  است.  من  با  حق  هستم؛  خدا  دوست  و 
همین دلیل، داوود برای یک روز مهلت طلب 
می  کند. مهلت  خواستن داوود، به خاطر تفکر و 
تدبر عقالنی نیست، بلکه برای کمک خواستن از 
یک منبع غیبی که هرکسی به آن دست رسی 
آمد  معقوالت  »بند  چون:  می  باشد.  ندارد، 
فلسفی/شهسوار عقِل عقل آمد صفی.« )همان: 
سلطان  و  است  ظواهر  بند  در  فلسفی   )۴5۱

عقِل عقل، کسی است که دوست خداست.
تطبیق  میکانیزم  نشان دهنده  ی  حکایت،  این 
حقوقی  دعواهای  قبال  در  صوفیانه  حل  راه 
تأویل  زیرا،  است.  جامعه  بستر  در  جنایی  و 
یک  و  است  شخصی  امر  مولوی،  صوفیانه  ی 
یک  برای  که  چیزی  هستی  شناختی.  بحث 
است؛  مهم  ریالیستیک  نگاه  با  خواننده  ی 
می  باشد.  موارد  چنین  اجتماعی  بازدهی 

حل  توصیه/راه  تطبیق  میکانیزم 
تعمیم ناشونده

داوود  زمان  در  که  است  حکایتی  مثنوی،  در 
که  می  کرد  دعا  روز  و  شب  شخصی  پیامبر، 
خدایا برایم روزی بدون زحمت عطا کن. چون 
از  نیز  را  ام  آفریدی، حاال روزی  تو مرا کاهل 
راه کاهلی بده. چون خر ضعیف و پشتش پر 
نمی  تواند.  حمل  را  اسب  و  قاطر  بار  زخم،  از 
»آن یکی در عهد داوود نبی/نزد هردانا و پیش 
هر غبی/این دعا می  کرد دایم کای خدا/ثروتی 
بی  رنج روزی کن مرا.../کاهلم چون آفریدی ای 
َملی/روزی ام ده هم ز راه کاهلی/بر خران پشت 
ریش بی  مراد/بار اسبان و استران نتوان نهاد.« 

)مثنوی، ۱37۸، دفتر سوم، ۴0۴-۴03(
اما  می  کردند.  خنده  مرد  این  حال  به  مردم 
مرد دست از دعا برنمی  داشت. تا این  که روزی، 
گاوی از دروازه  ی مرد وارد شد. مرد به فکرش 
گاو  این  و  شده  مستجاب  دعایش  که  رسید 
روزی اوست. فورا آن را ذبح کرد. »تا که روزی 
با زاری  ناگهان در چاشت  گاه/این دعا می  کرد 
زد  دوید/شاخ  گاوی  خانه اش  در  آه/ناگهان  و 
بشکست دربند و کلید.../پس گلوی گاو ببرید 
)همان:  بی امان.«  بی  تأمل،  زمان/بی  توقف،  آن 

)۴05
نیایش  گر،  با  و  آید  می  گاو  صاحب  این  که  تا 
مرد  مرا کشتی؟  گاو  که چرا  می  کند  جنجال 
می  گوید؛ من شب و روز دعا می  کردم و ناله و 
زاری ام، زینت قبله شده بود تا خدا روزی ام را 
بدهد و اینک دعایم مستجاب شد. کار هردو به 
زدوخورد می  کشد. »هین چرا کشتی بگو گاو 
مرا/ابله طرار انصاف اندرا/گفت من روزی ز حق 
می  خواستم/قبله را از البه می آراستم/آن دعای 
کهنه ام شد مستجاب/روزی من بود کشتم نک 

جواب.« )همان: ۴۴2(
هردو نزد داوود می  رود تا بین شان قضاوت کند. 
داوود  می  کند.  حال  عرض  هردو  داوود  پیش 
تا سّر  از هردو مهلت می  طلبد  برای یک روز، 
از خداوند جویا شود. »گفت هین  را  کار  این 
امروز ای خواهان گاو/مهلتم ده وین دعاوی را 
مکاو/تا روم من سوی خلوت در نماز/پرسم این 

احوال از دانایی راز.« )همان: ۴۴5(
فردای آن روز داوود می آید و در محضر مردم، 
به صاحب گاو می  گوید؛ تو نه تنها از گاو صرف 
نظر کن که تمام اموالت را نیز به این مرد بده. 
این  که  می  کند  بلند  فغان  و  داد  گاو  صاحب 
چه ظلم مضاعف است که در حق من می  کنی. 
مردم هم به کار داوود تعجب می  کند. آن  گاه، 
داوود مردم را در صحرا، پایی درختی می  برد و 
امر می  کند که پای این درخت را حفر کنند. 
وقتی این کار را می  کنند؛ کاردی با جسدی از 

زیر درخت نمایان می  شود. 
داوود به مردم می  گوید؛ این مدعی صاحب گاو، 
غالم این مقتول بوده است. او خواجه اش را با 
این کارد کشته؛ تمام اموالش را گرفته و با کنیز 
او ازدواج کرده است. حاال، نه تنها تمام اموال او 
مال نوه  ی خواجه است؛ بل  که فرزندانش هم، 
از اوست. »هرچه زو زاییده ماده یا که نر/ملک 

وارث باشد آن  ها سر به سر.« )همان: ۴۴9(
تأویل  معمول  طبق  داستان،  این  از  مولوی 
صوفیانه می  کند و می  گوید؛ مدعی گاو، نفس 
آدمی است که به دروغ خود را خواجه وانمود 
عقل  کشت؛  را  گاو  که  نیایش  گری  می  کند. 
گاو  صاحب  مانند  نفس،  و  عقل  است.  آدمی 
با هم در ستیزند. عقل، صاحب روزی  و عابد 
را  نفس  گاو  این  که  مگر  نمی  گردد؛  بی  رنج 
بکشد. »نفس خود را کش جهان را زنده کن/

خواجه را کشته است او را بنده کن/مدعی گاو 
نفس توست هین/خویشتن را خواجه کرده  ست 
رو/بر  توست  عقل  گاو  کشنده  ی  مهین/آن  و 
کشنده  ی گاو تن منکر مشو.../روزی بی  رنج او 
موقوف چیست/آن  که بکشد گاو را کاصل بدی 

است.« )همان: ۴50(
در  اتفاق،  دو  نمایش دهنده  ی  حکایت،  این 
هردو  یعنی  است.  اجتماعی  زندگی  فرایند 
اتفاق، در بستر زیست جمعی، همیشه به وقوع 
می  پیوندد. یکی خصومت  های حقوقی و جنایی 
دستگاه  در  قضاوت  دیگری،  و  نفر  دو  بین 

می  دانی  چه  انقالب/تو  از  نیستی  خود  ذره  ای 
حدوث آفتاب.../این به تقلید از پدر بشنیده  ای/

از حماقت اندر این پیچیده  ای/چیست برهان بر 
گویی  فزون  کن  خامش  بگو/ورنه  این  حدوث 

مجو.« )همان، دفتر چهارم: ۶79(
مؤمن می  گوید این جدال بین من و تو، روزی 
در میان دو گروه نیز، اتفاق افتاد. یکی می  گفت 
یک  را  آن  بی  گمان  و  است  فانی  جهان  این 
فانی  گردون  می  گفت  یکی  »آن  هست.  بانی 
بانی است.« )همان:  را  بنا  این  است/بی  گمانی 
۶79( طرف دیگر می  گفت؛ این جهان قدیم و 
بی  صاحب است. خالقی وجود ندارد و یا خود 
جهان، بانی خودش است. »و آن دگر گفت این 
قدیم و بی  کی است/نیستش بانی و یا بانی وی 

است.« )همان: ۶79(
به درازا می  کشد.  گفت  وگوی فلسفی و مؤمن 
فلسفی می  گوید تا دلیلت را نیاوری، من قبول 
نمی  کنم. مؤمن می  گوید برهان و دلیل من، در 
درون جانم است. اشکال در چشم توست که 
در  »گفت حجت  نمی  بینی.  را  برهانم  مهتاب 
برهانم  نهان  جان  درون  است/در  جانم  درون 
چشم/من  ضعف  از  هالل  نمی  بینی  است/تو 
همی بینم مکن برمن تو خشم.« )همان: ۶۸0(

مردمی  و  می  شود  طوالنی  هردو،  گفت  وگویی 
که این صحنه را تماشا می  کردند؛ کم  کم گیج 
محق  بودن  برای  کافی  دالیل  هردو،  می  شوند. 
خود داشتند. یا اگر دلیل کم می آورد؛ از ایمان 
نشود.  متزلزل  تا  می  گرفت  کمک  خویش 
در  حجتی  رفیق،  می  گوید  مؤمن  سرانجام، 
آسمان  حادث بودن  نشانه  ی  که  هست  درونم 
هردوی  بیا  که  می  کند  پیشنهاد  است. سپس 
یقین  باورش  به  رویم؛ هرکه  فرو  ما، در آتش 
دارد؛ از آتش زنده بیرون خواهد آمد و حق با 
همان کس است. »گفت یارا در درونم حجتی 
یقین  است/من  آیتی  آسمانم  حدوث  است/بر 
دارم نشانش آن بود/مر یقین  دان را که در آتش 

رود.« )همان: ۶۸0(
قبول  را  پیشنهاد  این  من  می  گوید  فلسفی 
ندارم. چون این نشانه  ها و روش  ها برای اثبات 
حقانیت، در نزد عوام، قابل قبول است. »گفت 
من این  ها ندانم حجتی/که بود در پیش عامه 

آیتی.« )همان: ۶۸0(
مؤمن می  گوید چون تو متقلب هستی و من نقد 
و صاف، روشن است که تو از چنین امتحانی 
می ترسی. ولی آتش امتحان آخر است. تا عوام 
و خواص، از حال دو طرف مدعی آگاه شوند و 
تردیدشان، تبدیل به یقین گردد. من و تو باید 
در آتش رویم؛ تا حجت برای باقی سرگشتگان 
شویم. یعنی با داخل آتش رفتن، حقانیت باور 
من اثبات می  گردد و پس از این، دیگر کسی 
تردید  آشکار،  حقیقت  این  برابر  در  تو  مانند 
نخواهد کرد. سرانجام، هردو در آتش می  رود. 
مطابق سنت ادیان ابراهیمی، مرد مؤمن زنده از 
آتش بیرون می آید و فلسفی می  سوزد. »گفت 
من  قلبی  تو  زنند/که  دم  نقدی  و  قلبی  چون 
آخرین/ امتحان  آتش  ارجمند/هست  نگویم 

کاندر آتش در فتند این دو قرین/عام و خاص 
از حال شان عالم شوند/از گمان و شک سوی 
رویم/ آتش  در  تو هردو  و  روند.../تا من  ایقان 

حجت باقی حیرانان شویم.../همچنان کردند و 
در آتش شدند/هردو خود را بر تف آتش زدند/

آن خدا گوینده مرد مدعی/َرست و سوزید اندر 
آتش آن دعی.« )همان: ۶۸0(

گفت  وگو  فوق،  حکایت  در  کانونی  نکته  ی 
و  حادث  بودن  روی  مؤمن،  و  فلسفی  است. 
می  کند.  گفت  وگو  هم،  با  هستی  قدیم  بودن 
آورند. گروهی  را می  دلیل  های خود  هرکدام، 
را  مناظره  این  و  جمع اند  هردو  دور  مردم،  از 
در  اتفاق  یک  از  یعنی سخن  می  کنند.  تماشا 

بستر جامعه است. 
تا این  که گفت  وگو به درازا می  کشد. تماشاچیان 
کم  کم خسته می  شوند. مؤمن برای ختم غایله، 
طرح به درون آتش رفتن را پیشنهاد می  کند. تا 
هرکه زنده از آتش بیرون آمد، حقانیتش ثابت 
است.  بحث  دوام  طرفدار  گویا  فلسفی  گردد. 
می  گوید من چنین طرحی را قبول ندارم. این 
دلیلی در نزد عوام ممکن باشد اما راه حل بحث 

محمدموسا شفق

راه حل های تعمیم انشونده 
و شکست خورده )2(


