شومر:
دادگاه استیضاح ترمپ
در سنا  ۲۰دلو
برگزار میشود
صفحه 6

راهپیماییهای
حمایت از الکسی ناوالنی؛
پولیس صدها معترض را
صفحه 6
بازداشت کرد
ETILAATROZ.COM
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وزیر مالیه برکنار شد
مشاور امنیت ملی امریکا:

تعهدات توافقنامه صلح
امریکا و طالبان را
بازنگری میکنیم

اطالعات روز :ادارهی امور ریاستجمهوری کشور
اعالم کرده است که رییسجمهور غنی طی حکمی
عبدالهادی ارغندیوال ،وزیر مالیه را...
صفحه 2

پاسخ غنی به ترمپ | طنز
صفحه 3

استقبال روسیه از پیشنهاد دولت
بایدن برای تمدید پیمان «استارت نو»
صفحه 6

کیلیان امباپه:

به ماندن در پاریس فکر میکنم
صفحه 7

قرنهای بد و «مخاطرات خرد»

به بهان ه چاپ جدیدترین کتاب علی امیری

صفحه 2

تماس تلفنی غنی با نخستوزیر ناروی:
کرونا در افغانستان؛

افزایش خشونتها در افغانستان
نگرانکننده است

 ۳۶مبتال و
پنج جانباخته
در شبانهروز گذشته

اطالعات روز :ارگ ریاستجمهوری از صحبت تلفنی
رییسجمهور اشرف غنی با ارنا سولبرگ ،نخستوزیر
ناروی خبر داده است...

صفحه 2

صفحه 2

کابلنان؛

از گوالیی دواخانه تا پل رسخ
چه دیدم؟

یک
شامگاه امشب من در «گوالیی دواخانه» بودم.
شامگاه سرد ،تاریک و خفقانآوری بود .دود غلیظ
و بویناک زغال سنگ آنچنان شهر را در بر گرفته
بود که در بیست متری نمیشد آدم را از درخت و
درخت را از آدم تشخیص داد .چراغهای برق دکانها
و موترها در چند قدمیات مثل دورترین ستارههای
حاشیههای آسمان خیره و کمنور بهنظر میآمد .هوا
فقط تیره و تاریک نبود ،سرد و سوزان نیز بود .مردم
با سر و گوش بسته و پوزهای ماسکزده با شتاب از
کنارهم عبور میکردند .هیچکس به هیچ چیز نگاه
نمیکرد ،جز یک کودک پنج-شش ساله که از دم
در ورودی «رستوران نصیب» به همه خیره میشد.
لحظاتی او را زیر نظر گرفتم .لباسهای کندهپاره و
ناشستهای به تن داشت .شست پایش از شکاف نوک
کفشش مثل کلهی...
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در حملهی
مهاجمان مسلح در
هرات یک پولیس
کشته و دو پولیس
زخمی شدند
صفحه 2

شماری در کام انفجار و برخی در دام «تبعیض» دادگاه عایل

اشرتا ککنندگان معرتض بر امتحان یسویکمنی دور ستاژ قضایی چرا ماهها رسگرداناند؟

در  28سرطان  1398یا در روزی که امتحان کانکور
سیویکمین دور ستاژ قضایی در دانشگاه کابل برگزار شد،
در مقابل دروازه این دانشگاه انفجاری رخ داد که شماری
از اشتراککنندگان این امتحان کشته و شماری زخمی
شدند .بعد از گذشت ماهها 138 ،تن از اشتراککنندگان،
بر نتایج امتحان تقریریشان اعتراض کردند که براساس

افسانهی خروج
مسئوالنه از افغانستان
مبارزه با ترور یسم بدون مبارزه
با شورش ممکن نیست

رییسجمهور جو بایدن اکنون چهارمین رهبر امریکایی
است که بر جنگ ایاالت متحده در افغانستان نظارت
میکند .او وارث یک روند صلح شکننده | صفحه 5

آن دادگاه عالی روند بازنگری را آغاز کرد ،اما پس از روند
بازنگری« ،فهرست اصلی نتایج مخفی» و تنها  18تن
از میان آنان کامیاب اعالم شدند که برخی از آنها در
فهرست  138نفری ،در جمع ناکامها بودند .از آن پس
دهها تن که مدعیاند دادگاه عالی در حق آنان «تبعیض»
روا داشته و مطابق قانون نتایجشان را | صفحه 4

صفحه 8

الزام آمادیگ برای جنگ
بیشرت از مذا کره

پیروزی بایدن برای طالبان خالف انتظار بود.
طالبان میدانستند جو بایدن نمیخواهد مثل
رییسجمهور پیشین امریکا روند صلح را به
مسیری هدایت کند که عمدتا ماجرا به نفع
طالبان تمام شود .ترمپ از آغاز تا کنون روند
صلح را طوری مدیریت کرد که توازن را در
سطح سیاسی و نظامی به نفع طالبان تغییر
داد .تا کنون دولت ترمپ امتیازات زیادی را
بهصورت یکجانبه به طالبان داده است ،آنهم
بدون اینکه از طالبان امتیازات قابل مالحظهای
بهدست آورده باشد .اکنون انتظار شهروندان
افغانستان این است که دوران حاتمبخشیهای
ترمپ به طالبان به سر رسیده باشد تا طالبان با
حسن نیت وارد مذاکرات شوند .طالبان منتظر
سیاست تازه دولت بایدن در مورد مذاکرات
صلح است .برخالف انتظار طالبان و بر وفق مراد
شهروندان افغانستان خبر خوب این است که
دولت جدید امریکا توافقنامه صلح با طالبان
را بررسی میکند .از دسترفتن امتیازهای
گسترده طالبان را نگران کرده است .ساز
مخالفت طالبان با پالیسی جدید دولت امریکا
مبنی بر بازنگری توافقنامهی صلح دو طرف
ریشه در همین نگرانی دارد...
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مسألهی اصلی در بازنگری توافقنامهی صلح
امریکا و طالبان بررسی تعهدات این گروه است.
ناظران میگویند طالبان در تعهدات خود را
پابند نبودهاند؛ از جمله قطع رابطهی طالبان با
القاعده .چندی قبل سازمان ملل گزارش داد که
طالبان با جنگجویان القاعده در ارتباط هستند.
از طرف دیگر ،هرچند در توافقنامه صراحت
ندارد ،اما انتظار همه این بود که با توافق امریکا
و طالبان و شروع مذاکرات بیناالفغانی طالبان
خشونت را کمتر کند .مایک پومپئو ،وزیر
خارجه امریکا در روز امضای توافقنامه خطاب
به طالبان گفته بود« :به قولهای خودتان پابند
باشید و به جنگ با داعش ادامه بدهید .همه
شهروندان افغانستان از کاهش خشونت بهرهمند
خواهند شد .افزایش خشونت باعث خواهد شد
تا این توافقنامه نقض شود و شکست بخورد».
اما این گروه پیوسته پس از این توافق سطح
خشونتها را افزایش داده است .طوری در
یک سال گذشته سطح حمالت این گروه به
نیروهای امنیتی ،انفجار ماینهای مغناطیسی
در شهرها و ترورهای هدفمند پیشینه نداشته
است.
طالبان نگران بازنگری توافق صلح از سوی امریکا
هستند .ممکن است واکنش این گروه دستزدن
به خشونتهای بیشتر باشد .افغانستان
باید آمادگی برای وضعیتهای بدتری را از
همینحاال روی دست بگیرند .به عبارت دیگر،
برای جنگ و مذاکره آماده باشیم؛ حتا آمادگی
بیشتر برای جنگ .چون مذاکرات ممکن است
به یک بنبست طوالنی برود .سه هفته است
که دور دوم مذاکرات در قطر پیشرفتی نداشته
است .اعضای هیأت دولت جمهوری افغانستان
میگویند طالبان در پی وقتکشی است و
دلگرمی چندانی به مذاکرات ندارند .همچنان
برای رییسجمهور جو بایدن رسیدگی به جنگ
افغانستان با وجود اینکه سربازان امریکایی در
این کشور همچنان حضور دارند و جنگ هنوز
ادامه دارد ،فوریت چندانی ندارد .بنابراین ،اگر
طالبان به مذاکرات پشت کنند ،شدیدترشدن
جنگ و خشونت در افغانستان قطعی است .بهار
سال آینده طالبان ،حمالت تهاجمیشدیدی به
راه خواهند انداخت و از همین حاال باید برای
آن آمادگیهای الزم وجود داشته باشد .در این
وضعیت ،غفلت اندک ،عواقب جبرانناپذیر دارد.
طالبان در حال ضایعکردن فرصت بزرگی
است .اصرار بر دوام جنگ هر نوع توافق را
سخت و دشوار میکند .این گروه درحالیکه
حاضر نیست حتا خشونت را کمتر کند انتظار
دارد دوباره هفتهزار زندانیشان از بند دولت
افغانستان رها یا نامشان از فهرست سیاه خارج
شوند .مضاف بر این ،گروه طالبان نتوانست به
به تعهد خود که گفته بود زندانیان آزادشده به
میدان جنگ برنمیگردند ،عمل کند .بخش
قابل توجهی از زندانیان آزادشده طالبان به
میدان جنگ برگشتند .در چنین وضعیتی
فقط از گروه طالبان این دیدهدرایی برمیآید
که انتظار داشته باشد هفتهزار زندانی دیگر
آزاد شوند.

در حملهی مهاجمان مسلح
در هرات یک پولیس کشته
و دو پولیس زخمی شدند

اطالعات روز – هرات :منابع امنیتی در والیت
هرات تأیید میکنند که در نتیجهی حمله
مهاجمان مسلح بر نیروهای پولیس در شهر
هرات ،یک سرباز کشته و دو سرباز دیگر زخمی
شدهاند.
عبداالحد ولیزاده ،سخنگوی فرماندهی
پولیس هرات به روزنامه اطالعات روز گفت که
این رویداد حوالی ساعت  ۱۱:۰۰صبح دیروز
(شنبه ۴ ،دلو) در مربوطات حوزهی یازدهم
امنیتی شهر هرات رخ داده است.
آقای ولیزاده افزود که در پیوند به تیراندازی
باالی نیروهای پولیس دو تن بازداشت شدهاند.
به گفتهی او ،هماکنون تحقیقات پولیس از آنان
جریان دارد.
شاهدان عینی میگویند که مهاجمان
جنگافزارهای این سه سرباز را با خود بردهاند.
تاکنون فرد و یا گروهی مسئولیت این رویداد را
بر عهده نگرفته است.
ترور نیروهای دولتی در شهر و ولسوالیهای
هرات در هفتههای اخیر افزایش یافته است.
هفتهی گذشته طالبان یک نیروی پولیس را
در ولسوالی ادرسکن این والیت تیرباران کردند.

خبرهای داخلی

www.etilaatroz.com

مشاور امنیت ملی امر یکا:

تعهدات توافقنامه صلح امر یکا و طالبان را بازنگری میکنیم
اطالعات روز :جیک سالیوان ،مشاور امنیت
ملی جو بایدن ،رییسجمهور جدید امریکا
در صحبت با حمداهلل محب ،مشاور امنیت
ملی افغانستان گفته است که واشنگتن
توافقنامهی امریکا – طالبان را بررسی
میکند.
کاخ سفید در اعالمیهای گفته است که
واشنگتن میخواهد ببیند که آیا طالبان به
تعهداتش در قبال قطع ارتباط با گروههای
تروریستی ،کاهش خشونت در افغانستان و
مذاکرات معنادار با دولت افغانستان و دیگر
طرفهای دخیل پایبند بوده یا خیر.
به نقل از اعالمیه ،جیک سالیوان در این
صحبت در مورد تعهد ایاالت متحدهی
امریکا به مشارکت این کشور با افغانستان
برای تأمین صلح تأکید کرده است .حفظ
دستآوردهای زنان ،دختران و اقلیتهای
افغانستان بهعنوان بخشی از روند صلح از
دیگر موضوعات مورد بحث دو طرف بوده
است.
مشاور امنیت ملی جو بایدن همچنان
گفته است که ایاالت متحده با تالشهای

دیپلماتیک قوی و منطقهای از روند صلح
افغانستان پشتیبانی و طرفهای مذاکرات را
برای دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار
و تأمین آتشبس دایمی کمک میکند.
به گفتهی او ،تمامی رهبران افغانستان باید
از فرصت تاریخی پیشآمده برای صلح و
ثبات استقبال کنند.
مشاور امنیت ملی جو بایدن در عین حال
گفته است که در مورد یک استراتژی
جمعی برای حمایت از آیندهی پایدار و امن
برای افغانستان ،با دولت افغانستان ،متحدان
ناتو و شرکای منطقهای مشورت میکند.
حمداهلل محب ،مشاور امنیت ملی افغانستان
نیز صبح دیروز در رشتهتویتی نوشته
است که او در صحبت تلفنی با همتای
امریکاییاش بر تعهد افغانستان بر مشارکت
بنیادی با ایاالت متحدهی امریکا در
زمینههای امنیت ،صلح ،مبارزه با تروریزم و
تعامل منطقهای تأکید کرده است.
آقای محب همچنان نوشته است که جیک
سالیوان گفته که کشورش همکاری با دولت
افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی این

کشور را بهعنوان یک اولویت و کلید اهداف
امنیت ملی امریکا میداند.
محب نوشته است که او و همتای
امریکاییاش توافق کردهاند که برای
دستیابی به یک آتشبس دایمی ،صلح
عادالنه و دوامدار در یک افغانستان
دموکراتیک که قادر باشد دستآوردهای دو
دههی گذشته را حفظ کند ،تالش میکنند.
جو بایدن خلیلزاد را در مقامش ابقا
میکند
شبکهی تلویزیون سیانان به نقل از سه
منبع نزدیک به دولت جدید امریکا گزارش
کرده است که جو بایدن میخواهد زلمی
خلیلزاد ،نمایندهی ویژهی واشنگتن در
امور صلح افغانستان را در مقامش ابقا کند.
سیانان گفته است که این یک اقدام
بیسابقه خواهد بود؛ زیرا هر حزبی که با
تغییر دولت در امریکا ،تمام پستهای
سیاسی با گزینش افرادی از حزب حاکم،
دچار تغییر میشود.
سیانان همچنان گفته است که ابقای

خلیلزاد در مقامش در حال حاضر
نشاندهندهی تعهد اولیهی دولت بایدن
برای حفظ پایبندی به توافقنامهی صلح
امریکا – طالبان است؛ تا زمانی که این
توافقنامه از سوی تیم جدید بررسی
و سیاست دولت جدید امریکا در قبال
افغانستان روشن شود.
زلمی خلیلزاد در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹
میالدی از سوی دونالد ترمپ ،رییسجمهور
پیشین امریکا بهعنوان نمایندهی ویژهی
واشنگتن در امور صلح افغانستان گماشته
شد .او پس از ماهها مذاکره با طالبان ،در ماه
فبروری سال  ۲۰۲۰میالدی توافق تاریخی
را با این گروه در دوحه ،پایتخت قطر به
امضا رساند.
براساس این توافقنامه ،امریکا تعهد سپرده
است که تمام نیروهایش را تا ماه می سال
جاری میالدی ( )۲۰۲۱از افغانستان خارج
میکند.
در مقابل ،طالبان نیز تعهد سپردهاند که
به هیچ گروهی اجازهی استفاده از خاک
افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمیدهند.

تماس تلفین غین با نخستوز یر ناروی:

افزایش خشونتها در افغانستان نگرانکننده است
اطالعات روز :ارگ ریاستجمهوری از صحبت تلفنی رییسجمهور
اشرف غنی با ارنا سولبرگ ،نخستوزیر ناروی خبر داده است.
در خبرنامهای ارگ ریاستجمهوری آمده است که این تماس
تلفنی شام دو روز پیش (جمعه ۳ ،دلو) انجام شده و دو طرف در
مورد گسترش روابط و همکاریها میان دو کشور در عرصههای
مختلف بحث و گفتوگو کردهاند.
به نقل از خبرنامه ،نخستوزیر ناروی از افزایش خشونتها در
افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
همچنان دو طرف بر ضرورت آتشبس دایمی و حفظ دستآوردهای دو دههی گذشته در
جریان مذاکرات صلح تأکید کردهاند.

این درحالی است که پس از آغاز مذاکرات بیناالفغانی در دوحه،
پایتخت قطر که انتظار میرفت سطح خشونتها در افغانستان
کاهش یابد ،برعکس ،خشونتها افزایش یافته است.
به تازگی جیک سالیوان ،مشاور امنیت ملی جو بایدن ،رییسجمهور
جدید امریکا در صحبت با حمداهلل محب ،مشاور امنیت ملی
افغانستان گفته است که واشنگتن توافقنامهی امریکا – طالبان
را بررسی میکند.
کاخ سفید در اعالمیهای گفته است که واشنگتن میخواهد ببیند که آیا طالبان به
تعهداتش در قبال قطع ارتباط با گروههای تروریستی ،کاهش خشونت در افغانستان و
مذاکرات معنیدار با دولت افغانستان و دیگر طرفهای دخیل پایبند بوده یا خیر.

وز یر مالیه برکنار شد
اطالعات روز :ادارهی امور ریاستجمهوری
کشور اعالم کرده است که رییسجمهور
غنی طی حکمی عبدالهادی ارغندیوال،
وزیر مالیه را از سمتش عزل کرده است.
ادارهی امور ریاستجمهوری دیروز (شنبه۴ ،
دلو) با نشر خبرنامهای گفته است که دالیل
برکناری آقای ارغندیوال در این حکم تعلل
در جمعآوری عواید ،عدم همکاری با هیأت
مشترک بررسی مقرریهای غیرقانونی در
وزارت مالیه و مانعشدن از این بررسیها و
ضعف مدیریتی خوانده شده است.
همچنان به نقل از خبرنامه ،عدم تعهد
به ارزشهای حکومتداری خوب و
رعایتنکردن مادهی  ۷۷قانون اساسی
در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و
هدایات مقام ریاستجمهوری از دیگر دالیل
برکناری او ذکر شده است.
همچنان ادارهی امور ریاستجمهوری
گفته است که محمدخالد پاینده به حیث
سرپرست وزارت مالیه تعیین شده است.
ایـن دالیـل درحالـی بـرای برکنـاری
عبدالهـادی ارغندیـوال از وزارت مالیـه
مطرح شـده اسـت که او در یکنامه عنوانی
ادارهی امور ریاسـتجمهوری کـه در تاریخ
اول قـوس همگانـی شـد ،بـا برکنـاری ۵۹
کارمنـد و رییس منابع بشـری وزارت مالیه
توسـط ریاسـتجمهوری مخالفـت کـرده
بو د .

آقای ارغندیوال در این نامه گفته است
که این افراد تا نهاییشدن روند استخدام
رقابتی بستهای شان ،مطابق قانون به
وظایف خود ادامه میدهند.
او افزوده بود که بربنیاد قانون «کارکنان
خدمات ملکی افغانستان» ،استخدام
کارمندان بستهای اول و دوم براساس
پیشنهاد وزارت و منظوری رییسجمهور
صورت میگیرد و استخدام کارمندان
بستهای سوم الی هشتم نیز از
صالحیتهای شخص وزیر میباشد.
قبل از آن در نامهای که از نشانی ادارهی
امور ریاستجمهوری منتشر شده بود،
آمده که استخدام رییس منابع بشری

وزارت مالیه و  ۵۹کارمند دیگر این وزارت
به شکل غیررقابتی صورت گرفته است.
ادارهی امور ریاستجمهوری افزوده بود که
این افراد مطابق هدایت ریاستجمهوری از
وظایفشان برکنار و منفک اند.
در مادهی  ۷۷قانون اساسی نیز آمده
است که وزیران از وظایف مشخصهی خود
نزد رییسجمهور و مجلس نمایندگان
مسئولیت دارند .در این مادهی قانون تأکید
شده است« :وزرا وظایف خود را بهحیث
آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی
که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین
میکند ،اجرا میکنند».
از سویی هم ،بهدنبال مخالفت آقای

ارغندیوال با برکناری  ۵۹کارمند و رییس
منابع بشری وزارت مالیه ،دادستانی کل در
تاریخ  ۲۷جدی اعالم کرد که محمدغالم
مالخیل ،رییس منابع بشری وزارت مالیه به
اتهام تمرد از حکم مقام ریاستجمهوری و
سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی بازداشت
شده است.
همچنان پس از تقرر ارغندیوال در وزارت
مالیه ،موضوع انتقال صالحیت این وزارت
به ارگ ریاستجمهوری نیز خبرساز شد.
انستیتوت صلح امریکا در آن هنگام در
گزارشی اعالم کرد که این وزارت به سه
بخش تقسیم شده است.
بهدنبال آن ،عبدالهادی ارغندیوال در ماه
حمل اعالم کرد که رییسجمهور غنی
فرمانش را دربارهی تقسیم وزارت مالیه
و انتقال صالحیتهای این وزارت به ارگ
ریاستجمهوری لغو کرده است.
استعفای سخنگوی وزارت مالیه
همزمان با اعالم ادارهی امور ریاستجمهوری
در مورد برکناری عبدالهادی ارغندیوال،
شمروزخان مسجدی نیز از ریاست
اطالعات ،آگاهی عامه و سخنگویی وزارت
مالیه استعفا کرده است.
آقای مسجدی در صحبت با روزنامه
اطالعات روز گفت که به دالیل مشکالت
شخصی از این سمت استعفا کرده است.

کرونا در افغانستان؛

 ۳۶مبتال و پنج جانباخته در شبانهروز گذشته
اطالعات روز :وزارت صحت عامهی کشور میگوید که در
بیستوچهار ساعت گذشته  ۸۸۲نمونهی مشکوک به ویروس
کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش  ۳۶نمونهی آن مثبت
تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیتهای کابل ،قندهار ،بلخ،
تخار ،پکتیا ،پروان ،نیمروز ،غزنی ،هلمند ،خوست و فاریاب به
ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها ،شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین
روز شیوع این ویروس تاکنون به  ۵۴هزار و  ۵۹۵نفر رسیده است.

براساس معلومات وزارت صحت عامه ،در بیستوچهار ساعت
گذشته پنج مورد مرگ ناشی از کرونا در کشور به ثبت رسیده
است .این تعداد افراد در والیتهای بلخ ،خوست و فاریاب به دلیل
ابتال به کووید ۱۹جان باختهاند.
شمار مجموعی فوتیهای ناشی از مریضی کووید ۱۹در افغانستان
تا دیروز به دوهزار و  ۳۷۸نفر افزایش یافته است.
همچنان ،در یک شبانهروز گذشته  ۳۱مریض کووید ۱۹در
والیتهای کابل ،قندهار و فاریاب بهبود یافتهاند .به این ترتیب ،شمار بهبودیافتگان
ویروس کرونا در کشور به  ۴۶هزار و  ۹۴۳نفر افزایش یافته است.

www.etilaatroz.com
سخیداد هاتف
طنزنویس

السالم علیکم و رحمتاهلل و برکاته،
جناب پریزدنت،
خطتان به من رسید .نام خدا دریتان چقدر
خوب بوده .نمیدانم فارسی هم یاد دارید یا
نه .اگر فارسی یاد بگیرید خوب است .آن
وقت میتوانید با حسن روحانی ،رییسجمهور
ایران ،هم مکاتبه کنید .زبان فارسی زیاد
سخت نیست .افغانها این زبان خارجی را در
همان سن دو سالگی یاد میگیرند.
بیاییم به بحث انتخابات .به خدا باور کنید
از شکستتان خیلی متأثر شدم .از همان
لحظهای که خبر شکست شما در انتخابات
امریکا را شنیدیم ،به این فکر میکنم که
کاش من و شما نیز بخت محمد بن سلمان،
شاهزادهی سعودی ،را داشتیم .اجازه بدهید
این را کمی تشریح کنم:
شما در امریکا از نعمات بسیاری برخوردار
هستید .حداقل خود جنابعالی چند صد میلیون
دالر دارید .میتوانید با خیال راحت دور امریکا
را بگردید و از زندگی لذت ببرید .تروریست
ندارید که هر لحظه در کمین باشد و سعی
کند شما را به قتل برساند .تروریستهایی هم
که اخیرا بر ولسی جرگهی تان حمله کردند،
همه طرفدار خود شما هستند .اما در کنار این
خوبیها ،متأسفانه مردم شما قانون اساسی را
زیاد جدی میگیرند .فکر میکنند که آنچه
در کتابچهی قانون اساسی نوشته شده حتما

طنز
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اپسخ غین به ترمپ

باید کلمه به کلمه پیروی شود .این خیلی بد
است .همان وقت که یکی از مشاوران ارشد
شما به زندان رفت ،من با خود گفتم «اوووو
شیت!» و همان لحظه شکر خداوند را بجا

آوردم که در افغانستان رییسجمهور هستم و
نه در امریکا .به همین خاطر ،فکر میکنم که
هرچند زندگی در افغانستان مشکالت زیادی
دارد ،حکمرانی در این کشور لذت بیشتری

دارد .ما در این ملک تروریست زیاد داریم و
متأسفانه حسابشان هم با ما صاف نیست.
یعنی گاهی احساس میکنیم که برادران ما
هستند و گاهی میبینیم که سر برادریشان
چندان اعتبار نیست .این است که آب خود را
پُف کرده میخوریم و از سیاست «عزیز مایی،
اما دورتر ایستاد شو» کار میگیریم .چکر و
سفر هم در ملک ما جنجال زیاد دارد .چکر
و سفر که هیچ ،من روزانه سه بار با هلیکوپتر
و دوازده محافظ به دستشویی میروم .اینها
جنبههای بد حکمرانی در افغانستان هستند.
اما خوبی هم زیاد دارد .تصور کن که من مثال
همین امروز میتوانم یک نامهی چهار خطی
بنویسم و یک ادارهی دولتی با نام «مرکز
توحید پالیسیهای صحی» در ارگ ایجاد
کنم (با بودجهی پنج میلیارد افغانی) و بچه
کاکای خود را رییس آن مقرر کنم .یا اگر دلم
خواست یک آدم بیسواد را از لبنان میآورم و
وزیر فالن وزارت میسازم.
یک چیز دیگر که در افغانستان حکمرانی را
خیلی آسان میسازد ،آزادی در دروغگویی
است .یک حاکم میتواند تا دلش میخواهد
دروغ بگوید .شاید بگویید که در امریکا هم
همین طور است .بلی ،ولی در امریکا چای که
خوردی ،جوابش را هم باید بدهی .اینجا بگو
من فالن کتاب را هشتصد دفعه خواندهام،
بگو افغانستان سیزده هزار سال تاریخ دارد ،بگو
دهلیز هوایی بامیان-تاشکند به بهرهبرداری
سپرده شده است ،بگو افغانستان تحت ریاست

من در رده بندی جهانی آموزش مقام سوم
را کسب کرده ...هرچه میخواهد دل تنگت
دروغ بگو .هیچ کس یخنت را نمیگیرد .مردم
میفهمند که دروغ میگویی ،اما خوشبختانه
هیچ کاری از دستشان برنمیآید .دیدم که
لوی سارنوال شما چه رقم در برابر شما ایستاد.
لوی سارنوال من این کار را بکند ،پوچاقهایش
را میپرانم.
خالصه اینکه اگر توصیههای من برای ماندن
در قدرت برای شما مفید نیفتادند ،معذرت
میخواهم .امیدوارم روزی برسد که  ...آها،
یادم رفت محمد بن سلمان .میگفتم که
کاش بخت بن سلمان سعودی را میداشتیم.
میبینید که خداوند چگونه همه چیز را برایش
جور کرده .کاکا روزنامهنگار مملکت خود را
اره کرد ،کسی چیزی نگفت .سر مخازن تیل
نشسته و عیش میکند .چهار هزار کنیز
دارد و یک عربستان دالر .میکشد ،میسازد،
میبندد ،میخورد ،میدرد ،میخوابد ،میپرد،
میپاشد ،میتراشد ،میشکند....؛ هیچ کسی
جلوگیرش نیست .خودش قانون است ،خودش
قاضی است ،خودش مجری است ،خودش
حاکم است .زین کشور محاط به خشکه دلم
ِ
حکومت آنسانم آرزوست.
گرفت /من اشرفم
شما نمیخواهید پادشاه یا شاهزادهی چنان
مملکتی باشید؟
وقتتان را زیاد نمیگیرم.
چاکرتان،
ا.غ.ا

از گوالیی دواخانه ات پل رسخ چه دیدم؟
سهراب سروش

یک
شـامگاه امشـب مـن در «گوالیـی دواخانـه»
بـودم .شـامگاه سـرد ،تاریـک و خفقـانآوری
بـود .دود غلیـظ و بوینـاک زغـال سـنگ
آنچنـان شـهر را در بـر گرفتـه بـود کـه در
بیسـت متـری نمیشـد آدم را از درخـت و
درخـت را از آدم تشـخیص داد .چراغهـای
بـرق دکانهـا و موترهـا در چنـد قدمـیات
مثـل دورتریـن سـتارههای حاشـیههای
آسـمان خیـره و کمنـور بهنظـر میآمـد .هـوا
فقـط تیـره و تاریـک نبـود ،سـرد و سـوزان
نیـز بـود .مـردم بـا سـر و گـوش بسـته و
پوزهـای ماسـکزده با شـتاب از کنارهم عبور
میکردنـد .هیچکـس بـه هیـچ چیـز نـگاه
نمیکـرد ،جـز یـک کودک پنج-شـش سـاله
کـه از دم در ورودی «رسـتوران نصیـب» بـه
همـه خیـره میشـد .لحظاتـی او را زیـر نظـر
گرفتـم .لباسهـای کندهپـاره و ناشسـتهای
بـه تن داشـت .شسـت پایـش از شـکاف نوک
کفشـش مثـل کلـهی یـک گنجشـک نـاآرام
از النـه بیـرون زده بـود .یـک قوطـی حلبـی
ُرب «تایمـاز» در دسـت داشـت .قوطـی یـک
دسـتهی باریـک سـیمی داشـت .کـون قوطی
ماننـد غربیـل سوراخسـوراخ بـود .قوطـی در
دسـتش آویـزان رفـت پیـش مـرد کبابپـز
کـه پشـت کـوره سـخت مصـروف بـود .پکـه
کـه مـیزد «چیرغک»هـای کـه از گداختهها
برمیخاسـت ،در هـوا آتشبـازی کوچکـی
درسـت میکـرد .کـودک گردنـش را پیـش او
کـج گرفـت تا مـرد چند تـوده قـوغ در قوطی
حلبـیاش انداخـت .بعـد کـودک دسـت در
جیبـش بـرد و یک مشـت دانهی گیاه اسـپند
بیـرون آورد و روی قوغهـا ریخـت .سـپس
قوطـی را با مهارت در هـوا چرخاند و چرخاند
و چرخانـد تـا دودش فـراوان شـد .آنـگاه جلو
هـر عابری را سـد میکـرد و ترانهی «اسـپند،
بالبنـد» را میخوانـد .آن قـدر ریـزه بـود کـه
گاهـی از الی دسـت پـای آدمها «الیـی» تیر
میشـد .طنیـن صـدای غمگینـش امـا توجـه
هیـچ رهگـذری را جلـب نمیکـرد .مـن هـم
توجهـم را از او گرفتـم و پیـاده بـه سـمت پل
سـرخ بـه راه افتـادم.
دو
چنـد کوچـهی فرعـی پایینتـر پیـش یـک
نانوایـی توقـف کـردم .جنراتـور بـرق نانوایـی
پـای دیـوار غـور مـیزد .دودی کـه از اکسـوز
آن بیـرون میآمـد ،وارد بینـی مردی میشـد
کـه تقریبـا چسـپیده بـه جنراتـور دو زانویش
را بغـل گرفته ،نشسـته بـود و آنقـدر با دقت

بـه نقطـهی نامعلومـی بـه دیـوار روبهرویـش
خیـره مانـده بـود که گویـی میخواهـد دیوار
را بـا چشـمانش سـوراخ کنـد .مـن بهدلیـل
رژیـم غذایی کـه مجبور بـه رعایتش هسـتم،
چهـار سـال میشـود کـه از آن نانوایـی نـان
سـبوسدار میخـرم و چهـار سـال اسـت کـه
آن مـرد میانسـال را بـه همـان وضـع و حال
پیـش آن نانوایی میبینم؛ بهار و تابسـتان ،در
آفتـاب و گرمـا و روشـنایی و در سـرما و باران
و تاریکـی .گاهـی دیـدهام کـه بوجـیای بـه
همـراه دارد .گاهـی کسـی برایـش یـک قرص
نـان میخـرد .او نـان را تحویـل میگیـرد،
بـدون اینکـه بـه چهـرهی ناندهنـده
نیمنگاهـی بینـدازد .جـز اینهـا چیـز دیگری
دربـارهی او نمیدانـم ،جالـب اینکـه نانـوا
نیـز جـز همینهـا دربـارهی او نمیدانـد.
خـودش کـه حـرف نمیزنـد .گمـان میکنـم
بـا آن سـکوتهای طوالنـی کـه او میگیـرد،
حـرفزدن و لبخنـد زدن را پـاک فرامـوش
کرده اسـت .آنقدر دربـارهی او گمان زدم که
فرامـوش کـردم آنجـا چه میکنـم .آهـا ،باید
نـان میخریـدم .نـان خریدیـم و رویـم را بـه
طـرف «چهارراهـی شـهید» دور دادم.
سه
همینطـور کـه قـدم مـیزدم ،میدیـدم کـه
کسـی کرکـرهی مغـازهاش را پایین میکشـد،
کسـی بالونهای گازش را داخل دکان میبرد،
کسـی سـیم جنراتـور برقـش را حلقهحلقـه
جمـع میکنـد ،معتـادی جویهـا را زیـر و
رو میکنـد ،معتـاد دیگـری زبالهدانیهـا را
بـو میکشـد و مـردم یکنفـری ،دونفـری،
چندنفـری گفتـه و خندیـده از کنـارم تیـر و
بیر میشـدند .نرسـیده بـه چهارراهی شـهید،
از بیـخ سـاقهی ضخیـم یـک درخـت بـزرگ
صـدای دلخـراش گریـهی کودکـی زانوانـم را
سسـت کـرد .نزدیک رفتـم و چـراغ موبایلم را
بـه صورتش انداختم .وای؛ اشـک و خلیم مثل
سـیل جـاری بـود .دو زانو پیشـش نشسـتم و
پرسـیدم چه شـده؟ درحالیکه نفسک میزد،
گفـت« :کاکا ،پـدرم میگـه اگـه شـو چارصد
نیـاری ،خانـه نیـا ».پـدرت چـه کار میکند؟
هیـچ کار .پیـر اسـت یـا جـوان؟ مریـض اس.
چنـد سـاله اسـتی؟ ن ُـه سـاله .اسـمت چیـه؟
رئـوف .خانهتـان کجاسـت؟ خوشـالخان.
ماسـکم را از صورتـم برداشـتم و روشـنی را
بـه صـورت خـودم انداختـم .گفتـم دو شـب
پیـش اسـم تـو «شـکران» نبـود؟ نمیگفتـی
خانـهی مـا کمپنـی اسـت؟ هـر شـب پـدر تو
میگویـد چارصـد بیـار؟ چـرا دروغ میگویی؟

صـدای گریـهاش باالتـر رفـت و اشـکهایش
جریـان بیشـتری گرفـت .چهـار دختـر جوان
از تاریکـی پیـدا شـدند و کنار ما ایسـتادند .به
نظـر میرسـید دانشـجو باشـند .هـر کدامش
چهـل ،پنجـا ،کمتـر و بیشـتر برایـش پـول
دادنـد و از راهشـان رفتنـد .مـن هـم از راهـم.
صـدای گریهاش را پشـت سـرم میشـنیدم .با
خـودم میگفتـم چطـور یـک کودک ن ُه سـاله
میتوانـد بـه دروغ چنیـن گریه کنـد؟ از کجا
معلـوم؛ شـاید واقعـا قصـهی پدرش را راسـت
میگویـد .مگـر میشـود بـرای فریـب آنقدر
اشـک ریخـت؟ بـاور کنیـد تمـام آب بدنـش
از چشـمانش بیـرون میآمـد .فکـر نمیکنـم
حاجـت بـه شاشـیدن پیدا کنـد .من امـا نیاز
بـه دستشـویی داشـتم .بـرای همیـن داخل
رسـتوران خلیفـه عـوض واقـع در چهارراهـی
شـهید رفتم.
چهار
سـالن پذیرایـی خلیفـه عـوض گرم و روشـن
بـود .مهمانانـش در اطـراف میزها زرشـکپلو
و قورمهسـبزی نـوش جـان میکردنـد.
دروازهی شیشـهای سـالن بسـته بـود و روی
دروازه یـک ورق «آ .چهـار» چسـپانده شـده
بـود .روی ورق نوشـته شـده بـود؛ «بـه طرف
بیـرون بـاز میشـود ».دروازه را بـه طـرف
بیـرون فشـار دادم کـه نزدیک بود به پیشـانی
یـک گـدای کـور صدمـه بزنم .درسـت پشـت
دروازه گدایـی پیـر و کـوری چهارقـد روی
زمیـن نمنـاک نشسـته بود و بهشـدت سـرفه

چهار سال است که آن مرد
میانسال را به همان وضع و
حال پیش آن نانوا�یی میبینم؛
بهار و تابستان ،در آفتاب و
گرما و روشنا�یی و در سرما و
باران و تاریکی .گاهی دیدهام
که بوجیای به همراه دارد.
گاهی کسی برایش یک قرص
نان میخرد .او نان را تحویل
میگیرد ،بدون اینکه به
چهرهی ناندهنده نیمنگاهی
بیندازد .جز اینها چیز دیگری
دربارهی او نمیدانم ،جالب
اینکه نانوا نیز جز همینها
دربارهی او نمیداند.

میکـرد؛ سـرفههای خشـکی کـه مثـل رگبار
بـود ،بنـد نمیآمـد .گویـی لحظـه بـه لحظـه
سـرعت میگیـرد .بـه سـرعت از او دور شـدم
تـا بـه پل سـرخ برسـم.
پنج
مسـیر چهارراهـی شـهید تـا پـل سـرخ خالی
و خلـوت بـود .سـاعت هفـت و چنـد دقیقهی
شـب را نشـان مـیداد .برقها رفته بـود و دود
سـنگین زغـال تاریکـی خیابانهـا را سـیاهتر
کـرده بـود .موترهـا یکییکی و با سـرعت زیاد
میرفتنـد و میآمدنـد .گاهـی یکـیدو نفـر به
چشـم میآمدنـد و گاهی هیچ کـس نبود .اگر
آدمـی دیده میشـد ،نیـز احسـاس تنهایی در
آدم کاهش نمییافت؛ احسـاس ناامنی در آدم
بیشـتر میشـد .نکند تفنگچه داشـته باشـد یا
در دسـتانش چاقو باشـد! سه سـال پیش پسر
تازهجـوان مامایـم درسـت در همیـن فصـل و
در همیـن مسـیر از دسـت مـرد ناشناسـی در
تاریکـی چاقو خورد .در آن حادثـه نه داکتران
شـفاخانهی اسـتقالل مهـارت و دلسـوزی به
خـرج دادنـد و نه پولیـس و حـوزه و نهادهای
امنیتـی و دادسـتانی بـه وظیفهشـان عمـل
کردنـد .پسـر مامایـم بـر اثـر خونریـزی
در شـفاخانه از دنیـا رفـت .یـادم اسـت کـه
وقتـی بـه حـوزه ششـم مراجعـه کردیـم،
مسـئول داشـت کشـمشنخود میخـورد .دو
کیسـهکگ چای سـبز ته گیالسـش به َمشک
تبدیـل شـده بود .او بـا تکبـر و تفرعن خاصی
کـه نسـبت بـه مراجعـان در چنیـن نهادهایی
در افغانسـتان مرسـوم اسـت ،مـا را پشـت
نخـود سـیاه فرسـتاد .حـاال حتـا پرونـدهی
بچـه مامایـم فرامـوش شـده اسـت .همـراه با
تـرس و لـر ِز بیهوده فراموششـدن ،به سـمت
پـل سـرخ پیـش میآمـدم .نزدیکیهـای پـل
سـرخ روشـنایی بیشـتر و آدمها زیادتر شدند.
سـاعت و هفـت و نیـم بجهی شـب چهارراهی
پـل سـرخ کاملا روشـن و شـلوغ بود.
شش
آلودگـی هـوا در پـل سـرخ کمتـر آزاردهنـده
بـود .بیشـتر موجـب شـگفتی شـده بـود.
انـگار یـک مِـه غلیـظ بهـاری پـس از بـاران
عصـر و غـروب بـر خیابانهـا خیمـه زده بود.
سـایههای آدمهـا در سوسـوی چـراغ بـرق
مغازههـا و موترهـا در چنـگ و غبـار َسـل
میخوردنـد .آسـمان ناپیـدا و افقهـا مسـدود
بـود .آدم احسـاس میکـرد درون یـک خواب
وهمانگیـز بیـدار شـده اسـت .شـامگاهی
رویایـی بـود .هیـچ چیـز کـم نداشـت .حتـا

موسـیقی زنـده در پسزمینه نواخته میشـد.
پیرمـردی پـای یـک دیـوار در پرتـو نـور
مهتابـی یـک مغـازه ن َـی مینواخـت و انصافـا
زیبـا مینواخـت .رفتـم نزدیـک نوازنـده .یک
خریطـهی پالسـتیک را بـا پنـج تولـهی دیگر
پیـش گذاشـته بـود .کسـی یـک ده افغانیگی
کهنـه و ناچـل روی خریطـه انداختـه بـود و
کسـی یـک دو روپیگـی پـول سـیاه .او دو
روپیـه را روی ده افغانـی مانـده بـود کـه آن
دهای را بـاد نبرد .خودش چشـمانش را بسـته
گرفتـه بـود ،پف میکـرد و انگشـتهایش ن ُت
میچیدنـد .دوربیـن موبایلـم را آمـاده کـردم
تـا اجرایـش را ثبـت کنـم .ناگهـان دسـت از
نواختـن برداشـت و گفـت چـه میکنـی؟
گفتـم اجـازه هسـت کـه ویدیویـت را بگیرم؟
بـرای چـه میگیـری؟ گفتـم بـرای یـادگاری
یـا شـاید از طریـق روزنامـه نشـر کـردم کـه
آدمهـای خـوب از تماشـایش لـذت ببرنـد.
چیـزی نگفـت و نواختنـش را ادامـه داد.
هفت
سـاعت  9شـب درون اتاقم هسـتم .به کودک
اسـپندی فکـر میکنـم ،بـه مـرد همیشـه
سـاکت پیـش نانوایـی ،به رئوف گریـان که دو
شـب پیش شـکران نام داشـت ،به سـرفههای
خشـک گدای کـور ،به پسـر مامایـم و به مرد
نینـواز فکـر میکنـم .وارد گالـری موبایلـم
میشـوم که ویدیویش را تماشـا کنـم .صدای
تولـهاش آدم را میبـرد بـر انحنـای بـام یـک
تپـهی مخملـی و یا بر انکسـار قلـهی یک کوه
سـربهفلک کشـیده در اطراف روسـتای زادگاه
مینشـاند تـا آدم از تماشـای چشـماندازهای
دور در رویاهـا و خیالبافیهایـش گـم شـود...
ناگهـان از واقعیـت بیـرون پنجره صـدای فیر
میآیـد .از بسـیار نزدیـک اسـت .موبایـل را
کنـار میمانـم و گوشهایـم را خـوب تیـز
میکنـم .ایـن بـار ضربـه میکنـد .بازهـم
ضربـه ...چنـد ثانیـه بعد سـه چهار فیـر دیگر
از فاصلـهی دورتـری شـنیده میشـود .چنـد
لحظـه سـکوت محض و بعـد صـدای بالهای
هلیکوپتـری بـه گـوش میرسـد .چیـزی
نمیگـذرد کـه هلیکوپتـر از ارتفـاع بسـیار
پاییـن از روی حویلـی عبور میکند .شیشـهها
میلـرزد .هنـوز آرام نگرفتـه که صـدای دومی
نزدیـک و نزدیکتـر میشـود .وقتـی از باالی
بـام میگـذرد ،انـگار بالهایش درون کاسـهی
سـر آدم میچرخـد .کمکـم شـب بـه پختگی
میرسـید ،ولـی خبـری و اثـری از خـواب
نیسـت .بایـد بلند شـوم و بنویسـم.
اینجا کابل جان است.
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در  28سرطان  1398یا در روزی که امتحان
کانکور سیویکمین دور ستاژ قضایی در
دانشگاه کابل برگزار شد ،در مقابل دروازه
این دانشگاه انفجاری رخ داد که شماری
از اشتراککنندگان این امتحان کشته و
شماری زخمی شدند .بعد از گذشت ماهها،
 138تن از اشتراککنندگان ،بر نتایج امتحان
تقریریشان اعتراض کردند که براساس آن
دادگاه عالی روند بازنگری را آغاز کرد ،اما
پس از روند بازنگری« ،فهرست اصلی نتایج
مخفی» و تنها  18تن از میان آنان کامیاب
اعالم شدند که برخی از آنها در فهرست
 138نفری ،در جمع ناکامها بودند .از آن
پس دهها تن که مدعیاند دادگاه عالی در
حق آنان «تبعیض» روا داشته و مطابق
قانون نتایجشان را اعالم نمیکنند ،اعتراض
دارند و به نهادهای مختلف سرگرداناند تا به
حقشان برسند و دادگاه عالی نمرههایشان
را اعالم کند.
دهها معترض بر امتحان تقریری سیویکمین
دور ستاژ قضایی با ارائه اسناد به اطالعات روز
میگویند که آنان ماهها به ادارهها و نهادهای
مختلف سر زده و از آنها کمک خواسته تا
دادگاه عالی حق آنان را بدهند و نمراتشان
را اعالم کنند ،اما این نهاد به خواست آنان
وقعی نمیگذارد .به گفتهی آنان ،از میان
 18نفری که پس از روند بازنگری امتحان
تقریری ،کامیاب اعالم شدند ،برخیشان
از وابستگان مقامهای دادگاه عالیاند و
برخیشان در فهرست  138نفری که مخفی
شده ،در جمع ناکامهایند.
اما دادگاه عالی میگوید امتحان سیویکمین
دور ستاژ قضایی یکی از شفافترین
امتحانها بوده و افرادی که اکنون اعتراض
دارند ،در امتحان تقریری ناکام مانده بودند و
پس از روند بازنگری نیز در نمراتشان تغییر
نیامده است .مقامهای دادگاه عالی فهرست
 138نفری را که مطابق آن  58تن پس از
روند بازنگری ،نمره کامیابی را اخذ کردهاند،
«جعلی و تزویری» میخوانند و میگویند
که این فهرست از سوی دادگاه عالی ترتیب
نشده و کسانیکه این فهرست تزویری را تهیه
کردهاند ،تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
شرح امتحانی که دو سال طول کشید
از مرحله اعالم ثبت نام برای سیویکمین
دور ستاژ قضایی در  11دلو  1397تا
ختم روند استخدام کامیابان در  11عقرب
 ،1399چیزی کم دو سال زمان گرفته است.
اشتراککنندگان امتحان سیویکمین دور
ستاژ قضایی حدود دو سال وقت گذاشتهاند
که یک دوره آموزشی دو ساله را سپری کنند
تا پس از آن مدرکی در دست داشته باشند.
 318تن کامیاب شدهاند ،اما دهها تن دیگر
که مدعیاند در حقشان تبعیض روا داشته
شده ،در ادارهها و نهادهای مختلف به دنبال
حقشان سرگرداناند.
در ماه دلو  1397دادگاه عالی اعالم کرد
که فارغان دانشکدههای شرعیات و حقوق
و فارغان صنف چهاردهم مدارس رسمی
دینی داخل کشور که میخواهند در امتحان
کانکور سیویکمین دور ستاژ قضایی شرکت
کنند ،میتوانند از طریق آنالین و حضوری
از تاریخ  11دلو الی  12حوت  1397ثبت
نام کنند .بعد از گشت حدود پنج ماه در 28
سرطان  1398امتحان کانکور (تحریری)
از سوی دادگاه عالی با همکاری اداره ملی
امتحانات در دانشگاه کابل برگزار شد 9 .هزار
و  520متقاضی شامل هفت هزار و  700مرد
و یک هزار  820زن در آن آزمون اشتراک
کردند .نتایج آزمون در  13اسد اعالم شد که
براساس آن 603 ،نفر کامیاب و واجد شرایط
اشتراک در امتحان تقریری دانسته شدند.
بعد از گذشت پنج ماه در  15جدی 1398
دادگاه اعالم کرد ،متقاضیان اشتراک در
امتحان ستاژ قضایی که در انفجاری در مقابل
دروازه دانشگاه کابل زخمی شده بودند و از
امتحان باز ماندند ،میتوانند در  16جدی
برای سپری کردن امتحان حاضر شوند.
سپس دادگاه عالی در هفتم اسد  1399یعنی
حدود یک سال بعد از اعالم نتایج امتحان
تحریری ،اعالم کرد که کامیابان امتحان
تحریری از  15الی  29اسد برای ارزیابی
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مشاری در کام انفجار و برخی در دام «تبعیض» دادگاه عایل
عصمتاهلل سروش و معصومه جعفری

اسناد و اخذ امتحان تقریری حاضر شوند .در
 11سنبله شورای عالی دادگاه عالی نشستی
برگزار کرد که در آن ،عبداهلل عطایی ،رییس
تعلیمات قضایی گفت آزمون تقریری ختم
شده و از میان  603تن که در امتحان
تحریری کامیاب شده ،به تعداد مورد نیاز به
در نظر داشت بلندترین نمره در سیویکمین
دور ستاژ قضایی جذب میشوند.
دادگاه عالی در  23سنبله فهرست کامیابان
امتحان تحریری و تقریری را اعالم کرد
که براساس آن از مجموع  603تن300 ،
تن کامیاب و  303تن دیگر ناکام شناخته
شده بود .پس از اعالم نتیجه 138 ،تن از
اشتراککنندگان ،بر نتایج امتحان تقریری
اعتراض کردند و خواهان تجدید نظر از سوی
دادگاه عالی شدند .روند بازنگری از سوی
کمیته مؤظف ،از اول میزان الی  13میزان
زمان گرفت.
سپس در  15میزان در نشست شورای
عالی دادگاه عالی ،کمیته مؤظف رسیدگی
به شکایات گزارش کاری ارائه کرد و گفت
که شکایات  138متقاضی با حضور خود
آنها ،ممتحنان ،ناظران و بررسی ویدیوهای
ضبطشده جریان امتحان تقریری ،مورد
رسیدگی قرار گرفته است .در  22میزان
در نشست دیگر شورای عالی دادگاه عالی
با درنظرداشت مقرره تعلیمات قضایی و
طرزالعمل پذیریش به دوره ستاژ قضایی،
شمولیت  318تن که از آن میان 300 ،تن
براساس اخذ بلندترین نمره و  18تن که بعد
از رسیدگی به شکایاتشان واجد شرایط
جذب به ستاژ قضایی دانسته شده بودند ،به
سیویکمین دور ستاژ قضا تصویب شد.
خالف معمول نمرههای  138متقاضی که
به تجدیدنظر رفته بود ،اعالم نشد و حتا
نمرههای  18تن که کامیاب معرفی شدند
نیز اعالم نشد ،بلکه بعد از گذشته  9روز
از فیصله نهایی شورای عالی دادگاه عالی،
در صفحهی فیسبوک این نهاد فهرست
کامیابان سیویکمین دور ستاژ قضایی و
فهرست  18نفری بدون آیدی و نمراتشان
نشر شد .در این اعالمیه از کامیابان خواسته
شده بود که از سوم عقرب الی  11عقرب
برای طی مراحل روند استخدام به ریاست
منابع بشری دادگاه عالی حاضر شوند.
فهرست  138نفری اصلی است یا
تزویری؟
متقاضیان معترض بر نتایج امتحان تقریری
با ارائه فهرست نتایج  138تن میگویند که
پس از روند بازنگری ،این فهرست از سوی

پرسش اطالعات روز که بررسیها در مورد
کمیته تجدید نظر تهیه شده بود که مطابق
این فهرست آغاز شده یا نه ،پاسخ نمیدهد
آن  58تن کامیاب شده بودند ،اما مقامهای
و میگوید که موضوع به دادگاه عالی مربوط
دادگاه عالی بعدا ً آن را مخفی کردند و نتایج
میشود.
آنان را رسماً اعالم نکردند .آنان میافزایند
میرویس غفوری ،یکی از معترضان در
که پس از اعتراض آنها به اعالم نشدن
صحبت با اطالعات روز میگوید که اگر این
نتایجشان ،دادگاه عالی همچنان فهرست
فهرست جعلی بود ،تاکنون آنان در دادستانی
نتایج را منتشر نکرد ،بلکه تنها یک فهرست
بود« :ستره محکمه یک قوه بسیار بزرگ
 18نفری را منتشر کرد که نه آیدی و نه
است .چرا سکوت اختیار کرده است .وقتی
نمرههای تقریری و تحریری افراد مشخص
که این لیست در اختیار ما قرار گرفت به
شده بود.
دفتر معاون دوم ریاستجمهوری شکایت
ن که دادگاه
معترضان میگویند پس از آ 
کردیم .قاضیالقضات گفته است این لیست
عالی حاضر به اعالم رسمی نتایج  138تن
پیش ما وجود دارد ،اما  18تن براساس یک
نشد ،منابع از درون این نهاد نتایج  138تن
معیار جدید انتخاب شده است».
را در اختیار آنان قرار دادند که مطابق آن
والهه سلطانی ،یکی دیگر از معترضان
 58تن پس از روند بازنگری کامیاب شده
میگوید« :اگر سند تزویر شده است ،بیایند
بودند .آنان از دادگاه عالی میخواهند یا نتایج
ثابت کنند[ .اگر تزویر کردهایم] آخرش زندان
آنها را بهصورت رسمی اعالم میکند یا در
رفتن است .اگر ما تزویر کردهایم ،قانون برای
حضور نهادهای ناظر ویدیوهای ثبتشده
ما جزا تعیین کرده است .بیایند ،ما حاضر
از روند بازنگری را به آنان نشان میدهد:
هستیم .اگر این طور نیست ،ستره محکمه
«ما حتا گفتهایم که از میان این فهرست،
باید جواب بدهد».
تنها ویدیوهای چند تن ما را نشان دهید
از میان  18نفریکه دادگاه عالی پس از
که مطمئن شویم چقدر نمره گرفتهایم ،اما
روند بازنگری ،آنان را کامیاب اعالم کرده
دادگاه عالی حاضر نمیشود».
بود ،هشت تن آنان در فهرست  138نفری
فهرستی که از سوی معترضان ارائه شده،
ناکاماند 10 .تن دیگر هرچند در فهرست
دارای سه صفحه است و در هر صفحهی آن
ت برخیشان
 138نفری کامیاباند ،ولی نمرا 
مهر آمریت عمومی اداری قوه قضاییه زده
پایینتر از دیگر کامیابان است .اطالعات
شده است .در عکسهای که از این فهرست
روز مشخصات و نمرههای این  18تن را در
برداشته شده ،مشخصات  125تن از میان
فهرست  138نفری و فهرست  603نفری که
 138تن واضح شده ،اما مشخصات بقیه یا
بهصورت رسمی از سوی دادگاه عالی منتشر
ادامه فهرست در تصاویر نیامده و زیر یکی از
این صفحهها پنهان شده است.
شده است ،تطبیق داده و مشخصات یکسان
اطالعات روز بهصورت مستقل جعلی یا
است.
اصلی بودن این فهرست را تایید نمیتواند.
متقاضیان معترض میگویند برخی افرادیکه
معترضان تأکید دارند
در فهرست  18نفری
که این فهرست اصلی
کامیاب معرفی شده،
است و آنان حتا در
از وابستگان مقامهای
دادگاه میتوانند از
دادگاه عالیاند .به
متقاضیان معترض
آن دفاع کنند .اما
گفتهی آنان ،پس
میگویند برخی افرادیکه
دادگاه
مقامهای
از روند بازنگری،
در فهرست  18نفری
عالی این فهرست
این مقامها نتایج
کامیاب معرفی شده،
را جعلی میخوانند
اصلی را مخفی و
از وابستگان مقامهای
و یک ماه پیش به
با اعالم نامهای
دادگاه عالیاند .به گفتهی
اطالعات روز گفته
 18تن بدون درج
آنان ،پس از روند بازنگری،
بودند که این نهاد
آیدی و نمراتشان
این مقامها نتایج اصلی را
فهرست را بررسی و
بهعنوان کامیابان،
مخفی و با اعالم نامهای
افرادیکه آن را تهیه
وابستگان خود را
 18تن بدون درج آیدی
کرده ،شناسایی و
شامل سیویکمین
و نمراتشان بهعنوان
مورد پیگرد قانون
دور ستاژ قضایی
کامیابان ،وابستگان خود
قرار میدهند .اما
کردند .اطالعات روز
را شامل سیویکمین دور
گوی
اکنون سخن
بهصورت مستقل
ستاژ قضا�یی کردند.
دادگاه عالی به
نمیتواند این ادعا را

تایید کند.
نجیباهلل اکبری ،رییس تعلیمات قضایی
دادگاه عالی حدود یک ماه پیش در گفتوگو
با اطالعات روز گفته بود که ظرفیت جذب
این دور ستاژ قضایی  300تن بود ،اما در
جریان تجدید نظر  18تن بهدلیل اشتباه
تخنیکی در جمع کردن نمراتشان ،از سوی
کمیته تجدید نظر کامیاب معرفی شدند که
در مجموع  318تن میشود.
آقای اکبری که از سوی معترضان متهم به
کامیاب کردن دو تن از وابستگان خود پس
از روند بازنگری است ،میافزاید سندی که
معترضان به آن استناد میکنند (فهرست
نتایج  138تن) ،نه از سوی دادگاه عالی
صادر شده و نه به این نهاد مرتبط است:
«سندیست که خودشان تهیه کرده،
تقاضای ستره محکمه این بود که این سند
بررسی شود و اگر سندیست که از سوی
دادگاه عالی صادر شده ،در حق این افراد
ظلم شده است ،اگر سندیست که خود
شان ساخته ،مورد بازجویی قرار بگیرند .قطعا
به شما اطمینان میدهم که سند ارائهشده
صحت ندارد».
او امتحان دور سیویکم ستاژ قضایی را از
لحاظ شفافیت امتحان نمونه در ادارات
دولتی میداند و میگوید که از نزدیکان
مسئوالن دادگاه عالی در این امتحان ناکام
ماندند.
جاوید رشیدی ،رییس داراالنشای شورای
عالی دادگاه عالی و سرپرست آمریت عمومی
اداری قوه قضاییه میگوید که فهرست
 138نفری تزویری است« :لیست  58نفری
که گویا کامیاب بوده و ارائه شده ،تزویری
است و مهر از ما نیست و از طرف ما صادر
نشده است .ما در صدد شناسایی عامالنش
هستیم .تحت کار ما است تا پس از بررسی،
عامالنشان را پیدا کنیم».
ماهها منتظر و ماهها سرگردان
باتوجه به این که امتحان و استخدام برای
سیویکمین دور ستاژ قضایی حدود دو سال
طول کشید ،اشتراککنندگان آن ماهها در
انتظار اعالم نتایج و یک قدم پیشرفت در این
روند بودند .پس از نهایی شدن نتایج ،دهها
تن که بر نتایج تقریری اعتراض دارند ،ماهها
است که در ادارههای مختلف سرگرداناند و
از افراد و نهادهای مختلف برای برآورده شدن
خواستههایشان کمک خواستهاند ،ولی
تاکنون به خواستشان نرسیدهاند.
این افراد از ماه میزان تاکنون در
ادارههای چون ،ریاستجمهوری ،معاون
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اول ریاستجمهوری ،معاونت دوم
ریاستجمهوری ،برخی کمیسیونهای
مجلس نمایندگان و مجلس سنا ،دادگاه
عالی ،دیدبان شفافیت افغانستان و کمیسیون
مستقل حقوق بشر شکایت کردهاند.
در یکی از مکتوبهای مجلس نمایندگان
آمده که نجیباهلل اکبری ،رییس تعلیمات
قضایی دادگاه عالی در یک نشست
کمیسیون تفتیش مرکزی این مجلس گفته
بود که نظر مقامهای دادگاه عالی در رابطه
به شکایت معترضان گرفته و با کمیسیون
شریک میکند .در این مکتوب از دادگاه
عالی خواسته شده که اسناد و مدارک که
نشاندهنده شفافیت امتحان باشد به این
کمیسیون ارائه کند .معترضان میگویند
که تاکنون دادگاه عالی اسناد و مدارک ارائه
نکرده است.
در دو مکتوب دادگاه عالی که محتوای آن
یکسان است و به وزارت دولت در امور
پارلمان و معاونت اول ریاستجمهوری
فرستاده شده ،آمده است که بعد از بررسی
شکایت  138تن 18 ،تن مستحق نمره بلندتر
شناخته شده و شامل فهرست نهایی کامیابان
شدند ،اما بقیه شکایات قابل رد دانسته شد.
هرچند دور سیویکم ستاژ قضایی بنا به
مشکالتی چون امکانات تشکیالتی ،مالی،
تخنیکی و زیربنایی ،ظرفیت جذب  300را
داشت ،اما براساس تصمیم کمیته تجدید نظر
و تصویب شورای عالی دادگاه عالی 18 ،تن
دیگر نیز شامل فهرست کامیابان شدند.
در این مکتوبها آمده که فهرست  58نفری
که گویا پس از تجدید نظر کامیاب شدهاند،
تزویری و فاقد اعتبار است و یک کاپی آن
به اداره مراقبت قضایی دادگاه عالی فرستاده
شده تا فاعالن و تهیهکنندگان آن شناسایی
و مورد پیگرد قانون قرار گیرند.
هرچند از تاریخ که این مکتوبها صادر شده
حدود دو ماه میگذرد و از صحبت مقامهای
دادگاه عالی با اطالعات روز مبنی به بررسی
این فهرست حدود یک ماه میگذرد ،ولی
ی آغاز شده
تاکنون معلوم نیست که بررس 
است یا نه .اکنون سخنگوی دادگاه عالی
در مورد این که بررسیها آغاز شده یا خیر،
معلومات نمیدهد.
معترضان که در حال حاضر ضمن اعالم
شدن نتایجشان میخواهند ویدیوهای
ثبتشده از روند تجدیدنظر به آنها نشان
داده شود .آنان میافزایند که به اعتراضشان
ادامه میدهند و اگر نیاز شود که این موضوع
در دادگاه بررسی شود ،آنان حاضر خواهند
شد و از خواستها و فهرستی که در دست
دارند ،دفاع خواهند کرد .آنان میافزایند که
خواست آنها اعالم نمرات  138تن است،
اما اگر دادگاه عالی پنج نماینده آنها را
قناعت دهد و ویدیویی ثبتشده از جریان
تجدیدنظر آنها را نشان دهد ،نیز کافیست
و قناعت میکند.
انتقاد از دو مرحلهی شدن امتحان
سیویکمین دور ستاژ قضایی
امتحان دورههای پیشین ستاژ قضایی یک
مرحلهای برگزار میشد ،اما امتحان دور
سیویکم دو مرحلهای برگزار شد .امتحان
تحریری از سوی اداره ملی امتحانات و
امتحان تقریری از سوی خود دادگاه عالی
برگزار شد.
عبدالقدیر خموش ،رییس اداره ملی امتحانات
که امتحان تقریری سیویکمین دور ستاژ
قضایی را برگزار کرده در نشست مورخ
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مجلس سنا گفته که پس از امتحان تحریری،
ریاست تعلیمات قضایی دادگاه عالی امتحان
تقریری را برگزار کرده که در آن شفافیت
وجود نداشته است .آقای خموش ضمن انتقاد
از دو مرحلهی شدن آزمون ستاژ قضایی گفته
است که اداره ملی امتحانات با مقامهای
دادگاه عالی توافق کرده که امتحان دورههای
بعدی ستاژ یک مرحلهای برگزار شود.
معترضان نیز میگویند که در مرحلهی دوم
یا امتحان تقریری حق آنان خورده شده
است .اما مقامهای دادگاه عالی میگویند که
بهخاطر تأمین شفافیت امتحان دو مرحلهای
برگزار شد.

افسانهی خروج مسئوالنه از افغانستان
لورل میلر ،فارن افیرز
ترجمه :فاطمه فرامرز

رییسجمهور جو بایدن اکنون چهارمین رهبر امریکایی
است که بر جنگ ایاالت متحده در افغانستان نظارت میکند.
او وارث یک روند صلح شکننده است که اعضای تیماش
معقوالنه اعالم کردهاند که برای پیشرفت آن کار خواهند
کرد .دونالد ترمپ ،رییسجمهور وقت در فبروری۲۰۲۰
معاملهای را با طالبان انجام داد تا همه نیروهای امریكا و ناتو
را تا اول ماه می  ۲۰۲۱از افغانستان بیرون کند .در عوض،
ایاالت متحده تضمینهای امنیتی و تعهد طالبان برای آغاز
گفتوگوهای صلح با دولت افغانستان را دریافت کرد .پس از
 ۴۰سال خونریزی و نزدیک به  ۲۰سال درگیری مستقیم
امریکا در افغانستان ،جای تردید نیست که بایدن باید به این
گفتوگوها فرصت دهد .دستیابی به یک توافق جامع برای
پایان دادن به شورش طالبان ،بهترین راه برای پایان دادن
به درگیریهای نظامی ایاالت متحده در این کشور است.
اما مذاکرات افغانستان که به کندی پیش میرود ،همچنان
در حد یک احتمال برای صلح باقی مانده است .طالبان و
دولت افغانستان هنوز در مورد موضوعات اساسی ،از جمله
اینکه این کشور باید جمهوری باقی بماند یا حتا ویژگیهای
دموکراسی انتخاباتی را حفظ کند ،اختالف نظر دارند .هر دو
طرف دور میز مذاکره جمع شدهاند؛ حاال اینکه هیچ کدام
معتقد نیستند که از گزینههای نظامی خسته شدهاند.
بنابراین دولت بایدن باید سریع تصمیم بگیرد که آیا به
توافق ترمپ برای خروج همهی نیروها در بهار امسال احترام
میگذارد یا ممکن است مأموریت نظامی را برای مدت
نامعین تمدید کند .برخی از تحلیلگران مدعیاند که فارغ
از برایند مذاکرات صلح افغانستان آن کشوررا ترک میکند
و معتقدند که هدف اصلی ایاالت متحده از نابودی القاعده
مدتها پیش محقق شده است .برخی دیگر ،از جمله برخی
مقامات پیشین خواستار ادامه استفاده از نیروهای امریکایی
و قدرت جنگ برای جلوگیری از حمله طالبان به دولت
افغانستان دستکم تا رسیدن به توافق صلح هستند.
با توجه به نواقص هر دو گزینه – خروج بیدرنگ و ماندن
برای مدت نامعلوم  -ایدهای به ظاهر وسطی در گفتمان
سیاست افغانستان مسلط شده است« :خروج مسئوالنه»،
یک مفهوم انعطافپذیر که تعهد پایاندادن به «جنگ
بیپایان» و در عین حال دوام عملیات مبارزه با تروریسم
را حمل میکند .بهنظر میرسید که بایدن قبل از معامله
دولت ترمپ با طالبان ،خود نسخه «خروج مسئوالنه» را در
جریان مبارزات انتخاباتی تأیید کند .بایدن در مصاحبهای
با [ Face the Nationیک برنامه خبری در شبکه
سیبیاس] در  ۲۳فبروری گفت كه ایاالت متحده باید رد
پای «بسیار كوچك» مبارزه با تروریسم را برای جلوگیری از
تجدید حیات القاعده و دولت اسالمی یا داعش ،حفظ كند.
ت در اختالفها هر قدر که جذاب بهنظر برسد،
اما تفاو 
تقریبا بهصورت قطعی ناممکن است .صرف نظر از آنچه در
روند صلح اتفاق میافتد ،دولت بایدن بهزودی درمییابد که
باید در افغانستان مسیر قاطعتری را انتخاب کند.
اضمحالل حد وسط
عمال هیچ شانسی وجود ندارد که طالبان با حفظ نیروی
مبارزه با تروریسم ایاالت متحده در خاک افغانستان برای
مدت نامعلوم موافقت کنند .انجام این کار مستلزم آن است
که گروه [طالبان] تقاضای شماره یک و دلیل اصلی شورش
خود را که خروج همه نیروهای خارجی است ،کنار بگذارد .از
آنجا که رهبران طالبان انسجام را غنیمت میشمارند ،توافق
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نخواهند کرد که فرماندهی نظامی را منتقل و رتبهبندی
کنند؛ بهخصوص که دولت ترمپ قبال توافق کرده است که
همه نیروهای امریکایی را تا ماه می خارج کند .این احتمال
را که دولت آینده افغانستان شامل طالبان در همکاری با
ایاالت متحده در زمینه مبارزه با تروریسم موافقت کند
نمیتوان کامال منتفی دانست ،اما مطمئنا واشنگتن نباید
روی آن حساب کند.
همچنین طالبان تنها مانع حضور نامعلوم نیروی مبارزه
با تروریسم ایاالت متحده نیست .برای مذاکره و اجرای
هرگونه توافق صلح ،ایاالت متحده نیاز به حمایت کشورهای
منطقهای مانند چین ،ایران ،پاکستان و روسیه دارد؛ هیچ
یک از آنها نمیخواهند شاهد پایگاههای دایمی ارتش
ایاالت متحده در افغانستان باشند .تا آنجا که این کشورها
از تالشهای صلح ایاالت متحده حمایت میکنند ،به
این دلیل است که انتظار دارند که نتیجهای توافق اعالم
عزیمت ارتش ایاالت متحده [از افغانستان] باشد .معامله
ایاالت متحده و طالبان این انتظارات را تقویت کرد .اگر
ایاالت متحده برای حفظ نیروها در این کشور این معامله
را نادیده بگیرد ،بهویژه پاکستان ممکن است تصمیم بگیرد
که پشتیبانی خود از طالبان را افزایش دهد.
البته روند صلح میتواند به شکست بینجامد ،در این صورت
مسأله مورد بحث و گفتوگو ،حمایت منطقهای خواهد
بود .اما حتا در آن زمان نیز ایاالت متحده قادر به حفظ
ر د پای نیروی مبارزه با تروریسم نخواهد بود .طالبان پس
از بهدستآوردن و سپس از دستدادن تعهد امریكا برای
خروج ،هرگونه حضور امریكا را بار دیگر با خشونت مورد
ستیز قرار خواهند داد .در چنین سناریویی ،فقط حفاظت
از پرسنل ایاالت متحده نیاز به عملیات تهاجمی علیه
شورشیان طالبان دارد و اگر طالبان به جنگ با ایاالت
متحده برگردند ،دلیل زیادی برای قطع روابط باقیمانده
خود با القاعده که در معامله فبروری  ۲۰۲۰قول داده بودند،
نخواهند داشت .در نتیجه تهدید تروریستی که ایاالت
متحده سعی دارد با آن مبارزه کند ،پایدار میماند.
سرانجام ،ایاالت متحده نمیتواند پایگاههای خود را صرفا
برای اهداف خود در افغانستان حفظ کند درحالیکه
حمایت موثر را از طرف میزبان و شریک ضد تروریسم خود
دریغ میکند .ایاالت متحده در جنگ موجود با طالبان ،باید
دستکم پشتیبانی ضروری در اختیار ارتش افغانستان قرار
دهد .در صورت عدم حمایت ،طالبان احتماال به سرعت
در کشور جابهجا نمیشوند ،اما جنگ شدت مییابد و
کابل میدان خود را از دست میدهد .و اگر نیروهای دولت
افغانستان احساس كنند كه [تنها]رها شدهاند ،خطر حمالت
داخلی علیه پرسنل امریكایی افزایش مییابد .به عبارت
دیگر ،جدا کردن مبارزه با تروریسم از مبارزه با شورش
در افغانستان غیرممکن است .در کل ،اگر ایاالت متحده
میخواهد نیرویی را در کشور حفظ کند ،مجبور است رد
پا را حفظ کند که شباهت زیادی به «ادامه مسیر» دارد.
خریدن زمان
دولت بایدن باید بپذیرد که هیچ راه عملی قابل قبولی برای
«خروج مسئوالنه» وجود ندارد .واشنگتن در عوض اینکه
تالش میکند تا با طالبان برای تمدید مهلت خروج در
اول ماه می توافق کند ،بهتر این است که با استفاده از این
مرحله برای رسیدن به توافق صلح ،هرچند که احتمالش کم
است ،اما برای افغانستان و ایاالت متحده میتواند بهترین
برایند باشد ،طالبان را آزمایش کند .سه ماه زمان کافی برای
دستیابی به هر نوع معامله نیست  -به جز معاملهای که

با تکیه بر حمایت اعضای فرصت طلب اپوزیسیون سیاسی
رییسجمهور اشرف غنی امتیازات خارق العادهای را به
طالبان اعطا کند و ایاالت متحده اساسا شامل کودتا علیه
او شود .با این نوع معامله ،ایاالت متحده نمیتواند اطمینان
حاصل کند که نگرانیهای امنیتی برطرف شده است.
واشنگتن محرک اصلی روند صلح بوده است ،بنابراین بعید
بهنظر میرسد که مذاکرات برای مدت کوتاه پس از خروج
امریکا دوام بیاورد .همچنین اگر ایاالت متحده مهلت خروج
اول ماه می را نادیده بگیرد ،احتمال دوام مذاکرات وجود
نخواهد داشت ،زیرا در این صورت ممکن است طالبان میز
مذاکره را ترک کنند .بنابراین دولت بایدن باید میزان صبر
طالبان را ارزیابی و خروج را حداقل به مدت شش ماه تمدید
کند .دولت بایدن باید در این شش ماه تهدید ترور که از
افغانستان منشا میگیرد را به طور کامل ارزیابی کند و
تصمیم بگیرد که آیا چکمههای ایاالت متحده برای خنثی
سازی آن در افغانستان ضروری است یا نه .بیشتر تجزیه و
تحلیل تهدیدها در حوزه عمومی بیش از حد بر شمارش
تعداد گروههای شبه نظامی و اعضای آنها متمرکز است،
اقداماتی که در مورد قصد یا توانایی آنها در انجام عملیات
خارجی موفق انجام شود ،بسیار اندک است .یکی از دالیل
شک و تردید در مورد شدت تهدید ،عدم گزارش عمومی از
توطئههای داعش یا القاعده علیه ایاالت متحده است که در
سالهای اخیر از افغانستان منشا گرفته است .دلیل دیگر
این است که موفقیتآمیزترین حمالت در ایاالت متحده و
اروپا در سالهای اخیر به شبهنظامیانی در سوریه و عراق
مرتبط بوده یا توسط گروه محلی «گرگهای تنها» که از
رسانههای جهادی الهام گرفتهاند ،سازماندهی شده است.
در بلند مدت ،ایاالت متحده به ظرفیتهای مبارزه تروریسم
نیاز دارد که وابسته به حضور دایمی ارتش ایاالت متحده در
افغانستان نیست .دولت بایدن باید سریعا در جهت گسترش
چنین گزینهها ،افزایش همکاری با سایر کشورهای آسیای
جنوبی و آسیای میانه در امر مبارزه با تروریسم ،اطمینان از
ظرفیت ایاالت متحده برای انجام عملیات در افغانستان از
خارج از کشور و ایجاد اقدامات پنهانی برای نظارت و مقابله
با فعالیتهای تروریستی فراملیتی تالش کند .برخی از این
اقدامات ممکن است اتهام سیاسی در پی داشته باشند و
یا هم به اندازه استقرار فعلی ایاالت متحده در افغانستان
موثر نباشند .اما تنها گزینه یک مأموریت درهمآمیختهی
نامشخص مبارزه با تروریسم و مبارزه با شورش است.
برای ایاالت متحده در افغانستان «خروج مسئوالنه» تا
آنجا که به معنای باقی ماندن ردپای مبارزه با تروریسم در
کشور برای سالهای آینده است ،گزینه واقعی نیست .در
نتیجه ،دولت بایدن اساسا با همان انتخابی روبهرو میشود
که سلفهای او را مسحور کرده است :یک مأموریت نظامی
نامشخص که به وضوح امریکاییها را در مقابل خروج که
تحلیلگران دولت ایاالت متحده ریسک پذیری ایاالت
متحده در مقابل آنرا اعالم نخواهند کرد ،مصئونتر
نمیکند و این احتماال خنثا سازی دولت افغانستان را
تسریع میکند .ناخوشایند بودن هر دو گزینه ممکن است
کافی باشد تا دولت بایدن متقاعد شود که تا آنجا که ممکن
است با یک توافق بعید صلح ،پیش برود .هرچند که در
نهایت مجبور خواهد شد تا انتخاب کند.

لورل میلر ،مدیر برنامه آسیا در گروه بینالمللی بحران
است .وی از سال  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۷بهعنوان معاون و سپس
بهعنوان سرپرست نماینده ویژه افغانستان و پاکستان در
وزارت امور خارجه ایاالت متحده کار کرده است.
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راهپیماییهای حمایت از الکیس ناوالین؛

پولیس صدها معرتض را بازداشت کرد
اطالعات روز :پولیس مسکو معترضانی را که در حمایت
از الکسی ناوالنی ،منتقد سرشناس دولت روسیه در
میدان پوشکین دست به اعتراض زدهاند ،دستگیر کرده
است .آقای ناوالنی یکشنبه گذشته پس از بازگشت به
روسیه بازداشت شد.
به نقل از بیبیسی فارسی ،گزارشها همچنین از بازداشت
صدها نفر در سراسر روسیه خبر میدهد .امروز هزاران
نفر در شهرهای مختلف روسیه در راهپیماییهایی که
به حمایت از آقای ناوالنی برگزارشده ،شرکت کردهاند.
تصاویر منتشره از شهر والدیوستوک ،پولیس ضد
شورش را نشان میدهد که در تعقیب معترضان در
خیابانها هستند.
پولیس برپایی هر گونه اعتراضی را غیرقانونی خوانده و
گفته که با آن برخورد میکند.
یولیا ،همسر آقای ناوالنی پیش تر گفته بود در تظاهرات
مسکو «برای خودم ،برای او ،برای فرزندانمان ،برای
ارزشها و آرمانهایی که داریم» شرکت خواهد کرد.
پولیس مسکو هشدار داده است هرگونه تظاهرات
«بالفاصله سرکوب خواهد شد» .در مرکز مسکو ،صدها
مانع فلزی برای جلوگیری از تجمع کار گذاشته شده
است.
پولیس در روزهای اخیر دست به بازداشت شماری از
نزدیکان آقای ناوالنی از جمله سخنگوی او زده و به دو
نفر از آنها حکم حبس کوتاه مدت داده است.
آقای ناوالنی یکشنبه هفته پیش پس از  ۵ماه درمان در
آلمان به خاطر «مسمومیت با سم نوویچوک» به مسکو
برگشت و بازداشت شد.
آقای ناوالنی در پیامی از زندان گفته است در «وضعیت
روانی و عاطفی پایدار» است.
او در این پیام گفته است که میداند «آدمهای خوب

فراوانی بیرون زندان هستند و کمک فرا خواهد رسید».
مقامهای روسیه دلیل بازداشت او را نقض مقررات
آزادی مشروط از سوی آقای ناوالنی اعالم کردند .خود
او میگوید این اقدام برای ساکت کردنش صورت گرفته
است.
آلکسی ناوالنی  ۴۴ساله تابستان سال پیش مسموم شد
و پس از اعزام به آلمان برای مدتی در بخش مراقبتهای
ویژه در کما بود .او بعد از بهبودی گفت از طریق یک
مامور اطالعاتی سرویس جاسوسی روسیه از جزییات
حمله و چگونگی مسموم کردن خود باخبر شده است.
دولت روسیه ادعاهای آقای ناوالنی از جمله این که
والدیمیر پوتین شخصا دستور حمله به او را داده ،رد
کرده است.
آلکسی ناوالنی با افشای زیادهخواهی و دزدیهای
وسیع نخبگان سیاسی روسیه در وبالگش به یک فعال
شناختهشده ضدفساد تبدیل شد و در سالهای گذشته
مهمترین منتقد والدیمیر پوتین بوده است.

خبرهای خارجی
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شومر:

دادگاه استیضاح ترمپ در سنا  ۲۰دلو برگزار میشود
رسانههای امریکا هم میگویند جمهوریخواهان و
دموکراتها با تعویق برگزاری دادگاه استیضاح دونالد
ترمپ موافقت کردند ،چرا که تا روز جمعه تنها دو تن از
اعضای کابینه جو بایدن توسط سنا تایید شدهاند.
سناتور شومر گفته که نانسی پلوسی ،رییس دموکرات
مجلس نمایندگان روز دوشنبه آینده مصوبه استیضاح
دونالد ترمپ را تحویل خواهد داد و اقدامات اولیه روز
سه شنبه آغاز خواهد شد .اما جلسه دفاع و دادگاه در
ماه فبروری آغاز خواهد شد تا در این فرصت سنا اعضای
کابینه دولت جو بایدن را بررسی کند.
سناتور شومر در ادامه با اشاره به حمله مرگبار خشونت
طلبان به ساختمان کنگره گفت ،همه ما می خواهیم
این فصل دردناک در تاریخ کشور را پشت سر بگذاریم.
او اضافه کرد ،اما الیتام و اتحاد تنها با حقیقت و پاسخگو
بودن حاصل خواهد شد و این همان چیزی است که این
دادگاه فراهم خواهد کرد.
مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه  ۲۴جدی برای
دومینبار ظرف  ۱۳ماه دونالد ترمپ را به اتهام «تحریک
به شورش» استیضاح کرد.
استیضاح دونالد ترمپ پس از حمله شماری از خشونت
طلبان طرفدار او به ساختمان کنگره در روز  ۱۷جدی
به جریان افتاد.
در جریان حمله به ساختمان کنگره یک مأمور پولیس و
چهار نفر دیگر کشته شدند.
دونالد ترمپ در پیام خداحافظی خود در  ۳۰جدی
حمله خشونت طلبان را به کنگره امریکا را محکوم کرد.
دونالد ترمپ گفت ،همه امریکاییها از هجوم به کنگره
وحشتزده شدند .خشونت سیاسی حملهای است به هر
آنچه که ما امریکاییها آن را گرامی میداریم .این هرگز
قابل تحمل نخواهد بود.

اطالعات روز :چاک شومر ،رهبر اکثریت دموکرات
مجلس سنای امریکا روز جمعه اعالم کرد که دادگاه
استیضاح دونالد ترمپ ،رییس جمهوری سابق امریکا
هشتم فبروری  ۲۰ ،دلو ،در این مجلس برگزار خواهد
شد.
به گزارش آسوشیتدپرس ،سناتور شومر این موضوع
را پس از توافق با جمهوریخواهان در سنا اعالم کرد.
جمهوریخواهان خواستار تعویق جلسه دادگاه استیضاح
دونالد ترمپ بودند تا او بتواند وکالی خود را برای دفاع
در نشست سنا آماده کند.
به نقل از رادیو فردا ،دونالد ترمپ نخستین رییس
جمهوری امریکا خواهد بود که پس از پایان دوره
ریاستجمهوریش دادگاه استیضاح او در سنا برگزار
میشود.
شماری از قانونگذاران جمهوریخواه میگویند ،برگزاری
دادگاه استیضاح رییس جمهوری سابق پس از پایان
دوره اش قانونی نیست.

عربستان میگوید یک «هدف متخاصم» به سمت ر یاض را رهگریی و منهدم کرده است

اطالعات روز :دولت عربستان میگوید موفق به رهگیری
و انهدام یک «هدف متخاصم» شده است که احتماال
یک موشک یا پهپاد شلیک شده به سمت ریاض بوده
است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،ساعت  ۱۱روز شنبه ۴
دلو یک انفجار در حوالی شهر ریاض شنیده شده است

که به گفته مقامهای سعودی ،مربوط به رهگیری و
انفجار این هدف بوده است.
بـه نقـل از رادیـو فـردا ،شـهر ریـاض از مرزهـای یمـن
 ۷۰۰کیلومتـر فاصلـه دارد و در طـول جنـگ یمـن که
از سـال  ۲۰۱۵شـروع شـده اسـت ،به ندرت مشـاهده
شـده کـه ایـن گونـه هدفهـا بـه پایتخـت عربسـتان

بر سند .
در شبکههای اجتماعی نیز ویدئوهایی از رهگیری و
انفجار این هدف منتشر شده است.
خبرگـزاری فرانسـه همچنیـن گـزارش داده اسـت
کـه تاخیرهـای زیـادی در برنامـه پروازهـای فـرودگاه
بینالمللـی ریـاض اعلام شـده اسـت ،ولـی مشـخص

نیسـت کـه ایـن تاخیرهـا بـه رهگیـری ایـن هـدف
ارتبـاط دارد یـا نـه.
ائتالف نظامی به رهبری عربستان سعودی از سال
 ۲۰۱۵در جنگ داخلی یمن دخالت کرده و جانب
دولت عبدربه منصور هادی را در برابر حوثیها گرفته
است که متحد ایران به شمار میروند.

استقبال روسیه از پیشنهاد دولت بایدن برای تمدید پیمان «استارت نو»
اطالعات روز :کاخ کرملین روز جمعه  ۳دلو از پیشنهاد
دولت جو بایدن برای تمدید پنج ساله پیمان «استارت نو»
استقبال کرد« .استارت نو» تنها معاهده کنترل تسلیحات
هستهای باقیمانده بین دو کشور است و روز  ۱۶دلو
منقضی میشود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،دمیتری پسکوف،
سخنگوی ریاستجمهوری روسیه گفت آن کشور
با تمدید این پیمان موافق و منتظر دریافت جزییات
پیشنهاد امریکاست.
به نقل از رادیو فردا ،کاخ سفید روز پنجشنیه اعالم کرد
که دولت امریکا از طریق جیک سالیوان ،مشاور امنیت
ملی جو بایدن پیشنهاد تمدید پنج ساله پیمان «استارت
نو» را به سفیر روسیه در واشنگتن ارائه داده است.
دمیتری پسکوف در یک نشست خبری مجازی گفت«:در
این مقطع ما فقط میتوانیم از اراده سیاسی برای تمدید
پیمان استقبال کنیم .ولی تصمیم نهایی به جزییات این
پیشنهاد بستگی دارد».
دولت روسیه از مدتهای پیش بر تمدید این پیمان بدون
هیچ قید و شرط و تغییر تاکید کرده بود ولی دولت دونالد
ترمپ مذاکره در این مورد را تا سال گذشته به تاخیر
انداخت و در نهایت نیز چند دور گفتوگو بین مسکو و
واشینگتن به نتیجه نرسید.
طبق این پیمان که در سال  ۲۰۱۰توسط باراک اوباما
و دمیتری مدودف ،روسای جمهور وقت آمريکا و روسیه
امضا شد تعداد سالحهای هستهای استراتژیک دو کشور
به هزار و  ۵۵۰محدود میشود.

دمیتری پسکوف افزود« :در گذشته از سوی امریکا
شروطی برای تمدید این پیمان مطرح شده بود که از نظر
ما کامال غیرقابل قبول بودند .بنابراین باید منتظر شد و
دید که جزییات پیشنهاد جدید چیست».
میخائیل اولیانف ،سفیر روسیه در نهادهای وابسته به
سازمان ملل در شهر وین نیز ضمن استقبال از پیشنهاد
دولت بایدن آن را یک «گام مثبت» توصیف کرد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیهای
گفت آن کشور همواره طرفدار تمدید این پیمان بوده
و دیپلماتهای روسیه آماده هستند تا هر چه سریعتر

گفتوگو در مورد تمدید پنج ساله این پیمان را آغاز کنند.
یکی از دالیل عدم تمدید این پیمان در دوران
ریاستجمهوری دونالد ترمپ اختالفات مسکو و واشینگتن
در بحران اوکراین و پرونده دخالتهای روسیه در انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۲۰۱۶امریکا بود.
سخنگوی کاخ سفید روی پنجشنبه گفت با وجود ارائه
پیشنهاد مربوط به تمدید پیمان «استارت نو» دولت
جدید امریکا اعمال فشار به روسیه در زمینههای دیگر
از جمله حمالت سایبری ،تالش برای دخالت در انتخابات
سال  ،۲۰۲۰مسمومیت الکسی ناوالنی و اتهامات مربوط

به دادن پاداش به طالبان برای کشتن نیروهای امریکایی
در افغانستان را ادامه خواهد داد .سخنگوی کاخ کرملین
در بخش دیگری از نشست خبری روز جمعه دخالت
روسیه در تمامی این موارد را تکذیب کرد.
مدافعان کنترل تسلیحاتی همواره بر ضرورت حفظ پیمان
«استارت نو» تاکید کرده و هشدار دادهاند که فسخ آن
تنها مرجع کنترل تسلیحات هستهای امریکا و روسیه را
از بین خواهد برد.
دولت روسیه هفته گذشته اعالم کرد که در واکنش
به تصمیم دولت دونالد ترمپ برای خروج از «معاهده
آسمانهای باز» از این پیمان خارج خواهد شد .براساس
این معاهده کشورهای عضو میتوانند بر فراز تاسیسات
نظامی کشورهای دیگر پروازهای تجسسی انجام دهند و
در نتیجه در ایجاد فضای اعتماد بین روسیه و امریکا نقش
مهمی ایفا میکند.
دولت دونالد ترمپ سال گذشته اعالم کرد که به شرط
پیوستن چین به پیمان «استارت نو» آن را تمدید خواهد
کرد .ولی روسیه این شرط را غیرمنطقی میدانست و
پکن نیز با آن مخالفت کرد .در نهایت دولت قبلی امریکا
پیشنهاد تمدید یک ساله این پیمان و گنجاندن تسلیحات
هستهای رزمی در این معاهده را مطرح کرد.
دولت روسیه در مقابل اعالم کرد که آمادگی دارد در
مورد نظارت و کنترل سایر سالحهای هستهای با امریکا
مذاکره کند ولی درعین حال تاکید کرد که تداوم پیمان
«استارت نو» در حفظ ثبات و امنیت بین المللی نقش
تعیینکنندهای دارد.

zaki.daryabi2@gmail.com
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :ذکی دریابی
0702277506
سردبیر چاپی :م.علی جاوید مالکی
سردبیر آنالین :الیاس نواندیش
گزارشگران و خبرنگاران :ابوذر ملکنژاد ،جلیل رونق ،خادمحسین کریمی ،سهراب سروش ،عابر شایگان ،عبدالواحد حیدری ،عصمتاهلل سروش ،لطفعلی سلطانی ،لیاقت الیق ،هادی خوشنویس و واجد روحانی
مترجم :جلیل پژواک
ویراستار :شیر مهریار		
صفحه آرا :رضا مظفری
mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com
شماره تماس0767152062 - 0797435777 :
ارتباطات و روابط عمومی :محمدحسین جویا
ایمیلdailyetilaatroz@gmail.com :
توزیع :کانون فرهنگی زنگ صبح 0744021952
		
شماره تماس0202500187 - 0729119551 :
آدرس :کابل ،کارتهسه

ورزشی

www.etilaatroz.com

یکشنبه |  5دلو  | 1399سال دهم | شماره 2076

کیلیان امباپه:

به ماندن در پار یس فکر میکنم
ستاره  PSGپس از زدن دو گل در دیدار
برابر مون پلیه ،راجع به آینده اش در این
تیم صحبت کرد.
کیلیان امباپه جمعه شب توانست دو بار
دروازه مون پلیه را باز کند ،تا پاری سن
ژرمن با برد  0-4برابر حریف ،همچنان در
صدر جدول لیگ یک فرانسه باقی بماند.
هر چند صحبت ها راجع به قرارداد این
مهاجم با پاریسی ها همچنان ادامه دارد.
امباپه با وجود قصد  PSGبه بستن
قراردادی جدید با این ستاره  22ساله ،می
گوید که هنوز برای آینده اش تصمیمی
نگرفته است ،هرچند در  PSGخوشحال
است.
لئوناردو ،مدیر ورزشی  ،PSGپیشتر گفته
بود که این باشگاه در مذاکره با امباپه و
نیمار به پیشرفت هایی دست یافته ،اما
هیچ کدام از این دو بازیکن تاکنون با
تمدید قرارداد با شرایط جدید موافقت
نکرده اند.
قرارداد امباپه با  PSGتا تابستان 2022

اعتبار دارد و رئال مادرید و لیورپول دو
باشگاهی هستند که نامشان مدام در
ارتباط با مقصد آتی امباپه مطرح می شود.
پرسشی که همچنان پابرجاست این است
که آیا باشگاهی وجود دارد که بتواند از
پس هزینه هنگفت به خدمت گرفتن
ستاره فرانسوی بربیاید؟ البته مگر اینکه
امباپه تا پایان قراردادش با  ،PSGدر
پاریس بماند.
امباپه پس از گلزنی برابر مون پلیه گفت:
«این سوال قبال هم از من پرسیده شده .با
باشگاه در حال صحبتیم تا برنامهای پیدا
کنیم .من راجع به این موضوع فکر می
کنم ،چرا که اگر قرارداد جدیدی امضا
کنم به آن معناست که برای طوالنی مدت
خودم را در اختیار باشگاه قرار خواهم داد.
من اینجا بسیار خوشحالم .هواداران و
باشگاه همیشه به من کمک کرده اند.
من راجع به اینکه در چند سال آینده می
خواهم چه کنم و کجا می خواهم باشم،
فکر خواهم کرد.

دارم روی آن فکر می کنم و سعی ندارم
وقت تلف کنم و زمان بخرم و اینجور
چیزها .اگر امضا کنم ،می مانم ،پس باید
راجع به آن فکر کنم».
بالفاصله پس از صحبت های امباپه ،از
مائوریسیو پوچتینو ،سرمربی  ،PSGراجع
به او سوال شد.
پوچتینو که به نظر از صحبت های امباپه

دلگرم شده بود ،گفت« :من اینجا نیستم
که راجع به صحبت های بازیکنانام حرف
بزنم .اما مشخص است که اینها جمالت
تعیین کنندهای هستند .امباپه یکی از
بازیکنان اصلی  PSGاست و من امیدوارم
او سالها اینجا در کنار ما بماند».
دو گل امباپه برای  PSGدر بازی برابر
مون پلیه به تیم پاریسی کمک کرد تا در
صدر جدول باقی بماند .دو تیم لیل و لیون
با اختالف سه و پنج امتیاز در تعقیب
صدرنشین لیگ یک هستند.
امباپه این اواخر از آمادگی کامل به دور
بوده و تایید می کند که شایسته بعضی از
انتقادها بوده است.
امباپه افزود« :حقیقت این است که من
خوب نبودم .این طبیعی است وقتی که گل
نمی زنی و مردم به گلزنی تو عادت دارند.
من کشورم را بهتر از کس دیگری می
شناسم .من روحیه مردم اینجا را می
شناسم و می دانستم که دوره سختی در
راه است».

کلوپ:

مثل بچههای  5ساله گر یه نمیکنم!

سرمربی لیورپول می گوید اگر به
اهدافش در فصل نقل و انتقاالت نرسد،
گریه نخواهد کرد.
یورگن کلوپ می گوید که مدیران ارشد

لیورپول که کنترل مسائل مالی این تیم
را در دست دارند ،حرف آخر را در خرید
بازیکن برای این تیم می زنند.
کلوپ قول داده که حتی اگر بازیکنان
مورد نظرش در جنوری به این تیم اضافه
نشوند ،مانند پنج ساله ها گریه نکند!
لیورپول که مشکل مصدومیت بازیکنان
دست به گریبان است ،هفته هاست که
نتوانسته در سطح مورد انتظار ظاهر شود
و به رده چهارم جدول رده بندی لیگ
برتر سقوط کرده است.
ویرژیل فن دایک ،جو گومز و جوئل

ماتیپ سه تن از مهمترین مصدومان تیم
کلوپ هستند.
با وجودی که لیورپول در نتیجه گیری
در این فصل نامطمئن ظاهر شده ،کلوپ،
به دلیل بحران اقتصادی ناشی از شیوع
کرونا ،موفق به متقاعد کردن مدیران تیم
برای خرید بازیکنان جدید در جنوری
نشده است.
کلوپ در این باره گفت« :من دیگر بچه 5
ساله نیستم و اگر چیزی که می خواهم
را نگیرم ،شروع نمی کنم به گریه کردن.
خیلی وقت ها در زندگی ام چیزهایی که

می خواستم را به دست نیاوردم .ما همه
به این موضوع عادت داریم.
من مسئول بخش بزرگی از این باشگاه
هستم ،اما کسانی هستند که مسئول کل
این قضیه اند و من نمی توانم به جای
آنها تصمیم بگیرم .می دانم که آنها در
کنار ما هستند و می خواهند که از ما
حمایت کنند و این کار را هم می کنند.
یک مدافع وسط قطعا به کار ما می آید.
با یک مدافع وسط کمتر گل می خوریم؟
مطمئن نیستم .به ما ثبات بیشتری در
بعضی لحظات می دهد؟ احتماال.

اختالف اینرت و رئال مادر ید
بر رس ارشف حکیمی

روزنامه ایتالیایی کوریره دلو اسپورت ادعا
کرده است که رئال ممکن است اشرف
حکیمی را از اینترمیالن پس بگیرد.
پس از به تعویق افتادن پرداخت مبلغ قرارداد
اشرف حکیمی ،رئال مادرید خواستار تضمین
بیشتر برای پرداخت از سوی اینتر شده و
حتی ممکن است این بازیکن را از اینتر پس
بگیرد.
حکیمی با قراردادی  40میلیون یورویی به
اینترمیالن آمد که قرار بود در  4قسط 10
میلیون یورویی پرداخت شود .اولین قسط
قرار بود در سپتامبر پرداخت شود ،اما اینتر با
قهرمان رئال مادرید برای به تعویق انداختن
زمان پرداخت به توافق رسید.
اینتر به دنبال یافتن سرمایه گذار جدیدی
است و با افزایش تردیدها در رابطه با توان
مالی اینترمیالن ،حاال رئال مادرید نگران
دریافت طلب خود شده است.
طبق گزارشی که دیروز در روزنامه کوریره دلو
اسپورت به چاپ رسید ،رئال مادرید خواستار
تضمین های بیشتری برای دریافت مبلغ
مورد توافق خود در تاریخ مقرر از اینترمیالن
شده است.
رئال حتی اکنون مدعی شده که توافق اولیه
برای به تعویق انداختن نخستین پرداخت
اینترمیالن ،از اعتبار ساقط است ،چرا که فاقد
چندین عامل کلیدی در اسناد مربوطه است.
گفته می شود که ممکن است حتی بندی
راجع به بازپس گیری حکیمی در قرارداد
دو تیم وجود داشته باشد و اشرف حکیمی
ممکن است در ازای صرف نظر کردن از بدهی
اینتر ،به برنابئو بازگردانده شود.
بسیاری از هواداران رئال مادرید معتقدند که
حکیمی خیلی زود و ارزان به فروش رسید و
گزینه خوبی برای اضافه شدن به تیم زیدان
است .اشرف حکیمی این فصل در اینتر میالن
در  24بازی  6گل و  5پاس گل را به نام خود
ثبت کرده است.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از فقره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود ،که برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم  SNaPP2وزارت زراعت ,آبیاری ومالداری در نظر دارد ،قرارداد،اطالعیه تصمیم
اعطای قرارداد تهیه و خریداری  100عراده موترسایکل برای والیات لوگر،کابل  ،پروان  ،بلخ ،بغالن ،هرات  ،ننگرهار را با شرکت محترم تولیدی بسته بندی و منتاژ موتر سیکلت کوهستان اصلی دارای جواز نمبر ()D-03-D-03-240
آدرس -چوک شهر نو جوار شاروالی هرات،مرکز هرات افغانستان به قیمت مجموعی ( )6,450,000.00شش میلیون چهارصدوپنجاه هزارافغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات پروژه ،وزارت زراعت ,آبیاری ومالداری واقع
جمال مینه ناحیه سوم کابل ،افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد نخواهد شد.

«اعالن تدارکات»

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد( )4قلم وسایل سروی تخنیکی ریاست سروی و دیزاین تاسیسات آب این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه
مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات یا از سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ
نشر اعالن الی ساعت  9:30قبل از ظهر به روز سه شنبه مورخ  28/11/1399به ریاست تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم ارائه نمایند .آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد ،تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ()598000
افغانی برای پروژه های فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ  28/11/1399ساعت  10:00قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره های داوطلبی NWARA/PD/G008-1400/NCB :تدویر میگردد.
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کتاب «مخاطرات خرد» (پدیدارشناسی بحران
عقل در فرهنگ اسالمی) ،نوشتهی علی امیری،
اخیرا در ایران چاپ شده است .از آن جایی که
کتاب فعال وارد افغانستان نشده داشتههای ما از
این کتاب در حد نام و طرح جلد آن خالصه
میشود .روی جلد کتاب نوشته است «تا جایی
که به وضع کنونی ما برمیگردد ،بازگشت به
خرد ،التفات به پتیارگی خرد است .و از رهگذر
این التفات است که عقل به موضوعی برای
خودش تبدیل میشود و به بحرانهای خود
میاندیشد .اگر عقل بتواند به ناکارآمدیها،
دشواریها و بحرانهای خود بیندیشد و بدین
ترتیب خود را به موضوع تعقل خود تبدیل
کند ،میتوان گفت که در یک لحظه آغازین و
در آستانه یک شروع تازه ایستاده است .وضع
کنونی غیرعقالنی نیست ،شبهعقالنی است.
استقرار در موضع عقل ،مستلزم پیکار راستین با
اشکال پیچیدهای از بالهت و نابخردی در قالب
خردگراییهای شسته و رفته باب روز است».
طبیعتا انتظارات و توقعات از این کتاب باال است.
اما چون کار امیری نظاممند و سیستماتیک
است و گویا رگههای از نظام فلسفی هگل (سه
محوریبودن) را در خود دارد الزم است برای
فهم این کتاب ،کتابهای قبلی امیری هم
خوانده شوند .این یادداشت بیادعا تالش میکند
بهگونه بسیار موجز گزارشی مختصر از سه کتاب
قبلی امیری بیرون بدهد .اما باید تأکید کنم که
هیچگونه ادعایی مبنی بر فهم ،و خصوصا نقد،
کارهای امیری در این یادداشت نهفته نیست.
این یادداشت اگر بتواند مخاطبانش را به خواندن
کار فکری امیری وادار کند ،به نیت خود دست
یافته است!
اما قبل از اینکه دربارهی کتابهای قبلی امیری
حرف بزنیم این نکته را هم باید تذکر داد که
بعضی از پژوهشگران نقدهایی را بر کل پروژه
فکری امیری وارد میکند ،خصوصا از این
جهت که طرح کلی پروژه فکری علی امیری
تکرار پروژه فکری کسانی چون جواد طباطبایی
است .منتقدین امیری استدالل میکنند پروژه
فکری او نهتنها تکرار کارهای جواد طباطبایی
است بلکه بهنحوی تکرار کارهای کسانی چون
محمد ارکون و عابدجابری نیز هست .یعنی آنچه
که علی امیری در صدد انجام آن است قبال به
واسطه نواندیشان دینی عرب انجام شده است.
از جمله خلیل صدرا در مطلب تحت عنوان
(«امیری» و «بودا» و تالشهای دنکیشوتوار
در عرصه روشنفکری افغانی) نوشت «خواننده
آگاه میتواند با رجوع به آثار طباطبایی و
مقایسهی آنها با خرد آواره و بهطور کلی طرح
سهگانهی امیری دلیل نامنبردن از سیدجواد در
خرد آواره را بیابد .دلیل روشن است :امیری به
محض اینکه اندک توضیحی دربارهی سیدجواد
و طرح فکری وی ارائه کند شروع به خودزنی
کرده است ...کوشش وی در خلق این اثر تکراری
و رونویسی از آثار سیدجواد جلوهای از امر عبث
و فضاحت علمی وی خواهد بود ». ...عمران راتب
در مقالهی («اسالم»؛ حدیث تلخ گمشدگیها)
نوشته است« :در خصوص صورتبندی اندیشه
در تاریخ اسالم ،امیری سخن تازهای نگفته است.
منحنی «ظهور و زوال عقالنیت در جهان اسالم»
یک امر واضح است و چیزی که در این میان
بهعنوان ارزش به کار امیری تعلق میگیرد ،همانا
مکتوبنمودن این منحنی است .با وجود این
کسانی دیگر ،بهعنوان مثال ،محمد ارکون خیلی
قبلتر از امروز این موضوع را موشکافی کرده و از
خالل بازخورد انتقادیاش با موضوع ،به نتیجهای
رسیده که امروز امیری از آن سخن میگوید».
خواب خرد؛ تأمالتی در باب زمان حال
خواب خرد (تأمالتی در باب زمان حال) ،اولین
کتاب امیری ،در سال  1391چاپ شده است.
این کتاب حاوی سه بخش است :دفتر اول
(تأمالت افغانی)؛ دفتر دوم (تأمالت دینی) و
دفتر سوم (تأمالت غربی).
بهصورت کلی ،امیری در کتاب اولش تالش
کرده وضعیت فعلی را همچون یک معضل ،و
در بدترین حالت همانند یک فاجعه ،به تصویر

شده باشد» .و یا ب ه تعبیر هولدرلین زمانهی ما
«زمانهی عسرت» است.
بهصورت کلی میتوان گفت «خرد آواره»
بیان میکند که تفکر بعد از ابنسینا و فارابی
کامال از مسائل اجتماعی و زمانه فاصله گرفته
بود ،مخصوصا در فلسفه نصیرالدین طوسی و
مالصدرا .تفکری که با زمانه پیوند نیابد محکوم
به نابودی و آوارگی است ،زیرا این نوع تفکر در
واقع فاقد اهمیت است و جز مجموع ه انتزاعیات
بیش نخواهد بود.

قرنهای بد و «مخاطرات خرد»
به بهان ه چاپ جدیدترین کتاب علی امیری
عباس اسدیان

بکشد .شاید بتوان گفت امیری در این کتاب،
در قسمت تبیین زمان حال ،بیش از هر متفکر
دیگر وامدار هانا آرنت است .او به پیروی از آرنت
وضعیت ما را برزخی میداند میان گذشته و
آینده ،اما به گونهای که هنوز نه تکلیف ما با
گذشته مشخص شده است و نه چشماندازهای
آیندهی ما روشن است .در این میان ،امیری به
وضعیت روشنفکری در افغانستان میپردازد و
روشنفکر افغانی را «ناپرسا ،نیندیشا ،نانویسا
و ناخوانا» میداند .از جهتی ،بحرانهای فعلی
کموبیش با وضعیت روشنفکری نیز در پیوند
است .وضعیت روشنفکری در واقع بیانگر روح
زمانه است .وقتی فضای روشنفکری یک جامعه
با ویژگیهای چون ناپرسایی و نیندیشایی همراه
باشد بیتردید وضعیت کلی نیز چندان روبهراه
نخواهد بود .اما در مجموع «افغانستان معاصر
به دو بحران عمده مبتال است :بحران قدرت و
بحران ایمان .اگر بحران قدرت دغدغهی مشترک
مارکسیست و مال و مجاهد است ،بحران ایمان
بایستی دلواپسی منحصر به فرد اسالمگراهای
معاصر باشد» (خواب خرد .)237 ،امیری ،در
کتاب «خواب خرد» وضعیت زمان حال را به
پرسش کشیده ولی در کتاب دوم بهصورت
منسج م و بنیادیتر ریشههای بحران فعلی را به
بررسی گرفته است.
خرد آواره؛ ظهور و زوال عقالنیت در جهان
اسالم
خرد آواره (ظهور و زوال عقالنیت در جهان
اسالم) ،دومین کتاب امیری ،در سال 1392
چاپ شده است« .خرد آواره» حاوی سه بخش
است؛ کتاب یکم :کوشش های فلسفی ،کتاب
دوم :گذار از فلسفه به نبوت و کتاب سوم :شامگاه
تفکر.
خرد آواره که مهمترین اثر امیری تا حال حاضر
بوده تز اصلی امیری در باب فلسفه اسالمی را
بیان میکند .امیری در این کتاب نظریه «آوارگی
خرد» را به میان میآورد و مدعی است خرد
در جهان اسالم آواره شده است .به باور امیری،
خرد از طریق تفکر یونانی وارد جهان اسالم شده،
سپس بعد از تحوالت و انحرافات دچار بیخانمانی
شده؛ آواره و بیموضوع شده و پیوند خودش را
با واقعیت از دست داده است .خوابرفتگی خرد
نیز از همینجا ناشی میشود؛ آوارگی و خستگی
دیروز باعث خواب امروز گردیده است.
امیری در «خرد آواره» توجه خاص به ارسطو
دارد و کارش را با بررسی کتاب «متافیزیک»
ارسطو آغاز میکند .امیری از آنرو به ارسطو
توجه ویژه دارد که ارسطو تاریخ را جدی
میگرفته است .هر متفکری که نتواند پیوند
معنادار با تاریخ برقرار کند و به اهمیت تاریخ
ی نبرده باشد کار فکریاش از جدیت برخوردار
پ

نیست .زیرا اصوال متفکر مواد اولیه تفکرش را از
تاریخ اخذ میکند.
امیری در بخشهای ابتدایی «خرد آواره»
مینویسد «تفکر در جهان اسالم تنها در صورتی
میتواند دوباره آغاز گردد که به تأمل در نفس
تبدیل شود و به گذشتهی خویش بازگردد
و گرهگاهها و انحرافهای خود را مورد تأمل
سر از نو قرار دهد» (خرد آواره ،ص  .)109از
همینجا پیداست که امیری توجه بیشازحد به
سنت و گذشته دارد و ریشهی همهی بحرانها
و معضالت را به گذشته برمیگرداند .همین امر
باعث شده است که خیلیها امیری را متفکر
سنت بداند و نه زمان حال.
همانطور که قبال هم تذکر داده شد امیری به
این دلیل ارسطو را جدی میگیرد که تاریخ برای
ارسطو مهم است .در واقع ،تفکر ارسطو انضمامی
است و با زمانهاش پیوند دارد و این ویژگی تفکر
ارسطو از اهمیت تاریخ برای او برمیخیزد« :تفکر
اصیل و جدی ،همواره تفکر معطوف به تاریخ و
حقیقت تاریخی است» (ص.)415
متفکر مرجع و بنیادی که روی فرهنگ و اندیشه
اسالمی تأثیر انکارنشدنی گذاشته است ارسطو
است .بر همین مبنا ،امیری بهصورت جداگانه
اندیشههای مهمترین فیلسوفان اسالمی را در
پیوند با ارسطو مورد بررسی قرار داده است.
ادعای امیری در مورد اندیشه فارابی و نسبت آن
با اندیشه ارسطو این است که میگوید فارابی
عنصر تاریخ و تاریخمندی را در اندیشه ارسطو
مورد غفلت قرار داده است .این کار باعث همان
بحرانی است که امیری از آن نام میبرد ،یعنی
شروع منحنی زوال اندیشه در تاریخ اسالم .به
تعقیب آن ،امیری در مورد ابنسینا و ارسطو
و خصوصا تفکر ابنسینا مینویسد «ابنسینا از
فلسفه به عرفان گذر نکرد بلکه نسلهای بعد از
او اندیشیدن را متوقف کردند و تصوف را بهجای
تفکر نشاندند» (ص  .)212این دومین گام زوال
اندیشه در فرهنگ اسالمی است.
اما آنگاه که امیری از نسبت اندیشه ابنرشد با
ارسطو حرف میزند لحنش سراسر تأسفبرانگیز
و انتقادی است .از این لحاظ یکی از کسانی که
اندیشهاش بهصورت جدی باید نقد و بررسی
شود ابنرشد است .زیرا اکثریت بحرانهای
فکری و معرفتی در جهان اسالم با ابنرشد آغاز
میشود .امیری در واقع ابنرشد را نمیپسندد.
زیرا ابنرشد بیش از حد شیفته ارسطو بود و از
اینرو جز توصیف و تکرار حرفهایش نتوانست
کار دیگر انجام بدهد .ابنرشد نتوانست با ارسطو
وارد گفتوگو شود و افق حقیقت را گسترش
بدهد .در واقع ابنرشد با به میانکشیدن بحث
دین و فلسفه و رد ابنسینا میراث غرب را دوباره
به خودشان بازگرداند .او نتوانست از اندیشه
ارسطو در جهت گسترش افق حقیقت در جهان

اسالم استفاده کند .ابنرشد نهتنها به انجام این
مهم موفق نشد بلکه در جهت مخالف این کار
قدم برداشت .روی این دالیل اشتباهات ابنرشد
انکارنشدنی است.
شیخ اشراق (سهروردی) گامهای بعدی در جهت
بیموضوعشدن خرد در جهان اسالم را برمیدارد.
اگرچند سهروردی بهصورت کلی منتقد ارسطو
بود اما با اینحال کارهای مهمترین پیرو ارسطو
(ابنسینا) را بسط داد .از طرف دیگر ،شارحین
نامدار سهروردی (شمسالدین شهروزی و
قطبالدین شیرازی) روایت صوفیانه از میراث
او عرضه کردند که این کار نیز گامی بزرگ در
جهت خاموشی چراغ خرد فلسفی در جهان
اسالم است ،گام بزرگ و ماندگار .با اینحال
اشتباه خود سهروردی نیز این است که «به سهم
خود ،به میزانی زیادی زمینه را برای تبدیلشدن
اثولوجیا به کتاب اصلی فلسفی در تمدن اسالمی
مهیا کرد» (ص  .)334کتاب اصلی در فلسفه
اسالمی بایستی متافیزیک ارسطو میبود و نه
اثولوجیای مجعول.
فیلسوف بعدی و تأثیرگذار اسالمی میرداماد
است که برای زندهشدن خرد (تفکر ارسطویی)
در فرهنگ اسالمی تالشهای زیاد کرد و برای
اینکار طرحی در ذهن داشت .اما طرح او از جانب
مالصدرا به خاموشی گرایید .زیرا مالصدرا بیش
از آنکه به ارسطو بهعنوان یک فیلسوف و متفکر
زمانهاش نظر اندازد او را همچون پیامبر میدید
و در صدد ترسیم یک چهره مقدس از او بود.
مالصدرا در جهت پیامبر ساختن ارسطو گامی
بزرگ برداشت .بر این مبنا ،فلسفه خود مالصدرا
نیز «حداکثر نوعی االهیات فلسفی است» (ص
 .)394تالشهای اکثر فیلسوفان اسالمی بعد از
فارابی و ابنسینا اقداماتیاند در جهت آوارگی و
بیخانمانی خرد .آخرین تالشهای ویرانگر و
ن تیمیه
شاید ناخواسته ،در این زمینه کارهای اب 
است« :با ابن تیمیه است که دیگر خردگرایی
کمر راست نمیکند و فهم همگانی جانشین آن
میگردد» (ص .)467حتا میتوان گفت تفسیر
و فهم ابن تیمیه از دین چراغ راه مکتب دیوبند
بوده و از این طریق مبناهای نظری کارهای
گروههای چون طالبان و امثالش بهنحوی به
تفکرات او برمیگردد.
امیری بعد از بررسی سرگذشت تفکر در درون
فرهنگ اسالمی به نظریه آوارگی خرد میرسد.
اما «آوارگی خرد یک وضعیت و خردگرایی
یک امکان است؛ و افروختن شعلههای خرد ،به
مثابهی یک امر ممکن ،مختص به شخص و زمان
خاصی نیست» (ص .)545و به تعقیب آن شرح
وضعیت فعلی ما را از زبان سهروردی اینگونه
توصیف کرده است« :بدترین قرن آن است که
در آن بساط اجتهاد برچیده ،سیر افکار منقطع،
باب مکاشفات بسته و راههای مشاهدات مسدود

اسالم
«اسالم» ،سومین کتاب امیری ،در سال 1394
چاپ شده است .این کتاب سه بخش دارد :بخش
اول ،دین و دانشهای دینی؛ بخش دوم ،فرهنگ
اسالمی و بخش سوم «اسالم معاصر» .کتاب
اسالم بیش از آنکه مسألهی مستقل را مطرح
کند ،ادامهی کتاب دوم امیری است .از اینرو،
طرح سهگانه امیری در کتاب «اسالم» تکمیل
نمیشود .این طرح ظاهرا در کتاب «مخاطرات
خرد» تکمیل شده است.
امیری در کتاب «اسالم» تالش کرده مجددا
انحطاط جوامع اسالمی را مورد پرسش قرار
بدهد .اگر مجاز به پیشگویی باشیم میتوان
گفت کتاب اسالم تمهیدی برای «مخاطرات
خرد» است .زیرا امیری در «خرد آواره» از نوشتن
کتابی حرف میزند که قرار است امکانهای
بازگشت خرد به فرهنگ اسالمی را تبیین کند.
براین مبنا ،و بار دیگر از اهمیت لزوم پیوند داشتن
تفکر با تاریخ مینویسد .اما اینبار بهصورت
مشخصتر لزوم پیوند تفکر با سیاست را بیان
میکند« :هر نوع بحث انتزاعی در نسبت اسالم
و سیاست ،بهدور از بستر تاریخی پیچیدهای که
این بحث در آن شکل گرفته است ،حداکثر نوعی
فرض انتزاعی است .یگانه بحث جدلی در مورد
سیاست در اسالم ،بحث در شرایط تأسیس علم
سیاست در اسالم است ...بحران سیاسی کنونی
تنها با تأسیس علم قدرت/سیاست قابل حل
است» (اسالم ،ص.)275
بحران کنونی جهان اسالم ملموس است ،اما
درک و فهم آن بهراحتی امکانپذیر نیست.
درک بحران فعلی زمانی امکانپذیر است که ما
به گذشته رجوع کنیم ،زیرا ریشههای بحران به
گذشته برمیگردد .نطفههای بحران قبال پرورش
یافته تا اینکه در زمان حاضر متولد میشود.
امیری درک و در خوشبینانهترین حالت برطرف
کردن بحران را منوط به این امر میداند که
باید جوامع اسالمی به درون خودشان مراجعه
کنند« :اگر جهان اسالم ظرفیت اندیشیدن به
انحطاط و توان نگاه کردن توأم با خونسردی به
ژرفای تیرهی درون خود پیدا نکند ،دشوار است
که بتواند برای سه مشکل اساسی خودکامگی
سیاسی ،انحطاط فرهنگی و دینی و فقر و فاقه
اقتصادی که اکنون با آنها دست به گریبان
است ،راه حلی بیابد» (ص.)302
سخن آخر :باور من این است که پروژهی فکری
را که امیری آغاز کرده به نوبه خودش مهم است،
زیرا تفکرش معطوف به «بحران» است و تفکر
به بحران برای ما هم فوریت دارد و هم ضرورت.
امیری ،همانطور که قبال هم تذکر داده شد،
ریشههای بحران را به زمان گذشته برمیگرداند.
البته این یک ادعای صرف نیست بلکه او تا بهحال
در حد قابل قبول این نکته را توضیح داده است.
ما تا زمانیکه به اهمیت تاریخ و سنت پی نبریم
بعید است بتوانیم برای چالشهای زمان حال راه
حل پیدا کنیم .اصوال وضعیت فعلی محصول
گذشته است ،برای همین شناخت گذشته یک
ضرورت است .و این کاری است که امیری در
راستای آن تالش کرده .ایشان ،اگر تا بهحال
نتوانسته راهکار ارائه کند ،حداقل توانسته
ضرورت بازخوانی گذشته را تبیین کند .بنابراین
تا بهحال موفق بوده است .اثر جدید امیری که
از آن انتظار میرود حاوی راهحلها برای بحران
کنونی در جهان اسالم باشد ،و یا حداقل بعضی
چالشها را آسیبشناسی کرده باشد ،توقعات
زیادی را در پی دارد .انتظار میرود «مخاطرات
خرد» خوانده شود و «گفتوگو» خلق کند!

