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طرح کانادا و ۵۷ کشور 
دیگر برای پایان دادن 

به »بازداشت خودسرانه« 
اتباع خارجی

آغاز مانور دریایی ایران 
و روسیه در اقیانوس هند 
با شعار »امنیت 
تجارت دریایی« صفحه 6صفحه 6

ناتو  است.  مهمی  روزی  امروز،  افغانستان  برای 
استراتژیک  نظامی  همکار  سازمان  مهم ترین 
برای  است  قرار  دوروزه  نشست  در  افغانستان 
بگیرد.  تصمیم  افغانستان  از  رفتن  یا  ماندن 
وزرای  حضور  با  چهارشنبه  امروز  نشست  این 
ناتو  می شود.  شروع  ناتو  عضو  کشورهای 
نظامی  زمینه ی  در  همکار  سازمان  مهم ترین 
در افغانستان است. این سازمان در حال حاضر 
مسئولیت شان  که  دارد  نظامی  نیروی  هزار  ده 
افغانستان است.  نیروهای  از  آموزش و حمایت 
برای  بی بدیل  پشتیبان  ناتو  دیگر،  عبارت  به 
نیروهای امنیتی افغانستان است. نقش حمایتی 
از نظر  افغانستان هم  نیروهای رزمی  برای  ناتو 
بسیار  سیاسی  چشم انداز  از  هم  و  استراتژیک 
حایز اهمیت است. در طول نزدیک به دو دهه ی 
بار  از  بزرگی  بخش  طرف  یک  از  ناتو  گذشته 
بر  افغانستان  در  را  تروریزم  با  مبارزه  و  جنگ 
دوش کشیده و از سوی دیگر، توانایی نیروهای 
و  مالی  کمک های  محصول  افغانستان  امنیتی 
ناتو  که  زمانی  از  است.  سازمان  این  حمایتی 
مأموریت رزمی خود را کنار گذاشت و نیروهای 
جنگ  مدیریت  تنهایی  به  افغانستان  امنیتی 
بردوش  را  افغانستان  را  تروریزم  با  مبارزه  و 

گرفتند، به رغم نگرانی ها،...
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پرست وزارت مالیه:  سر
معاش آموزگاران و کارمندان 
پایین رتبه ی دولت به صورت قابل 
مالحظه افزایش می یابد

فیفا از وقت ُکشی کمیسیون انتخابات 
در آوردن اصالحات انتخاباتی 
ابراز نگرانی کرد

صفحه 8
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اطالعات روز: محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت 
مالیه ی کشور می گوید که معاشات آموزگاران و...

رساسیمیگ طالبان

نقش رسانه ها در روند صلح کنیا
برای وقایع یا درگیری های خاص بسیار اساسی شده است.
از آنجا که امکان استفاده از رسانه ها برای بسیج توده ای 
سهم  صلح  ایجاد  در  باید  دارد،  وجود  جنگ  زمان  در 
رسانه ای  نهادهای  کنیا  در  طوری که  کنند.  ایفا  را  خود 
دهند  پوشش  را طوری  انتخابات ۲۰۰۷  گرفتند  تصمیم 
که زمینه ی  مداخالت رسانه در روند صلح را فراهم کنند. 

برآیند کار نهادهای رسانه ای تأثیر | صفحه 4

به عنوان  قضاییه  و  مجریه  مقننه،  قوه ی  از  بعد  رسانه ها 
گذشت  با  می شوند.  تلقی  جامعه  دولت/  چهارم  رکن 
زمان، تأثیر رسانه ها بر زندگی اجتماعی همچنان در حال 
افزایش است. رسانه ها به  دلیل نفوذی که بر جامعه دارند، 
می توانند نقش به سزایی در ایجاد صلح داشته باشند. در 
انتخابات  طول  در  اصلی  عناصر  از  یکی  رسانه ها  کنیا، 
بودند. نقش رسانه ها در ایجاد صلح یا ایجاد راه حل پایدار 

چگونه »بلینگ کت« 
روزنامه نگاری تحقیقی را 

متحول می کند؟
در  بلینگ کت  تحقیقی  روزنامه نگاری  کوچک  گروه 
داشته   چشم گیری  دست آوردهای  سال  شش  این 
است؛ از افشای نام مأموران روسی که »سرگئی« و 
بریتانیا  در  »نوویچوک«  گاز  با  را  اسکریپال«  »یولیا 
نام  افشای  بعد  سال  چند  تا  گرفته  کردند  مسموم 
افرادی که در حمله مشابهی بر چهره مخالف پوتین، 
»الکسی ناوالنی«، در سیبری روسیه دست داشتند. 
سرنگونی  پرونده  شامل  بلینگ کت  تحقیقات  سایر 
سالح  از  استفاده  اوکراین،  فراز  بر   MH17 پرواز 
شیمیایی در سوریه، حمالت هوایی علیه غیرنظامیان 
در یمن و فعالیت های آشوب گران راست افراطی در 
اطالع رسانی  در  بلینگ کت  می شود.  متحده  ایاالت 
درباره  ی قضایای مشابه اغلب پیشگام بقیه بوده است 
و از سازمان های خبری  جاافتاده و برخوردار از منابع 

بهتر و حتا گاه سازمان های استخباراتی...
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بحث هویت در افغانستان به نزاع دامنه داری تبدیل شده 
است. تعمیم هویت یک قوم، یعنی »افغان«،  بر اقوام دیگر 
بستر اصلی شکل گیری و تداوم این نزاع است. با آن که در 
نفوس  احوال  ثبت  قانون  غنی  محمداشرف   1393 سال 
مصوب مجلس نمایندگان را توشیح کرد و این قانون نافذ 

شده بود، اما بعد از مدتی در زمانی که | صفحه 4

نزاع هویت و مصالحه ی ملی

امور  در  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  روز:  اطالعات 
فرمانده  معاون  وین،  سو  با  تماس  طی  میانمار، 

حکومت نظامی این کشور،...
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هفت پولیس 
در انفجار ماین 

طالبان در فاریاب 
کشته شدند

هشدار سازمان ملل به حکومت 
نظامی میانمار در مورد »پیامدهای 
سنگین« سرکوب اعتراضات مردمی

نیروهای ویژه ی 
ارتش ۴۲ نفر را 

از یک زندان 
طالبان در بغالن 

آزاد کردند

دبیرکل ناتو: 

افغانستان را پیش از 
زمان مناسب ترک نمی کنیم
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دوباره هرگز به النه ی امن تروریزم بین المللی 
تبدیل نشود، کمک می کنیم.«

براساس توافق نامه ی صلح امریکا با طالبان، 
ماه می سال  در  نیروهای خارجی  بود  قرار 
کنند.  ترک  را  افغانستان  میالدی  جاری 
طالبان تعهد سپرده بودند که روابط با دیگر 
گروه های تروریستی از جمله القاعده را قطع 

می کند.
پیشتر  اما  ناتو  و  امریکایی  مقام های 
تعهدات شان  به  طالبان  که  بودند  گفته 
به  که  گفته اند  اما  طالبان  نکرده اند.  عمل 
عمل  آن را  و  اند  متعهد  دوحه  توافق نامه ی 

کرده اند.

دبیرکل ناتو همچنان از گروه طالبان خواسته 
به  و  دهند  کاهش  را  خشونت ها  که  است 
گروه های  با  رابطه  قطع  برای  تعهدات شان 

تروریستی دیگر عمل کنند.
از  پس  نیز  جاری  سال  جدی   ۲9 در  او 
تماس تلفنی با رییس جمهور اشرف غنی، در 
درباره ی  ناتو  نوشته است که موضع  تویتی 
نیروهای  حضور  و  نکرده  تغییر  افغانستان 
این سازمان در افغانستان مبتنی بر شرایط 

خواهد بود.
استولتنبرگ نوشته بود: »حضور ما مبتنی بر 
شرایط است. ما همچنان به نیروهای امنیتی 
افغانستان برای اطمینان از این که این کشور 

افغانستان حضور داشته باشند، اما این کشور 
نیز ترک نخواهند  از زمان مناسب  را پیش 

کرد.
ناتو  که  است  گفته  همچنان  استولتنبرگ 
و  می کند  حمایت  افغانستان  صلح  روند  از 
نیروهای  از  حمایت  به  صلح  به  رسیدن  تا 

امنیتی افغانستان نیز ادامه می دهد.
افغانستان  در  ناتو  حضور  او،  گفته ی  به 
است.  شده  تنظیم  صلح  به  تعهد  براساس 
افغانستان و گروه  او در عین حال از دولت 
طالبان خواسته است که از فرصت تاریخی 
پیش آمده استفاده کرده و پیشرفت در روند 

صلح را سرعت بدهند. 

دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس  روز:  اطالعات 
)ناتو(  شمالی  اتالنتیک  پیمان  سازمان 
می گوید که نیروهای ناتو افغانستان را پیش 

از زمان مناسب ترک نخواهند کرد.
استولتنبرگ این اظهارات را یک روز پیش 
ناتو مطرح  از برگزاری نشست وزیران دفاع 
برای دو  این نشست قرار است  کرده است. 
روز چهارشنبه و پنج شنبه )۲9 و 3۰ دلو( 
به صورت آنالین برگزار شود. در این نشست 
بررسی  عراق  و  افغانستان  در  ناتو  مأموریت 

می شود.
از متحدان  ناتو گفته که هیچ یک  دبیرکل 
در  الزم  زمان  از  بیش  نمی خواهند  ناتو 

دبریکل ناتو: 

افغانستان را پیش از زمان مناسب ترک نمی کنیم امنیتی  نیروهای  ایستادگی  انصافا 
ستایش  قابل  تروریزم  علیه  افغانستان 
است. نقش ناتو در این توانایی چشم گیر 

بوده است. 
بسیار  بخِش  سه  در  افغانستان  و  ناتو 
مهم و استراتژیک با هم دادوستد دارند؛ 
نیروهای  از  مالی  حمایت  قاطع،  حمایت 
درازمدت.  همکاری  و  افغانستان  امنیتی 
ناتو  دفاع  وزرای  نشست  پیامد  بنابراین، 
نقطه ی  و  سرنوشت ساز  افغانستان  برای 
است.  افغانستان  آینده ی  برای  عطف 
تصمیم  دوروزه  نشست  این  در  ناتو  اگر 
معنای  به  بماند،  افغانستان  در  بگیرند 
ادامه ی همکاری استراتژیک این سازمان 
است که  این  واقعیت  است.  افغانستان  با 
ناتو  همکاری  نیازمند  افغانستان  هنوز 
سازمان  این  پای  که  چیزی  زیرا  است. 
از  قدرت مندتر  کشاند،  افغانستان  به  را 
طالبان.  و  تروریزم  است:  شده  گذشته 
پیش از نشست، خبر خوب این است که 
نیروهای  است  گفته  دیروز  ناتو  دبیرکل 
مناسب  زمان  از  پیش  را  افغانستان  ناتو 
ترک نخواهند کرد. واقعیت این است که 
برای  مناسبی  زمان  اصال  حاضر  حال  در 
ترک افغانستان نیست. هنوز روایت اصلی 
در افغانستان جنگ است و در این جنگ 
نیروهای امنیتی افغانستان نیازمند تجهیز 

و مشوره  اند. 
خشونت،  ادامه  بر  اصرار  به دلیل  طالبان 
دور  می برند.  بین  از  را  صلح  فرصت 
در  عمال  بین االفغانی  مذاکرات  دوم 
روزها  این  طالبان  است.  متوقف  دوحه 
برنامه ریزی  جنگ  برای  صلح  از  بیشتر 
برای  گروه  این  جنگ جوهای  می کنند. 
آماده  بهار پیش رو  یک جنگ خونین در 
از  منفی  ارزیابی  آن  از  مهم تر  می شوند. 
در  گروه  این  تعهدات  به  طالبان  پا بندی 
است. طالبان  امریکا  با  توافق نامه ی صلح 
در طول یک سال گذشته از زمان امضای 
توافق نامه ی صلح نه خشونت ها را کاهش 
قطع  برای  تعهدات شان  به  نه  و  داده اند 
بین المللی  تروریستی  گروه های  با  رابطه 
نیروهای  تمامی  خروج  کرده اند.  عمل 
سال  می  ماه  در  افغانستان  از  خارجی 
تعهدات طالبان  به  واقع منوط  جاری در 
این  در  وعده هایش  به  طالبان  گروه  بود. 
قطع  و  خشونت  کاهش  جمله  از  توافق 

روابط با القاعده عمل نکرده است.
تصمیم  احتمال  از  طالبان  سراسیمگی 
در  ناتو  و  خارجی  نیروهای  ماندن 
افغانستان قابل درک است. زیرا این گروه 
منتظر این خروج بودند تا به قدرت برسند. 
برادر،  عبدالغنی  مال  سرگشاده ی  نامه ی 
معاون سیاسی طالبان به مردم امریکا از 
گروه  این  رهبران  است.  سراسیمگی  سر 
زمین  در  برای شان  که  سرخ  و  سبز  باغ 
افغانستان ترسیم کرده  بودند، در حال از 
یک  نتیجه ی  کار  این  است.  دست رفتن 
اشتباه محاسباتی است. در طول مذاکرات 
دو سال گذشته طالبان اندک کاهشی در 
خوبی  میانه ی  هنوز  طالبان  نداد.  جنگ 
با انعطاف پذیری که می تواند اساسی ترین 
شرِط هرگونه مذاکره باشد، ندارد. رویکرد 
با  مغایرت  در  گروه  این  جنگ طلبانه ی 
گروه  این  رهبر  اکنون  که  است  ادعایی 
امریکا  شهروندان  به  خود  نامه ی  در 
می گوید. در نامه آمده است که مسأله ی 
نمی شود  حل  قدرت  و  زور  با  افغانستان 
صلح  به  یکدیگر  با  تفاهم  در  افغان ها  و 
و امنیت خواهند رسید. این چیزی است 
که طالبان در عمل به آن باور ندارند. این 
رویکرد جنگ طلبانه است که هم فرصت 
سازش و هم زمینه ی امنیت را مخدوش 
می کند. خالصه کالم، جهان فهمیده  که 
طالبان بیشتر از صلح در پی جنگ است و 
به این درک رسیده که طالبان گروه قابل 

اعتمادی نیست.

توجه به وضعیت موجود کشور با چالش های 
فراوانی مواجه خواهد بود و نتیجه ی آن نیز 

مشکل ساز می باشد.
فیفا در بخشی از این اعالمیه گفته است که 
پس از انتخابات ریاست جمهوری و براساس 
مختلف  مراحل  از  خود  نظارتی  یافته های 
روند انتخابات، چندین بسته ی پیشنهادی را 
در مورد اصالح حقوقی، تخنیکی و کادری، 
استفاده از بیومتریک و تغییر نظام انتخاباتی 
شریک  انتخاباتی  کمیسیون های  با  و  تهیه 
اقدام اساسی  تا کنون هیچ  اما  کرده است، 

در این زمینه صورت نگرفته است.
ایـن درحالی اسـت که کمیسـیون مسـتقل 
برگـزاری  بـرای  آمادگی هـا  از  انتخابـات 
میـزان  مـاه  و  داده  انتخابـات خبـر  چهـار 
سـال 1۴۰۰ خورشـیدی را بـرای برگـزاری 
پیشـنهاد  حکومـت  بـه  انتخابات هـا  ایـن 

کـرده اسـت.

برای  امریکا  ویژه ی  بازرس  پیش،  چندی 
بازسازی افغانستان )سیگار( نیز در گزارشی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  بود  گفته 
افغانستان همواره از ضعف رهبری، کارمندان 
بدون صالحیت، حداقل پاسخ گویی در برابر 
تقلب و کوتاهی ها و ساختار نامناسب برای 
رنج  همچنان  و  برده  رنج  تصمیم گیری 

می برد.
از سوی هم، فیفا گفته است که کمیسیون 
مستقل انتخابات به جای کار و تمرکز روی 
اصالحات انتخاباتی که یک پیش شرط برای 
برگزاری انتخابات خوب است، به برنامه ریزی 
انتخابات )انتخابات پارلمانی  برگزاری چهار 
انتخابات  انتخابات شوراهای والیتی،  غزنی، 
شاروالی  انتخابات  و  ولسوالی  شوراهای 

شهرهای بزرگ( تمرکز کرده است.
انتخابات  کمیسیون  کار  این  فیفا،  باور  به 
با  و  انتخاباتی  الزم  اصالحات  آوردن  بدون 

با  انتخابات  کمیسیون  اعالمیه،  از  نقل  به 
گذشت چندین ماه، تا کنون نتوانسته است 
طرح خود در مورد تعدیل قانون انتخابات که 
انتخاباتی  اصالحات  مالحظه ی  قابل  بخش 
اصالحات  برای  را  راه  و  تشکیل می دهد  را 

حقوقی انتخابات باز می کند، نهایی کند.
انتخابات  کمیسیون  که  است  افزوده  فیفا 
استفاده  با  ماه گذشته می توانست  در چند 
تعدیل  مورد  در  جامعی  طرح  ُفرصت،  از 
قانون انتخابات ترتیب و برای طی مراحل به 
وزارت عدلیه ارائه کند، درحالی که موفق به 

انجام این کار نیز نشده است.
و  »ضعف  است:  آمده  فیفا  اعالمیه ی  در 
طرح  نهایی سازی  در  کمیسیون  ناتوانی 
تعدیل قانون انتخابات و ارائه ی آن به وزارت 
عدلیه زمینه را برای تداوم وضعیت موجود 
و ُگنگ ماندن سرنوشت اصالحات انتخاباتی 

مساعد می سازد.«

آزاد  انتخابـات  مؤسسـه ی  روز:  اطالعـات 
و عادالنـه ی افغانسـتان )فیفـا( نسـبت بـه 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  وقت ُکشـی 
در ارائـه ی طـرح تعدیـل قانـون انتخابـات 
و آوردن اصالحـات انتخاباتـی ابـراز نگرانـی 

کـرده اسـت.
فیفا گفته است که ادامه ی این وضعیت روی 
نسبت  مردم  اعتماد  احیای  انتخابات،  روند 
انتخابات، کسب کمک های جهانی برای  به 
انتخابات ها،  نتیجه ی  و  انتخابات  برگزاری 

تأثیر منفی می گذارد.
در اعالمیه ی فیفا که دیروز )سه شنبه، ۲۸ 
دلو( منتشر شده، آمده است که کمیسیون 
مسئول  نهاد  به عنوان  انتخابات  مستقل 
انتخابات، هیچ  برگزاری و مدیریت کننده ی 
برای  را  راه  قابل مالحظه که  اساسی  اقدام 
روی دست  کند،  باز  انتخاباتی  اصالحات 

نگرفته است.

فیفا از وقت ُکیش کمیسیون انتخابات در آوردن اصالحات انتخابایت ابراز نگراین کرد

براساس  و  شود  کم  نیز    »»Superskill
رتب معاشات به معاش مأمورین، آموزگاران، 
و  متقاعدین  سربازان،  شهدا،  خانواده های 

اجیران افزوده شود.
رییس  رحمانی،  میررحمان  آن،  به دنبال 
اعالم کرد  تاریخ ۲۴ جدی  این مجلس در 
دولت  کارکنان  معاشات  یکسان سازی  که 
تا  و  است  نمایندگان  مجلس  »خط سرخ« 
زمانی که حکومت به درخواست آموزگاران، 
و  متقاعدین  سربازان،   شهدا،  خانواده های 
اجیران مبنی بر یکسان سازی معاشات شان 
بودجه ی  طرح  مجلس  این  نکند،  تمکین 

سال 1۴۰۰ مالی را تصویب نمی کند.
طرح  بار  دو  تاکنون  نمایندگان  مجلس 
بودجه ی سال مالی 1۴۰۰ را رد کرده است.

تا  پنج  حدود  دیگر  مصارف  و  »ان تی ای« 
شش میلیارد افغانی به این ُکد اضافه شود.

جدی   1۷ تاریخ  در  نمایندگان  مجلس 
حقوق  یکسان سازی  برای  را  طرحی 
کارمندان دولت را تأیید کرد و از حکومت 
سال  بودجه ی  طرح  در  را  آن  که  خواست 

مالی 1۴۰۰ بگنجاند.
برای  که  است  پیشنهاد شده  این طرح  در 
مأمورین،  حقوق  و  معاش  یکسان سازی 
سربازان،   شهدا،  خانواده های  آموزگاران، 
متقاعدین و اجیران به خاطر تأمین عدالت 
اجتماعی از ُکدهای پالیسی »91« و »9۲« 

براساس رتب معاشات افزوده شود.
که  است  آمده  طرح  این  در  همچنان 
 NTA«، »CBR«،« سیستم  معاشات 

دولت،  غیرنظامی  پایین رتبه ی  کارمندان  و 
بکاهد.

 ۲3( پیش  روز  پنج  مالیه  وزارت  سرپرست 
کابل  در  خبری  نشست  یک  در  نیز  دلو( 
گفت که براساس درخواست پارلمان کشور، 
حکومت با درنظرداشت امکانات مالی خود، 
معاشات آموزگاران و کارمندان پایین رتبه ی 
افزایش  بودجه  سوم  مسوده ی  در  را  دولت 

داده است.
در  معاشات  افزایش  برای  که  افزود  او 
اختصاصی  ُکد  یک  بودجه،  سوم  مسوده ی 
میلیارد   1.۷ هم اکنون  آن  در  و  ایجاد 
افغانی مدنظر گرفته شده است. محمدخالد 
بررسی  تا  که  کرد  امیدواری  ابراز  پاینده 
بودجه ی وسط سال، از صرفه جویی معاشات 

اطالعات روز: محمدخالد پاینده، سرپرست 
معاشات  که  می گوید  مالیه ی کشور  وزارت 
پایین رتبه ی  کارمندان  و  آموزگاران 
 ،1۴۰۰ مالی  سال  در  دولت  غیرنظامی 

به صورت »قابل مالحظه« افزایش می یابد.
آقای پاینده ناوقت دو شب پیش )دوشنبه، 
برای  که  است  گفته  تویتی  در  دلو(   ۲۷
و  معاشات  آنان،  معاشات  ازدیاد  تمویل 
تعداد مشاورین داخلی )ان تی ای( بررسی و 

کاهش می یابد.
حکومت  که  است  افزوده  همچنان  او 
معاشات  از  تا  است  مصمم  افغانستان 
و  رییس جمهور  معاونین  رییس جمهور، 
مصارف  سایر  و  حکومت  کابینه ی  اعضای 
به منظور تمویل ازدیاد معاشات آموزگاران 

پرست وزارت مالیه:  رس
معاش آموزگاران و کارمندان پاینی رتبه ی دولت به صورت قابل مالحظه افزایش می یابد

یاب کشته شدند هفت پولیس در انفجار ماین طالبان در فار
بوده است.

سخن گوی فرماندهی پولیس فاریاب گفت که این ماین توسط 
جنگ جویان طالبان جاسازی شده بود.

او همچنان افزود که پس از این انفجار، درگیری نیز میان طالبان 
و نیروهای پولیس در بازار ولسوالی المار به وقوع پیوسته است. 
او، در جریان این درگیری که حدود یک ساعت به  به گفته ی 
و  کشته  طالبان  جنگ جوی  ده  دست کم  است،  کشیده  درازا 

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

بخش هایی از این والیت از جمله ولسوالی المار حضور و فعالیت گسترده دارند.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت فاریاب تأیید می کنند 
این  المار  انفجار ماین کنارجاده ای در ولسوالی  نتیجه ی  که در 

والیت، هفت نیروی پولیس کشته شده اند.
دیروز  فاریاب  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  یورش،  عبدالکریم 
)سه شنبه، ۲۸ دلو( به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد 
حوالی ساعت 3:۰۰ پس از چاشت دو روز پیش در بازار ولسوالی 

المار رخ داده است.
آقای یورش افزود که این رویداد ناشی از برخورد یک عراده تانک »هاموی« پولیس ملی 
با ماین کنارجاده ای بوده است. به گفته ی او، این رویداد زمانی رخ داده است که یک 
قطار اکماالتی پولیس از شهر میمنه، مرکز فاریاب به طرف ولسوالی المار در حرکت 

نریوهای ویژه ی ارتش ۴۲ نفر را از یک زندان طالبان در بغالن آزاد کردند
قول اردوی ۲1۷ پامیر همچنان گفته است که نیروهای ویژه ی 
تخریب  کامال  را  طالبان  زندان  عملیات  این  جریان  در  ارتش 

کرده اند. 
دومین  این  اخیر،  ماه  دو  در  اردو،  قول  این  معلومات  براساس 
زندان طالبان در بغالن است که از سوی نیروهای ویژه ی ارتش 

تخریب و شماری از زندانیان آزاد شده اند.
در هشـتم مـاه جـاری نیـز نیروهـای کمانـدو 3۲ نفر به شـمول 
1۲ نظامـی و ۲۰ غیرنظامـی را از یـک زنـدان طالبان در سـاحه ی »دند شـهاب الدین« 

شـهر پل خمـری آزاد کـرده بودند.

اطالعات روز: قول اردوی ۲1۷ پامیر مستقر در والیت قندوز اعالم 
کرده است که نیروهای ویژه ی ارتش، ۴۲ نظامی و غیرنظامی را 

از یک زندان گروه طالبان در والیت بغالن آزاد کرده اند.
در اعالمیه ی این قول اردو آمده است که نیروهای ویژه ی ارتش 
این افراد را دو شب پیش )دوشنبه، ۲۷ دلو( از زندان طالبان در 
آزاد  بغالن  والیت  مرکزی  بغالن  ولسوالی  »نوروزک«  ساحه ی 

کرده اند.
شامل  غیرنظامی   1۷ و  پولیس  سرباز   19 ارتش،  سرباز  شش  اعالمیه،  از  نقل  به 

آزادشدگان اند. 
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وجود دارد که به سواالتش پاسخ می دهد. بیشتر 
این شواهد از خود ارتش سوریه به  دست می آید؛ 
افراد  این  که  می دهد  نشان  قویا  که  شواهدی 
را  آگست  حمله 1۲  که  بودند  اسد  به  وابسته 

انجام دادند، نه شورشیان مخالف اسد.«
او در ادامه نوشت: »از زمان حمله من و دیگران 
درحال مطالعه حجم بزرگی از اطالعات منبع باز 
منتشرشده در سایت های انترنتی مانند یوتیوب، 
آنچه  مورد  در  که  هستیم  تویتر  و  فیسبوک 
مدارک  افتاده،  اتفاق  دمشق  حومه  در  روز  آن 
نه تنها  این اطالعات  به  دست می دهد.  بیشتری 
بسیاری از سواالتی را که در مقاله هرش مطرح 
واقع  سایر  درباره  ی  بلکه  می دهد،  پاسخ  شده، 
جنگ سوریه نیز امکان درک بیشتری را فراهم 

می آورد.«
شواهد جمع آوری شده توسط هیگینز و دیگران 
بحث  مورد  بسیار  اجتماعی  رسانه های  در 
قرار گرفته بود؛ تا حدی که هرکسی به دنبال 
اطالعات درباره  ی حمله غوطه در فضای آنالین 
هرش  ظاهرا  اما  داشت.  خبر  آن  از  حتما  بود، 
متوجه نشده بود. او در ایمیلی نوشت: »من یک 
آدم ضد تکنولوژی هستم... با انترنت زیاد سروکار 

ندارم.«
استفاده  تحقیقش  کار  انترنت در  از  اگر  هرش 
منابع  ادعاهای  می توانست  شاید  می کرد، 
استخباراتی اش را راستی آزمایی کند. مثال چند 
دقیقه جست وجو در انترنت درباره  ی سارین به 
او می گفت که دست یابی شورشیان )یا در واقع 
کسی غیر از دولت( به این ماده به مقداری که 
برای حمله غوطه کافی باشد، تقریبا غیرممکن 

است.
هرش در مقاله دیگری درباره  ی سوریه و با تمرکز 
بر حمله با استفاده از سارین به منطقه »خان 
»مشاور  از  نقل  به   ،۲۰1۷ سال  در  شیخون« 
ذکر  نامش  که  امریکا«  اطالعاتی  جامعه  ارشد 
نشده است، گفت که هیچ حمله شیمیایی در 
نوشت که  او  است.  نگرفته  منطقه صورت  این 
معمولی  بمب  یک  با  اشتباها  سوری  نیروهای 
یک فروشگاه »کود، مواد ضدعفونی کننده و سایر 
کاالهای از این دست« را هدف قرار داده اند که 
باعث »اثرات شیمیایی مشابه اثرات سارین« شده 
است. در این مورد نیز هرش با چند جست وجوی 
این  علمی  نظر  از  که  می شد  متوجه  انترنتی 

استداللش مزخرف است.

در  تحول  اطالع رسانی،  از  زدایی  راز 
روزنامه نگاری

برخورد روش های هیگینز و هرش نکته مهم تری 
را برجسته می کند: این که تکنولوژی باعث تغییر 
و  می شود  مردم  و  روزنامه نگاران  بین  روابط 

شکاف بین این دو طبقه را پل می زند.
سبک قدیمی روزنامه نگاران )که هرش نماینده 
برجسته آن است( نخبه گرایانه است و با توجه 
به پیشرفت  تکنولوژی و وضعیت کنونی جهان 
داده  دست  از  را  خود  تأثیر  روزنامه نگاران،  و 
است. سبک قدیمی روند اطالع  رسانی را رازگونه 
ایجاد  سد  مردم  و  خبرنگار  بین  و  می سازد 
می کند. با این که مردم ممکن است تحت تأثیر 
قرار  محرمانه  منابع  به  روزنامه نگار  دسترسی 
بگیرند، اما روزنامه نگار در این روند به ندرت در 
موقعیتی قرار می گیرد که خود بتواند شواهد را 

ارزیابی و راستی آزمایی کند.
روزنامه نگارانی  روش  برعکس  بلینگ کت  روش 
همچون هرش است؛ بلینگ کت به جای اتکای 
صرف به منابع سنتی، بر همکاری، برابری طلبی 
و مهم تر از آن شفافیت تأکید دارد. مردم باید 
ببینند که روزنامه نگار تحقیقی چگونه  بتوانند 
یافته های خود را به  دست می آورد، نیازی به اتکا 

بر کلمات منابع اطالعاتی ناشناس نیست.
انحصاری  را  خود  تکنیک های  بلینگ کت 
نمی داند، بلکه دیگران را نیز به استفاده از آن 
ترغیب می کند. این گروه در تحقیقات خود با 
سازمان های خبری متعدد همکاری کرده است. 
بلینگ کت کارگاه های آموزشی را برگزار می کند 
و فهرست آموزش های آنالین در وب سایتش هر 
این آموزش ها  روز طوالنی تر می شود. در میان 
تشخیص  نرم افزار  از  استفاده  برای  رهنمودی 
برای  عکس  معکوس  جست وجوی  و  چهره 
این که در یک جنگ کدام جنگ جوها  بررسی 
وابسته به کدام طرف است و نیز برای ردیابی 

حرکت هواپیماها و غیره در دسترس است.
پخش و اشاعه دانِش استفاده از این تکنیک ها 
از  یکی  آن ها،  از  استفاده  به  دیگران  تشویق  و 
فعالیت های کم تر موردتوجه بلینگ کت است، اما 
در عصری که تئوری توطئه و شایعه پراکنی بیداد 
می کند، برای روزنامه نگاری و اطالع رسانی بسیار 

حیاتی است.

این  است.  گذاشته  تویتر  در  دنبال کنندگانش 
عکس دقیقا پس از فرود یک هواپیما گرفته شده 
است و ساعت 5 و ۲۴ دقیقه بعدازظهر ۴ مارچ 
هیگینز  است.  گرفته  قرار  انترنت  روی   ۲۰16
را  فرودگاه  خواست  کاربران  از  چالش  این  در 

شناسایی کنند.
اما  بیان نمی کند  در نگاه اول عکس چیزی را 
نگاهی دقیق تر به آن نشان می دهد که فرودگاه 
چندین  است.  شلوغ  فرودگاه  یک  موردنظر 
روشن  چراغ های  با  دور  فاصله  در  هواپیما 
دیده می شوند که نشان می دهد در صف پرواز 
بیان گر  نیز  خورشید  موقعیت  و  ایستاده اند 
ما  یافته ها  این  با  است.  غروب  به  نزدیک شدن 
متوجه می شویم که باید به دنبال فرودگاه بزرگ 
در موقعیتی بر روی زمین باشیم که خورشید در 
آن کمی بعد از ساعت 5 و ۲۴ دقیقه بعدازظهر 
روز ۴ مارچ غروب می کند. نقطه ای از زمین که 
در آن خورشید در تاریخ ۴ مارچ بعد از ساعت 
جایی  در  احتماال  کند،  غروب  دقیقه  و ۲۴   5
در لندن است، زیرا یک جست وجوی ساده در 
گوگول تأیید می کند که خورشید در ۴ مارچ در 
لندن فقط چند دقیقه بعد از لحظه گرفتن عکس 
)5 و ۲۴ دقیقه( در 5 و ۴۷ دقیقه غروب می کند.

را  ساختمانی  همچنین  عکس  بزرگ نمایی 
نشان می دهد )در فاصله دور، سمت راست( که 
سقفش از بقیه ساختمان ها متمایز است. بازهم 
جست وجوی ساده در گوگل در مورد عکس از 
ترمینال های فرودگاه ها در لندن، نشان می دهد 
را  ترمینال ۲ »لندن هیترو«  که تصویر سقف 

نشان می دهد.

ردیابی موشک انداز روسی
یکی از چشم گیرترین دست آوردهای بلینگ کت 
تفصیل  به  کتاب  در  )که  موقعیت یابی  کار  در 
یک  حرکت  ردیابی  است(،  شده  داده  شرح 
موشک انداز روسی نوع »بوک« بود که در سقوط 
پرواز MH17 بر فراز اوکراین در سال ۲۰1۴ 

نقش داشته است.
این حمله در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان 
خوب  شانس  از  که  داد  رخ  روسیه  طرفدار 
از  دارند  عادت  آن  در  محلی  مردم  بلینگ کت 
تجزیه طلبان  طرفدار  نظامیان  جنگ افزارهای 
عکس و ویدیو بگیرند. بلینگ کت با موقعیت یابی 

۲۰1۴ و ۲۰15به ترتیب گفت: »انترنت برود به 
جهنم... به هیچ چیز بند و واز نیست... ما باید 
کنیم...  متوقف  را  دیجیتال  سم  این  نوشیدن 
اعتیاد ما به انترنت مانند اعتیاد به مخدرات مضر 
است... یک مشکل انترنت این است که به هرکس 
را  روزنامه نگاری  اخالقی  قوانین  می دهد  اجازه 

زیرپا کند.«
مخالف  را  خودش  که  کسی  به  عنوان  فیسک 
کار  در  منبع  به  عنوان  انترنت  از  استفاده 
روزنامه نگاری معرفی کرده بود، ادعا کرد که به 
چاپی  نسخه  مرور  واسطه  به  کار  این  خطرات 
صفحات وب ارائه شده به وی توسط دوستانش، 
پی برده است. با این حال، او اعتراف کرد که از 
البته ظاهرا فقط برای  ایمیل استفاده می کند، 

برقراری ارتباط با ویراستارش.
موضع گیری مخالف فیسک در رابطه به استفاده 
از انترنت به  عنوان منبع، امر تعجب آوری نیست، 
روزنامه نگاری  سبک  از  بارزی  نمونه ی  او  زیرا 
و  بود  واقعه«  محل  در  »روزنامه نگار  سنتِی 
جنگی  مناطق  به  یادداشتش  دفترچه ی  با 
خاورمیانه می رفت. اما این سبک با تمام ارزشی 
یک  است.  مواجه  محدودیت هایی  با  دارد،  که 
گزارش گر همزمان فقط می تواند در یک مکان 
سایر  به  دسترسی اش  و  باشد  داشته  حضور 
یک  ولی  است.  محدود  اغلب  درگیری  مناطق 
گزارش گر می تواند با نظارت بر عکس ها و فیلم ها 
و در کل محتوای خبری که توسط کاربران )که 
تلفن همراه شان آن ها را به خبرنگار تبدیل کرده 
است( در رسانه های اجتماعی بارگذاری می شود، 

اطالعات بیشتری را به  دست آورد.
»روزنامه نگارانی  می نویسد:  کتابش  در  هیگینز 
پوشش  را  جنگی  مناطق  تحوالت  امروزه  که 
است،  دشوار  آن  به  دسترسی  که  می دهند 
اگر انبوه شواهد آنالین را که برای کارشان در 
دسترس است نادیده بگیرند، دچار سهل انگاری 
شده اند. هنوز چیزی نمی تواند جای اطالع رسانی 

سنتی را بگیرد، اما این شیوه ناقص است.«

موقعیت یابی
یکی از تکنیک هایی که به طور گسترده توسط 
موقعیت یابی  می شود  استفاده  بلینگ کت 
در  که  نقطه ای  شناسایی  است؛  جغرافیایی 
آن یک عکس یا ویدیو گرفته شده است. این 
نمادهای  به صورت  را  سرنخ هایی  اغلب  کار 
جغرافیایی  ویژگی هایی  یا  منطقه  و  شهر  یک 
نقطه ی موردنظر به  دست می دهد. وقتی نقطه ی 
موردنظر بر روی نقشه شناسایی شد، جمع آوری 
سایر اطالعات ساده تر می شود. برای مثال جهت 
سایه ها می تواند ساعتی از روز را که در عکس 
بقایای  موردنظر گرفته شده است، نشان دهد. 
انفجار یا زاویه اصابت یک راکت می تواند جهتی 

را که از آن شلیک شده است، نشان دهد.
که  می کند  ترغیب  را  دیگران  اغلب  هیگینز 
شانس شان را در این کار بیآزمایند. تصویر زیر 
عکسی است که او به  عنوان چالش آنالین برای 

گروه کوچک روزنامه نگاری تحقیقی بلینگ کت در 
این شش سال دست آوردهای چشم گیری داشته  
است؛ از افشای نام مأموران روسی که »سرگئی« 
در  »نوویچوک«  گاز  با  را  اسکریپال«  »یولیا  و 
بریتانیا مسموم کردند گرفته تا چند سال بعد 
افشای نام افرادی که در حمله مشابهی بر چهره 
سیبری  در  ناوالنی«،  »الکسی  پوتین،  مخالف 
روسیه دست داشتند. سایر تحقیقات بلینگ کت 
فراز  بر   MH17 پرواز پرونده سرنگونی  شامل 
اوکراین، استفاده از سالح شیمیایی در سوریه، 
و  یمن  در  غیرنظامیان  علیه  هوایی  حمالت 
فعالیت های آشوب گران راست افراطی در ایاالت 
اطالع رسانی  در  بلینگ کت  می شود.  متحده 
درباره  ی قضایای مشابه اغلب پیشگام بقیه بوده 
است و از سازمان های خبری  جاافتاده و برخوردار 
از منابع بهتر و حتا گاه سازمان های استخباراتی 

جلو زده است.
راز موفقیت این گروه در چیست؟

پاسخ کوتاه پرسش فوق این است: هیچ رازی در 
کار نیست. شواهدی که بلینگ کت بدان دست 
یافته است برای هرکسی که به خودش اندکی 
بود.  دسترس  در  می داد،  جست وجو  زحمت 
بلینگ کت این شواهد را از رسانه های اجتماعی، 
سایر  و  ماهواره ای  تصاویر  درزکرده،  داده های 
بلینگ کت  این که  آورد.  به دست  آنالین  منابع 
چگونه از این منابع استفاده کرده است، در کتاب 
جدیدی به قلم بنیان گذار این سازمان، »الیوت 
هیگینز«، که کار تحقیقی  اش را در شهر »لستر« 
انگلستان و با لپ تاپی از خانه اش آغاز کرد، شرح 

داده شده است.
»آژانس  را  کتاب  این  فرعی  عنوان  هیگینز 
اما  است،  گذاشته  مردم«  برای  اطالعاتی 
چیزهاست.  بسیاری  از  ترکیبی  بلینگ کت 
روزنامه نگار  نه  دقیقا  »ما  می نویسد:  هیگینز 
متخصص  نه  بشر،  حقوق  فعال  نه  هستیم، 
کامپیوتر، نه آرشیویست، نه پژوهش گر آکادمیک 
و نه بازرس جنایی، بلکه در جایی بین همه ی این 

رشته ها هستیم.«
بلینگ کت  تأثیرگذاری  دالیل  از  یکی  احتماال 
سبک  و  رشته  به  مقیدنبودن  است.  همین 
است  داده  امکان  گروه  این  به  مشخصی 
روش های جدیدی را برای جمع آوری اطالعات 
توسعه دهند و در درازمدت پیشگامی شان در این 
تکنیک ها ممکن است مهم تر از نتایج تحقیقات 

فردی ثابت شود.

و  اجتماعی  شبکه های  شواهد  جمع آوری 
انترنت

فعالیت های  که  است  حوزه ای  روزنامه نگاری 
آورده  میان  به  را  تغییراتی  آن  در  بلینگ کت 
به صورت  که  اطالعات  از  عظیمی  است. حجم 
که  معناست  این  به  می شود،  ذخیره  آنالین 
روش های سنتی روزنامه نگاری تحقیقی اکنون 
اغلب کافی نیست. بلینگ کت نه تنها از این منابِع 
بلکه  می کند،  استفاده  نادیده گرفته شده  اغلب 
نشان داده است که چه چیز هایی که می توان با 
استفاده سیستماتیک از این منابع به دست آورد.

برخی از سازمان های خبری بزرگ تر کم کم به 
برده اند. گرچه جمع آوری  این منابع پی  ارزش 
اما  است،  آسان  بسیار  آنالین  فضای  از  شواهد 
سردرآوردن از آن می تواند کاری بس دشوار و 
اکثر  باشد که  تکنیک هایی  با  مستلزم آشنایی 

روزنامه نگاران با آن بلدیت ندارند.
هیگینز در روزهای اول بلینگ کت تالش می کرد 
مردم را متقاعد کند که انترنت با وجود همه ی 
می تواند  می کند،  در خود حمل  که  زباله هایی 
به  عنوان منبعی برای مقابله با اطالعات نادرست 

استفاده شود.
کار  به  شروع  من  »وقتی  می نویسد:  هیگینز 
کردم، »انترنت« با »کم تر مهم« و »کم تر معتبر« 
رسانه های  در  اغلب  هیگینز  بود.«  مترادف 
اجتماعی به دلیل نداشتن مهارت خاص و محل 
کار جالبش، مسخره می شد )آخر چه کسی فکر 
می کرد او بتواند از روی مبلش در لستر انگلیس 
چیزی را در مورد روسیه یا سوریه کشف کند؟(

خاورمیانه  باسابقه  گزارش گر  فیسک«،  »رابرت 
که سال گذشته درگذشت، از جمله کسانی بود 
که تمایلی به جدی گرفتن منابع آنالین ندارند. 
فیسک نه تنها از استفاده از انترنت به  عنوان منبع 
خودداری می کرد بلکه به دلیل استفاده نکردن از 
آن به خود می بالید. او در سال ۲۰۰۸، ۲۰13، 

تصاویری که مردم محلی در رسانه های اجتماعی 
گذاشته بودند، توانست مسیر حرکت موشک انداز 
اوکراین  به  از روسیه  با موشک هایش  را همراه 
موشک،  بدون  روسیه  به  بازگشتش  سپس  و 

شبیه سازی کند.
در  که  عکسی  با  کار  این  در  اولیه  موفقیت 
و  می شد  به  دست  دست  اجتماعی  رسانه های 
بوک را سوار بر وسیله نقلیه نظامی در جایی در 
شرق اوکراین نشان می داد، به  دست آمد. پس از 
موقعیت یابی عکس، معلوم شد این منطقه تحت 
تنها  است.  روس  طرفدار  جدایی طلبان  کنترل 
نزدیکی  در  مغازه ای  عکس  دقیق  محل  سرنخ 
جایی بود که وسیله نقلیه نظامی ایستاده بود و 
تابلوی آن که با حروف روسی نوشته شده بود، تا 

حدودی توسط درخت پوشانده شده بود.
یکی از دنبال کنندگان هیگینز در تویتر )فردی 
ایاالت متحده  تولر«، مستقر در  نام »آریک  به 
اما مسلط به زبان روسی( اقدام به ردیابی این 
تابلو کرد. تولر خیلی زود متوجه شد که این تابلو 
متعلق به یک فروشگاه سخت افزار است. او سپس 
عکس های  و  آدرس ها  ساده  جست وجوی  با 
مغازه  توانست  فروشگاه  این  مختلف  شعبات 

موردنظر را موقعیت یابی کند.
از نظر هیگینز نکته مهم این کار )جدا از دستاورد 
و کشف اصلی( این بود که تولر توانست بدون 
زبان  دانش  با  صرفا  و  تخصصی،  مهارت های 
کند.  پیدا  را  موشک انداز  موقعیت  روسی اش، 
وقتی بلینگ کت به لحاظ اقتصادی کمی سامان 
که همکار رسمی  بود  اولین کسی  تولر  یافت، 

هیگینز شد.

برخورد روش ها
سنتی  اطالع رسانی  چگونه  این که  درباره  ی 
می تواند در صورت عدم توجه به شواهد آنالین، 
ناقص از آب درآید، جنگ سوریه مثال جالبی 
ارائه داد. »سیمور هرش« روزنامه نگار تحقیقی 
امریکایی است که شهرت قابل توجهی دارد. او که 
برای کارهایش جایزه پولیتزر گرفته است، کشتار 
»می الی« را در ویتنام در سال 1969 و اخیرا 

وحشت زندان ابوغریب را در عراق افشا کرد.
حیرت انگیِز  گزارش های  با  را  شهرتش  هرش 
ظاهرا  اما  ناشناس  منابع  ادعاهای  بر  مبتنی 
این منابع در دوران  جاافتاده اش به  دست آورد. 
پیشا انترنت برای کار وی بسیار مفید بوند، اما 
از  پس  و  سوریه  جریان جنگ  در  وی  شهرت 
نشر مجموعه ای از مقاله ها و گزارش های ناقص 
از  اسد  رژیم  استفاده  درباره  ی  ادعاها  که  وی 
می کشید،  چالش  به  را  شیمیایی  سالح های 

آسیب دید.
او کار تحقیقی اش را در سوریه طبق روش های 
معمول خودش دنبال کرد اما به دیوار خورد زیرا 
ناشناسش  منابع  بر  وی  اتکای  می رسد  به نظر 
چشم او را نسبت به سایر اطالعاتی که از قبل 
از طریق منابع باز در دسترس بود، کور کرده بود.

در ماه آگست ۲۰13 صدها نفر بر اثر حمله به 
منطقه  در  شورشیان  کنترل  تحت  منطقه  دو 
شیمیایی  عامل  با  دمشق  حومه  در  »غوطه« 
این  این که  به  توجه  با  »سارین« کشته شدند. 
اسد  نیروهای  حمله  تحت  آن زمان  در  منطقه 
سالح های  داشتن  به  قبال  رژیم  و  داشت  قرار 
شیمیایی اعتراف کرده بود، احتمال این که حمله 

کار نیروهای اسد بوده باشد، باال بود.
با این حال سه ماه پس از حمله گزارش 5 هزار 
کلمه ای هرش در »لندن ریویو آو بوکز« منتشر 
شد که نشان می داد حمله مذکور کار شورشیان 
مخالف اسد بوده. هرش به نقل از یک »مشاور 
اطالعاتی ارشد« ناشناس گفت که یک گروهک 
وابسته به القاعده فعال در سوریه »به علم تولید 
او هیچ مدرکی  اما  یافته است«،  سارین دست 
مبنی براین که شورشیان واقعا سارین را تولید یا 
به  دست آورده باشند، ارائه نکرد. هرش همچنین 
این حمله  در  استفاده شده  راکت های  مورد  در 
پرسش هایی را مطرح کرد و آن ها را »مهمات 
این  که  معنا  این  به  کرد،  توصیف  دست ساز« 
راکت ها از نوع راکت های مورداستفاده نیروهای 

دولتی نیست.

طرح سواالتی که قبال پاسخ داده شده بود
هیگینز  اما  نداشت  وجود  هنوز  بلینگ کت 
موسا«(  »براون  مستعار  نام  با  )وبالگ نویس 
درحال جمع آوری تصاویر تسلیحات مورداستفاده 
در جنگ سوریه بود و نشانه ها حاکی از آن بود 
سارین  حمله  در  مورداستفاده  موشک های  که 

متعلق به زرادخانه رژیم اسد بوده است.
او در مقاله ای برای »فارن پالیسی« سواالتی را 
که هرش مطرح کرده بود، پاسخ داد. او نوشت: 
فزاینده ای  مدارک  که  نمی داند  ظاهرا  »هرش 

چگونه »بلینگ کت« 
روزانمه نگاری تحقییق را 

متحول یم کند؟
گروه کوچک روزنامه نگاری تحقیقی 
بلینگ کت در این شش سال 
دست آوردهای چشم گیری داشته  
است؛ از افشای نام مأموران روسی 
که »سرگئی« و »یولیا اسکریپال« 
را با گاز »نوویچوک« در بریتانیا 
مسموم کردند گرفته تا چند سال 
بعد افشای نام افرادی که در حمله 
مشابهی بر چهره مخالف پوتین، 
»الکسی ناوالنی«، در سیبری 
روسیه دست داشتند.

برایان ویتاکر، الباب
مترجم: جلیل پژواک

کتابی درباره  ی بلینگ کت که در 4 فبروری منتشر شد
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افراد و گروه هاییی که برای انکار، 
تخریب و جعل هویت دیگران و 
تعمیم هویت خود تالش می کنند، 
در واقع مرتکب خیانت ملی 
می شوند. این افراد عامالن اصلی 
واگراییی ملی و عناصر تفرقه انداز در 
جامعه اند که زمینه هاییی بی ثباتی 
را فراهم و تخم نفاق و شقاق را در 
جامعه می کارند.

یافته های پژوهش گروه مطالعات 
صلح و جنگ دانشگاه علم و 

صنعت کنیا نشان می دهد که نیاز 
به اطالعات به  دلیل عدم اطمینان 
در موقعیت های درگیری، افزایش 

می یابد و قدرت رسانه ها به عنوان 
تنظیم کننده ی اصلی دستور کار 

زیاد می شود. 
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انگیزه در مطالعه تصاویر درگیری سیاسی این 
بود که عکس های خبری یک برنامه بصری را 
تنظیم کنند که در یادآوری وقایع سیاسی تأثیر 

می گذارد.
رسانه ها،  سایر  از  استفاده  ممنوعیت  با 
رسانه های چاپی از طریق اعالمیه ها، بروشورها 
و روزنامه های ناشناس رونق گرفتند و با کمبود 
ممنوعیت  این  کردند.  مقابله  اطالعات  جریان 
در  چاپی  رسانه های  زیرا  داشت  مثبت  نتیجه 
ممنوع کردن  تصمیم  مورد  در  دولت  از  انتقاد 
سازگار  نشراتی،  رسانه های  در  شا   همتایان 
بودند. روزنامه ها با چاپ سه نسخه از مقاله های 
خود در روز، در مرکز مبارزه با این ممنوعیت 

قرار گرفتند. 

سه روزنامه ی پیشگام در کنیا
به  مربوط  آمار  از  بخش هایی  مطالعه  با 
پاسخ دهندگان اصلی از سه رسانه چاپی، به شمول 
روزنامه ملت، روزنامه مردم و روزنامه استندرد 
ویراستاران،  مدیران،  این  شرقی،  آفریقای 
تحلیلگران  و  محققان  خبری،  گزارشگران 
تأثیرگذاری  اصلی  نقش  که  بودند  رسانه ها 
پژوهش  یافته های  داشتند.  را  صلح  ایجاد  بر 
نمونه برداری شده  نشان می داد که سه روزنامه 
بیشترین تیراژ را در بزرگ شهرهای کنیا دارند 
کنیا،  در  آنچه  به  مربوط  اخبار  بنابراین  و 
منطقه ای و بین المللی اتفاق می افتاد، به راحتی 

در دسترس بود.

محتوای اصلی انتشارات
محتوای اصلی که توسط سه روزنامه ی ذکرشده 
درصد   ۲۰ اخبار،  درصد   3۰ می شد،  نشر 
برنامه های  درصد   13 سرگرمی،  و  موسیقی 
ایدز،  و  بهداشتی  موارد  درصد   1۴ آموزشی، 
سه درصد مسائل امنیتی، هفت درصد مسائل 
مربوط به زنان بود، درحالی که اخبار مربوط به 
کشاورزی/ بازرگانی، مسائل مذهبی و سیاسی 

روی هم 1۴ درصد بود.
این بدان معناست که اخبار با بیشترین درصدی، 
به عنوان محتوای اصلی نشرات روزنامه ها بود که 
در جهت جذب مخاطبان در مناطق روستایی 
کنیا نقش جدی داشت اما محتواهای مختلف و 
نشر مطالب متفاوت توانست در تقویت صلح و 

مدیریت درگیری تأثیر داشته باشد.

شرت با پیام های صلح و سازش را برای عموم 
نشرات  رسانه ها  سرانجام  می کردند.  توزیع 
از تحلیلگران  برنامه های سیاستمداران، دعوت 
را  گفت وگو  برنامه های  مدتی  برای  کل  در  و 

متوقف کردند.
شایان ذکر است که برنامه های مداخله در ایجاد 
صلح توسط رسانه های مخابراتی و چاپی به ویژه 
انتخابات  طول  در  کنیا  در  صلح  ایجاد  برای 
نیز  دیگری  گزینه های  و  نبودند  کافی   ۲۰۰۷
عامل های  سیستم  کمک  با  که  داشت  وجود 
شده  گنجانده  اجتماعی  رسانه های  مختلف 

بودند.
و  علم  دانشگاه  جنگ  و  صلح  مطالعات  گروه 
صنعت کنیا طی یک پژوهش نقش رسانه های 
کنیایی در روند صلح را مطالعه کرده که برایند 

این پژوهش به شرح زیر است:
این مطالعه توصیه می کند که خانه های رسانه 
یک رویکرد مشترک برای گزارش تعارض را در 
پیش بگیرند. این امر به منظور کاهش اختالفات 

تشویق گفت وگو، مدارا و تعامل بین جوامع قرار 
گرفتند، تعارضات ذاتی را کاهش داده و صلح 

پایدار را ایجاد کردند.
با تولید و نشر برنامه هایی که  رسانه های کنیا 
غیرخشن  روش های  درباره ی  اطالعات  حاوی 
نشر  و  و همچنین ساختن  بودند  تعارض  حل 
مستند که خطرات درگیری را نشان می دادند، 

در این روند سهم فعال گرفتند.
رویکرد  تا  گرفتند  تصمیم  رسانه  صاحبان 
مشترک، عناوین مشترک، پخش های مشترک ، 
در همه رسانه ها برای فروپاشی شورش ها توزیع 
و  رادیو  و  چاپی  رسانه های  نهادهای  کنند. 
تلویزیون برنامه های مداخله صلح را با راه اندازی 
کاروان های صلح سیار، بزرگان کیکوویو، بزرگان 
کامبا و برنامه های گفت وگوی رادیویی بزرگان 
در  اف ام  پاموجا  از طرف  که  کردند  آغاز  را  لو 

آرام کردن خشونت تأثیرگذار بود.
عنوان  زیر  زن  روزنامه نگاران  ابتکار  همچنین 
تی  و  گردن  شال  صلح«  سفید  روبان  »کارزار 

فاطمه فرامرز

رسانه ها بعد از قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه 
تلقی  جامعه  دولت/  چهارم  رکن  به عنوان 
بر  رسانه ها  تأثیر  زمان،  گذشت  با  می شوند. 
افزایش  حال  در  همچنان  اجتماعی  زندگی 
جامعه  بر  که  نفوذی  به  دلیل  رسانه ها  است. 
دارند، می توانند نقش به سزایی در ایجاد صلح 
داشته باشند. در کنیا، رسانه ها یکی از عناصر 
اصلی در طول انتخابات بودند. نقش رسانه ها در 
ایجاد صلح یا ایجاد راه حل پایدار برای وقایع یا 

درگیری های خاص بسیار اساسی شده است.
از آنجا که امکان استفاده از رسانه ها برای بسیج 
توده ای در زمان جنگ وجود دارد، باید در ایجاد 
صلح سهم خود را ایفا کنند. طوری که در کنیا 
انتخابات  گرفتند  تصمیم  رسانه ای  نهادهای 
زمینه ی   که  دهند  پوشش  طوری  را   ۲۰۰۷
را فراهم کنند.  مداخالت رسانه در روند صلح 
برآیند کار نهادهای رسانه ای تأثیر چشم گیر بر 
روند صلح بود و چون رسانه های کنیا در خدمت 

در پوشش دهی به مناطق اختالف و اجماع به طور 
عینی با هدف تشویق به حل مسالمت آمیز برای 
امور موجود کمک خواهد کرد. آن ها باید نگرش 
گزارش کردن آنچه می تواند باعث وحدت شود 

به جای تقسیم مردم را پرورش دهند.

برنامه های  نقش رسانه های چاپی کنیا در 
صلح سازی

یافته های پژوهش گروه مطالعات صلح و جنگ 
دانشگاه علم و صنعت کنیا در مورد برنامه های 
یافته های دیگران  با  رسانه های چاپی در صلح 
سازگار بود. یافته های حاصل از مصاحبه ها در 
این پژوهش نشان می داد که رسانه های قومی 
احتماال درگیری ها را دامن می زنند، می توانند 
یا  بدهند  سیاسی  مخالفان  از  منفی  گزارش 
را  صلح آمیز  مذاکرات  طرفداران  مشروعیت 

پشتیبانی کنند.
در تاریخ 3۰ دسامبر دولت کنیا پخش مستقیم 
رسمی  به طور  را  پوشش ضددولتی  هرگونه  یا 
ممنوع کرد. این بدان معنا بود که اخبار فقط در 
صورت »گذشته ای« گزارش می شدند. با کمبود 
به روزرسانی رادیو و تلویزیون، تلفن ها به راحتی 
در حال پخش اطالعات یا جنگ های ناگهانی در 

سراسر کشور بودند.
روزنامه ها همچنین از پخش مستقیم استفاده 
چاپ  ساعت  دو  فاصله ی  در  تقریبا  و  کرده 
انتخابات  طی  در  کردند.  آغاز  را  روزنامه 
در  مثبتی  نقش  رسانه چاپی  کنیا،  در   ۲۰۰۷
به  انتخابات  روند  به  مربوط  اطالعات  انتشار 
روزنامه  رسانه چاپی،  در  داشت.  رأی دهندگان 
اخبار را در یک دیدگاه خاص قاب می کردند که 
می توانست درک مسأله را در بین خوانندگان 
ایجاد  قاب خاص  این  اصلی  دلیل  تغییر دهد. 

نقش رسانه ها در روند صلح کنیا

نزاع هویت و مصالحه ی میل
مهره های متعصب که هیچ باور به ارزش های 
جهان شمول و حقوق شهروندی ندارند، برای 
تعمیم هویت قومی خود نه تنها که از قدرت 
کرده اند  سوء  استفاده ی  حکومتی  فرصت  و 
انکار و جعل  و می کنند، بلکه برای تخریب، 

هویت دیگران نیز بی شرمانه عمل می   کنند.
انکار، تخریب و جعل هویت دیگران به معنای 
واقعی کلمه اهانت، تحقیر و نقض حقوق آن ها  
است. در جهان مدرن هویت بخش جداناپذیر 
هر  انسانی  و  شهروندی  حق  غیرقابل انکار  و 
هویت  جهل  و  تخریب  انکار،  است.  فرد 
و  هویت  آن  صاحبان  علیه  جنایت  دیگران 
است.  آنان  بنیادی  و  اساسی  حقوق  سلب 
تخریب  انکار،  که  پیمانه  همان  به  بی تردید 
نقض حقوق  دیگران جنایت،  و جعل هویت 
انسان های دارای آن هویت  و بی احترامی به 
آنان  بر  دیگر  هویت  تعمیم بخشیدن  است، 
نیز زشت، ناپسند، جنایت و حق تلفی آشکار 
هویت  انکار  و  حق تلفی  جنایت،  این  است. 
نیست.  چشم پوشی  قابل  صورت  هیچ  به 
و  تخریب  انکار،  برای  که  گروه هایی  و  افراد 
خود  هویت  تعمیم  و  دیگران  هویت  جعل 
تالش می کنند، در واقع مرتکب خیانت ملی 
واگرایی  اصلی  عامالن  افراد  این  می شوند. 
که  جامعه اند  در  تفرقه انداز  عناصر  و  ملی 
نفاق و  زمینه هایی بی ثباتی را فراهم و تخم 

شقاق را در جامعه می کارند.
هویت  جعل  و  تخریب  انکار،   ۲1 قرن  در 
دیگران به معنای واقعی کلمه نشانی از بدویت، 
عقب گرایی، تحجر و خامی است. افرادی که 
و جعل  تخریب  انکار،  پی  در  بهانه ای  هر  به 
را  تا هویت خودشان  دیگران هستند  هویت 
بر دیگران تعمیم بخشند، نه تنها که مرتکب 
خیانت ملی و تبدیل به عامالن اصلی نفاق و 
بلکه فرصت ملت شدن،  پراکندگی می شوند، 
اتحاد، هم گرایی، صلح، ثبات و توسعه و رفاه 
را از یک جامعه و شهروندان آن نیز می گیرند. 
بدانند که در قرن ۲1 ممکن  باید  افراد  این 
نیست هویت های دیگران را انکار، تخریب و 
جعل کرد و با بی شرمی تمام هویت خود را 

و  ثبات  به صلح،  زمانی می تواند  یک جامعه 
رفاه برسد که متحدانه برای ملت شدن حرکت 

کنند.
یک  شهروندان  تمامی  جمعی  هویت  ملت، 
تأیید  و  توافق  براساس  باید  جامعه است که 
و سیاسی  فرهنگی  تباری،  گروه های  همه ی 
در جامعه مشخص و تعریف شود تا شهروندان 
آن کشور احساس تعلق به آن هویت کنند. 
اما در کشور ما بحث هویت در راستای تعمیم 
می رود.  پیش  دیگر  اقوام  بر  قوم  یک  هویت 
دو  از  متشکل  )افغانستان(  ما  کشور  نام 
بخش »افغان« و »ستان« است که »افغان« 
به  نام قومی یک قوم خاص است که  همان 
نام پشتون نیز یاد می شوند. در زبان فارسی 
است.  جای  یا  مکان  پسوند  »ستان«  پسوند 

به  هنوز  نزاع حل ناشده  یک  به  عنوان  هویت 
معلوم الحال  افراد  اما  است.  باقی  گرمی خود 
حکومتی که متعلق به یک قوم هستند و در 
راستای تعمیم هویت قومی خود بر اقوام دیگر 
تالش می کنند با استفاده از قدرت و امکانات 
حکومتی ای که در دست دارند، تالش کردند 
شناسنامه های  توزیع  روند  تهدید  و  فشار  با 
الکترونیکی را سرعت بخشیده و بدون تمکین 
اقوام  و  قاطع شهروندان  اکثریت  به خواست 

دیگر، به لجاجت خود ادامه می دهند.
بستر  )که  افغانستان  در  هویت  نزاع  و  بحث 
شکل  قوم گرایی  را  اجتماعی  رویه های  تمام 
آن  کنار  از  که  نیست  مسأله ای  می دهد( 
به سادگی گذشت. این مسأله یک نزاع جدی 
و تهدید بزرگ برای ملت  شدن و اتحاد است. 

ملک مبارز، روزنامه نگار

بحث هویت در افغانستان به نزاع دامنه داری 
قوم،  یک  هویت  تعمیم  است.  شده  تبدیل 
اصلی  بستر  دیگر  اقوام  بر  »افغان«،   یعنی 
آن که  با  است.  نزاع  این  تداوم  و  شکل گیری 
در سال 1393 محمداشرف غنی قانون ثبت 
را  نمایندگان  مجلس  مصوب  نفوس  احوال 
توشیح کرد و این قانون نافذ شده بود، اما بعد 
به  نمایندگان  مجلس  زمانی که  در  مدتی  از 
رخصتی رفته بود، غنی با فرمان تقنینی این 
قانون را دور زد و بی آن که هیچ اقدامی برای 
عملی شدن آن صورت گیرد، قانون دوباره به 

میدان نزاع برگشت.
 139۲ مصوب  نفوس  احوال  ثبت  قانون  در 
از   1393 سال  در  که  مجلس  سوی  از 
که  بود  آمده  توشیح شد،  غنی  اشرف  سوی 
دیتابیس  ثبت  شهروندان  قومی  هویت های 
فقط  الکترونیکی  شناسنامه ی  در  و  شود 
و  ملیت  ذکر  بدون  فرد  شخصی  مشخصات 
قانون  زدن  دور  از  پس  اما  شود.  درج  ملت 
از سوی اشرف غنی و جنجال های نفس گیر 
با  حکومت  بار  این  نمایندگان،  مجلس  در 
تالش و تطمیع، موارد محتوایی شناسنامه  را 
تغییر داد؛ ضمن مشخصات فرد، هویت تباری 
در  همه  برای  ملی  هویت  به  عنوان  قوم  یک 
نظر گرفته شد و در بخشی از کارت، هویت 
این کار آتش  نیز شامل گردید.  افراد  تباری 
نزاع و اعتراضات شهروندان را کلید زد و بحث 

که  جایی  افغان ها؛  مکان  افغان ستان،  یعنی 
اقوام  اما  می کنند.  زندگی  افغان ها  آن  در 
یا  به شرایط  توجه  با  )غیرافغان(  غیرپشتون 
مصلحت و... این تبعیض آشکار را پذیرفته اند 
که نام کشور افغان ستان باقی بماند. متأسفانه 
حاکمیت قومی به این قناعت نکرده است و 
با سوءاستفاده از مصلحت و خودگذری اقوام 
غیرپشتون افغان ستان، تمامی نمادهای ملی 
این اقوام را حذف و هویت ملی را از هویت 

و زبان یک قوم مشخص تعیین کرده است.
قومی  هویت  افغان  واژه ی  که  این  درباره ی 
پشتو گپ  زبان  به  که  است  قوم خاص  یک 
می زنند، اسناد و شواهد تاریخی فراوان وجود 
دارد که ارائه ی آن از حوصله ی این یادداشت 
و  مشخص  چهره های  اما  است،  بیرون 
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تأثیر سه روزنامه
اولین تماس های آشتی و مذاکره از آنجا آغاز 
شد که سردبیر روزنامه  ملت از کیباکی، سومین 
رییس جمهور کنیا که از دسامبر ۲۰۰۲ تا اپریل 
۲۰13 در مسند ریاست جمهوری بود و رایل که 
کنیا  نخست وزیر  به عنوان   ۲۰13 تا   ۲۰۰۸ از 
ایفای وظیفه می کرد، پرسید: »چند نفر دیگر 
باید بمیرند، چه تعداد بیشتر باید نابود شوند تا 

این که به خود بیایید؟«
تصویر  به  را  رسانه ای  پرسش،  و  مصاحبه  این 
زیر سوال  با  را  اجتماعی  کشید که مسئولیت 
نشان  برجسته  مخالفان  اخالق  مستقیم  بردن 
داد. به دنبال این درک که رسانه ها نمی توانند 
به سادگی عینی بمانند و بدون کمک به تالش 
در  کنند.  برجسته  را  منازعه  آن،  حل  برای 
نتیجه، صاحبان رسانه، در ارتباط با شهروندان 
نگران برای صلح، تغییر روش دادند و برنامه های 
آموزش صلح را آغاز کردند. این کار یک رسانه 
یک  مقابل  در  داد،  نشان  را  میهنی  و  انسانی 
رسانه عینی اما دور از ذهن بود. آن ها دریافتند 
که تمرکز بر بازی سرزنش در برابر یک فاجعه 
انسانی، فقط می تواند باعث ایجاد نفرت، انتقام 
تیم  هنگامی که  درگیری شود.  و طوالنی شدن 
 )KNDRT( ملی روزنامه-رادیو-تلویزیون کنیا
به کار خود ادامه می داد، مطبوعات روند صلح 
»سطح  مانند  عباراتی  انتشار  با  را  سازش  و 
مخاطرات باالست«، »جهان تماشا می کند« و 
بسیار ظریف  بود،  زمان«  با  مسابقه  این »یک 

نشان دادند.
گذشته،  سال های  طی  این،  از  گذشته 
که  است  کرده  ثابت  پی درپی  نظرسنجی های 
نهاد  معتبرترین  به عنوان  رسانه  از  کنیایی ها 
استقبال می کنند. بنابراین تعجب آور نبود وقتی 
از آن ها  و  را گرفتند  این رسانه ها  مردم طرف 

حمایت کردند.
چنین عباراتی عالوه بر فشار بر مذاکرکنندگان 
برای یافتن یک راه حل سریع برای صلح، همه 
چنین  می داد.  قرار  فشار  تحت  نیز  را  ناظران 
اولتیماتوم هایی می توانست منجر به توافق صلح 
بر  جدیدی  درگیری های  بعدا  و  شود  متزلزل 
می رفت  انتظار  کند.  ایجاد  قدرت  تقسیم  سر 
که ژست صلح و سازش که در مصافحه توسط 
کیباکی و رایال در تاریخ اول فبروی ۲۰۰۸ انجام 
شد، باعث خنثاشدن دوره قبل از خشم رسانه ها 

سفرتیاکسون؛ 
دوای هر درد یا تجویز یب رویه در افغانستان؟

نوعیت  و  بیمار، وضعیت صحی  بدون درنظرداشت وزن  پزشکان 
بیماری ها  اغلب  برای  بودن(  باکتریایی  یا  و  )ویروسی  بیماری 

آنتی  بیوتیک سفتریاکسون تجویز می کنند.
دانشگاه  فارمسی  دانشکده ی  فارمکوتراپی  استاد  نظری،  قندآغا 
کابل است. او به روزنامه اطالعات روز می گوید که سفتریاکسون 
می شود  توصیه  دارند  باکتریایی  زمینه ی  که  بیماری هایی  برای 
هر  او  گفته ی  به  است.  ویروسی  آن ها  عامل  که  بیماری  به  نه 
و  مکروب  خاص  گروه  برای  میکروب  ضد  ادویه  یا  آنتی  بیوتیک 
عوارض  آن  غیرمعقول  استفاده  و  است  بدن  خاص  سیستم های 
جانبی زیادی را برای بیمار به بار می آورد: »پزشکان می توانند این 
باید  اما دوز آن  آنتی بیوتیک را در هر سن و سالی تجویز کنند 
نیز در زمان حمل  این دارو  با توجه به وزن بیمار تعیین گردد. 

خانم ها باید زیر نظر متخصصان نسایی والدی توصیه شود.« 
می گویند  روز  اطالعات  روزنامه   به  کابل  باشندگان  از  شماری 
سفتریاکسون دوای هر درد شده است. به باور آن ها پزشکان برای 
ریزش عادی، سردرد، گلودردی و حتا سرفه این آنتی  بیوتیک را 

تجویز می کنند که گاهی تا 1۲ عدد می رسد.
برای  نباید  سفتریاکسون  آمپول  می گوید  نظری  قندآغا 
دانشگاه  استاد  این  گفته ی  به  زیرا  شود،  استفاده  عادی  ریزش 
باعث عوارض  استفاده ی بیش ازحد هر آنتی  بیوتیک می تواند هم 
میکروبی:  مقاومت  افزایش  هم  و  شود  سمی  تأثیرات  و  جانبی 
»سیفتریاکسون را عمدتا در درمان انتانات باکتریایی طرق تنفسی 
وریدی  داخل  زرق  شکل  به  آن  تطبیق  می کنند.  استفاده  بولی 
بوده و آن هم به آهستگی باید تزریق شود. اگر از طریق عضلی 
زرق شود خیلی دردناک است. داکتر آن باید این آنتی  بیوتیک را 
در حاالت که دیگر آنتی  بیوتیک ها نتواند تأثیر کند و یا مقاومت 

دوایی به مقابل آن ها ایجاد شود باید تجویز کنند.«
غیرضروری  یا  و  نامناسب  استفاده ی  می کند  تأکید  نظری  آقای 
اثربخش است  با دوز کمتر  آنتی  بیوتیک هایی  آن در مواردی که 
نیاز نیست، چرا که ممکن است موجب مقاومت میکروب ها شود.

داکتر خالد احدی، رییس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت 
صحت عامه می گوید پزشکان در صورتی که داروهای دیگر جواب 
بیمار  به  را  آنتی بیوتیک  این  سوم  مرحله ی  در  می توانند  ندهد 

تجویز کنند.
به  بنا  پزشکان  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  احدی  آقای 
مسئولیتی که دارند اگر دارویی را به اشتباه به بیمار تجویز کنند 
قرار می گیرند چرا که پزشکان در  بازخواست  قانون مورد  نظربه 
مقابل هر دارویی که به آن ها تجویز می کنند مسئول اند: »وزارت 
دارد.  نسخه نویسی  مورد  در  مشخص  الیحه ی  عامه  صحت 
شکایت های که قبال در این وزارت از طرف مردم رسیده، تجویز 
کمیته  یک  طرف  از  که  بوده  شفری  یا  قیدی  شکل  به  داروها 
مشخص مورد بررسی قرار گرفته است. آن ها نسخه ها را دانه به 
دانه بررسی کرده و از پزشک مربوطه می پرسند که این دارو را 

برای چه تجویز کرده است.«

بهبودی سریع، دامی برای مشتری بیشتر
آنتی  بیوتیک  غیرضروری  مواردی  در  و  بیش ازحد  تجویز  ظاهرا 
از پزشکان  نیز دارد. یکی  سفتریاکسون ریشه در عاملی دیگری 
کابل در گفت وگو با اطالعات روز می گوید داکتران اگر به بیمار 
داروی زیاد به ویژه آنتی  بیوتیک های قوی که تأثیر فوری بر وضعیت 

بیمار دارند، توصیه نکنند مردم به کارشان بی باور می شوند.
از شفاخانه های  یکی  در  داخله  متخصصان  از  یکی  داکتر حکیم 
پایتخت کار می کند. او می گوید بسیاری از پزشکان به دلیل جذب 
این در  را تجویز می کنند  این دارو  بهبودی سریع آن ها  بیمار و 
حالی است که سفتریاکسون یک آنتی  بیوتیک بسیار قوی است و 
فقط برای بیمارانی که در حالت های خاص دارای عامل باکتریایی 
برسد  نتیجه  به  هستند توصیه می شود: »بیمار می خواهد زودتر 
و  داکتر  به  بیمار  اندازه  همان  به  کند  اثر  دارو  زودتر  هرچه  و 
توصیه هایش باور می کنند. اگر به بیمار دارویی که به مرور زمان 
تأثیر کند توصیه شود دیگر به داکتر باور نمی کند به همین دلیل 

ما برای بیماران دارو قوی و سفتریاکسون تجویز می کنیم«

فریضه عالمی

شفاخانه  به  همین  برای  کردم،  خون ریزی  بارداری  جریان  »در 
تجویز کرد.  آمپول سفتریاکسون  برایم 3۰  داکتر  مراجعه کردم. 
آمپول ها  این  می کردم.  استفاده  بار  دو  روز  داکتر  توصیه  طبق 
نه تنها خون ریزی ام را متوقف نکرد بلکه سبب از بین رفتن طفل 
در بطن ام شد.« گفته های فهیمه )اسم مستعار( است که مدعی 
دست  از  سفتریاکسون  بی رویه  مصرف  به دلیل  را  کودکش  است 
داده است. او به روزنامه اطالعات روز می گوید که به سبب استفاده 
داروی نادرست بعد از سقط طفل به شدت ضعیف شده و مشکل 

گرده نیز پیدا کرده است.
سفتریاکسون به آنتی بیوتیکی خطرناک و پرعارضه معروف است. 
داروی  بی رویه ی  تجویز  می گوید  افغانستان  فارمسیسان  انجمن 
این  مسئوالن  دارد.  نگران کننده ای  روند  کشور  در  سفتریاکسون 
مسأله ی  به  تجارتی  رویکرد  به دلیل  افغانستان  در  می گوید  نهاد 
دارو، توجه به توصیه های صحی به حاشیه رفته است. به همین 
وضعیت  نظرگرفتن  در  و  دقیق  تشخیص  بدون  پزشکان  سبب 

صحی بیماران آنتی  بیوتیک سفتریاکسون تجویز می کنند.
است.  جدی  نیز  عامه  صحت  وزارت  نظر  از  مشکل  این  ظاهرا 
سه  به  نزدیک   1399 سال  در  وزارت  این  رسمی  آمار  براساس 
میلیون آمپول سفتریاکسون یک  گرامه و نزدیک به شش صدهزار 
آمپول سفتریاکسون 5۰۰ ملی گرم به گونه ی رسمی در افغانستان 

وارد شده است.

سفتریاکسون؛ دوای هر درد؟
تجربه مشترک  غیرضروری،  موارد  در  دارو  این  بی رویه ی  تجویز 
فهیمه  ماننده  بسیاری  است.  کابل  شهروندان  از  بسیاری 
مراجعه  داکتر  به  که  بیماری  اندک  درمان  برای  که  مدعی اند 
اولین خط نسخه ی  کرده، سفتریاکسون دارویی است که در در 
پزشک جا خوش کرده است؛ برای بیماری هایی چون گلودردی، 

سردردی، زکام و حتا حساسیت های فصلی.
برای  پزشکان  که  افرادی  از  تن  چند  با  روز  اطالعات  روزنامه 
کرده اند،  تجویز  سفتریاکسون  آمپول  آن ها  به  بیماری  درمان 
گفت وگو کرده است. تمام این افراد می گویند به دلیل استفاده از 
آنتی  بیوتیک سفتریاکسون عوارض جانبی زیادی را تحمل کرده 

است. 
سوم  نسل  از  آنتی بیوتیک  یک  سفتریاکسون  پزشکی  نظر  از 
تنگی  گوارشی،  پوستی،  عوارض  باعث  که  سفالوسپورین هاست 
آنافیالکسی )اختالل تنفسی(، ایست قلبی می شود  نفس، شوک 
بیمار  مرگ  باعث  آن  نادرست  تزریق  و  بی رویه  استفاده  حتا  و 

می شود. 
است.  کابل  دانشگاه های  از  دانشجوی سال چهارم یکی  جمشید 
آمپول   1۲ برایش  پزشک  زکام  و  ریزش  به دلیل  می گوید  او 
بدنش  آمپول   ۴ مصرف  از  پس  که  کرد  تجویز  سفتریاکسون 
داکتر  به  بودم.  سردرد  و  ریزش  »فقط  شد:  ضعیف تر  روزبه روز 
مراجعه کردم. بعد از استفاده ی داروهای داکتر روزبه روز ضعیف  تر 
به  بودم.  کرده  پیدا  تهوع  حالت  و  می لرزید  بدنم  تمام  می شدم. 
داکتر دیگر مراجعه کردم. همه دارو هایی را که داکتر قبلی داده 

بود دور انداخت و داروهای دیگری داد.« 
که  است  این  کابل  باشندگان  دیگر  و  جمشید  بیشتر  نگرانی 

و خشم عمومی در مورد چگونگی عدم موفقیت 
دولت در مدیریت درگیری شود. در این مرحله 
دوم از پوشش رسانه ای خشونت پس از انتخابات 
که  را  خود  زبان  رسانه ها  می بینیم  که  است 
سبب تشدید خشونت می شود کاهش می دهد 
و بیشتر بر روی پیام های ارتباطی که به دنبال 

آشتی و صلح است، تمرکز می کند.
نکته جالب توجه این است که چگونه رسانه ها 
بیان  جنگ  از  پس  شرایط  در  را  خود  نقش 
این  استندرد«  »ساندی  در  گزارشی  کردند. 
موظف  رسانه ها  که  کرد  برجسته  را  واقعیت 
ملی  انسجام  گفت وگو،  زمینه های  در  بودند 
طوری که  دهند،  نمایش  را  رهبری  آشتی  و 
رسانه ها  عمومی،  منافع  جهت  در  کار  برای 
باید پیام هایی را به اشکال منتقل کنند که به 
شکل گیری نگرش ها و نظرات مثبت و افزایش 

دانش و آگاهی کمک می کند. 
سوم  تاریخ  در  ملت  روزنامه  مثال،  به عنوان 
جنوری ۲۰۰۸ در سرمقاله ای خطاب به کیباکی 
و رایال گفت: »جدی ترین فریاد کنیایی ها این 
است: برگشتن از حاشیه« .در یک گزارش دیگر، 
باید  کنیایی ها  اینکه  بیان  با  استندرد  روزنامه 
از سیاست مدارانی که در صورت شروع جنگی 
می کنند،  فرار  کشور  از  هواپیما  با  گسترده 
تحریک  را  عمومی  احساسات  کنند،  اجتناب 
عمومی  سرکوب  زمان  در  رو،  این  از  کرد. 
سخنگوی  با  را  عمومی  احساسات  رسانه ها 

توده ها منعکس می کنند. 
یافته های پژوهش گروه مطالعات صلح و جنگ 
دانشگاه علم و صنعت کنیا نشان می دهد که 
در  اطمینان  عدم  به  دلیل  اطالعات  به  نیاز 
موقعیت های درگیری، افزایش می یابد و قدرت 
اصلی دستور  تنظیم کننده ی  به عنوان  رسانه ها 

کار زیاد می شود. 
که:  می کند  پیشنهاد  پایان  در  پژوهش  این 
تشدید  تا  باشند  درگیری  داور  باید  »رسانه ها 
کننده ی آن. نیروهای جدید فرهنگی، از جمله 
و  صلح  گفتمان  مسئول  جمعی  رسانه های 
انتقال  به  دستیابی  برای  صلح،  نگاری  روزنامه 
باید  رسانه ها  است.  ضروری  صلح  فرهنگ  به 
نمایانگر همه طرف ها و نظرات در یک درگیری 
و وضعیت پس از درگیری باشند، زیرا این امر 
امکان سازش و پذیرش تنوع ایده ها را افزایش 

می دهد.«

جریان های بزرگ سیاسی، گروه های فعال 
اجتماعی و اکثریت قاطع شهروندان کشور 

با اختالف نظرهای جدی روبه رو است.
یک  به  عنوان  ملی  مصالحه ی  که  اکنون 
مطرح  ما  جامعه ی  در  جدی  گفتمان 
دامن گستر  نزاع های  این  به  می باید  است، 
و صلح آمیز  باثبات  آینده ی  که  ریشه دار  و 
شود.  توجه  می کند،  تهدید  را  کشور 
و  صلح  به  تقلیل  نباید  ملی  مصالحه ی 
توقف جنگ با یک گروه به نام طالب شود. 
خسته اند  جنگ  از  همه  که  نیست  تردید 
و خون ریزی  فوری جنگ  و خواهان ختم 
در  طالبان  با  صلح  اما  هستند؛  کشور  در 
چوکات مصالحه ی ملی مطرح است. یعنی 
صلح با طالب یک بخش از نزاع های کالن 
دیگری  ملی  نزاع های کالن   ما  است.  ملی 
نمی شود.  توجه  آن  به  متأسفانه  داریم که 
نزاع های که می تواند آتش نفاق و تنش های 
دامنه دار و غیرقابل مهار را در آینده روشن 
سازد، مانند: نزاع هویت، اختالف در ساختار 
همه ی  عادالنه ی  مشارکت  سیاسی،  نظام 
در  سیاسی  و  مذهبی  قومی،  گروه های 
ساختار نظام، غایب بودن هویت اقوام دیگر 
در سرود ملی، نادیده گرفتن هویت و زبان 
دیگر  مورد  ده ها  و  پول  واحد  در  دیگران 
بالفعل  به  عنوان چالش های  به آن  باید  که 
و بالقوه توجه جدی شود و برای حل این 
ریشه ای  راه حل های  اختالفات  و  نزاع ها 
آن  غیر  در  و جست وجو شود.  و سنجیده 
تقلیل  طالب  با  صلح  به  ملی  مصالحه ی 
خواهد یافت که صلح و ثبات دایمی و فراگیر 
را در عرصه ی ملی در پی نخواهد داشت، 
مانند معضل هویت،  اساسی  نزاع های  زیرا 
تبعیض قومی، نظام سیاسی تک محور و... 
امکان  است.  باقی  خود  جای  در  همچنان 
این وجود دارد پس از صلح با طالبان این 
شود.  واکنش برانگیزتر  اساسی  نزاع های 
و  مذهبی  نظر  از  نیز  طالبان  این که  برای 
قومی یکی از جریان های بنیادگرا در جهان 

است.

بر همه ی گروه های اجتماعی دیگر تعمیم 
آن  نتیجه ی  فقط  گفتم  چنان که  بخشید. 
دامن زدن به نزاع کالن و بی پایان است که 
سبب می شود فرصت های بزرگ هم گرایی 

را از شهروندان این کشور بگیرد.
توزیع  شروع  از  اندی  و  سه  سال 
شناسنامه های الکترونیکی می گذرد. تا سه 
ماه قبل کم تر از یک میلیون تن شناسنامه ی 
آنان  اکثریت  که  بودند  گرفته  الکترونیکی 
مجبور  تقاعدشان  حقوق  دریافت  به دلیل 
شدند تا با تمام اعضای خانواده شناسنامه 
و  حکومت  پسین  روزهای  در  بگیرند. 
مشخصا نهاد ریاست جمهوری و اداره ی امور 
با فشار، جبر و تهدید فراوان برای تسریع 
تأکید  الکترونیکی  شناسنامه های  توزیع 
کرده است و نیروهای باافتخار قوای امنیتی 
دانشجوایانی  ملکی،  کارمندان  کشور، 
تحصیل  ادامه ی  برای  کشور  از  بیرون  که 
می روند، از بیماردارانی که باید بیماران شان 
را به خارج از کشور برای درمان ببرند و از 
همه ی گروه های اجتماعی که کارهای شان 
انجام  حکومتی  نهادهای  مجرای  از  باید 
این  گرفتن  برای  میلی  بی آن که  شوند، 
به  باشند،  داشته  تحمیلی  شناسنامه های 
بهانه های گوناگون و با جبر و تهدید وادار 
که  شناسنامه ای  می شوند؛  آن  گرفتن  به 

محل نزاع و کشمکش است.
سادگی  همین  به  نمی شود  را  هویت  نزاع 
در  اعتراض  نادیده گرفتن  گرفت.  نادیده 
گروگان گرفتن  به  و  اجباری  توزیع  برابر 
که  نه تنها  ملی  بزرگ  روند  یک  انحراف  و 
نشان گر خودخواهی، بی احترامی به حقوق 
و خواست شهروندان، بلکه ایجاد بحران و 
تفرقه در میان جامعه است. هر شهروند این 
کشور مثل بقیه شهروندان کشورهای دیگر 
از  کنند.  زندگی  خود  هویت  با  دارند  حق 
حقوق اساسی خود دفاع و پاسداری کنند. 
الکترونیکی  شناسنامه های  اجباری  توزیع 
همه ی  بر  آن  تعمیم  و  قومی  هویت  با 
سیاسیون،  میان  در  کشور  شهروندان 

سفتریاکسون به آنتی بیوتیکی خطرناک و پرعارضه 
معروف است. انجمن فارمسیسان افغانستان 
می گوید تجویز بی رویه ی داروی سفتریاکسون 

در کشور روند نگران کننده ای دارد. مسئوالن این 
نهاد می گوید در افغانستان به دلیل رویکرد تجارتی 

به مسأله ی دارو، توجه به توصیه های صحی به 
حاشیه رفته است. به همین سبب پزشکان 

بدون تشخیص دقیق و در نظرگرفتن وضعیت 
صحی بیماران آنتی  بیوتیک سفتریاکسون تجویز 

می کنند.
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فروش اطالعات به اسرائیل« 
اعدام  به  انقالب  دادگاه  در 
آقای  است.  شده  محکوم 
قویا  را  اتهامات  این  جاللی 

رد کرده است.
شهروند  زاغری،  نازنین 
در  زندانی  ایرانی-بریتانیایی 
خروج  هنگام   1395 حمل 
جاسوسی  اتهام  به  ایران  از 
سال  چند  و  شد  بازداشت 
در زندان بود. او هم اکنون در 

حصر خانگی به سر می برد.
عنوان  به  زاغری  نازنین 
کارمند بنیاد توماس رویترز، 
موسسه ای  خیریه  بخش 
او  داشت.  فعالیت  رسانه ای 
شده  مطرح  اتهامات  تمامی 

علیه خود را رد کرده است.
اخیر،  همچنین در دو سال 
سه زندانی خارجی از جمله ژیائو وانگ، پژوهشگر امریکایی 
دانشگاه پرینستون در دسامبر ۲۰19، مایکل وایت پرسنل 
پژوهشگر  روالن  مارشال  و  امریکا  مسلح  نیروهای  سابق 
تعدادی  با  مبادله  جریان  در   ۲۰۲۰ مارس  در  فرانسوی 
به دلیل نقض تحریم ها در خارج  ایرانی که  از شهروندان 

محاکمه و زندانی شده بودند، آزاد شدند.

طرح کانادا و ۵۷ کشور دیگر برای پایان دادن به »بازداشت خودرسانه« اتباع خارجی
استرالیایی- پژوهشگر  گیلبرت،  مور  کایلی  آزادی  اما 

بریتانیایی در پاییز گذشته به نگرانی های جامعه بین المللی 
در مورد این قبیل رفتارهای حکومت ایران به شدت دامن 
توطئه  در  مشارکت  اتهام  به  که  ایرانی  سه  با  او  زیرا  زد، 
بمب گذاری علیه اهداف اسرائیلی در سال ۲۰1۲ در تایلند 

محکوم و زندانی شده بودند، مبادله شد.

خشم حکومت چین از ابتکار عمل اخیر کانادا
در همین حال، روزنامه گلوبال تایمز که زیرنظر حکومت 
رسمی  صدور  از  پیش  می شود،  منتشر  چین  کمونیستی 
بیانیه یاد شده به نقل از کارشناسانی بی نام ونشان، این ابتکار 
عمل را »اقدامی تهاجمی و نسنجیده برای تحریک چین« 

توصیف کرده بود.
اختالف  دلیل  به  پکن  و  اوتاوا  بین  تنش   که  مدت هاست 
بر سر موضوعات گوناگون از جمله بازداشت شهروندان دو 
طرف افزایش یافته و روابط دو کشور به پایین ترین سطح 

خود طی چند سال اخیر رسیده است.
هواوی  رییس شرکت  معاون  بازداشت  قرار  از صدور  پس 
گرفت،  صورت  واشینگتن  درخواست  به  که  کانادا  توسط 
سال ۲۰1۸  در  را  کانادایی  شهروند  دو  متقابال  نیز  چین 

بازداشت کرد.
دولت های غربی و گروه های مدافع حقوق بشر، ایران و چین 
را متهم می کنند که برای آزاد کردن افراد موردنظر خود 
گروگانگیری«  »دیپلماسی  روش  از  غربی،  کشورهای  در 

استفاده می کنند.

می زنند، افزایش دهند.
خارجه  وزیر  ماس،  هایکو 
یکی  عنوان  به  نیز  آلمان، 
از امضاکنندگان بیانیه اخیر 
»اختالفات  داشت:  اظهار 
نباید  هرگز  دولت ها  بین 
بازی  به  را  افراد  زندگی 
خودسرانه  بازداشت  بگیرد. 
هنجارهای  با  خارجی  اتباع 
بین المللی در تناقض است«.

سیاسی  باج گیری های 
ایران در سال های اخیر

اسالمی  جمهوری  حکومت 
اخیر  سال های  در  ایران 
تعداد زیادی از اتباع خارجی 
تابعیتی  دو  ایرانی های  و 
از  گوناگون  اتهام های  به  را 
جمله جاسوسی، همکاری با 

نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده 
در کشورهای  ایرانی  زندانیان  با  افراد  این  از  برخی  است. 

مبادله شده اند.
افراد  از جمله  ایرانی- سوئدی  احمدرضا جاللی پژوهشگر 
دوتابعیتی است که پس از سفر به ایران برای شرکت در 
یک کنفرانس علمی بازداشت شد. او به اتهام »جاسوسی و 

با  اطالعات روز: کانادا روز دوشنبه ۲۷ دلو اعالم کرد که 
همکاری 5۷ کشور از جمله امریکا و آلمان، برای جلوگیری 
از »بازداشت خودسرانه« اتباع خارجی با اهداف دیپلماتیک 

اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که وزیران خارجه 5۸ 
کشور، بیانیه ای »غیرالزام آور« را در تقبیح آن چه که مارک 
خوانده  قبول«  غیرقابل  »رفتار  کانادا،  خارجه  وزیر  گارنو، 

است، امضا کردند.
به نقل از رادیو فردا، اگرچه متن این بیانیه، کشور خاصی 
را خطاب قرار نداده و جزئیات اقدامات آینده این دولت ها 
بازداشت  کانادایی،  مقام  گفته یک  به  اما  است  نامشخص 
اتباع خارجی توسط حکومت های ایران، چین، روسیه و کره 
شمالی بیش از پیش به نگرانی های بین المللی در این زمینه 

دامن زده است.
همزمان، وزیر خارجه کانادا در مصاحبه با رویترز، بازداشت 
اتباع خارجی با اهداف دیپلماتیک و سوءاستفاده از آن ها به 
عنوان اهرم فشار و ابزار باج گیری را اقدامی »غیرقانونی« و 

»غیراخالقی« دانست.
همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با ژاپن، بریتانیا و 

استرالیا از دیگر امضا کنندگان بیانیه یاد شده هستند.
وزیر خارجه امریکا در همین روز، با انتشار بیانیه ای حمایت 
خود را از اقدام اخیر کانادا در برخورد با دولت های خاطی 

اعالم کرد.
آنتونی بلینکن از همه کشورهای متحد و همفکر خواست تا 
فشار را روی حکومت هایی که دست به این قبیل بازداشت ها 

است و باید برای جنگ های آن روز آماده باشیم و 
برنامه داشته باشیم«.

آقای سیاری گفته »وقتی نیروی دریایی قدرتمند 
رزمایش  سپاه  و  ارتش  دریایی  نیروهای  با  روسیه 
روشنی  پیام  دارای  رزمایش  این  کند  می  برگزار 
است که نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران از 
لحاظ تجهیزات، نیروی انسانی، تکنیک و تاکتیک، 
دست  و  ارتباطات  کنترل،  و  فرماندهی  و  هدایت 
های  قدرت  مقیاس  در  نوین  تجهیزات  به  یابی 

جهانی قرار گرفته است«.
روسیه  و  ایران  مشترک  دریایی  مانور  دومین  این 
جدی  ماه  در  است. 
مانور  هم  گذشته  سال 
مشابهی با حضور نیروی 
روسیه  چین،  دریایی 
های  آب  در  ایران  و 
مدت  به  عمان  دریایی 
شده  برگزار  روز  چهار 

بود.
و  ایران  سیاسی  روابط 
روسیه در پنج سال اخیر رشد داشته و تماس ها 
میان مقام های ارشد دو کشور افزایش یافته است. 
با  »راهبردی«  روابط  خواهد  می  گوید  می  ایران 
خود  های  وهمکاری  باشد  داشته  چین  و  روسیه 
آنها  با  اقتصادی، نظامی و سیاسی  در بخش های 

گسترش دهد.
مقام های ایرانی می گویند توسعه روابط با روسیه 
توصیه و خواسته آیت اهلل علی خامنه ای رهبر این 

کشور است.

اطالعات روز: ایران و روسیه مانور دریایی مشترک 
خود را در شمال اقیانوس آغاز کرده اند.

و  ایران  ارتش  دریایی  نیروی  حضور  با  مانور  این 
انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  و  روسیه 
هزار  »هفده  وسعت  به  منطقه ای  در  اسالمی 
»امنیت  آن  شعار  و  می شود  برگزار  کیلومتر« 

تجارت دریایی« عنوان شده است.
تسنیم  خبرگزاری  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی می گوید 
ایران  های  آب  به  روسیه  ناوگروه  ورود  زمان  در 
برای حضور در مانور دریایی، شناورهای از نیروی 

دریایی ارتش و سپاه به 
استقبال نیروهای روسی 

رفتند.
گزارش  این  اساس  بر 
شناورهای  ورود  از  پس 
روسیه، فرماندهان ارشد 
و  جلسه  برای  روسی 
به  »انجام هماهنگی ها« 

بندر چابهار رفتند.
همچون  هایی  تمرین  مانور  این  طی  است  قرار 
آزاد کردن شناور  نجات شناور دچار حریق شده، 
مورد تعرض قرار گرفته، تیراندازی روزانه و شبانه 

از جمله به اهداف هوایی انجام شود.
یـگان هـای شـناو روسـیه در ایـن مانـور یـک ناو 
شـکن، یـک نـاو لجسـتیکی و یـک فرونـد هلـی 

کوپتـر اسـت.
کننده  هماهنگ  معاون  سیاری،  حبیب اهلل  دریار 
ارتش ایران، گفته است »جنگ های آینده متفاوت 

یایی ایران و روسیه  آغاز مانور در
یایی« در اقیانوس هند با شعار »امنیت تجارت در

ابراز  میانمار  سیاسی  زندانیان  به  کمک  انجمن 
با  است  ممکن  اینترنت  قطع  که  کرد  نگرانی 
جمله  از  غیرعادالنه،  »فعالیت های  انجام  هدف 
دستگیری های خودسرانه« صورت گرفته باشد. این 
به  را  نفر   ۴۰۰ از  بیش  دستگیری  کنون  تا  گروه 

ثبت رسانده است.
در حالی که اعتراضات علیه کودتا در میانمار وارد 
حضور  از  حاکی  گزارش ها  شده،  هفته  دومین 
در  زرهی  سنگین  خودروهای  و  ارتش  نیروهای 

برخی از شهرهای این کشور است.
وکیـل آنـگ سـان سـوچی، رهبـر حـزب اتحادیه 
ملـی بـرای دموکراسـی 
گفـت  میانمـار،  در 
کـه  سـوچی  بازداشـت 
قـرار بـود روز دوشـنبه 
تـا  برسـد،  پایـان  بـه 
چهارشـنبه تمدید شـد.

برگزاری  بر  عالوه 
اعتراضی  تظاهرات 
مختلف،  شهرهای  در 
اعتصابات  جمله  از  مدنی،  نافرمانی  جنبش های 
همین  به  و  دارد  ادامه  میانمار  در  نیز  سراسری، 
مختل  کشور  این  در  امور  از  بسیاری  انجام  دلیل 

شده است.
نوامبر  انتخابات ماه  بروز تقلب در  ادعای  با  ارتش 
در میانمار، که با پیروزی قاطع حزب اتحادیه ملی 
کرد  کودتا  به  اقدام  بود،  همراه  دموکراسی  برای 
را  روزنامه نگاران  و  سیاسی  فعاالن  از  بسیاری  و 

دستگیر کرد.

امور  در  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  روز:  اطالعات 
فرمانده  معاون  وین،  سو  با  تماس  طی  میانمار، 
براینکه  تاکید  با  کشور،  این  نظامی  حکومت 
بین المللی »از نزدیک« تحوالت میانمار را  جامعه 
واکنش  گونه  هر  که  داد  هشدار  دارد،  نظر  تحت 
اخیر  کودتای  به  معترضان  علیه  »سرکوب گرانه« 

»پیامدهای سنگینی« خواهد داشت. 
از  یکی  گفته  به  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
سخن گویان سازمان ملل، کریستین شرانر بورگنر، 
در این گفت وگو بر ضرورت احترام به حق مردم در 
برگزاری تجمع و عدم برخورد تنبیهی با تظاهرات 

کنندگان تاکید کرد.
در  همچنین  طرف  دو 
این گفت وگو برنامه های 
و  نظامی  حکومت 
به  مربوط  اطالعات 
تحوالت میانمار را با هم 

بررسی کردند.
سازمان  ویژه  نماینده 
ملل همچنین نسبت به 

اینترنت  نظامی در قطع  اقدام حکومت  پیامدهای 
در میانمار هشدار داد.

میانمار،  کودتای  به  مردمی  اعتراضات  تداوم  با 
برای  این کشور، که  اینترنت  تایید کرد  نت بالکز 
دومین شب متوالی به مدت هشت ساعت تقریبا به 
بود، دوباره وصل شده  حالت قطعی کامل رسیده 
است. طبق داده های نت بالکز، سرعت اینترنت در 
میانمار در زمان قطعی به 15 درصد حالت عادی 

رسیده بود.

هشدار سازمان ملل به حکومت نظامی میانمار 
در مورد »پیامدهای سنگنی« رسکوب اعرتاضات مردمی
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر 
دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری جومینه ویاله ولسوالی احمدآباد والیت پکتیا تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EAT-K094 -CW-RFB را به شرکت  ساختمانی متحده ځدران دارنده جواز نمبر D-۲513۰ سرک 3، شاه شهید، ناحیه ۸، مرکز 

کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ 1۴,5۷1,۲6۴.96 )چهارده میلیون و پنج صد و هفتاد و یک هزار و دوصد و شصت و چهار اعشاریه نود و شش افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )1۰( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وفق احکام 

شماره5.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF:گرنت نمبر
اسم پروژه: شبکه آبیاری جومینه ویاله ولسوالی احمدآباد والیت پکتیا 

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement work of Jomina Weyala irrigaton scheme Ahmad Abad, Paktia Province 
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.: TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-K094-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During 
the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) High Price,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 28-Feb-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) Business 
Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we are unable 
to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this happens, we will notify 
you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later than fifteen 
(15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [28-Feb-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or re-
ceived, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.as-
px?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procure-
ment-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of 
the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 28-Feb-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

Improvement works of Jumina Weyala Irrigation Scheme ( Ahmad Abad, Paktia Province )
Ahmad Abad Paktia Province
14,571,264.96 Afghani

Evaluated Bid price (if applicable)

15,826,517.73

18,591,963.70

15,407,661.21

14,571,264.96

16,178,017.97

22,953,796.93

15,559,847.52

16,565,178.78

14,953,257.08

16,087,204.84

16,881,383.61

Bid price

15,826,572.30 

18,592,047.00 

15,407,708.30 

13,133,424.55 

16,178,082.80 

19,623,889.10 

15,679,797.60 

16,565,252.00 

14,953,329.00 

15,703,271.80 

17,236,450.00 

Name of Bidder

Juma Gul Mangal CC

New Ahmadi CC

Yousuf Zia CC

Mutahida Zadran CC

Idreas Obaid CC

Zahid Elham CC

Yousra Road Building & C C 

Bakhtar Pairoz CC

Ariana Rise Construction Company

Rishad Nasiri CC

Tal Wadan CC
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اتریخ روی بوم نقایش

»هر قدر وضعیت خراب تر باشد فضای کاری 
برای هنرمند مساعدتر می شود. هنرمند از 

دل بیچار گی ها سر برمی آورد. داستان هنرمند 
داستان دردها است.« محسن تاشه می گوید 

یک نقاش نمی تواند آسوده خیال باشد اما 
همزمان کاری ارزشمند نیز تولید کند. احتماال 

یک نوع مصیبت است که او را به جلو حرکت 
می دهد.

دستمال گل سیب و رنگ سرخ
بدون  هم  هنر  شد.  پروژه ای  همه چیز   ۲۰۰۰ از  »پس 
بنیادی  چیز  هیچ  و  بود  مقطعی  همه  چیز  و  آمد  زمینه 
در  به خصوص  بود،  نشده  گذاشته  اساسی  هیچ  و  نبود 
زمینه ی هنر.« این برداشت محسن تاشه از فضای موجود 
می گوید  او  است.  افغانستان  هنری  و  نقاشی  عرصه  در 
بعضی دوستانم به من تذکر می دهند »حاال که افغانستان 
سر زبان هاست« تو باید از این فضا به نفع خودت استفاده 
اما  ثروت.  و  چیزهای چون شهرت  دنبال  بروی  و  کنی 
باور محسن تاشه این است که این چیزها نه تنها به رشد 
هنرمند کمکی نمی کند بلکه باعث زوال و عقب گرد آن 
تولید کنیم.  اثر  بتوانیم  تا  بکشیم  باید زجر  ما  می شود: 
تولید  را  »سرخ«  نقاشی  مجموعه  برداشت  همین  با  او 

کرده است.
رنـگ »سـرخ« و دسـتمال »گل سـیب« )9 گلـه( در 
او  دارد.  خـاص  جایـگاه  تاشـه  محسـن  نقاشـی های 
بگیـرم:  نادیـده  را  ایـن دو عنصـر  می گویـد نمی توانـم 
»عنصـر گل سـیب و رنـگ سـرخ بـر مـن تحمیل شـده 
اسـت.« امـا برداشـت مخاطبـان ایـن نقاشـی ها کامـال 
متفـاوت از آن چیـزی اسـت کـه خـود نقـاش خواسـته 
از  برداشـت خیلی هـا  بـرای همیـن  کنـد.  بیـان  را  آن 
او عاشـق  اسـت کـه  ایـن  تاشـه  نقاشـی های »سـرخ«  
اسـت. زیـرا در همه جـا رنـگ سـرخ نمـاد عشـق اسـت، 
امـا بـرای ایـن نقـاش داسـتان فـرق دارد. از آن جایـی 
کـه تاریـخ افغانسـتان سراسـر با قتـل عام و کشـتار گره 
خورده اسـت و نقاشـی های تاشـه دارنده ی بـار اجتماعی 
و تاریخی انـد، رنگ سـرخ در نقاشـی های محسـن تاشـه 
نشـانه ای »کشـتار«، »جنـگ« و »خـون« اسـت و نـه 

عشـق.  رنگ 
از  آقـای تاشـه می گویـد مـن در سـال ۲۰16 و پـس 
حادثـه دهمزنـگ دوبـاره »سـرخ« را شـروع کـردم و نام 
مجموعـه آثـارم هـم »تولـد دوباره سـرخ« بود. »سـرخ« 
بـرای تاشـه از جایـگاه خـاص برخوردار اسـت و رابطه ای 
ناگسسـتنی، و کماکان ناشـناخته، با آن دارد. »این سرخ 
ممکـن اسـت خون ریـزی باشـد، ممکن اسـت قتـل عام 
باشـد...« مجموعـه »سـرخ« در چهـار بخش اسـت و هر 
بخـش شـامل ده اثـر: بخـش اول دسـتمال گل سـیب و 
فرم هـای سـرخ، بخـش دوم میله هـا و آهن هـا، بخـش 
سـوم قبرسـتان و بخـش چهـارم پرچم هـا )دادخواهی(. 
در مجمـوع، مجموعه ی سـرخ بر تاریخ کشـور و وضعیت 

موجـود جامعه تمرکـز دارد.
محسن تاشه، زیاد به چشم  نمی آید اما همه  را به دقت 
می کند.  نقاشی  و  می ماند  خانه اش  در  روزها  می بیند. 
ستم، زیبایی، تبعیض، و جنگ مفاهیمی اند که او را پای 

بوم نقاشی می کشاند.

نقاشی  به سبک سوررئال  بیشتر  اوایل  در  تاشه،  محس 
و  تخیالت  می دهد  اجازه  نقاش  به  سبک  این  می کرد. 
داشته های ذهنی اش را بدون کدام محدودیت روی بوم 
سبک  به  فکرکردن  از  فارغ  و  اواخر،  این  در  اما  بریزد. 
که  است  این  مهم  می کند  فکر  او  نقاشی،  سیاق های  و 
بتوانیم مسأله مان را به تصویر بکشیم، حاال از هر سبکی 

که استفاده کنیم.
در  که  است  عناصری  آن  از  یکی  تعصب  و  تبعیض 
نقاشی های محسن تاشه پررنگ است: »وقتی در فضایی 
قرار  تبعیض  مورد  دلیل  هر  به  آدم  که  زندگی می کنی 
می گیرد، کنار گذاشته می شود یا حقش گرفته می شود، 
خوب این سوال پیش می آید که چرا این اتفاق برای من 

می افتد. چرا برای من!؟«
خود  به  را  افغانستان  معاصر  تاریخ  از  بخشی  تبعیض، 
مورد  قومی  گروه های  بعضی  است.  داده  اختصاص 
روا  تبعیض  دیگر  گروه  بعضی  و  گرفته اند  قرار  تبعیض 
واقعیت  این  از  می کند  تالش  تاشه  محسن  داشته اند. 
افغانستان استفاده کرده و آن را در نقاشی هایش  تاریخ 
به  برمی گردند  آن »نقاشی های من  کنار  و در  بگنجاند. 
خاطرات و قصه  زندگی  آدم هایی که من پای صحبت شان 

می نشستم و به حرف های شان گوش می کردم.«

آن چیزی نبود که تاشه بتواند با آن برداشت خودش را از 
جامعه و تاریخ ارائه کند: »واقعیت های جامعه را نمی شود 
نادیده گرفت. نقاشی های من متأثر از تاریخ و فرهنگ این 
جامعه است.« طالبان در قتل مردم در مزارشریف آن ها را 
با دستمال گل سیب حلق آویز می کردند. درحالی که برای 

غربی ها این دستمال نماد زیبایی است.
برای  کاری  فضای  باشد  خراب تر  وضعیت  قدر  »هر 
هنرمند مساعدتر می شود. هنرمند از دل بیچار گی ها سر 
برمی آورد. داستان هنرمند داستان دردها است.« محسن 
تاشه می گوید یک نقاش نمی تواند آسوده خیال باشد اما 
همزمان کاری ارزشمند نیز تولید کند. احتماال یک نوع 

مصیبت است که او را به جلو حرکت می دهد.

عباس اسدیان

در گوشه ای از شهر شلوغ کابل نگاه های ریزبینانه ی یک 
او  دارد.  نظر  زیر  دقت  به  را  اوضاع  شناخته نشده  نقاش 
و  سرد  دنیای  با  خوب  رابطه ی  خودش  گفته ی  به  که 
و  می خزد  اتاقش  کنج  در  روزها  ندارد،  سیاست  خشن 
دریافت های خودش از تاریخ و اجتماع را در قالب تصویر 

روی بوم نقاشی می ریزد.
حدود ده سال قبل چند جوان پرشور و امیدوار در متن 
بسازند؛  گروه  یک  که  افتادند  فکر  این  به  کابل  شهر 
و  بیندازند  راه  گفت وگو  و  بحث  کنند،  کار  همدیگر  با 
مهم تر از همه این که نقاشی کنند. آن ها تالش می کردند 
عقاید  بعضی  کماکان  و  بدهند  انجام  فرهنگی  کارهای 
خرافی جامعه شان را به چالش بکشند. اما از آن جایی که 
برای چنین کارهای فرصت  افغانستان   بر  فضای حاکم 
تهدید  افراد  چنین  برای  بنیادگرا  گروه های  و  نمی دهد 
جدی به حساب می آیند، این افراد مجبور بودند مخفیانه 
گروه  به نام  گروه  این  آن  از  بعد  بپردازند.  فعالیت  به 
هزارگی  کلمه  یک  »تاشه«  )کلمه  شد  معروف  »تاشه« 
می شود(.  برده  به کار  مخفی  و  پنهان  معنای  به  و  است 
محسن تاشه، عضو همین گروه است و می گوید تخلص 
در  حاال  که  تاشه  محسن  جز  به  می آید.  این جا  از  من 
حاال  »تاشه«  گروه  افراد  اکثریت  می کند  زندگی  کابل 
در  محسن  نقاشی های  آواره اند.  جهان  گوشه های  در 
نمایشگاه های بین المللی به نمایش گذاشته شده است، از 

جمله در کشورهای چون فرانسه، آلمان و ایتالیا.

تاریخ در قالب نقاشی
بزرگ ترین حرکت های  از  تابستان سال 1395 یکی  در 
انحراف  با  خورد.  رقم  افغانستان  معاصر  تاریخ  در  مدنی 
مسیر لین برق توتاب از بامیان-میدان وردک به سالنگ 
مردم مناطق مرکزی )بیشتر هزاره ها( دست به اعتراض 
و تظاهرات زدند. اما نتیجه ی این اعتراض ها چیزی جز 
کشته شدن بیش از ۸۰ تن در میدان دهمزنگ نبود. فارغ 
از بقیه نتایجی که این حادثه در پی داشت اما این ماجرا 
تبدیل به نقطه ای عطف در کار حرفه ای محسن تاشه نیز 
شد: »بعد از حادثه دهمزنگ مسیر کارهایم عوض شد.«

او  آمد.  دنیا  به  کابل  در  قبل  سال   ۲9 تاشه  محسن 
اثر  ما  روحیات  بر  خانواده  فضای  »طبیعتا  می گوید 
در  ما  اجتماعی-سیاسی اند.  من  خانواده ی  می گذارد. 
مکتب  او  فامیلی شرکت می کردیم.«  تظاهرات ها  بعضی 
را در یک انستیتوت در کابل سپری می کند، با تمرکز بر 
او دوره دانشگاه را در دانشگاه BNU پاکستان  نقاشی. 
درس خوانده است. تاشه می گوید در دانشگاه برای شان 
و  بیندیشند  جهان وطنی  چگونه  که  می دادند  آموزش 
کلیشه های موجود در جامعه شان را نادیده بگیرند. اما این 


