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از  رییس جمهور  اول  معاون  دفتر  هفته گذشته 
شهر  در  زیرزمینی  آب های  سرسام آور  کاهش 
تازه  حکومت  می رسد  به نظر  داد.  هشدار  کابل 
که  است  دریافته  و  شده  قضیه  عمق  متوجه 
آینده ی  عمیق  چاه های  حفر  و  کم آبی  بحران 
خطرناکی را برای پایتخت رقم زده است. دفتر 
استفاده ی  که  گفته  اعالمیه ای  در  اول  معاون 
زیرزمینی  آب های  از  غیرتخصصی  و  بی رویه 
شهر  این  در  را  زیست محیطی  وضعیت  کابل 
به نظر  تار مواجه کرده است.  و  تیره  آینده ی  با 
می رسد مشکل آب های زیر کابل دوبعدی است: 
رفته  پایین  به شدت  کابل  آبی  سفره  طرفی  از 
کابل  زیرزمینی  آب های  دیگر  طرف  از  و  است 
آلوده شده است. برآورد می شود در برخی نقاط 
شهر سطح آب از 20 تا 80 متر پایین تر رفته. 
از  نیمی  حتا  رسانه ها  برخی  گزارش  براساس 
آب های زیر زمینی کابل غیربهداشتی و غیرقابل 

استفاده است. 
ممکن  این  از  بدتر  تصوری  پایتخت  یک  برای 
آب های  و  »کم آبی«  بحران  با  که  نیست 
بحران  هشدار  زنگ  باشد.  روبه  رو  غیربهداشتی 
کم آبی کابل سال هاست که به صدا درامده، اما 

به طور مطلق اقدامات...
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»یب آیب« کابل نتیجه ی 
فاجعه مدیرییت است

سینمای صلح؛ روایت خلق انسان اندیشمند )1(
گفت وگو با محسن حسیین، فیلم ساز و منتقد سینما

انفرادی،  و  گروهی  نمایشگاه های  تلویزیونی،  برنامه سازی 
تبلیغاتی  فیلم های  و  تلویزیونی  گرافیک های  ساخت 
زندگی  ناروی  در  اکنون  او  اوست.  فعالیت های  دیگر  از 

می کند. 
پرسش: نمی دانم گونه ای از سینما، تحت عنوان سینمای 

صلح وجود دارد یا نه؟ منظورم از گونه این است که...

هفت  است.  کابل  والیت   ۱۳۵۳ متولد  حسینی  محسن 
می کرد.  نقاشی  کودکی  از  شد.  ایران  آواره  که  بود  ساله 
است.  کرده  کار  کاریکاتور  هم  گاهی  و  گرافیک  بعدها 
لیسانس کارگردانی فیلم و انیمشن از تهران دارد. تاکنون 
هشت فیلم کوتاه انیمشن، چهار مستند و دو فیلم کوتاه 
انیمشن،  کشان های  و  مدرس  است.  ساخته  داستانی 

آنچه باید درباره 
کسن های کرونا بدانیم وا

در  را  بیماران  کلینیکم  در  این سو  به  ماه  سه  از 
در  آن ها  از  برخی  می کنم.  واکسینه  کووید۱9  برابر 
البته من  این واکسن ها پرسش هایی دارند که  مورد 
از  آن ها  اکثریت  می دهم.  پاسخ  خرسندی  کمال  با 
قرار می گیرد احساس  اختیارشان  این که واکسن در 

خوش بختی می کنند.
اما حاال به نظر می رسد دیدگاه بدبینانه ای در مورد 
که  هنگامی  است.  ظهور  درحال  کرونا  واکسن های 
تماس  واکسن شان  وقت  تعیین  برای  بیماران  با  ما 
نمی خواهند  از آن ها می گویند که  برخی  می گیریم، 
پس  که  می شناسند  را  کسانی  زیرا  شوند  واکسینه 

از دریافت واکسن دچار عوارض جانبی آن شده اند.
پژوهش گران  آن  در  که  استرالیا  در  مطالعه ای  در 
بررسی  را  کووید۱9  واکسن  به  مربوط  نگرانی های 
»عوارض  موردمطالعه  افراد  از  درصد   ۱0 کردند، 
از  شان  خودداری  دلیل  را  واکسن  بالقوه«  جانبی 

دریافت واکسن عنوان کردند...
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خطیب  انصاری،  مجیب الرحمان  مولوی  پیش  روز  چند 
که  بود  گفته  خود  سخنرانی  در  هرات،  جمعه ی  نماز 
حمایت از نظام کنونی گناه کبیره است. او علمایی را که 
از نظام حمایت می کنند علمای یهود و نصارا دانست. پس 

از این سخنان بود که حمداهلل محب،...

افغانستان نباید به عراق 
سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۶ تبدیل شود

اطالعات روز: همزمان با انتشار خبر »موافقت کلی« 
در  ایران  بلوکه شده  دارایی های  آزادسازی  با  امریکا 

کوریای جنوبی، رییس اتاق بازرگانی ایران و...

شاهراه سالنگ 
به  روی موترهای 
باربری مسدود شد

یک میلیارد دالر از بدهی 
کوریای جنوبی از کانال سوئیس 

به ایران می رسد »حکومت قتل 
اعضای خانواده ی 

بسم اهلل عادل ایماق 
را بررسی کند«
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بیانیه ی مشترک اتحادیه اروپا و دولت افغانستان: 

حفاظت از غیرنظامیان و کارمندان 
خدمات بشردوستانه نباید منتظر 

نتایج صلح باشد
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سه عضو خانواده ی بسم الله عادل 
ایماق، مدیرمسئول پیشین رادیو 
»صدای غور« تیرباران شدند

اطالعات روز – هرات: شماری از خبرنگاران محلی 
در والیت غور تأیید می کنند که سه تن از بستگان 
بسم اهلل عادل ایماق، مدیرمسئول...

صفحه 2

مشاور امنیت ملی: 
برای جلوگیری از خشونت طالبان 
از تحریم های شورای امنیت 
سازمان ملل استفاده شود

صفحه 2

مدیریت توحش در افغانستان
آموزه های القاعده و عملکردهای طالبان

کتاب مدیریت توحش )ادارة التوحش( نوشته ی 
ابی بکر ناجی، یکی از تئوریسین های القاعده،...

صفحه 7

جنگ  جویان اویغور 
در بدخشان زیر چتر طالبان

خشن، تا دندان مسلح و در تالش 
سربازگیری از ساکنان محل

صفحه 8

»۲۲ کشته« 
در حمله امریکا به 

مواضع شبه نظامیان مورد 
حمایت ایران در سوریه

قتل جمال خاشقچی: 
بایدن در گفت وگو 
بـا ملک سلمان موضوع 
حقوق بشر را پیش کشید
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سه عضو خانواده ی بسم هللا عادل ایماق، مدیرمسئول پیشنی رادیو »صدای غور« تریباران شدند
افراد مسلح ناشناس کشته شده است. در این رویداد پنج نفر دیگر زخمی شده اند.

این خبرنگار محلی افزود که زخمیان برای درمان به شفاخانه مرکزی غور منتقل 
شده اند. 

با این حال، منابع امنیتی در غور تا کنون در این باره چیزی نگفته اند، اما یک منبع 
معتبر حکومتی وقوع این رویداد را در صحبت با روزنامه اطالعات روز تأیید کرده 

است.
حیات اهلل عادل، برادر بسم اهلل عادل به روزنامه اطالعات روز گفت که طالبان بر منزل 

مسکونی شان حمله کرده اند.
فرد یا گروهی نیز هنوز مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز تا 

کنون در این باره چیزی نگفته است.

اطالعات روز – هرات: شماری از خبرنگاران محلی در والیت غور تأیید می کنند که 
سه تن از بستگان بسم اهلل عادل ایماق، مدیرمسئول پیشین ایستگاه رادیویی »صدای 

غور« تیرباران شده اند.
نجیب اهلل نظری، یکی از خبرنگاران محلی غور به روزنامه اطالعات روز  گفت که دو 
شب پیش )پنج شنبه، 8 حوت( مردان مسلح ناشناس بر خانه بسم اهلل عادل ایماق 
در منطقه ی »تیغه تیمور« در ۱۵ کیلومتری غرب شهر فیروزکوه، مرکز این والیت 

حمله کرده اند.
برادر و  از جمله  نفر  رویداد در نخست دو  این  نظری همچنان گفت که در  آقای 
برادرزاده ۱۳ ساله بسم اهلل عادل ایماق زخمی شده بودند. به گفته ی او، زمانی که پسر 
کاکای ایماق می خواست زخمیان را به شفاخانه منتقل کند، در مسیر راه از سوی 

شاهراه سالنگ به  روی موترهای باربری مسدود شد
»چین« و رعایت مقررات ترافیکی از این مسیر رفت وآمد کنند.

ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها در این اعالمیه به رانندگان اقدامات احتیاطی 
توصیه کرده و از آنان خواسته است که هنگام عبور از این مسیر، سرعت مجاز، وزن 

مجاز و ارتفاع مجاز را در نظر بگیرند.
مقررات  مسیر  این  از  عبور  هنگام  که  است  شده  خواسته  همچنان  رانندگان  از 
ترافیکی و راهنمایی موظفین را رعایت و از سبقت جویی و توقف در داخل تونل ها 
افغانستان  شاهراه های  بزرگ ترین  از  سالنگ  شاهراه  کنند.  جلوگیری  گالری ها  و 
است که کابل را با دست کم 9 والیت در شمال این کشور وصل می کند. شاهراه 
سالنگ همه ساله در فصل زمستان هر از گاهی به دلیل بارش برف سنگین و وقوع 

برف کوچ ها در سالنگ های شمالی و جنوبی مسدود می شود.

دلیل  به  که  است  اعالم کرده  از سالنگ ها  مراقبت  و  ریاست حفظ  روز:  اطالعات 
نوع  باربری  موترهای  روی  به   شاهراه  جنوبی،  و  شمالی  سالنگ های  در  برف باری 

»تریلر« مسدود شده است.
در اعالمیه ی این ریاست که دیروز )جمعه، 8 حوت( منتشر شده، آمده است که 
برف باری در سالنگ های شمالی و جنوبی از بعد از ظهر دو روز پیش تا حوالی ساعت 

2:00 بعد از ظهر دیروز به صورت وقفه ای ادامه داشته است.
از اعالمیه، برف باری فعال متوقف شده و هوا در سالنگ شمالی نیمه ابری  به نقل 
و در سالنگ جنوبی آفتابی است. احتمال بارش برف در 2۴ ساعت آینده نیز 2۵ 

درصد پیش بینی شده است.
زنجیر  با  همراه  می توانند  مسافربری  موترهای  تنها  که  است  گفته شده  همچنان 

مسئول  نهادهای  طرف  از  پیش گیرانه 
امروز  و  گذشته  در  است.  نشده  گرفته 
در  است  ممکن  که  خطری  حکومت 
آینده ی نه چندان دور کابل را فرو ببلعد، 
بحران آفرین  و  جدی  تهدیدی  به عنوان 
آن  مهار  برای  و  حتا  و  نگرفته  جدی 
تعریف  کافی  و  توجه  قابل  بودجه های 
کابل  »بی آبی«  بنابراین  است.  نکرده 
نتیجه ی فاجعه مدیریتی و ضعف کارکرد 
نهادهای مسئول است؛ زیرا بخش  بزرگی 
و  پاک  آشامیدنی  آب  به  کابل،  شهر  از 
بیشتر  در  آب  ندارد.  دسترسی  کافی 
حفر  است.  جیره بندی  شهر  بخش های 
گزینه،  بدترین  هرچند  عمیق  چاه های 
شهروندان  برای  حل  راه  یگانه  اما 
برنامه ای  نه تنها  مسئول  نهادهای  است. 
و  کم  آبی  بحران  بزرگ  معضل  برای 
چاه  نوع  هر  که  ندارد  زیست محیطی 
هر  کابل  در  می شود.  حفر  مجوز  بدون 
دارد در حیات خانه  ی خود  اجازه  کس 

چاه هایی با عمق دلخواه حفر کند.
معاون اول باید درک کند که مسئولیت 
حکومت تنها اظهار نگرانی نیست. توجه 
برای  نتیجه ای  به  معطوف  و  دندان گیر 
حل خطر بزرگ کم  آبی کابل نیاز است. 
سخن و صدور اعالمیه و ابراز نگرانی، هیچ 
راه حل عملی و نتیجه محور برای مقابله 
با چالش  کم آبی که می رود تا به معنای 
واقعی کلمه به بحران بی آبی در پایتخت 
تبدیل شود، هیچ دردی را دوا نمی کند. 
پیامد آن تنها فرار از مسئولیت، فرافکنی 
و انحراف توجه از یک خطر بزرگ است. 
عملی  و  اجرایی  راهکار  به  بحران  این 
معطوف به بازده و نتیجه برای جلوگیری 
یا دست کم کاهش سطح خطر این بحران 
نیاز دارد. حکومت مسئولیت دارد که این 
بزرگ  تهدیدهای  به عنوان  را  چالش ها 
به عنوان یک  و سهمگین شهری و حتا 
تهدید امنیت  ملی به رسمیت شناخته و 
برای جلوگیری از آن، دست به کار شوند.

رشد  است.  معلوم  بحران  این  ریشه ی 
بی رویه  استفاده ی  جمعیت،  بی رویه ی 
در  باران  و  برف  بارش  کاهش  و  آب  از 
در  دولتی  مسئولیت پذیری  غیبت 
شهری  خدمات  ارائه  و  شهری  مدیریت 
محیطی  زیست  بحران  اصلی  دالیل  از 
و  برف  بارش  کاهش  اگر  است.  کابل 
فراتر  و  امر طبیعی  یک  را  خشک سالی 
از توان انسانی بدانیم، مدیریت جمعیت 
ارائه  و  آب  از  درست  استفاده  شهری، 
سطح قابل قبولی از خدمات شهری برای 
ساکنان یک امر انسانی و قابل مدیریت 
است. از وظایف اساسی حکومت ها ارائه 
درست خدمات شهری و مدیریت شهر 
است. در افغانستان اما به رغم وعده های 
حکومت  مسئول،  نهادهای  همه ساله ی 
نتوانسته برای بخش  بزرگی از شهر کابل 
آب آشامیدنی پاک و کافی فراهم کند. 
روشمندساختن رشد جمعیت و گسترش 
شهری بماند سرجایش. جای تأسف است 
بازسازی  برای  دالر  میلیاردها  صرف  که 
پایتخت  زیربنایی،  تأسیسات  ساخت  و 
افغانستان از عمده ترین نیازها و خدمات 
زمینه ی  در  است.  بی نصیب  عمومی 
نگران کننده  وضعیت  نیز  آب ها  آلودگی 
که  سال هاست  نمونه  به عنوان  است. 
کابل  رودخانه  در  تصفیه نشده  فاضالب 
ریخته می شود و سالمتی هزاران خانواده 

به خطر می افتد. 
البته فراموش نکنیم که بدون همکاری 
کابل  بی آبی  بزرگ  خطر  شهروندان 
وظیفه  باید  همه  نیست.  رفع شدنی 
این  قبال  در  را  خود  زیستی  محیط 
و  درست  استفاده  کنیم.  درک  خطر 
رعایت فرهنگ استفاده از آب مسئولیت 
بزرگ  خطر  اگر  است.  ما  شهروندی 
چاه های  خودسرانه ی  حفر  و  کم  آبی 
عمیق در کابل با دلسوزی ساکنان این 
شهر و مسئولیت پذیری نهادهای مسئول 
حکومتی چاره اندیشی نشود، کابل خیلی 

زود دیگر آغوشی برای زیستن ندارد. 

مطرح شده در سومین نشست گروه کاری 
اتحادیه اروپا و دولت افغانستان بوده است.

اتحادیه  ویژه  کاری  گروه  نشست  سومین 
حقوق  مورد  در  افغانستان  دولت  و  اروپا 
روز  مهاجرت  و  خوب  حکومت داری  بشر، 
آنالین  به صورت  حوت(   ۶( چهارشنبه 
بخش  معاون  پمپلونی،  پائولو  شد.  برگزار 
اروپا  و خدمات خارجی  پسیفیک   - آسیا 
وزارت  سیاسی  معین  ناب،  میرویس  و 
این  مشترک  ریاست  افغانستان  خارجه ی 

نشست را بر عهده داشته اند. 
اروپا  اتحادیه  کاری  گروه  بعدی  نشست 
بشر،  حقوق  مورد  در  افغانستان  دولت  و 
حکومت داری خوب و مهاجرت قرار است 
سال آینده ی میالدی در شهر کابل برگزار 

شود.

همین طور، در این بیانه ی مشترک آمده 
است که نمایندگان زنان، جوانان، اقلیت ها، 
افراد دارای معلولیت، مهاجرین و قربانیان 
جنگ در گفت وگوهای صلح حضور داشته 
و  حفظ  بر  بیانیه  این  در  همچنان  باشد. 
گذشته  سال   20 دست آوردهای  تقویت 

تأکید شده است.
اتحادیه  خوب،  حکومت داری  زمینه ی  در 
آزاد،  انتخابات  بر  افغانستان  دولت  و  اروپا 
عادالنه، معتبر، شفاف و فراگیر تأکید کرده 
می تواند  انتخاباتی  چنین  که  گفته اند  و 

سبب انتقال مشروع قدرت شود.
تمویل  و  پول شویی  با  مبارزه  مهاجرت، 
تروریزم، تطبیق قانون بر عامالن خشونت 
تبعیض  با  مبارزه  و  کودکان  و  زنان  علیه 
علیه اقلیت های مذهبی از دیگر موضوعات 

مدنی  جامعه  فعاالن  رسانه ها،  کارمندان 
ارزش های  مدافعان  که  قانون  مجریان  و 
را  هستند،  باز  جامعه ی  و  دموکراتیک 

محکوم کرده اند.
دولت  از  اروپا  اتحادیه  بیانیه،  این  طبق 
افغانستان خواسته است که امنیت این افراد 
را تأمین و در مورد قتل های هدفمندی که 
تا کنون انجام شده، به صورت دقیق تحقیق 
کرده، عامالن را محاکمه و از اقدامات انجام 
شده به صورت کامل به مردم اطالع رسانی 

کند.
اتحادیه اروپا همچنان احترام و ترویج حقوق 
بشردوستانه بین المللی را حیاتی خوانده و 
افغانستان  جنگ  در  درگیر  طرف های  از 
از  حفاظت  به خاطر  که  است  خواسته 

غیرنظامیان، این حقوق را رعایت کنند.

دولت  و  اروپا  اتحادیه  روز:  اطالعات 
افغانستان در یک بیانیه ی مشترک گفته اند 
تأسیسات  غیرنظامیان،  از  حفاظت  که 
آموزشی و صحی و نیز کارمندان خدمات 

بشردوستانه نباید منتظر نتایج صلح باشد.
در این بیانیه که در سومین نشست گروه 
کاری ویژه اتحادیه اروپا و دولت افغانستان 
خوب  حکومت داری  بشر،  حقوق  درباره ی 
و مهاجرت صادر شده، آمده است که تنها 
سبب  می تواند  خشونت ها  فوری  توقف 
اعتماد به جدی بودن اراده ی طالبان برای 
به حساب  توافقات سیاسی و ختم جنگ 

آید.
ادامه ی  به  نسبت  بیانیه  این  در  دو طرف 
ابراز  شدت«  »به  خشونت ها  صعودی 
هدفمند  کشتار  افزایش  و  کرده  نگرانی« 

بیانیه ی مشرتک اتحادیه اروپا و دولت افغانستان: 

حفاظت از غرینظامیان و کارمندان خدمات برشدوستانه نباید منتظر نتایج صلح باشد

والیتـی غـور عامـل تـرور بسـم اهلل عـادل 
نیروهـای  کـه  هنگامـی  و  بـوده  ایمـاق 
این ریاسـت تـالش کردند او را بازداشـت 
کننـد، او به جـای تسـلیم شـدن، اقـدام 
بـه تیرانـدازی کـرده و سـپس در جریان 
درگیـری بـا نیروهای امنیتی ملی کشـته 

است. شـده 
به  هدفمند  ترورهای  اخیر  ماه  سه  طی 
کشور  رسانه ای  جامعه  جدی  نگرانی 
حکومت  از  خبرنگاران  است.  شده  مبدل 
امنیت،  تأمین  کنار  در  که  می خواهند 
عامالن ترور و قتل خبرنگاران را بازداشت 

کند.

به گفته ی این کمیته، موج جدید قتل های 
هدفمند خبرنگاران که در ماه نوامبر سال 
گذشته ی میالدی آغاز شد، نه تنها امنیت 
تمام خبرنگاران را به خطر انداخته، بلکه 
بر توانایی خبرنگاران و رسانه ها در تولید 
رسانه ای  محتوای  دیگر  و  خبرها  موثر 

تأثیر منفی گذاشته است.
رادیو  مدیرمسئول  ایماق،  عادل  بسم اهلل 
سوی  از  ۱2 جدی  تاریخ  در  غور  صدای 
شهر  غرب  در  ناشناس  مسلح  افراد 

فیروزکوه کشته شد.
امنیـت ملـی کشـور در 2۵ جـدی اعـالم 
کـرد کـه عـزت اهلل بیـک، عضـو شـورای 

حکومت افغانستان خواستار تحقیق جدی 
قتل بسم اهلل عادل ایماق شده بود، اما »نه 
تنها هنوز در مورد عامالن قضیه ی مذکور 
اکنون  بلکه  نیست،  دست  در  معلوماتی 
حمله ی  مورد  عادل  شهید  خانواده ی 

مسلحانه قرار گرفته است«.
این کمیته افزوده است که حکومت محلی 
و نهادهای امنیتی باید در مورد قتل ایماق 

و خانواده اش اطالعات ارائه کنند.
همزمان با این، کمیته مصونیت خبرنگاران 
مصونیت  و  امنیت  مورد  در  افغان 
خبرنگاران و اعضای خانواده ی شان شدیدا 

ابراز نگرانی کرده است.

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان حمله ی 
افراد مسلح ناشناس بر اعضای خانواده ی 
بسم اهلل عادل ایماق، مدیرمسئول پیشین 
و  کرده  محکوم  را  غور  صدای  رادیو 
امنیتی  نهادهای  و  محلی  حکومت  از 
به صورت  را  قضیه  این  که  است  خواسته 
و  بازداشت  آن را  عامالن  و  تحقیق  جدی 

مجازات کنند.
در اعالمیه ی کمیته مصونیت خبرنگاران 
از حکومت خواسته شده  افغان همچنان 
است که از اعضای خانواده ی آقای ایماق 

حفاظت کند.
از سوی هم، این کمیته گفته است که از 

»حکومت قتل اعضای خانواده ی بسم هللا عادل ایماق را برریس کند«

 – امریکا  توافق نامه ی  براساس  تحریم ها 
طالبان شده اند.

مشاور امنیت ملی درحالی بر استفاده از 
برای  طالبان  بر  ملل  سازمان  تحریم های 
جلوگیری از خشونت تأکید کرده است که 
خشونت ها در سراسر کشور افزایش یافته 
و هر روز از نظامیان و غیرنظامیان قربانی 

می گیرد.
مذاکرات  خشونت ها،  افزایش  با  همزمان 
مذاکره کننده ی  هیأت های  میان  صلح 
گروه  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
طالبان در دوحه نیز به بسیار ُکندی پیش 

می رود.

افغانستان شده  در  جنبش های صلح آمیز 
و برای جلوگیری از خشونت طالبان از آن 

استفاده شود.
اواخر  در  نیز  غنی  اشرف  رییس جمهور 
ماه عقرب سال جاری در نشست شورای 
درباره ی  که  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
روند صلح افغانستان برگزار شد، گفته بود 
که اجرای تحریم ها به حیث یک ابزار برای 

موفقیت مذاکرات با طالبان مهم است.
این  به  سال ها  از  طالبان  گروه  رهبران 
سازمان  تعزیرات  و  تحریم ها  زیر  طرف 
نهاد  این  از اعضای  ملل متحد و شماری 
رفع  خواستار  بارها  گروه  این  دارند.  قرار 

هند بر عهده دارد و ناروی، ایرلند، کنیا و 
مکزیک نیز عضو این کمیته هستند.

محب همچنان در این کمیته گفته است 
که طالبان تعهدشکنی می کنند و علی رغم 
آزادی از زندان به جنگ بر می گردند. او 
تأکید کرده است که در چنین وضعیت، 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  تحریم های 

بسیار مهم است.
از سوی هم، مشاور امنیت ملی کشور گفته 
است که افغانستان با متحدان کلیدی اش 
و نیز اعضای شورای امنیت سازمان ملل 
که  شود  مطمیین  تا  می کند  کار  متحد 
و  تقویت تالش های صلح  باعث  تحریم ها 

مشاور  محب،  حمداهلل  روز:  اطالعات 
امنیت ملی کشور گفته است که طالبان 
و  حکومت  علیه  بی سابقه  خشونت ها  به 
گروه،  این  رهبری  و  آورده  روی  جامعه 
با سفرهای خارجی، از میز مذاکره طفره 

می روند.
آقای محب این اظهارات را دو روز پیش 
تعزیرات  کمیته  در  حوت(   ۷ )پنج شنبه، 
شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح 
 ۱988 سال  از  کمیته  این  است.  کرده 
شورای  تعزیرات  طرف  این  به  میالدی 
را  طالبان  بر  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
را  کمیته  این  ریاست  می کند.  نظارت 

مشاور امنیت ملی: 
یم های شورای امنیت سازمان ملل استفاده شود برای جلوگریی از خشونت طالبان از تحر



ترجمهwww.etilaatroz.com شنبه | 9 حوت 1399 | سال دهم | شماره 2101

در رونـد واکسیناسـیون پیشـگام هسـتیم. 
تأمیـن  در  هنـوز  کشـورها  از  بسـیاری 
و  دارنـد  مشـکل  موردنیازشـان  واکسـن 
بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه هنوز 
واکسیناسـیون را شـروع نکرده انـد و بـری 
سـازمان  ماننـد  سـازمان هایی  بـه  واکسـن 

جهانـی بهداشـت متکـی هسـتند.
مـن بـه ایـن بـاورم کـه هـر واکسـنی را که 
به شـما پیشـنهاد شـود باید اسـتفاده کنید. 
تنظیم کننـده  توسـط  واکسـن  ایـن  اگـر 
داروهای شـما تأیید شـده باشـد، از شما در 
برابـر عالئم جـدی ویروس کرونـا محافظت 
می کنـد. مراجـع مسـئول واکسـن ها را بـا 
توجـه بـه گونـه ویروسـی کـه در منطقـه 
تجویـز  اسـت،  گـردش  درحـال  شـما 
می کننـد تـا مؤثـر واقـع شـود. گفته شـده 
اسـت کـه اگـر گونـه جدیـد ویروس شـایع 
می تواننـد  واکسـن  تولیدکننـدگان  شـود، 
زمـان  مـدت  در  را  موجـود  واکسـن های 
نسـبتا کوتـاه تغییـر دهنـد تـا در برابـر نوع 

جدیـد ویـروس نیـز مؤثـر باشـد.
تقویت کننده  واکسن های  شاید  آینده  در 
واکسن  اگر  حاضر  حال  در  اما  شود،  الزم 
را  خودتان  گرفت  قرار  شما  اختیار  در 
خوش شانس حساب کنید. بسیاری از مردم 
در سراسر جهان مدت ها برای دریافت سهم 
خواهد  باقی  انتظار  در  واکسن  از  خودشان 

ماند.

Oxford- خبر خوب: آزمایش واکسن
آغاز  کودکان  روی     AstraZeneca

می شود
از  یکـی  جهـان  سراسـر  مکاتـب  تعطیلـی 
ناشـی  قرنطینـه  آسـیب های  بزرگ تریـن 
از همه گیـری بـه شـمار می آیـد. کـودکان 
فرصـت  همچنیـن  و  حیاتـی  آمـوزش 
تعامـالت اجتماعـی مهم را از دسـت دادند. 
در ایـن مـوارد معمـوال کودکانی کـه قبل از 
همه گیـری بـه دلیـل محرومیـت اجتماعی 
و سـایر دالیـل اجتماعی-اقتصـادی آسـیب 
و  همه گیـری  آغـاز  بـا  بودنـد،  دیـده 
قرنطینـه ناشـی از آن، بیشـترین ضربـه را 
خوردنـد. بازگشـایی مکاتـب یـک ضـرورت 
حیاتـی اسـت زیـرا اگـر مکاتـب همچنـان 
مـان  کـودکان  از  نسـلی  بماننـد،  تعطیـل 
بقیـه عمرشـان را بـا افـت تحصیلی سـپری 

خواهنـد کـرد.
تحقیقـات  ملـی  »انسـتیتوت  اکنـون 
توسـط  کـه  را  مطالعـه ای  بهداشـت« 
دانشـگاه آکسـفورد اجـرا می شـود، تمویـل 
Oxford- واکسـن  آن  در  می کندکـه 

تـا   ۶ فـرد   2۴0 روی   AstraZeneca
ایـن  در  آزمایـش خواهـد شـد.  ۱۷ سـاله 
آزمایـش بـه نیمی از ایـن کودکان واکسـن 
نیمـی  بـه  و   Oxford-AstraZeneca
دیگر واکسـن دارونما داده می شـود. سـپس 
آن هـا از نظـر واکنـش سیسـتم ایمنی بدن 
از  پـس  عـوارض جانبـی  و هرگونـه  شـان 
دریافـت واکسـن، زیـر نظـر قـرار خواهنـد 
گرفـت. ایـن آزمایـش به مـا درک بهتری از 
نحـوه سـرایت ویـروس کرونا به کـودکان و 
نوجوانـان خواهد داد و بـا توجه به اطالعات 
مقدماتی که منتشـر شـده و نشـان می دهد 
کاهـش  بـه  می توانـد  واکسـن ها  ایـن  کـه 
انتقـال ویـروس و همچنیـن کاهش شـدت 
بیمـاری ناشـی از آن کمـک کنـد، می تواند 
بـه مـا کمـک کنـد گام دیگری در راسـتای 
پایـان دادن بـه قرنطینه و بازگشـت کودکان 

مـان بـه مکتـب برداریـم.

سوال: چه کسی نباید واکسینه شود؟
اکثریت  برای  واکسن های موجود کووید۱9 
اما  است،  بی خطر  مردم  اتفاق  به  قریب 
کرده اند  اعالم  بریتانیا  بهداشتی  مقامات 
به عناصر  که هرکسی که حساسیت شدید 
نباید  باشند،  داشته  واکسن ها  این  سازنده 
شده  توصیه  همچنین  کنند.  دریافت  آن را 
آزمایشی  مرحله  در  که  افرادی  که  است 
واکسن کرونا شرکت داشته اند، باید قبل از 
دریافت واکسن نهایی، با تیمی که آزمایش 
را انجام داده صحبت کند، زیرا ممکن است 
را  واکسن  این  آزمایش،  مرحله  در  قبل  از 

دریافت کرده باشد.

افـراد دچار اختالالت یادگیـری را در کارزار 
دهنـد.  اولویـت  کوویـد۱9  واکسیناسـیون 
بریتانیـا، در حـال حاضـر  در  مثـال  بـرای 
فقط کسـانی کـه در رده اختالالت یادگیری 
»شـدید« قـرار دارند، برای دریافت واکسـن 

کوویـد۱9 در اولویـت قـرار دارند.
فعـال  گروه هـای  از  بسـیاری  این حـال  بـا 
یادگیـری  اختـالالت  دچـار  افـراد  حقـوق 
می گوینـد کـه تعریـف اختـالالت یادگیری 
مبهـم  بسـیار  شـدید  و  متوسـف  خفیـف، 
افـراد  از  ایـن دلیـل بسـیاری  بـه  اسـت و 
دچـار اختـالالت یادگیـری در معرض خطر 

می گیرنـد. قـرار 
این  که  مقاله ای  در  آن،  از  نگران کننده تر 
منتشر  بریتانیا  مورد  در  گاردین  در  هفته 
تعدادی  بریتانیا  دولت  که  است  آمده  شد، 
دستورات »عدم احیا« را طی همه گیری در 
صادر  یادگیری  اختالالت  دارای  افراد  مورد 

کرده است.
ناتوانی در یادگیری به معنای ضعف چشم گیر 
یا  جدید  اطالعات  درک  در  فرد  توانایی 
پیچیده و ناتوانی او در یادگیری مهارت های 
یادگیری  در  ناتوانی  همچنین  است.  جدید 
مقابله  توانایی  در  ضعف  با  مستقیم  ارتباط 
فرد  رشد  بر  و  دارد  دشواری ها  با  مستقل 
معناست  بدان  این  می گذارد.  ماندگار  تأثیر 
که افراد مبتال به اختالالت یادگیری معموال 
مدیریت مهارت های اساسی روزمره زندگی 
را دشوارتر می یابند و برای بسیاری از کارها 
و  پول  مدیریت  ارتباط،  برقراری  جمله  از 
دیگران  حمایت  به  خودشان،  از  مراقبت  یا 

متکی اند.
افراد دچار اختالالت یادگیری از نظر صحی 
آسیب  همه  از  بیش  همه گیری  این  در 
دیده اند. برای مثال در انگلستان افراد دچار 
اختالل یادگیری به طور میانگین 20 سال 
بسیاری  و  می میرند  عادی  افراد  از  زودتر 
به  افراد  این  دسترسی  اگر  مرگ ها  این  از 
قابل  بهبود می یافت،  بهداشتی  مراقبت های 

جلوگیری بودند.
اختـالالت  دارای  افـراد  کـه  مشـکالتی 
یادگیـری بـا آن مواجه هسـتند، عبارتند از: 
نگـرش منفی کارمنـدان بهداشـت و درمان 
بـه آن هـا، خدمـات پراکنـده و هماهنگـی 
ضعفیـف بیـن نهادهـای مسـئول، کوتاهـی 
در  بهداشـتی  مراقبت هـای  ارائه دهنـدگان 
اتخـاذ تمهیـدات معقـول بـرای فـرد دچـار 
اختـالل بـه گونـه ای که هنـگام دسترسـی 
معـرض  در  بهداشـتی  مراقبت هـای  بـه 
آسـیب نباشـد و فقـدان درک نیازهـا افـراد 

یادگیـری. اختـالالت  دارای 

عوارض جانبی آن را تجربه نمی کنید، به این 
معنا نیست که سیستم ایمنی بدن شما کار 
انسان ها  ما  بدن  ایمنی  سیستم  نمی کند. 
پیونددادن  بنابراین  و  است  متغیر  بسیار 
یا  کارآیی  با  واکسن  جانبی  عوارض  شدت 
غیرممکن  بدن  ایمنی  پاسخ  کارآیی  عدم 
ایمنی  واکنش  یک  شما  دارد  امکان  است. 
اما  باشید  داشته  واکسن  به  نسبت  خوب 
در عین حال هیچ عوارض جانبی را تجربه 

نکنید.
مطالعه دیگر در این زمینه دریافته است که 
اگر قبال به ویروس کرونا مبتال شده باشید، 
جانبی  عوارض  با  دیگران  از  بیشتر  احتماال 
ناشی از دریافت واکسن روبرو خواهید شد. 
در این مطالعه ۳۳ درصد افرادی که قبال به 
کرونا مبتال شده بودند، پس از دریافت اولین 
دوز واکسن کووید۱9 عوارض جانبی »خفیف 
لرز  در کل بدن« مانند خستگی، سردرد و 
را گزارش دادند. در مقایسه فقط ۱9 درصد 
افرادی که قبال به کرونا مبتال نشده بودند، 
عوارض  واکسن  دوز  اولین  دریافت  از  پس 
پژوهش گران  دادند.  گزارش  آن را  جانبی 
می گویند که این امر شاید تأثیر پاسخ ایمنی 
مطلوب بدن در بین گروهی باشد که قبال به 
کووید۱9 مبتال بوده اند، اما تأکید دارند که 
انجام  مورد  این  در  باید  بیشتری  تحقیقات 

شود.
مشاهده  از  پس  پزشک  یک  عنوان  به  من 
وارد  بیمارانم  بر  کووید۱9  که  آسیب هایی 
کرد، معتقدم که وقتی پای محافظت از خود 
و عزیزان تان در برابر این بیماری کشنده در 
هزینه ای  عوارض جانبی جزئی  باشد،  میان 

نیست که روی دوش تان سنگینی کند.

و  کووید19  یادگیری،  در  ناتوانی  
واکسن های آن

افرادی  که  می دهد  نشان  تازه  پژوهش های 
ناتوانی در یادگیری هستند شش  که دچار 
مرگ  معرض  در  دیگران  از  بیشتر  برابر 
افراد جوان تر  از کووید۱9 قرار دارند.  ناشی 
اختالالت  دچار  که  سال(   ۳۴ تا   ۱8 )بین 
یادگیری هستند بیشتر در معرض خطر قرار 
ابتال  اثر  در  افراد  این  مرگ  احتمال  دارند. 
به کووید۱9 حدود ۳0 برابر بیشتر از افراد 

هم سن و سال شان است.
ایـن آمـار تکان دهنـده اسـت و در بسـیاری 
کشـورها منجـر بـه شـکل گیری گروه هایـی 
شـده اسـت کـه از دولت هاشـان می خواهند 

از سه ماه به این سو در کلینیکم بیماران را 
برخی  می کنم.  واکسینه  کووید۱9  برابر  در 
از آن ها در مورد این واکسن ها پرسش هایی 
دارند که البته من با کمال خرسندی پاسخ 
واکسن  این که  از  آن ها  اکثریت  می دهم. 
احساس  می گیرد  قرار  اختیارشان  در 

خوش بختی می کنند.
دیـدگاه  می رسـد  نظـر  بـه  حـاال  امـا 
کرونـا  واکسـن های  مـورد  در  بدبینانـه ای 
درحـال ظهـور اسـت. هنگامـی کـه مـا بـا 
واکسن شـان  وقـت  تعییـن  بـرای  بیمـاران 
آن هـا  از  برخـی  می گیریـم،  تمـاس 
می گوینـد که نمی خواهند واکسـینه شـوند 
از  پـس  کـه  می شناسـند  را  کسـانی  زیـرا 
دریافـت واکسـن دچـار عـوارض جانبی آن 

ند. شـده ا
آن  در  که  استرالیا  در  مطالعه ای  در 
واکسن  به  مربوط  نگرانی های  پژوهش گران 
از  درصد   ۱0 کردند،  بررسی  را  کووید۱9 
بالقوه«  جانبی  »عوارض  موردمطالعه  افراد 
دریافت  از  شان  خودداری  دلیل  را  واکسن 

واکسن عنوان کردند.
اولین بـار نیسـت کـه مـن ایـن نگرانـی را 
واکسـن  کارزار  کـه  هرسـال  می شـنوم. 
گروهـی  همـواره  می شـود،  آغـاز  آنفلونـزا 
از افـراد پیـدا می شـوند کـه ایـن واکسـن 
خودشـان  قـول  بـه  زیـرا  نمی خواهنـد،  را 
آخریـن باری کـه واکسـن آنفلونـزا دریافت 
کـرده بودنـد، دچـار عالئم خفیـف »آنفلونزا 

ماننـد« شـده بودنـد.
عـوارض  مشـاهده  کـه  بگویـم  بایـد  ابتـدا 
هـر  دریافـت  از  پـس  جزئـی  جانبـی 
واکسـنی، یـک امـر شـایع اسـت و در مورد 
واکسـن های جدیـد کوویـد۱9 نیـز همیـن 
امـر صدق می کنـد. مطالعه ای کـه روی ۴0 
هـزار کارمنـد صحـی کـه »واکسـن فایزر« 
دریافـت کـرده بودنـد، انجـام شـده، نشـان 
داد کـه از هـر ۴ نفـر یک نفر دچـار عوارض 
جانبـی جزئـی پـس از دریافت این واکسـن 
شـده اسـت. هیچ یـک از ایـن عالئـم جدی 
داشـته اند.  کوتاهـی  عمـر  همـه  و  نبـوده 
گزارش شـده  جانبـی  عـوارض  شـایع ترین 
پس از دریافت واکسـن فایـزر، درد در محل 
تزریـق، تب خفیف، لرز، سـردرد، خسـتگی 

و دردهـای عضالنـی اسـت.
نشـانه ای  و  نیسـت  مانـدگار  ایـن عـوارض 
از واکنـش سیسـتم ایمنـی بـدن شـما در 
برابـر واکسـن به شـمار مـی رود. ایـن عالئم 
نشـان دهنده عفونت ناشـی از ویروس کرونا 
نیسـت، زیـرا واکسـن های کوویـد۱9 حاوی 
امـکان  بنابرایـن  و  نیسـتند  ویـروس  ایـن 
بـه کوویـد۱9  واکسـن  بـا دریافـت  نـدارد 
واکسـن ها  ایـن  عـوض  در  شـوید.  مبتـال 
حـاوی تکه هـای ریـز مـواد ژنتیکـی اسـت 
در صـورت  می آمـوزد  بـدن شـما  بـه  کـه 
مقابلـه  ویـروس کرونـا  بـا  تمـاس چگونـه 

. کند
تزریـق  شـما  بـه  واکسـن  کـه  هنگامـی 
شـما  بـدن  ایمنـی  سیسـتم  می شـود، 
شـما  بـه  آنچـه  کـه  می دهـد  تشـخیص 
تزریق شـده مواد »بیگانه« اسـت و بنابراین 
سـعی می کنـد بـا آن مبـارزه کنـد. بـرای 
ایـن کار پیام رسـان های خون شـما موسـوم 
بـه »سـیتوکین« در برابـر واکسـن واکنـش 
نشـان داده و بـه سیسـتم ایمنی بدن شـما 
سـیگنال می فرسـتد کـه وارد عمـل شـود.

وقتی سطح سیتوکین در بدن شما افزایش 
و  رگ ها  بر  مالیمی  التهابی  اثر  می یابد، 
مانند  واکنش هایی  باعث  و  دارد  بافت ها 
عضالنی  درد  بدن،  حرارت  درجه  باالرفتن 
که  دارد  وجود  فرضیه ای  می شود.  لرز  و 
مسن  افراد  با  مقایسه  در  جوان  افراد 
بیشتر احتمال دارد پس از دریافت واکسن 
کووید۱9 عوارض جانبی آن را گزارش دهند، 
در  جوان  افراد  بدن  ایمنی  سیستم  زیرا 

مقایسه با افراد مسن قوی تر عمل می کند.
اما  شده اید  واکسینه  شما  اگر  این حال  با 

کدام واکسن بهتر است؟
ویروس  مورد  در  پرسش ها  به  پاسخ دادن 
کرونا و واکسن های فعلی برای آن به شغل 
تأییدکردن  است.  شده  تبدیل  من  دوم 
فرآورده  هیچ  حاوی  واکسن ها  این  این که 
حیوانی نیست، یا مکررا توضیح دادن این که 
دهد  نشان  که  ندارد  وجود  مدرکی  هیچ 
تأثیر  باروری  روی  تأییدشده  واکسن های 
می گذارد، بخشی از برنامه روزمره من شده 

است.
یـک  کـه  هنگامـی  گذشـته  هفتـه 
Oxford- واکسـن  را  سـاله   ۷0 آقـای 
AstraZeneca مـی زدم، بـه مـن گفـت: 
»دکتـر خان مـن ایـن یکـی را نمی خواهم. 

می خواهـم.« فایـزر  واکسـن 
این حرف باعث تعجب من شد زیرا در کل، 
واکسیناسیون  کلینیک های  به  که  افرادی 
می آیند، واکسن می خواهند و هرکدام را که 

پیشنهاد شود، دریافت می کنند.
از او پرسیدم: »چرا؟«

بهتر  فایزر  گفت: »خب دکتر، شنیده ام که 
است.«

اما حقیقت ماجرا این بود که ما فقط واکسن 
انبار  در  را   Oxford-AstraZeneca
کلینیک داشتیم. ما  هیچ کنترلی بر این که 
چه چیزی به ما تحویل داده می شود نداریم 
و در حقیقت، ما فقط از این که واکسن هست 

و مردم دریافتش می کنند خوشحالیم.
فایزر  که  چیست  »منظورت  پرسیدم:  او  از 

بهتر است؟«
من  به  دوستانم  از  یکی  »خب،  گفت:  او 
گفت که واکسن فایزر زده و این که این یکی 

بهترین است.«
دریافت  صف  در  بعدی  بیمار  که  هرچند 
واکسن منتظر بود، اما می خواستم به این آقا 

اطالعات صحیح بدهم.
واکسن هایی  همه  که  دادم  توضیح  برایش 
صورت  به  تنظیم کننده  مراجع  توسط  که 
را  قوی  آزمایش های  شده اند،  تأیید  قانونی 
پشت سر گذاشته اند و در برابر نوع متفاوت 
در  بیماری  ایجاد  باعث  اکنون  که  ویروس 
پس  شده اند.  واقع  مؤثر  می شود،  انگلیس 
را  واکسن  سرانجام  او  بسیار  توضیحات  از 

پذیرفت و راه خودش را گرفت و رفت.
اگـر صادقانـه بگویـم دلیـل تعجـب مـن از 
سـوال آن آقـا ایـن بـود کـه همـه افـرادی 
کـه تاکنون واکسـن زده ام از این که واکسـن 
دریافـت کـرده بودنـد، سـپاس گزار بودنـد. 
گرچـه تعـداد جان باختـگان مـا از ویـروس 
کرونـا بـه طـرز غم انگیـزی در بریتانیـا بـاال 
بـوده اسـت، امـا خوش شـانس هسـتیم کـه 

آنچه ابید درابره واکسن های کروان بدانیم

هنگامی که واکسن به شما 
تزریق می شود، سیستم ایمنی 
بدن شما تشخیص می دهد که 
آنچه به شما تزریق شده مواد 
»بیگانه« است و بنابراین سعی 
می کند با آن مبارزه کند. برای 
این کار پیام رسان های خون شما 
موسوم به »سیتوکین« در برابر 
واکسن واکنش نشان داده و به 
سیستم ایمنی بدن شما سیگنال 
می فرستد که وارد عمل شود.

ناتوانی در یادگیری به معنای ضعف چشم گیر تواناییی فرد در درک اطالعات 
جدید یا پیچیده و ناتوانی او در یادگیری مهارت های جدید است. همچنین 

ناتوانی در یادگیری ارتباط مستقیم با ضعف در تواناییی مقابله مستقل با 
دشواری ها دارد و بر رشد فرد تأثیر ماندگار می گذارد. این بدان معناست که 

افراد مبتال به اختالالت یادگیری معموال مدیریت مهارت های اساسی روزمره 
زندگی را دشوارتر می یابند و برای بسیاری از کارها از جمله برقراری ارتباط، 

مدیریت پول و یا مراقبت از خودشان، به حمایت دیگران متکی اند.

داکتر امیرخان، الجزیره
مترجم: جلیل پژواک
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یکی فیلم جنگی می  سازد تا 
شکوه و عظمت یک جنگ را 

نشان بدهد. طبیعی است که 
فیلمی با مضمون جنگ، سرشار 

از خشونت است. نمایش 
عریان خشونت برای مخاطب 

سرگرم کننده است. یکی دیگر هم 
فیلم جنگی می  سازد با این هدف 

که برای مخاطب احساس نفرت از 
خشونت را ایجاد کند.

دستگاه قدرت همیشه سعی می  کند برای پیشبرد اهداف خود از هنر برای 
تأثیرگذاری بر توده ها استفاده کند. این قدرت می  تواند وابسته به دستگاه 
دین یا مذهب باشد یا قدرت سیاسی و یا بنگاه های اقتصادی. دیوارهای 
کلیسا پر است از شاهکارهاییی که به سفارش دستگاه دین خلق شده اند. یا 
فیلم هاییی که همواره ساخته می  شوند تا دو طرف درگیر، جنگ خودشان را 
مقدس و موجه نشان بدهند. اما باید این را در نظر داشته باشیم که سینما در 
درجه نخست به دنبال تجارت است و بازگرداندن سود در یک چرخه تولیدی.

دست  در  سالحی  همچون  سینما  و  »هنر 
آیا  است؟«  کرده  عمل  جنگ افروزان 

مصادیقی برای این گزاره وجود دارد؟
کنیم  قضاوت  گونه  این  نمی  توانیم  پاسخ: 
اگر عوامل دیگر را در نظر نگیریم به خصوص 
درباره سینما که پرمخاطب ترین رسانه است. 
برای  می  کند  سعی  همیشه  قدرت  دستگاه 
پیشبرد اهداف خود از هنر برای تأثیرگذاری 
این قدرت می  تواند  استفاده کند.  توده ها  بر 
یا  باشد  مذهب  یا  دین  دستگاه  به  وابسته 
اقتصادی.  بنگاه های  یا  و  سیاسی  قدرت 
شاهکارهایی  از  است  پر  کلیسا  دیوارهای 
شده اند.  خلق  دین  دستگاه  سفارش  به  که 
تا  می  شوند  ساخته  همواره  که  فیلم هایی  یا 
مقدس  را  خودشان  جنگ  درگیر،  طرف  دو 
و موجه نشان بدهند. اما باید این را در نظر 
داشته باشیم که سینما در درجه نخست به 
در  سود  بازگرداندن  و  است  تجارت  دنبال 
سینمای  تهیه کنندگان  تولیدی.  چرخه  یک 
تجاری می  نشینند و درست مثل یک شرکت 
تولیدی برای کاالی خود بازاریابی می  کنند. 
می  سنجند که چه نوع قصه ای خریدار دارد؟ 
آیا سود دارد یا نه؟ تا مطمئن نشوند کاری 
است  ممکن  که  است  جا  همین  نمی  کنند. 
شاید  بروند.  هم  قدرت  دستگاه های  سراغ 
ضد  فیلم های  بعضی  مثال  که  باشد  جالب 
نمونه  به  عنوان  می  شوند،  تولید  که  جنگ 
در هالیوود، حمایت دولت امریکا را که خود 
یکی از طرف های جنگ بوده، به همراه داشته 
فیلمی  تولید  در  قدرت  همراهی  این  است. 
که نقد علیه خودش است، به دلیل بی باوری 
نیست.  آن  از  بیزاری  یا  و  جنگ  به  آن ها 
به شدت ضد جنگ افروزی  گاهی جو جامعه 
از  تا  دارند  نیاز  سیاست مداران  می  شود. 
برای  اطمینان  سوپاپ  یک  به  عنوان  سینما 
فروکش کردن احساسات مردم استفاده کنند. 
جنگ  ضد  آن که  وجود  با  سینما  نوع  این 
جنگ  ساختن  رمانتیک  قصدشان  اما  است 
است.  »جنگ«  مسأله  تلطیف کردن  است. 
می  گذاریم  نمایش  به  را  خود  کشته های  ما 
درحالی که در آن سوی جنگ هم انسان هایی 
هستند که کشته شده اند. برای فهمیدن این 
سربازان  یادبود  بناهای  به  کافی ست  مسأله 
گمنام نگاهی بیندازیم که در خیلی از شهرها 
و کشورها وجود دارند. این ها یکی از هزاران 
نمادهای جنگ هستند. در یک جنگ و در 

دو جبهه مقابل هم. 
است  چیزی  جنگ افروزان  اصطالح  بنابراین 

و برای هر فردی هم در دسترس بوده است. 
کافی بود با حنجره اش آواهایی را تولید کند 
و به این وسیله احساسات خود را بیان کند. 
اما هنر به عنوان یک بیان خالقانه و تأثیرگذار 
بود.  بزرگ  تحول  دو  به  نیازمند  اجتماعی 
یکی ترک زندگی غارنشینی و آغاز تمدن و 

دیگری ساختن ابزاری برای خلق اثر. 
میان  این  در  سینما  داستان  پرسش: 
کجاست؟ سینما به  عنوان هنری نوپا چگونه 
توانسته است با مسائل و موضوعات پیرامون 

خود رابطه برقرار کند؟
و  مدرنیته  دوران  محصول  سینما  پاسخ: 
پیدایش  ابتدای  در  است  صنعتی  زندگی 
توان  که  بودند  متوسط  طبقه  فقط  سینما 
این  آن ها  برای  داشتند.  را  سینما  به  رفتن 
رفتن به سینما و یا تئاتر یا کنسرت موسیقی 
تمایزطلبی طبقاتی  و  فخرفروشی  نوعی  هم 
بود و هم به نوعی فرار از زندگی کسالت بار 
ماشینی. بی جهت نیست که سینما در ابتدا 
می  شد  تلقی  سرگرم کننده  ابزاری  صرف 
تئاتر  چون  فاخری  هنر  با  رقابت  توان  که 
سینما  در  تولید  خود  طرفی  از  نداشت.  را 
سرمایه گذاری  به  نیاز  و  پرهزینه  کاری  هم 
داشت و این بدان معنا بود که بدون سرگرمی 
نمی  توان سود کرد و یا سرمایه را باز یافت. 
اما جدا از پیشرفت فنی که سینما به سرعت 
در حال طی کردن آن بود، مهم ترین عنصری 
کم کم  بود.  »داستان«  شد،  سینما  وارد  که 
قصه  می  توان  سینما  با  که  افتاد  اتفاق  این 
می  توان  که  جاست  همین  از  درست  گفت. 
صنعت،  و  هنر  یک  به  عنوان  سینما  گفت 
عرض اندام کرد و از همه مهم تر در میان توده 
پرمخاطب ترین  به  عنوان  و  یافت  راه  مردم 
رسانه جای پایش را به  عنوان هنری نوظهور 
قصه  مدیون  ها  این  همه ی  ساخت.  محکم 
بود. یا قصه واقعی مردم که مستند می  نامند 
یا باز هم قصه مردمی که زاده ی تخیل یک 
انسان دیگر است. هرچه که هست این است 
که این قصه ها از دنیای پیرامون ما می  آیند. 

را بیان می  کند، مخاطب از آن لذت می  برد، 
تراژدی لذت نمی  برد چون  از اصل  مخاطب 
شیوه ی  تأثیر  تحت  بلکه  است،  زشت  ذاتا 
بنابراین  می  گیرد.  قرار  آن  هنرمندانه  بیان 
»انسان«   با  آنچه  که  گفت  گونه  این  شاید 
و »ارزش های انسانی« سروکار داشته باشد، 
روی  که  بگوییم  هنری  آن  به  می  توانیم 

جامعه اثر می  گذارد. 
اثرگـذاری  ایـن  نتیجـه  مهم تریـن 
مخاطـب  یعنـی  اسـت.  »اندیشـیدن« 
بـه  وادار  هنـری  اثـر  یـک  بـا  مواجهـه  در 
اندیشـیدن می شـود وگرنـه مـا نـه بـا هنـر 
بلکـه با یک سـرگرمی پرزرق و برق سـروکار 
داریـم. از ایـن زاویـه اگـر بـه مسـأله نـگاه 
کنیـم، بلـه هنـر به نوعـی رسـالت اجتماعی 
اندیشـمند  انسـان  خلـق  رسـالتش  و  دارد 
اسـت. امـا بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه 
یـک اثر هنـری در نهایت سـاخته و پرداخته 
یـک فرد اسـت کـه از خلق ان لـذت می  برد. 

باشـد.  انسـان ها  رنـج  توصیـف  هرچنـد 
پرسش: به لحاظ تاریخی از چه زمانی و به 
پیرامون  محیط  با  توانسته  هنر  صورت  چه 

خود نسبت برقرار کند؟
پاسخ: آنچه که تاکنون در منابع تاریخ هنر 
آمده، نقاشی هایی بر دیوار غار »السکو« در 
بین  را  نقاشی ها  این  قدمت  است.  فرانسه 
می  زنند.  تخمین  سال  هزار  سی  تا  پانزده 
مفهومی  و  معنی  اثار  این  که  است  واضح 
بیشتر  ندارند.  دارد،  امروز  هنر  که  را 
یادداشت نگاره هایی هستند از صحنه ی شکار 
صورت  هر  به  ولی  حیوانات  با  درگیری  و 
بیان این مسأله است که انسان دوست دارد 
پیرامون خودش  از محیط  را  تجربیات خود 
ثبت کند و به دنبال زبان مشترکی می  گردد 
تا آن ها را با دیگران شریک سازد. آنچه را که 
ما امروزه هنر می  نامیم برای انسان غارنشین 
به  شاید  است.  داشته  فردیت  جنبه  بیشتر 
اول  هنر  را  موسیقی  که  است  دلیل  همین 
می دانند چرا که نه ابزار کار داشت و نه زبان، 

حسین علی کریمی

کابل  والیت   ۱۳۵۳ متولد  حسینی  محسن 
شد.  ایران  آواره  که  بود  ساله  هفت  است. 
و  گرافیک  بعدها  می کرد.  نقاشی  کودکی  از 
گاهی هم کاریکاتور کار کرده است. لیسانس 
دارد.  تهران  از  انیمشن  و  فیلم  کارگردانی 
چهار  انیمشن،  کوتاه  فیلم  هشت  تاکنون 
مستند و دو فیلم کوتاه داستانی ساخته است. 
برنامه سازی  انیمشن،  کشان های  و  مدرس 
انفرادی،  و  نمایشگاه های گروهی  تلویزیونی، 
فیلم های  و  تلویزیونی  گرافیک های  ساخت 
تبلیغاتی از دیگر فعالیت های اوست. او اکنون 

در ناروی زندگی می کند. 
تحت  سینما،  از  گونه ای  نمی دانم  پرسش: 
نه؟  یا  دارد  وجود  صلح  سینمای  عنوان 
از گونه این است که مثال یک ژانر  منظورم 
ابتدا  بشود  شاید  بنابراین  مختصات.  دارای 
جایگاه  مورد  در  و  کرد  بحث  کلی تر  کمی 
اینکه  کرد،  صحبت  جامعه  با  هنر  نسبت  و 
دارد.  وجود  هنر  به  نسبت  رویکردهایی  چه 
در  هنر  و  هنر  برای  هنر  رویکرد  دو  حداقل 
برد  نام  می توان  را  اجتماعی  تعهد  خدمت 
مقوالت  و  هنر  بین  نسبتی  برقراری  برای  و 
بیاید،  ما  کار  به  دوم  رویکرد  آن  پیرامونی، 
در مجموع شاید بشود چنین پرسید که چه 
نسبتی بین هنر و مسائل پیرامون ما وجود 

دارد؟ 
از هر چیزی بیان حاالت  پاسخ: هنر پیش 
از هستی  هنرمند  دریافت  و  درک  و  روحی 
خال  در  هنرمند  که  است  طبیعی  است. 
زندگی نمی کند. هر اثری که آفریده می شود 
در  که  است  ما  پیرامون  دنیای  از  برخاسته 
است.  یافته  پاالیش  هنرمند  درون  دنیای 
موضوع  گرونیکا.  به نام  دارد  اثر  یک  پیکاسو 
فاجعه  یک  جنگ  است،  جنگ  تابلو  این 
از  اجتماعی است. نقل شده زمانی که یکی 
که  می  پرسد  پیکاسو  از  نازی  المان  افسران 
جواب  در  پیکاسو  شماست؟  کار  تابلو  این 

می  گوید: نه، کار شماست. 
پرسـش: همان طـور کـه شـما گفتیـد هنر 
پلتفرمـی اسـت برای بیـان حـاالت روحی و 
دریافـت هنرمنـد از جهـان و هسـتی. شـاید 
آن  رابطـه ی  کـه  برسـد  به نظـر  طـور  ایـن 
بیشـتر بـا فـرد تعریـف می شـود تـا جامعـه. 
آیـا می توانیـم بـرای هنـر رسـالت اجتماعی 

شـویم؟ قائل 
پاسخ: رسالت اجتماعی در هنر مسأله ذاتی 
هنرمند  که  نیست  طور  این  یعنی  نیست. 
باشد  داشته  ویژه  وظیفه  ی  و  رسالت  یک 
افراد  دیگر  به  نسبت  را  مسئولیتش  بار  که 
نقش  هنر  این که  یا  کند.  سنگین تر  جامعه 
پدیده ای  هر  و  باشد  داشته  را  خط کش 
و  کند  تقسیم  بد  و  خوب  گروه  دو  به  را 
و  کند  نصیحت  و  بنشیند  معلم  جایگاه  در 
که  آنچه  کند.  صادر  حکم  و  شود  قاضی  یا 
به نظر من مهم است، این است که باید خود 
باشد  داشته  اجتماعی  مسئولیت  هنرمند 
نیست  چیزی  اجتماعی  مسئولیت  این  اما 
انسان ها متمایز کند.  از سایر  را  که هنرمند 
جامعه  یک  در  اجتماعی  مسئولیت  که  چرا 
به دوش همه است. شعرهای حافظ  آرمانی 
اوست.  شخصی  احوال  و  احساس  بیان گر 
را  او  کنیم  نگاه  حافظ  به  اگر  منظر  این  از 
که  عاشق  و  دل خوش  می  بینیم  شخصی 
حافظ  انگار  ندارد.  اجتماعی  دغدغه ی  هیچ 
اما  می  کرده.  زندگی  فاضله  مدینه  یک  در 
کرد.  نگاه  باید  حافظ  به  هم  دیگر  سوی  از 
دلیل  این  به  را  حافظ  اشعار  مردم  توده 
به  بگویند،  شعر  حافظ  مثل  که  نمی خوانند 
ببرند.  لذت  آن  از  که  می  خوانند  دلیل  این 
تنها  بلبل  و  گل  وصف  امروز  دنیای  در  اما 
کارکرد هنر نیست. می  خواهم بگویم که نباید 
این ها را به صورت مطلق دید و ارزش گذاری 
کرد. چرا که برداشت از هنر در طول سالیان 
دراز تغییر کرده است. یک زمانی چرم گری، 
هنر  را   ... کاری  کاشی  صحافی،  نجاری، 
به حساب می  آوردند. ولی امروزه این ها »فن« 
هستند؛ فن های کارکردگرا که جنبه تزیینی 
نمی  توانم  می  کنم  فکر  هرچقدر  من  دارند. 
می  تواند  چطور  چرم گری  که  کنم  درک 
داشته  هم  اجتماعی  مسئولیت  و  باشد  هنر 
باشد. هنر باید احساسات ما را قلقلک بدهد. 
حاال چه غم باشد چی شادی و یا هر حس 
دیگر. مهم ترین کار هنر دقیقا همین است؛ 
هدف گیری احساسات آدم ها. اما این تحریک 
را هنری  اثری  ما  تا  نیست  احساسات کافی 
بنامیم. وقتی یک هنرمند یک فاجعه انسانی 

انسان امروز تشنه ی دیدن قصه بود و این کار 
را سینما به شکل باورپذیری عرضه می  کرد. 

بوده  بشری جنگ  از مصائب  یکی  پرسش: 
و  عام  به صورت  هنر  تاریخی  به لحاظ  است، 
سینما به صورت خاص چه موضعی نسبت به 

این پدیده گرفته است؟
پاسـخ: هنـر بـدون احساسـات و عواطـف 
انسـانی شـکل نمی  گیـرد. جنـگ به  عنـوان 
فاجعـه انسـانی، روح و روان هـر انسـانی چه 
در درون آن باشـد و چـه در بیـرون، آزرده و 
رنجـور می  سـازد. برای یـک هنرمنـد میزان 
ایـن رنـج به حـدی اسـت کـه به وسـیله ای 
از درماندگـی  ایـن حجـم  تـا  پنـاه می  بـرد 
را بیـان کنـد. در واقـع هـدف از خلـق یـک 
اثـر بیشـتر آرامـش خـود صاحب اثر اسـت. 
از  و  می  آفرینـد  تـراژدی  بحـران،  اساسـا 
تـراژدی داسـتان خلـق می شـود. یعنـی این 
خـود جنگ نیسـت کـه قابلیت تبدیل شـدن 
ایـن  بلکـه  باشـد،  داشـته  هنـری  اثـر  بـه 
داسـتان هایی اسـت کـه از درون ان بیـرون 
می  آینـد ارزش بیـان هنرمندانـه را دارنـد. 
فاجعه های  به  زاویه  این  از  اگر  متأسفانه 
همیشه  کنیم  نگاه  جنگ  نظیر  انسانی 
دارند.  اختیار  در  کافی  خوراک  هنرمندان 
نوشته اند،  جنگ  از  که  قصه هایی  بی شمار 
تصویر  به  را  جنگ  زشتی  که  تابلوهایی 
تأثیر  تحت  که  آهنگ هایی  و  کشیده اند 
به  سینما  اما  شده اند.  ساخته  جنگ  فجایع 
لطف درامی که خلق می  کند و به کمک ابزار 
فنی اعم از صدا و تصویر که در اختیار دارد، 
هنر  از  اگر  دارد.  وسیعی  مخاطب  دامنه ی 
ایدئولوژیک و یا هنری که وابسته به دستگاه 
قدرت و حاکمیت است بگذریم، هنر به  عنوان 
همواره  اجتماعی،  بحران  خالقانه  بازنمایی 

ضد جنگ بوده. 
که  است  درست  گزاره  این  آیا  پرسش: 

سیمنای صلح؛ 

روایت خلق انسان 
اندیمشند )1(

گفت وگو با محسن حسینی، 
فیلم ساز و منتقد سینما
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دارد،  دلیلی  ما می  گوییم، هر جنگی یک  که 
چیزی  خرافات.  یا  مذهب  یا  است  اقتصاد  یا 
مقدس  را  خود  جنگ  همه  است  مهم  که 
اندازه کافی دلیل و  به  می  پندارند و برای آن 
هر  از  در چنین شرایطی  توجیهات می  آورند. 
استفاده  قداست  این  نشان دادن  برای  ابزاری 
می  کنند از جمله هنر. سینما هم یکی از ابزار 
نه  موارد  گونه  این  در  منتها  است  تبلیغات 
به  عنوان هنر بلکه در نقش یک رسانه. اصالت 
بیان حقیقت  منتها  است،  بیان حقیقت  هنر، 
بسیار سخت است. حقیقت این است که هیچ 
به  عنوان  را  انسان  هنر  نیست.  مقدس  جنگی 
جغرافیا،  تاریخ،  را  انسان  می  بیند.  انسان 
هنر  دید  از  نمی  بیند.  نژاد  یا  و  رنگ  مذهب، 

جنگ برای دوطرف ویرانی و مصیبت است. 
هم  زاویه  این  از  را  سوال  بگذارید  پرسش: 
بپرسم. آیا از هنر و سینما در مقام ابزاری برای 
مقابله با خشونت و کشتار استفاده شده است؟ 

چه مصداق های برای این ادعا وجود دارد؟ 
روان  و  روح  تلطیف  همیشه  هنر  کار  پاسخ: 
جز  نیست  ممکن  کار  این  است.  بوده  انسان 
تحریک احساسات مخاطب. وقتی ما در مقابل 
تأثیر  تحت  می  گیریم،  قرار  داوود  مجسمه ی 
قرار می  گیریم، دیگر  این کار  بزرگی  و  شکوه 
برای ما مهم نیست که سازنده آن میکل آنژ 
باشد یا یک کسی دیگر. این احساسات ماست 
از  کسی  می  دانم  بعید  می  گیرند.  تصمیم  که 
دیدن خشونت لذت ببرد. برعکس ممکن است 
احساس  نوعی  هم  نفرت  کند،  ایجاد  نفرت 
است. برای همین است که ما در فیلم ها همراه 
و  می  خندیم  می  کنیم،  گریه  قصه  قهرمانان 
درحالی که  می  کنیم  همذات پنداری  آن ها  با 
دروغ  یک  است،  نمایش  یک  این  می  دانیم 
است. منتها دروغی که باورپذیر بیان می  شود. 
برانگیختگی  است؛  همین  دقیقا  هنر  کار 
فیلم  یکی  مثال  به  عنوان  مخاطب.  احساسات 
جنگی می  سازد تا شکوه و عظمت یک جنگ را 
نشان بدهد. طبیعی است که فیلمی با مضمون 
جنگ، سرشار از خشونت است. نمایش عریان 
است.  سرگرم کننده  مخاطب  برای  خشونت 
یکی دیگر هم فیلم جنگی می  سازد با این هدف 
که برای مخاطب احساس نفرت از خشونت را 
ایجاد کند. راه دور نرویم، همین داعش تعداد 
زیادی فیلم مستند و وحشتناک از سر بریدن 
و  فنی  لحاظ  از  کردند.  منتشر  گروگان هایش 
تدوین  بودند،  کار شده  عالی  بسیار  سینمایی 
مشخص  داشتند،  تعلیق  داشتند،  فوق العاده 
فیلم ها یک ذهن  نوع  این  بود که پشت سر 
در  اما  بود.  نشسته  بیمار  که  البته  و  خالق 
نمی  دیدیم.  جنایت  یک  جز  چیزی  ما  نهایت 
فیلم هایی  چنین  دیدن  روحیه ی  خودم  من 
هیجان  و  شوق  با  نفر  میلیون ها  اما  ندارم.  را 
این  همه ی  که  است  واضح  می  کردند.  تماشا 
بلکه  نبودند  داعش  ایدئولوژی  هوادار  آدم ها 
قبال  که  همان طور  اما  بودند.  متنفر  آن  از 
برای  ابزاری سرگرم کننده  گفتم خشونت  هم 
نسبت  باید  که  هستیم  ما  این  انسان هاست. 
خود را با آن روشن کنیم و از خود بپرسیم با 

آن چگونه برخوردی باید داشته باشیم. 
این  اشاره کنم که  این نکته  به  مناسب است 
همه شوق و ذوق ما برای دیدن این حجم از 
خشونت از کجا می آید؟ چند سال قبل یکی از 
کودکان ده ساله فامیل با هیجان آمد و یکی 
از همین ویدیوهای سربریدن داعش را به من 
نشان داد در حضور پدر و مادرش. من پدرش 
فرزندش  رفتار  این  از  که  کردم  سرزنش  را 
این  بگویم  که  زدم  را  مثال  این  بود.  شادمان 
خشونت  تولید  چرخه  که  است  ما  رفتار  نوع 
می  چرخاند. این بیشعوری جمعی ما است که 
حتا کودکان ما از سربریدن لذت می  برند. چرا؟ 
چون رسانه تبلیغ خشونت می  کند. چون برای 
به  قفس  داخل  در  انسان  دو  مبارزه ی  رسانه 
مراتب هم سرگرم کننده تر است و هم مشتری 
جذب می  کند. چون در خانواده و جامعه هیچ 
کس در مقابل این همه خشونت عکس العملی 
خشونت  که  است  گونه  این  نمی  دهد.  نشان 
شکر  بیماری  که  کسی  می  شود.  عادی  امری 
دارد، شیرینی نمی  خورد، این طور نیست که 
به خاطر بیماران، عرضه شکر را ممنوع کنیم. 
رسانه کاالیی تولید می  کند و ما حق انتخاب 
داریم که یک فیلم از مرگ آدم ها ببینیم یا از 
زندگی آن ها. حاال اگر از این منظر به مسأله 
تولید  برای  بازار  همیشه  سینما  کنیم،  نگاه 
خشونت دارد. ولی ما نمی  دانیم که انسان های 
بیماری هستیم که این نسخه برای شان خوب 

نیست. 
ادامه دارد...

افغانستان نباید به عراق سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۶ تبدیل شود
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به  عراق،  اخیر  رویدادهای  به  ساده  مروری  با  می توان  لذا 
باعث  اندازه  تا چه  فرقه ای  اختالفات  که  کرد  خوبی درک 
رشد گروه های بنیادگرا در عراق و در نتیجه ظهور داعش 
از سوی کشورهای  شد. همین اختالفات فرقه ای که عمال 
هم  که  آورد  وجود  به  را  داعشی  می شد،  همسایه حمایت 
عراق، هم کشورهای منطقه و هم جهان را با تهدید مواجه 

ساخته بود.
همسایه  کشورهای  دخالت  شد،  اشاره  که  همان طور  البته 
افزود، دخالت های سپاه پاسداران  نیز بر اختالفات فرقه ای 
ایران و حمایت او از گروه های شیعی و تشویق به سرکوب 
گسترده ی  دخالت های  همین طور  و  سنی،  گروه های 
عربستان سعودی برای بهره برداری هر چه بهتر از وهابیت 
در راستای سرکوب شیعیان، باعث شعله ور شدن جنگ های 

داخلی در عراق شد.
و  افغانستان  مردم  نصب العین  باید  عراق  وضعیت  لذا 
گروه های  به  نباید  بگیرد.  قرار  کشور  این  دولت مردان 
بنیادگرا و تفرقه افکن، اجازه ی رشد داد و همین طور نباید 
زمینه را برای رشد اختالفات مذهبی و فرقه ای باز گذاشت. 
واضح است که کشور افغانستان، کشوری چند قومی و چند 
مذهبی  تمایزات  هم  و  قومی  تمایزات  هم  است.  مذهبی 
پتانسیل این را دارند که تبدیل به تضاد و ستیزه  های مذهبی 
و قومی بشوند. البته واضح است که وجود شکاف مذهبی و 
قومی به معنای ستیزه و کشمکش قومی و مذهبی نیست، 
مختلف،  مذاهب  و  اقوام  وجود  با  که  کشورهایی  بسا  چه 
خود  جمعی  زندگی  به  مسالمت آمیز  گونه ی  به  همچنان 
ادامه می دهند. اما اگر به زمینه های تضاد مذهبی و قومی 
از جمله گروه های بنیادگرا و دخالت های کشورهای منطقه 
توجه نشود، احتمال گیر افتادن افغانستان به دامن اختالفات 
فرقه ای زیاد است. چه این که این کشور تجربه ی جنگ های 
داخلی که با هویت های مذهبی تقسیم شده بودند را هم در 

تاریخ معاصر خود دارد.
اولین نکته که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد، ممانعت از 
رشد گروه های بنیادگرا است. گروه های بنیادگرا همان طور 
که گذشت خاصیتی غیرساز و غیرستیز دارند. این گروه ها به 
خاطر نوعیت تفکر خود پتانسیل آن را دارند که کشور را به 

میدان جنگ های فرقه ای و مذهبی تبدیل کنند.
برعالوه گروه های بنیادگرا به دلیل ایدئولوژی فراملی خود، 
بر جغرافیای  به هویت ملی و دولتی که  پایبندی چندانی 
آنان حکم می راند، ندارند. چه بسا که این گروه ها به دلیل 
جهت  در  نه  منطقه،  کشورهای  با  ایدئولوژیک  قرابت های 
هم سو  کشورهای  منافع  جهت  در  بلکه  خود  کشور  منافع 
رقابت های  میدان  به  را  کشور  و  کرده  حرکت  خود  با 

استخباراتی تبدیل کنند. 
که  بنیادگرایی  گروه های  و  افراد  جلوی  باید  همین طور 
در  دولت  تضعیف  و  منطقه  کشورهای  اهداف  راستای  در 
افرادی  چنین  شود.  گرفته  می زنند،  سخن  افغانستان 
200۳ـ200۶  سال های  عراق  به  را  افغانستان  می توانند 
باعث  فرقه ای،  اختالفات  به  زدن  دامن  با  و  کنند  تبدیل 
را  کشور  که  افرادی  شوند.  کشور  در  متعددی  بحران های 
اهداف  برای  و  کرده  تبدیل  منطقه  استخبارات  میدان  به 
ایدئولوژیک خود، هویت و اقتدار کشور را لگدمال می کنند.

شهروندان  برای  عراق  از  می توان  که  نکته ای  برعالوه 
فرقه ای  و  مذهبی  اختالفات  از  دوری  آموخت،  افغانستان 
است. عراق به خوبی نشان داد که با اوج گرفتن اختالفات 
مذهبی و فرقه ای، بازندگان اصلی شهروندان همان کشورند 
و این اختالفات باعث می شود که پای کشورهای بیگانه و 
سودجو، به داخل کشور باز شده و جغرافیای کشور تبدیل 

به میدان جنگ قدرت های منطقه شود. 
از  تفرقه افکنی  و  بنیادگرایی  روزها که صداهای  این  باری، 
گوشه و کنار افغانستان به گوش می رسد، باید همان سخن 
و  آورد  یاد  به  را  عراق  از  عبرت آموزی  مورد  در  بلر  تونی 
200۳ـ200۶  سال های  عراق  به  افغانستان،  که  نگذاشت 

تبدیل شود.

سوی  از  که  شورش هایی  تشدید  و  بنیادگرای  گروه های 
می گرفت.  انجام  موقت  دولت  علیه  معترض  شبه نظامیان 
این شورش ها گرچند هدف آنان مشترک بود، اما به دلیل 
ماهیت جامعه شناختی عراق و البته دست درازی کشورهای 
منطقه، عمال باعث شده بود که گروه های شورشی، براساس 
سنی مذهب  گروه های  باشند؛  شده  تقسیم  فرقه  و  مذهب 
اقدام  الزرقاوی  رهبری  به  القاعده  نظامیان  شبه  با  افراطی 
افراطی  شیعیان  و  کردند  موقت  دولت  علیه  شورش  به 
و  ایجاد جیش المهدی  به  اقدام  با رهبری مقتدا صدر،  هم 

شورش گری کردند.
گرچند این شورش ها که از سوی گروه های بنیادگرا صورت 
نشانه  موقت  دولت  علیه  را  خود  تفنگ  ابتدا  می گرفت، 
به  شورشیان  تفنگ های  زمان،  مرور  به  اما  بودند،  گرفته 
سمت همدیگر نشانه رفت. در این هنگام بود که روزبه روز 
دامنه ی اختالفات فرقه ای در عراق گسترش یافت. در این 
میان، تفرقه افکنی های کشورهای منطقه، شعله ی اختالفات 
کشورهای  و  سعودی  عربستان  از  می ساخت.  شدیدتر  را 
عربی دیگر جنگ جویان سنی مذهب وارد عراق شدند و به 
گروه های سنی مذهب پیوستند و از سویی ایران هم اقدام به 

حمایت از گروه  های شیعه ی افراطی کرد.
به تمام  ستیزه و کشمکش میان گروه های شیعی و سنی 
سال  در  یافت.  تعمیم  سیاسی  غیر  و  سیاسی  حوزه های 
200۵ انتخابات از سوی سنی مذهبان عراق تحریم شد، اما 
گروه های کرد و شیعی با استقبال به سمت انتخابات رفتند. 
و  شیعیان  تجمع   در  بمب گذاری  که  بود  جهت  همین  به 
اپریل  ماه  باعث شد در  افزایشی که  یافت،  افزایش  سنیان 
بمب گذاری ها  این  در  نظامی  غیر  به ۷00  نزدیک   ،200۵

کشته شوند.
سال  در  این که  تا  می یافت،  افزایش  روزبه روز  این حمالت 
»شبه  را  عراق  وضعیت  متحد،  ملل  سازمان  عمال   200۶
جنگ داخلی« توصیف کرد. افزایش خشونت ها و جنگ های 
فرقه ای به اندازه ای بود که بنابر آماری که ویکی لیکس در 
سال 20۱0 منتشر کرد، در میان سال های 200۳ تا 2009، 
نزدیک به ۶۶ هزار و 8۱ غیر نظامی کشته شدند که بیشتر 

این کشته شدگان، در جنگ های فرقه ای از بین رفته اند.
عراق تبدیل شده بود به مرکز بنیادگرایی در منطقه و میدان 
باتالق جنگ های فرقه ای؛ فرقه هایی که هر روز محدوده ی 
دوست شان تنگ تر می شد و محدوده ی دشمنان شان فراخ تر. 
نه تنها این جنگ ها و اختالفات در تقابل شیعه و سنی بود، 
بلکه سنی مذهبان و شیعه مذهبان هم با هویت های فرقه ای 
و منطقه ای به ده ها گروه دیگر تقسیم شده بودند و عراق را 
به میدان جنگ همیشگی خود تبدیل کردند. خشونت هایی 
که تنها در کشتن دشمن محدود نبود، بلکه آنچه از رسانه ها 
بازتاب می یافت مثله کردن و تکه تکه کردن دشمن، زنده زنده 
دیگر  شکنجه های  انواع  و  کردن  گور  به  زنده   و  سوزاندن 
بود. اخبار خشونت های فرقه ای از عراق روز به روز تشدید 

می یافت و عراق چیزی جز میدان جنگ گروه ها نبود.
جای  عمال  که  شد  باعث  کشور  داخل  در  گروه ها  جنگ 
پای استخبارات منطقه در عراق محکم تر شود و کشورهای 
ایران  کنند.  پی گیری  عراق  در  را  رقابت های خود  منطقه، 
تالش کرد تا از گروه های شیعی و دولت مالکی حمایت کند، 
در مقابل عربستان سعودی نیز از گروه های سنی مذهب در 
عراق حمایت می کرد. عراق نه تنها که میدان تاخت و تاز 
و دست درازی های ایران و عربستان سعودی شده بود، بلکه 
کشورهای دیگری همچون سوریه، ترکیه و امارات هم وارد 

میدان شده بودند. 
بی راهه نیست اگر بگوییم همین اختالفات فرقه ای در نتیجه 
باعث رشد گروه های بنیادگرا و ظهور پدیده ی خشنی چون 
داعش شد، پدیده ای که میزان توحش و خشونت او جهان 
را به حیرت برد. به باور بسیاری از تحلیل گران خشونتی که 
داعش از خود صادر می کرد، بر عالوه که یک استراتژی برای 
تأثیرگذاری بود، نتیجه ی عقده ای بود که سال های گروه های 

سنی مذهب از تندروهای شیعی داشتند.

محمدهادی ابراهیمی

چند روز پیش مولوی مجیب الرحمان انصاری، خطیب نماز 
جمعه ی هرات، در سخنرانی خود گفته بود که حمایت از 
نظام کنونی گناه کبیره است. او علمایی را که از نظام حمایت 
می کنند علمای یهود و نصارا دانست. پس از این سخنان بود 
که حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی در واکنش خود گفت 
که با توجه به احتمال دست داشتن استخبارات منطقه در 
پشت سخنان آقای انصاری، برای امنیت ملی دستور داده 
جدای  کند.  بررسی  را  هراتی  واعظ  این  پرونده ی  تا  است 
واضح  مطلب  این  باشد،  چه  بررسی ها  نتیجه ی  این که  از 
است که سخنان مولوی انصاری در آتش بنیادگرایی دمیده 
افغانستان.  سود  به  نه  است،  منطقه  کشورهای  سود  به  و 
سخنان مولوی انصاری نتیجه ای جز رشد بنیادگرایی و ایجاد 
باعث  بارها  این واعظ هراتی  این که  ندارد. چه  تفرقه افکنی 
اختالف افکنی های میان شیعیان و سنیان هرات شده است و 
با سخنرانی های خود، تخم تفرقه و اختالف را کاشته است.

باال  تفرقه افکنی  از  که  آتشی  دود  که  داشت  توجه  باید 
می شود، تنها به چشم مردم افغانستان می رود. تفرقه افکنی 
یک بازنده دارد و چند برنده، بازنده ی آن مردم افغانستان 
سود  تفرقه  این  از  که  کشورهایی  آن  برنده ی  و  هستند 
که  است  کرده  ثابت  مختلف  کشورهای  تجربه ی  می برند. 
تفرقه افکنی و همین طور بنیادگرایی، تا چه میزان می تواند 
یک کشور را به گرداب بحران ها ببرد و باعث رنج و محنت 

مردم شود. 
تاریخ عراق  بر  تا مروری کوتاه  است  به همین جهت الزم 
از  یکی  عراق  باشیم.  داشته  200۳ـ200۶  سال های  در 
کشورهایی است که تجربه ای بسان افغانستان داشته است و 
مرور تاریخ آن می تواند هم برای مردم افغانستان و هم برای 

دولت مردان، عبرت آموز باشد.
نزدیک به ده سال پیش تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا 
در نوشته ای عراق را بخشی از یک مسأله ی بزرگ تر دانست. 
چگونه  که  دهد  نشان  تا  می کرد  تالش  نوشته  این  در  او 
دیگر  در  ناامنی  ایجاد  باعث  سال  200۳،  عراق  در  آشوب 
کشورهای خاورمیانه شده است. او در قسمتی از نوشته ی 
خود می گوید که عراق، نه تنها برای منطقه که برای تمام 

جهان درس های زیادی دارد. 
است  بلر همچنان صادق  تونی  این سخن  نظر می رسد  به 
در  دارد.  دیگر  کشورهای  برای  زیادی  درس های  عراق،  و 
این میان افغانستان نیز می تواند از عراق درس های زیادی 
فاصله ی  در  دو  هر  عراق  و  افغانستان  اینکه  چه  بیاموزد، 
دو  هر  و حاال  گرفتند  قرار  امریکا  مورد حمله ی  یک سال 
دولت های  دخالت  شکننده،  دولت  همچون  چالش هایی  با 
قدرت گیری  و  فرقه ای  و  مذهبی  اختالفات  همسایه، 

گروه های بنیادگرا مواجه اند.
کنونی  شرایط  در  افغانستان  برای  که  مواردی  از  یکی 
و  عراق  در  فرقه ای  اختالفات  باشد،  عبرت آموز  می تواند 
آنچه این اختالفات بر سر عراق آورد، است. اختالفاتی که 
و   200۷-200۶ سال های  تا  و  شد  شروع   200۳ سال  از 
رسید،  خود  اوج  به  منطقه،  کشورهای  دست درازی های  با 
تفرقه افکنی هایی که باعث تضعیف دولت عراق و در نتیجه 
گیر ماندن عراق در وضعیتی که سازمان ملل از آن به )شبه 
اختالفات  بهتر  ریشه یابی  برای  کرد.  تعبیر  داخلی(  جنگ 
نگاهی می اندازیم به عراق پس از حمله ی ایاالت متحده ی 

امریکا.
مارچ 200۳،  بیستم  بامداد  دقیقه ی  و ۳۴  پنج  در ساعت 
حمله امریکا به عراق آغاز شد. این حمله پس از 9 روز به 
سقوط بغداد انجامید و دولت صدام و حکومت حزب بعث 
حزب  از  باقی مانده  نیروهای  سرکوب  از  پس  یافت.  پایان 
بعث و طرفداران صدام، حکومت ائتالف موقت در 2۱ آپریل 
200۳ در عراق ایجاد شد. این حکومت قرار بود عمری ۱۴ 
ماهه داشته باشد و زمینه سازی برای حکومت بعدی عراق 

را انجام دهد.
اما روی کارآمدن حکومت ائتالف موقت همراه بود با تقویت 
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شهر بوکمال سوریه، 22 نفر کشته شدند.
این  تمامی  می گوید  سوریه  بشر  حقوق  ناظر 

کشته شدگان از نیروهای حشدالشعبی بودند.
حشدالشعبی، مهم ترین گروه شبه نظامی فعال در عراق 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظامی  حمایت  از  که  است 
انجام  ماموریت هایی  نیز  سوریه  در  و  است  برخوردار 

داده است.
امریکا می گوید،  نظامی  منابع  نقل  به  ان هم  ان  سی 
شماری از نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران در 

این حمله کشته شدند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره نوشت که تصمیم 
جو بایدن برای حمله به مواضع شبه نظامیان در سوریه 
نشانه تمایل به دخالت نظامی بیشتر در منطقه نیست، 
از  دفاع  برای  امریکا  عزم  دادن  نشان  آن  هدف  بلکه 

نیروهای این کشور در عراق است.
سپاه  به  وابسته  فارس،  خبرگزاری  زمینه،  همین  در 
گفته  شیعه  نظامیان  شبه  منابع  از  نقل  به  پاسداران 
است، نیروهای امریکایی اهدافی را بین ابوکمال و القائم 

در مرز سوریه و عراق را هدف قرار دادند.
خبرگزاری فارس تعداد کشته ها را دو نفر اعالم کرده و 

گفته است که چند نفر نیز زخمی شده اند.
حمله  این  به  ایران  اسالمی  جمهوری  مقام های  هنوز 

امریکا واکنش نشان نداده اند.

داریم. ما می دانیم )چه کسانی( را زده ایم.«
وزیر دفاع امریکا اضافه کرده است: »ما اطمینان داریم 
که مواضع هدف قرار گرفته شده از سوی همان گروه های 
امریکایی ها در  نظامیان شیعه که حمالت ]علیه  شبه 

عراق[ را انجام دادند، مورد استفاده قرار می گرفت.»
لوید آستین همچنین تصریح کرده است که او پیشنهاد 
این حمله هوایی را به رییس جمهوری امریکا ارائه کرده 
و جو بایدن صبح روز پنجشنبه این حمله را تأیید کرد.

در  هم  امریکا  دفاع  وزارت  سخن گوی  کربی،  جان 
را  پیام صریح  این  بیانیه ای گفته است: »این عملیات 
ارسال می کند که رییس جمهور بایدن برای محافظت از 
پرسنل امریکایی و ائتالف دست به اقدام خواهد زد. در 
عین حال، ما به طور سنجیده عمل کرده ایم با این هدف 
که از وضعیت کلی در شرق سوریه و عراق تنش زادیی 

کنیم.«

۲۲ شبه نظامی »کشته شدند«
بیانیه خود اشاره ای به تلفات احتمالی  جان کربی در 
حمله امریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران 

در سوریه نکرده است.
اما ناظر حقوق بشر سوریه، مستقر در لندن، به نقل از 
منابع خود می گوید٬ در جریان حمله هوایی امریکا به 
سه خودرو حامل مهمات از عراق به سوریه در نزدیکی 

حمله  این  می گوید،  پنتاگون  فردا،  رادیو  گزارش  به 
استقرار  محل  علیه  اخیر  راکتی  حمالت  به  پاسخ  در 

نیروهای امریکایی در اربیل عراق صورت گرفته است.
در حمالت شامگاه 2۷ دلو، شلیک سه راکت به اطراف 
استقرار  محل  نزدیکی  در  اربیل  بین المللی  فرودگاه 
نیروهای امریکایی در شمال عراق شلیک شد. در این 
نیروی  یک  و  کشته  نظامی  غیر  پیمانکار  یک  حمله 

نظامی امریکایی نیز مجروح شد.
ستاد فرماندهی ارتش امریکا، سنتکام، در توییتر خود 
نوشته است: »به دستور رییس جمهور بایدن٬ نیروهای 
ارتش امریکا اوایل عصر امروز حمالت هوایی علیه زیر 
ساخت های مورد استفاده گروه های شبه نظامی مورد 

حمایت حکومت ایران درشرق سوریه انجام دادند.«
به  درپاسخ  حمالت  »این  است:  کرده  اضافه  سنتکام 
حمالت اخیر علیه پرسنل امریکا و ائتالف در عراق و 

تهدیدهای مداوم علیه این پرسنل تصویب شد.«
بیانیه همچنین آمده است: »به طور مشخص  این  در 
این حمالت باعث نابودی چندین تاسیسات واقع در یک 
نقطه کنترل مرزی شد که توسط تعدادی از گروه های 
شبه نظامی مورد حمایت حکومت ایران از جمله کتائب 

حزب اهلل و کتائب سید الشهدا استفاده می شدند.«
لوید آستین، وزیر دفاع امریکا هم در این زمینه گفته 
است: »ما درباره کسانی که هدف قرار دادیم، اطمینان 

پنج شنبه  پنتاگون  امریکا،  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
مواضع  کشور  این  ارتش  که  کرد  اعالم  حوتماه  هفتم 
سوریه  شرق  در  را  ایران  حمایت  مورد  نظامیان  شبه 

هدف قرار داده است.
ناظر حقوق بشر سوریه هم گفته است در این حمله 22 

شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند.

یه یکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سور »۲۲ کشته« در حمله امر

سازوکار  طریق  از  بعد  تا  رسیده اند  توافق  به  اروپایی 
»تجاری بشردوستانه« این کشور به ایران منتقل شود.

سوئیس حافظ منافع امریکا در ایران است و برای ارسال 
است.  معاف  امریکا  تحریم های  از  غذا  و  دارویی  کاالهای 
بر اساس سازوکار مالی-تجاری در سوئیس، این کشور به 

جای پول نقد، به ایران کاال ارسال می کند.
بانک  رییس  همتی،  عبدالناصر  که  است  حالی  در  این 
مرکزی ایران ادعا کرده که جمهوری اسالمی به کوریای 
جنوبی تنها اجازه داده که بدهی معوق خود را در قالب 

پرداخت مستقیم جبران کند.
ما  بانکی  حساب های  به  پول  »فقط  که  شده  مدعی  او 
اقدام حقوقی تهدید  به  نیز  را  می آید« و کوریای جنوبی 

یای جنویب از کانال سوئیس به ایران می رسد یک میلیارد دالر از بدهی کور
کرده بود.

که  کرده  اعالم  نیز  ایران  دولت  سخن گوی  ربیعی،  علی 
آقای همتی با سفیر کره جنوبی در تهران به توافق اولیه 
رسیده بود که در ابتدا یک میلیارد دالر از منابع مسدود 

شده ایران آزاد شود.
را در  اقدام دولت کوریای جنوبی  این  روزنامه همشهری 
راستای تالش این کشور برای نشان  دادن حسن نیت خود 
و وفاداری به آزادسازی همه دارایی های ایران ارزیابی کرده 

بود.
منابع بلوکه شده ایران در کوریای جنوبی که ۷ میلیارد دالر 
اعالم شده است، در طول ماه های گذشته به یک مشکل 

دیپلماتیک مهم در روابط دو کشور تبدیل شده است.
کوریای  کشتی  یک  جدی  ماه   ۱۵ پاسداران  سپاه 
مخاطرات  و  نفتی  »آلودگی  چه  آن  دلیل  به  را  جنوبی 
زیست محیطی« اعالم کرد در نزدیکی تنگه هرمز توقیف 
را  کشتی  این  توقیف  ایران،  داخل  رسانه های  ولی  کرد، 
مرتبط با بلوکه شدن منابع مالی ایران در کوریای جنوبی 

دانستند.
عراق  جاپان،  با  را  گسترده ای  مذاکرات  همچنین  ایران 
دلیل  به  که  را  خود  دارایی های  تا  کرده  آغاز  عمان  و 
تحریم های امریکا در این کشورها مسدود شده، آزاد کند.

مجموع  گفته  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
دارایی های مسدود شده ایران در جاپان و کوریای جنوبی 

حدود ۱0 میلیارد دالر است.
به گفته وی، این مبالغ را می توان برای تامین هزینه خرید 

مواد غذایی و دارو، از جمله واکسن کرونا صرف کرد.

کوریای جنوبی روز پنج شنبه، هفتم حوت، به نقل از یک 
مقام ارشد وزارت خارجه این کشور گزارش کرد.

ایران پیشتر گفته بود که بر سر آزادسازی دارایی  خود در 
کوریای جنوبی، با سئول به توافق رسیده، اما وزارت خارجه 
کوریای جنوبی اعالم کرده بود دارایی های بلوکه شده ایران 

پس از رایزنی با امریکا آزاد خواهد شد.
مقام رسمی کوریای جنوبی که به نام وی اشاره ای نشده، 
گفته است بر اساس این توافق که هنوز »نهایی« نشده، 
به  ابتدا  جنوبی،  کوریای  در  ایران  بلوکه شده  دارایی های 

سوئیس منتقل خواهد شد.
مذاکرات پیشین دو کشور حاکی از این بود که سئول و 
کشور  یک  به  ایران  دارایی های  ارسال  سر  بر  واشینگتن 

کلی«  »موافقت  خبر  انتشار  با  همزمان  روز:  اطالعات 
امریکا با آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران در کوریای 
جنوبی، رییس اتاق بازرگانی ایران و کوریای جنوبی اعالم 
کرد یک میلیارد دالر از این دارایی ها در قالب خرید غذا و 

دارو به ایران خواهد رسید.
به گزارش رادیو فردا، حسین تنهایی، رییس اتاق بازرگانی، 
گزارش  از  پس  ساعاتی  و  حوت،  هشتم  جمعه،  روز 
رسانه های کوریای جنوبی مبنی بر موافقت اصولی امریکا 
خبرگزاری  به  را  موضوع  این  ایران،  بدهی  بازپرداخت  با 

ایلنا گفت.
وی گفت: »قرار است تا یک میلیارد دالر از این دارایی ها 
به کانال مالی ایران و سوئیس واریز شود تا صرف خرید 
دارو و غذا شود. در مورد اقالم دارویی نیز وزارت بهداشت 

با بانک مرکزی هماهنگ شده است.«
آقای تنهایی افزود: »موضوع مهم در این مورد، این است 
که ما یا پول دریافت کنیم و یا اقالمی مانند ماشین آالت 
اقالم  از  از همین روی  تولید داخلی را عمق ببخشد.  که 

دارو و غذا شروع خواهیم کرد.«
رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرده نباید »تعیین کننده« 
اساس  بر  باید  ایران  و  باشد  مقابل  طرف  مبادله ای  اقالم 

اولویت های خود، اقالم مورد نیاز را درخواست کند.
که  می شود  بیان  آن  از  پس  رسمی  مقام  این  اظهارات 
رسانه های کوریای جنوبی اعالم کردند امریکا با آزادسازی 
دارایی های ایران در این کشور و انتقال آن از طریق کانالی 

مالی در سوئیس »موافقت کلی« کرده است.
کی بی اس  جهانی  شبکه  رادیویی  ایستگاه  را  خبر  این 

او، جرد کوشنر، که داماد آقای ترامپ هم هست در چهار 
سلمان  بن  محمد  با  نزدیکی  بسیار  روابط  گذشته  سال 

برقرار کرده بود.
کمک های  کاخ سفید  به  ورود  محض  به  بایدن  آقای  اما 
نظامی امریکا به ائتالف جنگ یمن که عربستان سرکردگی 
آن را دارد قطع کرد و همچنین قرارداد فروش تسلیحات 

به عربستان و امارات متحده را متوقف کرد.
ساکی،  جن  از  خبرنگاران  وقتی  هم  پیش  روز  چند 
سخن گوی دولت درباره روابط و مکالمات میان جو بایدن 
و محمد بن سلمان سوال کردند خانم ساکی گفت طرف 
صحبت و تماس جو بایدن ملک سلمان، پادشاه عربستان، 

خواهد بود و نه ولیعهد او.
محمد بن سلمان هر گونه دست داشتن یا آگاهی از قتل 
جمال خاشقچی را انکار می  کند اما گزارش های نهادهای 
اطالعاتی ترکیه و امریکا نقش او در این قتل را غیرقابل 

انکار ارزیابی کرده اند.
یک گزارش جدید هم که این هفته منتشر شد نشان داد 
هواپیمای خصوصی که گروه آمران قتل جمال خاشقچی 
از آن به استانبول سفر کرده بودند متعلق به  با استفاده 

شرکتی است که محمد بن سلمان همه کاره آن است.
فجیع  قتل  این  سعود  آل  سلطنتی  خاندان  حال  این  با 
از یگان اطالعاتی خود می داند  را کار »گروه خودسری« 
رابطه  همین  در  را  نفر   ۵ هم  کشور  این  در  دادگاهی  و 

آمده، جو بایدن به طور مستقیم نامی از جمال خاشقچی 
در این گفت وگو به میان نیاورده است: »پرزیدنت از آزادی 
الهذلول  لجین  جمله  از  امریکایی-سعودی  فعال  چند 
عربستان  پادشاه  به  و  استقبال کرده  زنان(  )فعال حقوق 
امریکا در برجسته کردن مسایل  در زمینه اهمیت نقش 

جهانشمول حقوق بشری و برقراری قانون گفته است«.
از تحمل حدود ۳  و پس  روز پیش  الهذلول چند  لجین 
و  الخروج  ممنوع  همچنان  هرچند  شد  آزاد  زندان  سال 

ممنوع المصاحبه است.
»همکاری  درباره  همچنین  رهبر  دو  گفته  سفید  کاخ 
مقابله  در  سعودی«  عربستان  و  امریکا  میان  پابرجای 
ایران  حمایت  مورد  گروه های  سوی  از  ریاض  تهدید  با 

گفت وگو کردند.
کشور  دو  میان  روابط  تاریخی  ماهیت  درباره  رهبر  »دو 
جانبه  دو  صورت  به  که  کردند  موافقت  و  گفتند  سخن 

درباره مشکالت و منافع دو طرف همکاری کنند.«
همراه  به   20۱8 سال  اکتبر  دوم  روز  خاشقجی  جمال 
استانبول  در  سعودی  عربستان  کنسول گری  به  نامزدش 
انتظار  به  مقابل کنسول گری  نامزدش  بود.  مراجعه کرده 
او ایستاد اما او هرگز از کنسولگری خارج نشد. به گزارش 
مقامات ترکیه او ابتدا خفه شد و سپس جسدش را ۱۵ نفر 
در داخل کنسولگری عربستان قطعه  قطعه و از آنجا خارج 

کردند. بقایای جسد او هرگز کشف نشد.

اطالعات روز: جو بایدن در گفت وگو با ملک سلمان درباره 
عربستان  پادشاه  با  کشور  این  در  حقوق بشری  مسایل 

سعودی سخن گفته است.
به گزارش بی بی سی فارسی، روز پنجشنبه، 2۵ فبروری، 
تلفنی  گفت وگوی  این  در  که  کرد  اعالم  کاخ سفید 
حقوق  رعایت  »اهمیت  بر  امریکا  جدید  رییس جمهوری 

بشر و رعایت قانون« تاکید کرده است.
این تماس تلفنی پس از آن صورت گرفت که جو بایدن 
گفت گزارش نهادهای اطالعاتی درباره نحوه قتل جمال 
در  زودی  به  گزارش  این  و  کرده  مطالعه  را  خاشقچی 

دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
این گزارش که انتظار می رود به زودی علنی شود احتماال 
درباره نقش مستقیم محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در 
صدور فرمان قتل جمال خاشقچی اطالعات محرمانه ای را 

فاش خواهد کرد.
دوران  در  را  گزارش  این  کردن  منتشر  که  بایدن  جو 
دارد  بنا  گفته  بود،  داده  وعده  خود  انتخاباتی  کارزارهای 
روابط واشنگتن با ریاض را شکل و شمایلی تازه ببخشد 
و بر خالف دونالد ترامپ که از انتشار گزارش سیا درباره 
قتل جمال خاشقچی خودداری کرد، دستور داده مطابق 
قانون بخش های قابل انتشار آن هر چه زودتر علنی شود.

و  تند  موضع گیری  از  قتل  این  جریان  در  ترامپ  دونالد 
مستقیم علیه محمد بن سلمان پرهیز کرد و مشاور ارشد 

قتل جمال خاشقچی: 
بایدن در گفت وگو با ملک سلمان موضوع حقوق برش را پیش کشید

محاکمه کرد و اگر چه در ابتدا آنها را به اعدام محکوم کرد 
اما سپتامبر سال گذشته دادگاه تجدیدنظر این احکام را به 

تحمل 20 سال زندان تقلیل داد.

جو بایدن دقیقا چه گفته؟
مکالمه  این  محتوای  از  کاخ سفید  بیانیه  در  که  طور  آن 
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شـد کـه ایـن امـر منجـر بـه سـوق و گسـیل نیروهـای 
نظامـی بیشـتر از آنچـه در زمان هـای عـادی الزم اسـت، 
خواهـد شـد و افزایـش هزینـه را در پـی خواهـد داشـت. 
دقیقـا همـان اسـتراتژی جنگی کـه گروه های تروریسـتی 
اسـتفاده  آن  از  افغانسـتان  در  طالبـان  گـروه  جملـه  از 
می کننـد. به طـور مثـال حمـالت انفجـاری بـر مسـاجد 
و مکان هـای آموزشـی و ورزشـی کـه در نهایـت باعـث 
می شـود حکومـت نیروهـای نظامـی و امکانـات بیشـتر 
را بـرای تأمیـن امنیـت ایـن مکان هـای کـه تعـداد آن ها 
بـر حسـب نیـاز جامعـه کـم هـم نیسـت، تـدارک ببیند. 
انفجـار بمب هـای مقناطیسـی کـه ایـن روزهـا در شـهر 
کابـل بیشـتر از گذشـته افزایـش یافتـه، نیز در بـا همین 
اسـتراتژی نظامـی گـروه طالبـان قابـل فهـم اسـت. البته 
ایـن اسـتراتژی نظامـی بـه نوعی کاپـی همان اسـتراتژی 
»قتـل بـا هـزار زخـم« اسـت کـه سـازمان اسـتخبارات 
پاکسـتان آن را در جریـان جنـگ مجاهدیـن بـا نیروهای 
شـوروی سـابق در افغانسـتان طراحی کـرده بودند. عنصر 
دیگـری کـه نویسـنده بـه آن تأکیـد می کنـد، جـذب و 
اسـتفاده از جوانـان بـرای انجـام عملیات هـای جهـادی 
گـروه  نظامـی  نیروهـای  بیشـترین  طوری کـه  اسـت. 
طالبـان را جوانـان از مناطـق روسـتایی شـکل می دهنـد 

کـه عالقـه ی خـاص بـه قـاری و مالشـدن دارنـد. 
بر  تصمیم  که  گزینش شده  مناطق  کردن  »خارج  سوم: 
نظام ها،  سیطره  از  شده  گرفته  آن  در  هدفمند  تحرک 

آن  در  که  توحشی  مدیریت  روی  کار  و  تمرکز  و سپس 
از  نویسنده  پدید خواهد آمد.« )ص ۶۱( منظور و هدف 
به خصوص  مناطق  جهادگرایان  که  است  این  مرحله  این 
خارج  مستقر  دولت های  کنترل  زیر  از  را  گزینش شده  و 
کنند، اما نه به هدف ایجاد هرج ومرج، بلکه به هدف ایجاد 
می کند  اشاره  نوعی  به  نویسنده  البته  توحش.  مدیریت 
و در  را سقوط دهند  مناطق خاص  باید  که جهادگرایان 
آنجا مدیریت توحش را روی کار بیاورند که پس از امکان 
بازپس گیری توسط دولت نباشد. گروه طالبان هرازچندی 
بر مراکز برخی والیت ها حمالت گسترده انجام داده، هر 
بار ناکام شده و شکست خورده اند. درحالی که فعالیت های 
متمرکز  دوردست  و  روستایی  مناطق  بر  را  عمده شان 
کرده اند که امکان بازپس گیری آن مناطق کم است و در 
آنجا مدیریت توحش یا نظام طالبانی را روی کار آورده اند. 
گروه های  آموزش  به  فرسایش،  و  ایذاء  مرحله چهارم  در 
جهادگرا برای آمادگی روانی و عملی برای مرحله مدیریت 

توحش اشاره می کند. 
القاعده  پروپاگندای  از  بخشی  که  اگرچند  جزوه  این 
عراق است، اما تأثیر آن بر جریان های جهادگرا از جمله 
گروه داعش بسیار زیاد بوده است. وی در رابطه به جهاد 
می نویسد: »آ ن که قبال جهاد کرده می داند که جهاد چیزی 
جز شدت عمل نشان دادن، ترور، آوارگی و زخم کاری وارد 
کردن نیست« )ص 90(. وی در توجیه اعمال خشونت های 
نمادین از جمله آدم سوزی که بعدها دولت اسالمی داعش 
آن را یکی از شیوه های اصلی خشونت ورزی خود قرار داد، 
می نویسد: »حتا ابوبکر صدیق و علی بن ابی طالب مجازات 
کار  به  آن  به  رغم کراهت موجود در  را  آتش  با  سوزاندن 
بخشی  در  توحش  مدیریت  نویسنده  برده اند« )ص 92(. 
برای تأیید ادعایش به شدت عمل ابوبکر صدیق در جنگ 
نام  به  مردی  صدیق  »ابوبکر  می نویسد:  و  می کند  اشاره 
ایاس بن عبداهلل بن عبد یا لیل ملقب به فجاء را سوزاند، 
هنگامی که جمع  آوری اموال برای جهاد با مرتدین فریبش 
داد و به آن ها ملحق شد« )ص 9۴(. همان طوری که گروه 
طالبان نیز در جریان امسال نیروهای خیزش مردمی را در 

ولسوالی قره باغ غزنی سوزاندند. 
بـا توجـه بـه رونـد بی جـان مذاکـرات صلـح در دوحـه و 
شـدت جنـگ در داخـل افغانسـتان، طالبـان بـا نیرنـگ 
و فریـب در تـالش بیـرون سـاختن نیروهـای خارجـی از 
افغانسـتان هسـتند تا پس از خـروج نیروهـای بین المللی 
از افغانسـتان، بـه ایـن وضعیـت هرج ومـرج پایـان داده و 
اداره توحـش را دوبـاره روی کار بیاورنـد و قـدرت را بـه 
دسـت بگیرنـد، همان طـوری کـه بـا نیرنـگ و فریـب در 
جریـان جنگ هـای داخلـی، حکومـت برهان الدیـن ربانی 
را فریـب دادنـد. چنان که حفیـظ منصور، یکـی از اعضای 
برجسـته حزب جمعیت در یک نشسـت غیررسـمی قصه 
می کـرد، در آن زمـان گـروه طالبـان به حکومـت ربانی و 
احمدشـاه مسـعود اطمینـان داده بودند که تنهـا با حزب 
اسـالمی بـه رهبـری گلبدیـن حمکتیـار تصفیـه حسـاب 
می کننـد، بـه همیـن دلیـل طیاره هـای حکومـت ربانـی 
بـه حمایـت از گـروه طالبـان مواضـع حـزب اسـالمی را 
بمب بـاران کردنـد تـا طالبان بـر نیروهای حزب اسـالمی 
چیـره شـوند. پـس از این کـه طالبـان پشـت دروازه هـای 
کابـل رسـیدند، گفتنـد کابـل را هـم می خواهنـد. حـاال 
هـم همـان بـازی در حـال تکـرار اسـت؛ بـا ایـن  تفـاوت 
کـه طـرف اصلـی طالبـان این بـار امریکایی هـا اسـت. در 
خـارج  افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای  کـه  صورتـی 
شـوند و حکومـت فعلی حمایـت امریکا و ناتو را از دسـت 
بدهـد، بعیـد اسـت کـه طالبـان متعهـد بـه رونـد صلـح 
باقـی بماننـد؛ همان طـوری کـه اکنـون جنـگ را بر صلح 

ترجیـح می دهنـد.

می نویسد: »مقصودم عملیات ضربتی همچون عملیات ۱۱ 
سپتامبر نیست که اندیشیدن در مورد آن ما را از انجام 
)همان  بازمی دارد«  متوسط  و  کوچک  حجم  با  عملیاتی 
ص(. وی در عوض عملیات های بزرگ، جهادگرایان را به 
انجام عملیات های کوچک و متوسط توصیه می کند. مثال 
و  منافع  علیه  بر  متوسط  و  کوچک  عملیات های  از  وی 
امنیت امریکا، حمالت انفجاری است که در سال 2002م، 
در جزیره ی تفریحی بالی در کشور اندونیزی انجام دادند. 
عملیات هـای  انجـام  مـورد  در  ناجـی  ابی بکـر  اسـتدالل 
کوچـک و متوسـط ایـن اسـت کـه اگـر یـک منطقـه ی 
تفریحی و گردشـگری مثل جزیره بالـی عملیات انفجاری 
انجـام دهنـد، در آن صـورت در تمـام مناطـق تفریحـی و 
گردشـگری جهـان تدابیـر شـدید امنیتـی اتخـاذ خواهد 
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اسالمی  دولت  جمله  از  جهادی  گروه های  خشونت ورزی 
جزوه ی  به عنوان  اثر  این  می رود.  به حساب  داعش 
القاعده شاخه عراق در سال 200۴، یعنی  درون سازمانی 
جهاد  و  جماةالتوحید  گروه  پیوستن  روزهای  آغازین  در 
نوشته  القاعده،  شبکه  به  الزرقاوی  ابومعصب  رهبری  به 
شده است. نویسنده مدیریت توحش برعالوه توجیه اعمال 
آن  در  اسالمی،  جهادگرایان  خشونت ورزی های  و  خشن 
می کند.  برنامه ریزی  عراق  در  القاعده  آینده  برای  زمان 
بنابراین تأمل بر این جزوه درون سازمانی القاعده از آن جا 
برای ما اهمیت دارد که اکنون گروه طالبان در افغانستان 
نیز در بسیاری موارد از آن الگو گرفته و طبق دستورات 

آن عمل می کنند. 
در مبحث دوم مدیریت توحش، تحت عنوان »راه اقتدار« 
یا راه تمکین، مراحل برپایی حکومت یا دولت اسالمی را 
در گروه کشورهای اصلی که مقصد فعالیت القاعده عراق 
نویسنده  می کند.  مشخص  کشورها  بقیه  و  شده  تعریف 
برای  اصلی  گروه  در  که  است  معتقد  توحش  مدیریت 
باید  جهادگرایان  حکومت،  برپایی  مرحله  به  رسیدن 
نخست مرحله »ایذاء و فرسایش« را سپری کنند، بعد از 
آن مرحله »مدیریت توحش«، بعد مرحله »اقتدار« و در 
نهایت »برپایی حکومت« )ص ۵۵(. از نظر نویسنده جزوه 
اولین مثال مدیریت توحش در تاریخ نگاری اسالمی، آغاز 
دولت اسالمی در مدینه است. وی در تعریف منطقه توحش 
که در آن هنوز مدیریت توحش شکل نگرفته، افغانستان 
می نویسد:  و  می آ ورد  مثال  را  داخلی  جنگ های  دوران 
»منطقه توحش قبل از واردشدن تحت مدیریت توحش، 
در وضعیتی شبیه افغانستان قبل از سیطره طالبان است، 
یعنی منطقه ای طبق قانون جنگل« )ص ۴۴(. وی معتقد 
پایان دادن به جنگ های داخلی  با  است که گروه طالبان 
در افغانستان مدیریت توحش را شکل داد، اما با حمالت 
نیروهای امریکایی  و سقوط رژیم طالبان، افغانستان دوباره 
و  ایذاء  مرحله  یعنی  توحش،  مدیریت  ماقبل  مرحله  به 

فرسایش برگشته است. 
و  ایذاء  مرحله  در  توحش،  مدیریت  نویسنده  باور  به 
انجام  را  ذیل  فعالیت های  بایستی  جهادگرایان  فرسایش، 

دهند: 
سـاختن  فرسـوده  و  رسـاندن  آزار  »خسـته کردن،  اول: 
نیروهـای دشـمن و نظام هـای مـزدور و ایجـاد فشـار و 
و  اصلـی  مناطـق کشـورهای  در  آن هـا  رمق انداختـن  از 
غیراصلـی پیشنهادشـده توسـط عملیـات بـا حجـم کـم 
یـا کم تأثیـر...« )ص ۵9(. چـرا کـه نویسـنده بـه بازتـاب 
خبـری چنیـن رویدادهـا در رسـانه ها و افـکار عمومـی و 
همچنـان افزایـش تصاعـدی عملیات هـای بـا حجـم کـم 
مؤثـر  را  آن  و  قائـل می شـود  اهمیـت  در طوالنی مـدت 
سـال های  در  طالبـان  گـروه  شـیوه ی  همـان  می دانـد. 
صلـح  گفت وگوهـای  جریـان  در  به خصـوص  و  پسـین 
بین االفغانـی در پیـش گرفته انـد؛ عملیات هـای هدفمنـد 
بـا حجـم کم در پایتخت کشـور از طریق ترور و جاسـازی 
بمب هـای مقناطیسـی و کنترلـی کـه گاهـی تعـداد ایـن 
عملیات هـا تنهـا در شـهر کابـل بـه سـه یـا چهـار مـورد 
می رسـد و حجـم زیـاد گفت وگـو و تبصره خلـق می کند.
در  جهادی  عملیات  انجام  هدف  با  جوانان  »جذب  دوم: 
دوره های زمانی مناسب از نظر زمان بندی و توانایی اجرای 
به خود جلب  را  عموم  توجه  تا  و ضربتی  نوعی  عملیات 
فرسایش،  و  ایذاء  مرحله ی  در  نویسنده  کند« )ص ۶0(. 
سطح  در  بزرگ  عملیات های  اجرای  از  را  جهادگرایان 
حمالت یازدهم سپتامبر 200۱م، به نوعی منع می کند و 
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مدیریت توحش در افغانستان

استدالل ابی بکر ناجی در مورد انجام 
عملیات های کوچک و متوسط این است 
که اگر یک منطقه ی تفریحی و گردشگری 

مثل جزیره بالی عملیات انفجاری انجام 
دهند، در آن صورت در تمام مناطق تفریحی و 

گردشگری جهان تدابیر شدید امنیتی اتخاذ 
خواهد شد که این امر منجر به سوق و گسیل 

نیروهای نظامی بیشتر از آنچه در زمان های 
عادی الزم است، خواهد شد و افزایش هزینه 

را در پیی خواهد داشت.

آموزه های القاعده و عملکردهای طالبان
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مالی  امکانات  از  نظامی،  پیشرفته  تجهیزات 
دلیل  همین  به  و  برخوردارند  نیاز  زیادی 

سربازگیری برای آنان تسهیل شده است. 
می  کنند  تأیید  بدخشان  محلی  مقام های 
»خستک«  دره  در  اویغور  جنگ  جویان  که 
پایگاه  این  از  و  دارند  پایگاه  جرم  ولسوالی 

عملیات های شان را راه  اندازی می کنند. 
بدخشان  والی  سخن گوی  نظری،  نیک محمد 
جنگ  جویان  حضور  احتماال  که  می گوید 
کشورهای،  به  بودن  هم مرز  به دلیل  خارجی 
موجودیت  تاجیکستان،  و  پاکستان  چین، 
معادن و صعب العبوربودن جغرافیا بستگی دارد: 
دشوارگذربودن  و  بدخشان  »کوهستانی بودن 
باعث  ممکن  والیت،  این  ارتباطی  مسیرهای 
عالقه مندی تروریستان خارجی شده باشد، اما 
ما با تمام قوت برای مقابله با تهدیدهای امنیتی 

تالش می کنیم.«
از  پارلمان  در  بدخشان  مردم  نماینده  یک 
پاک سازی  عملیات  که  می خواهد  حکومت 
به  موسوم  منطقه  در  به ویژه  ناامن  مناطق  در 
کند،  راه  اندازی  جرم  ولسوالی  در  »خستک« 
در  اویغور  جنگ  جویان  مستحکم  پایگاه  تا 

بدخشان منهدم شود. 
مولوی ذبیح اهلل عتیق، عضو پارلمان در صحبت 
که  می دهد  هشدار  روز  اطالعات  روزنامه  با 
بدخشان  در  پاکسازی  گسترده  عملیات  اگر 
راه اندازی نشود، جنگ  جویان بیشتر خارجی به 
این والیت جای پا پیدا می کنند و مهار حمالت 
برای حکومت دشوار خواهد  این جنگ  جویان 
در  اویغور  جنگ  جویان  شمار  »روزبه روز  بود: 
فقط  هم  حکومت  و  می شود  افزوده  بدخشان 

فعالیت تروریست های اویغور را نگاه می کند.«

اویغورها زیر چتر طالبان 
عملیات  تداوم  از  ملی  دفاع  وزارت  در  مقام ها 
والیت  در  امنیتی  بلند  تهدیدات  رفع  برای 

بدخشان خبر می دهد.
به  وزارت  این  سخن گوی  معاون  امان،  فواد 
روزنامه اطالعات روز می گوید که طی دو هفته 
اخیر تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده 
است و در میان کشته شدگان »تروریست های 

خارجی« به شمول اویغور ها شامل هستند.
او تأکید می کند که گروه طالبان زمینه فعالیت 
»تروریست های خارجی« را در والیت بدخشان 
فراهم ساخته اند: »ما نگرانی مردم و نمایندگان 
جدی  اویغورها  تهدیدات  مورد  در  را  پارلمان 
می گیریم. وزارت دفاع ملی از تمام امکانات و 
ظرفیت های موجود برای تأمین امنیت و مبارزه 

با هراس افگنی استفاده خواهد کرد.«

این  بیشترند.  خودمختاری  کسب  یا  جدایی 
اقدامات  چین  دولت  که  است  باعث شده  امر 
شدیدی را علیه جدایی طلبان سین کیانگ روی 

دست بگیرد.

یا  چین  برای  جدی  تهدید  اویغورها 
افغانستان؟

با  کشور  شمال شرق  در  بدخشان  والیت 
مرز  تاجیکستان  و  چین  پاکستان،  کشورهای 
برای  زمینه  با چین  و مجاورت  دارد  مشترک 
حضور جنگ  جویان اویغور را فراهم کرده است. 
را  جنگ  جویان  این  پارلمان  اعضای  از  برخی 
تهدید جدی برای امنیت افغانستان می دانند. 

در  بدخشان  نماینده  عتیق،  ذبیح اهلل  مولوی 
سال  شش  از  بیش  که  است  مدعی  پارلمان 
می شود که حضور جنگ  جویان اویغور افزایش 
یافته است و این گروه نه تنها که تهدیدی برای 
کشورهای  برای  بلکه  است،  افغانستان  منافع 

منطقه هم تهدید شمرده می شود. 
تن  اکنون در حدود ۳۶0  او می گوید که هم 
فرقان  قاری  رهبری  به  اویغور  از جنگ  جویان 
این  از  برخی  و  دارند  فعالیت  بدخشان  در 
این  به  نیز  را  خانواده های شان  جنگ  جویان 

والیت آورده اند.
فزاینده  تهدیدات  بارها  پارلمان  عضو  این 
امنیتی اویغورها را با حکومت مرکزی در میان 
گذاشته است، اما می گوید که هیچ کاری برای 
جنگ  جویان  این  تهدیدات  برداشتن  میان  از 
صورت نگرفته است: »با رییس عمومی امنیت 
ملی کشور در مورد تهدیدات اویغورها صحبت 
می کنم و امیدوار هستم که حکومت در مقابل 
تهدیدات اویغورها بیشتر از این بی پروا نباشد.«
در  تایمز  هندوستان  که  است  حالی  در  این 
جاسوس   ۱0 بازداشت  از  جدی  ماه  پنجم 
چینی در افغانستان خبر داده بود. در گزارش 

استفاده  واخان  خاک  از  که  نمی دهیم  اجازه 
کنند.« او می گوید که اویغورها با پیشرفته ترین 
همین  به  و  هستند  مجهز  جنگی  تجهیزات 
خاطر قدرت شان روزبه روز در بدخشان افزایش 
می یابد: »اویغورها سالح  های پیشرفته دارند و 

ما سالح آن ها را نمی شناسیم.«

نگرانی مشترک چین و افغانستان
جنگ  جویان اویغور نگرانی مشترک افغانستان 
بخش های  در  این جنگ  جویان  است.  و چین 
از والیت بدخشان در شمال شرق کشور حضور 
دارند و بر بنیاد گفته های مقام های محلی این 
در  جنگ  جویان  این  مستحکم  پایگاه  والیت، 
ولسوالی  در  »خستک«  به  موسوم  منطقه ی 
در  بدخشان  مردم  نماینده  یک  است.  جرم 
در  بی پروایی  که  می دهد  هشدار  پارلمان 
راستای مهار تهدید جنگ  جویان اویغور، باعث 
قدرت مند شدن بیشتر گروه های تروریستی و 
این جنگ  جویان  که  چرا  شد؛  خواهد  طالبان 
قدرت  از  زیاد،  مالی  منابع  داشتن  بر  افزون 

رزمی بلندی برخوردار هستند. 
جنگ  جویان اویغور که با نام »جنبش اسالمی 
چین  در  دارند،  فعالیت  شرقی«  ترکستان 
مخالف سیاست های دولت پکن می باشد و در 
منطقه ی سین کیانگ در همسایگی افغانستان 
زندگی می کنند. چین محدودیت های شدیدی 

را برای اویغورها وضع کرده است.
سال  در  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش 
کسب  برای  جنبش  این  شد.  تأسیس   ۱9۳۳
استقالل و تشکیل دولت مستقل در جامعه ی 
در  ساکن  ترک تبار  اقوام  دیگر  و  اویغورها 
مدعی اند  اویغورها  می کند.  جنگ  ترکستان 
که به صورت فزاینده ای از سوی حکومت چین 
چین  حکومت  اویغورها  هستند.  فشار  تحت 
خواهان  و  می خوانند  استعماری«  »قدرت  را 

واجد روحانی 

جنگ جویانی در بدخشان حضور دارند که نه از 
افغانستان اند و نه زبان مردم محل را می فهمند: 
اویغور  جنگ  جویان  می گویند  منابع  اویغورها. 
که  سال هاست  طالبان  چتر  زیر  بدخشان  در 
فعالیت می کنند. شماری از ساکنان محلی در 
بدخشان در گفت وگو با اطالعات روز می گویند 
مناطق  در  جنگ  جویان  این  حضور  روز  هر 
مسکونی در حال افزایش است و مردم را نگران 

کرده است. 
جمعه خان آمو، ساکن بدخشان در صحبت با 
روزنامه اطالعات روز می گوید که جنگ  جویان 
به  آن جا  از  و  پاکستان  به  چین  از  اویغور 
افغانستان سفر می کنند تا آموزش های نظامی 
فرا بگیرند و حتا در تالش سربازگیری از میان 
زیاد  بدخشان  در  »اویغورها  هستند:  افغان ها 
هستند. حتا چندین مرتبه از ما خواسته اند که 
با آنان همکاری کنیم، اما ما این درخواست را 

نپذیرفتیم.«
در  دولتـی  نیروهـای  کـه  اسـت  مدعـی  او 
ولسـوالی ها بدخشـان بسـیار کم هسـتند و به 
همیـن دلیل حضـور جنگ  جویـان خارجی در 
بدخشـان افزایـش چشـم گیری یافتـه اسـت: 
»اویغورهـای چیـن از طریـق بنـدر توپ خانـه 
بیـن کـران و منجـان و زیبـاک وارد بدخشـان 
می شـوند. آنـان تـالش می کننـد کـه از طریق 
واخـان بـه چیـن راه ارتباطـی ایجـاد کننـد، 
امـا مـا اجـازه نمی دهیـم کـه از واخـان عبـور 

» . کنند
بدخشان  ساکنان  از  یکی  دل جو،  عبدالحمید 
برای  اویغور  جنگ  جویان  بی وقفه  تالش  از 
متقاعد کردن آنان برای همکاری ابراز نگرانی 
جنگ  جویان  به  مشکوک  نفر  »چند  می کند: 
اویغور را ما در ولسوالی واخان دستگیر کردیم 
و به حکومت سپردیم و هیچ گاهی به اویغورها 

این روزنامه آمده است که نیروهای امنیت ملی 
جاسوسان  از  نفری  ده  گروه  یک  افغانستان 

چینی را در کابل بازداشت کرده اند.
کشور  ملی  امنیت  رییس  سراج،  احمدضیا 
شبکه  یک  بازداشت  جدی  ماه   ۱۷ تاریخ  به 
اما  بود،  کرده  تأیید  را  چین  شهروندان  از 
به دلیل  که  بود  گفته  مجلس  نمایندگان  در 
حساسیت موضوع نمی تواند، جزئیات بیشتری 

در مورد بازداشت شدگان ارائه کند.

آموزش طالبان
که  می کنند  روایت  بدخشان  ساکنان 
و  نظامی  فعالیت  کنار  در  اویغور  جنگ  جویان 
جنگ، برای طالبان آموزش جنگ نیز می دهد 
طالبان  گروه  اویغورها  حضور  افزایش  با  و 

روزبه روز قدرت مند شده است.
در  بدخشان  نماینده  عتیق،  ذبیح اهلل  مولوی 
با  اویغور  جنگ  جویان  که  می گوید  پارلمان 
امکانات گسترده مالی و تجهیزاتی، طالبان را 
سایه  در  روند  این  تداوم  و  می دهند  آموزش 
و  جنگ  گسترش  باعث  حکومت  بی پروایی 
ناامنی در بدخشان خواهد شد: »جنگ  جویان 
اویغور در جنگ های بدخشان سهم دارند. باید 
در  اویغورها  اکماالتی  راه های  زودتر  هرچه 
بدخشان مسدود شود تا طالبان بیشتر از این 

آموزش نبینند.«
مقام های محلی بدخشان به روزنامه اطالعات 
در  اویغور  جنگ  جویان  که  می گویند  روز 
عملیات های نظامی با طالبان هماهنگ هستند 

و زیر چتر طالبان فعالیت می کنند. 
هدف  به  نظامی  عملیات  جاری  سال  اوایل 
خارجی  جنگ  جویان  و  طالبان  گروه  سرکوب 
در ولسوالی های وردوج، یمگان و کران ومنجان 
والیت بدخشان راه اندازی شد. مقام های محلی 
از  ولسوالی  سه  این  که  می گویند  بدخشان 
با گذشت بیش  اما  کنترل طالبان خارج شد، 
دست  به  دوباره  یمگان  ولسوالی  روز   ۵0 از 

مخالفان مسلح دولت سقوط کرد. 
عملیات ها  این  در  که  می افزایند  مقام ها  این 
خارجی  و  داخلی  جنگ  جوی   ۴00 از  بیش 

به شمول اویغورها کشته و زخمی شده اند. 
نیک محمد نظری، سخن گوی والی بدخشان در 
گفت وگو با روزنامه اطالعات روز از جنگ  جویان 
که  خارجی  تروریست های  به عنوان  اویغور 
می برد:  نام  هستند،  بدخشان  برای  تهدیدی 
و  طالبان  چوکات  در  اویغور  »جنگ  جویان 

شبکه القاعده فعالیت دارند.«
که  مدعی اند  پارلمان  در  بدخشان  نمایندگان 
با  مجهزبودن  بر  افزون  اویغور  جنگ  جویان 

جنگ  جویان اویغور در بدخشان زیر چرت طالبان
خشن، تا دندان مسلح و در تالش سربازگیری از ساکنان محل

جنگ  جویان اویغور نگرانی مشترک افغانستان و چین است. این جنگ  جویان 
در بخش های از والیت بدخشان در شمال شرق کشور حضور دارند و بر بنیاد 

گفته های مقام های محلی این والیت، پایگاه مستحکم این جنگ  جویان در 
منطقه ی موسوم به »خستک« در ولسوالی جرم است. یک نماینده مردم 

بدخشان در پارلمان هشدار می دهد که بی پرواییی در راستای مهار تهدید 
جنگ  جویان اویغور، باعث قدرت مند شدن بیشتر گروه های تروریستی و 

طالبان خواهد شد؛ چرا که این جنگ  جویان افزون بر داشتن منابع مالی زیاد، 
از قدرت رزمی بلندی برخوردار هستند. 


