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روسیه فردا )18 مارچ( میزبان نمایندگان دولت 
روسیه،  امریکا،  نمایندگان  طالبان،  افغانستان، 
چین و پاکستان است. آجندای اصلی این نشست 
مسأله ی صلح افغانستان است. آنچه نشست فردا 
جناح های  نمایندگان  می کند، حضور  متمایز  را 
مختلف از افغانستان و کشورهای دخیل در امر 
در  افغانستان  از  است.  افغانستان  و صلح  جنگ 
این نشست تمامی جناح ها نماینده دارد. شورای 
چهره های  و  نمایندگان  مجلس  مصالحه،  عالی 
نشست  این  در  باال  سطح  در  سیاسی  شاخص 
شرکت می کنند. جناح ارگ نیز در نشست فردا 
نماینده دارد. هرچند گفته می شود نه در سطح 
باال. طالبان نیز در چارچوب یک هیأت عالی رتبه 
ده نفری به ریاست مال برادر، رییس دفتر سیاسی 
می کند.  شرکت  مسکو  نشست  در  این  گروه 
نمایندگان از امریکا، روسیه، چین و پاکستان نیز 
در این نشست اشتراک می کنند. به نظر می رسد 
ایران تنها کشور غایب این نشست است. اما این 
غیبت زیاد نگران کننده نیست. زیرا نشست فردا 
می شود.  برگزار  »ترویکا«  گروه  نشست  نام  زیر 
چین  و  روسیه  امریکا،  گروه  این  اصلی  اعضای 
است. به ویژه این که در آستانه این نشست صادق 

خان نماینده ویژه...
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آیا اجماع منطقه ای 
حاصل خواهد شد؟

یخ یب تار قتل عام فرهنیگ بامیان و تخر
یمی گفت وگوی اسد بودا با دکرت علی کر

به  عنوان  آن  از  که  را  رویدادی  برلین،  هومبولت  دانشگاه 
می شود  نامیده  قرن  فرهنگی  فاجعه  یا  فرهنگی  قتل 

به صورت موشکافانه به بررسی گرفته است.
می گذرد.  بامیان  فرهنگی  قتل عام  از  سال  بیست  بودا: 
قتل عام  این  عامالن  نه تنها  سال  بیست  این  گذشت  با 

فرهنگی در دادگاه های ملی و بین المللی...

اخیر  سال های  در  بودا  با  شبی  فرهنگی  برنامه ی  اشاره: 
برای یادبود تخریب بودای بامیان برگزار می شود. امسال 
در 22 حوت، در ذیل این برنامه و به مناسبت بیستمین 
گروه  توسط  بامیان  بودای  مجسمه های  تخریب  سالروز 
فرهنگی  جامعه شناس  و  نویسنده  بودا،  اسد  طالبان، 
در  ارتباطات  مطالعات  پژوهشگر  کریمی،  علی  دکتر  با 

صلح راه میان ُبر ندارد
طرح تازه واشنگنت برای تشکیل 

دولت انتقایل در افغانستان بدتر از 
وضعیت نابه سامان موجود است

در  دهه  دو  از  پس  باید  متحده  ایاالت  که  درسی 
این  برای  که  است  این  باشد  آموخته  افغانستان 
در  درس  این  ندارد.  وجود  سریعی  راه حل  کشور 
مورد  در  و  است  افغانستان صدق کرده  مورد جنگ 
است.  صادق  نیز  مذاکره  راه  از  صلح  امکان  هرگونه 
اما واشنگتن اکنون درحالی که باید تصمیم بگیرد آیا 
به مهلت اول ماه ِمی برای خروج کامل نیروهایش از 
افغانستان طبق توافق نامه  ماه فبروری  ایاالت متحده 
با طالبان پابند بماند یا خیر، به دنبال راه میان بُری 
برای دست یابی به توافق سیاسی در افغانستان است. 

راه  میان بُر اما وجود ندارد.
مصالحه  برای  امریکا  فرستاده  خلیل زاد،  زلمی 
افغانستان«  صلح  »توافق نامه  پیش نویس  افغانستان 
را به حکومت این کشور و گروه طالبان تحویل داده 

است. ایده اصلی این طرح جایگزینی...
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جاوید، شام روز یک شنبه، 2۴ حوت از گوالیی دواخانه با 
نُه نفر دیگر به سمت پل سرخ حرکت کرد. تازه در ایستگاه 
سر کاریز رسیده بود که صدایی شنید. این صدا دو تا سه 

ثانیه طول نکشید که انفجار مهیبی او را از جایش...

انفجار موترهای لیین در شهر کابل؛ 
»هیچ کیس مصون نیست 

و همه هدف اند«
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وز در رأس  عبدالله عبدالله امر
هیأتی برای شرکت در نشست مسکو 
ود وسیه می ر به ر
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انتقال زندانیان، ۶۰۹ زندانی را 
به افغانستان تحویل داد

خواهر رهبر کوریای شمالی 
از دولت بایدن خواست که 
برای خود »دردسر نتراشد«

صفحه 6

حمله ی طالبان بر موتر 
حامل استادان و دانشجویان 
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دانشجو کشته شدند

مقام امنیتی ایرانی: 
دیپلماسی غیرمستقیم بین 
ایران و امریکا در جریان 
نیست
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بدون انتخابات قدرت را به کسی واگذار نمی کنم
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نخست وزیر پاکستان به تهران سفر کرده با مقام 
مختلف ایران از جمله وزیر خارجه این کشور در 
کرده  دیدار  افغانستان  صلح  تحوالت  خصوص 

است. 
افغانستان  جنگ  دهه  چهار  که  همان گونه 
شک  بدون  است،  داشته  منطقه ای  ریشه های 
به دست  نیز  جنگ  این  به  پایان بخشیدن 
اجماع  غیبت  در  است.  منطقه  کشورهای 
زیرا  نیست،  ممکن  به صلح  رسیدن  منطقه  ای 
دولت  مسلح  مخالفان  روی  منطقه  کشورهای 
نفوذ گسترده دارند. همچنین جنگ افغانستان 
با تسهیالت مالی کشورهای منطقه  پیش رفته 
نامتعارف  نفوذ  به  توجه  بدون  بنابراین  است. 
قدرت  مناسبات  در  منطقه ای  قدرت های 
افغانستان رسیدن به صلح تقریبا ناممکن است. 
یک دلیل اصلی که تالش های صلح افغانستان 
بوده  امر  همین  شده،  مواجه  شکست  به  بارها 
است. برداشت اصلی از نشست فردا این است که 
این نشست مقدمه ای برای نشست ترکیه خواهد 
بود. اگر چنین پیش بینی درست باشد، با توجه 
به حضور گسترده ی نمایندگان منطقه  ای، جهانی 
و داخلی برای این پرسش که آیا در مورد صلح 
افغانستان اجماع منطقه ای حاصل خواهد شد، 

پاسخ خوش بینانه تری وجود دارد. 
وجود  دوحه  صلح  روند  در  که  بزرگی  خالی 
داشت، غیبت کشورهای تأثیرگذار در مناسبات 
افتتاحیه  نشست  در  بود.  افغانستان  قدرت 
حضور  ایران  و  روسیه  بین االفغانی  مذاکرات 
نمایندگان طالبان  نداشتند. در طول مدت که 
بودند،  مذاکره  سرگرم  دوحه  در  افغانستان  و 
قدرت های منطقه پیدا و پنهان از این روند انتقاد 
و چه بسا کارشکنی می کردند. طرح تازه امریکا 
را در مسیر  این روند  افغانستان  در مورد صلح 
تازه  و تغییرات جدیدی قرار داده است. مهم ترین 
تغییر به نظر می رسد توجه و تالش برای اجماع 
منطقه  ای است. بیشتر ناظران به این باورند که 
جدید  مرحله  با  پیوند  در  مسکو  و  واشنگتن 
مذاکرات صلح اتفاق نظر دارند. اداره جدید امریکا 
را  اثرگذار کشورهای منطقه  ای  نقش  به خوبی 
برای موفقیت روند صلح افغانستان درک می کند 
از نفوذ  ایاالت متحده  اداره پیشین  از  و بیشتر 
مناسبات  در  منطقه ای  قدرت های  نامتعارف 
در  همین  برای  دارد.  آگاهی  افغانستان  قدرت 
تالش های تازه این کشور برای صلح افغانستان 
به نقش اجماع منطقه  ای توجه جدی شده است. 
به عنوان نمونه واشنگتن قرار است از سازمان ملل 
بخواهد که نشستی بین المللی با حضور وزیران 
خارجه کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، 

پاکستان، ایران و هند برگزار کند.
رویکرد تازه ی امریکا درباره ی صلح افغانستان در 
خود فاکتورهای واقع بینانه تری دارد. مهم ترین آن 
تالش برای اجماع منطقه  ای و جهانی است. اما 
برای این که جنگ افغانستان به راه حل سیاسی 
برسد، اجماع داخلی نیز در کنار  اجماع منطقه ای 
تنش های  تاکنون  است.  نیاز  جهانی  اجماع  و 
به عنوان  سیاسی  نیروهای  اختالف  و  سیاسی 
به  که  صلح  روند  بازدارنده ی  جدی  عامل  یک 
می داد،  بیشتری  پروبال  منطقه  ای  تنش های 
آسیب های فراوان به تالش های صلح وارد کرده 
میان  افغانستان  در  نیز  حاضر  حال  در  است. 
به  پررنگ اختالف  نشانه های  نیروهای سیاسی 
ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  می خورد.  چشم 
از طرح  از چهره های برجسته سیاسی  شماری 
تازه امریکا استقبال و آن را مطابق به واقعیت 
افغانستان خوانده است. اما ارگ و نیروهای همسو 
با رییس جمهور غنی این طرح را سند ننگین و 

کاغذپاره نامیده و با آن مخالفت کرده است. 
چنددستگی در حوزه جمهوریت، ضمن این که 
به سقوط جمهوری اسالمی به کام امارت اسالمی 
بر جمهوریت در  نافذشدن طالبان  یا دست کم 
اجماع  می شود،  منجر  صلح  توافق  و  مذاکرات 
منطقه  ای را نیز به شدت آسیب می زند. هرکسی 
متحد  به راحتی  بماند  بیرون  صلح  روند  از  که 
ادامه  منطقه ای پیدا می کند و جنگ همچنان 
خارجه  وزیر  پرحاشیه  نامه ی  در  می کند.  پیدا 
امریکا به رییس جمهور غنی این نگرانی بسیار 
برجسته است. بلنکین گفته بود که نبود اجماع 
میان رهبران افغان، سبب پیامد فاجعه بار در دهه 
نود شد و نباید چنین کاری بار دیگر تکرار شود. 
بنابراین، در شرایطی که امکان رسیدن به صلح 
در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری ممکن 
شده است، ایجاب می کند که افغانستان به عنوان 
یک حکومت با پشتیبانی نیروهای وسیع سیاسی 
از  جستن  دوری  کند.  استفاده  فرصت  این  از 
کارخانگی  مهم ترین  حاضر،  حال  در  اختالف 

نیروهای سیاسی افغانستان است. 

گفته  خبری  نشست  یک  در  حوت(   2۵
تکمیل کننده ی  مسکو  »نشست  است: 
حمایت  برای  بین المللی  تالش های  تمامی 
حال  عین  در  و  افغانستان  صلح  روند  از 
بازتاب دهنده ی نگرانی های جامعه  جهانی از 

این روند است.«
تصمیـم  رویتـرز،  گـزارش خبرگـزاری  بـه 
اداره ی جـو بایـدن بـرای فرسـتادن زلمـی 
خلیل زاد در نشسـت مسـکو نشـان می دهد 
رغـم  بـه  امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  کـه 
بـا روسـیه دارد،  اختالفـات جـدی ای کـه 
دربـاره ی رونـد صلح افغانسـتان و بـه میان 
آوردن یـک حکومـت موقـت، توافـق نظـر 

رند. دا
که یک  است  کرده  اعالم  نیز  طالبان  گروه 
از این گروه به رهبری مال  هیأت ده نفری 
رییس  و  سیاسی  معاون  برادر،  عبدالغنی 
مسکو  نشست  در  قطر  در  گروه  این  دفتر 

شرکت می کند.

عضو  بهیر  غیرت  و  اسالمی  حزب  عضو 
حزب اسالمی از دیگر افرادی اند که از آن ها 
نشست  احتمالی  اشتراک کنندگان  به عنوان 

مسکو نام برده شده اند.
عالی  شورای  سخن گوی  خزون،  فریدون 
روزنامه  با  صحبت  در  ملی  مصالحه ی 
را  افراد  این  از  برخی  حضور  روز  اطالعات 
در ترکیب هیأت افغانستان برای شرکت در 

نشست مسکو تأیید کرده است.
طالبان،  افغانستان،  دولت  از  قبال  روسیه 
کشورهای منطقه از جمله پاکستان و چین 
برای  امریکا  متحده ی  ایاالت  از  و همچنان 
شرکت در نشست مسکو دعوت کرده است.

امریکا  متحده ی  ایاالت  خارجه ی  وزارت 
نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  که  است  گفته 
ویژه ی این کشور در نشست مسکو شرکت 

می کند.
وزارت  سخن گوی  معاون  پورتر،  جالینا 
)دوشنبه،  پیش  روز  دو  امریکا  خارجه ی 

مجلس  رییس  رحمانی  میررحمان  شده، 
شورای  معاون  فرهمند  بابر  نمایندگان، 
منصور  سیدسعادت  ملی،  مصالحه ی  عالی 
نادری وزیر دولت در امور صلح، حامد کرزی 
عبدالرشید  مارشال  پیشین،  رییس جمهور 
رییس جمهوری،  پیشین  معاون  دوستم 
پیشین  معاون  خلیلی  محمدکریم 
رهبر  حکمتیا  گلبدین  و  رییس جمهوری 
حزب اسالمی در ترکیب این هیأت حضور 

دارند.
همچنان، قرار است محمدمعصوم استانکزی 
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  رییس 
احمدنادر  بیک،  متین  افغانستان،  اسالمی 
هیأت  اعضای  سرابی  حبیبه  و  نادری 
نشست  در  شرکت  برای  نیز  مذاکره کننده 

مسکو به روسیه بروند.
اول  نایب  ایزدیار  محمدعلم  طور،  همین 
وزارت  معین  عبداهلل خنجانی  سنا،  مجلس 
خواصی  عبدالستار  صلح،  امور  در  دولت 

ملی  عالی مصالحه ی  روز: شورای  اطالعات 
ریاست  به  هیأتی  است  قرار  که  می گوید 
نشست  در  شرکت  برای  عبداهلل  عبداهلل 
برود.  روسیه  به  چهارشنبه  امروز،  مسکو 
افغانستان  به صلح  پیوند  نشست مسکو در 
جاری  هفته ی  پنج شنبه  روز  است  قرار 
برگزار شود. هدف این نشست تسریع روند 

صلح افغانستان گفته شده است.
ارشـد  مشـاور  رحیمـی،  مجیب الرحمـان 
عالـی  رسـانه های شـورای  امـور  رییـس  و 
مصالحـه ی ملی گفته اسـت کـه نمایندگان 
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان زیـر سـقف 
ایـن  در  ملـی  مصالحـه ی  عالـی  شـورای 
نشسـت اشـتراک و از یـک موضـع واحـد 
دیدگاه هـای جمهـوری اسـالمی را مطـرح 

. می کننـد
مورد  در  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
اما  است،  نداده  جزئیات  هیأت  ترکیب 
منتشر  رسانه ها  در  که  فهرستی  براساس 

عبدهللا عبدهللا امروز در رأس هیأیت برای رشکت در نشست مسکو به روسیه می رود

روز گفت که با نهایی شدن قرارداد، مشکل 
آغاز  نیز  غذا  توزیع  روند  و  می شود  حل 

خواهد شد.
او افزود که در حال حاضر وزارت تحصیالت 
بدل  ماه  یک  معضل  این  حل  برای  عالی 
اعاشه را برای کسانی که در خوابگاه زندگی 

می کنند، در نظر گرفته است.
سخن گوی وزارت تحصیالت عالی در مورد 
آوردن مواد خام از بیرون برای پخت وپز در 
خوابگاه نیز گفت که هیچ ممانعتی در این 
زمینه وجود ندارد. به گفته ی او، یک مکان 
گرفته  نظر  در  خوابگاه  داخل  در  مشخص 
شده است که دانشجویان می توانند در آنجا 

غذای شان را بپزند.

یک شب اجازه ندارند بیرون از خوابگاه در 
خانه ی اطرافیان و یا فامیل های شان سپری 
شب  یک  با  آن ها،  گفته ی  به  زیرا  کنند؛ 
غیرحاضری از خوابگاه برای همیشه اخراج 

می شوند.
در  گفته اند  دانشجویان  این  از  دیگر  برخی 
صورتی که دو شب پی هم در خوابگاه حضور 

نداشته باشند، از خوابگاه اخراج می شوند.
سخن گوی  عبیدی،  حامد  حال،  همین  در 
وزارت تحصیالت عالی می گوید که قرارداد 
تدارکات  اداره ی  به  کابل  دانشگاه  خوابگاه 
وزارت  این  و  شده  فرستاده  کشور  ملی 

منتظر است تا قرارداد نهایی شود.
آقای عبیدی در صحبت با روزنامه اطالعات 

بیاورند.
این دانشجویان که شماری از آن ها از ضعف 
که  می گویند  دارند،   شکایت  نیز  اقتصادی 
تنها اجازه دارند که مواد خوراکی پخته شده 
توانایی  که  درحالی  ببرند،  خوابگاه  به  را 

خرید آن را نیز ندارند.
کابل  دانشگاه  دخترانه  خوابگاه  دانشجویان 
آن ها  به  خوابگاه  مسئوالن  که  می گویند 
اما  نکرده،   ارائه  دلیل  غذا  ندادن  مورد  در 
گفته اند که امکان دارد روند توزیع غذا پس 

از عید نوروز از سر گرفته شود.
به  دانشجویان  این  از  برخی  هم،  سوی  از 
اطالعات روز گفته اند که مسئوالن خوابگاه 
هر شب حاضری می گیرند و آن ها حتا برای 

مقیم  دانشجویان  از  شماری  روز:  اطالعات 
خوابگاه دخترانه ی دانشگاه کابل می گویند 
که از زمان آغاز درس های حضوری دانشگاه 
داده  غذا  خوابگاه  در  برای شان  تنها  نه 
نمی شود، بلکه از بیرون نیز اجازه نمی دهند 
داخل  به  پخت وپز  برای  را  خام  مواد  که 

خوابگاه بیاورند.
چندین دانشجو به شرط افشانشدن نام شان 
به اطالعات روز گفته اند که شب و روز را از 
نان خشک  یا  و  »برگر«  با  مجبوریت  روی 
نیز  اوقات گرسنه  برخی  و  سپری می کنند 
دانشجویان،  این  گفته ی  به  می خوابند. 
آن ها اجازه ندارند که بالُن گاز، اجاق و مواد 
از بیرون به داخل خوابگاه  خام خوراکی را 

دانشجویان در خوابگاه دخرتانه ی دانشگاه کابل: 
ده روز است که به ما غذا نمی دهند

از  باید  است  قدرت  دنبال  به  که  کسی  هر 
همین مجرا بگذرد.

او درحالی این گفته ها را مطرح می کند که 
امریکا  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی 
سفرش  جریان  در  افغانستان  صلح  برای 
به  را  کابل، طرحی  به  خود  پیش  هفته  دو 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  غنی،  رییس جمهور 
از  شماری  و  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 

چهره های سیاسی سپرده است.
توافق  حصول  از  پس  طرح،  این  براساس 
از شروع روند  اساسی و پس  بر سر مسایل 
آنکارا، انتقال قدرت به دولتی انتقالی صورت 

می گیرد.

در همین حال، آقای غنی اما گفته است که 
افغانستان برای تأمین صلح پایدار و عادالنه 
به  واقعیت ها،  براساس  احساسات  عوض  به 

پیش می رود.
راه  نقشه ی  براساس  که  است  افزوده  او 
پایدار  صلح  به  رسیدن  به خاطر  حکومت 
ملی،  حاکمیت  به  افغانستان  عادالنه،  و 
جمهوریت، وحدت ملی، بی طرفی، اتصال و 

صلح پایدار و عادالنه خواهد رسید.
مراسم  در  در  پیشتر  غنی  رییس جمهور 
هفدهم  دوره  کاری  سوم  سال  افتتاحیه 
انتخابات  که  بود  گفته  نیز  شورای  تقنینی 
برای او »یک اصل غیرقابل معامله است« و 

خود  جانشین  به  قدرت  انتقال  به  حاضر 
نیستم.«

به گفته ی او، »۴2 سال جنگ برای افغانستان 
کفایت می کند و مردم افغانستان هم مانند 

سایر ملت های جهان حق زندگی دارند«.
بر مبنای  تأکید کرده است که  اشرف غنی 
قانون اساسی، هیچ فردی حق سلب تابعیت 

یک »افغان« را ندارد.
امریکا  از »استعجالیت«  این سیمینار  او در 
در زمینه ی صلح افغانستان، قدردانی کرده، 
اما گفته است که افغانستان نسبت به سایر 
کشورهای منطقه و جهانی برای دستیابی به 

صلح، »صد برابر« استعجالیت دارد.

غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
می گوید که بدون برگزاری انتخابات حاضر به 

انتقال قدرت به جانشین خود نیست.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته 
دیروز  را  موضوع  این  غنی  آقای  که  است 
که  سیمیناری  در  حوت(   2۶ )سه شنبه، 
خارجی  سیاست  »اولویت های  عنوان  تحت 
افغانستان«  و اصالحات دستگاه دیپلوماسی 
در وزارت خارجه دایر شده بود، مطرح کرده 

است.
افزوده است:  از خبرنامه، آقای غنی  به نقل 
حاضر  انتخابات  به  هم  فردا  طالبان  »اگر 
انتخابات  بدون  اما  آماده هستیم،  ما  باشند، 

غین: 

گذار نمی کنم بدون انتخابات قدرت را به کیس وا

ایران در دومنی مرحله ی انتقال زندانیان، ۶۰۹ زنداین را به افغانستان تحویل داد
انجام شد، ۳۰۶  بیستم حوت  در  که  ایران  از  افغان  زندانیان  انتقال  اول  مرحله ی  در 

زندانی در مرز اسالم قلعه ی هرات به حکومت افغانستان تحویل داده شدند.
فضل احمد  با  دیدار  در  کابل  در  ایران  سفیر  امینیان،  بهادر  جاری  سال  قوس  ماه  در 
معنوی، وزیر عدلیه ی کشور گفته بود که کشورش آماده است حدود 2۰ هزار زندانی 

شهروند افغانستان را به این کشور بسپارد.
آقای امینیان در آن زمان همچنان گفته بود که از میان حدود 2۰ هزار زندانی افغان، 
پرونده های 2۶۰۰ زندانی در زندان های ایران تکمیل و آماده ی انتقال به افغانستان است.

اطالعات روز: وزارت خارجه ی افغانستان اعالم کرده است که ایران در دومین مرحله ی 
انتقال زندانیان افغان، ۶۰۹ زندانی را به حکومت افغانستان تحویل داده است.

در اعالمیه ی این وزارت آمده است که این تعداد زندانیان که 12 زن نیز شامل آن ها 
است، روز یک شنبه هفته ی جاری )2۴ حوت( از سه زندان ایران از طریق مرز دوغارون 

به افغانستان منتقل شده اند.
به نقل از اعالمیه، انتقال این زندانیان در چارچوب موافقت نامه ی انتقال زندانیان میان 

کابل و تهران، صورت گرفته است.

حمله ی طالبان بر موتر حامل استادان و دانشجویان دانشگاه بغالن؛ 
راننده و یک دانشجو کشته شدند

شده اند. زخمیان هم اکنون برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند.
او تأکید کرد که این افراد زمانی مورد حمله ی طالبان قرار گرفته که سوار بر یک عراده 

موتر نوع »کاستر« به طرف دانشگاه بغالن در حرکت بوده اند.
یک  و  موتر  راننده ی  به شمول  نفر  دو  شدن  کشته  نیز  کشور  عالی  تحصیالت  وزارت 
دانشجو را در این حمله تأیید کرده است. این وزارت همچنان گفته است که در این 

رویداد چهار استاد دانشگاه زخمی شده اند.
گروه طالبان اما دست داشتن در این حمله را رد و آن را محکوم کرده است.

والیت بغالن در شمال شرق کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان گروه طالبان 
در بخش هایی از این والیت از جمله شهر پلخمری حضور و فعالیت دارند.

حمله ی  نتیجه ی  در  که  می کنند  تأیید  بغالن  والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
زراعت  دانشکده ی  دانشجویان  و  استادان  حامل  موتر  بر  طالبان  گروه  جنگ جویان 

دانشگاه بغالن، دو نفر کشته شده اند.
جاوید بشارت، سخن گوی فرماندهی پولیس بغالن به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
رویداد حوالی ساعت ۹:۰۰ صبح دیروز )سه شنبه، 2۶ حوت( در ساحه ی »حسین خیل« 

شهر پلخمری، مرکز این والیت رخ داده است.
آقـای بشـارت توضیـح داد کـه کشته شـدگان شـامل راننـده ی موتـر و یـک دانشـجو 

بوده انـد.
زخمی  نیز  بغالن  دانشگاه  استادان  از  نفر  رویداد، شش  این  در  که  گفت  همچنان  او 
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نیروهایش  باید  دهد،  واقعی  فرصت  گفت وگو  به  می خواهد  متحده  ایاالت  اگر 
نیروها  این  حضور  از  متحده  ایاالت  دارد.  نگه  افغانستان  در  ِمی  ماه  اول  از  پس  را 
بیشتر  وخامت  از  جلوگیری  و  توافق  یک  به  دستیابی  برای  فشار  اهرم  به عنوان 

اوضاع امنیتی افغانستان استفاده کند.

لورل میلر و اندرو واتکینز، 
فارن پالیسی

طرح تازه واشنگتن برای تشکیل دولت انتقالی در مترجم: جلیل پژواک
افغانستان بدتر از وضعیت نابه سامان موجود است

تسریع روند دشواِر دست یابی به توافق سیاسی 
حل کرد.

کار  دوحه  در  صلح  روند  رساندن  نتیجه  به 
دشواری خواهد بود، اما اکنون برای جداشدن 
از روندی که آغاز آن سال ها زمان برد و تازه 
واشنگتن  است.  زود  خیلی  است  شده  شروع 
به جای تبلیغ طرح جدیدش که تقریبا هیچ 
باعث  و  ندارد  پذیرفته شدن  برای  شانسی 
باید  افغانستان می شود،  تضعیف بیشتر دولت 
انرژی خود را صرف تالش برای آزمایش این 
که  دارد  وجود  این  امکان  آیا  که  کند  مسأله 
روند دوحه به نتیجه مثبت ختم شود، یا خیر.
قدرت های  بسیج  شامل  باید  تالش  این 
چین،  ایران،  پاکستان،  ویژه  به  منطقه ای 
روسیه و هند )که با بازیگران منازعه افغانستان 
ارتباط دارند( برای پیشبرد روند موجود شود. 
نشستی سطح باال با اشتراک این کشورها که 
واشنگتن از سازمان ملل متحد خواسته آن را 
به  اما ذینفعان  ایده خوبی است،  برگزار کند، 
پیشنهادی  به طرح  نسبت  بهتری  طرح صلح 
جدید ایاالت متحده، برای اجماع پیرامون آن 

نیاز دارند.
گفت وگو  به  می خواهد  متحده  ایاالت  اگر 
پس  را  نیروهایش  باید  دهد،  واقعی  فرصت 
از اول ماه ِمی در افغانستان نگه دارد. ایاالت 
اهرم  به عنوان  نیروها  این  حضور  از  متحده 
فشار برای دستیابی به یک توافق و جلوگیری 
افغانستان  امنیتی  اوضاع  بیشتر  وخامت  از 

استفاده کند.
گفت وگوهای جاری بهترین استداللی است که 
واشنگتن می تواند برای قدرت های منطقه ای، 
این سوال شان  به  به ویژه پاکستان، در رابطه 
ارائه کند که چرا آن ها باید طالبان را مجبور 
کامل  برای خروج  ِمی  ماه  یکم  مهلت  لغو  به 

نیروهای امریکایی کنند.
اما اگر گفت وگوها به هم بخورد )که احتمالش 
با توجه به عمق اختالف  طرف ها و این  واقعیت 
موفقیت  به  ندرت  به  صلح  روندهای  که 
حکومت  یک  داشتن  دارد(  وجود  می رسند، 
ناکارآمد اما پابرجا در افغانستان بهتر از داشتن 
حکومت چاره ای انتقالی است که دوامش پس 
از پایان مذاکرات بعید می نماید. و اگر حکومت 
طبق  را  امریکایی  نیروهای  دارد  قصد  بایدن 
کند،  خارج  افغانستان  از  تعیین شده  مهلت 
پس بهتر است ریسِک برجای گذاشتن چنین 

خرابی را نکند.

لورل میلر، مدیر برنامه آسیای گروه بین المللی 
 2۰1۷ تا   2۰1۳ سال  از  او  است.  بحران 
سرپرست  به عنوان  سپس  و  معاون  به عنوان 
در  پاکستان  و  افغانستان  برای  ویژه  نماینده 
وزارت امور خارجه ایاالت متحده خدمت کرده 

است.
افغانستان  امور  ارشد  تحلیل گر  واتکینز  اندرو 

در گروه بین المللی بحران است.

از یک سال طول کشید و تنها پس از آن که 
ایاالت متحده امتیازات متعددی را به طالبان 
توافق نامه  امضای  به  گروه  این  کرد،  واگذار 
شد.  راضی  متحده  ایاالت  با  صفحه ای  چهار 
در این توافق نامه جدول زمانی خروج نیروهای 
طالبان  و  است  شده  تعیین  ناتو  و  امریکایی 
تبدیل شدن  از  جلوگیری  به  مبهم  صورت  به 
انجام  و  طرح ریزی  سکوی  به  افغانستان 
طالبان  شده اند.  متعهد  تروریستی  حمالت 
ارائه جزئیات در مورد چشم انداز  از  همچنین 
در  آن  تحقق  دنبال  به  گروه  این  که  سیاسی 
افغانستان است خودداری کرده اند. بیانیه های 
رسمی طالبان مبنی براین که جنبش آن ها تا 
حدودی با تقسیم قدرت در افغانستان موافقت 
خواهد کرد، در مغایرت با پیام های داخلی این 
جنبش است که در آن بر پیروزی و فتح تأکید 

می شود.

برگزاری انتخابات و حفظ قانون اساسی فعلی 
افغانستان تا زمان تدوین قانون اساسی جدید 
است.  طرح  این  پیشنهادی  موارد  جمله  از 
نشان  طالبانی  تفکر  مورد  در  موجود  شواهد 
می دهد که این گروه هرگونه ترتیب و قراری 
در  برسد  نظر  به  گروه  این  شود  باعث  که  را 
ازای دریافت سهم جزئی از قدرت، در نظامی 
با  گنجانده می شود که جنگ جویانش سال ها 

آن جنگیده اند، رد می کند.
او  که  فرضیه  این  بر  طرح  این  غنی،  نظر  از 
تندباد  است.  استوار  بگذارد،  کنار  را  قدرت 
سیاسی ناشی از این دریافت تلخ به عالوه لحن 
نوردیده  در  را  کابل  بلینکن  نامتعارف  نسبتا 
معاون  صالح،  امراهلل  میان  این  در  است. 
نشان  را  واکنش  صریح ترین  رییس جمهور 
داده و گفته است که افغانستان هرگز »صلح 
آمرانه و تحمیلی را نمی پذیرد.« غنی می داند 
دولت  تشکیل  ایده  اصلی  عالقه مندان  که 
مجاهدین  و  وی  سیاسی  مخالفان  انتقالی، 
سابق افغانستان هستند که بوی بردن سهمی 

از قدرِت درحال تقسیم به مشام شان خورده.
برای  متحده  ایاالت  جدید  طرح  چنانچه 
است،  بعید  که  شود،  اجرایی  افغانستان  صلح 
ترتیبی را که برای تقسیم قدرت در افغانستان 
پیش بینی می کند، مستعد سقوط و فروپاشی 
به  جناح  چندین  از  متشکل  بدنه ای  است. 
عالوه طالبان )آن هم قبل از پایان روند صلح و 
قبل از این که این جناح ها بر سر مسائل اصلی 
به  نسبت  برسند(  نتیجه  به  مورداختالف شان 
ناکارآمدتر  افغانستان  فعلی  شکننده  حکومت 
و بی ثبات تر خواهد بود. کار دشوار مذاکره در 
مورد ساختار دولت آینده افغانستان از طریق 
برچیدن زودهنگام نظام فعلی این کشور آسان 
نخواهد شد. و اگر یک دولت انتقالی شکننده 
ایاالت متحده  ناکام شود، آتش بسی که طرح 
بین  از  انتقالی  با دولت  وعده می دهد، یک جا 

می رود.
بازتاب دهنده  متحده  ایاالت  پیشنهادی  طرح 
منتقدان  است.  غنی  از  واشنگتن  ناامیدی 
در  سنگ اندازی  به  را  وی  افغانستان  رهبر 
از قبل ضعیف حکومت  اقتدار  روند صلح، که 
می کنند.  متهم  است،  کرده  ضعیف تر  را  وی 
شدت  به  افغانستان  گذشته  انتخابات های 
کشور  این  در  سیاست  بودند،  موردمناقشه 
شورشیان  درحالی که  و  است  فاسد  عمیقا 
افغانستان  روستایی  مناطق  بیشتر  در  طالبان 
فعالیت می کنند، خدمات رسانی دولت  آزادانه 
به طور فزاینده ای به مراکز شهری و پرجمعیت 

محدود می شود.
روند  پیشرفت  مانع  غنی  که  اما هرچقدر هم 
افغانستان  منتخب  حکومت  برچیدن  باشد، 
بعید است که باعث تسریع روند دست یابی به 
صلح در این کشور شود. گذشته از این طالبان 
مذاکرات  نکرده اند.  حرکت  سریع  چندان  هم 
بیش  طالبان  و  متحده  ایاالت  بین  دوجانبه 

درسی که ایاالت متحده باید پس از دو دهه در 
افغانستان آموخته باشد این است که برای این 
این درس  ندارد.  وجود  راه حل سریعی  کشور 
در مورد جنگ افغانستان صدق کرده است و 
در مورد هرگونه امکان صلح از راه مذاکره نیز 
درحالی که  اکنون  واشنگتن  اما  است.  صادق 
ِمی  ماه  اول  مهلت  به  آیا  بگیرد  تصمیم  باید 
برای خروج کامل نیروهایش از افغانستان طبق 
توافق نامه  ماه فبروری  ایاالت متحده با طالبان 
پابند بماند یا خیر، به دنبال راه میان بُری برای 
افغانستان  در  سیاسی  توافق  به  دست یابی 

است. راه  میان بُر اما وجود ندارد.
زلمی خلیل زاد، فرستاده امریکا برای مصالحه 
صلح  »توافق نامه  پیش نویس  افغانستان 
گروه  و  کشور  این  حکومت  به  را  افغانستان« 
طالبان تحویل داده است. ایده اصلی این طرح 
با یک  افغانستان  جایگزینی حکومت منتخب 
آن  در  که  است  انتقالی  اصطالح  به  دولت 
طالبان نیز شامل باشد و سپس بین اعضایش 
مذاکره  افغانستان  دائمی  آینده  نظام  سر  بر 
صورت گیرد. آنچه در این پیش نویس مشخص 
طرف های  از  هریک  دقیق  سهم  است،  نشده 
این مسأله است  نیز  از قدرت و  درگیر جنگ 
را  امنیتی  نهادهای  طرف ها  از  یک  کدام  که 

کنترل کند.
بلینکن،  آنتونی  طرح،  این  ارائه  با  همزمان 
نامه ای  در  متحده  ایاالت  امورخارجه  وزیر 
خطاب  کرد،  درز  رسانه ها  به  زود  خیلی  که 
که  است  نوشته  غنی  اشرف  رییس جمهور  به 
»تسریع گفت وگوهای صلح« برای »دست یابی 
سریع به توافق« یک امر »ضروری« است. در 
این نامه آمده است که ایاالت متحده از ترکیه 
برای  آینده  »هفته های  در  که  است  خواسته 
نهایی کردن توافق نامه صلح« میزبانی نشستی 
رده باال را بین طرف های افغان برعهده گیرد. در 
این نامه همچنین به کاهش ۹۰ روزه خشونت 
با  همزمان  نیست(  آتش بس  معنای  به  )که 
نشان  که  است  شده  اشاره  دیپلماسی،  ادامه 
به  دست یابی  که  می داند  واشنگتن  می دهد 
توافق سیاسی طی چند هفته بعید است )این 
کاهش ۹۰ روه خشونت از جانب ایاالت متحده 

پیشنهاد شده است(.
احتمال موافقت رهبران طالبان یا غنی با هر 
صلح  توافق نامه  پیش نویس  این  مثل  طرحی 
بسیار  متحده،  ایاالت  توسط  پیشنهادشده 
اما اگر موافقت هم کنند، نتیجه  ناچیز است. 

بدتر از وضعیت ناکام فعلی خواهد بود.
از نظر طالبان این طرح بیش ازحد ویژگی های 
حکومت موجود را دارا است؛ تعهد طرف ها به 

متحده  ایاالت  که  متعدد  تأخیرهای  از  پس 
است،  آن  مقصر  دیگر  طرف  هر  اندازه  به 
در  سرانجام  افغانستان  صلح  گفت گوهای 
آغاز  قطر  دوحه ی  در  گذشته  سال  سپتامبر 
می رفت  پیش  آهسته  بسیار  گفت وگوها  شد. 
حکومت  تصمیم  اعالم  منتظر  طرف ها  زیرا 
آیا  بودند که  این  ایاالت متحده درباره  جدید 
حکومت  توسط  که  قبلی  روند  به  واشنگتن 
پیشین تسهیل شده بود، پابند می ماند یا خیر.

مهلت  با  همراه  مذاکرات  پایین  سرعت 
از  خارجی  نیروهای  خروج  نزدیک شونده 
این  است.  برابر کرده  دو  را  افغانستان مشکل 
در  که  است  شده  ایجاد  دلیل  این  به  مشکل 
تطبیق  طالبان،  و  متحده  ایاالت  توافق نامه 
هرگونه  به  مشروط  خروج،  زمانی  جدول 
اما  است.  نشده  تعریف  مذاکرات  در  پیشرفت 
این مشکل را نمی توان با اعمال فشار به منظور 

صلح راه میان ُبر ندارد

قانون و اخالق را بشکنند و با سالخی کردن و کشتار و 
انسان های بی گناه نهایت رعب و وحشت را ایجاد کنند 
این ترتیب زمینه های پیروزی خود را فراهم کند.  و به 
و  ناکارامدی حکومت  بخواهند  روانی قضیه  لحاظ  به  یا 
بی پناهی مردم را نشان دهند و در نهایت از مردم بخواهند 

که تسلیم آنان شوند.«
نبود  امنیتی،  مسئوالن  ضعف  رحمانی،  آقای  باور  به 
نظارت  نبود  و  گسترده  فساد  برنامه ریزی،  و  هماهنگی 
نهایت  در  و  اعمال حکومت  از  پارلمان  درست  و  بهینه 
تسلیم شدن مردم به وضعیت، دست به دست هم داده اند 

و وضعیت را به این جا کشیده است.
گفت وگوهای صلح افغانستان وارد مرحله ی جدیدی شده 
است. تالش های صلح افغانستان در حال حاضر متوقف 
استاما نقشه ی تازه ای برای صلح افغانستان ترسیم شده 
است. قرار است در ماه اپریل نشستی شبیه نشست بن 
در استانبول ترکیه برگزار شود و در آن جا روی تشکیل 
آینده ی  نظام  و  و شکل  قدرت  انتقال  عبوری،  حکومت 

کشور بحث و گفت وگو شود.
جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی و سیاسی در صحبت 
با روزنامه اطالعات روز این حمالت را تالشی در راستای 
برهم زدن روند گفت وگوهای جاری صلح می خواند: »در 
پیچیده  می گیرد،  صورت  که  انفجاری  حمالت  مجموع 
چنین  بخورد،  برهم  مذاکرات  روند  این که  برای  است. 

حمالتی انجام می شود.«
مدنی،  فعاالن  باالی  حمالتی  چنین  این  از  پیش 
خبرنگاران، عالمان دینی و کارمندان ملکی دولت انجام 
می شد. اما حمالت دو روز گذشته نشان می دهد که هیچ 

کسی مصون نیست و همه هدف  اند.

عالمان دین انجام شده است. حکومت افغانستان طالبان 
را مسئول این حمالت می داند و استدالل می کند که این 
گروه با این کار در واقع ارزش های دو دهه ی گذشته  را 
طالبان مدعی  گروه  دیگر  در سوی  قرار می دهد.  هدف 
حکومت  داخل  در  حلقاتی  سوی  از  کار  این  که  است 
به  را  صلح  گفت وگوهای  تا  می شود  انجام  افغانستان 

بن بست بکشاند.
بر پایه آمار فرماندهی پولیس کابل، تنها در ماه فبروری 
از  ناشی  اکثر آن  انفجار در شهر کابل رخ داده که   2۵
انفجار ماین های مقناطیسی بوده است. فرماندهی پولیس 
کابل درباره شمار دقیق تلفات این انفجارها اطالعاتی ارائه 
نمی کند اما می گوید که در این مدت، پولیس کابل از 2۰ 

رویداد انفجاری جلوگیری کرده است.
آگاهان امور معتقدند که انجام حمالت شبیه انفجار عصر 
تالشی  کابل،  در  پیش  روز  دو  انفجارهای شام  و  دیروز 
است برای گسترش فضای بی اعتمادی مردم به دولت و 

نابودی امید به آینده.
عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان 
انجام  را  تالش هایش  آخرین  طالبان  که  است  معتقد 
می دهند تا مردم را نسبت به آینده ناامید و به این ترتیب 

زمینه ی پیروزی شان را فراهم کنند.
»من فکر می کنم تروریست های که می خواهند یک بار 
دیگر بر این سرزمین حاکم شوند، مرزهای حقوق بشر، 

معاش کند: »با همان موتر روزگار خود را می چالندم. حاال 
نمی دانم چه کار کنم.«

در  دیگر  تونس  یک  جاوید،  موتر  انفجار  با  هم زمان 
فاصله ی نه چندان دور در منطقه ی پل سوخته هدف ماین 
مقناطیسی قرار گرفت. براساس اطالعات وزارت داخله در 
دو انفجار شام روز یک شنبه، در ناحیه ششم شهر کابل 

پنج تن کشته و 1۶ تن دیگر زخمی شدند.
یک روز پس از آن، یک موتر نوع کاستر حامل کارمندان 
گرفت.  قرار  مقناطیسی  ماین  هدف  مخابرات  وزارت 
ریاست جمهوری،  اول  معاونیت  دفتر  اطالعات  براساس 
زخمی  دیگر  نفر  و 1۵  کشته  رویداد  این  در  نفر  چهار 
شده اند. طبق گزارش  رسانه ها قربانیان این رویداد، چهار 
زن و یک کودک هستند. گفته می شود یکی از این زنان 
باردار بوده و کودک سه ساله ای که کشته شده هم فرزند 

او بوده  است. 
قربانیان هر سه رویداد افراد ملکی هستند، با این تفاوت 
که انفجار عصر دیروز بر کارمندان ملکی دولت انجام شد.

هیچ گروهی مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته 
است.

قطر  دوحه ی  در  بین االفغانی  گفت وگوهای  آغاز  با 
ترورهای هدفمند و انفجارهای ماین های مقناطیسی نیز 
آغاز شد. این حمالت بیشتر بر جان فعاالن جامعه مدنی، 
موارد  برخی  در  و  دولت  ملکی  کارمندان  خبرنگاران، 

لطف علی سلطانی

جاوید، شام روز یک شنبه، 2۴ حوت از گوالیی دواخانه 
تازه در  به سمت پل سرخ حرکت کرد.  نفر دیگر  نُه  با 
ایستگاه سر کاریز رسیده بود که صدایی شنید. این صدا 
از  را  او  مهیبی  انفجار  که  نکشید  ثانیه طول  سه  تا  دو 
جایش باال کرد و به سقف موتر کوبید. موتر جاوید در 
خودشان  سراسیمه  مسافران  بیشتر  و  گرفت  آتش  جا 
این  از  کردند.  پرت  بیرون  به  موتر  داخل  از  به نحوی  را 
میان فقط دو تن که در چوکی آخر تونس نشسته بودند، 
نتوانستند خودشان را بیرون کنند. به قول جاوید یکی از 
آنان خانم بود. آنان در میان شعله های آتش سوختند و 

جان دادند.
رویه  او  با  رسید  ساحه  به  که  پولیس  می گوید  جاوید 
مجرم  او  گویی  که  طوری  است؛  کرده  زشت«  »بسیار 
است و ماین را خودش در موترش جاسازی کرده است: 
»پولیس به شکلی با من رویه کرد که فکر می کرد مجرم 
کرد.  ولچک  مرا  داده ام.  انجام  من  را  کار  این  و  هستم 
موبایل مرا گرفت. از خانه برای من زنگ می آمد. پریشان 
شده بودند ولی پولیس اجازه نمی داد آن را جواب بدهم. 
مرا به حوزه بردند و از من بازجویی کردند. تا در نهایت 
تیم امنیت ملی آمد و مرا از شر آنان خالص کرد. خداوند 

خیر دهد تیم امنیت ملی را.«
فقط  آن  از  است.  شده  تخریب  کلی  به  جاوید  موتر 
چند پارچه آهن به جا مانده است. جاوید در کنار برادر 
مسافرکشی  برچی   – پل سرخ  مسیر  در  بزرگ ترش 
می کند. درآمد روزانه ی او از این کار حدود ۷۰۰ تا 8۰۰ 
خانواده هستند.  نان آور  برادرش  و  او  است.  بوده  افغانی 
حاال که موترش تخریب شده، نگران است که چگونه امرار 

انفجار موترهای لیین در هشر کابل؛ 

»هیچ کیس مصون نیست و همه هدف اند«
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کوشش می کرد تا بودای خوابیده را پیدا کند. 
بسیار  خوابیده  بودای  که  می نویسد  زائر  آن 
اما آن بودا هنوز پیدا نشده  کالن بوده است. 
این  بامیان می نویسد که  بازار  است. در مورد 
بسیار  ولی  فعال،  بسیار  تجارت  نگاه  از  مردم 
دین دار هستند، چیزی که از همسایه های شان 
شبیه  چهره  نگاه  از  می  کند.  متمایز  را  آن ها 
مردم تخارا )نام باستانی ترکستان( هستند و 
مثل آنها لباس می پوشند ولی زبان شان کمی 
فرق دارد. او می گوید در وسط دره بامیان یک 
قصر پادشاهی وجود داشته که احتماال همین 
زندگی  مردمی  این جا  در  باشد.  غلغله  شهر 
نظام  داشتند،  اقتصادی  نظام  که  می کردند 
سیاسی و پادشاه داشتند که می توانست منابع 

را بسیج کند. 
بصری  جنبه  بیشتر  بامیان  تمدن  و  فرهنگ 
تا  گرفته  صومعه ها  و  مجسمه ها  از  داشته، 
بسیار  کتابخانه  یک  باستان  بامیان  کتاب ها. 
و  چوب  روی  را  کتاب ها  است.  داشته  عظیم 
کتاب ها  می نوشتند.  دیگر  چیزهای  بعضی 
را  آن ها  باستان شناسان  و  دارد  وجود  هنوز 
ناروی  در  کلکسیون  دو  در  که  کرده اند  پیدا 
به  کتاب ها  این  می شود.  نگهداری  انگلیس  و 
چند زبان است که نشان می دهد تمدن بامیان 
این  محتوای  است.  بوده  چندفرهنگی  چقدر 

کتاب ها در مورد مسائل دینی است. 
بامیان  که  کردید  اشاره   شما  بودا: 
منظر  از  بوده،  مذهبی  مکان  یک 
در  مهم  نقش  زیارت  فرهنگ شناسی 
مثال  دارد.  فرهنگ ها  و  ادیان  توسعه 
کلیسای  کربال،  مکه ،  امروز  دنیای  در 
اورشلیم مکان هایی است که  و  کاتولیک 
ایده ها را پخش می کنند و منبع بسیاری 
از ایده ها، ایدئدلوژی ها و توسعه فرهنگ 
هستند. اگر بامیان را به  عنوان یک مرکز 
مذهبی در نظر بگیریم، معنی دیگرش این 
است که در آن زمان یکی از مراکز زیارتی 
برای زائران بوده که یکی از دالیل توسعه 
بامیان ممکن باشد. ولی یک نکته ی مهم 
این است که اگر بودیسم از بلخ به سمت 
بامیان آمده باشد، چون بلخ حوزه تالقی 
و  زرتشتی  یا  بودیسم  و  فارسی  تمدن 
این وجود دارد  امکان  آیا  بودیسم است، 
را  زرتشتی  و  بودیسم  تمدن  ارتباط  که 
کنار  در  این ها  که  کنیم  بررسی  بلخ  در 
و  آمده  اسالم  بعد  و  بوده؟  چطوری  هم 
زرتشتی  و  بودیسم  دین  با  برخوردش 

چگونه بوده است؟ 
کریمـی: مـن هم فکـر می کنـم که بودیسـم 
قبـل از بامیـان بـه بلـخ آمـده بـود، چـرا کـه 
معبـد نوبهـار قبـل از بـودای بامیـان سـاخته 
شـده بـوده. ولـی ایـن داد و سـتد فرهنگی، و 
ایـن دیِد باز بـه فرهنگ های مختلف همیشـه 
در این جـا وجـود داشـته اسـت. همـان زائـر 
چینـی می نویسـد که وقتـی به کاپیسـا آمدم، 
دیـدم.  را  هنـدو  راهب هـای  اولین بـار  بـرای 
 آن هـا از مـن دعـوت کردنـد کـه همراه شـان 
مناظـره کنـم. او می نویسـد کـه در چندیـن 
جایـی کـه رفتـم، روحانیون مذاهـب دیگر مرا 
بـه مناظـره دعـوت می کردند. یعنـی یک نوع 
رواداری مذهبی همیشـه وجود داشـته اسـت. 
امـا در دوران اسـالم سـخت گیری مذهبـی و 
تکفیـر زیـاد می شـود. ولـی پیـش از آن ادیان 
خشـونت  خـود  میـان  زرتشـتی  و  بودیسـم 
بـا  کـه  می کردنـد  کوشـش  بلکـه  نداشـتند. 

همدیگـر مناظـره کنند. 
در  می گوید  چینی   زائر  آن  که  همان طور 
طرزی  زمریالی  بود،  صومعه  چندین  بامیان 
یک  که  است  یافته  را  صومعه ها  آن  از  یکی 
برای  راهب ها  و  بوده  زیارتگاه  و  دینی  مرکز 
درس خواندن آن جا می  آمدند. این صومعه را 

بـه گذشـته دیـن بودایی داشـته باشـیم. دین 
بودایی از منطقه جنوب آسـیا برخاسـته است. 
سـیداراتا بودا ۵۰۰ سـال قبل از میالد مسـیح 
شـروع بـه تبلیـغ و ترویـج ایـن دین کـرد. اما 
مجسـمه های بـودای بامیـان بعدهـا سـاخته 
شـده، چنان کـه در سـال ۵۷۰ میـالدی بـت 
کوچـک و در سـال ۶18 میـالدی بـت بـزرگ 
سـاخته شـده اسـت. بـت کالن در واقـع پس 
از ظهور اسـالم سـاخته شده اسـت. یعنی اوج 
رونـق دیـن بودایـی در بامیـان هم زمـان بـا 
ظهـور دیـن اسـالم در شـبه جزیره عربسـتان 
دیـن  جغرافیـای  در  کلـی  به طـور  اسـت. 
بودیسـم، ایـن دیـن از جنـوب آسـیا شـروع 
آسـیای  افغانسـتان،  چیـن،  طـرف  بـه  شـد، 
میانـه و آسـیای دور گسـترش یافـت. چـون 
یـک دیـن بـا مـدارا و صوفیانـه بـود، در هـر 
منطقـه  ای کـه ایـن دیـن می رفت بـا فرهنگ 
بومـی مخلـوط می شـد. مثـال بودیسـم چینی 
بـا بودیسـم هنـدی و تبتـی فـرق می کنـد. به 
خاطری کـه بـودا در هـر جایـی کـه می رفـت، 
پیامـش بـا ارزش هـا و فرهنـگ همـان مـردم 
هـم  بامیـان  بودیسـم  می کـرد.  پیـدا  وفـق 
از لحـاظ فرهنگـی و هنـری مخلـوط اسـت 
فرهنـگ  بومـی،  مـردم  باسـتانی  فرهنـگ  از 
یونانـی کـه ۳۰۰ سـال قبـل از میـالد آمـده 
چینـی.  فرهنـگ  و  هنـدی  فرهنـگ  بـود، 
چـون افغانسـتان در منطقـه ای قـرار دارد کـه 
افـراد، اقـوام و دولت  هـای مختلـف از جاهـای 
مختلـف در این جـا حملـه می کردنـد کـه در 
مـردم  دیـن  و  زبـان  فرهنـگ،  روی  نتیجـه 
تأثیـر می گذاشـتند.  چنان کـه جاهـای را کـه 
امـروز افغانسـتان می نامیم، مثل ترکسـتان در 
شـمال افغانسـتان زبان رسـمی مـردم نزدیک 

بـه 1۵۰ سـال زبـان یونانـی بـوده اسـت. 
فرهنگ  و  بودیسم  فرهنگی  تالقی  این حال  با 
بومی را می شود در آثار باستانی و بعضی آثار 
نقاشی  معماری،  طریقه  سفال ها،  مثل  هنری 
یادآوری  را  این  البته  دید.  رنگ آمیزی  و 
دورافتاده  نقاط  از  یکی  امروز  بامیان  که  کنم 
افغانستان در بین کوه ها است. در گذشته این 
طور نبوده. در اواسط قرن بیستم میالدی در 
که  شد  ساخته  سالنگ  تونل  ظاهرشاه  زمان 
و  افغانستان وصل کرد  با جنوب  را  ترکستان 
از  میانه  آسیای  طرف  به  هند  از  سفر  مسیر 
طریق بامیان را خاتمه داد. قبل از آن کاروان ها 
و لشکرها اگر می خواستند از آسیای میانه به 
طرف هند بروند، از بامیان می گذشتند. بامیان 
است.  بوده  تجارت  و  فرهنگ ها  تالقی  مرکز 
بنابراین جای تعجب نیست که چرا در بامیان 
شکل  بودیسم  محور  بر  متنوع  فرهنگ  یک 
گرفت و آن قدر قوی بود که توانست آثار بزرگ 
و بلندپروازانه همچون بودای بامیان را بسازند. 
بودا: برای ساختن بامیان نه انگیزه ، بلکه 
انگیزه های وجود داشته. یعنی بامیان یک 
تالقی  مرکز  که  بوده  فرهنگی  چهارراه 

نویسـندگان اسـت. 
تحصیلکـرده  هـم  و  عـام  مـردم  معمـوال 
افغانسـتان بیشـتر از معلومات علمـی و دقیق، 
تاریـخ  دربـاره ی  فولکلوریـک  داسـتان   های 
حافظـه ی  دارنـد.  یـاد  بـه  بامیـان  تمـدن  و 
تاریخـی مـا آسـیب دیده و ضعیف اسـت و در 
مـورد گذشـته  معلومـات نداریـم. مثـال هنـوز 
را  بـودا  تندیس هـای  تخریـب  ماجـرای  مـا 
دقیـق و بـا جزئیـات کامـل نمی دانیم. بسـیار 
سـاده می گوینـد کـه مـال عمـر خـراب کـرد، 
ولـی نمی دانیـم کـه به غیـر از مال عمـر دیگر 
چـه کسـی و کسـانی در تخریـب بودا دسـت 
بـودای  کـه  می کنیـم  خیـال  مـا  داشـتند. 
بامیـان در سـال 2۰۰1م، تخریـب شـد، البته 
فیلـم  الجزیـره  همان طـور هـم شـد. شـبکه 
سـال  از  بـودا  تخریـب  جریـان  امـا  گرفـت. 
1۹۹۹م، شـروع شـده بـود. در خـزان سـال 
1۹۹۹م، طالبـان تخریـب بـودای کوچـک را 
شـروع کردنـد. یعنـی ایـن یـک تصمیـم آنی 
نبـوده، بلکـه یک پـالن پیچیده بـود و طالبان 
بت شـکنی  فکـر  در  پیـش  وقـت  بسـیار  از 

ند.  بود
به گونه ای  تاریخی  حافظه ی  وقتی  بودا: 
پژوهش های  در  شما  همان طور  که  است 
از  که  کرده اید  کار  این  روی  دیگری 
دارند،  هراس  واقعیت ها  و  شمردن 
به نحوی فولکلورسازی می کنند و به نحوی 
افسانه سرایی می کنند در مورد همه چیز، 
وقتی فضای عمومی روایت در جامعه این 
است، ما چگونه می توانیم از این روایت و 
وضعیت شعرزدایی و افسانه زدایی کنیم؟

کریمـی: در طول تاریخ بشـر همیـن گرایش 
وجـود داشـته کـه وقتـی مـا دربـاره ی یـک 
مسـأله معلومـات نداریـم، سـکوت نمی کنیم. 
بلکـه دربـاره ی آن معلومات می سـازیم. وقتی 
دیدنـد کـه مجسـمه های عظیـم در دل کـوه 
تاریخـی  معلومـات  هیـچ  و  شـده  سـاخته 
قصـه  دربـاره اش  نداشـتند،  آن  دربـاره ی 

سـاختند. 
از اسناد و معلومات  تاریخی ما بیشتر  آگاهی 
است.  فولکلور  و  افسانه  به  وابسته  تاریخی، 
زیاد  تاریخی  اسناد  بامیان  مورد  در  ولی 
مادی  اسناد  هم  و  مکتوب  اسناد  هم  داریم. 
مثل مجسمه های بودا و بقایای باستانی که از 

دوره های مختلف باقی مانده است. 
سابقه  قرن  ده  بودا  تخریب  تاریخ  بودا: 
بامیان  در  اسالم  آمدن  زمان  از  دارد، 
تاریخ  از  بخواهیم  اگر  شده.  شروع 
افسانه زدایی کنیم، سوال را به این سمت 
ببریم که اصال قصه چه بوده که این بت ها 
تصمیم  مردم  این  چرا  و  شده  ساخته 
گرفتند که به جای نوشتن کتاب یا تألیف 
بصری  تمدن  به  سرودها،  و  دینی  متون 

روی آوردند؟ 
کریمی: در پاسـخ بـه این سـوال، باید نگاهی 

در  بودا  با  شبی  فرهنگی  برنامه ی  اشاره: 
بودای  تخریب  یادبود  برای  اخیر  سال های 
بامیان برگزار می شود. امسال در 22 حوت، در 
ذیل این برنامه و به مناسبت بیستمین سالروز 
تخریب مجسمه های بودای بامیان توسط گروه 
جامعه شناس  و  نویسنده  بودا،  اسد  طالبان، 
پژوهشگر  کریمی،  علی  دکتر  با  فرهنگی 
هومبولت  دانشگاه  در  ارتباطات  مطالعات 
قتل  به  عنوان  آن  از  که  را  رویدادی  برلین، 
فرهنگی یا فاجعه فرهنگی قرن نامیده می شود 

به صورت موشکافانه به بررسی گرفته است.

فرهنگی  قتل عام  از  سال  بیست  بودا: 
بیست  این  گذشت  با  می گذرد.  بامیان 
قتل عام  این  عامالن  نه تنها  سال 
فرهنگی در دادگاه های ملی و بین المللی 
قدرت  به  دوباره  بلکه  نشدند،  محاکمه 
افغانستان  دولت  از  گذشته  بازمی گردند. 
سکوت  با  را  بودا  تخریب  سالگرد  که 
فضای  در  می کند،  برگزار  بی توجهی  و 
است  حکمفرما  سکوت  نیز  اجتماعی 
صدا  فرهنگی  قتل عام  این  درباره ی  و 
که  یادآوری های  ندارد.  وجود  ندایی  و 
و  شاعرانه  اغلب  می گیرد،  انجام  هم  اگر 
شاعرانه سازی  ناله اند.  و  نوحه  جنس  از 
دهشت زدایی  تاریخی  فاجعه ی  این  از 
درک  قابل  چیزی  چنین  البته  می کند. 
جنگ،  درگیر  که  مردمی  برای  است، 
تقریبا  است،  نابرابری  و  فقر  کشتار، 
و مصیبت،  از عزا  فارغ  که  ناممکن است 
تاریخی  وضعیت  به  بی طرفانه  نگاه  با 
و  تاریخی  وضعیت  یک  مصیبت  بنگرند. 
چنین  در  شاعرانه سازی  است،  اجتماعی 
آالم  و  دردها  تسکین  می تواند  مواردی 
سالگرد  بیستمین  مناسبت  به  ما  باشد. 
شبی  برنامه ی  در  بامیان،  بودای  تخریب 
با بودا گفت وگویی را با دکتر علی کریمی 
گفت وگو  این  موضوع  داده ایم.  ترتیب 
تخریب تاریخ است. در گفت وگوی امروز 
تالش خواهیم کرد تا از رویکرد شاعرانه 
تا حدی فاصله بگیریم، به بامیان و بوداها 
از منظر تاریخی بپردازیم. سخنان کریمی 
سه محور اصلی دارد: چرا بوداهای بامیان 
ساخته شدند؟ چرا تخریب شدند؟ و چرا 

بازسازی نمی شوند؟ 
را  برنامـه  ایـن  این کـه  از  تشـکر  کریمـی: 
ترتیـب دادیـد. در رابطـه بـه این سـه موضوع 
باشـد،  پراکنـده  مـن  صحبت هـای  ممکـن 
چـون متخصـص ایـن کار نیسـتم. در این باره 
وجـود  غربـی  دانشـگاه های  در  متخصصـان 
و  تاریـخ  متخصـص  بزرگ تریـن  شـاید  دارد. 
اسـتاد  بودیسـم،  و  بامیـان  باستان شناسـی 
زمریالـی طـرزی باشـد. چیزی های کـه امروز 
صحبـت می کنـم بیشـتر نتیجه ی جسـت وجو 
و کنجـکاوی شـخصی خـودم در آثـار دیگـر 

فرهنگ فارسی قدیم، هلینیسم، فرهنگ 
و  امکان  این  بامیان  چین.  و  هندویسم 
را جذب  را داشته که هنرمندان  ظرفیت 
کند. سوال این است که مدیریت همچون 
انگیزه ها و خواست ها نیاز به یک ساختار 
و سیستم شهری دارد، آیا می شود گفت 
بوده  چگونه  سیستم  زمان  آن  در  که 
هنری  سبک  بامیان  بودای  چون   است؟ 
حرف  یک  هنر  دنیای  در  است،  گندهارا 
نیروانا  به  گندهارا  هنر  در  بودا  که  است 
می رسد، یعنی پیچیده ترین شکل هنری 
بودیسم، در حوزه گندهارا است. در پشت 
سازمان دهی این انگیزه ها چگونه سیستم 

بوده؟ 
شبیه  عظیم  مجسمه ی  ما  وقتی  کریمی: 
بودای بامیان را می بینیم، یک چیز واضح است 
چنین  نمی تواند  دهقانی  جامعه ی  یک  که 
چیزی بسازد. نیاز به یک نظام پیچیده سیاسی 
و اقتصادی بوده که منابع الزم را برای ساختن 
آن در دسترس داشته باشد. منابع انسانی مثل 
منابع  و  مالی  منابع  ماهر،  بسیار  هنرمندان 
مدیریتی الزم است که یک شهر ساخته شود 
و در اطراف آن مجسمه های عظیم در دل کوه 

ساخته شود. 
داریم.  دوره  آن  از  خوب  گزارش  یک  اتفاقا 
زنگ«  »زوان  به نام  چینی  زائر  و  راهب  یک 
قرن  در  بوده،  بودایی  که   )Xuanzang(
می کند،  مرکز چین حرکت  از  میالدی  هفت 
خود  سفر  کاشغر  یعنی  چینی  ترکستان  از 
بخارا  و  به طرف سمرقند  و  را شروع می کند 
کندز،  طرف  به  و  می گذرد  آمودریا  از  آمده، 
هند  طرف  به  و  می آید  کاپیسا  بامیان،  بلخ، 
می رود. در آن زمان همین مسیر قلمرو بودایی 
یک  می رسد  که  جایی  هر  در  او  است.  بوده 
گزارش در مورد مذهب بودیسم، زبان، فرهنگ 

و اقتصاد همان منطقه می نویسد. 
وقتی این زائر چینی به بلخ می آید، می نویسد 
سه هزار  و  عبادتگاه/صومعه  صد  آن جا  در  که 
راهب وجود داشت. کالن ترین عبادتگاه بودایی 
بیرون از شهر در منطقه ی نوبهار بوده که آن 
زمان نام دیگری داشته. او می نویسد که داخل 
این عبادتگاه یک مجسمه ی عظیم بودا است، 
آن قدر با طال و جواهرات مزین شده که شاید 
این  و  باشد،  منطقه  در  مرکز  ثروت مندترین 
باعث می شود که غیربودایی ها در آنجا حمله 

کنند تا طال و جواهرات آن را بدزدند. 
روحانیـون  و  راهـب  طبقـه  همـان  بعدهـا 
منطقـه نوبهار بـه دین اسـالم گرویدند که در 
تاریـخ مشـهور به برمکـی شـدند. برمکی ها به 
بغـداد رفتنـد، آن جا وزیر شـدند و بـه مقامات 
عالـی رسـیدند. برمکی ها آن عبادتـگاه بودایی 
را تبدیـل بـه مسـجد کردنـد کـه بـه مسـجد 
یکـی  مسـجد  ایـن  اسـت.  مشـهور  نُه گنبـد 
در  اسـالم  تاریـخ  در  مسـاجد  نخسـتین  از 
منطقـه شـرق اسـت. زائـر چینـی از بلـخ بـه 
طـرف بامیـان مـی رود )دقیقـا در سـال ۶۳۰ 
می کنـد(.  دیـدن  بامیـان  از  میـالد  بعـداز 
چنان کـه او تعریـف می کنـد، بـودای کالن از 
نظـر ظاهـری بـه رنـگ سـرخ و آبـی و بودای 
کوچـک بـه رنگ سـفید و آبـی بوده اسـت. او 
می نویسـد کـه بـودا بسـیار رنـگ و نـگار بود، 
زمانی کـه آفتـاب مـی زد رنـگ طالیـی چهـره  
بـودا روشـنی اش از دور نمایان بـود. در بامیان 
1۰ صومعـه وجـود داشـته و هـزار راهب. یک 
صومعـه ی کالن وجـود داشـته کـه در آن جـا 

یـک بـودای خوابیـده هـم بوده اسـت. 
و  افغانستانی  ]باستان شناس  طرزی  زمریالی 
در  که  فرانسه  استراسبورگ  دانشگاه  استاد 
باستان شناسی  هیأت  ریاست  2۰۰2م،  سال 
فرانسه را برعهده داشت و ساحه بودای بامیان 
نوشته  براساس همین  را حفاری کرده است[ 

گفت وگوی اسد بودا با دکتر علی کریمی

قتل عام فرهنیگ ابمیان و تخریب اتریخ

 آن ها از من دعوت کردند که 
همراه شان مناظره کنم. او 
می نویسد که در چندین جاییی 
که رفتم، روحانیون مذاهب دیگر 
مرا به مناظره دعوت می کردند. 
یعنی یک نوع رواداری مذهبی 
همیشه وجود داشته است. اما در 
دوران اسالم سخت گیری مذهبی 
و تکفیر زیاد می شود. ولی پیش از 
آن ادیان بودیسم و زرتشتی میان 
خود خشونت نداشتند. بلکه 
کوشش می کردند که با همدیگر 
مناظره کنند. 
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باستانی  آثار  بودند مصرف می کند، ولی روی 
باستانی  آثار  جام،  منار  مثل  غوری ها  دوران 
بامیان  باستانی  آثار  و  نُه گنبد  مسجد  هرات، 
در  است.  نگرفته  صورت  توجه  هیچ  غزنی  و 
گزینشی  نگاه  با  را  گذشته  می خواهند  واقع 
بازسازی کنند؛ بخشی از گذشته را می گذارند 
برجسته  را  آن  از  بخشی  و  فراموش شود  که 
هم  پشتون  دولت های  از  پیش  می سازند. 
که  داشته  وجود  فرهنگ  و  تمدن  این جا  در 
آثاری از آن زمان ها باقی مانده است و نیاز به 

حفاظت و یادآوری دارد.
نظر  از  پشتون ها  که  گفتید  شما  بودا: 
تاریخی از حوزه هند آمده، در افغانستان 
تصور  بیگانه  را  آثار  این  و  شده  جابجا 
این  می شود  خلق  که  سوالی  می کنند. 
بردباری،  حوزه  هند  حوزه  که  است 
چطوری  است.  بودیسم  تمدن  و  فرهنگ 
مردمی که از حوزه هند آمده، با همچون 
آثار تاریخی که مرکز انتشار آن هند بوده 

است، خود را بیگانه تلقی کنند؟ 
بردبـاری  کریمـی: هنـد همیشـه سـرزمین 
آن  شـاهد  امـروز  تـا  کـه  بـوده  مذهبـی 
هسـتیم. پشـتون ها هـم چـون از همین حوزه 
برخاسـتند، تجربـه بردبـاری را داشـتند. ولـی 
در دوران مـدرن آن را نمی بینیـم. در دوران 
مدرن فرهنگ پشـتون و اسـالم سـنی بسـیار 
داشـته،  وجـود  پشـتون ها  بیـن  کـه  تنـدرو 
بردبـاری را از بیـن برده اسـت. مـن یک زمان 
تحقیـق  افغانسـتان  در  مسـیحیت  دربـاره ی 
بـا  مقالـه ای  را  آن  نتیجـه ی  کـه  می کـردم 
عنـوان »مسـیحیت در کابل« نوشـتم. نکته  ای 
را کـه متوجـه شـدم، در دوران مـدرن مبلغان 
مسـیحی از اروپـا بـه ایـن طـرف می آمدنـد. 
مثـال در ایـران هـر جـا کـه مبلغان مسـیحی 
بـاز  آغـوش  بـا  را  آن هـا  مـردم  می رفتنـد، 
می دادنـد  اجـازه  آن هـا  بـه  و  می پذیرفتنـد 
کـه مدرسـه بسـازند. هـر جـا کـه می رفتنـد 
می سـاختند.  شـفاخانه  یـا  مدرسـه  مکتـب، 
تـرس  از  افغانسـتان کـه می آمدنـد  ولـی در 
مجبـور می شـدند کـه لنگـی بزنند و خـود را 
به  عنـوان مالی مسـلمان معرفی کننـد. یعنی 
در دوران مـدرن یـک فـرق بسـیار کالن میان 
افغانسـتان و همسـایه هایش وجـود دارد کـه 
نشـان می دهـد بنیادگرایـی مذهبـی همیشـه 

در این جـا بـوده اسـت. 
برای  طالبان  انگیزه  که  گفتید  شما  بودا: 
مذهبی  باورهای  از  ترکیبی  بودا  تخریب 
و ناسیونالیسم قومی بود، و همین  طور در 
بازسازی ها هم تحریف گونه  دوران مدرن 
دست کاری  نوع  یک  که  گرفته  صورت 
یک  یا  و  شده  سیاسی  خاطرات  در 
قومی  گونه ی  به  اطالعات  مدیریت  نوع 
انگیزه های  همان  آیا  گرفته،  صورت 
برای  و مذهبی که طالبان  ناسیونالیستی 
برای  حاضر  شرایط  در  داشتند،  تخریب 
بودا  مجسمه های  بازسازی  در  مقاومت 

وجود دارد یا نه؟ 
کریمی: در افغانستان هیچ انگیزه ی سیاسی، 
وجود  بازسازی  برای  اقتصادی  و  فرهنگی 
می شود،  مصرف  بازسازی  برای  پیسه  ندارد. 
هیچ  که  داراالمان  مثل  آثاری  روی  ولی 
ویژگی خاص فرهنگی ندارد، اما آثار باستانی 
دیگر را نساختند. بودای بامیان برجسته ترین 
دست رفته  از  زمانه ای  یک  فرهنگی  نمود 
و  بودایی  دین  حضور  که  می توانست  و  بود 
زنده  را  بودایی  دین  مورد  در  تاریخی  آگاهی 
مجسمه ها  این  تخریب  درحالی که  نگهدارد. 
در واقع تالش برای تخریب تاریخ بودیسم در 
طالیی  بسیار  برهه ی  یک  تاریخ  و  افغانستان 

این قلمرو فرهنگی است. 
بازسـازی بـودای بامیان باارزش اسـت. شـاید 
امـروز مـردم زیـاد اهمیـت ندهنـد و بگوینـد 
کـه ایـن بـودای اصلـی نیسـت. ولـی سـال ها 
بعـد ارزش تاریخـی خـود را بازمی یابـد. مثـل 
وقتـی کلیسـای نوتـردام در پاریـس سـوخت، 
در مقالـه ای خوانـدم کـه این کلیسـا از دوران 
دوران  از  پای سـنگش  نیسـت،  وسـطا  قـرون 
دوران هـای  در  ولـی  اسـت،  وسـطا  قـرون 
مختلـف چندیـن بـار خـراب شـده و دوبـاره 
بازسـازی شـده اسـت. ولـی مـا آن را فراموش 
بـا  نوتـردام  کـه  می کنیـم  فکـر  و  می کنیـم 
باقـی  وسـطا  قـرون  دوران  از  شـکل  همیـن 
مانده اسـت. حاال اگـر بودای بامیان بازسـازی 
اهمیـت  سـال   2۰ یـا   1۰ تـا  شـاید  شـود، 
 1۰۰ یـا   ۵۰ ولـی  باشـد،  نداشـته  تاریخـی 
سـال آینـده کم کـم اهمیـت تاریخی خـود را 

بازمی یابـد.

1۷ میـالدی. او یـک نظامـی برجسـته و در 
عین حـال بسـیار خشـکه مقدس بـود. در هند 
کـه تاریـخ چندهزارسـاله ی مـدارای مذهبـی 
داشـت، اورنـگ زیـب اسـالم و شـریعت را در 
بـازار و محاکـم با زور سـر مـردم تطبیق کرد. 
یکـی از کارهـای دیگـر او نوآوری هـای نظامی 
نظامـی  نوآوری هـای  آن  از  یکـی  کـه  بـود 
سـاختن توپ هـای کالن بـود کـه دیوارهـای 
شـهر را خـراب می کـرد. از جملـه یـک تـوپ 
سـاخت و بـه بامیـان روان کـرد تـا تـوپ را 
روی بـودای بامیان تسـت کند. پاهـای بودای 
بامیـان را بـا تـوپ می زدنـد کـه هـم بـودا را 
را نشـان  تـوپ  خـراب کننـد و هـم قـدرت 
بدهنـد. امـا نتوانسـتند بـودا را خـراب کننـد، 
ولـی پاهایـش را خـراب کردنـد. بعـداز آن در 
قـرن 18 میـالدی نـادر افشـار آمـد و تـالش 
خـود را کـرد کـه بـودا را خـراب کنـد، ولـی 
زیـاد خراب نتوانسـت. یک جای نوشـته شـده 
کـه عبدالرحمـان خـان هـم تـالش کـرد کـه 
بـودا را خـراب کنـد، ولـی نمی دانـم چقـدر 

درسـت اسـت. 
آخرین بار طالبان خراب کردند. طالبان در سال 
1۹۹۹م، شروع به تخریب بودا کردند. ولی در 
باروت و بمب های  با جاگذاری  سال 2۰۰1م، 
مختلف خراب کردند تا توجه دنیا را به خود 
جلب کنند. یکی از نکاتی را که مایکل سمپل، 
افغانستان  متخصص  و  متحد  ملل  نماینده 
به خصوص  و  دنیا  می نویسد،  مقاله  یک  در 
تخریب  جلو  می توانستند  غربی  کشورهای 
نداشتند  را  آن  انگیزه ی  ولی  بگیرند،  را  بودا 
کنند  هزینه  سیاسی  نگاه  از  نمی خواستند  و 
و روی طالبان فشار بیاورند. بعضی از کشورها 
پول  کردند  تالش  کوریا  و  جاپان  مثل چین، 
بدهند، ولی طالبان بیشتر سر هیجان آمدند تا 

بودا را خراب کنند. 
انگیزه ی  نوع  یک  اسالم  ظهور  با  بودا: 
تخریب بودای بامیان پیدا شد و البته این 
اصل  در  نبود،  بودا  خاص  تخریب  انگیزه 
یک نوع انگیزه ی یکسان سازی و کشتن 
ما  اگر  بود.  منطقه  در  رواداری  فرهنگ 
منطقه  در  اسالم  ظهور  را  تخریب  منشأ  
برای  طالبان  انگیزه  بین  آیا  کنیم،  تصور 
تخریب و انگیزه های تاریخی که پیش از 
یا  دارد  آن  وجود داشته، همسانی وجود 

تفاوت؟ 
کریمـی: من فکـر می کنم که انگیـزه طالبان 
بـا انگیـزه صفاریـان، اورنـگ زیب، نادر افشـار 
بـه  خاطری کـه  می کنـد.  فـرق  غزنویـان  و 
وجـدان تاریخـی یا آگاهـی تاریخی کـه امروز 
وجـود دارد، یـک چیـز مـدرن اسـت. در عصر 

خیلـی دیـر بـه اسـالم گرویـد، کابل بـود. در 
دوران ظهـور اسـالم در ایـن مناطـق بردباری 
مذهبـی کمتـر می شـود. پـس از آن مغو ل هـا 
وقتـی بـه بامیـان می رسـند بسـیار جنـگ و 
تخریـب می کننـد. صدمـه ی کالن به سـاخت 
فیزیکـی شـهر بامیـان می زننـد. امـا نـوادگان 
بردبـاری  همـان  او  از  پـس  خـان  چنگیـز 
مذهبـی را دوبـاره از نـو می سـازند. به  عنـوان 
مثـال، مغو ل هـا یک نـوع پاسـپورت داشـتند 
را  آن  می رفتنـد  جـا  هـر  مأموران شـان  کـه 
بـا خـود داشـتند. آن پاسـپورت بـه سـه زبان 
نوشـته بـود؛ زبان ایغوری، زبـان مغولی و زبان 
فارسـی. پـس از آن در زمـان ایلخانی هـا برای 
اولین بـار پـول کاغذی را در شـیراز یا اصفهان 
رایـج کردنـد. وقتی پول کاغذی چـاپ کردند، 
روی آن بـه زبـان چینـی و فارسـی نوشـتند. 
خـان،  چنگیـز  از  بعـد  کـه  می دهـد  نشـان 
مغو ل هـا تـالش کردنـد چندفرهنگـی را زنده 
کننـد. مثـل امـروز نبودند کـه در افغانسـتان 
پـول تنهـا به زبان پشـتو اسـت کـه هیچکس 
آن را خوانـده نمی توانـد بـه جـز پشـتون ها. 
یعنـی می خواهنـد بگوینـد کـه مـا زور داریم 
کرده ایـم.  پشـتو  بـه  تبدیـل  را  همه چیـز  و 
ایـن اقدامـات یـک نـوع دیـد ناسیونالیسـتی 
پشـتونی را در حکومت های افغانسـتان نشـان 
نبودنـد.  این گونـه  مغول هـا  ولـی  می دهـد. 
مثـال هـر چیـز را به چنـد زبـان می نوشـتند.

بامیان  بودای  است.  بت شکنی  دیگر  مسأله 
تالش  تاریخ  طول  در  مختلف  حاکمان  را 
که  کارهایی  از  یکی  کنند.  تخریب  کردند 
در  بردند، چون  بین  از  را  بودا  کردند صورت 
اسالم کشیدن چهره ممنوع و حرام است. ما 
بامیان  بودای  چهره ی  اولین بار  که  نمی دانیم 
را چه کسی خراب کرده، چون هر کسی بوده 

بسیار سیستماتیک تراشیده است. 
البته گفته می شود که چهره بودای  بودا: 
بامیان از نظر ساختار هنری طال بوده، در 
شده،  بامیان  وارد  که  صفاری  لیث  زمان 

آن طال را کنده و به بغداد فرستاده.
بوده، ولی روی  کریمی: ممکن ظاهرش طال 
بودا را کامل کنده است. نظر من این است که 
این کار بیشتر زاییده ی فرهنگی است که سر 
را در نقاشی و آثار تجسمی و بصری می بُّرند. 
در تاریخ بصری و هنر اسالمی مخالفت با سر 
نقاشی،  از  را  مختلف  سرهای  و  داشته  وجود 
احساس  می کردند.  جدا  معماری  تا  مجسمه 
بامیان  بودای  سر  که  است  این  هم  من 
تصمیم  یک  کنده اند،  صاف  این قدر  که  را 
مال  شاید چند  مثال  که  بوده  برنامه ریزی شده 
را  بودا  این  خود  چون  که  گرفته اند  تصمیم 
خراب کرده نمی توانیم، یا اصال خراب نکنیم، 

ولی سر آن را باید بُبّریم. 
صـورت  مرحلـه  چنـد  در  بـودا  تخریـب 
در  میـالدی   ۹ قـرن  در  بـار  یـک  گرفتـه: 
البتـه در  دوران صفاریـان خـراب شـده کـه 
وگرنـه  نداشـتند،  تفنـگ  و  تـوپ  زمـان  آن 
در همـان زمـان خـراب می کردنـد. بعـداز آن 
اورنـگ زیـب، پادشـاه مغولـی هنـد در قـرن 

صفاری ها  زمان  در  یافته،  طرزی  زمریالی  که 
صومعه  این  مجسمه های  است.  شده  تخریب 
را صفاریان به  عنوان تحفه به خلیفه در بغداد 
غیرعرب  سلسله  یک  صفاری ها  می فرستند. 
که  بودند  امروزی  فراه  یا  سیستان  منطقه  از 
پایتخت شان در زرنج والیت نیمروز بود. وقتی 
مسلمانان به بامیان می رسند، حاکمان بامیان 
عرب ها  بودند.  شیر  یا  شار  نام  به  قوم  یک 
کنند.  مسلمان  را  شار ها  که  نکردند  کوشش 
باقی  غیرمسلمان  این ها  می خواستند  چون 
بمانند تا جزیه پرداخت کنند. اینجا یک انگیزه 
اقتصادی وجود داشته تا بودایی ها همچنان به 

دین خود باقی بمانند.
از  بعضی  می شوند.  مسلمان  بعدها  شار  قوم 
این ها را به بغداد می طلبند و خلیفه به آن ها 
مقام و درجه می دهد. بامیان در زمان غزنویان 
می شود.  مسلمان  کامال  میالدی   1۰ قرن  در 
این ها  بوده،  قوی  غزنویان  بت شکنی  جنبه 
کسانی بودند که دین اسالم را به زور شمشیر 

به هند بردند. 
نیـز  فارسـی  خـط  نسـخه های  قدیمی تریـن 
از  یکـی  اسـت.  آمـده  دسـت  بـه  بامیـان  از 
قدیمی تریـن نسـخه های فارسـی کـه نزدیـک 
بـه هـزار سـال قدمـت دارد، یک سـند ازدواج 
و زمیـن اسـت کـه یک مـرد به  عنوان قـرارداد 
ازدواج یـک زمیـن را بـه زن خـود می دهـد 
کـه  می نویسـد  سـوچه  فارسـی  زبـان  بـه  و 
سـند  ایـن  اسـت.  موجـود  هنـوز  سـند  آن 
ظهـور  اول  می دهـد؛  نشـان  را  چیـز  چنـد 
زبـان فارسـی در ایـن مناطـق کـه ممکـن از 
این کـه  دوم  و  داشـته  وجـود  قدیـم  بسـیار 
حـق مالکیـت زن، چیزی کـه در کشـورهای 
اسـالمی هنوز یک سـوال اسـت، آیا زن اجازه 
دارد مالکیـت داشـته باشـد یـا نه؟ امـا در آن 
زمـان در بامیـان زن اجـازه داشـته کـه زمین 
داشـته باشـد. اسـناد دیگـر مربوط بـه معامله 
تجـار مسـلمان و یهـودی اسـت کـه در یـک 
غـار در بامیـان پیـدا شـده کـه بـه زبان هـای 
مختلـف مثـل عبـری و فارسـی اسـت. چیزی 
کـه بـرای مـن جالـب بـود این کـه آثـار زبان 
فارسـی در بامیان پیدا شـده، منطقـه ی که تا 
چنـد قـرن قبل بودایی و زبان آن سانسـکریت 
بـوده، اولیـن آثـار فارسـی نیـز از آن جـا پیـدا 
در  زیـاد  معلومـات  آثـار  ایـن  از  می شـود. 
مـورد فرهنـگ، اقتصـاد و سیاسـت در بامیان 

به دسـت می آیـد، ولـی مـا کـم می دانیـم. 
بودا: اگر بخواهیم یک خط داستانی برای 
اول  بودیسم  این که  کنیم،  پیدا  گفت وگو 
در بلخ آمده و معبد نوبهار زودتر از بامیان 
نظام سیاسی در آن جا  یا  و  ساخته شده 
قدرتمندتر بوده، بعد مسلمان ها وارد بلخ 
اموی ها  زمان  در  را  نوبهار  معبد  و  شده 
بزرگ ترین  یعنی  ساختند،  نظامی  پایگاه 
زمان در  نظامی مسلمان ها در آن  پایگاه 
که  دارد  وجود  امکان  این  آیا  بود.  بلخ 
فرهنگ های  تالقی  مرکز  بامیان  بگوییم 
بودیسم،  یونانی،  فارسی،  مثل  زیاد 
تخریب  آیا می شود  بوده؟  غیره  و  چینی 
بعداز  که  کنیم  تبارشناسی  این گونه  را 
انگیزه  شده،  منطقه  وارد  اسالم  این که 
بردباری  زیاد،  منطقه  در  همسان سازی 
مذهبی و تنوع فرهنگی کمتر شده که در 

نهایت ایده تخریب ایجاد شده؟
کریمـی: همین کـه امـروز مـا دیـن بودایـی 
در افغانسـتان نداریـم، خـودش عـدم بردباری 
مذهبـی را نشـان می دهـد. حـاال هندوهـا نیز 
در افغانسـتان کـم مانده انـد. درحالی کـه مـا 
فکـر می کنیـم هندوهـا از هنـد آمـده، ولـی 
کـه  منطقه انـد  ایـن  بومـی  مردمـان  این هـا 
به خاطـر سرسـختی و پابندی به مذهب شـان، 
بـه اسـالم نگرویده انـد. یکـی از مناطقـی کـه 

مـدرن بـود کـه اروپایی ها شـروع به سـاختن 
موزیـم و آرشـیف کردنـد و آثـار باسـتانی را 
مربـوط  موزیم سـازی  ایـده  کردنـد.  احیـا 
بـه قـرن 18 اسـت. ایـن آگاهـی تاریخـی و 
بازسـازی گذشـته یک احسـاس مدرن اسـت. 
طالبـان براسـاس همین انگیزه ی مـدرن برای 
تخریـب تاریـخ و محو آثار مـادی دین بودایی 
در افغانسـتان کوشـش کردند. انگیـزه طالبان 
بـرای تخریـب بـودا دو چیز بود: ناسیونالیسـم 

قومـی و بنیادگرایـی  مذهبـی. 
می خواهـم یـک نکتـه دربـاره ی مواجهـه ما با 
آثـار باسـتانی و میـراث فرهنگـی بیـان کنـم. 
دلیـل اصلـی اینکـه موزیـم کابل چور شـده و 
آثـار باسـتانی در والیت هـای مختلـف خـراب 
شـده، ایـن اسـت که ما بـا ایـن آثـار تاریخی 
احسـاس ارتبـاط نمی کنیـم. بـرای مـا بیگانه 
اسـت و فکـر می کنیم کـه از ما نیسـت. وقتی 
تـو یک آثـار باسـتانی را دزدی می کنی به این 
معنـا اسـت کـه از تـو نیسـت. کسـی ملکیت 
خـودش را خـراب یـا دزدی نمی کنـد. طالبان 
احمدشـاه  از  آن هـا،  از  پیش تـر  حاکمـان  و 
ابدالـی بـه این طرف همیشـه بـا فرهنگ بلخ، 
هـرات، بامیـان و در مجموع فرهنگ خراسـان 
از  پشـتون ها  داشـته اند.  بیگانگـی  نـوع  یـک 
شـمال هند هسـتند و به فرهنـگ این مناطق 
نـگاه خصمانـه داشـته اند. مثـال در ترکسـتان 
اماکـن  مختلـف نام های شـان تغییـر یافت و از 
فارسـی به پشـتو تبدیل شـد. و یا هـم انجمن 
دیگـران  و  حبیبـی  عبدالحـی  مثـل  تاریـخ 
سـاختند.  ناسیونالیسـتی  دروغ  روایت هـای 
حـوزه تاریـخ را چنـان از ابهـام و اغتشـاش پر 
کرده انـد کـه نمی دانیـم کـدام روایـت راسـت 
تـا  کوشـیده اند  چـون  اسـت.  دروغ  کـدام  و 
سـلطه پشـتون ها در افغانسـتان را یک سلطه 
در حالی کـه  بسـازند.  چندهزارسـاله  تاریخـی 
تاریـخ واضـح اسـت کـه پشـتون ها از قرن 1۶ 
بـه این طـرف از هند آمدند و به سـبب ضعف 
دولـت مغلولـی و صفوی توانسـتند مناطقی را 
در جنـوب افغانسـتان بگیرنـد. امـروز به جـای 
این کـه تاریـخ قدیمی فارسـی، ترکـی، بودایی 
و زرتشـتی افغانسـتان را حفـظ کننـد و رونق 
ببخشـند، کوشـش می کنند کـه آن را تخریب 
یـا پشـتونیزه کننـد. در هر دو صـورت جفا به 

تاریـخ و فرهنـگ ایـن منطقه اسـت. 
تاریخی  میراث  و  گذشته  به  انحراف آمیز  دید 
اشرف  دوران  در  یعنی  دارد.  وجود  تاکنون 
را  کالن  بسیار  بودجه  که  می بینیم  غنی 
قصرهای  داراالمان،  قصر  بازسازی  برای 
عبدالرحمان   که  تاریخی  آثار  سراجیه،  عصر 
ساخته  خان  امان اهلل  و  خان  حبیب اهلل  خان، 

وقتی پول کاغذی چاپ کردند، 
روی آن به زبان چینی و فارسی 
نوشتند. نشان می دهد که بعد از 
چنگیز خان، مغو ل ها تالش کردند 
چندفرهنگی را زنده کنند. مثل 
امروز نبودند که در افغانستان 
پول تنها به زبان پشتو است که 
هیچکس آن را خوانده نمی تواند 
به جز پشتون ها. یعنی می خواهند 
بگویند که ما زور داریم و همه چیز 
را تبدیل به پشتو کرده ایم.
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هیات دولت گفت: »برای بازگشت به تعهدات کل در برابر 
کل یا جزء در برابر جزء هم آماده ایم« و ساعاتی بعد شبکه 
که  نوشت  امنیتی«  »مقام  یک  از  نقل  به  تی وی  پرس  
توافق هسته ای  به  بازگشت گام به گام  پیشنهاد  با  »ایران« 
مخالف است و »تهران تنها در صورتی به تعهدات برجامی 
خود کامل باز خواهد گشت که تحریم ها به صورت مؤثری 

برداشته شوند«.
به  ایران  بازگشت  راه  بود که »تنها  تأکید کرده  این مقام 
تمامی  واشینگتن  که  است  این  خود  برجامی  تعهدات 

مقام امنییت ایراین: 

یان نیست یکا در جر دیپلمایس غریمستقیم بنی ایران و امر
ایران  نشوند،  برداشته  تحریم ها  اگر  و  بردارد  را  تحریم ها 
اقدامات بیشتری را در آینده نزدیک اتخاذ خواهد کرد که 

فراتر از تعهدات تهران ذیل توافق هسته ای است«.
عالوه بر بحث دیپلماسی غیرمستقیم، دولت جو بایدن پیش 
از این به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای حضور در نشستی با 

نمایندگان ایران اعالم آمادگی کرده بود.
با این حال ایران رسما اعالم کرد که در این اجالس شرکت 
نمی کند، چون به گفته مقام های حکومت ایران برداشتن 

تحریم ها نیازی به مذاکره ندارد.
دونالد ترمپ، رییس جمهوری سابق امریکا که از منتقدان 
توافق هسته ای با ایران بود، در اردیبهشت ۹۷ خروج ایاالت 

متحده از این توافق هسته ای را اعالم کرد.
دولت او در چارچوب راهبرد »فشار حداکثری« برای وادار 
ایران به حضور در مذاکره برای یک توافق فراگیر،  کردن 

تحریم های گسترده و شدیدی علیه ایران وضع کرد.
ایران نیز در واکنش به این اقدام امریکا عدول از تعهدات 
هسته ای خود را از سال 1۳۹8 آغاز کرد و در ماه های اخیر 
عدول از تعهدات خود در چارچوب توافق برجام را تشدید 

کرده است.
در حال حاضر، علیرغم اعالم آمادگی ایران و امریکا برای 
احیای برجام، چگونگی این روند به یک بن بست تبدیل شده 
است. ایران می گوید تنها در صورت لغو همه تحریم هایی که 
در دوره ترمپ اعمال شده، به اجرای تعهدات خود طبق 
که  در صورتی  تنها  امریکا می گوید  و  باز می گردد  برجام 
ایران به اجرای تعهدات خود بازگردد، اقدام به لغو تحریم ها 

می کند.

را بشنویم.«
از  نقل  به  تی وی  پرس   شبکه  که  است  بار  دومین  این 
جمهوری  رویکرد  درباره  اخباری  ایران،  امنیتی  مقام های 

اسالمی درباره برجام منتشر می کند.
برای  ایران  رییس  جمهوری  آن که  از  پس  حوت،   2۰ روز 
بازگشت »جزء در برابر جزء« به تعهدات برجامی از سوی 
تهران اعالم آمادگی کرد، شبکه پرس  تی وی به نقل از یک 

مقام امنیتی گزارشی در مخالفت با این نظر اعالم کرد.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران روز 2۰ حوت در جلسه 

اطالعات روز: یک منبع امنیتی ایرانی، اظهارات اخیر جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد در جریان 
بودن »دیپلماسی غیرمستقیم« بین ایران و ایاالت متحده 
درباره بازگشت واشینگتن به توافق هسته ای برجام را رد 

کرده است.
به نقل از رادیو فردا، این منبع امنیتی که نام او اعالم نشده 
است، روز سه شنبه، 2۶ حوت به پرس تی وی گفته است 
اظهارات مقامات آمریکایی درباره مذاکرات غیرمستقیم با 
ایران، »تنها به منظور خارج کردن رییس جمهور جو بایدن 

از بحران« بیان شده است.
این منبع که پرس تی وی، او را »نزدیک به شورای عالی 
درباره  بیشتری  توضیحی  کرده،  معرفی  ملی«  امنیت 
»بحران« رئیس جمهور امریکا نداده ولی تاکید کرده است 
که »تا لغو کامل تحریم ها هیچ گفت و گویی بین تهران و 

واشنگتن انجام نخواهد شد«.
روز جمعه  ملی کاخ سفید  امنیت  جیک سالیوان، مشاور 
22 حوت گفته بود ایاالت متحده دیپلماسی غیر مستقیم 
با ایران را از طریق کانال اروپایی ها و از کانال های دیگر برای 

احیای توافق هسته ای موسوم به برجام آغاز کرده است.
دیپلماسی  که  بود  افزوده  خبرنگاران  با  گفت و گو  در  وی 
به صورت  نه  )البته( فعال  ایران در جریان است،  قبال  در 

مستقیم.
به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید، »ارتباطاتی از طریق 
قادر  را  ما  که  دارد  وجود  دیگران  طریق  از  و  اروپایی ها 
می سازد برای ایرانیان توضیح دهیم که در مورد پایبندی 
در برابر پایبندی چه موضعی داریم و می توانیم موضع آنها 

را بردند و سر بریدند. هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم، 
چون ما را هم می کشتند«.

فرزند  و سه  او  که  در حالی  دیگری می گوید  مادر  آمیلیا 
کشتند.  را  پسرش  نظامیان  شبه  کردند،  فرار  دیگرش 
ما  اش،  ساله   11 پسر  شدن  کشته  از  »پس  می گوید  او 
فهمیدیم دیگر ماندن در روستای ایمن نیست. ما به خانه 
پدرم در روستای دیگری گریختیم. اما چند روز بعد حمالت 

در آنجا هم آغاز شد«.
چند ماه پیش رسانه های دولتی گزارش دادند که گروه های 
موزامبیک  شمال  در  را  نفر   ۵۰ سر  اسالمی  شبه نظامی 
بریدند. این استان مسلمان نشین در سال 2۰1۷ مجموعا 

دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت داشت.
این شبه نظامیان با گروه دولت اسالمی )داعش( در ارتباط 

اسالمگرایان افراطی شمال موزامبیک »کودکان ۱۱ ساله را هم گردن می زنند«
هستند و به دنبال جای پایی در جنوب آفریقا می گردند.

آنها در  استخدام  برای  بیکاری جوانان  و  فقر  از  این گروه 
جنگی استفاده می کند که با هدف برپایی دولت اسالمی 

آغاز کرده اند.
بسیاری از افراد محلی شکایت دارند که از صنایع یاقوت و 

گاز استان بهره اندکی می برند.
کمک  خواستار  شورش  مهار  برای  موزامبیک  دولت 
به  نیاز  کشور  این  نیروهای  که  گفت  و  شد  بین المللی 
بشر  حقوق  مدافع  گروه های  دارند.  تخصصی  آموزش های 
می گویند نیروهای امنیتی موزامبیک نیز در جریان عملیات 
ضد شورش، مرتکب نقض حقوق بشر شدند. این نهادها در 
گزارش خود به مواردی از جمله دستگیری های خودسرانه، 

شکنجه و کشتار اشاره کرده اند.

هم در در استانی ثروتمند و سرشار از منابع گاز.
قایق هایی  با  از منطقه  فرار  برای  افراد در تالش  از  برخی 
که بیش از حد ظرفیت مسافر داشتند، جانشان را از دست 

دادند.
در  داعش  با  موزامبیک  شمال  اسالمگرای  شبه نظامیان 

ارتباط هستند.
آوارگان  خانواده های  می گوید  کودکان  نجات  گروه 
مناطق  این  در  خشونت  شدت  از  وحشتناکی  صحنه های 

روایت می کنند.
السا مادر چند فرزند می گوید شبی روستای آنها مورد حمله 

قرار گرفت و خانه هایشان را سوزاندند.
او می گوید »وقتی درگیری آغاز شد، من با چهار فرزندم در 
خانه بودیم. سعی کردیم به جنگل فرار کنیم اما پسر بزرگم 

اطالعات روز: گروه امدادرسان بین المللی »نجات کودکان« 
در  دلگادو  کابو  استان  در  اسالمگرا  شبه نظامیان  می گوید 

شمال موزامبیک کودکان یازده ساله را گردن می زنند.
»نجات  گروه  به  زن  یک  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
کودکان« گفت مجبور بود عاجزانه ببیند که پسر دوازده 
نزدیک همان  در جایی  آن هم  ساله اش کشته می شود، 

سرپناهی که او با دیگر بچه هایش مخفی شده بود.
که  است  از حمالت وحشتناکی  مورد  آخرین  قطع سرها 
در  دلگادو  کابو  استان  در   2۰1۷ سال  از  شبه نظامیان 

موزامبیک انجام داده اند.
در درگیری های این استان که عمدتا مسلمان نشین است، 
بیش از 2۵۰۰ نفر کشته و حدود ۷۰۰ هزار نفر نیز آواره 
شده اند. به ناچار خانه های خود را ترک کرده می کنند، آن 

با  هسته ای  و  موشکی  برنامه  توسعه  سر  بر  کشور  دو 
یکدیگر اختالف دارند.

رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  میان  دیدار  دور  سه 
پیشین امریکا با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی 
دستاورد چندانی نداشت و پیونگ یانگ با خلع سالح 

هسته ای موافقت نکرد.
جو بایدن از کیم جونگ اون به عنوان ›‹تبهکار ›‹ نام 
بر خلع سالح هسته ای کوریای شمالی پیش  برده و 
تاکید  امریکا و سازمان ملل متحد  لغو تحریم های  از 

کرده است.

است اما پیونگ یانگ به این تماس ها پاسخی نداده است.
هنوز  شمالی،  کوریای  رهبر  اون،  جونگ  کیم 
ریاست جمهوری جو بایدن را به رسمیت نشناخته است.
کیم یو جونگ، خواهر پرنفوذ رهبر کوریای شمالی که 
منتشر  سینمون  رادونگ  دولتی  روزنامه  را  او  سخنان 
کرده گفته: »یک توصیه برای دولت جدید امریکا دارم 
که در تالش است از از آن سوی اقیانوس بوی باروت 
روی کشور ما بپراکند... اگر می خواهید چهار سال آینده 
را به خوشی و در صلح سپری کنید، بهتر این است که 

در گام اول، به دنبال دردسر تراشی نروید«.

کوریای شمالی از تمرین مشترک نظامی امریکا و کره و 
جنوبی انتقاد کرده است.

»مارش  را  رزمایش  این  شمالی  کوریای  رهبر  خواهر 
جنگ« توصیف کرده است.

روز  امریکایی  ارشد  مقام های  از  گروهی  است  قرار 
سه شنبه، 1۶ مارچ، به سئول، پایتخت کوریای جنوبی 
بروند و همزمان وزارت خارجه از رویکرد جدید خود در 

برابر بحران شبه جزیره کره پرده برداری کند.
وزارت خارجه امریکا می گوید چند هفته ای است که به 
دنبال برقراری کانال های دیپلماتیک با کوریای شمالی 

به  است  قرار  امریکا  دولت  که  در حالی  روز:  اطالعات 
اعالم  را  کوریای شمالی  قبال  در  زودی سیاست خود 
اون،  پرنفوذ کیم جونگ  اون، خواهر  یونگ  کند، کیم 
رهبر کوریای شمالی در سخنانی به امریکا هشدار داده 

است که به دنبال »دردسرسازی« نرود.
به گزارش بی بی سی فارسی، سخنان خانم کیم تنها یک 
روز پیش از آن عنوان شده که قرار است دولت جدید 
امریکا سیاست های خود درباره شبه جزیره کره عنوان 

کند.
اکنون کیم یونگ اون در اظهاراتش در رسانه های دولتی 

یای شمایل از دولت بایدن خواست که برای خود »دردرس نرتاشد« خواهر رهرب کور
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تهیه وتدارک ۶  قلم حبوبات:
)MOPH/ RBH/1400/NCB/G007(ریفرنس نمبر

}ریاست شفاخانه رابعه بلخی( ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی )تهیه و تدارک ۶ قلم حبوبات( تحت ریفرنس فوق اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در فلش از مدیریت تدارکات 
این اداره بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه طور سربسته، از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر تاریخ 18 حمل 1۴۰۰ به این اداره تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مطابق طرزالعمل }تضمین بانکی به مبلغ8۰۰۰۰ افغانی{ بوده و جلسه آفرگشایی به وقت ذکر شده در اتاق میتینگ بالک B منزل دوم تدویر می گردد.

»اعالن  داوطلبی«
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره ۵.۷8 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 
AF/MAIL/ EATS-206364/H098/H096- در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری شادیبار سفله واقع در قریه شادیبار سفله و شبکه آبیاری شادیبار ولیا واقع در قریه ولیا ولسوالی انجیل والیت هرات، تحت شماره تشخصیه
CW-RFB را به شرکت ساختمانی کریستال افغان دارنده جواز نمبر D-۷122۵ آدرس شرکت خوشحال خان کوچه مسجد امام اعظم رح، مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ 2۹,1۷۳,۴8۶.۹۰ )بیست و نه میلیون و یک صد و هفتاد و 

سه هزار و چهارصد و هشتاد و شش اعشاریه نود 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 شماره۵.۷8 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: پروژه شبکه آبیاری شادیبار سفله واقع در قریه شادیبار سفله و شبکه آبیاری شادیبار ولیا واقع در قریه ولیا ولسوالی انجیل والیت هرات

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project:Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Shadibar e Olya Irrigation Scheme Located at Shadibar e Olya Village and Shadibar e Sofla Irrigation Scheme Located at Shadibar e Sofla Vil-
lage in Enjil District of Herat Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.: TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/ EATS-206364/H098/H096-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 30-March-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: [MohammadullahSahil]
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, [30-Mar-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 30-Mar-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:

Crystal Afghan Construction Company 
Khosh hal Khan, Street of Masjede Emam Azam, Kabul, Afghanistan
29,173,486.90 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

37,643,068.25

30,593,258.20

46,431,376.00

29,291,300.85

31,291,942.50

29,990,044.10

33,331,404.45

Bid price

37,643,068.25

30,593,258.20

46,431,462.83

29,291,300.85

31,261,973.00

29,990,044.10

32,971,404.45

Name of Bidder

National Gold CC

Idrees Obaid CC

New United CC

Khudai Noor Barak CC

Kavoshgaran R and CC

Bakhtar Pairoz CC

Tawsea Wa Takamol C & RB Co
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در این دیدگاه ایده آل، رسانه های آزاد، متکثر و مستقل برآیند 
یک  ایجاد  نهایی  هدف  خدمت  در  که  هستند  میان مدت 
دموکراسی کامال کارا و نوپا با یک جامعه مدنی فعال سیاسی 
قرار دارند. بنابراین رسانه های که توسط دولت ها هدایت و یا 
به طور آشکار کنترل می شوند، باید به یک بخش متنوع و باز 
تبدیل شوند که دیدگاه های مختلفی را ارائه می دهند و دارای 
درجه ای از استقالل تحریریه و تأمین کننده ی منافع عمومی اند. 
کمک های  ادامه  به عنوان  می تواند  طوالنی مدت  رویکرد  این 
رسانه ای در مرحله ی پس از جنگ و یا به عنوان کمک رسانه ای 
درگیری  قبال  که  کشورهایی  در  توسعه  همکاری های  در 

خشونت آمیز رخ نداده است، اعمال شود.

انسجام بین کمک رسانه ای کوتاه  مدت و میان مدت با 
بلندمدت

کمک به رسانه  در مرحله کوتاه  مدت و میان مدت، به ویژه در 
درازمدت  کمک  با  مستقیمی  ارتباط  جنگ،  از  پس  مرحله 
معمول تحت »حکومت داری خوب«  به طور  که  دارد،  رسانه 
فعالیت های  بنابراین  می شود.  اجرا  دموکراسی«  »تقویت  یا 
اهداف  با  باید  صلح سازی  برای  رسانه ای  کوتاه  مدت  کمک 
زمینه  درگیری  از  پس  مرحله  زیرا  باشد  منسجم  بلندمدت 
را برای یک سیستم رسانه ای کارآمد آماده می کند. به عنوان 
مثال، تصمیم های کوتاه  مدت در پرسش های حقوقی )قانون و 
مقررات رسانه( باید هدف بلندمدت تکثر رسانه ای و همچنین 

یک بخش اقتصادی مناسب را در ذهن داشته باشد.

تأثیرات کمک رسانه ای در سازش صلح
در حال حاضر یک مدل محرک رسانه ای مانند پیام یا خبر 
باعث اثر مستقیم فوری نفرت و خشونت می شود. با این حال، 
دانش عمومی تحقیقات رسانه ای این است که این مدل محرک، 
پاسخ ساده به اندازه کافی برای پیش بینی نتایج کارزارها پیام ها 
یا توضیح اثرات مصرف روزانه رسانه ها کارا نیست. با در نظر 
گرفتن واکنش ها و انتخاب های فردی مصرف کنندگان، در حال 
حاضر از مدل های پیچیده تری برای تعمیق دانش درباره تأثیر 
رسانه ها استفاده می شود. با این حال، آن ها تا کنون به ندرت در 
زمینه صلح و درگیری در زمینه رسانه ها استفاده می شوند، که 
ممکن است با وجود تنظیمات و ارزش های مختلف فرهنگی، 
تحقیقات  توسط  که  برنامه ها  از  برخی  فقط  باشد.  دشوارتر 
اجتماعی پشتیبانی می شوند، به عنوان مثال اپراهای رادیویی 
با مدل پیچیده تری کار می کنند اما الگوهای مختلف مثبتی را 

برای مخاطب ایجاد می کنند.
فرض  براساس  فقط  غالبا  رسانه ای  پروژه های  حال  این  با 
»معکوس« طراحی می شود: تصور می شود برعکس آنچه که 
برای تحریک نفرت و درگیری موثر بوده است - فقط با طراحی 
تأثیر مخالف/ مثبت – می توان برای ایجاد آشتی یا صلح کار 
کرد. این روش اما پرسش برانگیز است، چون به نظر می رسد که 
دستیابی به تغییرات نگرش و رفتار -مانند حرکت به سمت 
انتشار  از  دشوارتر  قومی-  همدیگرپذیری  یا  بیشتر  تحمل 
پیام های حاوی نفرت است که در یک موقعیت خاص ممکن 

است بالفاصله اقدامات خشونت آمیز را تحریک کند.

تأثیرات محدود و نامطلوب
آگاهی از تأثیرات محدود رسانه ضروری است. در تنظیمات 
قبل یا بعد از جنگ، رسانه ها قادر به تغییر علل اصلی درگیری 
نیستند، اما با نشر خبر و گزارش های درگیری می توانند اثرات 
نامطلوبی ایجاد کنند. گزارش شدید می تواند انتقام یا تحریک 
خشونت جدید را تحریک کند. این نیاز به بررسی دقیق توسط 
ویراستاران، ناشران و تمویل کنندگان دارد. بنابراین حمایت از 
رسانه ها باید در یک استراتژی منسجم سازندگی صلح ادغام 

شود.
شهر  در  آن  مقر  که   )Swisspeace( پیس  سویس 
تمام  که  است  تحقیقی  موسسه  یک  است،  سوئیس  برن، 
فعالیت هایش متمرکز به صلح است. هدف از فعالیت های این 
موسسه جلوگیری از بروز درگیری های خشونت آمیز و امکان 

ایجاد تحول پایدار است.

در جریان درگیری
در وضعیتی که درگیری جریان دارد، نیازها و مداخالت با توجه 
به شدت خشونت و سطح درگیری متفاوت است. در مراحل 
حاد )خشونت آشکار، مهاجرت اجباری، تخریب  خانه ها، کمبود 
مواد غذایی، وخیم ترشدن وضعیت و وضع مقررات رسانه ای 
باال(، نیاز به اطالعات بشردوستانه برای گروه های آسیب پذیر 
)پناهندگان، بیجاشدگان داخلی( باالترین اولویت است مانند 
اطالعات مربوط به مکان و نحوه برای دسترسی به پناهگاه، 
غذا، آب، اردوگاه و دوا. در نتیجه، امنیت کانال های اطالعاتی با 
تهیه رادیو و سرمایه گذاری فرستنده ها بسیار مهم است. نیاز به 
گزارش متعادل، یعنی اخبار بی طرفانه و دقیق از اهمیت باالیی 

برخوردار است. 

پس از درگیری )یا مرحله گذار(
صلح،  توافق نامه های  اجرای  با  درگیری،  از  پس  شرایط  در 
بازسازی، گسترش زیرساخت ها و جامعه مدنی، تنظیم آرامش 
بخش از رسانه ها همان نیاز کلی است که در مرحله جریان 
درگیری وجود دارد. با این وجود می توان فعالیت ها را به شدت 
تشدید و متمرکز کرد. از آنجا که خشونت آشکار متوقف شده 
است، فرصت های بیشتری نیز وجود دارد، به عنوان مثال: ایجاد 
نظام مند ظرفیت رسانه های محلی، تأکید بیشتر بر آموزش در 
مناطق جنگی، پشتیبانی برای تقویت کار رسانه و ایجاد هر دو 

کثرت رسانه ای و چارچوب نظارتی.

کمک طوالنی مدت
چشم انداز بلندمدت کمک رسانه ای در مورد وضعیت توسعه 
که مدتی پس از مرحله پسا جنگی آغاز می شود، هنگامی که 
شدت درگیری به سطحی کاهش می یابد که امکان بازسازی 
و توسعه مداوم را دارد، اعمال می شود. از آنجا که حمایت از 
تقویت دموکراسی ها به فعالیت اصلی تقریبا همه تالش های 
عنوان  زیر  مشخص  مورد   1۴ است،  شده  تبدیل  »توسعه« 
به  به رسانه ها تعریف شده که  برای کمک  اهداف درازمدت 

شرح زیر اند:
• جریان آزاد اطالعات این اطمینان را می دهد که شهروندان 
به جای اقدام نادرست. ناآگاهانه، انتخاب های مسئوالنه و آگاهانه 

انجام می دهند؛
• اطالعات با اطمینان از این که نمایندگان منتخب کار خود 
خدمت  در  می دهند،  انجام  دموکراتیک  قوانین  با  مطابق  را 

»بازرسی یا نظارت« است.

کمک رسانه مطابق چشم انداز زمانی
درگیری،  و  صلح  در  رسانه ها  معمول  زمینه ی  که  آنجا  از 
کشور یا جامعه ای است که درگیری های خشونت آمیز دارد، 
کوتاه مدت  )چشم انداز  زمانی  بازه  دو  در  می توانند  رسانه ها 
به  اول  بلندمدت( کار کند. مورد  و میان مدت و چشم انداز 
درحالی که  دارد،  اشاره  تا سه سال  هفته  از چند  ابتکاراتی 
مورد دوم برای پروژه های بخش توسعه که معموال بیش از 
با این حال،  دو یا سه سال طول می کشد، اعمال می شود. 
زمانی  این چشم اندازهای  بین  منطقه ای  و  دقیق  مرز  هیچ 

وجود ندارد.
حرفه ای  رسانه های  نقش  میان مدت،  و  کوتاه مدت  منظر   از 
زمینه های  تحلیل  و  گزارش  بی طرف،  اخبار  تهیه  عمدتا 
درگیری و عوامل زمینه ای آن، جمع آوری دیدگاه ها و نظرات 
و  درگیری  و  صلح  تخصصی  موضوعات  بر  تمرکز  مختلف، 

زمینه ای توسعه رسانه در بلندمدت است.
ترویج  ایجاد،  در  رسانه ها  عمومی  نقش  بلندمدت،  منظر  از 
کار  این  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  دموکراسی ها  تطبیق  و 
برای ایجاد بخشی است که گردش آزاد اطالعات را تضمین 
می کند، طوری که شهروندان این فرصت را دارند تا با آگاهی 
زمینه  همچنین  و  کنند  انتخاب  خود  آینده  درباره  آگاهانه 

عملکرد نظارتی را فراهم کنند.

رویکردهای کوتاه مدت و میان مدت
درگیری  مرحله  سه  در  میان مدت  و  کوتاه  مدت  رویکرد 
اعمال می شود: قبل از درگیری، در جریان درگیری و پس 

از درگیری. 

قبل از درگیری )نهفته(
در شرایط قبل از درگیری -که با تنش بین جناح های رقیب، 
ناآرامی، ضعف دولت و سانسور مطبوعات مشخص می شود- 
به  بیشتر  دسترسی  که ضرورت  دارند  توافق  بازیگران  اکثر 
است.  مهم  بسیار  بشر  اطالعات حقوق  و  بی طرف  اطالعات 
مورد  در  آگاهي  بردن  باال  که  معتقدند  بازیگران  از  بعضي 
حل تعارض و سازوکارهاي تحول مانند فرآیندهاي گفت وگو 
بین دولت و مردم و یا برقراري مجدد ارتباط بین جناح هاي 
رقیب از اهمیت ویژه اي برخوردار است. اگر این نیازها برآورده 
شود - ممکن است فعالیت ها به دلیل وضعیت درگیری بسیار 
محدود شوند – رسانه ها به کاهش شدت درگیری کمک کرده 

و از بروز خشونت جلوگیری کند.

فاطمه فرامرز

با توجه به نقش مخرب رسانه ها در درگیری های مسلحانه، 
به صورت مشخص در رواندا و یوگوسالویای سابق، سازمان های 
بین المللی و  غیردولتی به این نتیجه رسیده اند که رسانه های 
آزاد و مستقل نقش حیاتی در تقویت دموکراسی و صلح دارند 
و عالقه به نقش رسانه ها و تأثیر آن در ایجاد صلح در حال 
این زمینه، دولت های زیادی کار می کنند  افزایش است. در 
تا مشخص کنند که رسانه ها چگونه می توانند به یک موضوع 

اصلی در تالش های خود برای ایجاد صلح تبدیل شوند.
فزاینده ای  اجماع   1۹۹۰ دهه  در  آفریقا  و  بالکان  جنایات 
نفرت انگیز،  سخنان  از  جلوگیری  که  است  کرده  تشویق  را 
پاک سازی قومی و اقدامات نسل کشی توجیهی برای مداخله 
خارجی است. با این حال پرسش های حقوقی پیرامون مداخله 
بشردوستانه بین المللی با قدرت اجباری همچنان یک موضوع 

پیچیده و بسیار بحث شده است.
در مقابل، برای مداخله رسانه ای توجیه معموال پذیرفته شده 
»تحقق ماده 1۹ اعالمیه جهانی حقوق بشر« است. در این 
ماده آمده است: »هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ 
نگرانی  بدون  و عقیده ای  باور  داشتن  آزادی  این حق شامل 
انتشار  و  دریافت  حق جست وجو،  و  مزاحمت،  و  مداخله  از 
اطالعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون مالحظات مرزی 
است.« اگرچه این ماده عمدتا به عنوان حقوق روزنامه نگاران 
یا سردبیران در کشورهای شناخته می شود که آزادی آن ها 
محدود شده است، با این حال، به عنوان حق »دریافت کنندگان 

اطالعات« نیز خوانده می شود.
بحران های  مورد  در  تنها  اطالعات  دریافت کنندگان  حق 
جمعیت  برای  که  همان قدر  نمی شود،  اعمال  بشردوستانه 
آسیب دیده به غذا، آب یا سرپناه ضرورت احساس می شود، 
در بعضی جوامع به اطالعات مربوط به محیط و زیرساخت های 

رسانه ای نیز ضرورت احساس می شود.
همکاری های  در  رسانه ای  کمک های  منوال،  همین  به 
از  بسیاری  است.  دولتی  بین  قراردادهای  براساس  توسعه 
را پیش شرط  و کثرت گرا«  آزاد  تمویل کنندگان »رسانه های 
بنابراین  می دانند.  خوب  حکومت داری  و  دموکراسی  مهم 
همکاری های  از  بخشی  به عنوان  و  همکاری  شرط  به عنوان 

توسعه ای گنجانده شده است.
موسسه سویس پیس )Swisspeace( یکی از سازمان  های 
غیردولتی است که نقش رسانه ها در ایجاد صلح را زیر عنوان 
»رسانه ها و صلح سازی؛ مفاهیم، بازیگران و چالش ها« بررسی 
کرده و نتیجه گیری می کند که رسانه  های غیردولتی و مستقل 
برای این که بتوانند به ایفای نقش سازنده در ایجاد صلح در 
کشورهای درگیر جنگ های مسلحانه بازی کنند، نیاز دارند 
به صورت پیوسته از سوی تمویل کنندگان مورد حمایت قرار 
بگیرند. چنانچه که در گزارش این پژوهش آمده است، حمایت 
از رسانه ها که در کشورها و مناطق درگیر جنگ های مسلحانه 

بیشتر الزامی است، باید دارای مکانیزم زیر باشد:

کمک رسانه ها در مناطق درگیر جنگ
رسانه های فعال در مناطق درگیر جنگ توجه تمویل کنندگان 
و سازمان های غیردولتی را به خود جلب کرده اند، زیرا در بعضی 
موارد با نشر سخنان نفرت انگیز و گزارش های جانب دارانه مورد 
استفاده قرار گرفته اند تا باعث دامن زدن به درگیری ها شوند. 
اما به طور کلی، نقش رسانه ها برای ایجاد صلح دوبرابر ایجاد 
جنگ بوده است و رسانه های حرفه ای صرفا به دلیل وجودشان 
می توانند تأثیر مثبتی در ایجاد صلح داشته باشند، از طریق 
ارائه اخبار و گزارش های بی طرف، اطالع رسانی درباره نظرات و 
دیدگاه های مختلف و ایجاد نظر آگاهانه و بی طرفانه، پرداختن 
به موضوعات محوری مربوط به صلح و درگیری، بهبود دانش 
افراد در صلح و درگیری با موضوعات مرتبط مانند انتخابات، 
کمیسیون های  تبعیض،  قومی،  بین  درک  درگیری،  علل 
یا  انگیزه برای تغییر رفتار  ایجاد  حقیقت و جنایات جنگی، 
نگرش و مقابله با تصاویر یا تبلیغات دروغین از جانب رسانه های 
مغرض جوامع را قادر می سازد تا با گذشته کنار بیایند و آینده 

مشترکی بسازند.

حمایت از رسانه های مستقل، 
کمک به ایجاد صلح
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