قتل جمال خاشقچی:
بایدن در گفتوگو
بـا ملک سلمان موضوع
حقوق بشر را پیش کشید

« ۲۲کشته»
در حمله امریکا به
مواضع شبهنظامیان مورد
حمایت ایران در سوریه
ETILAATROZ.COM

شنبه |  9حوت  27 | 1399فبروری  | 2021سال دهم | شماره  8 | 2101صفحه

سه عضو خانوادهی بسمالله عادل
ایماق ،مدیرمسئول پیشین رادیو
«صدای غور» تیرباران شدند

بیانیهی مشترک اتحادیه اروپا و دولت افغانستان:

حفاظت از غیرنظامیان و کارمندان
خدمات بشردوستانه نباید منتظر
نتایج صلح باشد

اطالعات روز – هرات :شماری از خبرنگاران محلی
در والیت غور تأیید میکنند که سه تن از بستگان
بسماهلل عادل ایماق ،مدیرمسئول...
صفحه 2

مشاور امنیت ملی:

برای جلوگیری از خشونت طالبان
از تحریمهای شورای امنیت
سازمان ملل استفاده شود
صفحه 2

مدیریت توحش در افغانستان

آموزههای القاعده و عملکردهای طالبان
کتاب مدیریت توحش (ادارةالتوحش) نوشتهی
ابیبکر ناجی ،یکی از تئوریسینهای القاعده...،
صفحه 7

2

«حکومت قتل
اعضای خانوادهی
بسماهلل عادل ایماق
را بررسی کند»

آنچه باید درباره
وا کسنهای کرونا بدانیم

از سه ماه به اینسو در کلینیکم بیماران را در
برابر کووید 19واکسینه میکنم .برخی از آنها در
مورد این واکسنها پرسشهایی دارند که البته من
با کمال خرسندی پاسخ میدهم .اکثریت آنها از
اینکه واکسن در اختیارشان قرار میگیرد احساس
خوشبختی میکنند.
اما حاال به نظر میرسد دیدگاه بدبینانهای در مورد
واکسنهای کرونا درحال ظهور است .هنگامی که
ما با بیماران برای تعیین وقت واکسنشان تماس
میگیریم ،برخی از آنها میگویند که نمیخواهند
واکسینه شوند زیرا کسانی را میشناسند که پس
از دریافت واکسن دچار عوارض جانبی آن شدهاند.
در مطالعهای در استرالیا که در آن پژوهشگران
نگرانیهای مربوط به واکسن کووید 19را بررسی
کردند 10 ،درصد از افراد موردمطالعه «عوارض
جانبی بالقوه» واکسن را دلیل خودداری شان از
دریافت واکسن عنوان کردند...

3

یک میلیارد دالر از بدهی
کوریای جنوبی از کانال سوئیس
به ایران میرسد

2

اطالعات روز :همزمان با انتشار خبر «موافقت کلی»
امریکا با آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در
کوریای جنوبی ،رییس اتاق بازرگانی ایران و...

خشن ،تا دندان مسلح و در تالش
سربازگیری از ساکنان محل
صفحه 8

شاهراه سالنگ
بهروی موترهای
باربری مسدود شد

6

4

سینمای صلح؛ روایت خلق انسان اندیشمند

()1

گفتوگو با محسن حسیین ،فیلمساز و منتقد سینما

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

برنامهسازی تلویزیونی ،نمایشگاههای گروهی و انفرادی،
ساخت گرافیکهای تلویزیونی و فیلمهای تبلیغاتی
از دیگر فعالیتهای اوست .او اکنون در ناروی زندگی
میکند.
پرسش :نمیدانم گونهای از سینما ،تحت عنوان سینمای
صلح وجود دارد یا نه؟ منظورم از گونه این است که...
5

افغانستان نباید به عراق
سالهای  ۲۰۰۶-۲۰۰۳تبدیل شود

چند روز پیش مولوی مجیبالرحمان انصاری ،خطیب
نماز جمعهی هرات ،در سخنرانی خود گفته بود که
حمایت از نظام کنونی گناه کبیره است .او علمایی را که
از نظام حمایت میکنند علمای یهود و نصارا دانست .پس
از این سخنان بود که حمداهلل محب...،

جنگجویان اویغور
در بدخشان زیر چتر طالبان

2

«یبآیب» کابل نتیجهی
فاجعه مدیر ییت است

هفته گذشته دفتر معاون اول رییسجمهور از
کاهش سرسامآور آبهای زیرزمینی در شهر
کابل هشدار داد .بهنظر میرسد حکومت تازه
متوجه عمق قضیه شده و دریافته است که
بحران کمآبی و حفر چاههای عمیق آیندهی
خطرناکی را برای پایتخت رقم زده است .دفتر
معاون اول در اعالمیهای گفته که استفادهی
بیرویه و غیرتخصصی از آبهای زیرزمینی
کابل وضعیت زیستمحیطی را در این شهر
با آیندهی تیره و تار مواجه کرده است .بهنظر
میرسد مشکل آبهای زیر کابل دوبعدی است:
از طرفی سفره آبی کابل بهشدت پایین رفته
است و از طرف دیگر آبهای زیرزمینی کابل
آلوده شده است .برآورد میشود در برخی نقاط
شهر سطح آب از  20تا  80متر پایینتر رفته.
براساس گزارش برخی رسانهها حتا نیمی از
آبهای زیر زمینی کابل غیربهداشتی و غیرقابل
استفاده است.
برای یک پایتخت تصوری بدتر از این ممکن
نیست که با بحران «کمآبی» و آبهای
غیربهداشتی روبهرو باشد .زنگ هشدار بحران
کمآبی کابل سالهاست که به صدا درامده ،اما
بهطور مطلق اقدامات...

2

خبرهای داخلی
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بیانیهی مشرتک اتحادیه اروپا و دولت افغانستان:

پیشگیرانه از طرف نهادهای مسئول
گرفته نشده است .در گذشته و امروز
حکومت خطری که ممکن است در
آیندهی نهچندان دور کابل را فرو ببلعد،
بهعنوان تهدیدی جدی و بحرانآفرین
جدی نگرفته و حتا و برای مهار آن
بودجههای قابل توجه و کافی تعریف
نکرده است .بنابراین «بیآبی» کابل
نتیجهی فاجعه مدیریتی و ضعف کارکرد
ش بزرگی
نهادهای مسئول است؛ زیرا بخ 
از شهر کابل ،به آب آشامیدنی پاک و
کافی دسترسی ندارد .آب در بیشتر
بخشهای شهر جیرهبندی است .حفر
چاههای عمیق هرچند بدترین گزینه،
اما یگانه راه حل برای شهروندان
است .نهادهای مسئول نهتنها برنامهای
برای معضل بزرگ بحران کمآبی و
زیستمحیطی ندارد که هر نوع چاه
بدون مجوز حفر میشود .در کابل هر
کس اجازه دارد در حیات خانهی خود
چاههایی با عمق دلخواه حفر کند.
معاون اول باید درک کند که مسئولیت
حکومت تنها اظهار نگرانی نیست .توجه
دندانگیر و معطوف به نتیجهای برای
حل خطر بزرگ کمآبی کابل نیاز است.
سخن و صدور اعالمیه و ابراز نگرانی ،هیچ
راهحل عملی و نتیجهمحور برای مقابله
ش کمآبی که میرود تا به معنای
با چال 
واقعی کلمه به بحران بیآبی در پایتخت
تبدیل شود ،هیچ دردی را دوا نمیکند.
پیامد آن تنها فرار از مسئولیت ،فرافکنی
و انحراف توجه از یک خطر بزرگ است.
این بحران به راهکار اجرایی و عملی
معطوف به بازده و نتیجه برای جلوگیری
یا دستکم کاهش سطح خطر این بحران
نیاز دارد .حکومت مسئولیت دارد که این
چالشها را بهعنوان تهدیدهای بزرگ
و سهمگین شهری و حتا بهعنوان یک
تهدید امنیتملی به رسمیت شناخته و
برای جلوگیری از آن ،دست به کار شوند.
ریشهی این بحران معلوم است .رشد
بیرویهی جمعیت ،استفادهی بیرویه
از آب و کاهش بارش برف و باران در
غیبت مسئولیتپذیری دولتی در
مدیریت شهری و ارائه خدمات شهری
از دالیل اصلی بحران زیست محیطی
کابل است .اگر کاهش بارش برف و
خشکسالی را یک امر طبیعی و فراتر
از توان انسانی بدانیم ،مدیریت جمعیت
شهری ،استفاده درست از آب و ارائه
سطح قابل قبولی از خدمات شهری برای
ساکنان یک امر انسانی و قابل مدیریت
است .از وظایف اساسی حکومتها ارائه
درست خدمات شهری و مدیریت شهر
است .در افغانستان اما بهرغم وعدههای
همهسالهی نهادهای مسئول ،حکومت
ش بزرگی از شهر کابل
نتوانسته برای بخ 
آب آشامیدنی پاک و کافی فراهم کند.
روشمندساختن رشد جمعیت و گسترش
شهری بماند سرجایش .جای تأسف است
که صرف میلیاردها دالر برای بازسازی
و ساخت تأسیسات زیربنایی ،پایتخت
افغانستان از عمدهترین نیازها و خدمات
عمومی بینصیب است .در زمینهی
آلودگی آبها نیز وضعیت نگرانکننده
است .بهعنوان نمونه سالهاست که
فاضالب تصفیهنشده در رودخانه کابل
ریخته میشود و سالمتی هزاران خانواده
به خطر میافتد.
البته فراموش نکنیم که بدون همکاری
شهروندان خطر بزرگ بیآبی کابل
رفعشدنی نیست .همه باید وظیفه
محیط زیستی خود را در قبال این
خطر درک کنیم .استفاده درست و
رعایت فرهنگ استفاده از آب مسئولیت
شهروندی ما است .اگر خطر بزرگ
کمآبی و حفر خودسرانهی چاههای
عمیق در کابل با دلسوزی ساکنان این
شهر و مسئولیتپذیری نهادهای مسئول
حکومتی چارهاندیشی نشود ،کابل خیلی
زود دیگر آغوشی برای زیستن ندارد.

حفاظت از غرینظامیان و کارمندان خدمات برشدوستانه نباید منتظر نتایج صلح باشد
اطالعات روز :اتحادیه اروپا و دولت
افغانستان در یک بیانیهی مشترک گفتهاند
که حفاظت از غیرنظامیان ،تأسیسات
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
دربارهی حقوق بشر ،حکومتداری خوب
و مهاجرت صادر شده ،آمده است که تنها
توقف فوری خشونتها میتواند سبب
اعتماد به جدی بودن ارادهی طالبان برای
توافقات سیاسی و ختم جنگ به حساب
آید.
دو طرف در این بیانیه نسبت به ادامهی
صعودی خشونتها «به شدت» ابراز
نگرانی» کرده و افزایش کشتار هدفمند

کارمندان رسانهها ،فعاالن جامعه مدنی
و مجریان قانون که مدافعان ارزشهای
دموکراتیک و جامعهی باز هستند ،را
محکوم کردهاند.
طبق این بیانیه ،اتحادیه اروپا از دولت
افغانستان خواسته است که امنیت این افراد
را تأمین و در مورد قتلهای هدفمندی که
تا کنون انجام شده ،بهصورت دقیق تحقیق
کرده ،عامالن را محاکمه و از اقدامات انجام
شده بهصورت کامل به مردم اطالعرسانی
کند.
اتحادیه اروپا همچنان احترام و ترویج حقوق
بشردوستانه بینالمللی را حیاتی خوانده و
از طرفهای درگیر در جنگ افغانستان
خواسته است که بهخاطر حفاظت از
غیرنظامیان ،این حقوق را رعایت کنند.

همین طور ،در این بیانهی مشترک آمده
است که نمایندگان زنان ،جوانان ،اقلیتها،
افراد دارای معلولیت ،مهاجرین و قربانیان
جنگ در گفتوگوهای صلح حضور داشته
باشد .همچنان در این بیانیه بر حفظ و
تقویت دستآوردهای  ۲۰سال گذشته
تأکید شده است.
در زمینهی حکومتداری خوب ،اتحادیه
اروپا و دولت افغانستان بر انتخابات آزاد،
عادالنه ،معتبر ،شفاف و فراگیر تأکید کرده
و گفتهاند که چنین انتخاباتی میتواند
سبب انتقال مشروع قدرت شود.
مهاجرت ،مبارزه با پولشویی و تمویل
تروریزم ،تطبیق قانون بر عامالن خشونت
علیه زنان و کودکان و مبارزه با تبعیض
علیه اقلیتهای مذهبی از دیگر موضوعات

مطرح شده در سومین نشست گروه کاری
اتحادیه اروپا و دولت افغانستان بوده است.
سومین نشست گروه کاری ویژه اتحادیه
اروپا و دولت افغانستان در مورد حقوق
بشر ،حکومتداری خوب و مهاجرت روز
چهارشنبه ( ۶حوت) بهصورت آنالین
برگزار شد .پائولو پمپلونی ،معاون بخش
آسیا  -پسیفیک و خدمات خارجی اروپا
و میرویس ناب ،معین سیاسی وزارت
خارجهی افغانستان ریاست مشترک این
نشست را بر عهده داشتهاند.
نشست بعدی گروه کاری اتحادیه اروپا
و دولت افغانستان در مورد حقوق بشر،
حکومتداری خوب و مهاجرت قرار است
سال آیندهی میالدی در شهر کابل برگزار
شود.

سه عضو خانوادهی بسمهللا عادل ایماق ،مدیرمسئول پیشنی رادیو «صدای غور» تریباران شدند
اطالعات روز – هرات :شماری از خبرنگاران محلی در والیت غور تأیید میکنند که
سه تن از بستگان بسماهلل عادل ایماق ،مدیرمسئول پیشین ایستگاه رادیویی «صدای
غور» تیرباران شدهاند.
نجیباهلل نظری ،یکی از خبرنگاران محلی غور به روزنامه اطالعات روز گفت که دو
شب پیش (پنجشنبه ۸ ،حوت) مردان مسلح ناشناس بر خانه بسماهلل عادل ایماق
در منطقهی «تیغه تیمور» در  ۱۵کیلومتری غرب شهر فیروزکوه ،مرکز این والیت
حمله کردهاند.
آقای نظری همچنان گفت که در این رویداد در نخست دو نفر از جمله برادر و
برادرزاده  ۱۳ساله بسماهلل عادل ایماق زخمی شده بودند .به گفتهی او ،زمانی که پسر
کاکای ایماق میخواست زخمیان را به شفاخانه منتقل کند ،در مسیر راه از سوی

افراد مسلح ناشناس کشته شده است .در این رویداد پنج نفر دیگر زخمی شدهاند.
این خبرنگار محلی افزود که زخمیان برای درمان به شفاخانه مرکزی غور منتقل
شدهاند.
با این حال ،منابع امنیتی در غور تا کنون در این باره چیزی نگفتهاند ،اما یک منبع
معتبر حکومتی وقوع این رویداد را در صحبت با روزنامه اطالعات روز تأیید کرده
است.
حیاتاهلل عادل ،برادر بسماهلل عادل به روزنامه اطالعات روز گفت که طالبان بر منزل
مسکونیشان حمله کردهاند.
فرد یا گروهی نیز هنوز مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است .طالبان نیز تا
کنون در این باره چیزی نگفته است.

«حکومت قتل اعضای خانوادهی بسمهللا عادل ایماق را برریس کند»
کمیته مصونیت خبرنگاران افغان حملهی
افراد مسلح ناشناس بر اعضای خانوادهی
بسماهلل عادل ایماق ،مدیرمسئول پیشین
رادیو صدای غور را محکوم کرده و
از حکومت محلی و نهادهای امنیتی
خواسته است که این قضیه را بهصورت
جدی تحقیق و عامالن آنرا بازداشت و
مجازات کنند.
در اعالمیهی کمیته مصونیت خبرنگاران
افغان همچنان از حکومت خواسته شده
است که از اعضای خانوادهی آقای ایماق
حفاظت کند.
از سوی هم ،این کمیته گفته است که از

حکومت افغانستان خواستار تحقیق جدی
قتل بسماهلل عادل ایماق شده بود ،اما «نه
تنها هنوز در مورد عامالن قضیهی مذکور
معلوماتی در دست نیست ،بلکه اکنون
خانوادهی شهید عادل مورد حملهی
مسلحانه قرار گرفته است».
این کمیته افزوده است که حکومت محلی
و نهادهای امنیتی باید در مورد قتل ایماق
و خانوادهاش اطالعات ارائه کنند.
همزمان با این ،کمیته مصونیت خبرنگاران
افغان در مورد امنیت و مصونیت
خبرنگاران و اعضای خانواد هیشان شدیدا
ابراز نگرانی کرده است.

به گفتهی این کمیته ،موج جدید قتلهای
هدفمند خبرنگاران که در ماه نوامبر سال
گذشتهی میالدی آغاز شد ،نه تنها امنیت
تمام خبرنگاران را به خطر انداخته ،بلکه
بر توانایی خبرنگاران و رسانهها در تولید
موثر خبرها و دیگر محتوای رسانهای
تأثیر منفی گذاشته است.
بسماهلل عادل ایماق ،مدیرمسئول رادیو
صدای غور در تاریخ  ۱۲جدی از سوی
افراد مسلح ناشناس در غرب شهر
فیروزکوه کشته شد.
امنیـت ملـی کشـور در  ۲۵جـدی اعلام
کـرد کـه عـزتاهلل بیـک ،عضـو شـورای

والیتـی غـور عامـل تـرور بسـماهلل عـادل
ایمـاق بـوده و هنگامـی کـه نیروهـای
این ریاسـت تلاش کردند او را بازداشـت
کننـد ،او بهجـای تسـلیم شـدن ،اقـدام
بـه تیرانـدازی کـرده و سـپس در جریان
درگیـری بـا نیروهای امنیتی ملی کشـته
شـده است.
طی سه ماه اخیر ترورهای هدفمند به
نگرانی جدی جامعه رسانهای کشور
مبدل شده است .خبرنگاران از حکومت
میخواهند که در کنار تأمین امنیت،
عامالن ترور و قتل خبرنگاران را بازداشت
کند.

شاهراه سالنگ بهروی موترهای باربری مسدود شد
اطالعات روز :ریاست حفظ و مراقبت از سالنگها اعالم کرده است که به دلیل
برفباری در سالنگهای شمالی و جنوبی ،شاهراه ب ه روی موترهای باربری نوع
«تریلر» مسدود شده است.
در اعالمیهی این ریاست که دیروز (جمعه ۸ ،حوت) منتشر شده ،آمده است که
برفباری در سالنگهای شمالی و جنوبی از بعد از ظهر دو روز پیش تا حوالی ساعت
 ۲:۰۰بعد از ظهر دیروز بهصورت وقفهای ادامه داشته است.
به نقل از اعالمیه ،برفباری فعال متوقف شده و هوا در سالنگ شمالی نیمهابری
و در سالنگ جنوبی آفتابی است .احتمال بارش برف در  ۲۴ساعت آینده نیز ۲۵
درصد پیشبینی شده است.
همچنان گفته شده است که تنها موترهای مسافربری میتوانند همراه با زنجیر

«چین» و رعایت مقررات ترافیکی از این مسیر رفتوآمد کنند.
ریاست حفظ و مراقبت از سالنگها 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.
از رانندگان همچنان خواسته شده است که هنگام عبور از این مسیر مقررات
ترافیکی و راهنمایی موظفین را رعایت و از سبقتجویی و توقف در داخل تونلها
و گالریها جلوگیری کنند .شاهراه سالنگ از بزرگترین شاهراههای افغانستان
است که کابل را با دستکم  ۹والیت در شمال این کشور وصل میکند .شاهراه
سالنگ همه ساله در فصل زمستان هر از گاهی به دلیل بارش برف سنگین و وقوع
برفکوچها در سالنگهای شمالی و جنوبی مسدود میشود.

مشاور امنیت ملی:

برای جلوگریی از خشونت طالبان از تحر یمهای شورای امنیت سازمان ملل استفاده شود
اطالعات روز :حمداهلل محب ،مشاور
امنیت ملی کشور گفته است که طالبان
به خشونتها بیسابقه علیه حکومت و
جامعه روی آورده و رهبری این گروه،
با سفرهای خارجی ،از میز مذاکره طفره
میروند.
آقای محب این اظهارات را دو روز پیش
(پنجشنبه ۷ ،حوت) در کمیته تعزیرات
شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح
کرده است .این کمیته از سال ۱۹۸۸
میالدی به این طرف تعزیرات شورای
امنیت سازمان ملل متحد بر طالبان را
نظارت میکند .ریاست این کمیته را

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 میکنند و علیرغم
آزادی از زندان به جنگ بر میگردند .او
تأکید کرده است که در چنین وضعیت،
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل
بسیار مهم است.
از سوی هم ،مشاور امنیت ملی کشور گفته
است که افغانستان با متحدان کلیدیاش
و نیز اعضای شورای امنیت سازمان ملل
متحد کار میکند تا مطمیین شود که
تحریمها باعث تقویت تالشهای صلح و

جنبشهای صلحآمیز در افغانستان شده
و برای جلوگیری از خشونت طالبان از آن
استفاده شود.
رییسجمهور اشرف غنی نیز در اواخر
ماه عقرب سال جاری در نشست شورای
امنیت سازمان ملل متحد که دربارهی
روند صلح افغانستان برگزار شد ،گفته بود
که اجرای تحریمها بهحیث یک ابزار برای
موفقیت مذاکرات با طالبان مهم است.
رهبران گروه طالبان از سالها به این
طرف زیر تحریمها و تعزیرات سازمان
ملل متحد و شماری از اعضای این نهاد
قرار دارند .این گروه بارها خواستار رفع

تحریمها براساس توافقنامهی امریکا –
طالبان شدهاند.
مشاور امنیت ملی درحالی بر استفاده از
تحریمهای سازمان ملل بر طالبان برای
جلوگیری از خشونت تأکید کرده است که
خشونتها در سراسر کشور افزایش یافته
و هر روز از نظامیان و غیرنظامیان قربانی
میگیرد.
همزمان با افزایش خشونتها ،مذاکرات
صلح میان هیأتهای مذاکرهکنندهی
جمهوری اسالمی افغانستان و گروه
طالبان در دوحه نیز به بسیار ُکندی پیش
میرود.
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داکتر امیرخان ،الجزیره
مترجم :جلیل پژواک

از سه ماه به اینسو در کلینیکم بیماران را
در برابر کووید 19واکسینه میکنم .برخی
از آنها در مورد این واکسنها پرسشهایی
دارند که البته من با کمال خرسندی پاسخ
میدهم .اکثریت آنها از اینکه واکسن
در اختیارشان قرار میگیرد احساس
خوشبختی میکنند.
امـا حـاال بـه نظـر میرسـد دیـدگاه
بدبینانـهای در مـورد واکسـنهای کرونـا
درحـال ظهـور اسـت .هنگامـی کـه مـا بـا
بیمـاران بـرای تعییـن وقـت واکسنشـان
تمـاس میگیریـم ،برخـی از آنهـا
میگوینـد که نمیخواهند واکسـینه شـوند
زیـرا کسـانی را میشناسـند کـه پـس از
دریافـت واکسـن دچـار عـوارض جانبی آن
شـد هاند.
در مطالعهای در استرالیا که در آن
پژوهشگران نگرانیهای مربوط به واکسن
کووید 19را بررسی کردند 10 ،درصد از
افراد موردمطالعه «عوارض جانبی بالقوه»
واکسن را دلیل خودداری شان از دریافت
واکسن عنوان کردند.
اولینبـار نیسـت کـه مـن ایـن نگرانـی را
میشـنوم .هرسـال کـه کارزار واکسـن
آنفلونـزا آغـاز میشـود ،همـواره گروهـی
از افـراد پیـدا میشـوند کـه ایـن واکسـن
را نمیخواهنـد ،زیـرا بـه قـول خودشـان
آخریـن باری کـه واکسـن آنفلونـزا دریافت
کـرده بودنـد ،دچـار عالئم خفیـف «آنفلونزا
ماننـد» شـده بودنـد.
ابتـدا بایـد بگویـم کـه مشـاهده عـوارض
جانبـی جزئـی پـس از دریافـت هـر
واکسـنی ،یـک امـر شـایع اسـت و در مورد
واکسـنهای جدیـد کوویـد 19نیـز همیـن
امـر صدق میکنـد .مطالعهای کـه روی 40
هـزار کارمنـد صحـی کـه «واکسـن فایزر»
دریافـت کـرده بودنـد ،انجـام شـده ،نشـان
داد کـه از هـر  4نفـر یک نفر دچـار عوارض
جانبـی جزئـی پـس از دریافت این واکسـن
شـده اسـت .هیچیـک از ایـن عالئـم جدی
نبـوده و همـه عمـر کوتاهـی داشـتهاند.
شـایعترین عـوارض جانبـی گزارششـده
پس از دریافت واکسـن فایـزر ،درد در محل
تزریـق ،تب خفیف ،لرز ،سـردرد ،خسـتگی
و دردهـای عضالنـی اسـت.
ایـن عـوارض مانـدگار نیسـت و نشـانهای
از واکنـش سیسـتم ایمنـی بـدن شـما در
برابـر واکسـن به شـمار مـیرود .ایـن عالئم
نشـاندهنده عفونت ناشـی از ویروس کرونا
نیسـت ،زیـرا واکسـنهای کوویـد 19حاوی
ایـن ویـروس نیسـتند و بنابرایـن امـکان
نـدارد بـا دریافـت واکسـن بـه کوویـد19
مبتلا شـوید .در عـوض ایـن واکسـنها
حـاوی تکههـای ریـز مـواد ژنتیکـی اسـت
کـه بـه بـدن شـما میآمـوزد در صـورت
تمـاس چگونـه بـا ویـروس کرونـا مقابلـه
کند .
هنگامـی کـه واکسـن بـه شـما تزریـق
میشـود ،سیسـتم ایمنـی بـدن شـما
تشـخیص میدهـد کـه آنچـه بـه شـما
تزریق شـده مواد «بیگانه» اسـت و بنابراین
سـعی میکنـد بـا آن مبـارزه کنـد .بـرای
ایـنکار پیامرسـانهای خون شـما موسـوم
بـه «سـیتوکین» در برابـر واکسـن واکنـش
نشـان داده و بـه سیسـتم ایمنی بدن شـما
سـیگنال میفرسـتد کـه وارد عمـل شـود.
وقتی سطح سیتوکین در بدن شما افزایش
مییابد ،اثر التهابی مالیمی بر رگها و
بافتها دارد و باعث واکنشهایی مانند
باالرفتن درجه حرارت بدن ،درد عضالنی
و لرز میشود .فرضیهای وجود دارد که
افراد جوان در مقایسه با افراد مسن
بیشتر احتمال دارد پس از دریافت واکسن
کووید 19عوارض جانبی آنرا گزارش دهند،
زیرا سیستم ایمنی بدن افراد جوان در
مقایسه با افراد مسن قویتر عمل میکند.
با اینحال اگر شما واکسینه شدهاید اما
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آنچه ابید درابره واکسنهای کروان بدانیم

عوارض جانبی آنرا تجربه نمیکنید ،به این
معنا نیست که سیستم ایمنی بدن شما کار
نمیکند .سیستم ایمنی بدن ما انسانها
بسیار متغیر است و بنابراین پیونددادن
شدت عوارض جانبی واکسن با کارآیی یا
عدم کارآیی پاسخ ایمنی بدن غیرممکن
است .امکان دارد شما یک واکنش ایمنی
خوب نسبت به واکسن داشته باشید اما
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،
احتماال بیشتر از دیگران با عوارض جانبی
ناشی از دریافت واکسن روبرو خواهید شد.
در این مطالعه  33درصد افرادی که قبال به
کرونا مبتال شده بودند ،پس از دریافت اولین
دوز واکسن کووید 19عوارض جانبی «خفیف
در کل بدن» مانند خستگی ،سردرد و لرز
را گزارش دادند .در مقایسه فقط  19درصد
افرادی که قبال به کرونا مبتال نشده بودند،
پس از دریافت اولین دوز واکسن عوارض
جانبی آنرا گزارش دادند .پژوهشگران
میگویند که این امر شاید تأثیر پاسخ ایمنی
مطلوب بدن در بین گروهی باشد که قبال به
کووید 19مبتال بودهاند ،اما تأکید دارند که
تحقیقات بیشتری باید در این مورد انجام
شود.
من به عنوان یک پزشک پس از مشاهده
آسیبهایی که کووید 19بر بیمارانم وارد
کرد ،معتقدم که وقتی پای محافظت از خود
و عزیزانتان در برابر این بیماری کشنده در
میان باشد ،عوارض جانبی جزئی هزینهای
نیست که روی دوش تان سنگینی کند.
ی در یادگیری ،کووید 19و
ناتوان 
واکسنهای آن
پژوهشهای تازه نشان میدهد که افرادی
که دچار ناتوانی در یادگیری هستند شش
برابر بیشتر از دیگران در معرض مرگ
ناشی از کووید 19قرار دارند .افراد جوانتر
(بین  18تا  34سال) که دچار اختالالت
یادگیری هستند بیشتر در معرض خطر قرار
دارند .احتمال مرگ این افراد در اثر ابتال
به کووید 19حدود  30برابر بیشتر از افراد
همسن و سال شان است.
ایـن آمـار تکاندهنـده اسـت و در بسـیاری
کشـورها منجـر بـه شـکلگیری گروههایـی
شـده اسـت کـه از دولتهاشـان میخواهند
هنگامی که واکسن به شما
تزریق میشود ،سیستم ایمنی
بدن شما تشخیص میدهد که
آنچه به شما تزریق شده مواد
«بیگانه» است و بنابراین سعی
میکند با آن مبارزه کند .برای
اینکار پیامرسانهای خون شما
موسوم به «سیتوکین» در برابر
واکسن واکنش نشان داده و به
سیستم ایمنی بدن شما سیگنال
میفرستد که وارد عمل شود.

ناتوانی در یادگیری به معنای ضعف چشمگیر توانا�یی فرد در درک اطالعات
جدید یا پیچیده و ناتوانی او در یادگیری مهارتهای جدید است .همچنین
ناتوانی در یادگیری ارتباط مستقیم با ضعف در توانا�یی مقابله مستقل با
دشواریها دارد و بر رشد فرد تأثیر ماندگار میگذارد .این بدان معناست که
افراد مبتال به اختالالت یادگیری معموال مدیریت مهارتهای اساسی روزمره
زندگی را دشوارتر مییابند و برای بسیاری از کارها از جمله برقراری ارتباط،
مدیریت پول و یا مراقبت از خودشان ،به حمایت دیگران متکی اند.

افـراد دچار اختالالت یادگیـری را در کارزار
واکسیناسـیون کوویـد 19اولویـت دهنـد.
بـرای مثـال در بریتانیـا ،در حـال حاضـر
فقط کسـانی کـه در رده اختالالت یادگیری
«شـدید» قـرار دارند ،برای دریافت واکسـن
کوویـد 19در اولویـت قـرار دارند.
بـا اینحـال بسـیاری از گروههـای فعـال
حقـوق افـراد دچـار اختلاالت یادگیـری
میگوینـد کـه تعریـف اختلاالت یادگیری
خفیـف ،متوسـف و شـدید بسـیار مبهـم
اسـت و بـه ایـن دلیـل بسـیاری از افـراد
دچـار اختلاالت یادگیـری در معرض خطر
قـرار میگیرنـد.
نگرانکنندهتر از آن ،در مقالهای که این
هفته در گاردین در مورد بریتانیا منتشر
شد ،آمده است که دولت بریتانیا تعدادی
دستورات «عدم احیا» را طی همهگیری در
مورد افراد دارای اختالالت یادگیری صادر
کرده است.
ناتوانی در یادگیری به معنای ضعف چشمگیر
توانایی فرد در درک اطالعات جدید یا
پیچیده و ناتوانی او در یادگیری مهارتهای
جدید است .همچنین ناتوانی در یادگیری
ارتباط مستقیم با ضعف در توانایی مقابله
مستقل با دشواریها دارد و بر رشد فرد
تأثیر ماندگار میگذارد .این بدان معناست
که افراد مبتال به اختالالت یادگیری معموال
مدیریت مهارتهای اساسی روزمره زندگی
را دشوارتر مییابند و برای بسیاری از کارها
از جمله برقراری ارتباط ،مدیریت پول و
یا مراقبت از خودشان ،به حمایت دیگران
متکی اند.
افراد دچار اختالالت یادگیری از نظر صحی
در این همهگیری بیش از همه آسیب
دیدهاند .برای مثال در انگلستان افراد دچار
اختالل یادگیری به طور میانگین  20سال
زودتر از افراد عادی میمیرند و بسیاری
از این مرگها اگر دسترسی این افراد به
مراقبتهای بهداشتی بهبود مییافت ،قابل
جلوگیری بودند.
مشـکالتی کـه افـراد دارای اختلاالت
یادگیـری بـا آن مواجه هسـتند ،عبارتند از:
نگـرش منفی کارمنـدان بهداشـت و درمان
بـه آنهـا ،خدمـات پراکنـده و هماهنگـی
ضعفیـف بیـن نهادهـای مسـئول ،کوتاهـی
ارائهدهنـدگان مراقبتهـای بهداشـتی در
اتخـاذ تمهیـدات معقـول بـرای فـرد دچـار
اختلال بـه گونـهای که هنـگام دسترسـی
بـه مراقبتهـای بهداشـتی در معـرض
آسـیب نباشـد و فقـدان درک نیازهـا افـراد
دارای اختلاالت یادگیـری.

کدام واکسن بهتر است؟
پاسخدادن به پرسشها در مورد ویروس
کرونا و واکسنهای فعلی برای آن به شغل
دوم من تبدیل شده است .تأییدکردن
اینکه این واکسنها حاوی هیچ فرآورده
حیوانی نیست ،یا مکررا توضیحدادن اینکه
هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد
واکسنهای تأییدشده روی باروری تأثیر
میگذارد ،بخشی از برنامه روزمره من شده
است.
هفتـه گذشـته هنگامـی کـه یـک
آقـای  70سـاله را واکسـن Oxford-
 AstraZenecaمـیزدم ،بـه مـن گفـت:
«دکتـر خان مـن ایـن یکـی را نمیخواهم.
واکسـن فایـزر میخواهـم».
این حرف باعث تعجب من شد زیرا در کل،
افرادی که به کلینیکهای واکسیناسیون
میآیند ،واکسن میخواهند و هرکدام را که
پیشنهاد شود ،دریافت میکنند.
از او پرسیدم« :چرا؟»
گفت« :خب دکتر ،شنیدهام که فایزر بهتر
است».
اما حقیقت ماجرا این بود که ما فقط واکسن
 Oxford-AstraZenecaرا در انبار
کلینیک داشتیم .ما هیچ کنترلی بر اینکه
چه چیزی به ما تحویل داده میشود نداریم
و در حقیقت ،ما فقط از اینکه واکسن هست
و مردم دریافتش میکنند خوشحالیم.
از او پرسیدم« :منظورت چیست که فایزر
بهتر است؟»
او گفت« :خب ،یکی از دوستانم به من
گفت که واکسن فایزر زده و اینکه این یکی
بهترین است».
هرچند که بیمار بعدی در صف دریافت
واکسن منتظر بود ،اما میخواستم به این آقا
اطالعات صحیح بدهم.
برایش توضیح دادم که همه واکسنهایی
که توسط مراجع تنظیمکننده به صورت
قانونی تأیید شدهاند ،آزمایشهای قوی را
پشت سر گذاشتهاند و در برابر نوع متفاوت
ویروس که اکنون باعث ایجاد بیماری در
انگلیس میشود ،مؤثر واقع شدهاند .پس
از توضیحات بسیار او سرانجام واکسن را
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 زدهام از اینکه واکسـن
دریافـت کـرده بودنـد ،سـپاسگزار بودنـد.
گرچـه تعـداد جانباختـگان مـا از ویـروس
کرونـا بـه طـرز غمانگیـزی در بریتانیـا بـاال
بـوده اسـت ،امـا خوششـانس هسـتیم کـه

در رونـد واکسیناسـیون پیشـگام هسـتیم.
بسـیاری از کشـورها هنـوز در تأمیـن
واکسـن موردنیازشـان مشـکل دارنـد و
بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه هنوز
واکسیناسـیون را شـروع نکردهانـد و بـری
واکسـن بـه سـازمانهایی ماننـد سـازمان
جهانـی بهداشـت متکـی هسـتند.
مـن بـه ایـن بـاورم کـه هـر واکسـنی را که
به شـما پیشـنهاد شـود باید اسـتفاده کنید.
اگـر ایـن واکسـن توسـط تنظیمکننـده
داروهای شـما تأیید شـده باشـد ،از شما در
برابـر عالئم جـدی ویروس کرونـا محافظت
میکنـد .مراجـع مسـئول واکسـنها را بـا
توجـه بـه گونـه ویروسـی کـه در منطقـه
شـما درحـال گـردش اسـت ،تجویـز
میکننـد تـا مؤثـر واقـع شـود .گفته شـده
اسـت کـه اگـر گونـه جدیـد ویروس شـایع
شـود ،تولیدکننـدگان واکسـن میتواننـد
واکسـنهای موجـود را در مـدت زمـان
نسـبتا کوتـاه تغییـر دهنـد تـا در برابـر نوع
جدیـد ویـروس نیـز مؤثـر باشـد.
در آینده شاید واکسنهای تقویتکننده
الزم شود ،اما در حال حاضر اگر واکسن
در اختیار شما قرار گرفت خودتان را
خوششانس حساب کنید .بسیاری از مردم
در سراسر جهان مدتها برای دریافت سهم
خودشان از واکسن در انتظار باقی خواهد
ماند.
خبر خوب :آزمایش واکسن Oxford-
 AstraZenecaروی کودکان آغاز
میشود
تعطیلـی مکاتـب سراسـر جهـان یکـی از
بزرگتریـن آسـیبهای قرنطینـه ناشـی
از همهگیـری بـه شـمار میآیـد .کـودکان
آمـوزش حیاتـی و همچنیـن فرصـت
تعاملات اجتماعـی مهم را از دسـت دادند.
در ایـن مـوارد معمـوال کودکانی کـه قبل از
همهگیـری بـه دلیـل محرومیـت اجتماعی
و سـایر دالیـل اجتماعی-اقتصـادی آسـیب
دیـده بودنـد ،بـا آغـاز همهگیـری و
قرنطینـه ناشـی از آن ،بیشـترین ضربـه را
خوردنـد .بازگشـایی مکاتـب یـک ضـرورت
حیاتـی اسـت زیـرا اگـر مکاتـب همچنـان
تعطیـل بماننـد ،نسـلی از کـودکان مـان
بقیـه عمرشـان را بـا افـت تحصیلی سـپری
خواهنـد کـرد.
اکنـون «انسـتیتوت ملـی تحقیقـات
بهداشـت» مطالعـهای را کـه توسـط
دانشـگاه آکسـفورد اجـرا میشـود ،تمویـل
میکندکـه در آن واکسـن Oxford-
 AstraZenecaروی  240فـرد  6تـا
 17سـاله آزمایـش خواهـد شـد .در ایـن
آزمایـش بـه نیمی از ایـن کودکان واکسـن
 Oxford-AstraZenecaو بـه نیمـی
دیگر واکسـن دارونما داده میشـود .سـپس
آنهـا از نظـر واکنـش سیسـتم ایمنی بدن
شـان و هرگونـه عـوارض جانبـی پـس از
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 میدهد
کـه ایـن واکسـنها میتوانـد بـه کاهـش
انتقـال ویـروس و همچنیـن کاهش شـدت
بیمـاری ناشـی از آن کمـک کنـد ،میتواند
بـه مـا کمـک کنـد گام دیگری در راسـتای
پایـاندادن بـه قرنطینه و بازگشـت کودکان
مـان بـه مکتـب برداریـم.
سوال :چه کسی نباید واکسینه شود؟
واکسنهای موجود کووید 19برای اکثریت
قریب به اتفاق مردم بیخطر است ،اما
مقامات بهداشتی بریتانیا اعالم کردهاند
که هرکسی که حساسیت شدید به عناصر
سازنده این واکسنها داشته باشند ،نباید
آنرا دریافت کنند .همچنین توصیه شده
است که افرادی که در مرحله آزمایشی
واکسن کرونا شرکت داشتهاند ،باید قبل از
دریافت واکسن نهایی ،با تیمی که آزمایش
را انجام داده صحبت کند ،زیرا ممکن است
از قبل در مرحله آزمایش ،این واکسن را
دریافت کرده باشد.

گفتوگو
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حسینعلی کریمی

محسن حسینی متولد  ۱۳۵۳والیت کابل
است .هفت ساله بود که آواره ایران شد.
از کودکی نقاشی میکرد .بعدها گرافیک و
گاهی هم کاریکاتور کار کرده است .لیسانس
کارگردانی فیلم و انیمشن از تهران دارد.
تاکنون هشت فیلم کوتاه انیمشن ،چهار
مستند و دو فیلم کوتاه داستانی ساخته است.
مدرس و کشانهای انیمشن ،برنامهسازی
تلویزیونی ،نمایشگاههای گروهی و انفرادی،
ساخت گرافیکهای تلویزیونی و فیلمهای
تبلیغاتی از دیگر فعالیتهای اوست .او اکنون
در ناروی زندگی میکند.
پرسش :نمیدانم گونهای از سینما ،تحت
عنوان سینمای صلح وجود دارد یا نه؟
منظورم از گونه این است که مثال یک ژانر
دارای مختصات .بنابراین شاید بشود ابتدا
کمی کلیتر بحث کرد و در مورد جایگاه
و نسبت هنر با جامعه صحبت کرد ،اینکه
چه رویکردهایی نسبت به هنر وجود دارد.
حداقل دو رویکرد هنر برای هنر و هنر در
خدمت تعهد اجتماعی را میتوان نام برد
و برای برقراری نسبتی بین هنر و مقوالت
پیرامونی ،آن رویکرد دوم به کار ما بیاید،
در مجموع شاید بشود چنین پرسید که چه
نسبتی بین هنر و مسائل پیرامون ما وجود
دارد؟
پاسخ :هنر پیش از هر چیزی بیان حاالت
روحی و درک و دریافت هنرمند از هستی
است .طبیعی است که هنرمند در خال
زندگی نمیکند .هر اثری که آفریده میشود
برخاسته از دنیای پیرامون ما است که در
دنیای درون هنرمند پاالیش یافته است.
پیکاسو یک اثر دارد بهنام گرونیکا .موضوع
این تابلو جنگ است ،جنگ یک فاجعه
اجتماعی است .نقل شده زمانی که یکی از
افسران المان نازی از پیکاسو میپرسد که
این تابلو کار شماست؟ پیکاسو در جواب
میگوید :نه ،کار شماست.
پرسـش :همانطـور کـه شـما گفتیـد هنر
پلتفرمـی اسـت برای بیـان حـاالت روحی و
دریافـت هنرمنـد از جهـان و هسـتی .شـاید
ایـن طـور بهنظـر برسـد کـه رابطـهی آن
بیشـتر بـا فـرد تعریـف میشـود تـا جامعـه.
آیـا میتوانیـم بـرای هنـر رسـالت اجتماعی
قائل شـویم؟
پاسخ :رسالت اجتماعی در هنر مسأله ذاتی
نیست .یعنی این طور نیست که هنرمند
یک رسالت و وظیفهی ویژه داشته باشد
که بار مسئولیتش را نسبت به دیگر افراد
جامعه سنگینتر کند .یا اینکه هنر نقش
خطکش را داشته باشد و هر پدیدهای
را به دو گروه خوب و بد تقسیم کند و
در جایگاه معلم بنشیند و نصیحت کند و
یا قاضی شود و حکم صادر کند .آنچه که
بهنظر من مهم است ،این است که باید خود
هنرمند مسئولیت اجتماعی داشته باشد
اما این مسئولیت اجتماعی چیزی نیست
که هنرمند را از سایر انسانها متمایز کند.
چرا که مسئولیت اجتماعی در یک جامعه
آرمانی به دوش همه است .شعرهای حافظ
بیانگر احساس و احوال شخصی اوست.
از این منظر اگر به حافظ نگاه کنیم او را
شخصی میبینیم دلخوش و عاشق که
هیچ دغدغهی اجتماعی ندارد .انگار حافظ
در یک مدینه فاضله زندگی میکرده .اما
از سوی دیگر هم به حافظ باید نگاه کرد.
توده مردم اشعار حافظ را به این دلیل
نمیخوانند که مثل حافظ شعر بگویند ،به
این دلیل میخوانند که از آن لذت ببرند.
اما در دنیای امروز وصف گل و بلبل تنها
کارکرد هنر نیست .میخواهم بگویم که نباید
اینها را بهصورت مطلق دید و ارزشگذاری
کرد .چرا که برداشت از هنر در طول سالیان
دراز تغییر کرده است .یک زمانی چرمگری،
نجاری ،صحافی ،کاشی کاری  ...را هنر
بهحساب میآوردند .ولی امروزه این ها «فن»
هستند؛ فنهای کارکردگرا که جنبه تزیینی
دارند .من هرچقدر فکر میکنم نمیتوانم
درک کنم که چرمگری چطور میتواند
هنر باشد و مسئولیت اجتماعی هم داشته
باشد .هنر باید احساسات ما را قلقلک بدهد.
حاال چه غم باشد چی شادی و یا هر حس
دیگر .مهمترین کار هنر دقیقا همین است؛
هدفگیری احساسات آدمها .اما این تحریک
احساسات کافی نیست تا ما اثری را هنری
بنامیم .وقتی یک هنرمند یک فاجعه انسانی

سیمنای صلح؛

روایت خلق انسان
()1
اندیمشند
گفتوگو با محسن حسینی،
فیلمساز و منتقد سینما

را بیان میکند ،مخاطب از آن لذت میبرد،
مخاطب از اصل تراژدی لذت نمیبرد چون
ذاتا زشت است ،بلکه تحت تأثیر شیوهی
بیان هنرمندانه آن قرار میگیرد .بنابراین
شاید این گونه گفت که آنچه با «انسان»
و «ارزشهای انسانی» سروکار داشته باشد،
میتوانیم به آن هنری بگوییم که روی
جامعه اثر میگذارد.
مهمتریـن نتیجـه ایـن اثرگـذاری
«اندیشـیدن» اسـت .یعنـی مخاطـب
در مواجهـه بـا یـک اثـر هنـری وادار بـه
اندیشـیدن میشـود 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
دارد و رسـالتش خلـق انسـان اندیشـمند
اسـت .امـا بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه
یـک اثر هنـری در نهایت سـاخته و پرداخته
یـک فرد اسـت کـه از خلق ان لـذت میبرد.
هرچنـد توصیـف رنـج انسـانها باشـد.
پرسش :بهلحاظ تاریخی از چه زمانی و به
چه صورت هنر توانسته با محیط پیرامون
خود نسبت برقرار کند؟
پاسخ :آنچه که تاکنون در منابع تاریخ هنر
آمده ،نقاشیهایی بر دیوار غار «السکو» در
فرانسه است .قدمت این نقاشیها را بین
پانزده تا سی هزار سال تخمین میزنند.
واضح است که این اثار معنی و مفهومی
را که هنر امروز دارد ،ندارند .بیشتر
یادداشتنگارههایی هستند از صحنهی شکار
و درگیری با حیوانات ولی به هر صورت
بیان این مسأله است که انسان دوست دارد
تجربیات خود را از محیط پیرامون خودش
ثبت کند و به دنبال زبان مشترکی میگردد
تا آنها را با دیگران شریک سازد .آنچه را که
ما امروزه هنر مینامیم برای انسان غارنشین
بیشتر جنبه فردیت داشته است .شاید به
همین دلیل است که موسیقی را هنر اول
میدانند چرا که نه ابزار کار داشت و نه زبان،

و برای هر فردی هم در دسترس بوده است.
کافی بود با حنجرهاش آواهایی را تولید کند
و به این وسیله احساسات خود را بیان کند.
اما هنر بهعنوان یک بیان خالقانه و تأثیرگذار
اجتماعی نیازمند به دو تحول بزرگ بود.
یکی ترک زندگی غارنشینی و آغاز تمدن و
دیگری ساختن ابزاری برای خلق اثر.
پرسش :داستان سینما در این میان
کجاست؟ سینما بهعنوان هنری نوپا چگونه
توانسته است با مسائل و موضوعات پیرامون
خود رابطه برقرار کند؟
پاسخ :سینما محصول دوران مدرنیته و
زندگی صنعتی است در ابتدای پیدایش
سینما فقط طبقه متوسط بودند که توان
رفتن به سینما را داشتند .برای آنها این
رفتن به سینما و یا تئاتر یا کنسرت موسیقی
هم نوعی فخرفروشی و تمایزطلبی طبقاتی
بود و هم به نوعی فرار از زندگی کسالتبار
ماشینی .بیجهت نیست که سینما در ابتدا
صرف ابزاری سرگرمکننده تلقی میشد
که توان رقابت با هنر فاخری چون تئاتر
را نداشت .از طرفی خود تولید در سینما
هم کاری پرهزینه و نیاز به سرمایهگذاری
داشت و این بدان معنا بود که بدون سرگرمی
نمیتوان سود کرد و یا سرمایه را باز یافت.
اما جدا از پیشرفت فنی که سینما به سرعت
در حال طیکردن آن بود ،مهمترین عنصری
که وارد سینما شد« ،داستان» بود .کمکم
این اتفاق افتاد که با سینما میتوان قصه
گفت .درست از همین جاست که میتوان
گفت سینما بهعنوان یک هنر و صنعت،
عرضاندام کرد و از همه مهمتر در میان توده
مردم راه یافت و بهعنوان پرمخاطبترین
رسانه جای پایش را بهعنوان هنری نوظهور
محکم ساخت .همهی این ها مدیون قصه
بود .یا قصه واقعی مردم که مستند مینامند
یا باز هم قصه مردمی که زادهی تخیل یک
انسان دیگر است .هرچه که هست این است
که این قصهها از دنیای پیرامون ما میآیند.

دستگاه قدرت همیشه سعی میکند برای پیشبرد اهداف خود از هنر برای
تأثیرگذاری بر تودهها استفاده کند .این قدرت میتواند وابسته به دستگاه
دین یا مذهب باشد یا قدرت سیاسی و یا بنگاههای اقتصادی .دیوارهای
کلیسا پر است از شاهکارها�یی که به سفارش دستگاه دین خلق شدهاند .یا
فیلمها�یی که همواره ساخته میشوند 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.

یکی فیلم جنگی میسازد 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
سرگرمکننده است .یکی دیگر هم
فیلم جنگی میسازد با این هدف
که برای مخاطب احساس نفرت از
خشونت را ایجاد کند.

انسان امروز تشنهی دیدن قصه بود و این کار
را سینما به شکل باورپذیری عرضه میکرد.
پرسش :یکی از مصائب بشری جنگ بوده
است ،بهلحاظ تاریخی هنر بهصورت عام و
سینما بهصورت خاص چه موضعی نسبت به
این پدیده گرفته است؟
پاسـخ :هنـر بـدون احساسـات و عواطـف
انسـانی شـکل نمیگیـرد .جنـگ بهعنـوان
فاجعـه انسـانی ،روح و روان هـر انسـانی چه
در درون آن باشـد و چـه در بیـرون ،آزرده و
رنجـور میسـازد .برای یـک هنرمنـد میزان
ایـن رنـج به حـدی اسـت کـه به وسـیلهای
پنـاه میبـرد تـا ایـن حجـم از درماندگـی
را بیـان کنـد .در واقـع هـدف از خلـق یـک
اثـر بیشـتر آرامـش خـود صاحب اثر اسـت.
اساسـا بحـران ،تـراژدی میآفرینـد و از
تـراژدی داسـتان خلـق میشـود .یعنـی این
خـود جنگ نیسـت کـه قابلیت تبدیلشـدن
بـه اثـر هنـری داشـته باشـد ،بلکـه ایـن
داسـتانهایی اسـت کـه از درون ان بیـرون
میآینـد ارزش بیـان هنرمندانـه را دارنـد.
متأسفانه اگر از این زاویه به فاجعههای
انسانی نظیر جنگ نگاه کنیم همیشه
هنرمندان خوراک کافی در اختیار دارند.
بیشمار قصههایی که از جنگ نوشتهاند،
تابلوهایی که زشتی جنگ را به تصویر
کشیدهاند و آهنگهایی که تحت تأثیر
فجایع جنگ ساخته شدهاند .اما سینما به
لطف درامی که خلق میکند و به کمک ابزار
فنی اعم از صدا و تصویر که در اختیار دارد،
دامنهی مخاطب وسیعی دارد .اگر از هنر
ایدئولوژیک و یا هنری که وابسته به دستگاه
قدرت و حاکمیت است بگذریم ،هنر بهعنوان
بازنمایی خالقانه بحران اجتماعی ،همواره
ضد جنگ بوده.
پرسش :آیا این گزاره درست است که

«هنر و سینما همچون سالحی در دست
جنگافروزان عمل کرده است؟» آیا
مصادیقی برای این گزاره وجود دارد؟
پاسخ :نمیتوانیم این گونه قضاوت کنیم
اگر عوامل دیگر را در نظر نگیریم بهخصوص
درباره سینما که پرمخاطبترین رسانه است.
دستگاه قدرت همیشه سعی میکند برای
پیشبرد اهداف خود از هنر برای تأثیرگذاری
بر تودهها استفاده کند .این قدرت میتواند
وابسته به دستگاه دین یا مذهب باشد یا
قدرت سیاسی و یا بنگاههای اقتصادی.
دیوارهای کلیسا پر است از شاهکارهایی
که به سفارش دستگاه دین خلق شدهاند.
یا فیلمهایی که همواره ساخته میشوند 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 .تهیهکنندگان سینمای
تجاری مینشینند و درست مثل یک شرکت
تولیدی برای کاالی خود بازاریابی میکنند.
میسنجند که چه نوع قصهای خریدار دارد؟
آیا سود دارد یا نه؟ تا مطمئن نشوند کاری
نمیکنند .همین جا است که ممکن است
سراغ دستگاههای قدرت هم بروند .شاید
جالب باشد که مثال بعضی فیلمهای ضد
جنگ که تولید میشوند ،بهعنوان نمونه
در هالیوود ،حمایت دولت امریکا را که خود
یکی از طرفهای جنگ بوده ،به همراه داشته
است .این همراهی قدرت در تولید فیلمی
که نقد علیه خودش است ،بهدلیل بیباوری
آنها به جنگ و یا بیزاری از آن نیست.
گاهی جو جامعه بهشدت ضد جنگافروزی
میشود .سیاستمداران نیاز دارند تا از
سینما بهعنوان یک سوپاپ اطمینان برای
فروکشکردن احساسات مردم استفاده کنند.
این نوع سینما با وجود آنکه ضد جنگ
است اما قصدشان رمانتیک ساختن جنگ
است .تلطیفکردن مسأله «جنگ» است.
ما کشتههای خود را به نمایش میگذاریم
درحالیکه در آن سوی جنگ هم انسانهایی
هستند که کشته شدهاند .برای فهمیدن این
مسأله کافیست به بناهای یادبود سربازان
گمنام نگاهی بیندازیم که در خیلی از شهرها
و کشورها وجود دارند .اینها یکی از هزاران
نمادهای جنگ هستند .در یک جنگ و در
دو جبهه مقابل هم.
بنابراین اصطالح جنگافروزان چیزی است
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که ما میگوییم ،هر جنگی یک دلیلی دارد،
یا اقتصاد است یا مذهب یا خرافات .چیزی
که مهم است همه جنگ خود را مقدس
میپندارند و برای آن به اندازه کافی دلیل و
توجیهات میآورند .در چنین شرایطی از هر
ابزاری برای نشاندادن این قداست استفاده
میکنند از جمله هنر .سینما هم یکی از ابزار
تبلیغات است منتها در این گونه موارد نه
بهعنوان هنر بلکه در نقش یک رسانه .اصالت
هنر ،بیان حقیقت است ،منتها بیان حقیقت
بسیار سخت است .حقیقت این است که هیچ
جنگی مقدس نیست .هنر انسان را بهعنوان
انسان میبیند .انسان را تاریخ ،جغرافیا،
مذهب ،رنگ و یا نژاد نمیبیند .از دید هنر
جنگ برای دوطرف ویرانی و مصیبت است.
پرسش :بگذارید سوال را از این زاویه هم
بپرسم .آیا از هنر و سینما در مقام ابزاری برای
مقابله با خشونت و کشتار استفاده شده است؟
چه مصداقهای برای این ادعا وجود دارد؟
پاسخ :کار هنر همیشه تلطیف روح و روان
انسان بوده است .این کار ممکن نیست جز
تحریک احساسات مخاطب .وقتی ما در مقابل
مجسمهی داوود قرار میگیریم ،تحت تأثیر
شکوه و بزرگی این کار قرار میگیریم ،دیگر
برای ما مهم نیست که سازنده آن میکل آنژ
باشد یا یک کسی دیگر .این احساسات ماست
که تصمیم میگیرند .بعید میدانم کسی از
دیدن خشونت لذت ببرد .برعکس ممکن است
نفرت ایجاد کند ،نفرت هم نوعی احساس
است .برای همین است که ما در فیلمها همراه
قهرمانان قصه گریه میکنیم ،میخندیم و
با آنها همذاتپنداری میکنیم درحالیکه
میدانیم این یک نمایش است ،یک دروغ
است .منتها دروغی که باورپذیر بیان میشود.
کار هنر دقیقا همین است؛ برانگیختگی
احساسات مخاطب .بهعنوان مثال یکی فیلم
جنگی میسازد 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 سرگرمکننده است.
یکی دیگر هم فیلم جنگی میسازد 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
گروگانهایش منتشر کردند .از لحاظ فنی و
سینمایی بسیار عالی کار شده بودند ،تدوین
فوقالعاده داشتند ،تعلیق داشتند ،مشخص
بود که پشت سر این نوع فیلم ها یک ذهن
خالق و البته که بیمار نشسته بود .اما در
نهایت ما چیزی جز یک جنایت نمیدیدیم.
من خودم روحیهی دیدن چنین فیلمهایی
را ندارم .اما میلیونها نفر با شوق و هیجان
تماشا میکردند .واضح است که همهی این
آدمها هوادار ایدئولوژی داعش نبودند بلکه
از آن متنفر بودند .اما همانطور که قبال
هم گفتم خشونت ابزاری سرگرمکننده برای
انسانهاست .این ما هستیم که باید نسبت
خود را با آن روشن کنیم و از خود بپرسیم با
آن چگونه برخوردی باید داشته باشیم.
مناسب است به این نکته اشاره کنم که این
همه شوق و ذوق ما برای دیدن این حجم از
خشونت از کجا میآید؟ 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
را سرزنش کردم که از این رفتار فرزندش
شادمان بود .این مثال را زدم که بگویم این
نوع رفتار ما است که چرخه تولید خشونت
میچرخاند .این بیشعوری جمعی ما است که
حتا کودکان ما از سربریدن لذت میبرند .چرا؟
چون رسانه تبلیغ خشونت میکند .چون برای
رسانه مبارزهی دو انسان در داخل قفس به
مراتب هم سرگرمکنندهتر است و هم مشتری
جذب میکند .چون در خانواده و جامعه هیچ
کس در مقابل این همه خشونت عکسالعملی
نشان نمیدهد .این گونه است که خشونت
امری عادی میشود .کسی که بیماری شکر
دارد ،شیرینی نمیخورد ،این طور نیست که
بهخاطر بیماران ،عرضه شکر را ممنوع کنیم.
رسانه کاالیی تولید میکند و ما حق انتخاب
داریم که یک فیلم از مرگ آدمها ببینیم یا از
زندگی آنها .حاال اگر از این منظر به مسأله
نگاه کنیم ،سینما همیشه بازار برای تولید
خشونت دارد .ولی ما نمیدانیم که انسانهای
بیماری هستیم که این نسخه برایشان خوب
نیست.
ادامه دارد...

افغانستان نباید به عراق سالهای  ۲۰۰۶-۲۰۰۳تبدیل شود
محمدهادی ابراهیمی

چند روز پیش مولوی مجیبالرحمان انصاری ،خطیب نماز
جمعهی هرات ،در سخنرانی خود گفته بود که حمایت از
نظام کنونی گناه کبیره است .او علمایی را که از نظام حمایت
میکنند 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 دستداشتن استخبارات منطقه در
پشت سخنان آقای انصاری ،برای امنیت ملی دستور داده
است تا پروندهی این واعظ هراتی را بررسی کند .جدای
از اینکه نتیجهی بررسیها چه باشد ،این مطلب واضح
است که سخنان مولوی انصاری در آتش بنیادگرایی دمیده
و به سود کشورهای منطقه است ،نه به سود افغانستان.
سخنان مولوی انصاری نتیجهای جز رشد بنیادگرایی و ایجاد
تفرقهافکنی ندارد .چه اینکه این واعظ هراتی بارها باعث
اختالفافکنیهای میان شیعیان و سنیان هرات شده است و
با سخنرانیهای خود ،تخم تفرقه و اختالف را کاشته است.
باید توجه داشت که دود آتشی که از تفرقهافکنی باال
میشود ،تنها به چشم مردم افغانستان میرود .تفرقهافکنی
یک بازنده دارد و چند برنده ،بازندهی آن مردم افغانستان
هستند و برندهی آن کشورهایی که از این تفرقه سود
میبرند .تجربهی کشورهای مختلف ثابت کرده است که
تفرقهافکنی و همینطور بنیادگرایی ،تا چه میزان میتواند
یک کشور را به گرداب بحرانها ببرد و باعث رنج و محنت
مردم شود.
به همین جهت الزم است تا مروری کوتاه بر تاریخ عراق
در سالهای ۲۰۰۳ـ ۲۰۰۶داشته باشیم .عراق یکی از
کشورهایی است که تجربهای بسان افغانستان داشته است و
مرور تاریخ آن میتواند هم برای مردم افغانستان و هم برای
دولتمردان ،عبرتآموز باشد.
نزدیک به ده سال پیش تونی بلر ،نخستوزیر پیشین بریتانیا
در نوشتهای عراق را بخشی از یک مسألهی بزرگتر دانست.
او در این نوشته تالش میکرد تا نشان دهد که چگونه
ل  ،۲۰۰۳باعث ایجاد ناامنی در دیگر
آشوب در عراق سا 
کشورهای خاورمیانه شده است .او در قسمتی از نوشتهی
خود میگوید که عراق ،نه تنها برای منطقه که برای تمام
جهان درسهای زیادی دارد.
به نظر میرسد این سخن تونی بلر همچنان صادق است
و عراق ،درسهای زیادی برای کشورهای دیگر دارد .در
این میان افغانستان نیز میتواند از عراق درسهای زیادی
بیاموزد ،چه اینکه افغانستان و عراق هر دو در فاصلهی
یک سال مورد حملهی امریکا قرار گرفتند و حاال هر دو
با چالشهایی همچون دولت شکننده ،دخالت دولتهای
همسایه ،اختالفات مذهبی و فرقهای و قدرتگیری
گروههای بنیادگرا مواجهاند.
یکی از مواردی که برای افغانستان در شرایط کنونی
میتواند عبرتآموز باشد ،اختالفات فرقهای در عراق و
آنچه این اختالفات بر سر عراق آورد ،است .اختالفاتی که
از سال  ۲۰۰۳شروع شد و تا سالهای  ۲۰۰۷-۲۰۰۶و
با دستدرازیهای کشورهای منطقه ،به اوج خود رسید،
تفرقهافکنیهایی که باعث تضعیف دولت عراق و در نتیجه
گیر ماندن عراق در وضعیتی که سازمان ملل از آن به (شبه
جنگ داخلی) تعبیر کرد .برای ریشهیابی بهتر اختالفات
نگاهی میاندازیم به عراق پس از حملهی ایاالت متحدهی
امریکا.
در ساعت پنج و  34دقیقهی بامداد بیستم مارچ ،۲۰۰۳
حمله امریکا به عراق آغاز شد .این حمله پس از  9روز به
سقوط بغداد انجامید و دولت صدام و حکومت حزب بعث
پایان یافت .پس از سرکوب نیروهای باقیمانده از حزب
بعث و طرفداران صدام ،حکومت ائتالف موقت در  21آپریل
 ۲۰۰۳در عراق ایجاد شد .این حکومت قرار بود عمری 14
ماهه داشته باشد و زمینهسازی برای حکومت بعدی عراق
را انجام دهد.
اما روی کارآمدن حکومت ائتالف موقت همراه بود با تقویت

گروههای بنیادگرای و تشدید شورشهایی که از سوی
شبهنظامیان معترض علیه دولت موقت انجام میگرفت.
این شورشها گرچند هدف آنان مشترک بود ،اما به دلیل
ماهیت جامعهشناختی عراق و البته دستدرازی کشورهای
منطقه ،عمال باعث شده بود که گروههای شورشی ،براساس
مذهب و فرقه تقسیم شده باشند؛ گروههای سنیمذهب
افراطی با شبه نظامیان القاعده به رهبری الزرقاوی اقدام
به شورش علیه دولت موقت کردند و شیعیان افراطی
هم با رهبری مقتدا صدر ،اقدام به ایجاد جیشالمهدی و
شورشگری کردند.
گرچند این شورشها که از سوی گروههای بنیادگرا صورت
میگرفت ،ابتدا تفنگ خود را علیه دولت موقت نشانه
گرفته بودند ،اما به مرور زمان ،تفنگهای شورشیان به
سمت همدیگر نشانه رفت .در این هنگام بود که روزبهروز
دامنهی اختالفات فرقهای در عراق گسترش یافت .در این
میان ،تفرقهافکنیهای کشورهای منطقه ،شعلهی اختالفات
را شدیدتر میساخت .از عربستان سعودی و کشورهای
عربی دیگر جنگجویان سنیمذهب وارد عراق شدند و به
گروههای سنیمذهب پیوستند و از سویی ایران هم اقدام به
حمایت از گروههای شیعهی افراطی کرد.
ستیزه و کشمکش میان گروههای شیعی و سنی به تمام
حوزههای سیاسی و غیر سیاسی تعمیم یافت .در سال
 ۲۰۰۵انتخابات از سوی سنیمذهبان عراق تحریم شد ،اما
گروههای کرد و شیعی با استقبال به سمت انتخابات رفتند.
به همین جهت بود که بمبگذاری در تجم ع شیعیان و
سنیان افزایش یافت ،افزایشی که باعث شد در ماه اپریل
 ،۲۰۰۵نزدیک به  700غیر نظامی در این بمبگذاریها
کشته شوند.
این حمالت روزبهروز افزایش مییافت ،تا اینکه در سال
 ۲۰۰۶عمال سازمان ملل متحد ،وضعیت عراق را «شبه
جنگ داخلی» توصیف کرد .افزایش خشونتها و جنگهای
فرقهای به اندازهای بود که بنابر آماری که ویکیلیکس در
سال  ۲۰۱۰منتشر کرد ،در میان سالهای  ۲۰۰۳تا ،۲۰۰۹
نزدیک به  66هزار و  81غیر نظامی کشته شدند که بیشتر
این کشتهشدگان ،در جنگهای فرقهای از بین رفتهاند.
عراق تبدیل شده بود به مرکز بنیادگرایی در منطقه و میدان
باتالق جنگهای فرقهای؛ فرقههایی که هر روز محدودهی
دوستشان تنگتر میشد و محدودهی دشمنانشان فراختر.
نه تنها این جنگها و اختالفات در تقابل شیعه و سنی بود،
بلکه سنیمذهبان و شیعهمذهبان هم با هویتهای فرقهای
و منطقهای به دهها گروه دیگر تقسیم شده بودند و عراق را
به میدان جنگ همیشگی خود تبدیل کردند .خشونتهایی
که تنها در کشتن دشمن محدود نبود ،بلکه آنچه از رسانهها
بازتاب مییافت مثلهکردن و تکهتکه کردن دشمن ،زندهزنده
سوزاندن و زند ه به گور کردن و انواع شکنجههای دیگر
بود .اخبار خشونتهای فرقهای از عراق روز به روز تشدید
مییافت و عراق چیزی جز میدان جنگ گروهها نبود.
جنگ گروهها در داخل کشور باعث شد که عمال جای
پای استخبارات منطقه در عراق محکمتر شود و کشورهای
منطقه ،رقابتهای خود را در عراق پیگیری کنند .ایران
تالش کرد تا از گروههای شیعی و دولت مالکی حمایت کند،
در مقابل عربستان سعودی نیز از گروههای سنیمذهب در
عراق حمایت میکرد .عراق نه تنها که میدان تاخت و تاز
و دستدرازیهای ایران و عربستان سعودی شده بود ،بلکه
کشورهای دیگری همچون سوریه ،ترکیه و امارات هم وارد
میدان شده بودند.
بیراهه نیست اگر بگوییم همین اختالفات فرقهای در نتیجه
باعث رشد گروههای بنیادگرا و ظهور پدیدهی خشنی چون
داعش شد ،پدیدهای که میزان توحش و خشونت او جهان
را به حیرت برد .به باور بسیاری از تحلیلگران خشونتی که
داعش از خود صادر میکرد ،بر عالوه که یک استراتژی برای
تأثیرگذاری بود ،نتیجهی عقدهای بود که سالهای گروههای
سنیمذهب از تندروهای شیعی داشتند.

لذا میتوان با مروری ساده به رویدادهای اخیر عراق ،به
خوبی درک کرد که اختالفات فرقهای تا چه اندازه باعث
رشد گروههای بنیادگرا در عراق و در نتیجه ظهور داعش
شد .همین اختالفات فرقهای که عمال از سوی کشورهای
همسایه حمایت میشد ،داعشی را به وجود آورد که هم
عراق ،هم کشورهای منطقه و هم جهان را با تهدید مواجه
ساخته بود.
البته همانطور که اشاره شد ،دخالت کشورهای همسایه
نیز بر اختالفات فرقهای افزود ،دخالتهای سپاه پاسداران
ایران و حمایت او از گروههای شیعی و تشویق به سرکوب
گروههای سنی ،و همینطور دخالتهای گستردهی
عربستان سعودی برای بهرهبرداری هر چه بهتر از وهابیت
در راستای سرکوب شیعیان ،باعث شعلهور شدن جنگ های
داخلی در عراق شد.
لذا وضعیت عراق باید نصبالعین مردم افغانستان و
دولتمردان این کشور قرار بگیرد .نباید به گروههای
بنیادگرا و تفرقهافکن ،اجازهی رشد داد و همینطور نباید
زمینه را برای رشد اختالفات مذهبی و فرقهای باز گذاشت.
واضح است که کشور افغانستان ،کشوری چند قومی و چند
مذهبی است .هم تمایزات قومی و هم تمایزات مذهبی
پتانسیل این را دارند که تبدیل به تضاد و ستیزههای مذهبی
و قومی بشوند .البته واضح است که وجود شکاف مذهبی و
قومی به معنای ستیزه و کشمکش قومی و مذهبی نیست،
چه بسا کشورهایی که با وجود اقوام و مذاهب مختلف،
همچنان به گونهی مسالمتآمیز به زندگی جمعی خود
ادامه میدهند .اما اگر به زمینههای تضاد مذهبی و قومی
از جمله گروههای بنیادگرا و دخالتهای کشورهای منطقه
توجه نشود ،احتمال گیر افتادن افغانستان به دامن اختالفات
فرقهای زیاد است .چه اینکه این کشور تجربهی جنگهای
داخلی که با هویتهای مذهبی تقسیم شده بودند را هم در
تاریخ معاصر خود دارد.
اولین نکته که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد ،ممانعت از
رشد گروههای بنیادگرا است .گروههای بنیادگرا همانطور
که گذشت خاصیتی غیرساز و غیرستیز دارند .این گروهها به
خاطر نوعیت تفکر خود پتانسیل آن را دارند که کشور را به
میدان جنگهای فرقهای و مذهبی تبدیل کنند.
برعالوه گروههای بنیادگرا به دلیل ایدئولوژی فراملی خود،
پایبندی چندانی به هویت ملی و دولتی که بر جغرافیای
آنان حکم میراند ،ندارند .چه بسا که این گروهها به دلیل
قرابتهای ایدئولوژیک با کشورهای منطقه ،نه در جهت
منافع کشور خود بلکه در جهت منافع کشورهای همسو
با خود حرکت کرده و کشور را به میدان رقابتهای
استخباراتی تبدیل کنند.
همینطور باید جلوی افراد و گروههای بنیادگرایی که
در راستای اهداف کشورهای منطقه و تضعیف دولت در
افغانستان سخن میزنند ،گرفته شود .چنین افرادی
میتوانند افغانستان را به عراق سالهای ۲۰۰۳ـ۲۰۰۶
تبدیل کنند و با دامن زدن به اختالفات فرقهای ،باعث
بحرانهای متعددی در کشور شوند .افرادی که کشور را
به میدان استخبارات منطقه تبدیل کرده و برای اهداف
ایدئولوژیک خود ،هویت و اقتدار کشور را لگدمال میکنند.
برعالوه نکتهای که میتوان از عراق برای شهروندان
افغانستان آموخت ،دوری از اختالفات مذهبی و فرقهای
است .عراق به خوبی نشان داد که با اوج گرفتن اختالفات
مذهبی و فرقهای ،بازندگان اصلی شهروندان همان کشورند
و این اختالفات باعث میشود که پای کشورهای بیگانه و
سودجو ،به داخل کشور باز شده و جغرافیای کشور تبدیل
به میدان جنگ قدرتهای منطقه شود.
باری ،این روزها که صداهای بنیادگرایی و تفرقهافکنی از
گوشه و کنار افغانستان به گوش میرسد ،باید همان سخن
تونی بلر در مورد عبرتآموزی از عراق را به یاد آورد و
نگذاشت که افغانستان ،به عراق سالهای ۲۰۰۳ـ۲۰۰۶
تبدیل شود.

خبرهای خارجی
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یک میلیارد دالر از بدهی کور یای جنویب از کانال سوئیس به ایران میرسد
اطالعات روز :همزمان با انتشار خبر «موافقت کلی»
امریکا با آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در کوریای
جنوبی ،رییس اتاق بازرگانی ایران و کوریای جنوبی اعالم
کرد یک میلیارد دالر از این داراییها در قالب خرید غذا و
دارو به ایران خواهد رسید.
به گزارش رادیو فردا ،حسین تنهایی ،رییس اتاق بازرگانی،
روز جمعه ،هشتم حوت ،و ساعاتی پس از گزارش
رسانههای کوریای جنوبی مبنی بر موافقت اصولی امریکا
با بازپرداخت بدهی ایران ،این موضوع را به خبرگزاری
ایلنا گفت.
وی گفت« :قرار است تا یک میلیارد دالر از این داراییها
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 ماشینآالت
که تولید داخلی را عمق ببخشد .از همین روی از اقالم
دارو و غذا شروع خواهیم کرد».
رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرده نباید «تعیینکننده»
اقالم مبادلهای طرف مقابل باشد و ایران باید بر اساس
اولویتهای خود ،اقالم مورد نیاز را درخواست کند.
اظهارات این مقام رسمی پس از آن بیان میشود که
رسانههای کوریای جنوبی اعالم کردند امریکا با آزادسازی
داراییهای ایران در این کشور و انتقال آن از طریق کانالی
مالی در سوئیس «موافقت کلی» کرده است.
این خبر را ایستگاه رادیویی شبکه جهانی کیبیاس

کوریای جنوبی روز پنجشنبه ،هفتم حوت ،به نقل از یک
مقام ارشد وزارت خارجه این کشور گزارش کرد.
ی خود در
ایران پیشتر گفته بود که بر سر آزادسازی دارای 
کوریای جنوبی ،با سئول به توافق رسیده ،اما وزارت خارجه
کوریای جنوبی اعالم کرده بود داراییهای بلوکهشده ایران
پس از رایزنی با امریکا آزاد خواهد شد.
مقام رسمی کوریای جنوبی که به نام وی اشارهای نشده،
گفته است بر اساس این توافق که هنوز «نهایی» نشده،
داراییهای بلوکهشده ایران در کوریای جنوبی ،ابتدا به
سوئیس منتقل خواهد شد.
مذاکرات پیشین دو کشور حاکی از این بود که سئول و
واشینگتن بر سر ارسال داراییهای ایران به یک کشور

اروپایی به توافق رسیدهاند تا بعد از طریق سازوکار
«تجاری بشردوستانه» این کشور به ایران منتقل شود.
سوئیس حافظ منافع امریکا در ایران است و برای ارسال
کاالهای دارویی و غذا از تحریمهای امریکا معاف است.
بر اساس سازوکار مالی-تجاری در سوئیس ،این کشور به
جای پول نقد ،به ایران کاال ارسال میکند.
این در حالی است که عبدالناصر همتی ،رییس بانک
مرکزی ایران ادعا کرده که جمهوری اسالمی به کوریای
جنوبی تنها اجازه داده که بدهی معوق خود را در قالب
پرداخت مستقیم جبران کند.
او مدعی شده که «فقط پول به حسابهای بانکی ما
میآید» و کوریای جنوبی را نیز به اقدام حقوقی تهدید

کرده بود.
علی ربیعی ،سخنگوی دولت ایران نیز اعالم کرده كه
آقای همتی با سفیر كره جنوبی در تهران به توافق اولیه
رسیده بود كه در ابتدا یک میلیارد دالر از منابع مسدود
شده ایران آزاد شود.
روزنامه همشهری این اقدام دولت کوریای جنوبی را در
راستای تالش این کشور برای نشاندادن حسننیت خود
و وفاداری به آزادسازی همه داراییهای ایران ارزیابی کرده
بود.
منابع بلوکهشده ایران در کوریای جنوبی که  ۷میلیارد دالر
اعالم شده است ،در طول ماههای گذشته به یک مشکل
دیپلماتیک مهم در روابط دو کشور تبدیل شده است.
سپاه پاسداران  ۱۵ماه جدی یک کشتی کوریای
جنوبی را به دلیل آن چه «آلودگی نفتی و مخاطرات
زیستمحیطی» اعالم کرد در نزدیکی تنگه هرمز توقیف
کرد ،ولی رسانههای داخل ایران ،توقیف این کشتی را
مرتبط با بلوکه شدن منابع مالی ایران در کوریای جنوبی
دانستند.
ایران همچنین مذاکرات گستردهای را با جاپان ،عراق
و عمان آغاز کرده تا داراییهای خود را که به دلیل
تحریمهای امریکا در این کشورها مسدود شده ،آزاد کند.
محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران گفته مجموع
داراییهای مسدود شده ایران در جاپان و کوریای جنوبی
حدود  ۱۰میلیارد دالر است.
به گفته وی ،این مبالغ را میتوان برای تامین هزینه خرید
مواد غذایی و دارو ،از جمله واکسن کرونا صرف کرد.

« ۲۲کشته» در حمله امر یکا به مواضع شبهنظامیان مورد حمایت ایران در سور یه
اطالعات روز :وزارت دفاع امریکا ،پنتاگون پنجشنبه
هفتم حوتماه اعالم کرد که ارتش این کشور مواضع
شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در شرق سوریه
هدف قرار داده است.
ناظر حقوق بشر سوریه هم گفته است در این حمله ۲۲
شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند.

به گزارش رادیو فردا ،پنتاگون میگوید ،این حمله
در پاسخ به حمالت راکتی اخیر علیه محل استقرار
نیروهای امریکایی در اربیل عراق صورت گرفته است.
در حمالت شامگاه  ۲۷دلو ،شلیک سه راکت به اطراف
فرودگاه بینالمللی اربیل در نزدیکی محل استقرار
نیروهای امریکایی در شمال عراق شلیک شد .در این
حمله یک پیمانکار غیر نظامی کشته و یک نیروی
نظامی امریکایی نیز مجروح شد.
ستاد فرماندهی ارتش امریکا ،سنتکام ،در توییتر خود
نوشته است« :به دستور رییسجمهور 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».
سنتکام اضافه کرده است« :این حمالت درپاسخ به
حمالت اخیر علیه پرسنل امریکا و ائتالف در عراق و
تهدیدهای مداوم علیه این پرسنل تصویب شد».
در این بیانیه همچنین آمده است« :به طور مشخص
این حمالت باعث نابودی چندین تاسیسات واقع در یک
نقطه کنترل مرزی شد که توسط تعدادی از گروههای
شبه نظامی مورد حمایت حکومت ایران از جمله کتائب
حزب اهلل و کتائب سید الشهدا استفاده میشدند».
لوید آستین ،وزیر دفاع امریکا هم در این زمینه گفته
است« :ما درباره کسانی که هدف قرار دادیم ،اطمینان

داریم .ما میدانیم (چه کسانی) را زدهایم».
وزیر دفاع امریکا اضافه کرده است« :ما اطمینان داریم
که مواضع هدف قرار گرفته شده از سوی همان گروههای
شبه نظامیان شیعه که حمالت [علیه امریکاییها در
عراق] را انجام دادند ،مورد استفاده قرار میگرفت«.
لوید آستین همچنین تصریح کرده است که او پیشنهاد
این حمله هوایی را به رییسجمهوری امریکا ارائه کرده
و جو بایدن صبح روز پنجشنبه این حمله را تأیید کرد.
جان کربی ،سخنگوی وزارت دفاع امریکا هم در
بیانیهای گفته است« :این عملیات این پیام صریح را
ارسال میکند که رییسجمهور بایدن برای محافظت از
پرسنل امریکایی و ائتالف دست به اقدام خواهد زد .در
عین حال ،ما به طور سنجیده عمل کردهایم با این هدف
که از وضعیت کلی در شرق سوریه و عراق تنشزادیی
کنیم».
 ۲۲شبه نظامی «کشته شدند»
جان کربی در بیانیه خود اشارهای به تلفات احتمالی
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 میگوید ٬در جریان حمله هوایی امریکا به
سه خودرو حامل مهمات از عراق به سوریه در نزدیکی

شهر بوکمال سوریه ۲۲ ،نفر کشته شدند.
ناظر حقوق بشر سوریه میگوید تمامی این
کشتهشدگان از نیروهای حشدالشعبی بودند.
حشدالشعبی ،مهمترین گروه شبهنظامی فعال در عراق
است که از حمایت نظامی جمهوری اسالمی ایران
برخوردار است و در سوریه نیز ماموریتهایی انجام
داده است.
سی ان ان هم به نقل منابع نظامی امریکا میگوید،
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،
بلکه هدف آن نشان دادن عزم امریکا برای دفاع از
نیروهای این کشور در عراق است.
در همین زمینه ،خبرگزاری فارس ،وابسته به سپاه
پاسداران به نقل از منابع شبه نظامیان شیعه گفته
است ،نیروهای امریکایی اهدافی را بین ابوکمال و القائم
در مرز سوریه و عراق را هدف قرار دادند.
خبرگزاری فارس تعداد کشتهها را دو نفر اعالم کرده و
گفته است که چند نفر نیز زخمی شدهاند.
هنوز مقامهای جمهوری اسالمی ایران به این حمله
امریکا واکنش نشان ندادهاند.

قتل جمال خاشقچی:

بایدن در گفتوگو با ملک سلمان موضوع حقوق برش را پیش کشید
اطالعات روز :جو بایدن در گفتوگو با ملک سلمان درباره
مسایل حقوقبشری در این کشور با پادشاه عربستان
سعودی سخن گفته است.
به گزارش بیبیسی فارسی ،روز پنجشنبه ۲۵ ،فبروری،
کاخسفید اعالم کرد که در این گفتوگوی تلفنی
رییسجمهوری جدید امریکا بر «اهمیت رعایت حقوق
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
خاشقچی را مطالعه کرده و این گزارش به زودی در
دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
این گزارش که انتظار میرود به زودی علنی شود احتماال
درباره نقش مستقیم محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی در
صدور فرمان قتل جمال خاشقچی اطالعات محرمانهای را
فاش خواهد کرد.
جو بایدن که منتشر کردن این گزارش را در دوران
کارزارهای انتخاباتی خود وعده داده بود ،گفته بنا دارد
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 بخشهای قابل انتشار آن هر چه زودتر علنی شود.
دونالد ترامپ در جریان این قتل از موضعگیری تند و
مستقیم علیه محمد بن سلمان پرهیز کرد و مشاور ارشد

او ،جرد کوشنر ،که داماد آقای ترامپ هم هست در چهار
سال گذشته روابط بسیار نزدیکی با محمد بن سلمان
برقرار کرده بود.
اما آقای بایدن به محض ورود به کاخسفید کمکهای
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.
چند روز پیش هم وقتی خبرنگاران از جن ساکی،
سخنگوی 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 میکند اما گزارشهای نهادهای
اطالعاتی ترکیه و امریکا نقش او در این قتل را غیرقابل
انکار ارزیابی کردهاند.
یک گزارش جدید هم که این هفته منتشر شد نشان داد
هواپیمای خصوصی که گروه آمران قتل جمال خاشقچی
با استفاده از آن به استانبول سفر کرده بودند متعلق به
شرکتی است که محمد بن سلمان همه کاره آن است.
با این حال خاندان سلطنتی آل سعود این قتل فجیع
را کار «گروه خودسری» از یگان اطالعاتی خود میداند
و دادگاهی در این کشور هم  ۵نفر را در همین رابطه

محاکمه کرد و اگر چه در ابتدا آنها را به اعدام محکوم کرد
اما سپتامبر سال گذشته دادگاه تجدیدنظر این احکام را به
تحمل  ۲۰سال زندان تقلیل داد.
جو بایدن دقیقا چه گفته؟
آن طور که در بیانیه کاخسفید از محتوای این مکالمه

آمده ،جو بایدن به طور مستقیم نامی از جمال خاشقچی
در این گفتوگو به میان نیاورده است« :پرزیدنت از آزادی
چند فعال امریکایی-سعودی از جمله لجین الهذلول
(فعال حقوق زنان) استقبال کرده و به پادشاه عربستان
در زمینه اهمیت نقش امریکا در برجسته کردن مسایل
جهانشمول حقوق بشری و برقراری قانون گفته است».
لجین الهذلول چند روز پیش و پس از تحمل حدود ۳
سال زندان آزاد شد هرچند همچنان ممنوع الخروج و
ممنوع المصاحبه است.
کاخ سفید گفته دو رهبر همچنین درباره «همکاری
پابرجای میان امریکا و عربستان سعودی» در مقابله
با تهدید ریاض از سوی گروههای مورد حمایت ایران
گفتوگو کردند.
«دو رهبر درباره ماهیت تاریخی روابط میان دو کشور
سخن گفتند و موافقت کردند که به صورت دو جانبه
درباره مشکالت و منافع دو طرف همکاری کنند».
جمال خاشقجی روز دوم اکتبر سال  ۲۰۱۸به همراه
نامزدش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول
مراجعه کرده بود .نامزدش مقابل کنسولگری به انتظار
او ایستاد اما او هرگز از کنسولگری خارج نشد .به گزارش
مقامات ترکیه او ابتدا خفه شد و سپس جسدش را  ۱۵نفر
در داخل کنسولگری عربستان قطعه قطعه و از آنجا خارج
کردند .بقایای جسد او هرگز کشف نشد.
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کتاب مدیریت توحش (ادارةالتوحش) نوشتهی ابیبکر
ناجی ،یکی از تئوریسینهای القاعده ،در واقع مانیفست
خشونتورزی گروههای جهادی از جمله دولت اسالمی
داعش بهحساب میرود .این اثر بهعنوان جزوهی
درونسازمانی القاعده شاخه عراق در سال  ،۲۰۰۴یعنی
در آغازین روزهای پیوستن گروه جماةالتوحید و جهاد
به رهبری ابومعصب الزرقاوی به شبکه القاعده ،نوشته
شده است .نویسنده مدیریت توحش برعالوه توجیه اعمال
خشن و خشونتورزیهای جهادگرایان اسالمی ،در آن
زمان برای آینده القاعده در عراق برنامهریزی میکند.
بنابراین تأمل بر این جزوه درونسازمانی القاعده از آنجا
برای ما اهمیت دارد که اکنون گروه طالبان در افغانستان
نیز در بسیاری موارد از آن الگو گرفته و طبق دستورات
آن عمل میکنند.
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
تعریف شده و بقیه کشورها مشخص میکند .نویسنده
مدیریت توحش معتقد است که در گروه اصلی برای
رسیدن به مرحله برپایی حکومت ،جهادگرایان باید
نخست مرحله «ایذاء و فرسایش» را سپری کنند ،بعد از
آن مرحله «مدیریت توحش» ،بعد مرحله «اقتدار» و در
نهایت «برپایی حکومت» (ص  .)۵۵از نظر نویسنده جزوه
اولین مثال مدیریت توحش در تاریخنگاری اسالمی ،آغاز
دولت اسالمی در مدینه است .وی در تعریف منطقه توحش
که در آن هنوز مدیریت توحش شکل نگرفته ،افغانستان
دوران جنگهای داخلی را مثال میآورد و مینویسد:
«منطقه توحش قبل از واردشدن تحت مدیریت توحش،
در وضعیتی شبیه افغانستان قبل از سیطره طالبان است،
یعنی منطقهای طبق قانون جنگل» (ص  .)۴۴وی معتقد
است که گروه طالبان با پایاندادن به جنگهای داخلی
در افغانستان مدیریت توحش را شکل داد ،اما با حمالت
نیروهای امریکایی و سقوط رژیم طالبان ،افغانستان دوباره
به مرحله ماقبل مدیریت توحش ،یعنی مرحله ایذاء و
فرسایش برگشته است.
به باور نویسنده مدیریت توحش ،در مرحله ایذاء و
فرسایش ،جهادگرایان بایستی فعالیتهای ذیل را انجام
دهند:
اول« :خسـتهکردن ،آزار رسـاندن و فرسـوده سـاختن
نیروهـای دشـمن و نظامهـای مـزدور و ایجـاد فشـار و
از رمقانداختـن آنهـا در مناطـق کشـورهای اصلـی و
غیراصلـی پیشنهادشـده توسـط عملیـات بـا حجـم کـم
یـا کمتأثیـر( »...ص  .)۵۹چـرا کـه نویسـنده بـه بازتـاب
خبـری چنیـن رویدادهـا در رسـانهها و افـکار عمومـی و
همچنـان افزایـش تصاعـدی عملیاتهـای بـا حجـم کـم
در طوالنیمـدت اهمیـت قائـل میشـود و آن را مؤثـر
میدانـد .همـان شـیوهی گـروه طالبـان در سـالهای
پسـین و بهخصـوص در جریـان گفتوگوهـای صلـح
بیناالفغانـی در پیـش گرفتهانـد؛ عملیاتهـای هدفمنـد
بـا حجـم کم در پایتخت کشـور از طریق ترور و جاسـازی
بمبهـای مقناطیسـی و کنترلـی کـه گاهـی تعـداد ایـن
عملیاتهـا تنهـا در شـهر کابـل بـه سـه یـا چهـار مـورد
میرسـد و حجـم زیـاد گفتوگـو و تبصره خلـق میکند.
دوم« :جذب جوانان با هدف انجام عملیات جهادی در
دورههای زمانی مناسب از نظر زمانبندی و توانایی اجرای
عملیات نوعی و ضربتی تا توجه عموم را به خود جلب
کند» (ص  .)۶۰نویسنده در مرحلهی ایذاء و فرسایش،
جهادگرایان را از اجرای عملیاتهای بزرگ در سطح
حمالت یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱م ،به نوعی منع میکند و

تحلیل
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مدیریت توحش در افغانستان
آموزههای القاعده و عملکردهای طالبان

استدالل ابیبکر ناجی در مورد انجام
عملیاتهای کوچک و متوسط این است
که اگر یک منطقهی تفریحی و گردشگری
مثل جزیره بالی عملیات انفجاری انجام
دهند ،در آنصورت 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 زمانهای
عادی الزم است ،خواهد شد و افزایش هزینه
را در �پی خواهد داشت.

مینویسد« :مقصودم عملیات ضربتی همچون عملیات ۱۱
سپتامبر نیست که اندیشیدن در مورد آن ما را از انجام
عملیاتی با حجم کوچک و متوسط بازمیدارد» (همان
ص) .وی در عوض عملیاتهای بزرگ ،جهادگرایان را به
انجام عملیاتهای کوچک و متوسط توصیه میکند .مثال
وی از عملیاتهای کوچک و متوسط بر علیه منافع و
امنیت امریکا ،حمالت انفجاری است که در سال ۲۰۰۲م،
در جزیرهی تفریحی بالی در کشور اندونیزی انجام دادند.
اسـتدالل ابیبکـر ناجـی در مـورد انجـام عملیاتهـای
کوچـک و متوسـط ایـن اسـت کـه اگـر یـک منطقـهی
تفریحی و گردشـگری مثل جزیره بالـی عملیات انفجاری
انجـام دهنـد ،در آنصـورت در تمـام مناطـق تفریحـی و
گردشـگری جهـان تدابیـر شـدید امنیتـی اتخـاذ خواهد

شـد کـه ایـن امـر منجـر بـه سـوق و گسـیل نیروهـای
نظامـی بیشـتر از آنچـه در زمانهـای عـادی الزم اسـت،
خواهـد شـد و افزایـش هزینـه را در پـی خواهـد داشـت.
دقیقـا همـان اسـتراتژی جنگی کـه گروههای تروریسـتی
از جملـه گـروه طالبـان در افغانسـتان از آن اسـتفاده
میکننـد .بهطـور مثـال حملات انفجـاری بـر مسـاجد
و مکانهـای آموزشـی و ورزشـی کـه در نهایـت باعـث
میشـود حکومـت نیروهـای نظامـی و امکانـات بیشـتر
را بـرای تأمیـن امنیـت ایـن مکانهـای کـه تعـداد آنها
بـر حسـب نیـاز جامعـه کـم هـم نیسـت ،تـدارک ببیند.
انفجـار بمبهـای 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 میکنـد ،جـذب و
اسـتفاده از جوانـان بـرای انجـام عملیاتهـای جهـادی
اسـت .طوریکـه بیشـترین نیروهـای نظامـی گـروه
طالبـان را جوانـان از مناطـق روسـتایی شـکل میدهنـد
کـه عالقـهی خـاص بـه قـاری و مالشـدن دارنـد.
سوم« :خارج کردن مناطق گزینششده که تصمیم بر
تحرک هدفمند در آن گرفته شده از سیطره نظامها،

و سپس تمرکز و کار روی مدیریت توحشی که در آن
پدید خواهد آمد( ».ص  )۶۱منظور و هدف نویسنده از
این مرحله این است که جهادگرایان مناطق بهخصوص
و گزینششده را از زیر کنترل دولتهای مستقر خارج
کنند ،اما نه به هدف ایجاد هرجومرج ،بلکه به هدف ایجاد
مدیریت توحش .البته نویسنده به نوعی اشاره میکند
که جهادگرایان باید مناطق خاص را سقوط دهند و در
آنجا مدیریت توحش را روی کار بیاورند که پس از امکان
بازپسگیری توسط دولت نباشد .گروه طالبان هرازچندی
بر مراکز برخی والیتها حمالت گسترده انجام داده ،هر
بار ناکام شده و شکست خوردهاند .درحالیکه فعالیتهای
عمدهشان را بر مناطق روستایی و دوردست متمرکز
کردهاند که امکان بازپسگیری آن مناطق کم است و در
آنجا مدیریت توحش یا نظام طالبانی را روی کار آوردهاند.
در مرحله چهارم ایذاء و فرسایش ،به آموزش گروههای
جهادگرا برای آمادگی روانی و عملی برای مرحله مدیریت
توحش اشاره میکند.
این جزوه اگرچند که بخشی از پروپاگندای القاعده
عراق است ،اما تأثیر آن بر جریانهای جهادگرا از جمله
گروه داعش بسیار زیاد بوده است .وی در رابطه به جهاد
مینویسد« :آنکه قبال جهاد کرده میداند که جهاد چیزی
جز شدت عمل نشاندادن ،ترور ،آوارگی و زخم کاری وارد
کردن نیست» (ص  .)۹۰وی در توجیه اعمال خشونتهای
نمادین از جمله آدمسوزی که بعدها دولت اسالمی داعش
آن را یکی از شیوههای اصلی خشونتورزی خود قرار داد،
مینویسد« :حتا ابوبکر صدیق و علی بن ابیطالب مجازات
سوزاندن با آتش را بهرغم کراهت موجود در آن به کار
بردهاند» (ص  .)۹۲نویسنده مدیریت توحش در بخشی
برای تأیید ادعایش بهشدت عمل ابوبکر صدیق در جنگ
اشاره میکند و مینویسد« :ابوبکر صدیق مردی به نام
ایاس بن عبداهلل بن عبد یا لیل ملقب به فجاء را سوزاند،
هنگامی که جمعآوری اموال برای جهاد با مرتدین فریبش
داد و به آنها ملحق شد» (ص  .)۹۴همانطوریکه گروه
طالبان نیز در جریان امسال نیروهای خیزش مردمی را در
ولسوالی قرهباغ غزنی سوزاندند.
بـا توجـه بـه رونـد بیجـان مذاکـرات صلـح در دوحـه و
شـدت جنـگ در داخـل افغانسـتان ،طالبـان بـا نیرنـگ
و فریـب در تلاش بیـرون سـاختن نیروهـای خارجـی از
افغانسـتان هسـتند تا پس از خـروج نیروهـای بینالمللی
از افغانسـتان ،بـه ایـن وضعیـت هرجومـرج پایـان داده و
اداره توحـش را دوبـاره روی کار بیاورنـد و قـدرت را بـه
دسـت بگیرنـد ،همانطـوری کـه بـا نیرنـگ و فریـب در
جریـان جنگهـای داخلـی ،حکومـت برهانالدیـن ربانی
را فریـب دادنـد .چنانکه حفیـظ منصور ،یکـی از اعضای
برجسـته حزب جمعیت در یک نشسـت غیررسـمی قصه
میکـرد ،در آن زمـان گـروه طالبـان به حکومـت ربانی و
احمدشـاه مسـعود اطمینـان داده بودند که تنهـا با حزب
اسلامی بـه رهبـری گلبدیـن حمکتیـار تصفیـه حسـاب
میکننـد ،بـه همیـن دلیـل طیارههـای حکومـت ربانـی
بـه حمایـت از گـروه طالبـان مواضـع حـزب اسلامی را
بمببـاران کردنـد تـا طالبان بـر نیروهای حزب اسلامی
چیـره شـوند .پـس از اینکـه طالبـان پشـت دروازههـای
کابـل رسـیدند ،گفتنـد کابـل را هـم میخواهنـد .حـاال
هـم همـان بـازی در حـال تکـرار اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت
کـه طـرف اصلـی طالبـان اینبـار امریکاییهـا اسـت .در
صورتـی کـه نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان خـارج
شـوند و حکومـت فعلی حمایـت امریکا و ناتو را از دسـت
بدهـد ،بعیـد اسـت کـه طالبـان متعهـد بـه رونـد صلـح
باقـی بماننـد؛ همانطـوری کـه اکنـون جنـگ را بر صلح
ترجیـح میدهنـد.
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جنگجویان اویغور در بدخشان زیر چرت طالبان
خشن ،تا دندان مسلح و در تالش سربازگیری از ساکنان محل

جنگجویان اویغور نگرانی مشترک افغانستان و چین است .این جنگجویان
در بخشهای از والیت بدخشان در شمالشرق کشور حضور دارند و بر بنیاد
گفتههای مقامهای محلی این والیت ،پایگاه مستحکم این جنگجویان در
منطقهی موسوم به «خستک» در ولسوالی جرم است .یک نماینده مردم
بدخشان در پارلمان هشدار میدهد که بیپروا�یی در راستای مهار تهدید
جنگجویان اویغور ،باعث قدرتمند شدن بیشتر گروههای تروریستی و
طالبان خواهد شد؛ چرا که این جنگجویان افزون بر داشتن منابع مالی زیاد،
از قدرت رزمی بلندی برخوردار هستند.

این روزنامه آمده است که نیروهای امنیت ملی
افغانستان یک گروه ده نفری از جاسوسان
چینی را در کابل بازداشت کردهاند.
احمدضیا سراج ،رییس امنیت ملی کشور
به تاریخ  17ماه جدی بازداشت یک شبکه
از شهروندان چین را تأیید کرده بود ،اما
در مجلس نمایندگان گفته بود که بهدلیل
حساسیت موضوع نمیتواند ،جزئیات بیشتری
در مورد بازداشتشدگان ارائه کند.

واجد روحانی

جنگجویانی در بدخشان حضور دارند که نه از
افغانستاناند و نه زبان مردم محل را میفهمند:
اویغورها .منابع میگویند جنگجویان اویغور
در بدخشان زیر چتر طالبان سالهاست که
فعالیت میکنند .شماری از ساکنان محلی در
بدخشان در گفتوگو با اطالعات روز میگویند
هر روز حضور این جنگجویان در مناطق
مسکونی در حال افزایش است و مردم را نگران
کرده است.
جمعهخان آمو ،ساکن بدخشان در صحبت با
روزنامه اطالعات روز میگوید که جنگجویان
اویغور از چین به پاکستان و از آنجا به
افغانستان سفر میکنند تا آموزشهای نظامی
فرا بگیرند و حتا در تالش سربازگیری از میان
افغانها هستند« :اویغورها در بدخشان زیاد
هستند .حتا چندین مرتبه از ما خواستهاند که
با آنان همکاری کنیم ،اما ما این درخواست را
نپذیرفتیم».
او مدعـی اسـت کـه نیروهـای دولتـی در
ولسـوالیها بدخشـان بسـیار کم هسـتند و به
همیـن دلیل حضـور جنگجویـان خارجی در
بدخشـان افزایـش چشـمگیری یافتـه اسـت:
«اویغورهـای چیـن از طریـق بنـدر توپخانـه
بیـن کـران و منجـان و زیبـاک وارد بدخشـان
میشـوند .آنـان تلاش میکننـد کـه از طریق
واخـان بـه چیـن راه ارتباطـی ایجـاد کننـد،
امـا مـا اجـازه نمیدهیـم کـه از واخـان عبـور
کنند » .
عبدالحمید دلجو ،یکی از ساکنان بدخشان
از تالش بیوقفه جنگجویان اویغور برای
متقاعد کردن آنان برای همکاری ابراز نگرانی
میکند« :چند نفر مشکوک به جنگجویان
اویغور را ما در ولسوالی واخان دستگیر کردیم
و به حکومت سپردیم و هیچگاهی به اویغورها

اجازه نمیدهیم که از خاک واخان استفاده
کنند ».او میگوید که اویغورها با پیشرفتهترین
تجهیزات جنگی مجهز هستند و به همین
خاطر قدرتشان روزبهروز در بدخشان افزایش
مییابد« :اویغورها سالحهای پیشرفته دارند و
ما سالح آنها را نمیشناسیم».
نگرانی مشترک چین و افغانستان
جنگجویان اویغور نگرانی مشترک افغانستان
و چین است .این جنگجویان در بخشهای
از والیت بدخشان در شمالشرق کشور حضور
دارند و بر بنیاد گفتههای مقامهای محلی این
والیت ،پایگاه مستحکم این جنگجویان در
منطقهی موسوم به «خستک» در ولسوالی
جرم است .یک نماینده مردم بدخشان در
پارلمان هشدار میدهد که بیپروایی در
راستای مهار تهدید جنگجویان اویغور ،باعث
قدرتمند شدن بیشتر گروههای تروریستی و
طالبان خواهد شد؛ چرا که این جنگجویان
افزون بر داشتن منابع مالی زیاد ،از قدرت
رزمی بلندی برخوردار هستند.
جنگجویان اویغور که با نام «جنبش اسالمی
ترکستان شرقی» فعالیت دارند ،در چین
مخالف سیاستهای دولت پکن میباشد و در
منطقهی سینکیانگ در همسایگی افغانستان
زندگی میکنند .چین محدودیتهای شدیدی
را برای اویغورها وضع کرده است.
جنبش اسالمی ترکستان شرقی در سال
 ۱۹۳۳تأسیس شد .این جنبش برای کسب
استقالل و تشکیل دولت مستقل در جامعهی
اویغورها و دیگر اقوام ترکتبار ساکن در
ترکستان جنگ میکند .اویغورها مدعیاند
که بهصورت فزایندهای از سوی حکومت چین
تحت فشار هستند .اویغورها حکومت چین
را «قدرت استعماری» میخوانند و خواهان

جدایی یا کسب خودمختاری بیشترند .این
امر باعث شده است که دولت چین اقدامات
شدیدی را علیه جداییطلبان سینکیانگ روی
دست بگیرد.
اویغورها تهدید جدی برای چین یا
افغانستان؟
والیت بدخشان در شمالشرق کشور با
کشورهای پاکستان ،چین و تاجیکستان مرز
مشترک دارد و مجاورت با چین زمینه برای
حضور جنگجویان اویغور را فراهم کرده است.
برخی از اعضای پارلمان این جنگجویان را
تهدید جدی برای امنیت افغانستان میدانند.
مولوی ذبیحاهلل عتیق ،نماینده بدخشان در
پارلمان مدعی است که بیش از شش سال
میشود که حضور جنگجویان اویغور افزایش
یافته است و این گروه نهتنها که تهدیدی برای
منافع افغانستان است ،بلکه برای کشورهای
منطقه هم تهدید شمرده میشود.
او میگوید که هم اکنون در حدود  360تن
از جنگجویان اویغور به رهبری قاری فرقان
در بدخشان فعالیت دارند و برخی از این
جنگجویان خانوادههایشان را نیز به این
والیت آوردهاند.
این عضو پارلمان بارها تهدیدات فزاینده
امنیتی اویغورها را با حکومت مرکزی در میان
گذاشته است ،اما میگوید که هیچ کاری برای
از میان برداشتن تهدیدات این جنگجویان
صورت نگرفته است« :با رییس عمومی امنیت
ملی کشور در مورد تهدیدات اویغورها صحبت
میکنم و امیدوار هستم که حکومت در مقابل
تهدیدات اویغورها بیشتر از این بیپروا نباشد».
این در حالی است که هندوستان تایمز در
پنجم ماه جدی از بازداشت  10جاسوس
چینی در افغانستان خبر داده بود .در گزارش

آموزش طالبان
ساکنان بدخشان روایت میکنند که
جنگجویان اویغور در کنار فعالیت نظامی و
جنگ ،برای طالبان آموزش جنگ نیز میدهد
و با افزایش حضور اویغورها گروه طالبان
روزبهروز قدرتمند شده است.
مولوی ذبیحاهلل عتیق ،نماینده بدخشان در
پارلمان میگوید که جنگجویان اویغور با
امکانات گسترده مالی و تجهیزاتی ،طالبان را
آموزش میدهند و تداوم این روند در سایه
بیپروایی حکومت باعث گسترش جنگ و
ناامنی در بدخشان خواهد شد« :جنگجویان
اویغور در جنگهای بدخشان سهم دارند .باید
هرچه زودتر راههای اکماالتی اویغورها در
بدخشان مسدود شود تا طالبان بیشتر از این
آموزش نبینند».
مقامهای محلی بدخشان به روزنامه اطالعات
روز میگویند که جنگجویان اویغور در
عملیاتهای نظامی با طالبان هماهنگ هستند
و زیر چتر طالبان فعالیت میکنند.
اوایل سال جاری عملیات نظامی به هدف
سرکوب گروه طالبان و جنگجویان خارجی
در ولسوالیهای وردوج ،یمگان و کرانومنجان
والیت بدخشان راهاندازی شد .مقامهای محلی
بدخشان میگویند که این سه ولسوالی از
کنترل طالبان خارج شد ،اما با گذشت بیش
از  50روز ولسوالی یمگان دوباره به دست
مخالفان مسلح دولت سقوط کرد.
این مقامها میافزایند که در این عملیاتها
بیش از  400جنگجوی داخلی و خارجی
بهشمول اویغورها کشته و زخمی شدهاند.
نیکمحمد نظری ،سخنگوی والی بدخشان در
گفتوگو با روزنامه اطالعات روز از جنگجویان
اویغور بهعنوان تروریستهای خارجی که
تهدیدی برای بدخشان هستند ،نام میبرد:
«جنگجویان اویغور در چوکات طالبان و
شبکه القاعده فعالیت دارند».
نمایندگان بدخشان در پارلمان مدعیاند که
جنگجویان اویغور افزون بر مجهزبودن با

تجهیزات پیشرفته نظامی ،از امکانات مالی
زیادی نیاز برخوردارند و به همین دلیل
سربازگیری برای آنان تسهیل شده است.
یکنند
مقامهای محلی بدخشان تأیید م 
که جنگجویان اویغور در دره «خستک»
ولسوالی جرم پایگاه دارند و از این پایگاه
عملیاتهایشان را را هاندازی میکنند.
نیکمحمد نظری ،سخنگوی والی بدخشان
میگوید که احتماال حضور جنگجویان
خارجی بهدلیل هممرز بودن به کشورهای،
چین ،پاکستان و تاجیکستان ،موجودیت
معادن و صعبالعبوربودن جغرافیا بستگی دارد:
«کوهستانیبودن بدخشان و دشوارگذربودن
مسیرهای ارتباطی این والیت ،ممکن باعث
عالقهمندی تروریستان خارجی شده باشد ،اما
ما با تمام قوت برای مقابله با تهدیدهای امنیتی
تالش میکنیم».
یک نماینده مردم بدخشان در پارلمان از
حکومت میخواهد که عملیات پاکسازی
در مناطق ناامن بهویژه در منطقه موسوم به
«خستک» در ولسوالی جرم را هاندازی کند،
تا پایگاه مستحکم جنگجویان اویغور در
بدخشان منهدم شود.
مولوی ذبیحاهلل عتیق ،عضو پارلمان در صحبت
با روزنامه اطالعات روز هشدار میدهد که
اگر عملیات گسترده پاکسازی در بدخشان
راهاندازی نشود ،جنگجویان بیشتر خارجی به
این والیت جای پا پیدا میکنند و مهار حمالت
این جنگجویان برای حکومت دشوار خواهد
بود« :روزبهروز شمار جنگجویان اویغور در
بدخشان افزوده میشود و حکومت هم فقط
فعالیت تروریستهای اویغور را نگاه میکند».
اویغورها زیر چتر طالبان
مقامها در وزارت دفاع ملی از تداوم عملیات
برای رفع تهدیدات بلند امنیتی در والیت
بدخشان خبر میدهد.
فواد امان ،معاون سخنگوی این وزارت به
روزنامه اطالعات روز میگوید که طی دو هفته
اخیر تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده
است و در میان کشتهشدگان «تروریستهای
خارجی» بهشمول اویغور ها شامل هستند.
او تأکید میکند که گروه طالبان زمینه فعالیت
«تروریستهای خارجی» را در والیت بدخشان
فراهم ساختهاند« :ما نگرانی مردم و نمایندگان
پارلمان را در مورد تهدیدات اویغورها جدی
میگیریم .وزارت دفاع ملی از تمام امکانات و
ظرفیتهای موجود برای تأمین امنیت و مبارزه
با هراسافگنی استفاده خواهد کرد».

