
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی 
امریکا برای صلح افغانستان از اعالم آتش بس سه 
روزه ی گروه طالبان به مناسب عید سعید فطر و 
اذعان حکومت افغانستان به آن،...

هند تا چند هفته پیش خود را در مرحله پایانی 
همه گیری کووید19 تصور می کرد. اما حاال به کانون 
جهانی این همه گیری بدل شده است...

فیلم »بودا از شرم فروریخت«، ساخته شده در سال 
2007 میالدی با کارگردانی حنا مخملباف، با 
دربندبودن شروع می شود...
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طالبان برای آتش بس سه روزه در روزهای عید 
براساس  که   گفته  گروه  این  شدند.  پیشگام 
فطر  عید  روز  سه  در  گروه  این  رهبری  دستور 
طالبان  اعالمیه ی  در  می کند.  اعالم  آتش بس 
آمده است که این آتش بس برقرار شده تا مردم 
عید را با آرامی و اطمینان خاطر تجلیل کنند. 
حکومت افغانستان نیز از این آتش بس سه روزه 
استقبال کرده است. شورای عالی مصالحه  ملی 
گفته امیدوار است که آتش بس ادامه پیدا کند. 
سراسر  که  می شود  اعالم  زمانی  آتش بس  این 
خون  جوی  و  فراگرفته  خشونت  را  افغانستان 
جاری است. دیروز به دلیل یک حمله ی خونبار 
در  بودند،  کودکان  همه  قربانیان  که  کابل  در 
افغانستان روز ماتم ملی بود. رویدادی که جهان 
را تکان داد. حتا طالبان از نسبت دادن مسئولیت 
این حمله به این گروه، سراسیمه دست داشتن 
که  است  این  واقعیت  اما  کردند.  رد  را  آن  در 
اصلی  مسبب  غیرمستقیم  یا  مستقیم  چه 
خون های ریخته ی کودکان و جاری شدن جوی 
نتیجه ی  وضعیت  این  هستند.  طالبان  خون 
طالبان  که  است  جنگی  فصای  و  جنگ طلبی 

به وجود آورده اند...

2

مردم بی صبرانه منتظر 
ختم دایمی جنگ اند

صفحه 8

صفحه 2

صفحه 7

استقبال خلیل زاد از آتش بس عید فطر؛ 
افغـان ها سـزاوار آتش بس 
دایمی اند

چرا باید نگران بحران 
کرونا در هند بود؟

طوطی عصر شرمندگی

وزارت داخله: 
در جریان ماه رمضان بیش 
از 250 غیــرنظامی توسط 

طالبان کشته شده اند

مهاجمان سایبری بـه 
خط لوله  نفتی امریکا: 
قصـد ایـجاد مشکل 
برای جامعه نداشتیم

امریکا، شبه قاره و 
تراژدی افغانستان

3

خارجه  وزارت  سخن گوی  پرایس،  ند  روز:  اطالعات 
امریکا، گفت توافق هسته ای مانع اعمال تحریم...

تشدید هشدار و 
اخطار حماس و 

اسرائیل به یکدیگر

ند پرایس: 
برجام مانع تحریم   ایران در 

مواردی چون حمایت از تروریسم 
و نقض حقوق بشر نیست

کمیسیون حقوق بشر: 
مردم افغانستان 

خواستار آتش بس 
دایمی اند

2

شورای امنیت سازمان ملل خواستار به عدالت 
کشانیدن عامالن حمله بر مکتب سیدالشهدا شد
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شکسنت سکوت در برابر یک نسل کیش؛ 
امکان های محافظت چیست؟

که  زمانی   1395 اسد   2 ظهر  از  بعد  در  بعد،  سال  یک 
صدها معترض از اعضای جنبش روشنایی در حال برپایی 
سایه بان و دیگر تدارکات آغاز یک تحصن مدنی در میدان 
کاخ  از  کیلومتری  نیم  و  دو  فاصله ی  در  کابل  دهمزنگ 
ریاست جمهوری بودند، دو انفجار پیهم انتحاری، میدان 
را از نعش و خون پر کرد. دستکم 87 نفر کشته و بیش از 
500 نفر مجروح شدند. 82 قربانی حمله، هزاره تبار و اکثرا 

دانش آموز، دانشجو و دانش آموخته بودند.
سربریدن 12 تن از گروگان های غیرنظامی هزاره تبار در 
اعضای جنبش  از  نفر  و کشتار دستکم 87  پاییز 1394 
حمالت  از  سلسله ای  آغاز   ،1395 تابستان  در  روشنایی 
هدفمند بر غیرنظامیان هزاره  بودند. پس از آن در طول 
بر مراکز آموزشی  شش سال گذشته، دستکم 25 حمله 
خصوصی،  آموزشی  مراکز  دانشگاه،  مکتب،  شامل 
و  مسلحانه  حمالت  مذهبی،  اماکن  ورزشگاه ها،  مساجد، 
صورت  پایتخت  غرب  در  اکثرا  و  هزاره ها  گروگان گیری 

گرفت. در این حمالت بنا بر آمار رسمی...

6 سال قبل، در پاییز 1394، جنگجویان والیت خراسان 
داعش و طالبان در والیت زابل، پس از ماه ها گروگان گیری ، 
7 گروگان هزاره تبار به شمول یک دختربچه ی 9 ساله، 2 
در  قبل  ماه   9 از حدود  سربریدند.  را  پیرمرد  یک  و  زن 
سه نوبت، 40 غیرنظامی هزاره توسط این جنگجویان از 
والیات زابل و غزنی به گروگان گرفته شدند. از این میان 
دو  در  دیگر  گروگان  و 13  آزاد شدند  یا  مبادله  نفر   27

نوبت سر بریده شدند.

4

چهار دهه درگیری امریکا در افغانستان، 
منطقه جنوب آسیا را دگرگون کرد؛ 
اکنون خروج امریکا از افغانستان 

می تواند شبه قاره را در مسیر بازآرایی 
منطقه ای گسترده قرار دهد.

بایدن  رییس جمهور  تصمیم  امریکایی ها  بیشتر 
ماه  تا  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  بر  مبنی 
سپتامبر سال جاری از افغانستان را بسته شدن دفتر 
می دانند.  امریکا  تاریخ  نظامی  مداخله  طوالنی ترین 
در  جنگ  که  کند  فراموش  نمی تواند  اما  شبه قاره 
مداخله  آخرین  شروع  از  قبل  مدت ها  افغانستان 
ایاالت متحده )پس از حمالت یازدهم سپتامبر( آغاز 
شده بود. همچنین، شبه قاره نمی تواند فراموش کند 
دهه  چهار  از  بیش  طی  واشنگتن  انتخاب های  که 
ناخواسته  و  ناگوار  پیامدهای  افغانستان،  در  جنگ 

بسیاری برای منطقه داشته و همچنان دارد...
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ترجیع بنـد اصلـی اعالمیـه ی طالبـان بـه 
مناسـبت آتش بـس سـه روزه در روزهـای 
عیـد آرامـش خاطر مردم بـرای تجلیل از 
روزهـای عیـد به دور از خشـونت و هراس 
اسـت. واقع همین اسـت که یـک آرامش 
نسـبی پـس از روزهـا خشـونت و جنـگ 
اسـت.  مایـه ی خوشـحالی  مـردم  بـرای 
مـردم افغانسـتان از جنـگ خسـته  اند و 
انـدک امیـدواری بـرای پایـان خشـونت 
آن هـا را به وجـد می آورد. اما شـهروندان 
بی صبرانـه منتظرنـد که تـن دادن طالبان 
بـه آتش بـس دوامـدار فتیلـه ی جنـگ را 
خامـوش کنـد. کاش طالبان به پیشـنهاد 
آتش بـس  بـرای  افغانسـتان  حکومـت 
در مـاه رمضـان پاسـخ رد نمی دادنـد تـا 
خون هـای کمتـری به زمیـن می ریختند. 
رمضـان  اسـالمی،  آموزه هـای  براسـاس 
از  امتنـاع  بـه  آن  در  کـه  اسـت  ماهـی 
توصیـه  خصومـت  و  خشـونت  و  خشـم 
شـده اسـت. اما شـدت جنگی کـه در ماه 
رمضـان امسـال طالبـان تحمیـل کردنـد 
بی سـابقه بـود. جنگـی که عمـال حاصلی 
جـز آوارگی هـزاران خانواده و فراخ شـدن 
ایـن  آیـا  نداشـت.  قبرسـتان ها  سـینه ی 
گـروه از خـود پرسـیده  کـه نتیجه ی یک 
مـاه جنـگ خون بـار جـز نفـرت بیشـتر 
مـردم افغانسـتان از طالبـان و ناامیـدی 
جامعـه ی جهانـی از ایـن گـروه حاصلـی 

دیگری داشـته اسـت؟ 
درسـت اسـت که همـه طرف هـا از جمله 
شـهروندان افغانسـتان از یـک آتش بـس 
سـه روزه و کوتاه مـدت اسـتقبال و بـرای 
از خشـونت  بـه دور  زندگـی  و  آتش بـس 
لحظه شـماری می کننـد، امـا هرگـز ایـن 
را بـه معنـای اراده و نشـانه ی تغییـر در 
دیـدگاه طالبـان نمی داننـد. طالبـان پس 
و  آغـاز  را  جنـگ  شـک  بـدون  عیـد  از 
سـال  داد.  خواهنـد  دوام  را  خشـونت ها 
گذشـته نیـز طالبـان در یـک آتش بـس 
سـه روزه پیشـگام شـدند، امـا پـس از آن 
تـا امـروز بـه طبـل جنـگ کوبیـده و بـه 
تمنـای  و  بین المللـی  درخواسـت های 
مـردم افغانسـتان برای قطـع جنگ روی 
خـوش نشـان نداده انـد. پینشـهاد دولـت 
اسـت.  منطقـی  و  معقـول  افغانسـتان 
پایان بخشـیدن  اراده بـرای  اگـر طالبـان 
بـه جنـگ دارنـد، راهـش بازگشـت بـه 
آتش بـس  بـه  تـن دادن  و  مذاکـرات 
جدی تریـن  از  یکـی  اسـت.  دایمـی 
روند هـای سیاسـی و دیپلماتیـک بـرای 
پایان بخشـیدن بـه منازعـه ی کشـور در 
طـول چهـار دهـه ی گذشـته روی میـز 
قـرار دارد. اگـر طالبـان دسـت از جنـگ 
برندارنـد، ایـن رونـد هـدر خواهـد رفت. 
بـه  را  طرف هـا  دیگـر  طالبـان  گـروه 
امـا  شکسـت مذاکـرات متهـم می کنـد. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه اخالل گـر اصلی 
کافـی  بوده انـد.  طالبـان  رونـد  ایـن  در 
اسـت کـه رونـد چندماهـه ی مذاکـرات 
بین االفغانـی بـا طالبـان مـرور شـود کـه 
چگونـه دیگـر طرف هـای جنـگ سـعی 
غیرمنطقی تریـن  از  برخـی  کرده انـد 
مطالبـات ایـن گـروه را بـرآورده کـرده و 
در مسـیر دسـتیابی بـه توافـق سیاسـی 
بـرای پایـان دادن بـه خشـونت، سـخاوت 
و نرمش هـای فراوانـی بـه خـرج داده اند، 
مثـل آزادی پنج هـزار زندانـی، امـا دریـغ 
از یـک گام طالبـان. برعکـس ایـن گـروه 
تمـام سـعی و مـدارای دیگـر طرف هـا را  
نشـان ضعـف دانسـته و بـر طبل بیشـتر 
خشـونت کوبیده انـد. کار طالبان در طول 
مذاکـرات بین االفغانـی چیـزی جـز بازی 
بـا مشـت الفـاظ نبوده اسـت. اکنـون نیز 
پیـام  اسـت.  جنـگ  طالبـان  ترجیـح 
عیـدی رهبـر طالبـان به صـورت روشـن 
پیـام ادامـه جنـگ را می رسـاند. بـا ایـن 
رویکـرد بعیـد اسـت کـه رونـد مذاکرات 

نتیجـه بدهـد.

کمیسیون حقوق برش: 
مردم افغانستان خواستار آتش بس دایمی اند

گروه طالبان همچنان به جنگ جویانش هدایت داده است که در جریان سه روز آتش بس 
از رفتن به مناطق تحت کنترل دولت خودداری کنند و به نیروهای امنیتی وابسته به 

دولت نیز اجازه ی ورود به ساحات تحت کنترل شان را ندهند.
یک روز پس از آن، ارگ ریاست جمهوری کشور اعالم کرد که دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان از اعالم آتش بس در روزهای عید فطر توسط طالبان 
آتش بس،  این  اعالم  به  پاسخ  در  ارگ  اعالمیه ی  در  است.  آگاه 
برای  به خواست برحق مردم  از طالبان خواسته شده است که 

آتش بس دایمی لبیک گفته و به میز مذاکره بر گردند.
افراد  در اعالمیه آمده است: »توسل به خشونت، قتل و کشتار 
ملکی، انهدام زیربناها و اماکن عامه نه تنها در روز های عید، بلکه 

در هیچ روزی جواز شرعی ندارد.«

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اعالم آتش بس سه روزه توسط 
گروه طالبان به مناسب عید سعید فطر و اذعان دولت افغانستان به آن استقبال کرده 

است.
بار  با نشر اعالمیه ای گفته است که  ثور(  کمیسیون حقوق بشر دیروز )سه شنبه، 21 

دیگر درخواست مردم افغانستان برای برقراری آتش بس دایمی 
تکرار  را  پایدار  و  عادالنه  صلح  تحقق  برای  تالش ها  تشدید  و 

می کند.
اعالم  را آتش بس  دو روز پیش گروه طالبان روزهای عید فطر 
حمالت  مدت  این  در  که  خواست  خود  جنگ جویان  از  و  کرد 
تعرضی شان را متوقف و در برابر حمالت نیروهای دولتی از خود 

دفاع کنند.

و  افغانستان  در  اخیر  ماه های  در  آموزشی 
پیامد این حمالت به مصونیت دانش آموزان 
و قابلیت آنان ]دانش آموزان[ در برخورداری 
کرده  نگرانی  ابراز  عمیقا  آموزش،  حق  از 

است.
حقوق  مستقل  کمیسیون  حال،  همین  در 
شورای  بیانیه ی  این  از  افغانستان  بشر 
امنیت سازمان ملل استقبال کرده و از این 
پایان دادن  برای  که  است  خواسته  سازمان 
غیرنظامیان  کشتار  و  بی معنا  خشونت  به 

گام های عملی بردارد.
شنبه ی  روز  سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله 
انفجار  یک  با  ثور(   18( جاری  هفته ی 
جاسازی شده  ماین  انفجار  دو  و  موتربمب 
انجام شد. براساس آمارهای رسمی، در این 
حمله بیش از 50 نفر –اغلب دانش آموزان 
دیگر  نفر   100 از  بیش  و  کشته  دختر- 

زخمی شدند.
ملل  سازمان  امنیت  شورای  بیانیه ی  در 
تلفات این حمله 50 کشته و بیش از 150 

زخمی ذکر شده است.

از  شورا  این  اعضای  که  است  آمده  متحد 
غیرنظامیان  تلفات  و  خشونت  باالی  سطح 
در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر اهمیت 
و  خشونت  ختم  برای  دوامدار  تالش های 

حفاظت از غیرنظامیان تأکید کرده اند.
یک  ملل  سازمان  امنیت  شورای  همچنان، 
در  آن  نقش  و  آموزش  حق  بر  دیگر  بار 
و  کرده  تأکید  امنیت  و  به صلح  دست یابی 
از حمالت »قابل توجه« به مکاتب و مراکز 

از  صرف نظر  تروریستی،  اقدام های  گونه 
انگیزه ی آن در هر کجا، هر زمان و توسط 
توجیه  غیرقابل  شود،  انجام  که  کسی  هر 

است.
اعمال  شورا،  این  اعضای  گفته ی  به 
را  بین المللی  امنیت  و  صلح  تروریستی 
تروریسم  پدیده ی  با  مبارزه  می کند  تهدید 

نیازمند همکاری همه  ی کشورها است.
ملل  سازمان  امنیت  شورای  بیانیه ی  در 

سازمان  امنیت  شورای  روز:  اطالعات 
سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله  متحد  ملل 
بزدالنه«  و  »فجیع  را  کابل  شهر  غرب  در 
کشانیدن  عدالت  به  خواستار  و  خوانده 
)مرتکبین،  عامالن  ساختن  پاسخگو  و 
سازمان دهندگان، تمویل کنندگان و حامیان 

مالی( این حمله شده است.
ملل  سازمان  امنیت  شورای  بیانیه ی  در 
با  سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله  متحد، 
خانواده های  با  و  محکوم  الفاظ  شدیدترین 
ابراز  نیز  افغانستان  دولت  و  مردم  قربانیان، 

همدردی شده است.
خواسته  کشورها  تمامی  از  بیانیه  این  در 
بر  تعهدات شان  به  مطابق  که  است  شده 
مربوط  قطع نامه های  و  بین المللی  قوانین 
دولت  با  فعال  همکاری  به  شورا،  این  به 
برای  مربوطه،  نهادهای  دیگر  و  افغانستان 
به عدالت کشانیدن عامالن این حمله اقدام 

کنند.
امنیت  شورای  اعضای  بیانیه،  این  طبق 
هر  که  کرده اند  تأکید  متحد  ملل  سازمان 

شورای امنیت سازمان ملل خواستار به عدالت کشانیدن 
عامالن حمله بر مکتب سیدالشهدا شد

است  شده  خواسته  طالبان  از  آتش بس، 
آتش بس  برای  مردم  برحق  خواست  به  که 
بر  مذاکره  میز  به  و  گفته  لبیک  دایمی 

گردند.
بـه  »توسـل  اسـت:  آمـده  اعالمیـه  در 
ملکـی،  افـراد  کشـتار  و  قتـل  خشـونت، 
انهـدام زیربناهـا و اماکـن عامـه نـه تنها در 
روز هـای عیـد، بلکـه در هیـچ روزی جـواز 

نـدارد.« شـرعی 
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
اعالم  به  واکنش  در  نیز  ملی  مصالحه ی 
گفته  طالبان،  سوی  از  روزه  سه  آتش بس 
بود که برقراری آتش بس کوتاه مدت فرصت 
فراهم می کند،  برای مردم  را  آرامش  کوتاه 
اما راه حل اساسی و دایمی برای حل مشکل 

کشور نیست.
در اعالمیه ی سپیدار به نقل از آقای عبداهلل 
آمده است که به باور او، راه حل بیرون رفت 
مذاکرات،  تسریع  کشور،  کنونی  بحران  از 
همیشگی  قطع  و  دایمی  آتش بس  اعالم 

جنگ است.

کنترل  تحت  مناطق  به  رفتن  از  آتش بس 
دولت خودداری کنند و به نیروهای امنیتی 
وابسته به دولت نیز اجازه ی ورود به ساحات 

تحت کنترل شان را ندهند.
ریاست جمهوری  ارگ  آن،  از  پس  روز  یک 
کشور اعالم کرد که دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان از اعالم آتش بس در روزهای عید 

فطر توسط طالبان آگاه است.
این  اعالم  به  پاسخ  در  ارگ  اعالمیه ی  در 

خواست افغان ها حمایت می کند.
گروه  پیش  روز  دو  که  است  درحالی  این 
طالبان روزهای عید قطر را آتش بس اعالم 
است  از جنگ جویان خود خواسته  و  کرده 
را  تعرضی شان  حمالت  مدت  این  در  که 
از  مقابل  طرف  حمالت  برابر  در  و  متوقف 

خود دفاع کنند.
جنگ جویانش  به  همچنان  طالبان  گروه 
روز  سه  جریان  در  که  است  داده  هدایت 

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان از اعالم 
آتش بس سه روزه ی گروه طالبان به مناسب 
عید سعید فطر و اذعان حکومت افغانستان 

به آن، استقبال کرده است.
آقای خلیل زاد دو شب پیش )دوشنبه، 20 
ثور( در رشته تویتی گفته است که افغانستان 
خشونت های  شاهد  اخیر  هفته های  در 
وحشتناک بوده است و مردم افغانستان نیز 

قیمت آن را پرداخته اند.
که  است  کرده  تأکید  او  حال،  همین  در 
سیاسی  توافق  یک  سزاوار  افغانستان  مردم 

و آتش بس دایمی اند.
او افزوده است: »ما خواهان مذاکرات سریع 
این  ختم  و  سیاسی  توافق  افغان ها،  میان 

جنگ بی معنا ]در افغانستان[ هستیم.«
صلح  برای  امریکا  ویژه ی  نماینده ی 
افغانستان تأکید کرده است که افغان ها نیز 
ختم  برای  سیاسی  توافق  به  که  مشتاقند 

جنگ در کشورشان دست یابند.
این  از  هم  امریکا  که  است  کرده  تأکید  او 

استقبال خلیل زاد از آتش بس عید فطر؛ 
افغان ها زساوار آتش بس دایمی اند

وزارت داخله: 
یان ماه رمضان بیش از 250 غرینظامی توسط طالبان کشته شده اند در جر

غیرنظامی در 69 حمله ی نیروهای طرف دار دولت در 22 والیت 
کشته و 103 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

حمله ی موتربمب بر مکتب سید الشهدا در غرب کابل در 18 ثور 
و حمله ی موتربمب در شهر پل علم، مرکز والیت لوگر در دهم 
ثور انجام شد. براساس آمارهای رسمی در این دو حمله نزدیک 

به 100 نفر کشته و بیش از 210 نفر دیگر دیگر زخمی شدند.
نیروهای  که  است  گفته  داخله  وزارت  از سوی هم، سخن گوی 
نظر  در  خاص  تدابیر  دیگر  والیات  و  کابل  اطراف  و  شهر  امنیت  تأمین  برای  امنیتی 

گرفته اند.
تدابیر روی دست  نیز  امنیت شاهراه ها  تأمین  راستای  در  است که  افزوده  آرین  طارق 
گرفته شده و نیروهای امنیتی و دفاعی توانایی خنثا کردن هر گونه تهدیدی که از سوی 

»دشمن« وجود داشته باشد، را دارند.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور می گوید که در جریان ماه 
مبارک رمضان بیش از 250 غیرنظامی در حمالت و انفجارهای 
دیگر  غیرنظامی   500 به  نزدیک  و  کشته  طالبان  گروه  ماین 

زخمی شده اند.
طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله دیروز )سه شنبه، 21 ثور( 
نتیجه ی 15 حمله ی  تعداد غیرنظامیان در  این  گفته است که 
و  کنارجاده ای  ماین های  انفجار   200 به  نزدیک  و  انتحاری 

این حمالت  که  است  گفته  آرین همچنان  آقای  و زخمی شده اند.  مقناطیسی کشته 
اخیر در والیت های  او، حمالت  به گفته ی  طالبان »جنایت جنگی« محسوب می شود. 

لوگر و کابل نیز از حمالت بزرگی بود که از سوی گروه طالبان انجام شد.
ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی گروه طالبان در صحبت با روزنامه اطالعات روز، این ادعای 
رمضان، 102  ماه  روز   26 جریان  در  که  می کند  ادعا  او  می کند.  رد  را  داخله  وزارت 
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امریکا، شبه قاره و تراژدی افغانستان

ایاالت متحده ای که دیگر مسئولیت افغانستان برعهده اش نباشد و به تبع آن وابستگی اش 
از  حمایت  برای  بیشتری  گزینه های  می تواند  باشد،  رفع شده  مأموریت  این  در  پاکستان  به 
پیشرفت شبه قاره در جهت مثبت تر پیدا کند. و هرچند اشتباهات گذشته ایاالت متحده و 
جلوه  غیرممکن  را  امیدواری  این  است  ممکن  پاکستان  و  هند  ناشدنی  حل  ظاهر  به  منازعه 
دهد، اما یک محیط منطقه ای کامال تغییریافته، فضا را برای برخی اندیشه های خالقانه درباره 

ژئوپلیتیک شبه قاره باز کرده است.

چهار دهه درگیری امریکا در افغانستان، منطقه جنوب آسیا را دگرگون کرد؛ اکنون خروج 
امریکا از افغانستان می تواند شبه قاره را در مسیر بازآرایی منطقه ای گسترده قرار دهد.

مرزی در هند با استفاده از گروه های متعدد جهادی، تبدیل 
در  بزرگ  تروریستی  حوادث  به  واکنش  در  دهلی نو  کرد. 
از تشدید  را  اسالم آباد  است  احساس کرد که مجبور  هند، 
درگیری بترساند. تالش مشرف برای تغییر وضع موجود در 
کشمیر طی سال 1999 باعث شد هند برای بازپس گیری 
یک  پاکستانی،  نیروهای  توسط  اشغال شده  سرزمین های 
بحران ها  این  تمام  در  کند.  آغاز  را  محدود  متعارف  جنگ 
ایاالت متحده و بریتانیا برای آرام کردن اوضاع و تسهیل روند 
بر پایان دادن منازعه کشمیر و عادی سازی روابط  صلح که 
دیپلماتیک  مداخله  باشد،  متمرکز  هند-پاکستان  دوجانبه 

کردند.
اما با رفتن نسل دوره تقسیم بندی و جدایی پاکستان از هند 
به همراه خاطرات شان از جهانی صلح آمیز و همدیگرپذیرتر 
در دو طرف، ایجاد حمایت داخلی برای صلح دشوارتر شده 
تالش  خود  نوبه  به  هند  نخست وزیر  مودی،  نارندرا  است. 
می کند تا از طریق پاسخ دادن به حمالت تروریستی با زور 
نظامی، تغییر وضعیت حقوقی کشمیر تحت کنترل هند و 
امتناع از کوتاه آمدن در برابر ترس از باالگرفتن درگیری دو 
در  که  )قواعدی  درگیری  قواعد  هسته ای،  سطح  به  کشور 
دوران هسته ای تعیین شد( را تغییر دهد. دهلی نو همچنین 
فشارهای بین الملی قابل توجهی را علیه پاکستان بسیج کرده 

است تا حمایت از تروریسم مرزی در هند را متوقف کند.
اصلی  صحنه  به   1979 سال  در  افغانستان  که  هنگامی 
شد.  کشانده  آن  به  ناگزیر  هند  پای  شد،  تبدیل  درگیری 
هند که نگران بود پاکستان افغانستان را به نیمکت ذخیره 
استراتژیک خود برای ستیزه جویی ضد هند تبدیل کند، در 
دوران اشغال شوروی شروع به افزایش حمایت خود از کابل 
ائتالف  از  برای حمایت  اواخر دهه 1990  کرد. دهلی نو در 
ضد طالبان با ایران و روسیه یکجا شد. پس از 11 سپتامبر، 
هند فعاالنه در بازسازی افغانستان زیر چتر ثباِت حاصل از 
حضور ارتش ایاالت متحده کمک کرد. با افزایش منافع هند 
در افغانستان طی دهه های اخیر، دهلی نو برخی کمک های 
نظامی را نیز به کابل ارائه داد. اما نقش دهلی نو در افغانستان 
به دلیل نبود مرز فیزیکی بین دو کشور، محدود است. مفهوم 
و  مشترک  مرز  دارای  )که  پاکستان  با  هند  متقارن  رقابت 
جوامع مشترک پشتون با افغانستان است( مفهوم مشهوری 
است اما هرگز مفهوم صادقی نبوده است. نقش هند و تأثیر 
هند در افغانستان نسبت به نقش و تأثیر پاکستان در این 
کشور از جایگاه ثانویه برخوردار است. این امر، اگر دهلی نو 
مقابل  در  افغانستان  تقویت  برای  مناسبی  ائتالفی  شرکای 

پاکستان پیدا کند، می تواند یک مزیت باشد.
عادی سازی  که  می دهد  نشان  دقیق تر  نگاهی  این حال،  با 
باالتری  اولویت  از  برای دهلی نو  با اسالم آباد همیشه  روابط 
نسبت به درگیری دائمی با پاکستان در افغانستان برخوردار 
فصل  و  حل  به  پاکستان  ارتش  وادارکردن  اما  است.  بوده 
تروریسم  به  پایان دادن  و  معقول  مبنای  بر  کشمیر  مسأله 

مرزی، برای دهلی نو و واشنگتن کار آسانی نبوده است.
با توجه به این که اکنون پاکستان درگیر بحث  با این حال، 
به  نظامی گری  از  کشور  این  استراتژی  تغییر  لزوم  درباره 
روزنه  یک  است،  اقتصادی  رشد  و  اقتصادی  ثبات  سمت 
رشد  و  ثبات  به  دست یابی  اما  است.  آمده  وجود  به  امید 
اقتصادی بدون صلح با همسایگان پاکستان اگرنه ناممکن، 
دشوار خواهد بود. این مسأله در داخل پاکستان هنوز نهایی 
نشده است. درخواست اخیر جنرال قمر جاوید بجوا، رییس 
ستاد ارتش پاکستان، برای تجدیدنظر در مورد موضع امنیت 
ملی پاکستان در این راستا با مخالفت گسترده روبرو شده 
است. عادی سازی روابط هند و پاکستان به پایان یا حداقل 
توقف دادن به اختالفات داخلی دیرینه در قلب »جلگه سند 
و گنگ« کمک می کند و مقابله با سایر چالش های امنیتی 
و افراط گرایی مذهبی را برای اسالم آباد و دهلی نو به مراتب 
تسهیل  را  منطقه ای  اقتصادی  همکاری  و  می کند  آسان تر 
با  سرانجام  شبه قاره  سرزمین  اگر  همه،  از  مهم تر  می کند. 
مقابله  ابزار  شبه قاره  در  صلح  شود،  صلح  وارد  خودش 
در  که  است  بالقوه ای  منفی  نیروهای  برابر  در  قدرت مندی 
فردای خروج ایاالت متحده از افغانستان به اطراف این کشور 

احتماال ساطع می شوند.
برعهده اش  افغانستان  دیگر مسئولیت  که  متحده ای  ایاالت 
این  در  پاکستان  به  وابستگی اش  آن  تبع  به  و  نباشد 
مأموریت رفع شده باشد، می تواند گزینه های بیشتری برای 
حمایت از پیشرفت شبه قاره در جهت مثبت تر پیدا کند. و 
هرچند اشتباهات گذشته ایاالت متحده و منازعه به ظاهر 
امیدواری  این  است  ممکن  پاکستان  و  هند  ناشدنی  حل 
کامال  منطقه ای  محیط  یک  اما  دهد،  جلوه  غیرممکن  را 
درباره  خالقانه  اندیشه های  برخی  برای  را  فضا  تغییریافته، 

ژئوپلیتیک شبه قاره باز کرده است.

آسیای  جنوب  مطالعات  »انستیتوت  رییس  موهان،  راجا 
مشاوره  »هیئت  عضو  قبال  و  است  سنگاپور«  ملی  دانشگاه 

امنیت ملی هند« بود.

اوباما  به پاکستان ترور شد. حکومت  بازگشت  از  کمی بعد 
دموکراسی  تقویت  برای  دیگر  بار  کنگره  دموکرات های  و 
حکومت های  نداشت.  نتیجه ای  اما  کردند  تالش  پاکستان 
غیرنظامی بعدی پاکستان هرگز نتوانستند اختیارات کامل 
را در مورد سیاست های ملی که به حوزه نفوذ و سلطه ارتش 
پاکستان تبدیل شده بود، به دست آورند. ایاالت متحده و 
قالب  اصلی خود و چه در  قالب سیاست های  غرب چه در 
با روئسای ارتش  تا  تالش های دیپلماتیک، تصمیم گرفتند 
وارد  کشور  این  به  مروبط  اصلی  مسائل  مورد  در  پاکستان 
تأکید  با  پاکستان،  بر  ارتش  کنونی  هژمونی  شوند.  تعامل 
رهبران پاکستانی بر ترتیبات فعلی این کشور به عنوان یک 

»رژیم ترکیبی«، الپوشانی می شود.
پاکستان  سیاسی  موجودیت  و  نهاد  بر  ارتش  سلطه  گرچه 
محکم به نظر می رسد، اما نفوذ ارتش بر جنبش ها و گروه ها 
هرچه  است.  نامطمئن تر  می رسد  نظر  به  امروزه  اسالم گرا 
نیروهای اسالم گرا مانند تحریک لبیک پاکستان و تحریک 
توانایی ارتش در کنترل  طالبان پاکستان قوی تر می شوند، 
است  ممکن  که  غیرنظامیانی  اگر  می شود.  ضعیف تر  آن ها 
گروه های  همین  برگردانند،  پادگان  با  را  ارتش  سرانجام 
اما  بود.  خواهد  آیرونیک  کامال  آن  برآیند  باشند،  اسالم گرا 
جای پای  رشد  می تواند  مدت  کوتاه  در  محتمل تر  نتیجه 
سیاسی اسالم گرایان در ارتش باشد. این امر می تواند ارتش 
پاکستان را با دوستان سنتی اش در جهان بیش از پیش در 
معرض اختالف قرار دهد و برای رساندن منافع اقتصادی به 
مردم رنجدیده این کشور تحت فشار قرار گیرد. چشم انداز 
پاکستان با توجه به اقتصاد راکد این کشور که فقط یک-

قابل  آینده  برای  و  است، در کوتاه مدت  اقتصاد هند  دهم 
پیش بینی خیلی خوب به نظر نمی رسد.

سومین پیامد سیاست های ایاالت متحده در مورد افغانستان 
از سال 1979 به بعد، افزایش درگیری بین هند و پاکستان از 
جمله کشانده شدن پای سالح  هسته ای به میدان رقابت های 
و گسترش  در کشمیر  غیرمتعارف  مداوم  دو کشور، جنگ 
اختالفات دو جانبه در مورد افغانستان بوده است. همزمان 
با به پختگی رسیدن برنامه تسلیحات هسته ای پاکستان در 
اواخر دهه 1970، حکومت کارتر در اپریل 1979 پاکستان 
در  افغانستان  به  شوروی  حمله  از  پس  اما  کرد  تحریم  را 
حکومت  برداشت.  سریعا  را  تحریم ها  سال،  همان  دسامبر 
در  دنبال همکاری ضیا  به  درحالی که  ریگان،  بعدا  و  کارتر 
مسأله  این که  جز  نداشتند  چاره ای  شاید  بودند،  افغانستان 
هسته ای پاکستان را به آینده موکول کنند. گرچه هند در 
سال 1974 آزمایش هسته ای انجام داده بود، اما دهلی نو از 
هسته ای صرف  تولید سالح  برای  برنامه جدی  یک  شروع 
نظر کرده بود. اما در اواخر دهه 1980 و در واکنش به بمب 
پاکستان، هند زرادخانه ای هسته ای خود را راه انداخت. از 
ژئوپلیتیک  در  مهم  عنصر  هسته ای  سالح  بعد  به  آن زمان 

آسیای جنوبی بوده است.
به عنوان  به سالح هسته ای خود  این که  به جای  پاکستان 
نگاه  برابر تهدیدات دهلی نو  بازدارنده و بیمه در  یک عامل 
کند، آن را به منبع معافیت از مجازات در اجرای تروریسم 

در پاکستان، اختالف بین مسلمانان شیعه و سنی عمیق تر 
شد و انشعاب گسترده فرقه ای و ژئوپلیتیکی در خاورمیانه 
بین ایران و عربستان سعودی این اختالفات را در شبه قاره 
تشدید کرد. اسالم گرایی رادیکال منجر به بسیج متقابل سایر 
ادیان شد. در هند، حزب »بهاراتیا جاناتا« که به عنوان حزب 
پا به عرصه نهاد،  سوسیالیسم پیرو گاندی در سال 1980 
برای بسیج جامعه  اوایل دهه 1990 کارزار گسترده ای را 
بودایی  جوامع  در  مشابه  صف بندی های  کرد.  آغاز  هندو 

سریالنکا و میانمار نیز رخ داد.
از اواخر دهه 1970 مسأله مذهب و اختالفات پیرامون آن 
روز به روز بزرگ تر شده است. طالبان و سایر اسالم گرایان 
منطقه آماده می شوند که خروج ایاالت متحده را به عنوان 
و غرب جشن  ایاالت متحده  برابر  اسالم گرایان در  پیروزی 
بگیرند. طالبان چه به قدرت برگردند چه نه )و چه برگشت 
یا از طریق خشونت( تحول  از راه مسالمت آمیز باشد  شان 
سیاسی داخلی افغانستان به سمت تسلط مذهبی بیشتر بر 
پاکستان  ارتش  در همین حال،  رفت.  پیش خواهد  جامعه 
در مهار افراط گرایی ها و خشونت گروه های اسالم گرا مانند 
تحریک لبیک پاکستان، که با راه اندازی تظاهرات خیابانی 
شده  اسالم آباد  از  فرانسه  سفیر  اخراج  خواستار  گسترده 
است، به مشکل برخورده است. پیروزی طالبان در افغانستان 
احتماال باعث تجدید روحیه و تحریک گروه های اسالم گرا در 
پاکستان و ایجاد ائتالف های اسالم گرایانه فرامرزی می شود.

ایاالت  طوالنی  درگیری  و  افغانستان  جنگ  دوم  پیامد 
پاکستان طی  ارتش  این جنگ، قدرت مندشدن  متحده در 
دهه  اواخر  از  ارتش  گرچه  است.  بوده  گذشته  دهه  چهار 
1950 بر سیاست و دولت پاکستان مسلط شد، اما به نظر 
شکست  از  پس  کشور  این   1973 اساسی  قانون  می رسید 
امروزی(  )بنگالدش  شرقی  پاکستان  در  ارتش  فاجعه بار 
قرار داد. کودتای  را در رأس  در سال 1971، غیرنظامی ها 
سال  در  بوتو   علی  ذوالفقار  وقت  رییس جمهور  علیه  ضیا 
1977 و به دار آویختن وی دو سال بعد، محکومیت گسترده 
بین المللی را در پی داشت، اما حمله شوروی به افغانستان 
در پایان سال 1979، ضیا را از یک »مطرود سیاسی« به یک 
»متحد ارزشمند« غرب تبدیل کرد. گرچه از آن زمان به بعد 
لحظه های کوتاهی را در تاریخ پاکستان شاهد بوده ایم که در 
آن ارتش عقب کشیده است، اما ارتشی های پاکستان مرتبا 
برای سرنگون کردن حاکمان غیرنظامی این کشور پا پیش 
سیاسی  موجودیت  و  سیاست  بر  ارتش  سلطه  گذاشته اند. 
یافت، زیرا  از حمالت 11 سپتامبر گسترش  پاکستان پس 
این کشور به یک بازیگر مهم در مأموریت جدید واشنگتن 
در افغانستان و به اصطالح جنگ علیه تروریسم تبدیل شد 
و اسالم آباد به عنوان یک متحد بزرگ غیرناتوی واشنگتن 

اعالم شد.
رییس جمهور سابق ایاالت متحده جورج دبلیو بوش در سال 
2007 پرویز مشرف، رییس جمهور پیشین پاکستان را تحت 
فشار قرار داد تا از سمت فرماندهی ارتش کناره گیری کند، 
به کشور  بوتو  بازگشت رییس جمهور سابق، بی نظیر  زمینه 
را فراهم کند و انتخابات آزاد و عادالنه را برگزار کند. بوتو 
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بر  مبنی  بایدن  رییس جمهور  تصمیم  امریکایی ها  بیشتر 
خروج کامل نیروهای امریکایی تا ماه سپتامبر سال جاری 
از افغانستان را بسته شدن دفتر طوالنی ترین مداخله نظامی 
کند  فراموش  نمی تواند  اما  شبه قاره  می دانند.  امریکا  تاریخ 
آخرین  شروع  از  قبل  مدت ها  افغانستان  در  جنگ  که 
سپتامبر(  یازدهم  حمالت  از  )پس  متحده  ایاالت  مداخله 
کند  فراموش  نمی تواند  شبه قاره  همچنین،  بود.  شده  آغاز 
که انتخاب های واشنگتن طی بیش از چهار دهه جنگ در 
افغانستان، پیامدهای ناگوار و ناخواسته بسیاری برای منطقه 
داشته و همچنان دارد. گرچه خروج برنامه ریزی شده امریکا 
آینده افغانستان را در بالتکلیفی قرار می دهد، اما این خروج 
منجر  منطقه  در  ژئوپلیتیکی گسترده  تغییرات  به  می تواند 
عادی سازی  که  آمده  وجود  به  امیدواری  این  اکنون  شود. 
روابط هند و پاکستان می تواند بخشی از بازآرایی منطقه ای 
از  برخی  بالقوه  طور  به  و  باشد  متحده  ایاالت  خروج  پسا 
عواقب منفی چهار دهه جنگ افغانستان بر منطقه را پس 

زند.
هیچ چیز آسیای جنوبی امروزی را عمیق تر از تصمیم ایاالت 
افغانستان  در  جهادی ها  از  حمایت  و  بسیج  برای  متحده 
اتحاد  توسط  افغانستان  اشغال  از  )پس  شوروی  برابر  در 
جماهیر شوروی از سال 1979 تا 1989( تغییر نداده است. 
محصوالت جهاد افغانستان، از جمله اسامه بن الدن، رهبر 
القاعده، در سپیده دم قرن بیست و یکم جهان را تکان دادند. 
اسالم گرایان  از  دسته ای  استراتژیک  بسیج  عنوان  به  آنچه 
غیرتی در دهه 1980 آغاز شد، پس از آن که در دهه 1990 
نشانه  به سمت غرب  را  غیور خشم خود  اسالم گرایان  این 
رفتند، نتیجه معکوس داد و در قامت حمالت 11 سپتامبر 
یازده  اوج خود رسید. حمالت  به  واشنگتن  و  نیویورک  در 
متحدان  سایر  و  ناتو  همراه  )به  متحده  ایاالت  سپتامبر 
واشنگتن( را وادار کرد به منطقه بازگردد و مسئولیت کنترل 

افغانستان را برعهده گیرد.
ایاالت  نظامی  مداخله  که  داشت  وجود  زیادی  امیدواری 
بدترین  از  برخی  دست کم  بتواند  افغانستان  در  متحده 
پیامدهای جهاد ضدشوروی را عقب زند. نتایج این مداخله 
اما یک دست نیست و با خروج ایاالت متحده از افغانستان، 
منطقه مجبور خواهد شد با یا بدون ادامه مشارکت ایاالت 
اگر  گیرد.  برعهده  را  مسئولیت  کابل،  آینده ی  در  متحده 
در  منطقه ای  و  محلی  قدرت  توازن  ایجاد  بری  واشنگتن 
متحده  ایاالت  کند،  تالش  کشور  این  اطراف  و  افغانستان 
افغانستان  در  مهم  بازیگر  یک  عنوان  به  می تواند  هنوزهم 
پیش  در  را  آن  واشنگتن  اگر  سیاستی،  بماند. چنین  باقی 
گیرد، مسیری میانه بین »ادامه جنگ ابدی« در افغانستان و 
»ترک کامل این کشور«، مانند کاری که ایاالت متحده پس 

از خروج شوروی از افغانستان انجام داد، خواهد بود.
حمایت  تحت  شورش  شوروی،  توسط  افغانستان  اشغال 
از  کابل  در  روسیه  موردحمایت  رژیم  علیه  متحده  ایاالت 
مرزهای پاکستان و سپس مداخله ایاالت متحده پس از 11 
سپتامبر در افغانستان، سه پیامد ماندگار بر شبه قاره داشته 

است.
به  خشونت بار  مذهبی  افراط گرایی  رخنه  آن  اول  پیامد 
میزبان  شبه قاره  گرچه  است.  بوده  آسیا  ژئوپلیتیک جنوب 
تقریبا یک-سوم مسلمانان جهان است، اما اسالم و سیاست 
در  هند  از  پاکستان  خشونت بار  جدایی  از  پس  حتا  هردو 
امتداد خطوط دینی-مذهبی، معتدل باقی ماندند. با این حال 
علیه  جهاد  کرد.  تغییر  به  شروع  اوضاع   1980 دهه  در 
شوروی در افغانستان با حمایت ایاالت متحده و کشورهای 
محافظه کار عربی مانند عربستان سعودی، در زمین گیرکردن 
اتحاد  مجبورکردن  و  افغانستان  در  شوروی  نیروهای 
افغانستان در سال 1989، بسیار  به ترک  جماهیر شوروی 
همه  برای  را  مرگ  ناقوس  جهاد  این  اما  بود.  موفقیت آمیز 
نیروهای خورد و بزرگ ترقی خواه و مدرن در افغانستان به 
صدا درآورد. در پاکستان، رییس جمهور محمد ضیأالحق در 
موازات با استفاده از اسالم به عنوان اسلحه سیاسی، کارزار 
اسالمی سازی گسترده داخلی را در پاکستان از طریق اتحاد 
غیرت  ویروس  انداخت.  راه  به  اسالم گرا  گروه های  با  ارتش 
در  را  دیگر  مسلمان  جوامع  از  بسیاری  زودی  به  مذهبی 

سراسر شبه قاره آلوده کرد.
تحول  دو  با  دهه 1980  در  شبه قاره  و  افغانستان  تحوالت 
در خاورمیانه که هردو در سال 1979 اتفاق افتادند، تقویت 
شاه  سکوالر  حکومت  به  که  بود  ایران  انقالب  اولی  شد. 
جمله  از  جهان  سراسر  در  را  سیاسی  اسالم  و  داد  خاتمه 
مکه  الحرام  مسجد  تصرف  دومی  بخشید.  انرژی  شبه قاره 
به  را  سعود  آل  کاخ  که  بود،  سعودی  شورشیان  توسط 
متوقف  را  داخلی  اجتماعی  مدرنیزاسیون  تا  درآورد  لرزه 
کند.  هدایت  بیرون  به  را  خود  اسالم گرای  رادیکال های  و 
افغانستان و شبه قاره مقصد جذابی برای این اسالم گراهای 
شد.  نیز  فرقه ای تر  رادیکال شدن،  با  اسالم  بودند.  افراطی 
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مختلف،  اقوام  از  افغانستان  شهروندان  گذشته،  سال  شش  در 
هماره سعی کرده اند با رخ دادن این حمالت دست کم در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی حمایت و همدلی شان با مردم هزاره را اعالم 
جز  به  نیست.  کافی  همدلی  این  صرفا  که  است  این  واقع  کنند. 
مدنی  سیاسی،  اجتماعی،  فعاالن  از  وسیعی  بخش  اندک،  تعدادی 
و مسئولین دولتی از اعتراف به نسل کشی هزاره ها و به رسمیت 

شناختن آن امتناع می کنند.
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شکسـنت سـکوت در برابر یک نسـل کیش؛ 

امکان های محافظت چیست؟
به  را  هزاره ها  بر  جاری  نسل کشی  و  قومی 

رسمیت شناخته و به آن اعتراف کنند؟
از  یکی  که  وحشیانه  حمله ی   25 دستکم 
گذشته،  سال   6 در  بود،  خونبارتر  دیگری 
داده  قرار  نسل کشی  معرض  در  را  هزاره ها 
و  فاجعه بارتر  حمالت،  این  از  هریک  است. 
عزا  است.  بوده  ملی  ماتم  از  تکان دهنده تر 
و ماتم ملی، هیچ رنجی از مشقت دشواری 
که هزاره ها در آن فرو رفته است، نمی کاهد. 
و  عرصه ای  هر  در  و  روز  هر  افغانستان 
هزاره ها  و  است  ملی  ماتم  درگیر  حوزه ای 
اقوام  همه ی  با  ملی  عزاهای  این  تمام  در 
عزای  اعالم  اما  است.  شریک  افغانستان 
مسئولیت  از  گریز  برای  تالش  و  ملی 
شریک  ترفند  واسطه ی  به  واقعی  اخالقی 
واکنش  همدالنه،  جمالت  و  عکس  کردن 
نیست.  فاجعه  این  به  اخالقی  و  شایسته 
مدعیان  از  بزرگی  بخش  که  می دانیم  نیک 
فرهیختگی، روشنفکری و نخبگان اجتماعی 
معترف  غیرعمومی  و  فردی  پستوهای  در 
قومی  تعلق  دلیل  به  هزاره ها  که  هستند 
قرار  گروهی  کشتار  مورد  مذهبی شان  و 
می گیرند اما در محافل و اظهارات عمومی از 
اعتراف به این واقعیت امتناع می کنند. این 
مصلحت  یک  در  ریشه  غیراخالقی،  امتناع 
هدفمند  کشتار  به  اعتراف  دارد.  ساده 
است  ممکن  هزاره ها،  قومی  پاکسازی  و 
روابط،  دادن  دست  از  قیمت  به  افراد  برای 
شدن  مکدر  شغلی،  فرصت های  ضایع شدن 
شبکه های  در  دوستان  از  تعدادی  خاطر 
همین  به  شود.  تمام  آن  مانند  و  سیاسی 
دلیل، از اعتراف به این واقعیت آشکار امتناع 
کرده و از سوی دیگر برای این که بی پروا به 
کشتارهای بی رحمانه و فجیع قلمداد نشود، 
به ترفند شریک کردن عکس و سوگنامه و 
ابراز تأسف در شبکه های اجتماعی متوسل 
رنج  به  قیاس  در  مصلحت  این  می شوند. 
بر  را  خونین اش  پنجه ی  که  فاجعه ای  و 
گلوگاه مردم هزاره فرو کرده، ناچیز و حقیر 
است. اعتراف گسترده به انکار نسل کشی و 
پاک سازی قومی هزاره ها کم ترین مسئولیت 
اخالقی انسان های آزاده، متعهد به انسانیت 
و بریده از تعلقات قومی و برتری جویی های 
فجیع  کشتار های  تعمیم دادن  است.  تباری 
دانش جویان،  کودکان،  جگرخراش  و 
کلیت  به  هزاره  غیرنظامیان  و  نمازگزاران 
به  است  این  مثل  اقوام،  همه ی  و  کشور 
در  گلوله ها  رگبار  از  قلب اش  که  انسانی 
حال متالشی شدن است، با اصرار و لجاجت 
من  که  است  خراش  یک  فقط  این  بگوییم 

نیز دارم.
اعتراف به نسل کشی هزاره ها اما کل ماجرا 
نیست، آغاز ماجرا است. هزاره ها به شهادت 
شواهد و مدارک غیرقابل انکاری در معرض 

و  کلی  مبهم،  تعریف  یک  در  مردم  اکثر 
به  نسل کشی  می کنند  تصور  عوام گرایانه 
با  و  یک بارگی  هزارنفری،  صدها  کشتار 
متعلق  افراد  عریانی  و  آخرین حد خشونت 
به یک گروه قومی، مذهبی یا نژادی اطالق 
و  غلط  نسل کشی  از  تعریف  این  می شود. 
غیردقیق است. ممکن است صدها هزار نفر 
در یک جنگ و سلسله ای از حمالت کشته 
شوند اما مشمول مصادیق نسل کشی نشود 
قومی،  گروه  یک  از  نفر  صدها  برعکس،  و 
مصادیق  از  شوند  کشته  نژادی  یا  مذهبی 

غیرقابل انکار نسل کشی محسوب شود.
در شش سال گذشته، شهروندان افغانستان 
از اقوام مختلف، هماره سعی کرده اند با رخ 
و  رسانه ها  در  دستکم  حمالت  این  دادن 
همدلی شان  و  حمایت  اجتماعی  شبکه های 
با مردم هزاره را اعالم کنند. واقع این است 
جز  به  نیست.  کافی  همدلی  این  صرفا  که 
فعاالن  از  وسیعی  بخش  اندک،  تعدادی 
اجتماعی، سیاسی، مدنی و مسئولین دولتی 
از اعتراف به نسل کشی هزاره ها و به رسمیت 
امتناع  این  می کنند.  امتناع  آن  شناختن 
مصادیق  از  ناآگاهی  از  ناشی  است  ممکن 
یا  باشد  آن  عامدانه ی  انکار  و  نسل کشی 
برای  تالش  و  همدردی  همدلی،  نیت  به 
ناشی  روحی  آسیب های  و  رنج  از  کاستن 
از  بخشی  می رسد  نظر  به  حمالت.  این  از 
شهروندان غیرهزاره ای که حمالت هدفمند 
بر هزاره ها را به وضعیت امنیتی کل کشور 
پی  در  می دهند،  تعمیم  اقوام  همه ی  و 
در  دیگر  به حمالت  اشاره  با  که  باشند  آن 
سراسر کشور خطاب به هزاره ها بگویند که 
شما در این رنج ها و کشتارها تنها نیستید. 
نیت شایسته ای که در این همدردی ها وجود 
تنها  نه  اما  است  پسندیده  و  اخالقی  دارد، 
کافی نیست که به صورت غیرعمد، ماهیت 

واقعی حمالت را تحریف می کند.
افغانستان  در  اخیر  سال  شش  در  هزاره ها 
و  قومی  تعلق  دلیل  به  هدفمند،  به صورت 
مذهبی و با هدف حذف فیزیکی و واردکردن 
آسیب روانی و جمعی به این گروه قومی و 
این  از  می گیرند.  قرار  کشتار  مورد  مذهبی 
نظر، حمالت بر هزاره ها با دیگر رخدادهای 
بنیاد  از  تروریستی  حمالت  و  امنیتی 
متفاوت است. امتناع از به رسمیت شناختن 

آن  نهادهای  و  حکومت  نه  و  حقوقی  و 
صاحب  و  مسئول  آدرس های  عنوان  به 
چاره های  و  راه کارها  به  کمتر  صالحیت، 
استراتژیک و اساسی مواجهه با این حمالت 
زمانی  تا  پرداخته اند.  آن  از  جلوگیری  و 
تلخی  همه ی  با  خونبار  وضعیت  این  با  که 
صورت  درخور  واکنش های  آن،  دشواری  و 
اقدامات سنجیده شده  از  نگیرد و سلسله ای 
و استراتژیک امنیتی، سیاسی و حقوقی در 
نشود،  گرفته  دست  روی  مختلف  سطوح 
خون  نوشیدن  از  کشتار  و  توحش  هیوالی 
کودکان و غیرنظامیان هزاره باز نمی ایستد.

در این یادداشت، سعی بر آن شده است که 
مسئوالنه  مواجهه ی  برای  چند  چاره هایی 
از  جلوگیری  وضعیت،  این  با  استراتژیک  و 
تکرار آن یا دستکم کاستن از شدت حمالت 

و تهدیدها در آینده پیشنهاد شود.

استراتژیک  و  اخالقی  ضرورت  یکم؛ 
اعتراف به نسل کشی هزاره ها

از  جلوگیری  کنوانسیون  تعریف  براساس 
نسل کشی و مجازات آن که در سال 1948 
به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
رسمی  بیانیه ی  یک  طی  سپس  و  رسید 
از  برای  اقدام  هرنوع  اعالم شد،  این مجمع 
بین بردن بخش یا کل از یک گروه قومی، 
کردن  وارد  شامل  خاص  مذهبی  یا  نژادی 
ضربه ی جسمی و روانی و از بین بردن افراد 
متعلق به آن گروه قومی، نژادی یا مذهبی، 
به  نسل کشی  آشکار  و  برجسته  مصادیق  از 
حساب می آید. ارجاع به تعریف »کنوانسیون 
جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن، مصوب 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد« به این 
معتبرترین  از  یکی  که  گرفته  دلیل صورت 
زمینه  این  در  بین المللی  حقوقی  مراجع 
است. در تعریف سایر نهادها، اسناد و مجامع 
حقوقی معتبر نیز، هر نوع اقدام برای از بین 
 بردن بخش یا کلیت یک گروه قومی، نژادی 
یا مذهبی خاص، از مصادیق بارز نسل کشی 

محسوب می شود.
از  دیگری  تعاریف  و  تعریف  این  براساس 
نهادها،  توسط  که  نسل کشی  مصادیق 
کنوانسیون ها و مجامع حقوقی جهانی ارایه 
شده، کشتار هدفمند و گروهی هزاره ها در 
و  بارز  مصادیق  اخیر،  سال  شش  مشخصا 
به حساب می آید.  نسل کشی  انکار  غیرقابل 
تا کنون، هزاره ها به صورت  از سال 1394 
هدفمند در کابل، هرات، مزار، سرپل، بامیان، 
گرفته اند.  قرار  حمله  مورد  کویته  و  غزنی 
کودکان،  شمول  به  غیرنظامی  صدها 
و  نمازگزاران  دانش جویان،  دانش آموزان، 
دلیل  به  هدفمند،  صورت  به  ورزشکاران 
تعلق به یک گروه قومی و مذهبی خاص و با 
هدف حذف فیزیکی و ایجاد صدمات روانی، 

کشته و زخمی شده اند.
و  اخالقی  استراتژیک،  اقدام  نخستین 
وضعیت،  این  با  مواجهه  برای  مسئوالنه 
ضرورت اعتراف به نسل کشی هزاره ها است. 
سال  شش  طول  در  افغانستان  حکومت 
این  به  هدفمند  کرده حمالت  تالش  اخیر، 
جنایت  و  جنگی  جنایت  به  را  قومی  گروه 
جنگی  جنایت  دهد.  تقلیل  بشریت  علیه 
کشتار  هرنوع  به  بشریت،  علیه  جنایت  و 
از  غیرنظامیان  شبه عامدانه ی  و  عامدانه 
می شود.  گفته  جنگ  یک  طرف های  سوی 
تلفات  مطلق  اکثر  رسمی،  تعاریف  براساس 
ملکی ناشی از حمالت طرف های جنگ در 
علیه  جنایت  و  جنگی  جنایت  افغانستان، 
هزاره ها  بر  که  حمالتی  اما  است  بشریت 
فراتر  گرفته،  صورت  اخیر  سال  شش  در 
بشریت  علیه  جنایت  و  جنگی  جنایت  از 
نسل کشی  انکارناپذیر  و  بارز  مصادیق  و 
دالیل  مهم ترین  از  یکی  می شود.  محسوب 
انکار حکومت افغانستان از نسل کشی خواندن 
هزاره ها، تالش برای فرار از تبعات حقوقی، 
سیاسی و امنیتی این رخداد برای حکومت و 

مسئولین حکومتی افغانستان است.
مغالطه و غلط فهمی دیگری که در خصوص 
به  افغانستان  مردم  میان  در  نسل  کشی 
به  اتکا  می گیرد،  صورت  غیرعمد  یا  عمد 
این که  از  فارغ  است.  قربانیان  عدد  و  آمار 
فهم دقیقی  افغان ها،  از  اندکی  بسیار  تعداد 
دارند،  نسل کشی  مصادیق  و  تعاریف  از 

خادم حسین کریمی

جنگجویان   ،1394 پاییز  در  قبل،  سال   6
والیت  در  طالبان  و  داعش  خراسان  والیت 
زابل، پس از ماه ها گروگان گیری ، 7 گروگان 
هزاره تبار به شمول یک دختربچه ی 9 ساله، 
2 زن و یک پیرمرد را سربریدند. از حدود 9 
ماه قبل در سه نوبت، 40 غیرنظامی هزاره 
توسط این جنگجویان از والیات زابل و غزنی 
به گروگان گرفته شدند. از این میان 27 نفر 
مبادله یا آزاد شدند و 13 گروگان دیگر در 

دو نوبت سر بریده شدند.
اسد   2 ظهر  از  بعد  در  بعد،  سال  یک 
اعضای  از  معترض  که صدها  زمانی   1395
سایه بان  برپایی  حال  در  روشنایی  جنبش 
و دیگر تدارکات آغاز یک تحصن مدنی در 
میدان دهمزنگ کابل در فاصله ی دو و نیم 
بودند،  جمهوری  ریاست  کاخ  از  کیلومتری 
انتحاری، میدان را از نعش  دو انفجار پیهم 
و  کشته  نفر   87 دستکم  کرد.  پر  خون  و 
بیش از 500 نفر مجروح شدند. 82 قربانی 
حمله، هزاره تبار و اکثرا دانش آموز، دانشجو 

و دانش آموخته بودند.
سربریدن 12 تن از گروگان های غیرنظامی 
و کشتار دستکم  پاییز 1394  در  هزاره تبار 
در  روشنایی  جنبش  اعضای  از  نفر   87
حمالت  از  سلسله ای  آغاز   ،1395 تابستان 
پس  بودند.  هزاره   غیرنظامیان  بر  هدفمند 
از آن در طول شش سال گذشته، دستکم 
مکتب،  شامل  آموزشی  مراکز  بر  25 حمله 
دانشگاه، مراکز آموزشی خصوصی، مساجد، 
حمالت  مذهبی،  اماکن  ورزشگاه ها، 
اکثرا  و  هزاره ها  گروگان گیری  و  مسلحانه 
این  در  گرفت.  صورت  پایتخت  غرب  در 
حمالت بنا بر آمار رسمی حداقل 778 غیر 
نظامی شامل دانش آموز، کودک، دانش جو، 
هزاره  ورزشکار  و  کارگر  مسافر،  نمازگزار، 
شدند.  زخمی  نفر   1700 از  بیش  و  کشته 
بنا بر آمار مردمی و به نقل از منابع محلی، 
تعداد قربانیان بیش از یک هزار نفر و تعداد 
مجروحین این حمالت بیش از 2 هزار نفر 

است.
در آخرین مورد از این حمالت و البته یکی از 
فجیع ترین و خونبار ترین آن ها، سه روز قبل، 
ورودی  درب   در  بمب گذاری شده  موتر  یک 
سیدالشهدا  لیسه ی  به  موسوم  مکتب  یک 
در حاشیه ی منطقه ی هزاره نشین و محروم 
اکثر  و  دختر  دانش آموزان  پایتخت  غرب 
قرار داد. زمانی  این مکتب را هدف  کودک 
که کودکان دانش آموز به صورت گروهی از 
مواد  از  مملو  موتر  می شدند،  خارج  مکتب 
دانش آموز  دختران  این  میان  در  منفجره 
انفجار داده شد. پس از انفجار اول، دو بمب 
کنون،  تا  شد.  منفجر  نیز  شده  کارگذاری 
دستکم 85 نفر که اکثر قاطع شان دختران 
بیش  و  هستند،  سال   18 زیر  دانش آموز 
شده اند.  مجروح  دیگر  دانش آموز   150 از 
مجروحین  مرگ  و  آمار  افزایش  احتمال 
حادثه که در حالت وخیم قرار دارند، وجود 

دارد.
واقع این است که حمله ی وحشیانه و خونبار 
سیدالشهدا  لیسه ی  دانش آموز  کودکان  به 
اولین  که  همان طور  کابل،  برچی  در دشت 
هزاره  غیرنظامیان  بر  هدفمند  حمله ی 
با  بود.  نخواهد  نیز  حمله  آخرین  نیست، 
توجه به قراین و شواهد، روند سیاسی جاری 
برای حل منازعه و مذاکرات صلح، بیش از 
باشد،  داشته  پیشرفت  به  رو  روندی  آن که 
شدت  خشونت ها  است.  عقب رفت  دچار 
و  جنگ  پیچیده ترشدن  احتمال  و  گرفته 
غیرنظامیان  بر  خشونت  افزایش  و  تحمیل 
عمومی  اماکن  و  غیرنظامیان  دارد.  وجود 
به خاصه غرب  و  در سراسر کشور  هزاره ها 
جنگی  و  نظامی  اهداف  عنوان  به  پایتخت 
کوِر  این خشونت  اهداف  از  یکی  کم هزینه، 
و  مجال  عنوان  به  که  است  افزایش  به  رو 
امکان امتیازگیری، واردکردن فشار و زخم و 
جرح سیاسی و اجتماعی زیر تهدید شدید 

قرار دارد.
از  ناشی  عاطفی  واکنش های  از  فارغ 
البته  عزا که  و  اندوه  استیصال،  سردرگمی، 
اکثر  در  انسان هاست،  طبیعی  واکنش های 
گروه های  شامل  مردم  نه  حمالت،  این 
مدنی  اجتماعی،  سیاسی،  فعاالن  مختلف 

که  انکاری  غیرقابل  مصادیق  و  تفاوت  این 
از نسل کشی این گروه قومی وجود دارد، با 
هر نیتی که صورت بگیرد، نه تنها به لحاظ 
که  نیست  تسکین بخش  اخالقی  و  روانی 
بسیار  و  وحشیانه  ماهیت  تحریف شدن  به 
بی رحمانه ی این حمالت منجر می شود. اگر 
تعمیم دادن حمالت  که  باشد  این  بر  تصور 
بارز  عنوان مصادیق  به  به هزاره ها  هدفمند 
نسل کشی به وضعیت امنیتی سراسر کشور 
و همه ی اقوام، به تسکین روحی این گروه 
دقیقی  محاسبه ی  می شود،  منجر  قومی 
نیست. هزاره ها با اعتراف سایر اقوام به این 
و  هدفمند  صورت  به  قومی  گروه  این  که 
قرار  هدف  مذهبی  و  قومی  تعلق  دلیل  به 

گرفته اند، تسلی خاطر بیشتری می یابند.
افغانستان،  اقوام  دیگر  از  افرادی  سکوت 
امتناع عامدانه از اعتراف به کشتار هدفمندانه 
مصادیق  بارز  عنوان  به  هزاره ها  گروهی  و 
و  اخالقی  مسئولیت  از  گریز  یا  نسل کشی 
تصدیق یک واقعیت آشکار و غیرقابل انکار 
به واسطه ی شریک کردن عکس و سوگنامه 
رنج  اجتماعی،  شبکه های  در  تأسف  ابراز  و 
آسیب دیده ی  و  جمعی  روان  بر  مضاعفی 
بستگان  و  خانواده ها  مشخصا  و  هزاره 
می کند.  تحمیل  حمالت  این  قربانیان 
عمومی،  اماکن  بر  مکرر  حمالت  این  اگر 
به  هزاره ها  مساجد  و  آموزشگاه ها  مکاتب، 
این  جمعیت  از  بخشی  یا  کل  هدف حذف 
دانش آموزان،  کودکان،  شامل  قومی  گروه 
واردکردن  و  نمازگزاران  و  دانش جویان 
افراد این گروه  صدمات فیزیکی و روانی بر 
پاکسازی قومی و نسل کشی نیست،  قومی، 
نسل کشی  برای  تعریفی  چه  چیست؟  پس 
جهانی  و  معتبر  حقوقی  نهاد  چه  سوی  از 
هزاره ها  بر  جاری  حمالت  که  دارد  وجود 
تعداد  چه  نمی داند؟  نسل کشی  مصادیق  را 
در  و  گروگان  نمازگزار،  دانشجو،  کودک، 
تعلق قومی  به جرم  انسان هزاره  کلیت آن 
و  شوند  کشته  باید  مذهبی شان  هویت  و 
وسعت  و  گستردگی  چه  به  گورستان هایی 
کل  نه  تا  شوند  ایجاد  افغانستان  زمین  بر 
مدعیان  دستکم  که  افغانستان  شهروندان 
فرهنگیان،  فرهیختگی،  و  دانش آموختگی 
روشنفکران و مدعیان عدم تعلق به تفکرات 
و گرایش های تباری حاضر شوند، پاکسازی 

رسانه های ایران ادعا کردند که هواداران پوتین لقب قهرمانانه ی »شکارچی 
شکارچیان« را بر فرمانده سپاه قدس ایران گذاشته اند. چهار سال بعد 

همه گیری کووید19 سفرهای زیارتی به کربال را متوقف کرد و سلیمانی نیز 
در ماه جنوری 2020 به دستور ترمپ در حمله هواپیمای بدون سرنشین 

ارتش ایاالت متحده در فرودگاه بغداد کشته شد. در 25 اپریل فایل 
صوتی ای به رسانه ها درز کرد که در آن ظریف، به  عنوان وزیر امورخارجه 

ایران، رک و راست درباره ی چهره واقعی قاسم سلیمانی و به ویژه رابطه وی 
با پوتین صحبت می کند.
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شتاب بیشتری گرفت. اکنون در تمام طول 
رهبری  میانه ی  و  ارشد  رده های  عرض  و 
امنیتی، تعداد مسئولین هزاره تبار  نهادهای 

به عدد انگشتان دست نمی رسد.
حذف  و  مطلق  غیبت  پیداست  ناگفته 
معرض  در  قومی  گروه  سیستماتیک 
حجم  امنیتی،  نهادهای  از  نسل کشی 
بر  تروریستی  حمالت  و  امنیتی  تهدیدات 
آن ها را چند برابر می کند. مثل آفتاب روشن 
ارایه ی  تصمیم گیری،  سازوکار  که  است 
در  خدماتی  و  امنیتی  اجرائات  و  خدمات، 
اصول  تابع  آن که  از  بیش  افغانستان  دولت 
و  ترجیح ها  از  برخواسته  باشد،  قوانین  و 
تعلقات قومی و تباری است. با وجود چنین 
دولت  تصمیم گیری  سازوکار  در  رویکردی 
و  سیستم  از  هزاره ها  وقتی  افغانستان، 
سازوکار نهادهای امنیتی پاکسازی  شده اند، 
سطح  از  امنیتی  مسئولین  که  این  توقع 
به  پایین تر،  سطوح  تا  رهبری  یک  درجه 
امکان ها  و  هزاره ها  علیه  امنیتی  تهدیدات 
کنند،  توجه  تهدیدات  این  دفع  بایدهای  و 

کوبیدن آب در هاون است.
که  افغانستان  شهروندان  همه ی  و  هزاره ها 
از تفکر تبعیض پاک اند و به لحاظ اخالقی 
هزاره ها  بر  رفته  جنایات  برابر  در  را  خود 
کارزار  یک  در  باید  می دانند،  مسئول 
سراسری، مشارکت  معنادار و کافی هزاره ها 
مطالبه ی  یک  به  را  امنیتی  نهادهای  در 
استراتژیک و همگانی تبدیل کنند. حکومت 
علیه  سیستماتیک  تبعیض  باید  افغانستان 
قومی  گروه  این  پاکسازی/حذف  و  هزاره ها 
امنیتی  نهادهای  رهبری  مختلف  سطوح  از 
را پایان دهد. مادامی که اداره ی امور امنیتی 
کشور در غیبت مطلق هزاره ها به پیش برود، 
دفع تهدیدات بر این گروه قومی عمال ممکن 
باقی  بلوف  و  وعده  و  شعار  حد  در  و  است 

خواهد ماند.
با  مصاحبه ای  در  غنی  رییس جمهور  باری، 
حلقه ی  چرا  این که  به  پاسخ  در  طلوع نیوز 
اطرافیان او در سطوح اول تصمیم گیری های 
قوم  یک  از  همگی  کشور،  مدیریت  کالن 
حلقه ی  و  سیاسی  تیم  شد  مدعی  هستند، 
و  ملی  دید  حکومت  در  او  یاران  اصلی 
ادعا می کرد  همه شمول دارد. رییس جمهور 
تبار افراد در حلقه ی اول تصمیم گیری مهم 
نیست، بلکه رویکرد و دید آن ها مهم است.

رییس جمهور  استدالل  این که  از  فارغ 
مستند  ادله ی  و  مدرک  ده ها  شهادت  به 
اگر  که  است  این  پرسش  نیست،  درست 
برای دستکم  ندارد، چرا  اهمیتی  افراد  تبار 
به  کلیدی  امور سکتورهای  مدیریت  یک بار 
اگر  نمی شود؟  سپرده  هزاره تبار  مسئولین 
که  ادعایش  این  خصوص  در  رییس جمهور 
نیست،  مالک  و  ندارد  اهمیتی  افراد  تبار 
صداقت دارد، به سیاست پاکسازی و حذف 
قومی هزاره ها از نهادهای امنیتی پایان داده 
و کادرهایی از این گروه قومی را در سطوح 
دیگر  و  امنیتی  نهادهای  رهبری  مختلف 
این  اگر  کند.  منصوب  سکتورهای حکومت 
برخورداری  صورت  در  مسئولین  و  کادرها 
صورت  به  قانونی  و  کافی  صالحیت های  از 
مستند متهم به رویکرد و نگاه قومی یا فساد 
و ناکارآمدی شدند، نه تنها برکنار شوند که 

مورد مجازات نیز قرار بگیرند.
به  دیرسال  از  هزاره ها  که  است  این  واقع 
که  دوره ای  در  خاص  صورت  به  و  این سو 
بوده،  قدرت  سکاندار  غنی  رییس جمهور 
از  سیستماتیک  سیاست  یک  چارچوب  در 
تصمیم گیری  و  رهبری  سطوح  در  حضور 
نهادهای دولت و به خاصه نهادهای امنیتی 
محرومیت  شده اند.  نگه داشته  محروم 
و  دولتی  نهادهای  در  حضور  از  هزاره ها 
افرادی که با گذشت  پاکسازی تک و توک 
گماشته  مناصبی  به  رستم  هفت خوان  از 
حذف،  سیستماتیک  سیاست  یک  شده اند، 
و  هزاره ها  است.  قومی  پاکسازی  و  انکار 
همه ی شهروندان افغانستان که با محرومیت 
این گروه قومی احساس همدلی کرده و از 
درجه بندی  و  جویی  برتری  قومی،  تبعیض 
انسان ها پاک اند، مشارکت معنادار و مبنی بر 
شایسته ساالری هزاره ها در نهادهای دولت و 
مشخصا نهادهای امنیتی را به یک مطالبه ی 

عمومی تبدیل کنند.

و  نیست. مسلح شدن  اسلحه  فرد یک  هر  و 
استفاده از اسلحه برای دفاع از خود در برابر 
رویکرد  و  رویه  از  بخشی  بالفعل،  تهدیدات 
همه ی  در  هزاره ها  است.  خودی  دفاع 
قرار  امنیتی  تهدیدات  تحت  که  مناطقی 
دارند، می بایست خود را به دید و نگاه امنیتی 
عادت بدهند. افراد این گروه قومی، فارغ از 
این که نظامی اند یا غیرنظامی، معلم یا راننده، 
زندگی،  محالت  در  باید  کارگر،  یا  دانشجو 
کسب و کار، اماکن و تجمعات عمومی، تحت 
تأثیر دید و نگاه امنیتی، به لحاظ ذهنی در 

حالت آماده باش قرار داشته باشند.
به  خودی  دفاع  جمعی  و  فردی  رویکرد 
امکان را فراهم می کند که در  این  هزاره ها 
آموزشی،  مراکز  تا  سکونت  محل  از  هرجا، 
تجمعات  کوچه،  جاده،  عمومی،  اماکن 
ذهنی  لحاظ  به  دیگر،  هرجای  و  عمومی 
مترصد اوضاع بوده و به هر نشانه ای به لحاظ 
وسواس امنیتی توجه کنند. در چارچوب این 
رویکرد، شبکه ای متشکل از متنفذین قومی 
امنیتی،  و  نظامی  بازنشستگان  محلی،  و 
آموزشی،  مراکز  مسئولین  رضاکار،  جوانان 
مذهبی،  اماکن  و  مساجد  مدیره ی  هیأت 
عروسی،  تاالر های  مسئولین  و  مالکان 
و  تجارتی  مراکز  و  فروشگاه  ورزشگاه ها، 
تجمل  محل  که  اماکنی  و  آدرس ها  همه ی 
یک  می بایست  است،  عمومی  ازدحام  و 
امنیتی حرفه ای، متناسب به وضعیت  رژیم 
و تهدیدهای امنیتی و مطابق به ظرفیت ها 
همه ی  در  آن را  و  کرده  تدوین  امکانات  و 

سطوح اجرایی کند.
رویکرد دفاع خودی فارغ از این که می تواند 
و  بومی  امنیتی  رژیم  یک  شکل گیری  به 
محلی و شبکه ای به هم متصل از دیدبانان و 
محافظان امنیتی منجر شود، نگاه و رویکرد 
می کند.  ایجاد  افراد  اکثر  در  را  امنیتی 
رویکرد دفاع خودی در افراد و کلیت جامعه، 
به  بی اعتنایی  و  غفلت  امکان  و  احتمال 

تهدیدات امنیتی را کاهش می دهد.
آن،  مصادیق  از  یکی  که  خودی  دفاع 
گزینه ی  هزاره ها  برای  است،  مسلح سازی 
عمل  در  افغانستان،  دولت  نیست.  سهلی 
اراده، تعهد و  ثابت کرده است که از یکسو 
امنیت  تأمین  برای  کافی  مسئولیت پذیری 
دفاع  دیگر،  سوی  از  و  ندارد  را  هزاره ها 
این گروه قومی را حتا خطر  خودی توسط 
رسمیت  به  داعش  و  طالب  از  بزرگ تری 
بهسود  ولسوالی  قضیه ی  در  می شناسد. 
دستگاه  و  دم  تمام  وردک،  میدان  والیت 
دولت افغانستان از رییس جمهور تا جنراالن 
مسئولین  تا  کابینه  وزرای  از  و  ارتش 
رسانه ای نهادها با عطشی حیرت انگیز بسیج 
جنرال  یک  بگیرند.  انتقام  تا  بودند  شده 
ارتش با کینه توزی لبریزشده ای تهدید کرد 
از  هرجا  در  را  علی پور  هواداران  همه ی  که 
شهرها و روستاها تا جاده ها مثل سگ های 
دیوانه، با افتخار خواهد کشت. هیچ یک از 
واکنشی  چنین  افغانستان  دولت  مسئولین 
مکتب  بر  وحشیانه   و  فجیع  حمله ی  به 
ندادند.  نشان  برچی  دشت  سیدالشهدای 
وعده ی  جای  به  افغانستان،  رییس جمهور 
فاتحه گیر،  مقام  در  عدالت،  اجرای  و  انتقام 

با سهم گرفتن شبکه ای متشکل از دیاسپورای 
حقوق دانان،  خبرنگاران،  افغانستان، 
قانون دانان، فعاالن اجتماعی و مدنی، فعاالن 
سیاسی  چهره های  و  نمایندگان  سیاسی، 
ارایه ی  افغانستان،  از  خارج  و  داخل  در 
به  مستند  گزارش های  و  شواهد  مدارک، 
افتادن  جریان  به  قانونی،  و  حقوقی  مراجع 
البی ها در سطوح مختلف و در صورت لزوم 
نهادهای  بر  رسانه ای  و  فشار حقوقی  ایجاد 
دامنه دار  روند  حقوقی،  و  سیاسی  دولتی، 
توجه  جلب  استراتژیک  و  تعیین کننده  اما 
به  منظور  به  هزاره ها  نسل کشی  به  جهانی 

رسمیت شناخته شدن آن آغاز می شود.
این کارزار می تواند به خلق شدن شرایطی 
منجر شود که در آن، نهادهای حقوق بشری 
سازمان  بین المللی،  دادگاه های  بین المللی، 
ملل متحد، نهادهای فعال در زمینه ی حقوق 
اقلیت ها، کودکان و زنان، دولت ها و در سطح 
افراد، فعاالن حقوق بشری از سراسر جهان، 
حمایت ها و تدابیر ویژه ی امنیتی، سیاسی، 
خدماتی، اجتماعی و حقوقی را برای هزاره ها 
ایجاد و فراهم کنند. عالوه بر آن، حکومت 
تا  نیز صریحا مؤظف خواهد شد  افغانستان 
قبول  قابل  و  ویژه  تدابیر  ابعاد گسترده،  در 
را  حقوقی  و  خدماتی  اجتماعی،  امنیتی، 
از  برای حفاظت  عملی  و  اجرایی  در سطح 

هزاره ها روی دست بگیرد.

دوم؛ دفاع خودی
حمالت مکرر و خونبار بر علیه هزاره ها در 
آمارها  بر  بنا  که  گذشته  سال  شش  طول 
میان دستکم 680 تا یک هزار غیرنظامی به 
دانش آموزان،  دانشجویان،  کودکان،  شمول 
نمازگزار، مسافران و زنان قربانی گرفت، یک 
واقعیت امنیتی-سیاسی را ثابت کرده است. 
بر  آن،  امنیتی  نهادهای  و  افغانستان  دولت 
کافی  توان  کافی،  شواهد  و  مدارک  اساس 
برای  تعهد و مسئولیت پذیری الزم  اراده،  و 
حفاظت از هزاره ها را ندارد. از آن جا که بنا 
بر تعاریف جهانی، هزاره ها به صورت بارز در 
معرض نسل کشی قرار دارند و این حمالت 
با گذشت هر روز  تنها متوقف نشده که  نه 
افزایش نیز یافته است، در کنار تالش برای 
جلب حمایت و تدابیر امنیتی از طرف دولت 
گروه  این  بین المللی،  نهادهای  و  افغانستان 

قومی باید به دفاع خودی روی آورند.
دفاع خودی لزوما تنها به مفهوم مسلح سازی 

ملی  عزای  اعالم  گرفته اند.  قرار  نسل کشی 
در  اگر  حتا  عمومی  همدردی  و  همدلی  و 
وسیع ترین حد ممکن نیز رخ بدهد، نه تنها 
کافی و مسئوالنه نیست که هیچ بازدارندگی 
قطع  و  کشی  نسل  این  از  جلوگیری  برای 
اقدام  یک  در  نمی کند.  خلق  حمالت  نوار 
یک  باید  اخالقی،  و  مسئوالنه  استراتژیک، 
کارزار حداکثری به منظور البی گری، ایجاد 
داخل  در  مدارک  و  شواهد  ارایه ی  و  فشار 
کشور و سراسر جهان شکل بگیرد. شبکه ای 
از  خارج  در  افغان  دیاسپورای  از  متشکل 
فعاالن  خبرنگاران،  و  روزنامه نگاران  کشور، 
اجتماعی، حقوقی و مدنی، سیاستمداران و 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  سیاسی  فعاالن 
نهادهای  با  فعال  تماس  در  تا  شوند  بسیج 
دادگاه های  بین المللی،  بشری  حقوق 
حقوقی  نهادهای  نسل کشی،  جرایم  ویژه ی 
ویژه ی  نهادهای  نسل کشی،  قربانیان  حامی 
تأثیرگذار  دولتی  نهادهای  و  جنگی  جرایم 
پارلمان،  مثل  دولت ها  سیاست گزاری  در 
نهادها  دیگر  و  کشورها  خارجه ی  وزارت 
شواهد،  مدارک،  کنند  سعی  آدرس ها،  و 
اطالع رسانی، البی گری و فشارهای مدنی و 
توجه  روند  آغاز  منظور  به  را  الزم  حقوقی 
کنند.  ارایه  هزاره ها،  نسل کشی  به  حقوقی 
ناگفته پیداست که توجه و احیانا به رسمیت 
قومی  گروه  یک  نسل کشی  شناخته شدن 
بین المللی  حقوقی  مجامع  و  نهادها  توسط 
به  و  سریع  نه  و  است  سهل  نه  دولت ها،  و 
فوریت اتفاق می افتد اما برای بهبود وضعیت 
این  علیه  امنیتی  تهدیدات  دفع  و  زندگی 
و  فوریت  مهم ترین  آینده ،  در  قومی  گروه 

چاره ای استراتژیک است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
اعالمیه ای مفصل و جامع در ارتباط به حمله 
به مکتب سیدالشهدا تصریح کرده است که 
بشردوستانه،  بین المللی  قوانین  به  مطابق 
دولت افغانستان مسئول حفاظت از جمعیت 
قومی،  پاک سازی  کشی،  نسل  معرض  در 
جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. 
همچنان این کمیسیون به صورت مشخص 
دبیر  فوریت های  و  مسئولیت ها  صریح،  و 
ویژه ی  گزارشگر  متحد،  ملل  سازمان  کل 
سازمان ملل در امور کودکان و درگیری های 
مسلحانه و شورای امنیت سازمان ملل متحد 
تعریف  مرگبار  حمله ی  این  خصوص  در  را 
نیز  افغانستان  خارجه ی  وزارت  است.  کرده 
 180 بررسی  برای  تالش های  اقدامی،  در 
مورد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت 
را در دادگاه بین المللی الهه آغاز کرده است. 
به نقل از حنیف اتمر، این وزارت به دادستان 
کل این دادگاه پیشنهاد کرده که می توانند 
جنایت  مورد   180 این  مورد  در  تحقیقات 
حمله   از  را  بشریت  علیه  جنایت  و  جنگی 
سیدالشهدای  مکتب  دانش آموز  کودکان  به 

کابل آغاز کنند.
حقوق  مستقل  کمیسیون  جامع  اعالمیه ی 
بشر و آغاز اقدامات وزارت خارجه ی افغانستان 
می تواند یکی از مبانی و دست مایه های آغاز 
راستای  در  همگانی  بسیج  و  کارزار  این 
نسل کشی  به رسمیت شناخته شدن  و  توجه 

هزاره ها در افغانستان باشد.

در  هزاره ها  کرد.  بسنده  عزا  اعالم  صرفابه 
با  آورند،  روی  خودی  دفاع  به  که  صورتی 
چالش های دشواری مواجه خواهند شد. کما 
این که این دشواری را چشیده اند. اما چاره ای 
روی  خودی  دفاع  به  باید  هزاره ها  نیست. 
آوردند و در برابر سیاست »کشتار سگ های 

دیوانه« ی حکومت نیز به مقابله بر خیزند.
در  عزادارانه اش  پیام  در  غنی  رییس جمهور 
ارتباط به حمله به مکتب سیدالشهدا اعالم 
ریاست  دوم  معاون  دانش،  سرور  که  کرد 
دفاعی  سپر  یک  ایجاد  برای  را  جمهوری 
با  مشوره  و  هماهنگی  در  بومی  امنیتی  و 
متنفذین محلی و قومی مؤظف کرده است. 
از همین  باید  هزاره ها  دفاع خودی  رویکرد 
آغاز شود. هرچند قبال  جلسات و مشوره ها 
رییس جمهور  دوم  معاون  نوبت  چند  در 
محلی  امنیتی  و  دفاعی  ایجاد سپر  مسئول 
به  اما  است  شده  هزاره نشین  مناطق  برای 
از  پایدار  حمایت  از  حکومت  امتناع  دلیل 
ایده ی دفاع خودی و کوتاهی مردم از سوی 
حکومت  وعده های  و  اقدامات  این  دیگر، 

نتایج کافی نداشته است.
واقع اما این است که تهدیدات امنیتی و نبود 
تدابیر امنیتی کافی برای مناطق هزاره نشین 
قومی  گروه  این  محرومیت  و  مشکل  تنها 
نیست. سهم غرب کابل و مشخصا منطقه ی 
دشت برچی با دستکم یک میلیون جمعیت، 
تنها یک و نیم حوزه ی امنیتی و شهرداری 
است. ارایه ی خدمات امنیتی، صحی و رفاهی 
برای ساحه ای به وسعت و جمعیت متراکم 
نیم  و  امکانات حداقلی یک  با  برچی  دشت 
ناممکن  عمال  شهرداری،  و  امنیتی  حوزه ی 
است. دشت برچی، تنها یک جاده ی عمومی 
در  آن،  انتهای  به  ابتدا  از  رسیدن  که  دارد 
زمان  ساعت  یک  دستکم  حالت  بهترین 
تراکم جمعیت  این  به  ساحه ای  در  می برد. 
قرار  تهدیدات  زیر شدیدترین  که  وسعت  و 
دارد، ارایه ی به موقع و کافی خدمات امنیتی 
حمله ای  که  زمانی  است.  ناممکن  و صحی 
می گیرد  صورت  آن  نقطه های  از  یکی  در 
مزدحم،  ترافیک  جمعیت،  تراکم  دلیل  به 
نیروهای  رسیدن  امنیتی،  نیروهای  کمبود 
امنیتی و کادر درمانی به ساحه، مهار حمله 
و انتقال مجروحین به مراکز درمانی مجهز، 
در خوشبینانه ترین حالت یک ساعت زمان 
ارایه ی  برای  وضعیتی  چنین  می گیرد. 
منطقه ای  برای  صحی  و  امنیتی  خدمات 
یک  جمعیت،  میلیون  یک  دستکم  با  فراخ 

فاجعه ی تمام عیار مدیریتی است.
حکومت افغانستان و مشخصا دفتر معاونت 
دوم ریاست جمهوری که برای حل مشکالت 
باید  است،  شده  مؤظف  هزاره ها  امنیتی 
کمبودها  تهدیدات،  مشکالت،  ابعاد  تمام 
در  را  قومی  گروه  این  محرومیت های  و 
پایتخت و دیگر مناطق محروم و آسیب پذیر 
و  راه حل   و  کرده  بررسی  کشور  سراسر  در 

اقدامات عملی، مشخص و سریع ارایه کند.

به  امنیتی  نهادهای  در  مشارکت  سوم؛ 
مثابه ی یک مطالبه ی سراسری

در  گذشته  دهه ی  دو  طول  در  هزاره ها 
از  اعالم نشده  اما  سیستماتیک  سنت  یک 
مشارکت در نهادهای امنیتی حذف شده اند. 
رییس جمهور  حکومت  آمدن  کار  روی  با 
حذفی  رویکرد  این   ،1393 سال  در  غنی 

تا زمانی که با این وضعیت 
خونبار با همه ی تلخی و 

دشواری آن، واکنش های 
درخور صورت نگیرد و 
سلسله ای از اقدامات 

سنجیده شده و استراتژیک 
امنیتی، سیاسی و حقوقی 

در سطوح مختلف روی دست 
گرفته نشود، هیوالی توحش 

و کشتار از نوشیدن خون 
کودکان و غیرنظامیان هزاره 

باز نمی ایستد.

نخستین اقدام استراتژیک، 
اخالقی و مسئوالنه برای 
مواجهه با این وضعیت، 

ضرورت اعتراف به نسل کشی 
هزاره ها است. حکومت 

افغانستان در طول شش 
سال اخیر، تالش کرده حمالت 
هدفمند به این گروه قومی را 
به جنایت جنگی و جنایت علیه 
بشریت تقلیل دهد. جنایت 

جنگی و جنایت علیه بشریت، 
به هرنوع کشتار عامدانه و 

شبه عامدانه ی غیرنظامیان از 
سوی طرف های یک جنگ گفته 

می شود.
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دارک ساید همچنین گفته اطالع نداشته که گروههای 
لوله کولونیال حمله کرده اند و  به خط  به آن  وابسته 
» از امروز شرکتهایی که گروههای وابسته به ما قصد 
حمله به آنها را دارند را بررسی می کنیم تا در آینده از 

تبعات اجتماعی آن دوری شود.«
دولت  می گوید  امریکا  جمهوری  رییس  بایدن،  جو 

کشورش درباره ابعاد این حمله نگران است.
به  دسترسی  پنجشنبه  روز  حمله  از  بعد  هکرها 
ناممکن  کامپیوترها  و  سرورها  برخی  از  را  اطالعات 
تا  را  خود  نظر  مورد  باج  اگر  کردند  تهدید  و  کردند 
روز جمعه دریافت نکنند این اطالعات را روی شبکه 

اینترنت منتشر خواهند کرد.
شرکت کولونیال روز یکشنبه اعالم کرد که اگرچه 4 
لوله اصلی این شرکت کار نمی کنند، برخی از خطوط 

دیگر بین ترمینال ها و نقاط عرضه فعالند.

برای  تالش  و  افتاد  کار  از  جمعه  روز  لوله  خط  این 
برقراری دوباره آن هنوز هم ادامه دارد.

دیروز پلیس فدرال امریکا- اف بی آی- تائید کرده بود 
گروه دارک ساید مسئول این حمله بوده و تحقیقات 
و  کولونیال  خط لوله  شبکه های  همکاری  با  نهاد  این 

سازمانهای دولتی در این باره در جریان است.
بی بی سی گفته اند که  به  امنیت سایبری  پژوهشگران 
گمان می کنند این گروه مهاجم سایبری ممکن است 
روسی باشند؛ آنها گفته اند زبان بکار رفته در باج افزار 

روسی است.
گروه دارک ساید در اطالعیه ای خود را »غیرسیاسی« 

معرفی کرده است.
مشارکت  ژئوپلولیتیک  مسائل  در  »ما  گفته اند:  آنها 
نمی کنیم، لزومی برای ارتباط دادن ما با دولتی خاص 

و یافتن انگیزه های ما نیست.«

اطالعات روز: گروه مهاجم سایبری، موسوم به »دارک 
بزرگترین  به  حمله  با  پیش  هفته  اواخر  که  ساید« 
سوخت  در  اختالالتی  باعث  امریکا  نفتی  لوله های 
حمله  این  مسئولیت  بیانیه ای  در  بودند،  شده  رسانی 
را بر عهده گرفتند ولی انگیزه های خود را مالی اعالم 

کردند.
فارسی، گروه »دارک ساید« در  بی بی سی  به گزارش 
وبسایت خود اعالم کرده: »هدف ما دریافت پول بوده 

و ایجاد مشکل برای جامعه نبود.«
»کولونیال«،  لوله  خط  به  افزاری  باج  حمله  پی  در 
وضعیت  اعالم  مه(   9( یکشنبه  پیش  روز  دو  امریکا 

اضطراری کرد.
 45 معادل  بشکه  میلیون   2.5 روزانه  لوله  خط  این 
ساحل  جت  سوخت  و  دیزل،  بنزین،  نیاز  از  درصد 

شرقی این کشور را تامین می کند.

یکا:  مهاجمان سایربی به خط لوله  نفیت امر
قصد ایجاد مشکل برای جامعه نداشتیم
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ایـن دو نخسـتین تلفات در میـان اسـرائیلی ها از آغاز دور 
جدیـد بحران بودند. مسـئوالن اشـدود گفته اند حال سـه 
زخمـی دیگـر، از جمله یک بانوی 80 سـاله، کـه با راکت 

زخمی شـده، »وخیم اسـت«.
دارنـد  نظـر  اتفـاق  اسـرائیل  رسـانه های  در  تحلیلگـران 
کـه ارتـش و دولـت کشورشـان مـرگ شـهروندان خود را 
انگیـزه جدیـدی بـرای وارد کـردن ضربات مهلک بیشـتر 

بـه غـزه تلقـی کند.
ارتـش اسـرائیل نیـز تأییـد کـرد که بـا همکاری شـباک، 
سـازمان امنیـت داخلـی، برنامه کشـتن هدفمنـد فعاالن 

به تعهدات هسته ای الزم است، اما به تنهایی کافی نیست. 
عالوه بر اینکه مفاد برجام باید مفصل تر و قوی تر شود، به 
دنبال مذاکره درباره توافق های بعدی هستیم که موضوعاتی 
و  تروریسم  از  حمایت  بالستیک،  موشک های  جمله  از  را 
نیروهای نیابتی و سایر نگرانی های منطقه ای در بر بگیرند.«

ایران  خبرنگار  دیگر  پرسش  به  پاسخ  در  پرایس  ند 
در  دارد  بایدن قصد  آیا دولت  اینکه  بر  مبنی  اینترنشنال 
تسلیحاتی  تحریم  انقضای  درباره  هسته ای  گفت وگوهای 
ایران مذاکره کند، گفت: »در حال حاضر، در وین در حال 

آزمودن پیشنهاد پایبندی در برابر پایبندی هستیم«
تعهدات  به  پایبندی  از  ایران  گرفتن  فاصله  گفت:  »با  او 
سرعت  اسالمی  جمهوری  هسته ای  برنامه  خود،  برجامی 
از  استفاده  و  سانتریفیوژها  نصب  با  ایران  است.  گرفته 
سالح  به  دستیابی  تا  را  خود  فاصله  جدید  فناوری های 

هسته ای کوتاه تر کرده است.«
برجامی  تعهدات  از  ایران  گرفتن  فاصله  افزود:  پرایس 

تشدید هشدار و اخطار حماس و ارسائیل به یکدیگر

ند پرایس: 
یسم و نقض حقوق برش نیست یم   ایران در مواردی چون حمایت از ترور برجام مانع تحر

اسـت.  سـرگرفته  از  را  فلسـطینی  مسـلح  سـازمان های 
اسـرائیل مدتـی بود که این نـوع اقدامـات را در چارچوب 
یـک تعامـل نانوشـته بـا حماس، کـه حاکم بر غزه اسـت، 

متوقـف کـرده بود.
ایـن نخسـتین بـار بعـد از عملیـات ارتـش اسـرائیل در 
اواخـر بهـار 1393 در غزه اسـت که بحران میان اسـرائیل 
و فلسـطینیان بـه چنین ابعاد گسـترده ای رسـیده اسـت.

ارتش اسـرائیل هشـدار داده که در صورت لزوم، نیروهای 
زمینـی خـود را نیـز وارد کارزار کرده و بـه بمباران هوایی 

اکتفـا نخواهد کرد.
همزمـان، ارتش اسـرائیل شـماری از نیـروی زمینی خود 
را همـراه بـا تانـک و انـواع تجهیـزات رزمـی دیگـر بـه 

نزدیکـی مـرز بـا غـزه منتقـل کرد.
رسـانه های اسـرائیل خبـر داده انـد کـه بـه فرمـان بنـی 
گانتـز، وزیـر دفـاع، نیروهـای ذخیـره ارتش در بخشـی از 
یگان هـا و همچنیـن در نیـروی گارد مـرزی، بـه خدمـت 
احضـار شـده اند؛ ایـن امـر ممکـن اسـت نشـان از عـزم 
اسـرائیل بـرای تکـرار عملیاتـی گسـترده در غـزه داشـته 

. شد با
هیـدای زیلبرمـن، سـخن گوی ارتـش اسـرائیل، گفته که 
بـرای عملیـات نـام »محافـظ دیوارهـا« انتخـاب شـده و 
دولـت تحقـق اهـداف مشـخصی را به ارتش محـول کرده 

و ارتـش »بـرای هـر سـناریویی آماده اسـت«.
بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیر دولـت انتقالـی اسـرائیل، 
دوشـنبه شـب احتمـال داد کـه ایـن بحـران »طوالنـی 

باشد«.

اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  برای  شده،  باعث  خود 
می خواهد  امریکا  آید.  وجود  به  بیشتری  محدودیت های 
از  سطحی  همان  مشمول  دوباره  تهران  شود  مطمئن 
امضا  به  اوایل  در  که  بود  بازرسی خواهد  و  راستی آزمایی 

رسیدن برجام وجود داشت.
خارجی  سیاست  مسئول  بورل،  جوزپ  دیگر،  سوی  از 
اتحادیه اروپا، روز دوشنبه نسبت به روند گفت وگوهای وین 
درباره احیای برجام ابراز خوش بینی کرد و گفت: »پنجره 
اما در  بود،  باز خواهد  تا یک ماه دیگر  فرصت دیپلماسی 

زمان کوتاه، کار های زیادی باید انجام شود.«
خصوص  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
فعالیت های منطقه ای و موشکی ایران گفت: »همه مسائل 
طی چند هفته حل نمی شوند و در زمان باقی مانده باید به 
اجرای برجام بازگشت. او افزود: موضوع های بسیاری باقی 
قرار خواهند  میز مذاکره  آینده روی  ماند که در  خواهند 

گرفت.«

شـهرهای جنوبـی اسـرائیل کامـاًل متوقف شـد. قطارهای 
مسـافربری در ایـن بخش ها نیـز کماکان بـه دلیل نگرانی 

بازایسـتاده اند. حرکـت  از  راکت پرانی هـا  تـداوم  از 
سـازمان هواپیمایـی کشـوری اسـرائیل مسـیر بسـیاری 
از پروازهـا از فـرودگاه بین المللـی بن گوریـون را از بیـم 
اصابـت راکـت، تغییـر داد زیـرا احتمـال اصابـت راکـت 
بـه مناطـق مرکـزی اسـرائیل ماننـد تل آویـو را نیـز بعید 

نمی دانـد.
مقامات شـهر اشـدود کشـته شـدن دو نفـر، از جمله یک 
زن در حملـه راکتـی ظهـر سه شـنبه را تأییـد کردنـد. 

اطالعـات روز: بـا افزایش حمـالت متقابل ارتش اسـرائیل 
و فلسـطینیان مسـلح غـزه بـه اهـداف یکدیگـر، کـه از 
یکسـو  از  شـده،  آغـاز  ثـور،   20 دوشـنبه،  روز  غـروب 
اسـرائیل بـه حمـاس هشـدار داده کـه در صـورت ادامـه 
راکت پرانـی، »بهای سـنگینی« خواهد پرداخت، از سـوی 
دیگـر، حمـاس کمـاکان بـه اسـرائیل اخطـار داده کـه به 
محاصـره »حـرم شـریف« و محلـه »شـیخ جـراح« پایان 

. هد د
بـا تشـدید بحـران کـه دسـت کم بـه کشـته شـدن 25 
فلسـطینی در کمتـر از 12 سـاعت منجـر شـد، جامعـه 
جهانـی از تـداوم ایـن بحـران ابـراز نگرانـی عمیـق کرده 
میـان  در  می گویـد  غـزه  در  بهداشـت  وزارت  اسـت. 
قربانیـان ایـن حمـالت، 9 کـودک هـم دیـده می شـوند.
ارتـش اسـرائیل اعـالم کـرده کـه از سـاعت 6 عصـر روز 
دوشـنبه تا بامداد سه شـنبه، 21 ثور، بیـش از 300 فروند 
راکـت بـه سـوی شـهرهای اسـرائیل شـلیک شـده و این 
رقـم، سـاعت بـه سـاعت افزایش می یابـد. ظهر سه شـنبه 
تنهـا در طـول چنـد دقیقـه 40 راکـت به سـوی اشـدود 
و اشـکلون هدف گیـری شـد؛ ده هـا هـزار تـن بـه اماکـن 

امـن رفته انـد.
راکت پرانی هـا خسـاراتی بـه برخـی خانه هـا، از جملـه در 
چنـد منطقـه اسرائیلی نشـین نزدیـک بـه مناطـق غـزه، 
وارد کـرده و کسـی بـر اثر اصابت مسـتقیم راکت آسـیب 
ندیده اسـت. بـا ایـن حـال، 7 اسـرائیلی گفته انـد دچـار 

شـوک روانـی شـده اند.
در  زندگـی  عـادی  روال  از  بخشـی  و  آموزشـی  امـور 

اطالعات روز: ند پرایس، سخن گوی وزارت خارجه امریکا، 
جمهوری  علیه  تحریم  اعمال  مانع  هسته ای  توافق  گفت 
بشر،  حقوق  جمله  از  حوزه ها  سایر  با  ارتباط  در  اسالمی 
حمایت از تروریسم و نیروهای نیابتی و نیز برنامه موشکی 

بالستیک نخواهد شد.
به گزارش ایران اینترنشنال، پرایس در نشست خبری روز 
دو شنبه خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال 
مبنی بر اینکه دولت بایدن برای لغو تحریم های مرتبط با 
تروریسم علیه جمهوری اسالمی چه توجیحی دارد، گفت: 
خود  تعهدات  به  پایبندی  به  برجام  طرفین  اگر  »حتی 
بازگردند، امریکا همچنان با قاطعیت ایران را در حوزه های 
دیگر همچون حمایت از تروریسم و نیروهای نیابتی و نقض 

حقوق بشر پاسخگو خواهد کرد.«
او افزود: »برجام در هیچ جایی مانع استفاده از تحریم به 

عنوان ابزاری برای رسیدگی به این حوزه ها نشده است.«
سخن گوی وزارت خارجه امریکا خاطرنشان کرد: »پایبندی 
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آنچه در هند جریان دارد بیش از 
آن که یک موج باشد، یک دیوار است: 

نمودارهایی که میزان ابتال به کووید19 
و تلفات ناشی از آن را در این کشور 
نشان می دهند، منحنی هایی را نشان 

می دهند که دیگر »منحنی« نیستند بلکه 
به خطوط عمودی تبدیل شده اند که به 

باور کارشناسان بهداشت عمومی به این 
زودی ها مسطح نمی شوند.

MAIL/PD/NCB/G285/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک و نصب سه  پایه واترپمپ زیرآبی مورد ضرورت پروژه کمربندسبز ریاست 
منابع طبیعی( تحت شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G285/1400( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه قبل از 
ظهر روز چهارشنبه مورخ 19/03/1400 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر  مبلغ )120,000( یک صد و بیست هزار افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 

قانون تدارکات عامه( می باشد.
آدرس مکان جلسه: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ و مراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم دانلود از وب سایت، می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و 
مجانی از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

MAIL/PD/NCB/G-16/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک مقدار2000 کیلو پالستیک UV مورد ضرورت فارم تحقیقاتی بادام باغ( 
تحت شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G-16/1400( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز سه شنبه 
مورخ 18/03/1400 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر  مبلغ )25,000( بیست و پنج هزار افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( 

می باشد.
آدرس مکان جلسه: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ و مراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم دانلود از وب سایت، می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و 
مجانی از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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چرا ابید نگران بحران کروان در هند بود؟
این رقم  جمعیت 1.4 میلیارد نفری خود محافظت کند، 

باید 3 برابر شود.
از  دارند،  نیاز  که  کشورهایی  به  واکسین  مستقیم  اهدای 
اکثر  نیست.  ممکن  از کشورها  بسیاری  برای  هند،  جمله 
کشورهایی که واکسین دارند، به اندازه  کافی واکسین ندارند 
متحده،  ایاالت  مانند  دارند،  اضافی  واکسین  که  و کسانی 
هنوز مطمئن نیستند که واکسین اضافی خود را به بیرون 

عرضه کنند.
اما این کشورها می توانند از راه های دیگر کمک کنند. اولین 
اولیه ای  مواد  برداشتن کنترل صادراتی روی  کار می تواند 
است که برای تولید واکسین استفاده می شود. این همان 
از  چیزی است که مدیرعامل موسسه سرم هفته ها پیش 
دولت بایدن خواستار اجرای آن شده است. روز یک شنبه 
و  کرد  توجه  درخواست  این  به  متحده  ایاالت  حکومت 
برای  الزم  اولیه  مواد  فوری  تهیه  دنبال  به  که  کرد  اعالم 
کمک به هند در تولید واکسین آسترازنکا که در هند به 
نام »کوویدشیلد« شناخته می شود، و همچنین عرضه سایر 
تجهیزات پزشکی به دهلی نو است. حکومت انگلیس و آلمان 

نیز حمایت خود را اعالم کردند.
و  هند  درخواست  از  کشورها  که  است  این  دیگر  گزینه 
کنند.  جهانی حمایت  تجارت  سازمان  از  جنوبی  آفریقای 
هند و آفریقای جنوبی از سازمان تجارت جهانی خواستار 
نرم ترکردن مؤقتی قانون و حق ثبت اختراع واکسین ها و 
درمان های کووید19 شده اند تا کشورها بتوانند بدون این که 
با شکایت سازندگان اصلی مواجه شوند، آن ها را تولید کنند. 
بیش از 70 رهبر پیشین جهان و 100 برنده جایزه نوبل 
بایدن  دولت  از  امریکایی  قانون گذار  چندین  همچنین  و 
معافیت شده اند. سناتور »کریس  این  از  خواستار حمایت 
از دولت  از 10 سناتور حزب دموکرات که  مورفی«، یکی 
بایدن خواستار حمایت از این طرح شده اند، به من گفت: 
به  ترمپ  پسا  دوره  در  را  رهبری جهان  می خواهیم  »اگر 
تا  باید به کشورهای دیگر کمک کنیم  بازگردانیم،  امریکا 
به دانش فنی الزم برای تولید واکسین های خودشان برای 
مقابله با کووید19 دسترسی پیدا کنند. این یک روش ساده 
و مؤثر است که ایاالت متحده از طریق آن می تواند کمک 

کند.«
کشورها، صرف نظر از منابع شان، راه های دیگری نیز برای 
یکی  ویروس  توالی یابی  برای  هند  به  کمک  دارند.  کمک 
شدیدا  آکسیجِن  اهدای  دیگر،  گزینه  است.  راه ها  این  از 

موردنیاز این کشور است.
راه  کشورها  برخی  برای  گسترده  واکسیناسیون  گرچه 
اما هند  این همه گیری را هموار کرده است،  از  برون رفت 
یک یادآور جدی برای بسیاری دیگر از کشورها مبنی بر این 
است که هنوز راه طوالنی را برای خروج از این همه گیری 
 2020 سال  به  نسبت  جهان  امسال  دارند.  پیش  در 
بیشترین مرگ ناشی از کووید19 را ثبت می کند. اجازه ی 
همچون  کشورهایی  در  کرونا  ویروس  به  تاخت وتازدادن 
نمی ماند.  باقی  هند  به  محدود  زیرا  است  خطرناک  هند 
گونه های نوظهور و درحال ظهور ویروس کرونا و کوتاهی 
در توزیع عادالنه تر واکسین در جهان، همه کشورها از جمله 
کشورهای واکسینه شده را متأثر خواهد کرد. مشکل هند 

مشکل جهان است.

یاسمین سرهان، نویسنده همکار آتالنتیک در لندن است.

شـود. ضـرورت اجتنـاب از بی تفاوتی در ایـن خصوص، هم 
دالیـل واضـح اخالقـی دارد و هم دالیل عملـی. همان طور 
که قبال بارها نوشـته ام، شـیوِع کنترل نشـده در هر کشـور 
و هـر جایـی می توانـد تهدیـدی بـرای همه کشـورها و هر 
جـای دیگـری باشـد، از جمله کشـورهای دارای واکسـین 
ماننـد ایـاالت متحـده. شـاید بزرگ تریـن نگرانـی حـال 
حاضـر در هنـد و جاهای دیگـر، تهدیِد ناشـی از گونه های 
جهش یافتـه ی ایـن ویـروس اسـت کـه آسـان تر منتقـل 
می شـوند و در برابـر واکسـین مقاومـت بیشـتری دارنـد. 
گرچـه تقریبـا هـر نـوع شناخته شـده ی جدیـد ویـروس 
کرونـا از جملـه ویـروس جهش یافتـه انگلیسـی، برزیلـی و 
آفریقـای جنوبـی در هنـد شناسـایی شـده اسـت، امـا در 
برخـی ایالت هـای ایـن کشـور گونـه جهش یافتـه هنـدی 

ایـن ویـروس شـایع تر اسـت.
در  عملیاتی  بالینی  پژوهش های  مدیر  پاگل«،  »کریستینا 
که  برزیل  در  به شهری  اشاره  با  لندن«  کینگز  »دانشگاه 
در  وضعیت  که  گفت  من  به  است  دیده  آسیب  به شدت 
هند »بسیار شبیه آنچه است که ما در ماناوس دیدیم.« او 
خاطرنشان کرد که »تصادفی نیست که این گونه ها در میان 
آلوده شدن  از طریق  پیدا می کند که  جمعیت هایی شیوع 

مصونیت یافته بودند.«
به عنوان  هند  نقش  است.  واکسین  تأمین  بعدی  مسأله 
تولیدکننده عمده دارو طی همه گیری کووید19 برجسته 
و  جهان  عمومی  داروهای  درصد   20 کشور  این  شد. 
تولید  را  از 60 درصد واکسین های جهان  همچنین بیش 
می کند؛ درحالی که تنها 1 درصد جمعیت خود را در برابر 
 70 تولید  توانایی  هند  است.  کرده  واکسینه  کووید19 
میلیون ُدز واکسین در ماه را دارد اما این رقم حتا با تمام 
آن ُدزهایی که برای تأمین نیازهای داخلی هند اختصاص 
می یابد، برای برآورده کردن نیاز فعلی کافی نیست. درحال 
حاضر هند حدود 3 میلیون ُدز واکسین را در روز توزیع 
از  بتواند  هند  این که  برای  می گوید  موکرجی  می کند. 

 2000 از  کشور  این  در  میر  و  مرگ  آمار  گذشته  هفته 
که  است  مواردی  تنها  این  و  گرفت  پیشی  روز  در  مرگ 
و  زیست شناس  موکرجی«،  »بهرام  است.  رسیده  ثبت  به 
اپیدمیولوژیست در »دانشگاه میشیگان« که وضعیت هند 
آینده  تا ماه  این رقم  به من گفت که  را تحت نظر دارد، 
امکان دارد به 4500 مرگ در روز برسد. برخی دیگر هشدار 
می دهند که این رقم ممکن است به 5500 مرگ در روز 
برسد. گرچه پیش بینی ها متفاوت است، اما نتیجه گیری ها 
نشانه ها  »همه  می گوید:  موکرجی  است.  یکسان  عمدتا 

حاکی از فاجعه واقعی است.«
اوضاع در هند به حدی وخیم شده است که مؤسسه سرم 
مستقر در پونه که تولیدکننده ی واکسین آسترازنکا و یکی 
این  که  است، گفت  کوواکس«  »ابتکار  اصلی  همکاران  از 
دیگر  واکسین در داخل هند،  به کمبود  توجه  با  موسسه 
قادر به برآورده کردن تعهدات بین المللی اش نیست. ابتکار 
کوواکس برای کشورهای کم درآمد و درحال توسعه واکسین 
فراهم می کند. هند زمانی که داروخانه ی جهان محسوب 

می شد، اکنون مجبور به واردکردن واکسین است.
هیچ یـک از اقدامـات اشـتباه حکومـت هنـد نبایـد باعـث 
بی تفاوتـی جهـان بـه آنچـه در ایـن کشـور جریـان دارد 

یاسمین سرهان، آتالنتیک 
مترجم: جلیل پژواک

هند تا چند هفته پیش خود را در مرحله پایانی همه گیری 
این  جهانی  کانون  به  حاال  اما  می کرد.  تصور  کووید19 
همه گیری بدل شده است. هند اخیرا در یک روز بیش از 
را ثبت کرد که  به کووید19  ابتال  345 هزار مورد جدید 
بیشترین میزان ثبت شده در جهان طی یک روز از زمان 

شروع این همه گیری است.
آنچه در هند جریان دارد بیش از آن که یک موج باشد، یک 
دیوار است: نمودارهایی که میزان ابتال به کووید19 و تلفات 
ناشی از آن را در این کشور نشان می دهند، منحنی هایی را 
نشان می دهند که دیگر »منحنی« نیستند بلکه به خطوط 
بهداشت  کارشناسان  باور  به  که  شده اند  تبدیل  عمودی 

عمومی به این زودی ها مسطح نمی شوند.
فاجعه  یک  کشور  این  مردم  برای  هند  در  ویروس  شیوع 
هولناک است، اما برای بقیه جهان نیز چیزی کم تر از یک 
فاجعه نیست. 92 کشورِ درحال توسعه برای واکسین مردم 
خود به هند، خانه »مؤسسه سرم«، بزرگ ترین تولیدکننده 
و  مجبوریت ها  اکنون  هستند.  وابسته  جهان،  در  واکسین 
نیازهای داخلی هند، عرضه ی واکسین به این کشورها را 
درحال  کرونا  ویروس  در همین حال  است.  کرده  محدود 
جهش است و گزارش ها از گونه های جهش یافته دوگانه و 
حتا سه گانه ی این ویروس که از نظر کارشناسان احتماال 
در هند  کووید19  به  ابتال  موارد  افزایش  اخیر  موج  عامل 
است، این نگرانی را ایجاد کرده است که بحرانی که در هند 
آغاز شده است به هند ختم نمی شود. به رغم تالش ها برای 
محدودکردن شیوع گونه ی هندی جدید کووید19 موسوم 
 10 در  دست کم  هم اکنون  از  ویروس  این   ،B.1.617 به 
کشور از جمله ایاالت متحده و انگلیس شناسایی شده است.
اگر قرار است کمکی صورت بگیرد، زمان نباید از دست رود. 
لزوم همکاری  تا کنون در خصوص  اما رهبران جهان که 
بیشتر  نداده اند،  انجام  دیگری  کار  لفاظی  از  غیر  جهانی 
درگیر وضعیت داخلی کشورهای خودشان هستند. گرچه 
این رویکرد »درد هرکس به خودش مربوط است«، شاید 
تاکنون برای کشورهای دارای واکسین مانند ایاالت متحده 
می تواند  هند  در  کرونا  بحران  اما  باشد،  شده  واقع  مؤثر 

نواقص این رویکرد را آشکار کند.
چگونه کار هند که تا یک ماه پیش فکر می کرد همه گیری 
اینجا  به  است،  را پشت سر گذاشته  مؤفقانه  را  کووید19 
»مرکز  در  آسیا  برنامه  معاون  کوگلمن«،  »مایکل  کشید؟ 
ویلسون« در واشنگتن دی سی به من گفت که پاسخ کلی 
عواملی  از  تمام عیار«  »توفانی  است:  این  پرسشی  چنین 
)و  ویروس  قدیمی  و  جهش یافته  انواع  جمله  از  مختلف 
عدم برنامه قوی برای توالی یابی و به تبع آن ردیابی آن 
ها(، برگزاری مداوم تجمعات سیاسی و اجتماعات مذهبی 
گسترده )بدون فاصله گذاری اجتماعی یا پوشیدن ماسک(، 
و یک خودخشنودی کلی در جانب حکومت هند )که در 
پاسخ گویی به بحرانی که در آن قبال ادعای پیروزی می کرد، 
فعلی   بحران  گرفتار  را  کشور  این  است(  کرده  عمل  ُکند 

کرده است.
اکنون شاهد هستیم: شفاخانه های  را  توفان  این  نتیجه ی 
هند دیگر بستر خالی ندارند، مخازن آکسیجن ته کشیده 
کوره های  و  ندارند  گنجایش  دیگر  سردخانه ها  است، 
مرده سوزی به دلیل استفاده ی بی وقفه درحال ذوب شدن اند. 
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طوطی عرص رشمندیگ

یک  در  بازرگان،  و  طوطی  داستان  آن که 
فضای سوررئال اتفاق می افتد و زمان تاریخی 

آن مشخص نیست.
قرن  در  را  حکایت  این  مولوی  طرفی،  از 
اواخر  فیلم در  و  هفتم هجری سروده است 
و  است  قرن چهاردهم هجری ساخته شده 
وضعیت همان دوره را انعکاس می دهد. فیلم، 
نگاه طنزآمیزی است به سنت ستبر استبداد 
و تبعیض در جامعه ی افغانی که توحش این 
بالهت، با منفجرساختن تندیس های بودای 

بامیان، به نمایش گذاشته می شود.
زندگی  دارد.  متفاوت  پهلوهای  فیلم 
را  مرکزی  مناطق  ویژه  به  و  افغان  کودکان 
فقر،  می کند.  واکاوی  گوناگون  زاویه های  از 
بی سوادی، تبعیض، دوری دختران از مکتب، 
کودک آزاری، به خصوص در حصه ی دختران 
و مسائل دیگر فرهنگی-اجتماعی از بدیهیات 
این فیلم است که هر بیننده ی غیر حرفه ای 

آن را به سادگی می فهمد.
در این فیلم، دیالوگ قسمت آخر آن که بین 
تام  شباهت  می افتد،   اتفاق  عباس  و  بختی 
دارد با کاری که طوطی در مرغزار هندوستان 
نجات  بندش  تا همجنس در  انجام می دهد 
پیدا کند. عباس نیز خودش را مرده می اندازد 
تا از چنگ کودکان ولگرد نجات یابد و همین 
توصیه را برای بختی نیز می کند. بختی نیز 
زمین  بر  بازرگان،  قفس  در  طوطی  مانند 

می خوابد تا رهایی یابد.
خرمن  مشغول  مردانی  بختی،  کنار  در 
اذیت بختی  آزار و  قبال  اند که در  کوبیدن 
روح  همان  حقیقت  در  این  اند.  بی تفاوت 
جمعی جامعه است که در قبال کودک آزاری 
و اتفاق های ناگوار در جامعه بی تفاوت است. 
که  دارد  فرهنگی  در  ریشه  بی تفاوتی،  این 

آکنده از جنگ و خشونت است.
و  بالهت  عصر  طوطیان  عباس،  و  بختی 
است.  بی عقلی  برابر  در  عقل  شرمندگی 
زندگی  تمام ساحات  توحش در  عصری که 
با  قبیله ای  و حاکمان  دوانده  ریشه  افغان ها 
توجیه و ردای دینی، هستی بالفعل و تاریخی 
روایت  طبق  می  کند.  نابود  را  سرزمین  این 
وضعیت  شرمندگی  از  بودا،  فروریزی  فیلم، 
پیرامونش است که در آن انسانیت مرده است 
و بختی و عباس، راویان این عصر بالهت و 

قحطی انسانیت اند.
گرچند مولوی در پایان حکایت نتیجه گیری 
صوفیانه ی خود را دارد که طوطی همان جان 
آدمی است که از قفس تن باید رها گردد. اما 
پیام اجتماعی تظاهر به مردن طوطی، عباس 
که  است  نیز  واقعیت  این  گویایی  بختی،  و 
متحرک  و  پویا  انسان ها  وقتی  تا  جامعه  در 
باشند،  مورد اذیت قرار می گیرند و زندان و 
وقتی  ولی  است.  پویایی شان  پاداش  آوارگی 
مرده ی  به  تبدیل  و  بردارد  مبارزه  از  دست 
نیست.  غرض دارشان  کسی  شود،   متحرک 
حتا مورد تفقد و دل جویی نیز قرار می دهد.

منبع
محمدبن  جالل الدین  مولوی،   .1
تصحیح  معنوی،  مثنوی  محمد)1378(. 

رینولدنیکلسون، تهران: انتشارات ققنوس.

کنیزان و غالمان را داد. طوطی گفت،  ارمغان 
شنیدی؟  چه  و  گفتی  چه  کجاست؟  من 
گفتی،  کو/آنچه  بنده  ارمغان  »گفت طوطی 
بازرگان   )76 بازگو.«)همان:  دیدی  آنچه 
گفت،  من از گفتن آن پیغام سخت پشیمانم. 
چون با گفتن آن شکایت تو، یکی از همتایانت 
از  پشیمانم  خود  من  نی  »گفت  مرد.  درجا 
آن/دست خود خایان و انگشتان گزان.../گفت 
آن  چیست/چیست  ز  پشیمانی  خواجه  ای 
کاین خشم و غم را مقتضی است/گفت گفتم 
آن شکایت های تو/با گروهی طوطیان همتای 
تو/آن یکی طوطی ز دردت بوی برد/زهره اش 

بدرید و لرزید و بمرد.«)همان:76(
بازرگان  زبان  از  را  این سخن  وقتی طوطی 
طوطی  کان  مرغ  آن  شنید  »چون  شنید: 
سرد/ گشت  و  اوفتاد  بلرزید  کرد/بس  چه 

خواجه چون دیدش فتاده همچنین/برجهید 
و زد ُکله را برزمین/چون بدین رنگ و بدین 
را  گریبان  و  جست  در  بدید/خواجه  حالش 

درید.«)همان: 78( 
لرزید  خود  به  طوطی  خبر،  این  شنیدن  با 
با دیدن  و در میان قفس جان داد. خواجه 
را  خود  کاله  و  درید  گریبان  وضعیت،  این 
اظهار  و  نالیدن  به  کرد  شروع  زد.  برزمین 
طوطی  نیک  اوصاف  از  پشیمانی کردن. 
که  را مالمت می کرد  زبان خود  و  می گفت 
آتشی  هم  و  هست  بی پایان  گنج  هم  زبان 

برای سوختاندن خرمن.
بازرگان پس از گریه و زاری، دروازه ی قفس 
را گشود تا جسد طوطی را بیرون اندازد. »بعد 
از قفس بیرون فکند/طوطیک پرید  از آنش 
کرد/ پرواز  چنان  مرده  بلند/طوطی  شاخ  تا 

کآفتاب شرق ترکی تاز کرد.«)همان: 83(
حیرت  در  صحنه  این  دیدن  با  خواجه 
گفت،   و  کرد  طوطی  سوی  به  رو  فروماند. 
مرا از سّر این کارت آگاه کن و بگو که آن 
طوطی در هندوستان به تو چه آموخت که 

تو  و گفت:  به طوطی کرد  رو  بازرگان   )71
طوطی  »گفت  بیاورم؟  چه  برایت  که  بگو 
خطه ی  از  ارمغان/کآرمت  خواهی  چه  را 

هندوستان.«)همان: 72(
»گفت  می گوید:  بازرگان  جواب  در  طوطی 
آن طوطی که آنجا طوطیان/چون ببینی کن 
ز حال ما بیان/کان فالن طوطی که مشتاق 
شماست/از قضای آسمان در حبس ماست/بر 
شما کرد او سالم و داد خواست/وز شما چاره 
و رِه ارشاد خواست/گفت می شاید که من در 
اشتیاق/جان دهم اینجا بمیرم در فراق.../یاد 
آرید ای مهان زین مرغ زار/یک صبوحی در 
میان مرغزار/یاد یاران یار را میمون بود/خاصه 

کآن لیلی و این مجنون بود.«)همان: 72(
را  هند  طوطیان  وقتی  می گوید،   طوطی 
دیدی، حکایت در قفس بودن مرا برای آنان 
در  شما  جنس  از  طوطی ای  بگو،  بازگوی. 
آزاد  شما  که  نیست  انصاف  و  است  حبس 
هنگام  حداقل،  باشد.  بند  در  او  و  باشید 
در  مرغ  آن  از  یادی  چمن زار،  در  صبوحی 
قفس محبوس کنید. چون یاد یاران خوش 
باشد.  شما  عاشق  او  اگر  به خصوص  است،  
ندارد.  دشواری  این که  می گوید،   بازرگان 
رساند  پیام/کاو  این  پذیرفت  بازرگان  »مرد 

سوی جنس از وی سالم.«)همان: 73(
مرغزاری،  در  و  رفت  به هندوستان  بازرگان 
پیغام  از  یادش  دید.  را  طوطیان  از  گروهی 
پس  استانید  »مرکب  آمد.  خودش  طوطی 
آواز داد/آن سالم و آن امانت باز داد.«)همان: 
73( بازرگان با گفتن پیغام طوطی، ناگهان 
و  لرزید  خود  به  طوطیان،  از  یکی  که  دید 
اندوهگین  اتفاق سخت  این  از  او  داد.  جان 
بس/ لرزید  طوطیان  زآن  »طوطی ای  شد. 
اوفتاد و مرد و بگسستش نفس/شد پشیمان 
هالک  در  رفتم  خبر/گفت  گفت  از  خواجه 

جانور.«)همان: 73( 
هدایایی  و  برگشت  خانه  به  پس  بازرگان 

محمدموسا شفق

فروریخت«، ساخته شده  از شرم  »بودا  فیلم 
حنا  کارگردانی  با  میالدی   2007 سال  در 
می شود.  شروع  دربندبودن  با  مخملباف، 
شخصیت  )دو  بختی  و  عباس  خانواده ی 
دختر  و  پسر  این  دیدن  مانع  محوری( 
با  را  عباس  پای  عباس،  مادر  می شوند. 
رفته  بیرون  از خانه  او  تا  ریسمانی می بندد 
جای  به  خردسال،  )بخت آور(  بختی  نتواند. 
نگهداری  طفلی  از  باید  برود،   مکتب  آن که 
مکتب  به  عباس  می بیند  وقتی  او  کند. 
می رود،  هوای درس خواندن به سرش می زند. 
بسته  پایش  که  بود  دیده  را  عباس  بختی 
با  و  گرفت  الهام  وضعیت  همان  از  او  است. 
و  کرد  بسته  نیز  را  آن طفل  پای  ریسمانی 
خودش چهاردانه تخم مرغ را به بازار برد تا 
بفروشد و قیمت آن را قلم و کتاب چه بخرد. 
یا وقتی بختی در بازار، در جایی نشسته است 
تا تخم هایش را بفروشد،  پشت سر او پرنده ای 

در میان قفسی به چشم می خورد.
به  خودسر،  کودکان  تعدادی  فیلم،  این  در 
اذیت بختی و عباس در مسیر رفتن  آزار و 
به مکتب می پردازند. آنان بختی را دست گیر 
بودا  اطراف  مغاره های  از  یکی  در  و  نموده 
زندانی می کند. بر سر راه عباس چاله ای حفر 

می کنند تا او در میان آن بیفتد. 
افراد  نقش  در  که  کودکانی  فیلم،  پایان  در 
محاصره  را  عباس  و  بختی  هستند،   مسلح 
می کنند. با چوب دست هایی که حکم تفنگ 
را برای آنان دارند،  سوی عباس نشانه می رود 
مرده  آن که  نشانه ی  به  را  خودش  عباس  و 
است، به زمین می اندازد. تا از یک سو خود 
را نجات دهد و از طرف دیگر، شاید بختی از 
این  کار او برای نجات خودش الهام بگیرد. اما 
بختی در این فرصت فرار می کند. کودکان او 
را تعقیب می کنند تا این که بختی محاصره 
مشغول  مردانی  بختی،  کنار  در  می شود. 
خرمن کوبیدن اند. بختی با چشمان اشک آلود 
از آنان طلب کمک می کند که او را از چنگال 
با تصور کودکانه اش  او  کودکان نجات دهد. 
می گوید: من تفنگ بازی را دوست ندارم. اما 
مردان خرمن کوب در قبال بختی و وضعیت 

رقت بار او بی تفاوت اند.
و  می شود  بلند  جا  از  عباس  وقت  این  در 
کودکان  محاصره ی  در  بختی  که  می بیند 
است. او از دنبال بختی چندبار صدا می زند 
که »بختی بمیر تا که توره ایال)رها( کنند.« 
بختی خود را در زمین به نشانه ی مردن دراز 
می یابد.  نجات  اطفال  چنگ  از  و  می کشد 

فیلم هم در همین جا به پایان می رسد.
از  یکی  بازرگان،  و  طوطی  حکایت 
مشهورترین حکایت های مثنوی مولوی است. 
او  بازرگانی بوده است.  در روزگاران گذشته 
می کند.  هند  به  سفر  قصد  روزها  از  روزی 
به کنیزان و غالمان خود می گوید،  هرکدام 
برای شما  از هندوستان  بگویید در برگشت 
چه هدیه بیاورم. هرکسی مطابق ذوق خود 
فرمایشی می دهد. بازرگان طوطی ای داشت 
»بود  را.  او  می داشت  دوست  سخت  که 
بازرگان و او را طوطی ای/در قفس محبوس 
اول:  دفتر   ،1378 طوطی ای.«)مولوی،  زیبا 

»خواجه  بستی.  کار  به  را  آن  این جا  در  تو 
حیران گشت اندر کار مرغ/بی خبر ناگه بدید 
اسرار مرغ/روی باال کرد و گفت ای عندلیب/
نصیب/او چه کرد  بیان حال خودمان ده  از 
را  ما  و  مکری  آموختی/ساختی  تو  که  آنجا 

سوختی.«)همان: 83(
طوطی در جواب گفت: »گفت طوطی کاو به 
فعلم پند داد/که رها کن لطف آواز و وداد/
زانکه آوازت تو را در بند کرد/خویشتن مرده 
با  شده  مطرب  ای  کرد/یعنی  پند  این  پی 
یابی  تا  عام و خاص/مرده شو چون من که 
برچینند/غنچه  مرغکانت  باشی  خالص/دانه 

باشی کودکانت برکنند.«)همان: 84-83(
طوطی  گفت،   بازرگان  جواب  در  طوطی 
با رفتار خود مرا پند داد که تو  هندوستان 
را مردم به خاطر آواز خوشت در قفس نگاه 
داشته است. راه رهایی از این قفس، این است 
که خودت را مرده وانمود کنی تا آزاد شوی. 
تا وقتی دانه باشی، مرغان تو را می چیند و تا 
هنگامی غنچه باشی، کودکان تو را از شاخه 

جدا می کند.
و  فروریخت«  شرم  از  »بودا  فیلم  ترکیب 
داستانی  فضای  بازرگان،  و  طوطی  حکایت 
بوف کورگونه را می سازد. در رمان بوف کور 
دوگونه  داستانی  فضای  نیز  هدایت  صادق 
است. بخشی تاریخی و بخشی پیشاتاریخی. 
یا بخشی معاصر و بخشی مربوط تاریخ کهن. 
از حوادث گرفته تا مکان ها و شخصیت های 
داستانی  فضای  دو  همین  مربوط  داستانی 
اما در مجموع، یک کلیت واحد و  می شود. 

به هم پیوسته را روایت می کند.
و  فروریخت  شرم  از  بودا  فیلم  ترکیب  از 
نیز چنین فضای  بازرگان  و  حکایت طوطی 
تاریخی  واقعیت  یک  فیلم  می شود.  ساخته 
توسط  بودا  تمثال های  منفجرساختن   -
طالبان در سال 2001 میالدی - و وضعیت 
حال  می کند.  روایت  را  افغانستان  اجتماعی 


