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

اطالعات روز- هرات: بستگان مال عبدالمنان نیازی، 
معاون شاخه ی انشعابی گروه طالبان که چندی 
پیش در هرات زخمی شده بود، تأیید می کنند که 
او در یکی از شفاخانه ها در کابل جان باخته است...
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انتظـار،  برخـالف  گذشـته  شـبانه روز  سـه  در 
خشـونت های  شـاهد  همچنـان  افغانسـتان 
انفجـاری  عیـد  روز  دومیـن  در  بـود.  مرگبـار 
خونینـی در کابل جان 12 نمازگـزار را گرفت و 
15 تـن دیگـر زخمی شـدند. این انفجـار هنگام 
برپایی نماز جمعه در مسـجد »حاجی بخشـی« 
در سـاحه قلعـه مرادبیک از مربوطات ولسـوالی 
شـکردره رخ داده اسـت. همچنـان در دومیـن 
والیـت  در  محلـی  مقام هـای  آتش بـس،  روز 
ارزگان بـه رسـانه ها گفته انـد کـه جنگ جویـان 
گـروه طالبان در دو سـاحه بر نیروهـای امنیتی 
و دفاعـی افغـان حملـه کرده انـد کـه تلفاتی نیز 
در پـی داشـته اسـت. بـه همیـن صـورت، روز 
اول آتش بـس عیـد فطـر هفـت غیرنظامـی در 
دو انفجـار جداگانـه در قندهـار جـان باختنـد. 
انفجارهـای قندهـار عمدتـا ناشـی از کارگذاری 
و  زنـان  کـه  بـوده  کنارجـاده ای  ماین هـای 
کـودکان نیـز قربانیـان آن بوده انـد. در سـومین 
روز عیـد نیـز آتـش جنگ و خشـونت دسـت از 
سـر مردم برنداشـت. براسـاس گفته هـای منابع 
خبـری افـراد ناشـناس یک مکتـب را در هلمند 

به آتـش کشـیدند...
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نقض آتش بس سه روزه 
با خشونت و کشتار
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مال عبدالمنان نیازی، 
معاون شاخه ی انشعابی 
گروه طالبان جان باخت

آتش بس دایمی؛ 
پیام دیوارنگاری 
نقاشان در هرات

وفاداری قومی 
نخبگان سیاسی و فرایند 
ملت سازی در افغانستان

نبرد بر سر بریانی

مقام های فلسطینی: 
حمله اسرائیل به اردوگاه 

آوارگان در غزه چند 
کشته بر جای گذاشت

کاخ سفید در مورد 
نگهداری کودکان 
مهاجر در اتوبوس ها 
تحقیق می کند

سهم جامعه جهانی 
در سریال نسل کشی در افغانستان؛ 

به جای همدردی، 
همکاری کنید
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والیت  در  محلی  مقام   یک  هرات:   – روز  اطالعات 
دادگاه  در  ساله   25 زن  یک  که  می گوید  هرات 
این  ادرسکن  ولسوالی  در  طالبان  گروه  صحرایی 

والیت تیرباران شده است...

سفر ظریف به 
وین »به دلیل 
اهتزاز پرچم 

اسرائیل لغو شد«

ادعای تیرباران یک زن در دادگاه 
صحرایی طالبان در هرات

افراد ناشناس 
یک مکتب را 
در هلمند به 

آتش کشیدند
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غنی: 

هفت هزار زندانی طالبان را در صورتی رها می کنم 
که منجر به توافق نامه ی صلح جامع شود
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1. نسل کشی مستمر و همدردی بدون همکاری
غرب  در  مکتب سیدالشهدا  تراژدی  و  فجیع  کشتار 
کابل در تاریخ 18 ثور 1400/  8 می 2021 که با 
بیش از 200 قربانی و مجروح همراه بود، اولین فاجعه 
نسل کشی ها  تراژدی ها،  سریال  فجایع،  سلسله  از 
جامعه  این  در  دانایی  جویندگان  بر  حمله  و 
و  محکومیت  با  جهانی  در سطح  که  بود  بحران زده 
مکرر  و  مشابه  حوادث  شد.  مواجه  همدردی  ابراز 
پیشین، با این حجم از محکومیت و همدردی مواجه 
نشده بود. از پاپ تا مراجع مذهبی قم و نجف و از 
فعاالن مدنی کشورهای مختلف تا مقامات حکومتی 
کشورهای گوناگون و نمایندگی های سیاسی شان در 
افغانستان، به محکومیت این فاجعه و ابراز همدردی 

با خانواده های قربانیان و ملت افغانستان...

ایدئولوژِی ضد زندگی
روبه رو شوید که  لوحه   ای  با  اگر شما  نشده   اند.  زاده  برابر 
محمدعمر  مال  امیرالمومنین  »لیسه   ی  نوشته   اند  آن  در 
توجه   تان  حتما  استالین«،  آموزشی  »مرکز  یا  آخوند« 
بیشتر برانگیخته می   شود. اگر در کابل جایی به نام »مرکز 
بخوانید،  و شما در آن جا درس  باشد  استالین«  آموزشی 

احتماال به چون و چرای آن اسم بیشتر...

نهاد  یک  اسم  که  دارد  اهمیت  چه   قدر  شاگرد  یک  برای 
حبیبیه«  »لیسه   ی  در  که  کسی  باشد؟  چه  آموزشی 
که  نپرسد  خود  از  وقت  هیچ  شاید  است  دانش   آموز 
حبیبیه چرا و یعنی چه. فردی دیگر در دانشگاه ابن سینا 
نام  به  یا  لوحه  به  روزی  کمتر  شاید  نیز  او  دانشجوست. 
نام   ها  به قول معروف همه   ی  اما  این دانشگاه توجه کند. 
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»راه دشوار« دانایی
در میان دود و آتش و نفرت، شاید این سخن کم تر شنونده 
داشته باشد و تا حدودی رؤیایی به نظر برسد که پس از 
این همه قربانی های دسته جمعی، آن هم از قومی خاص، 
تأکید  هم  باز  خاص،  جنس  و  مشخص  اجتماعی  صنف 

شود که راه نجات افغانستان فقط کسب دانایی است.
ولی مشکل اصلی افغانستان، ریشه در نادانی و...
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خشونت های  از  نمونه های  این ها 
در  که  است  افغانستان  در  گزارش شده 
داده  رخ  عیدی  سه روزه ی  آتش بس 
است. ممکن است رقم واقعی خشونت ها 

در این سه روز بیشتر از این باشد. 
انتظار و امید شهروندان افغانستان این 
آتش بس  سایه ی  در  دست کم  که  بود 
از  عاری  زندگی  کوتاه مدت،  و  سه روزه 
خشونت را تجربه کنند. اما خشونت های 
اتفاق افتاده در سه شبانه روز گذشته این 
داد  نشان  و  کرد  آب  بر  نقش  را  امید 
منازعه  پایان  و  صلح  به  رسیدن  تا  که 
فاصله بسیار است. آتش جنگی که در 
افغانستان شعله ور شده به این زودی ها 
موقت  آتش بس  ندارد.  خاموشی  بنای 
اقدامات  در جهت  عملی  اولین حرکت 
صلح جویانه بین دو طرف منازعه است. 
میزان  آتش بس  نوع  این  به  پا بندی 
طرف های  ادعای  درستی  و  صداقت 
نشان  دشمنی  ترک  برای  را  متخاصم 
روز  سه  در  آنچه  بنابراین  می دهد. 
روی  توافق  با  همزمان  و  گذشته 
امیدی  داد،  رخ  کوتاه مدت  آتش بس 
چندانی باقی نمی گذارد. حجم وسیعی 
این سه  اتفاق افتاده در  از خشونت های 
از حد معمول است. ممکن  بیشتر  روز 
است خشونت های پراکنده و جزئی در 
هر جایی، همزمان با برقراری آتش بس 
اتفاق بیفتد که به معنای شکسته شدن 
آتش بس تلقی نشود، اما انفجار مرگبار 
قرار  هدف  کابل  در  را  نمازگزاران  که 

داد، نقض آتش بس است.
در  دست داشتن  طالبان  است  ممکن 
چنانکه  کنند.  رد  را  رویدادها  این 
کابل  مرگبار  حمله ی  در  گروه  این 
است.  کرده  مسئولیت  رفع  خود  از 
مثل  که  است  زیاد  بسیار  احتمال  این 
میان  در  ریخته شده  خون های  همیشه 
فراموش  منازعه  طرف های  لفاظی های 
باید  بین المللی  نهادهای  اما  شود، 
آتش بس  شکسته شدن  اصلی  مسبب 
کار  خشونت ها  این  اگر  کنند.  پیدا  را 
طالبان است، اعتماد به این گروه اشتباه 
است. عامل این خشونت لجام گسیخته 
بیرون از این دو چیز نیست: یا طالبان از 
خشونت دل کنده نمی توانند و همچنان 
از راه خشونت  در پی به قدرت رسیدن 
و زور است. یا جنگ جویان این گروه از 
رهبران خود حرف شنوی ندارند. اگر هم 
عامل اصلی خشونت های سه روز گذشته 
طالبان نیست، چه گروه هایی در پشت 
بر  افغانستان  دولت  است؟  این حوادث 
به  را  حوادث  این  اسنادی  چه  مبنای 
اشتباه  البته  می دهند؟  ربط  طالبان 
از  ناظر  این است که نهادهای  بزرگ تر 
آغاز مکانیزمی برای نظارت بر آتش بس 
نتیجه  در  نمی کنند.  وضع  موقت 
آتش بس های موقت این چنینی به جای 
بی اعتمادی  بحران  بر  اعتمادآفرینی 

می افزاید.
مذاکره کننده  هیأت های  می شود  گفته 
وقفه  یک  از  پس  طالبان  و  افغانستان 
طوالنی در قطر دیدار کردند. دو طرف 
بر تسریع مذاکرات و تالش های  ظاهرا 
معنادار صلح تأکید کرده اند. اما واقعیت 
این است که این نشست ها تعارفی بیش 
نیست. جنگ تمام عیار در افغانستان و 
تلخ  طنز  دوحه  در  معنادار  گفت وگوی 
تاریخ است؛ امری که ممکن است فقط 
البته این تنها  از عهده ی طالبان براید. 
طالباِن  آن،  دیگر  مورد  نیست.  مورد 
مدعی اسالم و برپایی نظام اسالمی در 
ماه رمضان، ماهی که در آن به امتناع از 
خشم و خشونت و خصومت توصیه شده 
است، از کشتن مسلمان پشته ساختند. 
از این رو، اگر واقعا اراده برای مذاکرات 
است  این  راهش  دارد،  وجود  معنادار 
نگهداشته  پایین  خشونت ها  سطح  که 
شود. اگر به طور رسمی آتش بس اعالم 
کار  این  رسمی  غیر  به طور  نمی شود، 

شود. 

نسخه هایی از قرآن کریم نیز در شعله های آتش سوخته است. 
آقای همدرد همچنان گفت که بخش زیادی از کتاب های درسی و ساختمان مکتب 
در آتش سوخته است. به گفته ی او، در این مکتب صدها دانش آموز پسر و دختر 

درس می خواندند.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

والیت ناامن هلمند در جنوب افغانستان موقعیت دارد.

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت هلمند می گویند که یک باب مکتب از سوی 
افراد ناشناس در مربوطات ولسوالی نهرسراج این والیت آتش زده شده است.

زمان همدرد، سخن گوی فرماندهی پولیس هلمند به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این مکتب دو شب پیش )جمعه، 24 ثور( در منطقه ی »سمینار« ولسوالی نهرسراج 

آتش زده شده است. 
که  می شود  دیده  شده،  منتشر  مکتب  این  زدن  آتش  از  پس  که  تصاویری  در 

افراد ناشناس یک مکتب را در هلمند به آتش کشیدند

نامشروع کشته شده است.
ذبیح اهلل  پیش  چندی  اما  است،  نگفته  چیزی  باره  این  در  کنون  تا  طالبان  گروه 
را  زنی  هیچ  و  وقتی  هیچ  طالبان  که  بود  گفته  گروه  این  از سخن گویان  مجاهد، 

تیرباران نکرده اند.
در  طالبان  گروه  می شود.   شمرده  هرات  ناامن  ولسوالی های  جمله  از  ادرسکن 

بخش هایی از این ولسوالی حضور  دارد.

اطالعات روز – هرات: یک مقام  محلی در والیت هرات می گوید که یک زن 25 ساله 
در دادگاه صحرایی گروه طالبان در ولسوالی ادرسکن این والیت تیرباران شده است.

این مقام که نخواست نامش در خبر ذکر شود، به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این رویداد دیروز )شنبه، 25 ثور( در روستای موسوم به »گله توت« در فاصله دو 

کیلومتری مرکز ولسوالی ادرسکن رخ داده است.
برخی از ساکنان محل به روزنامه اطالعات روز گفته اند که این زن به اتهام رابطه ی 

ادعای تریباران یک زن در دادگاه صحرایی طالبان در هرات

کند؟، آقای غنی گفته است که دیپلماسی 
غرب باید دست از نوازش طالبان بردارد، 
گروه  یک  طالبان  او،  به گفته ی  زیرا 

جنایت کار است.
برای  را  او، طالبان محیط  اظهارات  طبق 
مکتب  بر  حمله  جمله  از  کالن  جنایات 
سیدالشهدا در غرب کابل، فراهم کرده و 
خالف ادعای شان، رابطه با القاعده را نیز 

قطع نکرده اند.
نشدن  آزاد  از  این  از  پیش  طالبان 
هفت هزار زندانی این گروه به عنوان یکی 
از موانع بر سر راه صلح یاد کرده و گفته 
پیشرفت  ُکندی  باعث  امر  این  که  بودند 

روند صلح شده است.
غنی  اشرف  دولت  مقام های  از  شماری 
بیشتر  زندانیان  آزادی  که  گفته اند  اما 
صلح  روند  به  کمکی  الزاما  طالبان  گروه 
پنج هزار  رهایی  آنان،  به گفته ی  نمی کند. 
زندانی طالبان نیز باعث کاهش خشونت و 

پیشرفت روند صلح نشده است.

داشت، اما موفقیت از آن دولت افغانستان 
بود.

است که  تأکید کرده  در عین حال  غنی 
بیشتر  بی ثبات سازی  سناریوی  هرچه 
گسترش یابد، به همان اندازه خشونت نیز 

بیشتر می شود.
رییس جمهور غنی به رابطه ی عمیق دولت 
کرده  اشاره  نیز  طالبان  گروه  با  پاکستان 
است. آقای غنی گفته است که پاکستان 
از  سازمان یافته  پشتیبانی  سیستم  یک 
طالبان را اجرا می کند، منابع مالی طالبان 
در پاکستان است، طالبان در آنجا تجهیز 
می شوند و جنگ جویان این گروه نیز در 

پاکستان استخدام می شوند.
میرامشاه  شورای  کویته،  شورای  از  غنی 
و شورای پیشاور به عنوان مراجع مختلف 
تصمیم گیری طالبان یاد کرده است که در 

خاک پاکستان موقعیت دارد.
چیزی  چه  که  پرسشی  به  پاسخ  در 
می تواند طالبان را ترغیب به انتخاب صلح 

در  مصاحبه  این  در  غنی  رییس جمهور 
این  مورد  در  اشپیگل  پرسش  به  پاسخ 
که دولت او ]غنی[ تا چه زمانی می تواند 
امریکا در  ایاالت متحده ی  بدون حمایت 
مقاومت کند، گفته  برابر حمالت طالبان 

است که »برای همیشه.« 
آقای غنی تأکید کرده است که مسأله ی 
رفتن  یا  و  ماندن  مورد  در  ابهام  اساسی 
دو  مدت  به  ابهام  این  و  بود  امریکایی ها 
اکنون  او،  به گفته ی  داشت.  ادامه  سال 
وضاحت وجود دارد، یک فصل جدید در 
بازی  جدید  قواعد  و  است  بازشدن  حال 

اعمال می شود.
او همچنان احتمال جنگ داخلی پس از 
بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان 
را رد نکرده است. او عالوه کرده است که 
در سال 2014 میالدی نیز که مأموریت 
جنگی نیروهای خارجی در افغانستان به 
مأموریت آموزشی تغییر کرد، روایت های 
وجود  جمهوری«  »نابودی  از  مختلفی 

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی به 
تازگی در مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل 
گفته است که با رهایی هفت هزار زندانی 
موافقت  صورتی  در  تنها  طالبان  گروه 
صلح  توافق نامه ی  به  منجر  که  می کند 

جامع شود.
آقای غنی در این مصاحبه که دو روز پیش 
رهایی  به  منتشر شده،  ثور(  )جمعه، 24 
سال  که  طالبان  گروه  زندانی  پنج هزار 
گذشته از زندان های دولت افغانستان رها 
شدند، نیز اشاره کرده و گفته است که در 
میان آنان دست کم 60 نفر از مشهورترین 

قاچاقچیان مواد مخدر نیز شامل بودند.
غنی گفته است که برای شان گفته شده 
بود که رهایی این تعداد زندانیان افغانستان 
که  درحالی  می کند،  نزدیک  صلح  به  را 
نیز  خشونت ها  بلکه  نشد،  چنین  تنها  نه 
افزایش یافت. او ابراز امیدواری کرده است 
این  در  افغانستان  بین المللی  شرکای  که 

مورد درس عبرت بگیرند.

غین: 

هفت هزار زنداین طالبان را در صوریت رها می کنم که منجر به توافق نامه ی صلح جامع شود

گروه  رهبری  بارها  او  بود.  افغانستان 
و  غیرنظامیان  کشتار  به  نیز  را  طالبان 
متهم  خارجی  کشورهای  منافع  تأمین 

کرده بود. 
هرات  والیت  در  نیازی  عبدالمنان  مال 
با  بارها  و  داشت  جنگ جو  صدها 
مال  رهبری  به  طالبان  گروه  جنگ جویان 
نظامی  درگیری  به  آخندزاده  هبت اهلل 

پرداخته بود. 
در  نیازی  مال  گزارش ها،  از  برخی  طبق 
سال های اخیر از سوی امنیت ملی برای 
حمایت  هرات  طالباندر  قدرت  تضعیف 

می شده است.

شاخه ی  معاون  نیازی،  عبدالمنان  مال 
مال  رهبری  به  طالبان  گروه  انشعابی 
شدید  مخالفان  از  یکی  و  محمدرسول 
هبت  اهلل  مال  رهبری  به  طالبان  تحریک 
آخوندزاده بود. بارها میان هواداران نیازی 
و طالبان مال هبت اهلل درگیری های خونین 

رخ داده است.
مال عبدالمنان نیازی در دوران حاکمیت 
گروه طالبان به عنوان والی در بلخ نیز کار 
کرده است. او به کشتار »هزاره ها« در این 

والیت متهم بود.
نیازی همچنان یکی از منتقدان سیاست 
قبال  در  پاکستان  و  ایران  کشورهای 

منابع امنیتی تا کنون به گونه ی رسمی در 
این مورد ابراز نظر نکرده اند.

امنیت ملی  جاوید فیصل، مشاور شورای 
مال  درگذشت  خبر  تویتی  در  اما  کشور 
آمرزش  طلب  او  برای  و  تأیید  را  نیازی 

کرده است.
چهارشنبه  روز  نیازی  عبدالمنان  مال 
هفته ی گذشته )22 ثور( در کمین افراد 
مسلح ناشناس در مرز میان ولسوالی های 
سر  ناحیه ی  از  هرات  ادرسکن  و  گذره 

شدیدا زخمی شده بود.
این  مسئولیت  گروهی  یا  فرد  کنون  تا 

رویداد را بر عهده نگرفته است. 

مال  بستگان  هرات:  روز-  اطالعات 
عبدالمنان نیازی، معاون شاخه ی انشعابی 
هرات  در  پیش  چندی  که  طالبان  گروه 
زخمی شده بود، تأیید می کنند که او در 
باخته  جان  کابل  در  شفاخانه ها  از  یکی 

است.
در  نیازی  عبدالمنان  مال  برادرزاده ی 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
دیروز  بامداد   2:00 ساعت  حوالی  او  که 

)شنبه، 25 ثور( جان باخته است.
را  نیازی  آقای  داشتند  قصد  که  افزود  او 
برای درمان بیشتر به ترکیه منتقل کنند، 

اما برای این اقدام مجال نیافته اند.

مال عبداملنان نیازی، معاون شاخه ی انشعایب گروه طالبان جان باخت

زخمی شدند.
نقض  به  را  طالبان  محلی  مقام های 
آتش بس متهم کرده اند. طالبان به تمامی 
اما دست داشتن  اتهامات پاسخ نداده،  این 
در انفجار روز جمعه در مسجدی در کابل 
و  حکومت  میان  آتش بس  کرده اند.  رد  را 
گروه طالبان ساعت 12:00 پایان می یابد. 
شهروندان کشور از افزایش خشونت ها پس 

از آتش بس سه روزه نگرانند.

آتش بس اعالم کردند و رییس جمهور غنی 
دستور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  به  نیز 
انفجار ماین و  اما  رعایت آتش بس را داد، 
از  انفجاری جاسازی شده در شماری  مواد 
ارزگان،  قندهار،  کابل،  جمله  از  والیت ها 
قندوز و ... از غیرنظامیان و نظامیان قربانی 

گرفته است.
این  در  نفر   20 از  بیش  عید  روز  سه  در 
دیگر  نفر   30 از  بیش  و  کشته  والیات 

کرده اند و آتش بس باید ادامه داشته باشد.
او تأکید کرد که ادامه ی جنگ در افغانستان 
به نفع حکومت و گروه طالبان نیست و باید 

همگی برای برقراری صلح آماده شوند.
از  بیش  قلم«  هفت  »هری  هنری  گروه 
پنج سال می شود که مصروف دیوارنگاری 
در هرات است. کارهای اخیر این گروه به 

صلح طلبی و ختم جنگ متمرکز است.
این گروه  اعضای  از  یکی  هارون رحیمی، 
نیز باور دارد که ادامه ی آتش بس می تواند 
به جنگ خانمان سوز نقطه ی پایان گذاشته 

و سبب تأمین صلح در کشور شود.
رحیمی گفت: »خواست من به عنوان یک 
جوان، تأمین صلح است. باید تالش کنیم 
و  طالبان  شود.  تأمین  کشور  در  صلح  تا 

حکومت باید به جنگ خاتمه ببخشند.«
با توجه به این که طالبان سه روز عید را 

اطالعات روز – هرات: یک گروه از نقاشان 
ادامه ی  خواستار  دیوارنگاری،  با  هرات  در 
دولت  و  طالبان  گروه  سوی  از  آتش بس 

افغانستان شد.
با  عید  سوم  روز  در  نقاشان  گروه  این 
دیوارنگاری در شهر هرات با پیام »آتش بس 
درگیر  طرف های  از  همچنان  دایمی«، 

خواست که دست از جنگ بردارند.
هنری  گروه  مسئول  مصور،  عبدالجبار 
صحبت  در  او  است.  قلم«  هفت  »هری 
با  آنان  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  با 
ذهنیت  که  می کنند  تالش  دیوارنگاری 
جنگ  ختم  و  صلح طلبی  برای  را  مردم 

آماده کنند.
آقای مصور با اشاره به آتش بس در روزهای 
به  مردم  روزها،  این  در  که  افزود  عید، 
تجربه  را  و خوشی  آرامش  واقعی،  معنای 

آتش بس دایمی؛ 
پیام دیوارنگاری نقاشان در هرات
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هسم جامعه جهاین در رسیال نسل کیش در افغانستان؛ 

به جای همدردی، همکاری کنید

از شهروندان، شخصیت ها 
و نهادهای مدنی کشورهای 
مختلف که با ما همدردی 

کردند، سپاس گزاریم، اما چه 
نیک است که به جای همدردی 

و صدور تسلیت نامه، به 
دولت های خود فشار آورند 
تا از مشروعیت بخشیدن به 
گروه های تروریستی، تکریم 

و پذیرایی از آنان و نیز 
تمویل، تجهیز و تعلیم این 
خون آشامان دست بردارند.

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.

دست از حمایت، تمویل و تجهیز تروریستان 
و طالبان خون آشام بردارید و بر حامی اصلی 
طالبان و تولیدگر گروه های دیگر تروریستی 
دیر  فردا  که  کنید  وارد  فشار  )پاکستان( 
خواهد بود. اگر امروز نوبت سوختن ماست، 
فردا شما نیز در شعله های این آتش خواهید 
سوخت و شهروندان شما را نیز این هیوالی 

درنده خواهد بلعید.  
ب( مسئولیت حقوقی

مدعیان دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان 
و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و در 
رأس آن شورای حقوق بشر سازمان ملل، اگر 
هنوز  و  پابندند  بشری  حقوق  آموزه های  به 
انسانیت در جهان نمرده است، تنها نظاره گر 
نباشند و به جای صدور بیانیه و ابراز همدردی، 
به همکاری با مردِم در معرض حذف بپردازند 
و در مقابل این نسل کشی ها به صورت عملی 
بایستند. حوادثی مانند حادثه مرگبار مکتب 
از  نه تنها  مشابه،  مورد  ده ها  و  سیدالشهدا 
مصادیق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی 
به شمار می رود، بلکه مصداق بارز نسل کشی 
است که ده ها بار تکرار شده است. براساس 
 40 از  بیش  موجود،  مستندات  و  گزارش ها 
هزاره  و  شیعه  جوانان  و  کودکان  زنان،  بار 
که حامی ارزش های انسانی و مدنی و مدافع 
بوده اند،  بشری  حقوق  ارزش های  مروج  و 
نهادهای  و  به صورت سیستماتیک در مراکز 
و  تجمعات  ورزشگاه ها،   مساجد،  آموزشی،  
تظاهرات، شفاخانه ها و سایر مراکز و مراسم ها 
قربانی  گسترده  و  فجیع  هدفمند،  به صورت 
تروریسم لجام گسیخته شده و یا در جاده ها 
و مسیرها سر بریده شده اند. در طول ده سال 
اخیر، مجموع قربانیان و زخمی ها و معلولین 
آموزشگاه ها،  در  مکرر  نسل کشی های  این 
مساجد، ورزشگاه ها، شفاخانه ها، تجمعات و...، 

بالغ بر دوهزار نفر گردیده است. 
و  وظیفه   )ICC( بین المللی  کیفری  دادگاه 
و  نسل کشی ها  این  به  رسیدگی  صالحیت 
جنایات علیه بشریت را دارد. در تاریخ ششم 
می 2021، حنیف اتمر، وزیر امور خارجه ی 
وزیر  شامل  هیأتی  یک  رأس  در  افغانستان، 
)دادستانی  ثارنوالی  لوی  سرپرست  عدلیه، 
عالی رتبه  مقامات  از  دیگر  برخی  و  کل( 
دولتی، به هالند سفر کرد و با دادستان کل 
و اعضای دادگاه کیفری بین المللی در شهر 
الهه گفت وگو کردند. در این سفر، وزیر امور 
خارجه افغانستان از دادگاه کیفری بین المللی 
خواسته است تا درباره ی 180 مورد جنایت 
براساس  کند.  رسیدگی  و  تحقیق  جنگی 
پیشنهاد وزیر خارجه افغانستان، این دادگاه 
 180 این  درباره ی  خود  تحقیقات  می تواند 
مورد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت 
را از حمله  به دانش آموزان و کودکانی که در 
قربانی  کابل  سیدالشهدای  مکتب  به  حمله 
سازمان  امنیت  شورای  کند.  آغاز  گردیدند، 
قاطع  حمایت  روند  این  از  باید  متحد  ملل 

کند.
و  تحقیق  ضرورت  بر  عالوه  مجموع،  در 
رسیدگی در مورد تمامی 180 مورد جنایت 
جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در 
افغانستان  هزاره های  و  شیعیان  افغانستان، 
و  انسان های در معرض حذف  به عنوان  باید 
گیرند.  قرار  ویژه   حمایت  مورد  نسل کشی، 
شورای  امنیت،  شورای  متحد،  ملل  سازمان 
کیفری  دادگاه  و  سازمان  این  بشر  حقوق 
بین المللی و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر، 
باید هم به تحقیق و سندسازی جدی در باب 
این نسل کشی جاری در افغانستان بپردازد، 
شناسایی  برای  عملی  و  جدی  تدابیر  هم 
عامالن و حامیان این جنایات بسنجد و هم 
اقدام  فجایع  این  تکرار  از  جلوگیری  برای 
نماید. در غیر این صورت، تنها ابراز همدردی 
را نخواهد  بعدی  جلو فجایع و نسل کشی ها 
گرفت و داعیه حمایت از حقوق بشر توسط 
نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل، بیش 
از پیش رنگ خواهد باخت و مضحکه ای بیش 

نخواهد بود. 

خون  جوی  که  می دانند  مستند  به صورت 
جاری در افغانستان، سرچشمه اش راولپندی 
و اسالم آباد است. امریکا پس از بیست سال 
حضور در افغانستان، دو سال است که روند 
سطح  در  را  طالبان  به  مشروعیت بخشی 
جهانی آغاز کرده و زمینه ی تبرئه این گروه 
فراهم  نسل کشی ها  و  جنایات  تمامی  از  را 
سازش  از  پس  متحده  ایاالت  است.  ساخته 
خروج  نهایت  در  و  خون آشام  گروه  این  با 
قوای خود از افغانستان، در حقیقت به عجز 
اعتراف  پاکستان  برابر  در  درماندگی خود  و 
افغانستان  از  خالی  دست  با  و  است  کرده 
امور  در  ویژه اش  نماینده  و  می کند  فرار 
صلح افغانستان )زلمی خلیل زاد( حتا فاجعه 
انسانی و نسل کشی در مکتب سیدالشهدا را 
این در حالی است که  محکوم نکرده است. 
 2001 سال  از  بیش  پاکستان  و  افغانستان 
مستعد پرورش طالب، القاعده، داعش و سایر 
گروه های افراطی و تروریستی است و جامعه 
طالبان  به  متحده،  ایاالت  دنبال  به  جهانی 
قدرت یابی  زمینه ی  و  می بخشد  مشروعیت 

بیشتر آنان را فراهم می  کند. 

3. مسئولیت جامعه جهانی
برای مهار این هیوالی وحشی که امان مردم 
این  فردا  بی تردید،  و  بریده  را  افغانستان 
خواهد  گسترش  جهانی  سطح  در  توحش 
یافت، نیازمند دو اقدام سیاسی و حقوقی در 

سطح جهانی است: 
الف( مسئولیت سیاسی 

ریشه ی تمامی فجایع، بحران مزمن و ناامنی 
اصلی  زمینه ی  که  افغانستان  در  مستمر 
نسل کشی توسط گروه های تروریستی را در 
این کشور فراهم کرده است، در راولپندی و 
اسالم آباد قرار دارد. خشکاندن این ریشه ها 
پاکستان،  بر  جهانی  جامعه  فشار  بدون 
بی تفاوتی جامعه جهانی،  نیست.  امکان پذیر 
اگر  خلیل زاد  و  متحده  ایاالت  غلط  مسیر 
نه تنها مردم  تغییر همراه نشود،  و  با اصالح 
هولناک تر  آتش  معرض  در  را  افغانستان 
قرار خواهد داد، بلکه بی ثباتی در منطقه را 
تشدید، موضع گروه های افراطی را تقویت و 

درمان این بعد از عوامل بحران و فاجعه در 
افغانستان که زمینه ی نسل کشی های جاری 
و  افغان ها  خود  به  است،  ساخته  فراهم  را 
و  سیاسی  بازیگران  دولتمردان،  به خصوص 
اگر  است.  مربوط  قبیله ای  و  قومی  اربابان 
قومیت  پدیده  از  ابزاری  و  سیاسی  استفاده 
رهبران  خانوادگی  و  شخصی  منافع  برای 
آتش  یابد،  تداوم  سیاسی  کارگزاران  و 
نسل کشی ها  نتیجه،  در  و  ناامنی  و  بحران 
خواهد  تداوم  نیز  بشریت  علیه  جنایات  و 
عطش  قربانی  همچنان  شهروندان  و  یافت 
خانواده های  و  افراد  تعداد  یک  قدرت طلبی 

محدود خواهند بود. 
بیرونی  عوامل  و  خارجی  بعد  حال،  این  با 
در  جهانی  جامعه  نقش  و  افغانستان  بحران 
خلق فجایع، کشتارها، نسل کشی ها و تقویت 
و مشروعیت بخشیدن به گروه های تروریستی 
را به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. بسیاری 
گوناگون  کشورهای  شهروندان  و  مقامات  از 
ابراز  ما  با  تراژدی مکتب سیدالشهدا  که در 
فجایع  این  در  به نحوی  کرد ه اند،  همدردی 
دست دارند و در بحران چهل ساله افغانستان 
نقش و مشارکت داشته اند. بسیاری کشورها 
به  اکنون  گفته اند، همین  تسلیت  ما  به  که 
تجهیز، تعلیم و همکاری با طالبان مشغول اند، 
گروهی که شبانه روز خون می ریزند، فاجعه 
اطفال  و  دانش آموز  به  نه  می کنند،  خلق 
مکتب ما رحم می کنند، نه به پیر، نه به جوان 
و نه به مسجد یا مکتب و مدرسه و نه جاده ها 
و  وحشی گری ها  از  عام المنفعه  تأسیسات  و 
تخریب مداوم آنان در امان است. چه کسی 
منکر شده می تواند که خاک افغانستان میدان 
جنگ نیابتی کشورها و کسانی است که در 
طول دو سه روز گذشته به ما تسلیت گفته اند 
و ابراز همدردی کرده اند؟! در واقع امر، این 
تسلیت گفتن ها و ابراز همدردی ها از سوی 
فاجعه  استمرار  و  تداوم  در  کسانی که خود 
نوعی  دارند،  دست  به نحوی  افغانستان  در 
پاپ،  همدردی  ابراز  از  پس  تقلیدی  عمل 
قربانیان  تمسخر  حتا  و  کلیشه ای  پدیده ی 
از  نیست؟!  مضحکه  خود  ذات  در  و  فاجعه 
مدنی  نهادهای  و  شخصیت ها  شهروندان، 
کشورهای مختلف که با ما همدردی کردند، 
سپاس گزاریم، اما چه نیک است که به جای 
همدردی و صدور تسلیت نامه، به دولت های 
خود فشار آورند تا از مشروعیت بخشیدن به 
گروه های تروریستی، تکریم و پذیرایی از آنان 
و نیز تمویل، تجهیز و تعلیم این خون آشامان 

دست بردارند. 
نقش  و  بیرونی  مداخالت  همه ی  میان  در 
برخی کشورهای منطقه و قدرت های جهانی 
افغانستان  در  خون  جوی  جاری ساختن  در 
و  کودکان  بی رحمانه ی  کشتار  استمرار  و 
در  پی درپی  نسل کشی های  و  معرفت جویان 
و  شرارت  اصلی  محور  پاکستان  خاک،  این 
منشأ چهل سال بحران آفرینی در افغانستان 
و  خوبی  به  جهانی  جامعه  اعضای  است. 

محمدشفقخواتی

بدون  همدردی  و  مستمر  نسل کشی   .1
همکاری

کشتار فجیع و تراژدی مکتب سیدالشهدا در 
غرب کابل در تاریخ 18 ثور 1400/  8 می 
2021 که با بیش از 200 قربانی و مجروح 
فجایع،  سلسله  از  فاجعه  اولین  بود،  همراه 
بر  حمله  و  نسل کشی ها  تراژدی ها،  سریال 
بحران زده  جامعه  این  در  دانایی  جویندگان 
بود که در سطح جهانی با محکومیت و ابراز 
همدردی مواجه شد. حوادث مشابه و مکرر 
پیشین، با این حجم از محکومیت و همدردی 
مذهبی  مراجع  تا  پاپ  از  بود.  نشده  مواجه 
کشورهای  مدنی  فعاالن  از  و  نجف  و  قم 
کشورهای  حکومتی  مقامات  تا  مختلف 
در  سیاسی شان  نمایندگی های  و  گوناگون 
ابراز  و  فاجعه  این  محکومیت  به  افغانستان، 
ملت  و  قربانیان  خانواده های  با  همدردی 
افغانستان پرداختند و پرچم های ملی زیادی 
تمامی  از  بابت،  این  از  شد.  نیمه افراشته 
افغانستان  با ملت  این تراژدی  کسانی که در 
و  هزاره  و  شیعه  جامعه  با  به خصوص  و 
خانواده های قربانیان همدردی کرده اند، باید 

سپاس گزار بود. 
با این حال، اگر حس انسانی و نوع دوستی در 
سطح جهانی باقی مانده باشد و اگر جامعه 
همدردی  ابراز  در  تسلیت گویان  و  جهانی 
افغانستان صادق و  با ملت تحت ستم  خود 
باید فراتر  این فجایع هستند،  خواهان ختم 
از ابراز همدردی، به همکاری جدی با ملت 
افغانستان و مردمی که در معرض نسل کشی 
و حذف قرار دارند، بپردازند تا ریشه ی بحران 
درازدامنه در افغانستان بخشکد و عوامل این 
از  می شود،  تکرار  روزمره  که  فجایع  دست 

میان برداشته شود.  

و  فجایع  زمینه های  و  عوامل   .2
نسل کشی های جاری در افغانستان

ریشه  دو  افغانستان  بحران  بی تردید، 
بین المللی(  و  )منطقه ای  بیرونی  و  درونی 
جامعه شناختی،  و  داخلی  به لحاظ  دارد. 
از  بزرگی  بخش  بر  قبیله ای  عقل  حاکمیت 
سیاسی،  بازیگران  و  کارگزاران  شهروندان، 
امان این جامعه را بریده و مواجهه قومی و 
قبیله ای در سیاست کشور، ریشه ی بحران، 
جنگ، خشونت و ناامنی و خلق عقده میان 
جنرال   است.  گردیده  افغانستان  شهروندان 
حکمت یارها، حسن زوی ها  یون ها،  طاقت ها، 
از  یکی  افغانستان،  در  آنان  هم فکران  و 
افغانی  فاجعه در جامعه  تداوم  اصلی  عوامل 
به شمار می روند. وقتی جامعه جهانی و پاپ 
و بیگانگان با آن حجم وسیع به محکومیت 
این فاجعه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان 
می پردازند، در داخل افغانستان، یک مسلمان 
پارلمان(  در  لوگر  وکیل  )حسن زوی  افغان 
و  ملت  خانه  تریبون  از  که  می شود  پیدا 
خود  هم وطنان  زخم  بر  افغانستان،  پارلمان 
منفجر  تعصب  از  می پاشد،  نمک  وقیحانه 
عامالن  و  تروریستان  کنار  در  می گردد، 
بی رحم و وحشی این تراژدی می ایستد و بر 
می تازد.  آنان  داغدار  خانواده های  و  قربانیان 
و  تعصب آمیز  تفکر  نوع  این  زمانی که  تا 
نگاه قومی و قبیله ای در میان شهروندان و 
داشته  وجود  افغانستان  سیاسی  کارگزاران 
اقوام  از  نمایندگی  مدعیان  و  اقوام  و  باشد 
به همدیگر نگاه انسانی نداشته باشند و درد 
یکدیگر را درد خود نپندارند، هیچ گروه قومی 
در افغانستان شاهد آرامش و زندگی انسانی 
نخواهد بود و نباید امیدوار بود که بحران و 
یا  فرد  هیچ  برای  جامعه  این  سیاه  روزهای 
قومی خاتمه یابد. طالب و تفکر طالبانی در 
چنین زمینه ای رشد و بالندگی می یابد و به 
نوبت خود، وجود طالب و جنگ طلبی و خلق 
متعصب،  افراطی،  این جریان  توسط  ناامنی 
و  رشد  زمینه ی  تروریستی،  و  خشونت گرا 
سراسر  از  تروریستی  گروه های  سایر  تاختن 

جهان را در این جامعه فراهم می سازد. 

البته امنیت تمامی همسایگان و کشورهای 
مواجه  جدی  خطر  با  مجددا  نیز  را  غربی 
رویکرد  علیه  جهانی  اجماع  کرد.  خواهد 
ویرانگر پاکستان ضروری است. سازمان ملل 
متحد و شورای امنیت باید تحریم های جدی 
علیه پاکستان وضع و بر این کشور فشار وارد 
کند تا رویکرد خود را در تولید تروریست و 
کشتار و ویرانی تغییر دهد. امریکا به تنهایی 
نتوانست و یا نخواست پاکستان را برای تغییر 
رویکرد مخربش قناعت ببخشد، اکنون نوبت 
جدی  تدابیر  سنجیدن  و  جهانی  اقدامات 
شورای  و  عمومی  مجمع  توسط  سیاسی 
امنیت سازمان ملل است تا در برابر مفتیان 
اصلی پروژه جهاد در افغانستان که جنراالن 
راولپندی هستند، به اقدامات عملی بپردازند. 
یکی از اقدامات بنیادین، اقدام سازمان ملل 
بین  دولت  با  دولت  مذاکرات مستقیم  برای 
گفت وگوهای  است.  پاکستان  و  افغانستان 
جاری صلح ره به جایی نخواهد برد و سازمان 
بین  مستقیم  گفت وگوی  زمینه ی  باید  ملل 
فراهم  را  هند  حتا  و  پاکستان  و  افغانستان 
سازد و خود بر این مذاکرات نظارت داشته 
و  موجود  مسائل  فصل  و  حل  به  تا  باشد 
رفع بدبینی ها بین سه کشور منتهی گردد. 
پاکستان  از  می شود،  خواسته  آتش بس  اگر 
و  فنی  تجهیزات  بدون  که  شود  خواسته 
و  جنگی  ابزارآالت  و  تسلیحات  تخنیکی، 
پاکستان،  همه جانبه  و  بی دریغ  حمایت 
طالبان یک ماه به جنگ ادامه داده نخواهند 
سایر  رشد  و  حضور  زمینه ی  و  توانست 
نیز  و...(  داعش  )القاعده،  افراطی  گروه های 

برچیده خواهد شد. 
در پایان باید تأکید کرد که اگر با ما همکاری 
که  آتش  این  دود  که  نکنید  تردید  نکنید، 
کشورها  بسیاری  و  ماست  دامنگیر  امروز 
دارند،  و  داشته   نقش  آن  برافروختن  در 
و  رفت  خواهد  نیز  شما  چشم  به  سرانجام 
تکرار  دیگر  سپتامبر  یازدهم  حادثه  چندین 
از  تروریستی  گروه  ده ها  امروز  شد.  خواهد 
به  پاکستان  و  افغانستان  در  جهان  سراسر 
خون ریزی و نسل کشی مشغول اند و عطش 
نسل کشی  و  افغانستان  مردم  خون  با  آنان 
برطرف  افغانستان  هزاره های  و  شیعیان 
هیوالی  این  اشتهای  و  عطش  شد.  نخواهد 
و...(  داعش  القاعده،  )طالب،  سر  چهل 
سیری ناپذیر است و آرمان حاکمیت آنان در 
مرزها و جغرافیای افغانستان محدود نخواهد 
در  پاکستان  توسط  که  مقدسی  جهل  شد. 
دست  ساخته ی  افراطی  گروه های  میان 
خودش تکثیر می شود و فتوای جهادی که 
می گردد،  صادر  راولپندی  جنراالن  توسط 
از  دنیا،  و  نخواهد شد  افغانستان محدود  به 
جمله واشنگتن، پاریس، لندن و... را نیز آرام 
نخواهد گذاشت. پس نه تنها از سر نوع دوستی 
و دفاع از انسانیت و نجات ما، بلکه برای نجات 
خود هم اگر باشد، تنها نظاره گر نباشید و به 
ابراز همدردی اکتفا نکنید، همکاری کنید و 
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نهـاده  بیـرون  تصویـر  از  غالبـا  غیرانسـانی 
می   شـوند. 

دیگـر  زبانـی  بـه  را  وضعیـت  ایـن  اگـر 
اصلـی  مسـاله   ی  کنیـم،  صورت   بنـدی 
میـان  از  و  اسـت  »هویـت«  ایدئولوژی   هـا 
بیایـد  چشـم  بـه  بیشـتر  آنچـه  هویت   هـا 
جلـوه   ی  و  کنـد  خط   کشـی  عمیق   تـر  و 
مقبولیـت  باشـد،  داشـته  رادیکال   تـر 
می   کنـد.  پیـدا  بیشـتری  ایدئولوژیـک 
بـه  لزومـا  ایدئولـوژی  خاطـر،  همیـن  بـه 
دادن  تقلیـل  بـه  دارد-  نیـاز  ساده   سـازی 
یـک امـر پیچپـده بـه چیـزی کـه در یـک 
شـعار  یـک  در  و  بگنجـد  روشـن  تصویـر 
کوتـاه و محکـم جـا شـود. شـما نمی   توانیـد 
بـه سـادگی بگوییـد آرمـان ابـن سـینا چـه 
بـود و چـه کـرد. امـا ایـن مشـکل را بـا امام 
حسـین )امامـی کـه در کربـال کشـته شـد( 
نداریـد. در چارچـوب یـک ایدئولوژی سـاده 
و روشـن و رادیـکال، آدم می   توانـد بگویـد 
کـه چـه را می   دانـد، طـرف مقابلش کیسـت 
و چـه فکـر و سیاسـتی بایـد پیـروز شـود و 
چـه بـاور و اندیشـه   ای بایـد شکسـت بخورد 

بپردازم که به همین قصه   ی مزدوری  ماجرا 
برای ایران مربوط است. 

می   شود  حمله  »موعود«  کورس  بر  وقتی 
مکتب  و  دانش«  »کوثر  دانش   آموزان  و 
قرار  انفجار  و  انتحار  هدف  »سیدالشهدا« 
می   گیرند، آدم متوجه این نام   ها می   شود و از 
خود می   پرسد که چرا موعود؟ چرا کوثر؟ چرا 
سیدالشهدا؟ چرا عده   ای از هزاره   ها و شیعیان 
نهادهای  بر  اسم   هایی  چنین  افغانستان 

آموزشی خود می   گذارند؟ 
تردیدی نیست که اسمی چون »سیدالشهدا« 
یک اسم هویتی است. این اسم اعالم می   کند 
هویت  مکتب  این  سازندگان  برای  که 
مذهبی   شان مهم بوده؛ یعنی خود سازندگان 
باید  اوال  که  بوده   اند  معتقد  مکتب  این 
هویت   های  از  تفکیک  )به  مکتب  این  هویت 
مذهبی دیگر( روشن باشد و ثانیا این هویت 
این  اطراف  محیِط  در  که  مردمی  نزد  در 
از  ارزش دارد و ممکن است  مکتب هستند 

جاذبه   های این مکتب به حساب بیاید. 
حـال، سـوال این اسـت کـه آیا هـر وقت که 
رویکرد هویتـی )مخصوصـا هویتی-مذهبی(

و  پالیسی ها  و  داشته  ملی  دید  اقتصادی  و 
مبنای  بر  صرفا  را  دولتی  تصمیم گیری های 
تباری  تعلقات  نه  دهند،  انجام  نیازمندی ها 
سیاسی  ساختار  میان  این  در  قبیله ای.  و 
یاری  به  نیز  صالحیت ها  تراکم  و  متمرکز 
تصمیم گیرندگان قبیله محور شتافته و دست 
تخصیص  و  انتصاب ها  تعیینات،  در  را  آنان 
بازتر کرده  با رویکرد قومی،  اقتصادی  منابع 
است. مصداق روشن این ادعا را می توان در 
قومی-سیاسی  گروه های  نمایندگان  غیبت 
در تصمیم گیری ها و نحوه ی چینش مهره ها 
دوره ی  در  حکومتی  کابینه  چندین  در 
مشاهده  طالبان  سقوط  از  پس  و  جدید 
خارجه،  داخله،  دفاع،  وزارت های  که  کرد 
مالیه، ریاست عمومی امنیت ملی، مشاورت 
شورای امنیت ملی و ... هیچ گاه به اقلیت های 
این چنینی  عملکرد  نشده اند.  واگذار  قومی 
یک سو  از  حکومتی  مهم  تصمیم گیرندگان 

بـه ایـن می مانـد کـه کسـی ابتـدا بگوید در 
جنگل   هـای آمـازون چهـار میلیـون درخـت 
بعـد بگویـد »ارنسـتو  بیـد وجـود دارنـد و 
چـه گـوارا« انسـان بزرگـی بـود. آن چیـزی 
کـه حساسـیت منفـی و مثبـت برمی   انگیزد، 
سـخنی اسـت کـه دربـاره   ی چه گـوارا گفته 
شـده و نـه آنچـه دربـاره   ی درخت   هـای بید 
چنیـن  چـرا  شـده.  بیـان  آمـازون  جنـگل 
اسـت؟ پـاره   ی مهمـی از ایـن وضعیـت بـه 
خاطـر فیلتـری اسـت کـه ایدئولوژی   هـا بـر 
ایدئولـوژی گونـه   ای  چشـم مـا می   گذارنـد. 
از آگاهـی اسـت کـه بـه نقـش یـا عاملیـت 
سیاسـی انسـان در زندگـی جمعـی اهمیـت 
درجـه اول می   دهـد. بـه ایـن معنـا کـه  اوال 
تغییـرات  مرکـز  در  را  انسـان  ایدئولـوژی 
به عنـوان  او  از  و همـواره  می   نشـاند  جهـان 
مهم   تریـن عامل در دگرگونـی حیات جمعی 
سـخن می   گویـد و ثانیـا در میـان انسـان   ها 
نیـز به درجه   بندی دسـت می   زنـد و درجه   ی 
بـه کسـانی می   دهـد کـه مسـتقیما  را  اول 
درگیـر عمـل سیاسـی هسـتند. ایـن اسـت 
کـه اگر مثـال در منطقه   ای خشکسـالی بیاید 
و پنج صـد هـزار خانـواده را بیجـا کنـد، در 
تحلیـل ایدئولوژیـک تنهـا عامـالن انسـانی 
ایـن بحـران برجسـته  درگیـر در مدیریـت 
قـرار  شـدید  مالمـت  مـورد  و  می   شـوند 
می   گیرنـد و افـراد »غیرسیاسـی« و عوامـل 

سخیدادهاتف

که  دارد  اهمیت  چه   قدر  شاگرد  یک  برای 
کسی  باشد؟  چه  آموزشی  نهاد  یک  اسم 
است  دانش   آموز  حبیبیه«  »لیسه   ی  در  که 
حبیبیه  که  نپرسد  خود  از  وقت  هیچ  شاید 
چرا و یعنی چه. فردی دیگر در دانشگاه ابن 
روزی  کمتر  شاید  نیز  او  دانشجوست.  سینا 
کند.  توجه  دانشگاه  این  نام  به  یا  لوحه  به 
زاده  برابر  نام   ها  همه   ی  معروف  قول  به  اما 
شوید  روبه رو  لوحه   ای  با  شما  اگر  نشده   اند. 
امیرالمومنین  »لیسه   ی  نوشته   اند  آن  در  که 
آموزشی  »مرکز  یا  آخوند«  محمدعمر  مال 
برانگیخته  بیشتر  توجه   تان  حتما  استالین«، 
»مرکز  نام  به  جایی  کابل  در  اگر  می   شود. 
آن جا  در  شما  و  باشد  استالین«  آموزشی 
درس بخوانید، احتماال به چون و چرای آن 
با  اسم بیشتر فکر خواهید کرد )در مقایسه 

دانشگاه ابن سینا(. 
چرا؟ 

یـک  از  سـینا  ابـن  اسـم  و  اسـتالین  اسـم 
جهـت مهـم بـا هـم فـرق دارنـد. ابن سـینا 
یـک دانشـمند بـود و اسـتالین یـک رهبـر 
سیاسـی. اگر کسـی بگویـد من طرفـدار ابن 
سـینا هسـتم، مثل این اسـت کـه هیچ چیز 
نگفتـه. امـا اگـر کسـی بگویـد مـن طرفـدار 
اسـتالین هسـتم، عـده   ی زیـادی در موافقت 
و مخالفـت بـا او برانگیختـه خواهنـد شـد. 

یـا حـذف شـود. نقـش امـام و پیشـوا نیـز 
هرچـه روشـن   تر کـردن همین دانسـته   های 
دانشـمند  اسـت.  هویت   سـاز  و  تقلیل   یافتـه 
)مثـال ابـن سـینا( چنـان پیشـوایی نیسـت 
و نمی   توانـد در هیئـت چنـان امامـی ظاهـر 

شـود. 
به  که  گفتم  این  برای  را  مقدمه  این  تمام 
در  خودمان،  جامعه   ی  در  شایع  اتهام  یک 
افغانستان، بپردازم. معموال وقتی تروریست   ها 
مناطق  در  آموزشی  مراکز  و  نهادها  بر 
کشور  دیگر  جاهای  یا  پایتخت  هزاره   نشین 
حمله می کنند و دانش   آموزان و دانشجویان 
را به خاک و خون می   کشند، عده   ای صریحا 
ایران  مزدوران  هزاره   ها  چون  که  می   گویند 
هستند، مورد حمله قرار می   گیرند. این اتهام 
زیادی  طرفداران  هم  دیگر  مواقع  در  البته 
با  فقط  تروریست   ها  که  است  بدیهی  دارد. 
حمله   های  این  برداشت  یک  و  انگیزه  یک 
تروریستی را انجام نمی   دهند. حتما ترکیبی 
انگیزه   های قومی، مذهبی، سیاسی و حتا  از 
اقتصادی در این حمله   ها دخیل است. اما من 
در این نوشته سعی می   کنم به آن وجهی از 

ولـی همان گونـه کـه گفتـه شـد بـا وجـود 
شـکل گیری  ابتـدای  از  بسـیار  تالش هـای 
نظـام سیاسـی جدید در کشـور تـا اکنون اما 
هویـت ملـی واحـدی شـکل نگرفتـه و مردم 
در بالتکلیفـی گـذر از هویـت قومـی و تعهد 
نظـر  بـه  به سـر می برنـد.  ملـی  هویـت  بـه 
نگارنـده ممکـن اسـت موانع زیـادی در برابر 
فراینـد ملت سـازی در کشـور وجـود داشـته 
باشـد کـه اهـم آن هـا را در ذیـل به بررسـی 

می گیریـم.

فرایند  برابر  در  موانع  مهم ترین 
ملت سازی

در  موانع  مهم ترین  از  یکی  می رسد  به نظر 
وفاداری  کشور،  در  ملت سازی  فرایند  برابر 
نخبگان  است.  سیاسی  نخبگان  قومی 
در کشور  اصلی  تصمیم گیرندگان  و  سیاسی 
تا اکنون نتوانسته اند در توزیع منابع سیاسی 

ایدئولوژیِ ضد زندیگ

ملت سازی در کشور پرداخته و عواملی را که 
نگهداشته  نیرومند  را همچنان  قومی  هویت 

است، بررسی کنم.

تعریف ملت
واژه ی ملت مانند هر مفهوم دیگر اجتماعی-

اتفاق  مورد  و  واحد  تعریف  دارای  سیاسی 
و  برداشت ها  مفهوم  این  از  نیست.  عموم 
است  گرفته  صورت  متعددی  تعریف های 
که از میان آن ها می توان به طور کلی به سه 

تعریف ذیل اشاره کرد:
تعریف  این  براساس  فرهنگی:  تعریف   .1
ملت  و  بوده  ملت  سازنده  فرهنگی  عوامل 
یک  به  که  می شود  گفته  افراد  مجموعه  به 
این  از  باشند.  داشته  تعلق  قوم  و  نژاد  زبان، 
و  ذاتی  ملی  هویت  و  وفاداری  احساس  نظر 
طبیعی است و امکان ایجاد هویت جدید ملی 
آلمانی  تعریف  به  برداشت  این  ندارد.  وجود 

نیز معروف است.
2. تعریف سیاسی: ملت مجموعه افراد است 
که زیر چتر حاکمیت و سلطه ی یک سازمان 
سیاسی واحد زندگی می کنند. براساس این 
برداشت برای ایجاد هویت ملی، تکوین دولت 
و سازمان سیاسی فراگیر مهم بوده و احساس 

وفاداری مشترک ملی قابل ایجاد است. 
ملی  هویت  نظر  این  از  تاریخی:  تعریف   .3
وجود  و  بوده  قومی-نژادی  هویت  از  فراتر 
نباید  کشور  یک  در  قومی  هویت  چندین 
تعبیر  به  شود.  ملی  هویت  مانع شکل گیری 
افراد است که خاطرات  دیگر ملت مجموعه 
مشترکی از دردها و رنج های همگانی تاریخی 
داشته و اراده باهم زیستن در آینده را داشته 

باشند.

رحمتاهللرفعت،استاددانشگاه

مقدمه
به تبع  و  قومی  خشونت های  داخلی،  جنگ 
آن نبود یک نظم سیاسی فراگیر شکاف های 
کرده  برجسته  به شدت  را  کشور  در  قومی 
است.  شده  منجر  ملی  هویت  تضعیف  به  و 
دهه ها رویارویی احزاب و گروه های سیاسی با 
شعار تحقق عدالت برای هم تباران شان، نوعی 
غیریت سازی و حتا دشمن پنداری نسبت به 
آورده  به میان  مردم  اذهان  در  را  اقوام  سایر 
کرده  کم رنگ  را  ملی  مشترک  پیوندهای  و 

است.
با سقوط طالبان اما، فصل نوینی در عرصه ی 
سیاست و مناسبات اجتماعی کشور گشوده 
پوشش  و  جدید  سیاسی  نظام  استقرار  شد. 
توسط  اجتماعی  و  سیاسی  گروه های  تمام 
قومی  گروه های  میان  تفاهم  ایجاد  به  آن، 
شکل گیری  و  تفاهم  ایجاد  است.  انجامیده 
الیه های  در  اقوام  میان  مشترک  پیوندهای 
پالیسی های  و  تالش ها  و  یک سو  از  اجتماع 
ملی گرایانه دولتی از سوی دیگر سبب شده 
است، مردم کشور در کنار هویت و وابستگی 
تباری به نهادها و مرکزهای جدیدی فراتر از 
مرجعیت قومی نیز احساس تعلق و وفاداری 
کنند. بدون شک مهم ترین مرجعیت وفاداری 
جدید، نظام سیاسی و نهادهای مشترک ملی 
است. هرچند در ابتدا انتظار می رفت به زودی 
نیرومندتر  ملی  وفاداری  و  تعلق  احساس 
ولی  باشد  قومی  متمایز  وفاداری های  از 
کشور  شهروندان  که  داد  نشان  زمان  گذر 
همچنان میان هویت قومی و ملی در تردید 

و بالتکلیفی باقی مانده اند.
فرایند  موانع  به  می خواهم  نوشتار  این  در 

وفاداری قویم نخبگان سیایس 
و فرایند ملت سازی در افغانستان

فرهنگی  تعریف  برداشت ها،  این  میان  از 
دنیایی  در  و  داشته  تاریخی  اهمیت  صرفا 
هویت  زیادی  اجتماعی  گروه های  که 
و  درهم آمیخته  ملی  هویت  با  را  قومی شان 
فاقد  ملت  از  برداشت  این  کرده اند،  ترکیب 
به دلیل  هرچند  است.   اکادمیک  اعتبار 
که  خاصی  قومی  گروه های  استقالل خواهی 
زندگی  واحد  سیاسی  نظم  یک  چتر  زیر 
می کنند، ممکن است تعریف سیاسی نیز اما 
تا  رفته  روی هم  ولی  باشد  داشته  اگرهای  و 
است.  اکادمیک  جامعه  قبول  مورد  حدودی 
تعریف سومی اما تعریف جامع و مورد اتفاق 

همه ی پژوهش گران علوم سیاسی است.
با توجه به پیشینه ی تاریخی و واقعیت های 
و  تعریف سیاسی  هم  افغانستان،  در  موجود 
هم تعریف تاریخی می تواند بیانگر »ملت« به 
فرهنگی  نخبگان  و  دولت  نظر  مورد  مفهوم 

کشور باشد.

برخورد رییس جمهور 
و رییس شورای عالی 
مصالحه در توزیع 
قدرت میان نمایندگان 
گروه های سیاسی، قومی 
و اجتماعی می تواند 
راه گشایی بخشی از 
موانع در برابر پروسه ی 
ملت سازی باشد. 
گماشتن افرادی از میان 
اقلیت های قومی در 
رأس نهادهای اجرایی 
مهمی چون وزارت های 
به اصطالح کلیدی 
می تواند احساس تعلق و 
وفاداری این گروه ها را 
نسبت به نظام سیاسی و 
فرایندهای قانونی حاکم 
در آن مستحکم تر کند.

هویت ایدئولوژیک مذهبی   ای که دولت ایران سعی می   کند 
در میان هزاره   ها و شیعیان تحکیمش کند و کشورهایی چون 

عربستان و پاکستان آن را در میان سنی   ها )پشتون   ها و تاجیک   ها 
و ازبیک   ها و...( پخش می کنند، یک هویِت ضد زندگی است. برای 

این که به مردمانی که قرن   ها با هم زندگی کرده   اند و تا حدودی 
یاد گرفته   اند که با هم زندگی کنند، یاد می   دهد که تجربه   های 

همزیستی خود را کنار بگذارند و به جان هم بیفتند.
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برجسته ترین ویژگی افغانستان بیست 
سال پسین، گرایش جمعی مردم به کسب 
دانایی است. این گرایش، بیشترین تأثیر 

را در جهت تغییر دیدگاه کلی جامعه به طرف 
مدرن شدن داشته است. از میان تمام 

اقوام افغانستان، کسی را سراغ ندارید که 
از میان نسل دانش آموز به صف نیروهای 

تروریستی و افراطیت پیوسته باشد.
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قدرت مندان  این  پیش مرگ های  پدران شان،  کسانی که  کرد.  بازی 
بودند، فرزندان شان نه تنها راه پدران شان را ادامه ندادند بلکه تبدیل 

به نیروی بازدارنده نیز شدند.
اگر حکومت و گروهی کوچکی که از کشورهای خارج آمده اند در 
منزوی ساختن قدرت مندان نقش می داشت و شفافیت را به وجود 
آورده بود امروز، حکومت افغانستان یکی از فاسدترین حکومت های 
دنیا نبود و فسادهای میلیونی توسط همین گروه صورت نمی گرفت.
4. حضور مؤثر زنان. در جامعه هایی که جنگ سرنوشت آدم ها 
را رقم می زند زنان کم ترین سهمی در تعیین سرنوشت شان دارند. 
چون جنگ، ذاتا مردانه است. افغانستان، مصداق چنین مثالی بوده 
می تواند. پس از سقوط طالبان، هم جامعه ی  بین المللی تأکید بر 
داخلی،  نیازهای  هم  و  داشت  قدرت  ساختارهای  در  زنان  حضور 
باعث  زنان  تاریخی  محرومیت  اما  می کرد.  را  زنان  حضور  ایجاب 
اغلب  اجتماع،  و  زنان در صحنه ی  سیاست  ایفای نقش  تا  گردید 

سمبولیک باشد. 
در این میان، تنها در جایی که زنان نقش کلیدی بازی کردند و 
حضورشان مؤثر بود/است، مراکز آموزشی اند. زنان در مراکز آموزشی، 
به مراتب بهتر از مردان درخشیدند و اگر قرار باشد زنان در فردای 
موفقیت،  این  کسب  راه  باشند،  داشته  تأثیرگذاری  افغانستان، 
در  سیدالشهدا  مکتب  فاجعه ی   از  پس  است.  دانش آموزی  فقط 
دشت برچی، در میان پیام های رخوت انگیز و مشمئزکننده، پیام 
دانش آموزانی که از این فاجعه جان به در برده بودند، از همه قاطع، 
روشن و امیدوارکننده بود. دیگران از حصارهای قدرت و برج های 
دانش آموزان  این  اما  دادند!  سر  همدلی  ادای  قصرهای شان،  عاج 
دختر، از گورستان هم کالسی های شان و از صنف هایی که فقط دو 
نفر زنده مانده بود، شعار تسلیم ناپذیری شان را به گوش جهانیان 

مخابره کردند.
5. از قربانی شدن برای دیگران تا قربانی شدن برای خویشتن. 
در طول تاریخ افغانستان، طبقه ی  پایین جامعه، بیشترین قربانی 
دیگری  علت هایی  عام شدن ها  قتل  این  این،  از  پیش  داده اند.  را 
داشتند و یا هم برای دیگری/دیگران جان های شان را فدا می کردند. 
گاه  و  ایدئولوژیک  احزاب  گاه  امیر،  گاه  بود،  پادشاه  گاه  غیر،  این 
رهبران سیاسی. اما نسل دانش آموز، یک چرخش ژرف در نحوه ی  
قربانی دادن ایجاد کرد. این چرخش، قربانی شدن در راه دانایی بود 
تا باشد که خودش به عنوان یک فرد که بخشی از بدنه ی  جامعه ی  
تدریجا  شاید جامعه  تا  سازد  دانا  تشکیل می دهد،  را  استبدادزده 
تغییر مثبت را تجربه کند. چون به سخن لودویک ویتگنشتاین، 
در این جهان بزرگ ترین کار این است که خودت را دانا بسازی. 
داناساختن خود و نجات دادن خویشتن، یک اقدام فردی نیست بلکه 
بنیادی ترین اقدام در راستای تغییر جامعه به حساب می آید. جامعه 
با تغییر شاه اصالح نمی شود، در عوض با اصالح افراد طبقه ی  پایین 

جامعه، متحول می گردد. 
در کشوری که به گفته ی  هراکلیتوس»پدران فرزندان شان را دفن 
این سرزمین  در  اجساد  تدفین  به سنت  تبدیل  این  و  می کنند« 
شده است - چون ریشه در جنگ های پی درپی دارند - تغییر الگو 
نمی دهد به آن که تا »پسران پدران شان را دفن کنند« که شاخصه ی  
جامعه های بدون جنگ اند؛ مگر این که دیدگاه کلی جامعه در قبال 
قدرت و معرفت شناسی دینی فرق کند و این فقط از طریق کسب 

دانایی ممکن است.
قربانی دادن درِد جانکاه است ولی تأمل روی این نکته که به خاطر 
قربانی  هم  انتحاری  است.  مهم  خیلی  می دهیم  قربانی  چیز  چه 
این دو نوع کشته شدن که یکی  می دهد و دانش آموز هم. تفاوت 
فاجعه می آفریند و دیگری، با مظلومیت و بی گناهی اش جهان را 
تکان می دهد، ریشه در تفاوت دیدگاه دارد؛ ریشه در باور و راهی 
دارد که هردو برگزیده اند. راه دانش آموز، کسب دانایی است و راه 

انتحاری، جلوگیری از کسب دانایی.

محمدموساشفق

شنونده  کم تر  سخن  این  شاید  نفرت،  و  آتش  و  دود  میان  در 
داشته باشد و تا حدودی رؤیایی به نظر برسد که پس از این همه 
اجتماعی  قومی خاص، صنف  از  هم  آن  قربانی های دسته جمعی، 
مشخص و جنس خاص، باز هم تأکید شود که راه نجات افغانستان 

فقط کسب دانایی است.
ولی مشکل اصلی افغانستان، ریشه در نادانی و عدم درک درست 
نگاه  بیشتر  دانایی  به  ما  نگاه  دارد.  مدرن  جهان  واقعیت های  از 
سطحی )superficial( است. مواجهه ی  ما با دانش، معیشت  محور 
است. البته چنین برخوردی با علم، غیرواقعی نیست و بخشی از 
یک رویارویی بزرگ با دانش می باشد اما تمام بازدهی علم، تأمین 
معیشت نیست. معیشت را می شود از راه هایی دیگری نیز تأمین 

کرد؛ حال آن که آن روش ها ممکن علمی نباشند.
در هر کشوری، بدیهی است که تعدادی زیادی از فارغان دانشگاه ها 
به عنوان نیروی کار جذب نهادها نمی شوند که این یکی از مشکالت 
این عدم جذب  اما  دارد.  را  داستان خودش  و  است  اصلی جامعه 
تحصیل کردگان به عنوان نیروی کار، به معنای ناکارگی علم و به 

خطارفتن نسل دانش آموز نیست.
برجسته ترین ویژگی افغانستان بیست سال پسین، گرایش جمعی 
مردم به کسب دانایی است. این گرایش، بیشترین تأثیر را در جهت 
از  است.  داشته  مدرن شدن  طرف  به  جامعه  کلی  دیدگاه  تغییر 
میان تمام اقوام افغانستان، کسی را سراغ ندارید که از میان نسل 
دانش آموز به صف نیروهای تروریستی و افراطیت پیوسته باشد. البته 
کسانی که آموزش های افراطی دینی-مذهبی در مراکز خاص دینی 

می بینند حساب شان از این گروه دانش آموز جداست.
این گرایش جمعی به طرف کسب دانایی، طبقه ی  خاص خودش را 
تشکیل داده است. اگر پیش از این، تحصیل کردگان در افغانستان، 
در هرم جامعه قرار داشت در طی این دو دهه، این هرمی متشکل از 
انتلکتوئیل ها کم کم تبدیل به قاعده ی  جامعه گردیده است. به تبع 
آن، تفکر دانایی گرایی نیز، گام به گام، تبدیل به تفکر غالب شده است. 
با توجه به این همه موانع که نسل دانش آموز فراروی شان داشته اند و 
قتل  عام هایی که شدند، در طی بیست سال تأثیرگذاری این نسل از 
همه بیشتر بوده است که به برخی از آن ها اشاره هایی کوتاه می شود.

1. رشد طبقه ی  پایین جامعه. بیشترین اعضای نسل دانش آموز 
جامعه اند.  طبقه ی   پایین ترین  از  که  می دهند  تشکیل  افرادی  را 
بود:  گفته  طعنه  به  روزگاری  محقق  محمد  آقای  که  طبقه ای 
ندارند.«  و در آسمان ستاره  بوریا  »این ها کسانی اند که در زمین 
تاریخی شان، در یک  با درک محرومیت  این بی ستارگاِن بی بوریا، 
چرخش بزرگ تاریخی، به جای آن که مانند اغلب نیاکان شان، کارگر 
و عسکر زورمندان شوند، راه مکتب را در پیش گرفتند تا با خاک 

تباشیر، آینده ی  شان را دیگرگونه رقم بزند.
طبقه ی  پایین جامعه در افغانستان، تقالی باالآمدن را در برهه های 
نسل  تالش  این بار،  ولی  مانده اند.  ناکام  اغلبا  اما  کرده اند  تاریخی 

دانش آموز واقعا موفق بوده است.
2. کاهش فساد در استخدام ها. این نسل، پس از فراغت از مراکز 
آموزشی، در نهادهای دولتی و غیردولتی، با لیاقت شان راه پیدا کردند 
نه به زور واسطه و رشوت. همین افراد در باالبردن شاخص شفافیت 
در افغانستان، نقش کلیدی را بازی کردند. شفافیت در افغانستان، 
برای حکومت و نهادهای مسئول یک اولویت و رسالت نبود؛ برعکس، 
همین نسل بودند که با هجوم استعداد و تخصص شان، حکومت را 
تحت فشار قرار می داد و در نهایت حکومت مجبور می شد تا بخشی 
از استخدام ها را به گونه ی  شفاف طی مراحل کند. یعنی اگر همین 
نسل متخصص نمی بود، همین حداقل شفافیت نیز به میان نمی آمد. 
وابستگان  نه  بود،  سیاسی  رهبران  فرزند  نه  دانش آموز،  نسل  این 
مراجع دینی، نه نازدانه های سرمایه داران محلی و زمین داران و نه 

فرزندان قومندانان جهادی.
در  مدرن شدن  فرایند  قدرت.  جزیره های  حاشیه راندن  به   .3
افغانستان با موانع فراوان روبه روست. یکی از این مانع ها، زورمندان 
محلی و رهبران سیاسی ایدئولوژیک اندیش اند. در به حاشیه راندن 
آنان، نقش اصلی را حکومت و گروهی کوچکی که از غرب آمده 
بود به عهده نداشتند؛ در عوض، همین نسل دانش آموز بودند که با 
تغییر دیدگاه و رویکردشان، پایگاه  اجتماعی این جزیره های قدرت را 
سست نمود و هرکدام بسان سفیران تغییر در خانواده های شان نقش 

و  هزاره   هـا  میـان  در  را  دسـت  ایـن  از  ای 
شـیعه   های افغانسـتان می   بینیم، حتما دسـت 
پاسـخ  اسـت؟  دخیـل  آن  در  ایـران  دولـت 
ایـن سـوال منفـی اسـت. طبیعـی اسـت کـه 
گروه   هـای قومـی و مذهبـی داخل افغانسـتان 
)به شـمول هزاره   ها و شـیعیان( بـدون دخالت 
بیرونـی هـم بـه هویت قومـی و مذهبـی خود 
اهمیـت می   دهنـد و ایـن اهمیـت دادن اینجا 
و آنجـا در رفتارهای   شـان ظاهـر می   شـود. بـا 
وجـود ایـن، انکار نمی   تـوان کرد کـه در چهار 
ایـران سـعی بسـیار  دهـه   ی گذشـته دولـت 
کـرده کـه هزاره   هـا وشـیعه   های افغانسـتان را 
درگیـر یـک بـازی ایدئولوژیـک هویتـی بکند 
کـه بـرای هزاره   هـای افغانسـتان جـز زیـان و 
ویرانـی حاصلی نداشـته اسـت. مایـه   ی اصلی 
ایـن هویـت ایدئولوژیـک مذهبـی ایـن اسـت 
که زندگی )براسـاس سـخنی از امام حسـین( 
چیـزی نیسـت جز عقیـده و جهـاد. یعنی آدم 
در ایـن جهان زنده اسـت تـا از هویت مذهبی 
خـود، تا مـرز از دسـت دادن همه چیـز، دفاع 
کنـد. اگـر زندگی عقیـده و جهاد اسـت، جان 
آدمـی و برخـورداری ایـن جـان از لذت   هـا و 
قـرار  دوم  در درجـه   ی  زندگـی  آسـایش   های 
می   گیـرد. دولـت ایـران، مثل دولت عربسـتان 
سـعودی و پاکسـتان، بـه متـورم کـردن ایـن 
هویـت ایدئولوژیـک مذهبـی نیـاز دارد. ایـن 
نیـاز سیاسـی و معطـوف بـه کسـب قـدرت 

اسـت اما محمـل عقیدتـی دارد. 
ضرورتا  هویت   ساز  مذهبِی  ایدئولوژی 
است.  اختالف   افکن  و  ساده   ساز  تقلیل   دهنده، 
چرا که گیرندگان آن معموال مردم کم   سوادی 
مسایل  درباره   ی  اندیشه   وری  توان  که  هستند 
پیچیده را ندارند و می   خواهند حِس تعلق خود 
به یک هویت گروهی را با کم ترین جهد فکری 
تحقق ببخشند. این ایدئولوژی ضد زندگی هم 
ناسازگاری و  ایجاد  هست. چرا که مبنای آن 
منازعه با محیطی است که فرد در آن زندگی 
می   کند. تاریخ حیات آدمی تاریخ تعامِل مفید 
با محیط بوده است و این را از روی بقای انسان 
می   دانیم. به بیانی دیگر، نفس باقی ماندن ما در 
زنده(  موجودات  از  یکی  )به عنوان  جهان  این 
نشان می   دهد که ما پیوسته تمام توان انسانی 
موجودات  دیگر  با  جنگیدن  صرف  را  خود 

نکرده   ایم. اگر این کار را می   کردیم، نمی   ماندیم. 
ما اگر جنگیده   ایم، تطابق هم کرده ایم، کوتاه 
هم آمده   ایم، سازگار هم شده   ایم و تغییر شکل 

و رفتار هم داده   ایم. 
ایران  ایدئولوژیک مذهبی   ای که دولت  هویت 
شیعیان  و  هزاره   ها  میان  در  می   کند  سعی 
عربستان  چون  کشورهایی  و  کند  تحکیمش 
و پاکستان آن را در میان سنی   ها )پشتون   ها 
می کنند،  پخش  و...(  ازبیک   ها  و  تاجیک   ها  و 
یک هویِت ضد زندگی است. برای این که به 
مردمانی که قرن   ها با هم زندگی کرده   اند و تا 
حدودی یاد گرفته   اند که با هم زندگی کنند، 
را  یاد می   دهد که تجربه   های همزیستی خود 

کنار بگذارند و به جان هم بیفتند.
نبایـد  کـه  می   گوینـد  به درسـتی  هزاره   هـا 
اشـتراکات مذهبی   شـان بـا ایـران )اعتقـاد بـه 
مذهب تشـیع( دسـتاویزی بـرای برخوردهای 
فرقـه   ای بـا ایـن مـردم شـود. ایـن اتهـام کـه 
هزاره   هـا تعلـق خاطـر هویتـی به ایـران دارند 
در اغلـب مـوارد نابجـا و غیرمنصفانـه اسـت. 
در اکثـر مـوارد، هزاره   هـا قربانـی ایدئولـوژی 
اسـالمی  جمهـوری  دولـت  زندگـِی  ضـد 
ایـران بوده   انـد و نـه همـراه آن. هـر بـار کـه 
ایدئولـوژی مذهبـی ضـد زندگی دولـت ایران 
تجلـی  هزاره   هـا  بعضـی  رفتـار  در  توانسـته 
بیرونـی و اجتماعـی پیـدا کنـد، هزاره   هـا در 
خطرناک   تـر  و  بیشـتر  آسـیب   های  معـرض 
قـرار گرفته   انـد. با همـه   ی این   ها، این مشـکل 
بـه همان   سـان کـه بیشـتر از هزاره   هـا قربانی 
گرفتـه، بـه دسـت هزاره   ها هم باید حل شـود. 
بـه ایـن معنـا که ایـن خـود هزاره   ها هسـتند 
کـه بایـد بـار ایـن ایدئولـوژی ضـد زندگـی را 
از دوش خـود فروافکننـد و )اگـر تعلـق خاطر 
عمیـق بـه دیـن خـود دارنـد( همـان آییـن 
سـنتی پیشـاایدئولوژیک خـود را گردگیـری 
کننـد. تنهـا در حـد یک اشـاره بگویـم که در 
آن آیین سـنتی نهاد آموزشـی   ای که مدرسـه 
آن  سـرکاری.  مکتـب   – بـود  مکتـب  نبـود، 
وقـت کسـی اسـم مکتب خـود را سیدالشـهدا 
و ولـی عصـر و موعـود و کوثـر نمی   گذاشـت. 
بـرای این کـه مـردم هنـوز بـا ایدئولـوژی ضد 
زندگـی مبتنـی بـر »زندگـی عقیـده و جهـاد 

اسـت« آلـوده نشـده بودند. 

از  محروم  گروه های  اعتماد  تضعیف  موجب 
از سوی دیگر  و  نظام سیاسی شده  به  قدرت 

شکاف های قومی را عمیق تر خواهد کرد.
کشور  در  ملت سازی  دیگر  موانع  از  یکی 
استقرار دموکراسی اکثریتی است. بدون شک 
دموکراسی به عنوان مطلوب ترین روش انتقال 
مطرح  بشری  تاریخ  طول  در  سیاسی  قدرت 
امر  این  اما  دارد  فراوانی  مزیت های  و  بوده 
نیست.  آن  مطلق  بی عیب و نقض بودن  بیانگر 
دارای  و  منازعه  پسا  کشورهای  در  بسا  چه 
به  اکثریتی  دموکراسی  قومی،  اقلیت های 
پیروزی دایمی یک گروه اجتماعی و شکست 
بروز  به  و  انجامیده  دیگر  گروه  همیشگی 
خشونت های قومی منجر می شود. واقعیت این 
است که در کشورهای چون افغانستان که از 
انتخاب  قومی  با پیش فرض های  یک سو مردم 
تصمیم گیرندگان  دیگر  سوی  از  و  می کنند 
چینش  به  قبیله ای  معیارهای  با  سیاسی 
جز  راهی  می کنند،  اقدام  اجرایی  مهره های 
مناسبات  بر  حاکم  دموکراسی  نوع  تعدیل 
صورت  در  نمی رسد.  به نظر  کشور  در  قدرت 
اگر  هم  اکثریتی  دموکراسی  حاکمیت 
قدرت  توزیع  در  سیاسی  تصمیم گیرندگان 
میان نمایندگان گروه های اجتماعی مطابق با 
بازهم  کنند،  برخورد  شایسته ساالری  موازین 
درحالی که  دارد.  وجود  عدالت  تأمین  امکان 
این  ما  نخبگان سیاسی  قوم گرایانه ی  عملکرد 
مشکل را مضاعف کرده است. به همین اساس 
برای تأمین عدالت اجتماعی در کشور استقرار 
دموکراسی توافقی یا هم زیست گرایانه و تقسیم 
ممکن  روش  تنها  اجرایی  قدرت  سهمیه ی 
برای گردآوری گروه های مختلف اجتماعی در 

محوریت نظام سیاسی است.
عامل دیگری که در تضعیف فرایند ملت سازی 
نقش داشته است، ضعف عملکرد حکومت در 
در  حکومت  ناکامی  است.  عامه  خدمات  ارائه 
آن،  کارویژه  مهم ترین  به عنوان  امنیت  تأمین 
اجتماعی،  و  اقتصادی  رفاه  تأمین  در  ناکامی 
مبارزه با فقر و بیکاری، فساد اداری و ... چهره 
حفاظتی  چتر  یک  به عنوان  را  سیاسی  نظام 

و  متزلزل  مردم  اذهان  در  اطمینان  قابل  و 
موثر  عملکرد  بی تردید  است.  کرده  پوشالی 
نظام  به  مردم  اعتماد  تقویت  در  حکومت 
سیاسی نقش داشته و آنان را باورمند به وجود 
یک محوریت قدرتمند و مشترک برای همه ی 
گذشته  در  که  امری  می نماید.  شهروندان 

تحقق نیافته است.
شد،  گفته  آن چه  به  توجه  با  ترتیب  این  به 
افغانستان  در  ملت سازی  فرایند  برابر  در 
فعلی  شرایط  که  دارد  وجود  متعددی  موانع 
اختیار  در  را  مهم  فرصت  آن  از  عبور  برای 
تصمیم گیرندگان و سران حکومت جدید قرار 
و  رییس جمهور  برخورد  بی تردید  است.  داده 
توزیع قدرت  رییس شورای عالی مصالحه در 
و  قومی  سیاسی،  گروه های  نمایندگان  میان 
موانع  از  بخشی  راه گشایی  می تواند  اجتماعی 
گماشتن  باشد.  ملت سازی  پروسه ی  برابر  در 
رأس  در  قومی  اقلیت های  میان  از  افرادی 
به  وزارت های  چون  مهمی  اجرایی  نهادهای 
و  تعلق  احساس  می تواند  کلیدی  اصطالح 
وفاداری این گروه ها را نسبت به نظام سیاسی 
و فرایندهای قانونی حاکم در آن مستحکم تر 
ارائه خدمات  در  توان حکومت  تقویت  و  کند 
عامه و مسئولیت پذیری بیش تر نیز در راستای 
اعتمادسازی تمام مردم با نظام سیاسی بسیار 

مهم خواهد بود.
عامل دیگری که در تضعیف فرایند ملت سازی 
نقش داشته است، ضعف عملکرد حکومت در 
در  حکومت  ناکامی  است.  عامه  خدمات  ارائه 
آن،  کارویژه  مهم ترین  به عنوان  امنیت  تأمین 
اجتماعی،  و  اقتصادی  رفاه  تأمین  در  ناکامی 
مبارزه با فقر و بیکاری، فساد اداری و ... چهره 
حفاظتی  چتر  یک  به عنوان  را  سیاسی  نظام 
و  متزلزل  مردم  اذهان  در  اطمینان  قابل  و 
موثر  عملکرد  بی تردید  است.  کرده  پوشالی 
نظام  به  مردم  اعتماد  تقویت  در  حکومت 
سیاسی نقش داشته و آنان را باورمند به وجود 
یک محوریت قدرتمند و مشترک برای همه ی 
گذشته  در  که  امری  می نماید.  شهروندان 

تحقق نیافته است.

»راه دشوار« داانیی
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معاون وزیر خارجه ایران را هم به دنبال داشت.
بـرای  عالـی  میزبانـی  ویـن  گفـت  عراقچـی  آقـای 
مذاکـرات بـوده اسـت. امـا »شـوکه کننده و دردنـاک 
اسـت کـه بـر سـاختمان های دولتـی در ویـن پرچـم 
یـک رژیـم اشـغالگر را ببینیـم کـه بـی رحمانـه ده ها 
غیرنظامـی از جملـه چندیـن کـودک را ظـرف چنـد 

روز کشـته اسـت.«
تاکید  فلسطینیان  از  ایران  حمایت  بر  عراقچی  آقای 

کرده است.

بوده و از لغو سفر او متاسف است.
سنتی  طور  به  ایران  با  گفته  اتریش  خارجه  وزارت 
کشور  دو  میان  ارتباطی  راه های  و  دارد  خوبی  روابط 
بر آن  تاثیری  لغو سفر محمدجواد ظریف  و  باز است 

نخواهد داشت.
پیش از این گفته شده بود که سفر آقای ظریف به وین 
و دیداری  نداشته  برجام  احیای  به مذاکرات  ارتباطی 

دوجانبه با همتای اتریشی بوده است.
اهتزاز پرچم اسرائیل در وین اعتراض عباس عراقچی، 

ایران  با  روابط  بر  تاثیری  سفر  لغو  می گوید  اتریش 
حاضر  کشور  این  حال  عین  در  اما  گذاشت،  نخواهد 
نیست بر مبنای مالحظات سفرهای دیپلماتیک از بیان 

همبستگی با اسرائیل کوتاه بیاید.
وین میزبان مذاکرات ایران و قدرت های جهانی برای 
احیای توافق هسته ای است که با حضور غیرمستقیم 

امریکا در حال انجام است.
که  است  نوشته  اتریشی،  معتبر  روزنامه  پرس،  دی 
الکساندر شالنبرگ روز جمعه با آقای ظریف در تماس 

دیدار  می گویند  اتریشی  منابع  روز:  اطالعات 
برنامه ریزی شده محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
بر  اهتزاز پرچم اسرائیل  به دلیل  با همتایش در وین 

فراز وزارت خارجه اتریش لغو شده است.
قرار بود که آقای ظریف روز شنبه با الکساندر شالنبرگ 

مالقات کند.
به گزارش بی بی سی فارسی، سخن گوی وزارت خارجه 
ایران به ایسنا گفته: »آقای ظریف، سفر در این شرایط 
را به مصلحت ندانست و لذا ترتیبات سفر نهایی نشد.«

یف به وین »به دلیل اهزتاز پرچم ارسائیل لغو شد« سفر ظر

فلسطینی جان خود را در درگیری با نیروهای اسرائیلی 
از دست دادند.

در داخل اسرائیل، درگیری ها میان یهودیان و عرب های 
اسرائیلی در شهرهای متعددی ادامه داشته است.

بمب  با  فلسطینی  دو  خانه  که  آن  از  پس  یافا،  در 
دست ساز مورد حمله قرار گرفت، دو کودک در آتش 

سوختند.
تجمعاتی در مرز اسرائیل با لبنان و اردن هم گزارش 
شده که یک نفر به ضرب تیر اسرائیلی ها کشته شده 

است.

از زمان آغاز موج جدید خشونت ها در روز دوشنبه و 
در حمالت اسرائیل، 140 نفر در غزه کشته شده اند. در 
اسرائیل در راکت پرانی فلسطینیان 8 نفر کشته شده اند.

در همین حال ارتش اسرائیل گفته است سه راکت روز 
جمعه از سوی سوریه به سمت این کشور شلیک شده 

که یکی از آنها در داخل خود سوریه فرود آمده است.
ادامه حمالت اسرائیل به غزه و بمباران این منطقه باعث 
ناآرامی ها در کرانه غربی اشغالی و بیت المقدس  ادامه 

شرقی شده است.
در درگیری های روز جمعه در این منطقه حداقل 11 

خانه خود در اردوگاه مخیم شاطی در غرب شهر غزه 
بودند.

اسرائیل تا کنون در این باره اظهارنظری نکرده است.
به  راکت  شماری  واکنش  در  فلسطینی  پیکارجویان 
پرتاب  اسرائیل  جنوبی  استان  در  بئرشبع  شهر  سوی 
کردند. گزارشی در مورد تلفات احتمالی منتشر نشده 

است.
تالش های دیپلماتیک برای پایان دادن به موج جدید 
شده  تشدید  امریکا  ویژه  فرستاده  ورود  با  خشونت ها 

است.

خودگردان  تشکیالت  بهداشت  وزارت  روز:  اطالعات 
فلسطینی می گوید حمله هوایی بامداد شنبه اسرائیل 
به یک اردوگاه آوارگان در غزه منجر به مرگ حداقل ۷ 

نفر شده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، این مقام ها گفته اند هفت 
از دست  را  این حمله جان خود  در  خانواده  دو  عضو 
داده اند و تنها یک کودک 5 ماهه جان سالم به در برده. 
امدادگران او را کنار مادرش که جان سپرده بود یافتند.
یک مقام رسمی فلسطینی گفت در میان کشته شدگان 
یک زن و 4 کودک دیده می شوند که هنگام حمله در 

مقام های فلسطیین: 
حمله ارسائیل به اردوگاه آوارگان در غزه چند کشته بر جای گذاشت
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واشنگنت ُپست: 
ایران در سال ۲۰۰۳ آماده بود اجزای کلیدی یک بمب هسته ای بومی را آزمایش کند

بالمنازع«  »رهبر  را  او  و  داده  نسبت  پاسداران،  سپاه  
را  فخری  زاده  شدن  کشته  کتاب  این  خواند.  برنامه  این 
»ضربه ای محکم« به توانایی های تسلیحاتی ایران خوانده 
و خاطرنشان کرد نبود او در کوتاه مدت و میان مدت به 
توانایی ایران در ساخت و آزمایش سالح هسته ای آسیب 

می زند.
حال  عین  در  کردند:  خاطرنشان  کتاب  این  نویسندگان 
در نتیجه فعالیت های فخری زاده، ایران به نقطه ای رسیده 
است که اگر تصمیم به ساخت بمب هسته ای بگیرد می 

تواند آن را در زمانی سریع بسازد.
آلبرایت در ایمیلی به واشنگتن پست نوشت: »برای ایران 
به  توجه  با  نمی برد.  زیادی  زمان  هسته ای  بمب  ساخت 
تجربیاتی که ایران درپی  طرح عماد و موفقیت های پس از 
آن به دست آورده، جمهوری اسالمی توانایی پیشرفته ای 

را برای ساخت سالح هسته ای به دست آورده است.«

این مدارک که در سال 2018 از سوی نیروهای اطالعاتی 
اسرائیل از انباری در تهران سرقت شده بود، شامل صدها 
عکس و سند است که بسیاری از آنها در کتاب جستجوی 
خطرناک ایران برای سالح های هسته ای به چاپ رسیده 

است.
نهادهای  که  حالی  در  کتاب،  این  نویسندگان  گفته  به 
اطالعاتی امریکا مدت ها بر این عقیده بودند که جمهوری 
اسالمی تجهیزات و طراحی های مرتبط با برنامه هسته ای 
خود را در دهه های 80 و ۹0 از پاکستان گرفته است، به 
نظر می رسد مدل طراحی بمب ایران »کامال بومی« باشد.

بود،  نشده  کپی  طراحی  »این  است:  آمده  کتاب  این  در 
بلکه نتیجه کار یک تیم کارآزموده تسلیحات هسته ای و 

تحت کدهای کامپیوتری پیچیده است.«
هسته ای«  تسلیحات  »برنامه  پیشرفت  دلیل  کتاب  این 
سابق  اعضای  از  فخری زاده،  محسن  مدیریت  به  را  ایران 

عنوان  با  کتابی  از  نقل  به  پست  واشنگتن  روز:  اطالعات 
هسته ای«،  سالح های  برای  ایران  خطرناک  »جستجوی 
که قرار است هفته آینده منتشر شود، نوشت: »ایران در 
سال 2003 آماده بود اجزای کلیدی یک بمب هسته ای 

را آزمایش کند«
به گزارش ایران اینترنشنال، این کتاب به استناد مدارکی 
مورد  تازگی  به  و  شده  ربوده  ایران  از   2018 سال  که 
هسته ای  دانشمندان  می گوید:  گرفته اند،  قرار  بررسی 
ایران در صورت دستور مقامات می توانستند در آن زمان 
بمب هسته ای تولید کنند و با توجه به اینکه تقریبا همه 
چالش های ساخت بمب را برطرف کرده بودند، فقط نیاز 

به سوخت کافی داشتند.
نویسندگان این کتاب دیوید آلبرایت، رییس موسسه علم 
و امنیت بین المللی و سارا برکهارد، یکی از محققان این 

موسسه، هستند.
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همراه  به  خانواده  هزار   50 حدود  ماه  همین  در  اما 
کودکان شان وارد امریکا شده اند.

برای  توجیهی  »هیچ  که  گفت  جمعه  روز  ساکی  خانم 
چنین برخوردی با کودکان پذیرفته نیست«.

به گزارش دو رسانه امریکایی، یک کودک 15 ساله اهل 
هندوراس، از روز شنبه تا چهارشنبه مجبور بوده در یک 

اتوبوس در منطقه داالس در ایالت تگزاس بماند.
این کودک پس از پنج روز انتظار در اتوبوس، در نهایت 
برای پیوستن به مادرش در شهر سیاتل یک سفر 3 هزار 

و 200 کیلومتری دیگر را تجربه کرد.
مدیران یکی از شرکت های اتوبوس رانی به ان بی سی گفت 
که، برخی از کودکان تنها چند ساعت در اتوبوس بودند و 

برخی هم شب را در اتوبوس گذراندند.
به گفته وی سرویس های بهداشتی اتوبوس ها اکثر اوقات 

با ازدحام مواجه بوده.
این  امریکا  انسانی  خدمات  و  بهداشت  وزیر  بسرا،  هاویر 

واقعه را »کامال غیرقابل قبول خوانده« است.
از نظر قانونی، وزارتخانه بهداشت و خدمات انسانی موظف 

کاخ سفید در مورد نگهداری کودکان مهاجر در اتوبوس ها تحقیق می کند
به  ورود  از ۷2 ساعت  را پس  است که حضانت کودکان 

مراکز مهاجران ایاالت متحده برعهده بگیرد.
تا  هستیم  تحقیق  حال  در  »ما  است:  گفته  بسرا  آقای 
ببینیم چرا و چگونه این اتفاق افتاده است و جلوی تکرار 

این واقعه را بگیریم«.
پس از آنکه دولت جو بایدن از احیای سیاست مهاجرتی 
دونالد ترمپ، مبنی بر اخراج کودکان مهاجری که بدون 
والدین وارد خاک امریکا می شوند، خودداری کرد، تعداد 

مهاجران به باالترین تعداد در 20 سال اخیر رسید.
به  را  همراه  بدون  مهاجر  کودکان  تا  دارد  تالش  دولت 

خانه های اقوامشان در ایاالت متحده منتقل کند.
ماه گذشته، اداره گمرک و حفاظت از مرزهای امریکا اعالم 
تعداد کودکان مهاجر بی سرپرست که در مراکز  کرد که 
کاهش  درصد   ۹0 به  نزدیک  می شوند،  نگهداری  دولتی 

یافته است.
از  بیش  حاضر  حال  در  سی بی اس،  گزارش  براساس 
وزارت  حضانت  تحت  سرپرست  بدون  کودکان  هزار   20

بهداشت و خدمات انسانی امریکا هستند.

اطالعات روز: کاخ سفید گفته است که در خصوص موضوع 
نگهداری شبانه و اجباری کودکان مهاجر در اتوبوس های 

مرزی تحقیق خواهد کرد.
به نقل از بی بی سی فارسی، براساس اطالعات منتشر شده، 
آنان  بدون سرپرست،  مهاجر  اتوبوس های حامل کودکان 
را مجبور کرده بودند تا شب را در اتوبوس ها بمانند، تا به 

محلی که برایشان درنظر گرفته شده منتقل شوند.
جن ساکی، سخن گوی کاخ  سفید این اتفاق را »ظالمانه« 
خواند و اطمینان داد که تحقیقاتی در خصوص »چگونگی 

و چرایی آن« صورت خواهد گرفت.
به گزارش رسانه های امریکایی، این کودکان مجبور بودند 

در اتوبوس ها غذا بخورند و به دستشویی بروند.
به  مهاجر  کودکان  بی سابقه  ورود  با  همزمان  اتفاق  این 

مراکز نگهداری در امریکا رخ داده است.
در ماه مارس امسال حدود 1۹ هزار کودک بی سرپرست از 
مرزهای جنوبی وارد ایاالت متحده شدند، که یک رکورد 

در نوع خودش برجای گذاشت.
در ماه آوریل این تعداد به حدود 1۷ هزار کودک رسید، 
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MAIL/PD/NCB/G284/1400 -: شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه }تدارک و نصب یک پایه ماشین پی سی آر 7500 برای البراتوار مرکزی{ تحت 
نمبر تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G284/1400 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }10:00{ قبل از ظهر روز }پنجشنبه{ مورخ 
}20/03/1400{ ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ -200,000- افغانی بشکل )بانک گرنتی(.طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( 

میباشد. 
آدرس مکان جلسه : اطاق جلسات آفر گشایی  ، تعمیر حفظ و مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری. 

نوت: داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات 
اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری بطور رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

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 مقدار 1820 متر مربع فرش موکت، ضرورت ریاست عمومی 
انستیتوت تحقیقات زراعتی تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/G-18/1400{ اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }10:00{ 
قبل از ظهر روز }چهار شنبه{ مورخ }19/ جوزا /1400{ ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ )65,000( افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون 

تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، در صورت عدم دانلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات 
اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

نوت: جلسه قبل ازداوطلبی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ 9/ جوزا /1400 در آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیرمشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، 
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری دایرمی گردد. 

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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برای  همه کاره  ناسزای  به عنوان  »بریانی خور«  آن زمان  از 
حکومت  به  نسبت  مساعدی  نگاه  که  هرکسی  به  اشاره 
ملی گرای هندوی هند نداشته باشد، استفاده می شود. در 
سال 201۹ حزب حاکم هند یعنی »حزب بهاراتیا جاناتا« 
)بی جی پی( قانون بحث برانگیزی را به تصویب رساند که 
به هند  از کشورهای همسایه  که  غیرقانونی  مهاجران  به 
می آیند، مزایایی را ارائه می دهد، به شرط این که مسلمان 
نباشند. این قانون اعتراض هایی را به دنبال داشت که در 
پی آن سیاست مداران بی جی پی معترضان را »بریانی خور« 
نامیدند. همچنین، هنگامی که کشاورزان ناراضی در هند 
از اصالحات  اوایل سال جاری به خیابان ها ریختند و  در 
کشاورزی که ممکن است معیشت آن ها را به خطر اندازد، 
را  کشاورزان  بی جی پی  سیاست مداران  کردند،  شکایت 
»آشوب گران سرکش« خواندند که از جانب افراط گرایان 

مسلمان، بریانی رشوه دریافت کرده اند.

چـرا ملی گرایـان هنـدو از یـک غذای خوشـمزه احسـاس 
بـرای  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  شـاید  می کننـد؟  خطـر 
بریانـی  از  بهتـر  اسـتعاره ای  هنـد  چندفرهنگ گرایـی 
وجـود نـدارد. بریانـی بـه لطـف پادشـاهان فاتـح و زائران 
دائم السـفر، به گوشـه و کنار شـبه قاره سـفر کرد و در هر 
منطقـه بـا توجه بـه سـلیقه مردم همـان منطقـه، تکامل 
یافـت. بریانـی یـک غـذای به شـدت متنوع اسـت. بریانی 
دسـتورپخت  دارای  سـلطنتی  آشـپزخانه های  در  شـاید 
شـده باشـد امـا مـواد اولیه کـه در آن اسـتفاده می شـود 
بـرای شـاه و گـدا قابـل دسترسـی اسـت. کربوهیـدرات، 
پروتئیـن و کالـری بـاالی بریانـی، باعـث می شـود ایـن 

خوراکـی هـم شـکم پرکـن و هـم مغـذی باشـد.
با  همراه  ترد  و  دانه بلند  برنج  از  معمولی  بریانی  یک 
مرغ  گوشت  یا  چاشنی زده شده  بز(  یا  )گوسفند  گوشت 
ادویه هایی  اضافه  به  باهم  گوشت  و  برنج  می شود.  تهیه 
آرامی  به  میخک،  و  هندی  جوز  ِهل،  زردچوبه،  همچون 
پخته می شوند. به رغم ناسزاگویی های ملی گرایان هندو، 
که بریانی را توهینی به گیاه خواری موردنظر خود قلمداد 
می کنند، نسخه های زیادی برای بریانی بدون گوشت نیز 

در دسترس است.
بریانی  خوراکی،  این  نسخه های  معروف ترین  از  یکی 
بقیه  از  تُندتر  حیدرآبادی  بریانی  است.  حیدرآبادی 
سرو  و  تزئین  نعناع  و  سرخ شده  پیاز  با  و  است  بریانی ها 
بریانی حیدرآباد است.  از  بریانی کلکته مالیم تر  می شود. 
در کلکلته بریانی را با گوشتی که قبال در ماست خوابانده 
تخم  گاهی  و  کچالو  همراه  به  شده(  زده  )چاشنی  شده 
»تاالسری«،  مردم  بریانی  پخت  در  می پزند.  آب پز،  مرغ 
برنج  و  گوشت  به جای  اغلب  هند،  کراالی  در  منطقه ای 
دانه کوتاه  برنج  و  دریایی  غذاهای  از  معمول،  »باسماتی« 

محلی استفاده می شود.
هر  است.  نهفته  آن  انطباق پذیری  در  بریانی  زیبایی 
و  دارد  را  بریانی خاص خود  خانواری در شبه قاره نسخه 
در  ترجیحا  است،  بهتر  نسخه  کدام  این که  سر  بر  بحث 
مایه ی  باشد،  بلند  بریانی  بخار  آن  در  که  دورهمی هایی 
سرگرمی به شمار می رود. و باید هم همین طور باشد. برای 
به  بریانی  جنوبی،  آسیای  مردم  از  بسیاری  همانند  من 
باشد که  فرا رسیده  آن  زمان  است. شاید  باهمی  معنای 

اصطالح »بریانی خور« را اصالح کنیم.

محبوب ترین غذا در هند بوده است و در هر ثانیه بیش از 
یک بار در این اپ سفارش داده می شود. اما در سال های 
اصطالح  از  استفاده  به  هندو  ملی گرایان  از  برخی  اخیر 
اشاره  برای  توهین آمیز  اصطالحی  به عنوان  »بریانی خور« 
به مسلمانان، که یک اقلیت در هند به شمار می روند، رو 
از این غذا به عنوان اسلحه ی سیاسی استفاده  آورده اند و 

می کنند.
ریشه ی این ناسزاگویی به حمالت تروریستی سال 2008 
شد  گفته  که  زمانی  بازمی گردد،  بمبئی  در  اسالم گرایان 
پس از حمله، تنها مهاجم بازمانده این حمله یعنی محمد 
می کند  رد  را  خود  زندان  غذای  جیره ی  قصاب،  اجمل 
این  گرچه  می طلبد.  گوسفند  بریانی گوشت  در عوض  و 
ادعا نادرست از آب درآمد، اما بحثی سرتاسری را در هند 
تروریست های  با  مقامات  آیا  این که  مورد  در  برانگیخت، 

اسالم گرا بیش از حد نرم رفتار می کنند یا چطور.

عالیهشعیب،اکونومیست
مترجم:جلیلپژواک

آیا مناسبتی هست که در آن پذیرایی با بریانی نامناسب 
تلقی شود؟ من که موردی به ذهنم نمی رسد. برای خانواده 
ترکیب  آسیا،  جنوب  مردم  از  بسیاری  و  من  پاکستانی 
ادویه جات  و  سبزیجات،  یا  گوشت  با  برنج  آرام پزشده ی 
غذای اصلی برای دورهمی های خانوادگی و غذای ایده آل 
شاد  غیررسمی،  یا  رسمی  است.  مهمانی های کالن  برای 

یا غمگین، مراسم هرچه باشد، بریانی همیشه می چسبد.
عروسی ها  در  پسرکاکاهایم  و  من  بودم  بچه  وقتی 
را  گوشه ای  می زدیم،  بار  بریانی  را  بشقاب های مان 
موسیقی  صدای  درحالی که  و  می یافتیم  خوردن  برای 
بعدی  مان  شیطنت  برای  می پیچید،  هوا  در  بالیوودی 
از فوت  نقشه می ریختیم. سال گذشته در پاکستان پس 
پدربزرگم، عمه ها و کاکاهایم با ظرف های مملو از بریانی 
پشت دروازه ی خانه ظاهر شدند. وقتی داخل خانه رفتیم 
می شدیم،  جا  آن  دور  به زور  که  ناهارخوری  میز  گرد  و 
بریانی ها را خوردیم، بار اندوه ناشی از فوت پدربزرگ کمی 

سبک شد.
بریانی صدها سال در شبه قاره هند یکی از غذاهای اصلی 
خانواده ها بوده است. گفته می شود که هرچند نسخه هایی 
از این غذا احتماال قبال هم وجود داشته، اما آنچه را امروز 
شد،  »اختراع«  هفدهم  قرن  در  می شناسیم  بریانی  به نام 
سلطه ی  تحت  و  مغول  امپراتوری  جز  هند  که  زمانی 
سلسله ای مسلمان قرار داشت. داستان از این قرار است که 
روزی ممتاز محل، همسر شاه جهان، با چند سرباز گرسنه 
روبه رو می شود و به آشپز خود دستور می دهد تا یک وعده 
غذایی ساده و مقوی را برای سربازان بپزد. آشپزهای مغول 
پخت  دستورالعمل  ظاهرا  و  می دهند  انجام  را  او  دستور 
غذای موردنظر ممتاز محل را از دستورالعمل تهیه پلو، که 
واژه ی  اقتباس می کنند.  است،  ایرانی  برنج دار  یک غذای 
بریانی احتماال از واژه ی فارسی »بریان« گرفته شده که به 

معنی »سرخ کردن قبل از پخت« است.
منجالب  به  اخیر  سال های  در  بریانی  پای  این  با  وجود 
که  قرن هاست  بریانی  است.  شده  کشانده  هند  سیاست 
آیین  و  دین  هر  از  شبه قاره،  ساکنان  موردعالقه  غذای 
اپ سفارش  که یک   )Swiggy( آمار  برپایه  است.  بوده 
انتقال غذا در هند است، بریانی برای پنج سال پی هم  و 

موضوع : اعالن تصمیم اعطایی قرارداد تدارک دو قلم گوشت گوساله و گوسفند
.)MOBTA/1400/NCB/OPT/G.003( :شماره دعوت به دواطلبي

بدین وسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک دو قلم گوشت گوساله و گوسفند مورد ضرورت  خویش 
را بابت سال مالی 1400 به شرکت }تجارتی نو بهار قلب آسیا  لمیتد دارنده جواز نمبر )23810( و نمبر تشخیصیه TIN)9001822403({ به قیمت مجموعی  حد اقل مبلغ )18،624،250( افغانی و حداکثر مبلغ  

)21،409،000( افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور سرحدات و قبایل 

واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد

نربد بر رس بریاین
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رسک عمومی قلعه فتح اهلل، بین رسک ٨ و ٩، سعادت پالزا، کابل - افغانستان.

بزرگ ترین هتدید امنییت عرص پساحقیقت
و  ارزش ها  او  که  است  این  نشانه  خودمان 
برای  همچنین  ما  دارد.  ما  با  مشابه  عالیق 
قضاوت در مورد صداقت چنین فردی، زبان 
را  وی  گفتاری  الگوهای  و  وی  لحن  بدن، 
این استراتژی ها خطاپذیر  ارزیابی می کنیم. 

است، اما در کل برای ما مفید بوده است.
اطالعاتی  مدرن  فناوری های  این حال  با 
بکاهد.  ترفندها  این  مؤثریت  از  می تواند 
برای مثال ظهور حباب های فیلتری می تواند 
بسیار  اقلیت  دیدگاه های  که  شود  باعث 
واقعا هست،  آنچه  از  و  آید  به چشم  بیشتر 
گرچه  رسد.  نظر  به  پرطرف دارتر  بسیار 
برخی دیدگاه های اقلیت باید بیشتر نمایان 
افراطی،  و  مضر  روایت های  وقتی  اما  شود، 
نظر  به  واقعا هست،  آنچه  از  جریان اصلی تر 

برسد، ما دچار مشکل می شویم.
برخی فناوری ها گرایش ناخودآگاه ما را برای 
و  صداقت  نشانه های  و  عالئم  جست وجوی 
بدن  زبانی  و  صوتی  الگوهای  در  درستی 
است.  کرده  دست کاری  مان،  موردنظر  فرد 
یا فیلم های دیپ فیک  گفتارهای مصنوعی 
دیگر آن نشانه هایی را ندارد که ما به واسطه 
مشاهده آن در گفتار و زبان بدن یک فرد 
متوجه دروغ گویی یا صداقت وی می شویم.

این همه یعنی چه؟
در عصر فعلی کسی که به خودش زحمت 
غنی  غذایی  رژیم  یک  به  می تواند  دهد 
زمان  هر  از  آسان تر  رسانه ای،  متعادل  و 
دیگری، دسترسی داشته باشد. اما آگاه بودن 
به  وابسته  اغلب  درست  تصمیم گیری  برای 
وقت و منابعی است که اکثر مردم به راحتی 

از پس آن بر نمی آیند.
چالش های  با  مقابله  پای  وقتی  بنابراین 
میان  در  کووید1۹  مانند  پیچیده 
مستلزم  آن  رفع  که  )چالش هایی  باشد 
اقدامات  تصمیم گیری به موقع و هماهنگی 
بهداشتی عمومی  توصیه های  است(  جمعی 
و واکسن های ایمنی کافی نیست. مردم باید 
را  راه حل ها  این  که  کسانی  و  راه حل ها  به 

ارائه می کنند نیز باور داشته باشند.
ما در گزارش خود برخی از عواقب احتمالی 
این مشکل  به  رسیدگی  عدم  در صورت  را 
بررسی می کنیم. ما یکی از بدترین سناریوها 
را  این مشکل  به  رسیدگی  عدم  در صورت 
این  در  نامیده ایم.  آینده  معرفتی«  »حباب 
از  حقیقت  تشخیص  توانایی  مردم  آینده، 
دروغ را به کلی از دست می دهند. گرچه در 
این آینده اطالعات به راحتی قابل دسترسی 
است اما مردم نمی توانند تشخیص دهند که 
و  می شوندند  و  می خوانند  که  را  هرچیزی 
یا  هست  درست  و  اعتماد  قابل  می بینند، 
فرا  بعدی  همه گیری  وقتی  بنابراین  خیر. 
غیرممکن  جوامع  در  همکاری  می رسد، 
اما  است،  ترسناک  پیش بینی  این  می شود. 
به چنین  ما  نشان داده است که  کووید1۹ 
فکر  که  هستیم  آنی  از  نزدیک تر  آینده ای 

می کنیم.

کمبریج  دانشگاه  پژوهش گر  سیگر،  الیزابت 
و همکار »مرکز آینده هوش لورولم« است.

باید  که  آنچنان  محدودمان،  ظرفیت  خاطر 
قادر به توجه به اطالعات نیستیم.

به  توجه  در  محدودیت  و  اطالعات  فراوانی 
توجه«  »اقتصاد  باعث شکل گیری  اطالعات 
شده است؛ اقتصادی که در آن حکومت ها، 
سایرین  و  ذینفع  گروه های  روزنامه نگاران، 
رقابت  باهم  مردم  توجه  جلب  برای  باید 

کنند. 

2. حباب های فیلتری و عقالنیت محدود
اقتصاد  نگران کننده  مخصوصا  پیامد  یک 
توجه، شکل گیری حباب های فیلتری است، 
جایی که در آن مردم عمدتا مورد بمباران 
می گیرند  قرار  داشته شان  پیش  از  باورهای 
و و از تعامل آن ها با دیدگاه های متفاوت از 

خودشان جلوگیری می شود.
مردم هنگام مواجهه با پدیده سرریز اطالعات 
به  بیشتر  می دهند  ترجیح  طبیعی  طور  به 
افراِد هم فکِر متعلق به جوامع خودی توجه 
پلتفرم های  غریبه.  و  ناآشنا  افراد  تا  کنند 
اجتماعی آنالین تشکیل و پیوند دادن جوامِع 
به  را  اعتقادات و ارزش های مشترک  دارای 

هم آسان تر از همیشه کرده است.
حباب های  درون  زندگی  معرفتی  پیامد 
فیلتری را »عقالنیت محدود« می نامند. اگر 
دسترسی به اطالعات، پایه و اساس استدالل 
محدودکردن  باشد،  خوب  تصمیم گیری  و 
از  مهم،  بالقوه  اطالعاِت  به  افراد  دسترسی 
حباب های  درون  آن ها  قراردادن  طریق 
در  را  افراد  توانایی  خود  نوبه  به  فیلتری، 

استدالل خوب محدود می کند.

3. مخالفان و اشتباه کاران
در عصر فعلی پخش و دسترسی به اطالعات 
اما  است.  دیگری شده  زمان  هر  از  آسان تر 
همان  خود  که  است  این  منفی اش  جنبه 
پخش  در  سهولت  باعث  که  فناوری هایی 

امان  در  از  اطمینان  منزل«،  »امنیت  اگر 
بودن دارایی مان و »امنیت مالی«، اطمینان 
ملی«  »امنیت  و  پول مان  بودن  امان  در  از 
باشد،  امان ماندن کشورمان  از در  اطمینان، 
»امنیت معرفتی«، اطمینان از در امان بودن 

دانش مان است.
یونانی  فلسفی  اصطالح  )Episteme( یک 
به معنای »دانستن« است. بنابراین، امنیت 
می شود  این  از  اطمینان  شامل  معرفتی 
را  چیزی  چه  که  بدانیم  واقع  در  ما  که 
یا  بی اساس  ادعاهای  بتوانیم  که  می دانیم، 
نادرست را تشخیص دهیم و اطمینان یابیم 
به  نسبت  ما  اطالعاتی  اکوسیستم های  که 
جعلی  اخبار  مانند  معرفتی«  »تهدیدهای 

مقاوم باشد.
ما در گزارش خود اقدامات و تدابیر بالقوه و 
به  است  را که ممکن  تحقیقی  کارهای  نیز 
بهبود امنیت معرفتی در جوامع دموکراتیک 
کمک کند، به بررسی می گیریم، اما در این 
مقاله بگذارید چهار روند اساسی را، که این 
مشکل را تشدید کرده و پاسخ گویی جوامع 
را دشوارتر  فوری  بحران های  و  به چالش ها 

ساخته، بررسی کنیم.

1. کمبود توجه
چاپ  اختراع  از  قبل  سیزدهم،  قرن  اوایل 
پدیده  از  دانشمندان  اروپا،  در  چاپ خانه  و 
»سرریز اطالعات« شکایت داشتند. در سال 
درباره  دومنیکن«  بووی  »وینسین   1255
لغزندگی  و  زمان  کوتاهی  کتاب،  »کثرت 
امکان  اینترنت  این حال  با  نوشت.  حافظه« 
داد مقادیر زیادی از اطالعاتی که صحت و 
زمان  هر  از  آسان تر  است،  نامعلوم  آن  ثقم 
غربال کردن  باشد.  قابل دسترسی  دیگری 
تفکیک  برای  اطالعات  از  عظیم  حجم  این 
با  اطالعاِت  و  نادرست  از  درست  اطالعات 
به  ما  است.  دشوار  بی کیفیت،  از  کیفیت 

الیزابتسیگر،بیبیسی
مترجم:جلیلپژواک

که  داد  نشان  کووید1۹  همه گیری 
هماهنگ کردن رفتار اعضای یک جامعه حتا 
هنگامی که مسأله ی مرگ و زندگی در میان 

باشد، کاری بسیار دشوار است.
واکسیناسیون  آغاز  به  مردم  واکنش 
این که  برای  بگیرید.  نظر  در  را  کووید1۹ 
کند،  متوقف  را  کرونا  ویروس  بتواند  جهان 
واکسینه شدن  با  باید  جهان  ساکنان  اکثر 
دولت های  از  تعدادی  و  باشند  موافق 
به  تصمیم  دارد  امکان  »دموکراتیک« 
با  بگیرند.  واکسیناسیون  »اجباری «کردن 
بی اعتمادی  کرونا  واکسن  درباره  این حال، 
جهان  سراسر  مردم  بین  در  قابل توجهی 
وجود دارد. اگر این گروِه به اصطالح »جامعه 
مخالف واکسیناسیون« به اندازه کافی بزرگ 
بود، یکی از بهترین مسیرهای ما برای خروج 
خوش بختانه  می شد.  مسدود  همه گیری  از 
این جامعه به اندازه کافی بزرگ نیست، اما 
امتناع شان از واکسن کرونا، همه و حتا افراد 

واکسینه شده را متأثر می کند.
در مقاطع مختلف همه گیری کنونی مقامات 
کردند  سعی  سیاست مداران  و  عامه  صحت 
مردم را به انجام کارهایی تشویق کنند که 
هم به نفع خودشان و هم به نفع جوامع شان 
اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  مانند  باشد؛ 
این  مردم  از  بسیاری  ماسک.  از  استفاده  و 
دیگر  برخی  اما  کردند،  عملی  را  توصیه ها 
از  بیشتری  مقاومت  توصیه ها  این  برابر  در 
درباره  نادرست  اطالعات  دادند.  نشان  خود 
واکسن و ماسک، درمان های بی اثر و شایعات 
کرونا،  ویروس  منشأ  مورد  در  بی اساس 
هماهنگ کردن رفتار عمومی را به کاری به 

شدت دشوار تبدیل کرد.
ناهماهنگی مردم و بی توجهی به توصیه های 
جهانی،  بحران  یک  جریان  در  صحی 
که  است  نگران کننده ای  روند  از  نشانه ای 
بعدی  بحران های  با  ما  مواجهه ی  هنگام 
آینده  همه گیری های  )از  بیست ویکم  قرن 
چالش آفرین  اقلیمی(  تغییرات  تا  گرفته 
عصر  در  ما  شد.  خواهد  واقع  خطرناک  و 
پساحقیقت به  سر می بریم، عصری که در آن 
اطمینان از این که همه از آگاهی کافی برای 
تصمیم گیری درست برخوردار باشند روز به 
روز دشوارتر می شود. به عبارت دیگر ما در 
وضعیتی قرار داریم که حتا اگر راه و روش 
واضح  و  روشن  برای مان  جهان  نجات دادن 
باشد، اکوسیستم اطالعات غیرقابل اعتمادی 
که شکل گرفته، می تواند جلو نجات جهان 

را بگیرد.
در گزارش اخیر »انستیتوت آلن تورینگ«، 
این  که  می کنیم  استدالل  همکارانم  و  من 
امنیت  برای  تهدیدی  از  کم تر  چیزی  روند 
»امنیت  اصطالحات  با  ما  نیست.  جهانی 
ملی« یا »امنیت سایبری« آشناییم، اما من 
و همکارانم استدالل می کنیم که جهان باید 
بیشتر به »امنیت معرفتی« توجه کند، زیرا 
بدون این امنیت جوامع ما توانایی هماهنگی 
منتظر  آینده  در  که  خطراتی  با  مقابله  و 

ماست را از دست خواهد داد.

امکان  است،  شده  اطالعات  به  دسترسی  و 
و  غلط  اطالعات  سهوی  یا  عمدی  انتشار 
دروغ را نیز فراهم تر و آسان تر ساخته است.

که  دولت ها(  یا  سازمان ها  )افراد،  بازیگرانی 
می کنند  دست کاری  را  اطالعات  عمد  به 
فریب  یا  گمراه  آن را  دریافت کنندگان  تا 
آورند،  رو  نادرست  عقاید  به  آن ها  تا  دهند 
»مخالفان« نامیده می شوند. آن ها »حمالت 
خصمانه« را برای تحریک مردم به واکنش 
نادرست،  یا  گمراه کننده  اطالعات  براساس 
راه اندازی می کنند. برای مثال، یک کمپین 
سیاسی ممکن است برای دست کاری نتایج 
انتخابات به نفع خودش، از فناوری ویدیویی 
برای ساختن تصویری که سایر  دیپ فیک 
دهد،  نشان  گناه کار  را  سیاسی  نامزدهای 

استفاده کند.
از طرف دیگر بازیگرانی که عقاید نادرست یا 
بی اساس را یا از حسن نیت یا سهوا پخش 
می شوند.  نامیده  »اشتباه کاران«  می کنند، 
برای مثال، یک محقق واکسن که نسبت به 
نسبت  و  نگران  واکسن  عوارض جانبی یک 
به استانداردش بی اعتماد باشد، ممکن است 
در جریان مصاحبه با یک رسانه نگرانی اش 
این  وقتی  کند.  بیان  نیت  حسن  از  را 
نگرانی با یک رسانه مطرح شد، امکان دارد 
پخش  اجتماعی  شبکه های  در  زود  خیلی 
کارزار گسترده ضد  به شکل گیری  منجر  و 

واکسیناسیون شود.

4. فرسایش اعتماد
این که  تشخیص  برای  را  تکنیک هایی  بشر 
چه زمان و به چه کسی اعتماد کنیم، توسعه 
داده است. برای مثال، ما عادت داریم بیشتر 
مورداعتماد  که  کنیم  اعتماد  کسانی  به 
بسیاری افراِد خودی دیگر باشد و نیز تمایل 
جامعه  از  که  کنیم  باور  کسی  به  داریم 
جامعه  به  فرد  این  تعلق  باشد.  خودمان 


