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

وزیران خارجه ی سه کشور یک اعالمیه ی مشترک را در مورد تأمین صلح و ثبات دایمی در افغانستان و منطقه، مبارزه ی 
مشترک علیه تروریسم، مبارزه با ویروس همه گیر کووید19 و تقویت بیشتر همکاری ها به منظور اتصال منطقه ای، صادر کرده اند.
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شهروندان  جانی  و  روانی  امنیت  که  دیری ست 
گواه  روز  هر  مردم  است.  بربسته  رخت 
هستند  دردناکی  و  وحشتناک  رویدادهای 
کابل،  روز  هر  است.  گرفته  شدت  اخیرا  که 
و  پیاپی  حمالت  شاهد  شهر  این  غرب  به ویژه 
پنج شنبه  و  چهارشنبه  روزهای  است.  پرتلفات 
چهار  شاهد دست کم  کابل  غرب  گذشته  هفته 
افراد  قربانیان  همه ی  که  بود  خونین  انفجار 
را  مسافرکشی  موترهای  انفجارها  بودند.  ملکی 
هدف قرار دادند. نوعیت حمالت از نظر حقوقی 
شهروندان  و  غیرنظامیان  است،  جنگی  جنایت 
نظر  از  حمالت  این  هستند.  آن  هدف  ملکی 
قربانی  کسانی  زیرا  است،  تراژیدی  یک  انسانی 
این نوع حمالت می شوند که کارگر و از طیف 
خانواده ها  رفتن شان  با  و  جامعه اند  فقیر  بسیار 
و  از دست می دهند  را  نان آورشان  و  سرپرست 

بیشتر در منجالب فقر فرو می روند. 
که  است  نگذاشته  تردیدی  جاری  وضعیت 
بخشی از شهروندان هدف حمالت سازمان یافته 
واقعیت  این  قبول  از  حکومت  دیگر  دارد.  قرار 
و  قومیت  به دلیل  شهروندان  از  بخشی  که 
قرار  سیستماتیک  حمالت  هدف  مذهب شان 

دارند، گریزی ندارد...
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افغانستان، چین و پاکستان خواهان آتش بس فوری 
و آغاز مذاکرات معنادار میان دولت و طالبان شدند
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خشونت ها در افغانستان شده و گفته است که...

امکان دارد زنجیره آلودگی ِ که »سارس-کو-2« 
را به سراسر جهان پخش کرد، همچون بیشتر 
بیماری های جدید، زمانی شروع شده باشد که...

وزیر دفاع اسرائیل در 
دیدار با مقام های امریکا: 

هر توافقی 
باید مانع دستیابی 

ایران به سالح 
هسته ای شود

نماینده ویژه اتحادیه اروپا: 
خشونت ها متوقف و مذاکرات صلح 
روی بحث های اساسی متمرکز شود

مینا خیری، 
گوینده ی 

تلویزیون آریانانیوز 
و مادرش در انفجار 

پنج شنبه شب در 
کابل جان باخته اند
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کابل  غرب  بر  حمالت  زنجیره ی 
در  افغانستان  در  می رساند که هزاره ها 
ادامه ی  دارد.  قرار  نسل کشی  معرض 
مصادیق  رسمیت شناختن  به  از  امتناع 
یک  فقط  نسل کشی  انکار  غیرقابل 
از  فرار  باشد:  داشته  می تواند  دلیل 
زیرا  امنیت.  تأمین  مسئولیت  قبول 
برای  واقعیت،  این  قبول  صورت  در 
پی  در  تعهدآوری  الزام های  حکومت 
دارد و نهادهای امنیتی نمی تواند دیگر 
محافظت  در  کوتاهی  یا  عمد  روی  از 
حکومت  کند.  بی توجهی  شهروندان  از 
مدارک  براساس  امنیتی،  نهادهای  و 
و  تعهد  اراده،  توان،  کافی،  شواهد  و 
محافظت  برای  الزم  مسئولیت پذیری 
از مردم را ندارند. ناکامی امنیتی بسیار 
روشن است و حمالت پیاپی و پرتلفات 
اخیر غرب کابل نشان می دهد که هیچ 
برنامه ی امنیتی پیشگیرانه وجود ندارد. 
مکتب  بر  تروریستی  مرگبار  حمله  از 
ماه  یک  حدود  سیدالشهدا  دخترانه 
اما از طرح امنیتی غرب  گذشته است. 
روز  آن  فردای  رییس جمهور  که  کابل 
و  نیست  خبری  هنوز  بود،  داده  وعده 
به نظر می رسد حکومت متوجه وخامت 
مردم  از  روزه  هر  ناامنی  نیست.  اوضاع 
اما  قربانی می گیرد،  پیمانه گسترده  به 
امنیت  وعده  تنها  مردم  به  حکومت 
امنیتی  طرح  بود  قرار  نهایتا  می دهد. 
برای  و  آماده  هفته  دو  در  کابل  غرب 
مهار این حمالت به کار بسته شود. این 
طرح هنوز روی میز نهادهای حکومتی 
سرگردان است. اطالعاتی وجود دارد که 
با معاون دوم در نهادهای کلیدی امنیتی 
با آن مخالفت وجود دارد. اگر این طرح 
رد نشود، بعید است که با شاه کلید این 
موافقت  است،  خودی  دفاع  که  طرح 
به  فرمالیته شده ای  طرح  نهایتا  شود. 

خورد افکار عمومی داده خواهد شد. 
غرب  امنیت  بتواند  که  طرحی  تهیه 
پیچیده  بسیار  کند،  تأمین  را  کابل 
نیست. تأمین امنیت مراسم عاشورا در 
بارزی  بسیار  نمونه ی  سال های گذشته 
است که چگونه یک رژیم امنیتی بومی 
از  متصل  هم  به  شبکه ای  و  محلی  و 
می تواند  امنیتی  محافظان  و  دیدبانان 
ریشه  از  را  امنیتی  بلند  تهدیدهای 
با  حکومت  که  است  کافی  کند.  خنثا 
زیر  مردم  مساعی  تشریک  گزینه ی 
نگاه  و  کند  موافقت  خودی  دفاع  نام 
در  طرح  این  از  که  مریضی  و  کژدار 
ذهنیت مسئوالن امنیتی و سرقومندان 
حکومت  کند.  تغییر  دارد  وجود  اعلی 
افغانستان با این که در عمل ثابت کرده 
که تعهد و مسئولیت پذیری کافی برای 
تأمین امنیت شهروندان، به ویژه هزاره ها 
از  ندارد، دفاع خودی توسط بخشی  را 
از  بزرگ تری  خطر  حتا  را  شهروندان 
طالب و داعش به رسمیت می شناسد. 

و  دشمن  مغضوب  هزاره ها 
فراموش شده ی دولت اند. زنده ماندن در 
مردم  دل خوشی  بزرگ ترین  افغانستان 
انداخته  گلیم  خانه  هر  در  غم  است. 
بازی های  سرگرم  نیز  حکومت  است. 
در  حکومت  عمل  در  است.  سیاسی 
برابر ناکامی های پی هم دستگاه امنیتی 
کارشان  و  کرده  اختیار  بی تفاوتی 
خاک زدن به چشم مردم است. در یک 
کالم، کارد به استخوان مردم رسیده و 
روزشان تنها در دو کلمه قابل توصیف 

است: شهروندان غمگین و بی دفاع. 

دانسته اند.
خارجه ی  وزارت  اعالمیه ی  طبق 
شده  توافق  نشست  این  در  افغانستان، 
مداوم  گفت وگوهای  طریق  از  که  است 
کشور،  سه  خاص  نمایندگان  سطح  در 
هرچه  توسعه ی  و  گسترش  راه های 
بیشتر همکاری های سازنده در زمینه های 

مختلف جستجو شود.
خارجـه ی  وزارت  حـال،  همیـن  در 
افغانسـتان از اعالمیـه ی مشـترک پایانـی 
خارجـه ی  وزیـران  نشسـت  چهارمیـن 
افغانسـتان، چیـن و پاکسـتان اسـتقبال 

اسـت.  کـرده 
دریافت  برای  که  است  گفته  وزارت  این 
معنادار  مذاکرات  آغاز  و  سیاسی  راه حل 
عملی  اقدامات  بر  و  است  متعهد  صلح 
در  شده  انجام  تعهدات  تحقق  جهت 

چارچوب این اعالمیه، تأکید می کند.

شاهراه ها شود، متعهد است.
جنگ  که  است  گفته  همچنین  قریشی 
و  ندارد  نظامی  راه حل  افغانستان 
استفاده  و  مذاکره  به  توسل  از  اسالم آباد 
بحران  حل  برای  سیاسی  راهکارهای  از 

افغانستان، حمایت می کند.
وزیر خارجه ی افغانستان، چین و پاکستان 
بر رعایت قطع نامه ی 2513 شورای امنیت 
سازمان ملل متحد تأکید کرده و گفته اند 
که از احیای امارت اسالمی در افغانستان 

حمایت نمی کنند.
و  مشترک  مبارزه  بر  همچنین  آنان 
جرایم  تروریسم،  علیه  تبعیض  بدون 
سازمان یافته ی بین المللی و ویروس کرونا 
تأکید کرده اند. وزیران خارجه ی سه کشور 
نقش سازمان ملل و سازمان همکاری های 
شانگهای را برای رفع چالش های مشترک 
مهم  منطقه،  در  رفاه  و  صلح  تأمین  و 

منطقه ای،  اتصال  به منظور  همکاری ها 
صادر کرده اند.

افغانستان  خارجه ی  وزارت  اعالمیه ی  در 
توجه  با  نشست  این  در  که  است  آمده 
جدید  فصل  خارجی،  نیروهای  خروج  به 
روابط افغانستان و جهان بر محوریت صلح 

مورد بحث قرار گرفته است. 
سه  خارجه ی  وزیران  اعالمیه،  از  نقل  به 
فوری  آتش بس  برقراری  بر  افزون  کشور 
و  دولت  میان  معنادار  مذاکرات  آغاز  و 
حل وفصل  اهمیت  بر  همچنین  طالبان، 
مسالمت آمیز جنگ به رهبری و مالکیت 

افغان ها تأکید کرده اند.
خارجه ی  وزیر  قریشی،  شاه محمود 
که  است  گفته  نشست  این  در  پاکستان 
کالن  پروژه های  تطبیق  در  کشورش 
منطقه ای،  اتصال  به  منجر  که  اقتصادی 
ایجاد  و  آهن  خط  پروژه ی  راه اندازی 

اطالعات روز: وزیران خارجه ی افغانستان، 
نشست  چهارمین  در  پاکستان  و  چین 
سه جانبه ی شان بر اعالم آتش بس فوری، 
نمایندگان  میان  معنادار  مذاکرات  آغاز 
تأمین  و  و گروه طالبان  افغانستان  دولت 
صلح پایدار در افغانستان و منطقه تأکید 

کرده اند.
این نشست دو روز پیش )پنج شنبه، 13 
شده  شده  برگزار  آنالین  به صورت  جوزا( 
خارجه ی  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  است. 
افغانستان، وانگ یی، وزیر خارجه ی چین 
خارجه ی  وزیر  قریشی،  شاه محمود  و 
پاکستان در این نشست حضور داشته اند. 
وزیران خارجه ی سه کشور یک اعالمیه ی 
ثبات  و  تأمین صلح  مورد  در  را  مشترک 
مبارزه ی  منطقه،  و  افغانستان  در  دایمی 
مشترک علیه تروریسم، مبارزه با ویروس 
بیشتر  تقویت  و  کووید19  همه گیر 

کستان خواهان آتش بس فوری  افغانستان، چنی و پا
کرات معنادار میان دولت و طالبان شدند و آغاز مذا

سیدالشهدا در غرب کابل نیز دیدار کرده 
توقف  بر  دیدار  این  در  نیکلسون  است. 

کشتار هزاره ها تأکید کرده است. 
در  که  سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله  در 
کشته  نفر   90 شد، حدود  انجام  ثور   18
شدند.  زخمی  دیگر  نفر   240 از  بیش  و 
دانش آموزان  حمله  این  قربانیان  اغلب 

دختر بودند.
افغانستان در  در  اروپا  اتحادیه  نمایندگی 
توماس  مأموریت  که  است  گفته  ادامه 
موضوعات  بر  جدید،  مقام  در  نیکلسون 
قرار  او  و  است  متمرکز  صلح  به  مرتبط 
است برای بحث در مورد صلح افغانستان 

عازم دوحه و پس از آن اسالم آباد شود.

روند صلح و توقف خشونت ها دیده شود.
در  اروپا  اتحادیه  نمایندگی  هم،  از سوی 
خبرنامه اش گفته است که آقای نیکلسون 
با  کابل  به  سه روزه اش  سفر  جریان  در 
رییس جمهور اشرف غنی، عبداهلل عبداهلل، 
و  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
برخی دیگر از مقام های افغان دیدار کرده 

است.
این دیدارها روی  از خبرنامه، در  نقل  به 
اهمیت مشارکت سیاسی و نقش اتحادیه 
افغانستان  صلح  گفت وگوهای  در  اروپا 
خبرنامه  در  همچنین  است.  شده  بحث 
آمده است که توماس نیکلسون با شماری 
مکتب  بر  حمله  قربانیان  بازماندگان  از 

مذاکرات  که  است  کرده  تأکید  او  است. 
باید  خشونت ها  پایان  برای  صلح  معنادار 

تسریع شود.
برای  اروپا  اتحادیه  جدید  ویژه  نماینده 
که  درحالی  است؛  افزوده  افغانستان 
خارج  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
در  ماندن  اروپا  اتحادیه  هدف  می شوند، 

این کشور است.
گروه  بر  تحریم ها  به  نیکلسون  آقای 
است  گفته  و  کرده  اشاره  نیز  طالبان 
او  بیافتد،  اتفاق  کار  این  روزی  اگر  که 
عین  در  نیکلسون  می شود.  خوشحال 
حال گفته است که برای رفع تحریم ها بر 
طالبان باید پیشرفت های قابل توجهی در 

نماینده  نیکلسون،  توماس  روز:  اطالعات 
افغانستان  برای  اروپا  اتحادیه  ویژه جدید 
افغانستان  در  خشونت ها  توقف  خواستار 
صلح  مذاکرات  که  است  گفته  و  شده 
مذاکرات  به  طرزالعمل ها  روی  بحث  از 

اساسی متمرکز شود.
)جمعه،  دیروز  اروپا  اتحادیه  نمایندگی 
14 جوزا( در خبرنامه ای نوشته است که 
آقای نیکلسون این اظهارات را در جریان 
سفر سه روزه اش به افغانستان مطرح کرده 

است. 
در این خبرنامه به نقل از نیکلسون آمده 
نتیجه ی  در  غیرنظامیان  تلفات  که  است 
یافته  افزایش  افغانستان  در  خشونت ها 

نماینده ویژه اتحادیه اروپا: 
کرات صلح روی بحث های اسایس متمرکز شود خشونت ها متوقف و مذا

یانانیوز و مادرش در انفجار پنج شنبه شب در کابل جان باخته اند یون آر مینا خریی، گوینده ی تلویز
20 اپریل )31 حمل( چهار خبرنگار و کارمند رسانه ای در افغانستان کشته شده اند. 
با جان باختن مینا خیری، این شمار به پنج خبرنگار در سال جاری میالدی می رسد.

طبق معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، از سال 1380 خورشیدی تا کنون، 122 
خبرنگار و کارمند رسانه ای از جمله 19 خبرنگار و کارمند رسانه ای زن در افغانستان 

جان باخته اند.
دو روز پیش دو انفجار در غرب کابل رخ داد. انفجار نخست در جاده ی فیض محمد 
کاتب و انفجار دومی در ساحه ی پُل سوخته، از مربوطات حوزه ی ششم شهر کابل 

رخ داد.
پولیس قبال گفته بود که در این دو رویداد دست کم هشت نفر کشته و حدود 10 

نفر دیگر زخمی شده اند.
مینا خیری و مادرش در انفجار دومی که حوالی ساعت 7:00 شام رخ داد، جان 

باخته اند. پولیس تلفات این رویداد را چهار کشته و پنج زخمی اعالم کرده بود.

اطالعات روز: مرکز خبرنگاران افغانستان تأیید کرده است که مینا خیری، گوینده ی 
خبر تلویزیون آریانانیوز و رادیو آریانا که در انفجار دو روز پیش در ناحیه ی ششم 

شهر کابل زخمی شده بود، از اثر شدت زخم هایش جان باخته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز )جمعه، 14 جوزا( در رشته تویتی به نقل از منابع 
خود همچنین گفته است که در این رویداد مادر مینا خیری نیز کشته و خواهرش 

به شدت زخمی شده است.
در همین حال، تلویزیون آریانانیوز گفته است که نتایج آزمایش DNA جان باختگان 
انفجار شام دو روز پیش، دیروز مشخص شده است. براساس این نتایج، مینا خیری و 

مادرش نیز شامل کسانی اند که در این انفجار جان باخته اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که مینا خیری نخستین خبرنگار زن است که 

در سال جاری خورشیدی در افغانستان جانش را از دست داده است.
براساس یک گزارش سازمان گزارش گران بدون مرز، از آغاز سال جاری میالدی تا 

صبح دیروز محمد محقق، مشاور ارشد 
رییس جمهور غنی در صفحه ی رسمی 
امنیتی  طرح  رد  از  خود  فیسبوک 
آن را  و  داد  خبر  کابل  غرب  برای 

پرسش برانگیز خواند.
حوادث  که  بود  نوشته  محقق  آقای 
جنایت کارانه در دشت برچی کابل که 
موترهای  در  انفجار  توسط  روزه  همه 
غیرنظامیان انجام می شود، دشمنی با 
مردم و برخورد خشونت آمیز قومی از 

سوی دشمنان مردم است.
آقای  مطبوعاتی  دفتر  حال،  این  با 
»مردم  است:  کرده  تأکید  دانش 
افراد  عده  یک  برخالف  افغانستان 
ماجراجو و فرصت طلب که تنها دنبال 
منفی  رقابت های  و  شخصی  منافع 
خود هستند، واقعیت ها و مشکالت را 

می دانند و منطق را می پذیرند.«

رسور دانش: 
طرح امنییت برای غرب کابل رد نشده است

کابل،   )18 و   13 و   6( حوزه  سه 
یک میلیون و شش صد هزار انسان، در 
و  هستند  سازمان یافته  تهدید  معرض 

هر روز قربانی می دهند.«
این درحالی است که به دنبال حمله ی 
مرگبار تروریستی بر مکتب سیدالشهدا 
به  غنی  رییس جمهور  کابل،  غرب  در 
سرور دانش، معاون دوم خود هدایت 
مردم،  با  نزدیک  مشورت  در  تا  داد 
غرب  امنیت  تأمین  برای  را  طرحی 
ریاست جمهوری  به  و  تهیه  کابل 

بفرستد.
دیدار  در  جوزا  پنجم  در  دانش  سرور 
با شماری از ساکنان والیت دایکندی 
تأمین  برای  طرح هایی  که  بود  گفته 
امنیت مناطق مرکزی و غرب کابل را 
در مشورت نزدیک با مردم تهیه و به 

رییس جمهور غنی فرستاده است.

امنیتی هستند.
در اعالمیه به نقل از سرور دانش آمده 
برای  هم  کابل  غرب  مردم  که  است 
آمادگی  نظام  و  جمهوریت  از  دفاع 
از آن دفاع و حمایت  دارند و همواره 
مقابل  در  می توانند  هم  و  کرده اند 
گروه های تروریستی و »مزدور بیگانه« 
امنیت  تأمین  با  و  کرده  مقاومت 

مناطق شان از خود دفاع کنند.
است  گفته  دانش  آقای  هم،  سوی  از 
در  که  کسانی  و  امنیتی  نهادهای  که 
مسئولیت  مستقیم  به طور  حکومت 
تأمین امینت را بر عهده دارند، مکلفند 
و  »کشتار  مکرر  حوادث  قبال  در  که 
هرچه  کابل  غرب  در  نسل کشی« 
سریع تر اقدام کرده و به مردم پاسخگو 

باشند.
در  »تنها  است:  کرده  تأکید  دانش 

معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
که  می گوید  ریاست جمهوری  دوم 
در  که  کابل  غرب  برای  امنیتی  طرح 
شده  تهیه  مردم  با  نزدیک  مشورت 
بررسی  تحت  اکنون  و  نشده  رد  بود، 

و کارشناسی قرار دارد.
دیروز  دانش  آقای  مطبوعاتی  دفتر 
)جمعه، 14 جوزا( در اعالمیه ای گفته 
و  تعقیب  پیوسته  طرح  این  که  است 
و  علما  شورای  مردم،  با  مشورت ها 

دیگر نهادهای مردمی ادامه می یابد.
در این اعالمیه آمده است که نهادهای 
سوی  از  ارائه شده  طرح  یا  امنیتی 
یا خود  و  بپذیرند  را  نهادهای مردمی 
طرح مناسبی را تهیه و با کمک مردم 

تطبیق کنند.
جامعه  اقشار  تمام  اعالمیه،  این  طبق 
حاضر به هر نوع همکاری با نهادهای 
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ارزیایب تئوری »نشت آزمایشگاهی« ویروس کروان
اپیدمیولوژیک  تحقیق  یک  انجام  به  قادر 
استاندارد نبودند. مطالعه موارد اولیه ابتال به 
به وضوح نشان دهد که  کووید19 می تواند 
آیا این ویروس از حیوان آمده یا نتیجه یک 

نشت آزمایشگاهی بوده است.
یعنی  دومی،  احتمال  مورد  در  گمانه زنی ها 
این  ظهور  با  کووید19،  آزمایشگاهی  نشت 
ادعا که سه کارمند انستیتوت ویروس شناسی 
بیماری  دچار   2019 نوامبر  در  ووهان 
است.  یافته  شدت  بودند،  شده  کوویدمانند 
این ادعاها اولین بار توسط وزارت امور خارجه 
واپسین روزهای حکومت  ایاالت متحده در 
ترمپ پخش شد. اما این ادعاها فاقد شواهد، 
افراد  یا جزئیاتی است که نشان دهد  منبع 
مذکور در چه بخشی از آزمایشگاه مصروف 
کار بودند. این یعنی چنین ادعاهایی تئوری 
پشتیبانی  را  کووید19  آزمایشگاهی  نشت 

نمی تواند.
شده  جمع آوری  امروز  به  تا  که  شواهدی 
نشان می دهد که پیش فرض هایی که تئوری 
نشت آزمایشگاهی بر آن  استوار است )این که 
تحقیقات درباره ویروس کرونا در آزمایشگاه 
ووهان جریان داشت و امکان دارد در نتیجه 
آن ویروس به بیرون از آزمایشگاه نشت کرده 
اما  است،  درستی  پیش فرض های  باشد( 
مورد  در  دقیق  بینشی  و  است  نشده  اثبات 
اعتماد  قابل  که  آن طور  کووید19  شیوع 
»رالف  که  همان طور  نمی کند.  فراهم  باشد 
انستیتوت  با  که  امریکایی  محقق  باریک«، 
راه اندازی  در  ووهان  ویروس شناسی 
آزمایش های ویروس کرونا همکاری داشته، 
به وال استریت ژورنال گفت: »برای شناسایی 
شفافیت  و  تحقیقات  به  ویروس  این  منشأ 
همچنان  باریک  خود  داریم.«  نیاز  بیشتری 
معتقد است که تئوری سرایت بی واسطه این 
ویروس از دام به انسان محتمل تر از تئوری 

نشت آزمایشگاهی آن است.
برای  تحقیق  به  ایده آل  حالت  در  چین 
اما  می کرد.  کمک  جدید  شواهد  کشف 
چین  کمک  روی  می توان  سختی  به  حاال 
که  دارد  وجود  احتمال  این  کرد.  حساب 
امریکا  اطالعاتی  سازمان های  مصرانه  تالش 
یا  موافق  را  قانع کننده ای  استدالل های 
مخالف تئوری نشت آزمایشگاهی ارائه دهد 
و  ژنوم  جزئیات  روی  که  دانشمندانی  یا  و 
به  می کنند،  مطالعه  سارس-کو-2  ساختار 
کشفی دست یابند. اما در هر دو صورت هیچ 
تضمینی وجود ندارد که مسأله خاستگاه این 

ویروس به این زودی ها حل شود.
لنتزوس«،  »فیلیپا  همچون  ناظرانی  برای 
متخصص امنیت زیستی در دانشگاه کینگز 
لندن، بی اطمینانی کنونی نشان می دهد که 
جهان به بحث بیشتر در مورد خطراتی که 
مردم مایلند به نام علم آن را بپذیرند، نیاز 
دارد. امکانات بیشتری برای تحقیق در مورد 
ساخت  درحال  جهان  سراسر  در  پاتوژن ها 
امنیت  تدابیر  پیچیده ترین  حتا  و  است 
زیستی نیز ممکن است گاهی اوقات نتواند 
از  بیرون  جهان  به  پاتوژن  یک  نشت  جلو 

آزمایشگاه را بگیرد.
روش هایی  به  باید  تحقیقات  یعنی  این 
پاسخ گویی  و  نظارت  امکان  که  شود  انجام 
که  دانشی  یعنی  آورد،  فراهم  را  بیشتر 
اند باید ارزش  دانشمندان در پی یافتن آن 
دانش،  این  و  باشد،  داشته  را  خطراتش 
استفاده  مورد  باید  آمد،  دست  به  وقتی 
شواهد  هیچ  شود.  واقع  مفید  و  گیرد  قرار 
دهد  نشان  که  ندارد  وجود  قانع کننده ای 
در  ووهان  ویروس شناسی  انستیتوت  حضور 
شهری که در آن همه گیری کووید19 آغاز 
است.  بوده  تصادف  یک  از  غیر  شد، چیزی 
که  ندارد  وجود  مدرکی  هیچ  همچنین،  اما 
نشان دهد تحقیقاتی که قبل از همه گیری 
در مورد ویروس کرونا در این انستیتوت زیر 
احتمالی  همه گیری های  برای  آمادگی  نام 
خسارات  و  تلفات  کاهش  در  می شد،  انجام 
همه گیری کووید19 مؤثر بوده یا حتا اندک 
نقشی داشته است. پس آیا تحقیقات مذکور 

ارزشش را داشت؟

کرد که آزمایشگاه ها را ملزم به تقویت تدابیر 
پیش گیرانه می کند.

چارلز داروین، بینش کارآگاه
سارس-کو-2  آزمایشگاهی  نشت  تئوری 
ویروس ها  مورد  در  که  افرادی  برای  ظاهرا 
است.  نبوده  غیرقابل تصور  می کنند  مطالعه 
پژوهش گر  ژنگلی«،  »شی  که  هنگامی 
بیماری های  »مرکز  رییس  و  کرونا  ویروس 
ویروس شناسی  انستیتوت  نوظهور«  عفونی 
با  صحبت  در   2020 سال  اوایل  در  ووهان 
مجله »ساینتیفیک امریکن« گفت که یکی 
از اولین نگرانی های او این بوده که آیا امکان 
آزمایشگاه  از  واقعا  کووید19  ویروس  دارد 
او  باشد.  کرده  نشت  بیرون  به  خودش 
گفت که پس از بررسی سوابق ویروس های 
موردتحقیق آزمایشگاه شان نتیجه گرفت که 
چنین نبوده است. با این وجود، حکومت چین 
به ندرت در سرکوب هرگونه اطالعاتی که با 
تردید می کند  نباشد  سیاست هایش سازگار 
اجازه  امکان دارد دکتر شی  بنابراین حتا  و 
همچنین  بگوید.  این  از  غیر  نداشته چیزی 
انستیتوت  همان  از  ویروس  که  دارد  امکان 
اما از جایی خارج از حوزه کاری دکتر شی به 

بیرون نشت کرده باشد.
تیم دکتر شی در انستیتوت ویروس شناسی 
تا  می کنند  تالش  سال هاست  ووهان 
جهش هایی را که باعث می شود ویروس های 
خفاش به جوامع انسانی سرایت کنند، درک 
پژوهش هایی  منظور  این  به  آن ها  کنند. 
تا  بود  شده  طراحی  که  دادند  انجام  را 
فعال تر  انسان  برابر  در  را  کرونا  ویروس های 
کند. آن ها در مطالعه ای که در سال 2015 
منتشر شد گزارش دادند که یک ارگانیسم 
در  ویروس کرونا  از  ساخته شده  ترکیبی 
به  قادر  موش،  در  کرونا  ویروس  و  خفاش 
تنفسی  مجاری  سلول های  در  سریع  تکثیر 

انسان است.
برخی از طرفداران تئوری نشت آزمایشگاهی 
این  که  بدانند  می خواهند  کووید19 
کار  در  دیگری  حیوانات  چه  از  آزمایشگاه 
آن ها  است.  کرده  استفاده  خود  تحقیقی 
خاطرنشان می کنند که ویروس فعلی بسیار 
شبیه به محصول ترکیبی ویروس پانگولین 
توالی ژنتیکی  با  و ویروس خفاش است که 
شده  واگیردارتر  انسان  برابر  در  اضافی 
شدید  واگیری  که  می گویند  آن ها  باشد. 
سایر  در  انسان ها  میان  در  ویروس  این 
ویروس های نزدیک به گونه ویروس سارس-

کو-2 مشاهده نمی شود. آن ها می گویند که 
ویروس  دو  از  ترکیبی  از  ویروس  این  شاید 
نزدیک به هم و سپس یک جهش ژنتیکی 

مهندسی شده، ساخته شده باشد.
جزئیات  ویژه  به  و  گمانه زنی ها  این  اما 
نهفته در آن، استدالل های مخالف متعددی 
بینش  به  توجه  با  است.  برانگیخته  را 
در  باید  که  مهم   نکته  یک  داروین،  چارلز 
این  گرفت  مدنظر  تکامل  و  زیست شناسی 

باشد  شده  انسان  به  سارس-کو-2  سرایت 
چه؟ از زمان شیوع سارس )بیماری تنفسی 
اوایل  در  بود(  »سارس-کو«  آن  عامل  که 
زیرگونه های  باالی  ظرفیت   ،2000 دهه 
کروناویروس در ایجاد همه گیری، دانشمندان 
به  کرونا  ویروس های  بود.  کرده  نگران  را 
خاصیتی  همان  این  و  واگیردارند  شدت 
است که آن ها را موردتوجه ویژه محققان در 
ووهان قرار داده بود. اگر ثابت شود محققانی 
تهدیدات  با  مقابله  تحقیق شان  هدف  که 
زیرگونه های کروناویروس بوده، باعث سرایت 
شده اند،  انسان ها  به  گونه ها  آن   از  یکی 
صورت  به  کووید19  همه گیری  ماجرای 

عمیقا آزاردهنده ای آیرونیک خواهد شد.
مراکز  از  بیماری زا  عوامل  یا  پاتوژن ها 
آن ها  روی  که  آزمایشگاه هایی  و  تحقیقاتی  
مکررا  نگران کننده ای  طرز  به  می کنند،  کار 
به بیرون از این نهادها فرار می کنند. آخرین 
نشت  نتیجه  در  آبله،  اثر  بر  ثبت شده  مرگ 
آزمایشگاهی پاتوژن این بیماری در انگلیس 
ویروس سارس-کو که  بود.  در سال 1978 
دو  در  بیماری سارس می شود،  ایجاد  باعث 
سنگاپور  در  بار  یک   ،2003 سال  در  مورد 
فرار کرد.  آزمایشگاه  از  تایوان  بار در  و یک 
همچنین این ویروس در دو مورد جداگانه در 
از آزمایشگاهی در بیجینگ به  سال 2004 
بیرون نشت کرد. در دسامبر 2019 بیش از 
100 دانشجو و کارمند در دو مرکز تحقیقاتی 
کشاورزی در »النژو«، با شیوع بیماری »تب 
و  است  باکتریایی  بیماری  یک  که  مالت« 
معموال از دام به انسان منتقل می شود، بیمار 

شدند.
همچنین در یک مورد به شدت نگران کننده 
آنفوالنزای   است،  شده  مشخص  حاال  که 
در   1977 سال  در  که  )خوکی(   h1n1
در  آزمایشگاهی  از  شد،  پخش  جهان 
شمال شرق آسیا )و احتماال یا در چین یا در 
روسیه( نشت کرده بوده. در آن زمان برخی 
از دانشمندان غربی به این مسأله مشکوک 
یا  و  چین  اینکه  ترس  از  احتماال  اما  بودند 
کنترل  برای  جهانی  تالش های  از  روسیه 
آنفوالنزا عقب نکشند یا هم از ترس واکنش 
را  خود  صدای  ویروس شناسی،  علیه  منفی 
زیستی  امنیت  از  حرف  وقتی  نکردند.  بلند 
خطر  کاهش  برای  پیش گیرانه  اقدامات  یا 
انتقال ویروس یا بیماری های عفونی می شود، 
خیلی  ووهان  ویروس شناسی  انستیتوت 
خوش نام نیست. گفته می شود دیپلمات های 
امریکایی که در سال 2018 از این انستیتوت 
موضوعات  که  دادند  گزارش  کردند،  بازدید 
دارد.  وجود  آزمایشگاه  این  در  قابل نگرانی 
آن ها مشخصا به تدابیر ایمنی این آزمایشگاه 
کرونا  ویروس های  روی  مطالعه  با  رابطه  در 
داشتند.  اشاراتی  همه گیری  شیوع  خطر  و 
در ماه فبروری 2020 در اقدامی که به نظر 
نگرانی حکومت چین  از  برخاسته  می رسید 
درباره وضعیت این آزمایشگاه ها باشد، وزارت 
علوم و فناوری چین قوانین جدیدی را صادر 

اکونومیست 
مترجم: جلیل پژواک

»سارس- که  آلودگی ِ  زنجیره  دارد  امکان 
کرد،  پخش  جهان  سراسر  به  را  کو-2« 
زمانی  جدید،  بیماری های  بیشتر  همچون 
میزبان  از  ویروس  که  باشد  شده  شروع 
بازاری،  یا  غاری،  مزرعه ای،  در  حیوانی 
انسان  میزبان  به  واسطه  بدون  را  خودش 
رساند. همچنین امکان دارد که این زنجیره 
چین  حکومت  آزمایشگاه های  از  یکی  از 
جانب  از  احتمال  دو  این  باشد.  شروع شده 
کووید19  همه گیری  که  کسانی  بسیاری 
رسمیت  به  دیری ست  می کنند،  مطالعه  را 
دو  امکان پذیربودن  اما  است.  شده  شناخته 
یک  به  هردو  که  نیست  معنا  این  به  چیز 

اندازه محتمل اند.
طی بیشتر ماه های سال 2020 دانشمندان و 
رسانه ها تمایل داشتند احتمال نشت ویروس 
احتمال  یک  را  آزمایشگاه  از  کووید19 
ویروس  این  سرایت  احتمال  و  ناچیز  بسیار 
را  حیوان  و  انسان  روزمره  تماس  طریق  از 
به مراتب محتمل تر بدانند. حاال این نگرش 
»تدروس  مارچ  ماه  در  است.  کرده  تغییر 
جهانی  سازمان  رییس  گبریسیوس«،  آدنوم 
از  ویروس  نشت  فرضیه  که  گفت  بهداشت 
آزمایشگاه هنوز به اندازه کافی ارزیابی نشده 
جو  رییس جمهور  می،   26 تاریخ  در  است. 
که  امریکا،  اطالعاتی  سازمان های  به  بایدن 
آزمایشگاهی  نشت  تئوری  مورد  در  هنوز 
بیشتر  که  داد  دستور  نرسیده اند،  نتیجه  به 

تالش کنند.

ویروس ها؛ استادان فرار از آزمایشگاه
یک  از  سارس-کو-2  ویروس  می گویند 
بازار ماهی و حیوانات در شهر ووهان چین 
فروش  و  خرید  بازارهای  است.  شده  پخش 
تجارت  نیز  و  چین  در  وحشی  حیوانات 
پرندگان وحشی، موش صحرایی، پنگولین ها 
و کرگدن ها که در واقع این بازارها را تأمین 
زمینه  که  است  جوشانی  دیگ  می کند، 
حیوان  میزبان  از  ویروس  سرایت  برای  را 
 2010 دهه  در  می کند.  فراهم  انسان  به 
مطالعه ای در ویتنام نشان داد که حیوانات 
برای  بازار  یا  به رستوران  انتقال  حتا هنگام 
فروش، از یک دیگر ویروس های خانواده کرونا 
را می گیرند؛ بنابراین دلیلی وجود ندارد که 
و  بازارها  تدارکاتی  زنجیره  های  کنیم  فکر 
ویتنام  مال  از  سالم تر  چین  رستوران های 
آنچه  در  گذشته،  سال  فبروری  در  باشد. 
رسمیت  به  برای  اقدامی  می رسید  نظر  به 
و  زنجیره ها  این  در  موجود  خطر  شناختن 
مصرف  و  فروش  خرید  چین  باشد،  بازارها 
گوشت حیوانات وحشی را ممنوع اعالم کرد. 
این یک گام بزرگ و پرهزینه برای بیجینگ 

بود.
نشت  از  نگرانی ها  به  اول  مرحله  در  آنچه 
موقعیت  زد،  دامن  آزمایشگاه  از  کووید19 
در  بازار  این  بود.  ووهان  بازار  جغرافیای  و 
ویروس شناسی  »انستیتوت  کیلومتری   12
جهانی  مرکز  یک  که  شده  واقع  ووهان« 
کرونا  ویروس های  مورد  در  تحقیق  برای 
بازار  این  متری   500 در  همچنین،  است. 
»مرکز کنترل و پیش گیری  از بیماری های« 
ووهان واقع شده است که روی ویروس های 
امکان  می کند.  کار  خفاش   بدن  در  کرونا 
این  از  یکی  کارمندان  یا  کارمند  یک  دارد 
آزمایشگاه ها به ویروس کرونای تحت مطالعه 
در آزمایشگاه آلوده شده باشد و سپس این 
منتقل شده  آزمایشگاه  از  خارج  به  ویروس 
ویروس  که  دارد  امکان  همچنین،  باشد. 
دیگر،  حیوان  یا  خفاش  یک  از  مستقیما 
کارهای  جریان  در  یا  آزمایشگاه  داخل  در 
به  آزمایشگاه ها  این  پژوهش گران  میدانی 
کارمندان  از  یکی  باشد.  منتقل شده  انسان 
در  بیماری ها  پیش گیری  و  کنترل  مرکز 
ووهان، به خاطر اشتیاقی که به جمع آوری 
خفاش های  بدن  در  موجود  ویروس های 

وحشی دارد، شناخته شده است.
اگر واقعا یکی از این دو اتفاق فرضی باعث 

انواع  می تواند  طبیعی«  »انتخاب  که  است 
ظرافت ها را به خود بگیرد و در نظر کسانی 
که در قدم اول به وجود یک طراح ]در مورد 
کووید19، سازنده ویروس[ باور دارند، شواهد 
این  در  انسانی  هوش  دخالت  از  انکارناپذیر 

فرایند، معلوم شود.
چه  بیماری  این  گسترش  با  مرتبط  شواهد 
می گوید؟ براساس گزارش گاردین، هنگامی 
بن  »پیتر  بهداشت  جهانی  سازمان  که 
امبارک« را در جوالی سال 2020 به چین 
فرستاد، او گزارش داد که چینی ها »از نظر 
مطالعات اپیدمیولوژیک... در مورد ووهان از 
ماه جنوری 2020 تاکنون کار چندانی انجام 
نداده اند.« برخی از روی این گزارش استنباط 
می کنند که چین به دنبال شناسایی منشأ 
ویروس نبوده است، زیرا از قبل می دانسته. 
برخی دیگر استنباط می کنند که شاید چین 
دنبال  به  احتمالی،  پاسخ  از  ترس  دلیل  به 

منبع ویروس نبوده است.
این سردی چین، بر شک و تردیدها در مورد 
نشت آزمایشگاهی ویروس افزوده است. یکی 
از دالیل آن این است که درباره انتقال این 
ویروس از حیوان به انسان شواهد محدودی 
مدرکی  واقع  در  هیچ کس  است.  شده  ارائه 
نیافته که به صورت واضح نشان دهد ویروس 
منتقل  انسان  به  خفاش  از  سارس-کو-2 
شده باشد. وقتی داستان نشت آزمایشگاهی 
ویروس پیوسته جلب توجه  کند و از سوی 
دیگر، داستان انتقال ویروس از دام به انسان 
می کنند  احساس  مردم  طبعا  بماند،  ساکت 
کووید19  آزمایشگاهی  نشت  تئوری  که 
نیست.  منطقی  این  اما  است.  محتمل تر 
درست است که در سال 2003 جهان خیلی 
سریع منشأ سارس را شناسایی کرد، اما لزوما 
هر  منبع  شناسایی  که  نیست  معنا  این  به 

ویروسی می تواند خیلی سریع انجام شود.
برخی از داده ها درباره شیوع اولیه کووید19 
در میان انسان ها هنوز وجود ندارد و برخی 
دیگر به آسانی در دسترس نیست. مقامات 
جهانی  سازمان  بازدید  جریان  در  چینی 
بهداشت از این کشور در اوایل سال جاری، 
ارائه  برای  سازمان  مقامات  درخواست 
به  اولی  مورد  اپیدمیولوژیک 174  داده های 
ثبت رسیده ابتال به کووید19 در شهر ووهان 

در دسامبر 2019 را رد کردند.
اولیه  موارد  همه  است.  حیاتی  داده ها  این 
بازار  بود.  نگرفته  نشأت  بازار  از  کووید19 
در  بلکه  نبوده  ویروس  منشأ  شاید  ووهان 
ویروس  آن  در  که  باشد  بوده  جایی  واقع 
باعث می شود  نظریه  این  است.  تکثیر شده 
ویروس  احتمالی  منابع  که جستجوی سایر 
داده های  نیازمند  کار  این  و  باشد  ضروری 
ابتال  اولیه  موارد  تک تک  مورد  در  جداگانه 
دوایر«،  »دومینیک  است.  کووید19  به 
به  آن زمان  در  استرالیایی  میکروبیولوژیست 
نبود داده در  ژورنال گفت که  استریت  وال 
مورد موارد نخستین ابتال به کووید19 به این 
معنا است که تیم سازمان جهانی بهداشت 
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به طور  و  شده  رانده  نیز  تصمیم گیرنده 
به وضعیت  توجه  با  هدفمند حذف شده اند. 
استثنایی هزاره ها در شرایط کنونی، حکومت 
اگر  غنی  رییس جمهور  شخص   و  افغانستان 
عمال در حذف و کشتار سیستماتیک هزاره 
نقش ندارند، به طور ضمنی به بخشی از پروژه 

حذف و کشتار هزاره ها کمک می کنند. 

کشتار  این  در  دولت  مسئولیت  و  نقش 
هدفمند

از  صیانت  و  همگانی  امنیت  تأمین  توانایی 
جان و مال شهروندان از جمله دالیل وجودی 
دولت ها  می رود.  به حساب  ملی  دولت  یک 
تابعان  به عنوان  ملی،  مسئولیت های  برعالوه 
دایمی نظام بین الملل نیز مطرح هستند و بر 
بین المللی  و حقوق  بین الملل  مبنای حقوق 

هم دستی  و  همکاری  اتهام  مظان  در  دولت 
چشم پوشی  یا  و  شورشیان  و  تروریستان  با 
امنیت  تأمین  قبال  در  مسئولیت شان  از 
چشم پوشی  باشند.  داشته  قرار  شهروندان 
از  برخی  که  است  معنا  این  به  از مسئولیت 
نهادها و ارکان دولتی متعهد بر تأمین امنیت، 
صیانت و حفاظت از شهروندان آسیب پذیر در 
مقابل رفتار و عملکرد شورشیان و تروریستان 
و  وظیفه  انجام  در  دالیلی  به  اما  هستند، 

مسئولیت  شان کوتاهی می کنند. 
حکومت  و  دولت  موضوع،  این  به  توجه  با 
امنیت  تأمین  قابل  در  نه تنها  افغانستان 
اقلیت های مذهبی و قومی کوتاهی می کند، 
در  حکومت  مسئولین  مواردی  در  بلکه 
راستای منافع گروه های تروریستی نیز حرف 
شخص  چنان که  می کنند.  عمل  و  می زنند 

شهری در غرب کابل در حالی  اتفاق می افتد 
دانش آموزان  قبل  هفته  چند  همین  که 
مکتب سیدالشهدا در دشت برچی که عموما 
دختران خردسال بودند، با انفجارهای پی هم 
و  است  گم  هنوز  »شکریه«  کشته  شدند. 
معلوم نیست انتحار یا انفجار با تن نازک این 

کودک چه کرده  است. 

حذف و کشتار هدفمند هزاره ها
رخ  ما  نزدیکی  در  حادثه  که  روزی  فردای 
بسیاری  نیز  دیگر  مشابه  انفجار  دو  داد، 
نوع  این  واکنش ها  کشاند.  مرگ  کام  به  را 
این حمالت  بسیاری  است.  حمالت مختلف 
را کشتار و حذف هدف مند هزاره ها می دانند. 
و  دانشگاه  استاد  احمدی،  محمدامین  دکتر 
افغانستان  دولت  مذاکره کننده  هیأت  عضو 
خونین  رویداد  این  به  واکنش  در  طالبان  با 
حمالت انفجاری بر موترهای کاستر و تونس 
ادامه  در  که  است  نوشته  کابل،  غرب  در 
هدف  یک  نیز  حمله  این  گذشته،  حمالت 
کامال غیرنظامی از گروه قومی خاص را هدف 
قرار داده است: »لذا این تئوری را که هزاره ها 
کشتار  هدف  خود  مذهب  و  قومیت  به دلیل 
سیستماتیک اند، بیش از پیش تقویت کرد.« 
تئوری حذف و کشتار سیستماتیک هزاره ها 
در افغانستان زمانی قطعی تلقی می شود که 
گروه های  از سوی  قرارگرفتن  برعالوه هدف 
این  طالبان،  و  داعش  مثل  تروریستی 
مورد  نیز  افغانستان  حکومت  سوی  از  مردم 
بی توجهی و بی مهری قرار می گیرند. هزاره ها 
حذف  هدف  عمال  که  قومی  گروه  به عنوان 
تروریستی  گروه های  سیستماتیک  کشتار  و 
دیگر  از سوی  دارند،  قرار  بین المللی  و  ملی 
دولتی  ساختارهای  از  سیستماتیک  به طور 
به  و  شده اند  حذف  نیز  امنیتی  نهادهای  و 
حاشیه رفته اند. فعال هزاره ها در هیچ یک از 
نهادهای امنیتی و ساختارهای تصمیم گیرنده 
حضور واقعی و حتا سمبولیک ندارند و عمال 
بنابراین  است.  کوتاه  همه جا  از  دست شان 
تروریسم  دیو  برابر  در  می توانند  چگونه 
محافظت  خود  جان  از  بین المللی  و  ملی 
و  امنیتی  نهادهای  از  درحالی که  کنند، 

حادثه  که  روزی  کابل،  ناامنی  آشوب  در 
روز  یک  مردم  نظر  از  ندهد،  رخ  امنیتی 
روز  یک  پایان  در  می رود.  به حساب  عادی 
جوزا  یازدهم  سه شنبه شب،  کابل،  در  عادی 
سرکاریز  ساحه ی  از  دوستانم  با  درحالی که 
غرب کابل می گذشتیم، صدای انفجار بزرگ 
را شنیدیم. در یک قدمی حادثه بودیم. مردم 
معمول  طبق  شدند.  سراسیمه  محل  در 
به  تا  می رفتند  انفجار  محل  به سوی  برخی 
زخمی ها کمک کنند و شماری هم از ساحه 
در  اخیرا  که  بعدی  انفجار  از  ترس  به دلیل 
انفجاری  و  انتحاری  رویدادهای  از  بسیاری 
دوستانم  و  من  می شدند.  دور  افتاده،  اتفاق 
نمی توانستیم برگردیم به محل حادثه، شلوغ 
شده بود و موترهای زیادی در حال دورشدن 
از محل حادثه بودند. ما هم ترجیح دادیم تا 
دور  انفجار  محل  از  را  خود  پس کوچه  ای  از 

کنیم. 
چه  هدف  بار  این  که  نبود  روشن  آغاز  در 
مثل  که  داشتیم  یقین  اما  است،  کسی 
همیشه قربانیان مردم هستند. فکر می کردیم 
چند  با  که  باشد  پولیسی  مقام  هدف  شاید 
راه  چهار  از  پیش  دقیقه  چند  تعقیبی  موتر 
شهید از مقابل ما گذشته بود. پس از گذشت 
اجتماعی  شبکه های  طریق  از  دقیقه   چند 
نوع  موتر  یک  انفجار  هدف  که  شد  روشن 
کاستر مسافربری داخل شهری بوده که مردم 
عادی را از مرکز شهر به سمت دشت برچی 
انفجار  از  دقیقه  چند  از  پس  می داد.  انتقال 
اول، انفجار دوم نیز در همان ساحه رخ داده 
بود و هدف انفجار دوم نیز موتر نوع کاستر 

بود که هدف و قربانی مردم کارگر بودند. 
نوع  موتر  دو  بر  حمله  انفجاری  رویداد  در 
کاستر در ساحه سرکاریز، بیشترین قربانیان 
مردم عادی و غریب کار از گروه قومی خاص، 
روز  یک  از  پس  که  بودند  هزاره ها  یعنی 
امید  به  را  شب  کابل،  خیابان های  در  کار 
گذراندن با فامیل به سوی خانه می رفتند، اما 
هدف انفجارهای هدفمند قرار گرفتند و برای 

همیشه چشم از زندگی بستند. 
حمله انفجاری بر دو موتر کاستر مسافربری 

بشردوستانه، دولت های ملی مسئولیت تأمین 
امنیت و حفظ جان و مال شهروندان شان را بر 
عهده دارند. بر مبنای ماده چهارم پیش نویس 
از  گریز  برای  بین الملل،  حقوق  کمیسیون 
بین المللی  حقوق  و  بین المللی  مسئولیت 
ویژگی های  نمی توانند  دولت ها  بشردوستانه، 
مطرح  را  سیاسی  دشواری های  و  سازمانی 
که  نمی پذیرد  بین الملل  حقوق  زیرا  کنند. 
یا  داخلی  اداری  تقسیمات  به دلیل  دولتی 
بین المللی  مسئولیت  از  سیاسی  مالحظات 

خود شانه خالی کنند. 
و  تروریستان  آن  قلمرو  در  که  دولت هایی 
از  بسیاری  در  می کنند،  فعالیت  شورشیان 
تروریستان و  و عملکرد  رفتار  موارد مسئول 
به خصوص  می روند.  به حساب  نیز  شورشیان 
ارکان  و  نهادها  از  برخی  که  شرایطی  در 

نقشومسئولیتدولتدرکشتارهایهدفمندچیست؟

در یک قدیم حادثه، در آشوب انامین کابل
عباس عارفی

خشونت های جدید، زخمی سازی روح و روان 
جمعی جامعه است. حمله کور و تروریستی 
به  اهل البیت  مسجد  مقابل  شب  چهارشنبه 
موتر مسافران و مردم عادی که از خستگِی 
بودند،  خانه هایشان  روانه ی  روزانه شان،  کار 
مشخص  حمالت  است.  مسأله  این  مصداق 
محرومترین  از  که  هزاره ها  به  هدفمند  و 
هستند  افغانستان  در  اجتماعی  گروه های 
نیز در همین راستا قابل بررسی است. آنچه 
این  درباره  را  آن  ابعاد  و  این خشونت ها  که 
جنایتی  می کند،  متفاوت  اجتماعی  گروه  
همواره  گذشته  سال   20 طول  در  که  است 
علیه »هزاره ها« تکرار شده است. و همچنین 
جنایات  این  علیه  بین المللی  و  ملی  سکوت 
و  خشونت  جریان  عادی سازی  معنی  به  که 

تأیید آن قلمداد می شود. 

بازتولید چرخه خشونت در  عامل مهمی در 
سه دهه گذشته اند. نوع خشونت و َشری را 
که ما در حال تجربه آن هستیم، نمی توان با 
و  گستردگی  موجود،  هنجارهای  از  بسیاری 
کرد. خشونت  تحلیل  و  تجزیه  را  آن  شدت 
قربانیان  بیشترین  عادی،  مردم  که  َشری  و 
آن به  شمار می آیند. انفجارهای دوم و گاهاً 
انفجار  از  پس  تروریستی  گروه های  سوم 
به  می کنند  تالش  که  کسانی  میان  در  اول 
قربانیان حادثه کمک کنند، حاوی این پیام 
از  فراتر  آنها  که  است  عامالن خشونت  مهم 
مرزهای ارزش های اخالقی، دینی، انسانی و 

آنچه که تصور می کنیم، عمل می کنند.   
صورت  به  ما  جامعه  در  خشونت  چرخه 
دگردیسی  و  بازتولید  حال  در  فزاینده ای 
عمده  هدف  می رسد  به نظر  است. 

رادیکال  شر  فهم ناپذیری  پیامدهای  باشد. 
رادیکال  شر  وقوع  می رود.  فراتر  نیز  این  از 
می تواند هم انسان را از »کنش« بازدارد، هم 
امید به آینده را از میان ببرد و هم انسان را از 
پذیرش جهان و زیستن در آن به مثابه جایی 

چون خانه ی خود بازدارد. 
شر رادیکال آن عملی است که آن قدر وزن 
شرارت آن سنگین است که تعیین مجازاتی 
کیفری  چون  و  نیست،  ممکن  آن  برابر 
آن  بخشش  کند،  را  آن  کفایت  که  نیست 
شّر  ماهیت  آرنت،  دید  از  ندارد.  معنایی  نیز 
رادیکال چندان شناخته نیست »حتی برای 
ما که در معرض یکی از طغیان های نادر آن 
می دانیم  تنها  بوده ایم.  عمومی  ساحت  در 
جرائمی  چنان  مجازات  به  قادر  نه  ما  که 
هستیم و نه بخشش آن، و این که آن جرائم 
از ساحت شئون آدمی و ظرفیت های قدرت 
وی فرامی روند، و هر کجا ظهور کنند هر دو 

آن ها را به نحوی بنیادی نابود می سازند.«.
شکی نیست که گروه طالبان و سایر گروه های 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  صورت  به  بنیادگرا 
داده های  تولید  در  مهمی  عامل  و  منشاء 
خشونت آمیز و جنگ در افغانستان به  شمار 
این  بیان  با  تنها  نمی توانند  آنها  می آیند. 
جمله که ما در حمله مذکور نقشی نداشتیم 
نمی گیریم،  برعهده  را  آن  مسئولیت  و 
که  خشونت هایی  سنگینی  از  را  خود  دامن 
افتاد  خواهد  اتفاق  یا  و  است  افتاده  اتفاق 
دهه  سه  طول  در  طالبان  گروه  کنند.  پاک 
گذشته عامل مستقیم کشتار و خشونت در 
افغانستان بوده اند. آنها با استفاده از ابزارهای 
ایدئولوژیکی که در اختیار دارند نه تنها عامل 
گسترش خشونت در جامعه بوده اند بلکه در 
قداست زدایی از مفهوم خشونت نیز سهم قابل 
توجهی داشته اند. آنها با ساخت پلت فرم هایی 
»شهادت«،  مؤمن«،  و  »کافر  دو گانه  نظیر 
 ... و  »تکلیف«  »جهاد«،  خدا«،  در  »مبارزه 
در ساده سازی و معنازدایی از خشونت، نقش 
پرسش  مهمترین  داشته اند. شاید  به سزایی 
عامل  طالبان،  گروه  که  َشری  مقابل  در 
را  آن  می توان  آیا  که  است  این  بوده اند  آن 

حسین علی کریمی

دارای  خشونت  صلح،  جامعه شناسی  در 
دغدغده ی  همواره  است.  ویژه ای  اهمیت 
است  بوده  موضوع  این  صلح  جامعه شناسان 
از  برخی  در  نزاع  و  خشونت  سطح  چرا  که 
کشورها نسبت به جوامعی که در صلح زندگی 
می کنند، بیشتر است. دالیل این خشونت ها 
چیست؟ و چه مکانیزم هایی برای شناخت و 
پس  دارد؟  وجود  وضعیت  این  از  برون رفت 
مورد  خشونت  مفهوم  دوم  جهانی  جنگ  از 
گرفت.  قرار  انسا ن شناسان  بسیاری  توجه 
و  در شناخت  عمده ای  نقش  جامعه شناسان 
ساخت تئوری هایی که بتوانند ابعاد و زوایای 

این موضوع را فهم کنند، داشتند. 
و  ابعاد  مطالعه  صلح،  جامعه شناسان  برای 
این  مستعد  جوامع  در  خشونت  ویژگی های 
است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  مسأله 
ضد  قوانین  و  صلح  ادبیات  که  همچنان 
جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توسعه پیدا 
کردند، به موازات آن تروریسم و سازوکارهای 
پیدا  فزاینده ای  رشد  نیز  آن  خشونت طلب 
کرده است. خشونت و مکانیزم های آن زمانی 
نگران کننده و ترس آور است که داده های آن 
از میزان مشخصی عبور کنند. در واقع داده ها 
را  خشونت  که  می شوند  نگران کننده  زمانی  
در  کنند.  روزمره  و  عادی  امری  به  تبدیل 
صورت وقوع رویداد های خشونت آمیز، تبعات 
آن برای جوامع دشوار و جبران ناپذیر است. 
جامعه  در  را  آن  می تواند  خشونت  استمرار 
نهادینه سازد. جامعه ای که خشونت را بجای 
گفت وگو انتخاب کند، تصور آینده اش دشوار 

و تاریک است. 

َشر رادیکال
رادیکال«  »شر  برابر  در  ما  هولوکاست  با 
قرار می گیریم. شری که قابل فهم نیست و 
»همه ی معیارهایی که تاکنون می شناختیم 
را نقض می کند.«.  اگر شر رادیکال، بر خالف 
ادراک  پاافتاده، ورای  شرهای عادی و پیِش 
جبران ناپذیری  بر  عالوه  پس  است،  انسانی 
آن، علی القاعده، قابلیت عفو نیز نباید داشته 

َشر  اینکه  به  توجه  با  نامید؟  رادیکال«  »َشر 
مردم  کودکان،  زنان،  آنان  توسط  تولید شده 
و مذهبی که هیچ  قومی  گروه های  و  عادی 
را هدف  نداشته اند  منازعه  نقشی در جریان 
قرار می دهد و شدت و حجم آن وسیع است 
نیست،  فهم  قابل  معنا  یک  به  نهایت  در  و 
می توان َشر برخاسته از سوی آنان را رادیکال 
که  آنالیز  و  فهم پذیری  ورای  َشری  نامید. 
برخاسته از ماهیت رادیکال این گروه است. 

بازتولید چرخه خشونت و َشر 
نشان  افغانستان  در  خشونت  داده های 
می دهد که خشونت فراتر از نرم های اخالقی، 
انسانی و دینی در حال بازتولید و عمل کردن 
به  منحصر  تنها  داده ها  این  افزایش  است. 
آنها  اما  نمی شود.  طالبان  بنیادگرای  گروه 

زنان در بیشتر والیات دسترسی مستقیم به بازار ندارند. 
محصوالت زنان از سوی مردان به بهای ناچیز خریداری شده 
و توسط مردان به بازار عرضه می شود. زنان تجارت پیشه و 
صنعت کار به ویژه در والیات و روستاها بنابر محدودیت های 

تحصیلی و آموزشی آگاهی کافی درباره ی بازاریابی نیز ندارند. 

پاکستان به کرات 
ثابت کرده که نیت ها و 
اهداف شوم، مخرب و 
ویرانگری در خصوص 
افغانستان دارد. اما 
باز هم شیطانی بودن 
نوع نگاه و رویکرد و 
دخالت های اسالم آباد 
در امور افغانستان، 
چیزی از تعیین کنندگی 
و اجتناب ناپذیربودن 
گفت وگو و در نهایت 
توافق با این کشور 
نمی کاهد.

عادی سازی رش رادیکال در فرایند استیالی قومیت و قدرت؛ 

معنازدایی از مفهوم خشونت
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بشری«  »جنایت  به  تعبیر  تنها  حادثه  این  از  و  نکردند  استفاده 
کردند.

به نظر می  رسد که دولتمردان کشور به دالیل سیاسی نمی خواهند 
که طالبان به  عنوان عامالن نسل  کشی و پاکسازی قومی در کشور 

شناخته شوند.
هنوز هیچ  هزاره،  و سیاسی  تحصیل کرده  نسل  به دلیل کم کاری 
تا قتل  عام هزاره  ها  افغانستان ملزم نشده است  از دولت های  یک 
رسمیت  به  نسل  کشی«  »جرم  به  عنوان  عبدالرحمان  زمان  در  را 
پذیرفت.  نخواهد  به راحتی  نیز  غنی  اشرف  دکتر  حتا  بشناسند، 
تعهد  »تداوم  حقوقی  اصل  و  متحد  ملل  کنوانسیون  مطابق  زیرا 
زمان«  مرور  »قاعده  تابع  نسل  کشی  جرم  قوانین«  و  حکومت  ها 

نمی  شود.
با استفاده از همین قاعده حقوقی است که ارامنه بر جرم نسل  کشی 
خالفت عثمانی در جنگ جهانی اول پرونده حقوقی را از سال  ها 
پیش ترتیب داده و برخی کشورها از جمله امریکا آن را به رسمیت 
شناخته است. بر حسب »قاعده جانشینی دولت ها« با پذیرش این 
این که  شبیه  بپردازد.  غرامت  ارامنه  به  باید  اردوغان  دولت  ادعا، 
حکومت فعلی افغانستان به سبب همین قاعده، از هزاره  ها در برابر 
هزاره های  به  حداقل  و  کند  عذرخواهی  عبدالرحمان  نسل  کشی 
زمین  عبدالرحمان،  زمان  در  کوچ  اجباری شان  قبال  در  ارزگان، 

توزیع کنند.
طرح حقوقی موضوع نسل  کشی هزاره ها اگر از جانب نخبگان علمی 
و سیاسیون هزاره عملی شود، توجه جامعه جهانی را به این قوم 
به  عنوان »گروه اجتماعی در معرض پاکسازی قومی« جلب خواهد 

کرد و برای حمایت و تأمین امنیت آنان همکاری خواهد کرد.
دقیقا چیزی که در سالیان متمادی ما نتوانستیم ناتو و آیساف و 
امریکا را متقاعد کنیم که غرب کابل و هزاره ها در جلریز، بهسود، 
غزنی و دیگر مناطق، در معرض نسل  کشی قرار دارند و نیروهای 
جا  آن  در  را  خود  امنیتی  فعالیت های  از  بخشی  باید  بین المللی 
متمرکز کند و یا به ایجاد برخی قرارگاه های نظامی و یا قل اردو در 

مناطق هزاره جات کمک کنند.
نیکلسون،  توماس  جوزا،   13 پنج شنبه  روز  به تازگی  هم،  این  با 
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان با نشر تویت رسمی تصریح 
کرد که کشتار »هزاره ها« باید متوقف و جرایمی که صورت گرفته 

است، بررسی شود.
بی سابقه  نوع خود  در  اروپا  اتحادیه  از  نمایندگی  به  واکنش  این 
است و اگر به صورت فنی تقویت رسانه ای شود و در سمینارهای 
برای  مساعد  زمینه ای  یک  به  تبدیل  گردد،  علمی  بحث  علمی 
طرح حقوقی »نسل  کشی هزاره ها« می گردد. حتا می  شود در یک 

کنفرانس، خود وی را نیز دعوت کرد.
به صورت  و  بود  بی سابقه  خود  نوع  در  سیدالشهدا  مکتب  فاجعه 
بی سابقه عالوه بر واکنش های بین المللی باعث شد که واکنش های 
ابراز  کنار  در  که  طوری  باشد،  داشته  پی  در  را  داخلی  عمیق 
انزجارهای عمومی تاکنون چندین نشست های علمی در این مورد 

در داخل و خارج کشور برگزار شده است.
این نشست ها و تحلیل ها هرچند علمی و عمیق، ولی بدون رویکرد 
استراتژیک برگزار شدند. بهترین کار، هدایت این تالش های علمی 
و  قوانین  در  هزاره  ها  نسل  کشی  حقوقی  پرونده  تدوین  به سوی 

جامعه جهانی است.
این کار بزرگ سخت است، ولی به دلیل وضعیت موجود و نمونه های 
مشابه، امکان پذیر است و مسئولیت تاریخی و امروز ما نیز می  باشد.

آشوری ها،  نسل کشی  ارمنی ها،  نسل کشی  یونانیان،  نسل کشی 
بوسنی،  نسل کشی  یهودیان،  نسل کشی  رواندا،  نسل کشی 
از  و نسل کشی کامبوج  ایزدی ها، نسل کشی روهینگیا  نسل کشی 

جمله پرونده های حقوقی نسل  کشی معاصر هستند.
در داخل افغانستان نیز برخی نهادهای رسمی راجع به کشتارها و 
قتل عام های اخیر تحقیقات معیاری انجام داده است که از جمله 
کار معیاری و جامع اداره دادستانی کل )لوی سارنوالی( افغانستان 
را راجع به قتل عام میرزاولنگ )14 اسد 1396( می  توان نام برد و 

از آن استفاده کرد.

سید آصف حسینی

که  باشیم  متوجه  تا  می کنم  آغاز  دیباچه  این  با  را  کالم  عمدا، 
قربانیان فاجعه در دیگر کشورها، چگونه زیست و تالش کرده  اند 
تا اگر بتوانند مردمانی هم سرنوشت خود را از مرگ جمعی رهایی 
دهند. رافایل لمکین، استاد حقوق و وکیل لهستانی یهودی تبار، 
خود به  عنوان یک قربانی و وارث نسل  کشی یهودیان، برای اولین 
بار اصطالح حقوقی »نسل  کشی« را بنیاد نهاد. او واژه  ی نسل کشی 

را از genos )قبیله، نژاد( و cide )کشتن( اقتباس کرد.
اول  جهانی  جنگ  در  آلمان ها  توسط  رافایل  پدر  مزرعه  و  خانه 
طعمه توپخانه شد و اعضای خانواده به جنگل پناه بردند. ساموئیل، 
در  سینه پهلو  بیماری  به  دچارشدن  به دلیل  رافایل  برادر کوچک 
جنگل جان داد، اما رافایل با الیاس، برادر دیگرش، جان به سالمت 
بردند. این یهودی زاده بعدا حقوق خواند، به 9 زبان دنیا مسلط شد 

و چهارده زبان دیگر را در حد خواندن و نوشتن یاد گرفت.
به  برای  زندگی اش  روزهای  آخرین  تا   1933 سال  از  او 
رسمیت شناختن »محکومیت نسل  کشی و مجازات آن« تالش های 

پیوسته و خستگی ناپذیر را انجام داد.
قانونگذاری  کمیته  ی  دبیر  به  عنوان  او  میالدی   1933 سال  در 
جمهوری لهستان برای پیشنهادکردن تحریم جرم نسل کشی در 
صدد شرکت در جلسه  ی پیمان ملت ها در مادرید برآمد، ولی در 
بازداشت.  جلسه  این  در  از شرکت  را  او  رییس اش  آخر  لحظه  ی 
هرچند که او با زیرکی اظهارات خود را به طور مکتوب پیشاپیش 

فرستاده بود، لیکن بازهم در آرزویش ناکام ماند.
رافایل در ده سال آخر زندگی اش کتاب ها و مقاالت ارزشمند در 
موضوع نسل  کشی، مجازات و جلوگیری از آن، نوشت و کشورها 
را برای مجازات و جلوگیری از جرایم نسل  کشی تشویق کرد. او 
در آخرین سال های زندگی اش، در یک آپارتمان در نیویورک در 

فقر زندگی می کرد.
در زمان مرگ، رافایل جدا از کارهای دیگرش، دو اثر ناتمام باقی 
و  نسل کشی  مطالعه  بر  »مقدمه ای  از:  بودند  عبارت  که  گذاشت 
تاریخ نسل کشی« در سه جلد و همچنین تحلیلی به حجم یک 

کتاب از جنایات جنگی نازی ها در نورنبرگ.
خالصه ای از تالش رافایل را به این دلیل یادآوری کردم تا میزان 
تالش و انگیزه ی درس خوانده های رشته حقوق جامعه خود یعنی 
اخیر  قرن  از یک  بیش  در  نسل  کشی  قربانی  به  عنوان  را  هزاره ها 

کشور، بتوانیم تصور کنیم.
به  رافایل  تالش های   1948 دسامبر  در  سرانجام  هرحال،  به 
قطعنامه  ی  متحد  ملل  سازمان  اساس  این  بر  رسید.  موفقیت 
را  نسل کشی  جنایات  مجازات  همچنین  جلوگیری،  و  پیشگیری 

به تصویب رساند.
مجازات  و  نسل کشی  از  جلوگیری  کنوانسیون  دوم  ماده  مطابق 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در   1948 دسامبر   9 مصوب  آن، 
ملی، مذهبی  نژادی،  نابودی یک گروه  به  اقدام  متحد: »هرگونه 
مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و 
جسمانی بر یک گروه ویژه، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه 
خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آن ها، 
از  همه  غیره  و  خاص  گروه  به  آسیب رساندن  برای  طرح ریزی 

مصداق های بارز نسل کشی می باشند.«
کشتار هدفمند هزاره ها در دوره عبدالرحمان به هدف پاکسازی 
امارت اسالمی مخصوصا  نیز در دوره  بوده است و طالبان  قومی 
عبدالمنان نیازی در مزار شریف ایده »هزاره به گورستان« را عملی 

کرد.
از سال 2001 به بعد هزاره  ها هدفمندانه و به شکل گروهی مورد 
قتل های دسته جمعی قرار گرفته  اند که با مصداق و مفاد ماده دوم 
ملل  سازمان  مجازات های  و  نسل کشی  از  جلوگیری  کنوانسیون 

متحد تطابق دارد.
در حادثه مکتب سیدالشهدا، جامعه جهانی واکنش جدی نشان 
حکومت  نکردند.  استفاده  نسل  کشی  واژه  از  یک،  هیچ  ولی  داد 
و  رییس جمهور  دوم  معاون  دانش،  سرور  جز  به  افغانستان 
کمیسیون مستقل حقوق بشر دیگر دولتمردان از واژه نسل  کشی 

رییس جمهور غنی گفته بود که در زندان های 
حکومت افغانستان عدالت رعایت نشده و همه 
از یک قوم زندانی هستند. درحالی که زندانیان 
هولناک  جنایت های  مرتکب  که  کسانی اند 
و  انتحاری  حمالت  همچون  خشونت های  و 
اقلیت های  انفجاری شده اند و به طور هدفمند 
با  بودند.  داده  قرار  هدف  را  مذهبی  و  قومی 
اقدام  یک  در  افغانستان  حکومت  این حال 
صلح  پروسه  پیشبرد  راستای  در  بی نتیجه 
که اکنون به بن بست رسیده و در جریان این 
یک  کشتار  هدف  به  خشونت ها  صلح  پروسه 
بیش  گرفته،  قبل شدت  از  بیشتر  قوم خاص 
طالبان  تروریستی  گروه  زندانی  هزار  پنج  از 
قرار  و  کرد  آزاد  ریاست جمهوری  حکم  با  را 
است بیش از هفت هزار زندانی دیگر این گروه 

تروریستی را نیز آزاد کند. 
و  اساسی  قانون  مبنای  بر  افغانستان  دولت 
همین طور بر مبنای قوانین بین المللی و حقوق 
بشری مسئولیت دارد که هزاره های افغانستان 
را به دلیل هدف قرارگرفتن از سوی گروه های 
تروریستی مثل طالبان و داعش مورد حمایت 
کند.  امنیت  تأمین  و  دهد  قرار  امنیتی  ویژه 
را  مسئولیت اش  افغانستان  دولت  نه تنها  اما 
نهادهای  از  بسیاری  بلکه  نمی دهد،  انجام 
با  همکاری  به  مظنون  افغانستان  دولتی 
کشتار  زمینه ی  در  تروریستی  گروه های 
این  در  یا حداقل  و  هستند  هزاره ها  هدفمند 
زمینه از مسئولیت شان در قبال تأمین امنیت 
هزاره ها چشم پوشی می کنند. حتما سوال خلق 
می شود که چرا دولت و حکومت افغانستان از 
امنیت هزاره ها  تأمین  قبال  مسئولیت شان در 
واضح  این سوال  پاسخ  می کنند؟  چشم پوشی 
است. پاسخ در ماهیت منازعه  و جنگ جاری 

در افغانستان است. 
جنگ افغانستان قومی است، چرا که مناسبات 
قدرت در افغانستان قومی است. قومیت خانه ی 
قدرت و به همین دلیل عامل اصلی منازعه و 
از این منازعه  جنگ است. اما سال هاست که 
گمراه کننده  خوانش  جاری  جنگ  و  قومی 
صورت می گیرد. برخی به طور هدفمند به این 
می دهند.  ایدئولوژیکی  جنگ خونین صبغه ی 
ایدئولوژی دو طرف  که  است  این  واقعیت  اما 

کور  ناسیونالیسم  است؛  یکی  قدرت  منازعه 
از ساختار قدرت  که مبتنی بر حذف دیگران 
این  در  است.  شده  تعریف  هزاره ها  جمله  از 
هدف  نه تنها  واضح  دالیلی  به  هزاره ها  میان 
در  بلکه  گرفته اند،  قرار  و کشتار  اصلی حذف 
بازی گران قدرت،  مناسبات قدرت درون قومی 
را  هزاره   انسان   ابزار جنگ شده اند.  به  تبدیل 
بدسرشت  و  بدذات  را  همدیگر  تا  می کشند 
را  همدیگر  تا  می کشند  هزاره   بدهند.  نشان 
خشن و وحشی  نشان بدهند. هزاره می کشند 
ثابت کنند که میراث دار اصلی  به همدیگر  تا 
همان طوری که  هستند،  اسالف شان  خشونت 
آن ها هزاره می کشتند تا به کمپنی هند شرقی 
ثابت کنند که صاحبان اصلی افغانستان هستند 
و می توانند در این جغرافیای خون دولت حائل 
طبق خواست بریتانیای کبیر به وجود بیاورند. 
افغانستان  حکومت  و  دولت  نقش  بنابراین 
گروه های  از  کمتر  هدفمند  کشتار  این  در 
ساختارهای  در  که  چرا  نیست،  تروریستی 
هزاره ها  نمایندگان  امنیتی  نهادهای  و  دولتی 
به کلی حذف شده اند و هیچ کسی از این گروه 
قومی آسیب پذیر در مقام تصمیم گیرنده نیست 

تا برای تأمین امنیت هزاره ها تالش کند. 
یا  طالب  و  داعش  تروریستان  این حساب  با 
جمله  از  دولتی  بلندپایه  مقام های  قول  به 
شخص رییس جمهور غنی، مخالفان سیاسی یا 
برادران ناراضی، در هر کجا که خواستند انسان 
می کشند، فارغ از این که قربانیان زن باشد، مرد 
باشد، پیر باشد، کودک باشد، مردم عادی باشد 
مکتب  در  چنان که  دانشگاه.  استاد  و  معلم  یا 
را  دانش آموز  کودکان  و  دختران  سیدالشهدا 
کشتند، در مسیر هرات-غور و سه شنبه شب 
در سرکاریز مردم عادی و کارگران را کشتند، 
در دشت برچی نوزادان و زنان باردار، پیرمردان 
مردمان  بیشمار  و  ورزشکار  جوانان  نمازگزار، 
جنگ  در  نقشی  هیچ  که  کشتند  را  عادی 
داشتند.  نفرت  جنگ  از  این که  جز  نداشتند، 
اما  میان،  این  در  افغانستان  و حکومت  دولت 
و  کرده  بسنده  تکراری  اعالمیه های  به  تنها 
طبق معمول با کلمات زشت چنین رویدادها 
را تقبیح کرده که بیشتر به طنز تلخ و سخره  

گرفتن قربانیان می ماند. 

زمینه ها و رضورت های طرح حقویق 
»نسل  کیش هزاره ها«

ما  اطراف  در  که  خشونت آمیزی  رویدادهایی 
استادان  موتر  به  حمله  مانند  می دهند  رخ 
والیت  در  البیرونی  دانشگاه  دانشجویان  و 
و  نفر  چهار  کشته شدن  به  منجر  که  پروان 
حادثه  یا  و  نفر شد  ده  از  بیش  زخمی شدن 
از 90 دانش آموز  مکتب  سیدالشهدا که بیش 
 250 از  بیش  و  شدند  کشته  آن  در  دختر 
نظر  به  که  آنطور  اساساً  شدند،  زخمی  نفر 
زوایای  که  معنی  این  به  نیستند.  می رسند، 
دارند.  ما  تصور  از  فراتر  ماهیتی  و  پیچیده 
رویدادها،  این  در  رفته  کار  به  و شر  خشونت 
عادی نیست. هرچند که این خشونت ها ریشه 
و  اجتماعی، سیاسی  تاریخی،  در ساختارهای 
قانونی جامعه ما دارند. عواملی که به افراد یا 
گروه های تروریستی و افراطی اجازه می دهند 
بزنند  خشونت  به  دست  ابعادی  چنین  در  تا 
که  دارند  حقیقت  به  انحصاری  نگاهی  عموماً 

فراتر از مرزهای تصور ما عمل می کنند. 
گذار  که  داد  نشان  گذشته  دهه  دو  تجربه 
تصور  که  آنچه  از  افغان ها  برای  خشونت  از 
می شد، دشوارتر است. گویی خشونت بخشی 
شده  افغانستان  معاصر  تاریخ  از  جدایی ناپذیر 
است و همچنان پیروان سرسختی دارد. آنچه 
آن  از  استفاده  و  را سخت تر  این خشونت  که 
می کند،  توجیه پذیر  مختلف  گروه های  نزد  را 
مفهوم شر رادیکال و گفتمان آنان مبنی بر این 
حقیقت  از  بیشتری  استعداد  آنان  روایت  که 
موجب  مسأله  این  است.  دارد،  خود  نزد  را 
می شود که آنها برای رسیدن به اهداف خود از 
استفاده از ابزارها و یا امکان های خشونت آمیز 
رویکرد،  این  حاصل  باشند.  نداشته  ابایی 
بازتولید  و  بیگانه شدن  خود  از  و  دگم اندیشی 
چرخه خشونت است. اتفاقی که در این میان 
برای جامعه می افتد، نهادینه شدن امر خشونت 

و توزیع َشر است. 

قومیت و قدرت؛ معنازدایی از خشونت
فرایند  عادی سازی خشونت و معنازدایی از آن 
سابقه ای طوالنی در جغرافیای ما دارد. به هر 
رقم  این خشونت  که  ابزاری  هر  با  و  بهانه ای 
زده شده باشد در راستای استیالی دو عنصر 

»قومیت و قدرت« قابل بررسی است. افغان ها 
هیچ گاهی نتوانسته اند فراتر از این مفهوم یک 
روایت تازه برای برون رفت از مشکالت جامعه 
این سرزمین  خلق کنند. جهان بینی حاکمان 
در نهایت به دو عنصر »قومیت و قدرت« ختم 
شده است. کنشگران جهادی با هدف استیالی 
به دست گرفتند. طالب  اسلحه  مفهوم  این دو 
در صدد  دیانت خود  و  ایدئولوژی  ابزار  با  نیز 
تالش برای استیالی همین دو عنصر در حال 
جنگ و صلح است. در همین راستا و باوجود 
بین المللی،  نهادهای  و  بین المللی  تالش های 
دولت افغانستان پس از بُن نیز نتوانست فراتر 
از این دایره عمل کند. بلکه در طول دو دهه 
همواره تالش کرد تا از تمام ابزارهای قانونی و 
فراقانونی خود برای استیالی قومیت و انحصار 

قدرت استفاده کند.
در میان روایت های مختلفی که از دیرباز عرصه 
عمومی سیاست و عمل را در افغانستان کنترل 
کرده است دو عنصر »قومیت و قدرت« نقش 
مانند  روایت هایی  خرده   داشته اند.  را  محوری 
در خدمت  عموماً   ... و  زبان  ایدئولوژی،  دین، 
این دو روایت کالن تر عمل می کنند. بنابراین 
روایت ها  خرده  این  بازار  که  وضعیت هایی  در 
با  کالن روایت ها  که  می رود  انتظار  است،  داغ 
هدف تسخیر عرصه عمومی فعال تر شوند. چرا 
که عرصه عمومی، عرصه سیاست ورزی و عمل 

است.
رؤیای استیالی قدرت و برتری قومیت، منجر 
به عادی سازی و نهادینه شدن مفهوم خشونت 
در جامعه شده است. امری که نخبگان سیاسی 
بوده اند. نخبگان سیاسی  از آن غافل  و قومی 
طالبان  بنیادگرای  گروه  کنار  در  حاکمان  و 
در  رادیکال  َشر  تولید کننده  مهم  عامل  دو 
تمامیت خواهی  می شوند.  قلمداد  کشور  این 
عادی سازی  باعث  شده،  یاد  گروه های 
بازتولید،  موجب  نهایت  در  و  مفهوم خشونت 
دگردیسی و معنازدایی از مفهوم خشونت شده 
است. به طوری افراد و یا گروه های اجتماعی 
رادیکال، استفاده از آن را حق خود می شمارند. 
امری که به نظر نمی رسد گره آن توسط هیچ  

موافقت نامه صلحی در آینده باز شود. 

پدر نهله او را در تختش 
محبوس می کرد که با 

استفاده از یک در نرده ای 
فلزی آن را به قفس 

تبدیل کرده بود. مردم 
گاهی از روی دلسوزی به 
او غذا می دادند. ساکنین 

اردوگاه وضعیت نهله را 
می دانستند، اما کسی 

به مقامات محلی گزارش 
نمی داد.
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این قایق و اقدام به تعمیر آن متوجه مرگ هشت تن از 
پناهجویان شده بود.

مقامات هندی برای بازماندگان این قایق حادثه دیده غذا 
و مایحتاج اولیه و ضروری تهیه کرده اما از پذیرش آنها 

خودداری کرده بودند.
ماموران گارد ساحلی هند حتی به پناهجویان اجازه نداده 
بودند که پا به قایق آنها بگذارند و تنها به امدادرسانی و 

رفع مشکل فنی قایق حامل آنها بسنده کرده بودند.
از سوی دیگر بنگالدش نیز پس از آنکه متوجه شد این 
قایق دچار نقص فنی شده و جان پناهجویان درون آن در 
خطر است با بازگشت 81 پناهجوی باقی مانده در قایق 

را »سازنده« خواند و گفت در این گفت وگوها بر حمایت 
ایاالت متحده از اسرائیل و اهمیت افزایش اقدامات برای 
و  اسرائیل  مردم  برای  برابر  کرامت  و  رفاه  امنیت،  ایجاد 

فلسطین تاکید کرده است.
بلینکن پیش از این دیدار به خبرنگاران گفته بود که عالوه 
امنیتی اسرائیل، درباره ارسال کمک به غزه و  بر مسائل 

قایق پناهجویان روهینگیا به اندونزی رسید؛ 
ده ها بازمانده پس از سه ماه رسگرداین پا به خشیک گذاشتند

یکا:  یر دفاع ارسائیل در دیدار با مقام های امر وز
هر توافقی باید مانع دستیایب ایران به سالح هسته ای شود

مخالفت کرده بود.
و  مهاجران  به  رسان  امداد  بین المللی  سازمان های 
خانواده های افرادی که بیش از سه ماه در این قایق حادثه 
دیده روی آب سرگردان بودند بارها طی ماه های گذشته از 
مقامات کشوهای هند، بنگالدش، میانمار و مالزی خواسته 
بودند که اطالعاتی در خصوص سرنوشت افراد یاد شده در 

اختیار آنها قرار دهند.
رویترز در گزارش خود آورده است که هنوز هیچ مسئولی 
در اندونزی حاضر به مصاحبه در خصوص سرنوشت این 
افراد نشده و سازمان های حامی پناهجویان نگرانند که این 

افراد از جزیره ای که وارد آن شده اند رانده شوند.
این  یه  میانمار  از  که  روهینگیایی  پناهجویان  بنگالدش 
و  می داند  غیرقانونی  مهاجران  را  آورده اند  پناه  کشور 
شرایط سختی برای ادامه حضور این افراد رقم زده است.

پناهجوی روهینگیایی سال ها است  میلیون  از یک  بیش 
در  پرجمعیت  اردوگاه های  در  و  گریخته  میانمار  از  که 

بنگالدش زندگی می کنند.
ده ها هزار تن از این افراد را پناهجویایی تشکیل می دهند 
که پس از سرکوب مرگبار ارتش میانمار در سال 2017 

مجبور به فرار از این کشور شدند.
توصیف  پذیر  آسیب  بسیار  که  پناهجویان  از  قشر  این 
با  را  آنها  که  می شوند  قاچاقچیانی  طعمه  اغلب  شده اند 
وعده دروغین کار در کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر 
مالزی ترغیب به سفر دریایی با قایق های فرسوده و پرخطر 

می کنند.

بازسازی خانه ها و زیرساخت هایی که در جنگ 11 روزه 
اخیر تخریب شده اند نیز با گانتز گفت وگو خواهد کرد.

جیک  و  اسرائیل  دفاع  وزیر  دیگر،  دیداری  در  همچنین 
را  خود  نگرانی های  امریکا،  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان، 
نسبت به تهدیدات ناشی از رفتارهای خشونت آمیز ایران 
در خاورمیانه با یکدیگر به اشتراک گذاشتند و بر عزم خود 

برای مقابله با این تهدیدها تاکید کردند.
ملی  امنیت  مشاور  با  دیدار  از  پس  اسرائیل  دفاع  وزیر 
امریکا گفت که در این دیدار درباره مسائلی از جمله لزوم 
پرخاشگری های  کردن  متوقف  با  منطقه   در  ثبات  بهبود 

ایران و تقویت اتحاد میانه روها گفت وگو کرده است.
گانتز در حال حاضر بخشی از ائتالفی است که قصد دارد 
با تشکیل کابینه جدید، به 12 سال نخست وزیری بنیامین 
نتانیاهو پایان دهد و انتظار می رود پس از تغییر دولت در 

سمت خود باقی بماند.
او در این سفر اعالم کرده بود که قصد دارد در دیدارهای 
خود با مقام های امریکایی یک »طرح کامل« برای پایان 
دادن خصومت ها با فلسطین از طریق دیپلماتیک را ارائه 

کند.

استان آچه اندونزی پیاده شدند.
وی تاکید کرد که پناهجویان صد در صد در آنجا احساس 
امنیت نخواهند کرد و امیدواریم که مسئوالن محلی آنها 

را پس نزنند.

زده  باز  پناهجویان سر  پذیرش  از  بنگالدش  و  هند 
بودند

سفر  که  پناهجویی   90 از  است  آمده  رویترز  گزارش  در 
خود را با این قایق از سواحل بنگالدش آغاز کرده بودند 

هشت نفر پیش تر جان خود را از دست داده بودند.
رهگیری  هنگام  فوریه  ماه  در  پیش تر  هند  ساحلی  گارد 

سایر  و  ایران  هسته ای  برنامه   که  بود  گفته  خبرنگاران 
اسرائیل  علیه  وجودی«  »تهدیدی  کشور  این  اقدام های 
به شمار می آید و جلوگیری از فعالیت های ایران را »نیاز 

استراتژیک مشترک اسرائیل و امریکا« خوانده بود.
همچنین  خود  دیدار  در  اسرائیل  و  امریکا  دفاع  وزیران 
امنیتی  چالش های  و  کشور  دو  نظامی  همکاری   درباره 
منطقه ای، از جمله تهدید پهپادها گفت وگو کردند. آستین 
در این دیدار بر حمایت نظامی امریکا از اسرائیل و کمک 
فلسطین  و  اسرائیل  برای مردم  پایدار  امنیت  برقراری  به 

تاکید کرد.
رییس جمهوری  بایدن،  جو  که  کرد  خاطرنشان  آستین 
امریکا، »حمایت کامل« خود را از تقویت سیستم پدافند 
هوایی گنبد آهنین در اسرائیل، که جان بسیاری از مردم 

این کشور را نجات داده، اعالم کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که یکی از مهم ترین 
اهداف سفر گانتز به امریکا رایزنی درباره تقویت سیستم 

گنبد آهنین اعالم شده است.
وزیر  بلینکن،  آنتونی  با  همچنین  پنج شنبه  روز  گانتز 
خارجه امریکا، نیز دیدار کرد. بلینکن دیدار خود با گانتز 

اطالعات روز: یک قایق حامل ده ها پناهجوی روهینگیا که 
ماه فبروری حرکت خود را از سواحل بنگالدش آغاز کرده 
و سپس در پی نقص فنی از مسیر منحرف شده بود پس از 

113 روز سرگردانی در نهایت به اندونزی رسید.
حقوق  گروه  یک  مسئول  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
روهینگیا  مسلمان  اقلیت  به  مربوط  خبرهای  که  بشری 
این  که  شد  یادآور  مطلب  این  اعالم  با  می کند  دنبال  را 
قایق قرار بود از بنگالدش به سوی مالزی حرکت کند که 
مشکل فنی در موتور سبب شد تا در میانه راه از مسیر 

منحرف و سرگردان شود.
آب های  از  شده  یاد  قایق  که  کرد  تصریح  همچنین  وی 
ساحلی منطقه »بازار کاکس« در بنگالدش حرکت کرده و 
حامل 90 پناهجوی روهینگیایی بود که اغلب آنها را زنان 

و کودکان تشکیل می دادند.
منطقه تفریحی بازار کاکس در بنگالدش، محلی است که 
روهینگیایی  مسلمان  هزار  صد ها  پناهندگی  اردوگاه های 

در آن واقع شده است.
و  فشار  تحت  که  است  سال ها  روهینگیا  مسلمان  اقلیت 
سرکوب مقامات میانمار قرار دارد و برای نجات جان خود 
دیگر  و  بنگالدش  به  و  ترک  را  کشور  این  است  مجبور 

کشورهای منطقه پناه ببرد.
بشری  حقوق  گروهی  »آراکان«،  پروژه  مدیر  لِوا،   کریس 
که تحوالت مربوط به اقلیت روهینگیا را رصد می کند به 
رویترز گفت: ما مطلع شدیم که حال 81 پناهجوی حاضر 
در این قایق خوب است و آنها در جزیره ایدامان واقع در 

اطالعات روز: بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، که برای دیدار 
با مقام های عالی رتبه امریکا به این کشور سفر کرده، در 
با  علنا  که  اسرائیل  دولت  مواضع  با  متفاوت  اظهارنظری 
هر  بوده، گفت  مخالف  برجام  به  امریکا  بازگشت  هرگونه 
توافق امریکا با ایران باید از دستیابی جمهوری اسالمی به 

سالح هسته ای جلوگیری کند.   
روز  اسرائیل  دفاع  وزیر  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
پنج شنبه در دیدار با همتای امریکایی خود، لوید آستین، 
توافق  هر  کند  اطمینان حاصل  اسرائیل می خواهد  گفت 
امریکا با ایران، به هدف اصلی که جلوگیری از دستیابی 

ایران به سالح هسته ای است، می رسد.
نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  که  است  حالی  در  این 
بازگشت  هرگونه  با  علنی  صورت  به  بارها  قبال  اسرائیل، 

امریکا به برجام مخالفت کرده بود.
گانتر همچنین خاطرنشان کرد اسرائیل خواستار این است 
که درباره ایران با امریکا پشت درهای بسته و به صورت 
خصوصی گفت وگو کند، نه اینکه به گونه ای تحریک آمیز 

این مذاکرات را در برابر رسانه ها انجام دهد.
به  آستین  با  خود  دیدار  از  پیش  اسرائیل  دفاع  وزیر 

نفتکش بود و در حال حاضر به یک کشتی پشتیبانی 
برای حمل  نوع کشتی  این  تبدیل شده است.  نظامی 

تدارکات همراه ناوهای نظامی است.
اقیانوس  به  را  خود  ناوهای  هم  این  از  پیش  ایران 
اطلس فرستاده است. اقیانوس اطلس دومین اقیانوس 
بزرگ دنیا است که بین قاره امریکا و قاره های آفریقا 
قرار دارد. مقام های جمهوری اسالمی قبال در  اروپا  و 
را  آن  اطلس،  اقیانوس  در  ایرانی  ناوهای  مورد حضور 
»پاسخی« به حضور ناوهای امریکایی در خلیج فارس 

خوانده بودند.
آیت اهلل  دستورهای  از  دوردست«  »آب های  در  حضور 
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی به نیروی دریایی 

سپاه پاسداران است.

ونزوئال و ایران هر دو تحت تحریم های امریکا هستند 
و  بنزین  حامل  نفتکش  چندین  پیش  سال  ایران  و 

فراورده های نفتی برای ونزوئال فرستاد.
مقام های امریکایی گفته اند که نزدیک به دو هفته است 
که حرکت این کشتی ها زیرنظر است. این دو کشتی در 

چند روز گذشته در ساحل شرقی آفریقا بوده اند.
یک مقام امریکایی به سی ان ان گفت در روزهای اخیر، 
مسیر حرکت این ناوها »گیج کننده« بوده و این باعث 
شده تا ناظران این سئوال را مطرح کنند که آیا آنها 
ادامه خواهند  اقیانوس اطلس  به مسیر خود به سوی 

داد یا نه.
پیش  سال  که  دارد  نام  مکران  ایرانی،  ناو  دو  از  یکی 
به نیروی دریایی این کشور پیوست. این کشتی قبال 

نوعی  کشتی ها،  از  یکی  امریکایی،  مقام های  گفته  به 
نیروی دریایی سپاه در  تندرو حمل می کند که  قایق 

خلیج فارس از آنها استفاده کرده است.
جان کربی، سخن گوی پنتاگون در مورد احتمال حمل 
»اقدامی  کاری،  چنین  است  گفته  به سی ان ان  سالح 

تحریک آمیز« و تهدیدی برای متحدان امریکا است.
مورد  در  امریکا  دفاع  است«وزارت  گفته  کربی  آقای 
اما یادآور می شویم  امور اطالعاتی اظهارنظر نمی کند، 
که تحویل سالح، اقدامی تحریک آمیز و تهدیدی برای 
شرکای ما در نیم کره غربی است. به همین خاطر ما 
حق انجام اقدامات مناسب در هماهنگی با شرکایمان 
برای جلوگیری از تحویل یا حمل و نقل سالح را برای 

خود محفوظ می دانیم.«

اطالعات روز: شبکه تلویزیونی سی ان ان امریکا می گوید 
از  ایاالت متحده  وزارت دفاع و سازمان های اطالعاتی 
نزدیک در حال رصد دو ناو ایرانی است که گفته شده 

به سمت ونزوئال در حرکت هستند.
به نقل از بی بی سی فارسی، مقام های پنتاگون، وزارت 
دفاع امریکا می گویند در حال حاضر، حرکت این ناوها 
»مایه نگرانی نیست« اما این وزارتخانه و سازمان های 
جامعه  و  هستند  ناوها  این  رصد  حال  در  اطالعاتی 
که  است  نکته  این  ارزیابی  حال  در  امریکا  اطالعاتی 

اهداف ایران از اعزام این دو ناو چیست.
بار این دو ناو ایرانی مشخص نیست و سی ان ان به نقل 
از چند مقام امریکایی گفته است ک معلوم نیست آیا 

این ناوها سالح با خود حمل می کنند یا نه.

یکا در حال رصد مسری حرکت دو کشیت ایراین است امر
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500000 دوز واکسین نوع Rev-1 مورد ضرورت ریاست صحت حیوانی تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G104/1400  را به برادارن قربانخیل موالنا یعقوب چرخی لمیتد دارای جواز نمبر )0101-2227( 

به قیمت مجموعی مبلغ 5,985,000 )پنج ملیون ونه صدو هشتاد و پنج هزار افغانی( اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و 

مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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MAIL/IFAD/CLAP-IC/BGL10/14012021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری ده پایان قریه ده پایان ولسوالی ده صالح والیت 
 )www.npa.gov.af( ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی CLAP بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه )بغالن را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه
وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق 
قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 06/04/1400 ساعت 10:00 بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت 

زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 06/04/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )60,000.00( شصت هزارافغانی  میباشد.

»اعالن مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2(ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که ریاست شفاخانه رابعه بلخی درنظرداردقرارداد6قلم حبوبات ومواد خوراکه را به) شرکت خدمات لوژستیکی صفت امیری 
،نمبرجواز66967 ،آدرس سرک 5 تایمنی مرکز کابل (را به قیمت مجموعی مبلغ )2058750( دوملیون پنجاه وهشت هزارهفت صد پنجاه افغانی  اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که  هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل ان به ریاست شفاخانه رابعه بلخی واقع ناحیه دوم، فروشگاه 
،مقابل هوتل کابل سرینا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه برنده گی«

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک یک پایه  ماشین Spectrophotometer معه PH Meter تحت 
داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G-138/1400 را به شرکت محترم خالد شجاع داودزی لمیتد دارای جواز نمبر )9811-0101( به قیمت مجموعی مبلغ) 780,000( هفت صد هشتاد هزار  افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و 

مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

 MAIL/PD/NCB/W/15/1400 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 تهیه و تمدید پایپ آبرسانی از بند قرغه الی فارم تحقیقاتی زراعتی بادام باغ والیت کابل 
اشتراک نموده، شرطنامه مربوط را از ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af یا  www.ageops.net(  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور 
سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی  5سرطان 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات، منزل دوم, تعمیر حفظ و مراقبت)عقب تعمیر منابع بشری(، وزارت زراعت, آبیاری و مالداری، جمال مینه، 

کارته سخی،  کابل , افغانستان. ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی )1,600,000( یک ملیون و ششصد هزار افغانی  بوده  و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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سیر تکامل و احمتال احیای مجدد تحریک طالبان اپکستان )۱(
طالبان افغانستان و اعضای شبکه حقانی، یک گروه شورشی 
شمال غربی  در  هم  و  افغانستان  شرق  در  هم  که  برجسته 
پاکستان فعالیت می کند و یکی از اجزای نیمه مستقل طالبان 

افغانستان محسوب می شود( ارتباط قوی داشتند.
در فبروری 2009 بیت  اهلل، نذیر و بهادر اتحادی را تحت عنوان 
»شورای مجاهدین متحد« تشکیل دادند و متعهد شدند که 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  بر  را  مجدد  تالش های 
متمرکز کنند. با این حال، هنگامی که ایاالت متحده جنگ 
هواپیماهای بدون سرنشین خود در مناطق قبیله ای پاکستان 
را شدت  بخشید و ارتش پاکستان به عملیات خود در آن جا 
حمله  مسئولیت  و  شد  همسو  بیت  اهلل  با  بهادر  داد،  ادامه 
مرگبار در اواسط سال 2009 به کاروان نظامی پاکستان را 
برای  را  انگیزه هایی  اقدامات مداوم نظامی،  بر عهده گرفت. 
جناح های مختلف طالبان پاکستانی فراهم کرد تا نه تنها برای 
همکاری با یکدیگر، بلکه برای پیوند با شبه  نظامیان پنجابی و 

شبه  نظامیان خارجی نیز حاضر باشند.
پس از مرگ بیت  اهلل در یک حمله موشکی در سال 2009، 
طالبان  تحریک  جدید  رهبر  به عنوان  محسود  حکیم اهلل 
دیگر  و  القاعده  با  خود  روابط  وی  شد.  منصوب  پاکستان 
حکیم اهلل،  زمان  در  کرد.  تقویت  را  خارجی  جنگ جویان 
همکاری بیشتری با سپاه صحابه و لشکر جنگوی شکل گرفت 
که منجر به درگیرشدن تحریک طالبان پاکستان در حمالت 
فرقه ای علیه شیعیان شد. پیوندهای تحریک طالبان پاکستان 
با دیگر گروه های شبه  نظامی، هم مزایای مادی و هم شهرت به 
همراه داشت. در ازای پناهگاه های امن و اردوگاه های آموزشی 
در مناطق قبایلی تحت اداره فدرال، القاعده کمک های مالی 
و فنی ارائه می داد، درحالی که شبه  نظامیان پنجابی دسترسی 
به زیرساخت های خود را فراهم می کردند که تحریک طالبان 

پاکستان را قادر به حمالت به مناطق شهری می کرد.
در سال 2013 رهبری تحریک طالبان پاکستان به خارج از 
طایفه محسود، به مال فضل اهلل از منطقه سوات تغییر کرد. 
وزیرستان  در  جمعیت  از  درصد   60 حدود  محسود  قبیله 
جنوبی را تشکیل می دهند و با توجه به اهمیت بسیار مهم 
و  فدرال  اداره  تحت  قبایلی  مناطق  در  قبیله ای  وفاداری 
رقابت ها بین قبایل، هویت محسود در وفاداری قبیله اش به 
رهبری تحریک طالبان پاکستان در وزیرستان جنوبی کمک 
کرده است. فضل  اهلل که رهبر فصل های سوات و ملکند بود، 
توسط بسیاری از طالبان مستقر قبیله ای به عنوان یک فرد 
خارجی شناخته می شد و این مساله پذیرفتن وی به عنوان 
رهبر را دشوار می کرد. رهبری فضل  اهلل نه تنها انسجام تحریک 
طالبان پاکستان را تضعیف کرد بلکه حمالت شدیدتری را نیز 
در پی داشت. فضل  اهلل هنگام حمله گروه به مدرسه دولتی 
بچه خان در سال 2016  دانشگاه  و  ارتش در سال 2014 
رهبری تحریک طالبان پاکستان را بر عهده داشت. وی در 
ماه جون 2018 در والیت کنر افغانستان درگذشت و مفتی 
نور ولی، عضو قبیله بومی محسود از وزیرستان جنوبی که 
به شدت در عملیات تحریک طالبان پاکستان در کراچی نقش 

داشت، جایگزین وی شد.
با خسارات سنگینی که در عملیات ضرب ازب به تحریک 
افغانستان  به  آن  اعضای  انتقال  شد،  وارد  پاکستان  طالبان 
انحالل  که  بود  این  بر  عمومی  عقیده  فضل اهلل،  مرگ  و 
حال،  این  با  است.  نزدیک  پاکستان  طالبان  تحریک  کامل 
دو پیشرفت قابل توجه در این مرحله ممکن است احتمال 
رهبری  بازگشت  یکی  باشد.  کرده  تقویت  را  مجدد  احیای 
دوم  مورد  بود،  محسود  قبیله  به  پاکستان  طالبان  تحریک 
انتشار »قانون رفتاری« جدید برای اعضای تحریک طالبان 
پاکستان بود. این کد اهداف جدید تحریک طالبان پاکستان 
را از متحدکردن گروه های مختلف تحت رهبری مرکزی گروه 
و ایجاد ساختار و نظم بیشتر از طریق تعیین خطوط صریح 
شناسایی  برای  فرآیندی  معرفی  مسئولیت ها،  و  اختیارات 
شهادت  عملیات  برای  رهنمودهایی  ارائه  و  قانونی  اهداف 
به نمایش می گذارد. تحت رهبری نور ولی، عالوه بر هدف 
قراردادن پرسنل امنیتی، تحریک طالبان پاکستان حمالت 
هارون  به  حمله  جمله  از  ایالتی،  سیاستمداران  علیه  خود 
بیلور، رهبر حزب ملی عوامی در جوالی 2018، و اکرام اهلل 
گانداپور از تحریک انصاف را دوباره تمدید کرد. پولیس ملی 
فارس  خلیج  پیمان  بر   2013 تا   2008 سال های  بین  که 
حکومت می کرد، مدت هاست که با طالبان مخالفت کرده و 
از عملیات نظامی حمایت می کند. گنداپور که به خانواده ای 
)کوالچی  اداری  بخش  به  دارد،  تعلق  سیاسی  قدرتمند 
تحصیل( دیره اسماعیل خان واقع در نزدیکی مرز وزیرستان 

جنوبی انتخاب شد.
ادامه دارد...

علیه عوامل مرتبط با القاعده ایجاد شده بود، پر کردند. آن 
عملیات ها 70 تا 80 هزار سرباز را به منطقه آورد. در این 
از  غیرمتمرکز  شبکه  یک  پاکستانی،  نوپای  طالبان  دوره، 
بخش های مختلف جنگ جو در مناطق قبیله ای تحت اداره 
قبایل  بزرگان  کردند،  خود  رهبری  ادعای  به  شروع  فدرال 
محلی را هدف قرار دادند، نسخه خود را از حکومت اسالمی 
محلی  سیاسی  ساختارهای  موجود  سیستم  با  و  کردند  بنا 

درگیر شدند.
در همین شرایط بود که تحریک طالبان پاکستان در دسامبر 
2007 به عنوان یک سازمان چتر آزاد و تحت رهبری بیت اهلل 
محسود، یک رهبر جنگ جو از وزیرستان جنوبی ظاهر شد. 
شورا )کمیته مشورتی( متشکل از 40 رهبر ارشد جنگ جوی 
محلی  جنایی  شبکه های  با  آن ها  از  بسیاری  که   – محلی 
ارتباط دارند - برای نمایندگی از مناطق قبایلی تحت اداره 
برخالف  آمدند.  هم  گرد  پشتونخواه  خیبر  مناطق  و  فدرال 
تحریک  رهبران  دیگر  و  بیت  اهلل  افغانستان،  طالبان  رهبران 
تمایل  مذهبی،  واژگان  از  استفاده  به  رغم  پاکستان  طالبان 

ضعیف به تحصیالت در مطالعات اسالمی دارند.
از  احیاگرانه  جنبشی   - دیوبندی  ایدئولوژی  از  حمایت 
هندوستان که به دنبال تطهیر اقدامات اسالمی است - اهداف 
شرع، جنگ  قانون  اجرای  شامل  که  بود  گروه  این  کلیدی 
با نیروهای ایاالت متحده و ناتو در افغانستان و جهاد علیه 
ارتش پاکستان به ویژه در منطقه سوات و وزیرستان شمالی 
می شد. در حقیقت بیانیه ای از طرف مولوی عمر، سخن گوی 
اصلی  دلیل  که  ساخت  روشن   2007 دسامبر  در  بیت  اهلل 
ایجاد تحریک طالبان پاکستان ارائه جبهه ای متحد در برابر 
ارتش پاکستان است. طبیعت غیرمتمرکز تحریک  عملیات 
طالبان پاکستان به این معنا بود که تصمیم های فرماندهان 
محلی نه تنها تحت تأثیر اهداف کالن این سازمان، بلکه تحت 
تأثیر تحوالت سیاسی محلی و نگرانی های قبیله ای نیز قرار 
می گرفت. این کارشیوه های متفاوت و گاهی رقابتی سرانجام 
به سطح قابل توجهی از اختالفات داخلی منجر شد. موضع 
تهاجمی تحریک طالبان پاکستان در برابر دولت پاکستان با 
موضع دیگر جنگ جویان محلی مانند حافظ گل بهادر و مال 
خارجی  از جنگ جویان  محافظت  مسأله  مورد  در  که  نذیر 
نظر  اختالف  بیت  اهلل  با  پاکستان  کشور  قراردادن  هدف  و 

داشتند، در تضاد بود.
تحریک طالبان پاکستان به شیوه ی کامال غیرمتمرکز عمل 
می کرد و جناح ها در مناطق قبیله ای عملیات خشونت آمیز، 
درحالی که  می دادند.  انجام  را  خود  لجستیکی  و  اطالعاتی 
»گروه محسود« هسته ی اصلی تحریک طالبان پاکستان را 
نذیر رسما  بهادر و  تشکیل می داد، گروه های تحت رهبری 
نبودند. در سال 2008  پاکستان  از تحریک طالبان  بخشی 
طالبان«  مقامی  »تحریک  تا  کرد  همکاری  بهادر  با  نذیر 
)جنبش محلی طالبان( را ایجاد کند که متمایز از تحریک 
طالبان پاکستان بیت  اهلل محسود بود و این جنبش مخالف 
حمالت به دولت پاکستان بود. نذیر و بهادر هر دو با القاعده، 

پاکستان  طالبان  تحریک  آینده  مسیر  بر  می توانند  چگونه 
تأثیر بگذارند؟

تحریک  خشونت آمیز  فعالیت  که  جنگ  داده های  مجموعه 
و  نشریات  از  استفاده  با  می کند،  ثبت  را  پاکستان  طالبان 
بیانیه های تحریک طالبان پاکستان و منابع ثانویه، گزارش 
ظهور و افول این سازمان از سال 2007 تا 2018 را با تمرکز 
در  و  مسیر خشونت  و  سازمان  رهبری  اهداف،  ریشه ها،  بر 
را ترسیم می کند. سپس شواهد  افول آن  و  نهایت تخریب 
مربوط به احیای مجدد تحریک طالبان پاکستان را از سال 
فعالیت  یک  آن،  حمالت  تعداد  افزایش  جمله  از   -  2018
تبلیغاتی احیا شده، و استقبال شدیدتر از جهادگرایی فراملی 
- را بررسی می کند و این که چگونه تجدید حیات آن ممکن 
سازمان های  سایر  با  تکامل یافته  روابط  تأثیر  تحت  است 
ستیزه جوی منطقه، به ویژه طالبان افغانستان، القاعده و دولت 
تأثیر  مانند  عواملی  گزارش  این  در  باشد.  خراسان  اسالمی 
روند صلح جاری افغانستان که می تواند به تحریک طالبان 
بزرگ  تهدید  یک  به عنوان  را  خود  تا  کند  کمک  پاکستان 
برای کشور پاکستان معرفی کند، برجسته شده و توصیه هایی 
و  با همکاری  تا  است  پاکستان شده  برای روش های دولت 
با  مقابله  برای  تالش ها  گسترش  متحده،  ایاالت  پشتیبانی 
طالبان  تحریک  پیوندهای  به  پرداختن  خشن،  افراط گرایی 
پاکستان با سایر گروه های شبه  نظامی در منطقه و رسیدگی 
به شکایات مردمی در سنگرهای این گروه با بهبود حاکمیت 
و شرایط اقتصادی، ممکن است این تجدید حیات تحریک 

طالبان پاکستان را خنثا کند.

ظهور و زوال تحریک طالبان پاکستان؛ 2007- 2018
در  طالبان  رژیم  سقوط  با  پاکستان  طالبان  تحریک  ظهور 
بعدی  گسترش  آن  دنبال  به  و   2001 سال  در  افغانستان 
به  امریکا  حمله  از  پس  دارد.  نزدیک  ارتباط  شورش گری، 
افغان به  القاعده  از اعضای طالبان و  نفر  افغانستان، هزاران 
کشور پاکستان عبور کردند و در جست وجوی پناهگاه های 
امن در مناطق قبیله ای تحت اداره فدرال و نیز در مناطقی 
از ایالت های خیبر پشتونخوا و بلوچستان بودند. در نتیجه ی 
افغانستان  طالبان  رهبران  مناطق،  این  در  »طالبان سازی« 
و  قبیله ای  افراد  استخدام  برای  محلی  قبایل  رهبران  با 
دانش آموزان مدارس پاکستانی، برای جنگ با نیروهای ایاالت 
تحریک  رسمی  تشکیل  از  قبل  کردند.  کار  ناتو  و  متحده 
طالبان پاکستان در سال 2007، بسیاری از اعضای آن با ارائه 
پشتیبانی لجستیکی و تسهیل جذب نیرو، از جنگ طالبان 

افغان در افغانستان حمایت می کردند.
عملیات نظامی ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی و جنوبی 
در سال 2002 به عنوان تسریع کننده ی ستیزه جویی گسترده 
بین  هماهنگی  و  فدرال  اداره  تحت  قبیله ای  مناطق  در 
طیف های متنوعی از گروه های مسلح که در اطراف قبایل، 
سرزمین ها و فرماندهان ظهور کردند، عمل کرد. طالبان در 
این مناطق خالی قدرت را که با عملیات نظامی پاکستان 

فاطمه فرامرز

مرزهای  از  فراتر  تروریستی  گروه های  و  تروریسم  زمانی که 
از جرایم  یکی  به  دارند،  برنامه های جنگ جویی  یک کشور 
سازمان یافته فراملیتی و به چالشی تبدیل می شوند که تمام 
کشورهای یک منطقه و گاهی کل جهان را درگیر می کند. 
طالبان، زیر شاخه هایش و گروه های هم نام و هم هدف آن از 
جریان هایی اند که در قالب یکی از انواع جرایم سازمان یافته 
فراملیتی )گروه تروریستی(، سال های زیادی  افغانستان را در 
خود مچاله کرده است. »سیر تکامل و احتمال احیای مجدد 
توسط  که  است  گزارشی  عنوان  پاکستان«  طالبان  تحریک 
انستیتیوت صلح ایاالت متحده نشر شده و ظهور و زوال و 
احتمال احیای مجدد یکی از گروه های تروریستی در منطقه 
جنوب آسیا را که اهداف مشخصی از جنگ شان در افغانستان 
احیای  که  گزارش  این  می کند.  بررسی  دارند  و  داشته اند 
پویایی  به  را  پاکستان«  طالبان  »تحریک  احتمالی  مجدد 
اوضاع سیاسی جاری در افغانستان، روند صلح و گفت وگوی 
دولت افغانستان با طالبان تا حدودی مرتبط می داند، به شرح 

زیر است:

مقدمه
پس از شکل گیری در سال2007، تحریک طالبان پاکستان 
در  جنگ جو  سازمان های  ترین  مرگ بار  از  یکی  به عنوان 
با  نزدیک  روابط  حفظ  با  سازمان  این  شد.  ظاهر  پاکستان 
دیگر،  جنگ جوی  گروه های  و  افغانستان  طالبان  القاعده، 
خونین ترین حمالت تروریستی را در پاکستان سازمان دهی 
بزرگ ترین  به  از مشهورترین حمالت آن، حمله  کرد. یکی 
بود.   2011 سال  در  پاکستان  دریایی  نیروی  هوایی  پایگاه 
همین طور حمله به فرودگاه بین المللی کراچی در سال 2014 
و همچنین راه اندازی یک قتل عام در مدرسه دولتی ارتش در 
پیشاور در سال 2014 که منجر به کشته شدن 150 نفر شد، 

تقریبا همه قربانیان این حمله دانش آموزان بودند.
جمله  از  پاکستان،  دولت  مداوم  تالش های  حال،  این  با 
مهم ترین آن ها عملیات ضرب ازب ارتش این کشور بود، در 
سال 2014 آغاز شد و یک عملیات هواپیمای بدون سرنشین 
امریکایی، همراه با عوامل ذاتی این سازمان، روند نزولی شدید 
زوال تحریک طالبان پاکستان را تسریع کرد و این روند تا 
سال 2016 با دشواری انجام شد و بعد از آن به ندرت پیش 
امروزه  کند.  سازمان دهی  را  حمله ای  گروه  این  که  می آید 
ستیزه جوی  سازمان  یک  عمدتا  پاکستان  طالبان  تحریک 
پراکنده و فرسوده است که در سراسر پاکستان و در مرزهای 
افغانستان پراکنده شده است. اما احتمال دارد این وضعیت 
تحریک  فعالیت های  در  اخیر  تحول  باشد.  تغییر  شرف  در 
طالبان پاکستان حاکی از آن است که این گروه مشتاق است 
پایگاه خود را تحکیم کرده و به فعالیت های خشونت بار دامن 
این گروه مسئولیت  اول سال 2021  ماه  فقط در دو  بزند. 
دست کم 32 حمله را به عهده گرفته است - و هرچند که 
این تعداد قطعا اغراق آمیز است اما شواهد معتبرتر بیان گر 
سال  دو  در  را  پاکستان  طالبان  تحریک  حمالت  افزایش 
گذشته است. گزارش ها درباره ی تهدید غیرنظامیان از سوی 
شبه  نظامیان تحریک طالبان پاکستان برای پیوستن دوباره 
گروه های متالشی شده ی این سازمان، نیز باعث نگرانی شده 
است. اگرچه تهدیدها از جانب تحریک طالبان پاکستان در 
حال حاضر محدود است، اما نشانه های اولیه ی تالش برای 
می دهد  نشان  بررسی ها  و  است  نزدیک  دوباره  بازگشت 
به  رو  طالبان  با  نزدیک  روابط  جمله  از  مختلف  عوامل  که 
و  مرگبار  گروه های جنگ جوی  با  ارتباط  افغانستان،  صعود 
شکاف های مداوم حاکمیت در شمال غربی پاکستان، وجود 

دارد که می تواند این گروه را قادر به بازسازی کند.
پرسش اساسی که این گزارش مطرح می کند این است که 
آیا تحریک طالبان پاکستان قادر است قدرت و ظرفیت کافی 
به دست آورد تا فعالیت های خشونت آمیز خود را در پاکستان 
به طور قابل توجهی تشدید کند و درگیری ها را در منطقه 
گسترده تر کند. به همین منظور، این گزارش به سه پرسش 

اصلی پرداخته است:
سازمانی  فعالیت های  جغرافیایی  تمرکز  و  ماهیت، شدت   •
یافته  تکامل  چگونه  سال ها  طی  پاکستان  طالبان  تحریک 

است؟
گروه های  با  پاکستان  طالبان  تحریک  روابط  چگونه   •
جنگ جوی برجسته ی منطقه ای می تواند در آینده فرصت ها 

و چالش هایی را برای این گروه ایجاد کند؟
مشخص  به صورت  تکامل،  حال  در  سیاسی  پویایی های   •
در  حکمرانی  مسائل  افغانستان،  در  سیاسی  تحوالت 
منطقه،  شبه  نظامی  زیرساخت های  و  پاکستان  شمال غربی 


