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برای پیروزی رزمنده گان داوطلب چه باید کرد؟
جنگ جویان طالبان با فنون جنگ معاصر آشنایی دارند. آن ها طی سال ها جنگ در برابر دولت از سوی کارکشته ترین افراد این 

گروه آموزش دیده اند. تجربه جنگ طالبان در برابر دولت در یک ماه اخیر ثابت کرد که دست کم گرفتن این گروه به معنای 
خودکشی است. پیش روی برق آسای این گروه می رساند که جنگ جویان طالبان آب دیده هستند و برای جنگ های منظم و 

پارتیزانی آموزش های الزم را پشت سر گذاشته اند.

مشاور غنی: سقوط ولسوالی ها یک موج موقتی  است، 
به زودی پس می گیریم رییسان ادارات محلی غور: 

در برابر طالبان می جنگیم
رییس  و  ارشد  مشاور  عمر،  وحید  کابل:  ۸صبح، 
ریاست  استراتژیک  و  عامه  ارتباطات  اداره  عمومی 
جمهوری، می گوید که موج سقوط ولسوالی ها در یک 
ماه گذشته موقتی است و دوام نمی آورد. به گفته او، 
این موج به هدف تخریش اذهان مردم به راه انداخته 

شده است.
در  سرطان،  یکم  سه شنبه،  روز  را  مطلب  این  عمر 
امنیتی  نیروهای  مشترک  سخنگوی  معرفی  نشست 
عنوان  به  شینواری  اجمل  گفت .  کشور  دفاعی  و 

سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی معرفی شد .
ماه  این نشست خاطرنشان کرد که در یک  عمر در 
گذشته با اعالم خروج نیروهای بین المللی، موجی از 
ناامنی ها برای تخریش اذهان عامه به وجود آمد که 
او، گروه  باور  به  ندارد.  و دوام  این موج موقتی است 
طالبان موجی را به راه انداخته اند تا مردم به این نتیجه 
برسند که با خروج نیروهای بین المللی کشور را تسخیر 
او تصریح کرد که وضعیت به زودی تغییر  می کنند. 
می کند و حضور طالبان در هیچ ولسوالی ای دوام دار 

نیست.
وحید عمر با اشاره به سقوط ولسوالی ها در یک ماه 

گرفت،  طالب  بار  یک  است؛  »اراضی  گفت :  گذشته 
دوباره پس می گیریم.«

مشاور رییس جمهور غنی تأکید کرد که مردم نباید 
از نظر روانی و روحی به این نتیجه برسند که گروه 
طالبان در کشور حاکم می شود. به گفته وحید عمر، 
گروه طالبان با یک جامعه متحرک روبه رو است و این 

گروه در جنگ با مردم افغانستان می بازد.
گرفتن  اختیار  در  با  طالبان  که  افزود  هم چنان  وی 
به آتش  را  ولسوالی ها در سراسر کشور، ساختمان ها 
کشیدند، مکتب ها را بستند و کلینیک ها را نیز آتش 

زدند.
او با اشاره به واکنش های مردم به سقوط ولسوالی ها 
در شبکه های اجتماعی گفت: »صف ما و دشمن واضح 

است و نباید به تریبون طالب تبدیل شویم.«
وحید عمر می گوید طالبان در یک ماه گذشته کاری 
کرده اند که این گروه را از صحنه نظامی حذف می کند 

و در صحنه سیاسی نیز جایی نخواهد داشت.
در دو ماه گذشته طالبان موجی از حمالت برای تصرف 
ولسوالی ها را به راه  انداخته است. در این دوران طالبان 

موفق شده اند حدود ۶۰ ولسوالی را تصرف کنند.

از  شماری  هرات:  ۸صبح، 
مقام های محلی غور می گویند که 
برای حمایت از نیروهای امنیتی در 

برابر طالبان آماده جنگ هستند.
نشر  با  غور  والی  رسانه های  دفتر 
رییسان  که  می گوید  خبرنامه ای 
ادارات دولتی در نشستی مشترک 
فرما ندهان  و  والیت  این  والی  با 
ارتش، اعالم کرده اند که در صورت 
دوشادوش  و  برداشته  سالح  نیاز 
سرکوب  در  امنیتی  نیروهای 
مخالفان مسلح حکومت می جنگند.

عبدالظاهر  از  نقل  به  خبرنامه  در 
است  آمده  غور،  والی  فیض زاده، 
که او از این اقدام شجاعانه رییسان 
کرده  قدردانی  غور  دولتی  ادارات 
را  کشور  ارزش های  از  دفاع  و 
ایمانی وشهروندی تمام  مسوولیت 

مردم دانسته است.
افزایش  با  اخیر  روزهای  طی 
طالبان  حضور  گسترش  و  نبردها 
در بخش هایی از کشور، شماری از 
چهره های سیاسی خواهان »بسیج 

مردمی« در برابر طالبان شدند.

افزایش خشونت   از سوی طالبان؛

آیا حکومت در نبرد تبلیغاتی 
نیز »عقب نشینی تاکتیکی« 

کرده است؟
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مقاومت در برابر طالبان از شمال 
کلید خورد

7

خبرنگاران در شمال از عدم دسترسی به اطالعات جنگ، شاکی اند. آنان می گویند 
به دست طالبان،  از سقوط پی هم ولسوالی ها  برای دریافت اطالعات  این روز ها 
دریافت  به  موفق  اما  داشته اند،  پولیس  و  ارتش  با سخنگویان  مکرر  تماس های 
اطالعات نمی شوند. به این ترتیب به  رغم نافذ شدن قانون دسترسی به اطالعات، 
هنوز هم خبرنگاران در سراسر کشور با چالش عدم دسترسی به اطالعات مواجه اند. 
می کنند؛  کوتاهی  رسانه ها  با  معلومات  ساختن  شریک  در  حکومتی  نهادهای 

معلومات را یا به موقع در اختیار خبرنگاران قرار نمی دهند و...

اطالع رسانی به معنای تبلیغ به نفع 
دشمن نیست

خبرنگاران حوزه شمال: 

3



 

در شرایطی که طالبان به میز مذاکره پشت کرده و در تمام والیات 
شمال در حال جنگ اند، استراتژی تبلیغاتی دولت برای تقویت روحیه 
مردم و برانگیختن انگیزه  حمایت مردمی از نیروهای امنیتی چیست؟

مردم در تمام نقاط کشور به گونه خودجوش در کنار نیروهای امنیتی 
ایستاده اند و جلو پیش روی طالبان را سد می کنند.

این خیزش ها قبل از این که ریشه در استراتژی تبلیغاتی حکومت 
داشته باشد، بیانگر این حقیقت است که مردم افغانستان با حضور 
نظامی طالبان در مناطق شان مخالف اند و این درسی است که گروه 
طالبان باید از جنگ های اخیرش بگیرد. مردم افغانستان با تسلط 

طالبان بر مناطق شان مخالف اند.
در  از عمل کرد حکومت  که  ناراحتی هایی  همه  با  افغانستان  مردم 
چندسال اخیر داشته ، اکنون ثابت کرده اند که حساب نظام کنونی و 

دستاوردهای آن از حساب حکومت جدا است.
مردم افغانستان در کنار نیروهای امنیتی ایستاده اند تا نشان دهند که 
نظام و ارزش های آن خط سرخ شان است. سخنان مبهم و چندپهلوی 
شماری از مسووالن درجه یک حکومتی، دست مایه طنز تلخی شد که 

در نهایت به نفع مخالفان حکومت کنونی تمام شد.
مردم افغانستان در پاسخ به آن سخنان، پس از سقوط هر ولسوالی، 
احساس ناراحتی شان را با دست مایه قرار دادن سخنان معاون رییس 

جمهور، ابراز می کردند.
در شرایطی که افغانستان در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار گرفته 
هیچ  از  مردم  اعتماد  برای جلب  تبلیغاتی حکومت  دستگاه  است، 

تالشی فروگذار نکند.
سخنان مبهم و غیرواقع بینانه، به ضد تبلیغ علیه حکومت در شرایط 
کنونی مبدل شد. مردم افغانستان انتظار دارند تا مسووالن درجه یک 
قرار  را در روشنی وضعیت  مبهم، مردم  به جای سخنان  حکومت 
دهند و از آن ها صادقانه بخواهند تا از سقوط ولسوالی های بیش تر به 

دست طالبان جلوگیری کنند.
در سال های گذشته جارچیان حکومت به بدترین روش ممکن از 
نظام دفاع کردند. دفاع بد آن ها باعث شد که در شرایط جنگ، مردم 
سخنان آن ها را جدی نگیرند. پروپاگاندایی را که در سال های گذشته 
دستگاه تبلیغاتی حکومت در جنگ های قدرت در چارچوب نظام به 
کار می برد، در شرایطی که دو خط جمهوریت و طالبان برجسته 

شده، فاقد کارایی است.
افغانستان در خلق روایت برای جلب حمایت  در مجموع حکومت 
مردم از نظام در سال های گذشته ناکام بوده است. دور نمی رویم، 
در زمان حکومت داکتر نجیب، دولت توانسته بود از طریق موسیقی، 
شعر و ترانه و ایراد بیانیه های جذاب، روایت قدرتمندی در دفاع از 

ارتش افغانستان و نظام آن وقت ایجاد کند.
سربازان  و  امنیتی  نیروهای  برای  زمان  آن  آوازخوانان  از  شماری 
پرجاذبه  بود. سخنان  زبان همه  ورد  بودند که  آهنگ هایی ساخته 
شاعران  حماسی  شعرهای  خوانش  با  معموالً  که  نجیب اهلل  داکتر 
معاصر همراه می شدند، می توانستند خون مردم را به جوش بیاورند.

می خواهد  بحران  شرایط  در  که  آنگاهی  کنونی  برعکس، حکومت 
افکار عامه را مدیریت کند، آن را علیه خود تحریک می کند. دلیل 
آن نیز فقدان پیام های شفاف، انگیزه دهنده و درک درست از روان 

جمعی ما است.
در دو هفته گذشته که ولسوالی ها در شمال کشور یکی پی دیگری 
سقوط می کرد، همه بلندپایه گان حکومت و رهبران جهادی سکوت 
مرگ باری پیشه کرده بودند. این در حالی است که در چنین شرایطی 
ایراد  با  تمام رهبران  بلکه  تبلیغاتی حکومت،  تنها دستگاه  نه  باید 
بیانیه های پرجاذبه برای مردم امید خلق و میان مردم و نظام پیوند 

عاطفی عمیق ایجاد می کردند.
پس از آن که مردم شاهد هیچ موضع قدرتمندی از جانب دولت نبودند، 
خود آستین باال زدند و در همکاری با شماری از نماینده گان شان و 
چهره های تأثیرگذار محلی در دفاع از مناطق خود سالح گرفتند. 
موج خیزش های مردمی در برابر تهاجم طالبان باعث شد که وضعیت 
افکار  احیا شود،  نسبی  گونه  به  عمومی  روحیه  کند،  تغییر  جنگ 
عمومی در رسانه های اجتماعی در دفاع از نیروهای امنیتی و مردم 

بسیج و شماری از ولسوالی ها از طالبان پس گرفته شود.
ادبیات زرگری و ابهام در پیام رسانی حکومت باعث شده بود که مردم 
درباره حوادث اخیر در شمال دچار سوءتفاهم شوند. رهبران بزرگ 
نشان  را  فردشان  به  قابلیت های منحصر  بحران  در شرایط  همواره 
زدوبندهای  قومی،  دیدگاه  موجودیت  علت  به  متأسفانه  می دهند. 
فقدان  با  افغانستان  مردم  بی معنا،  گروه  بازی های  و  درون حکومتی 

رهبری در دوره بحرانی کنونی رو به رو هستند.
داشتند،  حکومت  از  که  نارضایتی هایی  همه  با  افغانستان  مردم 
تهاجم  و  ایستاده   نظام  کنار  در  آن ها  کردند.  روشن  را  صف شان 
طالبان را متوقف کرده اند. حاال بر حکومت است که قدر حمایت های 
بی دریغ مردم را بداند و در مسیر مردمی شدن نظام و شریک ساختن 
در  دیگر،  سوی  از  بردارد.  عملی  گام های  سرنوشت شان،  در  مردم 
روشن  پیام های  و  کند  پرهیز  ابهام آمیز  سخنان  از  کنونی  شرایط 
است  بهتر  نیز  طالبان  برساند.  مردم  به  کنونی  به جنگ  پیوند  در 
به جای لشکرکشی و جنگ افروزی، دوباره به میز مذاکره برگردند. 
جنگ جاری و خیزش های مردمی در برابر طالبان، به روشنی نشان 

می دهند که از طریق نظامی پیروزی این گروه ناممکن است.

لزوم خلق روایت باورپذیر 
در شرایط بحران
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که  داد  ملی خبر  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
لحظاتی پیش ولسوالی علی آباد والیت کندز از 

دست طالبان آزاد شد.
ملی،  دفاع  وزارت  معاون سخنگوی  امان،  فواد 
که  است  گفته  سرطان،  یکم  سه شنبه،  روز 
اجرای  با  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
عملیات تصفیه ای ولسوالی علی آباد را از طالبان 

پس گرفته اند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که 
پیش روی نیروهای امنیتی در کندز ادامه دارد.

گذشته  شبانه روز  در  دولتی  نیروهای 
پس  طالبان  از  را  بلخ  و  دوشی  ولسوالی های 
هیچ  که  می گوید  اما  طالبان  گروه  گرفته اند. 

ولسوالی از نزد آن ها پس گرفته نشده است.
منابع امنیتی در کندز تأیید می کنند که طالبان 
کرده  تصرف  را  بندر  شیرخان  از  بخش هایی 

است.
روزنامه ۸صبح  به  کندز  در  امنیتی  منبع  یک 
گفت که تنها بخش اطفاییه شیرخان بندر به 
دست نیروهای امنیتی است. این منبع جزییات 

بیش تر در این مورد نداد.
ولسوالی  که  است  شده  مدعی  طالبان  گروه 
چهاردره را نیز تصرف کرده است. هرچند این 
از مراکز گروه طالبان  نیز  ولسوالی در گذشته 

بود.

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرده است، 
تسلیمی  برای  میانجی  نقش  در  که  را  افرادی 
نیروهای امنیتی و دفاعی به یک پاسگاه در کندز 

آمده بودند، بازداشت کرده است.
روز  که  کشور  ملی  دفاع  وزارت  اعالمیه  در 
سه شنبه، یکم سرطان، نشر شد، از این افراد به 

نام »نفوذی های طالبان« یاد شده است.
وزارت دفاع ملی گفته است که ارتش »نفوذی های 
طالبان« را زیر نام »مو سفید« که برای تسلیمی 
یک پاسگاه نیروهای امنیتی در منطقه »کله گاو« 
بازداشت  بودند،  این پاسگاه آمده  به  شهر کندز 

کرده است.
طالبان  نفوذی  اعضای  وزارت،  این  اعالم  طبق 
مهم  پاسگاه  این  وساطت،  با  تا  داشتن  قصد 

نیروهای امنیتی را به طالبان تسلیم کنند.
پیش از این نیز شماری از پاسگاه های نیروهای 
نام  زیر  افراد  از  تعدادی  میانجی گری  با  امنیتی 
بزرگان قومی به طالبان تسلیم شده بود. پس از 
دستور  داخله  امور  وزارت  واقعات،  این  افزایش 

بازداشت این افراد را صادر کرد.

کرده  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
کنترل  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  که  است 
ولسوالی دوشی والیت بغالن را از طالبان پس 

گرفته اند.
نیروهای  که  هنگامی  وزارت،  این  اعالم  طبق 
کردند،  آغاز  را  شان  عملیات  دفاعی  و  امنیتی 
جنگ جویان گروه طالبان پا به »فرار« گذاشتند 

و به این ترتیب ولسوالی دوشی آزاد شد.
وزارت دفاع ملی گفته است که عملیات تصفیه ای 

نیروهای امنیتی در والیت بغالن جریان دارد.
دست  به  گذشته  روز  بغالن  دوشی  ولسوالی 

طالبان افتاد.
مردمی  بسیج  نیروهای  که  است  شده  گزارش 
است،  گرفته  شکل  خنجان  ولسوالی  در  که 
برجسته  نقش  دوشی  ولسوالی  آزادسازی  در 

داشته اند.

۸صبح، کابل: پولیس فاریاب طالبان را متهم کرده 
است که یک مکتب را در ناحیه شهری فاریاب به 

آتش  کشیده شده است.
روز  فاریاب،  پولیس  سخنگوی  یورش،  کریم 
مکتب  این  که  گفت  سرطان،  یکم  سه شنبه، 

متوسطه بوده است.
به گفته یورش، مکتب متوسطه دولت کپتان در 
توسط  فاریاب  شهری  ناحیه  از  قوطور  روستای 

۸صبح، هرات: مقام های محلی هرات می گویند 
که مرز زمینی ایران برای ورود مسافران با ویزه های 
تجارت، درمانی، دانشجویی و افرادی که اقامت این 

کشور را دارند باز شده است.
مقام های نماینده گی وزارت امور خارجه در هرات 
می گویند، افرادی که ویزه سیاحتی و زیارتی دارند، 
بنا بر تصمیم مقام های ایرانی نمی توانند از طریق 

مرز زمینی وارد ایران شوند.

عبداهلل  و  غنی  جمهور  رییس  کابل:  ۸صبح، 
عبداهلل قرار است در ۴۸ ساعت آینده برای دیدار با 
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، رهسپار واشنگتن 

شوند.
عالی  شورای  اول  معاون  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل 
مصالحه ملی، به روزنامه ۸صبح گفت که با وجود 
این سفر  ریاست جمهوری در  ارگ  تأکید مکرر، 
سرنوشت  ساز کسی را به نماینده گی از اوزبیک ها و 

هزاره ها در ترکیب هیأت جای نداده است.
گرفتن  نادیده   جدید  دور  آغاز  را  عمل  این  او 

واقعیت های قومی افغانستان توصیف کرده است.
معاون اول شورای عالی مصالحه ملی  می گوید که 
شمال  در  ترک نشین  ولسوالی های  طرف  یک  از 
را  جنگ  بار  و  می کند  سقوط  طالبان  دست  به 
در  از جانب دیگر  و  بر دوش می کشد  این مردم 
سرنوشت ساز  سفرهای  و  سیاسی  کالن  معادالت 

اوزبیک ها نادیده گرفته می شوند.
عنایت اهلل بابر فرهمند تأکید می کند که در سفر 
نماینده گان  حضور  واشنگتن  به  جمهور  رییس 
بودن  همه شمول  افغانستان،  مطرح  اقوام  واقعی 
او،  گفته  به  گذاشت.  خواهد  نمایش  به  را  هیأت 
واقعیت های  از  جنسیتی  و  مذهبی  قومی،  تنوع 

انکار ناپذیر جامعه افغانستان است.
غنی و عبداهلل را قرار است در این سفر یک هیأت 

پرتعداد همراهی کند.
اداره  عمومی  رییس  و  ارشد  مشاور  عمر،  وحید 
ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری اعالم 
کرد که امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری، 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی، شهرزاد اکبر، 
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، شماری از 
مقام ها و اعضای هیأت مذاکره کننده دولت، رییس 
جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل را در سفر به امریکا 

همراهی خواهد کرد.

طالبان به آتش  کشیده است.
نگفته  چیزی  مورد  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 

است.
این  در  که  می دهند  گزارش  محلی  خبرنگاران 
منطقه درگیری نیز بین نیروهای امنیتی و طالبان 

رخ داده است.
بر  را  خود  حمالت  سو  این  به  مدتی  از  طالبان 
ولسوالی های فاریاب و شهر میمنه افزایش داده اند.

مرز زمینی ایران با افغانستان حدود دو ماه قبل به 
گونه یک طرفه مسدود شد و پس از آن بهای تکت 

هوایی هرات - مشهد افزایش یافت.
برای  زیادی  مشکالت  زمینی  مرز  شدن  مسدود 
مسافران ایجاد کرد و اعتراض ساکنان والیت های 
غربی کشور و والیت هم مرز با ایران را در پی داشت.

به  تاکنون مشخص نیست مرز زمینی چه زمانی 
گونه کامل برای تمام مسافران باز می شود.

عمر این سفر را مهم عنوان کرد و افزود که مساله 
اصلی مورد بحث در این سفر حمایت و جلب کمک 
برای تمویل نیروهای امنیتی خواهد بود، هرچند او 
گفت که برای تجهیز و تمویل این نیروها از قبل 

تعهد وجود داشته است.
مشاور رییس جمهور غنی می گوید که افغانستان 
فصل تازه ای از روابط خود را با جهان اغاز کرده 
است و امریکا بزرگ ترین حامی نیروهای امنیتی و 
برنامه های توسعه ای و اقتصادی در کشور است و از 

این رو سفر غنی به امریکا پراهمیت است.
از  شماری  با  گذشته  روز  غنی  محمداشرف 
سیاسیون نیز نشست مشورتی برگزار کرده بود. در 
این نشست نیز روی اهمیت سفر قریب الوقوع غنی 

و عبداهلل عبداهلل به امریکا بحث شده بود.
روز  برای  بایدن  با  عبداهلل  و  غنی  دیدار  برنامه 

جمعه، چهارم سرطان، تنظیم شده است.
که  بودند  گفته  روزنامه ۸صبح  به  منابع  پیش تر 
واشنگتن به تقاضای پی هم رییس جمهور اشرف 
غنی برای سفر تنهایی به امریکا پاسخ منفی داده 
در  تنها  سفید  کاخ  منبع،  معلومات  طبق  است. 
صورتی با این سفر موافقت نشان داده بود که غنی 
در راس یک هیات بزرگ و همه شمول به امریکا 

بیاید.
طبق این شرط کاخ سفید، در ترکیب این هیات 
اقوام، زنان و جامعه مدنی  نماینده گان تمام  باید 

افغانستان شامل باشند.
منابع به روزنامه ۸صبح گفته بودند که اشرف غنی 
به واشنگتن سفر کند.  قصد داشت که تک وتنها 
به گفته این منابع، اشرف غنی حتا حاضر نبوده 
است که امراهلل صالح، معاون نخست خود را برای 
عبداهلل  با همراهی  او  ببرد.  این سفر  به  همراهی 
خوش  روی  نیز  واشنگتن  به  سفرش  در  عبداهلل 

نشان نداده بود.

یک مکتب در جریان درگیری در فاریاب به آتش  کشیده شد

نیروهای امنیتی طالبان را از 
ولسوالی علی آباد کندز بیرون 

راندند

افرادی که در نقش میانجی 
خواهان تسلیمی ارتش در کندز 
به طالبان بودند، بازداشت شدند

ولسوالی دوشی بغالن از دست 
طالبان آزاد شد

مرز زمینی ایران برای تاجران، دانشجویان، اقامت داران 
و ویزای درمانی باز شد

سفر غنی و عبداهلل به امریکا؛ 
بابر فرهمند می گوید که نماینده گان هزاره ها 

و اوزبیک ها در ترکیب هیأت حضور ندارند



نیروهای  خروج  روند  آغاز  با 
سطح  افغانستان،  از  خارجی 
به  طالبان  سوی  از  خشونت  
افزایش  بی سابقه ای  شکل 
تنها  گروه  این  است.  یافته 
از  بیش  جوزا  ماه  جریان  در 
والیت های  در  را  ولسوالی   ۶۰
تخار،  جوزجان،  بغالن،  غور،  فاریاب،  میدان وردک، 
بدخشان،  بلخ،  سمنگان،  کندز،  سرپل،  ارزگان، 
بادغیس، فراه، نیمروز و هرات تصرف کرده است. بلند 
رفتن سطح خشونت و افزایش حمالت طالبان، نگرانی 
راه  بشری  حقوق  فعاالن  و  مدنی  فعاالن  شهروندان ، 
به همراه داشته است. از همه مهم تر، سکوت جامعه 
جهانی نسبت به حمالت گروه طالبان، این نگرانی ها 
معتقدند  شهروندان  اکنون  است.  کرده  بیش تر  را 
مردم  متحد،  ملل  سازمان  و  خارجی  کشورهای  که 
فراموش  و  واگذار  تاریخ  به  را  افغانستان  حکومت  و 
نهادهای  و  مدنی  فعاالن  کشور،  شهروندان  کرده اند. 
حقوق بشری توقع دارند که جامعه جهانی دست کم 
گروه  و  دهد  نشان  واکنش  حمالتی  چنین  برابر  در 
طالبان را به ختم خشونت وادار سازد. آنان معتقدند 
و جامعه  ندارد  نظامی  راه حل  افغانستان  قضایای  که 
جهانی باید از نفوذش باالی طالبان برای پایان جنگ و 
آغاز مذاکرات استفاده کند. هرچند گفت وگوهای صلح 
امیدها  از  موجی  با  طالبان  و  افغانستان  دولت  میان 
آغاز شد، اما اکنون که نزدیک به یک سال از شروع 
آن می گذرد، دو طرف به نتیجه ای نرسیده اند و این 
مسووالن  هرچند  است.  بن بست خورده  به  مذاکرات 
حکومتی طالبان را به تالش برای رسیدن به پیروزی 
از راه نظامی متهم می کنند، اما این گروه می گوید که 
افزایش جنگ ناشی از بی برنامه گی حکومت در شروع 
مذاکرات است. طالبان تصریح می کنند که اگر دولت 
کند،  آغاز  را  »نتیجه بخش«  و  »موثر«  گفت وگوهای 

طالبا ن آماده از سرگیری مذاکرات  هستند. 
طالبان با آغاز ماه می حمالت تهاجمی شان را بر بیش تر 
برخالف  گروه  این  داده اند.  گسترش  کشور  ساحات 
متمرکز  ولسوالی ها  بر  حمالت شان  بیش تر  گذشته، 
کرده و توانسته است در جریان سه ماه گذشته، نزدیک 
به 7۰ ولسوالی را تصرف کند. هرچند حکومت تاکنون 
اما می گوید که  را نمی پذیرد،  این ولسوالی ها  سقوط 
نیروهای امنیتی از این ساحات عقب نشینی تاکتیکی 
کرد ه اند. این عقب نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی و 
پیش روی طالبان، نگرانی شهروندان را بیش تر کرده 
روزهای  جریان  در  کشور  شهروندان  هرچند  است. 
اخیر، سقوط پی هم ولسوالی ها را »طرح ریزی شده« 
عنوان کردند، اما دولت آن را رد کرد. عبداهلل عبداهلل، 
رییس شورای عالی مصالحه ملی، گفت که واگذاری 
به  امنیتی  نیروهای  سوی  از  ولسوالی ها  پی درپی 
طالبان، بخشی از برنامه تنظیم شده نیست و ادعاهایی 
به  برنامه  یک  ولسوالی ها طبق  گویا  این که  بر  مبنی 
طالبان واگذار می شود، نادرست است. با این حال روند 
سقوط پی هم ولسوالی ها نگرانی مردم را بیش تر کرد و 
سبب شد که شماری از شهروندان با نیروهای امنیتی 

علیه این گروه برای مقاومت بسیج شوند.
ادامه حمالت طالبان و خاموشی جامعه جهانی واکنش 
شهروندان را به همراه داشته است. شماری از نهادهای 
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حقوق بشری، جامعه مدنی و شهروندان می گویند که 
تنگ تر  جغرافیای حکومت  که  برهه حساس  این  در 
می شود، جامعه جهانی نباید تنها نظاره گر اوضاع باشد. 
به باور آنان، سازمان  ملل متحد و جامعه جهانی باید 
مردم و حکومت افغانستان را در امر سرکوب طالبان و 

کاهش خشونت ها کمک کنند.
افزایش  از  افغانستان   کمیسیون مستقل حقوق بشر 
که  گفت  و  کرد  نگرانی  ابراز  کشور  در  خشونت ها 
حقوقی  وظیفه  باید  جهانی  جامعه  و  ملل  سازمان 
»برقراری  و  مورد ختم خشونت  در  را  اخالقی شان  و 
ذبیح اهلل  دهند.  انجام  فوری«  و  سراسری  آتش بس 
فرهنگ، رییس نشرات و مطبوعات این کمیسیون، به 
روزنامه ۸صبح گفت که جامعه جهانی باید از نفوذ خود 
باالی هردو جانب استفاده و طرف های درگیر جنگ را 
به ختم خشونت و شروع مذاکرات ترغیب کند. به گفته 
فرهنگ، مردم افغانستان قربانی اصلی این خشونت ها 
رویداد   ۶3 جوزا،  ماه  در  تنها  که  افزود  او  هستند. 
میدان وردک،  کابل،  والیت های  در  امنیتی  مختلف 
لغمان،  ننگرهار،  قندهار،  پکتیا،  لوگر،  پروان، کاپیسا، 
هرات، ارزگان، بلخ، کندز، بغالن، تخار، بدخشان، فراه، 
هلمند، بادغیس، فاریاب و غور در این کمیسیون ثبت 
شده که در نتیجه آن 1۶1 غیرنظامی کشته و 335 
غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. در میان این افراد زنان 
و  نیست  نهایی  اما  آمار  این  نیز شامل اند.  کودکان  و 
به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، ممکن است 
درگیری ها  جریان  در  شهروندان  از  بیش تری  شمار 
میان نیروهای امنیتی و جنگ جویان طالبان کشته و 

زخمی شده  باشند.
رییس نشرات و مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان تصریح کرد که جنگ راه حل قضایای 
افغانستان نیست و طرف های درگیر باید اختالفات شان 
توسل  او،  باور  به  کنند.  حل  مذاکرات  طریق  از  را 
حقوق  نقض  سبب  مشکالت،  حل  برای  جنگ  به 
ذبیح اهلل  می شود.  غیرنظامیان  تلفات  و  بشردوستانه 
طالبان  گروه  ویژه  به  درگیر  طرف های  از  فرهنگ 
خواست که میزان خسارت و بار جنگ را که اکثراً بر 
تأکید  او  غیرنظامیان تحمیل می شود، محدود کنند. 
کرد که طرف های درگیر جنگ باید به خواست برحق 
مردم که همانا ختم جنگ و آغاز گفت وگوهای صلح 

است، عمل کنند. 
گفت  و  کرد  اشاره  عام المنفعه  تأسیسات  به  فرهنگ 
انفجار دادن  که این تأسیسات مالکیت مردم است و 
آن ها، زیر پا کردن حقوق مردم به حساب می آید. این 
در حالی است که براساس معلومات نهادهای امنیتی، 
گروه طالبان با تصرف یک ساحه دولتی، تاسیسات آن 
را از بین می برند. هم چنان چندی پیش تصاویری در 
شبکه های اجتماعی دست به دست  شد که نشان می داد 
انار دره  ولسوالی  تصرف  از  پس  طالب  جنگ جویان 

والیت فراه، ساختمان آن را انفجار داده اند.
افزون بر کمیسیون مستقل حقوق بشر، فعاالن مدنی 
نیز از وضعیت نگران اند. زرقا یفتلی، فعال مدنی و حقوق 
زن، نیز حمالت اخیر طالبان را نگران کننده خواند و از 
جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست که در قبال 
دهند.  نشان  واکنش  و  نباشند  خاموش  این حمالت 
او به روزنامه ۸صبح گفت که این خاموشی می تواند 
»پیامد ناگوار« داشته باشد. بانو یفتلی تأکید کرد که 

هیچ گاهی  و  ندارد  نظامی  راه حل  افغانستان  قضایای 
اقدامات نظامی وضعیت را تغییر داده نمی تواند. به باور 
این فعال مدنی، تنها راهی که می تواند به صلح و حل 
این مشکالت منجر شود، گفت وگو و اقدامات سیاسی 
است. زرقا یفتلی افزود: »جنگ تا حال برنده نداشته و 
در آینده هم نخواهد داشت. اگر جنگ ادامه پیدا کند، 
جامعه  که  است  نیاز  می شوند.  متضرر  بیش تر  مردم 
جهانی از حالت نظاره گری بیرون شود و واکنش نشان 
دهد. اگر فردا وضعیت بحرانی شود، کشورهای منطقه 

و جهان متضرر خواهند شد.«

جامعه جهانی افغانستان را فراموش کرده است؟
می گوید  مدنی،  جامعه  شبکه  رییس  رفیعی،  عزیز 
صلح  موافقت نامه  امضای  از  پس  جهانی  جامعه  که 
با طالبان، نظاره گر اوضاع بوده و کدام واکنش واضح 
در قبال حمالت طالبان نداشته است. به نظر او، این 
وضعیت بیانگر دو موضع است؛ یا جامعه جهانی اعتماد 
خود نسبت به مردم و حکومت افغانستان را از دست 
داده است یا دنبال کدام شریک جدید است. باور او، 
حکومت افغانستان و گروه طالبان شریک خوبی برای 
مدنی  جامعه  شبکه  رییس  نبوده اند.  جهانی  جامعه 
خاطر نشان کرد که اگر این تحلیل درست باشد، مردم 

افغانستان روزگار خوبی نخواهند داشت.
در همین حال شهروندان نیز از موقف جامعه جهانی در 
قبال تشدید حمالت گروه طالبان ابراز نگرانی می کنند 
باید واکنش جدی در  و می گویند که جامعه جهانی 
رابطه به این حمالت داشته باشد. زهرا مددی، باشنده 
کابل، گفت که هم زمان با خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان، جنگ در بخش هایی از کشور شدت گرفته 
و حمالت گروه طالبان بر مواضع حکومت افزایش یافته 
است. او افزود که هرچند جامعه جهانی تاکید داشت 
که بیرون شدن این نیروها به معنای پایان حمایت شان 
از افغانستان نیست، اما طوری که دیده می شود، آنان 
اختیار  سکوت  افغانستان  جاری  قضایای  به  نسبت 
کرده اند. به باور بانو مددی در وضعیت کنونی کشور، 
بهبود  به  و  شده  عمل  وارد  آنان  که  می کند  ایجاب 
گروه  »برگرداندن  گفت:  او  کنند.  کمک  وضعیت 
این روند، می تواند  به میز مذاکرات و تسریع  طالبان 
مشکل افغانستان را حل و به برقرای صلح کمک کند. 
حاال نیاز است تا جامعه جهانی وارد عمل شده و به 
عنوان میانجی، گروه طالبان را متقاعد به از سرگیری 

گفت وگوهای بین  االفغانی کند.«
ابراز  طالبان  حمالت  افزایش  از  نیز  رحیمی  قدرت 
روند  شروع  از  پس  طالبان  که  گفت  او  کرد.  نگرانی 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان، به حمالت شان 
افزوده اند و شاید قصد دارند با تصرف جغرافیای تحت 
اداره حکومت، در میز مذاکرات صلح قدرت چانه زنی 
بیش تر داشته باشند. او اما خاطر نشان کرد که دیگر 
مردم افغانستان آن مردم بیست سال پیش نیستند و 
تغییر کرده اند. به باور رحیمی، این مردم امارت اسالمی 
را به رسمیت نمی شناسند و دیگر زیر بار ظلم نخواهند 
رفت. از سوی دیگر او خاموشی جامعه جهانی در این 
برهه زمانی را پرسش برانگیز خواند و گفت که جامعه 
جهانی باید طالبان را به کاهش خشونت وادار کند. او 
در  را  به صلح  اراده شان  باید  طالبان  که  کرد  تصریح 

عمل نشان دهند و به پای میز مذاکره حاضر شوند. 

طالبان: اولویت  ما صلح است
که  می کنند  تأکید  طالبان  گروه  حال  همین  در 
اولویت این گروه »صلح« و »مذاکرات« است. ذبیح اهلل 
مجاهد، سخنگوی این گروه، به روزنامه ۸صبح گفت 
که اولویت طالبان صلح است و به همین منظور یک 
به دوحه  برای مذاکرات  را  باصالحیت و قوی«  »تیم 
باالی  که جنگ  کرد  خاطر نشان  مجاهد  فرستاده اند. 
طالبان تحمیل شده و جنگی که اکنون جریان دار د، 
به دلیل آماده نبودن دولت افغانستان برای صلح است. 
به باور او، دولت روند صلح را درست دنبال نمی کند 
و در صدد »دسیسه سازی« و سبوتاژ این روند است. 
مجاهد تصریح کرد که از امضای توافق نامه صلح میان 
اما  می گذارد،  ماه  از 1۶  بیش  طالبان  گروه  و  امریکا 
روند گفت وگوهای بین االفغانی تسریع نشده و چندان 
پیش رفتی نداشته است. او تأکید کرد که در جریان این 
مدت باید همه زندانیان طالبان رها و نام رهبران شان از 

فهرست سیاه سازمان ملل حذف می شد. 
مطابق  خارجی  نیروهای  خروج  روند  این،  بر  عالوه 
مجاهد  می شد.  تکمیل  می  ماه  در  باید  توافق نامه 
پیش  صلح  روند  که  نخواست  مقابل  »جانب  افزود: 
برود. حاال هم اولویت ما گفتمان صلح است. ترجیح 
ما به صلح است. حالت کنونی استثنایی و تحمیلی 
دولت  که  کرد  تصریح  هم چنان  ذبیح اهلل  است.« 
عملیات باالی مواضع این گروه را 5۰ درصد افزایش 
داده و این سبب شده است که جنگ جویان طالبان 
به مقاومت مجبور شوند. به این ترتیب او افزود که 
پس از این اقدام، ساحات زیادی توسط جنگ جویان 
سخنگوی  حال  این  با  است.  شده  تصرف  طالبان 
طالبان تأکید کرد که این گروه طرف دار جنگ نیست 
و اگر »گفت وگوهای موثر و نتیجه بخش« شکل گیرد، 

به آن اولویت می دهد. 
از سوی دیگر به دنبال افزایش خشونت ها در کشور، 
وزارت دفاع امریکا اعالم کرده است که در حال بررسی 
از  پشتی بانی  ادامه  برای  گزینه ها  از  وسیعی  طیف 
نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای هوایی افغانستان پس 
از خروج نیروهای بین المللی از این کشور است. جان 
یک  در  پیش  روز  دو  پنتاگون،  کربی، سخنگوی  اف 
نشست خبری گفت که مقام های امریکایی به دنبال 
یافتن راه های بهتر برای پشتی بانی از نیروهای امنیتی 
افغانستان به ویژه نیروهای هوایی این کشور هستند. او 
گفته است که وضعیت در افغانستان با افزایش حمالت 
گروه،  این  توسط  ولسوالی ها  مراکز  تصرف  و  طالبان 
هنوز  بلند  سطح  در  خشونت ها  و  است  کرده  تغییر 
ادامه دارد. جان اف کربی افزوده است که ارتش امریکا 
می تواند پشتی بانی مورد نیاز از افغانستان را فراهم کند 
و این توانایی ها از قبل وجود دارد. به گفته او، رهبران 
برای  بهتر  راه های  دنبال  به  امریکا  نظامی  و  سیاسی 

انجام این مأموریت هستند. 
پیش تر برخی دیگر از مقام های امریکایی گفته  بودند 
که سقوط ولسوالی ها و خلق تهدید از سوی طالبان، 
بطی سازد.  را  نیروهای خارجی  روند خروج  می تواند 
این گفته ها در حالی ابراز شده که امریکا و ناتو بیش 
بیرون  افغانستان  از  را  نیروهای شان  از  درصد   5۰ از 
کرده اند. براساس برنامه از پیش اعالم شده، روند خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان تا یازدهم ماه سپتامبر 

تکمیل می شود.

افزایش خشونت   از سوی طالبان؛ 

جامعه جهانی وارد عمل شود

عبداالحمد حسینی 

طالبان با آغاز ماه می حمالت تهاجمی شان را بر بیش تر ساحات کشور گسترش داده اند. این گروه برخالف گذشته، بیش تر حمالت شان بر ولسوالی ها 
متمرکز کرده و توانسته است در جریان سه ماه گذشته، نزدیک به 70 ولسوالی را تصرف کند. هرچند حکومت تاکنون سقوط این ولسوالی ها را 

نمی پذیرد، اما می گوید که نیروهای امنیتی از این ساحات عقب نشینی تاکتیکی کرد ه اند.



طالب با سقوط چند ولسوالی در شمال از وضعیت برداشت اشتباه کرده است. این گروه روحیه کاذب گرفته است و 
نمی داند که با حمله و سقوط بعضی ولسوالی ها در شمال کشور در چه تنگنایی قرار گرفته است. طالب تصور می کرد که 
مقاومتی در انتظارش نیست و به همین ساده گی تمام ولسوالی ها را یکی پی دیگری سقوط می دهد و کار والیات شمال و 

دیگر مناطق کشور را یک سره می کند. اما مردم شمال ماهیت طالب را می دانند. مقاومت و ایستاده گی مردم در برابر طالبان 
کلید خورده است و تا پایان کار این گروه ادامه خواهد داشت.

نیروهای داوطلب برای ایستاده گی 
در برابر طالبان و پیش گیری از 
پیش روی این گروه به سالح و 
مهمات کافی نیاز دارند. بدون 

سالح و مهمات کافی بسیار دشوار 
است که نیروهای داوطلب بتوانند 

در برابر حمالت طالبان تاب بیاورند. 
گروه طالبان ممکن است به حمالت 

خود ادامه دهد و دامنه این حمالت 
به ماه های آینده نیز کشیده شود. 
از این رو، نیروهای داوطلب برای 

ایستاده گی پایدار به سالح و 
مهمات کافی نیاز دارند. این سالح 
و مهمات باید از طرف دولت تأمین 

شود.

کند. انتظار می رود که این وعده در حد وعده باقی 
نماند. اگر دست نیروهای داوطلب در جریان جنگ 

خالی بماند، مقصر آن وزارت دفاع خواهد بود.

پشتی بانی هوایی
با فنون جنگ معاصر آشنایی  جنگ جویان طالبان 
از  دولت  برابر  در  جنگ  سال ها  طی  آن ها  دارند. 
سوی کارکشته ترین افراد این گروه آموزش دیده اند. 
تجربه جنگ طالبان در برابر دولت در یک ماه اخیر 
ثابت کرد که دست کم گرفتن این گروه به معنای 
گروه  این  برق آسای  پیش روی  است.  خودکشی 
می رساند که جنگ جویان طالبان آب دیده هستند و 
برای جنگ های منظم و پارتیزانی آموزش های الزم 

را پشت سر گذاشته اند.
رزم جویان مردمی که سال ها از جنگ و جبهه دور 
بوده اند، از نگاه حرفه نظامی زیاد آماده نیستند. میان 
او جنگ است و کسی که شغلش  کسی که شغل 
چیزی غیر از جنگ است، تفاوت زیاد است. بنابراین، 
طالبان  با  جنگ  در  داوطلب  نیروهای  آن که  برای 
هوایی  پشتی بانی  به  نیاز  باشند،  داشته  باال  دست 

مستمر دارند.
هماهنگی

نیروهای داوطلب و نیروهای دولتی هر دو در برابر 

عقل داشته باشند، متوجه شده اند و می دانند که با 
تحرکات اخیرشان به چاله ای افتاده اند که به غلط 
آن را نوعی پیش روی و پیروزی ارزیابی کرده بودند.

حاال که مردم شمال بدون تقاضای حکومت در برابر 
دارد  ایستاده اند، حکومت مسوولیت  طالبان  گروه 
امکانات  تمام  و  بداند  را  مقاومت  این  اهمیت  که 
نیاز خیزش های مردمی را برآورده و تأمین  مورد 
کند. آنچه همه ما باید از آن مطمین باشیم، این 
است که مردم شمال علیه طالبان ایستاد خواهند 
شد و این را در گذشته با موفقیت و قاطعیت نشان 
داده اند. حاال که مردم در کنار نیروهای امنیتی قرار 
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با  طالبان  پیش روی  برنامه 
مردم  داوطلبانه  مشارکت 
گروه  این  علیه  جنگ  در 
خواهد  برخورد  صخره  با 
طالبان  گروه  پیش روی  کرد. 
در ماه گذشته بسیار سریع و 
یک  در  بود. چنان چه  برق آسا 
شبانه روز تا چهارده ولسوالی نیز به دست این گروه 
سقوط کرده بود. با تسلیح مردم محل و ایستاده گی 
خودانگیخته آن ها در برابر طالبان، صفحه جنگ به 
زیان این گروه تغییر خواهد کرد. با این وصف، برای 
چند  اقدامات  تا  است  نیاز  رزم جویان  این  پیروزی 

انجام شود:

سالح و مهمات
نیروهای داوطلب برای ایستاده گی در برابر طالبان و 
پیش گیری از پیش روی این گروه به سالح و مهمات 
کافی نیاز دارند. بدون سالح و مهمات کافی بسیار 
برابر  در  بتوانند  داوطلب  نیروهای  که  است  دشوار 
ممکن  طالبان  گروه  بیاورند.  تاب  طالبان  حمالت 
است به حمالت خود ادامه دهد و دامنه این حمالت 
به ماه های آینده نیز کشیده شود. از این رو، نیروهای 
داوطلب برای ایستاده گی پایدار به سالح و مهمات 

چندین  سقوط  از  پس 
والیت های  در  ولسوالی 
مختلف شمال، مردم محل 
مسلح  طالبان  گروه  علیه 
عمومی  مقاومت  و  شدند 
مردم  اکنون  کردند.  اعالم 
طرف  چهار  در  تخار  والیت 
شهر با سالح در برابر طالب ایستاده اند و از شهر 
با  همراه  سیاسی  احزاب  می کنند.  دفاع  مردم  و 
محل،  مردم  دیگر  و  جهادی  سابق  فرماندهان 
هم زمان با پیش روی طالبان در نواحی والیت بلخ، 
این  مردم  برای  و  برداشته  گروه سالح  این  علیه 
دفاع خواهند  آنان  از  داده اند که  اطمینان  والیت 
این طرف مردم  به  از چندین روز  کرد. هم چنان 
نیروهای  با برداشتن سالح در کنار  والیت بغالن 
امنیتی علیه طالبان جبهه گرفته اند و در حال رزم 
به  وفادار  نیروهای  هستند.  گروه  این  با  پیکار  و 
مارشال عبدالرشید دوستم در والیت های جوزجان، 
 سرپل و فاریاب در کنار نیروهای امنیتی مصروف 
نبرد و مقاومت علیه گروه طالبان اند. اکنون شمال 
در برابر طالبان یک صدا شده و در روزهای نزدیک 
ممکن است دایره و جبهه مقاومت مردم علیه این 
گروه وسیع تر شود. شمال در حال تدارک مقاومت 

جمعی علیه طالبان است.
از  را  آن جا  مردم  عمومی  نفرت  شمال  حرکت 
طالبان نشان می دهد. این مخالفت عمومی به این 
گروه  این  جای  هیچ گاهی  شمال  که  است  معنا 
نخواهد شد. مقاومت مردم این را ثابت می کند که 

باید از طرف  کافی نیاز دارند. این سالح و مهمات 
دولت تأمین شود.

وزارت دفاع قباًل گفته بود که آماده است تا تسهیالت 
و امکانات نبرد را برای مردم در برابر طالبان فراهم 

حوزه شمال همانند گذشته علیه طالبان قرار دارد 
و ساکنان آن آماده هستند تا آخرین رمق حیات 
در برابر این گروه بجنگند. پیام جنبش سراسری 
مردم شمال برای طالبان این است که نمی توانید 
از راه زور بر این بخشی از کشور حاکم شوید. مردم 
راه  از  اگر  که  گفتند  را  این  طالبان  برای  شمال 
سیاسی و صلح آمیز، در مشورت با مردم و از طریق 
روندهای شفاف و دموکراتیک در دولت مشارکت 
کنید، مشکلی نیست؛ اما از راه نظامی هیچ کسی 
و  شما  شما،  حاکمیت  پذیرش  آماده  شمال  در 
اداره شما نیست. طالبان اگر کمی  تطبیق اصول 

به  شانه  مبارزه  برای  آراسته اند.  واحد صف  دشمن 
شانه نیاز است تا هماهنگی الزم در دو سطح برنامه 
و عمل بین آن ها ایجاد شود. ناهماهنگی به هر دو 
ضعف  این  باید  این رو  از  زد.  خواهد  آسیب  طرف 
برطرف شود. هماهنگی در سطح برنامه و عمل شرط 

موفقیت آن ها در جنگ با طالبان است.

مهار رقابت محلی
به  والیت ها  تمام  در  داوطلب  نیروهای  فرماندهان 
نحوی در رقابت با یک دیگر قرار داشته اند. این رقابت 
پیش از این باعث بروز درگیری های مسلحانه بین 
منافع  نیز  درگیری ها  این  هدف  است.  شده  آن ها 
بروز  خطر  است.  بوده  گروهی  یا  و  قومی  و  حزبی 
دوباره این رقابت در جریان جنگ با طالبان موجود 

است. این تهدید باید جدی گرفته شود.
این  اگر  است.  روشن  طالبان  گروه  به  مردم  پیام 
مقاومت  با  کند،  اقدام  نظامی  راه  از  بخواهد  گروه 
مردم روبه رو خواهد شد. هسته های این مقاومت در 
بیش تر والیت ها گذاشته شده است. قیام مردم در 
با دولت را  برابر طالبان، باخت این گروه در جنگ 

قطعی خواهد کرد.
برابر  در  مردم  قیام  از  که  است  دولت  مسوولیت 
حق  مشروع  دفاع  کند.  همه جانبه  حمایت  طالبان 
نباید  قیام  این  از  حمایت  در  دولت  است.  مردم 
کوتاهی کند. هرگونه سهل انگاری در این زمینه باعث 

تضعیف قیام ها و در نهایت مرگ دولت خواهد شد.
این  است.  باز  طالبان  گروه  روی  به  درب گفت وگو 
گروه که حاال جنگ را انتخاب کرده است، باید درس 

عبرت ببیند و از کرده پشیمان شود.
مردم با یک صدا از تالش های صلح حمایت می کردند. 
و  نبود  جنگ  طرف دار  افغانستان  عادی  فرد  هیچ 
نیست. جنگ بدترین انتخابی بود که گروه طالبان 
انجام داده است. طبعاً قرار گرفتن در برابر خواست 

مردم برای این گروه پیامد زیان بار خواهد داشت.

گرفته اند و از شهرها و مردم ملکی دفاع می کنند، 
حکومت باید تمام تسهیالت مورد نیاز آنان را فراهم 
کند و قدر مقاومت آنان را بداند. زیرا حکومت و 
دولت با حمایت مردم می تواند دوام بیاورد. زیرا این 
دارد. طالب  این حکومت وجود  مردم هستند که 
شمال  مردم  است،  داده  دست  از  را  شمال  مردم 
و  نظام  نخواهند ساخت. شمال در صف  با طالب 
حکومت  همین  برای  است،  ایستاده  ارتش  پشت 
مسوولیت دارد که تمام تجهیزات و نیازمندی های 
کند.  فراهم  طالب  برابر  در  جنگ  برای  را  آنان 
حکومت مسوولیت دارد که برای جنگ و مقاومت 
نظر  تجدید  تقرری هایش  نحوه  در  طالبان  علیه 
کند و به جای اتخاذ تصامیم قومی، افراد شایسته 
و مسلکی را برای مدیریت جنگ و مقاومت مردم 

تعیین کند.
افزون بر حمایت و قدردانی حکومت از خیزش های 
مردمی، رهبران کابل نشین که الف شان تمام دنیا 
دارند.  مسوولیت  مردم  قبال  در  است،  گرفته  را 
رهبرانی که طی بیست سال اخیر از آدرس همین 
مردم به پول و سرمایه دست یافته اند، اکنون که بار 
دیگر روزهای دشوار فرا رسیده است، باید در میان 
مبارزه  علیه دشمن  آنان  با  همگام  و  بروند  مردم 
امکانات  با  رهبران  این  که  است  آن  وقت  کنند. 
مادی و معنوی خویش کنار مردم ایستاد شوند و 

علیه دشمنان مردم پیکار کنند.
طالب با سقوط چند ولسوالی در شمال از وضعیت 
برداشت اشتباه کرده است. این گروه روحیه کاذب 
گرفته است و نمی داند که با حمله و سقوط بعضی 
قرار  تنگنایی  چه  در  کشور  شمال  در  ولسوالی ها 
مقاومتی  که  می کرد  تصور  طالب  است.  گرفته 
تمام  ساده گی  همین  به  و  نیست  انتظارش  در 
و  می دهد  سقوط  دیگری  پی  یکی  را  ولسوالی ها 
کار والیات شمال و دیگر مناطق کشور را یک سره 
می کند. اما مردم شمال ماهیت طالب را می دانند. 
مقاومت و ایستاده گی مردم در برابر طالبان کلید 
خورده است و تا پایان کار این گروه ادامه خواهد 

داشت.

برای پیروزی 
رزمنده گان 
داوطلب چه 

باید کرد؟

مقاومت در برابر طالبان از شمال کلید خورد

حبیب حمیدزاده

خلیل اسیر
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وقتی از تحول ارتباطات صحبت می کنیم، منظور ما تنها 
انتقال و دریافت  تغییر کردن مفهوم زمان و مکان در 
پیام نیست. وسایل ارتباطات نوین، به ویژه شبکه های 
اجتماعی در کنار این که رساندن و گرفتن پیام  را سرعت 
بخشیده، روی نوع بروز هویت  افراد نیز اثر گذاشته اند. 
دانشمندان علوم اجتماعی و ارتباطات بر ظهور شخصیت 
متفاوت فرد در شبکه های اجتماعی نیز تأکید کرده اند. 
درون گرا  حقیقی  حوزه  در  کاربری  اگر  مثال،  طور  به 
باشد، ممکن است در شبکه های اجتماعی به دلیل رفع 
بعضی از محدودیت ها، مثل عدم شناخته شدن هویت، 
برون گرا باشد. حتا ممکن است که با هویت  گنگ هر 
ناکرده  و ناگفته ای که بروز آن در فضای حقیقی برایش 
اندازد.  برون  مجازی  فضای  در  را  می نماید  ناممکن 
فحاشی مجازی و خشونت لفظی نیز جزو همین دست 
آشکار،  یا  پنهان  هویت  با  می توان  که  است  پدیده ها 
راحت تر در فضای مجازی بروز داد. بهتر است بگوییم 
که این فضای غیرحقیقی برون اندازی سوءرفتار کالمی 
را آسان تر کرده است. در این مقاله به این می پردازیم  که 
دگرگونی ارتباطات، به ویژه ظهور شبکه های اجتماعی، 
افغانستان  بر فحاشی در فضای غیرحقیقیی در  چقدر 

تأثیر داشته است؟
گافمن می گوید که در تعامالت چهره به چهره، هویت 
تحت مجموعه محدودیت ها و اضطرارهای منحصر به فرد 
به وجود می آید. حضور فیزیکی در برخورد اجتماعی، از 
ادعاهای هویتی ای که با بخش حضوری و قابل رویت 
ویژه گی های فیزیکی ) از قبیل جنسیت، نژاد، ظاهر و...( 
از  معرفت مشترک  و  باشد، جلوگیری می کند  سازگار 
باعث  شخصیتی،  خاصیت های  و  اجتماعی  بسترهای 

می شود تا فرد »وانمودسازی« کند.
تبعات  اجتماعی  شبکه های  که  است  پذیرش  قابل 
مثبتی در تمام دنیا به دنبال داشته است و این تبعات از 
افشا گری ها و نظارت بر عمل کرد دولت گرفته تا همدلی 
دربرمی گیرد.  را  تعیین شده  هدف های  برای  اجتماعی 
است.  داشته  دنبال  به  نیز  را  منفی  اثرات  آن  کنار  در 
متأسفانه به بددهنی مجازی در جامعه ما کم تر توجه 
دیگر  ناهنجاری  نوع  ده ها  توجه،  عدم  همین  و  شده 

اجتماعی را سبب شده است.

یک  در  ژئواکونومیک  و  ژئوپلیتیک  نظر  از  افغانستان 
موقعیت حساس جغرافیایی قرار گرفته است که آسیای 
میانه را با جنوب آسیا و خاورمیانه وصل می کند. این 
موقعیت استثنایی که اغلب از آن به عنوان قلب آسیا 
یاد می شود، فرصت های اقتصادی مهمی را برای رشد 
بازارهای مهم منطقه،  تجارت و ترانزیت، وصل کردن 
تعامالت شهرهای بزرگ و توسعه اقتصادی - اجتماعی 

منطقه فراهم می کند.
افغانستان طی سالیان اخیر با یک رویکرد استراتژیک 
و  منطقه ای  اتصال  طریق  از  تا  است  کرده  تالش 
و  ژئوپلیتیک  نقش  متقابل،  و  مشترک  منافع  ایجاد 
انتظار می رود  ژئواکونومیک خود را به فعلیت درآورد. 
متقابل،  وابسته گی  تقویت  رویکردی ضمن  که چنین 
عنصر اعتماد را میان کشورهای منطقه تقویت کند و در 
درازمدت برای رفع چالش های سیاسی و امنیتی کشور 

نیز موثر واقع شود.
در این راستا، افغانستان با یک سلسله اقدامات، چون 
تقویت همکاری های منطقه ای و تمرکز روی سیاست 
خارجی اقتصادمحور از طریق پیوستن به سازمان های 
منطقه ای، راه اندازی گفتمان های منطقه ای چندجانبه 
و ایجاد پلتفرم های منطقه ای بر محوریت خود، چون 
مورد  در  منطقه ای  اقتصادی  همکاری های  کنفرانس 
افغانستان )رکا(، پروسه استانبول - قلب آسیا و طرح 
پروژه های بلندمدت و میان مدت اتصال منطقه ای، مانند 
پروژه های انتقال انرژی از آسیای میانه به پاکستان و 
هند از طریق افغانستان و پروژه های خط آهن و جاده 
که راه الجورد نیز شامل این اقدامات است، تا اندازه ای 

حقیقی نیز شود.
نیک می دانیم که دامنه  خشونت در افغانستان گسترش 
این  اجتماعی  شبکه های  که  است  واضح  است.  یافته 
شود.  آسان تر  پیام  انتقال  که  کرده اند  ایجاد  را  قدرت 
خشونت  و  فیزیکی  برخورد  امکان  که  آن جایی  از 
فیزیکی در این شبکه ها ممکن نیست؛ بنابراین، کاربران 
حد  تا  می کوشند  افغانستان  در  اجتماعی  شبکه های 
شبکه ها  این  طریق  از  را  روزانه  شان  احساسات  امکان 
انتقال دهند و این برخوردها می توانند فضای حقیقی 
را نیز متشنج کنند. حاال این که »عوامل این خشونت 
کالمی در شبکه های مجازی چیست؟« بحثی است که 
باید جامعه شناسان و روان شناسان در افغانستان با توجه 
به پژوهش و کاوش، در مورد آن اظهار نظر کنند. اما 
حرف این است که در هر صفحه اجتماعی، به ویژه در 
صفحه هایی که مربوط به سیاست مداران و افراد مشهور 
است، به جای این که به نقدونظرها مواجه شوید، بیش تر 
دیده  آن  در  فحاشی  که  می شوید  مواجه  کلماتی  با 
می شود. این توهین ها و فحاشی ها نیز از سوی افرادی با 
هویت های پنهان نمود پیدا می کند. از آن جایی که در 
مواجه  کاربران  از  زیادی  تعداد  با  اجتماعی  شبکه های 
هستیم، دشوار است که بتوانیم این افراد را شناسایی 

کنیم و مانع سوءرفتار شان شویم.
اینترنت  اثرات  و  شدن  جهانی  دچار  کشورها  همه  
شدند؛ اما بعضی از کشورها برای مقابله با اثرات سوء 
آن تالش کردند. طوری که در طی یک سال در جاپان 
چهار ستاره  این کشور به دلیل هتک حرمت  و توهین 

کاالهای  صادرات  افزایش  زمینه  بلکه  کرد،  خواهد 
افغانستانی را به بازارهای این مسیر و بازارهای اروپایی 
فراهم می کند. افزون بر این، دست رسی به این مسیر 
عوامل  از  متأثر  به مسیرهایی که  را  وابسته گی کشور 

سیاسی است، نیز کاهش خواهد داد.
طریق  از  الجورد  راه  گسترش  ترتیب،  همین  به 
افغانستان به جنوب آسیا نیز اهمیت استراتژیک دارد. 
کردن  وصل  برای  مسیر  نزدیک ترین  تورغندی  بندر 
دست یابی  می شود.  محسوب  الجورد  راه  با  پاکستان 
پاکستان به بازارهای آسیای میانه و مسیر راه الجورد 
و متقاباًل دست رسی افغانستان به بندرهای پاکستان در 
توسعه تجارت و ترانزیت منطقه ای میان شمال و جنوب 
کمک خواهد کرد. هم چنان هند نیز می تواند از طریق 
بندر تورغندی و چابهار به شبکه راه الجورد بپیوندد. از 
این رو، راه الجورد می تواند یکی از مهم ترین ابتکارات 

رشد اقتصادی در منطقه بر محوریت افغانستان باشد.
با این وصف اما راه الجورد تا حاال کاماًل اجرایی نشده 
انتظار  برخالف  الجورد  راه  موافقت نامه  امضای  است. 
نیست؛  طرح  این  شدن  اجرایی  معنای  به  برخی ها، 
بلکه بهره برداری فوری از آن مستلزم انجام یک سلسله 
اقدامات از جانب افغانستان و اعضای این موافقت نامه 

است که مهم ترین آن قرار ذیل است:

اول: افغانستان هنوز به کنوانسیون های بین المللی ویانا 
)سال 19۶۸( در مورد رهنمود جاده، عالیم و اشارات 
دیگر  که  است  حالی  در  این  است.  نپیوسته  ترافیکی 
این  به  قبل  مدت ها  الجورد  راه  موافقت نامه  اعضای 
کنوانسیون ها پیوسته اند. قابل ذکر است که تنها الحاق 
به کنوانسیون های ویانا بسنده نیست و ایجاب می کند 

دوهویته  مورد  در  که  کتاب هایی  مشهورترین  از  یکی 
بودن  ما در شبکه های مجازی و گوگل صحبت می کند، 
»همه دروغ می  گویند«، اثر استفنس داویدوویتز است. 
این کتاب به خوبی بیان می کند که ما چهر ه واقعی تر مان 
را در فضای غیرواقعی و گوگل با خیال آسوده تر به نمایش 
می گذاریم، به ویژه اگر هویت مان پنهان بماند. نویسنده 
در  کاربران  به جست وجوهای  استناد  با  کتاب  این  در 
دنیای غیرحقیقی، گوگل را محرم ترین پدیده برای درد 
نزدیک ترین  به  آنچه که  انسان می داند. هر  دل کردن 
فرد زنده گی خود گفته نمی توانیم، به فضای مجازی و 
اینترنت گفته می توانیم. البته با این تفاوت که د ر دنیای 
مجازی پیام های  خود را راحت تر می فرستیم. این پیام 
می تواند حاوی خشونت، صلح یا هر موضوع دیگری باشد 

که سوءرفتار کالمی یا فحاشی مجازی جزو آن است.
شبکه های اجتماعی در افغانستان بعد از حکومت طالبان 
رواج و در سال های 2۰1۴ و 2۰15 هم زمان با دوران 
اگرچه  یافت.  بیش تری  رونق  پساانتخابات،  و  انتخابات 
فضای مجازی سهولت را برای کارزارهای انتخاباتی به 
دنبال داشت؛ اما هم زمان روحیه خشونت طلبی بعضی از 
گروه ها از طریق این فضای غیرحقیقی بیش تر بروز پیدا 
کرد. این روزها نیز شاهد بلند رفتن گراف این فحاشی ها 
در شبکه  های اجتماعی هستیم. این مسأله اگرچه نیاز 
به پژوهش منجسم دارد؛ اما از نظر نگارنده، بددهنی در 
شبکه های اجتماعی افزایش یافته است و در شرایطی 
است،  دیگری  زمان  از هر  مردم شکننده تر  روحیه   که 
این ناهنجاری می تواند سبب تشدید خشونت در فضای 

توانسته است نقش و جایگاه تاریخی خود را به عنوان 
کشورهای  تجارتی  و  ترانزیتی  چهارراه  و  وصل  نقطه 

منطقه مطرح کند.
راه الجورد یکی از طرح های مهم افغانستان برای پیوند 
دادن این کشور به اقتصاد جهانی است. موافقت نامه راه 
الجورد در حاشیه هفتمین اجالس رکا به تاریخ 15 نوامبر 
افغانستان،  کشورهای  میان  عشق آباد  شهر  در   2۰17
ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه انعقاد یافت. 
و  اقتصادی  همکاری  تقویت  زمینه  موافقت نامه  این 
تسهیل تجارت، ترانزیت، ترانسپورت و مسایل گمرکی را 
با استفاده از فناوری های پیش رفته میان کشورهای عضو 
فراهم می کند. قابل ذکر است که این موافقت نامه منحصر 
انتقال  زمینه  بلکه  نیست؛  تجارتی  کاالهای  انتقال  به 

مسافران و وسایط نقلیه را نیز پیش بینی کرده است.
و  فاریاب(  )والیت  آقینه  بندرهای  از  الجورد  راه 
طریق  از  و  می شود  شروع  هرات(  )والیت  تورغندی 
بحیره  از  گذشتن  با  و  ترکمنستان  ترکمن باشی  بندر 
این  می رسد. سپس  آذربایجان  پایتخت  باکو،  به  خزر 
راه به سمت تفلیس، پایتخت گرجستان ادامه می یابد 
و از بندرهای پوتی و باتومی در بحیره سیاه و یا با عبور 
از شهر قارص به بندرهای استانبول کشور ترکیه و در 
نهایت به آب های آزاد و اروپا منتهی می شود. با توجه به 
موجودیت زیرساخت ها، خطوط آهن، جاده های معیاری 
و موجودیت بندرها در این مسیر، راه الجورد به عنوان 
ترانزیتی میان  راه های تجارتی و  از مناسب ترین  یکی 
و  بالکان  قفقاز،  میانه،  آسیای  کشورهای  و  افغانستان 
بهره برداری  بنابراین،  می رود.  به شمار  مرکزی  اروپای 
از این دهلیز نه تنها افغانستان را در راستای دست رسی 
به مسیرهای ترانزیتی مختلف و بندرهای بحری کمک 

فحاشی مجازی با هویت »گنگ« در افغانستان

فرصتی برای تقویت همکاری های اقتصادی منطقه ای

در فضای مجازی خودکشی کردند و همین امر باعث 
شد که دولت جاپان قانون مقابله با قلدری در فضای 
مجازی را تصویب کند. در بسیاری از کشورهای جهان 
فرهنگ سازی  قوانین،  پی گیری  و  تصویب  کنار  در 
درستی نیز در این راستا شده؛ اما در افغانستان با این 
مسأله برخورد سطحی شده است. در کشور ما به جای 
این که فرهنگ سازی صورت گیرد، قانون جرایم سایبری 
تصویب شد و قرار معلوم پی گیری قوانین در افغانستان 

نیز با بن بست مواجه است.
سهولت های  مجازی  فضای  شد،  ذکر  قباًل  که  طوری 
زیادی را به بار آورده اند؛ اما خوب است که در مورد بعضی 
از سوءاستفاده ها، قلدری ها و توهین ها در این شبکه ها 
تأمل شود. در شرایط فعلی که کوچک ترین خال می تواند 
در جامعه افغانستان تشنج زا باشد، فحاشی  مجازی نیز 
بود.  نخواهد  امنیت  ضد  رویدادهای  برای  بهانه  بدی 
پس بهتر است که دولت افغانستان و نخبه گان عرصه  
رسانه و فضای  مجازی قبل از این که دیر شود، راهکاری 
برای مهار و کاهش این خشونت ها بسنجند و مهم ترین 
استفاده  درباره  آگاهی رسانی  و  فرهنگ سازی  راهکار، 
موثر از این کانال های ارتباطی توسط متخصصان علوم 

اجتماعی است.

تا افغانستان گام های عملی را در راستای اجرای مواد 
آن ها نیز بردارد.

دوم: افغانستان نیاز دارد تا یک تعداد موافقت نامه های 
دوجانبه در مورد تسهیالت حمل ونقل از طریق جاده را 
با کشور های عضو موافقت نامه راه الجورد امضا کند. به 
همین ترتیب، افغانستان نیازمند امضای پروتکل هایی در 
خصوص تسهیالت ویزا و ترانسپورت ریلی با کشورهای 
تا زمینه اجرایی  عضوی موافقت نامه راه الجورد است 

شدن کامل این موافقت نامه فراهم شود.

سوم: الحاق افغانستان به پیمان  هایی چون کنوانسیون 
هماهنگ سازی  و  ساده سازی  مورد  در  کیوتو 
طرزالعمل های گمرکی، کنوانسیون بین المللی در مورد 
موافقت نامه   ،)COTIF( آهن  خط  توسط  انتقاالت 
بین المللی در مورد انتقال اموال خطرناک از طریق جاده 
توسط  کاال  بین المللی  حمل ونقل  قرارداد  و   )ADR(
راه  تنها زمینه تطبیق موافقت نامه  نه   ،)CMR( جاده 
نیز  بلکه در درازمدت  را سهل تر خواهد کرد؛  الجورد 
برای این کشور به عنوان پل ترانزیت آسیای میانه و 

جنوب آسیا حایز اهمیت است.
محموله  اولین   2۰1۸ سال  دسامبر  در  افغانستان 
از  الجورد  راه  مسیر  از  را  صادراتی  کاالهای  امتحانی 
بندر تورغندی به ترکیه فرستاد که هدف آن ارزیابی 
هزینه انتقال کاال و گامی در جهت تشویق کشورهای 
عضو به اجرایی کردن این طرح بود. در ماه اپریل سال 
منظور  به  نیز  افغان  بایسکل سواران  از  گروهی   2۰19
حمایت از راه ترانزیتی الجورد و رساندن پیام دوستی 
این  عضو  ملت های  به  افغانستان  مردم  و صلح خواهی 
بهره برداری و  اما  این مسیر رکاب زد.  موافقت نامه در 
اجرایی شدن کامل طرح راه الجورد مستلزم یک سلسله 
اقدامات حقوقی و ساختاری است که موارد عمده آن در 
باال تذکر یافت. رسیده گی به موارد فوق پیش شرط های 
عمده برای عملی شدن راه الجورد و گشودن پتانسیل 
ترانزیتی و فرصت های اقتصادی و تجاری افغانستان و 

وصل شدن آن به بازارهای منطقه و جهان است.

تحول ارتباطات؛

راه الجورد؛

شبکه های اجتماعی در 
افغانستان بعد از حکومت 

طالبان رواج و در سال های 2014 و 
2015 هم زمان با دوران انتخابات و 
پساانتخابات، رونق بیش تری یافت. 
اگرچه فضای مجازی سهولت را برای 

کارزارهای انتخاباتی به دنبال داشت؛ 
اما هم زمان روحیه خشونت طلبی 

بعضی از گروه ها از طریق این فضای 
غیرحقیقی بیش تر بروز پیدا کرد. 

این روزها نیز شاهد بلند رفتن 
گراف این فحاشی ها در شبکه  های 

اجتماعی هستیم. این مسأله اگرچه 
نیاز به پژوهش منجسم دارد؛ اما از 
نظر نگارنده، بددهنی در شبکه های 
اجتماعی افزایش یافته است و در 

شرایطی که روحیه  مردم شکننده تر 
از هر زمان دیگری است، این 

ناهنجاری می تواند سبب تشدید 
خشونت در فضای حقیقی نیز شود.



شکیبا سعیدی

افزایش ناامنی  در والیت فاریاب، فضای کار اطالع رسانی 
برای خبرنگاران تنگ تر شده، به همین سبب خبرنگاران با 

مشکل حق دسترسی به اطالعات مواجه هستند.«
به گفته آقای غفوری، خبرنگاران در والیت فاریاب برای 
مسووالن  نشدن  حاضر  و  ناامنی  دلیل  به  گزارش  تهیه 
دولتی به ارایه اطالعات به موقع، به  جز اعضای شورای 
والیتی، به منابع رسمی دسترسی ندارند. هم چنان به گفته 
او، چالش های موجود در برابر حق دسترسی به اطالعات 
در فاریاب سبب شده که خبرنگاران در این والیت بیش تر 
استفاده  تهیه گزارش های شان  برای  منابع غیررسمی  از 

کنند.
جاوید احمدی )اسم مستعار( یک  تن از خبرنگاران محلی 
فلج  را  والیت  این  در  اطالعات  به  دسترسی  نیز  سرپل 
می داند و می گوید که نهاد های حکومتی حاضر نمی شوند 
قرار دهند.  به دسترس خبرنگاران  به موقع  را  اطالعات 
در  واقعاً  اطالع رسانی  »وضعیت  می گوید:  خبرنگار  این 
والیت سرپل فلج است. مقام والیت، قوماندانی امنیه و 
خبرنگار  برای  صورت  هیچ  به  حکومتی  نهادهای  دیگر 
ما  خالصه  نمی کند.  شریک  را  اطالعات  عادی ترین 
خبرنگاران وقتی یک گزارش تهیه بکنیم، حیران می مانیم 

که از کجا تاییدی بگیریم که گزارش ما بسته شود.« 
»سخنگوی  گفت:  محلی  خبرنگار  این  دیگر  سوی  از 
فعال تر  فعاًل  حکومت  سخنگوهای  به  نسبت  طالبان 

تجربه نشان داده که نبرد تبلیغاتی تأثیر بسیار مهمی 
در پیش برد و موفقیت جنگ در میدان های نظامی 
دارد و افزون بر تقویت روحیه نیروهای خودی، سبب 
کرد  اعتراف  باید  می شود.  دشمن  روحیه  تضعیف 
در  طالبان  شکننده  هرچند  موفقیت  از  بخشی  که 
میدان های نبرد نظامی، شاید حاصل فعالیت گسترده 
حکومت  علیه  تبلیغاتی  نبرد  میدان های  در  آنان 

افغانستان باشد.
از جانب دیگر، حکومت افغانستان با وضع محدودیت 
ندانسته  یا  دانسته  والی ها،  سخنگویان  فعالیت  بر 
دستگاه  بیش تر  جوالن  برای  را  فضا  گونه ای  به 
وجودی  ماهیت  است.  کرده  باز  طالبان  تبلیغاتی 
به  معلومات  ارایه  و  مصاحبه  والیات،  سخنگویان 
رسانه ها و خبرنگاران است و اگر سخنگویان والیات 
اجازه مصاحبه نداشته باشند، نباید انتظار داشت که 
حکومت در نبرد تبلیغاتی پیروز شود. در اوضاعی که 
نبردهای نظامی میان طالبان و نیروهای امنیتی در 
بیش تر والیت های کشور به اوج رسیده و گزارش های 
شبکه های  در  دیگری  پی  یکی  ولسوالی ها  سقوط 
اجتماعی و رسانه ها نشر می شود و نبرد تبلیغاتی و 
جنگ روانی هم اوج گرفته، سخنگویان والی ها اجازه 
مصاحبه  رسانه ها  با  امنیتی  واقعات  مورد  در  ندارند 

کنند.
آن ها  ممانعت  والی ها  سخنگویان  صالحیت  سلب 

خبرنگاران در شمال از عدم دسترسی به اطالعات جنگ، 
شاکی اند. آنان می گویند این روز ها برای دریافت اطالعات 
از سقوط پی هم ولسوالی ها به دست طالبان، تماس های 
مکرر با سخنگویان ارتش و پولیس داشته اند، اما موفق به 
نافذ  به  رغم  ترتیب  این  به  دریافت اطالعات نمی شوند. 
شدن قانون دسترسی به اطالعات، هنوز هم خبرنگاران 
اطالعات  به  دسترسی  عدم  چالش  با  کشور  سراسر  در 
مواجه اند. نهادهای حکومتی در شریک ساختن معلومات 
با رسانه ها کوتاهی می کنند؛ معلومات را یا به موقع در 
اختیار خبرنگاران قرار نمی دهند و یا هم سکوت اختیار 
می کنند. در همین حال نهاد های حامی رسانه های آزاد، 
حق  قانون  نقض  را  حکومت  سوی  از  حقایق  کتمان 
از حکومت می خواهند  و  دانسته  اطالعات  به  دسترسی 
تا اطالعات مورد نظر خبرنگاران را به دسترس شان قرار 
اعضای  تنها  این در حالی است که در والیت ها،  بدهد. 
شوراهای والیتی حاضر به ارایه معلومات می شوند. با این 
تازه ترین  در  غنی  جمهور  رییس  ارشد  مشاور  اما  حال 
از سقوط  اعضای شوراهای والیتی خواست که  از  مورد 

ولسوالی ها خبررسانی نکنند.
در  روز ها  این  اطالعات،  به  خبرنگاران  دسترسی  عدم 
شمال بیش تر از هر زمان دیگر به چالش جدی تبدیل 
 3۰ به  نزدیک  سقوط  و  نبرد  افزایش  با  است.  شده 
ولسوالی طی روزهای اخیر در شمال افغانستان، هیچ یک 
با  را  اطالعات  که  نشدند  از سخنگویان حکومت حاضر 
رسانه ها در میان بگذارند. خبرنگاران می گویند که این کار 
حکومت سبب می شود تا آنان به منابع مردمی و غیر موثق 
مراجعه کنند. فیروز غفوری، خبرنگار محلی در فاریاب، 
به روزنامه ۸صبح گفت: »با سقوط پی هم ولسوالی ها و 

افتتاحیه  نشست  در 
بین االفغانی  گفت وگوهای 
قطر،  دوحه  شهر  در  صلح 
با  فعالیت خبرنگاران هم سو 
طالبان خبرساز شد و بازتاب 
گسترده ای داشت. این افراد که 
آزاد  خبرنگاران  داشتند  ادعا 
هستند، با پرسش های چالش برانگیز تالش می کردند 
اسالمی  جمهوری  از  نماینده گی  به  که  کسانی 
بین االفغانی  گفت وگوهای  نشست  در  افغانستان 
اشتراک کرده بودند را به چالش بکشند. هرچند شمار 
این خبرنگاران در مقایسه با خبرنگارانی که از کابل 
برای پوشش خبری این نشست به قطر رفته بودند 
اندک بود، اما فعالیت آنان بازتاب گسترده ای داشت 
و کاربران شبکه های اجتماعی در مورد نحوه کار و 

پرسش های چالشی آن ها بحث می کردند.
شده  برنامه ریزی  گونه  به  طالبان  که  است  واضح 
میدان های  در  نبردها  بخشیدن  شدت  با  هم زمان 
شدت  هم  را  خود  تبلیغاتی  نبرد  نظامی،  جنگ 
سقوط  عکس های  و  ویدیویی  تصاویر  بخشیده اند. 
در  آنان  کاربری  حساب های  سوی  از  ولسوالی ها 
شبکه های اجتماعی نشر می شود و به نظر می رسد 
تا به این جای کار طالبان در نبرد تبلیغاتی از حکومت 

چند قدم جلوتر هستند.

موقف خود  و  بگذارید، جواب می دهند  پیام  تا  شده اند. 
را می گویند؛ اما متاسفانه بخش حکومتی فلج است. هیچ 
خبرنگار  یک  وقتی  نمی دهد.  پاسخ  خبرنگار  به  کسی 
و  است که گزارش  معلوم  باشد،  نداشته  مصاحبه شونده 

خبرش هم ناقص است و حتا نشر نمی شود.«
از این  از والیت بلخ، نیز  کترینا عمری، خبرنگار محلی 
او  می گوید: »متاسفانه وضعیت  ناراضی است.  وضعیت 
نیست.  اواخر خوب  این  در  اصاًل  اطالعات  به  دسترسی 
بیش تر اداره ها به بهانه جلسات حاضر به انجام مصاحبه 
و یا دادن اطالعات نمی شوند، به ویژه مسووالن امنیتی 
خیلی کم به دسترس هستند. امیدوار م در این قسمت 
توجه شود و نهادهای حامی رسانه ها باید حکومت را وادار 

بسازند تا اطالعات را به دسترس خبرنگاران قرار دهد.«
نسیمه رونق، خبرنگار محلی دیگر در بلخ، نیز می گوید: 
اطالعات  به  نیاز  اطالع رسانی  راستای  در  »خبرنگاران 
که  بحرانی  و  جنگی  شرایط  این  در  به خصوص  دارند، 
اطالعات لحظه به لحظه را به دست نشر می سپارند و نیاز 
دارند که اطالعات دست اول داشته باشند. متاسفانه منابع 
حکومتی در این اواخر با وجود تمام ناامنی ها، حاضر به 
دادن اطالعات نیستند و این موضوع واقعاً تبدیل به یک 

چالش برای خبرنگاران شده است.«
این خبرنگاران از حکومت مرکزی می خواهند در چنین 
شرایطی که در بیش تر والیت های کشور جنگ جریان 
دارد، به حکومت های محلی اجازه بدهد تا اطالعات مورد 
نظر خبرنگاران را به دسترس شان قرار بدهند. خبرنگاران 
در شمال با انتقاد از حکومت های محلی در والیات شان از 
مسووالن می خواهند که اطالع رسانی را به معنای دشمنی، 
تبلیغ و یا جبهه گیری خبرنگار با ادارات حکومتی ندانند، 
بلکه این رسالت خبرنگار است که اطالعات را به صورت 

دقیق و به موقع به نشر بسپارد.
نیز  بلخ  در  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  یا  نی  دفتر 
از  و  می داند  »غیرقانونی«  را  اطالعات  نکردن  ارایه 
نداشتن  دسترسی  مشکالت  پی گیری  خواهان  حکومت 
خبرنگاران به اطالعات است. مبینه ساعی، مسوول دفتر 
نی در شمال، به روزنامه ۸صبح گفت: »حاضر نشدن به 

این  به  خبرنگاران،  به  معلومات  ارایه  و  مصاحبه  از 
شباهت دارد که در اوج نبرد با دشمن، از نیروهای 
زمین  بر  را  خود  جنگ افزارهای  بخواهیم  خودی 
بگذارند و بدون سالح با دشمن مقابله کنند. نتیجه 
این اقدام مشخص است. جنگ بدون سالح، برآیندی 

جز شکست ندارد.
ناکارآمدی و سردرگمی در سطح رهبری حکومت و 
نهادهای امنیتی مسأله دیگری است که وزنه جنگ 
تبلیغاتی را به نفع طالبان سنگین تر کرده است. مردم 
مشکالت  حکومت،  رهبری  در  موجود  مشکالت  از 
اجتماعی، فساد، ناامنی و دیگر کاستی های حکومت 
تبلیغاتی  دستگاه  و  هستند  خشمگین  و  سرخورده 
طالبان از این رهگذر بهره برداری بزرگی به سود خود 

می  کند.
به تازه گی مقرری های وزارت داخله افتضاح بزرگی به 
میان آورد که نشانگر بی برنامه گی و سردرگمی بزرگ 
در حکومت است. معاون اول وزارت امور داخله، یکی 
که  اوضاعی  در  کشور،  وزارت های  کلیدی ترین  از 
نبردهای نظامی به اوجش رسیده است، برکنار و پس 
از یک هفته دوباره در همان پُست مقرر می شود. وزیر 
اعتماد  رأی  نماینده گان  مجلس  از سوی  که  داخله 
پُر  را  جایش  فردی  و  می شود  برکنار  بود،  گرفته 
می کند که به جای مدیریت جنگ، کنار خیابان های 
ماه  چند  و  می دهد  خیرات  خرما  مردم  برای  کابل 
بعد از وزارت داخله برکنار و سرپرست وزارت احیا و 

انکشاف دهات می شود.
سردرگمی و بی برنامه گی در سطح رهبری حکومت 
روحیه  بر  بزرگی  منفی  تأثیرات  امنیتی  نهادهای  و 
سربازان دارد و به گونه ای تکمیل کننده جنگ روانی 
طالبان علیه حکومت و نیروهای امنیتی است. مواردی 
نبرد  میدان های  در  را  سربازان  روحیه  این دست  از 
تضعیف می کند و حکومت و رهبری نهادهای امنیتی 
مسوول درجه اول پیامدهای ناگوار آن هستند. در این 
فرماندهان  ارشد محلی،  مقام های  نشر صدای  میان 
در  امنیتی  نیروهای  سربازان  و  نظامی  بلند رتبه 
از  که  اجتماعی  شبکه های  و  »وتس اپ«  گروه های 
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پاسخگویی و ندادن اطالعات برای رسانه خود یک نقض 
نیاز  شرایط  و  حاالت  همه  در  است.  بیان  آزادی  بزرگ 
ناامنی و  از چگونه گی وضعیت زند ه گی،  است که مردم 
چگونه گی حمایت حکومت از تامین امنیت و رفاه برای 
تمام  با  افزود: »متاسفانه  او  باشد.«  داشته  اطالع  مردم، 
ما  به اطالعات جنگ است، خبرنگاران  امروز  نیازی که 
ارگان های  مهم  منابع  به  مکرر  تماس های  با  نمی توانند 

امنیتی، اطالعات را به دست بیاورند.« 
سوی  از  اطالعات  کتمان  شمال  در  نی  دفتر  مسوول 
حکومت را »کاری نادرست« خواند و از حکومت خواست 

که در این راستا با خبرنگاران همکار باشد.
از سوی دیگر مسووالن کمیته مصونیت خبرنگاران در 
شمال نیز از حکومت می خواهند تا بر بنیاد قانون حق 
دسترسی به اطالعات، گام بردارد. بشیر انصاری، مسوول 
کمیته مصونیت خبرنگاران در شمال، به روزنامه ۸صبح 
گفت: »کار روزنامه نگاری و اطالع رسانی این روز ها دشوارتر 
از هر زمان دیگر شده است. متاسفانه عدم دسترسی به 
به  دسترسی  حق  قانون  ما  این که  علی  رغم  اطالعات 
اطالعات را داریم، هنوز از سوی حکومت تطبیق نمی شود 
و بیش تر سخنگویان حکومت پاسخگو نیستند.« او گفت، 
در جریان روزهایی که ولسوالی ها پی هم سقوط می کند و 
طالبان به دروازه های شهرها نزدیک می شوند، هیچ یک از 
سخنگویان حکومت به هیچ یک از تماس های خبرنگاران 
ترتیب  این  به  که  کرد  تصریح  انصاری  نمی دهد.  پاسخ 
نقض این قانون بیش تر از سوی خود حکومتی ها صورت 

می گیرد.
سوی  از  اطالع رسانی  بخش  در  مشکالت  از  شکایت 
نهادهای حکومتی، موضوعی تازه  نیست. خبرنگاران در 
افغانستان همیشه از این موضوع شاکی بوده اند و حکومت 
در پاسخ به آن، بارها گفته است که تسهیالت زیادی در 
وحید  مورد،  تازه ترین  در  است.  کرده  فراهم  بخش  این 
عمر، مشاور رییس جمهور و رییس عمومی اداره ارتباطات 
عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، از اعضای شوراهای 
و  حکومت  »سخنگویی  از  دست  که  خواست  والیت 

دستگاه امنیتی« بردارند و به کار خودشان برسند.

چالش ها و بی توجهی رهبری نهادهای امنیتی شکایت 
دارند، ضربه بزرگ تری بر روحیه نیروهای امنیتی وارد 

کرده است.
سخنگویان  تبلیغاتی،  نبرد  میدان  دیگر  سوی  در 
رسانه ها  با  محدودیتی  هیچ گونه  بدون  طالبان 
مصاحبه می کنند و دیدگاه ها و دستاوردهای خود را 
با خبرنگاران در میان می گذارند. به نظر می رسد که 
ذبیح اهلل مجاهد و قاری یوسف احمدی، سخنگویان 
شده اند  موفق  تبلیغاتی  جنگ  مدیریت  در  طالبان، 
دستگاه تبلیغاتی حکومت را با تمام بودجه و امکاناتش 

با چالش مواجه کنند.
آمدن  کار  روی  از  پس  که  کنیم  انکار  نمی توانیم 
رونق  تملق  و  رویه چاپلوسی  حکومت وحدت ملی، 
گرفت و بخشی از وقت و انرژی  کارمندان حکومتی 
در مدح و تملق رییس جمهور غنی و حکومت تلف 
اعتراف  هم  کابینه  سابق  وزیران  برخی  می شود. 
کرده اند که در نشست های کابینه افرادی در سطح 
رییس  از  خود  جایگاه  حفظ  برای  مجبور ند  وزیر 

جمهور چاپلوسی کنند.
بیش   چلونکی«  »فیس بوک  به  مشهور  افراد  نیروی 
از آن که بر خنثاسازی جنگ روانی طالبان و تقویت 
نبرد تبلیغاتی حکومت متمرکز باشد، برای مداحی و 
چهره های  تخریب  گاه  و  غنی  رییس جمهور  تملق 
سیاسی مخالف او صرف می شود که این مسأله هم 
حکومت  تبلیغاتی  دستگاه  برای  بدی  بسیار  عواقب 
در پی داشته است. یکی از پیامدهای ناگوار افزایش 
که  است  این  افغانستان  حکومت  در  تملق  روحیه 
در  بخواهد  میهن دوستی  حس  روی  از  فردی  اگر 
شبکه های اجتماعی برای حمایت از نظام و نیروهای 
امنیتی تبلیغ کند، دیگران احساس می کنند که این 
کار معادل تملق و چاپلوسی از رهبری حکومت است 

و کامنت های تُند و زننده را برایش حواله می کنند.
از  بخشی هایی  در  ولسوالی ها  برخی  که  اوضاعی  در 
کشور سقوط می کند و حکومت باید دستگاه تبلیغاتی 
تقویت  طالبان  با  روانی  نبرد  مدیریت  برای  را  خود 
کند، وضع محدودیت بر فعالیت سخنگویان والی ها 
تبلیغاتی«  نبرد  در  تاکتیکی  »عقب نشینی  به  شاید 
برای  ناگواری  پیامدهای  و  باشد  داشته  شباهت 

حکومت افغانستان به دنبال خواهد داشت.

اطالع رسانی به معنای تبلیغ به نفع دشمن نیست

آیا حکومت در نبرد تبلیغاتی نیز »عقب نشینی 
تاکتیکی« کرده است؟

خبرنگاران حوزه شمال:

محمدحسین نیک خواه
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یک  هلمند،  ناامن  والیت  در 
سطح  بردن  بلند  برای  بانو 
دانش و آگاهی زنان هلمندی 
است.  ساخت  کتاب خانه ای 
انگیزه  که  می گوید  بانو  این 
دیدن  اقدام،  این  برای  او  اصلی 
که  بود  هلمندی  زن  ناله های 
شوهرش برای گرفتن زن دومی، می خواست کودک او 
را بفروشد. به باور او، ناآگاهی و نداشتن دانش کافی، 
زمینه را برای چنین تحرکات فراهم کرده است. او این 
کتاب خانه را به دلیل عالقه به شخصیت تیتسو ناکامورا 
به نام این مددرسان جاپانی مسما کرده است. بانوان 
در هلمند از ایجاد این کتاب خانه خرسند هستند و آن 
را برای بلند بردن آگاهی شان مثمر می خوانند. ریاست 
امور زنان هلمند نیز از این اقدام قدردانی می کند و 
می گوید که این کار سبب افزایش عالقه زنان هلمندی 

به مطالعه می شود.
در شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند، یک کتاب خانه 
شده  ایجاد  ناکامورا  تیتسو  نام  به  بانوان  مخصوص 
کتاب خانه  این  مسوول  که  نوروزی  حمیرا  است. 
کتاب خانه،  این  ایجاد  از  هدف  که  می گوید  است، 
آن ها  تا  است  زنان  به  دادن  انگیزه  و  آموزش  ترویج 
و  فراهم کنند  برای خودشان  زنده گی خوب  بتوانند 
در هر موردی آگاهی یابند. بانو نوروزی می گوید که 
برای ایجاد این کتاب خانه، از یک زن مریض در یک 
شفاخانه که گریه و زاری می کرد، انگیزه گرفته است. 
به گفته او، وقتی از آن زن در مورد مشکلش می پرسد، 
وی می گوید که شوهرش می خواهد با فروش دخترش، 
زن دوم بگیرد، اما پس از مخالفت با او، لت وکوب شده 
است. به باور بانو نوروزی، مشکل عمده زنان در جامعه 
افغانی، بی سوادی است. نوروزی می گوید: »هدف ما 

حقوق شان با خبر می شوند.
نوروزی در پاسخ به این سوال  که چرا این کتاب خانه 
را »ناکامورا« نام گذاشته است، گفت که از شخصیت 
گفت:  او  می آمد.  خوشش  جاپانی  مددرسان  این 
فرد  یک  او  می آمد.  خوشم  ناکامورا  شخصیت  »از 
خدمت گزار بود. او کسی بود که ۴۰ سال زنده گی خود 
را  خود  امن  کشور  کرد.  افغانان  به  وقف خدمت  را  

را  جامعه  در  خود  ارزش  و  خود  زنان  که  است  این 
بشناسند. بیش تر زنان به ویژه زنان هلمندی به این 
را  زنده گی شان  تا  شده اند  خلق  زن  که  هستند  فکر 
مظلومانه سپری کنند، اما ما با ایجاد این کتاب خانه، 
می خواهیم سطح آگاهی زنان را باال ببریم تا آن ها نیز 
احساس قدرتمند بودن بکنند.« او افزود که اگر زنان 
سواد کافی برای مطالعه کتاب داشته باشند، آنان از 

ترک کرد و به افغانستان آمد. وی کارهای انسانی و 
بشردوستانه انجام داد و نیز هرچه که انجام داد، برای 

پیش رفت و توسعه کشور ما بود.«
این  به  مطالعه  برای  که  است  کسانی  از  یکی  مریم 
کتاب خانه آمده است. او می گوید که هفته ای دو بار 
این جا می آید. مریم خوشحال است  به  برای مطالعه 
او  برای مطالعه زنان ساخته شده است و  که مکانی 
او  بیاورد.  به دست  را  می تواند کتاب مورد عالقه اش 
و  روان شناسی  به مطالعه کتاب های  می گوید: »زنان 
دیگر کتاب ها ضرورت مبرم دارند. من خوشحالم که 
چنین کتاب خانه ای برای زنان ساخته شده است. ما 
می توانیم کتاب های مورد عالقه خود را پیدا کنیم و به 

آگاهی خود بیفزاییم.«
در همین حال وجیهه رسولی، رییس امور زنان والیت 
برای زنان در  برداشته شدن چنین گامی  از  هلمند، 
والیت هلمند خوشحال است. به گفته خانم رسولی، 
تمام کتاب خانه ها در این والیت ویژه مردان است و 
زنان جرأت رفتن به آن جا را ندارند؛ اما حاال همه روزه 
این  به  برای آموزش  زنان و دختران  از  شمار زیادی 
کتاب خانه می آیند و عالوه بر گرفتن کتاب مورد عالقه 
خود ، دیگر دختران را نیز تشویق می کنند تا با مطالعه 

کتاب، اصول زنده گی کردن را یاد بگیرند.
این  برای تقویت و جاری نگه داشتن  تالش شد که 
فرهنگ در هلمند، دیدگاه رییس اطالعات و فرهنگ 
این والیت نیز درج شود، اما با وجود تالش های زیاد، 

زمینه برای آن فراهم نشد. 
ناامن شمرده  والیت های  از  کشور  در جنوب  هلمند 
سنتی  باورهای  با  بیش تر  آن  در  مردم  که  می شود 
این  بار است که در  این نخستین  زنده گی می کنند. 
کتاب خانه  یک  زنان  برای  زن،  یک  طرف  از  والیت 

ساخته می شود.

زنان هلمندی در کتاب خانه 
ناکامورا مطالعه می کنند

پالستیک مواد غذایی بسته بندی شده 
اقیانوس ها را آلوده می کند

دیپلمات جهادی؛ 
ضرار احمد مقبل کیست؟

در  عثمانی  مقبل  ضرار احمد  پیش  سال   57
خواجه سیاران  قریه  در  سیاسی  پرنفوذ  خانواده ای 
از  میرمحمد  فرزند  او  آمد.  دنیا  به   پروان  والیت 
متنفذان و سیاست مداران محلی پروان است. مقبل 
دوران مکتب را در شرایط آرام سپری کرد. ابتداییه 
را  متوسطه  و  افغان  در مکتب سیدجمال الدین  را 
لیسه  به  در مکتب عثمان خان می خواند و سپس 
موفقیت  با  را  کانکور  می یابد.  راه  حبیبیه  عالی 
سپری می کند و به رشته انجنیری ساختمانی قبول 
می شود. هم زمان با دوران دانشگاه او، در افغانستان 
حمایت  مورد  حکومت  و  می شود  نظامی  کودتای 
شوروی سابق روی کار می آید. بازی سرنوشت تغییر 
می کند و مقبل سالح به دست می شود. در دوران 
جهاد فعالیت های گسترده  فرهنگی و تدارکاتی دارد 
و معاون دفتر احمد شاه مسعود می شود. مقبل در 
عنوان  به  مجاهدین،  پیروزی  از  پس  سال 199۴ 

فرمانده پولیس پروان کار را آغاز می کند. 
ضمن  طالبان  بود.  طالبان  با  جنگ  درگیر  کشور 
تصرف کابل، به طرف پروان پیش روی کرده  بودند. 
در آن زمان، مقبل برای جذب حمایت ها و تقویت 
تهران  سفارت  اول  دبیر  عنوان  به  ایران،  با  روابط 
معرفی شد. برخی رسانه ها در همان زمان از مقبل 
یاد  اعتماد مسعود در تهران  به عنوان مهره مورد 

می کردند.
با سقوط طالبان و پس از ترور احمد شاه مسعود، 
عنوان  به  انتقالی  دولت  در  و  آمد  کابل  به  مقبل 
والی پروان منصوب شد. رابطه او روز به روز با حامد 

غذا های  پالستیک  جدید،  مطالعه  یک  مطابق 
آلوده  را  اقیانوس ها  رستورانت ها،  بسته بندی شده 
بزرگی  زیاد  معضل  آب نوشی  تیوب های  اما  می کنند؛ 

نیست.
آماده شده  فهرست  تحلیل  با  دانشمندان  و  محققان 
جهانی که در آن بیش تر از 12 میلیون توته ضایعات 
زیر  اقیانوس ها،  دریاها،  اطراف  در  موجود  اشیای 
اقیانوس ها و در قسمت های ساحلی فهرست شده بود، 
از پالستیک ساخته  دریافتند که هشت دهم آن اشیا 
شده است. ۴۴ درصد زباله های ساخته شده از پالستیک، 
بسته بندی شده  و  تهیه شده  غذا های  و  آب  مربوط 
بسته های  مصرف،  یک بار  بوتل های  بود.  رستورانت ها 
غذا، لفاف و پاکت های پالستیکی بیش ترین سهم را در 

فهرست داشت.
سرمحقق تحقیق، داکتر کارمن مورالس از دانشگاه کادیز 
اسپانیا گفت: »این مرا شوکه کرد، وقتی دریافتیم که آن 
پاکت ها، بسته های غذا، لفاف، بوتل ها به همراه اسباب 
غذاخوری، قاشق، چاقو و پنجه، همه با هم به صورت 
تقریبی نیمی از اشیای ساخته شده توسط انسان ها را در 

سطح جهان تشکیل می دهد.«
بستر  عمیق  قسمت های  دریاها،  در  را  آن ها  »ما 
اقیانوس ها و قسمت های ساحلی دریافتیم و ساحل ما 

را متغیر کرده است.« 
اقدامات برای کاهش آلوده گی پالستیک بر موضوعاتی 
چون تیوب های آب نوشی، اشیایی مثل گوش پاکن  و یا 
اشیایی که مایعات را مخلوط می کند، متمرکز شده است 

که جاگزینی آن ساده و آسان است.
اما  است؛  خوب  اقدامات  این  که  می گویند  محققان 
پیشنهاد می کنند که باید مشکل پالستیک  مواد غذایی 
در  مناسب  اقدامات  و  حل  رستورانت ها  در  تهیه شده 
نوع  این  انجام داده شود. آن ها می گویند که  قبال آن 
پالستیک بعد از استفاده خیلی کوتاه در بیرون پرتاب 

می شود و باید اولویت بندی شود.
نشریه »حفاظت محیط« سه راه ممکن برای مقابله و 

کنار آمدن با پالستیک را پیشنهاد می کند:
- جاگزین کردن پالستیک مواد غذایی بسته بندی شده 

فرید کامیار

منبع: بی بی سی

نویسنده: هلن بریکس

مترجم: شعیب موحد رستمی

کرزی گسترش یافت. کرزی او را به عنوان معاون 
معرفی  داخله  وزیر  و سپس  داخله  وزارت  امنیتی 
کرد. وی هم چنین در کارنامه خود رهبری وزارت 
مبارزه با مواد مخدر را دارد. مقبل در آخرین سال 
دیگر  نکته  خارجه شد.  امور  وزیر  کرزی  حکومت 
این که توانست حمایت و اعتماد کرزی را به خود 
جلب کند، تا آن جا که در اکثر سفرها، او را همراهی 
می کرد. اکنون نیز که وی در جمع اعضای هیات 
مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطر حضور 

دارد، او را به عنوان نماینده کرزی می شناسند.
مقبل زمانی که در راس وزارت خارجه قرار داشت، 
روند  در  خارجی  استخبارات  مداخله  از  همواره 
حاشیه  در  باری  او  می داد.  خبر  صلح  مذاکرات 
مذاکرات سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه در 
انقره در سال 1392 خورشیدی که حامد کرزی را 
همراهی می کرد، به صراحت عنوان کرد که »اگر 
روند گفت وگوهای  استخباراتی خارجی در  ادارات 
صلح با طالبان مداخله نمی کردند، تا حال مذاکرات 

می توانست آغاز شود.«
این است که  ضرار احمد مقبل  اهمیت  نکته حایز 
وزارت  راس  در  هم  که  فردی  عنوان  به  عثمانی 
داخله و هم در راس وزارت خارجه قرار داشته، باید 
شناخت خوبی از شرایط کشور داشته باشد. بررسی 
ابعاد  پردازش  هم چنین  و  کشور  داخلی  وضعیت 
سیاست خارجی در مذاکره با طالبان حایز اهمیت 
است. هر چند ماه ها از مذاکرات دوحه قطر می گذرد، 
باید دید که پس از کش و قوس های فراوان، یکایک 
اعضای هیات مذاکره کننده چگونه براساس تخصص 

خود با طالبان مذاکره می کنند.

با اشیایی که به زودی قابل تغییر شکل است.
- وضع قوانین و مقررات بر انواع قابل اجتناب پالستیک، 

به طور مثال خریطه ها یا پاکت های پالستیکی.
- ایجاد طرح های بازیافت برای تشویق افراد به این که 
پالستیک محصوالت تولیدی بسته بندی شده را برگشت 

بدهند.
ماهی گیری،  اسباب  ضایعات  به  هم چنان  تحقیق  این 
چون تورهای ماهی گیری پالستیکی و یا ریسمان های 
پالستیکی که در واقع بزرگ ترین مشکل در اقیانوس های 
تورها در  و  انداختن سیم ها  پرداخته است.  آزاد است، 
اقیانوس ها باعث از بین رفتن موجودات خودرو و وحشی 

بحری می شود.
زباله های  و  ضایعات  به  کادیز  دانشگاه  دوم  تحقیق 
انبارشده در اقیانوس ها از دریاهای اروپا پرداخته است. 
نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساالنه بین 3۰7 تا 
925 میلیون مورد زباله شناور در امتداد رودخانه های 
توته های  را  آن  درصد  می کند. ۸۰  سفر  دریا  به  اروپا 
مانند  مصرف  یک بار  پالستیک   هم چنان  و  پالستیک 
بوتل ها، بسته های غذا و پاکت های پالستیکی تشکیل 

می دهد. 
ترکیه باالترین مقدار تولید )1۶( درصد را دارد. بعد از 
آن ایتالیا 11 درصد ، انگلستان ۸ درصد، اسپانیا ۸ درصد 

و یونان 7 درصد را به خود اختصاص داده اند.
سرمحقق داکتر دانیل گونزالز گفت: »اقدام ضروری این 
بود که مصرف کننده گان و خریداران را به کاهش مصرف 
پالستیک تشویق کنیم.« وی افزود: »ما باید از آدرس 
مشکل  این  حل  برای  دولت  آدرس  از  و  شهروند  یک 

فکر کنیم.«

احمدشاه شاداب



نظریه پرداز  و  فیلسوف  گاست1،  یی  ارتگا  خوزه 
اسپانیایی جمله معروفی دارد: »در عالم خاکی هرگز 
کسی فرمان روایی نکرده است، مگر این که فرمان روایی 
خود را به چیزی غیر از افکار عمومی مبتنی نکرده 
باشد«. این جمله بیانگر برجسته گی نقش افکار عمومی 
در شکل دهی و ثبات حکومت های دموکراتیک است. 
حکومت های دموکراتیک بر افکار عمومی هسته گذاری 
می شود، عمر می کند و با از دست دادن افکار عمومی 

فاتحه اش خوانده می شود.
این روزها ما در افغانستان شاهد زدوبند شدید حکومت 
و افکار عمومی هستیم. حکومت با نشان دادن گل های 
سرخ و سبز گویا می خواهد افکار عمومی را به خود 
جلب کند؛ اما از سوی دیگر، نخبه گان با گذشت هر 
روز، با برمال کردن ضعف های حکومت، آن را به چالش 

می کشند.
این تقابل را می توانیم در دو یادداشت پی هم فیس بوکی 
امراهلل صالح، معاون نخست ریاست جمهوری مشاهده 
کنیم. صالح در یک یادداشت فیس بوکی خود سقوط 
خواند  پیش روی«  باریک  خط  »ایجاد  را  ولسوالی ها 
اما  ندارد.  پهنا«  و  »عمق  طالبان  عقبه  که  نوشت  و 
کاربران  واکنش های  از  موجی  با  دقیقه  چند  طی 
فعال رسانه های اجتماعی، فعاالن اجتماعی و سیاسی 
مواجه و به سخره گرفته شد. صالح در فضای مجازی 
نیاورد و روز بعد  افکار عمومی تاب  زیر فشار شدید 
منتقدان را مرتجع خواند. »دشمن خاک و مردم معلوم 
است. ایستادن به هر وسیله ای در کنار مدافعین خاک 
حاالت  چنین  در  مرتجع  است.  عیاری  کار  مردم  و 
انتقاد می کند و کنایه می نویسد. انتخاب با شما است.«

با این شرایط، پرسش اصلی این است که چه چیزی 
باعث تقابل شدید حکومت و افکار عمومی شده است؟ 
آیا حکومت می تواند از زیر فشار شدید افکار عمومی 

موفق بیرون آید؟
پرسش های  به  که  است  تالش شده  نوشته،  این  در 
مطرح شده پاسخ  گفته شود و فرض بر این است که 
حکومت بنابر دلیل هایی  که در ادامه  بیان می شود، با 
گذشت هر روز، با افکار عمومی بیش تر در تقابل قرار 

می گیرد و از چشم مردم می افتد.

افکار عمومی چیست؟
اراده  و  باورها  احساسات،  عقیده ها،  تفاوت  دلیل  به 
مردم، تعریف واحدی از افکار عمومی2 وجود ندارد و 
هر نویسنده  با درک شرایط ویژه و عامل های ذکرشده، 
در  گینزبرگ3  است.  کرده  تعریف  را  عمومی  افکار 
تعریف افکار عمومی می گوید: »افکار عمومی پدیده ای 
است اجتماعی، حاصل کنش و واکنش های بسیاری از 
اذهان مردم«. هم چنان، سیدمن۴ نویسنده دیگر، افکار 
عمومی را نیروی نهان و آشکاری می داند که از ترکیب 
به وجود  فردی  برداشت های  و  احساسات  اندیشه ها، 

آمده است. )فانوس، 139۶:  12(
از سوی دیگر، فاینر بر این عقیده بود که تعریف های 

افکار عمومی به یکی از این سه چیز داللت می کند:

الف-  اطالع قبلی از یک واقعه: افکار عمومی به 
بیان  یک  به  تنها  واقعه،  یک  از  قبلی  اطالع  عنوان 
ساده اشاره دارد.  به گونه مثال: کشور الف بمب قوی 

آزمایش کرده است.

اشاره  باور،  یک  عنوان  به  عمومی  افکار  باور:   ب- 
ارزیابی  بلکه  نیست؛  واقعه  از  قبلی  اطالع  به  محض 
آن و در واقع، پیش گویی جریان آینده رخداد است. به 
گونه مثال: در این کشور جنگ داخلی رخ نخواهد داد.

خواست،   یک  مثابه  به  عمومی  افکار  ج- خواست:  
مثال،  گونه  به  می کند.  تأیید  را  عمل  از  جریانی 

شاه محمود اندیش ور

این مسأله، دارد به پای خود تیشه می زند. هرچه این 
بحث درازتر شود، به همان اندازه باعث ایجاد فاصله 
میان حکومت و مردم و نفرت عمومی در برابر حکومت 
می شود. با اتفاق افتادن قضیه بهسود، حکومت حمایت 

تعداد قابل توجه هزاره ها را از دست داد.

د-  بی توجهی به خواست های برحق شهروندان: 
ما بارها شاهد بودیم که حکومت به جای این که به 
را  آنان  کند،  تمکین  شهروندان  برحق  خواست های 
گرفته  روشنایی  راهپیمایی جنبش  از  کرد.  سرکوب 
تا اعتراض این روزهای مردم بدخشان، همه سرکوب 
شدند. مسووالنی که رگ های گردن شان از جار زدن 
مردم ساالری و حق مردم می پندد، به راهپیمایی که 
در  نکرده اند.  تمکین  تاهنوز  است،  مردم  مدنی  حق 
جامعه ای که صدای مردم شنیده نشود، افکار عمومی 
فاریاب  در  بر ضد حکومت شکل می گیرد؛ چنان که 
شکل گرفت و اکنون در والیت بدخشان شکل گرفته  
این  از  می تواند  چگونه  حکومت  حال،  این  با  است. 

مخمصه بیرون آید؟

جاگزینی چهر ه ها
یکی از راهکارهایی که حکومت با اجرای آن می تواند 
افکار عمومی را به خود جلب کند، تبدیل چهر ه های 
در  کارفهم  و  تازه  چهره های  جاگزینی  و  تکراری 
اداره های اطالع رسانی ا ست. هرچند که اداره ارتباطات 
استراتژیک ریاست جمهوری چند وقت پیش دست به 
تغییر و تبدیل برخی افراد در این اداره زد و همین گونه 
برخی سخنگوها را به حیث معاون و برخی معاونان 
تعیین  اطالع رسانی  نهادهای  سخنگوی  حیث  به  را 
کرد؛ اما مشکل اصلی این جا است که در آن اقدام تنها 
کرسی تغییر کرد، نه چهره ها. این چهره ها در افکار 
دروغ گویی شهره شده اند.  و  کتمان کاری  به  عمومی 
بنابراین، انتظار نمی رود که حکومت با این کار بتواند 
افکار عمومی را به خود جلب کند. هرازگاهی که این 
افراد دهن به سخن می گشایند، در افکار عمومی این 
دیگری  حقیقت  هم  باز  که  می گیرد  شکل  برداشت 

کتمان می شود.

تسریع گردش اطالعات
و  حکومت  شریان های  در  خون  مثابه   به   اطالعات 
جامعه است که کند شدن گردش آن می تواند صدها 
مشکل را به بار آورد. شایعه پراکنی یکی  از مشکل هایی  
است که در  نتیجه کند بودن روند گردش اطالعات به 
 وجود می آید و سبب برانگیختن افکار عمومی در برابر 
حکومت می شود. این گونه، اطالعات نقش اساسی در 
شکل دهی افکار عمومی دارد. اما بارها خبرنگاران از 
عدم ارایه  اطالعات و یا سهل انگاری در ارایه  اطالعات 
شکایت  حکومت  اطالع رسانی  مسووالن  سوی  از 

وقتی پرسیده می شود که آیا کشور الف برای حفظ 
این  نه؟  یا  با کشور ب جنگ کند  منفعت های خود 
دنبال کردن جریان یک عمل،  دربردارد که  را  معنا 
ارزش دارد. )عالم، 13۸۸: 3۶۶( دیوی افکار عمومی 
حیات  از  که  می داند  داغی  مباحثه های  نتیجه  را 
جمعی تراوش می کند. به هر صورت، تعریف سیدمن 
دنبال  به  نوشته  این  به مفهومی که  تغییر  اندکی  با 
افکار  که  گفت  می توان  و  است  سازگارتر  است،  آن 
نیروی پنهان و آشکاری است که  از  عمومی عبارت 
از اندیشه ها، باورها، احساسات و برداشت های فردی و 
جمعی به جود می آید. رسانه ها )رسانه های اجتماعی، 
مطبوعات، رادیوها و تلویزیون ها(، جماعت ها، نهادها و 
گردهمایی ها در تکوین افکار عمومی نقش دارند و آن 

را شکل می دهند.
است  این  مردم  بیش تر  برداشت  و  باور  روزها  این 
که حکومت کنونی دیگر نمی تواند نیازها و حق های 
اساسی شهروندان را تأمین کند. از رسانه های چاپی، 
اجتماعی،  رسانه های  تا  گرفته  شنیداری  و  دیداری 
از تشکل های دانشگاهی و سیاسی گرفته تا اجتماع 
داخل موترها، نسبت به حکومت بی اعتماد شده اند. اما 

چه چیزی باعث این کار شده است؟

ریشه های تقابل
الف- ناامنی: با گذشت هر روز ناامنی در افغانستان 
بیش تر می شود. در کنار ده ها عامل بیرونی و داخلی، 
سهل انگاری مسووالن بلندپایه امنیتی و دفاعی یکی 
دفاع که  وزارت  است.  ناامنی در کشور  عامل های  از 
کلیدی ترین وزارت در مهار جنگ و تأمین امنیت مردم 
است، تا همین چند روز پیش در بی سرنوشتی به سر 
می برد. غایب بودن وزیر و یا هم نبود یک فرد توانمند 
در این وزارت باعث شده بود که مردم افغانستان همه 
ناامن شدن والیت ها  و  روز شاهد سقوط ولسوالی ها 
باشند. ناامنی ارتباط مستقیم در تضاد افکار عمومی 
با حکومت دارد. به هر اندازه ای که ناامنی در کشور 
بیش تر شود، به همان اندازه حکومت مشروعیت خود 
را در افکار عمومی از دست می دهد. این کار عواقب 

خوبی برای مسووالن حکومتی نخواهد داشت.

ب- فساد: فساد گسترده و آشکار مسووالن حکومتی 
از بزرگ  ترین عامل های تقابل حکومت با افکار عمومی 
است. از حیف ومیل میلیاردها دالر بودجه دولت و حق 
مردم تا فساد اخالقی در داخل ارگان های حکومتی، 
برابر  در  عمومی  افکار  که  است  شده  باعث  همه 

حکومت قرار گیرد.

بحث های  از  گذشته  تبعیض:  و  قوم گرایی  ج-  
داغ ترین  روزها  این  هزاره کشی  بحث  قوم ها،  تقسیم 
موضوع افکار عمومی است. حکومت با بی توجهی به 

داشتند/دارند.

پیام رسانی مبنی برحقیقت
رسانه ها  سوی  از  همه روزه  حقیقت  شرایطی  که  در 
انزجار  به  جز  حقیقت  کتمان  می شود،  داده  بازتاب 
عاملی  که  ندارد.  پی  در  دیگری  نتیجه   عمومی، 
باعث شد یادداشت معاون نخست ریاست جمهوری 
با واکنش های سریع و کوبنده  مردم و فعالن مدنی 
روبه رو شود، کتمان حقیقیت بود. تمام مردم از سقوط 
ولسوالی ها آگاه بودند و نیاز نبود که آقای صالح آن  را 

کتمان کند.
بیان حقیقت در شکل دهی پیام موثر است و به روح 
پیام می افزاید. از سویی هم پیامی که با حقیقت همراه 
باشد در قلب مردم جای می گیرد و باعث جلب افکار 
عمومی می شود. پیام هایی که با حقیقت همراه بوده 
پرتگاه سقوط نجات داده اند.  از  را  حتا یک حکومت 
برابر حزب  در سال 1395 وقتی نظامیان ترکیه در 
عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان کودتا 
نفس های  آخرین  داشت  اردوغان  حکومت  کردند، 
سیاسی اش را می کشید و شخص اردوغان نیز تصمیم 
فرار به  فرانسه را گرفته  بود. اما یک پیام دو جمله ای 
در آخرین لحظه ها، نتیجه را وارونه کرد. کودتایی  که 
تا ساعت 12 و 2۶ دقیقه شب بر وفق مراد کودتاچیان 
پیش  می رفت، با یک پیام ساده ناکام و همین طور تا 
آرام  وضعیت  چاشت  از  پس  دقیقه   و 12   2 ساعت 
شد. اردوغان در آن پیام گفت: »بدترین دموکراسی 
تجربه  ترکیه  ملت  اگر  است.  بهتر  کودتا  بهترین  از 
آموخته  باشند، باید امروز از حکومت حمایت کنند.« 
به  جاده ها  مردم  این  پیام،  با  )بلخی، 1399: 125( 
این  پیام  شدند.  حکومت  سقوط  مانع  و  ریختند 
ملغمه ای از حقیقت و تبلیغ است. اردوغان بیان  کرد 
که حکومت او در رعایت ارزش های دموکراسی نتیجه  
خوبی نداشته و نتوانسته  است رضایت مردم را جلب 

کند؛ اما با همین حالت هم بهتر از کودتا است .
در نتیجه می توان گفت که در شرایط کنونی، مسووالن 
حکومتی با تبلیغات گسترده طالبان از یک سو و فشار 
نرم  از سوی دیگر، دست وپنجه  افکار عمومی  شدید 
سقوط  ویدیوهای  نشر  با  طالبان  گروه  می کنند. 
ولسوالی ها، هدف قراردادن شهرها و ترورهای هدفمند، 
ضعف حکومت را تبیلغ می کند و واکنش  جمعی را در 
برابر حکومت برمی انگیزد. اما از طرف دیگر، این مردم 
هستند که با نشر ویدیوهای جنایت های طالبان حلقه 
تبلیغ این گروه را گسترده تر می کنند. بنابراین، نیاز 
است که حکومت به خاطر دفع تبلیغ دشمن و هم سو 
کردن افکار عمومی با خود، تدبیرهایی ضد تبلیغ را 
روی دست گیرد. امروزه نخبه ها )فعاالن مدنی، کاربران 
فعال رسانه های اجتماعی و آگاهان امور( را نمی توان با 
کتمان کاری حقیقت اغفال کرد. بنابراین، حکومت باید 
در کنار جنگ فیزیکی و رویایی با دشمن، اندک انرژی 

خود را صرف دستگاه اطالع رسانی و تبلیغاتی کند.

منبع ها و پیوست
1- بلخی، میرویس )1399(، افغانستان و منطقه از 
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فرانسه پس از پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست 
از  او،  انتخاب  به  توجه  با  که  کرد  اعالم  ایران،  جمهوری 

وضعیت حقوق بشر در ایران نگران است. 
مقام های امریکایی هم گفته اند که بایدن برنامه ای برای دیدار 

با مقام های ایرانی ندارد.
به گزارش دویچه وله، وزارت امور خارجه فرانسه روز گذشته 
انتخابات  در  رییسی  ابراهیم  پیروزی  به  کوتاه  بیانیه ای  در 
ریاست جمهوری ایران واکنش نشان داده و در این راستا از 

وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است.
وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه خود گفته است که این 
کشور انتخاب ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور ایران 

را »دنبال کرده است«.
در این بیانیه هم چنین با اشاره به مذاکرات احیای برجام آمده 
است که فرانسه برای اجرای توافق برنامه هسته ای با ایران 

کاماًل آماده گی دارد.
اعدام های سال  به  بیانیه وزارت خارجه فرانسه اشاره ای  در 
13۶7 نشده، اما به پرونده های شهروندان فرانسه ای بازداشت 
عادل خواه  فریبا  و  جهانگرد  بریر  بنجامین  جمله  از  شده 

پژوهشگر اشاره شده است.
بنجامین بریر، جهانگرد فرانسه ای اوایل جوزای سال 1399 
توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد و هم اکنون در 

زندان وکیل آباد مشهد به  سر می برد.
فریبا عادل خواه، استاد دانشگاه با تابعیت فرانسه ای ـ ایرانی، 
نیز در ماه می سال 2۰2۰ با اتهامات امنیتی به شش سال 
حبس محکوم شد . او در حال حاضر در حبس خانه گی به 

سر می برد.
به  رییسی  انتخاب  با  هم زمان  بشر  مدافع حقوق  گروه های 
ریاست جمهوری ایران به نقش او در اعدام های 13۶7 اشاره 
کرده و خواستار محکومیت او از طرف دولت های غربی شدند.

ابراهیم رییسی در اولین نشست خبری اش به عنوان رییس 
جمهو ر منتخب ایران از نقش خود در اعدام  زندانیان در سال 
او »مدافع همیشه گی حقوق  که  و گفت  کرد  دفاع   13۶7

 بشر« بوده است.
کرده  بزرگ  چالشی  دچار  را  غرب  رهبران  رییسی  انتخاب 
است، به ویژه نقش رییسی در اعدام های 13۶7 و اعتراض 
رهبران  کنون  تا  که  است  شده  سبب  بین المللی  نهادهای 

غربی پیام تبریک صریحی به او نفرستند. 
چگونه  که  است  این  رسانه ها  اساسی  پرسش های  از  یکی 
هیات  »عضو  عنوان  به  که  جمهوری  رییس  با  می توان 
مرگ« در اعدام های هزاران زندانی نقش داشته و نهادهای 
بین المللی حقوق بشر خواستار محاکمه او شده اند، دیدار کرد 

و یا پیروزی او را تبریک گفت.
دوشنبه، 31 جوزا،  روز  کاخ سفید،  جن ساکی، سخنگوی 
به  خاصی  اشاره  واشنگتن  در  خود  مطبوعاتی  نشست  در 
اعدام های 13۶7 و نقش ابراهیم رییسی در این اعدام ها نکرد، 
خبرنگاران  پرسش  های  از  انبوهی  با  ارتباط  این  در  اگر چه 

مواجه شد.
رییس   که  گفت  رییسی  و  بایدن  دیدار  امکان  مورد  در  او 
جدید  مقام های  با  دیدار  برای  برنامه ای  امریکا  جمهور 

جمهوری اسالمی ایران ندارد.

واکنش فرانسه به پیروزی رییسی؛ 
نگران وضعیت حقوق بشر 

هستیم

سازمان ملل: 
بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ کودک در سال ۲۰۲۰ به عنوان 

سرباز به کار گرفته شدند

خواهر رهبر کوریای شمالی 
با انتقاد از امریکا، از سرگیری 

مذاکرات را رد کرد
سازمان ملل متحد اعالم کرد که سال گذشته ۸ 
هزار و 5۰۰ کودک سرباز در نبردهای مختلفی 
و  داشتند  داد، حضور  رخ  در سراسر جهان  که 

حدود دو هزار و 7۰۰ کودک نیز کشته شدند.
دبیرکل  آنتونیو گوترش،  فردا،  رادیو  به گزارش 
گزارش  در  گذشته  روز  متحد،  ملل  سازمان 
سالیانه خود به شورای امنیت به مواردی چون 
کشتار این کودکان، ربایش، به کارگیری آن ها به 
عنوان سرباز، آزار جنسی و ممانعت از دسترسی 
مدارس  گرفتن  قرار  هدف  و  درمان  به  آن ها 

پرداخت.
این گزارش می گوید که سال گذشته در جریان 
و 379 کودک  21 درگیری مسلحانه 19 هزار 
که  گرفته اند  قرار  شرایطی  چنین  معرض  در 
بیش ترین آن ها در کشورهای سومالی، جمهوری 
یمن  و  سوریه  افغانستان،  کنگو،  دموکراتیک 

بوده اند.
سال  در  که  کرده  تایید  ملل  سازمان  گزارش 
گذشته میالدی ۸ هزار و 521 کودک به عنوان 
سرباز به کار گرفته شدند. هم چنین در نبردهای 
مختلف دو هزار و ۶7۴ کودک دیگر کشته و 5 

هزار و 7۴۸ کودک مجروح شدند.
این گزارش در عین حال همراه فهرست سیاهی 
حاوی نهادها و کشورهایی است که در خشونت 

علیه کودکان نقش داشته اند.
سیاه  فهرست  که  می نویسد  رویترز  خبرگزاری 
پیوست این گزارش برای مدت ها محل مناقشه 
با  سعودی  عربستان  و  اسراییل  که  چرا  بوده، 
اعمال فشار در طی سال های اخیر تالش کرده اند 
وارد  نام شان  و  بمانند  دور  فهرست  این  از  که 

فهرست نشود.
فهرست  این  در  هیچ گاه  اسراییل  نام  گرچه 
عربستان  رهبری  به  نظامی  ایتالف  اما  نیامده، 
سعودی به دلیل کشتن و زخمی کردن کودکان 
یمنی، سال ها در این فهرست بود که در نهایت 

سال گذشته از آن حذف شد.
کاهش  منظور  به   2۰17 سال  گوترش  آنتونیو 
دو  به  را  آن  سیاه،  فهرست  پیرامون  مجادالت 
فهرست  یک  اساس  این  بر  کرد.  تقسیم  بخش 
نقض  عین  در  که  است  کشورهایی  به  مربوط 
محافظت  برای  نیز  اقداماتی  کودکان،  حقوق 
انجام داده اند و فهرست دوم هم شامل  آنان  از 

کشورهایی است که هیچ اقدامی نکرده اند.
فهرستی که روز دوشنبه منتشر شد، به نسبت 
فهرست قبلی تغییر چندانی نداشته است. تنها 
آمده،  دوم  فهرست  در  نام شان  که  کشورهایی 
یعنی اقدامی برای محافظت از کودکان نکرده اند، 

میانمار و سوریه است.

بیماری  علیه  که  واکسینی  اثر بخشی  می گوید  کوبا 
تولید کرده، 92.2۸ درصد  نام »آبداال«  با  کووید-19 

است.
گروه دارویی دولتی بیوکوبافارما اعالم کرد: »واکسین 
بیوتکنولوژی  و  ژنتیک  مهندسی  مرکز  تولید  آبداال 
پس از تزریق سه دوز اثربخشی 92.2۸ درصد را نشان 

می دهد.«
واکسین آبداال که در مرحله نهایی آزمایش های بالینی 
رسمی  مجوز  جوالی  اوایل  یا  جون  اواخر  در  است، 

مقام های کوبایی را دریافت می کند.
نام این واکسین از نام یک شعر اثر خوزه مارتی، قهرمان 
این  قهرمان  آبداال  است.  شده  انتخاب  کوبا،  استقالل 
شعر است که رهبری ارتش نوبیا را برعهده داشت و با 

مهاجمان خارجی می جنگید.
به گزارش یورو نیوز، میگل دیاز کانل، رییس جمهور 
توییتی  در  واکسین  این  ساخت  به  واکنش  در  کوبا، 
گفت که دانشمندان این کشور در مرکز فینالی و مرکز 
مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی با گذر از همه موانع، 
تولید  را  آبداال  و  سوبرانا ۰2  موثر  بسیار  واکسین  دو 

کرده اند.
واکسین  که  کرد  اعالم  شنبه  روز  فینالی  موسسه 
فاز سه  بالینی  از کارآزمایی  سوبرانای ۰2 که بخشی 
آن در ایران انجام شد، پس از تزریق دو دوز از سه دوز، 

کارایی ۶2 درصدی را نشان می دهد.
واکسین سوبرانا ۰2 تولیدی انستیتوت واکسین فینالی 
آن حضور  تولید  در  ایران  پاستور  انستیتوت  که  کوبا 
داشته ، از پروتین های تاج ویروس کرونا که در آزمایشگاه 

ساخته شده   است، برای تحریک دستگاه ایمنی استفاده 
می کند. این پروتین ها در مرحله بعدی با سم غیرفعال 
کزاز که یک انتی ژن قدرتمند برای تقویت تولید پادتن 

)انتی بادی( در بدن به شمار می رود، ترکیب می شود. 
دولت کوبا در نظر دارد که 7۰ درصد جمعیت 11.2 
کند  واکسین  آگست  ماه  تا  را  خود  نفری  میلیون 
به  سال  پایان  از  قبل  تا  جمعیت  کل  مایه کوبی  و 
شروع  ابتدای  از  رسمی،  اطالعات  طبق  برسد.  اتمام 
موارد  کشور،  این  در  آبداال  واکسین  با  واکسیناسیون 

ابتالی روزانه در هاوانا به نصف کاهش یافته است.
کوبا به دلیل تحریم در دهه 19۸۰ تولید دارو را آغاز 
کرد و از 13 واکسین موجود در برنامه واکسیناسیون 
تولید  محلی  صورت  به  واکسین  هشت  کشور،  این 

می شود.
می رود  شمار  به  واکسین  صادرکننده  هم چنین  کوبا 
و هم اکنون پنج واکسین علیه بیماری کووید-19 را 
در دست تولید دارد. چندین کشور از جمله آرژانتین، 
خرید  برای  ونزویال  و  ویتنام  مکسیکو،  جاماییکا، 

واکسین های کوبایی ابراز تمایل کرد ه اند.

کوبا: اثربخشی واکسین »آبداال« ۹۲.۲۸ درصد است

به گزارش یورو نیوز، کیم یو جونگ، خواهر رهبر کوریای  
شمالی، روز سه شنبه 22 جون )یک سرطان( چشم انداز 
از سرگیری زودهنگام دیپلماسی با ایاالت متحده را رد کرد 
و گفت انتظارات امریکا از مذاکرات، »آن ها را به ناامیدی 

بیش تری فرو خواهد برد«.
خانم کیم این بیانیه را پس از آن منتشر کرد که جیک 
کیم  اظهارات  سفید،  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان، 
هم  باید  شمالی  کوریای   این که  بر  مبنی  اون  جونگ 
برای گفت وگو و هم برای رویارویی آماده باشد، به  عنوان 
»نشانه های قابل توجه« توصیف کرده بود. رهبر کوریای  
شمالی جمعه گذشته در جلسه حزب حاکم تاکید بیش تر 

روی آماده گی کامل برای رویارویی با امریکا داشته است.
طبق گزارش آژانس مرکزی خبری کوریا، کیم یو جونگ 
امریکا  متحده  ایاالت  می رسد  نظر  »به  که  کرده  تاکید 
شرایط را به  گونه ای تفسیر کند که برایش دلگرم کننده 

باشد«.
برای  ]امریکایی ها[  آن ها  که  انتظارات  »این  افزود:  وی 
جلوگیری از راه اشتباه انتخاب کرده اند، آن ها را ناامیدتر 

خواهد کرد.«
بیانیه وی در حالی منتشر شد که سونگ کیم، فرستاده 
به  شمالی،  کوریای   امور  در  امریکا  متحده  ایاالت  ارشد 
کوریای جنوبی سفر کرده است. سونگ کیم روز دوشنبه 
گفت امیدوار است به زودی شاهد واکنش مثبت پیونگ 
یانگ نسبت به پیشنهاد های ایاالت متحده برای مذاکره 
علیه کوریای  تحریم ها  تاکید کرد که  باشد، هر چند وی 

شمالی پابرجا خواهد بود.
حاکم،  حزب  جلسه  در  گذشته  هفته  اون  جونگ  کیم 
سیاست دولت بایدن در قبال کوریای  شمالی را تبیین کرد 
به  رویارویی  و  برای گفت وگو  تا  داد  مقام ها دستور  به  و 
ویژه برای رویارویی آماده شوند تا »از امنیت و عزت ملی 

محافظت« کنند.
اظهارات کیم شامل سخنی تند علیه واشنگتن و سئول 
نبود؛ موضوعی که باعث گمانه زنی های متناقض در میان 
کارشناسان شد. برخی معتقد بودند که کیم جونگ اون 
تا  کند  وارد  متحده  ایاالت  بر  بیش تری  فشار  دارد  قصد 
سیاست خود درباره پیونگ یانگ را تغییر دهد، در حالی 
که برخی دیگر می گویند رهبر کوریای شمالی بر احتمال 

از سرگیری مذاکرات تاکید دارد.
شبکه  با  گفت وگویی  در  سالیوان  جیک  حال  این  با 
ای بی سی نیوز گفت: »اظهارات این هفته او ]کیم جونگ 
اون[ را به عنوان نشانه قابل توجهی در نظر می گیریم و 
نوع  هر  پی گیر  آن ها  آیا  ببینیم  تا  ماند  خواهیم  منتظر 
پیش رو  بالقوه  مسیر  درباره  ما  با  مستقیم تری  ارتباط 

خواهند شد یا نه.«


