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امـراهلل صالـح، معـاون اول ریاسـت جمهوری در 
پاسـخ به نگرانی هـای مردم و رسـانه ها در قبال 
سـقوط پی هـم ولسـوالی  ها، در یـک یادداشـت 
کوتاه فیسـبوکی، نوشـته اسـت که »مرتجع در 
چنیـن حـاالت انتقـاد می کنـد.« آقـای صالـح 
در حالـی  منتقـدان حکومـت را مرتجـع خطاب 
می کنـد کـه در یـک مـاه اخیـر بیشـتر از ۳۰ 
و  شـده  خـارج  حکومـت  کنتـرل  از  ولسـوالی 
به دسـت طالبـان سـقوط کرده اسـت. امـا مهم 
نیسـت کـه آقـای صالـح منتقـدان حکومـت را 
چـه خطـاب کـرده اسـت، بلکـه مهم این اسـت 
مدیریـت  کـه  اصلـی  تصمیم گیرنـدگان  کـه 
جنـگ جـاری علیـه گـروه طالبـان را برعهـده 
آشـوب  و  بـد  ایـن وضعیـت  قبـال  در  دارنـد، 
ناشـی از جنـگ و تـرس طالبـان، در پاسـخ بـه 
حرفـی  هیـچ  رسـانه ها  و  مـردم  نگرانی هـای 
نمی زننـد و سـکوت کرده انـد. بنابرایـن آنچه در 
شـرایطی کنونـی مهم اسـت، نمایش سـقوط و 
سـکوت اسـت که مـردم را نگـران کرده اسـت. 
افغانستان این روزها شرایط بد امنیتی را تجربه 
می کند. مردم بیش از هر وقت دیگر سردرگم، 

بی پناه و نگرانند...
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سقوط و سکوت؛ 

روزهای بد افغانستان

صفحه 8

صفحه 2

صفحه 7

دانش: 
نهادهای بین المللی مصداق 
نسل ُکشی و جرایم جنگی در 
حمالت اخیر را بررسی کنند

پروپاگندا 
و روش هایی که ما را 
فریب می دهند )1(

مرگ کرونایی؛ 
از دست دادن هایی که اندوه 
مرگ را چندبرابر می کند

ناتو درباره موضع 
نظامی چین هشدار داد؛ 
پکن: در بـرابر چالش ها 

ساکت نمی نشینیم

جو بایدن: در دیدار روز 
چهارشنبه، خط قرمزهای 
امـریکا را برای والدیمیر 
پوتین روشن می کنم

اطالعات روز: سرور دانش، معاون دوم 
ریاست جمهوری کشور از نهادهای بین المللی و 
حقوق بشری خواسته است که مصداق نسل ُکشی، 
جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در حمالت 
اخیر بر غیرنظامیان را به صورت عادالنه...

نظام فدرال با مناطق خودمختار: 

راهی برای موفقیت 
در افغانستان؟ )2(
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اطالعات روز: عبدالصبور قانع، والی جدید هرات در 
نخستین روز کاری اش می گوید که چنددستگی میان 

نیروهای امنیتی و دفاعی مشکل در جنگ را...

ما؛ 
مظلوم نمایی 

و تاریخ

والی جدید هرات: 
چنددستگی نیروهای امنیتی و دفاعی 

مشکل در جنگ را بیشتر می کند
امریکا و سازمان 

ملل خواهان 
محاکمه ی عامالن 
قتل واکسیناتوران 

در ننگرهار شدند
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فدرالیسم و مناطق خودمختار:
فدرالیسم

فدرالیسم یک فلسفه ی سیاسی و ساختار حکومتی 
است که بر تقسیم قدرت میان سطوح مختلف دولت 
در  فدرالیسم  از  استفاده  گسترش  می کند.  تأکید 
نقطه ی  نشان دهنده ی  بیست یکم  و  بیست  قرن های 
به صورت  این سیستم  می باشد.  نامبرده  نظام  قوت 
اروپایی  کشورهای  در  به ویژه  جهان،  در  گسترده 
می شود.  گرفته  کار  به  امریکا،  متحده ی  ایاالت  و 
فدرالیسم توانایی ایجاد توازن در میان منافع متنوع 
و متضاد را دارد. فدرالیسم از طریق ایجاد مجموعه ای 
از گزینه ها برای همکاری میان ملت-دولت  زمینه ی 
و  اجتماعی  باثبات  و  سالم، صلح آمیز  محیط  تأمین 
افراد/ اینکه  با  همزمان  می سازد.  فراهم  را  سیاسی 

ایالت ها در ُکل بزرگ تری...

مسئولیت جزایی مقامات ارشد در جرایم 
نسل کشی براساس کد جزای افغانستان

متوجه چه اشخاصی است؟ آیا می توان برای مقامات ارشد 
حکومتی اعم از سیاسی و نظامی، مسئولیت جزایی فرض 
فوق  سواالت  به  حقوقی  پاسخ  پی  در  نوشته  این  کرد؟ 

است. 
به موجب ماده ۳۳۳ کد جزای افغانستان...

کارزارهای  به  هزاره ها  نسل کشی  موضوع  روزها،  این  در 
است.  شده  تبدیل  مجازی  فضای  کانال های  و  صفحه ها 
حاال این سوال مطرح است که آیا حمالت صورت گرفته را 
می توان مصداق جرم نسل کشی محسوب کرد؟ در صورتی 
که پاسخ مثبت است مسئولیت جزایی این رفتار مجرمانه 

4
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هیوالی پاکستان
سازمان  »آی اس آی«،  پیشین  رییس  حمیدگل  جنرال 
استخباراتی قدرت مند پاکستان، خوش داشت رجز بخواند. 
او باری گفت که وقتی تاریخ نوشته شود، گفته خواهد شد 
که آی اس آی اتحاد جماهیر شوروی را با کمک امریکا در 
افزود:  موذیانه  مکثی،  از  پس  و  داد.  شکست  افغانستان 
»جمله دیگری هم ]برای تاریخ نویسان[ است: آی اس آی با 

کمک امریکا، امریکا را شکست داد.«...

عبداهلل: 

واگذاری پی هم ولسوالی ها 
برنامه ریزی شده نیست
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وایل جدید هرات: 
چنددستیگ نریوهای امنییت و دفاعی مشکل در جنگ را بیشرت می کند

والی جدید والیت هرات این اظهارات را درحالی مطرح کرد که در حال حاضر جنگ 
میان نیروهای امنیتی و جنگ جویان گروه طالبان در ولسوالی های غوریان و اوبه ی این 

والیت جریان دارد.
طالبـان در ولسـوالی اوبـه ی هـرات، سـاختمان ولسـوالی و فرماندهی پولیـس را تصرف 
کرده انـد و نظامیـان دولتـی در قـرارگاه نیروهـای ارتـش در محاصـره ی شـدید بسـر 

می برنـد.
از  روز،  اطالعات  روزنامه  با  در صحبت  هرات  والیتی  شورای  معاون  طاهری،  توریالی 

حکومت مرکزی خواست که نیرو و تجهیزات بیشتری به این والیت بفرستد.
آقای طاهری بر ضرورت افزایش پشتیبانی هوایی از نیروهای امنیتی و دفاعی در هرات 
تأکید کرد و در عین حال هشدار داد که اگر به وضعیت امنیتی ولسوالی ها توجه نشود، 

شماری از این ولسوالی ها به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
طی سال جاری دامنه ناامنی ها در هرات به میزان چشم گیری افزایش یافته است.

اطالعات روز: عبدالصبور قانع، والی جدید هرات در نخستین روز کاری اش می گوید که 
چنددستگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی مشکل در جنگ را بیشتر می کند. آقای قانع 

بر از میان برداشتن چنددستگی در صفوف نظامیان دولتی تأکید کرد.
قانع که دیروز )سه شنبه، 25 جوزا( در مراسم معرفی اش به عنوان والی هرات صحبت 
می کرد، گفت که باید فرمانده قول اردوی 2۰7 ظفر جنگ را مدیریت کند و نیروهای 

پولیس ملی و امنیت ملی در هماهنگی با قول اردو در جنگ شرکت کنند.
او گفت: »تجربه نشان داده که چنددستگی، مشکل جنگ را در خط نبرد بیشتر ساخته 

است.«
از سوی هم، عبدالصبور قانع به طالبان در مورد گسترش جنگ در مناطق تحت کنترل 
این گروه هشدار داد تا به گفته ی او، رعب و وحشت در میان آنان ]طالبان[ ایجاد شود.

با طالبان  نبرد  را در  و دفاعی  امنیتی  نیروهای  از مردم هرات خواست که  قانع  آقای 
حمایت کنند. 

انفجاری  و  انتحاری  حمالت  یک سو  از 
داخل  در  غیرنظامیان  بر  کابل  غرب  در 
شدت  شهری  مسافربری  موترهای 
و  داعش  گاهی  آن  عامالن  که  گرفته 
اما  می شود،  معرفی  طالبان  گروه  گاهی 
تسلیت  به  نهایت  در  حکومت  مسئوالن 
گفتن و تقبیح کردن بسنده می کنند. از 
سوی دیگر همه روزه مردم شاهد سقوط 
ولسوالی ها در والیت های مختلف به دست 
از  بسیاری  در  که  هستند  طالبان  گروه 
از  حمایت  بدون  امنیتی  نیروهای  موارد 
سوی مرکز و قول  اردوها در محاصره قرار 
می گیرند و در برخی موارد بدون مقاومت 

به طالبان تسلیم می شوند. 
نگران کننده تر  زمانی  بد  وضعیت  این 
بی ریخت  چیدمان  به  که  می شود 
مهم  نهادهای  در  کلیدی  مهره های 
امنیتی  نهادهای  در  جمله  از  حکومتی 
و  تصمیم گیرندگان  همه ی  که  می نگریم 
مسئوالن ارشد از یک حلقه ی خاص دور 
را  دولت  رسمی  ساختار  شده ،  جمع  هم 
وضعیت  اندیوالی  سیستم  با  و  زده   دور 
شرایطی  در  می کنند.  مدیریت  را  کنونی 
که افغانستان بدترین روزهایش را سپری 
می کند و همه روزه در سراسر کشور جنگ 
جریان دارد، شخص وزیر دفاع و مسئول 
و  است  ناپیدا  و  ماشین جنگ کشور گم 
مدیریت جنگ را دفتر شورای امنیت ملی 
برعهده  است،  نهاد مشوره دهنده  که یک 
سخن گویان  سردرگمی،  این   با  دارد. 
مسئوالن  غیبت  در  امنیتی  نهادهای 
پی هم  سقوط  از  پس  نهادها،  این  ارشد 
و  مردم  به  که  جمله  ای  تنها  ولسوالی ها 
»نیروهای  است:  این  می گویند  رسانه ها 
کرده اند.«  تاکتیکی  عقب نشینی  امنیتی 
اکنون  تاکتیکی  عقب نشینی  این  اما 
به نظر می رسد که دامنه اش گسترده  شده 
به نفس  اعتماد  و  مورال  به  که  جایی  تا 

نیروهای امنیتی آسیب زده  است. 
به دنبال آن سکوت  و  سقوط ولسوالی ها 
و  حکومتی  ارشد  مسئوالن  معنادار 
مشکوک  خیلی ها  برای  امنیتی  نهادهای 
نگرانی  این  برخی  جایی که  تا  است، 
یک  در  حکومت  که  کرده اند  مطرح  را 
معامله ی پنهانی با گروه طالبان، در حال 
گروه  این  به  قدرت  انتقال  و  تسلیم دهی 
است و سقوط پی هم ولسوالی ها به نوعی 
برنامه ریزی شده است. همین مسأله باعث 
رییس   عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  که  شده 
به جای  ملی،  مصالحه  عالی  شورای 
به  حکومت،  رهبری  و  امنیتی  مسئوالن 
نگرانی مردم پاسخ بگوید، این که »رهایی 
نیروهای  سوی  از  ولسوالی ها  پی درپی 
و  نیست  منظم  پالن  از  جزئی  امنیتی 
از روی یک  این که گویا  بر  ادعایی مبنی 
درست  می شود،  واگذار  طالبان  به  پالن 

نیست.« 
سکوت،  و  سقوط  نمایش  این حال  با 
و  برنامه ریزی شده  هم  اگرچند 
مدیریت شده نباشد، باز هم پیامدهای بد 
دارد.  مردم  و  دولت  نظام،  برای  ناگوار  و 
در وضعیتی که جنگ به خانه های مردم 
در والیت های شمالی و مرکزی رسیده و 
بیشتر از هر زمانی دیگر نیاز به همسویی و 
همگرایی اقوام در زمینه ی مبارزه و مقابله 
حکومت  می شود،  حس  طالبان  گروه  با 
افغانستان به تمرکزگرایی بیشتر در قدرت 
از  غیرخودی  گروه های  حاشیه بردن  به  و 
نهادهای  در  به خصوص  حکومت  بدنه ی 
در  چنان که  است،  آورده  روی  امنیتی 
همچنان  و  داخله  وزارت  اخیر  تعیینات 
برکناری والی های فراه و هرات این مسأله 
بنابراین  می شود.  مشاهده  وضاحت  به 
قبال  در  همان قدر  مردم  نگرانی های 
جدی  طالبان  به دست  ولسوالی ها  سقوط 
مسئوالن  معنادار  سکوت  قبال  در  است، 
ارشد حکومتی نیز جدی است؛ افغانستان 

انگار روزهای بدی را در پیش دارد.

کسیناتوران در ننگرهار شدند کمه ی عامالن قتل وا یکا و سازمان ملل خواهان محا امر
شده است.

در این بیانیه آمده است که خشونت های بی معنا باید فورا متوقف و عامالن آن ها مورد 
تحقیق و محاکمه قرار بگیرند.

صبح دیروز در پنج حمله ی جداگانه در والیت ننگرهار، پنج واکسیناتور پولیو کشته و 
چهار نفر دیگر زخمی شدند. کشته و زخمیان همه مرد هستند.

عطااهلل خوگیانی، سخن گوی والی ننگرهار گفته است که این حمالت در شهر جالل آباد 
و ولسوالی های خوگیانی و سرخرود این والیت انجام شده است.

این نخستین باری نیست که واکسیناتوران پولیو در والیت ننگرهار هدف قرار می گیرند. 
در دهم حمل سال جاری نیز سه واکسیناتور زن در پی تیراندازی تفنگ داران ناشناس 

در شهر جالل آباد کشته شدند.

اطالعات روز: راس ویلسن، سرپرست سفارت امریکا در کابل و رامز االکبروف، معاون 
پولیو در  واکسیناتوران  بر  افغانستان حمالت  برای  ملل  دبیرکل سازمان  ویژه  نماینده 

والیت ننگرهار را محکوم کرده و خواهان محاکمه ی عامالن این حمالت شده اند.
بر  حمالت  که  است  نوشته  رشته تویتی  در  جوزا(   25 )سه شنبه،  دیروز  ویلسن  راس 

واکسیناتوران پولیو در ننگرهار باید به گونه ی فوری بررسی شود.
او تأکید کرده است که امریکا از تالش های گسترده ی افغانستان برای واکسین کودکان 
در برابر ویروس پولیو، جلوگیری از انتقال این ویروس و ریشه کن کردن این آفت حمایت 

خواهد کرد.
برای  ملل  سازمان  دبیرکل  ویژه  نماینده ی  معاون  االکبروف،  رامز  حال،  همین  در 
افغانستان در بیانیه ای گفته است که از حمله بر واکسیناتوران در ننگرهار وحشت زده 

منطقه ای که از لحاظ سوق وا داره ی جنگ 
مناسب باشد، این نیروها جابه جا می شوند.

 2۴ در  تنها  که  است  افزوده  اندر  آقای 
ساعت گذشته، کنترل دو ولسوالی به دست 
این  از  اما  او  است.  افتاده  دولتی  نظامیان 
پیش  روز  دو  است.  نبرده  نامی  ولسوالی ها 
ولسوالی  اعالم کرد که کنترل  وزارت دفاع 

خان آباد را به دست گرفته است.
در  این گفته ها درحالی مطرح می شود که 
هفته های اخیر طالبان حمالت تهاجمی شان 
را بر تعدادی از ولسوالی های کشور تشدید 
 2۰ از  بیش  گذشته،  روز   ۴۰ در  کرده اند. 
کرده  سقوط  گروه  این  به دست  ولسوالی 

است.
افزون بر آن ها تعدادی از روستاها نیز در این 
مدت، به دست این گروه سقوط کرده است.

آن  به  هنوز  تا  طالبان  اما  ندارد،  نظامی 
قناعت نکرده اند.

خروج  با  که  کرده  تأکید  عبداهلل  آقای 
نیروهای خارجی از افغانستان آخرین دلیل 
ادامه ی جنگ طالبان از میان رفته است و 
یگانه راه حل دوام مذاکرات است. همچنین 
گروه  این  کنونی  جنگ  او،  گفته ی  به 

مشروعیت ندارد.
اما رحمت اهلل اندر، سخن گوی دفتر شورای 
امنیت ملی به صورت ضمنی گفته است که 
سقوط ولسوالی ها، تبلیغات دشمن )طالبان( 
را  مردم  مورال  تا  تالشند  در  آنان  و  است 

ضعیف کنند.
او همچنین گفته است که در مدیریت جنگ 
بیش از هر زمان دیگر میان نیروهای دفاعی 
هر  در  و  آمده  به میان  هماهنگی  امنیتی  و 

به  پالن  یک  روی  از  گویا  اینکه  بر  مبنی 
طالبان واگذار می شود، درست نیست.«

افزوده  ملی  عالی مصالحه ی  رییس شورای 
تا  شده  سبب  متعدد  عوامل  که  است 
نیروهای امنیتی ولسوالی ها و مناطق را رها 
اینکه  وجود  با  است  کرده  تأکید  او  کنند. 
سقوط پی هم ولسوالی ها، نگرانی هایی را در 
میان مردم ایجاد کرده، اما مردم از نیروهای 

امنیتی حمایت می کنند.
است:  گفته  همچنین  عبداهلل  عبداهلل 
اما  است،  ناگوار  شرایط  که  »می دانیم 
مسئولیت همه ی ما است که بار سختی را 

بکشیم و از وضعیت موجود گذر کنیم.«
گفته  هم  صلح  گفت وگوهای  با  اشاره  با  او 
است که دولت افغانستان و جامعه ی جهانی 
متفقند که معضل کنونی افغانستان راه حل 

چندین  سقوط  به دنبال  روز:  اطالعات 
گروه  به دست  اخیر  هفته های  در  ولسوالی 
طالبان، عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
مصالحه ی ملی می گوید که ادعای واگذارای 
به  ولسوالی ها  برنامه  ریزی شده ی  و  پی هم 

این گروه درست نیست.
دیروز  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
خبرنامه ای  نشر  با  جوزا(   25 )سه شنبه، 
گفته است که آقای عبداهلل این موضوع را در 
نشستی که از سوی نهاد »فریدریش ایبرت« 
در کابل برگزار شده بود، مطرح کرده است. 
در این نشست شماری از رهبران جوان نیز 

اشتراک داشته اند.
»رهایی  است:  گفته  او  از خبرنامه،  نقل  به 
نیروهای  سوی  از  ولسوالی ها  پی درپی 
امنیتی جزئی از پالن منظم نیست و ادعایی 

عبدهللا: 

یزی شده نیست گذاری یپ هم ولسوایل ها برنامه ر وا

را  سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله  افغانستان 
»پاکسازی قومی و نسل کشی« خوانده بود.

مکتب  بر  حمله  قربانیان  خانواده های 
سیدالشهدا نیز از حکومت افغانستان و جامعه 
جهانی خواسته بودند که این حمله را به عنوان 
بشناسند. رسمیت  به  »نسل کشی«  مصداق 

شهروندان  از  شماری  این حمالت،  به دنبال 
اجتماعی  شبکه  در  را  کارزاری  افغانستان 
هدفمند«  »کشتار  به  اعتراض  در  تویتر 
که  کارزار  این  کردند.  راه اندازی  هزاره ها 
)#StopHazaraGenocide( نام   زیر 

باید  جهان  می گفت  بود،  شده  راه اندازی 
به  »نسل کشی«  به عنوان  را  هزاره ها  کشتار 
رسمیت بشناسد و برای حفاظت از هزاره ها 

اقدام کند.

مستقیم مسئولیت تأمین امینت را بر عهده 
دارند، مکلفند که هرچه زودتر در برابر این 
»کشتار و نسل کشی« اقدام کرده و به مردم 

پاسخگو باشند.
در هفته های اخیر موجی از حمالت هدفمند 
ثور   ۱۸ در  است.  شده  آغاز  کابل  غرب  در 
مکتب سیدالشهدا در غرب کابل هدف حمله 
قرار گرفت که در نتیجه حدود ۹۰ نفر کشته 

و بیش از 2۴۰ نفر دیگر زخمی شدند.
انفجار  شش  دست کم  تاکنون  جوزا   ۱۱ از 
حوزه های  در  مسافربری  موترهای  بر  ماین 
جان  کابل  شهر  سیزدهم   و  ششم  سوم، 
نزدیک به ۳۰ غیرنظامی را گرفت و بیش از 

25 غیرنظامی دیگر را زخمی کرد.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  پیشتر 

متوقف کردن فجایع انسانی در افغانستان باید 
میکانیزم ها و الزامات عملی روی دست گرفته 
ارایه ی  تنها  که  است  کرده  تأکید  او  شود. 
برای جلوگیری  بین المللی  مقررات  و  قواعد 

از قربانی شدن غیرنظامیان کفایت نمی کند.
او به رییس عمومی سازمان جینوا کال هم 
متعهد  افغانستان  حکومت  که  است  گفته 
است تا برای فعالیت های بشردوستانه ی این 
نهاد بین المللی همکاری کند و حمایت الزم 

را انجام دهد.
الن دلتروز در مقابل گفته است که سازمان 
افغانستان  در  تا  است  تالش  در  کال  جینوا 
غیرنظامیان؛  علیه  خشونت  کاهش  برای 
به خصوص زنان و کودکان فعالیت های الزم را 

براساس قوانین بین المللی انجام دهد.
از  تا  دارد  این سازمان تالش  او،  به گفته ی 
طریق میکانیزم های حقوقی، گروه های مسلح 
غیرمسئول را وادار کند که حقوق کودکان و 
زنان را رعایت و در تطبیق فعالیت نهادهای 

صحی همکاری کنند.
سازمان  این  که  است  گفته  همچنین  او 
تالش می کند تا این گروه ها را وادار کند که 
از استفاده از ماین های ضد افراد برای حفظ 

جان غیرنظامیان خودداری کنند.
جوزا   ۱۴ تاریخ  در  که  است  درحالی  این 
سرور دانش در واکنش به حمالت در غرب 
و  »کشتار  حمالت  این  که  بود  گفته  کابل 
نسل کشی« است. او افزوده بود که نهادهای 
به طور  حکومت  در  که  کسانی  و  امنیتی 

دوم  معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
ریاست جمهوری کشور از نهادهای بین المللی 
مصداق  که  است  خواسته  بشری  حقوق  و 
علیه  جنایت  و  جنگی  جرایم  نسل ُکشی، 
را  غیرنظامیان  بر  اخیر  حمالت  در  بشریت 

به صورت عادالنه بررسی کنند.
دفتر مطبوعاتی  از سوی  که  در خبرنامه ای 
معاون دوم ریاست جمهوری به نشر رسیده، 
را  موضوع  این  دانش  آقای  که  است  آمده 
الن  با  دیروز )سه شنبه، 25 جوزا( در دیدار 
دلتروز، رییس عمومی سازمان جینوا کال در 

کابل مطرح کرده است.
به نقل از خبرنامه، او گفته است که نهادهای 
بین المللی و حقوق بشری جرایم در حمالت 
هیأت های  تعیین  با  را  افغانستان  در  اخیر 
بین المللی  موازین  براساس  حقیقت یاب 

مستندسازی و بررسی کنند.
ریاست جمهوری،  دوم  معاون  گفته ی  به 
کودکان  به خصوص  و  غیرنظامیان  کشتار 
در حمالت اخیر در افغانستان، مصداق بارز 
در  و  بشریت  علیه  جنایت  جنگی،  جرایم 

مواردی هم مصداق نسل ُکشی است. 
از سویی هم، او تأکید کرده است که حکومت 
رعایت  بر  افغانستان  امنیتی  نهادهای  و 
حقوق  و  بین المللی  کنوانسیون های  تمامی 
بشردوستانه، خود را متعهد می داند، اما طرف 
مقابل دولت افغانستان )طالبان( هیچ توجهی 

به رعایت حقوق غیرنظامیان ندارد.
برای  که  است  گفته  همچنین  دانش  سرور 

دانش: 
نهادهای بنی املللی مصداق نسل ُکیش و جرایم جنیگ در حمالت اخری را برریس کنند
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نشده اند. این بالتکلیفی نارضایتی ها را نسبت 
در  که  می سازد  بیشتر  مرکزی  حکومت  به 
بر  و  یافته  افزایش  منطقه گرایی  آن  نتیجه ی 
به جای  مخرب  تأثیرات  بلژیک  کنونی  دولت 
مناطق  میان  مستقیم  درگیری  می گذارد. 
منجر  نیز  با کشورهای خارجی  تعامل  بر سر 
هرچند  شد.  خواهد  بیشتر  منطقه گرایی  به 
نوعی  اما  ندارد،  امروز  به  بستگی  این موضوع 
بلژیک  افق  بر  که  می باشد  بالقوه  نارضایتی 

نمایان گشته است.
از نظر اقتصادی، دولت فدرال بلژیک عوایدش 
را از طریق تکس هایی که مستقیما به مناطق 
بدست می آورد.  پرداخت می شوند  خودمختار 
این روش مقدار زیادی از پول  را برای اداره ی 
براساس  برآن،  عالوه  نمی گذارد.  باقی  فدرال 
توافقی در سال ۱۹۹۸، مناطق خودمختار حق 
دارند تا در صورت عدم توانایی، مسئولیت های 
مالی را به حکومت فدرال واگذار کنند. چنین 
فدرال  حکومت  مالی  سالمت  برای  امری 
کشوری که بدهی عمومی آن به ٪۱۳۰ تولید 
ناخالص داخلی اش رسیده باشد نشانه ی خوبی 
مناطق  میان  را  اختالفات  می تواند  و  نیست 

تشدید کرده و منطقه گرایی را تقویت کند.
سیستم  فعلی،  حکومت  در  دیگر  مسأله ی 
رأی دهی تناسبی براساس جمعیت هر منطقه 
است. این کار عموما به ائتالف های حزبی در 
میان مناطق خودمختار می انجامد که ممکن 
میان  در  لحظه   هر  نامبرده  ائتالف های  است 
بدین ترتیب  و  تغییر کند  بلژیک  قانون گذاران 
تأثیر  آن ها  وظایف  و  فعالیت ها  پیشبرد  بر 

منفی بگذارد. 
مناطق  اگر  شد،  داده  توضیح  چنان که 
کل  منافع  درنظرداشت  بدون  خودمختار 
جهت  در  نفود  و  قدرت  تصاحب  برای  کشور 
با  فدرالیسم  کنند،  تالش  خویش  منافع 
زیادی  چالش های  دچار  خودمختار  مناطق 
باید به عوامل منفی  می شود. حکومت فدرال 
قومی  و  زبانی  اختالف های  منطقه گرایی، 
نامتوازن  و  متفاوت  اقتصادی  توسعه ی  و 
رسیدگی کند. در تاریخ معاصر بلژیک چندین 
نامبرده  عوامل  که  است  شده  تجربه  بار 
توانسته اند این کشور کوچک را به هم بریزند و 
آن را در یک بی نظمی کامل نگهدارند. هرچند 
سیستم فدرال تا حد زیادی به این نارضایتی ها 
کند.  حفظ  را  دولت  تا  است  کرده  رسیدگی 
موفقانه ی  توسعه ی  ادامه ی  با  می رود  توقع 
کشور و اصالح قوانین با جزییات بیشتر به این 

چالش ها رسیدگی شود.
از  دیگر  یکی  بلژیک  اقتصادی  توسعه ی 
فدرال  سیستم  از  که  موفقیت هایی ست 
است.  گرفته  نشأت  خودمختار  مناطق  با 
قانونی  ُکدگذاری  رفت،  تذکر  قبال  چنان که 
تقسیمات درآمد و مالیات هنوز یک مسأله ی 
بر روی دست است. بااین حال، بلژیک پیش از 
منافع  علت  به  برود،  فدرالیسم  به سوی  اینکه 
به مسیر های متعددی سوق  اقتصادی متضاد 
داد می شد. سیستم های اقتصادی کشاورزی و 
صنعتی در منطقه های مختلف کشور تهدیدی 
برای تشدید عوامل  تنش زا به شمار می رفتند. 
حرکت به طرف فدرالیسم با مناطق خودمختار 
در  شد.  تمام  مفید  تنش زدایی  جهت  در 
قانونی  و  نظارتی  مقررات  و  احکام  چارچوب 
هر منطقه سیستم اقتصادی و قوانین خویش 
در  برجسته  گونه ی  به  که  می کند  انتخاب  را 
و  سرانه  درآمد  و  اقتصادی  توسعه ی  افزایش 
همچنان کاهش تنش های اقتصادی مفید واقع 
از همین تغییرات، نرخ رشد  شده است. پس 
تولید ناخالص داخلی بلژیک بیشتر از هر زمان 
دیگر و باالتر از تمام تخمین ها، افزایش یافته، 
بهبود  را  این کشور  زندگی در  معیار و سطح 

بخشید.
قبال  که  مواردی  داد،  نشان  بلژیک  تجربه ی 
یک  استقرار  بر  چگونه  شدند  داده  توضیح 
همچنان  می گذارند.  منفی  تأثیر  دولت-ملت 
بلژیک  حکومت داری  سیستم  مطالعه ی  با 
سیستم  یک  طریق  از  چگونه  که  درمی یابیم 
فدرال می توانیم مسایل مورد منازعه را کاهش 
دهیم و مناطق فدرال را با هم متحد ساخته 
پیدا  دست  باثبات  دولت  یک  به  سرانجام  و 
کنیم. یک قرن در برگرفت تا بلژیک به ثبات 
کنونی رسید و شاید در آینده به تقویت بیشتر 
ثبات  باشد.  داشته  ضرورت  حکومت داری 
نمی آید؛  بدست  آسانی  به  دولت  استقرار  و 
بر  در  را  زیادی  زمان  هدف  این  به  رسیدن 
می گیرد- به ویژه در کشورهایی مثل بلژیک که 
با چالش های منطقه ای داخلی روبه رو هستند.
ادامه دارد...

فدرال است. بعضی عوامل تنش زا در جامعه ی 
سیاسی بلژیک منجر به ایجاد فدرالیسم شدند. 
یک، میان فرانسوی زبانان منطقه ی والونی در 
جنوب و هلندی  زبان های منطقه ی فلمیش در 
شمال بلژیک فاصله ی گسترده ای به میان آمده 
 ۳۱٪ فلمیش،   ۵۸٪ از  متشکل  )بلژیک  بود 
والونیایی و ٪۱۱ اقلیت های مختلط می باشد(. 
محافظه کاران  میان  ایدیولوژی ها  تفاوت 
نیز  و  پروتستانت  لیبرال های  و  کاتولیک 
اختالف ها میان باورمندان به اقتصاد بازار آزاد 
و سوسیالیست ها عوامل دیگری برای تنش ها 

و فدرالیزه شدن کشور نام برده بودند.
جای گزینی  برای  را  زمینه  باال  موارد  همه ی 
سیستم تک ساختی مرکزی با سیستم فدرال 
تدریجا  که  ساختند  مساعد  غیرمتمرکز  و 
مذکور  سه گانه ی  مناطق  بیشتر  خودمختاری 
را در بلژیک افزایش داد. هنگام تأسیس بلژیک 
در سال ۱۸۳۱، طبقه ی اشراف فرانسوی زبانان 
قادر بودند تا از قدرت شان در برابر ویلیام اول، 
قانون  آن که  با  کنند.  محافظت  هلند،  پادشاه 
رسمیت  به  را  زبان ها  آزادی  جدید  اساسی 
شناخته بود اما ویلیام می خواست زبان هلندی 
کند.  تحمیل  بلژیک  جنوب  والیت های  بر  را 
این وضعیت منجر به تسلط فرانسوی زبان های 

والون نشین بر فلمیش شد.
فرانسوی  زبان  با  والونی ها  این که  بر  عالوه 
زبان  همین  با  نیز  تجارت  می کردند،  صحبت 
بیشتر  والون  ها،  اقلیت  بنابراین،  انجام می شد. 
تجارت بلژیک را بر دست داشتند و مدیریت 
فرانسوی زبان  و  فلمیش  نخبگان  می کردند. 
مذهبی  پیوند  این  و  بودند  کاتولیک  هردو 
برابر  در  فلمیش ها  واکنش   تا  بود  سبب شده 

فرانسوی زبان ها مسالمت آمیز تر باشد.
 ۱۸5۰ سال  در  بلژیک  صنعتی سازی  آغاز  با 
توجه به اهمیت زبان بار دیگر به صحنه آمد. 
میان  دوام دار  تماس  زمینه ی  صنعتی سازی 
شهروندان در نقاط مختلف کشور را که پیش 
از این هیچ وابستگی ای به همدیگر نداشتند، 
آن  به  قبال  که  زبان  موضوع  آورد.  به وجود 
بود،  اجتناب پذیر  و  می شد  پرداخته  کم تر 
تبدیل  اصلی  و  عمده  موضوع  یک  به  اکنون 
شده بود. قوانین مشخص تری وضع شد که در 
نتیجه ی آن دو زبا نگی در والیت های فلمیش 
و منطقه ی جنوبی والون به رسمیت شناخته 

می شد.
دو  شناختن  رسمیت  به  با   ۱۸۹۳ سال  در 
انتخابات،  عمومی  اداره ی  جانب  از  زبانگی 
فلمیش به هدف رسید. واحد پولی بلژیک، ُمهر، 
قوانین و اوراق اداری با هردو زبان )فرانسوی و 
هلندی( چاپ شدند. فلمیش با زبان مربوط به 
و سرود ملی  تأسیس کرد  دانشگاه ها  خودش 
برای  خویش  حرکت  به  فلمیش ها  ساخت. 
والونی ها  سلطه ی  از  بیشتر  رهایی  و  جدایی 
بین  بزرگ تری  برخورد  این که  تا  دادند  ادامه 

دو گروه مذکور پدید آمد.
دوم  و  اول  جهانی  جنگ های  میانه ی  در 
می داد  اجازه  که  شد  مطرح  قلمرو«  »اصل 
توسط  و  شده  تقویت  منطقه ای  زبان های  تا 

خویش  نماینده ی  یا  رهبر  به  عنوان  را  او  که 
داشته  همه جانبه  شناخت  می کنند  تعیین 
شنیده  صدای شان  که  می کنند  باور  باشند، 
می شود. رهبر چنین مناطق موضوعات محلی 
از  برای  لذا،  می کند.  مطرح  ملی  سطح  به  را 
مشارکت  به  دست یافتن  و  تنش ها  بردن  بین 
بیش تر در ملت-دولت هایی با چنین تقسیمات 
قومی و جغرافیایی، تأکید بر استفاده از مناطق 

خودمختار ضروی است. 
موقعیت  به  قومی  پیوند  مثال های  از  یکی 
مفهوم  است.  »منطقه«  مفهوم  جغرافیایی، 
دارد،  کاربرد  میانه  خاور  در  بیشتر  منطقه 
حال  در  کشورهای  مختلف  بخش های  در  اما 
توسعه نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به زبان 
گروه  بین  قوی  مشترکات  به  منطقه  ساده، 
قومی خاص و یک موقعیت جغرافیایی داللت 
می کند. منطقه در اثر بود وباش دراز مدت یک 
گروه قومی در یک ساحه ی جغرافیایی، شکل 

می گیرد. 
مفهوم منطقه در میان گروه های قومی تاجیک، 
اوزبیک و هزاره حضور قوی داشته است. منطقه 
جاهای  در  خودمختار  بخش های  تأسیس  در 
برجسته  کمک کننده ی  نقش  جهان  دیگر 
راه حل  خودمختار،  مناطق  است.  کرده  بازی 
منطقه ای  تنش های  از  بسیاری  برای  خوبی 
به  نمی باشند.  نقص  از  خالی  هستند، هرچند 
همان اندازه  که مناطق مذکور برای حفاظت از 
گروه های قومی و سیاسی مفید تمام می شوند، 
به همان پیمانه می توانند اختالف ها را توسعه 
مناطق  آن ها،  نواقص  از  صرف نظر  ببخشند. 
موفقیت  برای  را  فرصت ها  بهترین  خودمختار 
بار  به  سیاسی  و  قومی  تکثر  دارای  ملت های 

آورده اند.

مطالعات موردی
بلژیک،  کشورهای  مطالعه ی  با  پژوهش  این 
اسپانیا و کردستان عراق به توضیح جنبه های 
مثبت و منفی فدرالیسم با مناطق خودمختار 
علت  به  که  است  کشوری  بلژیک  می پردازد. 
از گروه های  ناشی  تقسیمات داخلی  گسترش 
رسیده  فروپاشی  لبه ی  به  زبانی  و  قومی 
به  رسیدگی  راستای  در  نیز  اسپانیا  بود. 
نسبت  قومی  گروه های  عمیق  نارضایتی های 
برداشته  را  قدم هایی  مرکزی،  حکومت  به 
است و سیستم حکومت داری فدرال با مناطق 
کنترل  قسمت  در  است  توانسته  خودمختار 
واقع  موثر  و  مفید  جدایی طلبانه،  احساسات 
شود. منطقه ی خودمختار کردستان عراق یکی 
است.  ما  مطالعه ی  مورد  گزینه های  از  دیگر 
اقداماتی خواهد بود که  بر  این نوشتار  تمرکز 
حکومتی با استفاده از ایجاد مناطق خودمختار، 
در جهت کاهش تنش ها میان گره های قومی 
و جلوگیری از احساسات و افکار جدایی طلبانه 
انجام  شورش گرایانه،  فعالیت های  توقف  و 

داده است.

1. بلژیک
دولت  یک  بدین سو   ۱۹۸۱ سال  از  بلژیک 

نویسندگان: دیوید اندرسون و بریان کارول
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فدرالیسم و مناطق خودمختار:
فدرالیسم

ساختار  و  سیاسی  فلسفه ی  یک  فدرالیسم 
حکومتی است که بر تقسیم قدرت میان سطوح 
مختلف دولت تأکید می کند. گسترش استفاده 
بیست یکم  و  بیست  قرن های  در  فدرالیسم  از 
نامبرده  نظام  قوت  نقطه ی  نشان دهنده ی 
در  گسترده  صورت  به  سیستم  این  می باشد. 
ایاالت  و  اروپایی  به ویژه در کشورهای  جهان، 
می شود.  گرفته  کار  به  امریکا،  متحده ی 
فدرالیسم توانایی ایجاد توازن در میان منافع 
طریق  از  فدرالیسم  دارد.  را  متضاد  و  متنوع 
همکاری  برای  گزینه ها  از  مجموعه ای  ایجاد 
میان ملت-دولت  زمینه ی تأمین محیط سالم، 
را  سیاسی  و  اجتماعی  باثبات  و  صلح آمیز 
فراهم می سازد. همزمان با اینکه افراد/ایالت ها 
ادغام  ملی[  دولت  نام  ]به  بزرگ تری  ُکل  در 
می شوند، وجود توازن برای حراست و حفاظت 
از ویژگی ها و ارزش های آن ها، یک امر ضروری 
امکانات  تهیه ی  فدرالیسم  هدف  زیرا  است؛ 
ارزش های شان  و  هویت  حفظ  با  مردم  برای 

می باشد.
شیوه های  طریق  از  فدرالیسم  همچنان 
مختلف  سطوح  در  قدرت  توزیع  گوناگون 
فراهم  را  منازعات  حل  فرصت  حکومت داری، 
به  فدرالیسم،  پیرامون  اخیرا  کرد.  خواهد 
کاهش  راستای  در  آن  بالقوه ی  توانایی  دلیل 
به  رسیدن  از  پیش  اقلیتی  و  قومی  منازعات 
جنگ های خونین، مطالعات زیادی انجام شده 
تنوع  دارد،  که  ظرفیتی  با  فدرالیسم  است. 
برای آن ها  و  نموده  را حفظ  فرهنگی مردمی 
حق حاکمیت داخلی قایل است. این امر افزون 
اقلیت ها، روزنه ی  از حقوق  بشری  بر حفاظت 
برابر کم کاری ها  را در  نارضایتی های شان  ابراز 

و نواقص دولت باز می گذارد.
فدرالیسم خالی از مشکالت نیست، به ویژه اگر 
مناطق یا ایالت های فدرال براساس مشخصات 
چنین  اگر  شوند.  ایجاد  قومی  زمینه های  و 
احساسات  است  ممکن  گیرد،  صورت  کاری 
یابند.  افزایش  ایالت ها  میان  در  جدایی طلبانه 
مناطق  که  می افتد  اتفاق  وقتی  غالبا  امر  این 
به  مرکزی  حکومت  به  توجه  به جای  فدرال 
معّرف  که  کنند  فکر  جداگانه ای  ملت-دولت 

هویت قومی آن ها است.
همچنان این کار می تواند قطبی سازی فرهنگی 
آن  نتیجه ی  در  که  باشد  داشته  دنبال  به  را 
ایجاد  فدرال  مناطق  میان  بیش تری  فاصله ی 
سبب  می توانند  مذکور  چالش های  شود. 
بیشتر  بی ثبات کننده ی  فعالیت های  و  تنش ها 
گردند. فدرالیسم مبتنی بر تقسیمات منطقه ای 
مرزبندی های  بر  مبتنی  فدرالیسم  به جای 
قومی، گزینه ی موفقی برای کاهش مشکالت 

نام برده بوده است. 

مناطق خودمختار
داخل  در  منطقه ای  به  خودمختار  منطقه ی 
یک کشور گفته می شود که درجه ی مشخصی 
داده  آن  برای  دولت  توسط  خودمختاری  از 
دالیل  به  است  ممکن  مناطق  این  می شود. 
یک  درون  در  جغرافیایی  یا  قومی  سیاسی، 
ملت-دولت به وجود بیایند. مناطق خودمختار 
دولت  منطقه،  یک  پیرامون  در  است  ممکن 
جغرافیایی  تقسیمات  یا  و  شهر  یک  فرعی، 
شکل گیرند. منطقه ی کردستان عراق، مناطق 
اسپانیا،  در  والیات  و  بلژیک  در  خودمختار 

نمونه هایی از مناطق خودمختار می باشند. 
یک  چارچوب  در  عموما  خودمختار  مناطق 
سیستم فدرال پیدا می شوند. بخشی از دالیل 
توزیع  در  فدرالیسم  ذاتی  توانایی  به  امر،  این 
حکومت  مختلف  سطوح  در  قدرت  تقسیم  و 
به  می گردد.  بر  منازعات  مسالمت آمیز  حل  و 
مناطق خودمختار منحیث نمونه هایی از توانایی 
مشارکت  تأمین  امر  در  فدرال  حکومت های 
وسیع تر و حفاظت از حقوق اقلیت های سیاسی 

و قومی، دیده می شود.
در خیلی از کشورها اقلیت های قومی و سیاسی 
در سراسر کشور پراکنده اند. در چنین حالتی 
یک سیستم ساده ی فدرال می تواند به نیازهای 
تمام شهروندان رسیدگی کند. در کشورهایی که 
اختالفات قومی با تقسیمات جغرافیایی همراه 
است، استفاده از مناطق خودمختار به کاهش 
تجربه  است.  کرده  کمک  تنش ها  بیش تر 
نشان داده است که در بسیاری از فرهنگ ها، 
موقعیت جغرافیایی معّرف و حافظ هویت مردم 
پنداشته می شود. مردم منطقه وقتی از کسی 

از  بعد  شوند.  مشخص  مناطق  شهروندان 
و  جنوب  سیاسی  انسجام  دوم،  جهانی  جنگ 
شمال قوی تر گردید و مردم در چارچوب یک 
دست به دست  بلژیکی  سنتی  اتحادگرای  نهاد 

همدیگر دادند. 
براساس   ۱۹۶۳ و   ۱۹۶2 سال های  در 
فلمیش،  زبانی  قلمرو  چهار  موضوعه،  قوانین 
بروکسل  زبانه ی  دو  منطقه ی  فرانسوی زبان، 
ساحه ی  و  فلمیش(  و  فرانسوی  )زبان های 
در سال ۱۹7۰،  تأسیس شدند.  زبانی جرمن 
قانون اساسی بلژیک اصالح و قلمرو های زبانی 
در آن درج گردیدند. برعالوه، برای این که از هر 
نوع تهدید علیه اقلیت قومی والونی جلوگیری 
شود، »اصل اکثریت« در پارلمان منحل شد. 
)والون،  کنونی  منطقه ی  در سال ۱۹۸۰، سه 
داخل حکومت  در  رسما  بروکسل(  و  فلمیش 
گانه ی  سه  مناطق  داخل  در  شدند.  ایجاد 
در  شد.  تقسیم  والیت  ده  به  بلژیک  یادشده، 
سال ۱۹۸۸، احکام مربوط به تطبیق سیستم 
فدرال  دولت  تعامل  چگونگی  و  فدرال  کامال 
از  تدوین شد.  قانون  در  مناطق خودمختار  با 
آن زمان تا کنون دولت بلژیک محکم و متحد 
مانده است. بخش اجرایی دولت فدرال توسط 
قوای  اعالی  فرمانده  او  می شود.  رهبری  شاه 
مسلح است و در تعامل با قدرت های خارجی از 
بلژیک، به  عنوان یک دولت، نمایندگی می کند. 
بخش  ندارد.  حکومتی  حقیقی  قدرت  پادشاه 
عمده ی قدرت در دست نخست وزیر و کابینه 
را  نخست وزیر  تعیین  صالحیت  شاه،  است. 
دارد، اما عمال تعیین نخست وزیر در نتیجه ی 
انجام  مقننه  قوه ی  درون  در  ائتالف سازی 

می شود.
پارلمان  بنام  بلژیک  حکومت  مقننه ی  قوه ی 
سنا  مجلس  از  مرکب  که  می شود  یاد  فدرال 
فدرال  منطه ی  هر  از  مردم  نمایندگان  و 
سال  چهار  برای  مردم  نمایندگان  می باشد. 
تا  دارند  را  این  و صالحیت  می شوند  انتخاب 
برای حکومت رای عدم اعتماد بدهند و آن را 
مجبور به تشکیل دوباره کنند. مجلس سنا بر 

تصامیم اتاق نمایندگان حق وتو ندارد. 
مناطق برای اداره ی امورشان دارای حکومت ها 
و مجلس های قانون گذاری جداگانه می باشند. 
مناطق  درون  در  فرعی،  مناطق  همچنان 
فدرال، به علت تفاوت های زبانی از حکومت ها 
برخودار  جداگانه  قانون گذاری  مجلس های  و 
می توانند  فدرال  خودمختار  مناطق  هستند. 
مستقالنه با قدرت های خارجی پیمان ببندند 
نهادهای  بسازند،  قانون  کنند،  لغو  را  آن  یا 
آموزشی و مناطق صنعتی شان را کنترل کنند 
و به نیازهای شهروندان شان رسیدگی نمایند. 
از جانب حکومت  هرچند، هنوز عواید دولتی 
میان  در  سپس  و  شده  جمع آوری  فدرال 

مناطق تقسیم می شود.
باچالش هایی  بلژیک هم اکنون  سیستم فدرال 
روبه رو می باشد. مسأله ی میزان صالحیت های 
مناطق خودمختار، یکی از آن چالش ها است. 
در  تنها  خودمختار  مناطق  صالحیت های 
تئوری مطرح گردیده و عمال در قانون تعریف 
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و  مسئولیت  تحت  که  بوده  فعالیت هایی 
کنترل مستقیم آن ها قرار داشته باشد، ۳- 
در حالتی که مقامات ارشد، اقدامات الزم را 
که در توان یا در حیطه صالحیت شان بوده، 
ارتکاب  ساختن  متوقف  یا  جلوگیری  برای 
این جرایم انجام ندهند، ۴- در حالتی که 
موضوع را برای تحقیق و تعقیب به مقامات 

ذیصالح ارجاع ننمایند.« 
اصطالح »مقام ارشد« با توجه به این که در 
است،  رفته  کار  به  مطلق  به طور  ماده  این 
و  نمی گردد  نظامی  اشخاص  شامل  تنها 
شامل مقامات عالی حکومتی اعم از سیاسی 
از شخص  به عبارت دیگر،  نظامی است.  و 
تا  گرفته  مسلح  قوای  اعالی  سرقومندان 
داخله،  وزیر  دفاع،  وزیر  و  وی  معاونین 
ریاست امنیت ملی و مقامات عالی نظامی 
که به طور مستقیم به موضوع ارتباط دارند، 

مشمول قلمرو مقام ارشد می گردند.
مسئولیت  از  برخورداری  چگونگی  و  نحوه 
به  برمی گردد  نیز  ارشد  مقامات  جزایی 

توجهی  اقدام،  این  از  اطالع  ارشد علی رغم 
به موضوع ننموده و یا به اطالعات موجود 

توجهی ننمایند.
که  می نماید  اشاره  حالتی  به  دوم  جزء 
» جرایم ارتکابی مربوط به فعالیت هایی بوده 
که تحت مسئولیت و کنترل مستقیم آن ها 
قرار داشته باشد.« مسئولیت جزایی مقامات 
ارشد، در این مورد در صورتی قابل تحقق 
است که به طور مثال، اطالعات الزم و کافی 
منطقه دشت  در  نسل کشی  رفتار  انجام  از 
برچی وجود دارد، بااین وجود علی رغم این که 
مسئولیت مستقیم کنترل این وضعیت را به 
عهده دارند، از انجام مسئولیت شان، جهت 
یا  و  می نمایند.  خودداری  وضعیت  کنترل 
این که شخص در حالی که مقام ارشد نظام 
یا  جابه جایی  به  اقدام  می گردد  محسوب 
فاعلین مستقیم جرایم  یا  مرتکبین  انتقال 

نمی نماید. 
می پردازد  وضعیتی  به  ماده  این  جزء سوم 
که به موجب آن، »مقام ارشد، اقدامات الزم 

 ۱۱2۰ حدود  هدفمند،  حمله   ۳2 اثر  بر 
شده  کشته  دست جمعی  به صورت  هزاره 
و  شده اند.  زخمی  دیگر  هزاره ی   ۱۸۶۰ و 
وارد نمودن صدمه شدید جسمی یا روانی 
به اعضای گروه که این موضوع نیز بعد از 
انجام حمالت منظم و پی هم به خصوص در 
شرایط کنونی کامال قابل توجه، ملموس و 

قابل درک است. 

مفهوم مسئولیت جزایی
در ادبیات حقوقی مسئولیت جزایی شامل 
وضعیتی است که شخصی با اراده ی آزاد و 
در حالت صحت عقل و ادراک، مرتکب عمل 
مجرمانه ای در قالب یکی از حاالت مباشرت، 
باشد.  شده  جرم  در  مشارکت  یا  معاونت 
به عبارت دیگر زمانی که شخصی عملی را 
که در قانون به عنوان رفتار مجرمانه شناخته 
 شده و برای آن مجازات تعیین شده است، 
اراده  و  قصد  روی  از  و  آگاهی  و  اختیار  با 
انجام داده باشد، یا در انجام آن با دیگری 
به طور  حداقل  یا  و  است  داشته  مشارکت 
غیرمستقیم به عنوان معاونت در جرم ایفای 
نقش کرده باشد. مسئولیت جزایی وی ثابت 

دانسته شده و قابل مجازات است. 
در  مستقیم  به طور  است  ممکن  مرتکب 
این که  یا  و  کند  نقش  ایفای  جرم  ارتکاب 
به طور غیرمستقیم در قالب معاونت در جرم 
با انجام یکی از موارد ذیل مرتکب را یاری 
نماید، همانند »تحریک، تهدید، تطمیع یا 
یا سوء استفاده  یا فریب  یا دسیسه  تشویق 
از قدرت، موافقت با دیگری در انجام رفتار 
یا  تجهیزاتی  اعمال  در  کمک  یا  مجرمانه 

تسهیالتی جرم.«

مقامات  جزایی  مسئولیت  چگونگی 
ارشد در جرایم نسل کشی 

به موجب ماده ۳۴۳ کد جزا »مقامات ارشد 
در جرایم نسل کشی، جنگی، ضد بشری یا 
ذیل  حاالت  از  یکی  در  دولت  علیه  تجاوز 
دارای مسئولیت جزایی بوده، حسب احوال 
محکوم  درجه2،  دوام  یا  طویل  حبس  به 
می گردند: ۱- در حالتی که از ارتکاب جرایم 
نسل کشی، جنگی، ضدبشری یا جرم تجاوز 
علیه دولت توسط اشخاص تحت صالحیت 
خود مطلع بوده یا این که آگاهانه به اطالعات 
در مورد ارتکاب این جرایم اعتنا نکرده باشد، 
2- در حالتی که جرایم ارتکابی مربوط به 

هزاره ها  نسل کشی  موضوع  روزها،  این  در 
کانال های فضای  و  به کارزارهای صفحه ها 
این سوال  است. حاال  تبدیل شده  مجازی 
مطرح است که آیا حمالت صورت گرفته را 
محسوب  نسل کشی  جرم  مصداق  می توان 
است  مثبت  پاسخ  که  صورتی  در  کرد؟ 
مسئولیت جزایی این رفتار مجرمانه متوجه 
برای  می توان  آیا  است؟  اشخاصی  چه 
و  سیاسی  از  اعم  حکومتی  ارشد  مقامات 
این  کرد؟  فرض  جزایی  مسئولیت  نظامی، 
نوشته در پی پاسخ حقوقی به سواالت فوق 

است. 
افغانستان  ماده ۳۳۳ کد جزای  موجب  به 
نسل کشی  جرم  مرتکب  زمانی  »شخص 
می شود که یکی از اعمال ذیل را عمدا و 
به  منظور نابود ساختن تمام یا بخشی از یک 
انجام  مذهبی  یا  نژادی  قومی،  ملی،  گروه 
دهد: ۱- قتل اعضای گروه، 2- وارد کردن 
اعضای  به  روانی  یا  جسمی  شدید  صدمه 
در  گروه  یک  عمدی  دادن  قرار   -۳ گروه، 
معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی 
به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود، 
۴- اقداماتی که به  منظور جلوگیری از توالد 
و تناسل یک گروه صورت گیرد، 5- انتقال 

اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.« 
واقع  در  که  نسل کشی  از  ارائه شده  تعریف 
است ،  نسل کشی  جرم  مصداق های  بیان 
کنوانسیون  دوم  ماده  با  مطابق  و  برگرفته 
)ژنوساید(  جمعی  کشتار  مجازات  و  منع 
اساس نامه  یا  روم  اساس نامه  ششم  ماده  و 

محکمه جزای بین المللی است. 
نکات اساسی در تحقق جرم نسل کشی انجام 
یکی از رفتارهای مجرمانه پنج گانه ای است 
که در متن ماده تصریح شده است، البته با 
اراده مجرمانه خاص »نابود  داشتن قصد و 
ساختن تمام یا بخشی از یک گروه قومی، 
نژادی یا مذهبی« با این توضیح که نیازی 
به نابودسازی تمام یا بخش عمده ای از گروه 
بلکه  نیست،  نسل کشی  جرم  تحقق  برای 
قصد و اراده مرتکب یا مرتکبان نابودسازی 

تمام یا بخشی از این گروه است. 
دو  حداقل  پنج گانه  مصداق های  بیان  از 
مصداق اول و دوم با شرایط و اوضاع جاری 
در خصوص گروه قومی هزاره کامال منطبق 
طی  که  گروه  این  اعضای  قتل  می باشد. 
شش سال اخیر )۱۳۹۴-۱۴۰۰خورشیدی( 

ماده ۳۴۳  اجزای چهارگانه  حاالتی که در 
تصریح شده است. جزء اول به حالتی اشاره 
از جرایم  یکی  انجام  یا  ارتکاب  از  که  دارد 
جنایت  جنگ،  )نسل کشی،  چهارگانه 
ضدبشری یا جرم تجاوز علیه دولت( توسط 
اشخاص تحت صالحیت خود مطلع است یا 
این که آگاهانه به اطالعات در مورد ارتکاب 
این جرایم توجهی نمی کند. چنان که به طور 
مثال فرمانده یا مقام ارشد به طور کامل از 
اشخاص  توسط  نسل کشی  جرم  ارتکاب 
است  آگاه  خود  کنترل  و  صالحیت  تحت 
به  این که  یا  و  نمی دهد  انجام  ممانعتی  اما 
اطالعات در خصوص انجام رفتار نسل کشی 
یا سایر جرایم توسط افراد تحت صالحیت 
رفتار  مصداق  این  نمی کند.  اعتنایی  خود 
در  ارشد،  مقامات  خصوص  در  مجرمانه 
تأمل  و  توجه  قابل  زمانی  کنونی  وضعیت 
مقامات  اشخاص تحت صالحیت  که  است 
در نسل کشی گروه  به طور مستقیم  ارشد 
مقامات  این  و  باشند  داشته  نقش  هزاه 

مسئولیت جزایی مقامات ارشد در جرایم 
نسل کیش براساس کد جزای افغانستان

شدن و تبعید بکند وجود ندارد. 
با  تاریخ  نیست.  گریزی  تاریخ  از  را  انسان 
و  جمعی  حافظه  ساختن  در  که  قدرتی 
با حضور  اموری  از  انسانی دارد،  ناخودآگاه 
جمعی  زندگی  در  مسأله ساز  و  سنگین 
انسانی است. از همین رو پرسش از مواجهه 
است.  ارزشمند  و  به جا  پرسشی  تاریخ  با 
»با  که  است  این  پرسش  ساده  به صورت 
این  نتوانیم  اگر  کنیم؟«  چکار  آمده  آنچه 
پرسش را طرح و پاسخی در خور برای آن 
بیابیم، نخواهیم توانست تصویری روشنی از 
گذشته داشته باشیم، وضع امروز خویش را 
بفهمیم و در ادامه از آن پیش رویم. تاریخ 
با این نوع بیانی که ما داریم، مثال های آن 
در باال »در مقام جمع« و »در مقام فرد« 
نیست.  آمد، جز مظلوم نمایی چیز دیگری 
این نوع بیان و خوانش ما را به درجازدگی  
فعلی سوق داده و همچنان در همین وضع 
تاریخی  امر  با  مواجهه  داشت.  نگاه خواهد 
و خوانش مجدد آن، با دید انتقادی، کاری 
کردن  تبدیل  است.  ارزشمند  و  ستودنی 
ما  از  را  امروز  اما  برائت  ده  روایت  به  تاریخ 

گرفته و فردا را تهدید می کند. 
با  است.  اشباع  مظلوم نمایی  روانی  کارکرد 
مظلوم نمایی است که معیارها پایین تعیین 
شده و از »هیچ به باال« قهرمانی پنداشته 
پایین  هدف ها  و  معیارها  آن قدر  می شود. 

جنگ  در  ما  قوم  که  دوره هایی  مقابل  در 
خالف قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه 
یا جنگی توأم با جنایات جنگی دخیل بوده 
را نادیده می گیریم و در خوانش و پردازش 
حاال  نگاه  نوع  این  نمی سازیم.  شامل  خود 
یافته  عمومیت  و  شده  مطرح  سطحی  در 
واضح  می شود.  شامل  را  همه  تقریبا  که 
در  که  نیست  آن  معنای  به  این  که  است 
اندازه  یک  به  اقوام  و  گروه ها  تمام  نتیجه 
تاریخی  نابه سامان  اوضاع  مقصر  و  مالمت 
و امروزند. نسبت های این مالمتی و تقصیر 
شود.  بیان  باید  که  است  متفاوت  بسیار 
انتقادی ای  دید  باشد  اصل  باید  اما  آنچه 
را  ما  قوم خود  تقصیر  و  که مالمتی  است 
نادیده نگرفته و در خوانش و پردازش شامل 
سازد. کاری که نظر به تمایل شدید ما به 
مظلوم نمایی صورت نگرفته است و در نتیجه 
مواجهه ما با تاریخ چونان مواردی است که 
در باال، در مقام جمع، آمد: همه مظلوم و 
ما  دادخواهی  هستیم.  بری  و  حق به جانب 
برای عدالت اجتماعی بیشتر صورت سلبی 
دارد تا ایجابی. آن جا که مورد نشانی خود ما 
می رسد سلبی عمل کرده و در مقابل زمانی 
به خوانش و پردازش نشانی های دیگر  که 
از همین رو  ایجابی داریم.  می پردازیم، دید 
خط عدالت طلبی مخدوش است و کسی که 
خطر آن را مطابق به سنت تا سطح طرد 

از همه  بیشتر  ما  این جنگ  در  مانده،  باز 
نوشته  ما  زبان  با  امروز  دادیم،  قربانی 
نمی کند،  صحبت  آن  با  کسی  و  نمی شود 
و...  شده  داشته  روا  تبعیض  ما  مقابل  در 
ما مظلوم ترین مردم این سرزمین هستیم. 
این سرزمین کار  برای  این ها  تمام  باوجود 

کردیم و می کنیم. 

در مقام فرد
و  دود  میان  در  شدم،  بزرگ  جنگ  در 
خاکستر. مهاجر شدم و آوارگی کشیدم، با 
فقر و بدبختی ساختم. با کمترین امکانات ... 
و ... کردم، در دوران ما ... و ... نبود، با پای 
پیاده ... و ... می رفتم، نان کافی برای خوردن 
نبود. با بسیار مظلومیت بزرگ شدم. باوجود 
تمام این ها برای این سرزمین کار کردم و 

می کنم. کسی اما قدرم را نمی داند و...
***

در  و  طوری  ما  مظلوم نمایی  مثال های 
»سه  ختم  در  همیشه  که  است  سطحی 
نقطه« می خورد و پایانی ندارد. با این وصف 
پرسش این است که این همه مظلوم نمایی 
از کجا می آید و ما را به کجا می برد؟ کارکرد 

روانی این مظلوم نمایی چیست؟
و  خشونت  از  پر  تاریخ  می رسد  به نظر 
این  دلیل  پریشانی  و  فرار  و  فقر  با  کشتار 
همه مظلوم نمایی است. یعنی بخشی از این 
جار زدن ها ریشه در امر تاریخی و همچنان 
امروز دارد که مطلوب نه بل توأم با خشونت 
و حذف کشتار بوده است. تاریخ این جغرافیا 
چه از شکل گیری آن در ۱۸۸۰ و همچنان 
و  خوش  دوره ی   ۱7۴7 از  پس  آن،  قبل 

و  نادانی ها  شرمنده ی  را  روز  نیم  من 
نفهمی های خود هستم، نیم دیگر را به دلیل 
واکنش های که با تأکید بسیار بر »جوانی« 
حالت  در  می شوم،  خوانده  چنان  و  چنین 

تهوع به سر می برم.

در مقام جمع
بوده؛  و خشونت  ظلم  تاریخ  یک  ما  باالی 
شدیم،  گرفته  بردگی  به  شدیم،  عام  قتل 
شد،  غضب  ما  زمین های  شدیم،  فروخته 
مورد تبعیض واقع شدیم، حق تحصیل و کار 
نداشتیم، به منابع ثروت و قدرت دسترسی 
یک  با  شدیم،  متواری  و  مهاجر  نداشتیم، 
و...  کردیم  زندگی  مشقت  و  سختی  عالم 
ما مظلوم ترین مردم این سرزمین هستیم. 
این سرزمین کار  برای  این ها  تمام  باوجود 

کردیم و می کنیم. 
تاکستان های  رفت،  غارت  به  ما  زمین های 
ما سوختانده شد، بار بار چور شدیم، مورد 
قرار  تبعیض  مورد  و  شدیم  واقع  تجاوز 
گرفتیم، به منابع قدرت و ثروت دسترسی 
مشقت  و  سختی  عالم  یک  با  نداشتیم، 
انکار  و  حذف  با  ما  زبان  کردیم،  زندگی 
مواجه شد، حق حاکمیت به ما داده نشد و... 
ما مظلوم ترین مردم این سرزمین هستیم. 
این سرزمین کار  برای  این ها  تمام  باوجود 

کردیم و می کنیم. 
این  مردم  عقب مانده ترین  از  ما  خود  ما 
بیشتر  سرزمین هستیم، جنگ و خشونت 
از همه مناطق و مردم ما را متأثر و ویران 
ساخته است، مناطق ما از تحصیل و توسعه 

به عنوان  آن  از  بخواهیم  که  ندارد  آرامی 
گروهی  همیشه  کنیم.  یاد  نمونه  و  مثال 
بساطی  که  مردمی  گرده ی  بر  سواری  با 
نداشته اند غره بوده اند که قدرت دارند. هیچ 
وقت هم این گروه حتا به نزدیک قدرت و 
ثروتی که دیگران در مقام سرزمین و قدرت 
مخیله ی  در  و  نرسیده اند  رسیدند،  آن  به 
خطور  احتمالی  چنین  هم  کوچک شان 

نکرده است.
نتیجه این فرمانروایی های مستبدانه ، تاریخی 
شکنجه،  خشونت،  ناآرامی،  با  همراه  بوده 
کشتار و فرار. این موارد از واقعیت های تاریخ 
این  اما  آنچه  است.  متأثرکننده  که  است 
واقعیت ها را مسأله می سازد، نحوه خوانش 
و پردازش آن است که آهسته آهسته تبدیل 
به »روایت برائت ده« و انتخابی عمل کردن 
یا ناخودآگاه  ما شده است. یعنی خودآگاه 
به  تبدیل  را  تاریخی  نابهنجار  واقعیت های 
خوانش ها و روایت های کرده ایم که کمی و 
بی بضاعتی ما را پوشش دهد و در ناکامی از 
نوع  با  همچنان  دهد.  برائت مان  مسئولیت 
جانب،  به  حق  تماما  و  مظلوم نمایانه  نگاه 
امر  انتخابی  پردازش  و  خوانش  به  دست 
به  قوم خویش  نشانی  از  می زنیم.  تاریخی 
دوره های از تاریخ تمرکز می کنیم که بیشتر 
صدمه به قوم ما در آن دوره رسیده است و 
به نفع ما است.  برجسته کردن آن بیشتر 

ما؛ مظلوم منایی و اتریخ

که پشتون  است  این  واقعیت 
نمی تواند  بودن  هزاره  و  بودن 
»خود« به حساب بیاید. تعلقات 
شرایط  در  می توانند  قومی 
کامال  سیاسی-تاریخی  خاصی 
بگیرد و  را  جای تعلقات فردی 
عثمان  این که  به جای  فرد  یک 
باشد، پشتون  یا محمدحسین 

و یا هزاره شود.

دکتر احمدرضا صادقی

رامین کمانگر
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افغانستان در قدم اول پاکستان  از  امریکا  نباشند، زیرا خروج 
اگر  می کند.  محروم  واشنگتن  در  حیاتی اش  فشار  اهرم  از  را 
است  ممکن  باشند،  محتاج  کمتر  پاکستانی ها  به  امریکایی ها 

خبر خوبی برای پاکستان نباشد.
عـالوه برایـن، همان طـور کـه آی اس آی بـه خوبـی می دانـد، 
مشـکل ایجـاد و تمویـل گروه هـای شـبه نظامی این اسـت که 
ایـن گروه هـا دائـم تحت کنترل شـما باقـی نمی ماننـد. درس 
فرانکشـتاین مـری شـلی )موجـودی کـه ذهـن و نیازهایـش 
نیـز  خالقـش  کـه  می شـود  هیوالیـی  و...  می یابـد  توسـعه 
نمی توانـد آن را کنتـرل کنـد و خـود مقهـور آن می شـود( در 
جاهـای دیگـر از جملـه در نقـش اسـرائیل در ایجـاد حمـاس 
به  عنـوان گـروه رقیـب سـازمان آزادی بخـش فلسـطین، نیـز 

مشـهود بوده اسـت.
دوره  یک  که  جایی  است؛  داده  رخ  پاکستان  در  اتفاق  عین 
و  پاکستانی  مقامات  بین  تلخی  اوقات  از  پر  همکارِی  از 
امریکا در  ایاالت متحده در جریان حمالت پسا ۱۱ سپتامبر 
باعث شورش »طالبان پاکستانی« شد. درحالی که  افغانستان، 
و  بودجه  امن،  خانه های  پاکستان،  پناهگاه  به  افغان  طالبان 
اسلحه آی اس آی نیاز داشتند تا شورشی را که ایاالت متحده را 
به نقطه عقب نشینی رسانده بود، ادامه دهند، طالبان پاکستانی 
علیه پدرخوانده های خویش، به خاطر وفاداری ناکافی آن ها به 

اسالم ستیزه جو، حمله کردند.
آی اس آی بدون شک امیدوار است که وقتی نیروهای امریکایی 
کابل مستقر شدند، می تواند  در  افغان  طالبان  و  خارج شدند 
طالبان پاکستانی را متقاعد کند که تخلفات قبلی این سازمان 
را ببخشند و فراموش کنند. اگر این اتفاق بیفتد، اعتقاد براین 
برقرار  پدرخوانده های شان  و  شبه نظامیان  بین  صلح  که  است 
خواهد  دست  به  را  افغانستان  کنترل  آی اس آی  شد،  خواهد 
و  تأسیسات  بر  حمله  از  دست  پاکستانی  مجاهدین  و  گرفت 
آی اس آی  با  و  داشت  برخواهند  پاکستان  ارتش  کاروان های 
یکدست  هند  یعنی  اصلی«  »دشمن  بر  حمالتش  تشدید  در 

خواهند شد.
سناریوی  یک  با  آی اس آی  که  دارد  وجود  نیز  امکان  این  اما 
متفاوت کابوس مانند روبه رو شود. گروه های شبه نظامی پاکستان 
که به خاطر موفقیت برادران شان در افغانستان جسور شده اند، 
ممکن است دیگر محتاج نوازش ارتشی های پاکستان نباشند. 
در عوض امکان دارد تصمیم بگیرند حمالت تروریستی خود را 
با هدف تکثیر آنچه طالبان در افغانستان به دست آورده اند، در 
پاکستان از سر گیرند. امکان دارد از خودشان بپرسند که اگر 
می توان افغانستان را تحت چتر یک امارت اسالمی اداره کرد، 
وقتی می توانیم  ندهیم؟  انجام  را  کار  پاکستان همین  چرا در 

خودمان ساز بزنیم، چرا به ساز آی اس آی برقصیم؟
در چنین سناریویی، لحظه مست کننده پیروزی که آی اس آی 
در ۱۱ سپتامبر امسال منتظرش است، به نظر می رسد به طور 
پرورش  را که در آستین  ماری  زیرا  باشد،  توخالی  فزاینده ای 
داده خود آی اس آی را نیش می زند. درست است که طالبان 
ـ  کند  تمویل  را  آن ها  که  دولتی  داشتن  بدون  ـ  پاکستان 
دارند.  خود  افغان  برادران  به  نسبت  کمتری  موفقیت  شانس 
اما همچنان می توانند صدمات قابل توجهی وارد کنند و در این 
جریان به نارضایتی مردم پاکستان از سلطه ارتش بر کشورشان 

دامن زنند.
اگر این اتفاق بیفتد، باید به سخنان گل عالوه کنیم و در تاریخ 
بنویسیم که اقدامات آی اس آی، به  عنوان بازوی ارتش پاکستان، 

به »شکست « یا حداقل بی اعتبارشدن خودش انجامید.
ِششی ثارور در گذشته به  عنوان معاون دبیرکل سابق سازمان 
ملل متحد، وزیر دولت هند در امورخارجه و وزیر دولت هند در 
امور توسعه منابع انسانی، خدمت کرده است. او نماینده حزب 
کتاب  نویسنده  ثارور  است.  عوام  در مجلس  هند  ملی  کنگره 
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Century است.
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سازمان  »آی اس آی«،  پیشین  رییس  حمیدگل  جنرال 
استخباراتی قدرت مند پاکستان، خوش داشت رجز بخواند. او 
تاریخ نوشته شود، گفته خواهد شد که  باری گفت که وقتی 
آی اس آی اتحاد جماهیر شوروی را با کمک امریکا در افغانستان 
شکست داد. و پس از مکثی، موذیانه افزود: »جمله دیگری هم 
]برای تاریخ نویسان[ است: آی اس آی با کمک امریکا، امریکا را 

شکست داد.«
جنرال های  معمول  توخالی  الف زنی  مثل  گل  رجزخوانی 
بازنشسته نبود. او راست می گفت؛ تاکتیک آی اس آی بود که با 
تجهیز و تمویل شبه نظامیان و تروریست ها در برابر ارتش سرخ 
در افغانستان، با اسلحه و پولی که ایاالت متحده فراهم می کرد، 

کرملین را مجبور به خروج ننگین کرد.
پس از خروج شوروی، پاکستان با استفاده از عین رویکرد )و 
مجاهدین  از  گروه  یک  روش ها(  و  پرسنل  عین  با  حتا  اوایل 
ایجاد و حمایت  را که خودشان را طالبان اسالم می خواندند، 
مالی کرد. طالبان به سرعت افغانستان را تصرف کردند و بر آن 
به  عنوان قلمرو تابعه ی آی اس آی حکومت کردند. اوضاع برای 
گل و امثال گل، گلگون و پر از فرصت بود تا این که اسامه بن 
الدن، مجاهد سابق که از مهمان نوازی »امارت اسالمی« طالبان 
در افغانستان لذت می برد، از مخفی گاهش در این کشور دستور 

حمالت ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱ بر ایاالت متحده را صادر کرد.
پاسخ غضبناک امریکا منجر به سرنگونی طالبان و پناه بردن بن 
الدن به آغوش آی اس آی شد. وقتی ایاالت متحده رد بن الدن 
را در سال 2۰۱۱ در در ایبت آباد پاکستان زد و رهبر القاعده 
توسط نیروهای ویژه ارتش امریکا کشته شد، برای آی اس آی 

جایی برای فخرفروشی نماند.
اما با فرورفتن امریکا در باتالق جنگ افغانستان، خسته شدن 
تسلیح،  کشور،  این  در  درگیری  از  متحده  ایاالت  حکومت 
و  آی اس آی  کمک  به  طالبان  تجدیدقوای  و  تجدیدسازمان 
موردحمایت  رژیم  علیه  گروه  این  عملیات های  دوباره  آغاز 
برگشت. حاال  نفع آی اس آی  به  کابل، ورق  ایاالت متحده در 
رییس جمهور بایدن اعالم کرده است که نیروهای امریکایی تا 
بیستمین سالگرد حمالت ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱،  ۱۱ سپتامبر، 
سپتامبر،  یازده  می شوند.  خارج  افغانستان  از  کامل  به طور 
تاریخی که مدت ها نماد عزم امریکا برای قطع ریشه حمالت 
تروریستی علیه امریکایی ها بود، اکنون نشان دهنده عدم اراده 

ایاالت متحده به ادامه آن کارزار است.
الپوشانی  برای  آبروحفظ کنی  تمهیدات  متحده  ایاالت 
تسلیم شدنش در افغانستان روی دست بگیرد یا نگیرد، خروج 
دست  بلندمدتش  اهداف  به  آنکه  بدون  آن هم  کشور،  این  از 
که  طالبانی  به  توجه  با  بس.  و  است  شکست  باشد،  یافته 
قدرت  بازپس گیری  برای  و  دیگرند  زمان  هر  از  قدرت مندتر 
افغانستان  جنگ  بیرونی  پیروز  تنها  می شوند،  آماده  کابل  در 
آی اس آی خواهد بود. و همان طور که گل پیش بینی کرده بود، 
آی اس آی با کمک امریکا، امریکا را شکست خواهد داد. آن هم 
امریکا  نظامی  کمک  از  دهه  دو  برای  پاکستان  آنکه  از  پس 
برخوردار بود، کمکی که ارزش مجموعی آن ۱۱ میلیارد دالر 

برآورد می شود.
آی اس آی سال هاست غرق این فکر است که کنترل افغانستان، 
پاکستان را از »عمق استراتژیک« الزم به برای به چالش کشیدن 
یک  حتا  )یا  طالبانی  رژیم  داشتن  می کند.  برخوردار  هند 
حکومت ائتالفی تحت سلطه طالبان( در کابل بهترین تضمین 
برای آن است. جناح های طالب چنان مدیون و مرهون حامیان 
پاکستانی  شان هستند کهـ   همان گونه که اشرف غنی به تندی 
اظهار داشت ـ حتا نهادهای تصمیم گیرنده این گروه ـ شورای 
شهرهای  نام  به  ـ  پیشاور  شورای  و  میرامشاه  شورای  کویته، 

پاکستانی ای نام گذاری شده که این شوراها در آن مستقرند.
اما بهتر خواهد بود که جانشینان گل به فکر جشن پرسروصدا 

پیشگیرانه را که در توان یا در حیطه صالحیت 
متوقف ساختن  یا  جلوگیری  برای  بوده،  وی 
ارتکاب جرم نسل کشی انجام ندهد.« به نظر 
می رسد که این جزء با توجه به شرایط موجود، 
برای  را  جزایی  مسئولیت  از  وسیعی  دامنه 
مقامات ارشد نظام، مهیا نموده است. چرا که 
پیشگیری از وقوع حوادث دلخراش چنان که 
به طور مسلسل و زنجیروار در منطقه خاصی 
از شهر در حال تحقق است حداقل مکلفیتی 
است که مقامات ارشد نظام به عهده دارند. 
بااین  وجود، با جلسات و وعده های نمایشی 
از انجام مسئولیت به طور واقعی و شایسته 
شانه خالی می نمایند. خواستن طرح امنیتی 
از مردم که اطالعات کافی و الزم در خصوص 
غیرانسانی  حمالت  انجام  چگونگی  و  نحوه 
ندارند، در واقع خود گویای شانه خالی نمودن 
از مسئولیت و مکلفیت های مستقیم در این 

خصوص است. 
این ماده به وضعیتی  در نهایت جزء چهارم 
را  موضوع  ارشد،  » مقامات  که  دارد  اشاره 
مقامات ذیصالح  به  تعقیب  و  تحقیق  جهت 
دادن  رسمیت  یا  و  پذیرش  نمایند.«  ارجاع 
است  جریان  در  که  آن چه  که  مسأله  این 
و  می گردد  محسوب  » نسل کشی«  واقع  در 
احاله موضوع جهت تحقیق و بررسی عدلی 
و قضایی یکی از مسئولیت های مقامات ارشد 
آنچه  وجود  بااین  می گردد.  محسوب  نظام 
اثبات  به  را  که مشاهده می گردد خالف آن 
می رساند، به طوری که نه تنها مقامات ارشد 
تمایلی به پذیرش این واقعیت ندارند بلکه به 
موجب گزارش کمیسیون حقوق بشر، دولت 
جزای  محکمه  سارنواالن  تحقیق  مستقیما 
بین المللی را در خصوص نسل کشی هزاه ها 
صریحا  اقدام  این  است.  انداخته  تعویق  به 
برای مقامات  تبیین کننده مسئولیت جزایی 

ارشد تصمیم گیر در این راستا دارد.

نتیجه گیری 
مفاد  به  توجه  با  و  فوق،  مراتب  تمهید  با   •
مجازات  و  منع  کنوانسیون  در  نسل کشی 
کد  مواد  و  روم  اساس نامه  جمعی،  کشتار 
جزای افغانستان، آنچه در عمل در قبال گروه 
خاصی تحت عنوان هزاره، در جریان است، 
نسل کشی  مشخص  و  عینی  بارز،  مصداق 

محسوب می گردد.
و  جزا  کد  در  ارشد  مقامات  اصطالح   •
اساس نامه روم به طور مطلق بیان شده است 

و شامل مقامات عالی حکومتی اعم از سیاسی 
و نظامی می گردد. 

به  افغانستان،  • اساس نامه روم و کد جزای 
طور صریح و مشخص مصادیق چهارگانه ای 
در  ارشد  مقامات  جزایی  مسئولیت  برای  را 

جرایم علیه بشریت در نظر گرفته است. 
دو  مصداق های چهارگانه حداقل  میان  از   •
جزء سوم و چهارم ماده ۳۴۳ کد جزا، به طور 
مشخص و واضح در خصوص مسئولیت جزای 
و  صراحت  نظام،  و  حکومتی  ارشد  مقامات 
به صالحیت  دارد. جزء سوم  مطابقت کامل 
یا  جلوگیری  جهت  ارشد  مقام  مستقیم 
متوقف ساختن ارتکاب جرم نسل کشی اشاره 
دارد؛ بااین وجود مقام ارشد از این صالحیت 
استفاده  عدم  نمی کند.  استفاده  درستی  به 
و  پیش گیری  جهت  کامل  صالحیت  از 
متوقف ساختن جرم نسل کشی، عملی است 
که مسئولیت جزایی مقام ارشد را در پی دارد. 
که  دارد  اشاره  وضعیتی  به  نیز  چهارم  جزء 
مقام ارشد موضوع نسل کشی را برای تحقیق 
ننماید،  ارجاع  مقامات ذیصالح  به  تعقیب  و 
مقام ذیصالح تحقیق و تعقیب در واقع شامل 
دستگاه های عدلی و قضایی داخلی و خارجی 
می گردد. مطابق این جزء، مسئولیت جزایی 
زمانی متوجه مقام ارشد می گردد که موضوع 
نسل کشی را که به عنوان حقیقتی آشکار و 
مسلم است، به مرحله تحقیق و تعقیب ارجاع 
ندهد. در واقع مقدمه ارجاع قضیه نسل کشی 
عدلی،  دستگاه های  تعقیب  و  تحقیق  برای 
مقامات  از سوی  ابتدایی  و  سیاسی  پذیرش 
ارشد است. این در صورتی است که مقامات 
ارشد حکومتی تا به حال در ادبیات سیاسی 
اصل  عنوان  هیچ  به  نه تنها،  خود  رسمی  و 
بلکه حتا  موضوع را به رسمیت نشناخته اند 
به  بشر،  حقوق  کمیسیون  گزارش  براساس 
محکمه  سارنوالی  تحقیق  مانع  رسمی  طور 
نسل کشی  موضوع  خصوص  در  بین المللی 

هزاره ها شده اند. 
براساس  حکومت  که  است  حالی  در  این   •
تأمین  به  نه تنها موظف  قانون اساسی،  مفاد 
نظم و امنیت عامه، بدون تبعیض برای کلیه 
ایجاد  به  مکلف  بلکه  است  افغانستان  اتباع 
عدالت  براساس  مترقی  و  مرفه  جامعه  یک 
حمایت  انسانی،  کرامت  حفظ  اجتماعی، 
حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت 
ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف 

متوازن در همه مناطق کشور است.

و  بضاعتی  کم  حین  در  همه  که  می آید 
خود  از  رضایت  حس  و  اند  مشبع  ناچیزی 
می کند،  سفید  رو  را  گذشته  چون  دارند. 
دیگر نیاز به تالش بسیار نیست. چه بسا که 
مظلوم نمایی مبنای کارهای کژ و خالف قرار 
می گیرد. جماعتی در نظر گرفته شود که با 
بیان دشواری های گذشته، حق و ناحق دست 
به هر سو می برند و در فضاها و موقعیت هایی 
است.  خالف  قانونا  و  اخالقا  که  می پلکند 
به  روانی  لحاظ  به  کارکرد  این  همچنان 
می کند  کمک  عقده هایی  پرورش  و  رویش 
همبستگی  و  روایت  برای  که  می انجامد  و 
قومی، با دید غیرانتقادی که شرح آن رفت، 
با  نیز مظلوم نمایی  فرد  مقام  در  است.  مهم 
تمرکز بر گذشته حس رضایت کاذب آورده 
و تمایل به منت دارسازی را افزایش می دهد. 
کم نیستند گروهی که مأموریت و وظیفه ی 
خویش را به فضای عمومی آورده و با بیان 
دشواری و سختی ها طوری موقف می گیرند 
که گویا کار رضاکارانه ی را برای خیر عمومی 
انجام می دهند. بیشتر از این متوجه نیستند 
که حتا اگر قرار باشد کار رضاکارانه هم انجام 
که  است  خودشان  آزادنه ی  انتخاب  دهند، 
نمی توانند مردم را منت دار آن سازند. طلب 
بیان مکرر مظلوم نمایانه، زندگی  با  قدردانی 
در بده بستانی است که به معنای دقیق آن 
را می توان تجارت خواند. آنچه در این مورد 
نحوه  است.  احساسات  تجارت  دارد  جریان 
بیان با طنین و تمرکز بر نکاتی همراه است 
جلب  به  احساسات  دادن  قرار  هدف  با  که 
در  روش  این  می پردازد.  حمایت  و  توجه 
روشی  به  دیگر  حاال  که  بوده  کارآ  سطحی 

کارمندان  از  است.  درآمده  زندگی  برای 
مسئوالن  تا  گرفته  رسانه ای  شرکت های 
خدمات عامه حکومتی و آن هایی که قلمی 
برای فروش این بیان به جهان »سرمایه داری 
پیش رفته« دارند، همه با تجارت احساسات 
مورد  این  قلم  مورد  در  می گذرانند.  زندگی 
در  آن هایی  برای  موفق  ژانری  به  ویژه  به 
دسترسی  امکان  که  شده  بدل  سوم  جهان 
جهان  در  احساسات  دریوزگی  سکوهای  به 
سرمایه داری پیش رفته را یافته اند. باوجودی 
تأمین  از  بیشتر  می کنند  تولید  آنچه  که 
هزینه های مادی زندگی شان، به لحاظ فکری 
و نظری از ارزشی برای امروز و فردا برخوردار 
و  دارند  حضور  بسیار  تبلیغات  با  نیست، 
کاری  داعیه دار  را  خود  مختلف  صحنه های 

فکری و معنوی می دانند.
نظر به آنچه گفته شد، کارکرد مظلوم نمایی 
به لحاظ روانی ۱/ اشباع می آورد، 2/ به رویش 
و پرورش عقده هایی کمک می کند که برای 
 /۳ و  است  مهم  قومی  همبستگی  و  روایت 
جانب بودن  به  رضایت، حق  فرد حس  برای 
مرتبط  آن طرف،  از  منت گذاری می آورد.  و 
که  باجودی  نوشتار،  نخست  پرسش  به 
مظلوم نمایی با امر تاریخی رابطه می گیرد و 
تاریخی  واقعیت های  از زشتی  آن  از  بخشی 
وجود  انتقادی  دید  تاریخ  به  چون  می آید، 
روایت  به  تبدیل  مظلوم نمایی  این  ندارد، 

برائت ده و انتخابی عمل کردن شده است.
به نظر می رسد برای عبور یکی هم راهی جز 
رهایی از رقابت مظلوم نمایی در سطح جمعی 
و مکانیزم های روانی رضایت آور آن در سطح 

فردی نداریم.

هیوالی اپکستان
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در  چین  نمایندگی  توییتر،  در  بیانیه ای  در  همزمان 
اتحادیه اروپا از ناتو به خاطر »تهمت درباره برنامه های 
توسعه صلح آمیز چین« انتقاد کرد گفت چین به یک 

سیاست دفاعی متعهد است که ماهیت دفاعی دارد ».
فرا  سیستماتیک«  »چالش   به  را  کشوری  هیچ  چین 
سیستماتیک«  »چالش های  اگر  اما  است  نخوانده 
افزایش یابد و نزدیک تر شود، پکن کنار نخواهد نشست.

پیام ناتو به چین به دنبال انتقاد سران کشورهای گروه 
هفت، متشکل از اقتصادهای بزرگ جهان، در نشست 

اخیرشان در بریتانیا صورت می گیرد.
رهبران گروه هفت،در بیانیه ای چین را به اتهام نقض 
تحقیق شفاف  خواستار  و  کردند  بشر سرزنش  حقوق 

درباره منشأ بروز ویروس کرونا در این کشور شدند.
خود  سفارت  طریق  از  بیانیه ای  در  چین  پاسخ،  در 
و  به گفتن »دروغ، شایعات  را  گروه هفت  بریتانیا  در 

اتهامات بی اساس« متهم کرد.

با این حال ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت این 
اتحاد خواهان جنگ سرد جدید با چین نیست.

او اما پیشتر نیز گفته بود »ما باید به عنوان یک اتحاد 
چالش هایی را که ظهور )نظامی( چین برای امنیت ما 

ایجاد می کند ، برطرف کنیم.«
ناتو یک اتحاد نظامی قدرتمند بین ۳۰ کشور اروپایی و 
امریکای شمالی است. این پیمان پس از جنگ جهانی 
شوروی  جماهیر  اتحاد  گسترش  به  واکنش  در  دوم 

تاسیس شد.
دادن  نشان  برای  ناتو  عضو  کشورهای  سران  نشست 
شده  برنامه ریزی  پیمان  این  از  امریکا  مجدد  حمایت 
است. این اولین حضور جوبایدن در نشست ناتو بعد از 

به عهده گرفتن ریاست جمهوری امریکا است.
در  مسائلی  خاطر  به  اروپا  اتحادیه  اخیر،  سالهای  در 
گرفته  قرار  فشار  تحت  آن  اهداف  و  بودجه  با  ارتباط 

است.

اطالعات روز: رهبران ناتو )پیمان آتالنتیک شمالی( که 
برای اجالس در بروکسل جمع شدند، در مورد تهدید 
نظامی ناشی از چین هشدار دادند و رفتار این کشور 
»یک چالش سیستماتیک« خواندند. در واکنش پکن 
بودن  آمیز  تهدید  خصوص  در  که  کرد  متهم  را  ناتو 
برنامه نظامی چین مبالغه می کند و هشدار داد که این 
سیستماتیک«  »چالش های  افزایش   صورت  در  کشور 

علیه خود ساکت نمی نشیند.
نشست  در  ناتو  رهبران  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
حال  در  سرعت  به  چین  کردند  اعالم  خود  امروز 

گسترش زرادخانه هسته ای خود است.
به باور رهبران ناتو، چین در خصوص نوسازی نظامی 
نظامی  همکاری  روسیه  با  و  نبوده  »شفاف«  خود 

مشترک داشته است.
این اولین باری بود که ناتو چین را در مرکز دستور کار 

خود قرار می داد.

ناتو درباره موضع نظامی چنی هشدار داد؛ 
کت نمی نشینیم پکن: در برابر چالش ها سا

چهار شنبه | 26 جوزا 1400 | سال دهم | شماره 2176

 IDLG/OB/NCB/G/04/1400 تدارک پروژه قرطاسیه باب اداره مرکزی
اداره مستقل ارگانهای محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک پروژه قرطاسیه باب ریاست های مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی بابت سال مالی 1400 این 
www.npa.gov. اداره اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک)حافظه(، به شکل رایگان از مدیریت عمومی تدارکات، آمریت تدارکات  ویا هم از ویب سایت ادار محترم تدارکات ملی

af بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی مدت 21 روز تقویمی به تاالر کنفرانس ، اداره مستقل ارگانهای 
محلی واقع چهاراهی اریانا پهلوی سفارت ایتالیه  ارایه نماید. و آفر های نا وقت رسیده و انترنتی قابل قبول اداره نمی باشد،تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به مبلغ }180000( یک صدوهشتاد هزار افغانی 

بوده و جلسه آفر گشایی به روز) سه شنبه( مورخ  15/4/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تاالر کنفرانس این اداره تدویر می گردد.

»اعالن داوطلبی«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2(ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که ریاست شفاخانه رابعه بلخی درنظرداردقرارداد 10 قلم تکه باب  را به) شرکت خدمات لوژستیکی وحدت رضایان 
،نمبرجواز51528 ،آدرقلعه غیبی چهل ستون مرکز کابل (را به قیمت مجموعی مبلغ )2685000( دوملیون شش صد هشتاد پنج هزارافغانی  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«

جو بایدن: 

یکا را برای والدیمری پوتنی روشن می کنم در دیدار روز چهارشنبه، خط قرمزهای امر
ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات امریکا را صادر کرده 

بود.
عالوه بر این، مقام های امریکایی اعالم کرده بودند که قرار 
است جو بایدن در دیدار خود با والدیمیر پوتین، چندین 
شکایات را نیز در خصوص حمالت سایبری انجام شده از 

روسیه، مطرح کند.
بایدن  در کنفرانس خبری روز دوشنبه  این حال جو  با 
، ۱۴ جون، 2۴ جوزا، خود با وجود بیان هشدارهایی به 
چهارشنبه  روز  دیدار  استقبال  به  نرم تر  زبانی  با  روسیه، 

خود با پوتین رفت.
روز  خبری  کنفرانس  در  مالیم  لحنی  از  بایدن  استفاده 
انجام شد که  دوشنبه در مورد پوتین و روسیه، درحالی 
انتظار می رفت با توجه به فشارهای که از داخل امریکا به 
دولت او وارد می شود، لحن تندتری را در مورد پوتین و 

روسیه به کار گیرد.
رییس جمهـوری امریـکا همچنیـن دیدار خود بـا پوتین را 
خواسـت اعضـای ناتـو نیز عنـوان کرد و گفت کـه اعضای 
ناتـو نیـز بـا حمایـت خـود، از من بـرای دیـدار بـا پوتین 
سـپاس گزاری کردنـد و معتقدنـد این دیدار، کار درسـتی 

خواهـد بود.

خود، والدیمیر پوتین را شخصی »درخشان، سرسخت و 
رقیبی ارزشمند« توصیف کرد.

نیز  ناتو  به  اوکراین  پیوستن  درباره  همچنین  بایدن  جو 
برای  باید  هنوز  ناتو  به  پیوستن  برای  »اوکراین  گفت: 

ریشه کنی فساد و  کسب معیارهای الزم تالش کند.«
او همزمان با اشاره به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه 
و نقش مسکو در اتفاقات شرق اوکراین، گفت: »اوکراین 
حمله  مقابل  در  بتواند  که  می دهیم  قرار  موقعیتی  در  را 

روسیه مقاومت کرده و امنیت خود را حفظ کند.«
گفت  خبرنگاران  به  خود  خبری  کنفرانس  در  که  بایدن 
آخرین کاری که می خواهم انجام بدهم این است که در 
مقابل رسانه های جهان مذاکره کنم در حالی که به دیدار 

دشمن و یا کسی می روم که می تواند دشمن باشد.
ماه مارچ، ماه حوت گذشته،  اواسط  امریکا  رییس جمهور 
در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه ای بی سی از والدیمیر 
روزه  تنشی چند  به  برد که  نام  به عنوان »قاتل«  پوتین 

میان روسیه و امریکا منجر شد.
پس از آن دولت امریکا پس از حمله سایبری ماه اپریل 
دارد،  فعالیت  روسیه  در  که  »دارک ساید«  گروه  توسط 
در  را  روسی  نهاد  چندین  و  ده ها شخص  تحریم  دستور 

اطالعات روز: جو بایدن، رییس جمهوری امریکا، تاکید کرد 
که در دیدار روز چهارشنبه خود با رییس جمهوری روسیه 
خطوط قرمز امریکا را برای والدیمیر پوتین روشن خواهد 

کرد.
روز  امریکا  رییس جمهوری  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
هیات  در  خود  دیدار  اولین  از  قبل  روز  دو  و  دوشنبه 
رییس جمهوری ایاالت متحده با والدیمیر پوتین طی یک 
انتقاد  از سیاست های روسیه و پوتین  نشستی مطبوعات 

کرد.
بایدن در خصوص نقض امنیت سایبری و نقض حقوق بشر 
نیز به روسیه هشدار داد و از جمله گفت که اگر والدیمیر 
گذشته  همانند  سایبری  امنیت  مانند  مسائلی  در  پوتین 

رفتار کند، امریکا به آن پاسخ خواهد داد.
»مرگ  که  داد  هشدار  همچنین  امریکا  رییس جمهوری 
احتمالی الکسی ناوالنی«، از مخالفان پوتین که هم  اکنون 
پایبندی  عدم  از  دیگری  نشانه  است،  زندانی  روسیه  در 
مسکو به حقوق بشر خواهد بود و چنین اتفاقی به روابط 

روسیه با امریکا و بقیه جهان آسیب خواهد زد.
با این حال جو بایدن، رییس جمهوری امریکا در سخنان 
روز دوشنبه خود در توصیفی مالیم تر از سخنان پیشین 
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در ایران هیچ انتخاباتی آزاد 
نیست. حرف اول و آخر این 

کشور را آخوندها می زنند 
و نامزدان انتخابات ممکن 

است بدون دلیل موجهی رد 
صالحیت شوند. اما حتا با 

استانداردهای انتخابات ایران، 
انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور که قرار است 28 
جوزا برگزار شود، کم کم شکل 
نمایشی مسخره را به خود 

می گیرد. نزدیک به 600 نامزد 
برای جایگزینی حسن روحانی 
داوطلب شده بودند. شورای 
نگهبان فقط صالحیت هفت 

نفر را تأیید کرد.

پرواپگندا و روش هایی که ما را فریب یم دهند )1(
مردم زیر سلطه همچون گروهی قرار خواهند 

گرفت. 
Black-and-( نمایی  سفید  و  سیاه 
ذهنیت  روش  این   :)white fallacy
آن ها  که  می دهد  قرار  شرایطی  در  را  مردم 
آن.  یا  و  این  یا  ندارند؛  بیش  گزینه ای  دو 
افرادی  کمونیست ها  حکومت  زمان  در  مثال 
و  خودی  گروه  می کرد  حمایت  آن ها  از  که 
اشرار  بودند  منتقد  یا  و  مخالف  که  آن هایی 
نیز  کنونی  پروپاگندای  یا  می شد.  نامیده 
فعلی  حکومت  است.  روش  این  واضح  مثال 
یا  که  کرده  ارائه  مردم  به  قسمی  را  شرایط 
باید طرفدار همین جمهوریت )با وضعیتی که 
فعال داریم و نویسنده قضاوت خوب و بدش 
وحشت  یا  می کند(  واگذار  مخاطبان  به  را 

طالبانی. 
 :)Selective truth( گزینشی  حقیقت 
این روش بیانگر روایتی است که واقعیت ها را 
بیان می کند اما این واقعیت ها گزینشی و یا 
انتخابی است. البته به شکلی صورت می گیرد 
هجوم  مورد  که  نمی فهمد  عام  مخاطب  که 
مثال،  به گونه  است.  گرفته  قرار  پروپاگندا 
مقاله ای را از یک رهبر سیاسی می خوانید که 
نگاشته  را  تاریخی  برهه ی  یک  واقعیت های 
حس  موضوع  دانستن  با  مخاطبان  است. 
در  اما  خوانده اند  را  واقعیت ها  که  می کنند 
که  بیان کرده  را  واقعیت هایی  نویسنده  اصل 
خودش دوست دارد مخاطب بخواند. یا یک 
کتابی  کاریش  دوران  از  پس  سیاسی  چهره 
می نویسند که گویا واقعیت ها را نگاشته است. 
بیان  زاویه  یک  از  را  چیزهایی  واقع  در  اما 
و همه  دارد. همه  زوایای مختلفی  کرده که 
روش های  پروپاگندا  البته  است.  پروپاگندا 
با  می توانند  مخاطبان  که  دارد  نیز  دیگری 
جست وجوی شخصی آن ها را مطالعه نمایند. 

انواع پروپاگندا
کرده اند:  تقسیم  بخش  سه  به  را  پروپاگندا 
سفید، خاکستری و سیاه. پروپاگندای سفید 
دقت  با  آن  اطالعات  و  دارد  مشخص  منبع 
تشخیص  و  تحلیل  می شود.  ساخته  فراوان 
این نوع پیام ها دشوار و در واقع قدرت باالیی 
پروپاگندای خاکستری  دارد.  تأثیرگزاری  در 
ندارد.  دقیقی  اطالعات  و  مشخص  منبع 
همچون  اطالعاتی  پروپاگندا  نوع  این  در 
منبع  یا  و  نزدیک  منبع  یا  موثق  منبع  یک 
نهایت  در  می شود.  نشر  می گوید...  معتبر 
پروپاگندای سیاه به پیام هایی گفته می شوند 
که منبع مشخص نداشته و اطالعات مخرب 
و زیان بار در آن نشر می شود. مثال صفحات 
کی  توسط  نیست  مشخص  که  فیسبوکی 
اطالعات  شخص  یک  علیه  می شوند  اداره 
نادرست نشر می کنند یا اطالعات دروغین را 

به خورد مردم می دهند. 

اصل مسأله
اصل مسأله این است که ما توسط پیام های 
مختلف با استفاده از روش های مختلف فریب 
در  که  باشد  درست  شاید  می شویم.  داده 
یا حزب  منفعت کشور  برای  بحرانی  شرایط 
یا دین خاص، حرف ها و پیام های مختلفی را 
قبول کنیم. اما باید بدانیم که اکثر مواردی 
ارتباطی  مختلف  مجراهای  طریق  از  که  را 
سخنان  است.  پروپاگندا  می آوریم  دست  به 
و  فقر  اوج  در  که  در شرایطی  رییس جمهور 
بیکاری و ناامنی قرار داریم، وقتی از دستاورد 
است.  پروپاگندا  می زند  حرف  پیشرفت  و 
را می کشد  سخنان طالبی که هر روز مردم 
می زند  حرف  انسان  و  زن  حقوق  از  اما 
پروپاگندا است. گزارش خبرنگاری که به جای 
ارائه  مردم  به  را  خودش  نظرات  حقایق، 
مختلف  برنامه های  است.  پروپاگندا  می دهد 
برابری  ما  جامعه  شرایط  با  که  تلویزیونی 
که  امامی  سخنان  است.  پروپاگندا  ندارند 
در مسجد نظرات خودش را به گونه ای جلوه 
می دهد که نظرات دین باشد پروپاگندا است. 
حتا استادی که به جای جوانب مختلف یک 
مسأله، نکات مثبت و منفی، تنها گوشه ای از 
این  می دهد،  درس  دانشجویان  به  را  مسأله 

آموزش نه بلکه پروپاگندا است. 
ادامه دارد... 

در  شود.  معرفی  بی برنامه  فردی  مخالفانش 
دوم  متفکر  را  وی  غنی،  هوادارن  این،  کنار 
تا  را  وی  لقب  این  سردادن  با  و  می نامیدند 
همه ی  بودند.  رسانیده  تقدس  مرحله  به 
پروپاگندا گفته  زبان ساده  به  فعالیت ها  این 

می شود. 
 :)Bandwagon( اکثریت  به  توسل 
همرنگ  باندواگن،  یا  اکثریت  به  توسل 
که  بگوید  دارد  قصد  است.  شدن  جماعت 
را  این محصول  را می کنند،  کار  این  همگی 
استفاده می کنند شما هم استفاده کنید. مثال 
اخیر  در  که  کنید  دقت  شامپویی  تبلیغ  به 
که  است  شامپویی  فالن،  شامپوی  می گوید 
در  پیام ها  این گونه  می کنند.  استفاده  همه 
اکثریت  از  پیروی  به سمت  را  مخاطب  واقع 
جهت دهی می کند. ما عادت داریم اگر چیزی 
را چندنفر گفت آن را منحیث واقعیت قبول 

کنیم. همین طور نیست؟

معنی  به  ترانسفر   :)Transfer( ترانسفر 
یکی  این  است.  شده  ترجمه  کردن  منتقل 
و  سیاست مداران  میان  معمول  روش های  از 
رهبران  تکنیک،  این  در  است.  دولت مردان 
تحسین  ما  که  می گویند  را  چیزهایی 
می کنیم و یا چیزهایی که خود رهبر دوست 
وزیر  نخست  مثال،  به طور  بفهمیم.  ما  دارد 
کمپاین های  در جریان  مودی،  ناریندرا  هند 
انتخاباتی اش همواره می گفت که او در ریل ها 
چای فروشی می کرد. یا تبلیغ آقای غنی را به 
یاد بیاورید که در خانه پدری اش که قدیمی 
و کهنه است نشسته و صحبت می کند. این 
در واقع حسی را به مخاطب می دهد که فالن 
رهبر مثل من در جوانی زندگی عادی داشت، 

در بس های شهری سفر می کرد و... .
اندکی  اصطالح  این  معنی   :Plain folks
گفته  روشی  به  اصطالح  این  است.  مغلق 
و  ساده پوشی  با  فرد  یا  سازمان  که  می شود 
دارد  قصد  تبلیغ  در  عادی  افراد  از  استفاده 
در روان افراد عادی نفوذ نماید. مثال تبلیغی 
که از یک فرد عادی منحیث داکتر استفاده 
می کند تا یک محصول صحی را عرضه نماید. 
مانند  ساده  کاالهای  که  سیاست مداری  یا 

روحیه بخشی به مردم و بسیج نیروها استفاده 
آن که  از  بیشتر  واقع  در  سرد  جنگ  کردند. 
تبلیغی  و  روانی  جنگ  باشد  فیزیکی  جنگ 
از  استفاده  با  غرب  و  شرق  بلوک  دو  بود. 
همچون  آن زمان،  تبلیغی  پیشرفته  ابزارهای 
رسانه ها، نفوذ خود در برابر جبهه مخالف را 

تقویت کردند. 
انفجار  و  ارتباطات  عصر  که  امروز  در جهان 
اطالعات نامیده می شود، با گسترش وسایل 
تکنولوژی های مدرن،  و رشد  ارتباط جمعی 
پیدا  سیاست  در  خاصی  جایگاه  پروپاگندا 
ارتباطات  وسایل  گسترش  است.  کرده 
رسانه های  مدرن،  تکنولوژی های  جمعی، 
مختلف، شبکه های اجتماعی و به ویژه انترنت، 
دگرگون  و  پیچیده  را  سیاسی  تبلیغات 
گروه های  و  دولت ها  امروزه  است.  کرده 
چون،  ابزارهایی  داشتن  با  سیاسی  حزبی 
فرستنده های  تلویزیون،  و  رادیو  مطبوعات، 
اجتماعی،  شبکه های  انترنت،  ماهواره،  قوی، 
سینما و تیاتر به راحتی اندیشه های شان را به 
مخاطبان منتقل و ذهنیت آن ها را دستکاری 
پروپاگندا  که  بدانیم  باید  یعنی  می کنند. 
است.  کرده  رخنه  ما  کنار  و  هرگوشه  در 
وزارت  چون،  نهادهایی  تأسیس  با  دولت ها 
روابط  سازمان  انتشارات،  سازمان  تبلیغات، 
عمومی و نهادهای مشابه تالش های خود را 
بیشتر  روایت سازی  و  برای مشروعیت بخشی 
ملی  تلویزیون  رادیو  مثال،  به طور  می کنند. 
سیاسی  تبلیغات  برای  قوی  ابزار  افغانستان 
یاد  افغانستان می باشد.  )پروپاگندا( حکومت 
ما باشد که پروپاگندا تنها مربوط دولت ها و 
رسانه هایی  حتا  بلکه  نیست  سیاسی  احزاب 
سیاسی،  احزاب  خاص،  نهادهای  توسط  که 
تمویل  خارجی  سازمان های  مشهور،  تجاران 
ترویچ  برای  کانالی  می توانند  نیز  می شوند 
با  حدودی  تا  که  حاال  باشند.  پروپاگندا 
مفهموم پروپاگندا آشنا شدیم، پرسشی خلق 
می شود که پروپاگندا چگونه صورت می گیرد. 
به بیان دیگر، تکنیک های پروپاگندا کدام ها 

اند؟

تکنیک های پروپاگندا
روش های  یا  و  تکنیک ها  تمام  بررسی 
پروپاگندا از حوصله این متن خارج و یا شاید 
نویسنده  بنابراین،  نباشد.  نویسنده  توان  در 
تالش می کند تا روش های مشهور پروپاگندا 

را با مثال های مختلف این جا ارائه نماید. 
 :)Name Calling( برچسب زدن 
و  مشهورترین  از  یکی  برچسب زدن 
معمول ترین تکنیک های پروپاگندا است. این 
از  گروهی  احساسات  برانگیختن  برای  روش 
می شود.  استفاده  دیگر  گروه  برابر  در  مردم 
برچسب زدن  با  فرد  یک  دیگر،  تعبیر  به 
مقایسه  و  استدالل  زمینه های  رقیبش  بر 
به  برچسب زدن  می خشکاند.  را  منطقی 
برچسب زنی  می گیرد؛  صورت  روش  دو 
کارزارهای  در  مثال،  به طور  مثبت.  و  منفی 
غنی،  آقای  تیم  ریاست جمهوری،  انتخاباتی 
این  می نامید.  بی برنامه  تیم  را  عبداهلل  تیم 
مسأله سبب شده بود که عبداهلل عبداهلل نزد 

فرهاد حقیار

و  تجاران  سیاست مداران،  حکومت ها، 
افکار  به  پرنفوذ  افراد  و  سازمان ها  همه ی 
مردم  هستند.  قایل  خاصی  اهمیت  عمومی 
را  گوناگونی  دیدگاه های  مختلف  شرایط  در 
 2۰۱۴ سال  در  مثال،  به طور  می کنند.  ابراز 
زمانی که زمزمه های خروج نیروهای خارجی 
افغانستان به  گوش می رسید مردم نگران  از 
آن زمان  در  عمومی  افکار  بودند.  پریشان  و 
نمایان گر ترس و نگرانی از آینده بود. به گونه 
ساده، مردم همه نگران آینده شان بودند. در 
همچون شرایط دولت افغانستان تالش نمود 
تا دیدگاه مردم را به جهت خاصی تغییر دهد. 
یا مثال، شرایطی را فرض کنید که کاالهای 
جلب  را  ما  مردم  توجه  توانسته  خارجی 
ضربه  داخلی  تجاران  وضعیت  این  در  کند. 
چاره اندیشی  برای  سپس  می خورند.  مهلکی 
برنامه هایی می ریزند تا ذهنیت مردم را تغییر 
بیشتر  که  تبلیغاتی  مثال،  به گونه  دهند. 
در  را  داخلی«  »تولید  یا  »وطنی«  اصطالح 
افکار  تا  می نماید  تالش  واقع  در  دارد،  خود 
کاالهای  از  استفاده  به  سمت  را  عمومی 
این که  هم  سوم  نمونه  دهد.  سوق  داخلی 
در دوران انتخابات تقابل های سیاسی را اگر 
به خاطر داشته باشید، تالش کاندیداها برای 
خوب جلوه دادن خود و بد جلوه دادن دیگران، 
همه و همه یک هدف دارند؛ تغییر ذهنیت 
این گونه  به  ارتباطات  مطالعات  در  مردم. 

تالش ها پروپاگندا گفته می شود. 

پروپاگندا چیست؟
بروس لنس اسمیت استاد دانشگاه میشیگان، 
استدالل ها،  اطالعات،  انتشار  را  پروپاگندا 
تأثیرگذاری  برای  حقایق، شایعات و دروغ ها 
او می گوید  تعریف می کند.  افکار عمومی  بر 
دستکاری  برای  نظام مند  تالش  پروپاگندا 
استفاده  با  دیگران  اعمال  و  نگرش ها  عقاید، 
بناهای  حرکات،  کلمات،  چون  نمادهایی  از 
تاریخی، موسیقی، مدل مو طرح روی سکه ها 
را  پروپاگندا  آکسفورد  واژه نامه  می باشد.  و... 
یا  گمراه کننده  نوع  از  )مخصوصا  معلوماتی 
سیاسی  هدف  یک  ارتقا  برای  که  مغرضانه( 
یا دیدگاه خاص استفاده شود، تعریف کرده 
است. تعریف دیگری که برای پروپاگندا ارائه  
شده این پدیده را اطالعات، ایده ها، نظرات یا 
تصاویری که اغلبا بخشی از یک استدالل را 
ارائه می دهند و به نیت تأثیرگذاری بر عقاید 
کرده  توصیف  می شوند،  نشر  و  پخش  افراد 
پروپاگندا  تعاریف  این  درنظرداشت  با  است. 
اطالعات  شایعات،  انتشار  است  عبارت 
که  است  ایده هایی  یا  و  صحیح  یا  نادرست 
دارد.  را  جامعه  نظرات  بر  تأثیرگذاری  قصد 
پروپاگندا می تواند به هر تکنیکی گفته شود 
عواطف،  عقاید،  بر  تا  است  تالش  در  که 
نفع  به  گروه  یک  رفتارهای  و  نگرش ها 
قابل ذکر است که  تأثیر بگذارد.  گروه دیگر 
اصطالحاتی چون تبلیغات سیاسی، جوسازی 
و پروپاگند نیز در نوشته های فارسی به جای 
معموال  و  است  شده  استفاده  پروپاگندا 

پروپاگندا را تبلیغات سیاسی می گویند. 
منشأ  خیلی ها،  تعابیر  و  تصور  برعکس 
می باشد.  مذهبی  بلکه  نه  سیاسی  پروپاگندا 
جماعت  عنوان  در   ۱۶22 سال  در  واژه  این 
Congregation for Prop� )تبلیغ دین 

رفته  کار  به   )agation of the Faith
است که در آن کاردینال های کاتولیک روم 
می دادند.  انجام  را  )دینی(  تبلیغی  کارهای 
واژه  این  کلیسا،  مبلغان  نظر  از  آن زمان 
واژه  این  رفته  رفته  بود.  احترام  قابل  بسیار 
جهانی  جنگ  شد.  جنگ  و  سیاست  وارد 
هموار ساخت  پروپاگندا  برای  را  اول صحنه 
استفاده  اوج  واقع  در  جهانی  دوم  جنگ  و 
آلمان  نازی های  و  هیتلر  بود.  پروپاگندا  از 
نیز  امریکا  و  داشتند  پروپاگندا  به نام  وزارتی 
از ابزارهایی مختلفی چون هالیوود برای این 
هدف استفاده می کرد. فاشیست ها و نازی ها 
تا توانستند از این واژه برای مشروعیت سازی 
جنگ  در  بردند.  بهره  حکومت های شان  به 
در  درگیر  مختلف  دولت های  دوم  جهانی 
جنگ، با استفاده از ابزارهای گوناگون تبلیغی 
از پروپاگندا در جهت نیل به اهداف سیاسی، 

او  که  دهد  نشان  تا  می پوشد  عادی  افراد 
این ها  همه ی  است.  عادی  فرد  ما  مثل  هم 

نشانه های پروپاگندا است. 
Glittering Gen- )شعارهای فریبنده 

می شود  تالش  روش  این  در   :)eralities
گنگ،  و  کلی  مبهم،  شعارهای  دادن  با  تا 
به طور  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  مخاطب 
مثال، طالبان با دادن شعار حکومت اسالمی 
توانسته اند بر یک گروهی عظیمی از جوانان 
همین  یا  بگذارند.  تأثیر  مختلف  نقاط  در 
نوعی  می تواند  واقع  در  افغانی  غیرت  مسأله 
جای  به  ما  جوانان  که  باشد  پروپاگندا  از 
واقع بینی در شرایط مختلف تنها با سر دادن 
مقابل  در  می خواهند  افغانی  غیرت  همین 
واقع  در  شعارها  این  شوند.  ایستاده  شرایط 

ارزش محور هستند. 
 :)Youth appeal( توسـل بـه جوانـی
ایـن روش تـالش می کنـد بـه شـما حـس 
جـوان بـه نظـر رسـیدن را القـا کنـد. فرض 
کنیـد ۴5 سـال داریـد امـا دوسـت داریـد 
خودتـان را جوانـی 25 سـاله تصـور کنیـد. 
وقتـی  امـا  اسـت  ناممکـن  واقـع  در  ایـن 
کـه  می بینیـد  فیسـبوک  در  را  تبلیغـی 
می گویـد بـا پوشـیدن ایـن لبـاس جـوان به 
نظـر می رسـید ذهن تـان تحـت تأثیـر پیـام 
مبلـغ قـرار می گیـرد. یـا مثـال بـا اسـتفاده 
جوان تـر  سـال  ده  کمپنـی  فـالن  کـرم  از 
معلـوم خواهیـد شـد. تـالش دارم بـا آوردن 
بیـان کنـم کـه  را  ایـن  مثال هـای تجـاری 
پروپاگنـدا در همـه زمینه هـا موجـود اسـت. 
تکرار: براساس تیوری های مختلف ارتباطی 
روان  در  مسأله  یک  تکرار  روان شناسی،  و 
مسأله ی  همین  دارد.  زیادی  تأثیر  مخاطب 
از  قبل  بگیرید.  نظر  در  را  »جمهوریت« 
داغ شدن مسأله مذکرات صلح کسی در واقع 
این  بس  از  اما  نمی زد.  حرف  جمهوریت  از 
رسانه های  و  اخبار  و  سخنرانی ها  در  مسأله 
اجتماعی نشر شد، حاال وقتی حرف از طالب 
مثال  از جمهوریت می آید.  مان  یاد   می شود 
افغانستان  جنگ زده  چهره  مسأله  این  دیگر 
ایجاد  خارجی  رسانه های  توسط  که  است 
همواره  خارجی  رسانه های  است.  شده 
خبرهای جنگ و خشونت را از افغانستان به 
خورد مخاطب جهانی داده اند. حاال وقتی در 
افغانستان  نام  و  کنید  زندگی  دیگری  کشور 
ویرانی  و  جنگ  از  یادشان  همه  بگیرید  را 
تکرار  وفور  به  پیام  این  چون  چرا؟  می آید. 

شده است. 
 :)Appeal to fear( ترس  به  توسل 
با  آن ها  تا  همه  برای  ترس  و  نگرانی  القای 
یک گروه و یا حکومت همراه شوند. گذشته 
از مسأله خشونت طالبان که به همه آشکار 
است، اما روشی را که حکومت افغانستان در 
واضح  مثال  گرفته  پیش  در  اخیر  چندماه 
حمله ای  هر  است.  ترس  به  توسل  تکنیک 
داده  نسبت  طالبان  به  می گیرد  صورت  که 
طالبان  به  می شود  ویران  برق  پایه  می شود. 
نسبت داده می شود. این ها تکنیک هایی است 
که حکومت می خواهد به مردم القا کند که 
فعلی  حکومت  با  نبودن  همراه  صورت  در 
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در جهان امروز که عصر 
ارتباطات و انفجار اطالعات 
نامیده می شود، با گسترش 

وسایل ارتباط جمعی و 
رشد تکنولوژی های مدرن، 
پروپاگندا جایگاه خاصی در 
سیاست پیدا کرده است. 
گسترش وسایل ارتباطات 

جمعی، تکنولوژی های 
مدرن، رسانه های مختلف، 

شبکه های اجتماعی و 
به ویژه انترنت، تبلیغات 

سیاسی را پیچیده و 
دگرگون کرده است. 
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مرگ کروانیی؛ از دست دادن هایی که اندوه مرگ را چندبرابر یم کند
آن ها در خانه های شان پنهان شده اند. بعدا آن ها 
به خانه  شان می روند و بدون همراهی آشنایان 
سه  می شوند.  مشغول  عزاداری  به  بستگان  و 
تلفن  طریق  از  غیر  ولی  می گذرد،  روز  چهار 
هیچ کس برای همدلی و تسلیت گویی زنگ در 

خانه  شان را نمی زند.
و  مـرگ  از  هفتـه  یـک  گذشـت  از  بعـد 
خاکسـپاری آقـای یعقوبـی، نتیجـه ی کرونای 
او از کابـل منفـی می آیـد. بـا شـنیدن ایـن 
فـرو  حیـرت  و  بهـت  در  او  خانـواده  خبـر، 
مـی رود. ایـن اتفـاق چگونه رخ داده اسـت؛ آیا 
تسـت کرونا درسـت نیسـت یا مـرگ او بر اثر 
کرونـا نبوده اسـت؟ خانـواده ی آقـای یعقوبی 
مسـأله  ایـن  چرایـی  دنبـال  این کـه  ضمـن 
می گردنـد، به خاطـر خاکسـپاری غیرعـادی او 
احسـاس گنـاه می کنـد. بـه همیـن علـت نزد 
یـک مرجع تقلیـد مراجعه می کنـد و خواهان 
خاکسـپاری  و  قبـر  نبـش  دربـاره ی  او  نظـر 
موافقـت  از  پـس  می شـوند.  او  دوبـاره ی 
مرجـع تقلیـد و به جـاآوردن شـرط و شـروط 
شـرعی، سـرانجام خانواده ی آقـای یعقوبی در 
روز چهـارم عیـد فطـر همـراه بـا آب و کفـن 
و تابـوت بـه قبرسـتان رفتـه، قبـر او را بـاز 
می کننـد. ایـن بـار مناسـک تدفین از غسـل، 
کفـن، کافـور گرفتـه تا دعـا، نمـاز و تلقین به 
دقـت انجـام می شـود و آقـای یعقوبـی بـرای 

بـار دوم بـه دل خـاک سـپرده می شـود. 
هزارساله ی  مناسک  و  مراسم  انجام ندادن 
برای  تشییع و تدفین برای مردگان کرونایی، 
خانواده ها و بستگان شان پدیده ی ضدمذهبی-

رفتگان  مرگ  اندوه  و  می شود  تلقی  فرهنگی 
به  می کند.  چندبرابر  بازماندگان شان  برای  را 
ماه ها  از  پس  خانواده  از  بسیاری  علت  همین 
مراسم هایی  چنین  برگزاری  به  اقدام  تاخیر، 

می کنند. 
صابـره وقتی پدرش را از دسـت داد، نه کسـی 
در مراسـم خاکسـپاری او اشـتراک کـرد و نـه 
هـم مراسـم فاتحه خوانـی برگـزار شـد. اقـوام 
آن هـا برگزاری چنیـن مراسـم هایی را ممنوع 
کـرده بـود. بعد از گذشـت چهار ماه دوسـتان 
اعضـای  نیـز  آن هـا  کـه  آشنایان شـان  و 
خانـواده خـود را از دسـت داده بودند، مراسـم 
کردنـد.  برگـزار  دسـت جمعی  فاتحه خوانـی 
او می گویـد: »پـدرم بـرای مـا بسـیار زحمـت 
کشـیده بـود اما وقتی فـوت کرد، حتـا برادرم 
از تـرس مصاب شـدن به ویـروس کرونا حاضر 
نشـد او را دفـن کنـد. ایـن مسـأله روی مـن 

تاثیـر خیلـی بدی گذاشـت.«
این  در  افغانستان  در  کرونا  ویروس  شیوع 
اواخر شدت گرفته است و براساس آمار رسمی 
هزار  به ۹۳  ویروس  این  به  مبتالیان  مجموع 
نفر رسیده و شمار جان باختگان به بیش از ۳ 

هزار نفر افزایش یافته است. 
این  در  مصاحبه شوندگان  نام  یادداشت: 
گزارش به درخواست خودشان مستعار نوشته 

شده است.

اروپا  اتحادیه  مالی  حمایت  با  گزارش  این 
تولید شده است. محتوای آن صرف به عهده 
»اطالعات روز« بوده و منعکس کننده نظریات 

اتحادیه اروپا نمی باشد.

برایش فرستاد. همسایه ها و خویش و قومش 
هیچ کدام از ترس کرونا به مراسم خاکسپاری 
و  نزدیکان  از  تن  چند  نکردند.  اشتراک  او 
جسد  برادرش،  یک  جمله  از  و  همسایگانش 
او را مطابق به  این که  او را برداشتند و بدون 
با  شریعت اسالمی غسل دهند و کفن کنند، 
همان لباس معمولی اش در خریطه گذاشتند و 
در قبرستانی که دورافتاده و خارج از شهرک 
شهرک  مردم  معموال  کردند.  دفن  بود،  نواباد 
در  که  قبرستانی  در  را  مرده های شان  نواباد، 
اما  می کنند،  دفن  است  شهرک  این  درون 
مردم  ممانعت  از  نگرانی  به خاطر  را  او  جسد 

محل به این قبرستانی دفن نکردند. 
خانواده هفت نفری او این مصیبت را با رنج و 
غصه چندبرابر در سکوت و تنهایی سر کردند. 
به گفته مصطفا رحیمی، بعد از مرگ مامایش، 
و  فامیل  اکثر  با  را  خود  ارتباطات  او  همسر 
اقارب به دلیل اشتراک نکردن در مراسم خاک 

سپاری او، قطع کرده است. 
شـفاخانه  سـرطبیب  اکبـری،  جاویـد 
کابـل،  برچـی  دشـت  در  جنـاح  محمدعلـی 
از  مـردم  پارسـال  اوایـل  در  کـه  می گویـد 
ویـروس کرونـا شـناخت درسـتی نداشـتند و 
آنچـه در رسـانه های غربی در مـورد کووید۱۹ 
دیـده بودنـد، شـبیه یـک هیوالی انسـان کش 
محمدعلـی  شـفاخانه  می کردنـد.  تصـور 
جنـاح یکـی از شـفاخانه هایی بـود کـه بـرای 
بیمـاران کرونایـی اختصـاص داده شـده بـود. 
او تجربـه اش را از اولیـن مواجهـه داکتران این 
شـفاخانه بـا نخسـتین بیمـار کرونایـی روایت 
می کنـد. می گویـد کـه او ماه رمضان پارسـال 
نزدیکی هـای شـام در خانـه منتظـر افطـاری 
بـود کـه تلفنـش زنـگ خـورد. برایـش خبـر 

نوشت. او یک هفته دارو مصرف می کرد اما از 
تب و سرفه و درد عضالت و کسالتش چیزی 
کاسته نمی شد. روزی خواهرزاده 2۳ ساله اش 
عیادت  برای  بود،  دانشجوی رشته ی طب  که 
احوالش  جویای  وقتی  رفت.  او  نزد  مامایش 
نکرد  شکی  دید،  را  بیماری اش  عالیم  و  شد 
که او به کرونا مبتال شده است. برایش گفت 
که دیگر داروهایش را مصرف نکند زیرا او به 
اعضای  بقیه  این که  برای  و  شده  مبتال  کرونا 
زودتر  خودش  و  بماند  امان  در  خانواده اش 
بیماران  بیمارستان ویژه ی  به  باید  یابد  بهبود 
وقت  هیچ  که  مامایش  کند.  مراجعه  کرونا 
پس  پا  نداشت،  اعتقاد  کرونا  موجودیت  به 
و  ندارد  وجود  کرونایی  که  اول  گفت  کشید. 
دوم داکتران این بیمارستان عمدا او را خواهد 
فروخت.  خواهد  را  بدنش  اعضای  و  کشت 
شایعه  مردم  میان  غزنی  شهر  در  زمان  آن 
افتاده بود که هر کسی در بیمارستان ویژه ی 
را  او  داکتران  شود،  بستری  کرونایی  بیماران 
هنگفتی  پول  با  را  بدنش  اعضای  و  می کشد 
می فروشد. خواهرزاده اش هرچه اصرار کرد که 
نرفت.  بار  زیر  او  ندارد،  واقعیت  حرف ها  این 
بیش از یک هفته را با تب، سرفه، گلودردی و 
کسالت سر کرد. حالش نه خوب می شد و نه 
با قیچی مخصوص  بد. یک روز پس از آن که 
وسط  درختان  سم افشان  مقدار  و  شاخه بری 
می کرد،  سم پاشی  و  اصالح  را  خود  حیاط 
که  شد  متوجه  کار  وسط  در  شد.  بد  حالش 
نفسش گرفته و به سختی باال می آید. کار را 
تعطیل کرد و رفت روی کف اتاق دراز کشید. 
می شد.  بدتر  حالش  می گذشت،  زمان  هرچه 
عصر چهارشنبه 27 جوزا، کرونا در موی رگ ها 
و  برد  هجوم  او  ریه های  هوایی  کیسه های  و 
 ۴5 مامای  گرفت.  را  کشیدنش  نفس  جلوی 
ساله مصطفا دیگر نتوانست نفس بکشد. روی 
به  بعد  و  کشیدند  سفیدی  پارچه  او  جسد 
تماس  و غزنی  نزدیکانش در کابل  و  بستگان 
گرفتند. همین طور به مقام های ریاست صحت 
فردی  که  دادند  اطالع  نیز  غزنی  عامه والیت 
در  آن ها  و  درگذشته  کرونا  به  ابتال  علت  به 
خصوص کفن و دفن وی چه کاری می کنند 
یا چه دستور الزم االجرا می دهند. تا فردا صبح 
رسیدن  و  مقام های صحی  دستور  منتظر  که 
اقارب او بودند، جسد را در اتاقی تنها گذاشته 
برایش  اتاقی دیگر  بودند و چهار فرزندش در 
قرآن می خواندند. صبح که سر رسید نه خبر از 
اقارب او شد و نه هم از مقام های صحی والیت 
والی  دفتر  در  دولتی  مقام  یک  تنها  غزنی. 
غزنی که او را از قبل می شناخت، بدون این که 
یک  کند،  اشتراک  تشیع  مراسم  در  خودش 
خریطه مخصوص دفن جسد قربانیان کرونا را 

عابر شایگان و فریضه عالمی

در ماه اسد پارسال وقتی پدر 55 ساله ی صابره 
فوت کرد، کسی حاضر نمی شد او را دفن کند. 
از  صابره  خانواده ی  اعضای  نزدیک ترین  حتا 
جمله مادر و برادرش نخواستند برای بار آخر 
با بزرگ ترین مرد خانواده ی خداحافظی کنند. 
سرانجام با زنگ و تماس به بستگان و آشنایان، 
زیر  را  جنازه  می شود،  حاضر  شوهرخواهرش 
انتظار  غیرقابل  رفتار  این  کند.  دفن  خاک 
خانواده و بستگان صابره، غم از دست دادن پدر 

را برای او دوچند کرده است. 
همیشه  بازماندگان،  برای  عزیزان  مرگ 
پدیده ی اندوهناک و تلخی است. اما وقتی این 
را  آن  اندوه  اتفاق می افتد،  کرونا  اثر  بر  مرگ 
تدفین  مراسم  در  زیرا  می کند،  برابر  چندین 
جای فرهنگ و ارزش های هزار ساله ی مذهبی 
کرونایی  و  بهداشتی  الزامات  و  توصیه ها  را 
هزارساله ی  سنت های  کنارگذاشتن  می گیرد. 
یک  جبر  از  تدفین  و  تشییع  ویژه ی  مذهبی 
همه گیری ناشناخته، یک نوع شوک مذهبی-

فرهنگی نادر و دردناکی است که یک جامعه ی 
سنتی و اسالمی مثل افغانستان تجربه می کند. 
به کووید۱۹  این که مبتال  از  پدر صابره پیش 
شود، در سرای شهزاده کابل صرافی می کرد و 
تنها نان آور خانواده ی شش نفری بود. او وقتی 
مبتال به ویروس کرونا شد، خود را در دورترین 
اتاق خانه قرنطین کرد. صابره تنها کسی بود 
که با ماسک و لباس مخصوص کرونا برای پدر 
غذا و چای می برد و از او پرستاری می کرد. او 
از چنگ  را  پدر  تا  می کرد  تالش  روز  و  شب 
تمام  صابره  دهد.  نجات  کووید۱۹  هیوالی 
فضای  در  که  را  بهداشتی  موارد  و  توصیه ها 
بهبود  برای  تلویزیونی  شبکه های  و  انترنت 
و  می خواند  می شد،  منتشر  کرونایی  بیماران 
برای بهبود سالمت پدر به کار می بست به جز 
توانایی خرید  خانواده اش  که  آکسیجن  خرید 

آن را نداشت. 
صابره روزهای آخر زندگی پدرش را که تنها 
در یک اتاق درد می کشید و هیچ کس جرأت 
نمی کند.  فراموش  شود،  نزدیک اش  نمی کرد 
داشتند  قلبی  مشکلی  هردو  برادرش  و  مادر 
و از ترس ابتال به ویروس کرونا نمی توانستند 
 ۱۶ از  بعد  پدرش  سرانجام  بروند.  او  نزدیک 
از  دور  شدید  نفس تنگی  و  دردکشیدن  روز 
می کند.  فوت  تنها  اتاقی  در  خانواده  چشم 
وارد  نمی شود  حاضر  کسی  او،  مرگ  از  پس 
خانه ی آن ها شود. با زنگ و تماس به خواهر و 
شوهرخواهر، سرانجام دامادشان راضی می شود 
که پدرزنش را دفن کند. او با پوشیدن لباس 
در  و  برمی دارد  را  جنازه  کرونایی،  مخصوص 
غروب یک جمعه ی غمگین بدون حضور اقوام 
و آشنایان و برگزاری مراسم تشییع و تدفین، 

در قبرستانی در غرب کابل دفن می کند. 
صابـره می گویـد: »پـدرم زمانی کـه صحتمند 
احتـرام  و  داشـتند  دوسـت  را  او  همـه  بـود 
می کردنـد امـا وقتـی مـردم خبـر شـدند کـه 
او مصـاب بـه ویـروس کرونـا اسـت حتـا در 
مراسـم تدفینـش حاضـر نشـدند. بـه هر کس 
زنـگ می زدیـم و می گفتیـم کـه بیاییـد پدرم 
را دفـن کنیـد، حاضـر نمی شـدند تـا این کـه 
یازنـه ام بـه تنهایی پـدرم را دفن کـرد. آن روز 
فهمیـدم کـه وجـود آدم بـرای دیگـران هیـچ 
اهمیتـی نـدارد. و چنـان غمگیـن بـودم کـه 

نمی توانـم بیانـش کنـم.«
شبیه صابره، مصطفا رحیمی نیز شاهد مرگ 
است.  بوده  غزنی  شهر  در  مامایش  غم انگیز 
روز  یک  بود،  میان سالی  مرد  که  او  مامای 
و  تب   ،۱۳۹۹ سال  جوزای  ماه  میانه  ی  در 
سردردی پیدا می کند. او فکر می کرد که فقط 
همین  برای  است.  عادی  سرماخوردگی  یک 
از  پس  داکتر  و  کرد  مراجعه  داروخانه ای  در 
سیروم  و  انتی بیوتیک  مقداری  برایش  معاینه 

دادنـد کـه یک بیمـار کرونایی را در شـفاخانه 
آورده انـد امـا هیـچ داکتـری حاضر نمی شـود 
کـه نزدیـک او بـرود. وقتـی او بـه شـفاخانه 
مـی رود، می بینـد کـه بیمـار در موتـر مانـده 
و تمـام کادر درمـان شـفاخانه در حیـاط آن 
دورهـم جمـع شـده اند و می گوینـد کـه آن ها 
تحـت شـرایط کرونـا نمی خواهنـد کار کننـد: 
»مـن بـه آن هـا گفتـم کـه در ایـن وقـت من 
رسـیدگی  مریضـان  بـه  کـه  بیـاورم  را  کـی 
کنـد. شـما اول تعهـد داده ایـد که در شـرایط 
ماسـک  و  لبـاس  می کنیـد.  کار  کرونایـی 
بپوشـید و برویـد بـه مریـض رسـیدگی کنید. 
کرونـا شـما را نمی خـورد. کرونـا سـگ دیوانه 

نیسـت کـه بـه شـما حملـه کنـد.«
در  کرونا  ویروس  که  می گوید  اکبری  داکتر 
داکتران  برای  بیماری اش  تا  اسمش  از  ابتدا 
از  داکتران  بود.  ترسناکی  و  جدید  پدیده ی 
رفته رفته  اما  می کردند  فرار  کرونایی  بیماران 
شدند،  آشنا  خاصیت هایش  و  آن  با  وقتی 

ترس شان از بین رفت. 
در 2۸ ماه رمضان سال گذشته وقتی شیرعلی 
یعقوبی 55 ساله در بیمارستان ویژه ی مبارزه 
مراسم  کرد،  فوت  غرنی  در  کرونا  ویروس  با 
مصیبت  یک  خانواده اش  برای  او  خاکسپاری 
تمام بود. براساس سنت و آیین اسالمی جنازه 
اول به مسجد منتقل می شود. در آن جا غسل 
و  می شود  پیچانده  کفن  و الی  می شود  داده 
آورده  خانه اش  به  جنازه  نماز،  ادای  از  پس 
آخرین  برای  خانواده اش  اعضای  تا  می شود 
و  مراسم  این  کنند.  خداحافظی  او  با  بار 
یعقوبی  آقای  جنازه ی  خصوص  در  مناسک 
ریاست  کارمند  دو  می شود.  گرفته  نادیده 
صحت عامه این والیت با پوشیدن لباس های 
را در یک  و عینک ، جنازه  مخصوص، ماسک 
آمبوالنس به قبرستانی منتقل می کنند. آن ها 
تذکر  خاکسپاری  مراسم  اشتراک کنندگان  به 
این  در  دخالت  نوع  هیچ  حق  که  می دهند 
نادیده گرفتن  صورت  در  و  ندارند  را  مراسم 
هشدارها، مسأله را به پولیس اطالع می دهند. 
خانواده  از  شماری  و  بستگان  اساس،  براین 
و  ماسک  درحالی که  یعقوبی  آقای  اقارب  و 
متر  یک  فاصله ی  در  و  پوشیده اند  دستکش 
می بینند  حیرت زده  ایستاده اند،  هم  از  دورتر 
که کارمندان صحی جنازه را بدون انجام هیچ 
می کنند.  دفن  خاک  زیر  مناسکی  و  سنت 
سپس همه قبرستان را ترک می کنند و یک 
قبر جدید مثل یک زخم بر سینه ی زمین به 

جا می ماند.
وقتی خانواده ی آقای یعقوبی وارد کوچه   شان 
خلوت  کوچه  که  می شوند  متوجه  می شوند، 
است و همسایگان شان از ترس روبه روشدن با 

انجام ندادن مراسم و 
مناسک هزارساله ی تشییع 

و تدفین برای مردگان 
کرونایی، برای خانواده ها 
و بستگان شان پدیده ی 

ضدمذهبی-فرهنگی 
تلقی می شود و اندوه 
مرگ رفتگان را برای 

بازماندگان شان چندبرابر 
می کند. به همین علت 
بسیاری از خانواده پس 
از ماه ها تاخیر، اقدام به 

برگزاری چنین مراسم هایی 
می کنند. 


