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ایاالت متحده امریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با حضور نظامی 
و حمایت از نیروهای مخالف طالبان، به حاکمیت پنج ساله این گروه در 

افغانستان نقطه پایان گذاشت. این کشور پس از دو دهه حضور نظامی در 
افغانستان، موافقت نامه ای را با طالبان در قطر امضا کرد که براساس آن، 
از کشور بیرون شد و طالبان بار دیگر بر کابل حاکم شدند. بر بنیاد این 

موافقت نامه، طالبان به امریکا تعهد داده اند که...

افغانستان پناهگاه تروریستان 
مخالف امریکا نیست
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امام علی رحمان از حضور 
»نیروهای انتحاری« در 
مرزهای افغانستان ابراز 

نگرانی کرده است
تاجیکستان  جمهور  رییس  کابل:  ۸صبح، 
مرزهای  در  انتحاری«  »نیروهای  حضور  از 
که  می گوید  و  کرده  نگرانی  ابراز  افغانستان 
»ده ها هزار تروریست« از جمله »بمب گذاران 

انتحاری« در افغانستان آموزش می بینند.
امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، 
تعامل  در »کنفرانس  میزان،  روز جمعه، ۲۲ 
به »سیکا«  موسوم  آسیا«  در  اعتمادسازی  و 
که در آستانه، پایتخت قزاقستان، برگزار شده 
»نیروهای  و  »شبه نظامیان«  حضور  از  بود، 
نگرانی  ابراز  افغانستان  انتحاری« در مرزهای 

کرده است.
این در حالی است که والدیمیر پوتین، رییس 
جریان  در  گذشته  روز  نیز  روسیه،  جمهور 
حمله  به  اشاره  با  نشست،  این  در  سخنرانی 
افغانستان،  در  کشور  این  سفارت  بر  اخیر 
گفته بود که حمالت تروریستی در افغانستان 

همچنان ادامه دارد.
افغانستان  که  بود  کرده  خاطرنشان  پوتین 
و  نگرانی ها  جدی ترین  از  یکی  همچنان 

چالش  های امنیتی در منطقه است.

از دشمنی تا تعامل؛

کابل  در  محلی  منابع  کابل:  ۸صبح، 
را  پیشین  نظامی  می گویند که طالبان یک 

در محضر عام در این  شهر تیرباران کرده اند .
این رویداد پیش از چاشت جمعه، ۲۲ میزان، 
در چهارراهی  شهید، از مربوطات حوزه دهم  

امنیتی شهر کابل، رخ  داده است.
به گفته منابع، این فرد صمیم نام  داشت و 

عضو کماندوهای ارتش پیشین بود.
در  را  صمیم  طالبان  که  می افزایند  منابع 
محضر عام تیرباران کردند و جسد او حدود 

یک  ساعت روی جاده ماند.
به گفته منابع، این نظامی پیشین ۲۸ سال 
سن  داشت و باشنده  اصلی ولسوالی گل دره 

ضد  منطقه ای  ساختار  کابل:  ۸صبح، 
تصمیم  تروریسم سازمان همکاری شانگهای 
ساختار،  این  عضو  کشورهای  تا  است  گرفته 
به گونه مشترک با تهدیدات ناشی از گروه های 

تروریستی فعال در افغانستان مقابله کنند.
این تصمیم در جلسه شورای ساختار منطقه ای 
ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای روز 
جمعه، ۲۲ میزان، که به میزبانی هند در دهلی 

برگزار شد، اتخاذ شده است.
در این نشست مقامات ارشد همه کشورهای 
حضور  نیز  پاکستان  و  چین  جمله  از  عضو 

داشتند.
امنیت  مشاور  معاون  پادسالگیکار،  داتاترای 
نشست  این  در  که  است  گفته  هند،  ملی 
رزمایش  تا یک  گرفته شد  تصمیم  همچنان 

والیت کابل بود.
منابع همچنان می گویند که او با هیچ گروهی 

ارتباط نداشت.
معلوم  تیرباران کردن صمیم  انگیزه  تاکنون 
چیزی  مورد  این  در  هم  طالبان  و  نیست 

نگفته اند.
این در حالی است که پیش از این نیز، طالبان 
ده ها نظامی حکومت  پیشین را در بخش های 
تیرباران  و  بازداشت، شکنجه  مختلف کشور 

کرده اند.
نیروهای  پیش  چندی  که  است  گفتنی 
ملی  امنیت  کارمند  استخبارات طالبان یک  
حکومت پیشین را در روز عروسی پسرش در 

والیت سمنگان بازداشت کردند و با گذشت 
خبری  هنوز  او  سرنوشت  از  روز  چندین 

نیست.

سال  در  »همبستگی-۲۰۲۳«  نام  به  نظامی 
آینده برگزار شود.

براساس قراین، این رزمایش در چین برگزار 
خواهد شد.

پادسالگیکار در یک نشست خبری گفته است: 
»اقدامات مشترک مقامات ذیصالح کشورهای 
عضو سازمان همکاری شانگهای برای مقابله 
با چالش ها و تهدیدات سازمان های تروریستی 
بین المللی موجود در افغانستان تصویب شد.«

او گفته است که هند در این نشست، ریاست 
سازمان  تروریسم  ضد  منطقه ای  ساختار 
همکاری شانگهای را به قزاقستان واگذار کرده 

است.
به  میانه  آسیای  کشورهای  نیز  این  از  پیش 
رهبری روسیه و شماری از کشورهای غربی، 
گسترش  تهدید  بابت  را  عمیق شان  نگرانی 
به  رو  فعالیت های  به  توجه  با  تروریسم 
در  بین المللی  تروریستی  سازمان های  رشد 

افغانستان، ابراز کرده بودند.

طالبان در کابل یک  نظامی پیشین را 
در محضر عام  تیرباران کردند

سازمان همکاری شانگهای با گروه های تروریستی ای که در افغانستان 
فعالیت دارند مقابله می کند

بانوان افغان امید را باخته اند

آیا کنفدراسیون پاک - افغان 
دست یافتنی است؟

رنج مضاعف پنجشیر

چرا امروز به روایت های 
زنانه در افغانستان نیاز 

داریم؟

روز جهانی زنان روستایی؛ 

بیش از ۱۰۰ دختر از خوابگاه 
دانشگاه کابل اخراج می شوند

تبعیض و سرکوب ؛ 



 

از  افغانستان  وضعیت  از  نارضایتی  صدای  روزها  این  در 
چارسوی منطقه شنیده می شود. شهباز شریف، صدراعظم 
پاکستان، در مجمع عمومی سازمان ملل از تهدید گروه های 
و  سربازگیری  حال  در  افغانستان  در  که  تروریستی 
آماده گی اند، ابراز نگرانی کرد. دیروز امام علی رحمان، رییس 
هزار  ده ها  افغانستان  در  که  گفت  تاجیکستان،  جمهور 
سازمان  اعضای  آموزش اند.  در حال  انتحاری  و  تروریست 
همکاری شانگهای نیز در جلسه دیروز در هند اعالم کردند 
افغانستان مشترکاً  از  با تهدیدات تروریستی برخاسته  که 
مبارزه خواهند کرد. روسیه، اوزبیکستان، چین و قزاقستان 
نیز در یک سال و چند ماه گذشته از طرق مختلف از جمله 
در  حاکم  وضعیت  به  نسبت  شانگهای،  سازمان  آدرس  از 

افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.
حدودی  تا  نگرانی ها  بیان  در  تنها  منطقه  کشورهای  اما 
هم  سو عمل می کنند و در برخورد با تروریسم هماهنگی 
ندارند، بلکه تعدادی از آن ها با شاخه هایی از شبکه پیچیده و 
درهم تنیده تروریستی منطقه همکاری دارند. آن ها به دلیل 
مشترکی  تعریف  مرزی،  اختالفات  و  منطقه ای  منازعات 
کشور  یک  برای  گروهی  رو  این  از  ندارند،  تروریسم  از 
تروریست، ولی برای کشوری دیگر سرمایه استراتژیک است. 
گروه دیگر را کشوری تروریست و جدایی طلب می خواند، اما 
همسایه اش آن را نیروی آزادی خواه و مبارز تلقی می کند. 
جدایی طلبی  و  تروریسم  با  مبارزه  نهاد  دیروز  جلسه  در 
منطقه ای  »ساختار  که  شانگهای  همکاری های  سازمان 
ضدتروریسم« خوانده می شود، پاکستان و هند نیز در کنار 
سایر اعضای آن سازمان تعهد سپرد ند که در مبارزه علیه 
تروریسم و جدایی طلبی همکاری کنند. در شرایطی که هر 
دو کشور در کشمیر و بلوچستان علیه یک دیگر از نیروهای 
شبه نظامی و جدایی طلب حمایت می کنند و پاکستان به 
افغانستان و تعدادی از  با طالبان  داشتن روابط مستحکم 
سازمان های تروریستی منطقه مشهور است، چنین تعهدی 

بی معنا است. 
سازمان همکاری شانگهای که از آغاز همکاری های امنیتی 
و مبارزه با جدایی طلبی را در صدر برنامه هایش داشته، جز 
برخی اجالس، نشر اعالمیه ها و برگزاری رزمایش های نظامی 
تاکنون هیچ اقدام قابل توجهی برای تامین امنیت منطقه 
و مبارزه علیه تندروی و تروریسم انجام نداده است. نهاد 
بین المللی دیگری که در این منطقه سال ها است اجالس 
برگزار می کند و ترویج صلح بین المللی را یکی از اهدافش 
سازمان  این  است.  اسالمی  همکاری  سازمان  می خواند، 
باید برای تامین صلح در کشورهای اسالمی در  که اصوالً 
برابر تهدیدهای تروریستی و تندرواِن پروژه ای کار وسیع 
تیوریک، تبلیغاتی و سیاسی انجام دهد، به سخنرانی ها و 
محافل رسمی تکراری و بی اثر مشغول بوده است. نشست 
فوق العاده این سازمان که پارسال بعد از به قدرت رسیدن 
طالبان، در اسالم آباد برگزار شد، مثال خوبی از ناتوانی آن در 
اقدام جمعی و سازمانی بود. در آن اجالس که نماینده گان 
و  تصمیم  بودند، هیچ  کرده  اشتراک  اسالمی  ده ها کشور 
را  مسوولیتی  سازمان  آن  اعضای  به  که  مشخصی  اقدام 
راجع سازد، گرفته نشد، بلکه آن جا نیز چشم ها به سوی 
نماینده گان کشورها و نهادهای کمک رسان غربی دوخته 
گریفیت  مارتین  ملل،  سازمان  معاون  عاقبت  و  بود  شده 
برای  تا  دنیای غرب خواست  واقع  در  و  از جهان  که  بود 

افغانستان 4.5 میلیارد دالر کمک بشری کنند.
سازمان منطقه ای سارک که نزدیک به چهار دهه از عمرش 
میان  سیاسی  و  اقتصادی  همکاری  توسعه  و  می گذرد 
کشورهای جنوب آسیا را ماموریتش می خواند، نیز یک نهاد 
نه هنوز در تسهیل  این سازمان  منفعل و غیرموثر است. 
تجارت و سرمایه گذاری و گشودن مرزها کار چشم گیر کرده 
و نه در رفع اختالفات سیاسی میان کشورهای عضو ابتکار 

به یادماند  نی انجام داده است. 
داخلی  وضعیت  زاده  تنها  افغانستان،  در  جاری  بحران 
این کشور نیست، بلکه این بحران بیش از همه محصول 
تروریستی  سازمان های  است.  منطقه  بر  حاکم  شرایط 
کشورهای آسیای میانه، چین، پاکستان، خاورمیانه و شمال 
و  منازعات  زاده  ریخته اند،  افغانستان  به  اکنون  که  آفریقا 
عقب مانده گی های افغانستان نیستند و مبارزه با آن گروه ها 
ماموریت منطقه ای و بین المللی است. کشورهایی که مبدا 
و  ما  فروپاشی جامعه  نباید  این سازمان هایند،  یا هدف  و 
مرگ تدریجی مردم افغانستان را زیر بار بحرانی که ریشه 
در سراسر منطقه دارد، نظاره کنند. ابراز نگرانی و تعهدات 
میان تهی کارساز نیست و اگر اقدام جمعی و صورت نگیرد، 

این بحران به زودی از مرزهای افغانستان لبریز خواهد شد.

تروریسم، بحران منطقه ای  شنبه
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امریکا،  جمهور  رییس   بایدن،  جو  کابل:  ۸صبح، 
گفته است که براساس استراتژی جدید امنیت ملی 
این کشور، افغانستان هرگز پناهگاه امن تروریستان 
برای طرح حمالت تروریستی در برابر ایاالت متحده 

و متحدانش نخواهد بود.
به  را  طالبان  امریکا،  که  است  کرده  تاکید  بایدن 
پاسخگو  تروریسم  با  مبارزه  زمینه  در  تعهدات شان 

خواهد دانست.
روز  که  امریکا  ملی  امنیت  استراتژی  سند  در 
است،  آمده  شد،  منتشر  آگست،   ۱۲ چهارشنبه، 
از زمانی که تهدیدها جدی شده ، رویکردهای ضد 

تروریسم ایاالت  متحده نیز تغییر کرده است.

۸صبح، کابل: خپلواک صافی، مدیر مسوول 
ترک   را  کشور  طلوع  نیوز،  تلویزیونی  شبکه 

کرده است.
صافی روز جمعه، ۲۲ میزان، در توییتی اعالم 
کرد که پس از سال ها کار در این رسانه و برای 
رسانه های آزاد افغانستان، از کشور رفته است.

او نوشته است که پس از سال ها کار خبرنگاری، 
اخیراً به این نتیجه رسیده است که نمی تواند 

ادامه دهد.
خبرنگاران  همه  از  »من  است:  افزوده  صافی 
افغانستان  برای  که  کارهایی  خاطر  به   افغان 

انجام می دهند، تشکر می کنم. قدرت زیاد!«
خپلواک  صافی، در پی سقوط کابل به دست 
طالبان در عوض لطف اهلل نجفی زاده، مسوولیت 

اداره طلوع نیوز را بر عهده گرفت.
طلوع  نیوز از جمله رسانه هایی است که طی  
یک  سال تسلط طالبان محدودیت های زیادی 
از  برخی  که  طوری  است؛  شده  متحمل  را 
خبرنگاران این شبکه خبری به شمول صافی 

بارها از سوی طالبان بازداشت شدند.

جمهوری  امنیتی  نیروهای  کابل:  ۸صبح، 
ساله   ۱۷ دختر  تاجیک،  ستاره  ایران  اسالمی 

افغان را کشتند.
روز  تلویزیونی من و تو  صفحه فیس بوک شبکه 
جمعه، ۱4 اکتبر، گزارش داده است که ستاره 
تاجیک، دختر ۱۷ ساله اهل افغانستان، به تاریخ 
از  ضرب وجرح  دلیل  به  تهران  در  میزان   ۳۱
سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران 

جان خود را از دست داده است.
در  مرگ  علت  که  است  افزوده  تلویزیون  این 
جواز دفن او چنین نوشته شده است: »صدمات 

متعدد، اصابت جسم سخت.«
در سال های اخیر اتهام هایی مبنی بر بدرفتاری 
است.  شده  مطرح  ایران  در  افغان  مهاجران  با 
در آگست ۲۰۲۰، گزارش هایی مبنی بر شکنجه 
ده ها شهروند افغانستان توسط مرزبانان ایرانی 
شد.  خبر ساز  رودخانه  به  آن ها  انداختن  و 
همچنین در جون ۲۰۲۰، پولیس ایران بر موتر 
تیراندازی  افغانستان  مهاجر  شهروندان  حامل 
کرد که در نتیجه آن سه افغان کشته و پنج تن 

دیگر زخمی شدند.
که  است  شده   سبب  رویدادها  این دست 
شهروندان افغانستان هرازگاهی در برابر آن چه 
برابر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  »بدرفتاری 
و  افغانستان« می دانند، در خیابان ها  مهاجران 

شبکه های اجتماعی اعتراض کنند.

امریکا  دلیل  به  همین  است که  آمده  این سند  در 
به طوالنی ترین جنگ خود در افغانستان پایان داده 
است، در حالی که این کشور مدت ها پیش با ترور 
به  القاعده  کلیدی  رهبران  دیگر  و  الدن  بن  اسامه 
خانواده های  برای  عدالت  اجرای  در  خود  هدف 

قربانیان ۱۱ سپتامبر دست یافته بود.
در سند استراتژی جدید امریکا تاکید شده است که 
این کشور به توان خود در حفظ نبرد علیه القاعده، 
داعش و دیگر نیرو های تروریستی از فراز آسمان ها 
مطمین است؛ زیرا امریکا بنا بر به همین روش ایمن  

الظوهری، رهبر القاعده را در کابل از بین برد.
تهدید  که  می دهد  نشان  امریکا  جدید  استراتژی 
و  متنوع تر  ایدیولوژیک  نظر  از  امروز  تروریستی 
علیه  واشنگتن جنگ  است که  زمانی  از  پراکنده تر 

تروریسم را در افغانستان آغاز کرده بود.
سایر  و  داعش  القاعده،  که  است  معتقد  امریکا 
سایر  و  افغانستان  از  آن ها،  به  وابسته  نیروهای 
کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوب شرقی 

گسترش یافته اند.
امریکا،  ملی  امنیت  استراتژی  جدید  سند  براساس 
است  تروریست ها  بهشت  سومالیا  و  یمن  سوریه، 
ریشه دار  بازیگران  به  آن ها  محلی  وابسته گان  و 

درگیری های منطقه ای تبدیل شده اند.
این در حالی است که چند روز پیش آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه امریکا، با نشر بیانیه ای اعالم کرده 
را  طالبان  برای  ویزا  صدور  متحده  ایاالت   که  بود 

محدود کرده است.

بایدن:  
افغانستان هرگز پناهگاه امن تروریست ها نخواهد شد

طالبان ۷۰ پنجشیری را از کابل بازداشت کرده اند

کشته شدن دو طالب در  پنجشیر؛
طالبان مردم  را گروگان گرفته و به پای  سه  تن  شلیک کرده اند

محتسبان طالبان در غزنی دو استاد دانشگاه را به دلیل 
پوشیدن دریشی بازداشت کردند

مدیر مسوول طلوع نیوز 
افغانستان را ترک  کرد

نیرو های امنیتی ایران یک 
دختر جوان افغان 

را کشتند

۸صبح، پنجشیر: منابع محلی از بازداشت دست کم 
در  از سوی طالبان  پنجشیر  باشنده گان  از  تن   ۷۰

کابل خبر می دهند.
منابع روز جمعه، ۲۲ میزان، در صحبت با روزنامه 
۸صبح، می گویند که این تعداد از افراد در یک  هفته 
گذشته از مربوطات خیرخانه، شهر نو، و سرای شمالی 

۸صبح، پنجشیر: منابع محلی در والیت پنجشیر 
می گویند که طالبان دست کم 5۰ تن از باشنده گان 

این والیت را گروگان گرفته اند. 
منابع معتبر در صحبت با روزنامه ۸صبح، می گویند 
که این غیرنظامیان از روز پنج شنبه، ۲۲ میزان، به 
این سو، به دلیل کشته شدن دو تن از جنگ جویان 
طالب در پی شلیک نیروهای جبهه مقاومت  ملی 
گرفته  گروگان  والیت،  این  آبشار  ولسوالی  در 

شده اند. 
این   از  پس  »طالبان  که  می کنند  تصریح  منابع 
باباعلی،  روستاهای  باشنده گان  از  تن  رویداد 4۰ 

شهر کابل بازداشت شده اند.
به گفته منابع، طالبان  این افراد را به دلیل »پنجشیری 
انتقال  نامعلوم  مکانی  به  و  کرده   بازداشت  بودن« 
باشنده گان  شده،  بازداشت  افراد  اکثریت  داده اند. 

مرکز و ولسوالی دره والیت پنجشیر هستند.
که  کابل  نقاط  از  برخی  که  می افزایند  منابع 
باشنده گان پنجشیر در آن محل ها زنده گی می کنند، 
از چند روز به این سو، شکل نظامی به خود گرفته 

است.
گفتنی  است که شب  گذشته نیز، طالبان همزمان با 
تاریک شدن هوا به برخی روستاهای پنجشیر هجوم 
والیت  این  باشنده گان  از  تن  از ۱۰۰  بیش  و  برده 
کرده اند.  زندانی  و  بازداشت  دسته جمعی  به گونه  را 
بازداشت های دسته جمعی  مورد  در  تاکنون  طالبان 

چیزی نگفته اند.

قوبی، جهرعلی و سرقلعه را در یک مسجد زندانی و 
به پاهای سه  تن شان شلیک کرده اند.« منابع اضافه 
می کنند: »پیش از چاشت ]جمعه[ طالبان شماری 
ولسوالی  مقر  به  را  و مردم محل  از موی سفیدان 

خواسته و آن ها را نیز زندانی و شکنجه کرده اند. 
شده،  بازداشت  تازه  افراد  رهایی  بدل  در  طالبان 
کوه های  از  مقاومت  جبهه  نیرو های  شدن  پایین 

آبشار را شرط گذاشته اند.« 
از  تن   ۱۰۰ از  بیش  طالبان  نیز،  گذشته  شب  
باشنده گان والیت پنجشیر را به گونه دسته جمعی 

بازداشت و زندانی کرده اند.

۸صبح، غزنی: محتسبان اداره امر به  معروف و 
نهی از منکر طالبان در غزنی، روز گذشته دو تن 
از استادان یک دانشگاه خصوصی این والیت را به 

جرم پوشیدن دریشی، بازداشت کرده اند.
منابع محلی روز جمعه، ۲۲ میزان، از والیت غزنی 
گزارش می دهند که طالبان این دو استاد را روز 
گذشته، از محفلی که به هدف تجلیل از روز معلم 
توسط این دانشگاه راه اندازی شده بود، بازداشت 

کرده اند.
منابع افزوده اند که این دو استاد سرانجام پس از 

این گروه، شام  بند  سپری کردن ۱۲ ساعت در 
روز گذشته با ضمانت چندین استاد دیگر از بند 

آزاد شده اند.
گفتنی است که در یک هفته اخیر محتسبان اداره 
از منکر طالبان در غزنی،  نهی  و  به  معروف  امر 
این  باشنده گان  بر  را  بیشتری  محدودیت های 

والیت وضع کرده اند.
پیشتر، این گروه یک مرکز آموزشی زبان انگلیسی 
درسی،  صنف  در  دختر  یک  حضور  دلیل  به  را 

بسته است.
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نزد؛ فقط نام ها را خواند و گفت کارت پوهنتون تان 
را بیاورید. کالن وزیر تحصیالت عالی بدون این که 
قانون کارت   بنابر این  و  تو چه گناهی داری  بگوید 
شما پاره و منفک می شوید، اما به هیچ  کسی دلیل 
نمی گویند. اخطار جانی و تحصیلی می دهند.« این 
دانش جویان هم چنان ادعا دارند که طالبان به آنان 

اخطار داده اند که با شما طرف هستیم. 
منابع در دانشگاه کابل می افزایند که دست کم نیمی 
از دخترانی که مسموم شده بودند، عالوه بر اخراج 
از خوابگاه، از دانشگاه نیز منفک شده اند و این روند 
همه روز جریان دارد. منابع عالوه می کنند که این 
در  و  دارند  قرار  در حالت دشواری  اکنون  دختران 
حیرت اند که به خانواده های شان چه پاسخی بدهند. 
دخترانی اند  اخراج شده  دانش جویان  از  شماری 
بر  انتحاری  به حمله  اعتراض  در  داشتند  که قصد 
ده ها  که  برچی  دشت   منطقه  در  کاج  آموزشگاه 
قربانی برجای گذاشت ، حدود دو هفته پیش دست 
شب  یک  اما  آنان  بزنند.  اعتراضی  راه پیمایی  به 
گروهی  به گونه  دادخواهی،  این  راه اندازی  از  پیش 
این دختران در صحبت  از  مسموم شدند. شماری 
از  پس  که  داده اند  توضیح  قباًل  ۸صبح  روزنامه  با 
رسیده گی  آنان  وضعیت  به  هیچ کسی  مسمومیت 
نکرده است. شماری از این دخترانی که برای درمان 
به شفاخانه های خصوصی مراجعه کرده اند، حاال از 

خوابگاه دولتی و دانشگاه کابل اخراج شده اند.
که  می گویند  همچنان  کابل  دانشگاه  دانش جویان 
تاکنون ۶۰ تن منفک شده اند. یکی از دانش جویان 
می گوید: »یک باره گی کسی را منفک نمی کنند. یک 
روز چهار یا پنج نفر یا ۱۰ نفر را بیرون می کنند، باز 
از  تا  از پشت شان رخصت می کنند  را  بعدی  گروه 
دیگران خبر نداشته باشند. همه گی را اخطار داده اند. 
کسانی که منفک شده بودند، تصمیم داشتند دور 
هم جمع شوند تا یک راه حل پیدا شود. بازهم گفته 
شده که اگر بین تان جلسه بگیرید، عواقبش به دوش 

خودتان است.«
دانشگاه  و  خوابگاه  از  اخراجی  دانش جویان  این 
و  سرکوب  وضعیت  تداوم  از  نگرانی  ابراز  با  کابل 
رفتارهای تبعیض آمیز طالبان علیه دانش جویانی که 
بیشتر آنان متعلق به قوم هزاره  هستند، می افزایند: 
»پروسه همه روزه یک نواخت جریان دارد.« یکی از 
آستانه  »در  می سازد:  خاطرنشان  دانش جویان  این 
امتحان ها و کسانی که مونوگراف دارند، اتاق گرفته 
نمی توانند، مشکالت مالی دارند و نیاز فوری به یک 
چهار  سه  نمی تواند.  بر آورده  هیچ کسی  دارند.  اتاق 
روز هر چه گشتم، جای پیدا نمی شد برایم که کجا 

بروم و چه کنم.«
منابع به نقل از مدیر خوابگاه دانشگاه کابل به روزنامه 
۸صبح می گویند: »به تعداد ۱۰۰ نفر را در نظر داریم 
اخراج کنیم.« به گفته این منبع، »روند اخراج به گونه 

تبعیض آمیز جریان دارد و فضای ترس و اختناق در 
خوابگاه کابل حکم فرما است و دانش جویان به شدت 

از وضعیت حاکم در آن جا نگرانند و هراس دارند.«
رغم  به  دانش جویان  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
از  کنونی،  رعب آور  فضای  و  دانشگاه  فشارهای 
برگشت به خانه نگران اند. این دانش جویان توضیح 
جامعه،  بودن  سنتی  به  توجه  با  که  می دهند 
خواهند  شکنجه  و  توبیخ  را  آنان  خانواده های شان 
کرد که چرا از دانشگاه و خوابگاه اخراج شده اند. به 
سخن آنان، اعضای خانواده های شان بی گناهی آنان 

را نخواهند پذیرفت.

اخراج دانش جویان معترض در والیات
در  اشتراک  قصد  دلیل  به  دانش جویان  اخراج 
راه پیمایی اعتراضی تنها به کابل خالصه نمی شود. 
این روند در والیت های دیگر کشور نیز جریان دارد. 
والیت  در  البیرونی  دانشگاه  خوابگاه  از  منبع  یک 
تأیید می کند که هشت  روزنامه ۸صبح  به  کاپیسا 
اخراج  دانشگاه  این  خوابگاه  از  دختر  دانش جوی 
شده اند. به گفته این منبع، دختران دو روز پس از 
راه پیمایی اعتراضی که در این دانشگاه صورت گرفته 
بود، به تاریخ ۱۲ میزان از خوابگاه اخراج شده اند و 
برای شان هشدار داده شده است که این موضوع را 
رسانه ای نسازند؛ در غیر این صورت از دانشگاه نیز 

اخراج خواهند شد.
در کنار کابل و کاپیسا، دانش جویان دانشگاه هرات 
نیز در اعتراض به آن چه نسل کشی هزاره ها خوانده 
می شود، دست به راه پیمایی زده بودند، اما به شدت 
تحصیالت  وزارت  سرپرست  حاال  شدند.  سرکوب 
اگر  که  است  داده  هشدار  آنان  به  طالبان  عالی 
»حجاب« را رعایت نکنند، این دانشگاه به  روی آنان 

مسدود خواهد شد.
یک نوار صوتی که ظاهراً مربوط به یکی از استادان 
زن این دانشگاه است، در اختیار روزنامه ۸صبح قرار 
این  رییس  از  نقل  به  او  نوار،  این  در  است.  گرفته 
دانشگاه به دختران گوش زد می کند که در صورت 
رعایت نکردن حجاب و پوشیدن لباس های کوتاه، 
شد.  خواهد  بسته  دختران  روی  به  هرات  دانشگاه 
پوهنتون  »رییس  است:  آمده  صوتی  نوار  این  در 
فرمودند که به گوش وزیر تحصیالت عالی رسیده که 
محصلین هرات »بی حجاب« اند. حسودهایی هستند 
که خیلی حسودی با حوزه غرب دارند. خالصه اخبار 
محصالن  تعداد  که  حالی  در  است.  هم  دروغین 
هرات خیلی بهتر از کابل است، ولی چاره ای نیست. 
این قدر مفسدین هستند که تبلیغ بد می کنند که 
به  خدای ناکرده  پس  شود.  بسته  هرات  پوهنتون 
را  حجاب  نکنند،  بسته  را  پوهنتون  این که  خاطر 

رعایت کنید. لباس های کوتاه و تنگ نپوشید.« 
باال  آن  از  پس  دختر  دانش جویان  و  زنان  اعتراض 
انتحاری  میزان، حمله  بامداد جمعه، ۸  که  گرفت 
در  برچی  دشت   منطقه  در  کاج  آموزشی  مرکز  بر 
غرب کابل جان 5۷ دانش آموز را گرفت و بیش از 
مورد،  تازه ترین  در  گذاشت.  برجای  زخمی   ۱۱۰
منابع مردمی تأیید می کنند که تعداد جان باخته گان 
است.  یافته  افزایش  تن   ۶4 به  خونین  حادثه  این 
پس از آن، شماری از زنان در کابل و دانش جویان 
به  پیوند  در  بلخ،  و  هرات  دانشگاه های  در  دختر 
حمله انتحاری بر آموزشگاه کاج، دست به اعتراض 
و راه پیمایی خیابانی زدند. این دختران اما به  شدت 
از سوی طالبان سرکوب و شماری از آنان بازداشت 
گفته  آن که  با  رها شدند.  قید ضمانت  با  و سپس 
شده است دانش جویان دختر در دانشگاه کابل تنها 
قصد راه اندازی راه پیمایی اعتراضی را داشته اند، اما 
محروم  تحصیل  ادامه  از  و  اخراج  طالبان  سوی  از 

می شوند. بیشتر این دختران هزاره هستند.
با این وصف، طالبان اخراج شماری از دانش جویان 
دانشگاه کابل را تأیید می کنند، اما دلیل مشخصی 
وزارت  سخنگوی  احمدتقی،  نمی کنند.  ارایه 
با  صحبت  در  طالبان،  اداره  زیر  عالی  تحصیالت 
به  دختر  دانش جویان  این  که  است  گفته  رسانه ها 
کابل  دانشگاه  از  مقررات«  و  نظم  »حفظ  منظور 
داده  توضیح  وزارت  این  سخنگوی  شده اند.  اخراج 
است که در این روند هیچ تبعیضی صورت نگرفته 

است.

عالی  تحصیالت  وزارت 
ادامه  به  طالبان  اداره  زیر 
دختر  دانش جویان  اخراج 
کابل  دانشگاه  خوابگاه  از 
هزاره   قوم  از  آنان  بیشتر  که 
هستند، قرار است بیش از ۱۰۰ 
دانش جوی دیگر را از این خوابگاه اخراج کند و از 
ادامه تحصیل محروم بسازد. این دختران به دلیل 
حمله  به  اعتراضی«  راه پیمایی  در  اشتراک  »قصد 
گرفت  کاج صورت  آموزشی  مرکز  در  که  انتحاری 
از  است،  شده  خوانده  هزاره ها  نسل کشی  آن چه  و 
دانشگاه و خوابگاه دانشگاه کابل، منفک می شوند. 
بیشتر این دانش جویان دختر پیش از راه اندازی این 
بودند  شده  مواجه  غذایی  مسمومیت  با  راه پیمایی 
کنند.  بلند  را  خود  دادخواهی  صدای  نتواستند  و 
دانش جوی   ۶۰ تاکنون  منابع،  اطالعات  بر اساس 
کابل  دانشگاه  از  هم  شماری  و  خوابگاه  از  دختر 
دانش آموزان  این  شمار  است  قرار  و  شده  منفک 

اخراجی به ۱۰۰ تن برسد. 
تأیید می کنند  با روزنامه ۸صبح  منابع در صحبت 
که طالبان همه روزه کم تر از ۱۰ دانش جوی دختر 
را از خوابگاه دانشگاه کابل اخراج می کنند و اخطار 
می دهند که نباید جزییات انفکاک شان را با رسانه ها 
در میان بگذارند. این دانش جویان همچنان هشدار 
دریافت کرده اند که در صورت صحبت با رسانه ها در 
این مورد، جان و ادامه تحصیل شان به خطر خواهد 

افتاد.
با این وصف، یک منبع که به دلیل ترس از طالبان 
در  شود،  ذکر  گزارش  این  در  نامش  نمی خواهد 
مسووالن  که  می گوید  ۸صبح،  روزنامه  با  صحبت 
خوابگاه دانشگاه کابل به آن ها گفته اند: »به شما یک 
روز دیگر مهلت دادیم، لیلیه را تخلیه کنید. اگر این 
کار را نکردید و در لیلیه صدای تان را بلند کردید یا 
بفهمیم که بین خود صحبت کرده اید، دفعه دیگر 
شما را از پوهنتون منفک می کنیم.« این منبع به 
نقل از مسووالن خوابگاه دانشگاه کابل می افزاید: »از 
هر قوم در هر دهلیز شما استخبارات داریم، این ها 
به ما گزارش می دهند که شما چه کار می کنید. اگر 
بلند کردید،  را  بار شما صدای تان  این  بفهمیم که 

کل تان از پوهنتون منفک می شوید.«
در همین حال، منبعی دیگر در صحبت با روزنامه 
شما  که  نگفتند  ما  برای  »دقیق  می گوید:  ۸صبح 
منفک  خاطر  همین  از  و  دادید  انجام  را  کار  این 
فهمیدیم  گپ های شان  البه الی  از  ما  می شوید. 
که قضیه مسمومیت غذایی را پیش آورده اند.« به 
گفته او، یکی از مسووالن طالبان در دانشگاه کابل 
در پیوند به مسمومیت غذایی دختران گفته است: 
»معده های تان مشکل داشته است، حتماً از همین 
خاطر مسموم شده بودید. امارت این کار را نمی کند، 

حرام است. شما از گپ های خرد و ریز، گپ کالن 
ما  است.  اشتباه  کارتان  این  می سازید.  رسانه ای  و 
تهیه  بودوباش  جای  می کنیم،  خدمت  برای تان 

کردیم و غذا تهیه می کنیم.«
همچنان یکی از دانش جویان اخراج  شده در صحبت 
با روزنامه ۸صبح می گوید: »ما را روز پنج شنبه به 
اداره لیلیه خواستند و نام های ما را خواندند و گفتند 
دلیل  لیلیه  مدیره  از  منفک شده اید.  لیلیه  از  شما 
را پرسان کردیم که به کدام گناه منفک شده ایم، 
گفت معاون صاحب مستقیم گپ زده، دلیلش را هم 
برم نگفته، فقط از پشت تلفن، نام های تان را خوانده 
است. گفتیم معاون از کجا می فهمد که ما از کجا 
هستیم و در کدام اتاق هستیم. مدیر لیلیه گفت که 

من از هیچ چیزی خبر ندارم.«
پس  که  می کنند  تصریح  اخراجی  دانش جویان 
از  یکی  پیش  خوابگاه ،  از  اخراج  خبر  شنیدن  از 
مسووالن دانشگاه کابل رفته اند تا دلیل اخراج شدن 
خود را جویا شوند. به گفته آنان، این مسوول طالبان 
در دانشگاه کابل برای شان توضیح داده است: »پشت 
دلیل نگردید. اول شما هم از پوهنتون و هم از لیلیه 
فارغ شدید، ما به  خاطری به شما رحم کردیم که 
تحصیل تان  شما صنف چهارم هستید. چهار سال 
رحم  شما  حال  به  خاطر  همین  به  نشود.  ضایع 
کردیم. تعداد کسانی که از صنف چهار پایین بودند، 
حتا از پوهنتون هم منفک شدند. حال هم اگر شما 
پشت دلیل بگردید، شما را از پوهنتون هم اخراج 
عالوه  اخراجی  دانش جویان  از  یکی  می کنیم.« 
می کند: »مسوول طالبان اخطار داد که صدای تان 
را نکشید، شما را از پوهنتون هم منفک می کنیم.«

بی سرنوشتی  از  که  دیگری  اخراج شده  دانش جوی 
و بازجویی طالبان هراس دارد، می گوید: »وقتی از 
لیلیه دانشگاه منفک شدیم، بسیار مشکل بود. دو سه 
روز پشت جای گشتیم که به خود جای بودوباش  
لیلیه  نه  بگیریم،  اتاق  می توانستیم  نه  کنیم.  پیدا 
اگر  لیلیه های خصوصی کاماًل بسته است.  بگیریم. 
می خواستیم اتاق بگیریم، نه فرش داشتیم،  نه ظرف 
داشتیم، نه یک بستره داشتیم که رویش بخوابیم. 
شدیم.  پراگنده  هر طرف  نفر  یک یک  ما  کدام  هر 
هنوز یک جای دوام دار به خود پیدا نتوانسته ایم. در 
یک جایی آمده وسایل خود را مانده ایم. یک تعداد به 
جای فامیل های شان رفته اند. هنوز جای دوام دار به 

خود پیدا کرده نتوانسته ایم.«
از سوی دیگر شماری از این دانش جویان ادعا دارند 
تحصیالت  وزارت  سرپرست  حقانی،  عبدالباقی  که 
از  شماری  دانش جویی  کارت های  طالبان،  عالی 
صنف های  در  خودش  را  منفک شده  دانش جویان 
درسی پاره کرده است. این دانش جویان مدعی اند: 
»وزیر تحصیالت عالی آمد. کارت های پوهنتون را از 
پیش شان گرفت، پاره کرد، بدون هیچ گپی. حتا گپ 

تبعیض و سرکوب ؛

امین کاوه

بیش از ۱۰۰ دختر از خوابگاه دانشگاه کابل 
اخراج می شوند

بیشتر این دانش جویان دختر 
پیش از راه اندازی این راه پیمایی 
با مسمومیت غذایی مواجه شده 
بودند و نتواستند صدای دادخواهی 
خود را بلند کنند. بر اساس اطالعات 
منابع، تاکنون ۶0 دانش جوی دختر 
از خوابگاه و شماری هم از دانشگاه 
کابل منفک شده و قرار است شمار 
این دانش آموزان اخراجی به 100 
تن برسد. 
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تفاوت هاي زباني میان زنان و مردان را از نتایج نابرابري 
اجتماعي مي داند و ویژه گي زباني آنان را به بازتاب نقش 
او معتقد  و موقعیت هاي متفاوت شان نسبت مي دهد. 
است که عوامل مختلف از جمله نابرابری اجتماعی و 
قدرت، باعث شده که زنان تجربه زیست متفاوت باشند 

و نوع روایت آنان نیز با مردان تفاوت داشته باشد.
به  مربوط  نیست که  اجتماعی موضوعی  نابرابری های 
امروز و فردا باشد، بلکه تا آن جا که تاریخ قد می دهد، 
این ناهنجاری وجود داشته است. بازگو کردن نابرابری و 
شکستن قفل سکوت در برابر این زمختی، باعث می شود 
که افکار عمومی در مقابل آن واکنش نشان دهد و اگر 

نابود نشود، مسلم است که کاهش پیدا می کند.
حرف این جا است که زنان به ویژه در افغانستان بیشتر 
از  نابرابری ها و تلخ کامی   صدمه دیده اند. گذاشتن فضای 
باز برای این که روایت زنان مخاطب خود را پیدا کند، 
شاید به نفع قدرت تمام نشود، اما برای بهتر زیستن 
جامعه  بشری الزامی است. البته نمی توان حتا بر تأثیر 
قدرت روی روایت از نوع زنانه به گونه  مستقیم آن چشم 
بپوشیم. به باور نیچه، جهانی که ما آن را درک می کنیم 
و درک کرده ایم، جهان ظاهری است که در درک آن 

قدرت بی تأثیر نبوده است.
قرار گرفته اند  از زمان  برهه ای  نیز در  افغانستان  زنان 
روز  هر  و  برنده شده  تیغ  برابر شان  در  بی عدالتی  که 
یکی از طناب های آرزوهای آنان را به  باد فنا می دهد 
و اگر تالشی برای دوری از آن نکنند، هر لحظه ممکن 
است حکم حرام بودن نفس کشیدن شان را نیز صادر 
افغانستان،  کنند. درست است که  در شرایط کنونی 

همبسته گی را میان زنان به وجود آورد و باعث شود که 
زنان آهسته آهسته شرم را بشکنند و آن چه بر ایشان و 

هم نوع شان گذشته را روایت کنند. 
کارزارهای بسیاری در دنیا وجود داشته که منجر به 
را  دنیا  و  شده  بی عدالتی  برابر  در  بنیادین  تغییرات 
زخم هایی  روایت  کارزارها  این  ساخته اند.  دگر گون 
با  کرده اند.  نرم  دست و پنجه  آن ها  با  زنان  که  بوده 
کارزار  این  نقش  مدرن،  بشر  گذشته  تجربه  به  توجه 
پر رنگ تر  روز به روز  و سیاسی  اجتماعی  تغییرات  برای 
راه اندازی کارزار، می تواند  بلند کردن و  می شود. صدا 
در جوامع سنتی نیز سازنده باشد. مصداق آن کشته 
این  که  است  ایرانی  جوان  بانوی  امینی،  مهسا  شدن 
روزها وضعیت دهکده  جهانی را آشفته ساخته است. 
این موضوع زنان ایرانی زیادی را واداشت تا روایت شان 
از درون خانواده و آن چه بر ایشان گذشته را بازگو کنند. 
واضح است که زنان در هر کجای دنیا مشکالت ویژه 
خود را دارند، اما وضع کنونی زنان افغانستان به نظر 
شکننده تر از هر زمان دیگر است و اگر این همه غم و 
دشواری  که در سینه زنان افغانستان تلنبار شده روایت 
نشود، زنان و نهادهای ذی ربط تصمیم هایی در قبال این 
وضع می گیرند که شرایط را از اینی که هست برای آنان 

دشوارتر می کند.
سوم این که روایت برای ثبت تاریخ نیاز است و همین 
تاریخ است که تجربه های بشری را به میراث گذاشته، 
و  زیاد در تصمیم گیری جلوگیری کرده  اشتباهات  از 
دانشی را می زاید که نقص کمتری داشته باشد. تاریخ 
را روح انسان و کلید فهم بشر دانسته اند و اگر روایتی 
نباشد، تاریخی شکل نمی گیرد. روایت ، آن هم به گونه 
مکتوب آن، کمتر توسط زنان اتفاق افتاده است. مسلم 
روایت  آنان  خود  توسط  زنان  دنیای  اگر  که  است 
می شد، امروز ما با جهان معنایی متفاوتی روبه رو بودیم، 
زنده گی مان به شکل امروزی نبود و زنان رنج کمتری 

متقبل می شدند.
 در روزگاری که زنان افغانستان به پستوی خانه هایی 
گیر  می داند،  خانه داری  و  زایدن  را  وظیفه   شان  که 
واپس گرا  ذهن های  و  سنت گرایی  قربانی  و  مانده اند 
شدند، روایت گری از نوع زنانه تنها راهی است که حلقه 
و  نگه  می دارد  را محکم  و جهان  زنان  میان  ارتباطی 
گسست شبکه ارتباطی زنان و تأثیر آن را بر قدرت ملی 
و تصمیم گیری های جهانی به امری محال بدل می کند. 
و  باشیم  کرده  انزوا جلوگیری  از  تا  کنیم  روایت  پس 
زمین را جایی بهتر با چهره ای حقیقی تر، برای زیست 

ساخته و چرخه آگاهی سوزی را متوقف کنیم.

روایت ها پایه هایی است که معنای زنده گی  امروز مان بر 
آن استوار است. همین روایت ها بوده که بر اساس آن 
پدیده های امروز اجتماعی معنا گرفته و شبکه  دانش 
بشری گسترش یافته است. قدرت تفکر و روایت گری 
گونه های  دیگر  از  را  انسان  که  است  گزینه ای  تنها 
جانوری متمایز ساخته است. اما آن چه مهم است، این 
است که روایت های زنانه به گونه  مکتوب آن، کمتر در 
جهان به میراث گذاشته شده و گفتمانی از جهان بینی 
عین  واقعیت  نمی توانیم  که  است  گرفته  شکل  زنان 

بنامیم. 
روایت  است که گفتمان ها را شکل می دهد و ما براساس 
آن در زنده گی دست به تصمیم گیری می زنیم. در مورد 
این که آیا روایت های زنان و مردان متفاوت است، باید 
گفت که در این مورد مطالعات زیادی صورت گرفته 
روایت  ها  که  است  این  بر  دال  آگاهان  دیدگاه   است. 
بنیاد  از آن جایی که  براساس جنسیت متفاوت  است. 
فردی  هر  روایت های  می دهد،  شکل  تجربه  را   روایت 
یک  روایت   حتا  است.  متفاوت  دیگر  فردی  به  نسبت 
خواهر با خواهر دیگر در حالی که ممکن است تفاوت 
سنی چندانی نداشته اند و در عین محیط درس خوانده  

و بزرگ شده  باشند، متفاوت است.
از سلطه قدرت در  نیز  شکی نیست که روایت زنان  
امان نبوده ، اما این که تجربه زنان توسط خود زنان بیان 
شود، به واقعیت نزدیک تر است. رابین لیکاف، از اولین 
افرادی که پژوهش هایی در این مورد انجام داده است، 

صدا بلند کردن زنان به مثابه طرد از اجتماع و خون در 
کف نهادن است، اما نا ممکن نیست و زنان باید راهی 

برای روایت گری پیدا کنند.
بازگو کردن روایت زنانه در چنین زمانی که زخم های 
زنان التهابی شده و چاره ای جز هم صدایی برای مبارزه 
با تک نظری و جزم گرایی ندارند، می تواند در سه بعد،  
ساختار بی عدالتی را شکسته و بستری برای آزادی زنان 

و زیست بهتر بشر فراهم کند.
تاریخی  برهه  این  در  که  است  این  بعد  نخستین 
بشر  نیم  از وضعیت  بهتر جهان  به درک  زنان  روایت 
در افغانستان کمک می کند. بیش از همه، مسوولیت 
می کشید،  یدک  به  رسانه ها  باید  را  کردن  بازگو  این 
به ویژه  رسانه ها  از  زیادی  تعداد  که  شوربختانه  اما 
رسانه های بین المللی، صحنه گزارش و محتوا سازی را 
در افغانستان ترک گفتند و در حال حاضر  به طور باید 
و شاید، این مسوولیت را هیچ کسی بر دوش نمی کشد. 
به  دست شان  که  آنانی   به ویژه  زنان،  برعهده  آن چه 
نوشتن می رود، افتاده، این است که گذر تاریخی این 
و  نشر  دست  به  را  آن  و  کرده  ثبت  را  زمان  از  برهه 

حافظه تاریخ بسپارند.
ادبیات داستانی اش  زنانی است که در  از  جین آتسن 
خوبی زنانه گی را بازتاب داده است و قهرمانان بیشتر 
سال  از ۲۰۰  بیش  هستند.  زنان  اصلی اش  رمان های 
اما هنوز هم  نویسنده می گذرد،  این  از مرگ  اندی  و 
طرف داران زیادی دارد و هنوز نوشته هایش در روایت 

دنیای زنانه و پژوهش در این مورد تأثیر دارد.
دوم این که این بازگو کردن روایت، می تواند به نوعی 

وز به  چرا امر
وایت های زنانه در  ر
افغانستان نیاز داریم؟

رنج مضاعف پنجشیر
صالح  وقت  هر  و  هراسند  در  به شدت  نیز  عادی 
ببینند، موبایل های مردم را بررسی و محتویات آن 
را به میل خود حذف می کنند. همچنین رسانه های 
را  پنجشیر  به  هماهنگی  بدون  ورود  حق  داخلی 
ندارند و هر گزارشی را که از آن جا منتشر می کنند، 
می باید پس از دقت و ارزیابی طالبان به نشر برسد. 
قطعاً در چنین اوضاعی، آن چه از طریق رسانه های 
نشر سپرده می شود، مطابق میل  به دست  داخلی 
طالبان خواهد بود و ادعاهای آنان را تأیید خواهد 
کرد. آنانی که از نزدیک شاهد حوادثی که در بیش 
از یک  سال در پنجشیر روی داده و بر مردم پنجشیر 
در  آن چه  که  می دانند  به خوبی  بوده اند،  گذشته 
رویدادهای  از  قسمتی  فقط  یافته،  بازتاب  رسانه ها 
خشونت بار و خونینی است که در پنجشیر و حوالی 
این  دارد  جرئت  کسی  چه  است.  افتاده  اتفاق  آن 
رویدادها را مستندسازی کند و در اختیار نهادهای 

بین المللی مربوطه قرار دهد؟
شبکه های  در  کمپینی  پسین،  هفته  دو  یکی  در 
نسل کشی  تقبیح  مورد  در  افتاد  راه  به  اجتماعی 
هزاره ها. این کمپین همزمان به این که توانست در 
توییتر و فیس بوک بازتاب گسترده یابد، مظاهراتی را 
در کشورهای مختلف جهان به همراه داشت. افرادی 
که این کمپین را راه اندازی کرده بودند، قادر شدند 
بسیاری از سیلبریتی ها و افراد شاخص و تأثیرگذار 
این  به  با خود همراه سازند و  را  داخلی و خارجی 
صورت توجه جهانیان را به مسأله وضعیت هزاره ها 
در افغانستان جلب کنند. قطع نظر از این نکته که 
آیا از نظر حقوقی کشتارهایی که علیه هزاره ها انجام 
شده را می توان نسل کشی نامید یا نه، نفس حرکت 
منظم و منسجمی که برای تقبیح جنایت علیه یکی 
و  تحسین  قابل  گرفت،  صورت  افغانستان  اقوام  از 
حمایت است. سوالی که پیدا می شود، این است که 

مورد  در  و شناخت جامع  آگاهی  با  آن،  از  تا پس 
آینده تصمیم بگیرند. 

شناخته  مقاومت«  »جبهه  نام  به  آن چه  سران 
می شود، در خارج و در کمال رفاه و آسایش به سر 
می برند و از رنج روزمره مردم آگاه نیستند. عملکرد 
بیش  از یک ساله آن ها همه چیز را هویدا کرده است، 
که  اقداماتی  در  آن ها  که  را  حقیقت  این  از جمله 
انجام می دهند، کمترین اهمیت را به درد و سرنوشت 
مردم قایل اند. آن ها با انجام فعالیت های متظاهرانه و 
نمایشی، عصبانیت دشمن را تحریک می کنند، اما 
زمانی که طالبان به سراغ مردم محل می روند، هیچ 
کاری برای دفع شر طالبان انجام داده نمی توانند و 
می گذارند آن ها مردم را بکشند، شکنجه کنند و به 
از  بسیاری  این است که در  بیندازند. جالب  زندان 
اوقات، در برابر رفتار وحشیانه طالب با مردم ملکی، 

فرصت نمی یابند واکنش عادی نشان دهند. 
پنجشیر در چهل سال پسین، نقشی تعیین کننده 
فرودهای  و  فراز  و  کرده  ایفا  کشور  معادالت  در 
گوناگونی را پشت سر گذرانده و دوستان و دشمنان 
وضع  در  روزها  این  پنجشیر  است.  داشته  زیادی 
بدترین  از  یکی  و  دارد  قرار  دردناکی  و  ناخوشایند 
مراحل تاریخی اش را سپری می کند. طالبان که در 
را شکست دهند،  پنجشیر  بودند  نتوانسته  گذشته 
انتقام  و  یابند  دست  آن  به  شده اند  قادر  اکنون 
بگیرند.  دره  این  از  را  خود  گذشته  شکست های 
قطعاً پنجشیری ها از دشمنان توقع زیادی ندارند و 
می دانند که انتظار رفتار نیک از دشمن قسم خورده 
نشانه ابلهی است؛ اما موضع گیری و قضاوت دوستان 
انسان ها  خاطره  در  همیشه  دوست نمایان  یا  نادان 
حک خواهد شد. متأسفانه در این روزها گاهی رفتار 
بعضی خودی ها آزاردهنده است و رنج پنجشیر را 

دوچندان می کند.

را  افغانستان  طالبان  که  است  سال  یک  از  بیش 
این  می گفت،  به درستی  دوستی  کرده اند.  تصاحب 
مدت به اندازه یک قرن بر ما سپری شده است. مردم 
افغانستان در این مدت رنج هایی را تحمل کرده اند 
که برای شرح و بازگویی آن، مثنوی هفتاد من کاغذ 
کفایت نمی کند. همه ساکنان این سرزمین به شکلی 
از اشکال از مصیبت وارد شده صدمه دیده و عذاب 
کشیده اند و هیچ کسی را نمی توان مستثنا شمرد. با 
باشنده گان بعضی مناطق، رنج و مرارت  این  حال، 
بیشتری را به جان پذیرا شده اند. پنجشیر از جمله 
مناطقی است که ساکنان آن، همیشه مورد سوء ظن 
به صورت  گروه  این  سوی  از  و  داشته  قرار  طالبان 
اگر  شده اند.  واقع  کشتار  و  شکنجه  مورد  پیوسته 
وقایعی که پس از تسلط طالبان بر پنجشیر صورت 
مستقل  خبرنگاران  و  شود  مستند سازی  گرفته 
کشتار  و  شکنجه  هولناک  داستان های  به  بتوانند 
پنجشیریان پس از تصرف پنجشیر به دست طالبان 
دسترسی یابند، جهان درخواهد یافت که به راستی 
در  من  این که  است.  گذشته  مردم  این  سر  بر  چه 
این جا از رنج مضاعف پنجشیر سخن می زنم، از آن 
جهت است که مردم این خطه از یک  طرف گرفتار 
دشوار  ترین و رنج آورترین روزها هستند و از سوی 
بر آن ها می گذرد،  دیگر، دشواری ها و مصایبی که 
به خوبی در رسانه ها انعکاس نمی یابد و تالش صورت 
جلب  آن  به  بین المللی  مجامع  توجه  تا  نمی گیرد 

شود. چرا چنین است؟
ستم  و  ظلم  که  پنجشیر  از  مناطقی  به  دسترسی 
طالبان در آن جاری است، برای رسانه های خارجی 
نمی دهند  اجازه  هرگز  طالبان  نیست.  امکان پذیر 
مردم از وقایعی که در آن دره روی می دهد، با خبر 
شوند و دایم تالش می کنند بر جنایت های شان پرده 
شهروندان  هوشمند  موبایل های  از  آن ها  بیفکنند. 

آیا جنایت هایی که همه روزه در سیزده-چهارده ماه 
اخیر برضد مردم پنجشیر و اندراب انجام می شود، 
ندارد؟  را  راه اندازی کارزار مجازی و حقیقی  ارزش 
باید  چرا  نیست؟  مساوی  انسان ها  خون  ارزش  آیا 
به  عادی  رویدادی  اندرابی  و  پنجشیر  کشته شدن 
معنای  برنمی انگیزد؟  را  توجهی  و  می آید  حساب 
ضمنی راه اندازی کمپین توقف نسل کشی هزاره ها، 
این است که سایر ساکنان افغانستان از وضعیت قابل 
قبولی برخوردارند و ستم و اجحافی در حق آن ها 

صورت نمی گیرد تا اعتراضی را برانگیزد. 
حال  در  پنجشیر  مردم  مظلومیت  دالیل  از  یکی 
پنجشیری ها  که  تاجیک  قوم  که  است  این  حاضر 
به آن قوم منسوب اند، در بی برنامه گی و پراکنده گی 
انواع مشکالت در درون  با  مطلق به سر می برند و 
خود دست به گریبان اند. نه رهبران این قوم در آن 
سطح از خردمندی و درایت و کفایت قرار دارند که 
توان بسیج مردم را علیه بی عدالتی ها داشته باشند 
و نه نخبه گان آن، قادر ند اقدامی برای سامان دهی 
کارهای استراتژیک به نفع قوم خود کنند. بسیاری 
پی  در  و  تهوع آورند  محل گرایی  در  غرق  آن ها  از 
دست یابی به منافع شخصی زودگذر شب و روز تالش 
می کنند. بعضی از آنان احتمال دارد از رنج تاجیکانی 
که هم والیتی شان نباشد، خوشحال شوند. تاجیک ها 
با آن که در حال حاضر در بدترین وضعیت در کشور 
راه اندازی  منظور  به  تشریک مساعی  از  دارند،  قرار 
یک پلتفرم جامع و معقول که منافع جمعی تاجیکان 
را منعکس کند، به شدت عاجزند. آن ها چون از خود 
برنامه و ابتکاری ندارند، همیشه دنباله رو دیگران اند 
و برای دیگران کار و پیکار می کنند و مفتخرانه در 
تاجیکان  وضعیت  می گیرند.  قرار  دیگران  خدمت 
در افغانستان بحرانی است. آن ها بیش از هر زمان 
دیگری ضرورت به باز اندیشی در وضعیت خود دارند 

میرزایی 

فریبا اکبری 
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وریستان  افغانستان پناهگاه تر
مخالف امریکا نیست

کشور بود، حاال هم در یک مقیاس کوچک تر بخشی 
به  ایاالت متحده است.«  امنیت ملی  ایجاب های  از 
حال  در  امریکا  متحده  ایاالت  کاوش،  آقای  گفته 
حاضر طالبان را مانعی برای مبارزه با جهادیست های 
مخالف امریکا نمی داند و نیز تالش می کند که این 
گروه را در این زمینه با خود هم سو بسازد. به  باور 
اخیر  گفت و گوهای  سیاسی،  مسایل  تحلیل گر  این 
نشان دهنده  طالبان  و  امریکا  استخبارات  مقام های 
این است که تعامل کنونی مقام های امریکا با طالبان 

در مورد رفع تهدیدهای تروریستی است.
سطح  می کنند  تالش  طرف  »دو  می افزاید:  کاوش 
ایمن  این که  رغم  به  کنند.  حفظ  را  موجود  تعامل 
 الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل کشته شده 
مبارزه  زمینه  در  طالبان  با  امریکا  تعامل  است، 
و  ندیده  آسیب  امریکا  مخالف  جهادیست های  با 
با  مبارزه  بخش  در  دوحه  مذاکرات  از  امریکایی ها 
جهادیست های مخالفش از طالبان رضایت داشته اند. 
هرچند از بخش های دیگر توافق نامه دوحه رضایت 
حفظ  را  تعامل  این  که  تالش اند  در  اما  نداشته اند، 

کنند.«
متحده،  ایاالت  نظر  از  که  است  معتقد  او همچنان 
مبارزه با تروریسم در افغانستان ایجاب حضور نظامی 
یا تغییر رژیم را نمی کند و نیز باور دارد که تعامل 
استخباراتی میان امریکا و طالبان به مقیاسی نیست 
که رقیب های امریکا از جمله روسیه و چین را نگران 

بسازد.
این تحلیل گر مسایل سیاسی تعامل امریکا با طالبان 
تازه ای  حرف  طالبان  مخالف  جریان های  برای  را 
درک  قباًل  جریان ها  این  که  می گوید  و  نمی داند 
عالقه ای  ناتو  در  هم پیمانانش  و  امریکا  که  کرده اند 
ایجاد  هدف  به  مسلحانه  مقاومت  از  حمایت  برای 
تغییرات اساسی در افغانستان ندارند و این سند برای 

آنان چیز جدیدی نیست.
پیش از این، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در 
هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
بدل  تروریسم  پایگاه  به  افغانستان  که  گفت  متحد 
و  القاعده  داعش،  مانند  گروه هایی  فعالیت  و  شده 
تحریک طالبان پاکستان در این کشور افزایش یافته 

است.
نیز  پاکستان  و  امریکا  منطقه ای  از هم پیمانان  قطر 
از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریستان 
ابراز نگرانی کرده است. تمیم  بن حمد آل ثانی، به 
تاریخ ۲۹ سنبله، در هفتادوهفتمین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحده، گفت که افغانستان نباید 
به پایگاه گروه های تروریستی و افراطی تبدیل شود. با 
این حال، تاجیکستان، همسایه  شمالی افغانستان، نیز 
از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریستان 
ابراز نگرانی کرده است. سراج الدین مهرالد ین، وزیر 
خارجه تاجیکستان، در مجمع عمومی سازمان ملل 
تبدیل  در حال  به سرعت  افغانستان  که  است  گفته 

شدن به مکان امن تروریستان است.
جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز بارها اعالم کرده 
افغانستان زیر حاکمیت طالبان به پناهگاه امن  که 
جبهه  این  است.  شده  تبدیل  خارجی  تروریستان 
امر توجه  این  به  گفته است، در صورتی که جهان 
سپتامبر   ۱۱ حمالت  نوع  از  دیگری  حادثه   نکند، 

۲۰۰۱ به وقوع خواهد پیوست.

سپتامبر   ۱۱ حادثه  از  پس  امریکا  متحده  ایاالت 
۲۰۰۱ با حضور نظامی و حمایت از نیروهای مخالف 
طالبان، به حاکمیت پنج ساله این گروه در افغانستان 
نقطه پایان گذاشت. این کشور پس از دو دهه حضور 
نظامی در افغانستان، موافقت نامه ای را با طالبان در 
قطر امضا کرد که براساس آن، از کشور بیرون شد 
و طالبان بار دیگر بر کابل حاکم شدند. بر بنیاد این 
موافقت نامه، طالبان به امریکا تعهد داده اند که از خاک 
افغانستان تهدیدی متوجه ایاالت متحده و متحدانش 
نخواهد شد و نیز این گروه به دشمنان امریکا پناه 
نخواهد داد. در سند استراتژی جدید امنیت ملی کاخ 
سفید نیز گفته شده که افغانستان دیگر پناهگاه امن 
تروریستان برای طرح حمله بر امریکا و متحدانش 
و  روسیه  جمهور  رییس  حال،  این  با  بود.  نخواهد 
مقام های ارشد شماری از کشورهای دیگر به شمول 
از  یکی  افغانستان  که  می گویند  قطر  و  پاکستان 

جدی ترین چالش های امنیتی در منطقه است. 
جو بایدن، رییس  جمهور امریکا، در حالی گفته است 
که افغانستان پناهگاه امن تروریستان برای حمالت 
بود  نخواهد  امریکا و متحدانش  برابر  تروریستی در 
ایمن  الظواهری، رهبر  اسد سال  جاری،  که در ۱۱ 
 ۱۱ تروریستی  حمله های  طراح  و  القاعده  شبکه 
دیپلماتیک  مکان های  از  یکی  در   ،۲۰۰۱ سپتامبر 
کابل )شیرپور(، توسط هواپیماهای بی سرنشین این 
کشور کشته شد . پس از کشته شدن ظواهری، ایاالت 
متحده و طالبان، هم دیگر را به نقض توافق نامه دوحه 

متهم کرد ند.
هنگام  در  میزان،   ۲۰ چهارشنبه،  روز  بایدن  جو 
نشر سند استراتژی امنیت ملی امریکا، گفته است 
امن  پناهگاه  دیگر  افغانستان  این سند  براساس  که 
برابر  در  تروریستی  حمالت  طرح  برای  تروریستان 
ایاالت متحده و متحدانش نخواهد بود. او تأکید کرده 
که طالبان به تعهدات شان در امر مبارزه با تروریسم 

پاسخگو ساخته خواهند شد. 
رییس جمهور ایاالت متحده افزوده است، از زمانی 
ضدتروریسم  رویکردهای  شده ،  جدی  تهدیدها  که 
این  تغییر  او  است.  کرده  تغییر  نیز  متحده  ایاالت  
به  بخشیدن  پایان  برای  امریکا  دلیل  را  رویکرد 
طوالنی ترین جنگ این کشور دانسته و تصریح کرده 
است که کشورش مدت ها پیش با کشتن اسامه بن 
الدن و دیگر رهبران کلیدی القاعده به هدف خود در 
اجرای عدالت برای خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر 

دست یافته است.
در سند استراتژی جدید امریکا تاکید شده است که 
این کشور به توان خود در حفظ نبرد علیه القاعده، 
داعش و دیگر نیرو های تروریستی از فراز آسمان ها 
ایمن   بنا بر همین روش  امریکا  مطمین است؛ زیرا 
الظوهری، رهبر القاعده را در کابل از بین برده است. 
در این سند گفته شده است که تهدید تروریستی 
از  پراکنده تر  و  متنوع تر  ایدیولوژیک  نظر  از  امروز 
زمانی است که واشنگتن جنگ علیه تروریسم را در 

افغانستان آغاز کرده بود. 
با این حال والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، 
یا  سیکا  نشست  در  میزان،   ۲۱ پنج شنبه،  روز 
در  آسیا«  در  اعتمادسازی  و  تعامل  »کنفرانس 
یکی   همچنان  »افغانستان  است:  گفته  قزاقستان 
است«  منطقه  امنیتی  چالش های  جدی ترین  از 
ناتو،  و  امریکا  نظامی  دهه حضور  دو  با  نتوانسته  و 

تهدیدهای تروریستی را مستقالنه حل کند.
این  سفارت  باالی  حمله  از  روسیه  جمهور  رییس  
کشور در کابل یادآوری کرده و گفته است که تداوم 
نشان دهنده  افغانستان  در  تروریستی  حمله های 
تهدید جدی تروریسم در این کشور است. به گفته او، 

این تهدید همچنان پابرجا است.
در  روزنامه نگار،  کاوش،  فردوس  حال،  همین  در 
جدید  سند  مورد  در  ۸صبح،  روزنامه  با  صحبت 
»سند  می گوید:  امریکا  ملی  امنیت  استراتژی 
استراتژی امنیت ملی امریکا، نشان می دهد که مبارزه 
با تهدیدات تروریستی در افغانستان همان طوری که 
این  ملی  امنیت  ایجاب های  از  بخشی  گذشته  در 

نیما

آمدن طالبان، کارخانه من از فعالیت باز ماند 
و در حال حاضر تمام آن خانم ها در وضعیت 
بد اقتصادی به سر می برند. طالبان همه روزه 
باالی ما محدودیت بیشتری وضع می کنند و 

روزبه روز نگرانی های ما بیشتر می شود.« 
مریم عالوه می کند: »با آن که طالبان به گونه 
دیگر  و  من  اما  نشده اند،  کارم  مانع  رسمی 
زنان صنعت پیشه در گذشته از سوی نهادها 
می کردیم،  دریافت  کمک  زراعت  ریاست  و 
ضمن  در  است.  شده  قطع  همه اش  حاال  اما 
برسانند.  ضرری  برایم  طالبان  که  می ترسم 
طالبان به یک زبان نیستند. بارها داد از تطبیق 
شریعت اسالمی  می زنند، اما عمل نمی کنند. 
اگر عمل می کردند، باز دختران را اجازه رفتن 

به مکتب و زنان را اجازه کار می دادند.« 
دختر  و  زن  هزاران  مریم  و  شبنم  همانند 
روستایی دیگری که تا پیش از روی کار آمدم 
و  اقتصادی  کارهای  مصروف  طالبان  رژیم 
اکنون در گوشه  بودند،  فعالیت های فرهنگی 
از همه فعالیت های  خانه های خود نشسته و 

اجتماعی و اقتصادی به دور مانده اند. 
زن  حقوق  فعاالن  از  شماری  حال،  این  با 
می گویند که با روی کار آمدن رژیم طالبان 
در کشور، همه حقوق و آزادی های فردی زنان 
سیرت،  ساره  است.  رفته  بین  از  افغانستان 
فعال حقوق زن، در صحبت با روزنامه ۸صبح، 
می گوید: »زنان روستایی تا قبل از حاکمیت 
طالبان به هر نحو ممکن در ساحات مختلف 
کشور در بخش های اجتماعی، فرهنگی، صنایع 
دستی و زراعت اشتراک داشتند و حضور آنان 
در نمایشگاه های تولیدی بیشتر بود. با تناسب 
به وضعیت کنونی که دیده می شود، آنان امید 
به زنده گی روشن تر داشتند. اما متأسفانه این 
خانم ها به فرصت هایی که در گذشته به آن 
ندارند  دسترسی  اکنون  داشتند،  دسترسی 
و فضا برای آنان به شدت تنگ تر شده است. 
در حال حاضر زنان افغانستان در وضعیت بد 

روحی و روانی به سر می برند.« 
لینا محمدی، یکی دیگر از فعاالن حقوق زن، 
هشدار می دهد: »اگر جامعه جهانی توجهی به 
زنان افغانستان نکند، فاجعه ای به بار خواهد 
آمد. خواست ما این است که باید توجه جدی 
این قشر  تا  بگیرد  افغانستان صورت  زنان  به 

جامعه، دوباره به پای خود ایستاد شود.« 
برای  متحد  ملل  سازمان  که  است  گفتنی 
پشتی بانی از زنان روستایی و فعالیت های آنان، 
قطع نامه ای را در دسامبر ۲۰۰۷ تصویب کرد 
که بر اساس آن ۱5 اکتوبر هر سال به نام روز 
جهانی زنان روستایی بزرگ داشت می شود. از 
روستایی  زنان  از  حمایت  منظور  به  روز  این 
و  روستایی  توسعه  در  آنان  نقش  دلیل  به 
ریشه کن  و  غذایی  امنیت  بهبود  کشاورزی، 
ساختن فقر در جهان گرامی داشت می شود. اما 
در افغانستان و همزمان با روی کار آمدن رژیم 
طالبان، خالف دیگر کشورهای جهان، نه تنها 
از زنان حمایت  نمی شود، بلکه طالبان کار و 

آموزش را نیز برای آن ها محدود کرده اند.

میزان  بیست وسوم  جهانی،  تقویم  براساس 
»زنان  جهانی  روز  اکتوبر،   ۱5 با  مصادف 
روستایی« است. از این روز برای همبسته گی 
و حمایت از زنان روستایی در سراسر جهان 
بزرگ داشت می شود. در دو سال اخیر این روز 
زنان  که  می رسد  فرا  افغانستان  در  حالی  در 
کشور اعم از شهری و روستایی از سوی طالبان 
به انزوا کشانده شده و مانند بیست ویک سال 
ادامه تحصیل و کار  از  پیش دوباره تا حدی 
در بیرون از خانه محروم شده اند. هرچند زنان 
دارند،  دولت  به حمایت  نیاز جدی  روستایی 
اما طالبان با تصرف امور دولتی، جدا از این که 
از  را  آنان  بلکه  نکرده ،  زنان  از  هیچ حمایتی 

حقوق اساسی شان محروم نگه  داشته اند.
از  شماری  روز،  این  فرارسیدن  با  همزمان 
زنان روستایی در والیت های پروان و کاپیسا 
می گویند که با تسلط دوباره طالبان بر کشور، 
امید آنان برای رسیدن به آزادی و رفاه از بین 
تسلط  از  پیش  تا  آنان،  گفته  به  است.  رفته 
اندازه  ای امید به زنده گی  طالبان بر کشور تا 
و رشد اقتصادی بهتری داشتند، اما در حال 
چندبرابر  آنان  اقتصادی   مشکالت  حاضر 
نیز  زن  فعاالن حقوق  از  است. شماری  شده 
می گویند که با روی کار آمدن رژیم طالبان، 
همه حقوق و آزادی های فردی زنان افغانستان 

از بین رفته است.
شبنم، یکی از زنان روستایی در والیت پروان 
است. او که در گوشه ای از ولسوالی بگرام والیت 
پروان مصروف کشاورزی است، از وضعیت بد 
اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران روستایی 
روزنامه  با  صحبت  در  شبنم  دارد.  نگرانی 
۸صبح می گوید که هرچند در دو دهه اخیر 
صورت  زیادی  توجهی  روستایی  زنان  به  نیز 
کشور،  بر  طالبان  تسلط  با  اما  بود،  نگرفته 
یافته  افزایش  چند برابر  زنان  این  مشکالت 
است. شبنم می گوید: »در بیست سال گذشته 
هم کمک های هنگفتی به نام زنان روستایی 
واسطه دار  و  زورمند  افراد  جیب  در  اما  شد، 
برای  بود، حداقل  با آن هم خوب  واریز شد. 
زنان یگان کارها در قریه ها صورت گرفته بود. 
مثاًل باغچه های خانه گی و برنامه های آموزشی 
رفته  بین  از  تمامش  اما حاال  برگزار می شد، 
و شاید تا آخر عمر ما با فرزندان ما مصروف 

کار  های شاقه بمانیم.«
گذشته   در  که  افغانستان  در  روستایی  زنان 
اقتصاد  رشد  و  توسعه  در  بارزی  نقش 
فعالیت  از  حاال  داشتند،  خانواده های شان 
باز مانده اند. مریم )نام مستعار( یکی از زنان 
که  او  بود.  کاپیسا  والیت  در  صنعت پیشه 
مسوول کارخانه تولید محصوالت زراعتی بود، 
بر  طالبان  حاکمیت  از  پیش  تا  که  می گوید 
کشور، حدود بیست زن در کارخانه او مصروف 
به سر  اکنون در بی سرنوشتی  اما  بودند،  کار 
زن  بیست  »حدود  می افزاید:  مریم  می برند. 
مصروف  من  زراعتی  کارخانه  در  روستایی 
کار بودند و از آن طریق می توانستند به خوبی 
با  اما  کنند؛  تأمین  را  خانواده شان  مصارف 

از دشمنی تا تعامل؛

بانوان افغان امید را باخته اند

8صبح، پروان

روز جهانی زنان روستایی؛
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یونس نگاه

در برابر افغانستان ادامه دهند. در این روش، تفنگ و 
دیپلماسی همزمان به هدف کنترل و سرکوب تا سرحد 
اثر گذار  گفت وگو  جا  هر  در  می رود.  به  کار  تسلیمی 
نباشد، مثل جنگ های اول و دوم افغان و انگلیس با 
تفنگ و راکت )تنظیم های جهادی و طالب( به جان 
یا  تکراری  که شالق  زمانی  و  بکوبند  افغان ها شالق 
غیرموثر شد، با شاه  شجاع و دیپلماسی به میدان آیند.
و  استقالل طلب  پشتون های  از  دوم  رویکرد 
پاکستان  دولت  با  آنان  است.  بوده  خودمختاری خواه 
به  مهاجرت  طریق  از  عوض  در  و  نکرده  همکاری 
و  خیبرپختون خوا  ساکنان  میان  تبلیغ  افغانستان، 
آن   پشتون نشین  مناطق  کوشیده اند  قبایلی  مناطق 
سوی خط دیورند را بسیج کرده از بدنه پاکستان کاماًل 

جدا کنند یا به خودمختاری داخلی برسانند.
درانی  اسد  و  ختک  اسلم  چون  افرادی  سوم  گروه 
هستند که در دستگاه اداری و نظامی پاکستان صاحب 
قدرت بوده و به پاکستان واحد تعهد داشته اند، ولی 
ارتقای جایگاه سیاسی پشتون ها  برای  در عین حال 
در پاکستان، حل مشکل دیورند و اتحاد افغانستان و 
پاکستان برای ساختن کنفدراسیون تالش می کرده اند. 
ایجاد  برای  پاکستانی ها  را که  این جا، تالش هایی  در 

کنفدراسیون کرده اند، کوتاه مرور می کنیم.

الف( موضع بریتانیا
پاکستانی  روزنامه  مقاله ای که در وب سایت  بر اساس 
ماه جوالی  در  است،  نشر شده  در سال ۲۰۰5  دان 
در  بسیار سریع  تحوالت  ۱۹4۷ مثل جوالی ۲۰۲۱ 
نیز یک  پارسال آن وقت  بود. مثل  حال شکل گیری 
ابرقدرتی  و  واگذار می شد  نیابتی  نیروی  به  سرزمین 
در حال ترک منطقه بود، اما هنگام ترک نیز صالحیت 
تقسیم سرزمین و واگذاری قدرت را نزد خود حفظ 
مضمون  افغانستان  جوالی ۲۰۲۱  ماه  در  بود.  کرده 
آن سیاست بود و در جوالی ۱۹4۷ هندوستان. در آن 
اعالم دولت مستقل  برای  آماده گی ها  ماه که آخرین 
افغانستان  شاهی  حکومت  می شد،  گرفته  پاکستان 
تا مناطق پشتون نشین  قانع سازد  را  بریتانیا  کوشید 
بدهد.  خودمختاری  یا  استقالل  را  هندوستان 
و  بود  صدراعظم  ظاهرشاه،  کاکای  خان،  شاه محمود 
برای جلب حمایت بریتانیا به لندن سفر کرد. اما وزیر 
خارجه بریتانیا گفته بود که ایالت سرحدی شمال غربی 
هندوستان  جداناپذیر  بخش  کنونی(  )پختون خوای 
امر  این  نیز  افغانستان  دولت  سوی  از  قباًل  و  است 
با  خان  شاه محمود  است.  شده  شناخته  رسمیت  به 
نارضایتی آن جا را ترک می کند و دولت افغانستان در 
واکنش، دست به دامان سازمان تازه تاسیس ملل متحد 
می زند و در آن جا در برابر رسمیت پاکستان مخالفت 
قبایلی  مناطق  در  نیروهای جدایی طلب  و  افراد  از  و 
دولت  آگست ۱۹4۷،  تاریخ ۱4  به  می کند.  حمایت 

پاکستان رسماً اعالم موجودیت کرد )پارسال به تاریخ 
۱4 آگست طالبان به دروازه های کابل رسیده بودند( و 
پسان ها طی رفراندمی که هنوز از سوی بیشتر ساکنان 
دو سوی خط دیورند توطیه سیاسی خوانده می شود، 
پاکستان  خاک  به  رسماً  شمال غربی  سرحدی  ایالت 
تالش  از  دست  منازعه  طرف های  اما  گردید.  الحاق 
بر نداشتند. بخشی از تالش ها برای ایجاد کنفدراسیون 

بود.

ب( حمایت ایاالت متحده
در  کنفدراسیون  پی گیر  مبلغان  و  طراحان  از  یکی 
آن سال ها، اسلم ختک بود. آقای ختک، متولد سال 
ایجاد  زمان  در  پشتون خوا،  ایالت  چتراِل  در   ۱۹۰۸
پاکستان از کادرهای شناخته شده در دستگاه اداری 
هند بریتانوی بود. در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرده 
مختلف  ماموریت های  بریتانوی،  هند  بروکراسی  با  و 
سفیر  سال های ۱۹5۷-۱۹5۶  در  او  بود.  داده  انجام 
پاکستان در کابل بوده و برای حل معضل دیورند بین 
افغانستان و پاکستان تالش های بسیار کرده بود. در 
زنده گی نامه اسلم ختک از زبان خود او نقل شده است 
که طرح کنفدراسیون، اول از سوی رهبری پاکستان 
سیاست  و  اردو  از  بخشی  آن  و  نشد  گرفته  جدی 
افغانستان  با  انگلیسی  برخورد  خواهان  که  پاکستان 
بود، در پاسخ به درخواست حمایت از گفت وگوها میان 
پاکستان و افغانستان گفته بود: مساله افغانستان را با 

چند بم استراتژیک حل می کنیم!
اداری  و  نظامی  دستگاه  در  متنفذ  پشتون های  اما 
پاکستان، از تالش خود دست برنداشته و همزمان در 
نزدیک کردن دو کشور البی  برای  و اسالم آباد  کابل 
بودند. در کابل، آن زمان داوودخان صدراعظم  کرده 
و صاحب صالحیت بود. اسلم ختک، گفته است که 
برای نزدیک شدن به داوودخان کوشیده بود نخست 
اعتماد  اول  این  رو  از  کند.  صحبت  او  نزدیکان  با 
شاه ولی خان و شاه محمود خان، کاکاهای داوود را جلب 
کرده و به آنان گفته بود که پاکستان و افغانستان اگر 
بخواهند میان دو کشور قدرت مند هند و شوروی دوام 
بیاورند، باید کنار هم بایستند. بعد از آن با حمایت آن 
دو، به جلب حمایت داوود خان کوشیده بود. به گفته 
اسلم خان، داوود چند مالحظه داشت؛ اول این که او 
باور داشت پاکستان در پی تصرف و الحاق افغانستان 
است و از همین  رو حرف »ا« را که شروع کلمه افغان 
است، در ترکیب نام پاکستان گذاشته اند. دیگر این که 
بدون حمایت یک ابر قدرت، ایجاد کنفدراسیونی که در 
آن دو کشور در مسایل داخلی خود استقالل داشته 
داوود  بسیار،  مذاکرات  از  بعد  نیست.  ممکن  باشند، 
خان توافق کرده بود که اگر ایاالت متحده از این طرح 

حمایت کند، او نیز حاضر به همکاری خواهد بود.
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باستان شناسان می گویند که جنوب هندوکش گذشته 
زمانی  اما  مدنیت ها  است.  داشته  پربار  بسیار  تمدنی 
شکوفا شده اند که این مناطق به شبه قاره هند پیوند 
داشته و آن را با شمال هندوکش )آسیای میانه( پل 
می زده است. اگر نقشه سیاسی منطقه را کنار گذاشته 
به نقشه طبیعی آن نگاه کنیم، کابل حاشیه هند است؛ 
ابرهایش از شبه قاره هند می آید و آب هایش به دامن 
آن سرزمین می ریزد، کوه هایش به آن  سو خمیده و 

وادی هایش به آن دامنه وسیع وصل است.
قصه  نیز  ما  مکتوب  و  غیرباستانی  دوره های  تاریخ 
غزنویان،  است.  هند  با  سرزمین  این  فاصله  و  اتصال 
به  همه  درانی ها  و  تیموری ها  سلجوقی ها،  غوری ها، 
برکت هند صاحب نام و نشان شده بودند. در تاریخ 
نیز هند نقش محوری  افغانستان معاصر  شکل گیری 
و حتا پررنگ تر از خود این سرزمین داشته است. در 
اولین روزهای تشکیل پادشاهی احمدشاه ابدالی، یکی 
از تعیین کننده ترین اتفاقات، رسیدن مالیات پیشاور و 
اصلی  کارکتر  نیز،  آن  از  و پس  بود  قندهار  به  کابل 

داستان دوره احمدشاه، هند بود.
در تاریخ نوشته شده است که در زمان تشکیل حکومت 
احمدشاه در قندهار، کابل و پیشاور توسط یک حاکم 
سراج التواریخ،  در  می شد.  اداره  خان(  ناصر  )نواب 
رسیدن بیست و شش کرور روپیه از مالیات پیشاور و 
کابل به قندهار، در روزهای نخست شکل گیری دولت 
یزدان«  اتفاق حسنه و »عطای حضرت  احمدشاهی، 
با هند خیلی  افغانستان  خوانده شده است. مجاورت 
بوده  ارزش مند  یزدانی  عطای  به راستی چون  وقت ها 
به  بار  شیطانی  و  دردناک  وضعیت  آن،  از  دوری  و 
می آورده است. زمانی که بریتانیا در فتح این حاشیه 
هند ناکام ماند، تا جایی که توانست از آن برید و باقی 
از  کشید.  زندان  به  سیاسی  فرضی  پشت خط  به  را 
باز مانده و دچار  از تحرک  بعد کشور ما  به  آن زمان 
پوسیده گی شده است. زشت ترین اتفاقات این دوران، 
از پادشاه گردشی های هر روزه و بی پایان تا جنگ های 
داخلی، از گرسنه گی و فقر دوام دار تا بی بضاعتی علمی 
رانده  این  به  به نحوی  همه  سیاسی  عقب مانده گی  و 

 شدن از هند و انزوای جغرافیایی ارتباط می گیرد.
این قصه فصل، حداقل دو روایت گر داشته است. یکی 
ما که این  طرف دیوار خود را در مالکیت بخش هایی از 
شبه قاره شریک می بینیم، کسانی از ما بر بخش هایی 
از سرزمین پاکستان دعوای مالکیت دارند و دسترسی 
به بحر هند و داشتن راه تجاری به هندوستان و فراتر 
از آن را حق طبیعی خود می دانیم و دیگری آنانی که 
آن  سوی دیوار در خود شبه قاره زنده گی می کنند و 
مادر  آغوش  از  گریزان  و  یاغی  بخش  را  ما  سرزمین 
)هند و پاکستان( می دانند، برای تصاحب و برگشتاندن 
آن رنج ها می کشند و توطیه ها می چینند. آنان نیز این 

دیوار را مانع رشد منطقه می دانند و معتقدند که حق 
مالکیت و همسایه داری، راه و ترانزیت دارند و باید این 
خاک ناهموار و آشوب زده »مدیریت« شود و آرام گردد 
تا شبه قاره به آسیای میانه وصل شود و نیروی کار و 

کاال بین این دو منطقه بزرگ به حرکت در آید.
مانع  و  جعلی  کشور  یک  پاکستان  سوی،  این  در 
پربرکت  شبه قاره  و  گرم  آب  به  افغانستان  اتصال 
خوانده می شود و از آن  سوی، پاکستان خود را نیمه 
و  سرزمین  این  مستحق تِر  و  قدرت مندتر  بزرگ تر، 
غوری  را  راکت هایش  نام  می داند.  مشترک  گذشته 
گروه های  و  سیاست مداران  با  و  می گذارد  غزنوی  و 
سیاسی افغانستان چون برادر بزرگ و حامی برخورد 
می کند. وضعیت نمادین ۱5 آگست ۲۰۲۱ که گروهی 
و  می رفتند  کابل  به  ارگ  تصاحب  برای  پاکستان  از 
از آن جا، حکومت را ترک کرده به اسالم آباد  جمعی 
نگاه  نیز  و  پاکستان  جایگاه  به روشنی  می بردند،  پناه 

حاکمان آن کشور را به سرزمین ما آشکار ساخت.
ذکر  با  و  کرده اند  درک  را  وضعیت  افغانستان  مردم 
این که کشور ما صوبه پنجم پاکستان شده، نارضایتی 
خود را از سیاست پاکستان ابراز می کنند؛ اما پاکستان 
این  سوی  تا کنون به طور رسمی ادعای سرزمینی به 
خط دیورند نکرده و نگفته است که ما افغانستان را 
صوبه پنجم می سازیم، بلکه پالیسی پی گیر و پخته ای 
را برای هموار کردن این سرزمین به  روی سیاست و 

تجارت خود تعقیب کرده  است.
جنرال اسد درانی در مصاحبه ای با افغانستان انترنشنل، 
و  افغانستان  رابطه  و  دیورند  مورد خط  در  به تازه گی 
آورده  زبان  به  واضح  اما  کوتاه  جمله  چند  پاکستان 
است. او گفته است که پاکستان از ظاهرشاه، کرزی 
و طالبان خواهان رسمیت مرز دیورند شده که به نظر 
درانی می گوید که  اسد  است.  بوده  او کاری مسخره 
مرز دیورند یک چیز مسخره است )یعنی باید وجود 
نداشته باشد(. او می گوید که بین باشنده گان دو طرف 
»نباید اختالف خلق کنیم« و مرز کنفدراسیون هم »به 
ساکنان دو طرف تعلق دارد«. از این طریق، پاکستان به 
بازار آسیای میانه و مسیر انتقال لوله های انرژی دست 
می یابد. او از سودی که افغانستان از این کنفدراسیون 
اگر  ولی  نگفت،  چیزی  گفت وگو  آن  در  برد،  خواهد 
این  ساکنان  دسترسی  احتماالً  می پرسید،  خبرنگار 

سوی خط دیورند به بازار پاکستان را یاد می کرد.
با شنیدن سخنان اسد درانی، سوابق بحث کنفدراسیون 
بین افغانستان و پاکستان را جست وجو کردم و متوجه 
شدم که در پاکستان، میان پشتون های صاحب قدرت 
و  جدی  بحث  کنفدراسیون  پاکستان،  به  متعهد  و 
تاریخی بوده است. در واقع در پاکستان سه رویکرد 
نسبت به مساله دیورند و افغانستان وجود داشته است. 
این رویکردها، رویکرد جنرال های قدرت مند  از  یکی 
غیرپشتون است که تالش داشته اند سیاست بریتانیا را 

آیا کنفدراسیون پاک - افغان دست یافتنی است؟
در واقع در پاکستان سه رویکرد نسبت به مساله دیورند و افغانستان وجود داشته است. یکی از این رویکردها، رویکرد جنرال های قدرت مند غیرپشتون 
است که تالش داشته اند سیاست بریتانیا را در برابر افغانستان ادامه دهند. در این روش، تفنگ و دیپلماسی همزمان به هدف کنترل و سرکوب تا سرحد 

تسلیمی به  کار می رود. در هر جا گفت وگو اثر گذار نباشد، مثل جنگ های اول و دوم افغان و انگلیس با تفنگ و راکت )تنظیم های جهادی و طالب( به جان 
افغان ها شالق بکوبند و زمانی که شالق تکراری یا غیرموثر شد، با شاه  شجاع و دیپلماسی به میدان آیند.
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ورزش

مخفی  عضو  یک  حیدری،  حوا  کابل:  ۸صبح، 
نیروهای کماندوی نظام پیشین افغانستان، می خواهد 
در مبارزات هنرهای رزمی مختلط یا »ام ام اِ« اشتراک 

کند.
سایت خبری صدای امریکا روز چهارشنبه، ۱4 اکتبر، 
در  خواهرش  سه  با  حیدری  که  است  داده  گزارش 
یک آپارتمان دوخوابه در اسپوکین واشنگتن زنده گی 

می کند.
»من  است:  گفته  امریکا  صدای  به  حیدری  حوا 
می خواهم یک مبارز ام ام اِ بشوم و با دیگران در رینگ 

مبارزه کنم.«
زن  نخستین  جایگاه  تا  است  تالش  در  حیدری 
افغانستان را که در مبارزات هنرهای رزمی مختلط 

اشتراک می کند، به خود اختصاص بدهد.
تبعیض  با  خود  نظامی  شغل  در  که  است  گفته  او 
جنسیتی زیادی از سوی مردان مواجه بوده است. به 
گفته او، اکنون برای دنبال کردن هدف جدید خود از 

آزادی کامل برخوردار است.
به باور حیدری، در افغانستان افراد زیادی هستند که 
به زنان می گویند شما باید در خانه بمانید؛ چون در 
بیرون از خانه کار کرده نمی توانید. او گفته است: »به  
همین دلیل، من می خواهم به آن ها نشان دهم که 

زنان می توانند در این مبارزات نیز اشتراک کنند.«
از  بسیاری  افغانستان،  بر  طالبان  تسلط  از  پس 
از  موجی  به  تا  شده اند  مجبور  کشور  شهروندان 
به ویژه  غربی  کشور های  به  که  بپوندند  مهاجرانی 

امریکا پناه  برده اند.

یک زن عضو کماندوی 
پیشین افغانستان 

می خواهد در مبارزات 
»ام ام اِ« اشتراک کند

ایاالت متحده نیز از کنفدراسیون حمایت کرده و 
کمک های توسعه ای قابل توجه را وعده سپرده بود. 

تعهدات عمده امریکا از این قرار بوده است:
۱( توسعه بندر کراچی؛
۲( توسعه بندر گوادر؛

۳( تمدید خط آهن از لندی کوتل تا جالل آباد؛
4( تمدید خط آهن از چمن تا قندهار؛

5( مساعدت پنج هزار لوکوموتیف و 5۰۰ واگن برای 
خط آهن کنفدراسیون افغانستانـ  پاکستان.

ظاهر شاه و داوود خان برای مذاکره بر سر جزییات 
طرح به پاکستان سفر کرده و سکندر میرزا، رییس 
صدراعظم  سهروردی،  شهید  حسین  و  جمهور 

پاکستان، از کابل دیدار کرده بودند.
این روند به زودی متوقف شد. در سفری که داوود 
خان به کراچی داشت، از روی قایقی به سوی هیات 
گلوله فیر شد و اسلم ختک زخم برداشت. این طرح 
دشمنان داخلی و خارجی بسیار داشته است. هند، 
پاکستانی  اتحاد جماهیر شوروی، آن عده جنراالن 
که تصور می کردند تصاحب افغانستان و مدیریت آن 
با »بم باران استراتژیک« به صرفه تر از کنفدراسیون 
خیبرپختون خوا  استقالل  که  پشتون هایی  و  است 
را  افغانستان  به  آن  الحاق  یا  قبایلی  مناطق  و 
می خواستند، همه از متهمان کارشکنی در برابر آن 

طرح هستند.

د( توسل به بم های استراتژیک
در اکتوبر ۱۹5۸، بعد از چندین ماه بحران سیاسی 
خان  ایوب  پاکستانی  مشهور  جنرال  پاکستان،  در 
این  اردوی بومی  اولین رییس  که در سال ۱۹5۱ 
کشور شده بود،  قدرت را به دست گرفت و اولین 
طریق  از  که  شد  پاکستان  دولت  نظامی  رییس 
کودتا به قدرت می رسید. اتکا بر بم استراتژیک در 
اسلم ختک  است.  نقل شده  او  از  افغانستان،  برابر 
گفته است که در سال ۱۹5۶ صدراعظم پاکستان، 
به  را  کشورش  بلندپایه  مقام های  سهروردی، 
جلسه ای دعوت کرد تا روی مساله افغانستان بحث 
کنند. جنرال ایوب خان که رییس اردو بود، با لحن 
انگلیس مآبانه گفته بود: »مساله افغان؟ مساله افغان 
چیست؟ مقداری بمباران استراتژیک و تهاجم زرهی 
یک باره و برای همیشه حلش خواهد کرد!« به قدرت 
رسیدن او، می تواند علت اصلی پایان یابی تالش های 
سیاسی برای ایجاد کنفدراسیون بوده باشد. پس از 
آن، پاکستان برای بیش از نیم قرن مشغول تالش 
استراتژیک  بم های  طریق  از  افغانستان  اداره  برای 
افغان  جنگ جویان  از  نسل  چند  آنان  است.  بوده 
را در خاک خود تربیت و حداقل سه دوره جنگ 
ویرانگر را در این سرزمین تمویل و حمایت کردند. 
مدارس و نیروهای محافظه کار مذهبی منبع اصلی 
تهیه بم های استراتژیک در اختیار پاکستان بوده اند. 
طالبان با لشکر نیروهای تکفیری و جهادی خود در 
این سه دهه تصویر وحشتناکی از بم های استراتژیک 
آن کشور را به نمایش گذاشته اند. اما در حاشیه این 
جریان، همواره صداهایی از برخی حلقات پاکستانی 

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، 
بسیاری از شهروندان کشور مجبور 

شده اند تا به موجی از مهاجرانی 
بپوندند که به کشور های غربی به ویژه 

امریکا پناه  برده اند.

حکومت مستقر در کابل باید بر این سرزمین حاکم باشد و نظم و امنیت را در سراسر کشور به  وجود آورد تا پاکستان به بازار 
افغانستان و آسیای میانه کاال عرضه کند و لوله های نفت و گاز از شمال به جنوب بدون مانع، برای تولید کاال و عرضه خدمات، 

انرژی و سرمایه انتقال دهد.

برای ایجاد کنفدراسیون شنیده می شده است. در 
مجاهدین  که  زمانی  نجیب،  دولت  سقوط  آستانه 
از  نیز  بودند،  ساخته  موقت  حکومت  پیشاور  در 
در  مورد  این  در  سخنی  حکمتیار  گلبدین  زبان 
رسانه ها نقل شده بود و با توجه به موقعیت آقای 
حکمتیار، آن سخنان را انعکاس صدای حلقاتی در 
اردو و استخبارات پاکستان تعبیر کرده بودند. در آن 
سال ها جنرال اسد درانی مدتی )۱۹۸۸ و ۱۹۸۹( 

رییس آی اس آی بود.
هیات  از  متفاوت  موضع  در  درانی  اسد  نیز  اکنون 
حاکم در راولپندی و اسالم آباد سخن می گوید و در 
واقع از طیفی نماینده گی می کند که ضمن تعهد 
به پاکستان، خواهان برداشتن یا کم رنگ سازی خط 
دیورند هستند. او در گفت وگوی تازه اش سیم کشی 
انجام  گذشته  دهه  یک  در  پاکستان  که  را  مرزی 
داده است، خطا و به ضرر منطقه خواند. آقای درانی 
اردو  تقاعد، در  تا زمان  لیسه  از  فراغت  از  بعد  که 
دو  هر  در  داشته،  فعالیت  پاکستان  استخبارات  و 
جنگ مهم ۱۹۶5 و ۱۹۷۱ هند و پاکستان جنگیده 
و دوران تقاعدش را نیز در پست های مهمی چون 
سفارت سپری کرده است. حتماً اکنون نیز از روابط 
برخوردار  کشور  آن  استخبارات  و  اردو  با  گسترده 
است و سخنانش می تواند صدای طیفی از جنراالن 
از  به خصوص  باشد،  کشور  آن  سیاست مداران  و 
این جهت که اردو و استخبارات پاکستان به شکل 
نقش  و  می شوند  اداره  پدرخوانده گی  و  مافیایی 

متقاعدان در آن ها بسیار پر رنگ است.

ه( ویژه گی های کنفدراسیون
درانی  اسد  چون  کسانی  که  کنفدراسیونی 
متاسفانه،  دارد؟  خصوصیاتی  چه  می خواهند، 
خبرنگار افغانستان انترنشنل در آن مصاحبه سخن 
از  و  نگرفت  را جدی  درانی در مورد کنفدراسیون 
او توضیح نخواست که آیا طالبان چنین ماموریتی 
هموار  کنفدراسیون  ساختن  برای  را  راه  یا  دارند 
پاکستانی ها  که  کنفدراسیونی  آن  و  می کنند 
درک  برای  من  بود؟  خواهد  چگونه  می خواهند، 
موضع او در این جا به بخش های دیگر آن مصاحبه و 
نیز مقاله ای که آقای درانی با عنوان »تصمیم گیری 
استراتژیک در پاکستان« برای انستیتوت مطالعات 

استراتژیک اسالم آباد نوشته است، اتکا می کنم.
سه  استراتژیک  تصامیم  برای  مقاله اش  در  درانی 
ویژه گی اصلی قایل شده است: اول( این که تصامیم 
اساسی و تعیین کننده در واکنش به یک تحول که 
بیشتر مواقع غیرمنتظره است، گرفته می شود. دوم( 
اتخاذ  تصمیم گیری  در حلقه کوچک  تصامیم  این 
تغییرناپذیر  و  قطعی  تصامیم  این  سوم(  می شود. 
نیستند، بلکه با پیشرفت اوضاع در آن تعدیالت و 
اصالحات الزم وارد می شود. او از تصمیم ضیا الحق 
برای حمایت از مجاهدین مثال می آورد و می گوید 
که با تهاجم شوروی به افغانستان، پاکستان با اتفاقی 
بود.  نیاز  حیاتی  تصمیم گیری  به  که  شد  روبه رو 
جنرال ضیا در حلقه کوچک مشاورانش این تصمیم 
حیاتی را گرفت و فیصله شد که از »مقاومت« مردم 
افغانستان علیه شوروی حمایت استخباراتی شود. 
فرا  غربی اش  متحدان  و  امریکا  اوضاع،  پیشرفت  با 
رسیدند، بعد هزاران جهادی از کشورهای اسالمی 
سرازیر شدند که کشورهای مبدأ از آمدن آنان شاد 
بودند و احساس می کردند از شرشان خالص خواهند 
جنگ جویان  که  بود  خرسند  نیز  پاکستان  و  شد 
حال  عین  در  گرفته اند.  قرار  اختیارش  در  رایگان 
جنگ جویان خارجی از داشتن میدان تمرینی که 
در آن پخته شده و برای جنگ های بعدی در کشور 
خود آماده می شوند، خشنود بودند. این تازه واردان 

شد.  پاکستان  اصلی  تصامیم  در  تعدیالتی  باعث 
نیروهای سیاسی و نظامی مختلف آمدند و رفتند، 
اتحادهایی شکل گرفت و از هم پاشید ، اما اهداف 

اصلی تغییر نکرد ، از جمله این اهداف:

۱( خروج نیروهای خارجی )در زمان جهاد، عساکر 
شوروی و در بیست سال گذشته نیروهای غربی( از 
افغانستان یکی از اهداف اصلی پاکستان در نیم قرن 
گذشته بوده است. درانی در آن مقاله اش از این هدف 
یاد کرده و در مصاحبه اخیرش نیز گفته است که 
»اگر نیروهای خارجی، از هر کشوری، در افغانستان 
وجود داشته باشد، ما به مشکل مواجه می شویم.« 
پاکستان تنها حضور نیروهای خارجی غیرپاکستانی 
بلکه هر گونه  افغانستان مشکل نمی پندارد،  را در 
افغان ها  ویژه  رابطه  و  افغانستان  در  خارجی  نفوذ 
این  از  با کشورهای دیگر، مشکل ساز می خواند.  را 
اهداف  از  افغانستان،  خارجی  سیاست  کنترل   رو 
استراتژیک پاکستان است و ساختن کنفدراسیون 

نیز به همین هدف دنبال می شود.

این سرزمین  بر  باید  ۲( حکومت مستقر در کابل 
حاکم باشد و نظم و امنیت را در سراسر کشور به 
 وجود آورد تا پاکستان به بازار افغانستان و آسیای 
میانه کاال عرضه کند و لوله های نفت و گاز از شمال 
عرضه  و  کاال  تولید  برای  مانع،  بدون  جنوب  به 

خدمات، انرژی و سرمایه انتقال دهد.

۳( ناسیونالیسم و ملی گرایی در افغانستان سرکوب 
شود. افغانستانی که در آن هویت ملی مهم باشد، 
در تقابل با سیاست پاکستان قرار می گیرد و برنامه 
کنفدراسیونی که اسالم آباد می خواهد، خنثا می شود. 
با  پاکستان  و  است  استقالل طلب  ناسیونالیسم 
استقالل افغانستان مشکل دارد. از همین  رو، طالبان 
که به گفته اسد درانی صدچند نسبت به حاکمان 
قانون  ملی،  سرود  بیرق،  بهتر ند،  جمهوری  دوره 
اساسی، زبان فارسی، جشن نوروز و دیگر نمادهای 
و  می کنند  سرکوب  را  افغانستان  استقالل  و  ملی 
در عوض هویتی برای کشور می تراشند که کشور 
اسالم.  است:  شده  ایجاد  آن  بر مبنای  پاکستان 
مسلمانان  از حقوق  با شعار حفاظت  که  پاکستان 
شبه قاره هند ایجاد شد، هویت ملی اش را کوشیده 
اسالم آباد  را  پایتختش  کند.  بنا  شعار  آن  بر  است 
نام گذاشته، دولتش را جمهوری اسالمی پاکستان 
خوانده، هزاران مدرسه ایجاد کرده و سال ها است 
که قرارداد پروژه های جهادی و جهادپروری را طرح 
و  کنفدراسیون  استراتژی  اجرا می کند. طراحان  و 
بم استراتژیک هر دو در پاکستان تصور می کنند، 
مردم افغانستان را که سنتی و باورمند به ارزش های 
اسالمی اند، با این طرح می توانند از هویت ملی خالی 
تازه ای  هویت  صاحب  اسالم آباد  محور  بر  و  کرده 
سازند که در آن خط دیورند رنگ ببازد و حرکت 
کاال و انسان از اطراف دریای سند تا آن سوی دریای 

آمو با مانعی روبه رو نشود.
نظر  اختالف   و  افغانستان  و  پاکستان  بین  تنش 
راه  در  جدی  مانعی  تنش ها،  این  عوامل  سر  بر 
انکشاف هر دو کشور است. افغانستان بدون اتصال 
بازار بزرگ شبه قاره هند و از آن طریق به آب  به 
با  پاکستان که  برسد.  ثبات  به  نمی تواند  و جهان، 
همسایه بزرگش هند روابط خصمانه دارد، تا زمانی 
که افغانستان انکشاف نیافته، درگیر جنگ و بدون 
راه در شمال غربش افتاده باشد، به ثبات و انکشاف 
دست نخواهد یافت. اما، آیا ساختن کنفدراسیون با 
تحمیل و مارش طالبان قرون وسطایی برای زدودن 

هویت افغانستان، دست یافتنی خواهد بود؟

آیا کنفدراسیون...
از صفحه ۶
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ارتش آزادی بخش بلوچ رییس پیشین دادگاه ایالت بلوچستان پاکستان را کشت
ارتش آزادی بخش بلوچ )بی ال ای( مسوولیت ترور رییس پیشین دادگاه شریعت پاکستان و دادگاه عالی ایالت بلوچستان را 
برعهده گرفته است. آزاد بلوچ، سخنگوی ارتش آزادی بخش بلوچ، روز جمعه، ۱4 اکتوبر، با نشر بیانیه ای گفته است که نیروهای 

آنان محمد نور مسکانزهی، رییس پیشین دادگاه شریعت پاکستان و دادگاه عالی ایالت بلوچستان را کشته اند.
در بیانیه آمده است که محمد نور مسکانزهی روز جمعه، ۱4 اکتوبر، در منطقه خاران بلوچستان از سوی نیروهای آنان کشته 
شده است. او افزوده است که مسکانزهی از اهداف دست  اول آنان بوده است. این در حالی است که پیش از این ارتش آزادی بخش 

بلوچ مسوولیت سقوط چرخ بال نظامی ارتش پاکستان را برعهده گرفته بود.

مقابله با بحران انرژی در اروپا؛ آلمان ذخایر گازی 
خود را تکمیل کرد

انفجار در معدن زغال سنگ در ترکیه؛ 
۱۴ تن کشته شده و ۴۹ تن زیر آوار گیر مانده اند

رده بندی بهترین دانشگاه های جهان؛
 دانشگاه آکسفورد برای هفتمین سال متوالی 

در صدر قرار گرفت

بیش از ۵۰۰ جسد از یک شفاخانه در ایالت پنجاب 
پاکستان کشف شد

کوریای شمالی: در برابر هر نوع تحریک نظامی اقدام  
متقابل و قاطع می کنیم

موشک  یک   شلیک   از  جنوبی  کوریای  آن که  از  پس 
از سوی کوریای شمالی  این کشور  میان برد به آب های 
خبر داد، اکنون سخنگوی ارتش کوریای شمالی هشدار به 
تهدید بالمثل در صورت اقدامات تحریک آمیز داده است.

به گزارش رویترز، سخنگوی ارتش کره شمالی که نامش 
است:  گفته  اکتبر،   ۱4 جمعه،  روز  است،  نشده  فاش 
»واحدهای خط مقدم ارتش روز جمعه برای ارسال یک 
هشدار واضح به تحریک مکرر دشمنان در بعضی مناطق، 

شلیک توپخانه ای انجام دادند.«
در این بیانیه آمده است: »در آینده نیز ارتش ما هرگز 
را در شبه  نظامی  داد که دشمنان تنش  نخواهد  اجازه 
جزیره کوریا تحریک کنند، بلکه اقدامات متقابل نظامی 

کامل و قاطع را انجام خواهند داد.«
کوریای شمالی روز جمعه نیز هواپیماهای جنگی خود را 
نزدیک  مرز با کوریای جنوبی به پرواز درآورد و در مواردی 

درگیری هم به ثبت رسید.
شلیک  که  کرد  اعالم  شلیک ها  از  پس  جنوبی  کوریای 

توپخانه ای این کشور تمرین عادی و  مشروع است.

اخیراً و پس از مانور های مشترک  نظامی میان امریکا و 
یافته  افزایش  کشور  سه  میان  تنش ها  جنوبی،  کوریای 

است.

تایمز  جهانی  دانشگاه های  ساالنه  رتبه بندی  براساس 
دانشگاه   ،)Times Higher Education )THE یا 
برترین  در صدر  متوالی  سال  هفتمین  برای  آکسفورد 

دانشگاه های جهان قرار گرفته است.
براساس این رتبه بندی که روز جمعه، ۱4 اکتوبر، انجام 
ایاالت  هاروارد  دانشگاه  آکسفورد،  از  پس  است  شده 
آن  از  پس  و  دارد  قرار  دوم  جایگاه  در  امریکا  متحده 
قرار  پنجم  رتبه  در  که سال گذشته  کمبریج  دانشگاه 

داشت، به رده سوم صعود کرده است.
به جز آکسفورد و کمبریج، امپریال کالج لندن سومین 
دانشگاه برتر بریتانیایی به شمار می رود که در رتبه دهم 

قرار گرفته است.

بربنیاد گزارش ها، دولت آلمان اعالم کرده است که 
قابل  به حد  این کشور در حال حاضر  ذخایر گازی 
مورد  این  در  نگرانی ها  از  بسیاری  و  رسیده  توجهی 

مرفوع شده است.
رسانه های بین المللی روز جمعه، ۱4 اکتوبر، به نقل از 
وزارت اقتصاد آلمان گزارش داده اند که ذخایر گازی 
به  و  رفته  فراتر  درصد   ۹5 مرز  از  امروز  کشور  این 

۹5.۱4 درصد رسیده است.
در بیانیه وزارت اقتصاد آلمان آمده است: »با وجود 

در پی وقوع یک انفجار در معدن زغال سنگ در شمال 
ترکیه، دست کم ۱4 تن کشته شده  و ده ها تن دیگر در 

این معدن گیر مانده اند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این انفجار شام 
روز جمعه، ۱4 اکتبر، در یک معدن زغال سنگ در والیت 

بارتین شمالی ترکیه رخ داده است.
شمار زخمیان این رویداد تاکنون ۲۸ تن گزارش شده 

است.
هرچند مقام های ترکیه در مورد شمار گیرمانده ها چیزی 
نمی گویند، اما رسانه ها گزارش داده اند که دست کم 4۹ 

تن در ۳۰۰ تا ۳5۰ متری زیر زمین گیر مانده اند.
مقام های ترکیه می گویند که عملیات نجات ادامه دارد و 

تاکنون شماری را نتوانسته اند بیرون بکشند.
نشانه های  که  گفته  ترکیه،  انرژی  وزیر  دونمز،  فاتح 
در  میتان  گاز  از  ناشی  انفجار  که  می دهد  نشان  اولیه 

زغال سنگ بوده است.
این انفجار در حالی رخ داده است که دست کم ۱۱۰ تن 
در این معدن مشغول کار بودند و به دلیل گیر ماندن 
شمار زیادی از کارگران معدن، آمار تلفات ممکن افزایش 

یابد.

از  از 5۰۰ جسد  بیش  که  است  آن  از  حاکی  گزارش  ها 
یک شفاخانه در شهر ملتان ایالت پنجاب پاکستان کشف 

شده است.
 ۲۱ پنج شنبه،  روز  اجساد  این  که  می رسانند  گزارش ها 
ایالت  ملتان  شهر  در  »نشتر«  شفاخانه  سقف  از  میزان، 

پنجاب پاکستان کشف شده است.
و  شدن  پوسیده   دلیل  به  اجساد  این  که  می شود  گفته 

پخش بوی به اطراف این شفاخانه، کشف شده اند.
اما گفته  این اجساد مشخص نشده است؛  تاهنوز هویت 
و  قمیس  که  آن ها  پوشش  نوع  به  توجه  با  که  می شود 
آن ها  که  می رود  احتال  است،  بلوچی  بزرگ  تنبان های 

متعلق به بلوچ های پاکستان باشند.
فعاالن بلوچ در پاکستان می گویند که احتمال دارد این 
به گفته  باشند که  بلوچی  به گم شده گان  اجساد مربوط 
آن ها توسط دستگاه اطالعاتی و ارتش پاکستان ربوده و 

سپس کشته شده باشند.
دولت پاکستان مدعی شده است که زمان زیادی از آوردن 
این اجساد به شفاخانه برای انجام آزمایشات طبی سپری 
با  پشتون  و  سند  بلوچ،  سیاسی  فعاالن  اما  است؛  شده 

لوییز ریچاردسون، معاون دانشگاه آکسفورد، در بیانیه ای 
همکارانم  و  »من  است:  گفته  نتایج  این  به  پیوند  در 
بسیار خوشحال هستیم که برای هفتمین سال متوالی 
انتخاب شد.  دانشگاه جهان  برترین  به عنوان  آکسفورد 
خارق العاده  مردان  و  زنان  مدیون  من  همه،  از  بیش 
آکسفورد هستم که تحقیقات و تدریس آنان همچنان 
تخیل ما را تحریک می کند. من افتخار می کنم که با 

آنان کار می کنم.«
همچنان  امریکا  امسال  فهرست  در  که  است  گفتنی 
پرنماینده ترین کشور از نظر برترین دانشگاه های جهان 
است که هفت مقام از ۱۰ رتبه نخست و همچنان 5۸ 
رتبه از ۲۰۰ دانشگاه برتر را به خود اختصاص داده است.

گازی  ذخایر   ،۱ نورداستریم  طریق  از  واردات  قطع 
سریع تر از حد انتظار پر شده است.«

این در حالی است که آلمان پیش از آغاز درگیری ها 
میان روسیه و اوکراین همانند بسیاری از کشورهای 
انرژی روسیه داشت و  اروپایی، وابسته گی زیادی به 
تامین  این کشور  از  را  گاز خود  درصد  از 55  بیش 

می کرد.
کار،  این  انجام  برای  آلمان  دولت  که  است  گفتنی 
در  صرفه جویی  منظور  به  را  اقدامات  از  مجموعه ای 
به  آن ها می توان  میان  از  پیش گرفت که  در  منابع 
افزایش استفاده از زغال سنگ، کاهش مصرف انرژی 
در ساختمان های دولتی و عمومی و ارایه مشوق هایی 
اشاره  و کسب وکارها  مصرف شرکت ها  کاهش  برای 

کرد.
 ۱.5 ویژه  بودجه  یک  اختصاص  این،  با  همزمان 
میلیارد یورویی برای خرید گاز طبیعی مایع به منظور 
اطمینان از امکان عرضه آن، از دیگر راهکارهای اتخاذ 

شده توسط دولت آلمان بوده است.

توجه به پوشش اجساد و تعداد آن ها، این ادعای دولت 
پاکستان را کذب و سرپوشی بر آن چه آن ها جنایت ضد 
بشری نهاد های نظامی و اطالعاتی این کشور می خوانند، 

دانسته اند.
داکتران و دانش جویان طبی شفاخانه مذکور در کنفرانسی 
برگزار  اجتماعی  در شبکه های  موضوع  این  مورد  در  که 

شده بود، این ادعای دولت پاکستان را تکذیب کرده اند.
زمان  طول  در  که  گفته اند  دانش جویان  و  داکتران  این 
تحصیل و کارشان در این شفاخانه، ندیده اند که بیش از 

یک یا دو جسد برای آزمایش به آن جا آورده شده باشد.
آزمایشات  برای  که  اجسادی  افزوده اند  همچنان  آن ها 
نزد  مشخصات شان  شده اند،  آورده  شفاخانه  این  در 
سازمان های مربوطه ثبت شده است؛ اما این سازمان ها در 
مورد پیدا شدن این 5۰۰ جسد سکوت و به گفته آن ها 

تنها به بیانیه  دروغین بسنده کرده اند.
کشف اجساد در پاکستان بی پیشینه نیست. پیش از این 
ایالت  توتک خضدار  منطقه  در  میالدی  سال  ۲۰۱4  در 
بلوچستان نیز یک گور دسته جمعی که ۱۶۸ جسد در آن 

دفن بود، کشف شده بود.


