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رهبری طالبان به تازه گی فرمانی را صادر کرده که بر مبنای آن جنگ جویان 
این گروه و کارمندان اداره های ملکی در والیت پنجشیر حق استفاده از 

گوشی های هوشمند را ندارند. جنگ جویان طالبان اما در کنار کارمندان ملکی 
ادارات دولتی، به باشنده گان این والیت نیز اجازه نمی دهند که از گوشی های 

هوشمند و دوربین دار استفاده کنند. افراد طالبان در ایست های بازرسی 
باشنده گان محل را تالشی می کنند و گوشی های هوشمند و دوربین دار آنان را 

می گیرند و در مواردی می شکنند.

طالبان بر اعمال شان پرده 
می اندازند
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تجلیل از روز زبان اوزبیکی 
در کابل؛  

از اطالعات و فرهنگ 
و دفتر حنفی کسی 

حضور نداشت 
فرهنگیان،  از  شماری  کابل:  ۸صبح، 
نویسنده گان و شاعران در کابل بدون حضور 
زبان  ملی  روز  از  طالبان  رسمی  مقام های 

اوزبیکی تجلیل کردند.
روز  که  اوزبیکی  زبان  از  تجلیل  محفل  در 
میان  از  شد،  برگزار  میزان،   ۲۹ جمعه، 
طالبان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مقام های 
اوزبیک تبار  معاون  دفتر عبدالسالم حنفی،  و 
ریاست الوزرا، با وجود ارسال دعوت نامه کسی 

حضور نداشته است.
نقیب اهلل عبید، مسوول نهاد فرهنگی اوزگریش 
و از برگزار کننده گان این برنامه می گوید که 
در قانون اساسی آینده، زبان اوزبیکی باید به 
حیث یکی از زبان های ملی کشور به رسمیت 

شناخته شود.
او  می افزاید که وزارت های تحصیالت، معارف و 
فرهنگ طالبان باید به گونه هماهنگ در زمینه 

رشد زبان اوزبیکی کار کنند.
اشتراک کننده گان این برنامه بر تشکیل دولت 
فراگیر در افغانستان و احترام به زبان های ملی 

کشور تأکید کردند.
زبان  ملی  روز  از  همه ساله  نیز  این  از  پیش 
اوزبیکی در کابل با حضور مقام های اطالعات و 

فرهنگ تجلیل می شد.

منع استفاده از گوشی های هوشمند در پنجشیر؛

۸صبح، کابل: چاندرا آریا، یک عضو پارلمان 
کانادا، در سخنرانی اش در پارلمان این کشور، 
رسیدن  قدرت  به  از  پس  هزاره ها  که  گفته 

طالبان به صورت هدفمند کشته شده اند.
او روز جمعه، ۲۹ میزان، با نشر ویدیویی از 
سخنان خود در توییترش، با اشاره به حمله 
به آموزشگاه کاج در غرب کابل، گفته است 
انواع  با  افغانستان  در  هزاره ها  جامعه  که 
و  اجتماعی  اقتصادی،  بحران های  و  تبعیض 

حقوق بشری مواجه اند.
این عضو پارلمان کانادا با استناد به گزارش 
مورد  در  پیش  چندی  که  بریتانیا  پارلمان 

سرپرست  فایق،  نصیراحمد  کابل:  ۸صبح، 
نماینده گی دایمی افغانستان در سازمان ملل 
متحد،  ملل  سازمان  در  نشستی  در  متحد، 
وضعیت حقوق بشری در کشور را »بی نهایت 

نگران کننده« توصیف کرده است.
او در نشست کمیته سوم مجمع سازمان ملل 
متحد که تحت عنوان »رشد و حفاظت حقوق 
بشر« روز جمعه، ۳۰ میزان، برگزار شد، درباره 
وضعیت حقوق بشری در افغانستان، سخنرانی 

کرده است.
جنسی«،  »آپارتاید  از  نشست  این  در  فایق 
وسیع«،  »شکنجه  هزاره ها«،  »نسل کشی 
و  جنگی«  اسیران  محاکمه  بدون  »کشتار 
سخن  طالبان  حاکمیت  در  اجباری«  »کوچ 

گفته است.
او گفته که گزارش های تکان دهنده ای از نقض 
شدید و پیوسته حقوق بشر توسط طالبان که 

هزاره های  که  است  گفته  نشر شد،  هزاره ها 
افغانستان با خطر جدی نسل کشی مواجه اند.

او در سخنانش از دولت کانادا خواسته است 
که حمالت هدفمند علیه جامعه هزاره ها را 
محکوم کند و از طالبان بخواهد تا از هزاره ها 

در افغانستان محافظت کنند.
پیش از این نیز موضوع »کشتار هزاره ها«، در 
پی به قدرت رسیدن طالبان، از سوی برخی 
از اعضای پارلمان  شماری از کشورها، از جمله 

بریتانیا و استرالیا مطرح شده است.
گفتنی است که در حمله اخیر به آموزشگاه 
از  بیش  و  کشته  دانش آموز  حدود ۶۰  کاج 

دختر  دانش آموزان  اکثر  که  دیگر  تن   ۱۲۰
هستند، زخمی شده اند.

این رویداد واکنش های گسترده جهانی را در 
پی داشت و اعتراضاتی نیز از سوی شهروندان 
از  بیش  در  کشور،  از  بیرون  در  افغانستان 
صد شهر جهان با شعار »نسل کشی هزاره ها 

متوقف کنید« به راه افتاد.

و  شکنجه  محاکمه،  بدون  کشتارهای  شامل 
پیشین،  امنیتی  نیروهای  گرفتاری خودسرانه 
خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افراد متهم به 
داشتن رابطه  با جبهه مقاومت ملی وجود دارد.
ارتکاب  از  معتبر  گزارش های  که  افزوده  او 
بدون  کشتار  و  وسیع  پیمانه  به  شکنجه 
اجباری  کوچ  و  جنگی  اسیران  محاکمه 
»گروه های خاص قومی« که مصداق »جرایم 
از  مختلف،  والیت های  در  می باشد،  جنگی« 
جمله بدخشان، بغالن، پنجشیر، سرپل و تخار 

وجود دارد.
»شدیداً  را  کشور  در  زنان  وضعیت  فایق 
»جندر  که  گفته  و  خوانده  نگران کننده« 
اپارتاید« توسط طالبان صورت می گیرد و زنان 
به گونه »سیستماتیک« از عرصه های سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی حذف می شوند.
آقای فایق با اشاره به حمله اخیر بر آموزگاه 

کاج، گفته که وقوع پیهم چنین حمالت باید 
به عنوان »نسل کشی« مورد تحقیق قرار گیرد 
ناکام  اقلیت ها  امنیت  تامین  در  را  طالبان  و 

خوانده است.
او از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که 
کشتار  از  »جلوگیری  برای  را  عملی  اقدامات 
هدفمند قوم هزاره از طریق تشکیل یک هیات 
حقیقت  یاب برای تحقیق و گزارش دهی روی 
تمام تخطی های جدی حقوق بشر به شمول 
نسل کشی هزاره ها، کوچ اجباری و کشتارهای 

بدون محاکمه روی دست گیرند.«
در  افغانستان  دایمی  نماینده گی  سرپرست 
کشورها  از  همچنان  متحد  ملل  سازمان 
اجرای  برای  را  طالبان  که  است  خواسته 
تعهدات حقوق بشری شان و برای تشکیل یک 
فشار  پاسخگو« تحت  و  »ساختار همه شمول 

قرار دهند.

نگرانی فایق در سازمان ملل از »نسل کشی« و »کوچ اجباری« 
در حاکمیت طالبان

فعاالن رسانه ای که در پی 
محدودیت ها بار سفر بستند

طالبان و آزادی زنان؛

دوئل دختران و زنان افغانستان

با شعله ور شدن جنگ در 
خطوط مقدم، شکست روسیه 

چند سانتی متر نزدیک تر می شود

در کمتر از دو ماه گذشته 
24 غیرنظامی تیرباران شده اند

نگرانی از »خطر جدی نسل کشی 
هزاره ها« در پارلمان کانادا

طالبان و ادامه کشتار؛

سیاست های واپس گرایانه طالبان و موجی از حمالت 
تروریستی که دانش آموزان دختر را در یک سال اخیر هدف 

قرار می دهند، اعتراض هایی را در سراسر افغانستان برانگیخته 
است.

کاالی توجهو هشتگ



 

به  که  شد  آغاز  تازه ای  دور  ارگ،  به  طالبان  ورود  با 
و  دارد  ادامه  سقوط  می ماند.  مه آلود  دره  در  غلتیدن 
کرد.  پیش بینی  نمی توان  هنوز  را  آن  عمق  و  پایان 
جامعه چون گوی سنگین در این مسیر تاریک می غلتد 
و پایین می رود. آزادی ها با گذشت زمان محدود شده، 
و سرکوب  تصعب  افتاده،  رونق  از  تحصیل  و  آموزش 
محیط را برای اکثریت مردم تنگ کرده و منابع درآمد 
مردم هر روز بیشتر از گذشته کاهش یافته است. اما 
و  سرکوب ها  محدودیت ها،  شکل  بدترین  این  هنوز 
گرسنه گی نیست که وضعیت جاری می تواند بر مردم 

ما تحمیل کند.
اقشار و طبقات مختلف جامعه، نسبت به این وضعیت 
اند،  کوچیده  کسانی  داشته اند.  متفاوت  واکنش های 
برابر  در  عده ای  و  برده اند  تفنگ  به  دست  تعدادی 
فشارهای طالبان تا جایی که در توان داشته مقاومت 
کرده و کوشیده  اند چراغ اعتراض و حق خواهی را روشن 
نگه دارند. اقلیتی از اقشار باالدست، نخبه گان، صاحبان 
سرمایه و بخشی از طبقه متوسط تالش داشته اند که 
از راه های گوناگون صدای خود را در برابر فشارها بلند 
جامعه،  اصلی  بدنه  مردم،  مطلق  اکثریت  اما  کنند، 
این سقوط خرد می شوند.  زیر فشار  گمنام و بی صدا 
تحصیلی  مراکز  شده اند،  بسته  که  رسانه هایی  صدای 
شده اند،  مواجه   محدودیت  با  که  مدنی  نهادهای  و 
جمهوری  نظام  در  فعالیت های شان  بخاطر  که  آنانی 
اسالمی تیرباران شده اند و نیز کسانی که علیه طالبان 
است  شده  شنیده  کم و بیش  برده اند،  ماشه  به  دست 
اما  دارد.  وجود  آنان  وضعیت  از  معلوماتی  و  آمارها  و 
کتله اصلی باشنده گان کشور که گفته می شود بیش از 
۹۰ درصدشان نان کافی برای خوردن ندارند، صدایی 
از  کودک  تعداد  چه  روز  هر  نمی داند  کسی  ندارند. 
گرسنه گی می میرند و چه تعداد پدر یا مادر از بیکاری 
و رنج بسیار به زانو در می آیند. تنها می دانیم که برخی 
اعضای بدن شان و کسانی دل بندان شان را می فروشند، 
شب  کسانی  و  می کنند  گدایی  جاده ها  در  عده ای 

گرسنه می خوابند.
با آمدن سرما زمینه کار و تپیدن کم می شود و درعین 
حال مصرف سوخت هزینه زنده گی را افزایش می دهد. 
که  بود  خواهد  حدی  در  بشردوستانه  کمک های  آیا 
امسال هزاران خانواده بی درآمد را از شکنجه گرسنه گی 
و مرگ نجات دهد؟ زمستان امسال سخت تر از پارسال 
خواهد بود، زیرا در یک سال بیکاری و سقوط اقتصادی، 
منابع معیشتی مردم کاهش یافته و تعداد بیشتر مردم 
به پایین ترین سطح فقر رانده شده اند. غیر از این ها، اداره 
جنگ جویانش  است،  مواجه  بودجه  کمبود  با  طالبان 
ماه ها معاش نمی گیرند و آنان در قشله ها خوراک کافی 
ازا ین  رو، انحراف کمک های بشری به سمت  ندارند. 
جنگ جویان و کارکنان اداره طالب تعداد زیادی را از 
دسترسی به این کمک ها محروم می سازد. شاید قریه ها 
و ناحیه ها روی اوراق بسیار کمک دریافت کنند، ولی 
در عمل این کمک ها به مستحقان نمی نرسد و تعداد 

بیشماری در گم نامی و بی صدایی غرق می شوند.
با آن که می دانیم بدون رفع مشکل بنیادی کشور که 
رنج ها  این  است،  عادل  نظام  و  مردمی  نبود حکومت 
ادامه خواهد داشت، اما رسیده گی به بحران گرسنه گی 
وظیفه ملی و عاجل همه است. فعاالن سیاسی، نهادهای 
کمک رسان و کسانی که از روابط و امکاناتی برای جلب 
کمک ها برخوردارند، باید نجات مردم از گرسنه گی را 
در اولویت قرار دهند و برای زمستان پیش رو تدابیری 

بسنجند.

بی صدایی گرسنه گان
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در  گیرمانده  افغان های  از  شماری  ۸صبح، کابل: 
گواتیماال در پیامی به رییس جمهور امریکا گفته اند 
که آنان همه چیز خود را از دست داده اند و رییس 

جمهور امریکا باید به افغان ها در امریکا پناه بدهد.
رسانه های امریکایی روز جمعه، ۲۹ میزان، گزارش 
گواتیماال  در  افغان  پناه جوی  شش  که  داده اند 
گفته اند که تصمیم جو بایدن، رییس جمهور امریکا، 
مبنی بر خروج از افغانستان اشتباه بود و حاال باید به 

افغان ها در این کشور پناه بدهد.
یکی از این پناه جویان افغان گفته است: »پیام من 
به دولت امریکا: لطفاً دروازه های تان را برای ما باز 
کنید و ما را کمک کنید. ما حاال کشوری نداریم. 
که  در حالی  ندارم.  احساس می کنم کشوری  من 
من از افغانستان هستم، همین گونه احساس دارم. 
ما انسان های این دنیا هستیم و نیازمند کمک این 

دنیا هستیم.«

۸صبح، بدخشان: منابع محلی در بدخشان 
از تیرباران شدن ۱۰ نیروی جبهه مقاومت ملی 
از سوی جنگ جویان طالب در این والیت خبر  

می دهند.
این نیروهای جبهه مقاومت ملی پس از چاشت 
جمعه، ۲۹ میزان، در ساحه تنگ شیو ولسوالی 
از  پس  بدخشان،  والیت  دروازهای  مایمی 

نبردی شدید، به اسارت طالبان درامده  بودند.
۸صبح  روزنامه  به  بدخشان  در  محلی  منابع 
نیروهای  طالب  جنگ جویان  که  می گویند 
جبهه مقاومت ملی را پس از اسارت، شکنجه و 

در یک دادگاه صحرایی تیرباران کرده اند.
به گفته منابع محلی، در میان تیرباران شده گان 
در  طالبان  پیشین  فرماندهان  از  عبدالحمید، 
بدخشان که اخیرا  با نیروها و جنگ افزارهایش 
به جبهه مقاومت ملی پیوسته بود، نیز شامل 

است.
منابع محلی می افزایند که در درگیری ها میان 
جنگ جویان  و  ملی  مقاومت  جبهه  نیروهای 
طالب که به اسارت ۱۰ نیروی جبهه مقاومت 
نیز  طالب  جنگ جوی  پنج  است،  انجامیده 

کشته شده اند.
ساحات  از  مایمی  ولسوالی  تنگ شیو  ساحه 
ولسوالی های  که  است  بدخشان  در  راه بردی 
شغنان، نسی، ارغنچ خواه، مایمی و دشت  شیوه 

این والیت را باهم وصل می کند.
نیروهای  میان  درگیری ها  که  است  گفتنی  
جبهه مقاومت و جنگ جویان طالبان، از چند 
روز به این سو در برخی ولسوالی های بدخشان 
جریان دارد که تلفاتی برای دو طرف درگیری 

نیز برجا گذاشته است.

۸صبح، کابل: شورای حقوق بشر سازمان ملل 
بنت،  ریچارد  روزه  از سفر ۱۲  گزارشی  متحد 
نشر  را  افغانستان  به  شورا  این  ویژه  گزارشگر 

کرده است.
 ۲۸ پنج شنبه،  روز  که  شورا  این  گزارش  در 
میزان، نشر شده، آمده است که بحران حقوق  
بشر در افغانستان شدیداً پابرجا است و جهان 

باید اقدام فوری کند.
در  درگیر  طرف های  از  همچنان  گزارش  در 
افغانستان خواسته شده تا از وخیم شدن بیشتر 

اوضاع جلوگیری کنند.
»وضعیت  است:  آمده  شورا  گزارش  در 
بشردوستانه همچنان وخیم و وضعیت امنیتی 
شکننده است. حمالت به عبادتگاه ها، مکاتب، 
نیز  و  اقلیت،  گروه های  و  نقل  و  وسایل حمل 

فعالیت  گروه های مسلح افزایش یافته است.«
طیف های  با  افغانستان  به  سفرش  در  بنت 
بر  حمله  قربانیان  با  جمله  از  جامعه  مختلف 
آموزشگاه و نیز با مقام های طالبان در پنجشبر 
دیدار کرد. ریچارد بنت نتایج  گزارش از وضعیت 
عمومی  مجمع  در  اکتوبر   ۲۶ را  افغانستان 

سازمان ملل متحد ارایه خواهد کرد.

من  داشتم،  خوبی  زنده گی  »من  است:  افزوده  او 
هیچ گاه نمی خواستم کشورم را ترک کنم.«

پناه جوی دیگری گفته است: »از همه اول، افغانستان 
کشوری بود که به جهت خوبی حرکت می کرد.«

است:  کرده  تصریح  ادامه  در  افغان  پناه جوی  این 
»آینده ما روشن بود. سیستم آموزشی ما در جهت 
خوبی بود، همه چیز داشت خوب می شد، اما یک باره 

آنان تصمیم گرفتند، همه چیز تمام شد.«
در گزارش آمده است که برخی از این پناه جویان، 
دولت  در  آنان  از  یکی  و  هستند  داکتر  و  انجنیر 

پیشین افغانستان کار می کرد.
گفتنی است که با روی  کار آمدن رژیم طالبان در 
افغانستان و شروع روند تخلیه از میدان هوایی کابل، 
شمار زیادی از شهروندان کشور راه مهاجرت را در 
پیش گرفته اند و اکنون در کمپ های پناه جویان در 

انتظار رفتن به امریکا هستند .

اعتراض پناه جویان افغان در گواتیماال:  
امریکا دروازه اش را به روی ما بگشاید

متحدان امریکا در مورد جزییات توافق نامه دوحه آگاهی 
کامل نداشتند

جبهه مقاومت بر ساختمان فرماندهی امنیه طالبان 
در دشت قلعه تخار حمله کردند

طالبان در بدخشان ۱۰ 
عضو جبهه مقاومت به 

شمول فرمانده عبدالحمید 
را تیرباران کردند

پایان سفر بنت به افغانستان؛  
وضعیت بشردوستانه 

وخیم است و گروه های 
مسلح فعال هستند

که  است  داده  گزارش  نیوز  نشنل  کابل:  ۸صبح، 
ناتو در مورد جزییات توافق نامه دوحه که  متحدان 
منجر به خروج نیروهای ناتو از افغانستان شد، آگاهی 

کامل نداشتند.
نشنل نیوز، روزنامه اماراتی، روز جمعه، ۲۱ اکتوبر، 
در گزارشی نوشته است که متحدان ناتو، تا هنگام 
امضای توافق نامه دوحه، در مورد جزییات آن آگاهی 

کامل نداشتند.
نیوز گفته است که  به نشنل  آلمانی  یک دیپلمات 

۸صبح، تخار: منابع محلی در والیت تخار می گویند 
ساختمان  بر  ملی  مقاومت  جبهه  نیروهای  که 
فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی دشت قلعه این 

والیت حمله کرده اند.
منابع جمعه شب، ۲۹ میزان، می گویند که درگیری 

هم اکنون در این ولسوالی به شدت ادامه دارد.
تا کنون رقم تلفات احتمالی ناشی از این حمله روشن 
نیست. گفتنی است که در یک  ماه اخیر نیروهای 
جبهه مقاومت ملی بر ساختمان های فرماندهی امنیه 

توافق نامه دوحه فقط یک روز پیش از این که اعالم 
شود، به آن ها نشان داده شده بود.

این دیپلمات افزوده است که دیپلماتان آلمانی متن 
دولت  مقام های  زیرا  کردند؛  رونویسی  را  توافق نامه 
دونالد ترمپ حتا به آنان اجازه نسخه برداری از این 

توافق نامه را ندادند.
به گفته او، متحدان امریکا امیدوار بودند که امریکا 
از  تعهدات شان،  به  طالبان  کردن  عمل   به  مشروط 

افغانستان خارج شود.
این در حالی است که چندی  پیش نیز ساندی  تایمز 
تا قبل از سقوط کابل،  گزارش داده بود که امریکا 
قرار  توافق نامه دوحه  را در جریان جزییات  بریتانیا 
میان  دوحه  توافق نامه  که  است  گفتنی  بود.  نداده 

امریکا و طالبان در ماه فبروری ۲۰۲۰ امضا شد.
بسیاری از کارشناسان به این باورند که عامل اصلی 
طالبان،  دست  به  افغانستان  پیشین  نظام  سقوط 

امضای همین توافق نامه است.

چندین  فرخار  و  دشت قلعه  رستاق،  ولسوالی های 
حمله را انجام داده اند.

و  طالبان  میان  درگیری  که  است  حالی  در  این 
ولسوالی های  در  ملی  مقاومت  جبهه  نیروهای 
ارغنچ خواه، راغ ها، یفتل باال و منطقه شیوه بدخشان 
و  طالب  کشته شدن ۲۱ جنگ جوی  به  منجر  نیز 
زخمی شدن و ۷ تن دیگر آنان زخمی شده  است. 
در این درگیری ها یک فرمانده جبهه مقاومت و چند 

نیرویش نیز کشته شده اند.

سه تن کشته و پنج تن زخمی شدند

درگیری بر سر مالکیت زمین در غزنی:

غزنی  والیت  در  محلی  منابع  غزنی:  ۸صبح، 
افراد وابسته به دو  اثر درگیری  می گویند که در 
این  قوم در روستای سلیمان زی ولسوالی ده یک 
زخمی  دیگر  تن  پنج  و  کشته  تن  سه  والیت، 

شده اند.
از چاشت  این درگیری پس  منابع می گویند که 
دو  که  داد  رخ  میان  هنگامی  میزان  جمعه، ۲۹ 

طرف بر یک قطعه زمین ادعای مالکیت کردند.
این درگیری  در  منابع محلی،  اطالعات  براساس 
دو طرف بر یک دیگر شلیک کردند که در نتیجه 
سه تن جان باخته و پنج تن دیگر زخمی شده اند.
یک منبع در فرماندهی امنیه طالبان در غزنی، با 
تایید این درگیری افزوده است که چندین تن در 

پیوند به این رویداد بازداشت شده اند.
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خود بوده است.
نشان  همچنان  غیرنظامیان،  کشتار  وقایع  روزشمار 
در  روز  یک  تقریباً  اوسط  به طور  طالبان  که  می دهد 
میان یک غیرنظامی را به قتل رسانده اند. این گروه روز 
پنج شنبه، ۲۴ سنبله، چهار غیرنظامی را در والیت کاپیسا 
با شلیک گلوله به قتل رساند . منابع به روزنامه ۸صبح 
می گویند که این چهار تن در روستای گیاوه ولسوالی 
این  نام های  منابع  شد ند.  کشته  کاپیسا  والیت  نجراب 
بلبل  و  طالمحمد  مبارک شاه،  عمرگل،  را  کشته  گان 

گفته اند که پس از بازداشت و شکنجه، تیرباران شد ند.
طالبان یک روز پس از این حادثه، دو غیرنظامی دیگر 
جمعه،  روز  گروه  این  کردند.  تیرباران  پنجشیر  در  را 
۲۵ سنبله، این دو تن را در مناطق ارغچ و خواجه دره 
عبداهلل خیل ولسوالی دره این والیت به اتهام همکاری با 
جبهه مقاومت ملی به رگ بار بست. منابع نام های این دو 
تن را احمدعلی و صابر گفته  و تأکید کرده اند که این دو 
جوان هیچ ارتباطی با جبهه مقاومت ملی نداشتند و در 

جریان بازرسی خانه به خانه کشته شدند.
دهقانان و چوپان ها نیز در جریان دو ماه گذشته به گلوله  
بسته شده اند. بر بنیاد ثبت وقایع از کشتار غیرنظامیان، 
طالبان یک چوپان را در والیت تخار به قتل رساندند. این 
چوپان حسین نام داشته و شامگاه یک شنبه، ۲۷ سنبله، 
در روستای نهر سراب در ولسوالی فرخار والیت تخار از 
سوی طالبان کشته شده است. وابسته گان این چوپان 
به روزنامه ۸صبح گفته اند که او سرگرم دام داری بوده و 
طالبان گجر او را به قتل رساندند. به گفته آنان، حسین 

مردی بی آزار بود و با هیچ کسی دشمنی نداشت . 
کارمندان صحی و رضاکاران خدمات عامه نیز شامل این 
قربانیان هستند. طالبان به تداوم کشتار غیرنظامیان، یک 
واکسیناتور پولیو را در والیت کنر به رگ بار بستند. منابع 
به روزنامه ۸صبح گفته اند که این گروه چهار شنبه شب، 
۳۰ سنبله، این واکسیناتور را در مرکز صحی روستای 
کرنگل از مربوطات ولسوالی پیچ دره والیت کنر به قتل 
و  داشت  نام  الیاس  فرد  این  آنان،  گفته  به  رساندند. 
واکسیناتور پولیو بود . منابع ادعا دارند که او از طالبان 
این  انتقاد کرده و مانع  به   خاطر نظاره کردن دختران 
کار جنگ جویان طالبان شده بود. بر اساس ادعای آنان، 
به  و سپس  کرده  نزد خود طلب  نخست  را  او  طالبان 

رگ بار بسته اند.
کشته   گان غیرنظامی در دو ماه گذشته از کارگر تا بزرگ 
قومی و از چوپان تا دهقان را شامل می شوند که تیرباران 
حزب  محلی  فرمانده  یک  قوماندان،  عزیز  شده اند. 
جمعیت، در راه مسجد مورد تیرباران قرار گرفته است. 
منابع می گویند که او پس از ادای نماز شام، شنبه شب، 
۱ میزان، هنگام برگشت از مسجد به رگ بار بسته  شد . 
سوی  از  او  که  می کنند  ادعا  جمعیت  حزب  در  منابع 
طالبان کشته شده است. در همین حال، برخی از منابع 
در سمنگان در هنگام قتل او گفته بودند که وی از سوی 

افراد ناشناس به قتل رسیده است. 
دو  در  طالبان  سوی  از  غیرنظامیان  بستن  رگ بار  به 

است.  داشته  جریان  مختلفی  اشکال  به  گذشته  ماه 
جنگ جویان این گروه غیرنظامیان را عالوه بر شکنجه، 
با دستان بسته نیز تیرباران کرده اند. عنایت اهلل، یکی از 
جوانان پنجشیری بود که روز جمعه، ۸ میزان، در منطقه 
بهارک، از مربوطات ولسوالی خنج به اتهام همکاری با 
جبهه مقاومت ملی با دستان بسته به رگ بار بسته شد. 
نزدیکان او می گویند که عنایت اهلل هیچ ارتباطی با جبهه 
او سه فرزند قد و نیم قد بر جا  از  مقاومت ملی نداشت و 

مانده است.
طالبان به تداوم تیرباران کردن غیرنظامیان، یک باشنده 
این مرد سراج الدین  تیرباران کردند.  نیز  را  والیت غور 
نام داشت و از ولسوالی دولینه این والیت بود . او پس 
نام سلیمه، هنگام که می خواست  به  با خانمی  فرار  از 
از روستای برنجی به سیرزار برود، در مسیر راه از سوی 
شد .  منتقل  ولسوالی  این  مرکز  به  و  بازداشت  طالبان 
بهانه   به  شب هنگام  را  او  طالبان  که  می گویند  منابع 
رهایی، از زندان بیرون کشیده و به اتهام فرار از زندان 
میزان،   ۱۹ سه شنبه،  روز  حادثه  این  کرد ند.  تیرباران 

صورت گرفت . 
این گروه به تداوم قتل غیر نظامیان، یک جوان پنجشیری 
را در کابل تیرباران کرد . براساس روایت وابسته گان این 
شهر  کلوله پشته  از  و  داشت  نام  عبدالحمید  او  فرد ، 
از  یکی  در  روز، جسدش  از ۱۱  و پس  بازداشت  کابل 
شفاخانه های کابل پیدا شد که روز چهارشنبه،۲۰ میزان، 
به خانواده اش تسلیم داده شد . نزدیکان او می گویند که 
عبدالحمید باشنده اصلی ولسوالی عنابه والیت پنجشیر 

بود و با هیچ گروهی ارتباط نداشت .
طالبان به تداوم قتل غیرنظامیان، زنان را نیز شکنجه 
کرده و به رگ بار بسته اند. این گروه روز چهارشنبه، ۲۷ 
میزان، زنی را در شهر فیض آباد، مرکز والیت بدخشان، 
این  منابع می گویند که  تیرباران کرد.  از شکنجه  پس 
بودوباش  او محل  از  نام داشت و طالبان  خانم ضیاگل 
همسرش را خواسته بودند، اما او از پاسخ دادن سر باز 
زده بود و روی همین  دلیل از سوی طالبان تیرباران 
شد . گفته می شود که شوهر ضیاگل جزو نیروهای جبهه 

مقاومت ملی بوده است. 
این در حالی است که پیش از این روزنامه ۸صبح در ۲۷ 
ثور به فهرستی از تیرباران شده گان غیرنظامی در پنجشیر 
نیز دست یافته بود. براساس گزارش این روزنامه، طالبان 
در آن زمان ۲۰ غیرنظامی را در دره عبداهلل خیل ولسوالی 
دره این والیت به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی 
تیرباران کرده بودند. در این رویداد حدود ۱۵ تن دیگر 
مجروح شده  بودند. بربنیاد یافته های این روزنامه، همه 
قربانیان این حادثه غیرنظامی بوده اند که عمدتاً وظایف 
این  از  داشته اند. پس  کارگری  و  دانش آموزی  دهقانی، 
حادثه، غیرنظامیان زیادی در والیت های سرپل، بغالن، 
تخار و شماری از والیت های دیگر کشور از سوی طالبان 

تیرباران شده و به قتل رسیده اند.
آزارواذیت غیرنظامیان به ویژه بازداشت، شکنجه و اعمال 
محدودیت علیه زنان در طول بیش از یک سال گذشته، 
پیوسته از سوی سازمان های بین المللی فعال در عرصه 
نهادها  این  است.  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  بشر،  حقوق 
به شدت  بد حقوق بشری در کشور  از وضعیت  همواره 
معاونت  هیأت  دفتر  این  از  پیش  کرده اند.  نگرانی  ابراز 
سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( گفته است که 
به شواهدی مبنی بر نقض حقوق  بشر در پنجشیر، دست 

یافته است. 
در تازه ترین مورد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
گزارشی از سفر دوازده روزه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه 
این شورا به افغانستان، نشر کرده است. این گزارش روز 
گزارش  این  در  است.  نشر شده  میزان،  پنج شنبه، ۲۸ 
آمده است که بحران حقوق  بشری در افغانستان شدیداً 
پابرجا است و جهان باید اقدام فوری کند. پیش از این، 
امور  در  اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده  نیکالسون،  توماس 
افغانستان، در پنجاه ویکمین نشست شورای حقوق بشر 
وضعیت  که  بود  گفته  جینوا،  در  متحد  ملل  سازمان 

جاری در افغانستان غیر قابل قبول است.
سوی  از  کشتارها  این  بیشتر  است  حالی  در  این 
جنگ جویان گروه طالبان مستندسازی شده و نوارهای 
تصویری آن در رسانه های اجتماعی قابل دسترس است.

طالبان در یک سال گذشته عالوه 
پیشین،  نظامیان  کشتار  بر 
مقاومت  جبهه  نیروهای 
مسلح  نیروهای  سایر  و  ملی 
مخالف این رژیم، غیرنظامیان 
اتهام های  به  پیوسته  نیز  را 
و  شکنجه  بازداشت،  گوناگون 
تیرباران کرده اند. در میان کشته  گان، غیرنظامیان زنان 
نیز شامل اند. این گروه به رغم ادامه فشارهای داخلی و 
خارجی در بیش از یک سال گذشته، هیچ تمکینی به 
انجام  غیرنظامیان  قتل  توقف  و  بشری  وضعیت حقوق 
نداده  است. بر اساس روزشمار رویدادها، روزنامه ۸صبح 
دریافته که در جریان کمتر از دو ماه گذشته، دست کم 
۲۴ غیرنظامی از سوی طالبان تیرباران شده اند. بیشتر 

این افراد باشنده گان والیت پنجشیر بوده اند.
تا  از ۶ سنبله  بر اساس روزشمار وقایع روزنامه ۸صبح، 
۲۷ میزان سال روان خورشیدی بیش از ۲۴ غیرنظامی 
به  طالبان  گروه  جنگ جویان  سوی  از  زنان  شمول  به 
یک شنبه شب،  طالبان  آمار،  این  طبق  رسیده اند.  قتل 
عبداهلل خیل  دره  کهن ساران  روستای  در  سنبله،   ۶
ولسوالی دره والیت پنجشیر یک مرد غیرنظامی را به 
اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت و پس از 
شکنجه تیرباران کردند. به گفته منابع محلی، این فرد 
خلیل الرحمان نام داشت و پیش از کشته شدن با ۲۹ تن 
از غیرنظامیان دیگر از سوی طالبان بازداشت و شکنجه 
شده بود. براساس معلومات وابسته گان خلیل الرحمان، او 
پس از رهایی در نزدیکی خانه اش در روستای کهن ساران 

تیرباران شد .
باشنده  امیدالحق،  این حادثه،  از  روز پس  طالبان یک 
را  بغالن  والیت  خوست  ولسوالی  فرعانبل  روستای 
تیرباران کرد ند. افراد این گروه امیدالحق را روز دوشنبه، 
۷ سنبله، به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی پس از 
بازداشت به رگ بار بستند. مردم محل پیکر تیرباران شده 
نزدیکی ساختمان  میان شالی زارها در  از  را  این جوان 
ولسوالی خوست، پیدا کرده اند. به گفته منابع، امیدالحق 
و  نداشته  با جریان های سیاسی در کشور  تعلقی  هیچ 

مصروف زنده گی عادی خود بوده است. 
باشنده  آقامحمد،  طالبان  حادثه،  این  از  پس  روز  دو 
روستای خاروی ولسوالی خنج والیت پنجشیر را تیرباران 
کردند. جنگ جویان این گروه آقامحمد را روز چهارشنبه، 
۹ سنبله، پس از شکنجه، تیرباران کردند و جسد او را به 

دریای پنجشیر انداختند.
جنگی  مناطق  و  پنجشیر  به  تنها  غیرنظامیان  کشتار 
محدود نمانده است. دامنه قتل های غیرنظامیان به سایر 
والیت ها نیز کشانده شده است؛ اما در شماری از مناطق 
بنا بر وضع محدودیت های گسترده طالبان و ترس مردم 
از این گروه، اتفاق های زیادی از نشر باز مانده است. این 
با  گروه در والیت پروان یک جوان را پس از شکنجه، 
دستان بسته تیرباران کردند. این رویداد حوالی ساعت 
۸:۰۰ یک شنبه شب، ۱۳ سنبله، در روستای ناصرخیل 

این  نزدیکان  داد .  رخ  پروان  والیت  سیدخیل  ولسوالی 
از  به تازه گی  او  که  می گویند  ۸صبح  روزنامه  به  جوان 
مکتب فارغ شده و مصروف دکان داری بود . وابسته گان 
این جوان از او به نام میوند نام می برند و تأیید می کنند 
که طالبان میوند را به شکل بی رحمانه ای به قتل رساند ند.

ملی،  جنبش  پیشین حزب  فرماند  هان  از  یکی  جلیل، 
چهارشنبه،  شام  او  شد .  تیرباران  طالبان  سوی  از  نیز 
۱۶ سنبله، در نزدیکی خانه اش در روستای کوه صیاد 
شد .  تیرباران  فاریاب  والیت  شیرین تگاب  ولسوالی 
روزنامه۸صبح می گویند که  به  آقای جلیل  وابسته گان 
او از سوی طالبان تیرباران شده  است. از این پیش منابع 
تفنگ داران  از سوی  بودند که جلیل  به رسانه ها گفته 

ناشناس تیرباران شده است.
مردان  تیرباران  بر  عالوه  گذشته  ماه  دو  در  طالبان 
گروه  این  کرده اند.  تیرباران  نیز  را  زنان  غیرنظامی، 
جمعه شب، ۱۸ سنبله، زنی را در والیت تخار تیرباران 
نام می برند و  نام قندی گل  این خانم به  از  کرد . منابع 
به  است.  بوده  فرزند  دارای چهار  او  تأیید می کنند که 
آبی نو  روستای  در  را  قندی گل  طالبان  منابع،  گفته 
ولسوالی دشت قلعه والیت تخار تیرباران کرده و بیش 
از ۳۰ گلوله بر او شلیک کرده اند. دلیل قتل این خانم 

تاکنون روشن نشده است.
در ادامه، دو تن دیگر در ولسوالی خنج والیت پنجشیر 
تیرباران شدند. براساس روزشمار وقایع روزنامه ۸صبح، 
اتهام  به  را  و یک  تن دیگر  طالبان یک مرد کهن سال 
همکاری با جبهه مقاومت ملی به رگ بار بستند. بر بنیاد 
اطالعات موجود، این مرد کهن سال شاه بچه نام داشته 
با  که  دیگری  تن  یک  هویت  است.  بوده  دکان دار  و 
شاه بچه کشته شده ، هنوز فاش نشده است. این دو تن 
روز دوشنبه، ۲۱ سنبله، از منطقه عمرض ولسوالی خنج 
بازداشت و صبح روز سه شنبه، ۲۲ سنبله، تیرباران شدند. 
عالوه بر تیرباران کردن و به  رگ بار بستن غیرنظامیان، 
باخته اند.  جان  طالبان  شکنجه  زیر  دیگری  شمار 
صالح الدین، باشنده منطقه آب دره ولسوالی عنابه والیت 
براساس  باخت .  جان  طالبان  شکنجه  زیر  پنجشیر، 
روزشمار وقایع روزنامه ۸صبح، این غیرنظامی در ریاست 
۴۰ استخبارات طالبان جان داد . جسد صالح الدین روز 

چهارشنبه، ۲۰ میزان، به خانواده اش تسلیم داده شد .
طالبان  همچنان یک جوان ۲۴ ساله  دیگر را در والیت 
پنجشیر تیرباران کردند. این جوان رحیم داد نام داشت 
و طالبان او را روز چهارشنبه، ۲۳ سنبله، از مسجدی در 
ولسوالی رخه بازداشت کردند و سپس به رگ بار بستند. 
نزدیکان رحیم داد در آن زمان به روزنامه ۸صبح گفته 

بودند که او به هیچ گروهی وابسته گی نداشته است. 
همزمان با این، یک جوان دیگر به نام شیرشاه در منطقه 
تنبنه ولسوالی دره والیت پنجشیر زیر شکنجه طالبان 
روزنامه ۸صبح  به  شیرشاه  آقای  نزدیکان  باخت .  جان 
سوی  از  سنبله،   ۲۳ چهارشنبه،  روز  او  که  می گویند 
طالبان کشته شد . به گفته آنان، شیرشاه با هیچ جریان و 
گروه سیاسی وابسته گی نداشته و مصروف زنده گی عادی 

در کمتر از دو ماه گذشته 24 غیرنظامی 
تیرباران شده اند

طالبان و ادامه کشتار؛

امین کاوه

کشتار غیرنظامیان تنها 
به پنجشیر و مناطق 

جنگی محدود نمانده 
است. دامنه قتل های 

غیرنظامیان به سایر 
والیت ها نیز کشانده 

شده است.
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حمالت تروریستی سال های 
اخیر چشم مردم را به وضعیت 
خانواده ها و آموزشگاه های این 
مناطق گشود و بسیاری  متوجه 

شدند که بیشتر قربانیان از 
خانواده های فقیر ند؛ خانواده هایی 
که با کراچی وانی، قالین بافی، کار 

در معادن، ماموریت و کارگری 
در کارخانه های خارجی با حداقل 

عواید، جنبش بزرگی را در 
اجتماع خود رقم زده اند.

تالش ورزیدند و فریاد سر دادند. آن زمان افغانستان 
فعالیت های  گسترش  و  بود  جهانی  توجه  محراق 
و  زابل  به خصوص  کشور،  از  بخش هایی  در  داعش 
نسبت  نیز  زمان  آن  بود.  خبرها  سرخط  ننگرهار، 
تروریسم  و کنترل  نقش خارجیان در گسترش  به 
نداشت. کسانی می گفتند داعش  نظر وجود  توافق 
محصول توجه و حضور خارجیان در افغانستان است 
مجموع  در  و  گروه  آن  می گفتند  دیگر  کسانی  و 
تروریسم ناشی از بی توجهی جامعه جهانی و تعلل 
آنان در سرکوب این گروه ها است. متاسفانه جنبش 
تبسم و آن اعتراض کم سابقه جز خاطره  ای خوش از 
مبارزات مدنی که از سوی فعاالن مدنی و سیاسی 
اقوام مختلف همراهی شد، تاثیر چندانی بر وضعیت 

جنگی و تروریستی کشور نگذاشت.
در مناطق دیگر جهان نیز توجه جهانیان گاه به حل 
معضل منجر نشده و در مواردی این توجه مشکل 
را پیچیده تر کرده است. نسل کشی و کوچ اجباری 
سرکوب  میانمار،  راخین  ایالت  در  روهنگیا  مردم 
فلسطین،  معضل  چین،  سین کیانگ  در  اویغورها 
بحران مناطق قبایلی و مساله بلوچ ها در پاکستان، 
سرکوب کردها در چندین کشور خاورمیانه و حتا 
جنگ کنونی اوکراین نمونه های آشکار از بی اثر بودن 
توجه جهانی اند. اوکراین در توجه جهانی می سوزد 
و افغانستان نیز در تنور دخالت خارجی ها این گونه 

زغال شده است.
هشتاد و چندساله شان،  بحران  در  فلسطین  مردم 
راه حل  کردن  پیدا  و  تفاهم  مرز  تا  چندین بار 
رسیده اند؛ اما هر بار دخالت های خارجی مانع توافق 
برای  عرفات  یاسر  تالش  است. شکست  شده  آنان 
توافق صلح با اسراییل، نمونه برجسته از تاثیر منفی 
منطقه ای  بحران  یک  به  جهانی  قدرت های  توجه 
میدان جنگ  به  امروز  که  است. سرزمینی  ملی  یا 
ناتمام اعراب و اسراییلی ها بدل شده است )فلسطین، 
عمان(  و  لبنان  سوریه،  از  بخش هایی  اسراییل، 
و  دارد  را  مثل هر جای دیگر جهان ظرفیت صلح 
می تواند برای ده ها میلیون انسان دیگر نیز پناهگاه 
و زیست گاه امن و پربرکت شود؛ اما توجه جهانی و 
بازی های ژیوپولیتیک فرصت آرامش را از آن مردم 
گرفته است. منطقه ما که اکنون با مرزهای پرتنش و 
بحران های بسیارش، کانون انواع فجایع شده، نیز در 
اثر دخالت ابرقدرت ها و پیش چشم ناظر سازمان های 

بین المللی به این سرنوشت گرفتار شده است.
توجه جهانی در واقع کاال است و صاحبان این کاال در 
گوشه و کنار دنیا پشت بازار می گردند. هرجا بحرانی 
بتواند ابزار بازی سیاسی و اقتصادی شود، احتمال 
به  خود جلب کند و کشورهای  را  دارد پروژه هایی 
متخاصم برای بازی با آن کارت، وارد میدان شوند. 
اگر فریاد هزاره ها مثل فریاد فلسطینی ها و کردها 
کشورهای  که  شود  پروژه ای  و  بلند  چنان  بتواند 
ملل،  سازمان  امنیت  شورای  در  را  متخاصم 
فراکسیون های پارلمانی را در کشورهای قدرت مند 
و سازمان های بین المللی را در کنفرانس ها مواد خام 
بسیار  و  تازه  گره های  وقت  آن  سازد،  فراهم  الزم 
ستم  تحت  خلق  این  دردناک  وضعیت  به  پیچیده 

افزوده خواهد شد.
از این  رو وطن داران ما باید از کمپین های مجازی 
و تظاهرات جهانی انتظارات معقول داشته باشند و 
را  توییت  میلیون  روزی ۱۰۰  اگر  که  نکنند  تصور 
بسیج توانستند، پروژه تروریسم متوقف خواهد شد 
و خون کودکان و محصالن هزاره در مکتب و مرکز 
که  دارد  وجود  خطر  این  ریخت.  نخواهد  آموزشی 

فریاد هزاره، بخشی از بازی شود و بازیگران تروریسم 
و جنگ در منطقه ما با فشردن بر دکمه  این فریاد، 

به هم دیگر پیام برسانند!

ج( سرمایه همبسته گی
بسیج آدم ها حتا در دنیای مجازی، مهارتی بسیار 
ارزشمند سیاسی است. بر محور هشتگ »نسل کشی 
هزاره  را متوقف کنید« همبسته گی کم سابقه ای میان 
کردیم.  تجربه  را  افغانستان  مختلف  اقوام  و  اقشار 
بزرگ ترین  مردم،  میان  متقابل  تماس  و  آگاهی 
دستاورد این هشتگ است. گفت وگو ها، سخنرانی ها، 
تظاهرات، هشتگ زنی ها و نوشتن مقاالت در مورد 
دختران کاج و دیگر قربانیان تروریستم در سال های 
اخیر، به درک مردم از درد های مشترک شان افزوده 
است و برخی سوء تفاهم ها به چالش کشیده شده اند. 
در اوایل وقتی جنبش آموزشی در غرب کابل و دیگر 
سر  ملی  محافل  و  رسانه ها  در  هزاره نشین  مناطق 
زبان ها افتاده بود، برخی  از آن همچون توطیه یاد 
می کردند و می گفتند پروژه های خارجی پشت این 
حرکت اجتماعی است و برای ایجاد عدم توازن، قصداً 
جنبش تعلیمی میان مردم هزاره حمایت می شود تا 

روزی منجر به مواجهه و تنش شود.
را  مردم  چشم  اخیر  سال های  تروریستی  حمالت 
مناطق  این  آموزشگاه های  و  خانواده ها  وضعیت  به 
گشود و بسیاری  متوجه شدند که بیشتر قربانیان از 
خانواده های فقیر ند؛ خانواده هایی که با کراچی وانی، 
در  کارگری  و  ماموریت  معادن،  در  کار  قالین بافی، 
کارخانه های خارجی با حداقل عواید، جنبش بزرگی 
میلیون ها  شاید  زده اند.  رقم  خود  اجتماع  در  را 
هم وطن ما متوجه شدند که بدون پروژه و با بازوی 
خود، نیز می توان قدم های بزرگ در مسیر تحصیل، 

کار و آزادی برداشت.
چگونه  که  خوانده ایم  بارها  قربانیان  قصه های  در 
دختران شان،  قانونی  آزادی  از  خانواده ها  حمایت 
باعث رونق تعلیم، افزایش سطح سواد و در نتیجه 
تحول کیفی زنده گی مردم شده است. بازمانده گان 
و  مصاحبه ها  با  زخمی،  متعلمان  و  قربانیان 
موضع گیری های آموزنده، به تغییر ذهنیت ها کمک 
کرد ه اند. کتابچه  خاطرات مرضیه محمدی، دختری 
که در حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کاج قربانی 
شد، نمونه ای از اثر آگاهی بخش این تحول است. در 
دو صفحه یادداشتی که از او نشر شد، دیده ایم که 
چگونه تعلیم باعث تحول شده است و دختران لیسه 
در کشور ما در آن شرایط اختناق و محرومیت های 
بسیار، چطور پی گیرانه برای ساختن آینده درخشان 

تالش می کنند.
اکنون، اگر بتوانیم تالش ها را بر تقویت همبسته گی 
ملی، اعتمادسازی و کاهش تنش های قومی متمرکز 
و  تنفر  بذرهای  از  وطن  خاک  زدودن  در  کنیم، 
تندروی یاری می رسانیم و محیط را برای پروژه داران 
و تروریستان تنگ می کنیم. جوانان هزاره، باید این 
بسیج  و  کشیدن  فریاد  در  خود  توانایی  و  ظرفیت 
ترقی و همبسته گی کشور صرف  به سود  را  شدن 
کنند. آنان باید پس از این، گام پیش بگذارند و در 
برداشتن باری که کمر ملت را خم کرده، بازو بدهند. 
دشنام ها  و  اتهام ها  ذکر  به  و  ننالند  دردها  از  تنها 
بسنده نکنند، بلکه فعاالنه به میدان بیایند و الگوهای 
آموزنده خلق کنند. جوانان تحصیل کرده هزاره باید 
با گفتار و کردارشان بلوغ سیاسی و فرهنگی خود 
دارند  انتظار  دیگران  از  آن چه  به  و  کنند  ثابت  را 

)انسان دوستی و عدم تبعیض( عمل کنند.

وحشتناک  کشتار  سال ها  ادامه  در  که  کاج  فاجعه 
هزاره،  جامعه  اقشار  محروم ترین  سیستماتیک  و 
به خصوص کودکان و نوجوانان در مکتب و کورس رخ 
داد و با وضع محدودیت های طالبانی بر گشت وگذار 
در  رسانه ها  سرکوب  و  مکاتب  شدن  بسته  زنان، 
به طور  را  مردم  عواطف  شد،  همراه  کشور  سراسر 
سال ها  که  این حمالت  ساخت.  زخمی  بی پیشینه 
است مردم هزاره را در غرب کابل نشانه گرفته است، 
فریاد »نسل کشی هزاره را متوقف کنید« را از شعار 
به تدریج  و  بدل کرد  فراقومی  دادخواست  به  قومی 
در سراسر جهان شخصیت های سیاسی، هنرمندان 
و فعاالن اجتماعی بسیار، به این دادخواهی پیوستند.

تظاهرات،  به شکل  جمعی  اعتراض  و  همدلی  این 
نوشتن مقاله و پیام های رسانه ای، جلسات مجازی 
و گردهمایی های محلی رخ داد. به برکت دسترسی 
چند  از  بعد  جمعی،  رسانه های  به  مردم  بی سابقه 
به سرعت  افتاد که  راه  توییتر  بزرگی در  روز کارزار 
به ده ها هزار، صدها هزار و میلیون ها توییت رسید. 
اکنون که این مقاله را می نویسم، رقم توییتی که با 
هشتگ »نسل کشی هزاره را متوقف کنید«، به زبان 
انگلیسی نشر شده، از ۱۲ میلیون گذشته است. این 
دستاورد بزرگ برای مردمی است که به بی صدایی 
و محرومیت شهره اند. اتفاقی که مردم افغانستان در 
همراهی این هشتگ نشان دادند، امیدبخش است. 
از آن  را می توان  نتایج دیگری  این، چه  از  اما غیر 
انتظار داشت؟  کارزارهای مجازی مشابه  و  هشتگ 
مخاطبان این کارزارها کی هایند؟ و آیا خطری هم 

در پی خواهد داشت؟

الف( مخاطبان
مخاطب هشتگ »نسل کشی هزاره  را متوقف کنید« 
متوقف  را  نسل کشی  این  باید  و چه کسی  کیست 
کند؟ چند جواب احتمالی وجود دارد: اول( داعش 
عامالن  مواقع  بیشتر  که  بی آدرسی  تروریستان  و 
نسل کشی خوانده می شوند، باید این کشتار را متوقف 
کنند. دوم( طالبان که اداره کشور را در اختیار دارند، 
نیروی انتحاری تربیت می کنند و خود نیز متهم به 
مردم  این کشتارها هستند. سوم(  در  دست داشتن 
انتظار می رود  و  این هشتگ اند  افغانستان مخاطب 
با بیداری و همبسته گی مانع این نسل کشی شوند. 
این  مخاطب  خارجیان  و  جهانی  جامعه  چهارم( 
معامالت  با  که  آنانی  می رود  انتظار  هشتگ اند. 
استخباراتی، حمایت های سیاسی و کمک های مالی 
صحنه گردان سیاست و جنگ در افغانستان اند، در 

توقف نسل کشی هزاره ها کمک کنند.
به  موجه  قاتالن  از  نسل کشی«  »توقف  درخواست 
 نظر نمی رسد، ولی این درخواست همیشه متاسفانه 
افتاده  اتفاق  بسیار  است.  بوده  مظلومان  گلوی  در 
و  از ظلم حاکم، شاه  برای شکایت  است که مردم 
با  و  شده  متوسل  دستگاه  آن  خود  به  متجاوزی، 
جنایات  توقف  خواهان  استدالل  یا  تسلیمی  عذر، 
شده اند؛ چرا که گاه راه دیگری به  چشم نمی رسد و 
دردسترس ترین امکان، جلب ترحم قاتالن یا تسلیم 
حامیان  و  برنامه ریزان  است.  آن ها  با  همراهی  و 
را به صورت  البته چنین درخواستی  هشتگ جاری 

مستقیم از عامالن این کشتار نکرده اند، اما بخشی 
از جامعه هزاره از طالبان توقع دارند تا امنیت مردم 
مالها،  از  گروهی  همراهی  پشت  کنند.  تامین  را 
متنفذان و سیاست مداران شیعه و هزاره با طالبان، 
نیز غیر از فرصت طلبی های قشری و شخصی، این 
استدالل وجود دارد که گویا از این طریق به حفظ 
تحت  افغانستان  در  هزاره  مردم  حضور  و  امنیت 
و  مقاالت  در  آنان  می کنند.  کمک  طالبان  تسلط 
با  همراهی  که  گفته اند  بارها  سخنرانی های شان 
طالبان برای حفظ جان مردم الزم است. از نظر آنان، 
بدون این همراهی و تسلیمی، ممکن است طالبان 
رسماً سیاست حذف هزاره ها را اعالم کرده شمشیر 
تکفیر از نیام بکشند و با کوچ اجباری، کشتار جمعی 
و اعمال مقررات ضدانسانی این گروه قومی را هدف 
قرار دهند. اما آنانی که هشتگ می زنند، بیشتر تالش 
دارند از طریق غیرمستقیم و با ایجاد فشار بیرونی 
و تبلیغاتی، هزینه کشتار را باال ببرند و مانع تداوم 
کشورهای  هشتگ،  اصلی  مخاطب  لذا،  شوند.  آن 
خارجی و سازمان های بین المللی اند. آنان می کوشند 
با طرح نسل کشی هزاره در سطح بین الملل، توجه 
قدرت مندان و افکار عامه جهان را به این فاجعه جلب 
کنند. مساله این است که آیا توجه خارجیان باعث 

نجات می شود؟

و  سیاست  خود  توجه  با  قدرت مندان  ب( 
تجارت می کنند

افغانستان در چهل و چند سال گذشته میدان رقابت 
و حضور کشورهای بزرگ و سازمان های بین المللی 
بوده است. اطالعات استخباراتی کشورهای اثرگذار 
داخلی  اوضاع  چندوچون  از  بین الملل،  سیاست  بر 
سازمان های  بیشتر  است.  وسیع  بسیار  افغانستان 
جنگی و تروریستی روابط آشکار و پنهان با سازمان ها 
و دولت های خارجی دارند. در سال ۲۰۱۵ زمانی که 
شکریه تبسم و همراهانش را تروریستان در زابل سر 
بریدند، جنبش اعتراضی راه افتاد که نخست محدود 
به محالت هزاره نشین بود، ولی به زودی جمع کثیری 
جنبش  آن  به  کابل  در  غیرهزاره  باشنده گان  از 
و  افغانستان  امید جلب توجه دولت  به  پیوستند و 
بسیار  تبعیض ،  و  تروریسم  مشکل  به  خارجی ها 

کاالی توجهو هشتگ
درخواست »توقف نسل کشی« از قاتالن موجه به  نظر نمی رسد، ولی این درخواست 
همیشه متاسفانه در گلوی مظلومان بوده است. بسیار اتفاق افتاده است که مردم 

برای شکایت از ظلم حاکم، شاه و متجاوزی، به خود آن دستگاه متوسل شده و با 
عذر، تسلیمی یا استدالل خواهان توقف جنایات شده اند؛ چرا که گاه راه دیگری به 
 چشم نمی رسد و دردسترس ترین امکان، جلب ترحم قاتالن یا تسلیم و همراهی با 

آن ها است.

یونس نگاه
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طالبان با تسلط بر 
افغانستان، محدودیت های 

گوناگونی بر مجریان 
برنامه های اجتماعی و 
خبرنگاران زن، وضع 

کردند. این بانوان 
مکلف شدند مطابق 

به میل طالبان لباس 
بپوشند، سخن بگویند 
و رویدادهای خبری را 

پوشش دهند.
سهیال یوسفی، گزارشگر پیشین تلویزیون خصوصی »یک«

یلدا علی، گرداننده برنامه های اجتماعی در 
تلویزیون خصوصی »طلوع«

افغانستان،  بر  تسلط  با  طالبان 
گوناگونی  محدودیت های 
برنامه های  مجریان  بر 
زن،  خبرنگاران  و  اجتماعی 
وضع کردند. این بانوان مکلف 
طالبان  میل  به  مطابق  شدند 
بگویند  سخن  بپوشند،  لباس 
که  صورتی  در  دهند.  پوشش  را  خبری  رویدادهای  و 
بانوان خالف میل طالبان  این  یا سخنان  و  لباس  نوع 
باشد، مسلماً با تهدید ناظران رسانه ای این گروه روبه رو 
می شوند. با توجه به این محدودیت ها، شمار زیادی از 
را  فعال در عرصه خبرنگاری و رسانه ای، کشور  بانوان 

ترک کرده و راه مهاجرت در پیش گرفته اند. 
رفتن  بین  از  من،  برای  افغانستان  ترک  اصلی  »دلیل 
دیگر  ما  که  زمانی  بود؛  زنان  آزادی  و  بیان  آزادی 
نمی توانستیم آزادانه عقاید و نظریات خود را فارغ از هر 
گونه محدودیت بیان کنیم و نمی توانستیم واقعیت های 

جامعه و حرف مردم را آزادانه نشر کنیم.«
تلویزیون  گرداننده گان  از  یکی  سخنان  از  بخشی  این 
تذکر  برایش  بارها  طالبان  است.  »طلوع«  خصوصی 
لباسش  نوع  باید  برنامه ها،  اجرای  داده اند که در زمان 
لباس،  چگونه گی  کند.  تنظیم  آنان  هدایت  طبق  را 
در  که  دخترانی  همه  برای  که  است  مواردی  از  یکی 
است. وضع  تلویزیون ظاهر می شوند، گفته شده  پرده 
این  محدودیت سبب شده که شمار زیادی از مجریان 

برنامه های تلویزیونی افغانستان را ترک کنند. 
 

در  که  هستند  بانویی  دو  یوسفی،  سهیال  و  علی  یلدا 
یکی  بودند؛  کار  مشغول  جداگانه  خصوصی  رسانه  دو 
برنامه های اجتماعی و دیگری گزارشگر. این   گرداننده 
دو بانو برای رسیدن به محل کار همه روزه از یک مسیر 
عبور می کردند، اما پس از تسلط طالبان بر افغانستان 
تجربه های متفاوتی از وضع محدودیت ها بر رسانه  های 

خصوصی دارند.

گرفته اند که دیگر اعتراض زنان را پوشش ندهد. طالبان 
بارها به یوسفی و هم سنگرانش تذکر داده اند که نباید 

تظاهرات زنان را پوشش دهند. 
خالف این، طالبان به بیشتر خبرنگاران توصیه می کردند 
که راه پیمایی هایی که به نفع این گروه است را پوشش 
تظاهرات  دهند. خانم یوسفی توضیح می دهد: »وقتی 
جمله  از  حق شان  دادخواهی  خاطر  به  زنان  و  می شد 
آموزش و کار راه پیمایی می کردند، ما اجازه پوشش را 
بودند  داده  هشدار  ما  برای  [طالبان]  این ها  نداشتیم. 
که شما حق ندارید تظاهرات زنان را پوشش دهید. اما 
وقتی تظاهرات می شد که به نفع خودشان بود، برای ما 
که  می زدند  زنگ  و  می کردند  روان  رسمی  دعوت نامه 
حتماً در این تظاهرات بیایید. چند باری که خالف میل 
آنان رفتار کردیم و تظاهرات زنان را پوشش دادیم، مرا 
بردند در حوزه و از من تعهد گرفتند که اگر بار دیگر 
تظاهرات زنان را پوشش بدهم، من را از بین خواهند 

برد.«

در کنار این دشواری ها، خانم یوسفی به دلیل جنسیتش 
بارها از حضور در نشست های خبری محروم شده است. 
کردن  تکمیل  برای  داشته  نیاز  مورد  چندین  در  او 
کند،  مراجعه  طالبان  مربوطه  مسووالن  نزد  گزارشش 
اما به دلیل زن بودنش نتوانسته مصاحبه مسووالن این 
گروه را ضبط کند. سخنگویان طالبان بارها به او وقت 
نداده اند تا پاسخ پرسش های خود را از آنان بگیرد: »ما 
به دیدگاه  یا گزارش خود  به خاطر تکمیل خبر  بارها 
پیش  می رفتیم  ما  وقتی  ولی  داشتیم،  نیاز  طالبان 
مِن  که  می شدند  خبر  وقتی  آنان  طالبان،  سخنگویان 

خبرنگاِر زن آمده ام، می گفتند که نیستند، در حالی که 
به خبرنگاران مرد جواب می دادند. وقتی می فهمیدند که 
از این رسانه خبرنگار زن آمده، می گفتند که هیچ نیست 

و یا وقت ندارد.« 
اکنون یلدا علی و سهیال یوسفی، هر دو حدود دو ماهی 
می شود که مجبور شده اند به دلیل محدودیت های وضع 
شده از سوی طالبان و فشار بلند تهدیدهای امنیتی بر 
خبرنگاران زن، افغانستان را ترک کنند و به کشورهای 
دیگر پناهنده شوند. یلدا علی می گوید که به دلیل نبود 
ترک  را  افغانستان  اندیشه ها،  بیان  و  زنان  برای  آزادی 
یک  من  محدودیت ها  این  تمام  کنار  »در  است:  کرده 
از هر سو  زن بودم و بیشترین فشار محدودیت گرایانه 

باالیم وارد بود.«
سهیال یوسفی نیز به علت تهدیدات امنیتی که متوجه 
را  افغانستان  شده  مجبور  است،  بوده  خانواده اش  و  او 
به مقصد یکی از کشورهای اروپایی ترک کند: »یگانه 
دلیلی که افغانستان را ترک کردم، نبود مصونیت شغلی 

و جانی بوده است.« 
کسانی  تنها  علی  یلدا  و  یوسفی  سهیال  حال،  این  با 
نیستند که در پی وضع محدودیت های روزافزون طالبان 
بر خبرنگاران و مجریان زن، افغانستان را ترک کرده اند. 
هستند صدها خبرنگار دیگری که اکنون با چالش های 
زیادی در کشورهای همسایه به شمول پاکستان و ایران 
زنده گی می کنند و چشم به راه رسیدن به کشورهایی 

نشسته اند که بتوانند در آن جا به کارشان ادامه دهند.
گذشته  دهه  دو  از  بیش  در  که  است  حالی  در  این 
را  فراوانی  چالش های  افغانستان  در  زنان  و  دختران 
پشت سر گذاشتند تا بتوانند به عنوان مجری یا خبرنگار 
طالبان  دوباره  تسلط  از  پس  اما  یابند،  راه  رسانه ها  به 
و  آینده خود داشتند  برای  اهدافی که  بر کشور، همه 
تجربه های کاری چندین ساله  آنان یک شبه از بین رفت. 
برگزینند  را  خانه نشینی  شده اند  مجبور  آنان  بیشتر 
نهادهای  کرده اند.  ترک  را  افغانستان  دیگر  شماری  و 
حقوق بشری بارها از سرکوب و تهدید خبرنگاران زن 
اما  نگرانی ها  این  کرده اند.  نگرانی  ابراز  افغانستان  در 
تاکنون نتیجه مثبتی در پی نداشته است. در کنار این، 
نهادهای حامی خبرنگاران نیز بارها از بازداشت و تهدید 
خبرنگاران خبر داده و از طالبان خواسته اند که به این 
روش های سخت گیرانه خود نقطه پایان بگذارند. طالبان 

اما به هیچ یک از این خواست ها بها نداده اند.
رسانه های  در  زن  مجریان  و  خبرنگار  ده ها  اکنون 
افغانستان با عالمی از محدودیت  روبه رویند و دامنه این 
تا  می شود.  گسترده تر  روز  هر  گذشت  با  محدودیت ها 
اجازه  به دختران  تازه ترین مورد، طالبان  جایی که در 
نداده اند در آزمون کانکور رشته ژورنالیسم را برگزینند. 
و  خبرنگاری  عالقه مند  افغانستان  در  زیادی  دختران 
اما طالبان مانع  راه یابی به رسانه های دیداری هستند، 
ورود آنان به دانشکده های ژورنالیسم شده اند. بر اساس 
تحصیل  ادامه  از  دختران  این  از  شماری  گزارش ها، 
ندارند در رشته های  انصراف داده و گفته اند که عالقه 

دیگر به تحصیالت خود ادامه دهند.

آنان شبیه  بر  محدودیت های وضع شده  برخی  هرچند 
هم  است، اما در مواردی متفاوت. یلدا بارها مجبور شده 
نیز  بیاورد و سهیال  تغییر  لباس پوشیدنش  نوعیت  در 
همه روزه کارش را با سخنان تحقیر آمیز و توهین آمیز 
می کرد.  آغاز  کاری اش  دفتر  دروازه  دهن  در  طالبان 
سهیال روزهایی را تجربه کرده که زمان مرخصی از دفتر 

نیز مطابق به خواست طالبان بوده است.
تجربه نخست محدودیت در رسانه  را یلدا با این عکس 
با  طالبان  و دشوار.  تلخ  تجربه  اولین  است؛  کرده  آغاز 
تلویزیون  نشرات  بخش  مدیر  به  عکس  این  فرستادن 
طلوع، دستور داده اند که یلدا دیگر نباید از این پتلون در 
جریان اجرای برنامه ها استفاده کند: »طالبان این عکس 
را به رییس نشرات فرستاده بود و تذکر داده بود که دیگر 

این پتلون را نپوشم.«
یلدا نه تنها در چگونه گی لباس، بلکه در تهیه پرسش ها 
از مهمانان برنامه نیز باید محتاط می بود و پیش از آغاز 
جریان  در  که  می داد  تذکر  مهمانان  برای  برنامه  هر 
زبان  به  سخنی  طالبان  گروه  خالف  صحبت های شان 
را  واقعیت ها  از  بسیاری  نباید  او می گوید: »ما  نیاورند. 
باید  را  مردم  حرف های  از  بسیاری  می دادیم.  پوشش 
سانسور می کردیم. به مهمانان قباًل باید تذکر می دادیم 
که از گفتن چه الفاظ و چه نظریاتی خودداری کنند. 
باید در همه صحنه های کاری مواظب این  می بودیم که 

عقاید و نظریات ما مخالف دیدگاه طالبان نباشد.«
 

در  بود  مجبور  روز  هر  یوسفی  سهیال  دیگر،  سوی  از 
دروازه ورودی دفتر کاری اش با طالبان روبه رو شود. بارها 
شاهد بهانه گیری، توهین و تحقیر طالبان بوده است. او 
می  گوید: »در جایی که من کار می کردم، پیش از آمدن 
طالبان نیروهای امنیت ملی حضور داشتند، اما پس از 
این  که طالبان آمدند، استخبارات طالبان در درب وردی 
دفتر  زمانی که می خواستیم داخل  حضور می داشتند. 
تلویزیون شویم، نیروهای طالبان آن جا حضور داشتند و 
هر روز بهانه می گرفتند که چرا لباس تان رنگه است یا 

چادرتان چرا رنگه است و یا چرا ماسک نپوشیده اید.«
  

طالبان در هفدهم ثور ۱۴۰۱ خورشید فرمانی را صادر 
پرده  روی  ندارند  حق  زنان  آن  بر اساس  که  کردند 
تلویزیون بدون ماسک ظاهر شوند. بر اساس این فرمان، 
را  صورت شان  و  بدن  همه  چشم ها،  جز  به  باید  زنان 
بپوشانند. یلدا مجبور بود در کنار آن همه محدودیت  در 
جریان اجرای برنامه، ماسک نیز استفاده کند و با چهره 
نیمه پوشیده روی  صحنه ظاهر شود. یلدا علی توضیح 
می دهد: »در جریان کار ما مجبور به پوشانیدن صورت 
ما  کردن  و صحبت  برنامه  مدت  تمام  در  بودیم.  خود 
باید ماسک می پوشیدیم یا روی بند استفاده می کردیم. 
نمی توانستیم صحبت کنیم؛ چون آزادانه نفس کشیدن 

برای ما ممنوع شده بود.«
کنار  در  نیز  »یک«  تلویزیون  خبرنگار  یوسفی،  سهیال 
به  رفتن  و  گزارش  تهیه  زمان  در  ماسک  پوشیدن 
شاهد  را  دیگری  محدودیت های  خبری،  نشست های 
بوده است. خانم یوسفی به دلیل پوشش اعتراض های 
را  طالبان  امنیتی  به حوزه  رفتن  بار  یک  تجربه  زنان، 
نیز در کارنامه  دارد. طالبان پس از بازداشت، از او تعهد 

فعاالن رسانه ای که در پی محدودیت ها بار سفر بستند
طالبان و آزادی زنان؛

نصیر کاوشگر 

سمت راست یلدا علی، گرداننده پیشین برنامه های 
اجتماعی در تلویزیون خصوصی »طلوع« و سمت 

چپ سهیال یوسفی، گزارشگر پیشین تلویزیون 
خصوصی »یک«

سهیال یوسفی در جریان مصاحبه با ریچارد بنت، 
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر

سهیال یوسفی در یکی از شهرهای فرانسه

یلدا علی در جریان 
اجرای برنامه بامداد 
خوش »طالبان این 
عکس را به رییس 

نشرات فرستاده بود 
و تذکر داده بود که 
دیگر این پتلون را 

نپوشم.«

یلدا علی قبل 
از اجرای برنامه 
- »آزادانه نفس 
کشیدن برای ما 

ممنوع شده بود.«

سهیال یوسفی، 
خبرنگار: »طالبان 

هر روز بهانه 
می گرفتند که چرا 

لباس تان رنگه است 
یا چادرتان چرا رنگه 
است و یا چرا ماسک 

نپوشیده اید.«

»دلیل اصلی ترک افغانستان برای من، از بین رفتن آزادی بیان و آزادی زنان بود؛ زمانی که 
ما دیگر نمی توانستیم آزادانه عقاید و نظریات خود را فارغ از هر گونه محدودیت بیان کنیم 

و نمی توانستیم واقعیت های جامعه و حرف مردم را آزادانه نشر کنیم.«
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8صبح، پنجشیر

که همراه  شان گفت وگوی لفظی می کردند، گوشی های 
آنان را شکستانده اند.«

باشنده گان پنجشیر در واکنش به این اقدام طالبان، 
می گویند که منع استفاده از گوشی های هوشمند خالف 
آزادی فردی آنان است و طالبان باید این دستور خود 
را لغو کنند. احمد نوید، باشنده مرکز والیت پنجشیر، 
در این باره می گوید: »طالبان همه روزه شرایط را باالی 
مردم پنجشیر سخت کرده می روند. در حال حاضر یک 
افرادی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، در  تعداد 
پنجشیر باقی مانده و دیگران همه کوچ کرده اند؛ اما 
را هم  از گوشی های همراه  استفاده  طالبان حتا حق 
از ما می گیرند. بنابراین، مجبور هستیم که ما هم از 
این جا به یک والیت یا کشور دیگری برویم تا حداقل از 

آزادی فردی ما بتوانیم استفاده کنیم.« 
روز  طالبان  که  می گویند  ۸صبح،  روزنامه  به  منابع 

هدف از جمع آوری گوشی های هوشمند این است که 
اطالع رسانی نشود و پنجشیر در یک خواب غفلت و 
تاریک، زیر چکمه ها، زدن و کوفتن طالبان باقی بماند.«

از  ممانعت  که  می گویند  نیز  حقوقی  مسایل  آگاهان 
استفاده شهروندان از گوشی های هوشمند، هیچ توجیه 
ندارد. آرش شهیرپور، عضو  و اخالقی  حقوقی، دینی 
دانشگاه  و علوم سیاسی  دانشکده حقوق  کادر علمی 
البیرونی، در صحبت با روزنامه ۸صبح تصریح می کند 
داشتن  حاضر،  عصر  در  پیشرفت ها  به  توجه  با  که 
اساسی  حقوق  از  و  مبرم  نیاز  یک  هوشمند  گوشی 
هر فرد است. به گفته او، محروم ساختن عمدی یک 
جمعیت از حقوق اساسی شان، به دلیل هویت گروهی و 

یا جمعی، خالف موازین حقوق بین المللی است. 
از  استفاده  حالی  در  طالبان  رهبر  وصف،  این  با 
گوشی های هوشمند در والیت پنجشیر را منع کرده  
شکنجه،  از  گسترده ای  تصویری  نوارهای  که  است 
در  اسیران جنگی  تیرباران شدن  و  توهین  و  تحقیر 
این والیت از سوی طالبان منتشر شده است. بیشتر 
و  افراد طالبان ضبط  از سوی  تصویری  نوارهای  این 
همچنان  پنجشیر  در  طالبان  است.  شده   هم  رسانی 
آزار و اذیت،  جمله  از  بشری  حقوق  گسترده    نقض  به 
غیرنظامیان  کردن  تیرباران  و  شکنجه  بازداشت، 
متهم اند. در کنار این، جنگ جویان طالبان به تیرباران 
متهم  نیز  والیت  این  در  جنگی  اسیر  ده ها  کردن 

شده اند. 
یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا موسوم به 
که  کرده  نشر  را  گزارشی  به تازه گی  ویتنس«  »افغان 
را  تن   ۲۷ دستان  طالبان  جنگ جویان  آن،  بر مبنای 
این گزارش  با ضرب گلوله کشته اند.  را  آنان  و  بسته 
در  شده  ضبط  تصویری  نوارهای  بررسی  بر  اساس 

پنجشیر، منتشر شده است.
این ممنوعیت پس از سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه 
پنجشیر،  والیت  به  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
وضع شده است. منابع می گویند که ریچارد بنت در 
سفر هفته گذشته به پنجشیر نتوانسته با غیرنظامیان 
در این والیت دیداری داشته باشد و پس از دیدن والی 

طالبان، پنجشیر را ترک کرده است.

که  کرده  صادر  را  فرمانی  به تازه گی  طالبان  رهبری 
کارمندان  و  گروه  این  جنگ جویان  آن  بر مبنای 
از  استفاده  حق  پنجشیر  والیت  در  ملکی  اداره های 
گوشی های هوشمند را ندارند. جنگ جویان طالبان اما 
در کنار کارمندان ملکی ادارات دولتی، به باشنده گان 
گوشی های  از  که  نمی دهند  اجازه  نیز  والیت  این 
هوشمند و دوربین دار استفاده کنند. افراد طالبان در 
ایست های بازرسی باشنده گان محل را تالشی می کنند 
و گوشی های هوشمند و دوربین دار آنان را می گیرند و 
در مواردی می شکنند. این اقدام طالبان با واکنش های 
مسایل  آگاهان  و  خبرنگاران  محل،  باشنده گان  تند 
سیاسی مواجه شده است. آگاهان سیاسی به این باورند 
که طالبان برای جلوگیری از همه گانی شدن جنایات 

ضدبشری خود، دست به این اقدام زده اند.
محمد محسن  مولوی  به  منسوب  صوتی  نوار  یک 
هاشمی، والی طالبان برای پنجشیر، روز پنج شنبه، ۲۸ 
میزان، در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفت . در این نوار 
صوتی، والی طالبان برای پنجشیر به کارمندان همه 
اداره های ملکی و نظامی در این والیت دستور می دهد 

که نباید از گوشی های هوشمند استفاده کنند. 
صوتی  نوار  این  در  هاشمی  محمد محسن  مولوی 
دره  در  از گوشی های هوشمند  استفاده  که  می گوید 
منع  آخوندزاده،  هبت اهلل  مال  فرمان  بر بنیاد  پنچشیر 
می کند،  توصیه  همچنان  طالبان  والی  است.  شده 
کسانی که گوشی  هوشمند دارند، آن را بفروشند و یا 
هم در خانه بگذارند. مولوی هاشمی هشدار می دهد که 
اگر نزد کسی در ایست های بازرسی گوشی هوشمند 

پیدا شود، حق شکایت را نخواهد داشت.
خالف  را  طالبان  اقدام  این  اما  پنجشیر  باشنده گان 
باشنده  ننگیالی،  می دانند.  خود  فردی  آزادی های 
روزنامه  با  در صحبت  پنجشیر،  والیت  رخه  ولسوالی 
مردم  همه  باالی  محدودیت  »این  می گوید:  ۸صبح، 
هستم  شاهد  خودم  من  است.  شده  وضع  پنجشیر 
گوشی های  بازرسی شان  ایست های  در  طالبان  که 
را گرفتند و گفتند  افراد ملکی  از  همراه چندین تن 
که دیگر حق استفاده از این تلفن ها را ندارید. افرادی 

چهارشنبه، ۲۷ میزان، گوشی های هوشمند سه تن از 
کارمندان شرکت برق  )برشنا( و پنج مأمور ملکی را 
ضبط کرده اند. به گفته منابع، این افراد برای دریافت 
تالشی  هنگام  و  بودند  کرده  مراجعه  بانک  به  معاش 

گوشی های آنان ضبط شده است.
را جلوگیری  اقدام طالبان  این  دلیل  آگاهان سیاسی 
در  گروه  این  ضدبشری  جنایات  شدن  همه گانی  از 
پنجشیر عنوان می کنند. احمد سعیدی، آگاه مسایل 
سیاسی، به روزنامه ۸صبح می گوید: »طالبان به درستی 
می دانند که توسط تلفن های هوشمند می شود جنایات 
ضد بشری، اعمال غیراسالمی و غیرانسانی در پنجشیر 
بناًء  به گوش جهانیان رساند.  را مستندسازی کرد و 
وقتی که مردم گوشی های هوشمند نداشته باشند، از 
آن چه در پنجشیر توسط طالبان انجام می شود، دنیا 
آگاهی نخواهد داشت.« آقای سعیدی می افزاید: »فقط 

طالبان بر اعمال شان 
پرده می اندازند

دوئل دختران و زنان افغانستان 

منع استفاده از گوشی های هوشمند در پنجشیر؛

کردند. در مارچ سال جاری، دختران را از رفتن به 
مکتب باالتر از صنف ششم منع کردند و عماًل حق 
آموزش را از آنان گرفتند. هنگامی که زنان در کابل 
و دیگر شهرها تظاهرات کردند، نیروهای طالبان با 
خشونت پاسخ دادند، معترضان را مورد ضرب و شتم 
قرار دادند و گلوله های هشداردهنده هوایی شلیک 
کردند. بیشتر مکاتب متوسطه دخترانه در افغانستان 
در حال حاضر تعطیل است و طالبان تهدید کرده اند، 

مکاتبی را که فعال هستند، خواهند بست.
در همین حال، افزایش سطح منازعات و خشونت در 
کنار خشک سالی شدید و رکود اقتصادی، دختران و 
زنان افغان را آسیب پذیرتر کرده است. این تحوالت 
منجر به آسیب پذیری بیشتر حقوق زنان شده است، 
کار  و  زودهنگام  ازدواج  باالی  نرخ  که  همان طوری 
کودکان در افغانستان از زمان تسلط طالبان افزایش 

یافته است.
آموزش  ممنوعیت  برای  را  طالبان  تصمیم  آن چه 
که  است  این  می کند،  غم انگیزتر  دختران  متوسطه 
پیشرفت قابل توجه در گسترش دسترسی دختران 
تعداد  کرد.  بر آب  نقش  را  افغانستان  در  آموزش  به 
نام کرده اند،  افغانستان که در مکتب ثبت  دختران 
از تنها ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۳.۵ 
میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است و سواد 
شده  برابر  دو  تا ۲۰۱۸  سال های ۲۰۱۱  بین  زنان 
است. هرچند نهادهای حامی همچنان به تالش برای 
رسیده گی به وضعیت این دختران ادامه می دهند، اما 
ممنوعیت طالبان بدون شک بسیاری از دختران را 

مجبور به ترک تحصیل کرده است.
خیابان ها  در  که  افغان  دختران  و  زنان  از  باید  ما 
تظاهرات می کنند و زنده گی شان را در مسیر مبارزه 

ایجاد محیط های آموزشی جای گزین برای دختران 
آموزش  دولتی  مکاتب  در  نمی توانند  که  پسرانی  و 

ببینند، تالش کنیم.
 »The Education Cannot Wait fund«
است،  نهادهای حامی تحصیل دختران  از  یکی  که 
را  دالر  میلیون  از ۵۸  بیش  تاکنون  از سال ۲۰۱۷ 
روی آموزش و پرورش در افغانستان سرمایه گذاری 
واکنش های  طریق  از  آن  از  بخشی  که  است  کرده 
اضطراری و برخی از طریق برنامه چندین ساله که در 
سال ۲۰۱۹ راه اندازی شد، به مصرف رسیده است. 
به دلیل کار اختصاصی همکاران ما، این بودجه به 
۵۱ درصد رسیده است. از دانش آموزان دختر جوان 
در  پسر  و  دختر  هزار   ۱۸۱ از  بیش  و  افغانستان 
مجموع. به زودی، ما برنامه چند ساله جدیدی را برای 
افزایش دسترسی دختران و پسران به آموزش مبتنی 
بر جامعه، حتا در دورافتاده ترین و چالش برانگیزترین 

محیط ها، راه اندازی خواهیم کرد.
اما کارهای بیشتر نیاز است که انجام شود. زنان و 
دختران افغانستان در برابر حمالت خشونت بار برای 
حقوق خود می جنگند و کمک می خواهند. وظیفه 

جمعی ما این است که به ندای آن ها توجه کنیم.

سیاست های واپس گرایانه طالبان و موجی از حمالت 
سال  یک  در  را  دختر  دانش آموزان  که  تروریستی 
اخیر هدف قرار می دهند، اعتراض هایی را در سراسر 
افغانستان برانگیخته است. جامعه بین المللی باید در 
کنار زنان افغان بایستد و خواستار حق اساسی آنان 
کند  حاصل  اطمینان  و  باشد  تحصیل  کسب  برای 
به مکاتب  آزادانه  بازگشت  اجازه  افغان  که دختران 

متوسطه را دارند.
مداوم  نقض  به  اعتراض  در  دختر  و  زن  هزاران 
شهرهای  خیابان های  در  آموزش،  در  حقوق شان 
اعتراضات  محرک  کرده اند.  راه پیمایی  افغانستان 
)که همزمان با اعتراضات در ایران روی داد( حمله 
تروریستی ماه گذشته به یک مرکز آموزشی در کابل 
بود که منجر به کشته شدن ۵۳ دانش آموز و زخمی 
شدن بیش از ۱۱۰ تن شد که بیشتر آن ها دختران 
و زنان جوان بودند. اما این آخرین مورد از یک سری 
که  بود  دختر  دانش آموزان  علیه  طوالنی  حمالت 
بسیاری از آن ها دختران جامعه هزاره را هدف قرار 

داده اند.
که  داد  رخ  حالی  در  سپتامبر،  مرگ بار  حمله 
دانش آموزان دختر در حال آماده شدن برای شرکت 
در امتحان آزمایشی برای ورود به دانشگاه بودند. این 
در  دختران  برای  نحس  سال  یک  پایان  در  حمله، 

افغانستان رخ داد.
امریکایی  نیروهای  از خروج  زمانی که طالبان پس 
از افغانستان در آگست ۲۰۲۱ کنترل افغانستان را 
تمام  دادند که  وعده  آن  رهبران  به دست گرفتند، 
و  پسران  برای  را  عالی  و  متوسطه  ابتدایی،  مکاتب 
عقب نشینی  زود  خیلی  اما  دارند؛  نگه  باز  دختران 

برای حقوق اساسی شان به خطر می اندازند، پیروی 
شروع،  برای  بزنیم.  فوری  اقدام  به  دست  و  کنیم 
پلت فرم  از  باید  اسالمی  همکاری  سازمان  اعضای 
خود استفاده کنند و از مقام های بالفعل افغانستان 
بخواهند که اطمینان حاصل دهند تا دختران لیسه 
به مکتب باز می گردند و موسسات آموزشی، معلمان 
و دانش آموزان، به ویژه دختران، از حمالت محافظت 
نوجوانی  و  این، هر دختر جوان  بر  می شوند. عالوه 
باید با معلمان، زیرساخت ها و وسایل مورد نیاز برای 

آموزش باکیفیت به کالس های درس بازگردد.
با توجه به وضعیت فاجعه بار اقتصادی و بشردوستانه 
در افغانستان، جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند 
فراهم کردن فضاهای  برای  منابع کافی  که مکاتب 
امن و حفاظتی و آموزش با کیفیت برای همه دختران 
و پسران، از جمله کسانی که دارای معلولیت هستند، 
دارند. ما همچنین باید به مربیان افغانستان آموزش و 
مواد الزم را برای آموزش شاگردان شان فراهم کنیم.

در کشوری مانند افغانستان که از جنگ و فاجعه ویران 
شده است، ما باید تضمین کنیم که همه دختران و 
پسران به منابع بهداشت روانی و حمایت های روانی 
اجتماعی دسترسی داشته باشند. همه ما باید برای 

نویسنده گان:

منبع:

والی طالبان برای 
پنجشیر به کارمندان 
همه اداره های ملکی 

و نظامی در این والیت 
دستور می دهد که 
نباید از گوشی های 
هوشمند استفاده 

کنند.

حمله مرگ بار سپتامبر، در حالی رخ داد که دانش آموزان دختر در حال آماده شدن برای شرکت 
در امتحان آزمایشی برای ورود به دانشگاه بودند.
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یونیسف با هشدار از زمستان 
پیش رو، ۷۵ میلیون دالر 

کمک مالی درخواست کرد

انفجار ماین در بادغیس جان 
سه دختر خردسال را گرفت

کودکان  از  حمایت  صندوق  کابل:  ۸صبح، 
هشدار  کشور  در  دشوار  زمستان  از  افغانستان 
می دهد و درخواست کمک مالی ۷۵ میلیون دالر از 

تمویل کننده گان دارد.
گزارشی  در  میزان،   ۲۸ پنج شنبه،  روز  یونیسف، 
ارایه  برای  زمستانی  استراتژی  که یک  است  گفته 
به  افغانستان،  مردم  برای  بشردوستانه  کمک های 
ویژه کودکان را تدوین کرده است و نیاز به حمایت 

مالی دارد.
در  مالی اش  نیازهای  و  برنامه ها  برای  این صندوق 

زمستان پیش رو به ۷۵ میلیون دالر نیاز دارد.
بیش  پوشش  یونیسف  زمستانی  استراتژی  هدف 
برای  مالی  کمک های  توزیع  با  تن،  هزار   ۸۰۰ از 

توانمندسازی خانواده ها عنوان شده است.
خشک سالی،  و  اقتصادی  شوک  از  یونیسف 
درگیری ها و کووید-۱۹ به عنوان محرک های اصلی 
آستانه  از  نیازها  که  است  گفته  و  کرده  یاد  فقر، 

توانایی بشردوستانه فراتر رفته است.
رویداد  به  اشاره  با  کودکان  از  حمایت  صندوق 
آموزشگاه کاج در غرب کابل گفته است: »حوادث 
کشور  سراسر  در  جمعیت  بر  همچنان  امنیتی 
ناامنی  همچنان  کاج  بر  حمله  و  گذارد  می  تأثیر 
دانش آموزان، به ویژه دختران را هنگام ادامه تحصیل 

نشان می دهد.«
شدن  بیشتر  احتمال  از  یونیسف  حال،  این  با 

بیماری ها در زمستان پیشرو نیز هشدار می دهد.
پیش تر  که  می شود  مطرح  حالی  در  هشدار  این 
زمستان  از  نیز  امدادرسان  سازمان های  از  برخی 
دشوار پیش رو با توجه به گسترش دامنه فقر هشدار 

داده اند.

۸صبح، بادغیس: منابع محلی در والیت بادغیس 
از  باقی مانده  ماین  انفجار  اثر  در  که  می گویند 
درگیری  سال های گذشته در این والیت، سه کودک 

جان داده اند.
این رویداد حوالی ساعت ۸:۰۰ صبح امروز )جمعه، 
۲۹ میزان( در ساحه خارستان ولسوالی مقر بادغیس 

رخ داده است.
هر سه کودک کشته شده دختر و باشنده گان قریه 

نوآباد این ولسوالی  بوده اند.
این رویداد در حالی رخ داده است که این کودکان 
مصروف جمع آوری آهن پاره ها از یک  پوسته امنیتی 

متروکه بوده اند.
اخیرا نهادهای مختلف بشری از ادامه تلفات ناشی از 
انفجار مهمات انفجارناشده در افغانستان ابراز نگرانی 
کرده و گفته اند که باید روی برنامه های ماین روبی  و 
بقایای جنگ های دو دهه پسین باید بیشتر تمرکز 

شود.
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بر اساس بسیاری از اظهارات، حمله روسیه به اوکراین 
در حال حاضر به مثابه یک شکست بزرگ است. تلفات 
سایر  و  رهاشده  و  شده  نابود  تانک های  تاییدشده، 
وسایل زرهی روسی در اوکراین، به تنهایی به مراتب 
بیشتر از کل امکانات ارتش یک کشور اروپای مرکزی 
تلفات  میزان  نمی رسد که  نظر  به  و  است  یا شرقی 
به این زودی ها تغییر کند. رسانه های مستقل روسیه 
از منابع نزدیک به کرملین، ۹۰ هزار سرباز  به نقل 
از دست رفته غیرقابل جبران را گزارش کرده اند، از 
جمله کشته  گان در میدان نبرد و شفاخانه ها، عالوه 
آن ها  دوباره  خدمت  مانع  که  شدیدی  جراحات  بر 
شود. این خسارات اکنون از خسارات وارده در طول 
رفته  فراتر  افغانستان و چچن  در  جنگ های روسیه 
زخم های  که  سیاسی  ویرانگر  درگیری های  است. 
عمیقی بر جامعه روسیه بر جای گذاشته است، هنوز 
در  روسیه  تلفات  این،  بر  عالوه  است.  نیافته  بهبود 
افغانستان در ۱۰ سال اتفاق افتاد، در حالی که تنها 

هشت ماه است که در اوکراین می جنگد.
جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  بسیج«  »فرمان 
دیگر  هفته  دو  تا  بود  داده  وعده  اخیراً  که  روسیه، 
درست قبل از پایان سال مالی عملی شود، در همه 
رسانه های  است.  شده  مواجه  شکست  با  سطوح 
را  تازه کار  سربازان  از  کلیپ هایی  روسیه،  اجتماعی 
نشان می دهند که در خیمه هایی که با عجله نصب 
غذا،  بدون  و  سرد  و  رها شده  پایگاه های  در  و  شده  
لباس، سرویس بهداشتی، تجهیزات، یا فرماندهی، به 
نشان می دهند  را  یا کسانی  رها شده اند.  حال خود 
بسته گان شان ،  توسط  فراهم شده  بسته های  با  که 
زنده گی می کنند و با وضعیت بدی روبه رو هستند. از 
آن جایی که مردان از خیابان ها گرفته می شوند و در 
بهترین حالت تنها با یک دوره آموزشی گذرا به جبهه 
می رود  انتظار  آن ها  بسته گان  از  می شوند،  فرستاده 
که در تهیه اقالم اولیه ای که قرار است توسط ارتش 
تهیه شود، مانند جعبه کمک های اولیه یا لباس های 

زمستانی، سهم بگیرند.
برای صدها هزار خانواده روسی، جنگ نه تنها تهدیدی 
نان آوران  تنها  زیرا  است،  آن ها  معیشت  برای  فوری 
نبرد  وارد  وابسته گان شان  به  توجه  بدون  خانواده 
می شوند، بلکه بار اقتصادی عظیمی نیز به همراه دارد. 
در تلگرام، گروه های چت با صدها عضو ظاهر می شوند 
ـ جایی که همسران و نامزدها در مورد این که از کجا 
زره و کاله ایمنی ارزان بخرند ـ هم دیگر را راهنمایی 
می کنند و در عین حال ناامیدی فزاینده خود را در 
می گذارند.  اشتراک  به  بسیج  آشفته  ماهیت  مورد 

Translation is too long to be saved
هیچ یک از این ها نباید برای کسی که ناظر بر اوضاع 
روسیه است، غافل گیرکننده باشد. جنرال ها همیشه 
برای  وظیفه  سربازان  به عنوان  نظامی ،  منطق  با 
رفتار  رعیت  شبیه  بانفوذ،  افراد  به  منفعت رسانی 
می کنند. از قضا، یکی از بلندترین منتقدان طرفدار 
جنگ وزارت دفاع روسیه به دلیل سوء مدیریت منابع، 
ژنرال سابق ارتش آندری گورولیوف است که اکنون 
یکی از اعضای دومای روسیه تحت تحریم های ایاالت 
نظامی  فرماندهی  زمان  در  گورولیوف  است.  متحده 
خود به برده گیری کارگرانی که شامل سربازان وظیفه 
بود، متهم شد. اتهامات وارده به او رد شد و او چند 
سفری به سوریه رفت. فساد در قلب ارتش روسیه در 

میدان جنگ و خارج از آن ریشه دارد. اخبار بی بی سی 
اولین  از سال ۲۰۱۴، زمانی که روسیه برای  روسی 
بار به اوکراین حمله کرد، حداقل ۵۵۹ مورد مستند 
کارفرمایان  است.  داده  بیرون  ارتش  در  سرقت  از 
یونیفورم، چکمه، وسایل زمستانی و کیسه خواب در 
کنار موترهای نفربر را دزدیده اند. صدها هزار یونیفورم 
که قرار بود به دست تازه بسیج شده ها برسد، ناگهان 
پیش  فرماندهی  سرحد  تا  فساد  است.  شده   مفقود 
توسط  اخاذی  مقیاس  که  می رسد  نظر  به  می رود. 
آن قدر  بسیج شده  تازه  نیروهای  محلی  فرماندهان 
گسترده است که حتا وبالگ نویسان محبوب طرف دار 
جنگ نیز از آن شکایت دارند. خبرنگاران تحقیقی و 
فعاالن مبارزه با فساد، کاخ های حیرت انگیز متعلق به 
نخبه گان نظامی روسیه را مستند کرده اند که فقط به 
دلیل کارشان زندانی یا تبعید شده اند. اکنون، برخی از 
وبالگ نویسان طرف دار کرملین همان لفاظی را اتخاذ 
اوکراین  جنگ  در  روسیه  نجات  برای  اما  می کنند، 
بسیار دیر و ناچیز است. حتا اگر درخواست های آن ها 
در کرملین جدی گرفته شود، یک کشور نمی تواند 
است،  همه جانبه  جنگ  یک  میانه  در  که  حالی  در 
اصالحات کامل از باال به پایین در ارتشش بیاورد، از 

جمله جای گزینی رهبری و اخراج هزاران افسر. 
بنابراین فاجعه نظامی روسیه همچنان ادامه خواهد 
داشت. تا قبل از فرمان بسیج پوتین در ۲۱ سپتامبر، 
حد  تا  آن،  اطراف  مناطق  و  سن پترزبورگ  مسکو، 
زیادی از ارایه سرباز برای جنگ در امان بودند، که 
متوسط  طبقه  برای  عادی  زنده گی  نور  حفظ  برای 
بسیار مهم بود. در همین حال، مناطقی که از لحاظ 
دفاعی  به عنوان سپر  فعاًل  بودند،  غیر روسی  قومیتی 
در برابر توپ استفاده می شوند، به ویژه به این دلیل 
که ارتش یکی از معدود منابع درامد قابل اتکا در این 
کشور بود. در نتیجه، مردان داغستان، بوریاتیا و خاور 
به خصوص  بیشتر ند،  تلفات  فهرست  در  روسیه  دور 

وقتی تعداد کشته ها را با کل جمعیت مقایسه کنیم.
مهم نیست که به نظرسنجی ها چه گفته می شود )و 
پوتین حمایت کند  امپریالیستی  از جنگ  چه کسی 
یا نه( واضح است که اکثر مردان روس نمی خواهند به 
جایی در نزدیک جبهه بروند. اگر این کار را می کردند، 
به واحد های »داوطلب« می پیوستند که از زمانی که 
را  روس ها  مارچ  ماه  در  بار  اولین  برای  اوکراینی ها 
شکست دادند، واحد هایی که اکثراً هیچ شکل نگرفتند، 
قرار بود ایجاد شود. وزارت دفاع روسیه حتا استخدام 

۳۰۰ هزار سرباز جدید، کار سختی برایش نبود.
عالوه بر این، بسیج به طور غیرقابل برگشتی قرارداد 
اجتماعی را که روس ها را با رژیم شان پیوند می دهد، 
وفادارترین  حتا  که  می رسد  نظر  به  است.  شکسته 
نیستند،  امان  در  اکنون  هم  رژیم  خدمت گزاران 
همان طور که بسیج یکی از رییسان بخش در دفتر 
شهردار مسکو نشان داد. رسانه های اجتماعی روسیه 

پولیس  می دهد  نشان  که  است  ویدیوهایی  از  مملو 
ایستگاه های  و  بازارها  دفاتر،  از  بسیج  برای  را  مردم 
مترو جمع آوری می کند. مقیاس آن غیرممکن است 
رژیم  مبلغان  اولیه  تالش های  و  شود  گرفته  نادیده 
در تلویزیون و جاهای دیگر برای نادیده  گرفتن آن 
به عنوان موارد منفرد چند افسر نیروی نظامی بیش از 

حد غیرممکن است.
بی رویه  که جمع آوری  است  آشکار  به وضوح  اکنون، 
برای  پوتین  تالش  ویژه گی های  از  یکی  مردم 
یک  نه  است،  اوکراین  در  شکست  از  چشم پوشی 
اشکال. کیسه های مملو از اجساد حاوی بقایای افراد 
تازه بسیج شده - اغلب بی تجربه و آموزش ندیده - در 
حال،  همین  در  هستند.  روسیه  به  بازگشت  حال 
تأسیسات و زیرساخت های نظامی در بلگورود، شهری 
در حدود ۴۰ کیلومتری مرز اوکراین که بسیاری از 
بسیجیان در آن تجمع کرده اند، اکنون زیر گلوله باران 
خطاناپذیری  افسانه  تمام  دارد.  قرار  اوکراین  روزانه 
بسیار  نظامی  فروپاشی است: قدرت  پوتین در حال 
دوره  اولین  در  او  که  »ثباتی«  روسیه،  تحسین شده 
ریاست جمهوری خود وعده داده بود، تبلیغات ظاهراً 
گسترده ای که اکنون مجبور به اعتراف به شکست های 
به دلیل  اکنون  غیرقابل تصور است. قدرت عمودی 
جمعیتی  و  پوتین  یاران  میان  درونی  درگیری های 
از هم  که پشت سر رییس جمهور صف کشیده اند، 

پاشیده است.
این به چه معنا است؟ عقب نشینی نهایی و غیرقابل 
به  خارق العاده  تصوری  اوکراین،  از  پوتین  برگشت 
روسیه  که  نیست  باری  اولین  این  اما  می رسد.  نظر 
خود  تحقیرآمیز  نظامی  به شکست  شوروی  از  پس 
در  روسیه   ،۱۹۹۰ دهه  اواسط  در  می کند.  اعتراف 
جنگ اول چچن، پس از انجام یک حمله نادرست به 
گروزنی، پایتخت چچن، بر اساس اطالعات نادرست و 
غرور محض، از یک نیروی بسیار کوچک تر شکست 
خورد. سیاست مداران و چهره های رسانه ای برجسته 
به همان اندازه که ضربه سختی به غرور امپراتوری 
مردم  به  که  یافتند  خود  در  را  این  شد،  وارد  آن ها 
روسیه بگویند: جنگ تمام شد و ما شکست خوردیم. 
بسیاری از این افراد هنوز زنده اند، از جمله فرماندهان 
ارشد نظامی مانند آناتولی کولیکوف، که آتش بس ها و 

عقب نشینی ها را مدیریت کردند.
را  فراملی گرایان  از خشم  شکست در چچن، موجی 
انتقام جویی  و  تحقیر  انداخت، همان وسواس  راه  به 
بسیاری  و  القا  را  اوکراین  درباره  پوتین  سخنان  که 
از بحث های امروز روسیه را تعریف می کند. تا زمانی 
که روسیه پس از شکست در جنگ اوکراین با یک 
)چیزی  نشود  مواجه  ملی  سطح  در  حساب  تسویه 
جهانی  جنگ  از  پس  آلمان  مجدد  بازسازی  شبیه 
فقط  بدخواهی  و  امپریالیستی  رنجش  چرخه  دوم( 

تکرار خواهد شد.

با شعله ور شدن جنگ در خطوط مقدم، 
شکست روسیه چند سانتی متر نزدیک تر می شود

تلفات در میدان نبرد، فساد در ارتش و یک حرکت فاجعه بار برای بسیج ]عمومی[، قرارداد اجتماعی را ]در 
روسیه[ شکسته است.
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ایران از شهروندانش خواست که خاک اوکراین را ترک کنند
بر بنیاد گزارش ها، پس از بروز تنش های دیپلماتیک میان تهران و کی یف، ایران به شهروندان این کشور توصیه کرده است 

که خاک اوکراین را ترک کنند. رسانه های بین المللی روز جمعه، ۲۱ اکتوبر، به نقل از  روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران 
گزارش داده اند که این کشور به تمام اتباع ایرانی مقیم اوکراین توصیه کرده است که جهت حفظ جان و امنیت خود خاک 

این کشور را ترک کنند. در گزارش ها آمده است: »با توجه به تشدید درگیری های نظامی و افزایش ناامنی در اوکراین، به تمام 
اتباع ایرانی موکداً توصیه می شود که از سفر به این کشور خودداری کنند.« این در حالی است که کی یف پس از آن که برخی 

پهپادهای ایرانی از سوی نظامیان اوکراینی منهدم شد، مسأله قطع روابط با ایران را روی  میز گذاشته است.

 ند پرایس: 
نیروهای نظامی ایران در کریمه 
در اجرای عملیات پهپادی به 

روسیه کمک کرده اند

وزیران دفاع روسیه و امریکا 
درباره جنگ اوکراین گفت وگو کردند

عمران خان به جرم »فروش 
غیرقانونی هدایای دولتی« از 
تصدی پست دولتی محروم شد

بانک انکشاف آسیایی وام ۱.۵ 
میلیارد دالری را برای پاکستان 

تصویب کرد

در پی بروز جنجال ها بر سر استفاده روسیه از پهپادهای 
امریکا  خارجه  امور  وزارت  اوکراین،  جنگ  در  ایرانی 
می گوید که پرسنل نظامی ایران در کریمه در اجرای 

عملیات پهپادی به روسیه کمک کرده اند.
روز  امریکا،  خارجه  امور  سخنگوی وزارت  پرایس،  ند 
پنج شنبه، ۲۰ اکتوبر، در بیانیه ای از حضور نظامی ایران 

در شبه جزیره کریمه خبر  داده است.
دارد  انکارناپذیر وجود  است: »شواهدی  افزوده  پرایس 
که پرسنل نظامی جمهوری اسالمی در کریمه حضور 
داشته اند و در عملیات پهپادی علیه اوکراین به روسیه 

کمک کرده اند.«
که  کرده  تأکید  امریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
حمالت پهپادی روسیه بر اوکراین نمونه ای از عملیاتی 
است که نیروهای ایران مسکو را در آن کمک کرده اند.

ند پرایس مسکو و تهران را به دروغ گویی متهم کرده و 
گفته است که نیروهای جمهوری اسالمی و روسیه به 

دروغ گویی ادامه می دهند.
ایران همواره ارسال پهپاد به روسیه را رد کرده است.

برخی  آن که  از  پس  کی یف  که  است  حالی  در  این 
پهپادهای ایرانی از سوی نظامیان اوکراینی منهدم شد، 

مسأله قطع روابط با ایران را روی میز گذاشته است.

سرگی  که  است  داده  گزارش  روسیه  تاس  خبرگزاری 
شویگو، وزیر دفاع روسیه و لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، 
گفت وگو  دوم  بار  برای  اوکراین،  جنگ  شروع  از  پس 

کرده اند.
پنتاگون اعالم کرد که آستین روز جمعه، ۲۱ اکتبر، با 
سرگی شویگو، تماس گرفته و »بر اهمیت حفظ خطوط 
ارتباطی، در بحبوحه جنگ جاری« اوکراین تاکید کرده 

است.
تلفنی«  »مذاکرات  از  کوتاهی  خبرنامه  در  نیز  کرملین 
این دو مقام، تنها گفته که آنها »جنبه های مرتبط امنیت 
بین المللی، از جمله وضعیت اوکراین« را مورد بحث قرار 

داده اند.
کشور  این  تلویزیون  به  روسیه  دیپلماتان  از  گاوریلوف، 
دو  میان  »سوءتفاهم«  رفع  تماس  این  هدف  که  گفته 

طرف بوده و آن را بسیار مهم خوانده است.
روسیه هشدار  خارجه  وزارت  پیش سخنگوی  روز  یک 

عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان پس از این که 
»دادگاه عالی انتخابات« او را به جرم فروش غیرقانونی 
»مجرم«  کشورها  سران  و  خارجی  مقام های  هدایای 
تشخیص داد، از تصدی پست دولتی محروم شده است.
خبرگزاری رویترز روز جمعه، ۲۱ اکتبر، به  نقل از یک 
وکیل و یک وزیر پاکستان، این موضوع را گزارش داده 

است .
این در حالی است که نخست وزیر پیشین پاکستان این 
اتهامات را رد کرده و درخواست تجدید نظر داده است.
دستیاران آقای خان گفته اند که این تصمیم را قبول 
ندارند و از هواداران خان نیز خواسته اند که دست به 

اعتراض بزنند.
جزییات  تاکنون  پاکستان  حکومت  که  است  گفتنی 
هدایای مقام های خارجی و درامدهای حاصل از فروش 

این هدایا را به اشتراک نگذاشته است.
هنوز زمان این ممنوعیت نیز مشخص نشده است.

قابل یادآوری است که عمران خان پس از آن که با رای 
از  شد،  مواجه  جاری  سال  اپریل  ماه  در  اعتماد  عدم 

سمت نخست وزیری پاکستان برکنار شد.

اقتصادی و  انکشاف آسیایی در بحبوحه بحران  بانک 
حوادث طبیعی در پاکستان، از تصویب وام ۱.۵ میلیارد 
دالری برای حمایت از ارتقای امنیت غذایی و اشتغال 

در این کشور خبر داده است.
جیم نیوز، گزارش داده که این بانک روز جمعه، ۲۱ 

اکتوبر، تصویب این  وام را اعالم کرده است.
یوگنی ژوکوف، مدیر کل بانک توسعه آسیایی آسیای 
مرکزی و غربی گفته است: »بهبودی اوضاع پاکستان 
با  توسط شوک های خارجی  کرونا  از همه گیری  پس 

مانع مواجه شده است.«
و  کسب وکار  هزینه های  افزایش  که  است  افزوده  او 
زنده گی، وضعیت میلیون ها تن، به ویژه اقشار فقیر و 

آسیب پذیر را در پاکستان تحت تأثیر قرار داده است.
طبق گفته های مسووالن بانک انکشاف آسیایی،  این 
وام به منظور  کاهش تأثیرات قیمت های باال، افزایش 
ناامنی غذایی، کند شدن فعالیت های تجاری و کاهش 
درآمد گروه های آسیب پذیر از جمله سیالب زده گان به 

پاکستان داده می شود.
پاکستان اخیراً با بحران نقدینه گی شدید و کمبود ارز 
خارجی مواجه شد و پس از آن دولت پاکستان به دنبال 
دریافت وام با برخی از کشورها، از جمله با امریکا وارد 

مذاکره شد.

داد که اعضای ناتو و به ویژه امریکا، با کمک تسلیحاتی و 
حمایت نظامی از اوکراین، به »خطر خطرناک درگیری 

مستقیم« با روسیه نزدیک شده اند.
ماریا زاخرووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود که 
حمایت نظامی غرب از اوکراین تاکنون به ۴۲.۳ میلیارد 
دالر رسیده که ۲۸.۳ میلیارد آن از سوی امریکا تامین 
اخیر  هفته های  در  که  است  حالی  در  این  است.  شده 
نیروهای روسی مجبور شدند که از بخش هایی از خاک 
عملیات  اخیراً  روسیه  اما  کنند،  عقب نشینی  اوکراین 

گسترده هوایی را در اوکراین راه اندازی کرده است.
این گفت وگو در حالی صورت گرفت که بحث ها در مورد 
امکان استفاده تاکتیکی روسیه از سالح های هسته ای باال 

گرفته است.
گفتنی است که آستین و شویگو پیشتر در ۱۳ ماه می 
با  اوکراین و روسیه  از شروع جنگ  سال جاری و پس 

یکدیگر گفت وگو کرده بودند.

است که  اوکراین، گفته  انرژی  وزیر  گالوشنکو،  ژرمن 
حمالت هوایی روسیه حداقل به نیمی از ظرفیت تولید 

برق حرارتی این کشور آسیب رسانده است.
گالوشنکو  از  نقل  به  اکتبر،   ۲۱ جمعه شب،  رویترز 
گزارش داده است که حمالت اخیر روسیه پس از ۱۰ 
کرده  وارد  اوکراین  به  خسارت  دالر  میلیاردها  اکتبر، 

است.
که  است  گفته  رویترز  به  مصاحبه ای  در  گالوشنکو 
در حمالت اخیر روسیه به اوکراین ۳۰ تا ۴۰ درصد 

زیرساخت های برق این کشور هدف قرار گرفته  است.
برای  اوکراین  است  ممکن  که  است  گفته  گالوشنکو 

فرانسه، پرتگال و اسپانیا اعالم کردند که بر سر احداث یک 
خط لوله مشترک انتقال گاز، به توافق رسیده اند.

رسانه های بین المللی روز جمعه، ۲۱ اکتوبر، گزارش داده اند 
که قرار است یک خط لوله مشترک ۲۰۰ کیلومتری بخشی 

از گاز سه کشور را تامین کند.
قرار است امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، پدروسانچز، 
نخست وزیر اسپانیا و آنتونیو کاستا، نخست وزیر پرتگال، در 
روزهای ۸ و ۹ دسامبر سال روان میالدی، در شهر آلیکانته 
اسپانیا برای نهایی کردن این توافق با یک دیگر دیدار کنند.

پیش از این، اسپانیا و فرانسه در یک همکاری مشترک تحت 
عنوان »میدی کاتالونیا« این پروژه را برای تامین گاز میان 
دو شهر مارسی در جنوب فرانسه و بارسلونا در شمال اسپانیا 

گذراندن زمستان به واردات برق نیاز داشته باشد.
با  را  سردی  و  طوالنی  زمستان های  معموالً  اوکراین 
میانگین دمای ۲۰ درجه سانتی گرید زیر صفر تجربه 

می کند.
این در حالی است که مسکو هفته گذشته حمالتی را 
نیروگاه های  نظامی،  پایگاه های  دادن  قرار  برای هدف 
برق و زیرساخت های گرمایشی کی یف راه اندازی کرده 

بود.
زیرساخت های  بر  روسیه  گزارش ها، حمالت  براساس 
اوکراین در پاسخ به آنچه که مسکو »حمله اوکراین« به 

پل کریمه می دانست راه اندازی شده بود.

در سال ۲۰۰۳ آغاز کرده بودند و حاال پرتگال نیز به این 
توافق ملحق شده است.

گفتنی است که اسپانیا یکی از معدود کشورهای اروپایی 
است که در سال های گذشته مقادیر زیادی گاز مایع ذخیره 

کرده است.
و  روسیه  میان  درگیری ها  آغاز  با  که  است  یادآوری  قابل 
اوکراین، بحران مواد سوخت در اروپا به طور بی پیشینه ای 

افزایش یافته است.
اتحادیه اروپا گفته است که آماده ایستاده گی در برابر قطع 
کامل گاز روسیه است و قصد دارد درامد تولیدکننده گان 

انرژی و قیمت گاز روسیه را محدود کند.
این در حالی است که در سال گذشته میالدی روسیه ۴۰ 

درصد از انرژی های فسیلی اروپا را تامین می کرد و امروز این 
رقم به تنها ۱۰ درصد رسیده است.

حمالت هوایی روسیه دست کم نیمی از ظرفیت انرژی حرارتی اوکراین را نابود کرده است

فرانسه، پرتگال و اسپانیا بر سر پروژه مشترک گازی به توافق رسیدند


