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متقاضیان پاسپورت در پنجشیر ادعا دارند که با وجود پرداخت پول تعرفه 
بانکی در حدود 10 ماه پیش ، تاکنون پاسپورت به دست نیاورده اند. باشنده گان 

پنجشیر دریافت پاسپورت را حق قانونی خود می دانند و از مسووالن ریاست 
پاسپورت زیر اداره طالبان می خواهند تا روند انگشت نگاری آنان را آغاز و 

برای شان پاسپورت توزیع کنند. نجیب اهلل )نام مستعار( باشنده پنجشیر، در 
صحبت با روزنامه 8صبح می گوید که یک عضو خانواده اش بیمار است و برای 

انتقال...

متقاضیان در پنجشیر با وجود پرداخت 
پول، پاسپورت دریافت نکرده اند
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صادرات کاالی افغانستان 
به هند از مرز عطاری 

متوقف شد
۸صبح، کابل: رسانه هندی »تریبون« گزارش 
داده که واردات کاالی تجارتی از افغانستان به 
هند، از طریق بندر عطاری-  واگه، در ایالت 

شمالی پنجاب هند، متوقف شده است.
روز  افغان،  راننده گان  گزارش،  این  براساس 
شنبه، ۲۲ اکتوبر، پس از آن صادرات کاالها 
از  یکی  آزادی  متوقف کردند که خواستار  را 

راننده های همکارشان از پولیس هند شدند.
گزارش می افزاید که این راننده کامیون چندی 
پیش پس از آن بازداشت شد که از کامیون او 

مقداری هرویین کشف شد.
است  بی گناه  که  می کند  ادعا  راننده  این 
قاچاق چیان  توسط  مخدر  مواد  ممکن  و 
شده  جاسازی  او  نقلیه  وسیله  در  پاکستانی 

باشد.
آنیل مهرا، یکی از  وارد کننده گان، گفته که 
میوه  روز شنبه چندین کامیون حامل  صبح 
آن  از  اما پس  هند شدند،  وارد  های خشک 

عرضه متوقف شد.
راننده گان  طوالنی مدت  اعتصاب  او  گفته  به 
می تواند منجر به افزایش قیمت میوه خشک 
شود؛ به ویژه که تقاضا به دلیل فصل جشنواره 

در هند به اوج خود رسیده است.

10 ماه انتظار بی حاصل؛ 

سفر ریچارد بنت به پنجشیر 
چه دستاوردی داشت؟

نماینده  وست،  توماس  کابل:  ۸صبح، 
که  می گوید  افغانستان،  برای  امریکا  ویژه 
بانک نوت های تازه چاپ شده افغانی جایگزین 
وارد  زودی  به  و  کهنه می شود  بانک نوت های 

بازار خواهد شد.
او که روز جمعه، ۲۹ میزان، در یک نشست 
با  امریکا  که  گفت  می کرد،  صحبت  مجازی 
سازمان های بین المللی، به ویژه بانک جهانی و 
بانک توسعه آسیایی در این زمینه کار می کند.
در  نیز  طالبان  مدیریت  تحت  مرکزی  بانک 
روند  به زودی  که  است  داده  خبر  اطالعیه ای 
به  جدید  شده  چاپ  بانک نوت های  انتقال 

افغانستان آغاز می شود.
 1.۵ که  دارد  تالش  امریکا  وست،  گفته  به 
بخش های  در  استفاده  برای  دالر  میلیارد 
امرار  و  آموزش  بهداشت،  غذا،  و  کشاورزی 
معاش، برای مقابله با بحران وخیم انسانی، در 

افغانستان فراهم شود.
در  بانکی  نظام  این که  به  توجه  با  افزود،  او 
است،  شده  جدا  جهانی  نظام  از  افغانستان 
امریکا بر »اولویت نقل و انتقاالت« پولی تاکید 

والیت  در  محلی  منابع  پنجشیر:  ۸صبح، 
پنجشیر می گویند که طالبان دست کم ۴00 
ادارات  از  را  نظامی  و  ملکی  ادارت  کارمندان 
این والیت به گونه دسته جمعی برکنار کرده اند.
8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  معتبر  منابع 
روز شنبه، ۳0  افراد  تعداد  این  می گویند که 
مقام  کارمندان  امنیه،  فرماندهی  از  میزان، 
پاسپورت  مدیریت  و  ریاست  چندین  والیت، 

این والیت برکنار شده اند.
شده  برکنار  افراد  که  می کنند  ادعا  منابع 

دارد.
او همچنان گفته که تصمیم انتقال و جاگزینی 
پول های فرسوده با پول جدید، به روز پنج شنبه 
گرفته شده است، اما او افزود که تاریخ دقیق 

عرضه آن در بازار را نمی داند.
این  چاپ  قرارداد  منابع،  معلومات  براساس 
میلیارد  آن حدود صد  مقدار  که  بانک نوت ها 
افغانی گفته می شود، توسط حکومت قبلی با 
یک شرکت فرانسوی که از گذشته ها نیز پول 

افغانستان را چاپ می کرد، عقد شده بود.
چاپ  هزینه  که  نیست  مشخص  هنوز 
حدود  آن  مقدار  که  جدید  بانک نوت های 

امریکا  افغانی گفته شده، توسط  میلیارد  صد 
پرداخت شده است یا توسط طالبان.

در حال حاضر میلیاردها افغانی پول فرسوده 
در بازارهای کشور در جریان می باشد که روند 
با  را  روزمره  و خریدوفروش  تجاری  داد وستد 

مشکالت زیادی مواجه کرده است.
جاری،  سال  سپتامبر   1۴ در  این،  از  پیش 
وزارت دارایی امریکا اعالم کرد که ۳.۵ میلیارد 
دالر از دارایی های مسدود شده بانک مرکزی 
افغانستان را به یک صندوق امانی در سوییس 
منتقل کند تا برای کمک به اقتصاد و بهبود 

وضعیت بشری در افغانستان به مصرف برسد.

تاجیک  تبار هستند.
افراد  این  جای  به  طالبان  منابع،  گفته  به 
استخدام  را  هلمند  و  قندهار  باشنده گان 

کرده اند.
منابع اضافه می کنند که از میان افراد برکنار 
و  اداری  کارمندان  را  تن   ۳00 حدود  شده 
نظامیان فرماندهی امنیه طالبان در پنجشیر 

تشکیل می دهند.
مورد  این  در  رسمی  به گونه  تاکنون  طالبان 

چیزی نگفته اند.

این در حالی است که پیش از این نیز طالبان 
در پنجشیر، چندین مقام بومی این گروه را از 
صف طالبان در پنجشیر جدا و زندانی کرده 

بودند.

تصفیه قومی در ادارات دولتی پنجشیر؛ 
طالبان حدود ۴00 کارمند دولتی را برکنار کردند

سرقت های مسلحانه در هرات 
افزایش یافته است

تالشی برای پنهان کردن جنایت

رژیم طالبان و نقض فاحش 
امنیت سیاسی شهروندان

طالبان ۲۲ اسیر جنگی 
را تیرباران کردند

بانک نوت های تازه چاپ شده افغانی وارد بازار می شود

نبردهای خونین بدخشان؛

ممانعت استفاده از گوشی های 
هوشمند؛ 



 

سایر  مرجع  و  حقوقی  سند  مهم ترین  اساسی  قانون 
را  جامعه  و  دولت  روابط  که  است  کشور  یک  قوانین 
اساسی  قانون  وجود  می دهد.  سامان  کلی  صورت  به 
از  آن  عبور  نشانه های  از  یکی  انسانی  اجتماع  هر  در 
قانون  می رود.  شمار  به  مدنیت  به  رسیدن  و  بدویت 
انسانی  تمدن  تاریخ  در  دراز  نسبتاً  تاریخی  اساسی 
دارد. قدیمی ترین قانون های اساسی شناخته شده به 
به پنج هزار سال  نزدیک  تمدن سومری می رسد که 
حمورابی،  قانون  اور،  قانون  آن  از  پس  دارد.  پیشینه 
دولت شهرهای  اساسی  قانون های  کوروش،  منشور 
یونان باستان، کهن ترین قانون های اساسی دنیا به شمار 
متعلق  کارتا  مگنا  قانون  میانه،  در سده های  می روند. 
شمرده  قانون  قدیمی ترین  میالدی  سیزدهم  قرن  به 
شده است. سرخ پوستان امریکای التین، مردم اتیوپی 
این  در  دیگری  تجربه های  نیز  اروپا  از  بخش هایی  و 
زمینه داشتند. پس از رنسانس، قانون اساسی مبنای 
قانون مندی جوامع در بسیاری از کشورهای جهان شد.

و  اساسی  قانون  وجود  بدون  قانون  حاکمیت  اساساً 
امکان پذیر  آن  شدن  پیاده  برای  اجرایی  ضمانت های 
نیست. در جایی که حاکمیت قانون نباشد، خودرایی 
به صورت  به صورت فردی و چه  و خودکامه گی چه 
میان  از  نتیجه اش  و  می شود  حاکم  گروهی  و  حزبی 
رفتن مصونیت شهروندان و تلف شدن حقوق اساسی 
آنان است. قانون اساسی در واقع حافظ حقوق اساسی 
دولت،  با  مردم  روابط  کننده  تنظیم  شهروندان، 
محدود کننده صالحیت حاکمان و نشان دهنده نحوه 
قانون  چنگ  از  را  جامعه  آن چه  است.  حکومت داری 
جنگل می رهاند، حاکمیت قانون است که پایه اش بر 

قانون اساسی یک جامعه نهاده می شود.
اولین سند مکتوبی که در تاریخ اسالم رابطه شهروندان 
و ساکنان جامعه اسالمی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان 
را تنظیم می کرد، در نخستین روزهای هجرت پیامبر 
نام  به  سند  این  شد.  نوشته  مدینه  به  مکه  از  اسالم 
اسالم  تاریخ  در  که  مدینه« شناخته می شود  »وثیقه 
محمدعابد  مانند  دانشمندانی  دارد.  خاصی  اهمیت 
جابری محتوای این وثیقه را با آن چه در دوران پس 
از رنسانس به نام قرارداد اجتماعی خوانده شد، مشابه 
غیرمسلمان  شهروندان  حقوق  آن  در  زیرا  دانسته اند؛ 
به  مسلمان  شهروندان  با  هم سطح  اسالمی  جامعه 
آزادی های یک سان دینی و  رسمیت شناخته شده و 
حقوقی به آنان داده شده بود. طبق آن سند، رهبری 
سیاسی جامعه بر اساس توافق گروه های مختلف قومی 
و مذهبی بر دوش پیامبر قرار داشت، اما در قضایای 
شخصیه  احوال  نام  به  پسان  که  خصوصی  حقوق 
شناخته شد، هر گروه مذهبی بر اساس احکام مذهبی 

خود مورد تعامل قرار می گرفت.
پس از عصر پیامبر، سندی رسمی به نام قانون اساسی یا 
وثیقه خاص دیگری به تصویب نرسید، اما تالش شد که 
از قوانین سرزمین های فتح شده متعلق به ایران و روم 
قدیم در تنظیم امور استفاده شود و این قوانین با دین 
پیدایش  این تالش ها  نتیجه  پیدا کند.  اسالم تطبیق 
امپراطوری های  قانون  بود که  اسالمی  فقه  و  شریعت 
مسلمان به شمار می رفت، اما دیگر چیزی به نام قانون 
اساسی تدوین نشد که صالحیت خلفا و سالطین را 
محدود کند، حقوق شهروندان و مکلفیت دولت ها را به 
وضوح نشان بدهد و در هنگام مشاجره، مرجع نهایی به 
شمار برود. به همین علت، استبداد و خودکامه گی در 
این سرزمین ها نهادینه شد و جنگ ها و خونریزی های 
فراوان اتفاق افتاد. پس از آشنایی کشورهای اسالمی 
که  بود  غربی  کشورهای  تجربه  و  معاصر  تمدن  با 
را  اساسی  قانون  اهمیت  پیش َرو  سیاسی  گروه های 
دریافتند و سالیان طوالنی برای حاکمیت آن مبارزه 
کردند. افغانستان اما اکنون به چند هزار سال قبل، به 
مرز بدویت و مدنیت، برگشته است، زیرا تکلیفش از 

نظر قانون اساسی هنوز روشن نیست.

سخنی درباره 
قانون اساسی
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مورد  در  حرف   وحدیث ها  از  پس  کابل:  ۸صبح، 
دیدار مقام های استخباراتی طالبان و امریکا، اکنون 
توماس ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، 
گفته است که معتقد نیست کشورش با طالبان در 

افغانستان همکاری عملی داشته باشد.
در  میزان،   ۳0 شنبه،  روز  را  مطلب  این  ویست 
گفت وگو با یک  رسانه پاکستانی در پاسخ به سوالی 
در مورد روابط واشنگتن با گروه طالبان، مطرح کرده 
است. او همچنان گفته است که پناه دادن طالبان به 
القاعده، نقض آشکار  الظواهری، رهبر پیشین  ایمن  

توافق دوحه است.
به گزارش جیم نیوز، ویست گفته است که کشورش 
با شخص سوم برای تسهیل روابط میان واشنگتن و 

که  کرده اند  اعالم  طالبان  کابل:  ۸صبح، 
عامالن حمالت انتحاری بر مسجد وزیر محمد 
اکبرخان و آموزشگاه کاج در کابل را کشته اند.

بامداد  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
توییت هایی  رشته  در  میزان،   ۳0 شنبه،  روز 
جزییات درگیری جمعه شب جنگ جویان این 
گروه با افراد داعش در کابل را همگانی کرده 

است.
سخنگوی طالبان گفته که پس از بازداشت دو 
گروه  این  مخفیگاه  داعش یک  اعضای  از  تن 
را در مربوطات حوزه هشتم شهر کابل تثبیت 

کردند.
این  بر  گذشته  روز  ناوقت  مجاهد،  گفته  به 
مخفیگاه عملیات راه اندازی شد که در نتیجه 
آن شش تن از افراد داعش و یک طالب کشته 

شدند.
مجاهد تأکید کرده که در این عملیات عامالن 
حمالت انتحاری بر مسجد جامع وزیر محمد 

اکبرخان و مرکز آموزشی کاج کشته شده اند.
هرچند طالبان اعالم کرده اند که عامالن حمله 
انتحاری بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل از 
اعضای داعش بودند، هنوز گروهی مسوولیت 

حمله بر کاج را نپذیرفته است.
جمعه شب   ۹:00 ساعت  که  است  گفتنی  
باشنده گان ساحه بنی حصار شهر کابل از وقوع  
نزدیک به 10 انفجار در این ساحه و به دنبال 

آن ساعت ها درگیری مسلحانه خبر دادند.

تخار  والیت  در  محلی  منابع  تخار:  ۸صبح، 
می گویند که در انفجار امشب در شهر تالقان، 

مرکز این والیت، دو طالب کشته شده اند.
منابع شنبه شب، ۳0 میزان، می گویند که این 
انفجار ناشی از یک  ماین چسبکی بوده که در 
سوم  حوزه  مربوطات  از  شهیدی،  اول  سرک 

امنیتی شهر تالقان، صورت گرفته است.
به گفته  منابع، این ماین در یک موتر نوع رنجر 

طالبان جاسازی شده بود.
افزوده اند که موتر طالبان کاماًل تخریب  منابع 

شده است.
طالبان تاکنون در این مورد، چیزی نگفته اند.

این در حالی است که در پی یک انفجار دیگر در 
ساختمان فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی 

اشکمش این والیت، پنج طالب کشته شده اند.
 ۴:۳0 ساعت  انفجار  این  که  می گویند  منابع 
بعد از ظهر امروز رخ داده و در اثر آن محمد صادق، 
طالبان  امنیه  فرماندهی  قرارگاه  تولی  فرمانده 

برای ولسوالی اشکمش، نیز کشته شده است.

کابل نیاز ندارد، زیرا او و دیگر مقام ها امریکایی با این 
گروه در تماس مستقیم هستند.

و  امریکا  استخباراتی  مقام های  دیدار  به  اشاره  با  او 
طالبان در دوحه گفته است که در مورد تروریسم، 
تهدیدات داعش، تالش طالبان ]در مبارزه با داعش[ و 
نگرانی های مربوط به القاعده به تفصیل با نماینده گان 

این گروه گفت وگو شده است.
با  پاکستان  که  است  گفته  ویست  حال،  همین  در 
تهدیدات تحریک طالبان پاکستانی در خاک خودش 

دست و پنجه نرم می کند .
این اظهارات در حالی مطرح شده است که مقام های 
استخبارات طالبان و امریکا در دوحه به گونه محرمانه 

با هم دیدار و گفت وگو کردند.

توماس ویست:  
همکاری عملی میان امریکا و  طالبان وجود ندارد

باشنده گان ولسوالی زیروک پکتیکا خواهان بازگشایی مکاتب 
دخترانه شدند

در یک ماه گذشته بیش از ۲0 هزار مهاجر افغان از ایران 
اخراج شده اند

ادعای طالبان: 
عامالن حمله بر آموزشگاه 

کاج کشته شدند

دو طالب در انفجار تخار 
کشته شده اند

پکتیکا  والیت  در  محلی  منابع  پکتیکا:  ۸صبح، 
می گویند که شماری از باشنده گان ولسوالی زیروک 
این والیت، در یک  تجمع اعتراضی، خواهان بازگشایی 

دروازه مکاتب به روی دانش آموزان دختر شده اند.
این  که  می گویند  میزان،   ۳0 شنبه،  روز  منابع 
انتقاد کرده  معترضان همچنان از مقام های طالبان 
و گفته اند که باید برای دانش آموزان دختر نیز زمینه 

فراگیری علوم عصری فراهم شود.
به گفته منابع، در این گردهمایی ده ها تن از بزرگان 

۸صبح، نیمروز: منابع محلی در والیت نیمروز از 
اخراج بیش از ۲0 هزار مهاجر افغان در طی یک ماه 

اخیر، خبر می دهند.
روزنامه  با  صحبت  در  میزان،   ۳0 شنبه  روز  منابع 
8صبح می گویند که از تاریخ 1 تا ۳0 میزان، به تعداد 

زیروک  ولسوالی  دینی  عالمان  و  جوانان  قومی، 
اشتراک داشته اند.

این در حالی است که چندی پیش نیز باشنده گان 
ولسوالی نکه این والیت در یک گردهمایی اعتراضی 
روی  به  مکاتب  دروازه  بی درنگ  بازگشایی  خواهان 

دختران شده بودند.
طالبان اما با وجود وعده های مکرر هنوز هم پاسخ 
ارایه  دخترانه  مکاتب  بازگشایی  مورد  در  روشن 

نکرده اند.

۲۳ هزار و ۳۹۹ تن از مهاجران افغان از ایران اخراج و 
از مسیر نیمروز وارد کشور شده  اند.

به گفته منابع، این مهاجران از مرز پل ابریشم وارد 
نیمروز شده اند.

منابع اضافه می کنند که از این میان، سه هزار و ۹۳۷ 
تن به صورت خانواده گی و 1۹ هزار و ۴۶۲ تن دیگر 

افراد مجرد بوده که به گونه اجباری اخراج شده اند.
در  طالبان  آمدن  کار  روی   با  که  است  گفتنی 
افغانستان، شمار زیادی از شهروندان کشور به دلیل 
مشکالت امنیتی و اقتصادی از مسیرهای غیرقانونی 

راه  مهاجرت را در پیش گرفتند.
اخراج  از  گزارش هایی  همواره  حال،  همین  در 
مهاجران افغان و شکنجه آنان توسط نیروهای نظامی 

ایران منتشر شده است.

افراد ناشناس در بغالن یک دختر جوان را کشتند
۸صبح، بغالن: منابع محلی در والیت بغالن از 
کشته شدن یک دختر جوان در این والیت خبر 

داده اند.
منابع معلومات داده اند که جسد بی جان این دختر 
روز جمعه، ۲۹ میزان، از ساحه باالدوری مربوط 

حوزه دوم شهر پل خمری یافت شده است.

گلوله  چند  مسلح  افراد  که  می افزایند  منابع 
شلیک  دختر  این  بدن  مختلف  قسمت های  به 
کرده اند. تاهنوز هویت قربانی شناسایی نشده است 

و دلیل قتل او نیز روشن نیست.
این دومین زنی است که در دو ماه گذشته به گونه 

مرموز در این والیت بغالن به قتل می رسد.
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منابع،  روایت  براساس  شده اند.  کشته  گروه،  این 
مولوی شیدایی، یکی از سران طالبان در ولسوالی 
مایمی، عبدالقدیر جرنیل، معاون کمیساری مایمی، 
کندک  فرماند  هان  عبدالکریم،  قاری  و  حسام 
نیز  نسی،  از  جمعه  مال  برادر  و  دروازها  سرحدی 

کشته شده اند. 
طالبان جسدهای جنگ جویان شان را به شفاخانه 
و  داده  انتقال  فیض آباد  شهر  در  بدخشان  والیتی 
داکتران و پرستاران را از حضور در محل نگه داری 
کارمندان شفاخانه  از  هیچ یک  کرد ه اند.  منع  آنان 
والیتی بدخشان به محل نگه داری و سردخانه این 
تأیید  همچنان  منابع  ندارند.  دسترسی  شفاخانه 
و  پرستار  خودشان  میان  از  طالبان  که  می کنند 
نگهبان در این شفاخانه دارند و هنگام انتقال اجساد 
کارمندان  و  مراجعان  روی  به  را  ساحه  افرادشان، 
تا  شفاخانه مسدود و قیود سختی وضع می کنند 
کشته  گان  ارقام  به  نیز  خودشان  پایینی  رده های 

دسترسی نداشته باشند.
8صبح  روزنامه  به  منبع  یک  حال،  همین  در 
روزانه  را  کشته  گان  اجساد  طالبان  که  می گوید 
آن  دقیق  ارقام  همین  رو،  از  و  نمی دهند  انتقال 
برای مردم روشن نمی شود. به گفته او، این گروه 
انتقال می دهند  به کابل و کندز  را  زخمیان خود 
و تعداد کمی از آنان را که به مراقبت های عاجل 
نیاز داشته باشند، در شفاخانه مرکزی این والیت 

بستری می کنند.
را  تلفات  این  ملی شمار  مقاومت  در جبهه  منابع 
اما طالبان به پرسش های روزنامه  تأیید می کنند، 
هیچ  نیز  و  نگفته اند  پاسخ  مورد  این  در  8صبح 

واکنشی در مورد جنگ بدخشان نداشته اند. 
نیز  این  از  پیش  طالبان  که  است  حالی  در  این 
بیش از ۷0 اسیر جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر 
فهرست  به  8صبح  روزنامه  بودند.  کرده  تیرباران 
روز،  سه  جریان  در  که  است  یافته  دست  افرادی 
بیش از ۷0 اسیر جنگی عضو جبهه مقاومت ملی 
از سوی طالبان در والیت پنجشیر تیرباران شده اند. 
فهرست این افراد قباًل در گزارشی درج و نشر شده 

است.
نشر  به  کشته گان  این  از  که  تصویری  نوارهای 
رسیده بود، نشان می دهد که آنان با دستان بسته 
طالبان  اقدام  این  زمان  آن  در  شده اند.  تیرباران 
را  بشر  حقوق  مدافع  سازمان های  و  نهادها  خشم 
برانگیخت . سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق 
افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  و  بشر 
تیرباران کردن اسیران جنگی را »جنایت جنگی« 

عنوان کرده و از سازمان ملل متحد خواسته  بودند 
که جلو این اقدام طالبان را بگیرند.

در تازه ترین مورد، شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد نیز گزارشی از سفر دوازده روزه ریچارد بنت، 
گزارشگر ویژه این شورا به افغانستان را نشر کرده 
است. در گزارش این شورا که روز پنج شنبه، ۲8 
حقوق  بحران  که  است  آمده  شده،  نشر  میزان، 
جهان  و  است  پابرجا  شدیداً  افغانستان  در  بشری 

باید اقدام فوری کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز کشتار 
اسیران جنگی در بدخشان را نمونه واضح »جنایت 
سرپرست  نظری،  نعیم  است.  خوانده  جنگی« 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت 
با روزنامه 8صبح می گوید: »از منظر کنوانسیون های 
بین المللی،  بشردوستانه  و حقوق  چهارگانه جینوا 

کشتار اسرا مصداق بارز جنایت جنگی است.« 
دید  از  اسیران  کشتن  »همچنان  می افزاید:  او 
دین مبین اسالم، مذموم شمرده می شود و جواز 
دینی ندارد. طرفین جنگ نه تنها حق کشتن اسرا 
را  اسرا  آزار و اذیت  و  شکنجه  حق  بلکه  ندارند،  را 

ندارند.«
سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
این  تاکید می کند: »متاسفانه در جریان جنگ ها 
گروه های  دست  به  اسرا  وقتی  نیست.  اول  بار 
آزارواذیت  شکنجه  مورد  می گیرند،  قرار  متخاصم 
قرار می گیرند. حوادث پنجشیر و بدخشان در این 
به گونه  جنگی  جنایت  که  می دهد  نشان  اواخر، 
مورد  نه تنها  اسیران  است.  گرفته  صورت  واضح 
هم  را  جان های شان  بلکه  گرفته اند،  قرار  شکنجه 
از دست داده اند که این در تقابل آشکار با حقوق 

بشردوستانه بین المللی است.«
آقای نظری تصریح می کند کمیسیون حقوق بشر 
عالوه بر این که این رویدادها را محکوم می کند، جداً 
تقاضا دارد که به رویکردهای خالف ورزانه از حقوق 
گذاشته  پایان  نقطه  باید  بین المللی  بشردوستانه 

شود.
در همین حال، یک نهاد تحقیقی مستقر در بریتانیا 
کشتار  از  تصویری  نوارهای  و  عکس ها  بررسی  با 
توسط طالبان در پنجشیر، می گوید که این گروه 
است.  بسته   به رگ بار  والیت  این  در  را  اسیر   ۲۷
یافته های پروژه تحقیقی »افغان ویتنس – شاهد 
 ۲۶ سه شنبه،  روز  آن  مفصل  گزارش  که  افغان« 
از آن است که طالبان  میزان، منتشر شد، حاکی 
در ماه گذشته در والیت پنجشیر، ۲۷ مرد را اسیر 

گرفته و سپس با ضرب گلوله کشته اند.

و  طالبان  میان  جنگ 
مقاومت  جبهه  نیروهای 
به  هفته  چند  از  ملی 
از  شماری  در  سو  این  
ادامه  بدخشان  ولسوالی های 
دارد. در تازه ترین مورد طالبان 
ملی  مقاومت  جبهه  عضو  که  را  جنگی  اسیر   ۲۲
بوده اند، با دستان بسته تیرباران کرده  و یک فرمانده 
این جبهه را سر بریده اند. براساس یافته های روزنامه 
8صبح، طالبان پیش از این نیز بیش از ۷0 اسیر 
دیگر جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر با دستان 
سوی  از  که  اقدامی  بودند؛  کرده  تیرباران  بسته 
بشر  حقوق  عرصه  در  فعال  بین المللی  نهادهای 
»جنایت جنگی« توصیف شده است. با این حال، 
منابع تأیید می کنند که در این درگیری ها بیش از 
۳۵ تن از نیروهای جبهه مقاومت و حدود ۳۷ تن از 

جنگ جویان گروه طالبان کشته شده اند.
8صبح،  روزنامه  با  گفت وگو  در  مردمی  منابع 
می گویند که طالبان ۲۲ اسیر جنگی جبهه مقاومت 
ملی را در بدخشان تیرباران کرده اند. به گفته منابع 
مردمی، به شمول این ۲۲ اسیر، ۴0 تن از نیروهای 
بدخشان  در  طالبان  از سوی  ملی  مقاومت  جبهه 
تیرباران شده اند. روزنامه 8صبح به تصاویر اجساد 
شماری از این کشته  گان دسترسی پیدا کرده است 
اعضای  این  بر چشمان  نشان می دهد طالبان  که 

جبهه مقاومت ملی نیز گلوله باری کرده اند.
با روزنامه 8صبح می افزایند که  منابع در صحبت 
طالبان این ۲۲ اسیر را در دو منطقه و در دو برهه 
زمانی مختلف تیرباران کرده اند. براساس روایت آنان، 
عبدالحمید مجاهد، از فرماندهان پیشین طالبان در 
با نیروها و جنگ  افزارهایش به  بدخشان که اخیراً 
جبهه مقاومت ملی پیوسته بود، در ساحه کافردره 
یک  در  شدید،  جنگ های  از  پس  شیوه  منطقه 
منابع،  گفته  به  است.  شده  کشته  طالبان  کمین 
سوی  از  اسارت،  از  پس  همراهانش  از  تن  هشت 
طالبان تیرباران شده و شماری دیگر از سربازان او 
مرکز  فیض آباد،  به  گروه  این  جنگ جویان  توسط 

والیت بدخشان، منتقل شده اند. 
عبدالحمید  باالی  »جنگ  می دهد:  توضیح  منبع 
سه  دو  بود.  شدید  بسیار  کافردره  در  مجاهد 
باالخره مهمات خالص کردند. هوا هم   شبانه روز، 
بارنده گی، برف و سرد بود. تعدادشان هم نسبت به 
طالبان کمتر بوده است.« این منابع تأیید می کنند 
که طالبان در میان افراد آقای مجاهد نفوذی داشتند 
که محل آنان را برای این گروه »افشا« کرده است. 

تشخیص  را  ساحه  وقتی  طالبان  منابع،  گفته  به 
عبدالحمید  و  گرفته  کمین  راه  مسیر  در  داده اند، 
مجاهد با چند تن از همراهانش را کشته و شماری 
دیگر از آنان را اسیر گرفته اند. منابع از فردی که در 
بین نیروهای عبدالحمید مجاهد نفوذ کرده بود، نام 
می برند، اما روزنامه 8صبح به دلیل عدم دسترسی 
به سند معتبر، از گرفتن نام این فرد خودداری کرده 

است.
با این حال، منابع نزدیک به  »آغای سید بحرالدین 
در  ملی  مقاومت  جبهه  فرماند هان  از  یفتلی« 
بدخشان، در صحبت با روزنامه 8صبح می گویند که 
این فرمانده، روز چهارشنبه، ۲۷ میزان، در ساحه 
مربوطات  از  شیوه،  منطقه  دولت شاهی  سه دره 
ولسوالی ارغنج  خواه، پس از ختم مهمات به دست 
این  است.  شده  بریده  سر  سپس  و  اسیر  طالبان 
میان  در  روزنامه 8صبح  با  را  تصویری  نوار  منابع 
گذاشته اند که نشان می دهد طالبان آقای یفتلی را 
سر بریده اند و شماری از جنگ جویان این گروه بر 
جسد بدون سر این فرمانده جبهه مقاومت، رقص 
و پای کوبی می کنند. این منابع تأیید می کنند که 
طالبان پس از بریدن سر یفتلی، سربازان او را نیز 
فرمانده  این  از  دورتر  منابع  اما  کرده اند.  تیرباران 
جبهه مقاومت ملی، عالوه می کنند که او در مسیر 
راه با کمین جنگ جویان طالبان مواجه شده و پس 

از کشته  شدن، سرش بریده شده است.
طالبان در حالی نیروهای جبهه مقاومت ملی را در 
بدخشان تیرباران می کنند که حدود یک ماه پیش، 
نیروهای این جبهه ولسوالی شکی این والیت را در 
تصرف خود در آورده  بودند. یک نوار تصویری نیز به 
نشر رسیده است که در آن نشان می دهد ولسوال 
طالبان برای این ولسوالی با شماری از جنگ جویانش 
در اسارت جبهه مقاومت ملی درامده بوده اند. این 
جبهه اعالم کرده است که ولسوال طالبان را پس از 

اسارت، رها کرده اند. 
8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  بدخشان  در  منابع 
جبهه  نبردهای  مهار  برای  طالبان  که  می افزایند 
منصور،   امان الدین  بدخشان،  در  ملی  مقاومت 
والی  به عنوان  را  گروه  این  هوایی  قوای  فرمانده 
امان الدین  آنان،  گفته  به  گماشته اند.  بدخشان 
حمله های  والی،  به عنوان  تقرر  از  پس  منصور 
سنگینی را علیه نیروهای جبهه مقاومت ملی در 
ولسوالی یفتل و منطقه شیوه راه اندازی کرده است.

جنگ های  در  که  می گویند  همچنان  منابع  این 
یک هفته گذشته در بدخشان بیش از ۳۷ تن از 
جنگ جویان طالبان به شمول چند فرمانده مشهور 

طالبان ۲۲ اسیر جنگی را تیرباران کردند
نبردهای خونین بدخشان؛ 

امین کاوه

منابع مردمی در گفت وگو با روزنامه ۸صبح، می گویند که طالبان 22 اسیر جنگی جبهه مقاومت ملی را در بدخشان تیرباران کرده اند. به گفته منابع 
مردمی، به شمول این 22 اسیر، 40 تن از نیروهای جبهه مقاومت ملی از سوی طالبان در بدخشان تیرباران شده اند. روزنامه ۸صبح به تصاویر 

اجساد شماری از این کشته  گان دسترسی پیدا کرده است که نشان می دهد طالبان بر چشمان این اعضای جبهه مقاومت ملی نیز گلوله باری کرده اند.
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سفر ریچارد بنت به پنجشیر 
چه دستاوردی داشت؟

با قبضه ای آهنین حرکات و سکنات ساکنان آن جا 
را دنبال می کند و نسبت به هر چیز مشکوکی فوراً 
واکنش نشان می دهد. هیچ عاقلی حاضر نمی شود 
با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنانی 
و  باشد  خطر آفرین  برایش  که  بگذارد  میان  در  را 
تبعاتش دامنش را بگیرد و زنده گی اش را تباه کند. 
به  بنت  ریچارد  سفر  احوالی،  و  اوضاع  چنین  در 
پنجشیر به جز این که رسمیات مأموریتش را تکمیل 
کند، به گزارشی که قرار است به سازمان ملل متحد 
ارایه کند، محتوایی اضافه نمی کند. سوال اصلی این 
است: گزارشی که واقعیت های عینی را بازتاب ندهد، 
به چه کاری می خورد و چه مشکلی را حل می کند؟
اگر ریچارد بنت به راستی در پی دست یابی به حقایق 
پنجشیر باشد، برای یافتن حقایق راه های آسان تری 
وجو دارد و نیازی به سفرش به آن جا نیست. در مورد 
می تواند  اسیران جنگی،  با  طالبان  جنایت بار  رفتار 
می کند،  ارایه  مقاومت«  »جبهه  که  مستنداتی  از 
استفاده کند. در خصوص موارد دیگر، با استفاده از 
انترنت و شبکه های اجتماعی به منابع آگاه می تواند 
دسترسی یابد و معلومات خود را در مورد جنایت های 
گسترده طالبان در پنجشیر تکمیل کند. این که بنت 
به پنجشیر و آن  هم به دفتر والی طالبان می رود تا 
گزارشی برای بخش حقوق بشر سازمان ملل تهیه 
کند، داستان را طوری نشان می دهد که گویا طالبان 
در انظار عمومی و در کنار سرک های عمومی دست 
به شکنجه و کشتار مردم ملکی می زنند و گزارشگر 
حقوق بشر سازمان ملل با عبور از سرک های عمومی 
تا رسیدن به دفتر والی طالبان درمی یابد که ماجرا 
از چه قرار است و آیا واقعاً حقوق بشر در آن والیت 
نقض شده یا خیر! این در  حالی است که جغرافیای 
پنجشیر به گونه ای است که ده ها دره پرخم و پیچ دارد 
و اگر افراد یا نهادهایی قصد داشته باشند جنایت های 
انجام شده را مستند سازی کنند، باید به همه مناطق 
این جغرافیای پیچیده و کوهستانی دسترسی داشته 

باشند. 
جنایت های  و  بد رفتاری ها  عمده  بهانه  یا  دلیل 
که  است  این  پنجشیر،  ساکنان  برابر  در  طالبان 

طالبان، مردم محل را متهم به عضویت یا سمپاتی 
با »جبهه مقاومت« می کنند. وقتی چنین است، چرا 
مسووالن این جبهه اقدام به مستند سازی جنایات 
مسووالن  اگر  نمی کنند؟  مردم  حق  در  طالبان 
به  توجه  با  باشند،  داشته  تمایل  واقعاً  جبهه  این 
امکاناتی که در دست و ارتباطاتی که با مردم محل 
دارند، به خوبی از عهده این کار برمی آیند و چشم 
جهانیان را نسبت به واقعیت های هولناک پنجشیر 
باز می کنند. چرا آن ها تا هنوز این کار را نکرده اند؟ 
آیا کارهای نمایشی برای حال مردم پنجشیر مفید تر 
است یا مستند سازی جنایت های طالبان؟ اگر عاقلی 
جنایت آلود  کارنامه  و  می شد  پیدا  جبهه  میان  در 
علمی  و  مسلکی  به صورت  پنجشیر  در  را  طالبان 
ناگزیر  بشر  گزارشگر حقوق  مستند سازی می کرد، 
می شد به آن توجه نشان دهد و محتوای آن را در 

گزارش هایش بگنجاند.
قرار است ریچارد بنت در روزهای آینده گزارشش را 
به سازمان ملل متحد ارایه کند. به زودی دیده خواهد 
شد که وی تا چه حد توانسته گزارشی کامل و جامع 
تهیه کند. وی حاال در محک آزمون قرار دارد تا ثابت 
را  افغانستان  در  بشر  نقض حقوق  دغدغه  که  کند 
دارد. حتا اگر به فرض این که گزارش بنت، قابل قبول 
و به ضرر طالبان باشد، پرسش بنیادی این است که 
آیا سازمان ملل و جامعه جهانی در برابر جنایت های 
جاری طالبان، فقط به تهیه گزارش بسنده می کنند 
یا این که اقدام های عملی برای جلوگیری از استمرار 
تعامل  نحوه  داد؟  نیز صورت خواهند  این وضعیت 
نماینده گی سازمان ملل متحد با طالبان، سواالتی را 
خلق می کند. برای مثال، سازمان ملل متحد از یک  
طرف گاهی نقض حقوق بشر را در افغانستان انتقاد 
می کند، اما از سوی دیگر با سرازیر کردن کمک های 
طالبان  از  خواستن  کمک  و  افغانستان  به  جهانی 
در زمینه مدیریت این کمک ها، عماًل قسمت قابل 
توجهی از کمک های جهانی را در دسترس این گروه 
قرار می دهد و حاکمیت آن ها را تقویت می بخشد. 
به راستی، در تیاتر جهان چه جریان دارد که ما از 

پشت صحنه اش بی خبریم؟

بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  بِِنت،  ریچارد  سرانجام 
سازمان ملل متحد برای افغانستان، به پنجشیر رفت 
و با والی آن والیت دیدار کرد. پیش از این هم قرار 
اما طالبان مانع شده  او به پنجشیر سفر کند،  بود 
بودند. به گفته رییس اطالعات و فرهنگ طالبان در 
پنجشیر، محسن هاشمی، والی طالبان برای پنجشیر، 
در دیدار با ریچارد بنت گفته است که وضع حقوق 
بشر در این والیت در بهترین حالت قرار دارد و هیچ 
وقت در چند دهه اخیر به خوبی اکنون نبوده است. 
طبق آن چه منابع محلی می گویند، ریچارد بنت در 
مالقات  پنجشیر  در  طالبان  والی  با  فقط  این سفر 
از  نتوانسته دیدار کند. پس  با مردم محل  و  کرده 
این سفر کوتاه و گذرا، بنت از افغانستان بیرون شده 
کشور  این  در  بشر  حقوق  وضعیت  اظهاراتی  در  و 
زمانی  قضیه  است.  خوانده  نگران کننده  به شدت  را 
جالب تر می شود که توجه کنیم گزارشگر ویژه حقوق 
بشر سازمان ملل متحد، حتا حاضر نیست از عامالن 

نقض حقوق بشر در افغانستان به صراحت نام ببرد.
در  است که  این  در  پنجشیر  به  بنت  اهمیت سفر 
و  متواتر  گزارش های  گذشته،  یک  سال  از  بیشتر 
نیز ویدیوهای بسیاری به نشر رسیده که حاکی از 
نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت علیه بشریت از 
سوی طالبان به صورت مستمر در آن والیت است. 
این گزارش ها مشعر است که طالبان در این مدت 
تیرباران  غیرنظامیان،  بی رویه  کشتار  به  دست 
کوچ  مقاومت،  جبهه  اسیران  دسته جمعی  کردن 
زندانی کردن  و  اجباری ساکنان پنجشیر، شکنجه 
ریچارد  زده اند.  خانه به خانه  تالشی  و  بی گناه  افراد 
و  طالبان  از  به جانب داری  متهم  این که  برای  بنت 
در  بشر  حقوق  نقض  گسترده  موارد  به  بی اعتنایی 
پنجشیر نشود، مجبور شد به آن والیت سفر کند، 
هرچند طالبان رغبتی به این سفر نداشتند و بارها از 

این کار جلوگیری کردند. 
افغانستان  در  مناطقی  از  معدود  از  یکی  پنجشیر 
است که هنوز هم افراد مسلح مخالف طالبان در آن، 
احمد مسعود  را  افراد  این  دارند.  فعالیت  کم و بیش 
اول  حکومت  در  می کنند.  رهبری  صالح  امراهلل  و 

طالبان هم پنجشیر یکی از کم شمار مناطق کشور 
احمدشاه  و  نیفتاد  طالبان  دست  به  هرگز  که  بود 
از  استفاده  با  سال  چندین  برای  توانست  مسعود 
موقعیت پنجشیر، طالبان را زمین گیر کند. با آن که 
در ماه های اخیر، مقاومت گران در پنجشیر متحمل 
شکست ها و تلفات سنگین شده اند، ولی سخنگویان 
جبهه مقاومت مدعی اند که هنوز هم در بعضی از 
کوه های دور افتاده پنجشیر حضور دارند و به طالبان 
چالش و درد سر خلق می کنند. به علت اجازه نیافتن 
به صورت  پنجشیر،  در  آزاد  فعالیت  به  خبرنگاران 
دقیق تشخیص داده نمی شود که این ادعاها چه قدر 
درست است و آیا افراد وابسته به جبهه مقاومت در 
حال حاضر عماًل درگیر جنگ با طالبان هستند یا 

خیر. 
نهادهای مهم  از  به عنوان یکی  سازمان ملل متحد 
افغانستان  کنونی  وضعیت  در  می تواند  بین المللی، 
نقش تعیین کننده داشته باشد و صدای مردم این 
کشور را به گوش جهانیان برساند. آیا این سازمان 
چنین کاری را انجام خواهد داد؟ از زمان بازگشت 
طالبان، سازمان ملل دست به عصا راه رفته و با توجه 
علیه  روزانه  به صورت  طالبان  که  جنایت هایی  به 
شهروندان افغانستان مرتکب می شوند، واکنش های 
و  خشونت ها  سطح  به  متناسب  سازمان  این 
از  بسیاری  است.  نبوده  گروه  این  جنایت های 
شهروندان افغانستان در حالی که نقش سازمان ملل 
مردم  به  بشردوستانه  فراهم سازی کمک های  در  را 
این کشور می ستایند، از انفعال این سازمان در برابر 
نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان اظهار تعجب 

می کنند و آن را سوال برانگیز می شمارند. 
که وی  در شرایطی  پنجشیر  به  بنت  ریچارد  سفر 
در  آن ها  از  و  کند  دیدار  عادی  مردم  با  نشد  قادر 
مورد آن چه در آن والیت جریان دارد بشنود، معنا و 
مفهومی ندارد. حتا اگر بنت به مردم عادی دسترسی 
نبودند حرف های دل  مردم حاضر  باز هم  می یافت، 
خود را با او در میان بگذارند. مردم در پنجشیر در 
استخبارات  که  چرا  می کنند؛  زنده گی  لرز  و  ترس 
طالبان در این والیت همه چیز را زیر نظر دارد و 

میرزایی 

اهمیت سفر بنت به پنجشیر در این است که در بیشتر از یک  سال گذشته، گزارش های متواتر و نیز ویدیوهای بسیاری به نشر رسیده که حاکی 
از نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی طالبان به صورت مستمر در آن والیت است. این گزارش ها مشعر است که طالبان در 

این مدت دست به کشتار بی رویه غیرنظامیان، تیرباران کردن دسته جمعی اسیران جبهه مقاومت، کوچ اجباری ساکنان پنجشیر، شکنجه و زندانی 
کردن افراد بی گناه و تالشی خانه به خانه زده اند. ریچارد بنت برای این که متهم به جانب داری از طالبان و بی اعتنایی به موارد گسترده نقض حقوق 

بشر در پنجشیر نشود، مجبور شد به آن والیت سفر کند، هرچند طالبان رغبتی به این سفر نداشتند و بارها از این کار جلوگیری کردند. 
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متقاضیان در پنجشیر با وجود 
پرداخت پول، پاسپورت دریافت 

نکرده اند

معنا که فعالیت مدیریت پاسپورت را تبارز می دهید. 
پول تحویل  ماه شده  ما که هشت  اما  خیلی خوب، 
تا به حال هیچ معلوم نیست که چه  وقت  کرده ایم، 
ثبت بایومتریک می شویم. در طول پنجاه سال چنین 

کاری نشده است.« 
سوی  از  پول شان  برگشت  خواهان  دیگر،  شماری 
از  یکی  شده اند.  پنجشیر  در  پاسپورت  مدیریت 
متقاضیان نوشته است: »وقتی که به ثبت بایومتریک 
ما  بدهید،  پس  را  ما  پول های  نمی شویم،  خواسته 
می گذریم.« این افراد از مدیریت پاسپورت طالبان در 
پنجشیر می خواهند تا هرچه زودتر روند بایومتریک 
آنان را از سر بگیرد و به آنان پاسپورت توزیع کند. 
دریافت  منتظر  ماه ها  حالی  در  پنجشیر  باشنده گان 
پاسپورت هستند که فعالیت ریاست پاسپورت در همه 

والیت ها به جز کابل، متوقف است. 
این در حالی است که شفیع اهلل تسل، آمر مطبوعات 
ریاست عمومی پاسپورت طالبان، حدود نه ماه پیش 
در صحبت با رسانه ها دلیل توقف توزیع پاسپورت  در 
والیت ها را رسیده گی به درخواست های متقاضیان و 
تسویه حساب های مالی عنوان کرده بود. او گفته بود: 
»سال مالی ما رو به اختتام است و ما حساب های مالی 
خود را تصفیه می کنیم و این کار یک هفته یا دو هفته 
دیگر را در بر  می گیرد و ما دوباره فعالیت  خود را در 
والیات آغاز خواهیم کرد.« یک روز پیش از آن روند 
توزیع پاسپورت در برخی از والیت ها متوقف شده بود، 
اما در پنجشیر قبل از این به دلیل شدت جنگ های 
مسلحانه، این روند متوقف شده است. با این وصف، در 
نه ماه گذشته یگانه مرجع صدور گذرنامه در کشور، 
ریاست پاسپورت در کابل بوده است. این ریاست نیز 
در 1۵ میزان امسال صدور پاسپورت را به گونه موقت 
متوقف کرده است و روشن نیست چه زمانی فعالیتش 

را دوباره از سر خواهد گرفت. 
مدیریت پاسپورت طالبان در پنجشیر پس از مراجعه 
روی  امسال،  اسد  در 1۲  پاسپورت  متقاضیان  مکرر 
دروازه ساختمان مقام والیت و در صفحه  فیس بوکش 
بایومتریک  ثبت  و  مراحل  »روند طی  است:  نگاشته 
هر گونه اسناد در مدیریت پاسپورت والیت پنجشیر 
نظر به امر ریاست عمومی پاسپورت، همچون والیات 
دیگر متوقف بوده و الی امر ثانی به این مدیریت جهت 
طی مراحل اسناد های خویش مراجعه نکرده و منتظر 
اطالعیه  بعدی جهت آغاز کار این مدیریت به صورت 
عادی باشید.« این مدیریت اما تا هنوز به مردم پاسخ 
نداده و آنان را نیز از ورود به این اداره مانع شده است. 
این در حالی است که مدیریت پاسپورت در پنجشیر 
آخرین فهرست پاسپورت های چاپ شده  باشنده گان 
صفحه   در  امسال  میزان   1۷ در  را  والیت  این 
فیس بوکش نشر کرده، اما مشخص نساخته که اسناد 
است.  شده  مراحل  طی  زمانی  چه  پاسپورت ها  این 
پیش از این نیز فهرست های پاسپورت های چاپ شده    
این والیت در این صفحه پس از متوقف شدن روند 

توزیع پاسپورت، منتشر شده بود.
سال  اسد  در  کشور  بر  طالبان  دوباره  تسلط  از  پس 
کوتاهی  مدت  برای  پاسپورت   توزیع  روند  گذشته، 
متوقف  به زودی  اما  داشت،  جریان  والیت ها  در  تنها 
شد. متوقف شدن روند توزیع پاسپورت در هر والیت، 
متفاوت بود. به طور نمونه در بامیان، افرادی که پول 
متوقف  از  پس  بودند،  کرده  بانک  تحویل  را  تعرفه 
و  انگشت نگاری شدند  پاسپورت،  مدیریت  کار  شدن 
پاسپورت های شان برای چاپ به کابل فرستاده شد؛ اما 
در پنجشیر روند توزیع پاسپورت به گونه کلی متوقف 
شده و حتا کسانی که پول تعرفه بانکی را پرداخته اند، 

نیز در بی سرنوشتی قرار دارند.

متقاضیان پاسپورت در پنجشیر ادعا دارند که با وجود 
پیش ،  ماه   10 حدود  در  بانکی  تعرفه  پول  پرداخت 
باشنده گان  نیاورده اند.  دست  به  پاسپورت  تاکنون 
خود  قانونی  حق  را  پاسپورت  دریافت  پنجشیر 
اداره  زیر  پاسپورت  ریاست  مسووالن  از  و  می دانند 
طالبان می خواهند تا روند انگشت نگاری آنان را آغاز 

و برای شان پاسپورت توزیع کنند.
نجیب اهلل )نام مستعار( باشنده پنجشیر، در صحبت با 
روزنامه 8صبح می گوید که یک عضو خانواده اش بیمار 
است و برای انتقال او به بیرون از کشور به پاسپورت 
دلو  در  که  می افزاید  پنجشیر  باشنده  این  دارد.  نیاز 
سال گذشته حکم اخذ پاسپورت را دریافت کرده و 
پول تعرفه  بانکی را نیز پرداخته است، اما در نُه ماه 
گذشته نتوانسته ثبت بایومتریک شود. آن چنانی که 
نجیب اهلل توضیح می دهد، او پول هشت جلد پاسپورت 
اما  کرده،  پرداخت  را  خانواده اش  اعضای  همه  برای 

هنوز موفق نشده پاسپورت به دست بیاورد. 
نجیب اهلل چندین مرتبه به مدیریت پاسپورت طالبان 
اداره  این  مسووالن  اما  کرده،  مراجعه  پنجشیر  در 
برایش گفته اند، هر زمانی که برای شان از مرکز دستور 
داده شود، روند بایومتریک آنان را آغاز خواهند کرد 
مطلع  رسانه ها  از طریق  را  والیت  این  باشنده گان  و 
خواهند ساخت. نجیب اهلل از ناچاری به ریاست عمومی 
پاسپورت زیر اداره طالبان در کابل نیز مراجعه کرده 
است. نگهبانان ریاست پاسپورت در کابل از ورود او 
باشنده  این  کرده  اند.  ممانعت  ریاست  این  داخل  به 
ریاست  به  که  »هنگامی  می دهد:  توضیح  پنجشیر 
عمومی پاسپورت در کابل مراجعه کردیم، افراد طالبان 
بد  و  لحن خشن  بسیار  با  ریاست  این  درب های  در 
همراه ما رفتار کردند و گفتند که شما به والیت  خود 

برگردید، کار شما از آن جا پیش می رود.«
نجیب اهلل با آن  که یک عضو خانواده اش بیمار است و 
پول هنگفتی برای دریافت پاسپورت پرداخته ، خاطر 
خوشی از رفتار طالبان ندارد و حتا از این که با وجود 
خیر،  یا  می آورد  دست  به  پاسپورت   پول،  پرداخت 
ما  قسم  خدا  »به  می کند:  عالوه  او  نیست.  مطمین 
کتاب چه  یعنی یک  آورده اند؛  تنگ  به  زنده گی  از  را 
که حق تان باشد و پولش را هم تحویل کرده باشید، 
هستند  او،  گفته   به  بیاورید.«  دست  به  نمی توانید 
اشخاصی که پس از پرداخت پول تعرفه  پاسپورت در 
پنجشیر و پس از متوقف شدن روند توزیع پاسپورت 
در این والیت بر اساس شناخت و یا پرداخت رشوت 
به طالبان پاسپورت های شان را به دست آورده اند، اما 

افرادی که منتظر نوبت هستند، همچنان منتظرند.
نجیب اهلل در آغاز مصاحبه با روزنامه   8صبح، تقاضا کرد 
که صدایش ضبط نشود. او گفت: »صدای مرا ضبط 
نکنید. پنجشیری بودن ما بدون هیچ قصه ای پیش  
در حالی  نجیب اهلل  است.«  ]طالبان[ جرم  مردم  این 
هرازگاهی  که  شده  صدایش  نشدن  ضبط  خواستار 
جنگ در گوشه و اطراف والیت پنجشیر جریان پیدا 
و  شکنجه  بازداشت،  از  زیادی  گزارش های  می کند. 
زندانی کردن غیرنظامیان زیر نام »نیروهای مقاومت 
ملی« در این والیت نشر شده است. مسووالن طالبان 
بررسی  برای  را  کمیسیونی  به تازه گی  اما  کابل  در 
پرونده افرادی که در پنجشیر بازداشت شده اند، شکل 
داده اند. روشن نیست این کمیسیون چه زمانی کارش 

را آغاز خواهد کرد.
در کنار نجیب اهلل، افراد زیادی در رسانه های اجتماعی 
شکایت  والیت  این  در  طالبان  پاسپورت  مدیریت  از 
دارند و می گویند که با گذشت چندین ماه هنوزهم 
توقف  به  اعتراض  در  افراد  این  نشده اند.  بایومتریک 
پست های  زیر  پنجشیر،  در  پاسپورت  توزیع  روند 
فیس بوکی مدیریت پاسپورت طالبان در این والیت، 
شکایت ها و گالیه های خود را درج کرده اند. به گفته 
آنان، این مدیریت فعالیت دارد، اما روند بایومتریک را 
توقف داده است. یکی از متقاضیان پاسپورت نوشته 
است: »جناب که این پوست را شریک کردی، به این 

محمد

می شود و امنیت جامعه را به خطر می اندازد. 
از  یکی  به عنوان  فقر  دیگر،  موارد  کنار  در 
جامعه  در  سرقت ها  افزایش  عمده   عوامل 
تبدیل  سبب  ممکن  فقر  می شود.  پنداشته 
شود.  ره زن  یک  به  معمولی  فرد  یک  شدن 
کمبود  قیمت ها،  افزایش  اقتصادی،  نوسانات 
در  زیادی  تاثیرات  می تواند  درامد،  نبود  یا  و 
ارتکاب جرایم در جامعه برجا بگذارد. تا زمانی 
که شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای باشد که 
مردم از نظر اقتصادی در وضع مطلوبی به سر 
گرفته  آن  شبیه  جرایم  و  ره زنی  جلو  نبرند، 
اعتراف شان،  هنگام  سارقان  بیشتر  نمی شود. 
دلیل  را  خانواده  و  زنده گی  مخارج  تأمین 
تدابیر  حال،  این  با  می کنند.  عنوان  سرقت 
امنیتی می تواند تا حدی جلو جرایم را بگیرد، 
در  می تواند  امنیتی  مسووالن  بی توجهی  اما 
نبود  حال،  این  با  باشد.  دخیل  جرایم  رشد 
و  سیار  گزمه های  بازرسی،  منظم  ایست های 
بررسی وضعیت امنیتی از خالهایی است که 
مسوولیت آن در حال حاضر به افراد طالبان 

برمی گردد. 
از این پیش باشنده گان هرات در اواخر دوره 
مسلحانه  سرقت های  افزایش  از  جمهوریت 
شکایت داشتند. آنان آمران حوزه های امنیتی 
را به هم دستی با دزدان متهم می کردند. اکنون 
و  است  افزایش  به  رو  دیگر  بار  که سرقت ها 
افراد طالبان در این مورد توجه چندانی ندارند، 
ره زنان  گمانه زنی هایی شکل گرفته است که 
در تبانی با افراد طالبان دست به سرقت های 
مسلحانه می زنند. به باور باشنده گان هرات، در 
صورتی که مسووالن حوزه  های امنیتی طالبان 
با دزدان رابطه ای نداشته باشند، هیچ ره زنی 

نمی تواند دست به سرقت اموال مردم بزند.
مورد  ده ها  روزانه  جمهوریت  دوره  اواخر  در 
ده ها  می داد.  رخ  هرات  در  مسلحانه  سرقت 
باشنده این والیت به خاطر گوشی همراه و یا 
موترسایکل کشته می شدند. مسووالن امنیتی 
پیشین علت بیشتر این قتل ها را خصومت های 
خانواده های  اما  می کردند،  عنوان  شخصی 
رد  را  امنیتی  مسووالن  اظهارات  قربانیان 

می کردند. 
با ورود طالبان به شهر اما سرقت های مسلحانه 
تا حد زیادی فروکش کرد. افراد طالبان شمار 
زیادی از افراد را به اتهام دزدی و سرقت های 
مسلحانه بازداشت و شماری را در این پیوند 
تیرباران کردند. ره زنی ها در هرات برای مدتی 
کمتر  جنایی  جرم های  آمار  و  کرد  فروکش 
شد . کاهش سرقت های مسلحانه، بزرگ ترین 
شمرده  والیت  این  در  طالبان  دستاورد 
می شد. اما حاال این دستاورد نیز رو به نابودی 
اوج  دیگر  بار  مسلحانه  سرقت های  و  است 

گرفته است.

با ورود طالبان به هرات، سرقت های مسلحانه 
در این والیت تا حدی فروکش کرده بود، اما 
گسترش  دیگر  بار  اکنون  سرقت ها  این  موج 
یافته است. باشنده گان هرات می گویند که در 
یک ماه گذشته به گونه متواتر گواه ره زنی های 
هرات  شهر  آنان،  گفته  به  هستند.  مسلحانه 
همه روزه گواه دست کم دو تا سه مورد سرقت 
موبایل، موترسایکل و اجناس دیگر است. ادامه 
ستوه  به  را  هرات  باشنده گان  وضعیت،  این 
آورده است. آنان می گویند که یگانه دستاورد 
طالبان در این والیت کاهش ره زنی ها بود، اما 

حاال این دستاورد نیز در حال زوال است. 
با  صحبت  در  هرات،  شهر  باشنده  سمیه، 
سرقت  که  می دهد  توضیح  8صبح  روزنامه 
غیرمزدحم،  اوقات  در  موبایل  و  موترسایکل 
به ویژه صبح زود، توسط ره زنان انجام می شود. 
او می گوید که حدود یک هفته پیش موبایل 
خانم  است.  شده  دزدی  نزدیکانش  از  یکی 
سمیه می افزاید که یکی از دوستانش حوالی 
ساعت ۶:00 صبح هنگامی که به سوی مرکز 
آموزشی در حال حرکت بود، دزدان مسلح در 
منطقه شهرنو هرات او را توقف داده و با زور 
سالح موبایلش را گرفته اند. خانم سمیه عالوه 
می کند که این دزدان مسلح سوار موترسایکل 

بوده اند.
صبغت اهلل )نام مستعار( باشنده هرات، می گوید 
که موترسایکلش از مقابل مکتب تجربوی شهر 
هرات دزدی شده است. او می افزاید که دزدان 
در حالی موترسایکلش را از این ساحه دزدی 
کرده اند که در ساحه باغ آزادی و جاده مهتاب، 
دارد.  وجود  طالبان  بازرسی  ایست  چندین 
صبغت اهلل توضیح می دهد که پس از سرقت 
موترسایکلش، او نزد مسووالن امنیتی طالبان 
مراجعه کرده، اما آنان با بی تفاوتی پاسخ داده 

و توجهی به شکایت او نکرده اند.
عزیز احمد، قربانی دیگر سرقت های مسلحانه 
دزدان  که  می گوید  او  است.  هرات  شهر  در 
آزادی«  »باغ  منطقه  در  پیش  مسلح چندی 
گرفته اند.  را  تلفن هایش  سالح  تهدید  با 
به تازه گی  که  می دهد  توضیح  عزیز احمد 
از  تن  دو  که  بود  شده  بیرون  دکان  یک  از 
و  کرده  تهدید  را  او  موترسایکل سوار  ره زنان 
باشنده  این  برده اند.  خود  با  را  موبایل هایش 
که  فیلدر  نوع  موتر  یک  که  می افزاید  هرات 
در  بودند،  طالبان  افراد  آن  سرنشینان  همه 
فاصله اندکی از محل سرقت حضور داشتند، 
اما هیچ دخالتی نکرده و حتا پس از شکایت 

او، دزدان را تعقیب نکرده اند.
نبود زمینه های کاری، از علت های اصلی اقدام 
شده  خوانده  مسلحانه  سرقت های  به  افراد 
از جرایمی  از سوی دیگر، دزدی یکی  است. 
افراد  آسایش  سلب  سبب  همیشه  که  است 

10 ماه انتظار بی حاصل؛ 
سرقت های مسلحانه در 
هرات افزایش یافته است

۸صبح، هرات

نبود زمینه های کاری، از علت های اصلی اقدام افراد به سرقت های 
مسلحانه خوانده شده است. از سوی دیگر، دزدی یکی از جرایمی 

است که همیشه سبب سلب آسایش افراد می شود و امنیت جامعه را به خطر 
می اندازد. در کنار موارد دیگر، فقر به عنوان یکی از عوامل عمده  افزایش 

سرقت ها در جامعه پنداشته می شود. فقر ممکن سبب تبدیل شدن یک فرد 
معمولی به یک ره زن شود.
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رژیم طالبان و نقض 
فاحش امنیت 

وندان سیاسی شهر

تالشی برای پنهان کردن جنایت

امنیت سیاسی، در 
اصل به معنای حفظ 

حقوق مشروع و 
اطمینان از تامین 

آرامش الزم توسط 
یک حاکمیت سیاسی 

برای مردم است.

و  ترس  از  رهایی  تعرض،  از  مصونیت  امنیت،  مفهوم 
به معنای  افراد،  این موضوع در  اجباری است.  تصرف 
آن است که از آزادی های مشروع خود، بیم و هراسی 
نداشته باشند. اما امنیت سیاسی، از آموزه های امنیت 
موسع است که مکتب کپنهاگ آن را پیشنهاد می کند. 
است  امنیت  اساسی  ابعاد  از  اصل،  در  امنیت سیاسی 
که پیوند محکمی با تحکیم و یا عدم ثبات یک نظم 

سیاسی مستقر دارد.
مفهوم امنیت از یک سو بسیط است، بدین معنا که هر 
انسانی امنیت یا ناامنی را درک می کند و از سوی دیگر 
ارایه  آن  از  متنوعی  و  متعدد  تعاریف  و  پیچیده  است 
مطالعات  در  امنیت،  مفهوم  بهتر  برای درک  می شود. 
اجزای  به  را  مفهوم  این  که  می شود  تالش  امنیتی 
کوچک تر و قابل درک بشکنند، از جمله تجزیه مفهوم 

ادبیات  در  تروریسم  به  ناخودآگاه  خدمت  و  رسانه ها 
مهم  مساله های  از  یکی  رسانه پژوهی،  آسیب شناسی 
مورد  این  در  بسیاری   که   می شود  تلقی  اساسی  و 
سخن زده اند. در این مبحث پژوهشگران حوزه رسانه 
رسانه ها  که  دارند  باور  مجازی  دنیای  منتقدان  و 
اهداف  و  پروپاگندا  خدمت  در  ناخودآگاه  به صورت 
تروریسم که همانا خلق وحشت و ایجاد ارعاب است، 
قرار می گیرند و با نشر و پخش رویدادهای مربوط به 
حمالت تروریستی، به اهداف اساسی تروریسم کمک 
این یک پهلوی قضیه است که در مواردی  می کنند. 
سخن منتقدان منطقی و درست نیز است، اما از سوی 
سنخ  و  جنس  هر  از  عمومی  به صورت  رسانه   دیگر 
جنایت های  ثبت  ابزارهای  بهترین  از  یکی  باشد،  که 
زمینه ساز  و  پنهان  حقاق  از   گزارش دهی  هولناک، 
آگاه سازی جامعه جهانی از وضعیت کشورهای مستعد 
تروریسم است که ما همه  زایش خشونت و خصوصاً 
سیاه  را  ما  روزگار  و  می کنیم  نرم  دست و پنجه  آن  با 

کرده است.
با این بیان، در یک سال گذشته که طالبان افغانستان را 
با توافق پنهان و استخباراتی و خشونت آشکار و رعب آور 
در قبضه خونین خود درآورده اند، هزاران صدا، تصویر 
صحرایی،  اعدا م های  شکنجه ها،  جنایت ها،  از  فلم  و 
که  غیرنظامیان  ضرب و شتم  و  بی رحمانه  تجاوزهای 
عموماً توسط خود جنگ جویان طالبان ضبط شده، نشر 
شده است. در واقع خود طالبان به صورت ناخودآگاه در 
ثبت این جنایت ها که صد البته برای قضاوت تاریخ و 
تصمیم جامعه جهانی در باره این گروه مهم است، دست 
ثبت  را  این جنایت های هولناک  از  و بخشی  یازیدند 
داده شده،  درز  بیرون  به  که  مواردی  هرچند  کردند. 
بخشی کوچک از جنایت های بسیار عظیم و گسترده 
است که در تمام افغانستان و خصوصاً در مناطق جنگی 
رخ داده است. به زبان دیگر، آن چه توسط گوشی های 

در  نظر  اظهار  عقاید سیاسی، حق  و  باور ها  در  آزادی 
خصوص مشارکت سیاسی، نوع نظام سیاسی و خالصه 
تمام امکاناتی است که یک شهروند متمدن سیاسی، آن 

را جزو الزم زنده گی دموکراتیک بداند.
امنیت سیاسی، بحث ثبات سیاسی و سازمانی کشورها 
به  که  ایدیولوژی  آن  و همچنین  و سیستم حکومتی 
آن ها مشروعیت می دهد را در نظر می گیرد. سیاست به 
معنا های گوناگونی آمده است، از جمله شدت، حدت، 
قدرت و... ولی بهترین معنای آن که به بحث مورد نظر 
ما نزدیک بوده و با آن همخوانی و مطابقت دارد، عبارت 
است از »تدبیر« و به کار گرفتن آن در رهبری و هدایت 
امو ر. به عبارت دیگر، مدیریت صحیح در امور کشورداری 
یا اجتماع است. امنیت سیاسی، معنایش این است که 
و  واضح  معارف  جامعه،  در  سیاسی  معارف  و  تفکرات 
دور از نفاق و دوگونه اندیشی باشد. معنایش این است 
که کسانی که متصدی بیان مسایل سیاسی برای مردم 

هستند، نسبت به مردم امانت به خرج دهند.
حاکمیت  آغاز  از  پس  به خصوص  افغانستان،  در  اما 
جبارانه طالبان، حاکمیت مشروع سیاسی وجود ندارد 
تا منبع آن اراده مردم مبنی بر موجودیت آزادی های 
سیاسی باشد و به واسطه آن، حاکمیت سیاسی بتواند 
در برابر تهدیدات مختلف خارجی مقابله کند. در چنین 
نظامی که مردم جایگاه نداشته باشند، یقیناً حاکمیت 
سیاسی استبدادی، توجهی به تضمین میزان مشارکت 
رژیم  کرد.  نخواهد  سیاسی  عمل کرد  در  شهروندان 
امنیت سیاسی شهروندان در  با نقض فاحش  طالبان، 

مساله یکی از دالیل مهمی است که برمبنای آن هیچ 
کشوری، حتا حامیان طالبان در دو دهه گذشته حاضر 
به  را  زور  از  برامده  و  نابه کار  نامشروع،  رژیم  نشده اند 
رسمیت بشناسند. برای همین، یکی از اهداف طالبان، 
پنهان کردن جنایت ها، شکنجه ها و ارعابی است که در 
جامعه تحت سلطه آن ها به امری عادی تبدیل شده 
است. طالبان قباًل جنایت ها و ارعاب خود را رسانه  ای 
مهم  ابزارهای  از  یکی  به عنوان  را  ترس  تا  می کردند 
کنند؛  مدیریت  را  توحش  و  داشته  دست  در  جنگی 
اما حال که قدرت را به دست گرفته اند، تالش دارند 
جنایت های شان را پنهان کرده و خود را از یک گروه 
تروریستی به یک دولت مدرن ارتقا دهند. برای همین، 
مشهور  افراد  و  رسانه  ای  پروپاگندای  دستگاه  همیشه 
این گروه تاکید دارند که آن ها نباید گروه خطاب شوند. 
طالبان در تالش اند که نه تنها در مناطق جنگی و محور 
مقاومت، بلکه در تمام افغانستان جنگ جویان خود را از 
داشتن مبایل منع کنند. آن ها می کوشند که جنایت ها، 
خفا  در  و  پنهان  به گونه  ضرب و شتم ها،  و  شکنجه ها 
انجام شود و اسناد و مدارک از آن ها به جا نماند. این 

مهم در گردش اطالعات تاثیر زیاد خواهد کرد. 

آگاهی متحدان بومی در شمال
شکاف قومی و سمتی در بدنه نظامی طالبان، بسیار 
مشهود است. در بدخشان و پنجشیر بخشی از طالباِن 
تاجیک آماده جنگ با جبهه مقاومت ملی نشده اند و 
در موارد دیگر جنگ جویان طالبان از صفوف این گروه 
بیرون زده و در مقابل آن قرار گرفته اند. به نظر می رسد 
از  تغییر ذهنیت شماری  در  اجتماعی  که شبکه های 
چشم  با  آن ها  نبوده اند.  بی تاثیر  طالبان  جنگ جویان 
خود می بینند که طالبان به مسایل قومی دامن می زنند، 
فرهنگ و هنر دیگران را انکار کرده و به خانه  و کاشانه 
در  جنوبی  عمدتاً  می کنند. جنگ جویان  تجاوز  مردم 
پنجشیر و اندراب و شمالی و تخار دست به جنایت های 

افغانستان، اصل امنیت سیاسی و در کل امنیت ملی 
افغانستان را با خطرات جدی مواجه کرده است.  این 
رژیم به شدت به سرکوب مردم ادامه می دهد. پیام آن، 
اراده مردم و  با  بیگانه گی حاکمیت سیاسی این گروه 
عدم حمایت مردمی از این رژیم است. با این کار، امنیت 
توام با آزادی و اصل برابری افراد جامعه، به شدت آسیب 
بحران مشروعیت سیاسی در  دیده و خطرات تشدید 

نبود امنیت سیاسی، بیشتر محسوس خواهد بود.
عالوه بر آن، از مهم ترین مسایلی که امنیت سیاسی 
را در یک جامعه تضمین می کند، نحوه توزیع قدرت 
طالبان،  حاکمیت  تحت  است.  سیاسی  نظام  شکل  و 
سلب  مردم  از  کشور،  در  سیاسی  نظام  انتخاب  حق 
نظام  مورد  در  پیشنهاد  دلیل  به  جامعه  افراد  و  شده 
سیاسی، به شدت تحت فشار هستند . تنوع فکری در 
رژیم طالبان به شکل معنادار وجود ندارد و شهروندان 
گاه  و  متفاوت  با دیدگاه های  افراد مختلف  نیز شامل 

متضاد نمی شوند. 
در کشور مصون از آفت های سیاسی و استبداد، وظیفه 
یک حکومت برای حفظ امنیت سیاسی این است که با 
فراهم کردن زمینه حضور افراد در فعالیت های سیاسی، 
از هرج و مرج سیاسی داخلی و دخالت بیگانه گان در امور 
پخته گی  به  را  سیاسی  نظام  و  کند  جلوگیری  کشور 
برساند. به نظر می رسد که طالبان عالوه بر چالش های 
به طور گسترده  نبود فهم الزم حکومت داری،  و  اصلی 
امنیت سیاسی شهروندان را نقض می کنند. این نقض 
فاحش و دوام دار امنیت سیاسی شهروندان، زمینه های 
اغتشاش را به وجود آورده است. امروز طالبان با یک 
نارضایتی تاریخی و بی پیشینه مواجه اند. اکثریت مطلق 
جامعه از این رژیم اتوکراتیک و توتالیتر، بیزار بوده و 
فاصله قابل مالحظه ای میان رژیم طالبان و اراده مردم 
محسوس  خارجی،  و  داخلی  مشروعیت  کسب  برای 
نام  زیر  مردم،  خواست  به  توجه  بدون  طالبان،  است. 
دین و اجرای شریعت، به حاکمیت جبارانه خود ادامه 
را  امنیت  تامین  اساسی  پایه های  کار  این  می دهند. 
سست کرده و بنیاد های آن را لرزان می سازد. از این رو 
می گوییم که رژیم طالبان، ناقض فاحش حقوق اساسی 

امنیت مردم و فاقد امنیت سیاسی است.

بسیار وحشت ناک زده اند که به صورت عموم هم قطاران 
تاجیک و اوزبیک آن ها در رسانه های اجتماعی و حتا 
از نزدیک نظاره گر بوده اند. تمام این ها باعث شده است 
بومی  متحدان  میان  در  که  طالبان  دینی  روایت  که 
آن ها در شمال تبلیغ می شد، از هم بپاشد و شماری 
از جنگ جویان و فرماندهان نظامی این گروه به یک 
آگاهی برسند که راه رفته  شان به ترکستان بوده است. 
نقش مبایل های هوشمند و رسانه های اجتماعی در به 

وجود آوردن این ذهنیت، بی تاثیر نبوده است. 
عمدتاً  که  گروه  این  استخباراتی  مشاوران  و  طالبان 
از کشورهای همسایه هستند، خوب می دانند که این 
در  و  داشته  اساسی  نقش  گذشته  تحوالت  در  مهم 
اتفاقات آینده نیز مهم تلقی می شود. برای همین در 
فرماندهان  و  جنگ جویان  دست  کردن  کوتاه  صدد 
رسانه های  و  هوشمند  مبایل  به  دسترسی  از  خود 
اجتماعی اند. امروزه رسانه ها دنیای ذهنی و جهان بینی 
در  فوق العاده  قدرت  و  می کنند  ترسیم  را  مخاطبان 
تغییر ذهنیت ها و تصمیم های زنده گی دارند. طالبان 
برای این دو هدف، دسترسی جنگ جویان و فرماندهان 
اجتماعی  شبکه های  رسانه ها،  به  به تدریج  را  خود 
آن ها  از  و  می کنند  کوتاه  هوشمند  فناوری های  و 
می آورند  وجود  به  پرسش  بدون  و  سر به راه  سربازان 
که از تحوالت داخلی و سیاسی و هیچ آگاهی نداشته 
باشند و از سوی دیگر جنایت ها، کشتار و شکنجه های 

این گروه پنهان بماند. 
شبکه های  که  است  این  طالبان  ترس  این،  بر  مزید 
اجتماعی و گوشی های هوشمند چهره  واقعی این گروه 
را برمال کرده و متحدان بومی در شمال و مناطق غیر از 
خواستگاه آن را به بیداری رسانیده و آن ها را از صفوف 
برای  پالیسی  یک  این  واقع  در  کنند.  جدا  گروه  این 
انسجام درونی طالبان است که بر ناآگاهی بنیاد یا فته و 
از سوی دیگر انکار و پنهان  کردن جنایت روزانه است 

که توسط این گروه صورت می گیرد.

امنیت به ارکان آن. ارکان امنیت عبارت اند از: مرجع 
امنیت، تهدید امنیت، تولید کننده امنیت، ابزار و روش 
رکن  مهم ترین  امنیت.  غایت  باالخره  و  امنیت  تولید 
امنیت، مرجع آن است. مرجع امنیت، ناظر بر این سوال 
یا چه چیزی؟ مفهوم  امنیت چه کسی  اساسی است: 
امنیت، پیوند ناگسستنی با مفاهیم نسبی دیگری نظیر 
منافع ملی، قدرت ملی و اقتدار ملی دارد. در واقع منبع 
با  که  می دهد  شکل  سیاسی  اقتدار  را  امنیت  تامین 

امنیت سیاسی، گره خورده است.
امنیت سیاسی، در اصل به معنای حفظ حقوق مشروع 
و اطمینان از تامین آرامش الزم توسط یک حاکمیت 
ضمن  در  سیاسی،  امنیت  است.  مردم  برای  سیاسی 
سرنوشت،  تعیین  حق  برای  الزم  آزادی های  حفظ 
امور سیاسی، داشتن  مانند حق مشارکت در  الزاماتی 

هوشمند جنگ جویان طالبان از پروسه جنایت ثبت و 
ضبط شده است، شبیه کوه یخی است که فقط نوک 
آن توسط گوشی های هوشمند ثبت و توسط رسانه های 
اجتماعی در دنیای مجازی نشر شده است. با یک نگاه 
گذرا به انترنت، می توان هزاران ویدیو را به دست آورد 
که شماری از آن ها بسیار وحشت ناک و شوک آور است.

پروپاگندای  دستگاه  و  طالبان  رهبر  اما  به تازه گی 
رسانه  ای که استخبارات چند کشور را به عنوان همکار 
در خدمت دارد، فرمان داده است که در مناطق جنگی 
ملی در  مقاومت  اصلی  پنجشیر که محور  و خصوصاً 
از  این گروه  تلقی می شود، جنگ جویان  برابر طالبان 
گوشی های هوشمند استفاده نکنند و می بایستی که 
آن ها به این امر پای بند باشند. هرچند سیستم بسته 
اطالعات در امارت طالبانی باعث می شود که بسیاری 
از چشم رسانه های داخلی و  از رویدادها و گزارش ها 
به صورت  آن ها  از  شماری  اما  بمانند،  دور  خارجی 
از  می شوند.  رسانه  ای  طالبان  خود  توسط  ناخودگاه 
همین  رو طالبان مصمم به این شده اند که جنگ جویان 
خود را از گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی 
و رسانه ها دور نگه دارند. با وجود این، به باور نگارنده 
از این سیاست خود دو هدف عمده را دنبال  طالبان 
می کنند که در این اواخر هم به جایگاه ها و ادعاهای 
آن ها در سطح جهانی و کشورهای همسایه و هم در 
آورده  باور  به  را  مشکالتی  نظامی شان  صفوف  میان 
است. بخشی از آن مشکالت به استفاده جنگ جویان 
این گروه از گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی 

بر می گردد. 

پنهان کردن جنایت
بی سابقه  گذشته  سال  یک  در  طالبان  جنایت های 
بوده است؛ آن ها هزاران تن را به صورت ظالمانه مورد 
این  کشته اند.  و  کرده  شکنجه  داده ،  قرار  آزار و اذیت 

عبدالناصر نورزاد

ممانعت استفاده از گوشی های هوشمند؛

آسو
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ورزش

تیم های چلسی و منچستر یونایتد در یازدهمین هفته 
لیگ برتر انگلستان به مصاف هم رفتند که این دیدار 

با نتیجه یک بر یک پایان یافت.
این دیدار شنبه شب، ۲۲ اکتوبر، در استنفوردبریچ ، 

ورزشگاه خانه گی تیم چلسی، برگزار شد.
خط  از  توپ  عبور  بدون  دیدار  این  نخست  نیمه 

دروازه ها پایان یافت.
در نیمه مربیان، بازی تا دقیقه 8۶ بدون گول پیش 
 رفت، اما در دقیقه 8۷ شاگردان گراهام پاتر صاحب 

موقعیت شدند و دروازه شیاطین سرخ را باز کردند.
دروازه  بر  هاگ  تن  اریک  شاگردان  بازی  ادامه  در 
چلسی فشار آوردند و در دقیقه ۹۴ گول خورده را 

جبران کردند تا نتیجه بازی یک بر یک شود.
در این دیدار جورجینیو برای چلسی و کاسمیرو برای 

من یونایتد گول زنی کردند.
و  چهارم  جایگاه  در  چلسی  تیم  تساوی،  این  با 
من یونایتد در جایگاه پنجم جدول لیگ برتر انگلستان 

باقی می مانند.

تیم کریکت افغانستان در اولین بازی جام بیست آوره 
کریکت جهان، با تفاوت پنج ویکت در برابر تیم ملی 

کریکت انگلستان شکست خورد.
این دیدار شام شنبه، ۳0 میزان، در ورزشگاه اپتوس 

استرالیا برگزار شد.
در این دیدار نخست افغانستان  توپ زنی را آغاز کرد 
و 11۲ دوش را برای  تیم انگلستان هدف تعیین کرد.
انگلستان در حالی که 11 توپ هنوز  تیم  ادامه  در 
باقی مانده بود، با از دست  دادن پنج بازیکن، هدف 

تعیین شده را تکمیل کرد و پیروز این دیدار شد.
در ادامه رقابت های کریکت بیست آوره جهانی، قرار 

است افغانستان در برابر نیوزیلند بازی کند.

کاسیمرو ناجی شکست 
شاطین سرخ در استنفورد 

بریچ شد

انگلستان با تفاوت پنج 
ویکت افغانستان را 

شکست داد

که  می کنند  تایید  کابل  در  منابع  کابل:  ۸صبح، 
پیشین  جمهوری  رییس  کرزی  حامد  به  طالبان 

کشور، اجازه سفر به آلمان را نداده اند.
منابع روز شنبه، ۳0 میزان، می گویند که قرار بود 
حامد کرزی برای اشتراک در یک نشست به برلین 

آلمان سفر کند.
به گفته منابع، طالبان اما به او اجازه نداده اند که به 

ایرانی گزارش داده اند  رسانه های  ۸صبح، کابل: 
که یک نیروی مرزی این کشور در مرز دوغارون 
از  که  »قاچاق چیانی«  از  گروهی  با  درگیری  در 
خاک افغانستان وارد ایران شده بودند، کشته شده 

است.
عصر  ایرانی  سرباز  این  گزارش ها،  این  بر اساس 
از  گروهی  تیراندازی  در  میزان،   ۲۹ جمعه، 
که  حالی  در  است،  شده  کشته  »قاچاق چیان« 
نیروهای مرزی ایران در کمینی آنان را بازداشت 

کرده بوده اند.
گفته می شود که نیروهای مرزی ایران در کمینی، 
در  و  کرده  بازداشت  را  قاچاق چیان  از  تن   10
مورد  قاچاق چیان  سوی  از  آن ها،  انتقال  هنگام 

۸صبح، تخار: منابع محلی در والیت تخار از 
در  پیشین  حکومت  جنرال  یک  شدن  کشته 

مرکز این والیت خبر می دهند.
براساس اطالعات منابع، جنرال غنی، از جنراالن 
وزارت دفاع ملی در حکومت پیشین، چاشت 
روز شنبه، ۳0 میزان، از سوی افراد تفنگ دار در 
شهر تالقان، مرکز والیت تخار، هدف تیراندازی 

قرار گرفته است.
8صبح  روزنامه  به  تخار  در  محلی  منابع 
ریاست  مقابل  در  غنی  جنرال  که  می گویند 
استخبارات طالبان در تالقان، کشته شده است.

چیزی  مورد  این  در  تاهنوز  تخار  در  طالبان 
نگفته اند.

رییس  پیشین  حکومت  در  غنی  جنرال 

شدن  محروم  دنبال  به  گزارش ها،  بنیاد  بر 
پست  تصدی  از  پاکستان  پیشین  نخست وزیر 
دولتی از سوی دادگاهی در پاکستان، هواداران او 
در شهرهای مختلف دست به اعتراضات زده اند.

اکتوبر،   ۲۲ شنبه،  روز  بین المللی  رسانه های 
حزب  طرفداران  از  گروهی  که  داده اند  گزارش 
تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، 
شهرهای  در  کشور،  این  پیشین  نخست وزیر 
و  کراچی  الهور،  اسالم آباد،  جمله  از  مختلف 

پشاور دست به اعتراضات زده اند.
اعتراضات  این  جریان  در  که  می شود  گفته 
درگیری هایی بین نیروهای امنیتی پاکستان و 

معترضان نیز رخ داده است.

۸صبح، پکتیا: منابع محلی در پکتیا می گویند 
که در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در این 
والیت، دو کودک کشته و دو کودک دیگر زخمی 

شده اند.
در  میزان،   ۲۹ جمعه،  روز  ناوقت  رویداد  این 
روستای مری خیل ولسوالی زازی آریوب رخ داده 

است.
براساس اطالعات منابع محلی، انفجار زمانی رخ 
داده که کودکان سرگلوله منفجرناشده هاوان را 

در آتش انداختند.
کودک  دو  رویداد  این  نتیجه  در  منابع  گفته  به 

کشته و دو کودک دیگر زخمی شده اند.
از  منفجرناشده  مهمات  انفجار  نیز  این  از  پیش 
چندی  است.  گرفته  قربانی  کشور  در  کودکان 
پیش نیز در رویدادی مشابه در والیت زابل، دو 

کودک کشته و 10 کودک دیگر زخمی شدند.

این سفر برود.
مانع  دلیل  به چه  نیست که طالبان  معلوم  تاهنوز 

سفرهای حامد کرزی به بیرون از کشور می شوند.
طالبان پیش از این نیز مانع سفرهای بیرون مرزی 
و  ثور  اخیر  در  گروه  این  بودند.  کرزی شده   حامد 
اسد سال جاری نیز به رییس جمهوری پیشین اجازه 

ندادند که از کشور خارج شود.

حمله قرار گرفته اند.
گفته شده است که یکی از افراد این گروه ده نفری 
نیز کشته شده است. گزارش می افزاید که شماری 
شده  متواری  افغانستان  خاک  طرف  به  آنان  از 
منتقل  مرز  پشت  به  نیز  شده  بازداشت  افراد  و 

شده اند.
لطفی،  احمد  شده  کشته  ایرانی  سرباز  هویت 
باشنده زابل ایران معرفی شده که در مرز دوغارون 

مشغول خدمت بوده است.
والیت  در  محلی  منابع  که  است  حالی  در  این 
نیمروز، از درگیری طالبان با مرزبانان ایرانی، به 
پل   ساحه  در  نیز  میزان،   ۲۵ دوشنبه شب،  روز 

ابریشم خبر داده بودند.

تاسیسات وزارت دفاع ملی بود، اما پس از تسلط 
طالبان بر کشور، خانه نشین شده بود.

این در حالی است که روز گذشته عمران خان 
به  را  او  انتخابات«  عالی  از آن که »دادگاه  پس 
جرم فروش غیرقانونی هدایای مقام های خارجی 
از  داد،  تشخیص  »مجرم«  کشورها  سران  و 

تصدی پست دولتی محروم شد.
پاکستان،  قوانین  براساس  که  است  گفتنی 
نخست وزیر، وزیران، سیاسیون و مقام های ارشد 
از  که  را  هدایایی  مکلف اند،  کشور  این  دولتی 
اداره  به  می کنند  دریافت  خارجی  دولت مردان 

توشه خانه این کشور گزارش دهند.
حکومت  ادعای  براساس  که  است  ذکر  قابل 
پاکستان، عمران خان ۵۲ هدیه دریافت کرده 

و اکثر آن ها را فروخته است.

که  درگیری ای  مردمی،  منابع  معلومات  بر اساس 
چند  برای  گرفت،  صورت  دوشنبه  روز  ناوقت 

ساعت دوام یافت.
طالبان تاکنون به  گونه رسمی در مورد رویداد اخیر 

چیزی نگفته اند.

طالبان بار دیگر مانع سفر حامد کرزی شدند

یک مرزبان ایرانی در درگیری با گروهی از »قاچاق چیان افغان« کشته شد

در انفجار سرگلوله هاوان در 
پکتیا چهار کودک کشته و 

زخمی شدند

مردان تفنگ دار در تخار یک جنرال حکومت 
پیشین را کشتند

اعتراضات هواداران عمران خان در پاکستان
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رهبر جدید بریتانیا با بدهی بی سابقه در ۶0 سال اخیر مواجه خواهد بود
در حالی که بریتانیا تا کمتر از یک هفته دیگر، نخست وزیر جدید خواهد داشت، این کشور با بدهی بی سابقه در ۶0 سال اخیر 
روبه رو است. آسوشیتدپرس گزارش داده است که دفتر آمار ملی بریتانیا روز جمعه، ۲1 اکتوبر، اعالم کرده که وام های عمومی 
به ۹8 درصد تولید اقتصادی در ماه گذشته میالدی افزایش یافته است. دفتر آمار ملی بریتانیا گفته است که تورم بیش از حد، 

سود بدهی دولت بریتانیا را افزایش داده است. به گفته این نهاد، افزایش قیمت ها، مصرف  کننده گان را تحت فشار قرار داده 
و فروش مواد غذایی، سوخت موتر، موبل و فرنیچر و اقالم غیرخوراکی در ماه سپتامبر کاهش یافته است. افزایش هزینه های 

زنده گی و خدمات بدهی های بریتانیا، منابع مالی دولت این کشور را زیر فشار می گیرد.

پس از آن که لیز تراس در پی شکست طرح اقتصادی  اش از 
سمت نخست وزیری بریتانیا کناره گیری کرد، سیاست مداران 

زیادی برای نخست وزیری بعدی وارد رقابت شده اند.
می خواهد  که  کسانی  این  یکی از  رویترز  گزارش  به 
نخست وزیر  جانسون،  بوریس  باشد،  بعدی  نخست وزیر 
پیشین بریتانیا است که امروز شنبه، ۲۲ اکتوبر، به لندن 

برگشته است.
کرسی  سر  بر  رقابت ها  آغاز  آستانه  در  که  جانسون 

کارائیب  جزیره  در  تابستانی  تعطیالت  از  نخست وزیری 
رقابت  آغاز  به  تصمیمش  مورد  در  علنی  به گونه  برگشته، 

انتخاباتی چیزی نگفته است.
در حال حاضر او یکی  از سیاست مدارانی است که حمایت 

ده ها قانون گذار از حزب محافظه کار بریتانیا را با خود دارد.
قول  از  بریتانیا،  تجارت  وزیر  دادریج،  جیمز  حال،  این  با 

جانسون نوشته است: آماده گی آن را دارد.«

از سوی روسیه در منطقه خرسون در  مقام های مستقر 
جنوب اوکراین، به غیرنظامیان گفته اند که به طور فوری 
این شهر را ترک کرده و به ساحل شرقی رودخانه دنیپرو 

نقل مکان کنند.
که  است  داده  گزارش  اکتوبر،   ۲۲ شنبه،  روز  سی ان ان 
مقام های این شهر به غیرنظامیان گفته اند که با توجه به 
وضعیت متشنج، افزایش خطر گلوله باران گسترده شهر و 
تهدید حمالت تروریستی، همه غیرنظامیان باید فوراً شهر 

را ترک کنند.

کارزار رقابت بر سر کرسی نخست وزیری بریتانیا روز دوشنبه 
آغاز می شود.

نیز  نخست وزیری،  سمت  پیشین  نامزد  سوناک،  ریشی 
از کسانی است که بار دیگر  می خواهد چانسش را در این 

رقابت بیازماید.
لیز تراس پس از شش هفته رهبری بریتانیا، در پی شکست 

طرح اقتصادی حذف مالیاتش، از قدرت کنار رفت.

هفته های  در  اوکراینی  نیروهای  که  است  حالی  در  این 
اخیر در حال پیشروی در چندین بخش از منطقه وسیع تر 

خرسون بوده اند.
بربنیاد گزارش ها، نیروهای اوکراینی روستاها و زمین های 
کشاورزی را در امتداد ساحل غربی رودخانه دنیپرو تصرف 

کرده اند.
و  منطقه خرسون  میالدی  ماه گذشته  که  است  گفتنی 
سه منطقه دیگر اوکراین، در پی یک همه پرسی در میان 

محکومیت گسترده بین المللی، به روسیه ملحق شد.

بوریس جانسون از جزیره 
کارائیب برای رقابت در 
انتخابات نخست وزیری 
بریتانیا برگشت

مقام های تحت حمایت روسیه از غیرنظامیان خواسته اند که شهر خرسون را ترک کنند

بخت بلند ریشی سوناک برای 
نخست وزیری بریتانیا

تحرکات نظامی چین؛ 
استرالیا و جاپان پیمان همکاری امنیتی  امضا کردند

راهپیمایی گسترده در آلمان در حمایت از اعتراضات 
داخلی ایران

از نخست وزیری  لیز تراس  استعفای زودهنگام  در پی 
دارایی  پیشین  وزیر  سوناک،  ریشی  اینک  بریتانیا، 
این کشور، از موقعیت مناسبی برای تصدی این مقام 

برخوردار شده است.
به تازه گی،  100 نماینده در فراکسیون حزب محافظه کار 
از  پشتیبانی  برای  را  آماده گی شان  عوام،  مجلس  در 

ریشی سوناک، به عنوان جانشین تراس، اعالم کرده اند.
لیز تراس، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب محافظه کار، 
 ۲0 پنج شنبه،  روز  به  نخست وزیری،  روز   ۴۵ از  پس 
اکتوبر، از مقامش استعفا داد و به این ترتیب کوتاه ترین 

دوره نخست وزیری در بریتانیا به نام او ثبت شد.
برنامه هایش  اجرای  در  که  دلیل  این  به  گفت،  تراس 

موفق نشده، استعفا می دهد.
وی قباًل به دلیل ناکامی برنامه های اقتصادی اش معذرت 
را  قدرت  از  رفتن  کنار  قصد  که  بود  گفته  و  خواسته 

ندارد.
نامزدی اش  در  تراس  لیز  مقابل  در  که  ریشی سوناک 
جاری  سال  تابستان  در  نخست وزیری  سمت  برای 
برای  مناسبی  وضعیت  در  اینک  بود،  خورده  شکست 
انتخاب به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا قرار گرفته 

است.
دیگر گزینه های مطرح در کنار ریشی سوناک، بوریس 
جانسون، نخست وزیر سابق بریتانیا و پنی موردانت، وزیر 

امور پارلمانی این کشور هستند.

نخست وزیران استرالیا و جاپان برای مقابله با تهدیدات 
نظامی چین، پیمان امنیتی و نظامی امضا کردند.

آلبانیز،  انتونیو  و  جاپان  نخست وزیر  کوشیدا،  فومیو 
همتای استرالیای اش روز شنبه، ۲۲ اکتوبر این پیمان را 
امضا کردند تا بر بنیاد آن، دو کشور اطالعات حساس  را 
با همدیگر شریک و همکاری نظامی متقابل را عمیق تر 

کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو کشور همچنان توافق 
کردند که نیروهای نظامی شان را با هم در شمال استرالیا 
آموزش دهند و همکاری در دفاع از یک دیگر را تقویت 

کنند.
آنتونیو آلبانیز، نخست وزیر استرالیا در مراسم امضای این 

هزاران تن از ایرانیان مقیم اروپا در در برلین، پایتخت 
آلمان، گردهم آمدند و در حمایت از اعتراضات داخلی 

در ایران شعار دادند.
این راهپیمایی گسترده که روز شنبه، ۲۲ اکتوبر، برگزار 
شد، »بزرگ ترین تظاهرات ایرانی ها در اروپا« گفته شده 

است و در آن علیه حکومت ایران نیز شعار داده شد.
پولیس آلمان گفته که نزدیک به 80 هزار تن در برلین 
برای همبسته گی با اعتراضات در ایران که رهبری آن را 

زنان بر عهده دارند، مظاهره کردند.
لیزا پاس، رهبر حزب سبز آلمان، در توییتی گفته است 

پیمان با اشاره به اعالمیه مشترک دو  کشور گفته است: 
»این اعالمیه مهم سیگنالی قوی به منطقه در رابطه به 

همسویی استراتژیک ما ارسال می کند.«
فومیو کوشیدا، نخست وزیر جاپان نیز بدون اشاره به نام 
چین یا کوریای شمالی گفت که این توافق پاسخی به 

»محیط استراتژیک خشن« است.
تحرکات نظامی اخیر چین و کوریای شمالی و آزمایشات 
موشکی از سوی کیم جونگ اون، سبب شده تا برخی از 
کشورها قلمرو خود را در معرض تهدید ببینند؛ توافق 
نیز  جاپان  و  استرالیا  میان  نظامی  و  امنیتی  همکاری 
بخشی آماده گی ها برای مبارزه با این تهدیدات احتمالی 

است.

که »امروز هزاران نفر همبسته گی شان را با زنان جسور و 
مظاهره کننده گان در ایران به نمایش گذاشتند.«

حمل  خود  با  نیز  را  کردها  بیرق های  که  معترضان 
سر  را  آزادی«  و  زندگی  »زن،  شعارهای  می کردند، 
مظاهره  علیه  ایران  اقدام خشونت بار حکومت  و  دادند 

کننده گان را محکوم کردند.
این در حالی است که با گذشت شش هفته از اعتراضات 
بازداشت گشت  ایران که در  امینی در  به مرگ مهسا 
ارشاد جان باخت، هنوز به صورت پراکنده  این اعتراضات 

ادامه دارد.


