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طالبان از چندی به این  سو تکدی گری را در سطح کشور منع و روند 
گردآوری گدایان را آغاز کرده اند. بر اساس آمارهای اعالم شده، تاکنون بیش از 
14 هزار گدا تنها از سطح شهر کابل گردآوری شده اند. بر اساس طرح طالبان، 

تکدی گری از این پس در کشور جرم پنداشته می شود و افرادی که دست 
به این کار بزنند، زندانی خواهند شد. جامعه شناسان اما منع تکدی گری در 

جامعه فقیر افغانستان را طرحی غیرمعقول و غیر عملی می دانند...

طرح طالبان برای منع  تکدی گری 
چه قدر سودمند است؟ 
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چهار کارگر معدن در 
چاه آب تخار جان 

باختند
۸صبح، تخار: منابع محلی در تخار می گویند 
در  نورابه  طالی  معدن  در  کارگر  چهار  که 

ولسوالی چاه آب والیت تخار جان باخته اند.
این کارگران روز شنبه، ۷ عقرب، زمانی جان 
باختند که کیبل یکی از واگون  های نفربر در 
جریان انتقال معدنچیان به زیر زمین قطع شد.
در  معدن  این  هم اکنون  که  می گویند  منابع 
اختیار چند فرمانده ارشد طالبان است و آنان 
بدون رعایت تدابیر ایمنی طالی این معدن را 

استخراج می کنند.
معدن طالی نورابه در روستای سمتی ولسوالی 

چاه آب تخار موقعیت دارد.
 بیشتر جنگ ها در ولسوالی چاه آب در زمان 
حکومت پیشین بر سر کنترل این معدن رخ 

می داد.

فقرزدایی یا گدازدایی؛

امور  هماهنگ کننده  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
اعالم  )اوچا(  متحد  ملل  سازمان  بشردوستانه 
به  کودکان  ابتالی  موارد  که  است  کرده 
سوءتغذیه در افغانستان، نزدیک به ۵۰ درصد 

افزایش یافته است.
از  نقل  به  روز دوشنبه، ۹ عقرب،  بامداد  اوچا 
موسسه محافظت از کودکان گزارش داده که 
شمار کودکان بستری شده ناشی از سوءتغذیه، 
از آغاز سال جاری میالدی تاکنون 4۷ درصد 

بیشتر شده است.
اوچا دلیل این افزایش در شمار کودکان مصاب 
به سوءتغذیه را گرسنه گی بی سابقه عنوان کرده 

است.
ابتالی  موارد  شده،  نشر  معلومات  بنیاد  بر 
در  که  بوده  به گونه ای  سوءتغذیه  به  کودکان 

۸صبح، کابل: وزارت داخله طالبان از بازداشت 
فردی خبر داده است که خود را به نام رییس 
از مردم اخاذی کرده  اداره پاسپورت معرفی و 

است.
ویدیویی که طالبان از او روز یک شنبه، ۸ عقرب، 
منتشر کرده اند، این فرد را به نام جمیل معرفی 
کرده و گفته است که او با صدور مکتوب های 
گرفته  پول  مردم  از  پاسپورت،  توزیع  جعلی 

است.
فرد  این  که  گفته اند  طالبان  امنیتی  مسووالن 
را براساس شکایت شهروندان بازداشت کرده اند.

مسووالن طالبان در ریاست عمومی پاسپورت 
در اول سنبله سال جاری نیز اعالم کردند که 
اتهام  به  اخیر  ماه های  جریان  در  را  تن   ۳۵۰

فساد و کمیشن کاری بازداشت کرده اند.

برخی موارد پیش از مداوا جان داده اند.
اطفال  از  محافظت  شبکه  نشرشده  آمارهای 
این  سیار  سالمت  تیم های  که  می دهد  نشان 
نهاد، در ماه نخست سال جاری میالدی ۲۵۰۰ 
کرده  بستری  را  سوءتغذیه  به  مبتال  کودک 
بودند، اما تعداد بستری شده گان در ماه سپتامبر 

به چهار هزار و ۲۷۰ مورد افزایش یافته است.
ارزیابی های سازمان ملل متحد نشان می دهد 
که نصف جمعیت افغانستان با گرسنه گی شدید 
روبه رو هستند و شش میلیون جمعیت کودک 
با قحطی  فاصله کمی  در کشور  بزرگ سال  و 

دارند.

میان  در  طالبان،  مسووالن  گفته  به 
این  کارمندان  از  شماری  بازداشت شده گان 
در  کمیشن کاران  با  که  شامل اند  نیز  ریاست 

ارتباط بوده اند.
این در حالی است که از دو هفته به این  سو روند 
توزیع پاسپورت در سراسر کشور متوقف شده و 
علت آن آوردن تغییرات در سیستم تخنیکی و 

تجهیزاتی این اداره گفته شده است.

طالبان چندین   در جریان یک سال حاکمیت 
و  است  متوقف شده  پاسپورت  توزیع  روند  بار 
این  از فساد گسترده در  گزارش های متعددی 

ریاست منتشر شده است.
برای  تقاضا  طالبان،  حاکمیت  آغاز  با  همزمان 
افزایش یافت و روزانه شمار  دریافت پاسپورت 
زیادی با پرداخت مبالغ هنگفت که در مواردی 
بیش از یک هزار دالر می رسد، پاسپورت را از 

طریق »کمیشن کاران« به دست می آورند.
رییس  بار  سومین   برای  طالبان  پیش  چندی 
اداره پاسپورت شان را نیز تغییر دادند. منابعی به 
۸صبح گفته بودند که روند توزیع پاسپورت به 
دلیل تنش میان گروه حقانی و جناح مال برادر 
در پی معرفی رییس جدید این اداره از سوی 

برادر، توقف یافته است.

ادامه اخاذی در اداره پاسپورت؛ طالبان از بازداشت »رییس جعلی« خبر دادند

را نابود کرده اند اداره ها  طالبان 

نسل آموزش دیده افغانستان، 
استخوانی در گلوی حاکمیت 

طالبان

نماد استواری و ماندگاری

اوچا: ابتالی کودکان به سوءتغذیه در افغانستان نزدیک به ۵۰ درصد 
افزایش یافته است »و آفتاب نمی میرد«؛ 

تعیینات غیرمسکلی؛

مدرسه سازی مکاتب؛  
طالبان آموزش را 

ایدیولوژیک می سازند

طالبان دانشجویان معترض 
بدخشان را سرکوب کردند

برقع اجباری؛



 

فروید، دانشمند معروف عرصه روان شناسی، معتقد است 
که تأثیر فرهنگ بر شخصیت انسان ژرف تر و استوارتر از 
تأثیر پدر و مادر است. جامعه شناسان نیز تأکید دارند که 
برخالف دیگر موجودات زنده، عوامل ژنتیک نقش بسیار 
اندک، اما فرهنگ نقش بسیار بلندی در شکل دادن به 
بینش ها،  انباشت  از  که  فرهنگ  دارد.  آدمی  شخصیت 
گوناگون  تجربه های  و  مهارت ها  ارزش ها،  دانش ها، 
انسان ها، به وجود می آید، زیست جهان غیرمادی انسان ها 
را می سازد که از رمزگذاری دستگاه مفهومی ذهن آدمی 
شروع تا بسیاری از رفتارها، انتخاب ها، و موضع گیری هایش 
در زنده گی فردی و اجتماعی را زیر فرمان خود دارد. از 
زنده گی  در  منفی  و  مثبت  تحوالت  از  بسیاری  رو،  این 
آدمیان، به فرهنگ پیوند دارد. بدون این که نقش عوامل 
دیگر نفی شود، فهم چرایی و چگونه گی سرنوشت ملت ها، 
همیشه  داشته اند،  تعلق  آن  به  که  فرهنگی  فهم  بدون 

ناقص خواهد بود.
انسان ها  دست  به  که  است  تاریخ مند  پدیده ای  فرهنگ 
ساخته شده و یا متناسب با شرایط زمانی و زمینی شان 
قدسی  امری  منظر  این  از  فرهنگ  می پذیرد.  شکل 
با  ندارد.  الیزال  و  و سرشتی جاودانی  نیست  ماورایی  و 
توجه به این اصل بوده است که از هزاران سال به این سو، 
است.  کرده  تغییر  وقفه  بدون  انسانی  جوامع  فرهنگ 
هرچند که این تغییر ُکند و دیرپا بوده و در نگاه نخست 
به چشم نیامده است. تاریخ مندی فرهنگ باعث می شود 
که اجزا و پاره هایی از آن با گذر زمان اهمیت خود را از 
دست بدهد و تأثیری وارونه بر زنده گی داشته باشد و از 
با  به کنار گذاشتن و جای گزین کردن آن  نیاز  این رو، 
آن چه  متحول شود.  باید  و  می آید  میان  به  نو  پاره های 
فرهنگ را دستخوش تحول می کند، کشف دانش های نو، 
ساختن ابزارهای نو، پدید آمدن مناسبت های نو، ظهور 
شخصیت های نو، شکل گیری حکومت ها و قدرت های نو، 
حتا پدید آمدن وضعیت زیست محیطی نو و ده ها عامل 
ریز و درشت دیگر است. همان طور که انسان ها در بستر 
به  خود  نوبه  به  نیز  فرهنگ  می شوند،  ساخته  فرهنگ 
انسان ها ساخته شده و پیوسته در معرض تغییر  دست 

و تحول قرار می گیرد و این یک رابطه دیالکتیکی است.
از آن ها  افغانستان را بررسی کنیم، بخشی  اگر تحوالت 
دادن  بها  قانون،  جایگاه  دارد.  فرهنگی  عوامل  در  ریشه 
تنوع، نحوه حل  و  تکثر  به رسمیت شناختن  به دانش، 
و  کار  پشت  عالوه سخت کوشی، خالقیت،  به  منازعات، 
و  سالم  فرهنگ های  که  است  شاخص هایی  از  نوآوری، 
فرهنگ های بیمار را از هم جدا می سازد. این که نخبه گان 
سیاسی افغانستان نمی توانند بر سر منافع ملی به توافق 
را  مردم  به  حساب دهی  روحیه  رهبران  این که  برسند، 
ندارند، این که چهره های فاسد یا مشهور به فساد در میان 
بخشی از مردم پایگاه اجتماعی دارند، این که کوبیدن بر 
طبل قوم گرایی و تبارپرستی برای یک عده قدرت سیاسی 
مسووالن  سطح  در  حتا  گدایی گری  این که  می آورد، 
کشور از قباحت افتاده است، این که مال به یکی از عناصر 
تعیین کننده تبدیل شده است، این که با پدیده ای به نام 
این که داعش و حزب تحریر و  طالبان مواجه هستیم، 
ده ها گروه یا چهره افراطی امکان سربازگیری دارند، یک 
ژئوپلتیک  عوامل  این که  بدون  است؛  فرهنگی  آن  عامل 
و ژئواکانومیک را نادیده بگیریم. افغانستان از کشورهایی 
بی سرانجامی  و  جنگ  طوالنی  دهه های  که  است 
فرهنگ اش را با آالینده های گوناگونی در هم آمیخته و 
امروزه به یک الی روبی اساسی نیازمند کرده است. بدون 
تغییرات فرهنگی، نمی توان به ِصرف تحوالت سیاسی یا 
آغاز  فرهنگ  از  باید  را  کار  نظامی دل خوش کرد.  حتا 
اجتماعی،  فرهنگ  تا  گرفته  سیاسی  فرهنگ  از  کنیم. 
و  اداری  فرهنگ  و  اقتصادی  فرهنگ  دینی،  فرهنگ 

تشکیالتی، همه به یک الی روبی اساسی نیازمند است.

افغانستان و ضرورت به 
الی روبی فرهنگی

دو شنبه
شماره 3767

9 عقرب 1401
31 اکتوبر 2022

سال شانزدهم

2

ترافیک  مدیریت  مسووالن  دایکندی:  ۸صبح، 
طالبان در والیت دایکندی در نشستی می گویند که 
در جریان یک سال گذشته در پی وقوع رویدادهای 
ترافیکی در این والیت، 4۵ تن کشته و 11۵ تن دیگر 

زخمی شده  اند.
امنیه  فرماندهی  ترافیک  اسحاق علی رشیدی، مدیر 
طالبان در دایکندی، روز یک شنبه، ۸ عقرب، می گوید 
که در جریان یک  سال گذشته در این والیت 1۹1 
حادثه   1۵ و  متوسط  حادثه  پنج  کوچک،  حادثه 
بزرگ ترافیکی به وقوع پیوسته است. به گفته او، در 
این رویداد ها چهار کودک، 14 زن و ۲۷ مرد جان 
باخته اند. طبق یافته های مدیریت ترافیکی طالبان در 

۸صبح، بامیان: منابع معتبر در والیت بامیان 
استخبارات  اداره  دفتر  رییس  که  می گویند 
از  خارج  روابط  اتهام  به  بامیان،  در  طالبان 
ازدواج از سوی والی این والیت بازداشت شده 

است.
روزنامه  به  عقرب،   ۸ یک شنبه،  روز  منابع 
۸صبح می گویند که سید مهدی، رییس دفتر 
مولوی عبدالرووف، رییس استخبارات طالبان 
برقرار کردن روابط خارج  اتهام  به  بامیان،  در 
از ازدواج با یک زن شوهردار و صاحب چهار 
والی  سرحدی،  عبداهلل   مال  سوی  از  فرزند، 

طالبان در این والیت، بازداشت شده  است.
به گفته منابع، سید مهدی اکنون در فرماندهی 
قرار  نظارت  زیر  والیت  این  در  طالبان  امنیه 

دارد.
این در حالی  است که پیش از این نیز شماری 
از افراد طالبان به اتهام رابطه خارج از ازدواج 
بازداشت  دیگر والیت های کشور  و  بامیان  در 

شده اند.
چندی پیش دو تن از اعضای طالبان به اتهام 
مشابه توسط مردم محل در منطقه امکی، از 
مربوطات حوزه چهارم شهر زابل، گرفتار شده   

بودند.

سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  هرات:  ۸صبح، 
والیت هرات از فرستادن اولین محموله 1۲ تُنی 
مغز جلغوزه از این والیت به آلمان خبر می دهد.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات روز یک شنبه، 
این  که  می گوید  خبرنامه ای  نشر  با  عقرب،   ۸
محموله به ارزش 4۰۰ هزار دالر امریکایی امروز 

از هرات به آلمان صادر شده است.
یک  توسط  جلغوزه  مغز  بزرگ  محموله  این 
در  اکرمی«  »محمود  نام  به  تجارتی  شرکت 
هماهنگی با اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات 

از مرز اسالم قلعه به آلمان فرستاده شده است.
مسووالن این شرکت تجارتی می گویند که آنان 
جلغوزه را از دهقانان جالل آباد خریداری و در 
عالی  کیفیت  با  پروسس  از  پس  هرات  والیت 

بسته بندی کرده و به آلمان صادر می کنند.
هرات یکی از والیت های تجاری در حوزه غرب 

افغانستان است.
صادر کننده گان  اتحادیه  گفته های  بربنیاد 
حوزه غرب، ساالنه به ارزش ۲۵۰ میلیون دالر 
اقالم تجارتی شامل زعفران، میوه های خشک، 
فرآورده های  طبی،  نباتات  تازه،  میوه های 
از  بیرون  به  حوزه  این  از  حبوبات  و  مال داری 

کشور صادر می شود.

میرامور  ولسوالی  رویدادها در  این  بیشتر  دایکندی، 
این والیت رخ   داده که قربانیان بسیاری از باشنده گان 

این ولسوالی گرفته است.
دالیل وقوع رویدادهای مرگ بار ترافیکی در دایکندی 
غیرمجاز،  سرعت  جاده ها،  بودن  کم عرض  و  خرابی   
اضافه وزن، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی توجهی 

راننده گان و موتر داران عنوان شده  است.
این در حالی است که در آخرین مورد روز گذشته 
در پی انحراف و واژگون شدن یک عراده موتر نوع 
فالن کوچ از جاده در ساحه کوتل »سر اسپک اونکه« 
تن   ۸ و  کشته  تن  دایکندی، 1۰  میرامور  ولسوالی 

دیگر زخمی شده اند.

حوادث ترافیکی در دایکندی؛  
در یک سال ۱۶۰ تن قربانی شده اند

طالبان در کابل یک جنرال پیشین را بازداشت کردند

افزایش خودکشی ها در کشور؛ 
یک دختر ۱۵ ساله در پروان حلق آویز کرد

طالبان در غزنی مسوول یک موسسه تحصیالت نیمه عالی 
را بازداشت کردند

رییس دفتر اداره استخبارات 
طالبان در بامیان به اتهام 

روابط خارج از ازدواج 
بازداشت شد 

اولین محموله ۱۲ تُنی 
مغز جلغوزه از هرات به 

آلمان صادر شد

جهادیار،  محمدابراهیم  نزدیکان  کابل:  ۸صبح، 
پیشین،  حکومت  در  ملی  دفاع  وزارت  جنراالن  از 
می گویند که طالبان او را بازداشت کرده و به جای 

نامعلومی برده اند.
اعضای خانواده این جنرال روز یک شنبه، ۸ عقرب، 
»بی احترامی«  با  را  او  طالبان  که  گفتند  به ۸صبح 

پروان  والیت  در  محلی  منابع  پروان:  ۸صبح، 
خبر  والیت  این  در  جوان  دختر  یک  از خودکشی 

می دهند.
در  ۸عقرب،  یک شنبه،  روز  ناوقت  روز  رویداد  این 
مربوطات ولسوالی جبل السراج والیت پروان به وقوع 

پیوسته است.
و  سن داشت  سال   1۵ دختر  این  منابع،  گفته  به 

خودش را در منزل شان حلق آویز کرده است.
تا کنون انگیزه خودکشی این جوان معلوم نیست.

هرچند به گونه کامل آمارهای خودکشی در کشور 
نشان  رسانه ای  گزارش های  اما  نمی رسد،  ثبت  به 
یافته  افزایش  این پدیده  اواخر  این  می دهد که در 

است.
در تازه ترین مورد، چند روز پیش یک مرد کهن سال 

غزنی  والیت  در  محلی  منابع  غزنی:  ۸صبح، 
طالبان  معروف  به  امر  محتسبان  که  می گویند 
مسوول یک موسسه تحصیالت نیمه عالی را در مرکز 

این والیت بازداشت کرده اند.
منابع به روزنامه ۸صبح می گویند که محتسبان امر 
به معروف و نهی از منکر طالبان و افراد مسلح آنان 
از ساحه  را  او  عقرب،  از چاشت یک شنبه، ۸  پس 
فراغت  برنامه جشن  در جریان  غزنی،  مرکز  نوآباد 

دانشجویان این موسسه بازداشت کرده اند.

و »خشونت« روز پنج شنبه هفته گذشته از خانه اش 
بیرون کردند.

یک عضو خانواده جنرال ابراهیم جهادیار می گوید که 
طالبان با رفتارشان اعضای خانواده، از جمله کودکان 
را وحشت زده کردند و به این جنرال اجازه ندادند که 

»کفش« و »لباس مناسب« بپوشد.
نزدیکان این نظامی پیشین می گویند از آن جایی که 
وی یکی از جنراالن فعال در حکومت پیشین بوده 

است، طالبان وی را بازداشت کرده اند.
یک عضو خانواده جنرال جهادیار می افزاید که طی 
روزهای گذشته آنان به حوزه مربوطه و برخی مراجع 
مراجعه  او  سرنوشت  از  آگاهی  برای  طالبان  دیگر 

کرده اند، اما طالبان هیچ معلوماتی نداده اند.
هرچند طالبان به گفته خودشان عفو عمومی اعالم 
کرده اند، اما به گونه گسترده نیروهای امنیتی پیشین 

را بازداشت، شکنجه و در مواردی تیرباران کرده اند.

در ولسوالی نجراب والیت کاپیسا نیز توسط اسلحه 
شکاری خودکشی کرده بود.

افزایش فقر و بیکاری، ناامیدی از وضعیت موجود و 
فشارها و محدودیت هایی که از سوی طالبان اعمال 
شده  گفته  خودکشی ها  عمده  عوامل  از  می شود، 

است.

منابع افزوده اند که این فرد به دلیل پوشیدن دریشی 
بند  در  تا کنون  و  است  شده  بازداشت  نکتایی  و 

طالبان به سر می برد.
این در حالی است که یک هفته پیش نیز دو استاد 
دلیل  به  غزنی  شهر  در  خصوصی  دانشگاه  یک 
پوشیدن دریشی از سوی افراد طالبان بازداشت شده 

بودند.
با ضمانت  اسارت،  از 1۲ ساعت  استادان پس  این 

متنفذان قومی از بند آزاد شد ند.



طالبان دانشجویان معترض بدخشان را 
سرکوب کردند

دو شنبه
شماره 3767

9 عقرب 1401
31 اکتوبر 2022

سال شانزدهم

3

برقع اجباری؛

دستگاه امر به معروف و نهی 
فشارها  طالبان  منکر  از 
در  دختر  دانشجویان  بر 
دانشگاه بدخشان را از مدتی 
داده اند.  افزایش  سو  این   به 
پوشیدن  اداره  این  محتسبان 
دانشجویان  برای  را  »برقع« 
دختر اجباری ساخته و به دخترانی که برقع بر سر 
را نمی دهند.  به دانشگاه  اجازه ورود  باشند،  نداشته 
را  این فشارهای مضاعف طالبان، دانشجویان دختر 
به ستوه آورده است. آنان به وضع قیود سخت گیرانه 
محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 
برابر دروازه ورودی دانشگاه اعتراض کرده اند. صدای 
دادخواهی این دانشجویان اما از سوی طالبان به شدت 
سرکوب و شماری از این دختران لت وکوب شده اند. 
همچنان گروه طالبان به دختران در خوابگاه دانشگاه 
ثانوی حق  تا اطالع  بدخشان هشدار داده  است که 

بیرون شدن از این خوابگاه را ندارند.
 ۸ یک شنبه،  روز  دختر  دانشجویان  از  شماری 
برابر دروازه ورودی دانشگاه بدخشان در  عقرب، در 
راه پیمایی  به  برقع دست  اجباری شدن  به  اعتراض 
جریان  از  که  تصویری  نوارهای  زدند.  مسالمت آمیز 
اعتراض این دانشجویان در رسانه های اجتماعی نشر 
شده ، نشان می دهد که همه آنان با پوشیدن ماسک و 
لباس های دراز منتظر باز شدن دروازه ورودی دانشگاه 
هستند، اما با برخورد تند جنگ جویان طالبان مواجه 

می شوند.
یکی از نوارهای تصویری که از اعتراض دانشجویان 
نشان می دهد  دانشگاه بدخشان منتشر شده است، 
که یک جنگ جوی گروه طالبان که لباس نظامیان 
پیشین را بر تن دارد، دانشجویان دختر را به شدت 
که  »کسانی  می گوید:  آنان  به  و  می کند  لت وکوب 
تصویری  نوار  یک  بیایند.«  افتخار  با  دارند،  حجاب 
دیگر که از این دانشجویان در رسانه های اجتماعی 
دست به دست می شود، نشان می دهد که صدها دختر 
در برابر دروازه ورودی دانشگاه بدخشان قرار دارند، اما 

افراد طالبان به آنان اجازه ورود نمی دهند.
در  معترض  دانشجویان  از  شماری  حال،  این  با 
اعمال  از  که  می گویند  ۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو 
محدودیت های امر به معروف و نهی از منکر طالبان 
در دانشگاه بدخشان به ستوه آمده اند. براساس ادعای 
آنان، طالبان دختران معترض را به اخراج از دانشگاه 
یکی  خوانده اند.  »دین گریز«  را  آنان  و  کرده  تهدید 
طالبان  از  هراس  دلیل  به  که  دانشجویان  این  از 
نامش در این گزارش ذکر نشده است، در صحبت با 

کالن تان را بدهید همه شان را چک می کنیم، همه تان 
را منفک می کنیم. حجاب همه منظم بود، فقط برقع 

می خواستند و فحش می گفتند.«
زمرد )نام مستعار( دانشجوی دیگر دانشگاه بدخشان 
است که روز گذشته با دروازه بسته دانشگاه مواجه 
شده است. او تأیید می کند که دانشجویان دختر از 
سوی طالبان مورد لت وکوب قرار گرفته اند. به گفته 
از دانشگاه تهدید  زمرد، دانشجویان دختر به اخراج 
وقتی  »امروز  می افزاید:  دانشجو  این  شده اند.  نیز 
دانشگاه  به  خوابگاه  طرف  از  می خواستند  دختران 
طالب ها  معروف  به  امر  ریاست  متأسفانه  بروند، 
نزدیک خوابگاه دخترها است، افراد طالبان در آن جا  
از  را  آنان  شدند.  دانشگاه  به  دختران  رفتن  مانع 
موترهای شان پیاده کرده و گفته اند که شما حجاب 
اسالمی ندارید. باز سر پل نزدیک دانشگاه، یک پاسگاه 
امنیتی دیگر طالبان است که افراد امر به معروف هم 
بوده اند. دخترانی که ماسک و پوشش رنگه داشتند 
این پوشش  با  ندارید  نمی گذاشتند که شما حق  را 
درس  بی حجابی  با  و  بروید  دانشگاه  به  حجاب  و 
دخترها  »سرانجام  می دهد:  توضیح  زمرد  بخوانید.« 
خود را با صد جنجال به دانشگاه رساندند. کسانی که 
برقع داشتند، می توانستند وارد دانشگاه شوند؛ کسانی 
که برقع نداشتند، نتوانستند. نه روی شان نمایان بود، 
که  می گفتند  اما  طالبان  بود.  نمایان  موی شان  نه 
دختران  نکرده اید.  مراعات  را  اسالمی  حجاب  شما 
این حالت را که دیدند، دست به اعتراض زدند و به 
دروازه دانشگاه می کوبیدند. عسکر طالب با شالق  بر 
سر و بدن دختران می زد تا دختران را پراگنده کند. 
اما دختران در دهن دروازه دانشگاه ورق را گرفتند، 
شعار نوشتند و به طرف مقام والیت و ریاست امر به 
معروف حرکت کردند.« او تأکید می ورزد که پس از 
این اعتراض ها، طالبان دروازه های خوابگاه دختران را 
بسته اند و به هیچ کسی اجازه خروج و ورود نمی دهند. 
افزون بر این، یک نوار تصویری دیگر که در دسترس 
که  می دهد  نشان  گرفته ،  قرار  ۸صبح  روزنامه 
دانشگاه  رییس  مانع سخنرانی  دانشجویان معترض، 
بدخشان می شوند و می گویند: »ما از حق مان دفاع 
می کنیم، ما به سکوت نه می گوییم، حجاب اجباری را 
قبول نداریم، نه به حجاب اجباری.« این از شعارهایی 
است که دختران معترض در مقابل رییس دانشگاه 

بدخشان، سر داده اند. 
که  بدخشان  دانشگاه  دیگر  دانشجویان  از  یکی 
نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با 
روزنامه ۸صبح می گوید که بیشتر دختران در خوابگاه 
این دانشگاه توانایی خرید برقع را ندارند. به گفته او، 

عالوه بر این که هزینه خرید برقع در شهر فیض آباد 
بلند رفته، هوا نیز سرد شده و دختران مجبورند با 
پوشیدن لباس های گرم به دانشگاه بروند. این دانشجو 
می افزاید: »همه دختران پول ندارند تا لباس های سیاه 
و گرم بخرند. آنان مجبورند لباس های گرم سابقه خود 
را بپوشند، ولی نمی دانم طالبان از کدام شکم سیر 

خود گپ می زنند.«
این در حالی است که طالبان پیش از این دانشجویان 
معترض دختر در هرات و بلخ را نیز سرکوب کرده اند. 
این دانشجویان می خواستند در اعتراض به حمله بر 
آموزشگاه کاج در غرب کابل که بیش از ۵۷ کشته و 
باالتر از 11۰ زخمی بر جا گذاشت ، راه پیمایی کنند، 
اما به شدت سرکوب شدند. طالبان همچنان بیش از 
راه پیمایی  »قصد  دلیل  به  را  دختر  دانشجوی  صد 
اعتراضی« از خوابگاه و دانشگاه کابل اخراج کرده اند. 
گروهی  مسمومیت  آن که  از  پس  دانشجویان  این 
خود را رسانه ای ساختند، از سوی طالبان منفک و 
دسته دسته از خوابگاه دانشگاه کابل اخراج و به مرگ 

نیز تهدید شده اند.
هرچند مسووالن محلی طالبان در بدخشان تاکنون 
درباره ممانعت دانشجویان دختر از ورود به دانشگاه 
ابراز نظر نکرده اند، اما محتسبان اداره امر به معروف 
و نهی از منکر این گروه چندین بار به زنان در این 
والیت هشدار داده اند که پوشیدن ماسک و لباس های 
سیاه و دراز حجاب شرعی شمرده نمی شود. به گفته 
آنان، زنان مکلف اند برقع بر سر کنند. محتسبان این 
گروه در ماه جوزای امسال به دانشجویان دختر در 
بدخشان تذکر داده بودند که بر اساس دستور وزارت 
مربوطه شان »ماسک جای حجاب را نمی گیرد و قابل 

قبول نیست.«
از سوی دیگر، براساس فرمان رهبر طالبان که از سوی 
در  گروه  این  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  وزارت 
یک نشست خبری ارایه شده است، زنان باید صورت 
خود را بپوشانند، در غیر این صورت »اولیای آنان« 
دادگاه کشانده خواهند شد. در دستور  به  و  زندانی 
رهبر طالبان آمده است: »زن بی حجاب در قدم اول 
تنبیه  و  توصیه  ولی اش  به  و  گردد  معلوم  خانه اش 
گردد.« در بندهای دیگر این دستور تذکر رفته است: 
»در قدم دوم ولی اش به ریاست مربوطه احضار گردد 
و در قدم سوم، ولی اش سه روز بندی شود. در قدم 
به سزای  تا  محاکم سپرده شود  به  ولی اش  چهارم، 
مناسب محکوم گردد.« در این دستور طالبان گفته 
شده است آن عده از زنانی  که در ارگان های دولتی 
از  نمی کنند،  رعایت  را  »حجاب«  و  می کنند  کار 

وظیفه سبک دوش می شوند.

روزنامه ۸صبح می گوید: »امروز ساعت ۸ بجه بود، به 
دانشگاه رسیدم. راستش برقع نپوشیده بودم. حجاب 
ساده همیشه گی را همه داشتیم. ماسک داشتیم، اما 
به دانشگاه راه مان ندادند. نگهبان دانشگاه که لباس 
نظامی بر تن داشت، ما را نمی ماند که داخل دروازه 
شویم. بعد ما دخترها اعتراض کردیم که تحصیل حق 

ما است.« 
به  را کاًل  دانشجوی معترض می افزاید: »دروازه  این 
روی ما قفل کردند. دخترها رفتند دروازه را تک تک 
کردند. شخصی که لباس نظامی بر تن داشت، با لین 
زخمی  را  دختر  چند  حتا  کرد.  سرما حمله  )دنده( 
کرد. متأسفانه یکی غلتید، دستش شدید افگار شد. 
همه از دروازه دور شدند. باالتر از ۸۰۰ دختر بودیم. 
دوباره جمع شدیم. »زن، زنده گی، کار، درس، آزادی« 
زیاد  سروصدا  آمد.  دانشگاه  رییس  دادیم.  شعار  را 
نکرد  را قبول  ما  اما حرف  بود، نشنیدیم چه گفت، 
و گفت حجاب تان را درست کنید.« او عالوه می کند: 
»طالبان ما را شالق زدند، فحش دادند و ما این را با 
معاون ریاست امر به معروف و نهی از منکر در جریان 
گذاشتیم که در کجای دین اسالم برای شما چنین 
اجازه داده شده که در میان سرک دختران را شالق 
بزنید و فحش بدهید؟ او گفت ما از خود الیحه وظایف 
داریم.« این دانشجو مدعی است: »ما از سوی رییس 
دانشگاه و رییس دانشکده مان نیز تهدید به منفکی 
راه دین  به عنوان شورشیان  را  ما  نام های  و  شده ایم 

گرفته اند.« 
با این وصف، رییس دانشگاه و معاون امر به معروف 
و نهی از منکر طالبان در بدخشان پس از لت وکوب 
دختران از سوی نگهبان دانشگاه، چهار تن از دختران 
دانشگاه  این  دانشجویان  نماینده گان  به عنوان  را 
خواسته  تا با آنان صحبت کنند. دختران معترض اما 
این صحبت با رییس دانشگاه را نپذیرفته اند. با این 
حال، رییس دانشگاه شماری از دختران معترض را 
امروز )دوشنبه( به ریاست دانشگاه خواسته تا از آنان 
بازجویی کنند. روشن نیست سرنوشت این دختران 

چه خواهد شد. 
معترض  دانشجویان  از  مستعار(  )نام  پروچیستا  
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  بدخشان،  دانشگاه 
به معروف پیش دروازه  امر  می گوید: »صبح رفتیم، 
برقع اجازه نمی داد. دخترانی که چادر و  بود. بدون 
شوند.  دانشگاه  وارد  نداشتند  اجازه  داشتند،  ماسک 
با  اعتراض کردند که طالب ها  این دلیل دختران  به 
میل سالح باالی معترضان حمله ور شده اند.« به گفته 
او، طالبان دختران را دشنام داده و تهدید کرده اند. 
پروچیستا  می افزاید: »به بدی می گفت: این تلفن های 

یکی از نوارهای تصویری که از اعتراض دانشجویان دانشگاه بدخشان منتشر شده است، نشان می دهد که یک جنگ جوی گروه طالبان که لباس نظامیان 
پیشین را بر تن دارد، دانشجویان دختر را به شدت لت وکوب می کند و به آنان می گوید: »کسانی که حجاب دارند، با افتخار بیایند.« یک نوار تصویری 

دیگر که از این دانشجویان در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود، نشان می دهد که صدها دختر در برابر دروازه ورودی دانشگاه بدخشان قرار 
دارند، اما افراد طالبان به آنان اجازه ورود نمی دهند.

امین کاوه
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بازنویسی، آن چه به مزاج امیر خوش نمی خورد را حذف 
کنند و آن چه امیر دوست دارد را بیفزایند. کتاب های 
تاریخ مکتب را که بخوانیم، به خصوص کتاب های تاریخ 
صنوف ۹ و 1۲، از شاهان و حاکمان افغانستان از جمله 
امیر عبدالرحمان یک قهرمان ساخته اند؛ اما از جنایاتی 
که مرتکب شده اند، یادی نکرده اند. این همه جعل و دروغ 

را فقط می توان در یک نگاه گذرا دریافت. 
بگذریم،  جعل کاری ها  و  بی پایه  ادعاهای  از  اگر  حال 
طرح مسایل در این کتاب ها هم خیلی به روز نیست. در 
مواردی، منتقدان از کهنه  بودن محتویات این کتاب ها 
سخن گفته اند. بماند این که اشتباهات تایپی و امالیی آن 

غیر قابل محاسبه است. 
در آن سو، آموزش سنتی در مدارس دینی است. این 
مدارس اما از سیستم بسیار کهنه تر استفاده می کنند. 
همان قاعده بغدادی هنوز مبنای آموزش دانش آموزان 
حدی  تا  بغدادی  قاعده  با  را  خواندن  وقتی  من  است. 
آموختم و بعد »پنج گنج« را شروع کردم، نمی دانستم 
»پ، چ، ژ و گ« در اشعار این کتاب از کجا شده است. 
وضعیت همین گونه است. در بیست سال گذشته هم که 
کارهایی ـ هرچند ناقص ـ در راستای به روزسازی نظام 
کاری  دینی  مدارس  برای  شد،  انجام  مکاتب  آموزشی 
سنتی  و  مدرن  آموزشی  نظم  دو  اگر  نگرفت.  صورت 
در افغانستان را باهم مقایسه کنیم، کتاب های سیستم 
مدرن به اندازه نامش مدرن و کارا است و در این مورد 
برای  حرفی  نمی تواند  اصاًل  سنتی  سیستم  کتاب های 
گفتن داشته باشد. این هر دو اصاًل قابل مقایسه نیستند. 
اما در کل، تا این جای کار، ادعای طالبان مبنی بر کهنه 
بودن و ناکارا بودن نظام آموزش مدارس دینی و مکاتب 

نمی آورد.  بار  پرسشگر  را  دانش آموز  آموزشی،  سیستم 
در این سیستم، دانش آموز می آموزد که چگونه بشنود 
و اطاعت کند؛ چیزی که طالبان بسیار دوستش دارند 
می کنند.  کار  سخت  جامعه ای  چنین  ساختن  برای  و 
این گونه جامعه، نه زبان دارد، نه واکنش و نه احساس. 
چنین  در  می شود.  کشیده  بند  به  آن  در  چیز  همه 
کار  »تخریب«  و  می شود  بیگانه  »ساختن«  جامعه ای، 

دوست داشتنی و محبوب.
از کاروان توسعه جهانی است.  مساله دیگر، دور شدن 
افغانستان همین حاال هم به سختی می تواند نقش پای 
کشورهای دیگر را جست وجو کند تا از آن مسیر خود 
را کشان کشان ـ هرچند با فاصله بسیار ـ به دنبال دیگر 
جوامع بکشاند. اگر طالبان بتوانند دروازه های مکاتب را 
وضع  آن صورت  در  بسازند،  پرشمار  مدارس  و  ببندند 
بدتر خواهد شد. در مدارس طالبانی دانش آموز  خیلی 
تنها تکنولوژی ای که خواهد آموخت، ساخت ماین های 
بشکه ای است. نمی شود با کتاب های زرد بازار قصه خوانی 
پشاور »باسواد« شد و زبان مشترک با بقیه جوامع بشری 
یافت. نمی شود با این کتاب ها، دانش کمپیوتر آموخت و 

به سمت رفاه گام برداشت. 
آموزش در افغانستان، نیاز دارد که از دست ایدیولوژی 
بند  در  آموزش  حاال  یابد.  رهایی  طالب  جنگ جوی  و 
طالب گرفتار آمده است و وضعیت به گونه ای است که 
خواستن و نخواستن آن هردو دشوار شده است. مردم 
که  مکاتبی  حتا  و  مدارس  در  آموختن  که  نمی دانند 
جنگ جویش  و  می کنند  تهیه  را  آن  کریکولم  طالبان 
موفق  طالبان  اگر  مضر.  یا  است  مفید  می شود،  استاد 
شوند مکاتب را در مدارس مدغم کنند و کریکولم جدید 
با خوانش و ایدیولوژی خود بسازند، آن زمان آموختن به 
»شر« شدن نزدیک می شود. ادامه این روش، آموزش را 
شر مضاعف خواهد ساخت. در آن صورت، بهترین تعیین 

نسبت با آموزش، فرار کردن از آن خواهد بود.
برای  باید  است.  جدی  ضرورت  یک  آموزش،  نجات 
کشیدن  بند  در  و  مکتب  مدرسه ساختن  از  جلوگیری 
مکتب  حذف  شود.  استفاده  ممکن  ابزار  هر  از  دانش، 
یا مدرسه ساختن آن ـ حتا اگر نامش همچنان مکتب 
باشد ـ تنها در جامعه ای ممکن است که حاکمان آن ها 
را طالب  و خود  باشند  آمده  از مدارس دینی همسایه 

بخوانند. 
شاید ما به سمتی می رویم که دیگر نخواهیم بیاموزیم تا 
آن زمان سطح فهم جامعه به سطح فهم طالب نزدیک تر 

شود.

این روزها طالبان پیوسته تبلیغ می کنند که کریکولم 
فرسوده  افغانستان  مکاتب  و  مدارس  و سیستم درسی 
و بیکاره است. مدارس در این جا همان مدارس دینی و 
مکاتب همان مکاتب مدرن است. ظاهراً صفت فرسوده 
هم برای سیستم آموزشی مدارس و صفت بیکاره برای 
کار  به  طالبان  سوی  از  مدرن  مکاتب  درسی  سیستم 

گرفته می شود. 
تا این جای کار، طالبان درست می گویند. نصاب درسی 
مکاتب افغانستان، پر از مشکالت است. مشکالت امالیی 
و انشایی بسیاری دارد که فهم کتاب را برای دانش آموز 
دشوار می سازد. از سوی دیگر، برخی از نادرستی هایی در 
این کتاب ها دیده می شود، از جمله تحریف تاریخ. یکی 
از مضحک ترین نمونه ها، حذف نام و عکس روح اهلل نیکپا 
از صف مدال آوران المپیک کشور در کتاب فرهنگ صنف 
11 مکتب است. نیکپا اولین مدال آور المپیک افغانستان 
است که در کتاب فرهنگ صنف 11 هم به دستاورد او 
از المپیک ۲۰۰۸ اندونیزیا اشاره شده، اما از ذکر نام و 
او  یعنی دستاورد  است؛  چاپ عکسش خودداری شده 
به نحوی به کسی دیگر نسبت داده شده است. در پاسخ 
به اعتراض ها، آن زمان گفته شد که وزارت معارف عکس 
باکیفیت از نیکپا نداشته، به همین دلیل عکس نثاراحمد 
بهاوی را چاپ کرده  است؛ کسی که به المپیک راه یافت، 
اما به دلیل مصدومیت نتوانست به مدالی دست یابد. این 
استدالل، به اندازه خود عمل حذف، مضحک و مسخره 

است.
کتاب های تاریخ مکاتب را نیز وقتی بخوانی، فکر می کنی 
امیری میرزاهایش را فرا خوانده، به هر کدام دستور داده 
تا مطابق میل او )امیر( تاریخ را بازنویسی کنند. در این 

درست است. 
نظام  اصالح کننده  که  می آید  پیش  زمانی  اما  مشکل 
ابرو،  اصالح  جای  به  آن ها  باشند.  طالبان  آموزشی، 
چشم را کور خواهند کرد. پیشینه رفتار و گفتار آن ها 
و کردار کنونی شان چنین چیزی می گوید. طالبان حاال 
از ادغام کردن این دو نظم آموزشی، سخن می گویند. 
آن ها می خواهند دیگر دو نهاد جداگانه به نام های مکتب 
در هم دیگر مدغم  بلکه  باشد،  نداشته  و مدرسه وجود 
شوند. از آن جایی که طالبان با هر پدیده مدرن به غیر از 
تفنگ هایش مخالف اند و مخالفت آن ها با آموزش مدرن 
به  گروه  این  که  کرد  پیش بینی  می شود  نیست،  نهان 
دنبال بستن مکاتب مدرن است. ساختن هزاران مدرسه 
خالی  جای  کردن  پر  برای  نیز  کشور  گوشه گوشه  در 
این  در  آن ها.  دروازه های  بستن  از  پس  است،  مکاتب 
مدارس اما احتماالً برخی از مضامین مکاتب مدرن را که 
با خوانش طالبان از دین و شریعت مغایرت نداشته باشد، 
نیز شامل سازند. در حقیقت، مکتب به مدرسه تبدیل 
سنتی  آموزش  به  را  جایش  مدرن  آموزش  و  می شود 

می دهد، همان ترقی از باال به پایین . 
را  نهاد  این  طالبان در اصالح کریکولم درسی مکاتب، 
به پایگاه های تولید تروریسم و افراطیت تقلیل خواهند 
داد. آن ها به جای این که دانش آموزان را باسواد و با دید 
وسیع تربیت کنند، آن ها را ایدیولوژیک بار خواهند آورد 
دیوبندی کشور همسایه وصل  مدارس  به  را  مکاتب  و 
و  پاکستان  از  برگشته  مالهای  استخدام  کرد.  خواهند 
جنگ جو برای تدریس در دانشگاه ها و مکاتب، بخشی 
که  کاری  است؛  آموزش  کردن  ایدیولوژیک  روند  از 
به شدت جریان دارد.  اکثرا این مالها حتا سواد خواندن 
متن فارسی و پشتو را ندارند، اما به دلیل طالب بودن، 
تربیت  بلدند،  آن ها  که  را  کاری  شده اند.  استخدام 
نهایت روشن فکران  جنگ جو است، نه دانش آموز و در 

و مخترعان و متخصصان آینده. 
دارد.  بسیاری  عقب گرد  ظرفیت  افغانستان  جامعه 
طالبان این ظرفیت را مشبوع می سازند. تا جای دارد، 
افغانستان را به عقب برمی گردانند. مهم ترین و موثرترین 
روش این کار، جلوگیری از آموزش دختران و کشیدن 
پسران از آموزش مدرن به آموزش سنتی است؛ آموزشی 
که خالقیت را در دانش آموز می کشد و او را به سمت 
این  دیگر،  سوی  از  می کشاند.   طوطی وار  کردن  حفظ 

طالبان آموزش را ایدیولوژیک می سازند

یک  بنیادهای  بروکراسی،  و  دولتی  اداره های  ستاختار 
بدون  مدرن  دنیای  در  که  تشکیل می دهند  را  حکومت 
را تبیین کرد و سازمان ها را  آن نمی شود پیچیده گی ها 
نظم و نسق داد. در واقع بروکراسی و نظم بی پیشینه ای 
که در آن نهادها و سازمان ها کار می کنند، همه محصول 
توسعه  به  رسیدن  و  مدرنیته  پیامدهای  مدرن،  دنیای 
است. بر پایه همین دیدگاه است که سامئول هانتنگتون، 
باور دارد که هر جامعه ای  نویسنده و توسعه پژوه غربی، 
به  آن  جامعه  است،  پیچیده گی در حرکت  به سوی  که 
تفاوت های  از  یکی  این  و  می رود  توسعه یافته گی  سوی 
عمده برای فهم دنیای مدرن و رشد توسعه در یک کشور 
محسوب می شود. به عبارت دیگر، پیچیده گی نماد توسعه 

و ساده سازی نمایش عقب مانده گی و دنیای سنتی است.
در دو دهه حاکمیت نظام جمهوری که صد البته انرژی 
بسیار و منابع پولی هنگفت برای آن صرف شده بود، یک 
نظام مدرن بروکراتیک و ساختارهای پیچیده برای نظم 
و نسق امور به میان آمده بود که در تاریخ افغانستان از 
نظر تیوری نظیر نداشت. هرچند فساد و خویش خوری و 
آسیب های دیگر این نظام اداری را به فرسایش رسانیده 
به  توجه  با  اما  آورد،  میان  به  را  بیشماری  و چالش ها ی 
بنیادها و قوانین و فرصت هایی که ایجاد شده بود، رنگ و 
بوی دنیای مدرن را با خود حمل کرده و شکل و شمایل 
یک نظام را به خود گرفته بود. این به معنای آن نیست 
از  اما  بود،  بروکراتیک دوره جمهوریت بی عیب  که نظام 
نظر ساختاری و بنیادهای بروکراتی یک دستاورد بزرگ 
تلقی می شد که در آن نیروهای متخصص، تحصیل کرده و 

شایسته به گونه نسبی ارج گذاشته می شدند.  
ساختار  این  طالبان  اما  جمهوریت  فروپاشی  از  بعد 
صرف  هنگفت  پول های  و  بسیار  انرژی  که  بروکراتیک 
با ساده سازی ، گزینش های  نابود کرده و  آن شده بود را 

حمالت را در بیست سال گذشته رهبری و مدیریت کرده 
تعیینات  خوست  والیت  زاهد  شیخ  دانشگاه  در  است، 
از  و  دانسته  تاسف  مایه  را  ادارات دولتی  در  غیر مسلکی 
اداره های  به  کنند  که تالش  است  دانش جویان خواسته 
دولتی راه یابند. حقانی شاید به این دلیل انگشت خود 
از  توجهی  قابل  بخش  که  است  مانده  مهم  این  بر  را 
به دست شاخه قندهاری ها در  ادارات های ملکی دولتی 
این  رو  از  و  ساختار تشکیالتی طالبان مدیریت می شود 
حتا در میان رهبران طالبان این مهم مایه تنش است که 
چرا حداقل در ساختارهای ملکی افراد متخصص، کارشته 
و باسواد گماشته نمی شوند و چرا رژیم طالبان به نیروی 

جوان و متخصص در داخل اهمیت نمی دهند. 
تمام  طالبان  که  است  این   دیگر  مهم  بسیار  مورد  یک 
کارمندان قبلی دولت را به چشم دشمن و خاین می بینند 
که دیگر نباید به آن ها فرصت داده شود، در حالی که این 
تصور اشتباه است. آن ها که به افغانستان خیانت کردند، 
اکنون در قصرهای شیک شان در کشورهای مرفه جهان 
خوش گذرانی می کنند. جالب تر این که آن ها با طالبان نیز 
توسط  دارایی شان  و  خانه  و  اموال  و  هستند  ارتباط  در 

فعال  ناجی،  داوود  می شود.  نگه داری  طالبان  فرماندهان 
اموال، دارایی ها و خانه حنیف  سیاسی، نوشته است که 
اتمر در کابل توسط جنگ جویان طالبان نگه داری می شود 
پیشین  نماینده  صافی،  اقبال  شرکت های  و  دارایی ها  یا 
مردم، توسط جنگ جویان طالبان نگه داری شده و در بدل 

آن پول پرداخت می شود.  
طالبان اداره های دولتی را که نماد یک ساختار قانونی و 
نظام مند است، فروپاشانده و با گماشتن افراد نامتخصص، 
از همه مهم تر مالگرایی،  و  اندیوال بازی  و  خویش خوری 
نظم بروکراتیک کشور را با بن بست مواجه کرده و آن را 
به عصر »آفتابه و لگن« برده اند. امروزه در تمام ریاست ها، 
افرادی  همه جا  و  محلی  اداره های  معینیت ها،  وزارت ها، 
و  است  بودن  طالب  هنر شان  تنها  که  شده اند  تعیین 
همین  برای  خشونت.  و  مرگ  جنگیدن،  تجربه شان 
یک سان سازی است که طالبان حتا از معلمان مکاتب در 
سطح کابل و والیت ها امتحان عقیده می گیرند تا همه را  
هم رنگ خود کرده و نظم را بر مبنای خواست خود تغییر 
بدهند. این یک سان سازی در تمام بخش ها و زمینه ها، با 

قوت جریان دارد. 
با آن که بعد از شکست جمهوریت و آغاز حاکمیت رژیم 
طالبان همه چیز فروپاشید، اما عده ای به این باور بودند 
که حداقل این  بار ساختار بروکراتیک و اداره های دولتی 
از هم نپاشیده و نظم حداقل به گونه نسبی در این ساختار 
حفظ شده است. مرور زمان اما این فرض را ابطال کرد و 
ـ حتا  اداره های خدماتی  امروزه همه می دانند که دیگر 
اداره هایی که خدمات اولیه و اساسی را عرضه می کنندـ  از 
هم پاشیده و در حال نابودی  اند. طالبان اما با لجاجت، این 
مسیر را ادامه می دهند. این خود نشان از آن دارد که حتا 
اگر فرض را بر این بگیریم که بعد از فروپاشی جمهوریت، 
اداره  ها حفظ شده باشد، اکنون به دست طالبان از میان 
نابود  را  اداره های دولتی  نابود می شود. طالبان  می رود و 

کرده اند.

غیرمسلکی، خویش خوری، فساد بی سابقه و بی قانونی و 
خالف کاری بنیادهای آن را تخریب کرده و به اداره های 
میان  باید  که  می بینند  جنگی  غنایم  به مثابه  دولتی 
جر  مهارتی  هیچ  که  مالهایی  و  روستایی  جنگ جویان 
خشونت و جنگ ندارند، توزیع شود. طالبان با این دید، 
میان  در  را  دولتی  اداره های  و  سازمان ها  نهادها،  تمام 
جنگ جویان خود توزیع و بخش بزرگی از افراد متخصص، 
اداره های دولتی سبک دوش  از  را  کاربلد و تحصیل کرده 
کرده اند. امروز هزاران تن در ایران و پاکستان با سند دکترا 
و ماستری کارگری می کنند، اما به جای آن ها در اداره های 
دولتی مالهای سیاسی تعیین شده اند که هیچ مدرکی جز 
تفنگ ندارند. برای همین، در همه جا تفنگ خود  را با خود 

می برند؛ حتا در عبادت خانه ها و دانشگاه ها. 
به تازه گی این گروه یک مالی روستایی را که شاید سواد 
عنوان  به  باشد،  نداشته  را  پشتو  و  فارسی  متن  خواندن 
بزرگ ترین  ارشد در شفاخانه سردار داوود خان،  پزشک 
مرکز درمانی و خدمات صحی ـ نظامی افغانستان تعیین 
کرده اند. در تصوری که در رسانه های اجتماعی نشر شده، 
دیده می شود که یک جنرال و یک پزشک واقعی که شاید 
بیش از نصف عمر خود را صرف آموزش طب و آموزش 
امور نظامی کرده باشند، در دو طرف این مال نشسته اند. 
نابودی  و  سیه روزی  از  تصور  عکس  این  نشانه شناسی 
افغانستان به دست طالبان دارد؛ تصوری که در آن یک مال  
فقط به دلیل این که جنگیدن بلد بوده و در کنار طالبان 
آموزش های حمالت انتحاری دیده، در یکی از مهم ترین 
تعیین شده  به عنوان رییس  افغانستان  ارگان های صحی 
است و یک فرد متخصص و کارکشته از مقامش کنار زده 

می شود.
به نظر می رسد که تعیینات غیر مسلکی و اندیوال بازی در 
رژیم طالبان سبب خشم شماری از رهبران ارشد این گروه 
نیز شده است. چندی پیش سراج  الدین حقانی، مسوول 
پیچیده ترین و مرگ بار ترین  از  شبکه حقانی که بخشی 

محمدعلی نظری

آسو

تعیینات غیرمسکلی؛ طالبان اداره ها را نابود کرده اند
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فهیم امین 

به این پدیده ادامه می دهند. 
فاطمه سرکش توضیح می دهد: »در جامعه پیش از 
این که فرد گدا مسوول باشد، افراد درجه یک حکومت 
مسوول به میان آمدن چنین وضعیت هستند؛ زیرا 
تکدی گری یک پدیده طبیعی در ذات افراد نیست، 
ساختار  زاییده  که  است  اجتماعی  پدیده  یک  بلکه 
جامعه است. وقتی فقر در یک جامعه افزایش یابد، 
را  افراد  و  می شود  ایجاد  خود به خود  تکدی گری 
به نحوی تشویق می کند تا به این پدیده روی بیاورند.« 
تکدی گری  نیز  روان شناختی  دید  از  این،  کنار  در 
زاییده عوامل بیرونی و درونی است. روان شناسان به 
این باورند که پدیده تکدی گری ممکن یک مشکل 
باشد، اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، بیشتر 
گدایان از روی مجبوریت دست به این کار می زنند. 
دانشگاه،  استاد  و  روان شناس  حسینی،  سیدعبداهلل 
به روزنامه ۸صبح می گوید: »وقتی هر کسی متوجه 
شود که خانواده اش با گرسنه گی و مشکالتی سردچار 
است، مجبور می شود دست به کاری بزند و برایش 
اصاًل مهم نیست چه کاری باشد.« این روان شناس  که 
پدیده تکدی گری در افغانستان را ناشی از مجبوریت 
بگوییم  اگر  را  مجبور  فرد  »یک  می افزاید:  می داند، 
که از کاری دست بکش، ناممکن است به حرف ما 
توجه کند؛ زیرا حتا اگر مجازات شود، از تکدی گری 
که برایش به مثابه یک شغل است، دست بر نخواهد 
داشت؛ اما می توانیم راه و روش درامدزایی او را تغییر 

دهیم.«
این در حالی است که کمیته طالبان برای گردآوری 
آغاز  امسال  اسد  در ۲۲  را  روند جمع آوری  گدایان، 
کرد. بر اساس اعالمیه تازه این کمیته، در دو ماه و نیم 
گذشته 14 هزار و ۳۹۳ گدا تنها از شهر کابل گردآوری 
شده اند. در این میان نه هزار و 1۵4 زن، یک هزار و 
آنان کودک  ۳۲۸ مرد و سه هزار و ۹11 تن دیگر 
هستند. کمیته گردآوری گدایان تنها ۳6 درصد این 
که  کرده  اعالم  و  دانسته  مستحق  افراد  را  گدایان 
پس از روند انگشت نگاری، برای این افراد معاش در 
نظر گرفته خواهد شد. این کمیته اما تاکنون مقدار 
معاش و چگونه گی پرداخت آن را توضیح نداده است. 
طبق اعالمیه این کمیته، افرادی که مستحق دانسته 
نشده اند و افرادی که مستحق دریافت معاش هستند، 
از این پس حق تکدی گری را ندارند. در صورتی که 
این افراد در حین تکدی گری دیده شوند، بازداشت و 
زندانی خواهند شد. گدایانی که در دو ماه و نیم گذشته 
از سطح شهر گردآوری شده اند، تاکنون هیچ پولی از 

سوی طالبان دریافت نکرده اند. 
با این وصف اما روان شناسان و جامعه شناسان تأکید 
دارند که طرح طالبان برای محو تکدی گری از سطح 
کشور نتیجه بخش نیست. آنان پیشنهاد می کنند که 
طالبان نخست باید زمینه اشتغال را در کشور فراهم 
کنند و سپس گدایان را از تکدی گری بازدارند و به 
بیشتر  آنان،  گفته  به  دهند.  سوق  کارها  این  سوی 
گدایان در سطح کشور افرادی اند که توان کار را دارند 
و در صورتی که به آنان کار داده شود، نیاز نخواهد شد 

تا از بودجه دولت برای آنان معاش رایگان داده شود.
افزایش فقر 

طالبانی در حالی تکدی گری را منع و روند گردآوری 
گدایان را آغاز کرده اند که در یک سال گذشته فقر 
اقتصادی در کشور به گونه بی پیشینه ای افزایش یافته 
است. تحول سیاسی اخیر در کشور سبب شده که 
بیشتر شهروندان شغل خود را از دست بدهند و یا 
درامد روزانه و ماهانه شان کاهش یابد. افرادی که هیچ 
مخارج  تأمین  برای  مجبورند  ندارند،  عایداتی  منبع 

خانواده دست به تکدی گری بزنند. 
در  اقتصادی  بد  وضعیت  نیز  بین المللی  نهادهای 
امور  هماهنگ کننده  دفتر  می کنند.  تأیید  را  کشور 
بشردوستانه سازمان ملل متحد )اوچا( در ماه میزان 
امسال اعالم کرد که در سه سال اخیر گراف فقر در 
یافته  افزایش  به ۹۷ درصد  از 4۷ درصد  افغانستان 
کاهش  بیکاری،  سازمان،  این  بررسی  طبق  است. 
در  فقر  افزایش  عوامل  از  قیمت ها  افزایش  و  درامد 
افغانستان عنوان شده است. این سازمان در توییتی 
افغانستان در  نوشته است که ۹۰ درصد شهروندان 

حال حاضر غذای کافی برای خوردن ندارند. 
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان 
ملل اما در گزارش دیگری در ماه اسد امسال اعالم 
در  تن  میلیون   ۲۵ حدود  حاضر  حال  در  که  کرد 
سازمان  این  می کنند.  زنده گی  فقر  در  افغانستان 
هشدار داده که ممکن است امسال ۹۰۰ هزار شغل 
در بازار کار از بین برود؛ زیرا کسب و کار ها و تجارت ها 
برای ادامه حیات شان در تقال هستند. در بیانیه این 
سازمان آمده است: »مردم افغانستان مدت ها است که 
فقر مالی را تجربه کرده اند، اما اکنون به طور فزاینده ای 

محکوم به زنده گی مملو از فقر و ناامیدی هستند.« 
است  این  غم انگیز  واقعیت  »امروز  است:  گفته   اوچا 
که سطح نیازها در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت 
پاسخگویی فعاالن بشردوستانه در این کشور است.« 
و  اقتصاد  احیای  بدون  که  کرده  تأکید  این سازمان 
باثبات تر  و  دراز مدت  تعامل  کارامد،  بانکی  سیستم 
ناممکن  موجود  چالش های  به  رسیده گی  برای 
غذایی  کمک های  میزان  که  است  گفته  اوچا  است. 
و غیرغذایی به همه والیت ها گسترش یافته و میزان 
رسیده  دالر  میلیارد  یک  به حدود  نیز  نقدی  کمک 
که  کرده  نگرانی  ابراز  سازمان  این  پایان،  در  است. 
برای رفع نیازها، تالش های هماهنگ و ساختارهای 
اثربخشی که بتواند به ایجاد شغل و مشارکت مردم 

بینجامد، وجود ندارد.
از سوی دیگر، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد 
)WFP( آمار تازه ای از بحران غذایی در افغانستان 
ارایه کرده است. برنامه جهانی غذا روز یک شنبه، اول 
عقرب، در توییتی نگاشته است که از هر 1۰ شهروند 
برای  کافی  نمی توانند غذای  آنان  تن  نه  افغانستان، 
خود تهیه کنند. این نهاد جهانی افزوده است که تا 
سال ۲۰۲۲ میالدی به بیش از ۲1 میلیون شهروند 
آسیب پذیر افغانستان که دچار ناامنی غذایی هستند، 

کمک کرده، اما این کمک ها بسنده نبوده است.

طالبان از چندی به این  سو تکدی گری را در سطح 
کشور منع و روند گردآوری گدایان را آغاز کرده اند. 
 14 از  بیش  تاکنون  اعالم شده،  آمارهای  بر اساس 
هزار گدا تنها از سطح شهر کابل گردآوری شده اند. 
در  پس  این  از  تکدی گری  طالبان،  طرح  بر اساس 
کشور جرم پنداشته می شود و افرادی که دست به 
این کار بزنند، زندانی خواهند شد. جامعه شناسان اما 
منع تکدی گری در جامعه فقیر افغانستان را طرحی 
غیرمعقول و غیر عملی می دانند و می گویند که جرم 
پنداشن آن توسط طالبان، به معنای شانه  خالی کردن 
این گروه از مسوولیت است. هرچند شهروندان درباره 
طرح گردآوری گدایان دیدگاه های متفاوتی دارند، اما 
افرادی که دست به گدایی می زنند، دالیل مختلفی 
برای این کار ارایه می کنند و می پرسند که در نبود 
زمینه های شغلی، شکم گرسنه خانواده را چگونه سیر 

بسازند.
شماری از گدایان در صحبت های خصوصی، مخالفت 
خود را با طرح طالبان ابراز می کنند. آنان نبود کار، 
افزایش فقر، یتیم داری، داشتن معلولیت، مهاجرت های 
داخلی و نبود مرد نان آور برای خانواده را از عواملی 
عنوان می کنند که آنان را به این کار واداشته است. 
یکی از این گدایان، نبود کار را دلیل روی آوردنش به 
تکدی گری می داند. او می گوید، در صورتی که طالبان 
بتوانند زمینه کار را برایش فراهم کنند، حاضر است 
توضیح  میان  سال  مرد  این  بردارد.  دست  گدایی  از 
می دهد که برایش ساده نیست در بدل از دست دادن 
حیثیت اجتماعی اش پیش مردم دست گدایی دراز 
کند، اما در نبود زمینه های شغلی اگر گدایی نکند، 

خانواده اش از گرسنه گی هالک می شود.
جرم  بر  مبنی  طالبان  طرح  درباره  اما  شهروندان 
دارند.  متفاوتی  دیدگاه های  تکدی گری  پنداشتن 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  کابل،  باشنده  نبیل، 
آورده اند.  روی  تکدی گری  به  ملت  »کل  می گوید: 
آنان  برای  بشردوستانه  کمک های  از  باید  طالبان 
بدهند و آزاد بگذارند که این افراد نیازمند یک لقمه 

خیرات گردآوری و برای خانواده خود ببرند.« 
شمس، باشنده پایتخت، اما با طرح گردآوری گدایان 
به شدت  کابل  او می گوید: »گدایان در  است.  موافق 
زیاد شده و خوب است که از سطح شهر جمع شوند 
تا مزاحم مردم نشوند.« این باشنده کابل می افزاید: 
مانع  زور  به  طالبان  اگر  نیست.  خوب  کار  »گدایی 
تکدی گری شوند، این افراد مجبور می شوند دست به 

کار شوند و گدایی نکنند.« 
طالبان حدود سه ماه پیش هیأتی را توظیف کردند 
تا راه حلی برای مشکالت گدایان دریابد. اعضای این 
هیأت پس از حدود دو هفته رأی زنی، به این نتیجه 
شود.  منع  کشور  در سطح  باید  گدایی  که  رسیدند 
طبق توصیه این هیأت بلندپایه طالبان، همه گدایان 
باید مورد بررسی قرار بگیرند و تنها آن عده افرادی که 
از روی مجبوری دست گدایی دراز می کنند، مستحق 
یک مقدار معاش ماهانه دانسته شوند. طالبان برای 
تطبیق این طرح به وزارت امور داخله این گروه وظیفه 

سپردند تا همه گدایان را از سطح بزرگ شهرها به ویژه 
پایتخت گردآوری و انگشت نگاری کند. 

با طرح  را  مخالفت شان  این حال، جامعه شناسان  با 
ابراز  تکدی گری  جرم پنداشتن  بر  مبنی  طالبان 
می کنند و می گویند تا زمانی که عوامل این پدیده در 
یک جامعه بررسی و رفع نشود، این پدیده اجتماعی 
ریشه کن نخواهد شد. آنان تکدی گری را یک پدیده 
توضیح  و  می دانند  افغانستان  در  موجود  همیشه 
طرح  یک  آن  منع  برای  طالبان  طرح  که  می دهند 

پیش پا افتاده و غیرعملی است. 
در  دانشگاه،  استاد  و  جامعه شناس  سرکش،  فاطمه 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که بدون توجه به 
شرایط ایجادکننده تکدی گری، رویکرد گدازدایی یک 
رویکرد غیرعملی، غیرواقع گرایانه و ناممکن است. به 
گفته خانم سرکش، نمی توانیم در کشوری که اکثریت 
شهروندان آن زیر خط فقر زنده گی می کنند، توقع 
خانم  باشد.  گدا  بدون  ما  جامعه  که  باشیم  داشته 
سرکش تکدی گری را یک مشکل اجتماعی و جرم 

پنداشتن این مشکل را یک مساله می داند. 
بیشتر  »تکدی گری  می افزاید:  جامعه شناس  این 
ریشه در مشکالت اقتصادی دارد. شاید بعضی افراد 
با وجود امکانات خوب زنده گی به تکدی گری به مثابه 
یک شغل و یا یک منبع درامدزا نگاه کنند، اما غالب 
افرادی که گدایی می کنند، وقتی دچار بد اقتصادی 
می شوند به قیمت زیر پا گذاشتن حیثیت اجتماعی 
خود به این پدیده روی می آورند.« از دید او، تا زمانی 
اقصادی،  فقر  از جمله  اجتماعی  نابه سامانی های  که 
نیازمندان  از  حمایت  نبود  شغلی،  زمینه های  نبود 
مانند افراد دارای معلولیت، یتیمان، افراد سال خورده 
و امثال آن ها برطرف نشود، جرم پنداشتن تکدی گری 
بازدارنده گی ایجاد نمی کند و افراد نیازمند برای بقای 
خود و حفظ خانواده از گرسنه گی و هالکت همچنان 

طرح طالبان برای منع  تکدی گری 
چه قدر سودمند است؟ 

فقرزدایی یا گدازدایی؛

از سوی دیگر، برنامه جهانی 
غذای سازمان ملل متحد 

)WFP( آمار تازه ای از بحران 
غذایی در افغانستان ارایه 

کرده است. برنامه جهانی غذا 
روز یک شنبه، اول عقرب، در 

توییتی نگاشته است که از هر 
10 شهروند افغانستان، نه تن 

آنان نمی توانند غذای کافی برای 
خود تهیه کنند. این نهاد جهانی 
افزوده است که تا سال 2022 
میالدی به بیش از 21 میلیون 

شهروند آسیب پذیر افغانستان 
که دچار ناامنی غذایی هستند، 

کمک کرده، اما این کمک ها 
بسنده نبوده است.

این در حالی است که کمیته طالبان برای گردآوری گدایان، روند جمع آوری را در 22 
اسد امسال آغاز کرد. بر اساس اعالمیه تازه این کمیته، در دو ماه و نیم گذشته 14 هزار 

و 393 گدا تنها از شهر کابل گردآوری شده اند. در این میان نه هزار و 154 زن، یک 
هزار و 328 مرد و سه هزار و 911 تن دیگر آنان کودک هستند. کمیته گردآوری 

گدایان تنها 36 درصد این گدایان را افراد مستحق دانسته و اعالم کرده که پس از 
روند انگشت نگاری، برای این افراد معاش در نظر گرفته خواهد شد.
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نماد استواری و ماندگاری

احزاب و سازمان های سیاسی در 
الک خود فرو رفتند؛ حتا بعضی از 
آن ها خود را منحل اعالم کردند. 
شمار دیگر با انشعاب ها و پارچه 
شدن های بزرگی رو به رو شدند. 

جنبش های دانش جویی و اتحادیه 
محصالن از کار بازماندند. قانون 

انتخاب رییسان دانشکده ها و 
رییس دانشگاه کابل جایش را به 

انتصاب حکومتی داد. گویی تیر 
همه گان به خاک خورده بود.

پرتو نادری 

شعر دو بخش دارد و دو شخصیت؛ یکی »باد« است و 
دیگری »سایه«. 

در  باد  با  سایه  که  است  پرسشی  شعر،  نخست  نیمه 
میان می گذارد؛ اما پرسش خود روایتی است از وضعیت 

سیاسیـ  اجتماعی جامعه.
شده  دگرگون  چیز  همه  چرا  می پر سد:  باد  از  سایه 
است و هیچ چیز سر جایش نیست؟ وقتی چیزی سر 
جایش نیست، این سخن به این مفهوم است که داد و 
دادگری از شهر کوچیده و جایش را بیداد گرفته است. 
گذرگاه های شهر به رگان بریده جنگ آوری می ماند که 
خون از آن جاری  است. چرا آهن دالن و تناوران چنان 
عروسک هایی در آن سوی شیشه های زمان، این گونه 
مسخ شده اند! آهن دالن و تناوران می توانند نمادهایی 
باشند برای مبارزان، برای انسان های نترس که گویی 
به عروسک هایی بدل شده اند و از خود اراده ای ندارند. 
این  که  است  کسانی  یا  کسی  به  وابسته  اراده شان 
به  دیگری  تصویر  در  دارند.  اختیار  در  را  عروسک ها 
مرده گان  قرن های دور بدل شده اند که دیگر کاری از 

آنان ساخته نیست.
در چند تصویر دیگر واصف این چهره های مسخ شده 
می شناساند.  بیشتری  جزییات  با  خواننده  برای  را 
وضعیت چنان است که سپیده  ای نمی درخشد، اگر هم 
می درخشد، دروغین است. به گفته مردم، بامداد کاذب 
است. در این بامداد دروغین، مردم گرسنه را با تصویر 
نان فریب می دهند؛ اما در سوی دیگر دلقکان روزگار را 

می بینیم که به کام رسیده اند. 
ابری هم  است که حتا  مرده  غریبانه  خورشید چنان 
بر مرده او اشکی نمی ا فشاند. سکوت و تاریکی همه جا 
را فرا گرفته است و نسیمی از سوی خاوران یعنی از 
سمت آفتاب برآمد نمی وزد. خبری از آن سوی نمی آید.

کالغان بی باوری، جنگل باور ها را تسخیر کرده و آن جا 
و  پیکی  اگر  است که  از آن  آراسته اند. هراس  آشیان 
در  دیده بان خواب آلود  بیاید،  آن سوی  از  هم  خبری 
بامداد  پیک  روی  به  را  شهر  دروازه  خود،  بی باوری 

نخواهد گشود.
وقتی کالغان دروغ جنگل باورها را تسخیر می کنند، 
سوگوارترین مرغی که عاشق جنگل است، دیگر کجا 

دار.  چوبه  فراز  جز  بیاراید،  آشیان  و  برود  می تواند 
باورمندی، ایمان و آرمان گرایی را بر دار می کنند.

در  که  است  بدبختی هایی  تلخ  روایت  این جا  تا  شعر 
پرسش سایه تکرار می شود.

تصویری دردناکی از ناامیدی که گویی همه چیز چنان 
پایان یافته است که دیگر امیدی به بامدادی نیست.

در بخش دوم شعر سایه که با صفت های اندوه ناک و 
سرگردان معرفی می شود، پاسخ خود را از باد چنین 
می شنود: تا چند این گونه به بی گناهی گل های سرخ و 
خواب سبز گیاهان پریشان و گریانی! بهتر است به باغ 
قرن بروی، یعنی به زمان نگاه کنی که در زمانه تو چه 
رویدادهایی گذشته و چه چیزهایی می گذرد. این یک 
رهنمایی است که باد سایه را به پویش و جست وجو فرا 
می خواند. نشانی های چتر آبی کاج، نگین نیلی برگ و 
دست کوچک سبزه را برایش می دهد؛ یعنی هنوز همه 
چیز پایان نیافته است و این نشانی ها تو را به جنگل 
امید می رساند. بعد، از امید بزرگ تری سخن می گوید:

***
شهاب زودگذر شد اگر ستاره ی تو
ستاره ی دیگری آفتاب خواهد شد

و آفتاب نمی میرد
***

هر  است.  پنهان  تصویر  همین  در  شعر  اصلی  پیام 
یک  تاریکی،  هر  از  پس  و  است  آغازی  را  فرجامی 
رها  خود  مدار  از  ستاره  ای  اگر  دارد.  وجود  روشنایی  

می گردد، ستاره  دیگری آفتاب می شود.
باز هم باد، نشانی های دیگری را نیز به سایه می دهد. 
از  برو  نداری،  باور  هنوز  اگر  که  تاکید می کند  گویی 
مرغان بیشه های کبود، از پیام آوران تیرخورده  توفان ها 
و از آشیانه به دوشان دشت های غرور که راه جنگل سبز 
امید را می دانند، بپرس تا تو را به سوی جنگل امید 
رهنمایی کنند. برو بپرس آیا راهی هست که بتوان از 
این بن بست رهایی یافت؟ آیا در راه نور و روشنی هنوز 
رهروی گام بر می دارد، یا این که دیگر هیچ رهنوردی در 

این راه گام بر نمی دارد؟
که  راهی هست  آری،  می گوید:  خود  هم زاد  به  سایه 
بتوان از بن بست بیرون شد. هنوز رهنوری را می بینم 
که در این راه گام بر می دارد و این روشن کردن جرقه 

امید است.
***

برو بپرس ز مرغان بیشه های کبود
ز تیرخورده پیام آواران توفان ها

ز آشیانه به دوشان دشت های غرور
که راه جنگل سبز امید می دانند

برو بپرس مگر راه دیگری هم است
برو بپرس در این راه ره سپاری است

و سایه گفت به هم زاد خویش آری است
***

راه نمایان سه دسته  اند:
- مرغان بیشه های کبود؛

- پیام آواران توفان ها؛
- آشیانه به دوشان دشت های غرور.

بن بست  به  نه تنها  خویش  پایان  در  شعر  بدین  گونه، 
نمی رسد، بلکه راه روشن امید را پیش چشم خواننده 

می گشاید.
باید گفت، تا جایی که من می اندیشم، واصف باختری 
اسطوره  ای،  تعبیرهایی  اسطوره،  کاربرد  نظر  از  نه تنها 
شخصیت های  به  اشاره   اسطوره  ای،  روایت های 
در  اسطوره  ای   و  پهلوانی  شخصیت های  و  اسطوره  ای 
شاهنامه در شعر معاصر افغانستان شاعر یگانه  ای است، 
بلکه او خود شاعر اسطوره  ساز است و بیشتر شعرهایش 
در اوزان آزاد، عروضی و سپید بر بنیاد اسطوره سازی و 
اسطوره پردازی آفریده شده اند. بی تردید می توان گفت 
این  به  چیزی  چنین  افغانستان  معاصر  شعر  در  که 
گسترد ه گی در شعر هیچ شاعر دیگری دیده نمی شود.

هر چند شاعر ارجمند، شبگیر پوالدیان، در پیوند به 
کاربرد اسطوره ها و تعبیرهای اسطوره  ای در شعر واصف 
پژوهش سودمندی کرده  است، اما بعد دیگر کار واصف 
یعنی اسطوره سازی های شاعر، هنوز سرزمینی ناگشوده   

است. 
افق  در  که  آوانی  همان  از  پایداری  رنگین شعر  موج 
سروده های واصف باختری پدیدار شده، تا هم اکنون 
ادامه دارد، از دهه چهل تا پنجاه و شصت خورشیدی و 
پس از آن. او شاعر آگاه و با مسوولیتی است. حادثه های 

سیاسی زودگذر، هرگز او را از راه نبرده است.

که  را  نمی میرد«  آفتاب  »...و  شعر  باختری  واصف 
یکی از پر آوازه ترین شعرهای او است، در سال 1۳۵4 
سروده  خان  داوود  جمهوریت  دوران  در  خورشیدی 

است. 
مخاطب شعر، جنبش سیاسی و روشن فکری افغانستان 
است که با پراگنده گی، سر در گمی و بی تجربه گی در 

پیوند به وضعیت تازه پیش آمده، روبه رو شده اند.
***

و سایه گفت به باد
چه روی داد که شهر

بلندقامت بالنده
ستربازوی توفنده
که هر گذرگاهش

رگی ز پیکر هستی بود
کنون فتاد ز پای
و هر گذرگاهش

رگ بریده جنگاوری ست خون آلود
***

چه روی داد که آهن دالن صخره شکن
به سان پیکره ها، نقش ها، عروسک ها

ستاده اند در آن سوی شیشه های زمان
تناوران همه گویی که سنگ واره شدند
و چهره ها همه آیینه های تیره ی مسخ

و پای ها همه چون نبض مرده گان قرون
و دست ها همه چون دشنه های زنگ آگین

و نام ها همه گی بنده، بنده زاد، غالم
و چشم ها همه چون شیشه های رنگ آگین

و خشم های نازای
و خواب ها سنگین

سپیده های دروغی به چشم ها چیره
گرسنه گان بیابان را

ببین چگونه به تصویر نان فریفته اند
و دلقکان نگون مایه بر تکاور ننگ

کشیده روسپی آرزوی خویش به بر
نه هیچ بادی از سوی خاوران برخاست
نه هیچ ابری در سوگ آفتاب گریست

ز بس به جنگل باورها
کالغ های دروغ آشیانه بگزیدند

مباد در تب پندارهای تیره ی خویش 
فراز برج گمان دیده بان خواب آلود
به روی پیک سحر نیز در فرو بندد

و سوگوارترین مرغ
یگانه عاشق جنگل

به روی چوبه ی دار آشیان بیاراید
***

و سایه سایه ی اندوه ناک سرگردان
شنید پاسخ آوای خویشتن از باد

به بی گناهی گل های سرخ دشتستان
و خواب سبز گیاهان گریستن تا کی

به باغ قرن گذاری کن
که چتر آبی کاج و نگین نیلی برگ

و دست کوچک هر سبزه
ترا به جنگل امید می خوانند

شهاب زودگذر شد اگر ستاره ی تو
ستاره ی دیگری آفتاب خواهد شد

و آفتاب نمی میرد
برو بپرس ز مرغان بیشه های کبود

ز تیرخورده پیام آوران توفان ها
ز آشیانه به دوشان دشت های غرور
که راه جنگل سبز امید می دانند

برو بپرس مگر راه دیگری هم است
برو بپرس در این راه ره سپاری است

و سایه گفت به هم زاد خویش آری است
)سفالینه یی چند بر پیشخوان بلورین فردا، 1۳۹۵، ص 

)14۳ -141
این شعر زمانی سروده شده است که یک بحران سیاسی 

در زیر پوست حکومت داوود خان در گردش بود.
 1۳۵۲ سرطان   ۲6 در  خان  داوود  کودتای  با 
افغانستان  در  دموکراسی  تجربه  دومین  خورشیدی، 
دموکراسی  او  صدارت  با  که  همان گونه  یافت،  پایان 

دوران شاه محمود خان نیز پایان یافته بود.
نخستین  در  و  کرد  اعالم  را  جمهوریت  خان،  داوود 

دموکراسی  افغانستان،  مردم  به  خطاب  خود  بیانیه 
نیاز کشور  از  و  را دموکراسی قالبی خواند  زمان شاه 
به یک دموکراسی واقعی سخن گفت، در حالی که با 
کودتای او بر دروازه پارلمان قفل آویخته شد. به فعالیت 
احزاب سیاسی پایان داده شد، آزادی بیان خاموش شد، 
نشرات نشریه های حزبی و غیردولتی متوقف شدند و 
رشته اعدام های سیاسی بار دیگر آغاز یافت. در حکومت 
تک محوری داوود خان، او خود رییس شورای انقالبی 

بود، صدر اعظم بود، وزیر خارجه بود و وزیر دفاع. 
به  با همان سیاست هایی  با کودتای خود  داوود خان 
میدان آمد که آن را در دوران صدارت خود )1۳۳۲- 
1۳4۲( دنبال می کرد. او در نخستین بیانیه رادیویی اش 
گفت: اختالف تاریخی که با پاکستان داریم، همچنان 
شوروی  اتحاد  به  پیوند  در  است.  باقی  خود  بر جای 
است.  خلل ناپذیر  شوروی،  اتحاد  با  ما  دوستی  گفت: 
چنان بود که کشورهای غربی نظام او را یکی از اقمار 
پنجره  این  از  و  کردند  تلقی  پیشین  شوروی  اتحاد 
تردید و بی اعتمادی به حکومت او نگاه می کردند. نظام 
جمهوری داوود خان چنان پلی زمینه نفوذ روزافزون 
اتحاد شوروی به کشور را فراهم ساخت. می شود گفت 

که تجاوز شوروی بر افغانستان، از همین پل گذشت.
را  آن  به قدرت رسید که  راه کودتایی  از  داوود خان 
انقالب سفید می خواند. بعداً خودش با کودتای خونین 
را  آن  که  کودتایی  راه شد؛  همان  قربانی  ثور 1۳۵۷ 

انقالب سرخ و شکوه  مند می خواندند.
احزاب و سازمان های سیاسی در الک خود فرو رفتند؛ 
حتا بعضی از آن ها خود را منحل اعالم کردند. شمار 
رو به رو  بزرگی  شدن های  پارچه  و  انشعاب ها  با  دیگر 
محصالن  اتحادیه  و  دانش جویی  جنبش های  شدند. 
و  دانشکده ها  رییسان  انتخاب  قانون  بازماندند.  کار  از 
رییس دانشگاه کابل جایش را به انتصاب حکومتی داد. 
گویی تیر همه گان به خاک خورده بود. در این میان 
تنها جریان اسالم سیاسی بود که خود را برای مقابله با 

نظام داوود خان آماده می کرد.
سیاسی  ـ  تاریخی  دوره  یک  شناس نامه  شعر،  این 
افغانستان است. واصف باختری این جا اسطوره پردازی 

نمی  کند، بلکه خود اسطوره سازی می کند. 
البته هر شاعری در چارچوب نیروی آفرینش و تخیل 
شاعرانه خود به اسطوره سازی نیز می پردازد، اما میزان 

موفقیت هر شاعری در چنین شگردی، متفاوت است.
طبیعت  اجزای  در  شعرش  سرایش  در  وقتی  شاعر 
اشیا حلول  او در  پیدا می کند، روح شاعرانه  استحاله 
می کند و اجزای بی جان طبیعت خاصیت های انسانی 
قرار  هم  برابر  در  و  می آمیزند  با هم  می کنند،  پیدا 

می گیرند، این خود اسطوره سازی است.
شعر در نخستین سطر با زبان روایت آغاز می شود؛ اما 
شاعر با پرسشی که »سایه« با باد در میان می گذارد، 
گوشه ای  در  گویی  می شود.  بیرون  میدان  از  خود 
تا در  را زیر چشم دارد  آنان  می نشیند و گفت وگوی 
پایان شعر نتیجه این گفت وگو را به ما برساند. او دیگر 
در هیچ بخش شعر حضور ندارد. شعر در کلیت خود، 

ادامه گفت وگوی سایه و باد است.

»و آفتاب نمی میرد«؛ 
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۸صبح، پنجشیر: منابع محلی در والیت پنجشیر 
این  ایمرجنسی  نگهبان شفاخانه  می گویند که یک  
طالبان،  توسط  بازداشت  از  پس  هفته  یک  والیت، 

ناپدید شده است.
منابع روز یک شنبه، ۸  عقرب، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گویند که این مرد حبیب الرحمان نام  دارد 
و از سوی طالبان قندهاری و هلمندی 1۳ روز پیش 

از محل کارش بازداشت شده است.
از  پس  را  حبیب الرحمان  طالبان  منابع،  گفته  به 
بازداشت به یک قرارگاه شان انتقال دادند، اما در حال 

حاضر، این گروه بازداشت او را انکار می کنند.
براساس اطالعات منابع، در حالی  که طالبان این مرد 
را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت  ملی بازداشت 

کرده اند، اما او با هیچ گروهی ارتباط نداشت.
پیش از این نیز طالبان در پنجشیر ده ها غیرنظامی را 
به اتهام همکاری با جبهه مقاومت  ملی بازداشت و در 

برخی موارد تیرباران کرده اند.
در تازه ترین  مورد، پدر دو نظامی پیشین در والیت 
پروان نیز پس از بازداشت از سوی طالبان ناپدید شده 

است.
مرد بازداشت شده نورآقا نام دارد و طالبان او را پنج  
مرکز  مربوطات  از  علیا،  بایان   روستای  از  پیش  روز 
والیت پروان، بازداشت کرده و به جایی نامعلوم انتقال 

داده اند.

فرمانده  یک  که  می گویند  منابع  کابل:  ۸صبح، 
طالبان در  شهر پشاور پاکستان کشته شده است.

منابع روز شنبه، ۷ عقرب، می گویند که یک فرمانده 
طالبان به نام احمد کوچی و یک طالب دیگر به گونه 

مرموز کشته شده اند.
یک منبع از میان طالبان این خبر را تأیید کرد، اما 

جزییات بیشتری نداد.
به قول منبع، این دو طالب که برای تداوی به پاکستان 

رفته بودند، نخست ناپدید و سپس کشته شدند.
منبع با آن که در مورد زمان دقیق این رویداد چیزی 
روزهای  در  رویداد  این  که  می افراید  اما  نمی گوید، 

پسین رخ داده است.
مقام های پاکستان در این مورد چیزی نگفته اند.

اخیرا روابط میان طالبان افغانستان و دولت پاکستان 
بر سر روابط تی تی پی با رهبران طالبان در کابل، تیره 

شده است.
گذشته  سال  بیست  طی  که  است  حالی  در  این 
شمار زیادی از زخمیان طالبان در پاکستان تداوی 

می شدند.

یک نگهبان شفاخانه 
ایمرجنسی پنجشیر پس از 

بازداشت توسط طالبان ناپدید 
شده است

یک فرمانده و یک 
جنگ جوی طالبان در شهر 

پشاور پاکستان کشته شدند

طالبان با بازگشت شان به قدرت، جامعه را به حدی به 
تاریکی هراس آور و قهقرای عصر حجری کشانده اند 
مورد  در  و  کنیم  شروع  سر  از  مجبوریم  حاال  که 
بدیهیات سخن بزنیم تا شاید با این سخن گفتن ها 
تغییری در وضعیت به وجود آید. البته این هم یادمان 
نرفته که »آن چه البته به جایی نرسد فریاد است«. 
یکی از مسایل بدیهی اهمیت آموزش برای دختران و 

زنان برای پیشرفت و ترقی یک جامعه است. 
منشور  مطابق  این که  بر  عالوه  زنان  آموزش 
است  آن ها  اساسی  حقوق  از  بشر  حقوق  جهانی 
از  را  آن  ندارد  حق  عنوانی  هیچ  زیر  هیچ کسی  و 
زنان سلب کند، یگانه راهی است که زنان را توانایی 
می سازد  باکرامت  زنده گی  تأمین  برای  بیشتری 
آن ها کمک  به  زنده گی  با مشکالت  مواجهه  در  و 
از  حدی  به  روانی  نظر  از  تعلیم یافته  زن  می کند. 
نیرومندی می رسد که متکی به خود باشد و قدرت 
تصمیم گیری داشته باشد، مستقالنه زنده گی کند، 
یا  تبعیض  برابر  در  خود  از  و  نباشد  دیگران  پیرو 
تعرض دفاع کند. کسب این مهارت ها در جامعه ای 
از  است،  شایع  آن  در  مردساالرانه  گرایش های  که 

اهمیت بیشتری برخوردار است. 
بدون شک یکی از سودمندی های آموزش برای زنان 
این است که مهارت های فکری آنان را افزایش می دهد 
و طرز اندیشیدن درست، ایجاد رابطه سالم با دیگران 
می دهد.  یاد  آن ها  به  را  یا حوادث  مفاهیم  و درک 
باشند،  برخوردار  مهارت هایی  چنین  از  که  زنانی 
می توانند تأثیر گذار باشند و جامعه را به سوی تعالی 
و ترقی سوق دهند. زنان بی سواد و آموزش ندیده و 
فاقد مهارت های فکری و ارتباطی نه تنها برای خود و 
جامعه مفید نخواهند بود، بلکه هزینه های کمرشکن 

را بر جامعه تحمیل خواهند کرد.
دسترسی به آموزش، چه برای مرد و چه برای زن، 
افراد آموزش یافته  زمینه را برای آینده روشن برای 
به  آنان  دست یابی  برای  را  راه  و  می کند  فراهم 
مناسب  اقتصادی  و  اجتماعی  شغلی،  فرصت های 
به کاری که  با دست یابی  انسان  باز می سازد؛ چون 
حقوق ماهیانه مناسب داشته باشد و نیازهای اولیه و 
ثانویه اش را تأمین کند، قادر خواهد شد تا به سوی 

آینده بهتر گام بردارد. 
زمینه  در  چشم گیری  تحوالت  اخیر،  دهه های  در 
جهان  در  مخصوصاً  و  جهان  در  دختران  آموزش 
دخترانی  درصد  اکنون  است.  آمده  وجود  به  سوم 
که آموزش های ابتدایی و ثانوی و حتا عالی را طی 
چشمگیر  افزایش  گذشته  به  مقایسه  در  می کنند، 
در  آموزش دیده  زنان  تعداد  افزایش  است.  یافته 
حاصل  اخیر،  دهه های  در  عقب مانده  کشورهای 
گسترش این آگاهی بوده و برخالف گذشته جوامع 

دریافته اند که ماندن دختران در خانه و خالصه شدن 
نقش آن ها به زاد  و  ولد، تربیت فرزندان و کارهای 

خانه به روند پیشرفت جوامع لطمه وارد می کند.
فراراه  اصلی  موانع  از  یکی  مردساالرانه  باورهای 
کشورهای  در  دختران  و  زنان  تحصیل  و  آموزش 
باورها قوی شدن  این  جهان سوم به شمار می رود. 
زنان را امری خطرناک و مضر تلقی و همه سعی خود 
باورهای  زنان می کند.  برای  ایجاد محدودیت  در  را 
و گسترش  رشد  مجال  در جامعه هایی  مرد ساالرانه 
پیدا می کند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
دچار عقب مانده گی باشند. در افغانستان نیز از موانع 
عمده فراروی آموزش و باالتبع حضور معنادار زنان در 
جامعه، باورهای مردساالرانه و بدوی است. با وجود 
این، تأسف بار است که ایجاد محدودیت علیه زنان که 
ریشه در نگاه مردساالرانه دارد، رنگ   و  بوی دینی به 
خود بگیرد و به نام اسالم و ارزش های اسالمی تبلیغ 

و ترویج شود.
از  سعودی  عربستان  پیش،  سال  چند  همین  تا 
قوانین  که  بود  جهان  در  کشورهایی  معدود  جمله 
سخت گیرانه و دست و پاگیری را در حق زنان اِعمال 
می کرد و زنده گی آنان را محدود می ساخت و اجازه 
کار و فعالیت آزادانه به آن ها نمی داد؛ اما مسووالن 
قوانین  اجرای  که  کردند  درک  باالخره  کشور  آن 
زن ستیزانه در حق زنان، در پهلوی این که آب روی این 
کشور را در سطح جهان می برد و به شهرتش صدمه 
عربستان  جامعه  پیشرفت  و  بقا  برای  می کند،  وارد 
و  سلمان  ملک  منظور،  همین  به  است.  خطرناک 
تا این قوانین و  پسرش بن سلمان تصمیم گرفتند 
مقررات را لغو کنند و برای ایجاد اصالحات جدی در 
عرصه حقوق زنان، گام های عملی بردارند. پیش بینی 
می شود که در آینده نزدیک، زنان عربستان نقشی 
عهده  بر  کشور  این  مختلف  عرصه های  در  پررنگ 
این  عجیب  موضوع  میان،  این  در  داشت.  خواهند 
تصمیم  عربستان  سیاسی  دستگاه  وقتی  که  است 
علمای  آن  از  بسیاری  گرفت،  اصالحات  ایجاد  به 
مذهبی ای که در گذشته در وضع قوانین و مقررات 
زن ستیزانه نقش داشتند، اکنون که ورق برگشته در 

تأیید اصالحات بن سلمان سخن می گویند. 
از همان روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان، همه 
اقشار و طیف های جامعه افغانستان آسیب دیدند و 
گرفتار انواع بالیا شدند. در این میان، دختران و زنان 
بیشترین صدمه را دیدند. طالبان با بازگشت شان به 
زنان  بر  را  بیشتری  محدودیت های  روز  هر  سلطه، 
تطبیق و آنان را وادار به خانه نشینی می کنند. رفتار 
طالبان با زنان از نظر عقب مانده گی و وحشیانه بودن، 
نمونه ای در جهان ندارد. طالبان به دانش آموزان باالتر 
با  بروند،  مکتب  به  نمی دهند  اجازه  از صنف ششم 

تحمیل انواع فشارها بر دختران دانشگاهی قصد دارند 
آنان را دل سرد کنند و از تحصیل بازدارند، زنان را از 
کارهای دولتی به استثنای حوزه های محدودی منع 
کرده اند و در مورد طرز لباس پوشیدن آنان هر روز 

فرمان سخت گیرانه تازه ای صادر می کنند. 
در  اجتماعی  عظیم  نیروی  به  حاضر  حال  در  زنان 
جهان تبدیل شده اند و نادیده گرفتن آنان، ناممکن 
ریشه دار  شورشی  ایران  در  روزها  همین  در  است. 
که  است  جریان  در  موجود  نظام  علیه  گسترده  و 
به  اکنون  زنان  است.  زنان  دوش  بر  آن  اصلی  بار 
مرحله ای رسیده اند که بتوانند با شجاعت مطالبات 
خود را از حاکمیت های سیاسی مطرح کنند و بدون 
لکنت حرف های شان را بزنند. آن ها این کار را بدون 

وابسته گی به مردان هم می توانند انجام دهند. 
و  آنان  اساسی  حقوق  جمله  از  زنان  آموزش  حق 
جزو بدیهیات زنده گی مدرن است. سیاست مدارانی 
که ضرورت های زمانه را درک کرده اند، هرگز تصور 
مخالفت با حقوق بنیادین زنان را در سر نمی پرورانند؛ 
چون به درستی می دانند که این کار چیزی جز تیشه 
به ریشه خود زدن نیست و منجر به حرکت شتابان 
جامعه به عقب می شود. البته در این میان، حساب 
حاکمیت هایی که در تاریکی نگه داشتن مردم را یگانه 
وسیله برای تضمین بقای حاکمیت شان می دانند جدا 
است. چنین حاکمیت هایی از مردم توانمند و آگاه، 
اعم از زن و مرد، می ترسند. پاشنه  آشیل این گونه 

حکومت ها آگاهی و بیداری مردم است. 
در بیست سال گذشته و پس از سقوط سلطه اول 
طالبان، فرصت طالیی به وجود آمد تا نسلی به وجود 
آید که نسبت به زنده گی با کرامت و عزت مند آگاهی 
به دست آورند و آموزش ببینند و نسبت به تحوالت 
نسل  این  اکنون  یابند.  آگاهی  پیرامون خود  جهان 
چالشی عمده برای طالبان خلق کرده است و آن ها را 
به درد سر انداخته است. طالبان می دانند که خاموش 
این  در  نیست.  آسانی  کار  نسل،  این  کردن صدای 
مدتی که طالبان دوباره برگشته اند، زنان در صف اول 
قرون وسطایی  اعتراض علیه سیاست های  و  مبارزه 
کوشش  آینده  در  طالبان  داشته اند.  قرار  گروه  این 
خواهند کرد عالوه بر این که نسل آگاه و حق طلب 
فعلی را به حاشیه ببرد و با به کارگیری انواع توطئه ها 
که  کنند  تربیت  را  نسلی  کند،  ناگزیر  خاموشی  به 
کاماًل شست وشوی مغزی شده باشند و به آموزه هایی 
طالبانی باورمند و برای اجرای قوانین و فرامین آن ها 
باشند. بی دلیل نیست که طالبان  به فرمان  گوش 
تمرکز عمده خود را بر فعال کردن هزاران مدرسه 
معطوف  کشور  سراسر  در  دینی  کوچک  و  بزرگ 
مصرف  به  راه  این  در  را  هنگفتی  مبالغ  و  کرده اند 

می رسانند.

میرزایی 

نسل آموزش دیده افغانستان،

استخوانی در گلوی 
حاکمیت طالبان

آموزش زنان عالوه بر این که مطابق منشور جهانی حقوق بشر از حقوق اساسی آن ها است و هیچ کسی زیر هیچ 
عنوانی حق ندارد آن را از زنان سلب کند، یگانه راهی است که زنان را توانایی بیشتری برای تأمین زنده گی 

باکرامت می سازد و در مواجهه با مشکالت زنده گی به آن ها کمک می کند. زن تعلیم یافته از نظر روانی به حدی 
از نیرومندی می رسد که متکی به خود باشد و قدرت تصمیم گیری داشته باشد، مستقالنه زنده گی کند، پیرو 
دیگران نباشد و از خود در برابر تبعیض یا تعرض دفاع کند. کسب این مهارت ها در جامعه ای که گرایش های 

مردساالرانه در آن شایع است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
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در حمله افراد مسلح در نزدیکی مرز افغانستان دو پاکستانی کشته شدند
بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، یک پولیس و یک غیرنظامی این کشور در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در نزدیکی 

مرز با افغانستان کشته و چهار نیروی پولیس دیگر این کشور زخمی شده اند. بر بنیاد این گزارش ها، این رویداد صبح یک شنبه، 
۳۰ اکتوبر، در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان رخ داده است. مقام های پولیس پاکستان گفته اند که افراد مسلح یک پاسگاه 

پولیس را در منطقه دیره اسماعیل خان، هم مرز با وزیرستان جنوبی، با سالح های سنگین هدف قرار دادند. تا کنون هیچ گروهی 
مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این حمله تنها یک روز پس از کشته شدن دو سرباز پاکستانی در جریان یک 

درگیری مسلحانه در منطقه درازیندای دیره اسماعیل خان صورت گرفته است.

وزیر دفاع امریکا از بسته جدید 
کمک تسلیحاتی کشورش به 

اوکراین خبرداد

اتحادیه اروپا قرار دادن سپاه پاسداران ایران در 
فهرست سازمان های تروریستی را بررسی می کند

آتش سوزی در امریکا جان 
چهار تن به شمول یک 

نوزاد ۱۰ ماهه را گرفت

سازمان ملل: از تعلیق 
قرارداد صادرات غالت اوکراین 
از سوی روسیه عمیقاً نگرانیم

وزارت دفاع امریکا از بسته جدید کمک های تسلیحاتی 
این کشور به اوکراین، برای رفع نیازهای امنیتی اش خبر 

داده است.
 ۳۰ یک شنبه  شب،  امریکا،  دفاع  وزیر  آستین،  لوید 
خود  تعهد  به  کشورش  که  نوشته  توییتی  در  اکتوبر، 
اوکراین  امنیتی  بلندمدت  و  فوری  نیازهای  رفع  برای 

ثابت قدم است.
آقای آستین گفته که بسته جدید کمک های تسلیحاتی 
امریکا به اوکراین، شامل سیستم ها و تجهیزاتی  است 
از  دفاع  برای  آن ها  از  می توانند  اوکراین  نظامیان  که 

کشورشان استفاده کنند.
جدید  بسته   امریکا،  دفاع  وزارت  معلومات  بنیاد  بر 
کمک های این کشور شامل گلوله های توپ هدایت شونده 
دقیق، گلوله های سیستم ماین ضد زره و هدایت شونده 
از راه دور، سیستم های زره، سالح های ضد تانک و چند 
منظوره، اسلحه ُخرد با ۲,۷ میلیون گلوله و آنتن های 

ارتباط ماهواره ای شامل ستارلینک می شود.
دفاع  وزارت  معلومات  بنیاد  بر  که  است  درحالی   این 
هوایی  دفاع  پرتاب گرهای  اسپانیا  است  قرار  امریکا، 
HAWK و آلمان سیستم های دفاع هوایی IRIS-T را 

در اختیار اوکراین قرار دهند.
اوکراین بیشتر از هشت ماه می شود که در برابر تهاجم 
روسیه ایستاده و از خود دفاع می کند. کشورهای غربی، 
در راس آن ها امریکا از کمک کننده گان اصلی اوکراین 

در برابر این تهاجم است.

ایران  پاسداران  سپاه  فرمانده  آ ن که  از  پس  روز  یک 
که  گفته  آلمان  کرد،  سرکوب  به  تهدید  را  معترضان 
اتحادیه اروپا قراردادن سپاه را در فهرست سازمان های 

تروریستی بررسی می کند.
رویترز گزارش داده که انالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، 
و  اروپا  اتحادیه  که  گفته  اوکتوبر،   ۳۰ یک شنبه،  روز 
کشورش در حال بررسی استند که آیا سپاه پاسداران 
ایران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهند 

یا خیر.

در تیراندازی نیروهای ایرانی بر معترضان در زاهدان، 
سه کودک جان باخته اند.

روز  بلوچ  فعاالن  کمپین  از  نقل  به  زمانه  رادیو 
این  که  است  داده  گزارش  عقرب،   ۸ یک شنبه، 
کودکان در جریان اعتراضات روز جمعه در زاهدان، 
در پی تیراندازی نیروهای امنیتی ایران زخمی شده 
امید  شهنوازی،  امیر  کودم  سه  این  نام های  بودند. 

نتیجه  در  که  داده اند  گزارش  بین المللی  رسانه های 
آتش سوزی در یک منزل مسکونی در امریکا، چهار تن 

کشته شده اند.
شبکه  سی ان ان، گزارش داده است که این آتش سوزی 
بامداد روز یک شنبه، ۳۰ اوکتوبر، در منطقه برونکس 

شهر نیویارک، به وقوع پیوسته است.
پولیس نیویارک گفته که دو پسر 1۰ و 1۲ ساله، یک 
این  قربانیان  از  ماهه   1۰ نوزاد  یک  و  ساله   ۲۲ مرد 

آتش سوزی هستند.
تاهنوز علت این آتش سوزی روشن نشده و پولیس از 

آغاز بررسی ها در این مورد خبر داده است.
به گفته پولیس، یک زن ۲1 ساله و یک مرد 41 ساله 

نیز در پی این آتش سوزی به شدت زخمی شده اند.
این آتش سوزی در نیویارک ماه ها پس از اجرایی شدن 
فرمانی رخ داده که بر بنیاد آن شهروندان این شهر باید 
از خطرات آتش سوزی، آموزش های  ایمن شدن  برای 

الزم را فرا بگیرند.

یک روز پس از تعلیق قرارداد صادرات غالت اوکراین از 
سوی روسیه، سازمان ملل متحد نگرانی عمیق اش را از 

این بابت ابراز کرده است.
روز  متحد،  ملل  استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان 
آنتونیو  که  گفته  بیانیه ای  در  اکتوبر،   ۳۰ یک شنبه، 
گوترش، دبیرکل این سازمان، در پی این تصمیم روسیه، 
سفرش به الجزایر برای اشتراک در نشست سران اتحادیه 

عرب را برای یک روز به تعویق انداخته است.
بدون  هواپیماهای  شنبه  روز  حمله  از  پس  روسیه 
سرنشین اوکراینی به ناوگان دریایی اش در دریایی سیاه 
اعالم کرد که قرارداد صادرات غالت اوکراین را تعلیق 

کرده است.
این قرارداد حدود سه ماه پیش میان اوکراین و روسیه 
ترکیه  میزبانی  و  متحد  ملل  سازمان  میان جی گری  با 
برای صادرات غالت از دریایی سیاه، امضا و تا ماه آینده 

میالدی اعتبار داشت.
باور سازمان ملل متحد، قرارداد یادشده و صادرات  به 
غالت اوکراین از سقوط 1۰۰ میلیون تن به فقر شدید 

جلوگیری کرده است.
قرارداد  تعلیق  برای  روسیه  تصمیم  که  است  گفتنی  
از  دیگر  کشورهای  واکنش  با  اوکراین  غالت  صادرات 

جمله امریکا نیز مواجه شده است.

از اجرای بسته جدید تحریمی در  وزیر خارجه آلمان 
خصوص ایران خبر داده که بر بنیاد آن قرار دادن سپاه 
پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی نیز بررسی 

خواهد شد.
خانم بوک همچنان خاطرنشان کرده است که در حال 
حاضر هیچ گونه مذاکره ای در پیوند به توافق هسته ای 

بین ایران و غرب وجود ندارد.
گفتنی  است که آلمان هفته  پیش نیز محدودیت های 

صدور ویزا باالی مقام های ایرانی را تشدید کرد.

نارویی و عادل بریچی اعالم شده است.
به  نارویی  امید  و  شهنوازی  امیر  گزارش ها،  بربنیاد 
علت اصابت گلوله به ناحیه سر و خون ریزی شدید 
و عادل بریچی به دلیل اصابت گلوله به ناحیه گردن 

کشته شده اند.
در اعتراضات روز جمعه، 6 عقرب، در زاهدان بیش از 

۵۰ معترض کشته و زخمی شدند.

نخستین موتر ملی ترکیه به  نام »توگ« از خط تولید، در 
پردیس گملیک بورسا خارج شد و تا چند ماه دیگر وارد 

بازار موترهای جهان می شود.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، روز شنبه، ۲۹ 
اکتوبر، در مراسم رونمایی »توگ« گفته است: »با خروج 
نخستین توگ از خط تولید، شاهد تحقق یک رویای 6۰ 

ساله هستیم.«

یک روز پس از حمله سهگمین هواپیماهای بدون سرنشین 
اوکراین به ناوگان روسیه، این کشور جزییات این حمله را 

فاش کرده است.
یک شنبه، ۳۰  روز  روسیه  دفاع  وزارت  از  نقل  به  الجزیره 
به  حمله کننده  پهپادهای  که  است  داده  گزارش  اکتوبر، 
ساخت  قطعات  سیاه،  دریای  در  کشور  این  کشتی های 

کانادایی داشته اند.
وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای گفته است که پهپادها از 
مسیر امن »داالن غالت« حرکت کرده و پس از آن مسیر 
خود را به سوی پایگاه دریایی روسیه در بزرگ ترین شهر 

شبه جزیره کریمه، تغییر داده اند.
روسیه کی یف را به طراحی این حمله به کمک متخصصان 

نظامی بریتانیایی متهم کرده است.

هواپیماهای ایرانی از سوی روسیه در حمله به اوکراین، نشر 
شده است.

بربنیاد معلومات نشر شده، 16 هواپیمای بدون سرنشین 
اوکراینی بامداد شنبه، ۲۹ اکتوبر، بر ناوگان دریایی روسیه 

در شبه جزیره کریمه حمله کرده اند.

به گفته اردوغان، قرار است کمپنی »توگ« ساالنه 1۷۵ 
هزار دستگاه موتر را تولید کند که برای چهار هزار و ۳۰۰ 
تن به گونه مستقیم و برای ۲۰ هزار تن دیگر نیز به گونه 

غیرمستقیم زمینه اشتغال ایجاد خواهد شد.
قیمت توگ هم زمان با آغاز پیش فروش آن در ماه فبروری 
سال آینده اعالم خواهد شد و این موترها در پایان سه ماهه 

اول سال ۲۰۲۳ وارد جاده های ترکیه خواهند شد.

وزارت دفاع بریتانیا اتهامات روسیه مبنی به دست داشتنش 
در این حمله را رد کرده است.

سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله  از  حالی  در  روسیه 
خبر  نظامی اش  اهداف  به  کانادایی  قطعات  با  اوکراینی 
استفاده  از  متعدد  گزارش های  این  از  پیش  که  می دهد 

از نخستین موتر ملی ترکیه رونمایی شد

در تیراندازی نظامیان ایرانی در زاهدان سه کودک 
کشته شدند

روسیه: پهپادهایی با قطعات ساخت کانادا به کشتی های ما حمله کرده اند


