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همزمان با گسترش فقر و ناداری در کشور و پایین آمدن سطح درامد 
شهروندان، طالبان در چند ماه پسین به هدف بلند بردن سطح عواید شان، 
میزان گردآوری مالیات را به گونه چشم گیری افزایش داده اند. این امر سبب 

شده که اصناف مختلف کشور به ویژه در والیت غزنی نسبت به این فشار 
طالبان اعتراض کنند. مسووالن محلی طالبان در غزنی اما به شنیدن صدای 

اعتراض کسبه کاران حاضر نیستند.

مستوفیت غزنی مکلف است 
900 میلیون افغانی گردآوری کند
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طالبان ۱۶ دختر و  پسر 
را در مسجد جامع شهر 

تالقان شالق زدند
۸صبح، تخار: منابع محلی در تخار می گویند 
دلیل  به  را  پسر  و   دختر   ۱۶ طالبان  که 
و  گروه  این  نظر  مورد  حجاب  رعایت  عدم 

گشت وگذار در بازار شالق زده اند.
این شمار از جوانان  پس از چاشت روز جمعه، 
۲۰ عقرب، در مسجد جامع شهر تالقان، مرکز 

تخار، محاکمه شده اند.
تن    ۷ که  تن   ۱۶ میان  از  منابع،  از  نقل  به 
آنان دختر و باقی مانده پسران جوان هستند به 
اتهام نداشتن حجاب طالبانی و گشت گذار در 

بازار شالق زده شده اند.
طالبان هر کدام  را در محضر عام و در میان 

نمازگزاران ۳۰ شالق زده اند.
به قول منابع در جریان محاکمه این جوانان، 
طالبان فضای مسجد را نظامی کرده و به کسی 

اجازه فیلم برداری از این واقعه را نداده اند.
طالبان به  گونه رسمی در مورد این رویداد و 
از دختران و  پسران را  این شمار  این که چرا 

شالق زده اند، چیزی نگفته اند.
این در حالی است که این گروه سه ماه پیش 
دو زن و دو مرد را در ولسوالی درقد این والیت 

نیز در محضر عام شالق زده بودند.

فشار طالبان بر کسبه کاران؛ 

۸صبح، کابل: منابع تأیید می کنند که طالبان 
به تصمیم تازه ای در مورد تحصیل دختران فکر 
می کنند؛ این گروه می خواهد درب دانشگاه های 

کشور را به روی دختران ببندند.
۸صبح  روزنامه  به  کابل  دانشگاه  از  منابعی 
هفته  طالبان  مقام های  از  یکی   که  می گویند 
این  از  کابل  دانشگاه  در  نشستی  در  گذشته 

تصمیم پرده برداشته است.
هرچند منابع در وزارت تحصیالت عالی طالبان 
این خبر را تأیید نکرده اند، اما به قول منابع، در 
قرار  نشستی در دانشگاه کابل گفته شده که 
است این تصمیم در پایان سال تحصیلی جاری 

عملی شود.
در همین حال، منبعی دیگر به روزنامه ۸صبح 
گفته است که این تصمیم در یکی از جلسات 
کابینه طالبان مطرح شده، اما شماری از وزرای 

طالبان با آن مخالفت کرده اند.

وزارت  تازه  تصمیم  از  پس  کابل:  ۸صبح، 
برای  طالبان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
و  پارک ها  به  زنان و دختران  ورود  ممنوعیت 
تفریح گاه ها ، اکنون سازمان عفو بین الملل این 
خوانده  زنان  حقوق  به  دیگر  ضربه ای  را  کار 

است.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه، ۲۰ عقرب، 
گفته است که هر گونه تصمیمی از این دست از 

سوی طالبان باید فوراً لغو شود.
سوی  از  زنان  حقوق  سازمان،  این  گفته  به 
طالبان در افغانستان به طور سیستماتیک مورد 

حمله قرار گرفته است.
رشته توییتی  نشر  با  بین الملل  عفو  سازمان 
را  مؤسساتی  همچنین  »طالبان  است:  افزوده 

منبعی در وزارت تحصیالت عالی طالبان گفته 
است که تاکنون مکتوب رسمی که نشان دهنده 
تطبیق این تصمیم باشد، به آنان نرسیده است.
با این حال، منبع دیگر در این  وزارت می گوید 
فارغ  دوازدهم  صنف  از  دختران  وقتی  که 
نشوند، نتیجه  نهایی آن محروم کردن آنان از 

تحصیالت عالی است.

این تصمیم که گفته می شود در کابینه طالبان 
رسمی  به گونه  هنوز  تا  شده،  بحث  آن  روی 

اعالم نشده است.
این خبرها در حالی منتشر می شود که طالبان 
مکاتب  درب  افغانستان،  بر  تسلط شان  بدو  از 
دختران  روی  به  را  ششم  صنف  از  باالتر 

بسته اند.

که برای رسیده گی به موارد خشونت خانه گی 
علیه زنان در دولت سابق طراحی شده بودند، 

نابود کرده اند.«
به  طالبان  بازگشت  با  سازمان،  این  گفته  به 
قدرت، زنان از استفاده ابتدایی ترین حقوق خود 
مشارکت  و  تحصیل  رفت و آمد،  آزادی  مانند 

سیاسی منع شده اند.
با این حال، عفو بین الملل با اشاره به بازداشت  
کرده  تأکید  طالبان  از سوی  دختر  معترضان 
افشای  و  گزارش  مستندسازی،  به  که  است 
تخلفات طالبان در مورد زنان و دختران طالبان 

ادامه می دهد.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که روز 
منکر  از  و  نهی  معروف  به  امر  وزارت  گذشته 
طالبان، طی دستوری، حضور زنان و  دختران 

در پارک های عمومی شهر کابل را منع کرد.

عفو  بین الملل: ممنوعیت ورود زنان به پارک ها باید فوراً لغو شود

طالبان به خویش خوری متهم اند

سیاست مداران و لزوم گوش 
دادن به مردم

از عدم مشروعیت ملی و 
بین المللی تا بی سوادی مقامات 

و کارمندان

طالبان قصد دارند درب دانشگاه ها را به روی دختران ببندند

چرا درس بخوانیم؟ 

دانشجویان ناامید و 
ظرفیت های سرگردان؛

وریستی تا  از افزایش تهدیدات تر
کشوری »خطرناک« زیر سایه طالبان

قطع نامه سازمان ملل؛

بازسازی خانه های ویران شده در نجراب؛ 

ویژه گی های رژیم طالبان؛ 



 

شده  گرفتار  سیاسی  و  حقوقی  انزوای  در  افغانستان 
در  خارجی  کشورهای  و  بین المللی  نهادهای  و  است 
برابر فجایع حقوق بشری و سیاسی ای که رخ می دهد، 
جز نشر گزارش و ابزار تاسف کاری نمی کنند. کشور 
ما دولت رسمی ندارد، و هم وطنان ما از ابتدایی ترین 
آزادی های  و  تفریح  کار،  تحصیل،  چون  حقوق شان 
به  جایی کشیده است که  مدنی محروم شده اند. کار 
حمام کردن و پارک رفتن نیز برای نصف نفوس کشور 

حرام اعالم شده است.
و  پوست  حقوق،  و  سیاست  جهان  کنونی  نظام  در 
کشورها  رفتار  و  روابط  استخوان  و  گوشت  ظواهرند. 
می سازد.  )استخبارات(  جنگ  و  )سرمایه(  پول  را 
گروه طالبان را امریکا و هم پیمانان شان از نظر پولی و 
استخباراتی به  رسمیت می شناسند و حمایت می کنند. 
افغانستان  با تروریزم در  کشورهایی که به  نام مبارزه 
آمده بودند، در پی توافق نامه دوحه و زمانی که کشور ما 
را ترک کردند ده ها میلیارد اسلحه را به طالبان سپردند 
از  نظارت  و  افغانستان  فضای  کنترل  با  آن پس  از  و 
طالبان  به  بد  و  »خوب«  جنگ جویاِن  گشت وگذار 
اداره  به  آن ها  کنند.  قدرت  اعمال  تا  دادند  فرصت 
طالبان رسمیت مالی نیز بخشیده اند. این کار به شکل 
مستقیم با ارسال پول و چاپ بانک نوت و غیرمستقیم 
از طریق مساعدت های انجویی انجام می گیرد. انجوها و 
نماینده گی های نهادهای بین المللی سفیران غیررسمی 
مالی، دپیلماتیک و استخباراتی کشورها به خصوص در 
مناطقی می باشند که فاقد دولت اند یا اداره گروه های 
حاکم بر آن مناطق به رسمیت شناخته نشده است. در 
افغانستاِن تحت تسلط طالبان نیز انجوها و سازمان های 
بین المللی، جای سفارت خانه ها و کنسول گری ها را پر 
کرده اند و با بودجه های هنگفت در سراسر افغانستان 

چون دولت موازی در کنار طالبان مستقر شده اند.
قهر سیاسی و حقوقی در کنار دوستی مالی و انجویی 
سیاست  چندالیه گی  طالبان  با  متحدانش  و  امریکا 
غیردیپلماتیک،  الیه  می سازد.  آشکار  را  بین الملل 
در  فعاًل  بین الملل  سیاست  استخباراتی  و  پنهانی 
افغانستان بسیار فعال است و ارسال منظم و روزافزون 
و  رسمی  الیه  می باشد.  فعالیت  آن  مهم  نشانه  پول 
حقوقی سیاست بین الملل در قبال افغانستان اما دچار 
تعلیق است و از آن رو رسمیت حکومت طالبان و از 
سرگیری مذاکرات بین االفغانی نیز به بن بست رسیده 
است. این وضعیت برای حاکمان طالب می تواند فرصت 
باشد، اما برای مردم افغانستان هزینه های سنگین دارد. 
پول های سرازیرشده بر رفاه و آسایش ساکنان کشور 
تأثیر مثبت نمی گذارد و فقط سوخت ماشین استبداد 
طالبانی را فراهم می سازد، مانع فروپاشی اداره آن گروه 

می شود و نیروی نظامی اش را سرپا نگه می دارد.
و  استخباراتی  پروژه های  که  است  این  مهم  نکته 
غیررسمی این چنینی بسیار شکننده تر از حمایت های 
سیاسی و دیپلماتیک است. این گونه حمایت با پایان 
رسیدن مأموریت، ممکن است یک شبه متوقف شود و 
گروه مأمور با جیب خالی و دشمنان بسیار در میدان 
افغانستان  این رو، سیاست مداران و مردم  از  رها شود. 
به  این روزها  پولی شوند که  بندل های  نباید مرعوب 
مسوول،  و  ملی  دولت  ساختن  می شود.  داده  طالبان 
گفت وگو  باید  است.  غیرطالبانی  طیف های  وظیفه 
دموکراتیک  و  ملی  دولت  شکل گیری  برای  تالش  و 
پی گیرانه تعقیب شود تا با پایان این پروژه استخباراتی، 

کشور به پرتگاه دیگری نیفتد.

رسمیت پولی اداره 
طالبان
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۸صبح،  کابل: نماینده ایران در سازمان ملل متحد 
می گوید که جامعه متکثر مانند افغانستان را هرگز 

یک گروه و حزب به تنهایی اداره کرده نمی تواند.
امیرسعید ایروانی، نماینده دایمی جمهوری اسالمی 
ایران در سازمان ملل متحد، روز جمعه، ۲۰ عقرب، 
در نشستی که درباره وضعیت افغانستان برگزار شده 
بود گفته است: »در جامعه  متکثر نظیر افغانستان، 
هرگز یک گروه و حزب به تنهایی توان کنترل کشور 

را نخواهد داشت.«

۸صبح، کابل: در ادامه انتخابات میان دوره ای 
کنگره امریکا، اکنون سناتوران جمهوری خواه 
»مرگ بار«  را  افغانستان  از  خروج  کشور  این 
توصیف کرده و می گویند که بررسی این قضیه 

را در دستور کار خواهند داشت.
سنای  در  تگزاس  نماینده  کال،  مک  مایکل 
شبکه  به  عقرب،   ۲۰ جمعه،  روز  امریکا، 
حال  در  آنان  که  است  گفته  فاکس نیوز 
آماده سازی طرحی اند تا در مورد عقب نشینی 
آشفته دولت بایدن از افغانستان تحقیق کنند.

است:  افزوده  امریکا  کنگره  نماینده  این 
خواهد  تمرکز  اصلی  منطقه  یک  »افغانستان 
بود و این به خاطر کهنه سربازان ما مهم است. 
آن ها از من یک سوال می پرسند: آیا ارزشش را 

داشت؟ و چرا اوضاع این قدر بد پیش رفت؟«
در همین حال، این نماینده جمهوری خواه با 
نگرانی از افزایش نفوذ چین در افغانستان زیر 
بیجینگ  سلطه طالبان، خاطرنشان کرده که 

اکنون در افغانستان حضور دارد.
امریکایی  سربازان  که  کرده  خاطرنشان  او  
احساس می کنند با خروج از افغانستان، به آنان 
دسترسی  احتمال  از  کال  است.  خیانت شده 
چین به پایگاه هوایی بگرام  اشاره کرده و آن را 

مایه نگرانی خوانده است.
از سوی  دیگر سناتور مک کال تصریح کرده 
است که همه »دشمنان امریکا« اکنون جسور 
و توان مند شده اند و این اتفاقی نیست، بلکه به 

طرح های دولت بسته گی دارد.
است که طبق  ارایه شده  این طرح در حالی 
گزارش ها، جمهوری خواهان امریکا تاکنون در 
مجلس  کنترل  برای  میان دوره ای  انتخابات 
سنای این کشور نسبت به دموکرات ها پیش تاز 

بوده اند.

۸صبح، کابل: منابع محلی خبر می دهند که 
طالبان یک فرمانده ده نفری نیرو های مقاومت 
تیرباران  را  بغالن  والیت  خوست  ولسوالی  در 

کرده اند.
۸صبح  روزنامه  به  موثق  محلی  منبع  یک 
می گوید که طالبان پنج شنبه شب، ۱۹ عقرب، 
نام  به  ملی  مقاومت  جبهه  فرماندهان  از  یکی 

خان محمد نام را تیرباران کرده اند.
به گفته منبع پس از آن که طالبان اطالع حاصل 
می کنند خان محمد از سنگر به خانه برگشته، 
و پسرش  او  و  را محاصره  شب هنگام خانه اش 

بازداشت می کنند.
منبع می افزاید که طالبان این پسر و پدر را به 
مقر ولسوالی انتقال داده و سپس خان محمد را 

تیرباران و فرزندش را رها می کنند.
این در حالی است که چندی پیش گزارش شده 
چرخ  دره های  از  خانواده ها  از  شماری  که  بود 
فلک و فرغانبل این ولسوالی توسط طالبان کوچ 

اجباری داده شده اند.

اجرای  گرو  در  افغانستان  آینده  که  است  افزوده  او 
از  اطمینان  به منظور  به آن  تعهد  و  اساسی  قانون 
و  مذاهب  اقوام،  تمام  به حقوق  احترام  و  مشارکت 

زنان و دختران است.
کرد:  تصریح  ملل  در سازمان  ایران  دایمی  نماینده 
بر  مبتنی  فراگیر  دولت  یک  تاسیس  از  »اطمینان 
قانون اساسی، عنصر اصلی در شناسایی بین المللی 

حاکمیت آتی افغانستان است.«
و  تروریسم  تهدید  تداوم  از  نگرانی  ابراز  با  ایروانی 
جنگ جویان خارجی، اقدامات تروریستی علیه مراکز 
آموزشی و دیپلماتیک و اقلیت های دینی و قومی را 

محکوم کرده است.
جهان  که  است  کرده  خاطر نشان  همچنان  وی 
امنی  پناه گاه  افغانستان  که  شود  مطمین  باید 
و  القاعده  و  تروریستی نظیر داعش  برای گروه های 

گروه های وابسته نخواهد شد.
عمومی  مجمع  این،  با  همزمان  که  است  گفتنی 
سازمان ملل متحد قطع نامه ای مربوط به »وضعیت 

افغانستان« صادر کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل روز پنج شبنه، ۱۹ عقرب، 
در نشستی که به اوضاع افغانستان اختصاص داشت، 
برای نخستین بار پس از سلطه طالبان، قطع نامه ای را 

درباره وضعیت این کشور صادر کرد.

نماینده ایران در سازمان ملل: 
یک گروه هرگز نمی تواند افغانستان را اداره کند

طالبان یک فرمانده نیروهای مردمی را در بدخشان 
تیرباران کردند

فایق: وضعیت افغانستان خطرناک است

نگرانی از نفوذ چین؛ 
بررسی خروج از 

افغانستان در دستور  
کار جمهوری خواهان 

کنگره امریکا است

طالبان یک تن از 
فرماندهان جبهه مقاومت 

را در ولسوالی خوست 
بغالن تیرباران کردند

بدخشان  در  محلی  منابع  بدخشان:  ۸صبح، 
خیزش  ارشد  فرمانده  یک  طالبان  که  می گویند 

مردمی را در این والیت تیرباران کرده اند.
به گفته منابع، این فرمانده فاضل خان نام داشت و 
طالبان او را روز جمعه، ۲۰ عقرب، در محضر عام 
هنگام رفتن به نماز جمعه در نزدیکی مسجد محل 

سکونتش به گلوله بستند.
طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

برجسته  فرماندهان  از  فاضل  که  است  گفتنی 
ولسوالی جرم بدخشان بود و در جنگ علیه طالبان 
در دوران حکومت پیشین نیز نقش برجسته داشت.

افغانستان  نماینده گی  سرپرست  فایق،  نصیراحمد 
در سازمان ملل متحد، در نشست مجمع عمومی 
این سازمان، اوضاع افغانستان را خطرناک توصیف 
کرده و گفته است که تسلط طالبان بر کشور سبب 
نابودی کامل پیشرفت های حاصل شده در دو دهه 

پسین بوده است.
فایق متن سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد را که روز پنج شنبه، ۱۹ عقرب، برگزار 
شده است، در صفحه توییترش نشر کرده و گفته 
چون  گوناگونی  تهدید های  با  افغانستان  که  است 
اقلیت های  حمالت تروریستی باالی غیرنظامیان و 
مشخص مانند شیعه ها، هزاره ها، صوفی  ها، هندو ها 

و سیک ها مواجه است.
نیرو های  صحرایی  کشتار های  فایق،  گفته  به 
بشر  حقوق  مدافعان  خبرنگاران،  پیشین،  امنیتی 
کوچ های  و  گروهی  مجازات  اعتراض کننده گان،  و 
اجباری اقوام مشخص، بدرفتاری و نقض حقوق بشر 
و گرفتاری های خودسرانه پیوسته ادامه داشته است.
ملل  سازمان  در  افغانستان  نماینده گی  سرپرست 
افزوده است که طالبان حقوق بشری مردم افغانستان 
فعاالن  دختران،  زنان،  آزادی های  و  کرده  نقض  را 
حقوق بشر و خبرنگاران را به گونه فزاینده سرکوب 

کرده اند.

طالبان  نیز  پیش  روز  دو  که  است  حالی  در  این 
یک نظامی پیشین را در این والیت تیرباران کرده 

بودند.

به گونه  افغانستان  دختران  و  زنان  فایق،  گفته  به 
نظام مند در حال حذف شدن  هستند.

و  زنان  »محرومیت  است:  آمده  سخنرانی  متن  در 
دختران از حقوق و آزادی های اساسی شان از جمله 
حق کار و تحصیل، زنده گی نصف جامعه و اقتصاد 

افغانستان را شدیداً متأثر ساخته است.«
در  طالبان  ناکامی  که  است  داشته  اظهار  فایق 
ایجاد یک ساختار فراگیر، مشروع و پاسخگو عمیقاً 
زنده گی مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران 

را متأثر ساخته است.
متن سخنرانی تصریح کرد است که پس از تسلط 
طالبان بر افغانستان، کشور شاهد بحران های بشری، 

اقتصادی و اجتماعی فزاینده بوده است.
از سوی دیگر، فایق خاطرنشان کرده است که کاشت 
افزایش یافته  تریاک در یک سال اخیر ۳۲ درصد 

است.
در  تن  میلیون   ۲۴.۴ که  است  گفته  او  جانبی،  از 
نیاز  بشردوستانه  کمک های  به  اکنون  افغانستان 

دارند.
سرپرست نماینده گی افغانستان در سازمان ملل گفته 
است که عدم اراده گروه طالبان برای رسیده گی به 
بحران های کنونی، سبب انزوای بیشتر افغانستان در 

جامعه بین المللی شده است.
فایق از جامعه  جهانی خواسته است که به وضعیت 
مورد  را  آن ها  حقوق  کند،  توجه  دختران  و  زنان 
سازش قرار ندهد و زمینه آموزش و پرورش باکیفیت 
او همچنان خواسته است  برای شان فراهم کند.  را 
که به مشکالت مهاجران افغانستان رسیده گی شود.

در  در سخنرانی اش  این  از  پیش  فایق،  نصیراحمد 
حقوق  وضعیت  ملل،  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
بشری در افغانستان را نهایت نگران کننده دانسته، 
جنسیتی  تجرید  اعمال  با  طالبان  که  بود  گفته 
نظام مند علیه زنان و محروم ساختن آن ها از حقوق 
بشر، افغانستان را به بدترین مکان جهان برای زنان 

تبدیل کرده اند.
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به آن ها، بردارند. قطع نامه تأکید کرده است که طالبان 
سازمان  کنند.  درک  را  تروریسم  مخرب  عواقب  باید 
قاچاق  و  کشت  که  است  گفته  تأکید  با  متحد  ملل 
مواد مخدر در افغانستان نیازمندی های مالی گروه های 
تروریستی را تأمین می کند و باید در مقابل آن مبارزه 

صورت گیرد.
افزون بر این، در قطع نامه سازمان ملل متحد از وضعیت 
»وخیم اقتصادی و انسانی« در افغانستان ابراز نگرانی 
عمیق شده و از افزایش ناامنی غذایی هشدار داده شده 
است. در این قطع نامه به صراحت آمده است که باید 
به  امکان دسترسی  مالی،  و  بانکی  نظام  احیای  برای 
دارایی های متعلق به بانک مرکزی افغانستان و تقویت 
کار  بشردوستانه  کمک های  تأمین  برای  تالش ها 
بیشتری صورت بگیرد. اعضای نشست مجمع عمومی 
چه  که  نساخته اند  مشخص  اما  متحد  ملل  سازمان 

گام ها و چگونه باید برداشته شود.
جامعه  که  شده  گفته  قطع نامه  این  از  بخشی  در 
تعهدات  به  دارد که طالبان  انتظار  بین المللی مجدداً 
کشت،  با  مقابله  و  تروریسم  با  مبارزه  درباره  خود 

پروسس و انتقال مواد مخدر، عمل کنند. 
در کنار این، تأکید شده است که طالبان باید زمینه 
را برای خروج امن و مصون همه افرادی مساعد کنند 
همه  به  نیز  و  کنند  ترک  را  افغانستان  مایل اند  که 
اتباع خارجی که می خواهند به این کشور سفر کنند، 
باید  این قطع نامه، طالبان  بر بنیاد  بدهند.  اجازه سفر 
به تضمین های خود در مورد تأمین امنیت افغانستان 
شهروندان  حقوق  و  بشر  حقوق  به  و  کنند  عمل 
مجمع  نشست  اعضای  بگذارند.  احترام  افغانستان 
عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرده اند که طالبان 
عرضه  کارکنان  دپیلماتیک،  مکان های  امنیت  باید 
خدمات بشردوستانه و سایر سازمان های بین المللی را 

در افغانستان تأمین کنند.
است  رفته  تذکر  متحد  ملل  سازمان  قطع نامه  در 
زنان و دختران و  اگر طالبان حقوق بشر، حقوق  که 
نکنند،  رعایت  را  مذهبی  و  قومی  اقلیت های  حقوق 
به رسمیت شناخته نخواهند شد؛ اقدامی که از سوی 
چین و روسیه »نامتعادل« خوانده شده است. بر بنیاد 
این  لحن  روسیه،  و  چین  نماینده گان  گزارش ها، 

قطع نامه را »نامعتادل« خوانده اند. 

تعهدات خود در قبال جامعه جهانی عمل کنند.
در همین حال، نصیراحمد فایق، سرپرست نماینده گی 
ملل متحد، در نشست مجمع  افغانستان در سازمان 
خطرناک  را  افغانستان  اوضاع  سازمان،  این  عمومی 
توصیف کرده است. به گفته او، تسلط طالبان بر کشور 
سبب نابودی کامل دستاوردهای دو دهه گذشته شده 
است. آقای فایق که متن سخنرانی خود را در رسانه های 
اجتماعی همه گانی کرده و یک نسخه آن را در اختیار 
روزنامه ۸صبح قرار داده است، گفته که افغانستان با 
باالی  تروریستی  حمالت  چون  گوناگونی  تهدید های 
غیرنظامیان و اقلیت های مشخص قومی و مذهبی از 
جمله شیعه ها، هزاره ها، صوفی  ها، هندو ها و سیک ها 

مواجه است.
سازمان  در  افغانستان  دایمی  نماینده گی  سرپرست 
نیرو های  صحرایی  محاکمه  و  کشتار  تداوم  از  ملل 
بشر  حقوق  مدافعان  خبرنگاران،  پیشین،  امنیتی 
کوچ های  و  گروهی  مجازات  اعتراض کننده گان،  و 
اجباری اقوام مشخص، بدرفتاری و نقض حقوق بشر 
طالبان،  سیطره  زیر  در  خودسرانه  گرفتاری های  و 

یادآوری کرده است.
فایق گفته است که طالبان حقوق بشر و آزادی های 
فعاالن  دختران،  زنان،  و  نقض  را  شهروندان  مدنی 
سرکوب  فزاینده   به گونه  را  خبرنگاران  و  بشر  حقوق 
کرده اند. به گفته او، زنان و دختران افغانستان به گونه 

نظام مند در حال حذف شدن  هستند.
سازمان  در  افغانستان  دایمی  نماینده گی  سرپرست 
یک  ایجاد  در  طالبان  ناکامی  که  است  افزوده  ملل 
زنده گی  عمیقاً  پاسخگو،  و  مشروع  فراگیر،  ساختار 
مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران را متأثر ساخته 
و باعث انزوای بیشتر افغانستان در جامعه بین المللی 

شده است.
در  که  است  ساخته  خاطرنشان  همچنان  فایق  آقای 
بیش از یک سال پسین، ۳۲ درصد افزایش در کشت 
این  اعضای  به  او خطاب  آمده است.  به میان  تریاک 
نشست گفته است که تهدیدهای امنیتی رو به افزایش 
افغانستان،  در  تروریستی  گروه های  حضور  از  ناشی 
وجود دارد. به گفته او، مردم افغانستان به شمول زنان، 
عبادتگاه ها  و  آموزشی  مراکز  در  اقلیت ها  و  دختران 
مصون و امن نیستند. فایق تأکید کرده است که مهار 
خطر تروریسم به تالش جمعی و رسیده گی از طریق 
همکاری واقعی همه طرف های ذی دخل و اقدام های 

یک دولت مشروع، توان مند و قابل اعتماد، نیاز دارد. 
و  خشونت  تداوم  از  حالی  در  متحد  ملل  سازمان 
ابراز  افغانستان  افزایش خطر گروه های تروریستی در 
از این روسیه و سازمان   نگرانی کرده است که پیش 
جنگ جویان  حضور  از  نیز  شانگهای  همکاری های 
افغانستان هشدار  نیروهای داعش در  به ویژه  خارجی 
داده اند. روسیه به عنوان متحد منطقه ای رژیم طالبان، 
و  افغانستان  در  امنیتی  بد  اوضاع  به  نسبت  اکنون 
میانه  آسیای  متوجه  کشور  خاک  از  که  تهدیدهایی 
است، نگرانی اش را ابراز کرده است. مقام های بلندپایه 
از ۱۰  بیش  با  تروریستی  گروه  از حضور ۲۰  روسیه 
ادعا  و  داده  خبر  افغانستان  خاک  در  جنگ جو  هزار 
کرده است  که وضعیت فاجعه بار افغانستان سبب جذب 
افراط گرایی در  برای  امن  تروریستان و تسهیل بستر 

منطقه شده است.
مورد  در  حالی  در  متحد  ملل  سازمان  قطع نامه 
صادر  آلمان  دولت  همکاری  و  تسهیل  به  افغانستان 
شده است که از تسلط طالبان بر کشور بیش از ۱5 ماه 
می گذرد. طالبان در ۲۴ اسد سال گذشته افغانستان 
را تصرف کرده اند. در این مدت درب مکاتب دخترانه 
به روی دانش آموزان باالتر از صنف ششم بسته شده، 
حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود شده و 
زنده گی روزنامه نگاران، فعاالن مدنی و حقوق بشری، 
قبلی  حکومت  بلندپایه  مقام های  و  پیشین  نظامیان 
با خطر مواجه است. طالبان تاکنون به این قطع نامه 

واکنشی نشان نداده اند.

ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
رسیدن  از  پس  متحد 
نخستین  قدرت،  به  طالبان 
وضعیت  درباره  قطع نامه اش 
کرده  صادر  را  افغانستان 
سازمان  این  قطع نامه  در  است. 
از حضور گروه های تروریستی و 
تداوم خشونت در کشور ابراز نگرانی شده است. در این 
قطع نامه از تهدید گروه های خطرناک تروریستی مانند 
القاعده و شاخه خراسان داعش در افغانستان و منطقه 
یادآوری و از تالش ها برای آسیب رسانی به صلح و ثبات 
در کشور هشدار داده شده است. سرپرست نماینده گی 
را  کشور  اوضاع  سازمان،  این  در  افغانستان  دایمی 
تسلط  که  است  گفته  و  کرده  توصیف  »خطرناک« 
دستاوردهای  کامل  نابودی  سبب  کشور  بر  طالبان 
در  را  تروریستی  تهدیدات  و  شده  گذشته  دهه  دو 

افغانستان افزایش داده است. 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج شنبه، ۱۹ 
عقرب، در مورد وضعیت افغانستان نشستی را برگزار 
و زمینه سازی  نتیجه هماهنگی  این نشست در  کرد . 
نماینده گی دایمی آلمان در این سازمان، برگزار شد. 
با حمایت ۱۱۶ کشور جهان در  این سازمان  اعضای 
و  خشونت ها  تداوم  اقتصادی،  وخیم  وضعیت  مورد 
در  تروریستی  گروه های  گسترده  فعالیت  و  حضور 
این  و  نظر  ابراز  طالبان،  حاکمیت  از  پس  افغانستان 

قطع نامه را صادر کرده اند.
رییس هفتادوهفتمین نشست مجمع  چابا کوریشی، 
این نشست وضعیت  عمومی سازمان ملل متحد، در 
که  است  گفته  و  کرده  توصیف  بحرانی  را  افغانستان 
این کشور با مشکالت پیچیده ای روبه رو است. به گفته 
او، طالبان نمی توانند یا نمی خواهند که این مشکالت 
ملل  عمومی سازمان  رییس مجمع  کنند.  برطرف  را 
در این نشست ضمن ابراز نگرانی از حضور گروه های 
تروریستی در افغانستان، تأکید کرده که این گروه ها 
در حال رشد هستند و طالبان باید دست به کار شوند. 
تروریستی  افزوده است: »سازمان های  آقای کوریشی 
و جنایت کار یک بار دیگر در افغانستان در حال رشد 
به عنوان  القاعده  و  حقانی  شبکه های  از  او  هستند.« 
افغانستان  فعال در  تروریستی  از سازمان های  بخشی 

نام برده است. 
حضور  از  نگرانی  ابراز  با  همچنان  کوریشی  آقای 
که  است  گفته  افغانستان،  در  خارجی  تروریست های 
طالبان باید تعهد جدی خود را در مبارزه با تروریسم 
به نمایش بگذارند و مانع ورود ترویستان به افغانستان 

شوند. 
در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اعضای 
هفتادوهفتمین نشست خود قطع نامه ای را نیز در مورد 
قطع نامه  این  در  کرده اند.  صادر  افغانستان  وضعیت 
شاخه  القاعده،  مانند  تروریستی  گروه های  تهدید  از 
خراسان داعش و گروه های وابسته  به  آن ها اشاره شده 
است که در افغانستان حضور گسترده و فعال دارند. 
بربنیاد مفاد این قطع نامه، گروه های تروریستی نه تنها 
تهدیدی برای افغانستان  شمرده می شوند، بلکه منطقه 
را نیز تهدید می کنند. در این قطع نامه آمده است که 
این گروه ها تالش دارند صلح و ثبات در افغانستان را 

محو و نابود کنند. 
که  است  شده  داده  تذکره  همچنان  قطع نامه  در 
هیچ  توسط  امن  پناهگاه  به عنوان  نباید  افغانستان 
این سازمان،  به گفته  استفاده شود.  تروریستی  گروه 
تا  افراد مساعد شود  یا  برای سازمان ها  نباید فرصتی 
با استفاده از آن، برنامه ریزی کنند و تهدیدی را برای 
منطقه به وجود آورند. طبق این قطع نامه، به گروه های 
تروریستی نباید اجازه داده شود که زمینه های تأمین 
در  کنند.  فراهم  را  خود  افراد  برای  آموزش  و  مالی 
این قطع نامه از طالبان نیز خواسته شده که گام های 
به ویژه  تروریستی،  سازمان های  همه  علیه  مشخصی 
وابسته  و سایر گروه های  القاعده، گروه داعش  شبکه 

در  آلمان  نماینده  لیندارتس،  انتجی  دیگر،  سوی  از 
سازمان ملل متحد، به عنوان تسهیل کننده این نشست 
برای  فراخوان صریح  »این قطع نامه یک  است:  گفته 
احترام گذاشتن، حفاظت و رعایت حقوق بشر، تشکیل 
پیام  با تروریسم است.  یک حکومت فراگیر و مبارزه 
آشکار این قطع نامه این است که بدون ]رعایت حقوق 
رسمیت  به  و  نمی شود  عادی  رابطه ها  زنان[  و  بشر 
شناخته نمی شوید. تعامل با طالبان بر اساس ارزش ها، 

محدود باقی می ماند.«
در  بشر  حقوق  نقض  از  سازمان  این  قطع نامه  در 
عمیق  نگرانی  ابراز  طالبان،  حاکمیت  زیر  افغانستان 
شده است. در این قطع نامه گفته شده که خشونت علیه 
زنان و اقلیت ها همچنان جریان دارد. بر بنیاد مواد این 
قطع نامه، آزادی های اساسی شهروندان از سوی طالبان 
اعضای  فزاینده ای محدود می شود.  به طور  و  سرکوب 
این نشست تأکید کرده اند که طالبان در تصمیم شان 
و  متوسطه  مکتب های  بازگشایی  عدم  بر  مبنی 
و  سیاست ها  و  کنند  نظر  تجدید  دخترانه  لیسه های 
را  زنان  آزادی  و  بشر  شیوه های محدودکننده حقوق 
کنار بگذارند؛ امری که برای طالبان »خط سرخ« است 
و در بیش از ۱5 ماه گذشته اجازه نداده اند درب مکاتب 

به روی دختران باز شود.
در این قطعنامه همچنان تأکید شده است که عامالن 
آزارواذیت و حمله بر روزنامه نگاران، مطابق قوانین ملی 
و بین المللی به دست عدالت سپرده شوند و تضمینی 
برای احترام گذاشتن به آزادی عقیده و بیان و آزادی 
طالبان  که  است  حالی  در  این  شود.  داده  رسانه ها 
همواره از تأمین امنیت جانی و کاری خبرنگاران خبر 
داده و تذکر داده اند که به آزادی بیان احترام دارند؛ 
اما در بیش از یک سال گذشته همواره از بازداشت، 
گزارش  خبرنگاران  با  گروه  این  بدرفتاری  و  شکنجه 
اطالعات  به  رسانه ها  و  خبرنگاران  دسترسی  و  شده 

به شدت کاهش یافته است. 
اعدام ها،  و  انتقام جویی ها  فراقانونی،  مجازات های   
ناپدید شدن و بازداشت اعضای پیشین نیروهای دفاعی 
و امنیتی افغانستان و سایر مقام های دولتی نیز در این 
قطع نامه نکوهش شده و سازمان ملل خواستار رعایت 
حقوق شهروندان افغانستان از سوی طالبان شده است. 
اعضای این سازمان تأکید کرده اند که طالبان باید به 

وریستی تا کشوری  از افزایش تهدیدات تر
»خطرناک« زیر سایه طالبان

قطع نامه سازمان ملل؛

امین کاوه

اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفتادوهفتمین نشست خود 
قطع نامه ای را نیز در مورد وضعیت افغانستان صادر کرده اند. در این قطع نامه 
از تهدید گروه های تروریستی مانند القاعده، شاخه خراسان داعش و گروه های 

وابسته  به  آن ها اشاره شده است که در افغانستان حضور گسترده و فعال 
دارند. بربنیاد مفاد این قطع نامه، گروه های تروریستی نه تنها تهدیدی برای 

افغانستان  شمرده می شوند، بلکه منطقه را نیز تهدید می کنند.
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دانشجویان ناامید و ظرفیت های سرگردان؛ 

سیاست مداران و لزوم 
گوش دادن به مردم

چـــرا  درس بخــوانیم؟ 

رهبران سیاسی و قومی در طول دو دهه گذشته  کانون 
توجه سیاست مداران دولتی و سفارت خانه های کشورهای 
جمهوری  ریاست  ارگ  بوده اند.  افغانستان  در  خارجی 
برای  پیوسته  غنی،  اشرف  تا  کرزی  حامد  زمان  از 
مشروعیت سیاسی داخلی، دست به دامن این رهبران 
بود. کرزی و غنی از وجود رهبران قومی و سیاسی در 
بده و بستان های سیاسی و انتخاباتی سود می بردند و این 
چاپلوسان  و  فرهنگی«  »گاردهای  استخدام  از  رهبران 
از  چهره ها  این  می کردند.  کمایی  مشروعیت  درباری 
و ستایش  چاپلوسی  مورد  آن جا  تا  هواداران شان  سوی 
توصیف  در  جوانان  از  یکی  باری  که  می گرفتند  قرار 
نبوت  دروازه  اگر  بود،  گفته   دولتی  مخلوع  مقام  یک 
می شد.«  داده  پیامبری  وحی   ... »برای  نمی شد:  بسته 
و  سیاسی  قدرت  سکان دار  که  کسانی  دیگر  سوی  از 
در  رهبران  قومی  کارت  از  بوده اند،  دولتی  ثروت  منبع 
بازی های سیاسی و خرید و فروش آنان در بازار فسادآلود 
از  و رهبران سیاسی  استفاده می کردند  سیاست کشور 
مجبوریت مردم و شماری از فرهنگیان درباری به قول 
بازاریان »داو باالیی« می کردند. این امر هم مدیران دولتی 
همانا  که  اصلی شان  وظایف  از  را  هم سیاست مداران  و 
اجرای  و  طرح   و  قانونی  مجاری  از  مشروعیت  کسب 
برنامه های مهم توسعه  ای بود، دور نگه  می داشت. رهبران 
دولتی وقتی مشروعیت را از رهبران قومی می خریدند، 
به  جای پرداختن به وظایف اصلی شان، امکانات دولتی 
را چون مال شخصی برای تداوم قدرت خویش استفاده 
می  کردند. تداوم این سیاست، عالوه بر کنار زدن مردم، 
زدن  دور  و  سیاسی  قدرت  کردن  فاسد  برای  را  زمینه 
پیش  آن جا  تا  و  ساخت  فراهم  دموکراتیک  روندهای 
دموکرات  نیروهای  همه  برای  را  بساط کشور  که  رفت 
بنیادگرا  و  متحجر  گروه های  کرد.  توسعه  طلب جمع  و 
را به رغم تغییر نسلی و فصلی، بر کشور متنوع و متکثر 
حاکم ساخت که هیچ دگر اندیشی را بر نمی تابد و به نظم 
ادامه  قومی خویش  و  مذهبی  استبدادی  و  دیکتاتوری 

می دهد. 
در طول بیست سال گذشته، از رهبران دولتی و قومی 
ستایش های  بر  عالوه  است.  شده  یاد  فراوان  القاب  با 
این دو دسته، کسانی که در رأس  آن چنانی، هواداران 
توهم  و  نیرنگ  به  بیشتر  داشتند،  قرار  سیاسی  قدرت 
بودند،  از قدرت  بیرون  آنانی که در  شهرت داشته اند و 
برای نزدیک بودن با دستگاه به معامله گری و تن دادن 

همه ما به گونه  بی رحمانه  ای در یک ناامیدی فالکت بار 
فرو غلتیده ایم و در کوتاه مدت انرژی و توان بلند شدن 
مقدور به نظر نمی رسد. زمینه های گذار از حالت موجود 
و رسیدن به حالت مطلوب هم دیده نمی شود. در این 
میان اما هزاران دانشجوی افغانستان که به کشورهای 
مختلف جهان با انبوهی از دغدغه های فکری، تالش های 
و  دانش  با  تا  رفته اند  بزرگ  چالش های  و   مضاعف 
اندوخته های خود  از  و  برگشته  وطن  به  دوباره  بینش 
کنند،  استفاده  جامعه  تعالی  و  شگوفایی  راستای  در 
اکنون در ناامیدی مطلق به سر می برند و سرخورده گی 
و بی وطنی آن ها را به بن بست رسانیده است. ناامیدی و 
بی وطنی درد بزرگی  است که سلول های وجود آدم را 
همچون موریانه می خورد و نابودی می کند؛ تا جایی که 
ایوان تورگنیف، نویسنده نام آشنای روسی، باور داشت: 
شخص بی وطن صفر است و هیچ  چیزی ندارد؛ نه هنر، 
نه حقیقت و نه زنده گی. جهان وطنی، حرف پوچی  است.
اجتماعی   - سیاسی  سپهر  در  طالبان  مجدد  حضور 

این  است.  حکم فرما  دیگری  مطالبات  و  دیگری  جهان 
از زبان  رهبران سیاسی آن چه را خود دوست داشتند، 
درباریان خویش می شنیدند و آن را به خواست و سخن 
مردم تعمیم می دادند. با چنین فهمی از مطالبات مردم، 
باید به بینش سیاسی و مدیریت اجتماعی اکثریت رهبران 
سیاسی دو دهه گذشته شک کرد و گفت که این ها منافع 
و  و سودا  می دادند  ترجیح  منافع جمعی  بر  را  خویش 
دغدغه ای فراتر از دکان داری سیاسی نداشتند. از مردم در 
بازار سیاست به عنوان کاالی شخصی استفاده می کردند، 
فکر و راهبرد سیاسی برای سیاست ورزی و کسب قدرت 
سیاسی از طریق روندهای دموکراتیک نداشتند و بیشتر 
از هر کس دیگری به دموکراسی خیانت کردند. بنابراین، 
با نگاه کلی و گذرا به کارنامه های اکثریت سیاست مدارانی 
که دم ودستگاهی در فصل سیاسی حضور جامعه جهانی 
داشتند، می توان اذعان کرد که آن چه سپهر سیاست و 
میدان قدرت سیاسی افغانستان از آن تهی بود، مدیران 

دانشجویان  میان  در  که  مفرطی  ناامیدی  بر  عالوه 
کرده،  پیدا  شیوع  همه گیر  ویروسی  شبیه  افغانستان 
سرگردانی  و نبود یک دورنمای روشن برای آینده توان 
را از آن ها گرفته است. اکنون آن ها به موجودات مفلوکی 
در  ظرفیت های شان  و  انرژی  همه  که  شده اند  تبدیل 
مهاجرت،  بی وطنی،  می شود.  نگرانی صرف  و  تشویش 
و  آشفته  وضعیت  و  آینده  برای  روشن  دورنمای  نبود 
همه  کرده اند،  خلق  داخل  در  طالبان  که  اسف باری 
تاثیرات ویرانگری در ذهن و ضمیر دانشجویان گذاشته 
و  نظام مند  یادگیری الزم، پژوهش  این ها زمینه  است. 
تفکر عقل بنیاد را قدغن کرده اند. طالبان نه تنها درس و 
علم را در داخل سد شده ، بلکه وضعیت را چنان آشفته  
کرده اند که هیچ کسی نه در داخل و نه در بیرون حال 
خوش و انگیزه الزم نداشته باشد. طالبان همه را مریض 

کرده اند. 
دانشجویان  اکثر  تقریباً  پاکستان  و  ایران  هند،  در 
به  دست  تحصیل  جریان  در  مجبورند  بورس شده 
کارهای شاقه بزنند. مردم در داخل افغانستان که قباًل 
فرزندان شان را تمویل مالی می کردند، امروز به فقر مطلق 
رسیده اند. تمام دغدغه دانشجویان این شده است که به 
کمک هزینه ها  طالبان  کنند.  کمک  خود  خانواده های 
استادان  برای دانشجویان را حذف کرده و حتا معاش 
در حال تحصیل را تا حال اجرا نکرده اند. دانشجویانی از 
دوره های دکترا و ماستری هستند که روزانه تمام وقت 
دست به کارهای شاقه و بسیار سخت می زنند. آن ها در 
محیطی می کار می کنند که کار فقط کار نیست، بلکه 
است  هم  آشغال«  »افغانی  است.  هم  تحقیر  و  توهین 
در کشورهای  دیده می شوند.  پست هم  نگاه  یک  با  و 
منطقه کار فقط کار نیست؛ چیزهای دیگری نیز است 
آن  می آورد،  درد  به  را  آدم  استخوان های  تحملش  که 
 هم برای کسانی که در گذشته دارای جایگاه اجتماعی 
و سرمایه معنوی بودند و اکنون مجبورند همه چالش ها 

را به جان بخرند. 
از  بیرون  در  دانش آموخته  دانشجویان  آشفته  وضعیت 
افغانستان  به  غیر قابل جبران  و  مهلک  ضربه ای  کشور، 

به خواست های کوچک قومی و موقتی متهم می شدند. 
دست کم با تحلیل و نشانه شناسی، این سخنان در مورد 
از رهبران مصداق و عینیت داشته است.  هر دو دسته 
آن چه این سیاست مداران از تکنوکرات تا سنت گرا، در 
سیاست و قدرت نداشتند، ظرفیت فکری و دور اندیشی 
آن  برایند  که  بود  متحول  و  ناپایدار سیاسی  در جهان 
به دست  انسان  میلیون  از ۳۰  بیش  سپردن سرنوشت 
که  فرمان گسترانی  است.   وسطایی  قرون  فرمان روایان 
هیچ ارزشی را که استوار بر دانش مدرن و خرد باشد، 
نمی پذیرند و مدیریت کشور را گروگان گیری، ترساندن 
دیگران و خلق وحشت  گسترده تر و عمیق تر معنا کرده اند. 
تجربه سیاست بیست سال پسین به خوبی نشان می دهد 
خرد  و  نقد  هیچ گاه  چاپلوس ساالر  سیاسی  رهبران  که 
انتقادی را نپذیرفته ، از بیرون سیاست و قدرت به درون 
قدرت ننگریسته  و جامعه را به طور الزم نشناخته اند. آنان 
متوجه نشده اند که در دنیای بیرون از کاخ و خوان آنان، 

اندیشه  های مدرن  و  این جهانی  با دانش  افغانستان که 
دانشجویان  بازگشت  زمینه های  ندارند،  سازگاری  سر 
از  را  انگیزه  و  امید  و  گرفته  را  کشور  به  فارغ شده 
بخش  است.  کرده  سلب  تحصیل  حال  در  دانشجویان 
زیادی از دانشجویان فارغ شده با ظرفیت باال، مهارت های 
الزم و سواد کافی، اکنون در کشورهای منطقه  و جهان 
دست به کارهای شاقه می زنند. با وجود این، وضعیت 
بیشتر  افغانستان  همسایه های  و  منطقه  در کشورهای 
چالش زا و بحرانی است. این دانشجویان با چالش های 
زیادی دست و پنجه نرم کرده و امید و انگیزه در آن ها 
مرده است. امید آخرین سنگر زنده گی برای بقا و ادامه 
دادن و نیرویی  است که آدم را به پیش می برد و از نابود 
شدن نجات می دهد. برای همین مهم است که ساموئل 
اسمایلز، شاعر و نویسنده انگلیسی، باور داشت که امید 
می شوی،  نزدیک  آن  به  هرچه  است؛  خورشید  مانند 
آسمان  بر  امید  آفتاب  می شود.  کمتر  مشکالت  سایه 

دانشجویان افغانستان نمی تابد. 

هوشمند و دارنده بینش شهروند محور است. کنجکاوی، 
به  اندیشیدن  و  آینده نگری  اندیشه ورزی،  درست کاری، 
مهم ترین  از  سیاست،  دنیای  در  تحول  و  تغییر  چالش 
سازمان یافته  و  خرد ورز  سیاست مداران  ویژه گی های 
اعالم  با  سیاست مداران  این  دیگر  بار  که  اکنون  است. 
موجودیت جریان های تازه هر یکی از دیگری در قلمرو 
با  را  کهنه  طرح های  و  می گیرد  پیشی  مجازی  فضای 
روپوش های جدید عرضه می کند، نیاز است که کارنامه 
سیاسی گذشته و خرد سیاسی آنان به نقد و سنجش 
این  که  می شود  نگریسته  دیگر  بار  زیرا  شود؛  گرفته 
مدیران به  جای رفتن به سوی عقالنیت و تمرکز بر خرد 
دیگران، به دنبال چاپلوسان و اعالمیه نویسان ی هستند 
که برای آن ها »الیک و کامنت« جمع آوری می کردند. از 
اعالمیه نویسی ها و موضع گیری های این رهبران دانسته 
می شود که تجربه سقوط و آواره گی هم نتوانسته بوی 
قدرت و سیاست چاپلوس پروری را از دماغ آنان بیرون 
کند و هنوز هم دیده می شود که این ها از هیچ تالشی 
برای جذب و ترویج سیاست مزدور پرور در فضای مجازی 
باید  سقوط  دردناک  و  تلخ  تجربه  ورنه  نرفته اند،  فراتر 
برای  این سیاست مداران می آموختاند که یک رهبر  به 
شنیدن سخن دیگران هم وقت می گذارد، سخن انتقادی 
سخن  که  می کند  درک  و  نمی کند  تلقی  دشمنی  را 
و  مردم  سر  بر  بالیی  چه  جمهوریت  دوران  چاپلوسان 
این ها آورد. سیاست مداران کهنه کار با درک وضعیت باید 
به این هوش سیاسی و خود آگاهی سیاسی رسیده باشند 
که تشخیص دهند روی چه روابطی سرمایه گذاری کنند 

و از چه مشاوران و با چه ظرفیتی مشورت بگیرند. 
آن عده از رهبران سیاسی با هوش اند که از گذشته درس 
و  شایعات  که  باشند  فهمیده  باید  آن ها  باشند.  گرفته 
دروغ های شاخ دار درباریان هیچ بحرانی را مهار نمی کند 
رهبر  یک  نمی آورد.  جامعه  اوضاع  در  بهبودی  هیچ  و 
دارای بینش شهودی می داند کسی که از دیگران نزد او 
بدگویی می کند، از او نیز نزد  دیگران سخنی به گزاف و 

نادرست می گوید. 
سخن آخر این که اگر رهبران سیاسی در میدان سیاست 
را  فعال  دادن  ندهند، گوش  انتقادی گوش  به سخنان 
نیاموزند، تمرین نکنند و منطق، خرد، آینده نگری و فهم 
و درک از چالش و تغییر را برای خویش تعریف نتوانند، 
بهتر است بار دیگر فرصت سوزی نکنند و مردم را فریب 

ندهند.

زده و می زند. این ها بخشی از جامعه نخبه و با ظرفیت 
هستند که می توانستند سرعت تغییر و توسعه را شتاب 
ببخشند؛ اما حضور طالبان با سیاست های اندیوال بازی، 
با  دخالت  و  دشمنی  و  متخصص  نیروی  با  ضدیت 
نهادهای اکادمیک، این ظرفیت را به بحران تبدیل کرده 
و امید و انگیزه و تالش را از آن ها گرفته است. با حضور 
نامیمون و نامشروع طالبان در اریکه قدرت سیاسی، این 
دانشجویان بارها در خلوت خود می پرسند که برای چه 
و برای کی درس بخوانند؟ وقتی سند دکترا بگیرند و 
در  باشند  مجبور  و  باشد  گرگ ها  دست  به  وطن شان 
و  کنند  و ساختمان سازی  دیگر خشت پزی  کشورهای 
فرزندان و خانواده های شان در گرسنه گی به سر ببرند، 
درس و پژوهش چه دردی را دوا می کند. فراگیری دانش 
انگیزه الزم و  به  از همه  یادگیری پیش  برای  و تالش 
نیروی  به عنوان  دو  این  اگر  و  است  نیازمند  آرام  فکر 
کمک کننده نباشند، فرایند یادگیری با بن بست مواجه 

می شود. 
طالبان فضا را چنان تنگ  کرده اند که هزاران دانشجو، 
کشورهای  در  نویسنده  و  روزنامه نگار  پژوهشگر، 
بی شماری  با چالش های  آن ها  مانده اند.  معلق  متفاوت 
دست و پنجه نرم می کنند و به فکر یافتن سرپناه و غذا 
هستند. تاسف بارتر این که هیچ کسی نه از حال آن ها خبر 
دارد و نه برنامه ای برای بیرون رفت از وضعیت موجود 
امیدی  هیچ  که  طالبان  از  می کند.  خطور  ذهنش  در 
نیست؛ آن ها از یک  سو بانی وضعیت موجود ند و از سوی 
و  تحصیل کرده  و  جوان  نسل  با  دشمنی خاصی  دیگر 
باشند  باید  کسانی  و  نهادها  اما  دارند؛  کشور  با مهارت 
که دست دانشجویان افغانستان را بگیرند و برای ادامه 
دادن با آن ها کمک کنند. نباید ظرفیت های افغانستان 
سرگردان و بی برنامه انرژی های شان هدر برود. باید امید 
مردم  به  امید  باید  برگردد؛  افغانستان  دانشجویان  به 
افغانستان برگردد. ما هم مثل کشورهای دیگر و مردمان 
دیگر حق زنده گی داریم. باید پاسخی قانع کننده برای 
پیش »چرا درس بخوانیم؟« دانشجویان افغانستان پیدا 

شود.

آسو

نیما

در طول بیست سال گذشته، از رهبران دولتی و قومی با القاب فراوان 
یاد شده است. عالوه بر ستایش های آن چنانی، هواداران این دو دسته، 

کسانی که در رأس قدرت سیاسی قرار داشتند، بیشتر به نیرنگ و توهم 
شهرت داشته اند و آنانی که در بیرون از قدرت بودند، برای نزدیک بودن 
با دستگاه به معامله گری و تن دادن به خواست های کوچک قومی و موقتی 

متهم می شدند.
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مستوفیت غزنی 
مکلف است 900 میلیون 

افغانی گردآوری کند

تأیید  غزنی  در  معتبر  منابع  کسبه کاران.  روزانه 
می کنند که تعیین مالیه از مقدار فروش روزمره یک 
فرد درنظرداشت مصارف روزانه و قیمت خرید ، بیشتر 

در دستور کار طالبان بوده است.
روزنامه  به  غزنی،  شهر  در  دکان دار  محی الدین، 
بسیار  مالیه  رقم جمع آوری  »این  ۸صبح می گوید: 
لیست های  و  کتابچه  هیأت می آید  است.  ناعادالنه 
فروش را که دید، از روی همان، سال پر را محاسبه 
می کند و مقدار مالیه را تعیین می کند. در حالی که 
یک دکان دار عمده فروش اگر در یک روز ۳۰ هزار 
نیست که  معنا  این  به  باشد،  داشته  فروش  افغانی 
همه اش مفاد شده. دکان مصرف دارد، نرخ دالر تا 
و باال می رود و در آخر سال از مفاد ما را تیر، اگر 
سر به سر هم شویم، خوش هستیم. این قانون بیخی 
نو آمده که مقدار عاید کسی را پرسان نکنند و مالیه 

بگیرند.«
در همین حال، شماری از وکیالن صنفی در غزنی 
تأکید دارند که مالیه باید تنها بر مقدار درامد آنان 
را  سرمایه های شان  نصف  آن  غیر  در  و  شود  وضع 
طالبان به نام مالیه گردآوری خواهند کرد و بازرگانان 
حالت  به  را  خود  فعالیت های  شد  خواهند  مجبور 
تعلیق درآورند. یکی از وکیالن صنفی که نمی خواهد 
این گزارش درج شود، می گوید: »امسال  نامش در 
سالی بسیار سخت است. از یک طرف سیل و باران 
عاید  دیگر  طرف  از  و  کرد  نابود  را  مردم  حاصالت 
مردم پایین آمده، پول نیست تا مردم خرید کنند. 
مردم  به  است  دیگری  مالیه، یک ضربه  بردن  بلند 
عادی. اگر مالیه بلند برود، دکان دار مجبور است نرخ 
مواد را بلند ببرد و فشار باالی مردم زیاد می شود.« 

وکیالن صنفی تأکید دارند که با توجه به اوضاع بد 
کنترل  زیر  مالیاتی  اداره های  کشور،  در  اقتصادی 
طالبان باید پرداخت مالیات بر عواید امسال را معاف 
کنند.  او عالوه می کند: »امسال همین طبقه دهقان 
و باغ دار ما حتا یک افغانی هم عاید نداشتند. امسال 
دولت باید دست مردم را می گرفت، اما او قسم نشد، 
گپ سرچپه شد. مالیه بلند می رود تا قیمت ها هم 

بلند برود و مردم غریب غریب تر شوند.«
از دکان داران و کسبه کاران  از سوی دیگر، شماری 
در شهر غزنی شکایت دارند که طالبان برای پرداخت 
مالیه تاریخ مکلفیت پرداخت را نیز محدود ساخته اند. 
به سخن آنان، بر بنیاد قوانین موجود، مالیه دهنده گان 
مکلفیت دارند تا پایان سال مالی، مالیات عواید خود 
را بپردازند؛ در غیر این صورت جریمه مالیاتی خواهند 
شد. آنان می افزایند که طالبان به دکان داران تنها یک 
هفته مهلت تعیین می کنند تا مالیه را بپردازند و در 
صورت تأخیر، دکان های شان را مهروالک می کنند. 

طالبان نه تنها در غزنی، بلکه در والیت های دیگر نیز 
بر مالیه دهنده گان فشار می آورند تا مالیه وضع شده 
بر عواید را هرچه زودتر بپردازند. افراد طالبان چندی 
پیش بازار صرافی در والیت زابل را برای مدتی پس از 
آن بستند که صرافان از پرداخت مالیه بلند به طالبان 
اجتناب ورزیده بودند. از افزایش مالیات بر عواید در 

والیت های دیگر کشور نیز گزارش شده است.

همزمان با گسترش فقر و ناداری در کشور و پایین 
ماه  در چند  درامد شهروندان، طالبان  آمدن سطح 
بلند بردن سطح عواید شان، میزان  پسین به هدف 
افزایش  چشم گیری  به گونه  را  مالیات  گردآوری 
داده اند. این امر سبب شده که اصناف مختلف کشور 
این فشار طالبان  به  به ویژه در والیت غزنی نسبت 
اعتراض کنند. مسووالن محلی طالبان در غزنی اما 
به شنیدن صدای اعتراض کسبه کاران حاضر نیستند. 
مالیه  وزارت  که  می کنند  تأیید  منابع  حال،  این  با 
 ۹۰۰ روان  سال  در  غزنی  مستوفیت  برای  طالبان 

میلیون افغانی هدف تعیین کرده است.
بازرگانان و کسبه کاران در غزنی می گویند که طالبان 
خالف قوانین مالیاتی کشور به مالیه دهنده گان تنها 
یک هفته مهلت می دهند تا مالیه خود را پرداخت 
مهروالک  را  دکان های شان  آن،  غیر  در  کنند، 
قوانین  مطابق  که  است  حالی  در  این  می کنند. 
مالیاتی کشور، اصناف مکلف اند در پایان سال مالی، 
مالیه عواید خود را بپردازند. طبق قوانین مالیاتی، در 
صورتی که کسبه کاران در پایان سال مالی موفق به 
مالیه نشوند، جریمه می شوند و می توانند  پرداخت 

مالیات عواید خود را در سال های بعدی بپردازند. 
که  دارند  تأکید  غزنی  در  کسبه کاران  و  بازرگانان 
میزان مالیات نسبت به سال های پیش در این والیت 
که  صورتی  در  و  است  یافته  افزایش  برابر  چندین 
طالبان در این باره تجدید نظر نکنند، آنان مجبورند 
فعالیت های بازرگانی خود را به حالت تعلیق درآورند. 
منابع محلی در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند 
را  بازرگانان  و  اصناف  بر  مالیات  وضع  طالبان  که 

به گونه چشم گیری افزایش داده اند.
در جریان هفته گذشته، نماینده گان اصناف در شهر 
غزنی با تشکیل جلسه  ای ، برگه درخواستی خود را 
عنوانی اداره سمع شکایت مقام والیت غزنی ترتیب 
این  در  اصناف  نماینده گان  داده  اند.  تحویل  و  کرده 
درخواستی، نگرانی جدی خود را نسبت به افزایش 
مالیات با مقام های محلی طالبان در غزنی در میان 
گذاشته  اند. طالبان اما حاضر نشده اند با نماینده گان 
می گویند  نماینده گان  این  کنند.  دیدار  اصناف  این 
که مقام های محلی طالبان در غزنی همچنان روی 
آنان  خواست  به  و  دارند  تأکید  مالیات  گردآوری 

بی اعتنایی می کنند.
یک منبع معتبر در مستوفیت غزنی با حفظ هویتش 
به روزنامه ۸صبح تأیید کرده است که وزارت مالیه 
 ۹۰۰ روان  سال  در  مستوفیت  این  برای  طالبان، 
میلیون افغانی هدف تعیین کرده است و طالبان برای 
تکمیل این هدف، فشار را بر مالیه دهنده گان افزایش 

داده اند.
تعیین  هیأت  ۸صبح،  روزنامه  یافته های  بر اساس 
مالیات طالبان، برای تعیین مقدار مالیات بر عواید، 
حسب  و  نمی گیرند  نظر  در  قانونی  را  راهکارهای 
در  می کنند.  تعیین  را  اصناف  مالیه  مقدار  دلخواه 
با  مالیه  میزان  تعیین  گذشته،  ماه  چهار  جریان 
میزان  است؛  از  گرفته  صورت  مختلفی  شیوه های 
فروش یک دکان دار تا مقدار سرمایه و مقدار درامد 

خویش خوری کرده اند. 
می کند:  عالوه  نجراب  ولسوالی  باشنده  این 
نام  خانه ها  بازسازی  لیست های  در  »طالبان 
جنگ جویان و افراد وابسته به خودشان را درج 
کرده اند؛ اما اسم افرادی مثل من که هیچ گونه 
لیست ها  در  نداشتم،  گروه  این  با  وابسته گی 
درج نشده است. فهرست هایی که تهیه شده، 
طالبان  فرماندهان  یا  جنگ جویان  تمامش 
به نحو ی  اما  نیست، غیرنظامیان هم هستند، 

با طالبان شناخت داشته اند.« 
که  است  دیگری  متضرر  شمس الرحمان، 
خانه اش در جریان جنگ های مسلحانه بیست 
تخریب  نجراب  ولسوالی  در  گذشته  سال 
خانه  اش  تخریب  دلیل  به  او  است.  شده 
نظامیان  و  طالبان  میان  نبردها  جریان  در 
آواره شده  پروان  به والیت  پیشین،  حکومت 
اکنون در گوشه ای  است. شمس الرحمان که 
صحبت  در  می برد،  سر  به  چاریکار  شهر  از 
در  طالبان  بی عدالتی  از  ۸صبح،  روزنامه  با 
خصوص تطبیق پروژه ساخت دوباره خانه های 
او  دارد.  شکایت  ولسوالی  این  در  رهایشی 
می گوید: »طالبان ادعا دارند که بیش از یک 
کرده اند،  شناسایی  را  تخریب شده  خانه    هزار 
را  لیست ها  این  چگونه  که  نیست  معلوم  اما 
پیش  کرده اند. خانه من که چند سال  تهیه 
در نتیجه جنگ های خود این گروه با نظامیان 
پیشین با خاک یک سان شد و کاماًل از بین 
نشده  خانه ها  بازسازی  فهرست  شامل  رفت، 
این  به  از چند سال  من  که  در حالی  است، 
 سو خانه ندارم و در خانه های کرایی در شهر 
چاریکار والیت پروان زنده گی می کنم. طالبان 
اما  از تطبیق عدالت سخن می زنند،  همیشه 

ادعای شان دروغ است.« 
باشنده گان  از  دیگر  شماری  این،  کنار  در   
کاپیسا نیز از عدم توازن و عدالت در تطبیق 
دارند.  انتقاد  والیت  این  انکشافی  پروژه های 
تگاب  ولسوالی های  باشنده گان  از  شماری 
باید  که  می گویند  کاپیسا  والیت  اله سای  و 
این  رهایشی  خانه های  بازسازی  در خصوص 
ولسوالی ها نیز که در پی نبردهای بیست سال 

گذشته تخریب شده اند، توجه شود.
تگاب  ولسوالی  ساکنان  از  یکی  شیرین آغا، 
روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  کاپیسا،  والیت 
می گوید: »طالبان و نهادهای امدادرسان نباید 
فراموش  هم  را  دیگر  جنگ زده  ولسوالی های 
کنند. ولسوالی های تگاب و اله سای بیشتر از 
هر جای دیگری گواه درگیری ها میان طالبان 
و نظامیان پیشین بودند. در این ولسوالی ها هم 
صدها خانه تخریب شد و باید بازسازی شوند.« 
مسووالن محلی طالبان در والیت کاپیسا با رد 
پروژه می گویند  این  ادعای خویش خوری در 
بازسازی  است  قرار  که  خانه هایی  همه  که 
به غیرنظامیان هستند و هیچ  شوند، مربوط 

نظامی ای در آن شامل نیست. 
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان 
گرفته  تصمیم  حالی  در  )اوچا(  متحد  ملل 
هزینه بازسازی خانه های رهایشی تخریب شده 
برعهده  را  کاپیسا  نجراب والیت  ولسوالی  در 
بگیرد که طالبان در بیست سال گذشته در 
این  اله سای  و  تگاب  نجراب،  ولسوالی های 
والیت حضور گسترده و فعال داشتند. در این 
مدت، این ولسوالی ها، بارها گواه درگیری های 
نیروهای  و  طالبان  جنگ جویان  میان  شدید 
آخرین  در  بودند.  پیشین  حکومت  نظامی 
حکومت  سقوط  روزهای  واپسین  در  و  مورد 
پیشین، ولسوالی نجراب برای بیش از یک ماه 
گواه درگیری  های شدید مسلحانه میان این دو 
کنار  در  درگیری ها  این  پی  در   بودند.  جناح 
تلفات جانی به طرف های درگیر جنگ، صدها 

خانه رهایشی نیز تخریب شده اند.

بشری  کمک های  هماهنگ کننده  دفتر 
برای  تا  دارد  نظر  در  متحد  ملل  سازمان 
که  رهایشی  خانه های  از  شماری  بازسازی 
در جریان نبردهای مسلحانه میان طالبان و 
پیشین در کاپیسا تخریب  نظامیان حکومت 
شده اند، کمک مالی کند. کمک مالی این نهاد 
برای بیش از یک هزار و ۲۰۰ خانه ویران شده، 
اما  کاپیسا  باشنده گان  است.  یافته  اختصاص 
بازسازی  بهانه  افراد طالبان به  ادعا دارند که 
کهنه  خانه های  آسیب دیده گان،  خانه های 
گفته  به  می کنند.  نوسازی  و  ترمیم  را  خود 
آنان، طالبان در فهرست آسیب دیده گان تنها 
نام های جنگ جویان و افراد وابسته به خود را 
در  طالبان  محلی  مسووالن  کرده اند.  شامل 
کاپیسا اما با رد ادعای خویش خوری در این 
قرار  که  پروژه، می گویند که همه خانه هایی 
است بازسازی شوند، مربوط غیرنظامیان است.
مسووالن  محلی طالبان در کاپیسا به تازه گی 
فهرستی را آماده ساخته اند که در آن شماری 
از خانه های ویران شده در ولسوالی نجراب این 
والیت درج است. حمداهلل شهیدزاده، رییس 
اداره مهاجرین و عودت کننده گان طالبان برای 
کاپیسا، توضیح می دهد که در جریان نبردها 
دست کم یک  هزار و ۲۹۳ خانه رهایشی تنها 
در ولسوالی نجراب این والیت تخریب شده اند. 
او می گوید: »از این  میان ۹55 منزل مسکونی 
به صورت  دیگر  خانه   ۳۳۸ و  کلی  به صورت 
تمام  فهرست  قباًل  و  تخریب شده اند  قسمی 
خانه های تخریب شده، از سوی ما آماده شده 

است.«
عودت کننده گان  و  مهاجرین  اداره  رییس 
برای  که  می کند  عالوه  کاپیسا  برای  طالبان 
و  میلیون  دو  حدود  خانه ها  این  بازسازی 
است.  نیاز  امریکایی  دالر   ۱۰۱ و  هزار   ۷۰۰
به سخن او، این خانه ها به کمک  مالی دفتر 
هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل 
متحد )اوچا( دوباره سازی می  شوند. حکمت اهلل 
شهید زاده تصریح می کند: »از میان یک هزار 
و ۲۹۳ خانه  تخریب شده، ۲۷۳ خانه از سوی 
دالر   ۶۹۷ و  هزار   ۷۶۹ هزینه  با  اوستا  نهاد 
امریکایی، ۳۴۱ خانه از سوی نهاد NAC به  
هزینه  ۹۸5 هزار و ۴۲۲ دالر امریکایی و ۳۴۱ 
خانه  دیگر از سوی نهاد PIN به هزینه  ۹۸۹ 
هزار و ۸۸۲ دالر امریکایی بازسازی می شود. 
صورت  اوچا  سوی  از  کمک  این  مجموع  در 
گرفته و این  پروژه را برای نهادهای نام برده به 

قرارداد سپرده است.«
باشنده گان محل اما می گویند که طالبان به 
به  وابسته  افراد  خانه های   بیشتر  بهانه،  این 
یکی  می کنند. مسعودخان،  بازسازی  را  خود 
باشنده گان ولسوالی نجراب والیت کاپیسا  از 
پیش  سال  دو  حدود  که  دارد  ادعا  او  است. 
خانه اش در جریان درگیری  های مسلحانه میان 
تخریب  پیشین  حکومت  نیروهای  و  طالبان 
در  اکنون  طالبان  او،  گفته  به  است.  شده 
جریان تهیه فهرست آسیب دیده گان، خانه او 
را شامل نساخته اند. این فرد متضرر می افزاید: 
روزهای  آخرین  در  و  پیش  سال  دو  »حدود 
سقوط حکومت پیشین که جنگ شدید میان 
در  داشت،  وجود  پیشین  نظامیان  و  طالبان 
خانه من که با هزاران خون دل آن را ساخته 
آن  از  پس  و  گرفتند  سنگر  طالبان  بودم، 
چندین راکت برخورد کرد و حدود ۹۰ درصد 
از خانه ام را تخریب کرد. پس از آن من فقط 
یک اتاق را با پول قرض کمی بازسازی کردم 
حاال  اما  کنیم،  پیدا  نجات  بی سرپناهی  از  تا 
ساخته  تخریب شده  خانه های  است  قرار  که 
شوند، منزل مرا طالبان در فهرست های شان 
می سازد  خاطرنشان  مسعود  نکرده اند.«  درج 
ترتیب شده،  فهرست های  در  طالبان  که 

رییس اداره مهاجرین و عودت کننده گان طالبان برای کاپیسا عالوه می کند که برای 
بازسازی این خانه ها حدود دو میلیون و 700 هزار و 101 دالر امریکایی نیاز است.

فشار طالبان بر کسبه کاران؛
بازسازی خانه های ویران شده در نجراب؛

طالبان به خویش خوری متهم اند

8صبح، کاپیسا

8صبح، غزنی
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انارشیزم در جامعه جلوگیری کرد. 
در عصر حاضر هیچ سرزمینی به استثنای »افغانستان« 
بدون قانون اداره و کنترل نمی شود؛ با در نظر داشت 
این که طالبان از رأس تا قاعده نماینده فرهنگ بدوی و 
قبیلوی اند و با قانون و قانون پذیری کاماًل بیگانه و سر 
ستیز دارند، پس می توان نظام بی قانون بودن این گروه 

را از استثناهای تاریخ بشر محسوب کرد.
 

ج: قومی بودن
یکی از ویژه گی های برجسته رژیم طالبان قومی بودن 
اینکه رهبری و سخنگویان این  با توجه به  آن است. 
انکار کرده و می کنند و  گروه همیشه این واقعیت را 
را سر  اتحاد  و  فریبنده دین و شریعت، وحدت  شعار 
از  شدیدتر  و  بدتر  مردمی شان  رویکرد  اما  می دهند؛ 
سلف شان، عبدالرحمن خان، است و در دیگرستیزی 

روی گل محمد مهمند را سیاه تر و قبیح تر کرده اند. 
بربری و بدوی  قاعده همه مسئوالن رژیم  تا  از رأس 
طالبان متعلق به یک قوم و گروه می باشد و در عین 
به  خود شان  گروهی  و  تک گرایی  حکومت  در  حال 
شدت تصفیه قومی و برکنار کردن کارمندان بلندرتبه 
و پایین رتبه سایر اقوام جریان دارد و پشتون و طالب 

بودن به عوض شایسته گی و توانایی تبدیل به معیار 
اداره های حکومت »امارت اسالمی« شان  استخدام در 
در  فاشیستی شان  رفتار  دیگر،  طرف  از  است؛  شده 
مقابل زبان فارسی و حذف و پایین کشیدن تابلوی های 
مشاهیر، شعرا و دانشمندان فارسی زبان از دیوارهای 
دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل و برای چندمین 
بار شکستن سنگ مقبره قهرمان ملی در پنجشیر و 
توهین کردن به بزرگان سایر اقوام، همه نشان دهنده 

قومی بودن رژیم این گروه در افغانستان است.
 

د: بی سوادی و جهالت مسووالن
گروه  این  رژیم  ویژه گی  مصیبت آورترین  و  بارزترین 
جهل اکثریت قاطع رهبری و مسووالن شان نسبت به 
علوم عصری و حتی شرعی است. اکثر رهبران، وزیران، 
تشکیل  کسانی   را  گروه  این  ولسوال های  و  والی ها 
می دهند که اندک سواد ابتدایی خواندن و نوشتن را 
و موضوع  اجرای کوچک ترین مسأله  در  و حتا  دارند 
اداری در اداره های حکومتی به مشکل برمی خورند و 
در رسیده گی کردن به مشکالت اداری مردم ناتوان اند 
را  به موقع  و  درست  رسیده گی  توانایی  و  ظرفیت  و 
ندارند؛ در چنین حالتی، مردم در رسیده گی کاری و 

اداری شان در سردرگمی بسر می برند.
جهل همراه با تدین و زهد خشک طالبان در جامعه 
افغانستان مصیبت بار است و چه بسا این که هر خواست 
اسالمی  و  دینی  را  خویش  خودخواهانه  و  جاهالنه 
می پندارند و  مردم را به پذیرش و به انجام آن با زور 

خود  آن چه  موارد  در  هم  و  می سازند  مجبور  سالح 
حکومت داری می گویند، برای مردم و شهروندان درد 
سر ساز شده است و در بسا موارد به عوض حل و مرفوع 
کردن ضرورت و نیازهای مردم، برعکس ناآگاهی گروه 
افزوده  بر مشکل شهروندان  تا  طالبان سبب می شود 

شود.
جهل، تحجر و دگم اندیشی و انعطاف ناپذیری آمیخته 
پشتون  سنتی  جامعه ی  قبیله ای  و  بدوی  فرهنگ  با 
بن مایه اصلی این گروه می باشد و با حاکم شدن شان 
در کابل سبب بدبختی و درد و رنج بی شماری برای 

ملت و جامعه  ماتم زده افغانستان شده است.
 

ه: بدگمانی به دیگران
گروه  وسطایی  قرون  رژیم  مشخصات  از  دیگر  یکی 
طالبان بدگمانی نسبت به غیرخودی ها و سایر مردمی 
این  نیستند.  همراه  و  همفکر  گروه  این  با  که  است 
گروه با تقسیمات خودی و غیرخودی و  دید سیاه و 
سفید، افغانستان را تبدیل به زندان کرده است که با 
کوچک ترین تردید و سوءظن، ده ها انسان بی گناه را به 

کام مرگ می کشاند.
با توجه به بدگمانی این گروه، در حال حاضر زندان های 
مردمان  ویژه  به  بی گناه،  آدم های  از  پر  افغانستان 
بی  که  است  پنجشیر  و  شمالی  ساکن  تاجیک تبارِ 
هیچ دلیل موجه و منطقی ای توسط افراد و مسووالن 
گروه طالبان گرفتار و زندانی شده اند و بدون هیچ گونه 
در  را  آنان  زندانی ها،  سرنوشت  به  نسبت  پاسخ گویی 
شرایط وخیم و حالت نامعلومی قرار داده و بر خالف 
انسانی  ارزش های  و  و حدیث  قرآن  تمامی دستورات 
انسان سلب آزدی و حیات  از ده ها  و حقوق بشری 

کرده اند.
 

و: تعامل غیرانسانی با اسیران و مخالفان
این  طالبان  متحجر  گروه  ویژه گی های  از  دیگر  یکی 
در  جنگی  اسیران  و  سیاسی  مخالفان  با  که  است 
به گونه ای  هستند،  هم وطن شان   و  مسلمان  حالی که 
برخورد می کنند که درنده گان وحشی در برابر حیوانات 

جنگل نمی کنند. 
کسانی که از زندان های این گروه رها شده اند، از تعذیب 
و شکنجه و زجرکشی زندانیان حکایت هایی می کنند 
که مو بر بدن راست می شود و گوش و هوش انسان 
توانایی شنیدن آن ها را ندارد. شاک دادن زندانیان با 
وسایل برقی، از پا آویزان نمودن، لت و کوب با کیبل های 
روز  سه  و  روز  دو  الی  متوالی  ساعت های  آهنین، 
بی خواب کردن، بیرون کشیدن ناخن های دست و پای، 
َکندن گوشت بدن با انبر و غیره از شکنجه هایی است 

که در زندان های طالبان انجام می شود. 
بسا زندانیان پس از رهایی عقیم و به اختالالت عصبی و 
معلولیت های متنوع گرفتار شده اند که حتا در مواردی 

به مرگ آن ها انجامیده است. 
آزادی  شعار  کابل  جاده های  در  که  زنانی  و  دختران 
و  زندانی  را  خود شان  اینکه  از  عالوه  می دهند،  سر 
توهین و تحقیر می کنند، در بسا موارد برادر، شوهر یا 
پدرهای شان را به زندان می افکنند و خطاب به  آن ها 

می گویند: شما غیرت، ایمان و وجدان دارید؟ 
فراتر از این که طالبان پروژه سازمان های استخباراتی 
بزرگ  قدرت های  دست  ابزار  و  است  منطقه 
بین المللی اند، کم سوادی و کج فهمی این گروه نسبت به 
شریعت اسالمی باعث شده است تا اصول و ارزش های 
بگیرند  اشتباه  به  قبیلوی  زنده گی  سبک  با  را  دینی 
و فهم شان از دین را درست و فهم دیگران را اشتباه 

بخوانند.

بر  طالبان  رژیم  دوباره  تسلط  از  ماه  دو  و  سال  یک 
را  کارهایی  مدت  این  در  آنان  و  می گذرد  افغانستان 
انجام داده اند که زنده گی را بر مردم افغانستان تلخ کرده  
است؛ از چگونه گی شکل دادن حکومت و انحصارگرایی 
مطلق تا مانع شدن دختران از رفتن به مکتب و وضع 

محدودیت ها برای دانش جویان در دانشگاه ها. 
هر آبی را سرچشمه ای و هر شاخچه  را ریشه ای هست؛ 
با توجه به این که اعمال و رفتار طالبان ناشی از نوعیت 
رژیمی می شود که خود آن را در افغانستان ایجاد کرده 
بدین  می گیرند،  متعهد  را  خویشتن  آن  به  نسبت  و 
محلوظ آنچه ایجاب می کند این است که ویژگی های 
رژیم حاکم طالبان در افغانستان با توجه به عملکرد یک 
سال و دو ماهه شان بررسی شود. در این نوشتار به گونه 
واضح به ویژه گی های رژیم این گروه پرداخته می شود. 
و  بدویت  فرهنگ  با  آمیخته  و  قومی  گروه  طالبان 
سیاسی،  و  فرهنگی  کثرت گرایی  با  که  اند  قبیله ای 
مدرن، سر  انسانی عصر  ارزش های  و  فرهنگ شهری 
ستیز دارند. این گروه نماینده  فرهنگ بدوی و سنتی 
جامعه عقب مانده قبیله ای اند تا نماینده فرهنگ شهری 

و انسانی. 
طالبان با بینش منحط و بسته و در عین حال، فهم 
ناقص از دین و آموزه های شریعت اسالمی، افغانستان 
تا  می خواهند  همه  از  و  کرده اند  تبدیل  زندان  به  را 
ذهن، فکر، فرهنگ، رفتار، کردار و سر و صورت شان را 

با آن چه این ها حق می پندارند، آراسته بسازند. 
رژیم طالبان قومی ولی با چتر دین و دینداری »دین 
ماه  دو  و  سال  یک  در  بدویت«  خشن  و  ناشناخته  
گذشته، خالف روح دین و تعالیم عقالنی دینی، مکاتب 
دخترانه را بسته اند و مساجد و عبادتگاه ها را مبدل به 
استادان  اخراج  با  و  کرده اند  افراط گرایی  تبلیغ  مراکز 
چیزفهم و روشن فکر از مراکز اکادمیک، دانشگاه ها را 

خالی از فکر و اندیشه کرده اند. 
این گروه در دروغ گویی و خاک پاشی در چشم ملت و 
مردم روی ابلیس را سفید و دست شیطان را از پشت 
میلیون  بسته های  هفته وار  که  حالی  در  است؛  بسته 
مبلغان  ولی  می کنند،  دریافت  را  امریکایی ها  دالری 
و سخنگویان شان در رسانه های شنیداری و دیداری، 
امریکا را دشمن شکست خورده خطاب می کنند و خود 

را مجاهدین فاتح میدان. 
 

برجسته ترین ویژگی های رژیم گروه طالبان
الف: نامشروع بودن

علوم سیاسی، که سابقه ۲۰ سال  استاد  اندروهیوود، 
تدریس در دانشگاه های انگلستان را دارد، مشروعیت 
را به معنای اعالم قانونی بودن و در معنای گسترده، بر 
حق بودن معنا می کند و می گوید که این مشروعیت 
است که به یک نظم و یا فرمان خصلت اقتدار یا الزام را 

می دهد، و قدرت را به اقتدار تبدیل می کند.
رایج  تعریف  شناخته شده ترین  اما  حاضر،  عصر  در 
کرده  بیان  وبر  که  ماکس  است  تعریفی  مشروعیت، 
مظهر  مشروعیت،  که  است  باور  این  به  وی  است. 
جامعه  افراد  نزد  حاکم  قدرت   ذهنی ـ درونی  پذیرش 
برای  این که حاکم  لذا مفهوم مشروعیت یعنی  است؛ 
اعمال قدرت چه مجوزی دارد و مردم برای اطاعت و 
پیروی از حاکم چه توجیه عقلی و یا هم شرعی ارائه 
می دهد؟  حاکم بر چه مبنایی حق حاکمیت و اعمال 
قدرت سیاسی پیدا کرده و از کدامین منبع مشروعیت 

کسب کرده است؟ 
به همین دلیل مسأله مشروعیت یابی نظام های سیاسی 
نظام های  و  حکومت ها  برای  تاریخ  ادوار  همه  در 

بوده  اهمیت  حایز  دینی(  غیر  یا  )دینی  فرمانروایی 
غیرمشروع  و  غاصب  حکومت های  که  طوری  است؛ 
همانند رژیم طالبان نیز همواره در تالش بوده اند تا به 
نوعی حاکمیت شان را از مشروعیت کاذب و دروغین 
را  نامشروع شان  سلطه  و  بیارایند  مردم  عامه   نظر  در 

مشروع جلوه دهند. 
آن  به  نظام شان  مشروعیت  بحث  در  طالبان  آن چه 
بر  غلبه«  و  زور   ، »استیال  نظریه  تمسک  می جویند، 
جسمی  قدرت  که  کسانی  یعنی  است.  قدرت  مراکز 
روانی بیش تری دارند، حق خواهند  و  بدنی  نیروی  و 
داشت بر جامعه حکومت کنند و نیازی هم به رأی و 
رضایت مردم ندارند. این نظریه از طرف بعضی علمای 
اسالمی در یک وقت معین مطابق خواست زمامداران، 
خالف شرع و دین و نیز خالف عقل، وجدان بشری و 
ارزش های انسانی طرح شده است و دلیل شرعی هم 

در تقویت این دیدگاه ارایه نشده است.
به قول دکتر حسین بشریه، این طیف از علما نقشی 
به جز از استحکام بخشیدن پایه های قدرت پادشاهان 
نه  طالبان  گروه  رژیم  بنابراین،  ندارند؛  نداشتند/ 
مشروعیت مردمی دارد و نه هم مشروعیت شرعی و 

دینی.

 ب: عدم موجودیت قانون
بشری،  اجتماع  نظم  و  حیات  برای  قانون  موجودیت 
وظیفه ا ی  قانون،  است.  ناپذیر  انکار  و  مسلم  امر  یک 
جز برقراری نظم و تأمین عدالت در اجتماع را ندارد 
قانون می توان عدالت را پاس داشت  و در موجودیت 
زمامداران  انحصار و خودکامه گی  استبداد،  از ظلم،  و 
بیمار، متعصب، خشونت پیشه و قبیله گرا جلوگیری کرد 
و به مظلومان و محرومان پناه گاه داد و از رشد ظلم و 

وعیت ملی  از عدم مشر
و بین المللی تا بی سوادی 

مقامات و کارمندان

ویژه گی های رژیم طالبان؛

یکی از ویژه گی های برجسته 
رژیم طالبان قومی بودن 

آن است. با توجه به اینکه 
رهبری و سخنگویان این 

گروه همیشه این واقعیت 
را انکار کرده و می کنند 
و شعار فریبنده دین و 

شریعت، وحدت و اتحاد را 
سر می دهند؛ اما رویکرد 

مردمی شان بدتر و شدیدتر 
از سلف شان، عبدالرحمن 

خان، است و در دیگرستیزی 
روی گل محمد مهمند را 

سیاه تر و قبیح تر کرده اند.

اندروهیوود، استاد علوم سیاسی، که سابقه 20 سال تدریس در دانشگاه های انگلستان را 
دارد، مشروعیت را به معنای اعالم قانونی بودن و در معنای گسترده، بر حق بودن معنا می کند و 
می گوید که این مشروعیت است که به یک نظم و یا فرمان خصلت اقتدار یا الزام را می دهد، و 

قدرت را به اقتدار تبدیل می کند.
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بعد از آمدن طالب ها، 
صد ها استاد دانشگاه که 
اغلب شان آگاهی متفاوت 

از مال های مساجد در 
مورد اسالم، جامعه و طرز 

زنده گی داشتند، فرار 
کردند و باقی مانده هم در 

تالش فرار ند . این وضعیت 
باعث خراب شدن کمیت و 
کیفیت تحصیالت عالی در 

کشور شده است.

ورزش

۸صبح، لوگر: مسووالن فدراسیون ووشو می گویند 
که نخستین دور مسابقات راه یابی به تیم ملی ووشو 
والیت  در  کشور  والیت  از ۲۲  ورزشکار  میان ۱۲۷ 

لوگر امروز پایان یافت.
عقرب،   ۲۰ جمعه،  روز  ووشو  فدراسیون  مسووالن 
می گویند که این رقابت ها روز چهارشنبه هفته جاری 
در شهر پل علم، مرکز والیت لوگر، آغاز شده و پس از 
سه روز رقابت میان جوانان و نوجوانان در دو بخش 

»ساندا و تالو« امروز پایان یافت.
به گفته مسووالن، مسابقات ذکر شده انتخابی بوده 
که والیت لوگر با کسب چهار مدال طال و دو مدال 
نقره قهرمان، والیت تخار با کسب چهار مدال طال و 
یک مدال نقره نایب قهرمان و کابل با کسب سه مدال 

طال سوم شده است.
این رقابت ها میان ۱۲۷ ورزشکار از ۲۲ والیت کشور 
در رده های سنی جوانان و نوجوانان برگزار شده بود.

گفتنی است که این نخستین مسابقات راه یابی به تیم 
ملی ووشو بوده که در والیت لوگر برگزار شده است.

سال   ۱۴ زیر  فوتبال  ملی  تیم  کابل:  ۸صبح، 
چهارچوب  در  دیدارش  نخستین  در  افغانستان 
رقابت های قهرمانی مرکز آسیا )CAFA( توانست با 
نتیجه یک بر صفر در برابر تیم ملی ایران به پیروزی 

برسد.
این دیدار روز جمعه، ۲۰ عقرب، ساعت ۳:۳۰ عصر در 

ورزشگاه شهر حصار تاجیکستان برگزار شد.
برای  افغانستان  نونهاالن  ملی  تیم  که  است  گفتنی 
شرکت در رقابت های زیر ۱۴ سال مرکز آسیا، پس 
از چاشت روز دوشنبه هفته جاری، کابل را به مقصد 

دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، ترک کرد.
رده  در   )CAFA( آسیا  مرکز  قهرمانی  رقابت های 
عقرب   ۳۰ الی   ۲۰ تاریخ  از  سال،   ۱۴ زیر  سنی 
برگزار می شود و افغانستان به مصاف تیم های ایران، 

ترکمنستان، اوزبیکستان و تاجیکستان خواهد رفت.
بازی آینده افغانستان روز دوشنبه، ۲۳ عقرب، در برابر 
به  عصر  ساعت ۳:۳۰  ترکمنستان  فوتبال  ملی  تیم 

وقت کابل برگزار خواهد شد.

رقابت  راه یابی به تیم ملی 
ووشو؛ 

لوگر اول و تخار دوم شد

تیم ملی فوتبال زیر ۱۴ 
سال افغانستان در برابر 

ایران پیروز شد

گذشته،  سال  یک  در  طالب ها  رسیدن  قدرت  به 
بورسیه های  در  شدن  کاندیدا  از  را  افغان  جوانان 
فولبرایت و چونینگ در امریکا ، بریتانیا و ده ها کشور 
پیشرفته دیگر، به بورسیه های چوپانی و کارگری در 
شرق میانه رسانده است . چوپانی در صحرا های عرب 
و کوه های ترکیه عوض احساس ذلت و بد بختی، به 
خواب طالیی ما تبدیل شده است . قسمی به نظر 
می رسد که در این کشور به جز مالهای خاص و 
طالب، برای سایر مردم جای زنده گی ، تحصیل و کار 
نیست. اگر بخواهی در سرک ها و کوچه های کشور 
قدم بزنی، باید سر، صورت و سیرت مال را به اضافه 
اطاعت صد در صد شان داشته باشی. در غیر آن، باید 
این که  از  و عزم سفر.  و  بر کنی  به  لباس چوپانی 
مردم عام دیگر قادر نیستند مصارف زنده گی روزمره 
خود را تهیه کنند ، بنابراین مجبور می شوند خود را 
به آب و آتش بزنند و آماده هر کار در هر جای دنیا 

شوند؛ حتا اگر چوپانی و ساختمانی باشد. 
از چند روز بدین طرف در شهر کابل قصه چوپانی 
در بین مردم گرم شده است، بناًء برای حفظ تقدم 
و قرار گرفتن در صدر این فهرست، جوانان زیادی 
دور  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  اطراف  در  روزانه 
می زنند و تجمع بزرگی را ساخته اند . این وضعیت، 
کار و کاسبی دست فروشان و بوالنی پزان این حوالی 

را رونق داده است. 
دو روز پیش وقتی از دانشگاه به خانه می آمدم ، از 
پیش  روی ریاست قوای بشری در جوار مسجد شاه 
دوشمشیره گذشتم. دیدم که در حدود یک هزار تن 
در بیرون دروازه این اداره منتظر نوشتن نام خود 
فهرست چوپانی اند؛ ولی از طرف این اداره به مردم 
گفته می شود که هنوز ثبت نام عملی شروع نشده 
است. با این حال، جوانان از بام تا شام در اطراف 
خود  کشور  از  تا  دارند  امید  و  منتظرند  اداره  این 
به صحرا های سوزان دنبال چوپانی بروند و در این 
دنیای سر گردان صاحب لقمه نانی برای سیر کردن 

شکم های گرسنه خود شوند. 
ببینیم، دیده می شود که چند  به عقب  اگر کمی 
سال پیش هیچ کس حاضر نبود به کشورهای خلیج 
سلبریتی  حتا  زیرا  برود؛  چوپانی  برای  ترکیه  یا 
دشنام های رکیک، نجیب بروت، هم تجارت کوچکی 
باالخره  اسناد  نداشتن  دلیل  به  این که  تا  داشت 

مجبور به کار در جنگ شد. 
چوپانی در اکثر کشور های دنیا کاری نهایت دشوار 
و مشکل است. کسانی به چوپانی حاضر ند که هیچ 
از نعمت  امرار معاش ندارند و اکثراً  حرفه ای برای 
را  جوان هایی  من  اما  دیروز  محروم اند.  هم  سواد 
دیدم که اکثر فارغ مکتب ، لیسانس و ماستر بودند. 
در سال های قبل این گروپ افغان ها برای تحصیل ، 
تجارت ، تفریح و سیاحت به این کشور ها می رفتند؛ 
تحصیل،  عوض  به  طالبان،  برگشت  برکت  از  اما 
برای چوپانی به این کشور ها می روند. این وضعیت 
آینده خواهد  ما در سال های  بد بختی مردم  باعث 
و کار های  آماده چوپانی  ما  بود؛ چون ذهن جوان 
شاقه می شود. در این وضعیت، حتا زمانی که مکتب 
به کارهای شاقه در  دانشگاه می رویم، مجبوریم  و 

کشورهای دور و نزدیک فکر کنیم.
نسل جوان ما در بیست سال اخیر اکثر به خاطر 
تحصیالت عالی در پیش روی ادارات دولتی صف 
بلند  را  عالی خود  تا سویه تحصیالت  می کشیدند 
ببرند و به جوانان تحصیل کرده و آگاه زمان تبدیل 
شوند. با همه بدی هایی که جمهوریت زیر رهبری 
کرزی و غنی داشت، ولی در قسمت تعلیم و تربیت 
جوانان سرمایه گذاری های بزرگی را سر و صورت داده 
اول  وقتی حکومت  می کرد .  مردم کمک  به  و  بود 
تعداد  کشور  دانشگاه های  در  کرد،  سقوط  طالبان 
معدود استادانی بودند که اکثراً در سطح لیسانس 
و سویه بسیار پایین برای کدر بودن قرار داشتند. 
آن زمان من دانشجو بودم . در حکومت اول طالب ها 
یک استاد داشتیم که وقتی کتاب می نوشت، بعد از 
یک هفته »غلط نامه« بزرگ تر از کتاب چاپ می شد 
و بعد از چند هفته دیگر غلط نامه به چاپ می رسید. 
استاد خود را یک مثال گفتم، ولی صد های دیگر 
در دانشگاه ها بودند که سطح پایین تحصیالت شان 
باعث سر در گمی دانشجویان شده بود؛ زیرا کدر های 
زمان حزب دموکراتیک خلق در جریان جنگ های 
مجاهدین و به نوبه آمدن طالب ها، فرار کرده بودند 
و خالی بزرگی در پوهنتون ها به وجود آمده بود. 
دولتی  ادارات  در  فساد  پهلوی  در  اخیر  سال  در 
که حتا در بین استادان دانشگاه ها هم مروج شده 
سن  بورسیه   به  رفتن  برای  استادان  برخی  و  بود 
به  وقتی  و  بودند  از چهل ساخته  پایین تر  را  خود 

خواب شان  صنف  در  می رفتند،  عالی  تحصیالت 
می برد و کشور های میزبان دلیل خواب رفتن شان 
را در جریان درس پیدا کرده نمی توانستند و بعد 
از چندین سال متوجه شدند که سن این استادان 
تا حدی  باز هم  ولی  نمی کند،  تطابق  اسناد شان  با 
افغانستان صاحب کدر علمی حد اقل در بخش های 
مختلف شده بود. در عین حال، در کنار دانشگاه های 
به  را  نیکی  نام های  شخصی  دانشگاه های  دولتی، 
به  مختص  کدر های  هر کدام  و  بودند  گرفته  خود 
خود را داشتند. سویه استادان دانشگاه های شخصی 
شده  دولتی  دانشگاه های  از  بهتر  موارد  بعضی  در 
بود. همه امیدوار بودیم که روز به روز سطح تعلیم و 
تربیت جوانان کشور بلند برود و تغییرات بزرگی در 
آینده نزدیک برای داشتن یک نسل تحصیل کرده ، 
آگاه و تولید کننده داشته باشیم تا در آینده نزدیک 
بفرستیم،  دیگر  به کشور های  تخنیکی  کار  نیروی 
بی خبر از این که روزی ما را به جز از چوپان و کارگر 
ساختمانی کسی قبول نمی کند و این وظایف هم در 

بال گنجشک بسته می شود. 
که  دانشگاه  استاد  صد ها  طالب ها،  آمدن  از  بعد 
اغلب شان آگاهی متفاوت از مال های مساجد در مورد 
اسالم، جامعه و طرز زنده گی داشتند، فرار کردند و 
باقی مانده هم در تالش فرار ند . این وضعیت باعث 
عالی در  و کیفیت تحصیالت  خراب شدن کمیت 
کشور شده است. این می تواند یک عامل عمده در 
افت عالقه دانشجویان به دانشگاه و برعکس افزایش 

تمرکز آنان بر کارهای شاقه مثل چوپانی باشد.
مشکالت  این  به  این که  عوض  طالب های  رژیم   
تالش  کند،  پیدا  آن  برای  حل  راه های  و  بپردازد 
می کند که چگونه کریدت های مضامین اسالمی را 

زیاد و مال امام برای شان استخدام کند.
اگر چه چوپان بودن در کشور خود سهم گرفتن فعال 
در تقویت اقتصاد ملی است، ولی چوپان فرستادن 
به کشور های دیگر جز شرم و ذلت چیزی دیگر با 
این  بزرگ تر  تصویر  یک  در  من  ترس  ندارد.  خود 
است که آهسته آهسته مکاتب و دانشگاه های بسته 
و جوانان ما برای چوپانی و کار در ساختمان ها به 
شاید  تجارت  این  فرستاده شوند .  دیگر  کشور های 
برای یک حکومت دیکتاتوری خوب باشد، ولی برای 

یک حکومت مردمی زهر است .

از بورسیه های فولبرایت و چونینگ 
به بورسیه های چوپانی 

یک سال سلطه طالبان؛

رهروان 
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نماینده گان سازمان ملل و مقام های روسیه در مورد قرارداد صادرات غالت دیدار کردند
پس از بروز نارضایتی روسیه از قرارداد صادرات غالت از بنادر اوکراین، شماری از مسووالن ارشد سازمان ملل متحد با هیأتی از 

مقام های روسیه دیدار و در این مورد گفت وگو کردند. 
مارتین گریفیتس، مسوول کمک های سازمان ملل متحد و ربکا گرینسپن، مقام ارشد تجاری این سازمان، روز جمعه، ۱۱ نوامبر 

با سرگئی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، در دفتر سازمان ملل در جینوای سویس دیدار کرده اند. 
در این دیدار با تأکید بر خطر بحران غذایی جهان، با روسیه در مورد عدم رضایتش از این توافق گفت وگو شده است. این دیدار 

هشت روز پیش از زمان پایان قرارداد صادرات غالت و  کود کیمیاوی از بنادر اوکراین انجام می شود.

تهدید جانی خبرنگاران در لندن؛ 
دیپلمات ارشد ایران به وزارت 

خارجه بریتانیا احضار شد

اقتصاد بریتانیا با شروع رکود طوالنی 
منقبض شده است

روسیه ورود ۲۰۰ شهروند 
امریکایی به شمول خواهر و 

برادران بایدن را ممنوع کرد

آلمان در سال گذشته ورود 
غیرقانونی مهاجران بیشتری 

را ثبت کرده است

خارجه  امور  وزارت  که  داده  گزارش  اسوشیتدپرس 
بریتانیا کاردار سفارت ایران در لندن را فراخوانده تا از 
سپاه  توسط  لندن  در  خبرنگاران  تهدید  مورد  در   وی  

 پاسداران ایران سوال کند.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز جمعه، ۱۱ نوامبر، مهدی 
حسینی متین، کاردار سفارت ایران در لندن را احضار 

کرده است.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، در سال های اخیر 
روزنامه نگاران  از  تعدادی  با  لندن  متروپولیتن  پولیس 
مستقر در بریتانیا تماس گرفته ؛ زیرا اطالعات موثقی در 

مورد تهدید جان آن ها دریافت کرده است.
در همین حال، اوایل هفته گذشته شبکه خبری ایران 
انترنشنال در بریتانیا نیز از تهدید قریب الوقوع به جان 
دو تن از خبرنگارانش به پولیس خبر داده و  گفته که 

کار سپاه پاسداران ایران است.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، مهدی حسینی 
کرده  احضار  را  لندن  در  ایران  سفارت  کاردار  متین، 
ارعاب  و  تهدید جانی  بریتانیا  که  بدهد  او  تذکر  به  تا 
زنده گی  بریتانیا  در  که  را  فردی  هر  یا  روزنامه نگاران 

می کند، تحمل نخواهد کرد.
احضار  مورد  در  کنون  تا  ایران  خارجه  امور  وزارت 
دیپلماتش از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا چیزی 

نگفته است.
روز گذشته رویترز گزارش داد که الهام افکاری به اتهام 
نیروهای  سوی  از  انترنشنال  ایران  شبکه  با  همکاری 

امنیتی ایران بازداشت شده است.

اقتصاد بریتانیا در ربع سوم سال جاری میالدی که 
آغاز یک بحران اقتصادی طوالنی مدت دانسته شده، 

منقبض شده است.
است  داده  گزارش  نوامبر،   ۱۱ جمعه،  روز  روریترز 
که انقباض اقتصادی بریتانیا چالشی را برای جرمی 
این کشور، در حالی خلق کرده  هانت، وزیر دارایی 
است که وی آماده افزایش مالیات و کاهش هزینه ها 

در هفته آینده شده است.
داده های رسمی نشان داده است که تولید اقتصادی 
بریتانیا در ربع سوم سال جاری ۰.۲ درصد کاهش 

یافته است.
تولید  کاهش  اولین  این  که  گفته اند  کارشناسان 
از شیوع کوید-۱۹ در  بریتانیا پس  ناخالص داخلی 

سال ۲۰۲۱ هست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان تنها کشور گروه جی -۷ که 
تاکنون نتوانسته از رکود کرونا بهبود پیدا کند، در 
قرار  از همه گیری  پیش  اندازه  از  کمتر  حال حاضر 

دولت روسیه به تازه گی ورود ۲۰۰ شهروند امریکایی به 
خاک کشورش را ممنوع کرده است.

خبرگزاری تاس به نقل از وزارت امور خارجه روسیه 
روز جمعه، ۱۱ نوامبر، گزارش داده است که خواهر و 
دو برادر جو بایدن، رییس جمهور امریکا، کارین ژان 
پیر، سخنگوی کاخ سفید و پل پلوسی، همسر نانسی 
پلوسی رییس مجلس نماینده گان امریکا مشمول این 

۲۰۰ نفر تحریم شده هستند.
و  تالفی جویانه  را  اقدام  این  بیانیه ای  در  وزارت  این 
واکنشی به تحریم های امریکا بر شهروندان و نهادهای 

روسی عنوان کرده  است.
نیروهای  فرمانده  کاولی،  کریستوفر  این،  بر  افزون 
امریکایی در اروپا و فرمانده عالی متحدان اروپا، چهار 
معاون وزیر دفاع امریکا و دب هالند، وزیر داخله این 
کشور، نیز از جمله کسانی اند که ورود شان به روسیه 

ممنوع شده است.
روابط میان مسکو و واشنگتن بر سر جنگ اوکراین تیره 
شده است؛ زیرا امریکا تالش زیادی برای اکمال نظامی 

و مالی نیروهای اوکراینی علیه روسیه کرده است.

بربنیاد گزارش ها، شمار مهاجرانی که غیرقانونی وارد 
آلمان شده اند، در سال ۲۰۲۱ در تناسب با سال قبل از 

آن ۶۳ درصد افزایش داشته است.
روزنامه »بیلد« آلمان گزارش داده است که مسووالن 
در سال گذشته 5۷ هزار و ۶۳۷ مورد ورود غیرقانونی 
به آلمان را ثبت کرده اند که افزایش حدود ۶۳ درصدی 

را نسبت به سال قبلی  نشان می دهد.
باالترین  این  آلمان،  فدرال  پولیس  معلومات  براساس 

رقم از سال ۲۰۱۷ میالدی به بعد بوده است.
میالدی،  گذشته  سال  آگست  از  گزارش،  این  مطابق 
رقم ورود مهاجران به آلمان افزایش یافته است و این 
مهاجران با عبور از بالروس خود را به کشورهای شرق 

اتحادیه اروپا و سپس آلمان رسانده اند.
طبق این گزارش، حدود نیمی از افراد بدون مجوز که 
پولیس آلمان آن ها را در مرزها گرفتار کرده است، از 

عراق، افغانستان و سوریه بوده اند.
گفتنی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، 
شمار زیادی از شهروندان کشور با عبور از مسیرهای 
غیرقانونی و پرخطر خود را به ایران، ترکیه و کشورهای 

اروپایی رسانده اند.

دارد.
اندیشکده بنیاد »ریزولیشن« گفته است که اگرچه 
سقوط کمتر از آن چیزی بود که سرمایه گذاران از 
آن هراس داشتند؛ اما بریتانیا را در مسیر سریع ترین 
بازگشت به بحران اقتصادی اواسط دهه ۱۹۷۰ قرار 

داده است.
جیمز اسمیت، مدیر تحقیقات بنیاد ریزولیشن، گفته 
است که رقم ۰.۲ درصد، پس زمینه ای هشدار دهنده 
برای اعالم بودجه جدید به تاریخ ۱۷ نوامبر فراهم 

کرده است.
اسمیت گفته است: »نخست وزیر از پیش باید تعادلی 
بین قرار دادن مالیه عمومی بر روی یک بستر پایدار 

و ضربه زدن به خدمات عمومی ایجاد کند.«
که  کرد  اعالم  گذشته  هفته  انگلیس  مرکزی  بانک 
اقتصاد بریتانیا وارد رکودی خواهد شد که اگر نرخ 
افزایش  سرمایه گذاران  قیمت گذاری  اندازه  به  بهره 

یابد، تا دو سال دیگر همچنان طول خواهد کشید.

توسعه  بر  قزاقستان  رییس جمهور  گزارش ها،  بنیاد  بر 
روابط میان اعضای سازمان کشورهای ترک تاکید کرده و 
افزوده است که این همکاری باید به سطح جدیدی برسد.
داده  گزارش  نوامبر،  روز جمعه، ۱۱  آناتولی  خبرگزاری 
است که قاسم جومرت توقایف، رییس جمهور قزاقستان، 
این سخنان را در نهمین اجالس سران سازمان کشورهای 
به  ترک  تمدن  برای  جدید  »دوران  عنوان  تحت  ترک 

سوی توسعه و شکوفایی مشترک« بیان کرده است.
و  منطقه ای  مسایل  حل  در  باید  »ما  است:  افزوده  او 
تبدیل  مهم  قدرت  به  و  باشیم  داشته  مشارکت  جهانی 
شویم. ضروری است که برای غلبه بر تهدیدها با هم متحد 

پس از آن که عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، از 
یک سوء قصد جان سالم به در برد، اکنون مدعی است که 

باشیم.«
او با ارایه پیشنهاد احیای روابط در زمینه فناوری اطالعات 
میان کشورهای عضو سازمان گفته است: »در این زمینه، 
سازمان  دیجیتال سازی  مرکز  که  می کنم  پیشنهاد 
کشورهای ترک در پارک بین المللی هاب آستانه ایجاد 
شود. این تجارت امکان تهیه راه حل های دیجیتالی الزم 
را در منابع آب، امنیت اطالعات و سایر زمینه ها فراهم 

می کند.«
عضو  کشورهای  سران  اجالس  که  است  حالی  در  این 
به میزبانی شوکت میرضیایف،  سازمان دولت های ترک 
در  نوامبر،   ۱۱ جمعه،  روز  اوزبیکستان،  رییس جمهور 

سمرقند برگزار شد.
توسعه  زمینه های  در  کشورها  سران  اجالس  این  در 
تصمیم گیری  گمرک  و  حمل ونقل  بازرگانی،  اقتصادی، 

خواهند کرد.

دولت فعلی این کشور قصد کشتن او را داشته است.
عمران خان روز جمعه، ۱۱ نوامبر، این ادعا را در مصاحبه با 
دویچه وله آلمان مطرح کرده، ولی مدرکی ارایه نکرده است.
او افزوده است: »آن ها انتخابات را می دانند. نمی توانند رقابت 
کنند. بنابراین انگیزه آن ها این بود که مرا از سر راه بردارند. 
راه های دیگری را امتحان و سعی کردند مرا رد صالحیت 

کنند و پرونده های تروریسم را به من تحمیل کنند.«
به گفته خان، کسی یا نهادی که می خواهد او حذف شود، 

دولت فعلی است.
او همچنان گفته است که فرد متهم به سوءقصد بر او، یک 

متعصب مذهبی نبوده، بلکه یک تیرانداز آموزش دیده بوده 
است .

عمران خان همچنان گفته است که او هدف توطیه مشترک 
اسالم آباد و واشنگتن قرار گرفته و رأی عدم اعتمادی که 
چند ماه پیش او را از مقام نخست وزیری کنار زد، بخشی از 

این توطیه بوده است.
خان این اظهارات را در حالی مطرح کرده است که او به 
ایالت  نتیجه یک سوءقصد در وزیرآباد  نوامبر در  تاریخ ۳ 
پنجاب پاکستان، با ۱۴ تن از هوادارانش زخمی شد و اکنون 

در شفاخانه بستری است.

قزاقستان بر لزوم تحکیم همکاری میان اعضای سازمان کشورهای ترک تاکید کرد

عمران خان: دولت می خواست مرا بکشد


