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طالبان یک  نظامی  پیشن 
در قندهار را تا مرز کما 

شکنجه کرده اند
قندهار  در  محلی  منابع  قندهار:  ۸صبح، 
پولیس  منسوب  یک  طالبان  که  می گویند 
را  این  والیت  در  پیشین  حکومت  سرحدی 

بازداشت و شکنجه کرده اند.
منابع امروز )جمعه، ۲۶ حوت(، به روزنامه ۸صبح 
از شکنجه این نظامی  پیشین در منطقه ویش، 
از مربوطات ولسوالی اسپین بولدک قندهار خبر 

داده اند.
این پولیس سرحدی حکومت پیشین، شریف نام 
بازداشت  از سوی طالبان  پنج روز پیش  و  دارد 

شده بود.
منابع گفته اند که دستان و  سر این  نظامی  پیشین 

شکسته است و اکنون در کما به سر می برد.
طالبان پیکر نیمه جان وی را مقابل خانه اش رها 

کرده و  رفته اند.
گفته می شود که این نظامی پیشین پس از تسلط 

طالبان مشغول خیاطی بود.
نظامیان  شکنجه  از  که  نیست  نخستین بار  این 
از  پیش  می رسد؛  خبر  طالبان  سوی   از  پیشین 
این  چنینی در والیات  مختلف  نیز مواردی  این 

رخ داده است.
تفنگ داران ناشناس در بلخ یک جوان را کشتند و همسرش را 

زخمی کردند
۸صبح، بلخ: منابع محلی در والیت بلخ می گویند که تفنگ داران ناشناس یک جوان را در این 

والیت کشته اند.
این رویداد حوالی ساعت ۲:۰۰ پنج شنبه شب، ۲۵ حوت، در قریه خلیفه ولسوالی کشنده به 

وقوع پیوسته است.
در حمله تفنگ داران ناشناس همسر زیرعلم نادر، جوان کشته شده، نیز زخمی شده است. به 

گفته  منابع، این جوان به تازه گی از ایران برگشته و دو ماه پیش عروسی کرده بود. 
تا کنون انگیزه این قتل مشخص نشده است. طالبان در این مورد چیزی نگفته اند. 

پس از قدرت گیری طالبان قتل های مرموز به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. 
در تازه ترین مورد روز گذشته یک نوجوان پنجشیری در کابل به گونه مرموز کشته شد.

»ما پاکستان را به 
گورستان آن ها مبدل 

یم کنیم«

قهر و ناز سیایس 
ان نازدانه و افسانه  ره�ب

حکومت همه شمول
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۸صبح، کابل: عمر حبتور الدرعی، رییس هیات 
عالمان امارات متحده عربی، در دیدار با سرپرست 
برای  که  است  گفته  طالبان  داخله  امور  وزارت 
ممنوعیت  کنار  در  درازمدت،  اهداف  به  رسیدن 
آموزش دختران، برخی مشکالتی دیگر نیز وجود 
مشکالت  این  حل  راه  به  چشم  آنان  که  دارد 

هستند.
وزارت امور داخله طالبان روز جمعه، ۲۶ حوت، از 
دیدار سراج الدین حقانی، سرپرست این وزارت، با 
یک هیأت علمای امارات متحده عربی خبر داده 

است.
این وزارت افزوده است که دو طرف در این دیدار 
امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی،  مسایل  مورد  در 

مربوط به افغانستان گفت وگو کرده اند.
این  در  طالبان  داخله  امور  وزارت  سرپرست 
افغانستان به نفع  با  دیدار گفته است که تعامل 

کشورهای همسایه، منطقه و جهان است.
او ضمن این که خواستار تعامل نیک با جهان شده، 
افزوده است: »کسانی که می خواهند افغانستان به 
یک جزیره متروک تبدیل شود، اشتباه می کنند، 

زیرا افغانستان صاحب دارد و آن ما هستیم.«
مساله  خواندن  موقتی  با  حقانی  دیگر،  سوی  از 
ممانعت از آموزش دختران باالتر از صنف ششم، 
گفته است که دین اسالم تعلیم را بر مرد و زن 

فرض گردانیده است.

هزاره ها در طی چهار موج از قرن 19 بدین  
سو از افغانستان به دالیل مختلف سیاسی و 

اقتصادی، از جمله سیاست های...

او مدعی شده که طالبان نیز به تمام حقوق شرعی 
مردم افغانستان متعهد هستند.

در همین حال عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت 
با  هیات  این  دیدار  از  نیز  طالبان،  خارجه  امور 
امیرخان متقی، سرپرست این وزارت و محمدخالد 
حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از 

منکر طالبان، خبر داده است.
براساس سخنان بلخی، متقی در این دیدار ادعا 
کرده است: »افغانستان نسبت به هر وقت دیگر 
کشت  رفته اند،  بین  از  قدرت  جزایر  است،  امن 
مواد مخدر به صفر کاهش یافته است و نه میلیون 
طفل را به آموزش مشغول ساخته ایم. سیاست ما 
به سنگر  افغانستان  نمی خواهیم  و  است  متوازن 

تقابل قدرت ها مبدل شود.«
بیان  حالی  در  حقانی  سراج الدین  گفته های 
رهبر  نیز مال هبت اهلل،  این  از  پیش  می شود که 
با  گروه  این  تعامل  که  بود  گفته  طالبان،  گروه 
جهان در روشنایی »احکام شریعت دین مقدس 

اسالم« است.
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، دختران باالتر 
از صنف ششم را از رفتن به مکتب باز داشته اند 
و چند ماه پیش، دروازه دانشگاه ها را نیز به  روی 

دختران مسدود کرده اند.
با آغاز سال جدید تعلیمی تا کنون از شروع شدن 

مکاتب دخترانه خبری نیست.
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در کنار ممنوعیت آموزش دختران، برخی مشکالتی 
دیگر نیز در افغانستان باید حل شود

اعدام خیابانی فرخنده؛ 
هم پیمانی تعصب مال 

با جهل عوام 

هیات اماراتی به حقانی: 

آسیبدیدهگان:
هیچنهادیبهکمکما

نشتافتهاست

زمین لرزه های ویرانگر بدخشان؛

نگاهی به مشکالت سربازان آزادی بیان 
در تبعید

روز ملی خبرنگاران؛

5

6

3

حه
صف

در کنار ناامنی، مشکالت اقتصادی و نبود ثبات سیاسی در افغانستان، 
رویدادهای طبیعی هیوالی دیگری است که همه ساله شهروندان کشور را 
متضرر می سازد. بدخشان در شمال شرق کشور از والیت هایی است که در 

سال روان خورشیدی گواه بیشترین زمین لرزه ها بوده است. بر اساس آمارهای 
موجود، بدخشان در سه ماه گذشته گواه چندین موج نسبتاً شدید زمین لرزه  

بوده است. 

جنرال مایکل کوریال، رییس ستاد فرماندهی مرکزی امریکا )سنتکام( روز 
پنج شنبه، ۲۵ حوت، در کمیته دفاعی مجلس سنای این کشور گفته است که 

داعش در افغانستان تنها شش ماه از قابلیت حمله های خارجی فاصله دارد. 
او در این سخنرانی تاکید کرده است: »آن ها ]داعش[ می توانند یک عملیات 

خارجی را علیه منافع ایاالت متحده یا غرب در خارج از کشور در کمتر از 
شش ماه بدون هیچ هشداری انجام دهند.«

امریکا و کشورهای همسایه 
از رشد رسیع داعش در افغانستان 

نگران اند

خالهای حکومت داری طالبان؛ 
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چند سال بعد از سقوط رژیم اول طالبان، اوضاع در بیشتر 
بخش های افغانستان چنان تغییر کرده بود که خاطرات دوره 
حاکمیت آن گروه رویا و بازگشت آن شرایط ناممکن به  نظر 
می رسید. چند تحول همزمان رخ داده بود. اول، اداره ای که 
افراد سرک می کشید،  امور اجتماعی و خصوصی  به تمام 
امر و نهی می کرد و اکثریت نفوس کشور به چشمش بالقوه 
متهم و تنبیه شدنی می نمود، جایش را به اداره دیگری داده 
بود که مشغول امور کالن تری چون تقسیم چوکی، ساختن 
قانون، تقسیم کمک ها و تماس با کشورهای خارجی بود و 
به سرک  کشیدن به حریم خصوصی افراد و بافتن زنجیرهای 
به وضع  جامعه  نمی گذاشت.  زیادی  وقت  عرفی  و  شرعی 
نسبتاً طبیعی برگشته و ظرفیت های درونی مردم فرصت 
خانواده گی،  فردی،  سطوح  در  آدم ها  بود.  یافته  شکفتن 
تعقیب  به  و  اختیار می کردند  احساس  اجتماعی  و  محلی 
خیاالت و آرزوهای خود به جنب وجوش افتاده بودند. جامعه 

ساکت و ترسیده، یک باره گی به هلهله و تپیدن افتاده بود.
اتفاق دیگر این بود که خالف گذشته ها با فروریختن نظام 
به چنگ خان، مال، حاجی و قوماندان  استبدادی، جامعه 
سر  بر  رقابت  مشغول  رهبران  و  زورمندان  نکرد.  سقوط 
منابعی شدند که از بیرون می آمد و مالیات و عشر مردم در 
برابر آن ها بسیار ناچیز بود. توجه زورمندان به سمت کابل، 
کارگر،  از  آنان  و  بود  و سفارت خانه ها جلب شده  پروژه ها 
دهقان، چوپان، اهل حرفه و دیگر اقشار توده مثل گذشته 
کسب  به  بلکه  نمی خواستند،  جبری  جنگ جوی  و  نان 
حمایت محفلی و نماینده گی برای چانه زنی و امتیازگیری در 
مراکز توزیع ثروت و قدرت اکتفا می کردند. مردم بی هراس 
از خشم متنفذان از یک جا به جای دیگر می کوچیدند، از 
را  تازه  فرصت های  و  می رفتند  دیگر  شغل  به  شغل  یک 

می آزمودند.
اتفاق سومی حمایت جهانی بود. کمک های مالی و تبلیغات 
روانی سال های نخست، مردم را امیدوار کرده بود که گویا 
کشور عالوه بر رهایی از شر زورمندان محلی و حاکمیت 
استبدادی، از توطیه و زورگویی قدرت های منطقه و جهان 
نیز آزاد شده است و جهان به سرکرده گی ایاالت متحده و 
پوشش سازمان ملل، مردم افغانستان را در نجات از بالهای 
تروریسم و گرسنه گی یاری می رساند. کمک ها در شرایطی 
که در سال های نخست بعد از حاکمیت طالبان خلق شده 
بود، تغییرات محسوسی در محیط و دسترخوان میلیون ها 
تن در سراسر کشور به وجود آورد. هنوز مافیاهای فساد همه 
چیز را انحصار نکرده بودند. در آن شرایط، مرور خاطرات 
می رسید  نظر  به   ترسناک  رویای  چون  طالبان  دوران 
به خیال حتا حامیان  با همان آجندا  برگشت آن گروه  و 

طالبان هم نمی گنجید.
حس پایان ماموریت، بر احزاب و سازمان ها غلبه کرده بود. در 
نتیجه نیروهای سیاسی و بخشی از بدنه جامعه دچار غفلت 
جبران ناپذیر شدند. تصور این که زمانه تغییر کرده و پس از 
این جهان نگاه متفاوتی به افغانستان دارد، بسیاری  را فریب 
کار  برنامه های  و  گذاشته  زمین  به  بسیاری  داد. سپرهای 
و پیکار زیادی کنار مانده شد. نوعی خلسه »دموکراتیک« 
حامیان آزادی و دموکراسی را فرا گرفت و آنانی که اصوالً 
استفاده  فرصت  آن  از  نوین  افغانستان  ساختن  برای  باید 
یک  برای  می شد  تصور  که  ابرقدرتی  سایه  در  می کردند، 
دوره نامعلوم به افغانستان آمده است، پایگاه های میلیاردی 
می کشد،  چالش  به  را  استراتژیکش  دشمنان  و  ساخته 
بر  جامعه  قشر  عقب مانده ترین  دوباره  که  اکنون  لمیدند. 
اریکه قدرت نشسته و زنجیرهای شرعی و عرفی اش را بر 
سراسر زنده گی اجتماعی و خصوصی مردم گسترده است 
و از گرسنه گان مالیات، جنگ جو و عشر می خواهد، میدان 
سیاست خالی است و سکه های سازمان ها، احزاب و افرادی 
این  درک  است.  شده  ناچل  بودند،  خوابیده  سال   ۲۰ که 
مساله برای ازسرگیری کار و پیکار مهم است. برای آنانی 
که قصد دارند در برابر حاکمیت ضد آموزش، ضد کار، ضد 
آزادی و ضد زن بایستند، الزم است تا سکه روز سیاست 
افرادی که مشغول مالیدن  افغانستان را دریابند و به دور 

چشمان خواب آلود خود هستند، نچرخند.

خواب طوالنی نیروهای 
غیرطالب

۸صبح، کابل: عادله راز، سفیر افغانستان در امریکا 
و ناهید فرید، عضو مجلس نماینده گان در حکومت 
 پیشن، نشان جین کرک  پاتریک، نخستین سفیر زن 

ایاالت  متحده در سازمان ملل را دریافت کردند.
خانم فرید ناوقت روز جمعه، ۲۶ حوت، در توییتی 
نگاشته است: »مایه مباهات است که مبارزات معنادار 
رسمیت  به  جهانی  پلتفرم های  در  افغانستان  زنان 

شناخته شده است.«
زنان  از  نیابت  به  آنان  را  نشان  این  که  افزوده  او 
دریافت  دموکراسی  جهانی  شبکه  از  افغانستان 

کرده اند.
خانم ناهید اضافه کرده است: »به رسمیت شناختن 
مبارزات زنان افغان دلیل بیشتری به ما می دهد تا 

سازمان  غذای  جهانی  برنامه  کابل:  ۸صبح، 
کمبود  که  کرد  اعالم   )WFP( متحد  ملل 
در  تا  است  کرده  مجبور  را  نهاد  این  بودجه 
کمک های  میالدی  جاری  سال  مارچ  ماه 
تن  میلیون  برای دست کم چهار  نجات دهنده 

را در افغانستان کاهش دهد.
کرد  اعالم  مارچ،   1۸ جمعه شب،  برنامه  این 
سراسر  در  می تواند  فاجعه بار  گرسنه گی  که 
حمایت های  اگر  و  شود  گسترده  افغانستان 
بشردوستانه پایدار نباشد، صدها هزار تن دیگر 
برای زنده ماندن به کمک نیاز خواهند داشت.

به  توجه  با  نهاد،  این  اعالمیه  بربنیاد 
میلیون  چهار  حداقل  بودجه،  محدودیت های 
تن در ماه جاری فقط نیمی از آن چه را که نیاز 

دارند دریافت خواهند کرد.
بودجه  کمبود  که  افزوده  غذا  جهانی  برنامه 
این نهاد در زمانی اتفاق می افتد که افغان های 
آسیب پذیر، تازه از سردی زمستان نجات یافته، 
اما مشکالت اقتصادی میلیون ها تن را به سوی 

ناامیدی سوق داده است.
 9۳ به  غذا  جهانی  برنامه  که  گفتنی  است 
میلیون دالر برای کمک به 1۳ میلیون تن در 
برای  دالر  میلیون   ۸۰۰ و  میالدی  آینده  ماه 
نیاز  افراد  این  به  برای کمک  آینده  ماه  شش 

دارد.

حمایت کننده  نهاد  یا  نی  کابل:  ۸صبح، 
رسانه های آزاد افغانستان به مناسبت ۲۷ حوت، 
روز ملی خبرنگاران، گفته است که فعالیت کار 
رسانه ای و خبرنگاری در کشور هر روز بدتر از 
پیش و در حال وخیم شدن است و بسیاری از 
رسانه ها به دلیل چالش های موجود و مشکالت 

اقتصادی فعالیت خود را متوقف کرده اند.
آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نهاد  یا  نی 
افغانستان روز جمعه، ۲۶ حوت، گفته است که 
فعالیت  توقف  با  مدت  این  در  خبرنگار  صدها 
رسانه ها، بیکار شده و یا کشور را ترک کرده اند.

برابر  در  خشونت ها  که  است  افزوده  نهاد  این 
خبرنگاران هر روز بیشتر می شود.

میالدی   ۲۰۲۳ سال  »آغاز  است:  نوشته  نی 
و  رسانه ای  فعالیت    خبرنگاران،  رسانه ها،  به 
است.  بوده  چالش آفرین  نسبتاً  خبرنگاری 
که  نمی گذرد  سال  این   آغاز  از  دیری  هنوز 
شاهد اوج گیری خشونت ها در برابر خبرنگاران 

هستیم.«
به  تا  است  خواسته  طالبان  از  نهاد  این 
فعالیت های رسانه ای و آزادی بیان در افغانستان 
احترام بگذارند و اجازه دهند که »آزادی بیان 

نیم بند« بیشتر از این صدمه ببیند.
گفتنی است که فردا )۲۷ حوت( برابر است با 

روز ملی خبرنگاران در کشور.
این روز در حالی فرا رسیده است که طالبان در 
را  از خبرنگاران  زیادی  دو سال گذشته شمار 

بازداشت  و شکنجه کرده اند.

مبارزه خود را برای دموکراسی و آزادی ارتقا دهیم.«
هفتم  در  که  پاتریک  جین کرک   که  گفتنی   است 
زن  نماینده  نخستین  درگذشت،   ۲۰۰۶ دسامبر 
امریکا در سازمان ملل بود و نقش مهمی در سیاست 

خارجی دولت رونالد ریگان ایفا کرد.
پاتریک برای بسیاری از اعضای جنبش محافظه کار 
که در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان به قدرت 

رسیدند، به یک قهرمان تبدیل شده بود.
از جمله کارهای پاتریک مطرح ساختن این نظریه بود 
که دیکتاتوری های خودکامه یا دست راستی می توانند 
به گونه  مسالمت آمیز به دولت های دموکراتیک تبدیل 
شود و در عین حال رژیم های استبدادی کمونیست و 

چپ گرا باید سرنگون شود.

کمبود بودجه کمک های 
سازمان ملل را به 
افغانستان کاهش داد

نی: فعالیت کار رسانه ای و 
خبرنگاری در افغانستان هر روز 

در حال وخیم شدن است
از  فراه  والیت  در  محلی  منابع  فراه:  ۸صبح، 
توسط  سلمان  چندین  شدن  زندانی  و  بازداشت 

طالبان در این والیت خبر می دهند.
منابع روز جمعه، ۲۷ حوت، در صحبت با روزنامه 

بامیان  والیت  در  محلی  منابع  بامیان:  ۸صبح، 
می گویند که یک پسر نوجوان در روستای »نال شیره 
شهیدان« از مربوطات مرکز بامیان، خود را حلقه آویز 

کرده و به زنده گی اش پایان داده است.
نشود،  برده  نام  او  از  خواست  که  محلی  منبع  یک  
به روزنامه ۸صبح گفت که این نوجوان مصطفا نام 
داشت و روز گذشته )پنج شنبه، ۲۶ حوت( خود را 

حلقه آویز کرد و جان باخت.
به گفته منبع، مصطفا پس از آن خود را حلقه آویز کرد 
که مادر و برادران ناتنی اش با وی رفتار خشونت آمیز 

۸صبح، بادغیس: منابع محلی در والیت بادغیس از 
کشته شدن یک زن توسط تفنگ داران ناشناس در 

این والیت خبر می دهند.
که  می گویند  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  منابع 
این  حوت،   ۲۶ پنج شنبه،  روز  ناشناس  تفنگ داران 
خانم را ربوده و سپس او را در ناحیه سوم شهر قلعه نو، 

مرکز والیت بادغیس، به قتل رسانیده اند.

۸صبح می گویند که طالبان طی 1۰ روز گذشته 
بیش از ۲۰ تن از سلمان های شهر فراه را به اتهام 
اصالح و تراشیدن ریش جوانان، بازداشت کرده اند.

طالبان شماری از این سلمان ها را سه تا پنج روز در 
زندان نگه داشته اند.

این در حالی است که در اوایل ماه جاری طالبان 
به سلمانی ها در شهر فراه هشدار داده بودند که از 

اصالح ریش مشتریان جوان خودداری کنند .
در  طالبان  روی کار آمدن  با  که  است  گفتنی 
گسترده ای  محدودیت های  گروه  این  افغانستان، 
مختلف  حوزه های  در  کشور  شهروندان  علیه  را 

زنده گی اجتماعی و خصوصی افراد وضع کرده اند.

داشته اند.
طبق اطالعات منبع، مادر مصطفا دو سال پیش از 
پدر وی جدا شده بود و او با مادر و برادران ناتنی خود 

زنده گی می کرده است.
در همین حال عبدالصبور فرزان سیغانی، سخنگوی 
والی طالبان در بامیان، با تایید مرگ مصطفا می گوید 
که او دراثر بی احتیاطی از باالی دستگاه قالین افتاده و 
سرش آسیب دیده و سپس جان باخته است. گفتنی 
است که در هفته روان یک زن جوان نیز در والیت 

فاریاب با خوردن مرگ موش خودکشی کرده بود.

به گفته منابع، این خانم پس از لت وکوب شدید، ابتدا 
خفه شده و سپس با گلوله به قتل رسیده است.

حکومت  در  و  داشته  نام  راحله  رییس  خانم  این 
والیت  معلولین  و  شهدا  ریاست  کارمند  پیشین، 

بادغیس بوده است.
چیزی  مورد  این  در  تاکنون  بادغیس  در  طالبان 

نگفته اند.

طالبان در فراه چندین سلمان را زندانی کرده اند

یک پسر ۱۶ ساله در بامیان خودکشی کرد

یک زن در بادغیس کشته شد

ناهید فرید و عادله راز نشان جین کرک  پاتریک 
امریکایی را دریافت کردند
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جنرال مایکل کوریال، رییس 
ستاد فرماندهی مرکزی امریکا 

)سنتکام( روز پنج شنبه، 25 
حوت، در کمیته دفاعی مجلس 

سنای این کشور گفته است که 
داعش در افغانستان تنها شش 
ماه از قابلیت حمله های خارجی 

فاصله دارد. او در این سخنرانی 
تاکید کرده است: »آن ها 

]داعش[ می توانند یک عملیات 
خارجی را علیه منافع ایاالت 

متحده یا غرب در خارج از کشور 
در کمتر از شش ماه بدون هیچ 

هشداری انجام دهند.«

هشدار فرمانده بلندپایه 
ارتش امریکا در مورد حضور 

داعش در افغانستان چیز 
تازه ای شمرده نمی شود؛ زیرا 

پیش از این گروه های سیاسی 
و چهره های مخالف رژیم طالبان 
بارها از رشد گروه های افراطی 

زیر پرچم طالبان هشدار 
داده اند. به گفته آنان، حضور 

طالبان در افغانستان، این 
کشور را به بهشت تروریستان 

بدل خواهد کرد.

خالهایحکومتداریطالبان؛

امریکا و کشورهای همسایه از رشد سریع 
داعش در افغانستان نگران اند

جلسه استماعیه به مجلس سنای ایاالت متحده امریکا 
ارایه کرده است. این فرمانده امریکایی از مجلس سنای 
برای  بیشتری  بودجه  تا  است  متحده خواسته  ایاالت 

کنترل تهدید داعش در نظر بگیرد.
این هشدار فرمانده سنتکام در حالی مطرح می شود که 
سازمان های اطالعاتی ایاالت متحده در اکتوبر ۲۰۲1 
حال  در  داعش  گروه  خراسان  شاخه  که  بودند  گفته 
توسعه توانایی های  خود برای حمله بر امریکا در مدت 
شش ماه است. این در حالی است که جو بایدن، رییس 
جمهور ایاالت متحده، روز چهارشنبه، ۲۰ میزان، در 
گفته  امریکا  ملی  امنیت  استراتژی  سند  نشر  هنگام 
است که براساس این سند افغانستان دیگر پناهگاه امن 
برای تروریستان جهت طرح حمالت تروریستی در برابر 

ایاالت متحده و متحدانش نخواهد بود. 

واکنش جبهه مقاومت ملی افغانستان
امریکا  ارتش  بلندپایه  فرمانده  هشدار  وصف،  این  با 
تازه ای  چیز  افغانستان  در  داعش  حضور  مورد  در 
این گروه های سیاسی  از  شمرده نمی شود؛ زیرا پیش 
و چهره های مخالف رژیم طالبان بارها از رشد گروه های 
افراطی زیر پرچم طالبان هشدار داده اند. به گفته آنان، 
بهشت  به  را  کشور  این  افغانستان،  در  طالبان  حضور 
که  ملی  مقاومت  جبهه  کرد.  خواهد  بدل  تروریستان 
که  است  معتقد  می جنگد،  طالبان  مقابل  در  عماًل 

می شود. 

تازه ترین حمالت داعش در افغانستان
داعش  گروه  که  را  حمله ای  تازه ترین  این همه،  با 
مسوولیت آن را برعهده گرفته، حمله بر مرکز فرهنگی 
است.  بلخ  والیت  مرکز  مزارشریف،  شهر  در  تبیان 
بر اساس گزارش ها، مرکز فرهنگی تبیان در حومه های 
ناحیه دوم شهر مزارشریف روز یک شنبه، ۲1 حوت، در 
جریان مراسم تقدیر از خبرنگاران، مورد حمله انفجاری 
قرار گرفته است. طالبان اعالم کرده اند که در پی این 
حمله تنها یک محافظ مرکز فرهنگی تبیان جان باخته 
و هشت تن دیگر به شمول سه کودک زخمی شده اند، 
اما مرکز تبیان اعالم کرده که در این انفجار دو تن جان 
بیشتر  از ۳۰ تن دیگر زخمی شده اند.  باخته و بیش 
زخیمان این انفجار را خبرنگاران شکل می دهند. شاخه 
را  حمله  این  اجرای  مسوولیت  داعش  گروه  خراسان 

برعهده گرفته است.
از آن پیش، داوود مزمل، والی طالبان برای بلخ و یکی 
افغانستان،  جنوب  در  گروه  این  ارشد  فرماندهان  از 
روز پنج شنبه، 1۸ حوت، در دفتر کارش مورد حمله 
انتحاری قرار گرفت و کشته شد. پایگاه خبری اعماق 
مربوط به داعش اعالم کرده که والی طالبان را یکی از 
مهاجمان انتحاری این گروه که عبدالحق خراسانی نام 

داشته، کشته است.  
نشر  با  پنج شنبه، 1۸ حوت،  روز  داعش  این  از  پیش 
کارمندان  موتر حامل  بر  مسوولیت حمله  خبرنامه ای 
ریاست آبرسانی هرات را برعهده گرفته است. در این 
حمله سه تن به شمول رییس این اداره کشته و چهار 

تن دیگر زخمی شده اند. 
پس از وقوع یک حمله انتحاری در مقابل وزارت امور 
 ۲1 چهارشنبه،  روز  داعش  کابل،  در  طالبان  خارجه 
آن  در  گرفت.  برعهده  را  حمله  آن  مسوولیت  جدی، 
حمله انتحاری  ۲1 تن کشته و ۴۰ تن دیگر زخمی 
افغانستان،  تداوم حمالتش در  به  شدند. گروه داعش 
مسوولیت حمله انتحاری در مقابل دروازه میدان  هوایی 
نظامی طالبان در کابل را نیز برعهده گرفته و مدعی 
شده که در  این رویداد ۵۰ جنگ جوی طالب کشته و 

یا زخمی شده اند. 
سال  جدی  پنجم  در  داعش  گروه  خراسان  شاخه 
عبدالحق  مولوی  بر  انفجاری  حمله  مسوولیت  روان 
نیز  امنیه طالبان در والیت بدخشان را  عمر، فرمانده 
برعهده گرفت. برخی از منابع در بدخشان اما به ۸صبح 
گفتند که مولوی عبدالحق عمر در نتیجه اختالف های 

میان گروهی طالبان کشته شده است. 
اهداف  از  یکی  نیز  کابل  در  اقامتگاه شهروندان چین 
دیگر حمالت تروریستی گروه داعش خوانده می شود. 
یک   بر  امسال،  قوس   ۲1 دوشنبه،  روز  گروه  این 
مهمان خانه شهروندان  چین در کابل، حمله کرد. داعش 
با نشر خبرنامه ای، مدعی شد که در آن حمله ۳۰ تن 
ایمرجنسی گفت که سه  اما شفاخانه  کشته شده اند؛ 
کشته و 1۸ زخمی از آن رویداد به این شفاخانه منتقل 

شده اند. 
همچنان گروه داعش روز یک شنبه، 1۳ قوس امسال، 
با نشر خبرنامه ای، مسوولیت حمله بر سفارت پاکستان 
در کابل را بر عهده گرفت. این گروه گفت که بر سفیر 
پاکستان و نگهبانش تیراندازی کرده  است. به همین 
مواضع  گذشته  سال  یک  از  بیش  در  داعش  ترتیب، 
را  طالبان  سلطه  زیر  نهادهای  و  غیرنظامیان  مختلف 
هدف قرار داده است. این گروه روز شنبه، ۷ عقرب سال 
روان، یک نوار تصویری را منتشر کرده که در آن حمله 
بر کاستر کارمندان قول  اردوی الفاروق طالبان در هرات 
را نشان می دهد. در آن حمله پنج تن کشته و 1۸ تن 
دیگر زخمی شدند. گروه داعش همچنان در مواقعی 
طالبان  به  وابسته  و  پُرنفوذ  افراد  کشتن  مسوولیت 
بین  از  نتیجه اختالف های میان گروهی  بیشتر در  که 
می روند را نیز برعهده می گیرد. سایت اعماق وابسته به 
گروه داعش، روز پنج شنبه، ۲۰ اسد، مسوولیت کشتن 
مولوی رحیم اهلل حقانی، از اعضای ارشد شبکه  حقانی 

را برعهده گرفت.
گروه  دیگر حمالت  اهداف  از  نمازگزاران،  و  مسجدها 
داعش در افغانستان در جریان 19 ماه گذشته بوده اند. 
این گروه روز شنبه، ۲۸ جوزا، بر عبادتگاه اهل هنود 
در کابل حمله کرد . در آن حمله یک شهروند هندوی 
افغانستان و یک جنگ جوی گروه طالبان کشته شدند 

و هفت تن دیگر زخم برداشتند.
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گروه های  سایر  با  قدرت  به  برگشت  از  پیش  طالبان 
دادوستدهای  منطقه ای  و  جهانی  افراطی  و  شورشی 
داشته اند.  ایدیولوژیک  قرابت  و  تسلیحاتی  نظامی، 
هزاران نیروی جنگی این گروه ها در کنار طالبان علیه 
نیروهای خارجی و قوای مسلح دولت پیشین افغانستان 
جنگیده اند. پس از سقوط افغانستان به  دست طالبان، 
گروه های  سایر  و  القاعده  داعش،  جنگ جوی  صدها 
شده اند.  رها  پیشین  دولت  زندان های  از  تروریستی 
جبهه مقاومت ملی و سایر گروه های سیاسی مخالف 
امن  پناهگاه  به  کشور  شدن  تبدیل  از  بارها  طالبان 
برای تروریستان بین المللی و منطقه ای هشدار داده اند. 
امریکا  مرکزی  فرماندهی  ستاد  رییس  به تازه گی، 
)سنتکام( گفته است که داعش در افغانستان تنها شش 
ماه از پیدا کردن قابلیت حمله های خارجی فاصله دارد. 
داعش  مخربانه  فعالیت های  و  حضور  طالبان  هرچند 
در افغانستان را انکار می کنند، اما جنگ جویان شاخه 
خراسان داعش در نزدیک به دو سال گذشته هرازگاهی 
عملیات های ویرانگر و خونین خود را راه اندازی کرده اند. 
گروه داعش در تازه ترین مورد مسوولیت حمله بر جان 
داوود مزمل، والی طالبان برای بلخ و حمله بر یک تجمع 

خبرنگاران در شهر مزارشریف را برعهده گرفته است.
جنرال مایکل کوریال، رییس ستاد فرماندهی مرکزی 
امریکا )سنتکام( روز پنج شنبه، ۲۵ حوت، در کمیته 
دفاعی مجلس سنای این کشور گفته است که داعش 
در افغانستان تنها شش ماه از قابلیت حمله های خارجی 
فاصله دارد. او در این سخنرانی تاکید کرده است: »آن ها 
]داعش[ می توانند یک عملیات خارجی را علیه منافع 
از  از کشور در کمتر  یا غرب در خارج  ایاالت متحده 

شش ماه بدون هیچ هشداری انجام دهند.«
که  داده  گزارش  امریکایی،  خبرگزاری  فاکس نیوز، 
جنرال مایکل کوریال در کمیته دفاعی مجلس  سنای 
خراسان  شاخه  داعش  که  است  گفته  متحده  ایاالت 
در افغانستان در مدت شش ماه قادر به انجام حمالت 
تروریستی در اروپا و آسیا خواهد بود. آقای کوریال تاکید 
کرده که داعش در حمله مستقیم به امریکا با مشکل 
بیشتری مواجه خواهد شد. او افزوده است که ایاالت 
متحده پس از خروج از افغانستان تنها یک حمله علیه 
داعش در افغانستان انجام داده که همه گانی شده بوده 
کوریال جزییات  آقای  فاکس نیوز،  گزارش  است. طبق 
افغانستان  در  داعش  رشد  چگونه گی  درباره  بیشتری 
را در یک نشست محرمانه پشت درهای بسته پس از 

امنیت  برای  مشترک  تهدید  دو  هر  داعش  و  طالبان 
منطقه و جهان اند. 

ملی  مقاومت  جبهه  سخنگوی  احمدی،  صبغت اهلل 
می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  افغانستان، 
نظر  از  تروریستی  گروه های  سایر  و  طالب  »داعش، 
وضع  نظر  از  و  جهان اند  به  بالقوه  تهدید  عمل کرد، 
سکه  اند.  یک   روی  دو  آدم ها  زنده گی  بر  محدودیت 
افراطیت که در بستر داعش افزایش پیدا می کند، عین 
آن در دامان طالبان پرورش یافته است. اما تعامل بعضی 
کشورها با گروه طالبان، روی دیگر سکه و تروریستی 

این گروه را زیر سایه قرار داده است.«
تمام  »عماًل  می افزاید:  ملی  مقاومت  جبهه  سخنگوی 
گروه های تروریستی به قدرت عملیات های بیرون مرزی 
از افغانستان دست یافته اند. عین امکاناتی را که طالبان 
دارند،  آموزشی  پایگاه های  دارند؛  نیز  آن ها  دارند، 
دست  نظامی  پیش رفته  تجهیزات  و  تسلیحات  به 
تصمیم  می کنند،  گشت وگذار  آزادانه  کرده اند،  پیدا 
می گیرند و به توانایی های عملی فعالیت های تروریستی 

برون مرزی دست پیدا کرده اند.«
که  می سازد  خاطر نشان  همچنان  احمدی  آقای 
افغانستان  داعش در زمان استقرار نظام جمهوری در 
»سرخورده و ناکام شده بود« اما با سلطه طالبان روحیه 
گرفته  و دوباره سر بلند کرده است. به گفته او، گروه های 
تروریستی دیگری نیز زیر نام های مختلف در افغانستان 

در تعامل و همکاری با طالبان فعالیت می کنند. 
سخنگوی جبهه مقاومت ملی عالوه می کند: »اکثریت 
سران طالبان همان گونه فکر می  کنند و اعتقاد دارند که 
ابوبکر بغدادی، رهبر پیشین داعش، فکر می کرد. تفکر 
همه این گروه ها این است که علیه کشورها و ارزش های 
مدرن برزمند. طالبان با سران داعش و گروه های شبیه 
آن برای جنگ با جهان در تماس هستند و عماًل داعش 
در افغانستان در سایه حاکمیت طالبان رشد یافته و این 

گروه از آن بهره برداری می کند.«

حمالت داعش در زمان حاکمیت طالبان
بر  طالبان  تسلط  از  پس  داعش  گروه  خراسان  شاخه 
انفجاری  و  انتحاری  حمله های  مسوولیت  افغانستان 
متعددی با صدها قربانی را برعهده گرفته است. حمله 
بر میدان هوایی کابل در جریان پروسه تخلیه، حمله 
بر نمازگزاران در کندز، کابل و قندهار، حمله بر وزارت 
امور خارجه طالبان، حمله بر سفارت پاکستان در کابل، 
اقامتگاه چینی ها  بر  بر سفارت روسیه و حمله  حمله 
جریان  در  گروه  این  بارزترین حمالت  از  پایتخت  در 
بوده  طالبان  حاکمیت  زیر  گذشته  سال  دو  دست کم 
است. گروه داعش پیش از روی کار آمدن رژیم طالبان 
بر عهده  را  تروریستی  حمله های  مسوولیت  بارها  نیز 
گرفته  بود که منجر به کشتار صدها تن در افغانستان 
در  عروسی  هوتل  یک  بر  انتحاری  حمله  است.  شده 
غرب شهر کابل، از نمونه های برجسته حمالت انتحاری 
نظام جمهوری شمرده  زمان  افغانستان در  در  داعش 

امین کاوه 
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روستایی 

هم پیمانی تعصب مال با جهل عوام 

در حالی که سال هجری خورشیدی آخرین نفس هایش 
و  داشت  قرار  نوروز  آستانه  در  تقویم  و  می کشید  را 
 ۲۸( بود  گرفته  خود  به  بهاری  حال و  هوای  افغانستان 
حوت 1۳9۳(، در کابل حادثه ای منزجرکننده و خونین 
مدت ها  حادثه  آن  کرد.  صدا  بمب  مثل  که  داد  روی 
و  کرد  مشغول  خود  به  را  رسانه ها  و  عمومی  افکار 
واکنش های مختلفی را موجب شد. تصاویری که از آن 
حادثه دست به دست می شد، دختری جوان و با حجاب را 
نشان می داد که در شلوغ ترین نقطه پایتخت افغانستان، 
از عصبانیت و خشم  از جوانانی که  از سوی جمعیتی 
لبریز بودند، به طرز وحشیانه و نفرت آور به قتل می رسید. 
این جوانان ابتدا با چوب و سنگ به سراغ قربانی رفتند 
کابل  رودخانه  بستر  در  سپس  و  گرفتند  را  جانش  و 
جنازه اش را به آتش کشیدند. پولیس هم نظاره گر اوضاع 
بود و عکس العملی مناسب از خود نشان نداد و تالش 
چندانی برای نجات جان قربانی نکرد. اگرچه پس از این 
واقعه دراثر فشار رسانه ها و افکار عمومی و نیز دخالت 
نهادها و کشورهای خارجی، دستگاه های عدلی و قضایی 
کیفر  به  را  این جنایت  عامالن  تا  کار شدند  به  دست 
جمعی  رسانه های  از  محاکمات  این  جریان  و  برسانند 
هم به صورت زنده پخش شد، اما واقعه خونین چنواری 
مرکز  در  کابل  اهالی  از  از سوی جمعی  تنها  زِن  یک 
شهر و در چند  قدمی ارگ ریاست جمهوری و در روز 
روشن، بسیاری از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان را 
نمایان کرد که  را  واقعی مردمانی  آشکار کرد و چهره 
بیشتر از یک دهه بود که در سایه دموکراسی مستعار 
غربی زنده گی می کردند و از مزایای احتمالی آن بهره 

می بردند. 

واکنش به تهاجم فرهنگی غرب 
تاکنون روایت هایی متفاوت از علت و انگیزه اصلی هجوم 
بی امان مردان خشمگین بر فرخنده ملک زاده و کشتن 
او به آن شکل فجیع نقل شده است. روایتی می گوید که 
او با تعویذ نویس زیارت دو شمشیره بر سر تعویذ نویسی 
مشاجره کرده و تعویذ نویس را متهم به بدعت و انحراف 
ساخته و ظاهراً تعویذهای مال را آتش زده بود و همین 
مسأله سبب شده بود که آن مالی تعویذ نویس، مردم 
آتش  به  متهم  را  وی  و  کند  تحریک  فرخنده  علیه  را 
زدن اوراق قرآن کند. روایت دیگری که به نظر می رسد 
که  می گوید  باشد،  واقعیت ها  با  سازگارتر  و  دقیق تر 
فرخنده ملک زاده اوراق پاره شده قرآن را که در جایی 
نامناسبی قرار داشته، سوزانده تا بدین گونه حرمت اوراق 
مصحف را نگه دارد، اما شاهدان صحنه دراثر سوء تفاهم 
یا در اثر تحریک مغرضان، وی را متهم به توهین به قرآن 

کردند. 
و  شایعه  که  است  این  روایت  دو  هر  در  مسلم  قدر 
این  برای  زمینه سازی  در  را  اصلی  نقش  سوء تفاهم، 
جنایت علنی و خشونت بار بر عهده داشته است. در دقایق 
زده  آتش  خبر  پخش  کنار  در  جنایت،  وقوع  از  پیش 
شدن قرآن به دست فرخنده، این شایعه نیز پخش شده 
بود که فرخنده کارمند سفارت فرانسه است و قرآن را به 
هدف توهین و تحقیر آن به آتش کشانده است. شایعه 

مالی دیگری که متعلق به جمعیت اصالح بود، از این 
کار جنایت آلود مردم در خیابان دفاع کرد و جزای ارتداد 
را قتل دانست که باید به هر شکلی که ممکن بود، اجرا 
می شد، حتا از سوی آدم های عصبانی کوچه و خیابان. 

ایاز نیازی یا مالهای دیگر وقتی در برابر اقدام شماری 
از مردم برای کشتن فرخنده واکنش نشان می دادند و 
آن را توجیه می کردند، تحقیق الزم را در این باره انجام 
نداده و جوانب مختلف حادثه را بررسی نکرده بودند و 
نیازی موضوع  تاریکی می فرستادند.  در  تیر  بی پروایانه 
از  فرار  برای  بهانه ای  را  فرخنده  داشتن  روانی  مشکل 
مجازات می شمرد. زمانی که افکار عمومی در مورد این 
حادثه هولناک به گونه گسترده عکس العمل نشان دادند 
و توجیه قتل فرخنده از سوی نیازی و دیگران را خالف 
اعتبار و  این که  برای  نیازی  شرع و عرف تلقی کردند، 
آبرویش را بیشتر از این از دست ندهد و جایگاهش را در 
نزد افکار عامه حفظ کند، کوشید جبران مافات کند و به 

فاتحه فرخنده رفت. 
ایاز نیازی در توجیه حرف های سابقش درباره فرخنده 
هیچ گاه محاکمه صحرایی را رد و نفی نکرد و همچون 
به  توهین  بابت  از  انسان ها  خیابانی  کشتن  گذشته 
نیازی  دانست.  پذیرفتنی  امری  را  مسلمانان  مقدسات 
قضاوتش درباره فرخنده را تعدیل کرد، چون آشکار شده 
بود که آن خانم، دارای تحصیالت دینی بود و به عقاید 
دینی باور راسخ داشته است. سوالی که پیش می آید این 
است: اگر شخصی اقدام به سوزاندن قرآن کرد و اعتقادی 
به مقدس و وحیانی بودن آن نداشت، کشتن آن شخص 
به شکل فجیع و با مشت و لگد و چوب و سنگ و در 
خیابان اشکالی ندارد؟ از نظر ایازی و همگنانش، این کار 
هیچ اشکالی ندارد، بلکه هر کسی که اقدام به این کار 
تزلزل ناپذیر  دینی اش  عقاید  و  راستین  مؤمن  می کند، 

است.
واقعه چنواری فرخنده در شاه دو  شمشیره از آن مواردی 
بهترین  به  نا آگاه  توده  و  مال  ایتالف  آن،  در  که  است 
صورت تجلی یافت. تعداد فراوانی از مالها افراد مرتجع 
اندیشه های  با تبلیغ و گسترش  و واپس گرا هستند و 
فقر،  علت  به  نیز  توده ها  می کنند.  ارتزاق  مرتجعانه 
ندارند  فکری  رشد  مزمن شان،  نا آگاهی   و  بی سوادی 
غالباً  می افتد.  سازگار  مذاق شان  به  مالها  سخن  و 
هم پیمانی مال و توده مردم، سد راه روندهایی است که 
انجماد و سکون و رکود  به دنبال تغییر و تحول اند و 
را برنمی تابند. هم مالها و هم عوام، از تغییر و تحول 
در مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می ترسند 
و آن را خالف منافع خود قلمداد می کنند. مالها که 
با  کردن  بازی  با  دریافته اند،  را  عوام  نبض  درستی  به 
را  مراد  مرکب  نا آگاه،  توده های  عواطف  و  ترس ها 
چهار اسپه می تازانند و با جریان های منور و پیش رو به 

مقابله می پردازند. 

چرا روشن فکر در برابر مال می بازد؟
و  روشن فکران  پیوسته  صاحب نظران،  از  شماری 
جریان های پیش رو را مورد انتقاد قرار می دهند که آن ها 
ندارند و حرف های  را  توده ها  با  رابطه  برقراری  توانایی 

نخبه گان  و  تحصیل کرده  طبقات  میان  در  فقط  آنان 
عده صاحب نظران،  این  اعتقاد  به  دارد.  جامعه خریدار 
آنان  توده ها  که  روشن فکران سبب شده  همین ضعف 
را از خود برانند و سخنان شان را به پشیزی نخرند. این 
در حالی است که مالها و محافظه کاران، راه های نفوذ 
در دل عوام را بلدند و به آسانی می توانند با استفاده از 
شگردهایی که در اختیار دارند، پیام خود را به توده ها 

برسانند و آن ها را رام و مطیع و برده خود کنند. 
باید  دیگر  جای  در  را  علت  نظرم  به  این ها،  همه  با 
از  برخورداری  دلیل  به  و روحانی  جست وجو کرد. مال 
ذهن ساده اندیش و ناورزیده و غیر پیچیده، دیدگاهش 
راجع به حوادث و رویدادهای پیرامونی نگاهی یک جانبه 
و تک بعدی است و همین امر وجه مشترک او به عوام 
است. عوام هم ذهنی ساده دارند و دوست دارند تکلیف 
همه چیز را به آسانی معین کنند و به سرعت به تبیین 
به ساده سازی  مردم  تمایل  از  بپردازند. مالها  پدیده ها 
تبیین های  با  را  آنان  و  می کنند  سوء استفاده  مسایل 
غلط خود فریب می دهند. این در حالی است که ذهن 
به  نگاهش  روشن فکر ذهنی ورزیده و پیچیده است و 
پدیده ها نگاهی علی - معلولی است و به همین جهت 
این توان را ندارد که خود را در سطح فکر عوام پایین 
بیاورد و سخنانی بزند که توده  نا آگاه راحت تر جذبش 

کند.
داستانی نقل می کنند به این صورت که فرد با سوادی 
سواد  نعمت  از  آن،  ساکنان  همه  که  شد  ِدِهی  وارد 
محروم بودند. او دلش به حال مردم سوخت و خواست 
به آن ها سواد یاد دهد. صنفی تشکیل داد و در روی 
با سواد  که  روستا  نوشت. کدخدای  »مار«  کلمه  تخته 
شدن مردم را خطری برای اقتدار خود تلقی می کرد، 
»مار«  نوشته ای  تو  که  چیزی  این  که  کرد  اعتراض 
اهالی روستا خود  تا  بنویسم  بگذار من »مار«  نیست، 
قضاوت کنند آن چه تو نوشته ای درست است یا چیزی 
تخته  روی  را  مار  تصویر  کد خدا  می نویسم.  من  که 
نقاشی کرد و داوری را برعهده اهالی ده گذاشت. مردم 
روستا به اتفاق به این نظر شدند که چیزی که کدخدا 
نه تنها  تازه وارد  این شخص  و  است  مار  کرده،  نقاشی 
است.  دغل پیشه  و  فریب کار  فردی  بلکه  ندارد،  سواد 
از  بیرون کردند. غرض  از روستا  را  سپس آن شخص 
نقل این داستان این است که مردم جاهل و بی سواد به 
علت ساده گی ذهن و سطح پایین فکر، با پیام های ساده 
و نا پیچیده بهتر می توانند ارتباط برقرار کنند و این را 
نمی توان به حساب تقصیر روشن فکران و دانشمندان 

مصلح گذاشت. 
در هر حال، شخصی که مردم را علیه فرخنده تحریک 
کرد، مال و تعویذ نویس بود و همچنین افرادی که پس از 
وقوع جنایت دست به توجیه آن زدند، نیز مال و روحانی 
بودند. این نکته نشان می دهد که در جامعه هایی شبیه 
الزم  اقتدار  از  سیاسی  نظام  هرگاه  افغانستان،  جامعه 
برخودار و حاکمیت قانون برقرار و عقالنیت مرجع کارها 
اشغال  را  صحنه  قشر  دو  این  که  احتمال  این  نباشد، 
با  ایتالف  در  مرتجع  روحانیون  دارد:  وجود  کنند جداً 

عوام نادان و انارشیست. 

وابسته بودن وی به یکی از سفارت های غربی کافی بود 
تا عوام را به هیجان بیاورد و آنان را وادار به ارتکاب آن 

قتل وحشت ناک کند. 
یکی از نکاتی که با کشته شدن فجیع فرخنده روشن 
شد، بدبینی مفرط مردم نسبت به برنامه های فرهنگی 
غرب در افغانستان بود. افرادی که فرخنده را کشتند، 
مهره  فرخنده  می کردند  گمان  که  بودند  کسانی  غالباً 
مسلمانان  مقدسات  دارد  قصد  و  است  غرب  فرهنگی 
را زیر سوال ببرد و عقاید مردم افغانستان را متزلزل و 
فرهنگ افغانی را تضعیف کند. این افراد تصور می کردند 
و  غرب  از  خود  انزجار  و  نفرت  فرخنده،  کشتن  با  که 

فرهنگ آن را نشان می دهند. 
یافت،  آغاز  از ۲۰۰1  که  جمهوری  نظام  سال   ۲۰ در 
غرب  حمایت  از  که  افغانستان  در  دموکراسی خواهان 
برخوردار بودند، اشتباهات زیادی مرتکب شدند، از جمله 
این که به دشمنان دموکراسی اجازه فعالیت دادند. در 
زیر سایه دموکراسی غربی پس از سقوط رژیم طالبان، 
گروه های بنیادگرا و افراطی میدانی فراخ به دست آوردند 
تا علیه زشتی های فرهنگ غرب تبلیغ کنند و جوانان را 
در برابر همه مظاهر آن فرهنگ بدبین بسازند و زیر نام 
»جنگ فکری« همه توش و توان خود را به کار ببندند 
مصون  غرب  فرهنگ  »گزند  از  را  افغانستان  جامعه  تا 
نگه دارند«. تبلیغات بنیاد گرایان در برابر فرهنگ غرب، 
بخش قابل مالحظه ای از جوانان را به گونه ای بار آورده 
بود که با همه مظاهر و جوانب فرهنگ غرب، دشمن 
با غرب،  برگزیدن شیوه دشمنی کورکورانه  با  و  شوند 

قدرت تشخیص سره از ناسره را از دست دهند. 

هم دستی نامیمون مال و عوام 
فرضاً اگر فرخنده واقعاً قرآن را هم سوزانده بود، قطعاً 
و  محاکمه صحرایی  کار ،  این  با  مواجهه  درست  شیوه 
کشتن جنون آمیز وی در خیابان نبود. باید مراجع عدلی 
کار  این  برابر  در  قانونی  مراحل  از طی  پس  قضایی  و 
نادرست او فیصله ای صادر و مجازاتی تعیین می کردند. 
نظر  از  نه  نیز  اشخاص  مجرم ترین  بی محاکمه  کشتن 
شرع وجهی دارد و نه مبنای حقوق بشری دارد. از این  
رو، کشتن فرخنده به آن صورت فجیع به هیچ حالی 
توجیه پذیر نیست و هیچ عاقلی نباید در این باره تردید 

داشته باشد. 
با این  حال، یک بخش جالب توجه ماجرای کشته شدن 
فرخنده ملک زاده، دفاع تمام قد و بی محابای شماری از 
مالهای سرشناس کابل از این جنایت بود. یکی از این 
مالها ایاز نیازی نام داشت که امام مسجد جامع وزیر 
اکبرخان بود. این مال که از برکت انتشار سخنرانی هایش 
و  بود  رسیده  به شهرت  کابل،  تلویزیون های  طریق  از 
روز  یک  فقط  می شمرد،  بزرگ  دینی  مرجع  را  خود 
جمعه  نماز  خطبه  در  فرخنده،  شدن  کشته  از  پس 
اگر عامالن قتل  به مسووالن حکومتی هشدار داد که 
فرخنده را دست گیر و محاکمه کنند با »قیام عمومی« 
خشمگین  مردم  نیازی،  ایاز  نظر  از  می شوند.  مواجه 
حق داشتند خانمی را که قرآن را سوختانده بود، با آن 
همچنین  کنند.  نیستی  دیار  رهسپار  کم نظیر  بربریت 

اعدامخیابانیفرخنده؛
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خانه داشتیم، مثل قالین و مواشی، همه نابود شد. 
وسایل ضروری خانه ما هم از بین رفت و بسیار زیاد 
زخمی  به سر مان چپه شد.  خانه ها  کردیم.  خساره 

شدیم و مال مان زیر خاک ماند.«
آسیب دیده گان زمین لرزه ها در بدخشان خاطرنشان 
زیادی  زمان  شدن  سپری  وجود  با  که  می سازند 
نهاد  هیچ  تاکنون  اما  آنان،  خانه های  تخریب  از 
سخن  به  است.  نرسیده  آنان  کمک  به  مدادرسانی 
کمک  آنان  به  نیز  طالبان  محلی  مسووالن  آنان، 
وسایل  خانه،  آسیب دیده گان  این  بیشتر  نکرده اند. 
ضروری خانه، لباس و مواشی خود را از دست داده اند 
و اکنون به سرپناه و مواد خوراکی و غیرخوراکی نیاز 

دارند. 
نسبتاً  موج  پنج  گواه  گذشته  ماه  سه  در  بدخشان 
این زمین لرزه ها بیشتر  شدید زمین لرزه بوده است. 
و  بروکان  سرن،  روستاهای  باشنده گان  همه  از 
غوزمرغ ولسوالی یفتل پایین، باشنده گان روستاهای 
رنجک، زیرکی و پتاو ولسوالی راغستان، محله نشینان 
باشنده گان  و  بهار دروازها  آبرن و خمی  روستا های 
روستاهای چپه لنگر و بلکی در ولسوالی درایم والیت 
ترتیب،  به همین  است.  را متضرر ساخته  بدخشان 
روستانشینان سیدا در ولسوالی تشکان و شماری از 
از  نیز  بدخشان،  والیت  مرکز  فیض آباد،  اهالی شهر 
این رویداد طبیعی در امان نمانده و خانه های شان را 

از دست داده اند.
در  امسال  پسین  ماه  سه  زمین لرزه های  مرکز 
بدخشان، ولسوالی های جرم، اشکاشم، خبک، کشم 
و شهر فیض آباد، مرکز این والیت، تثبیت شده است. 
شدت این زمین لرزه ها به تریب ۴.۷، ۵.۴ و ۵.9 درجه 

ریشتر در ماه های دلو، عقرب و قوس بوده است. 
هرچند این زمین لرزه ها تلفات جانی در پی نداشته، 
در  طالبان  محلی  مسووالن  اظهارات  طبق  اما 
رأس  و صدها  تخریب  رهایشی  بدخشان، ۷۰ خانه 
تلف شده اند.  طبیعی  رویداد  این  نتیجه  در  مواشی 
بدخشان با داشتن مناطق صعب العبور و کوهستانی 
نظر به والیت های دیگر کشور بیشتر گواه زمین لرزه ها 

و رویدادهای طبیعی از جمله برف کوچ است. 
روان  سال  در  کشور  والیت   ۲۲ دیگر،  سوی  از 
برف کوچ ها،  ویرانگر،  سیالب های  گواه  خورشیدی 
زمین لرزه، سرمای شدید و دیگر رویدادهای طبیعی 
بوده اند. این رویدادهای طبیعی تلفات جانی و مالی 
در پی داشته اند. مالجانان سایق، وزیر دولت در امور 
رسیده گی به حوادث طبیعی طالبان، در صحبت با 
طبیعی  رویداد های  امسال  که  است  گفته  رسانه ها 
در کشور جان یک هزار و 1۰۶ تن را گرفته و دو 
او،  هزار و 1۵۷ زخمی برجای گذاشته اند. به گفته 
رویدادهای  پی  در  رهایشی  خانه  هزار  از 1۰  بیش 
طبیعی تخریب و صدها رأس مواشی نیز تلف شده اند. 
از  همواره  طبیعی  رویدادهای  این  آسیب دیده گان 

نرسیدن کمک های الزم و به موقع انتقاد کرده اند.

ثبات  نبود  و  اقتصادی  مشکالت  ناامنی،  کنار  در 
هیوالی  طبیعی  رویدادهای  افغانستان،  در  سیاسی 
دیگری است که همه ساله شهروندان کشور را متضرر 
می سازد. بدخشان در شمال شرق کشور از والیت هایی 
بیشترین  گواه  خورشیدی  روان  سال  در  که  است 
موجود،  آمارهای  بر اساس  است.  بوده  زمین لرزه ها 
بدخشان در سه ماه گذشته گواه چندین موج نسبتاً 
شدید زمین لرزه  بوده است. در پی این زمین لرزه ها، 
یا قسمی تخریب و  به گونه کلی  از خانه ها  تعدادی 
این  آسیب دیده گان  شده اند.  بی سرپناه  زیادی  افراد 
متضرر  زمین لرزه  از  نحوی  به  که  طبیعی  رویداد 
شده اند، خواستار کمک اند. آنان ادعا دارند که تاکنون 

هیچ نهادی به یاری آنان نشتافته است.

از  »سرن«  روستای  باشنده  ساله،   ۲۷ احمداهلل 
مربوطات ولسوالی یفتل پایین والیت بدخشان است 
که در پی زمین لرزه همه داروندارش را از دست داده 
که  می گوید  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  او  است. 
خانواده اش در وضعیت رقت باری قرار دارد، اما هیچ 
آسیب دیده  این  است.  نکرده  کمک  آنان  به  نهادی 
جدی  آسیب  زلزله  »بدبختانه  می افزاید:  زمین لرزه 
برای مردم ما و برای محیط ما رسانده است. شمار 
هم  تعدادی  و  شده اند  آواره  ما  مردم  از  زیادی 
فرزندان شان را از دست داده اند که یکی از آن ها من 
بین رفت  از  و وسایل خانه مان  هستم. خانه، ظرف 
و  داریم  به کمک ضرورت جدی  ما  تخریب شد.  و 
از امارت و نهادهای کمک کننده می خواهیم در این 

زمینه همکاری کنند.« 
شفیق اهلل، باشنده روستای »چپچی یردار« ولسوالی 
بهارک، خانه اش را در پی زلزله از دست داده است. او 
می گوید که بارنده گی های پیهم زمستان سبب شده 
که دیوارهای خانه اش فرسوده شود و با اندک ترین 
موج زمین لرزه، سقف خانه اش فروبریزد. او در این باره 
توضیح می دهد: »فصل زمستان است، نم و رطوبت 
سبب فرو رفتن خانه  ما شده است. وسایلی که در 

8صبح، بدخشان 

شورای ملی استخبارات امریکا پیش بینی کرده 
بود که شاخه خراسان داعش جدی ترین تهدید 
اما  بود؛  خواهد  طالبان  و  منطقه  غرب،  برای 

شبکه القاعده به بازسازی درازمدت نیاز دارد.
قدرت های  رسمی  موضع گیری های  بر  عالوه 
بزرگ، شماری از رسانه های غربی نیز در مورد 
حضور داعش در افغانستان گزارش های متعددی 
واشنگتن پست،  گزارش  براساس  کرده اند.  نشر 
داعش از اسد 1۴۰۰ تا اسد 1۴۰1 خورشیدی 
حدود ۲۲۴ حمله کوچک و بزرگ در افغانستان 
گروه  از  نقل  به  رسانه  این  است.  داده  انجام 
اطالعاتی SITE که فعالیت گروه های تروریستی 
است.  کرده  ارایه  را  ارقام  این  را رصد می کند، 
بر  نظارت  و  تحلیلی  همچنان »تیم پشتی بانی 
 ۲۸ سه شنبه،  روز  ملل،  سازمان  تحریم های« 
سرطان، از فعالیت گسترده گروه های تروریستی 
گروه  و  القاعده  شبکه  جمله  از  افغانستان  در 
اعضای  اظهارات  طبق  است.  داده  خبر  داعش 
القاعده در  این مجموعه، گروه داعش و شبکه 
تجهیزات  سایر  و  پهپادها  به  دست یابی  تالش 
نیروهای خارجی  از  برجامده  نظامی  پیش رفته 
هستند. افزون بر این، انستیتوت مطالعات جنگ، 
روز چهارشنبه، 11 جوزا، گفته است که داعش 
برای تضعیف طالبان و  نشان دادن توانایی خود 
تمایل  بین المللی،  راه اندازی حمالت  بخش  در 
بیشتری به حمله بر همسایه های افغانستان دارد.

علیه  افغانستان  خاک  از  داعش  استفاده 
کشورهای همسایه

جمله  از  همسایه  کشورهای  مقام های 
حضور  از  را  خود  نگرانی  بارها  تاجیکستان 
گروه های تروریستی در افغانستان زیر حاکمیت 
ادعا  پیوسته  طالبان  اما  کرده اند؛  ابراز  طالبان 
دارند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری 
استفاده نخواهد شد. وب سایت انترنیتی اعماق 
مربوط به داعش، روز یک شنبه، 1۸ ثور، با نشر 
ویدیویی، مدعی شده که حمالت موشکی آنان از 
والیت تخار افغانستان به اهداف نظامی در خاک 

تاجیکستان، صورت گرفته است.
اوزبیکستان همسایه دیگری افغانستان است که 
این کشور پیش  با طالبان دارد.  تعامل نزدیک 
سرخ  فرش  روی  طالبان  سران  از  بارها  این  از 
پذیرایی کرده و میزبان یک نشست بین المللی 
با حضور مقام های ارشد طالبان بوده است. این 
بار مورد حمله  کشور در جریان یک سال سه 
است.  گرفته  قرار  افغانستان  خاک  از  موشکی 
مسوولیت  جاری  سال  حمل   ۲9 در  داعش، 
تجاری  ترمز، شهرک  در ساحه  موشکی  حمله 

اوزبیکستان را نیز بر عهده گرفت . 
نظام  سقوط  از  پس  اوزبیکستان  حال  این  با 
خاک  از  راکتی  حمله  مورد  بار  سه   جمهوری 
حمله  نخستین  است.  گرفته  قرار  افغانستان 
روز دوشنبه، ۲9 حمل، انجام شد. در آن حمله 
»سرچاه«  منطقه  از  کاتیوشا  نوع  موشک   1۰
واقع در شهرک تجارتی بندر حیرتان، بر خاک 
راکتی  حمله  دومین  شد .  شلیک  اوزبیکستان 
 1۴ در  اوزبیکستان  علیه  افغانستان  خاک  از 
سرطان امسال صورت گرفت . در آن حمله پنج 
موشک از افغانستان به منطقه مجنون تال والیت 
سومین  شد .  پرتاب  اوزبیکستان  سرخان دریای 

حمله در ۲۶ سرطان امسال انجام شد.
این همه در حالی است که شماری از تحلیل گران 
به این باورند که طالبان با بزرگ نمایی داعش، 
سایر  و  امریکا  متحده  ایاالت  از  می خواهند 
که  حالی  در  بگیرند.  امیتاز  بزرگ  قدرت های 
به گفته آنان، داعش با شبکه حقانی این گروه 
گزارشگر  گادنر،  فرانک  دارد.  تنگاتنگ  رابطه 
امنیتی بی بی سی فارسی، می گوید: »گروه والیت 
خراسان روابط محکمی با شبکه حقانی دارد که 
به نوبه خود ارتباط تنگاتنگی با طالبان دارد.« 
با وجود این همه، طالبان اما ادعا دارند که افراد 
این گروه به گونه کامل بر خاک افغانستان تسلط 
خاک  در  فزیکی  حضور  داعش  گروه  و  دارند 

افغانستان ندارد.

اجرای حمالت مرگ بار بر مساجد و تجمع های 
مربوط به اهل تشیع از اهداف دیگر داعش در 
 1۶ در  داعش  جنگ جویان  است.  افغانستان 
گذر  مسجد  در  نمازگزاران  بر   1۴۰۰ میزان 
نتیجه  در  کردند.  حمله  کندز  شهر  سیدآباد 
نمازگزار شیعه کشته و  از ۵۰  آن حمله بیش 
گزارش ها  شدند.  زخمی   آن ها  دیگر  تن   1۴۳
رویداد مرگ بار  آن  تلفات جانی  می رسانند که 
بیشتر از آماری است که طالبان ارایه کرده اند. 
که  دارند  ادعا  کندز  باشنده گان  از  شماری 
حدود 1۰۰ تن در پی آن حمله جان باخته اند. 
و گفت  برعهده گرفت  را  آن  داعش مسوولیت 
که حمله کننده انتحاری »محمد اویغوری« نام 

داشته است.
اهل  نمازگزاران  بر  حمله  از  پس  هفته  یک 
حمله  مسوولیت  داعش  گروه  کندز،  در  تشیع 
نتیجه آن ۶۸  را برعهده گرفت که در  دیگری 
تن جان باختند و ۶۰ تن دیگر زخمی شدند. آن 
حمله نیز در هنگام ادای نماز در مسجد »امام  
قندهار  والیت  در  شیعیان  به  مربوط  بارگاه« 
با نشر خبرنامه ای گفت که دو  رخ داد . داعش 
نگهبانان  نخست  گروه  این  از جنگ جویان  تن 
برده و سپس  بین  از  با ضرب گلوله  را  مسجد 
منفجر  نمازگزاران  میان  در  را  همراه شان  مواد 

کرده اند. 
این همه در حالی است که تنها در دو ماه و هفت 
نتیجه  در  تن   9۶ خورشیدی  روان  سال  روز 
شده اند.  کشته  افغانستان  در  داعش  حمالت 
ماه های  در  ۸صبح،  روزنامه  گزارش  براساس 
داعش  پی حمالت  در  تن  قوس، 9۶  و  میزان 
جان باخته اند. در این میان ۷۳ غیرنظامی و ۲۳ 
جنگ جوی طالبان کشته شده و 1۴1 غیرنظامی 

و ۲1 جنگ جوی طالبان زخم برداشته اند. 
جریان  در  کابل  غرب  در  برچی  دشت  منطقه 
مرگ بار  حمالت  گواه  بارها  طالبان  سلطه 
این حمله ها صدها تن  بوده است. در  انتحاری 
گزارش  براساس  شده اند.  زخمی  یا  و  کشته 
دیده بان حقوق بشر، از اسد 1۴۰۰، زمان تسلط 
سال  جاری  سنبله  تا  افغانستان،  بر  طالبان 
داعش مسوولیت 1۳ حمله مرگ بار بر هزاره ها 
را بر عهده گرفته است. طبق یافته های دیده بان 
حقوق بشر، در این حمله ها دست کم ۷۰۰ تن 

کشته و یا زخمی شده اند. 
سفارت  بر  حمله  مسوولیت  داعش  همچنان 
مهاجم  از  و  گرفته  برعهده  را  کابل  در  روسیه 
انتحاری به نام »وقاص مهاجر« نام برده است. 
حمله  ده ها  مسوولیت   داعش  این،  بر  افزون 
کوچک و بزرگ دیگر را برعهده گرفته که منجر 
به کشته و زخمی شدن صدها تن در افغانستان 

شده است. 

دیدگاه سازمان ها و کشورها در مورد حضور 
داعش در افغانستان 

خبرگزاری تاس روسیه روز سه شنبه، ۲۵ دلو، 
به نقل از اناتولی سیدروف، رییس ستاد مشترک 
پیمان امنیت جمعی، گفته است که چهار هزار 
جنگ جوی داعش در نزدیکی مرز افغانستان با 
گزارش  این  طبق  شده اند.  بسیج  تاجیکستان 
خبرگزاری روسیه، مجموعه جنگ جویان داعش 
در افغانستان به شش هزار و ۵۰۰ تن افزایش 
بدخشان،  در والیت های  عمدتاً  که  است  یافته 
تخار و کندز، در شمال شرق افغانستان، جابه جا 
افزون بر این، ضمیر کابلوف، فرستاده  شده اند. 
ویژه روسیه در افغانستان، روز جمعه، ۲۰ جنوری 
تلویزیونی ۲۴  با شبکه  مصاحبه ای  در   ،۲۰۲۳
روسیه ادعا کرده که آنگلوساکسون ها با مخالفان 
مسلح طالبان تماس دارند و به طور مخفیانه از 

گروه تروریستی داعش حمایت می کنند. 
عالوه بر موضع گیری مقام های روسی در مورد 
حضور داعش در افغانستان، هوگو شورتر، کاردار 
سفارت بریتانیا برای افغانستان، در هنگام پایان 
کشور  در  داعش  احیای  خطر  از  ماموریتش 
این موضوع  او روز شنبه، ۲۲ دلو،  هشدار داد . 
او  از  پیش  توییترش مطرح کرد .  را در صفحه 

زمین لرزه های ویرانگر بدخشان؛

آسیبدیدهگان:
کمک   به  نهادی  هیچ 

است نشتافته  ما 
آسیب دیده گان زمین لرزه ها 

در بدخشان خاطرنشان 
می سازند که با وجود سپری 
شدن زمان زیادی از تخریب 

خانه های آنان، اما تاکنون 
هیچ نهاد مدادرسانی به کمک 

آنان نرسیده است. به سخن 
آنان، مسووالن محلی طالبان 

نیز به آنان کمک نکرده اند. 
بیشتر این آسیب دیده گان 

خانه، وسایل ضروری خانه، 
لباس و مواشی خود را از 

دست داده اند.

خالهایحکومتداریطالبان...
از صفحه 3

مرکز زمین لرزه های سه ماه 
پسین امسال در بدخشان، 

ولسوالی های جرم، اشکاشم، 
خبک، کشم و شهر فیض آباد، 
مرکز این والیت، تثبیت شده 
است. شدت این زمین لرزه ها 

به تریب 4.7، 5.4 و 5.۹ درجه 
ریشتر در ماه های دلو، عقرب و 

قوس بوده است. 



سال شانزدهم
شماره 3865
 شنبه
27 حوت 1401
18 مارچ 2023

6

در  افغانستان  سیاسی  رهبران  و  سیاست مداران 
را  جبران ناپذیری  اشتباه های  ۲۰  سال  گذشته  طول 
اکثر  نابودی  به  اشتباه هایی که منجر  مرتکب شده اند؛ 
به  و کشور مجددا  دستاوردهای دو دهه گذشته شده 
گشته  مبدل  مذهبی  رادیکالیسم  و  تروریسم  خلوتگاه 
است. هر سیاست مدار و شریک قدرت، متناسب با حوزه 
نفوذ و میزان مشارکتش در قدرت و سیاست، در سقوط 
این  افراطیت طالبانی سهم دارد. در  افغانستان به  کام 
پیش بین  که  آن ها  مشاوران  و  سیاسی  رهبران  میان 
به   مختلف  بهانه های  به  نبوده اند،  امروزی  وضعیت 
شاخه ها و کانون های غیرمستقیم طالبانیسم و در کل 
به رادیکالیسم باج  داده اند، دست  افراطیت را گرفته اند 
خود  از  مذهبی  چهره  دادن  نشان   و  نمایاندن  برای  و 
در میان مردم، به سربازان و مبلغان بدون مزد طالبان 
تبدیل شده اند. آن ها سهم دار فروپاشی اند و نباید نقش 
آنان در سقوط نادیده گرفته شود. به رغم این که غنی 
و دارودسته اش عامالن اصلی سقوط افغانستان به  دست 
طالبان شمرده می شوند، شریکان قدرت و کسانی  که 
دست گدایی برای ماموریت سیاسی دراز کرده بودند، 

رهبران  شده اند.  مرتکب  را  محاسباتی  و  سیاسی 
سیاسی ای که سیاست را عرصه دروغ افکنی و دکان داری 
ساخته بودند، حداقل پس از این همه شکست و ذلت، 
به این درک و فهم از سیاست و وضعیت کشور رسیده 
باشند که دیگر آن نظم و بستر باقی نمانده و فصل »قهر 
و ناز سیاسی« شان به پایان رسیده است. این دسته  از 
سیاست مداران باید به نگاه ارباب ـ رعیتی و نازدانه گی 
سیاسی شان نقطه پایان بگذارند و به گذشته و آینده، 
قدرت، مناسبات بین المللی و منطقه ای با فکر نو و برنامه  

جدید ببینند.
امروز افغانستان در انواع بحران غرق شده است. بحران 
سقوط نظام و فروپاشی ساختارها به  کنار، اگر وضعیت 
به همین منوال ادامه پیدا کند و مردم به گروگان  بودن 
نهادینه   و  ترویج  تبلیغ،  بگیرند،  خو  طالبان  دست  در 
بساط  آن  تروریستی  نوع  از  رادیکالیسم مذهبی  شدن 
کل کشور و آینده را فرا خواهد گرفت. کشور عمال در 
در  حال  عین  در  و  شرایط  بغرنج ترین  و  بحرانی ترین 
شاید  دارد.  قرار  سر درگم  و  متحول  به شدت  وضعیت 
این کثرت تحوالت و پربسامدی  با  تاریخی  هیچ دوره 
تغییر که این میزان آشوب و مخاطره را در خود دارد، 
به  باشد. همان طوری که سیاست مداران  نداشته  سراغ 
خروج امریکا از افغانستان باور نداشتند، به همان میزان 
»عالم  ذهن شان  عمق  در  اکنون  هم  را  متحده  ایاالت 
طالبان  می کنند  فکر  و  می دانند  مایشاء«  فعال  و  کل 
امریکا  تا  و  تغییر ناپذیرند  امریکایی،  پروژه  به عنوان 
از  فهمی  چنین  ماند.  خواهد  باقی  گروه  این  نخواهد، 
و  تغییر  »چالش  مفهوم  به  توجه  با  کنونی،  مناسبات 
تحول«، اشتباه محاسباتی دیگری است . ممکن برخی  
و  باشند  دوخته  چشم  نیز  طالبان  برای  ماموریت  به 
حکومت  باشند.  خورده  را  همه شمول  حکومت  فریب 
همه شمول زیر چتر طالب به معنای تقویت بخشیدن به 
نظم طالبانی و نفی مردم ساالری است؛ زیرا مساله مردم 
افغانستان، روش حکومت داری طالبان نیست، بلکه تفکر 
تروریسم  با خطر  را  طالبانی است که منطقه و جهان 
نیروهای سیاسی  بین المللی مواجه ساخته است. همه 
باید بر محوری مشترک که آزادی افغانستان از سلطه 
طالبان و استقرار نظم دموکراتیک است، کنار هم جمع  

نیز باید در فهرست عامالن فروپاشی قرار بگیرند. رهبران 
اجرای  با  نکردند،  پیش بینی  را  آینده  که  سیاسی ای 
سیاست های منفعالنه و منفعت جویانه خصوصی، انرژی 
نیروهای هم سو را به  هدر دادند و دست از شارالتان بازی 
این  است.  دوش شان  بر  بزرگی  مسوولیت  برنداشتند، 
به  نداشتند،  استراتژیک  فکر  سیاست مداران،  از  طیف 
تحول و تغییر افغانستان و منطقه نیندیشدند و خود را به 
نظمی عادت داده بودند که آن نظم »قهر و ناز سیاسی« 
در بده وبستان سیاست نظم جمهوریت بود. هر بار که 
کرسی  و  می کردند  دریافت  تحفه ای  سیاسی  رهبران 
اطاعت کننده گان  از  می شد،  داده  برای شان  ماموریت 
می شدند  جمهور  رییسان  سیاست های  بی چون وچرای 
آن ها  تمامیت خواهی  و  تک ساالری  انحصار طلبی،  بر  و 
مشروعیت می بخشیدند. از همین  رو قضاوت تاریخی در 

برابر این سیاست مداران قهارانه خواهد بود. 
امروز  وضعیت  به  که  سیاسی  قدرت  سهم داران  همه 
واقعیت های  منظر  از  صلح  و  جنگ  به  و  نیندیشد ند 
منطقه ای و جهانی فکر نکرد ند، نه تنها در بینش جمعی 
مورد محاکمه قرار می گیرند، بلکه در پستوهای ذهنی 
عذاب  بیندیشند،  واقع گرایانه  و  عقالنی  اگر  نیز  خود 
وجدان خواهند کشید که چه اشتباه های جبران ناپذیر 

قهرونازسیاسیرهبراننازدانهوافسانهحکومتهمهشمول

۲۷ حوت در افغانستان به عنوان »روز ملی خبرنگاران« 
ثبت شده است. با سقوط نظام جمهوری، نه تنها گلیم 
آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها از کشور برچیده شده، 
دست اندرکاران  و  خبرنگاران  برای  نیز  زنده گی  بلکه 
رسانه های منتقد به حدی دشوار شده که کتله قابل 
مالحظه ای از سربازان آزادی بیان وادار به ترک کشور 
روی کار آمدن  از  پس  که  خبرنگاری  صدها  شده اند. 
رژیم طالبان از ترس این گروه به کشورهای همسایه 
مطلق،  بی سرنوشتی  با  حاضر  حال  در  برده اند،  پناه 
امنیتی،  و  اقتصادی  مشکالت  درآمدزا،  کارهای  نبود 
نداشتن ویزا یا اقامت و ده ها مشکل دیگر دست وپنجه 
نرم می کنند. شماری از این خبرنگاران تبعیدی ادعا 
از  نیز  همسایه  کشورهای  در  حتا  طالبان  که  دارند 
تهدیدآمیز  پیام های  ارسال  با  و  برنداشته  آنان دست 
از طریق شبکه های اجتماعی به آنان هشدار می دهند. 
این خبرنگاران خواستار تخلیه هرچه زودتر از پاکستان 
و ایران هستند و خاطرنشان می سازند که با توجه به 
روابط تنگاتنگ و نفوذ طالبان بر کشورهای همسایه، 
به  آنان  اجباری  برگشت  و  ترور  بازداشت،  امکان 

افغانستان وجود دارد. 
در  که  است  خبرنگارانی  از  یکی  ولی زاده،  عبداهلل 
دوره جمهوریت برای مدت هفت سال در رسانه های 
او دست کم یک سال  است.  مختلف کشور کار کرده 
توسط  بازجویی  و  بازداشت  از  ترس  دلیل  به  پیش 
طالبان افغانستان را ترک کرد و به پاکستان پناه برده 
است. این خبرنگار تبعیدی از دشواری های روزگار در 
مهاجرت سخن می گوید و توضیح می دهد که بیشتر 
خبرنگاران در کشورهای همسایه افغانستان حتا توان 

صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: »من در حال حاضر 
می کنم،  کار  طالبان  منتقد  رسانه های  از  یکی  با  هم 
از همین  رو از طرف طالبان بارها پیام های تهدیدآمیز 
دریافت کرده ام. طالبان برای من پیام می گذارند که تو 
بر ضد امارت ]طالبان[ تبلیغات می کنی و به افغانستان 
به دادت می رسیم. مثال  انتقالت می دهیم و همان جا 
من و ده ها خبرنگاری که در پاکستان و ایران هستیم، 

پیام های مشابه دریافت کرده ایم.«
که  است  خبرنگارانی  از  دیگر  یکی  احمدی،  حسین 
پس از حاکمیت طالبان بر کشور با همسرش به ایران 
آن  در  می شود  سال  یک  حدود  او  است.  برده  پناه 
تاکنون  اما  است،  فرانسه  به  راه سفر  به  کشور چشم 
به پرونده پناه جویی اش توجهی صورت نگرفته است. 
روزنامه ۸صبح می گوید:  با  آقای احمدی در صحبت 
هستم.  ایران  در  که  می شود  سال  یک  به  »نزدیک 
دیگر  اما  کرده ام،  تمدید  مشکالت  بسیار  با  را  ویزه ام 
امکان تمدید آن وجود ندارد و شاید پس از پایان مهلت 
باقی مانده از این کشور اخراج شوم. به سفارت فرانسه 

برایم  به تازه گی  سفارت  این  اما  داده ام،  درخواست 
وقت مالقات تعیین کرده که در برج آخر سال جاری 
می کند:  تبعیدی عالوه  این خبرنگار  است.«  میالدی 
»اکنون حیران هستم من چگونه تا 1۰ ماه دیگر در 
به هیچ صورتی  زنده گی کنم؛ چون دیگر  این کشور 
ویزایم را تمدید نمی کنند. مثل من چندین خبرنگار 
تأخیر  با  بسیار  برای شان  سفارت ها  که  دیگر هستند 

زمان مالقات تعیین کرده اند.«
نیز  افغانستان  این همه، خبرنگاران در داخل  در کنار 
این  به  تبعیدی  ندارند. خبرنگاران  روز خوبی  و  حال 
باورند که نهادها و سازمان های بین المللی و کشورهای 
اقدامات  افغانستان  بیان در  جهان برای تحقق آزادی 
از  یکی  کاوش،  احمدنوید  نداده اند.  انجام  را  الزم 
خبرنگاران، می گوید: »نهادهای حقوق بشری از زمان 
حاکمیت طالبان به این سو باالی این گروه به خاطر 
وارد  جدی  فشار  افغانستان  در  بیان  آزادی  تحقق 
نکرد ه اند. همچنان خبرنگاران را آن چنانی که نیاز بود، 

تاکنون حمایت نکرده اند.«
گفتنی است که با تسلط طالبان بر افغانستان، آزادی 
مواجه  شدید  سانسور  و  سرکوب  با  رسانه ها  و  بیان 
کارمندان  و  خبرنگاران  از  زیادی  شمار  شده اند. 
ترک  را  کشور  طالبان،  از  هراس  دلیل  به  رسانه ای 
ایران  و  پاکستان  به ویژه  دیگر  به کشورهای  و  کرده  
پناه برده اند. طالبان با شکنجه، لت وکوب و بازداشت 
می شوند  اطالعات  آزاد  گردش  مانع  خبرنگاران، 
اعمال  و  سانسور  زیر  به  شدت  را  رسانه ای  فضای  و 
محدودیت قرار دارد. بربنیاد آمارهای تایید شده، در 
حال حاضر دست کم ۳۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه ای 
در پاکستان و حدود ۸۰ خبرنگار و کارمند رسانه ای 

در ایران به سر می برند.

درمان فرزندان بیمار خود را ندارند.
عبداهلل ولی زاده می افزاید: »ما همه روزه در گروپ هایی 
خبرنگاران  کرده ایم،  ایجاد  هماهنگی  خاطر  به  که 
به عنوان  اقتصادی می زنند.  از مشکالت  داد  همه روزه 
مثال شماری اعضای بدن شان را به فروش انداخته و 
برخی دیگر که همسر یا فرزندشان بیمار است، هزینه 
تبعیدی  خبرنگار  این  ندارند.«  را  داکتر  نزد  مراجعه 
اضافه می کند که بیشتر خبرنگارانی که در کشورهای 
همسایه به ویژه پاکستان به سر می برند، به مشکالت 

روحی و روانی مبتال شده اند.
خبرنگارانی  از  دیگر  یکی  رسولی،  شیرشاه  همچنان 
است که از ماه ها به این سو در پاکستان به سر می برد. او 
از بی توجهی نهادهای حقوق بشری و کشورهای جهان 
انتقاد می کند و می گوید با وجود این که خبرنگاران در 
شرایط روحی و روانی نامناسبی قرار دارند، اما از سوی 
نهادهای حامی خبرنگاران و کشورهای مدافع حقوق 

بشر به فراموشی سپرده شده اند.
و  نهادها  »متاسفانه  می کند:  عالوه  رسولی  آقای 
می کردند،  پشتی بانی  خبرنگاران  از  که  کشورهایی 
دیری است که خبرنگاران را به فراموشی سپرده اند و 

در حال حاضر ما در بی سرنوشتی مطلق قرار داریم.«

تهدید طالبان و عدم تمدید اقامت
مهاجران  اجباری  اخراج  خطر  و  امنیتی  تهدیدات 
که  است  مشکالتی  دیگر  از  همسایه  کشورهای  از 
خبرنگاران در ایران و پاکستان با آن مواجه اند. به گفته 
خبرنگاران، طالبان به خبرنگاران و کارمندان رسانه های 
منتقد این گروه حتا در کشورهای پاکستان و ایران نیز 

پیام های تهدیدآمیز فرستاده اند.
در  می برد،  سر  به  پاکستان  در  که  ولی زاده  عبداهلل  

شوند و جهان را متقاعد سازند که آنان منافع خویش 
را در برقراری دموکراسی و مردم ساالری جست وجوی 
و  طالبان  مناسب  جاگزین  این صنف سیاسی  و  کنند 
تعمیم منافع استراتژیک جهان است. اگر این تالش ها 
طریق  از  همچنان  بین المللی  جامعه   نگیرد،  صورت 
تعامل و تساهل با گروه های رادیکالی چون طالبان در 
افغانستان به دنبال منافع ژیوپلیتیک و ژیو استراتژیک 
خویش باشند، پیامدهای بدتر از حادثه 11 سپتامبر در 
انتظار جهان خواهد؛ چون افسانه حکومت همه شمول 
آنان با این گروه، تمدید چرخه استمرار بحران نفس گیر 

و به خطر انداختن نظم بین المللی است.
نازک  رنجی های  و  نازدانه گی ها  اگر  سیاسی  رهبران 
تفاوت  نیندیشند،  نگذارند، درست  را کنار  کنونی شان 
بازی   چارچوب  با  همچنان  و  نکنند  درک  را  وضعیت 
افغانستان  قضیه  به  پیشا طالبانیسم  ذهنی  قالب  با 
بیندیشند، عمر سیاسی خود را پایان یافته اعالم کرده اند. 
به قول حافظ »بر او نمرده به فتوای من نماز کنید«. 
فرصت  هنوز  سیاسی  بازیگران  سایر  و  سیاست مداران 
دارند که »طرح نو« در اندازند، چون شرایط ایستا نیست 
که آنان منتظر بنشینند، تماشا کنند که اوضاع به خیر و 
خوشی رقم بخورد. اگر امروز هم گرایی، مبارزه مشترک 
علیه طالبانیسم و تعریف از آینده صورت نگیرد، فردا 
در  طالبان  از  بهتر  نیابتی  سربازان  و جهان  است  دیر 
به  سر  باید  سیاست مداران  داشت.  نخواهد  افغانستان 
گریبان تفکر فرو ببرند که دیگر »ناز و قهر سیاسی« 
خریدار ندارد و شکار افسانه همه حکومت همه شمول 
طالبان هم نشوند. نشست های بین المللی و منطقه ای 
نوع  دگرگونی  و  همدردی  و  عواطف  برخورد  حد  در 
است،  خوب  افغانستان  به  نسبت  کشورها  نگرش 
نوعیت  را  بازی  میدان  آن  تبع  به  و  آن ها  و  اما درک 
کنشگری و فعالیت گروه های سیاسی در داخل تعیین 
مولفه های  سایر  و  بشر  حقوق  زنان،  حقوق  می کنند. 
جهان شمول، تنها روپوشی برای بازیگران و واحدهای 
بازی را جغرافیای  افغانستان است. میدان  سیاسی در 
تغییر  داخل  در  سیاست مداران  حضور  و  افغانستان 
می دهد، نه نازدانه گی سیاسی رهبران و قهر و نازهای 

فیس بوکی شان.

امین کاوه 

8صبح، پروان
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»ما پاکستان را به گورستان آن ها مبدل یم کنیم«

افراطی  از سوی جناح های  نفرت پراگنی علیه هزاره ها 
سنی، از عوامل موثر در افزایش این حمالت است. 

شروع عملیات ضرب العضب توسط ارتش پاکستان در 
۲۰1۴ علیه گروه های تروریستی و افراطی سبب شد 
که شمار حمالت برای اولین پس از سال ۲۰۰۸ روند 

نزولی به خود بگیرد. 

نمودار باال تعداد مجروحان، کشته ها و حمالت را پس 
از ۲۰1۴ نشان می دهد که سال های ۲۰1۷ و ۲۰19 
دو  در  پاکستان  هزاره های  برای  سال ها  خونین ترین 
دهه اخیر بوده است. در سال ۲۰1۷، 1۵ حمله صورت 
گرفته که به موجب آن ۴۲ تن کشته و ۳۲ تن زخمی 
شده اند. به همین ترتیب در سال ۲۰19، چهار حمله 
به همراه داشته  رخ داده که ۲۴ کشته و ۶۸ زخمی 

است. 

هزار  یک  حداقل   ۲۰۲۲ تا   1999 از  کلی  به صورت 
تن دیگر کشته  و ۴۶  و یک هزار  تن زخمی  و ۲۶۲ 
شده اند که در ۸۳ درصد آن را آقایان و 1۷ درصد آن 
را خانم ها تشکیل می دهند. به عقیده پژوهشگران، این 
آمار حداقل حمالت و تلفات را نشان می دهد و بسیار 
حادثات بنا بر هر دلیلی گزارش نشده و یا به فراموشی 

سپرده شده است. 
یافته های این پژوهش نشان می دهد که بیشترین این 
حمالت بر مکان های اجتماعی و تجمع هزاره ها، محل 
مساجد  محلی،  مارکیت های  حمل و نقل،  وسایل  کار، 
داده  رخ  شفاخانه ها  و  ورزش  محالت  تکیه خانه ها،  و 
که  پیوسته  وقوع  به  زمانی  این حمله ها  بیشتر  است. 
به  مری آباد  از  روزانه  مراودات  برای  کویته  هزاره های 
سمت هزاره تاوان یا برعکس در حال رفت و آمد بوده اند. 
اهداف  از  دیگر  یکی  نیز  هزاره ها  کار  از سویی، محل 
گروه های افراطی بوده است. حمله بر کارکنان معدن 
زغال سنگ یکی از حمالت خونین گروه های افراطی در 
سال های پسین علیه هزاره ها در ایالت بلوچستان بود 

که محکومیت منطقه ای و جهانی را به همراه داشت. 
سایر  میان  در  را  قربانی  بیشترین  ترورهای هدف مند 
حمالت داشته است و حدود ۲۲۰ حمله از این دست رخ 
داده است. حمالت انتحاری در رتبه دوم قرار دارد که 
11 درصد حمالت را تشکیل می دهد. انفجار بمب های 

جاسازی شده در رتبه سوم قرار دارد. 

است،  پیوسته  وقوع  به  که  حمله ای   ۲۶۵ میان  از 
مسوولیت 1۳۳ حمله را هیچ گروهی برعهده نگرفته 
را  بیشترین حمالت  لشکر جهنگوی مسوولیت  است. 
به گردن گرفته است. جیش االسالم، داعش خراسان، 
جیش العدل و اهل سنت و جماعت به ترتیب در مراحل 
بعدی قرار دارند. این گروه ها همه افکار ضد شیعه دارند/

داشتند و همین موضوع سبب شده تا این گروه ها بیشتر 
هزاره ها را به دلیل مذهب شان هدف قرار بدهند.  

تمام  از دهه 19۸۰  قبل  تا  موجود  اطالعات  براساس 
زنده گی  بلوچستان  در  مذهبی  و  نژادی  گروه های 
مسالمت آمیز داشتند و هیچ نوع خشونتی در میان این 
گروه ها وجود نداشته است؛ اما بعد از دهه ۸۰ میالدی با 
آغاز جهاد در افغانستان و بنیادگرایی در دوران حکومت 
افزایش  پاکستان  در  فرقه ای  ضیاءالحق، خشونت های 

یافت. 

»جهنم در روی زمین«
عنوان »اسالم و خشونت  با  ایمون مورفی در کتابش 
پاکستان  در  که  می گوید  پاکستان«  در  فرقه ای 
اما در این میان هزاره  اقلیت های زیادی وجود دارند، 
تنها اقلیتی است که قربانی خشونت فرقه شده  است. به 
گفته ایمون مورفی، لشکر جهنگوی مسوول درجه یک 
کشتار هزاره ها در پاکستان است. باری رهبران این گروه 
با اشاره به هزاره ها گفته بودند که »ما پاکستان را به 
گورستان آن ها مبدل می کنیم«. ایمون مورفی می گوید 
به  مبدل  هزاره ها  برای  را  زمین  جهنگوی  لشکر  که 
جهنم کرده است و هزاره ها تا اکنون هرگاه در بیرون 
از محدوده محلی شان قرار دارند، ترس نیز همراه شان 
وضعیت  روی  مخربی  روانی  تاثیر  حمالت  این  است. 
روانی هزاره ها در کویته گذاشته است و بازمانده گان آن 

حوادث دچار مشکالت روحی و روانی شده اند. 
در قدم دوم این حمالت سبب گشته است تا هزاره ها 
محدود به دو محله  اصلی بودوباش شان شوند. این امر 
هرچند به آن ها امنیت نسبی داده است، اما باعث شده 
که آسیب پذیری شان بیشتر شود. تجمع در یک مکان 
مشخص سبب می شود که گروه های افراطی به راحتی 
محل هدف را شناسایی کنند و حمله را راحت تر اجرا 

کنند.

برجسته  نقش  بیستم  قرن  دوم  نیمه  در  هزاره  مردم 
بازی  کویته  اقتصاد  و  تعلیم  فرهنگ،  سیاست،  در 
کرده اند. آنان از سطح تعلیم نسبتاً خوب برخوردار بوده 
افزایش  به  بازار و مشاغل رو  ادارات،  و حضورشان در 
و سیاست  بازار  بر سر  محلی  رقابت های  احتماالً  بود. 
نیز در شعله ورتر ساختن تنش های فرقه ای نقش داشته 
نظر  از  کویته  هزاره نشین  مناطق  نیز  اکنون  است. 
فرهنگی، تعلیم و فعالیت های ورزشی پیشتازند. با وجود 
چالش های بسیار، برخی سیاست مداران و روشن فکران 
جامعه هزاره پاکستان تالش دارند با افزایش تماس و 
رابطه با سایر ساکنان آن شهر، زمینه هم زیستی و صلح 
را برای باشنده گان آن شهر فراهم سازند. اما حمالت 
روابط  بر  عمیقی  زخم های  اخیر،  دهه  دو  تروریستی 
هزاره ها با سایر باشنده گان کویته بر  جا گذاشته است 
که التیام آن ها به تالش و درایت سیاسی بسیار نیازمند 

است.

منابع:
از  سو  بدین    19 قرن  از  موج  چهار  طی  در  هزاره ها 
از  اقتصادی،  و  سیاسی  مختلف  دالیل  به  افغانستان 
جمله سیاست های تبعیض آمیز دولت های حاکم، کوچ 
اجباری و کشتار، به پاکستان، به خصوص شهر کویته 
مهاجرت کرده اند. جمعیت فعلی هزاره ها در پاکستان 
در  آنان  تن  هزار  که ۶۰۰  می رسد  تن  هزار  به 9۰۰ 
کویته و مابقی در شهرهایی چون اتک، پیشاور، الهور، 
کراچی و اسالم آباد زنده گی می کنند. هزاره ها در شهر 
کویته، مرکز ایالت بلوچستان، سومین جمعیت بزرگ 
بعد از بلوچ ها و پشتون ها را تشکیل می دهند. هزاره ها 
در کویته در دو منطقه  مسکونی مری آباد و هزاره تاون 
 1۳ حدود  منطقه  دو  این  میان  فاصله  که  مستقرند 

کیلومتر است. 
بسم اهلل علی زاده و میثم الطاف جدیدا در پژوهشی که 
تحت عنوان »ما پاکستان را به گورستان آن ها مبدل 
می کنیم« برای موسسه مطالعاتی پرسش انجام داده اند، 
تا  سال 1999  از  را  پاکستان  در  هزاره ها  بر  حمالت 
۲۰۲۲ به بررسی گرفته اند. این تحقیق که چندی پیش 
منتشر شده است، حاوی اطالعات تازه  در مورد حمالت 
تروریستی علیه هزاره ها و خشونت فرقه ای در پاکستان 

است. 
از  حداقل  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
فرقه ای  خشونت های  که  طرف  این  به   199۸ سال 
اوج گرفته، ۲۷۶ حمله علیه هزاره ها در  پاکستان  در 
میان 1۵ حمله  این  از  است.  گرفته  پاکستان صورت 
در الهور و کراچی صورت گرفته و ۲۶1 حمله دیگر 
در ایالت بلوچستان به وقوع پیوسته است. از میان ۲۶1 
حمله ای که در ایالت بلوچستان رخ داده، ۲۲۳ مورد آن 

در شهر کویته بوده است. 

براساس آماری که این پژوهش ارایه می دهد، ۲۰1۲ با 
دست کم ۷۵ حادثه تروریستی، خونین ترین سال برای 
هزاره ها در پاکستان بوده است و سال ۲۰۲۰ که شاهد 
هیچ حمله تروریستی نبوده، آرام ترین سال شمرده شده 

است. 
از سال 1999 تا ۲۰۰۷ میانگین حمالت حدود چهار 
یا پنج حمله در سال بوده، اما از ۲۰۰۸ به بعد تعداد 
حمالت دوچند شده است که افزایش جدی را نشان 
و  افراط گرا  گروه های  بیشتر  قدرت گیری  می دهد. 

یک جوان در قندهار 
خودکشی کرد

۸صبح، کابل: منابع محلی در والیت قندهار 
می گویند که یک جوان در شهر قندهار، مرکز 

این والیت، خودکشی کرده است.
مخالفت  دلیل  به  جوان  این  منابع،  گفته  به 
خانواده دختر مورد عالقه اش با ازدواج آن ها، 

خودکشی کرده است.
پس  رویداد  این  که  می گویند  محلی  منابع 
از ظهر روز جمعه، ۲۶ حوت، در حوزه سوم 

امنیتی شهر قندهار رخ داده است.
از سویی هم، جسد یک جوان دیگر در ولسوالی 
دامان این والیت پیدا شده، اما تا کنون اطالعات 

بیشتری در این مورد ارایه نشده است.
این  قندهار  در  طالبان  امنیتی  مقام های 
رویداد ها را تایید کرده و گفته اند که تحقیقات 

در مورد این دو رویداد را آغاز کرده اند.
نیز  دیگر  رویداد  یک  در  که  است  گفتنی 
پسر  یک  حوت(  )پنج شنبه، ۲۵  گذشته  روز 
از  شهیدان«  »نال شیره  روستای  در  نوجوان 
مربوطات مرکز والیت بامیان، خود را حلقه آویز 

کرده و به زنده گی اش پایان داده است.
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کوریای شمالی: ۸۰۰ هزار تن برای جنگ با امریکا داوطلب شده اند
کوریای شمالی مدعی شده است که حدود ۸۰۰ هزار تن از شهروندان این کشور برای جنگ با امریکا داوطلب شده اند. 

رویترز روز جمعه، 1۷ مارچ، به نقل از رسانه های کوریای شمالی نگاشته است که دانش آموزان و کارگران تمایل شان را برای 
ثبت نام در ارتش و مقابله با امریکا اعالم کرده اند. گفتنی   است که کوریای شمالی هفته گذشته در بحبوحه رزمایش نظامی 
امریکا و کره جنوبی سه بار موشک  شلیک کرد. این ادعای کوریای شمالی پس از آن مطرح شد که این کشور دو روز پیش 
موشک بالستیک قاره پیمای هواسونگ-1۷ خود را در پاسخ به مانورهای نظامی جاری امریکا و کوریای جنوبی پرتاب کرد. 
این شلیک ساعاتی پیش از دیدار نخست وزیر جاپان با رییس جمهور کوریای جنوبی برای بحث در مورد مسایل دوجانبه و 

منطقه ای، از جمله برنامه های موشکی و هسته ای کره شمالی انجام شد.

8am.media

اعتراضات در فرانسه؛ پولیس و 
معترضان بار دیگر باهم درگیر 

شدند

تحریم اپلیکیشن محبوب چینی؛ 
پس از امریکا و  بریتانیا، نیوزیلند 
هم به منع تیک تاک آستین بر زد

دادگاه الهه حکم بازداشت والدیمیر پوتین را صادر کرد

عمران خان در دادگاه حاضر می شود

اسحاق دار: کسی حق ندارد به پاکستان بگوید که  چه 
سالح  هسته ای می تواند داشته باشد 

شی  جین  پینگ  هفته 
آینده مهمان پوتین می شود

در ادامه اعتراضات مردم فرانسه به طرح اصالح قانون 
بازنشسته گی در این کشو پولیس ضد شورش در پاریس 

با معترضان درگیر شد.
رویترز گزارش داده که پولیس فرانسه شام گاه جمعه، 
با معترضان در میدان کنکورد  برای مقابله  1۷ مارچ، 
پاریس در نزدیکی ساختمان پارلمان مجلس ملی این 

کشور از گاز اشک آور استفاده کرد.
برخی از اعتراض کننده گان شعار »مکرون، استعفا بده« 

سر داده اند.
 11 تاریخ  به  فرانسه  سنای  مجلس  که  گفتنی   است 
مارچ، با 19۵ رای مثبت در برابر 11۲ رای منفی طرح 
را  دولت  سوی  از  مطرح شده  بازنشسته گی  اصالحات 

تصویب کرد.
طبق این طرح، سن بازنشسته گی در فرانسه به شکل 

تدریجی از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش پیدا خواهد کرد.
این اصالحات موجی از اعتراضات گسترده را در فرانسه 
موجب شد و این کشور تنها در دو ماه گذشته شاهد 
بوده  معترض  میلیون ها  سراسری  اعتصاب  دور  هشت 

است.
در طول این اعتصاب و اعتراضات اغلب بین معترضان و 

نیروهای پولیس فرانسه درگیری رخ داده است.

و  امریکا  در  تیک تاک  نرم افزار چینی  تحریم  ادامه  در 
منع  به  تصمیم  هم  نیوزیلند  دولت  اکنون  بریتانیا، 

استفاده از آن گرفته است.
مارچ، گزارش داده  فرانسه روز جمعه، 1۷  خبرگزاری 
که به تازه گی دولت نیوزیلند استفاده از تیک تاک را در 
تلفن های همراه اعضای پارلمان این کشور منع کرده 

است.
دلیل این ممنوعیت ها ترس از مسایل امنیتی است.

بریتانیا نیز روز  گذشته استفاده از این اپلیکیشن را در 
تلفن های همراه تمام اعضای کابینه اش منع کرد.

شدید  محدودیت های  این  پیش تازان  از  که  واشنگتن 
این شرکت  از مسووالن  اپلیکیشن تیک تاک است،  بر 
خواسته تا سهام شان  در امریکا را بفروشند، در غیر آن 
استفاده از این اپلیکیشن در  سراسر ایاالت متحده منع 

خواهد شد.
چینی بودن این اپلیکیشن موردی است که  کشورهای 
غربی را نگران کرده است. امریکا می ترسد که اطالعات 

کاربران امریکایی در اختیار چین قرار بگیرد.
پرطرف دارترین  تیک تاک،  تحریم  که  است  گفتنی 
اپلیکیشن چینی، در حالی از سوی  برخی از کشورهای 
روابط سیاسی  اخیرا  که  تحریم می شود  امریکا  متحد 

میان امریکا و چین به تیره گی  گراییده است .

اعالم  پاکستان،  پیشین  نخست وزیر  گزارش ها،  بربنیاد 
کرده است که برای پاسخگویی به پرونده های فساد مالی 

به دادگاه حاضر می شود.
الجزیره روز جمعه، 1۷ مارچ، گزارش داده است که دادگاه 
عالی اسالم آباد حکم صادر شده برای بازداشت آقای خان 

بر بنیاد گزارش ها، دادگاه کیفری بین المللی الهه حکم 
را  روسیه  جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  بازداشت 
انتقال  با  ارتباط  در  جنگی  جنایات  »ارتکاب  اتهام  به 
روسیه،  به  اوکراین  از  کودکان«  اجباری  و  غیرقانونی 

صادر کرده است.
گفته  مارچ،   1۷ جمعه،  روز  کیفری  دادگاه  دادستانی 
است که بر پایه مدارک موجود، ارتکاب جرم دست کم از 
زمان حمله همه جانبه روسیه به اوکراین در ۲۴ فبروری 

۲۰۲۲ آغاز شده است.
این دادگاه افزوده است که والدیمیر پوتین در ارتکاب 
این جرم دست دارد و دالیلی قابل استناد وجود دارد که 
وی مسقیماً و همچنین در مشارکت با دیگران مرتکب 

آن شده است.
عالوه بر این، براساس اعالم دادگاه الهه، رییس جمهور 
روسیه از اختیارات خود برای ممانعت از ارتکاب جرم 

توسط دیگران استفاده نکرده است.
در  نیز  روسیه،  بلووا، کمیسار حقوق کودک  لووا  ماریا 

را به حالت تعلیق درآورده است.
دادگاه  به  که  است  خواسته  خان  عمران  از  دادگاه  این 

حاضر شود.
فیصل فرید چودری، وکیل نخست وزیر پیشین پاکستان، 
به الجزیره گفته است: »ما فردا )شنبه( حضور عمران خان 

در دادگاه را تضمین خواهیم کرد.«
الجزیره اضافه کرده است که عمران خان اقامتگاه خود را 
ترک کرده است تا از دادگاه الهور در برابر پرونده هایی که 
علیه او در الهور و اسالم آباد تشکیل شده، وثیقه حمایتی 

درخواست کند.
ارتکاب فساد در  به  گفتنی است که عمران خان متهم 

زمان نخست وزیری اش است.
با  او  هواداران  خان،  بازداشت  حکم  شدن  صادر  از  پس 

نیروهای امنیتی پاکستان نیز درگیر شدند.

در حالی که گمان  می ورد صندوق بین المللی پول در ازای 
وام به پاکستان از این کشور خواسته است که موشک های 
دوربرد هسته ای اش را کنار بگذارد، اسحاق دار، وزیر مالیه 
این کشور  به  ندارد  پاکستان، گفته است که کسی حق 
بگوید چه سالح هسته ای با چه بردی می تواند داشته باشد.

داده  گزارش  مارچ،   1۷ جمعه،  روز  تریبون  اکسپرس 
است که اسحاق  دار می گوید پاکستان حق  دارد تا قدرت 

بازدارنده گی و دفاعی خود را داشته باشد.
وزیر  این   قاطعانه  بیانیه  که  می شود  گفته  حال،  این  با 
دولت پاکستان ممکن است به این بحث پایان دهد که آیا 
پاکستان در ازای برنامه صندوق بین المللی پول در نهایت 
بر سر زرادخانه های هسته ای خود معامله خواهد کرد یا 

ارتباط با همین اتهام تحت پی گرد قرار گرفته است.
امور  وزارت  سخنگوی  زاخارووا،  ماریا  حال  همین  در 
خارجه  روسیه، با »بی معنا« خواندن این حکم گفته است 
که دستور صادرشده از سوی دادگاه کیفری بین المللی از 

نظر قانونی برای مسکو هیچ معنایی ندارد.
از طرف های  نام برده خاطرنشان کرده که روسیه یکی 
دایمی  دادگاه  زیربنای  که  معاهده ای  رم،  اساس نامه  

جنایات جنگی جهان است، نیست.
احکام دادگاه کیفری بین المللی تنها در کشورهایی قابل 
دادگاه  به تشکیل  مربوط  پیمان های  به  است که  اجرا 
سوی  از  ارجاعی  پرونده های  به  یامربوط  پیوسته اند 

شورای امنیت سازمان ملل می شوند.
روسیه از امضاکننده گان پیمان تشکیل دادگاه نیست و 
به عنوان عضو دایم شورای امنیت، از حق وتو در شورای 
امنیت برخوردار است و به این ترتیب، در حال حاضر 
حکم دادگاه علیه رییس جمهور این کشور عمدتاً جنبه 

اخالقی دارد.

خیر.
اسحاق دار گفته است: »هیچ کس چیزی را در مورد برنامه 
هسته ای یا موشکی پاکستان به خطر انداخته نمی تواند، 

به هیچ وجه.«
است:  گفته  پاکستان  نخست وزیر  دفتر  حال،  همین  در 
ملی  سرمایه  یک  پاکستان  موشکی  و  هسته ای  »برنامه 

است که دولت با جدیت از آن محافظت می کند.«
پیش از این برخی از مقام های پاکستانی در جلسات سری 
گفته اند که یکی از کشورهای غربی همواره از این  کشور 
می خواهد تا برنامه ساخت موشک های هسته ای دوربردش 

را متوقف  کند.
با این حال، گفته نشده است که کدام کشور غربی این 

درخواست را از اسالم آباد مطرح کرده است.
شاهین سوم، موشک هسته ای دوربرد پاکستان است که 
می تواند کالهک های هسته ای را تا فاصله دو هزار و ۷۵۰ 
کیلومتری بردارد و می تواند سراسر هند و بخش هایی از 

خاورمیانه را پوشش دهد.
بحث معامله بر سر موشک های هسته ای پاکستان در ازای 
وام صندوق بین المللی پول اخیرا در میان کاربران صفحات 

اجتماعی پاکستان گرم شده است.
این در حالی است که پاکستان با مشکالت مالی شدید 
برای  کشور  این  مذاکرات  و   می کند  نرم   پنجه  و   دست 
دریافت وام از سوی صندوق  بین المللی پول تا کنون به 

نتیجه نرسیده است.

قرار است شی  جین  پینگ، رییس جمهور چین، 
هفته آینده به روسیه برود تا با همتای روسش 

دیدار و گفت وگو کند.
آسوشیتدپرس به نقل از کاخ کرملین روز جمعه، 
به  سفر  این  که  است  داده  گزارش  مارچ،   1۷
روسیه،  جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  دعوت 

انجام خواهد شد.
دو  سوی  از  سفر  این  دقیق  زمان  حال،  این  با 

طرف مشخص نشده است.
که شی  است  کرده  اعالم  بیانیه ای  در  کرملین 
و پوتین درباره توسعه بیشتر مشارکت جامع و 
تعامل استراتژیک بین روسیه و چین و همچنین 
تبادل نظر در زمینه تعمیق همکاری دو کشور در 

عرصه بین المللی گفت وگو خواهند کرد.
توافق نامه های  کشور  دو   رهبران  است  قرار 
دوجانبه همکاری در بخش های مختلف را نیز به 

امضا برسانند.
همتای  از  ویدیویی  تماس  یک  طی  پوتین 
کرده  دعوت  مسکو  از  بازدید  برای  چینی اش 
است؛ سفری که می تواند استحکام روابط روسیه 

و چین را به تمام جهان نشان دهد.
در  چین  خارجه  امور  وزارت  دیگر،  سوی  از 
بیانیه ای اعالم کرده است: »چین همیشه موضعی 
عینی و منصفانه در قبال مساله اوکراین داشته و 
به ارتقای صلح و پیش برد مذاکرات متعهد است و 
از جامعه بین المللی می خواهد که شرایط را برای 

مذاکرات صلح ایجاد کند.«
و  روسیه  میان  میانجی گری  که  می شود  گفته 
از  توافق صلح،  به یک  برای دست یابی  اوکراین 

اهداف سفر شی به مسکو است.


