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مردی در خوست ۳ عضو 
خانواده اش را کشت

خوست  در  محلی  منابع  خوست:  ۸صبح، 
می گویند که مردی ۳ عضو خانواده اش را در این 

والیت کشته و ۳ تن دیگر را زخمی کرده است.
ولسوالی  در  حوت،   ۲۶ جمعه شب،  رویداد  این 

گربز والیت خوست رخ داده است.
بربنیاد اطالعات منابع، در پی گلوله باری این مرد 
مادر، پسر و دختر او کشته و همسر و دو کودکش 

زخمی شده اند.
به گفته منابع، پس از رسیدن جنگ جویان طالب 
به محل رویداد این مرد به روی آنان نیز آتش 
تیراندازی  پی  در  رویداد  عامل  است.  گشوده 

جنگ جویان طالب کشته شده است.
دلیل  چه  به  مرد  این  که  نیست  معلوم  هنوز 
اعضای خانواده اش را تیرباران کرده؛ اما به گفته 

منابع، او معتاد بوده است.
این  خوست  والیت  در  طالبان  محلی  مسووالن 
رویداد را تأیید کرده اند؛ اما جزییات بیشتری در 

این مورد نداده اند.
والیت های  در  اخیراً  خانواده گی  خشونت های 
چندی   است.  یافته  افزایش  افغانستان  مختلف 
پیش نیز یک پدر از سوی دو پسرش در ولسوالی 

اندر والیت غزنی به ضرب چاقو کشته شد. انفجار سرگلوله هاوان در لوگر جان دو کودک را گرفت

نگاران  مرکز خ�ب
افغانستان: 

خشونت علیه 
نگاران دو برابر  خ�ب

شده است

اعتیاد؛ 
پدیده ای دامن گ�ی
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اعتیاد یک بیماری روانی، اجتماعی و اقتصادی 
است که در اثر فعل و انفعال تدریجی بین بدن 

انسان و مواد شیمیایی تحت تاثیر...

4

۸صبح، کابل: رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین 
امنیت ملی کشور، ادعا می کند که در یک سال 
دستور  به  افغانی،  میلیارد   ۶۰ حدود  گذشته 
هبت اهلل آخوندزاده، رهبر طالبان، از وزارت مالیه 

این گروه خارج شده است.
نگاشته  توییتی  در  شنبه شب، ۲۶ حوت،  نبیل 
عواید  کل  درصد  پول حدود ۵۰  این  که  است 

گمرکی کشور را تشکیل می دهد.
او تصریح کرده است: »بر اساس معلومات، در یک 
سال گذشته در حدود ۶۰ میلیارد افغانی به بهانه 
افراد  توسط  آدرس هبت اهلل  از  مختلف  مصارف 
مختلف به نام های مختلف از وزارت مالیه خارج 
شده است که حدود ۵۰ درصد کل عواید گمرکی 

را تشکیل می دهد.«
نبیل همچنان دلیل استعفای هدایت اهلل بدری، 
به طور  پول  در خواست  را  طالبان  مالیه  وزیر 
»نا مناسب و  مستقیم« از آدرس مال هبت اهلل و 

نزدیکان او عنوان کرده است.
وی افزوده است: »پیشنهاد مال گل آغا  این بود 
از  آینده  در  پول ها جهت حساب دهی  تمام  که 
اما  شود،  پرداخت  بانکی  حساب های  طریق 
تاکید  نقد  پول  تادیه  بر  نزدیکانش  و  هبت اهلل 
داشتند. او در نهایت مجبور به استعفا از سمت 

وزیر مالیه طالبان شد.«

رییس پیشین امنیت ملی به نقل از نزدیکان وزیر 
مالیه طالبان اضافه کرده است: »این پول برای 
خرید وفاداری برخی از سران قومی و ساخت و 
تمویل گروه نظامی چهل هزار نفری که متشکل 
افراد  و  هبت اهلل  مال  سر سپرده های  و  اقوام  از 
شده  تشکیل  قندهار  در  که  می باشد  نزدیکش 

است، به مصرف می رسد.«
به گفته او، رهبر طالبان هفته گذشته در غیاب 
میان  از  را  گمرکات  رییسان  بدری،  هدایت اهلل 
به  و  کرده  تعیین  خود  »معتمدین«  نزدیکان 
آن ها دستور داده است تا در آینده سهم مصارف 
از گمرک های والیات به دفتر  قندهار مستقیماً 

وی ارسال شود.
برخی  حوت،   ۱۷ تاریخ  در  که  گفتنی  است 
بدری،  هدایت اهلل  که  دادند  گزارش  رسانه ها 
وزیر مالیه طالبان، از سمتش به دلیل اختالف 
با هبت اهلل آخوندزاده، رهبر این گروه، کنار رفته 

است.
نام  با  بیشتر در میان طالبان  هدایت بدری که 
نزدیک ترین  از  است،  معروف  اسحاق زی  گل آغا 
تحریک  بنیان گذار  محمد عمر،  مال  به  افراد 
طالبان بوده است. آقای بدری بیشتر مسوولیت 
جمع آوری منابع مالی برای جنگ جویان طالبان 

را بر عهده داشته است.

در یک سال گذشته 
دست کم ۶۰ میلیارد 

افغانی توسط مال 
هبت اهلل از وزارت مالیه 

خارج شده است

نبیل: 

آماده گی های نوروزی 
در سایه حاکمیت طالبان 

گزارشگران زیر سانسور 
طالبان و فشارهای روانی قرار دارند

روز ملی خبرنگاران؛ 
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در بهار نو مردم در حالی به پیش واز نوروز، این رستاخیز طبیعت، می روند که 
طالبان مخالفت شدید با برگزاری جشن های نوروزی دارند. رخصتی رسمی 
نوروز را از تقویم حذف کرده اند و کارمندان دولتی مکلف اند در روز نخست 

سال نو به کارشان حاضر باشند. برخی از امامان مساجد شهرها و دهات، 
مدارس دینی و مکاتب که با طالبان نزدیکی فکری دارند، علیه جشن نوروز 

موضع  گیری می کنند و برگزاری نوروز را حرام می دانند. 

در یک ماه هشت نظامی پیشین 
کشته و ۲۳ تن دیگر بازداشت شده اند

ی طالبان؛ انتقام گ�ی

۸صبح، لوگر: منابع محلی در لوگر می گویند که در پی انفجار سرگلوله هاوان دو کودک کشته 
و دو تن دیگر زخمی شده اند.

بربنیاد اطالعات منابع، این انفجار ناوقت روز جمعه، ۲۶ حوت، در منطقه التیمور از مربوطات 
شهر پل علم، مرکز والیت لوگر، هنگامی رخ داد که کودکان سرگرم جمع آوری هیزم و بازی با 

سرگلوله هاوان بودند.
هنوز معلوم نیست که قربانیان این انفجار اعضای یک خانواده  بوده اند و یا نه.

طالبان در لوگر وقوع این رویداد را تأیید کرده اند.
انفجار ماین های برجامانده از جنگ های گذشته در افغانستان هرازگاهی از کودکان قربانی 

می گیرد.

مردان دیروز زنان امروز
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دارد  تاریخچه ای طوالنی  افغانستان  استبداد سیاسی در 
و یکی از عوامل اصلی عقب مانده گی آن نیز همین است. 
در دوره های موقت البته فضای باز سیاسی نیز پیش آمده 
است، اما این استثنایی بر قاعده بوده است. استبداد که 
مادر بسیاری از مفاسد و تباهی ها است، خود زاده عوامل 
پیچیده دیگری است. اولین عامل آن روانی است. استبداد 
در جوامع ذلیل و خوار شکل می گیرد، در جایی که عزت 
تن  زبونی  و  زاری  به  انسان ها  و  میان می رود  از  غرور  و 
می دهند. در جوامعی که اکثریت مردمش را انسان های 
استبدادی  هیچ  می دهند،  تشکیل  سربلند  و  آزاده 
نمی پاید و هیچ مستبدی دوام نمی آورد. عامل دیگر آن 
اقتصادی است. در جایی که مردم در فقر و نابرابری شدید 
اقتصادی به سر می برند، اولویت اول شان سیر کردن شکم 
خواهد بود و انسان گرسنه چیزی به نام عزت و احترام 
محتاج  و  گرسنه  قرن ها  برای  که  کشوری  نمی شناسد. 
کمک و خیرات دیگران مانده باشد، اکثریت شهروندانش 
چیزی به نام آزادی و آزاده گی را نمی شناسند. عامل دیگر 
در  که  است  دیرپا  پدیده ای  فرهنگ  است.  فرهنگی  آن 
می پیماید.  را  تکامل  راه  و  می بالد  به تدریج  تاریخ  مسیر 
نوکرمنشی  و  تملق  چاپلوسی،  مداحی،  فرهنگی  در  اگر 
به امری عادی تبدیل شد و نخبه گان فرهنگی اش، شاعر، 
نویسنده، مفتی، فقیه، و هنرمند، به مجیزگویان دستگاه 
استبدادپرور  جامعه  آن  فرهنگ  شدند،  تبدیل  قدرت 
می شود و روحیه ذلت و زبونی را تا اعماق استخوان مردم 

فرو خواهد کرد.
هم  در  اجتماعی  و  اقتصادی  روانی،  عوامل  که  هنگامی 
می آمیزند و همه به سود استبداد عمل می کنند، شرایط 
و  آزاده گان  بر  را  عرصه  که  می گیرد  خفقان آوری شکل 
آزادی خواهان تنگ و تنگ تر می کند و سرنوشت شان را 
در  زد.  خواهد  گره  تبعید  و  نفی  یا  شکنجه  و  زندان  با 
افغانستان نیز در یک قرن اخیر، سرافرازترین فرزندانش یا 
در زندان ها به سر برده اند و یا راهی دیار تبعید شده اند و 

یا در انزوایی تلخ جان سپرده اند.
تردیدی  بی هیچ  هست؟  استبداد  از  رهایی  به  راهی  آیا 
مشکل  هر  دارد،  درمانی  دردی  هر  که  همان گونه 
اجتماعی نیز راه حلی دارد. تجربه گرفتار آمدن در چنگ 
دستگاه های خون خوار استبدادی در بسیاری از نقاط دنیا 
اتفاق افتاده است، اما بسیاری از ملت ها توانسته اند با عزم 
و اراده  استوار به تغییر سرنوشت خود اقدام کنند و آن 
زمانی بوده است که قدر کرامت انسانی خود را دانسته و 
نخواسته اند به بربادی آن تن بدهند. ملت هایی که زنده گی 
انسانی با عزت و آبرو را بر زنده گی ذلت بار و نفرین شده 
ترجیح دادند، از تن دادن به ستم و سرکوب سرپیچیدند، 
به ریشه های عمیق این پدیده اندیشیدند، به تغییر بنیادی 
آن کمر بستند و دستگاه های استبداد و دیکتاتوری را از 

پای افکندند.
افغانستان امروز در یکی از استبدادی ترین دوران های خود 
قرار دارد و شکنجه و سرکوب به بخشی از واقعیت روزمره 
معنا  این  به  این  اما  است،  شده  تبدیل  آن  در  زنده گی 
نیست که تغییر آن ناممکن باشد. کافی است که ملتی 
معنای عزت و آزاده گی را بفهمد و قدر انسان های آزاده 
را درک کند تا روندی نو کلید بخورد. ما باید آزادی را در 
صدر ارزش ها قرار بدهیم، آزاده گان را بستاییم و روحیه 
زبونی، چاپلوسی و نوکرمنشی را به نقد بگیریم و دست کم 
نسل های آینده را کمک کنیم تا در فضایی آراسته به عزت 
و کرامت زنده گی کنند. آزاده گی و سربلندی بهایی دارد 

که باید برای پرداختنش آماده گی بگیریم.

افغانستان و استبداد سیاسی
افغانستان  خبرنگاران  مرکز  کابل:  ۸صبح، 
)AFJC( به مناسبت ۲۷ حوت، روز ملی خبرنگار، 
اداره  به ویژه  امنیتی  نهادهای  که  است  گفته 
استخبارات و همچنان وزارت امر به معروف و نهی 
غیرمستقیم  و  مستقیم  به شکل  طالبان  منکر  از 
روند  خبرنگاران،  ترساندن  و  تهدید  بازداشت،  با 

سرکوب رسانه ها و آزادی بیان را پیش می برند.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه، ۲۷ حوت، با 
نشر گزارش ساالنه اش در مورد وضعیت خبرنگاران 
افغانستان، گفته است که وضعیت  و رسانه ها در 
آزادی رسانه ها و خبرنگاران در سال ۱۴۰۱ هجری 
خورشیدی رو به وخامت نهاده و در کنار افزایش 
دو برابری رویدادهای خشونت و تهدید خبرنگاران 
نسبت به سال ۱۴۰۰، فضای کار برای خبرنگاران 
بسیار جدی محدود شده  به شکل  نیز  و رسانه ها 

است.
بر پایه این گزارش، در ۱۲ ماه گذشته دست کم 
۲۳۷ رویداد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران را 
که شامل تهدید، بازداشت و برخورد خشونت آمیز 

است، ثبت کرده است.
این رویدادها در مقایسه با ۱۱۷ مورد خشونت و 
رویداد ناقض آزادی رسانه ها در سال ۱۴۰۰، بیشتر 

از دو برابر افزایش را نشان می دهد.
یافته های این گزارش نشان می دهد که به جز رویداد 
انفجار در نشست خبرنگاران در شهر مزارشریف که 
باعث  و  انجامید  تن  دو  باختن دست کم  به جان 

ایران  ویژه  نماینده  و  سفیر  کابل:  ۸صبح، 
با محمد خالد حنفی،  افغانستان، در دیدار  در 
سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر 
هزار  صدها  ایران  در  که  است  گفته  طالبان، 
مهاجر افغان به سر  می برند و سپردن سفارت 

این کشور در تهران به طالبان یک نیاز بود.
طالبان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  وزارت 
روز شنبه، ۲۷ حوت، از دیدار حسن کاظمی 
قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان، 

با سرپرست این وزارت خبر داده است.
در  قمی  آقای  وزارت،  این  اعالمیه  براساس 
این دیدار مساله حقوق بشر و حقوق زنان، از 
افغانستان را یک  جمله منع آموزش زنان در 
ایران  که  است  گفته  و  دانسته  داخلی  مساله 
نه به کسی اجازه دخالت در امور داخلی خود 
را می دهد و نه به امور داخلی کشوری دخالت 

می کند.
تعلیق و  او خواستار حل معضل  این حال،  با 
منع آموزش زنان شده است: »عده  ای به مسایل 
حقوق زنان می پردازند که حقوق زنان در اصل 
ارزشی به آن ها ندارد. موضوع تعلیم و تحصیل 
زنان و دختران مساله داخلی افغانستان است 

که به شکل درست آن باید حل گردد.«
به  امر  وزارت  دیدار سرپرست  این  در جریان 
معروف طالبان همچنان مدعی شده است که 
به  شرعی«  »احکام  در نظر داشت  گروه  این  با 

تامین حقوق زنان متعهد است.
بر  طالبان  تسلط  با  که  است  حالی  در  این 
افغانستان، این گروه محدودیت های سنگینی 
را  کار  و  تحصیل  آموزش،  منع حق  از جمله 

باالی زنان وضع کرده  است.
پایانی  سال  چند  در  ایران  که  است  گفتنی 
نزدیکی  ارتباط  طالبان  گروه  با  جمهوریت، 
برقرار و از مقام های این گروه میزبانی کرد و 
این کشور اخیراً سفارت افغانستان در تهران را 

به طالبان واگذار کرده است.

رهبری  به  اسالمی  جمعیت  کابل:  ۸صبح، 
صالح الدین ربانی تصمیم شورای امنیت سازمان 
ملل برای ارزیابی یوناما در افغانستان را نشانه 
ناکامی این نهاد در یک ونیم سال اخیر دانسته 

است.
جمعیت اسالمی جمعه شب، ۲۶ حوت، با نشر 
اعالمیه ای از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل 
متحد برای ارزیابی فعالیت های یوناما استقبال 

کرده است.
رییس  ربانی،  اعالمیه، صالح الدین  این  بربنیاد 
جمعیت اسالمی، پیش از تصمیم شورای امنیت 
سازمان  کل  دبیر  به  نامه ای  در  ملل  سازمان 
ملل، ضمن یادآوری از ناکامی یوناما بر ضرورت 

ارزیابی فعالیت این نهاد تأکید کرده است.
جمعیت اسالمی محتاطانه ابراز امیدواری کرده 
ارزیابی  چارچوب  در  ملل  سازمان  که  است 
تعامل  برای  را  عملی  اقدامات  یوناما  فعالیت 
معنادار و موثر با طرف های ذی نفع و بازی گران 

سیاست افغانستان روی دست گیرد.
در هفته های اخیر انتقاد ها از ضعف و کم کاری 
بیشتر  طالبان  کنترل  زیر  افغانستان  در  یوناما 

شده است.
در  گذشته  روز  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
نشستی ضمن تمدید مأموریت یوناما برای یک 
سال دیگر در افغانستان، در قطعنامه ای به دبیر 
کل سازمان ملل وظیفه سپرد تا در هماهنگی 
با بازیگران سیاسی این کشور از جمله زنان و 
اعضای جامعه  مدنی، ارزیابی مستقلی از کارهای 

یک  سال و شش ماه اخیر یوناما انجام دهد.

زخم برداشتن حداقل ۱۹ تن از خبرنگاران شد، در 
اکثریت رویدادهای دیگر، اداره ها و یا افراد طالبان 
گروه  این  امنیتی  و  استخباراتی  نهادهای  به ویژه 

نقش داشته اند.
این نهاد افزوده است که از مجموع از رویدادهای 
در  افغانستان  خبرنگاران  مرکز  توسط  شده  ثبت 
سال ۱۴۰۱، دست کم ۱۱۳ مورد آن تهدید و یا 

بدرفتاری و توهین به خبرنگاران بوده است.
در سال ۱۴۰۱، دست کم ۹۴ قضیه بازداشت موقت 
خبرنگاران از یک تا چند ساعت و چند روز و حتا 
چندین ماه به ثبت رسیده است که از آن جمله دو 
خبرنگار از حدود دو ماه پیش تا اکنون زندانی اند.

افغانستان اضافه کرده است که  مرکز خبرنگاران 
از جمله خبرنگاران بازداشت شده، مرتضا بهبودی، 
خبرنگار افغان - فرانسوی و خیراهلل پرهر، خبرنگار 
ورزشی »رادیو و تلویزیون همیشه بهار« از میانه 

ماه جدی سال روان تا کنون در زندان هستند.
این نهاد از طالبان خواسته است تا با درنظرداشت 
و  آزاد  رسانه های  و  خبرنگاران  نقش  اهمیت 
اجرای  با  کشور،  پیش رفت  و  توسعه  در  مستقل 
قانون رسانه ها و قانون دسترسی به اطالعات زمینه 
فعالیت رسانه های آزاد رابر مبنای این قوانین فراهم 

کرده و از آن ها حمایت کنند.
در  طالبان  روی کار آمدن  با  که  است  گفتنی 
افغانستان، این گروه محدودیت های زیادی را علیه 

رسانه ها در کشور وضع کرده  است.

قمی: واگذاری سفارت 
افغانستان در تهران به 
طالبان، یک نیاز بود

جمعیت اسالمی: ارزیابی یوناما 
از سوی شورای امنیت نشانه 
ناکامی این نهاد در یک ونیم 

سال اخیر است

۸صبح، کابل: نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا 
مالله  با  که  است  گفته  افغانستان  زنان  امور  در 
درباره  پاکستانی،  بشر  حقوق  فعال  یوسف زی، 

حمایت از زنان افغانستان گفت وگو کرده  است.
رینا امیری، نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا در 
امور زنان افغانستان، روز شنبه، ۲۷ حوت، با نشر 

توییتی از این دیدار خبر داده است.
مالله  فعالیت های  مورد  در  که  است  افزوده  او 

۸صبح، کنر: منابع محلی در والیت کنر از خودکشی 
این  نرنگ  ولسوالی  در  امید  نام  به  جوان  پسر  یک 

والیت خبر می دهند.
خانواده امید به روزنامه ۸صبح می گوید که او چندی 
پیش به ترکیه رفته و سپس برگشته بود و به دلیل 
شکنجه شدن در مسیر ترکیه، از بیماری روانی رنج 
از  پسرش  که  می گوید  امید،  پدر  ببرک،  می برد. 
بیماری روانی رنج می برد و هرچند او را برای معالجه 
به پشاور پاکستان برده بود، اما فایده ای نکرد و وی 

یوسف زی، از جمله تعهد او در حمایت از دختران 
افغانستان، گفت وگو کرده اند.

را  یوسف زی  مالله  با  گفت وگویش  امیری 
»نیروبخش و سازنده« توصیف کرده است.

نماینده  وست،  توماس  نشر شده،  تصویر  پایه  بر 
امریکا در امور افغانستان، نیز در این دیدار حضور 

داشته است.
در  طالبان  روی کار آمدن  با  که  است  گفتنی 
را  سنگینی  محدودیت های  گروه  این  افغانستان، 
علیه زنان در بخش های مختلف زنده گی اجتماعی 

وضع کرده اند.
این در حالی است که رینا امیری پیش از این نیز 
با معاون وزیر خارجه قطر در مورد وضعیت زنان 

در افغانستان گفت وگو کرده بود.

قبل از ظهر روز شنبه، ۲۷ حوت، با سالح خودکشی 
بزرگ  پسر  امید  که  می افزایند  محلی  منابع  کرد. 
خانواده بود و به دلیل فقر از مسیر غیرقانونی به ترکیه 
رفته بود، اما ترک ها او را یک ماه زندانی و به شدت 

شکنجه کرده بودند.
گفتنی است که با روی  کار آمدن طالبان در افغانستان، 
به دلیل مشکالت  از شهروندان کشور  شمار زیادی 
اقتصادی و امنیتی مسیرهای غیرقانونی را در پیش 

گرفته و راهی ایران و ترکیه شده اند.

امیری و وست با مالله یوسف زی درباره حمایت از زنان 
افغانستان گفت وگو کردند

یک پسر جوان در کنر خودکشی کرد

مرکز خبرنگاران افغانستان: 
استخبارات و وزارت امر به معروف طالبان روند 
سرکوب رسانه ها و آزادی بیان را پیش می برند
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در یک ماه هشت نظامی 
پیشین کشته و ۲۳ تن 
دیگر بازداشت شده اند

روزنامه ۸صبح  به  منابع  حال  این  با  رسانده اند.  قتل 
می گویند که شمار زیادی از نیروهای امنیتی پیشین 
پس از بازداشت ناپدید می شوند و ماه ها از سرنوشت 
این  از  پیش  نمی آید.  به  دست  اطالعی  هیچ  آنان 
تایید  ۸صبح  روزنامه  به  بازداشت شده  افراد  نزدیکان 
کرده اند که ماه ها به دلیل هراس از طالبان نتوانسته اند 

بازداشت وابسته گان خود را رسانه ای کنند.
با این حال، طالبان پس از بازداشت نیروهای امنیتی 
می کنند،  شکنجه  شدیدی  به شکل  را  آنان  پیشین، 
به گونه ای که شماری از آنان زیر شکنجه جان می بازند. 
را  پیشین  محلی  پولیس  یک  گروه  این  به تازه گی 
دریا  به  را  جسدش  سپس  و  کشته  و  کرده  شکنجه 

انداخته  است.
منابع محلی در والیت بدخشان می گویند که در جریان 
هفته گذشته طالبان نصرت اهلل، یکی از نیروهای پیشین 
پولیس محلی در ولسوالی جرم این والیت را به قتل 
رسانده اند. منابع می گویند که طالبان شب هنگام او را 
از روستای »نوا« در ولسوالی جرم بازداشت کرده اند. 
طبق اظهارات منابع، جنگ جویان طالبان نصرت اهلل را 
پس از بازداشت به شدت شکنجه کرده و سپس او را 

خانه اش در ولسوالی دند والیت قندهار بیرون کرده و 
به رگ بار بسته اند. این باشنده قندهار همچنان گفته  
از  را پس  پیشین دیگر  نظامی  است که طالبان یک 
هشت روز بازداشت در بدل یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

کلدار پاکستانی از بند رها کرده اند.
انتقام جویی  مورد  پیوسته  پیشین  حکومت  نظامیان 
طالبان قرار می گیرند. روز شنبه، ۲۰ حوت، جسد یکی 
پیدا شده  کنر  در والیت  پیشین  امنیتی  نیروهای  از 
امین الحق  پیشین  نظامی  این  منابع،  گفته  به  است. 
نام داشته و با ضرب گلوله کشته شده است. براساس 
و  رسانده  قتل  به  را  او  طالبان  افراد  منابع،  معلومات 
سپس جسدش را در رودخانه پرتاب کرده اند. پیش از 
این نیز اجساد نیروهای امنیتی پیشین در والیت کنر 

پیدا شده است. 
با این حال، طالبان در والیت هلمند، طی پنج روز در 
جریان همین ماه، ۱۶ تن از نظامیان حکومت پیشین 
را در عملیات های جداگانه بازداشت کرده اند. منابع روز 
دوشنبه، ۸ حوت، به روزنامه ۸صبح گزارش داده اند که 
افراد طالبان در جریان ۱۵ روز ۳۵ نظامی پیشین به 
 شمول بشیراحمد شاکر، معاون والی هلمند در حکومت 
پیشین را بازداشت کرده و زیر شکنجه قرار داده اند. به 
گفته منابع، شایعاتی مبنی بر کشته شدن تعدادی از 
این افراد وجود دارد، اما هنوز تایید نشده است که چه 
کسی از میان بازداشت شده گان جان باخته و چند تن 

آنان زنده اند.
افراد طالبان بدرالدین حیدری، فرمانده امنیه ولسوالی 
بکخیل والیت پکتیکا را در ماه حوت بازداشت کردند. 
منابع روز سه شنبه، ۹ حوت، به روزنامه ۸صبح گفتند 
که او پس از سقوط  نظام جمهوری به کارهای شخصی 
روی آورده بود. جنگ جویان این گروه پس از بازداشت، 

او را تیرباران کردند. 
این گروه روز شنبه، ۶ حوت، شاه آغا نوری و پسرش 
ویس نوری، از نظامیان پیشین را در حوزه یازدهم شهر 
کابل بازداشت کرده و به  جای نامعلومی انتقال داده اند. 
منابع به روزنامه ۸صبح می گویند که شاه  آغا نوری از 
افسران وزارت داخله حکومت پیشین بوده است. منابع 
می افزایند که او باشنده اصلی والیت پنجشیر بوده و در 

والیت کابل زنده گی می کرده است.
مدیر  گل مت خیل،  طالبان،  بازداشت های  تداوم  به 
حکومت  در  خوست  والیت  صبری  ولسوالی  امنیت 
شده  بازداشت  گروه  این  افراد  سوی  از  نیز  پیشین، 
است. منابع روز دوشنبه، ۲۲ حوت، به روزنامه ۸صبح 
گفته اند که گل مت خیل پس از سقوط نظام جمهوری 
به ایران رفته بود، اما تازه به کشور بازگشته بود که از 
سوی نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شده است. 
این گروه به ادامه بازداشت  نیروهای امنیتی پیشین، 
ویس الدین، عضو قطعه خاص پولیس حکومت پیشین 
را نیز بازداشت کرده و به  جای نامعلومی انتقال داده 
 ۲۲ دوشنبه شب،  او  منابع،  معلومات  براساس  است. 
دره اندراب  کاسه تراش  روستای  در  خانه اش  از  حوت، 

بازداشت شده است. 
منابع محلی در والیت خوست می گویند که طالبان روز 
سه شنبه، ۲۳ حوت، یک نظامی پیشین به نام اسداهلل 
به  کرده اند.  بازداشت  خوست  شهر  در  خانه اش  از  را 
گفته  منابع تاکنون روشن نیست که طالبان او را به 
او  که  تاکید می ورزند  منابع  این  داده اند.  انتقال  کجا 
از سوی استخبارات طالبان در خوست بازداشت شده 
است. اسداهلل، آمر کشف لوای ارتش حکومت پیشین در 
خوست بوده است. در همین حال محمد عزیز، نظامی 
امنیتی  نیروهای  از جمله  نیز  بلخ،  پیشین در والیت 
است که از سوی افراد طالبان با برادرش بازداشت شده 
شهر  به  طالبان  رژیم  روی کار آمدن  از  پس  او  است. 
نداشته  رابطه  گروهی  هیچ  با  و  بود  رفته  مزارشریف 
به روزنامه ۸صبح  است. منابع روز شنبه، ۲۰ حوت، 
والیت  اصلی  باشنده  پیشین  نظامی  این  که  گفتند 

پنجشیر بوده است. 
سه شنبه،  روز  طالبان  استخبارات  این همه،  بر  افزون 
۲۳ حوت، رومل پنجشیر، نظامی پیشین را از خانه اش 
داده اند.  انتقال  نامعلومی  به  جای  و  کرده  بازداشت 
منابع به روزنامه ۸صبح می گویند که آقای رومل عضو 

کماندوهای ارتش در نظام جمهوریت بوده است. 
از  حالی  در  پیشین  امنیتی  نیروهای  بازداشت  روند 
سوی طالبان شدت گرفته که این گروه فعاالن مدنی، 
زنان و دختران معترض و سایر گروه های مخالف رژیم 
خود را نیز بازداشت، شکنجه و سرکوب کرده اند. افراد 
استخبارات طالبان با وجود اعالم عفو عمومی از سوی 
مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر این گروه، به بازداشت، 

شکنجه و قتل نظامیان پیشین ادامه می دهند.

اعالم  با تصرف حاکمیت کشور، عفو عمومی  طالبان 
سقوط  روزهای  نخستین  در  گروه  این  رهبر  کردند. 
گفته  طالبان  رژیم  روی کار آمدن  و  جمهوری  نظام 
بود که دشمنی طالبان با همه »طرف ها و جهت ها« 
انتقام جویانه  برخورد  با  هیچ  کسی  و  رسیده  پایان  به 
نخواهد شد.  این گروه مواجه  و رهبران  جنگ جویان 
امنیتی  نیروی  صدها  اما  فرمان  این  صدور  وجود  با 
پیشین به اتهام های گوناگون از سوی طالبان بازداشت 
در  تنها  طالبان  رسیده اند.  قتل  به  و  و شکنجه شده 
جریان ماه حوت سال روان خورشیدی دست کم هشت 
نظامی پیشین را به رگ بار گلوله بسته و ۲۳ تن دیگر را 
بازداشت کرده اند. پیش از این سازمان عفو بین الملل از 
مرحله جدید نقض حقوق بشر و بازداشت غیرنظامیان 
از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده  است. طبق یافته های 
این سازمان، طالبان در کنار بازداشت نظامیان پیشین 
همه مخالفان رژیم شان را از بین می برند. این در حالی 
تایمز« در یک  امریکایی »نیویارک  روزنامه  است که 
تحقیقی دریافته است که طالبان در جریان  گزارش 
افغانستان،  بر  گروه  این  حاکمیت  نخست  ماه  شش 
نزدیک به ۵۰۰ کارمند دولت پیشین به شمول افسران 
نهادهای امنیتی را به قتل رسانده و یا به نحوی ناپدید 

کرده اند. 
امنیتی  نیروهای  کشتار  و  شکنجه  بازداشت،  روند 
سوی  از  گذشته  ماه   ۱۹ از  بیش  جریان  در  پیشین 
پیشین  نظامیان  است.  داشته  ادامه  به شدت  طالبان 
در افغانستان به  اتهام های گوناگون مورد انتقام جویی 
طالبان قرار می گیرند و بیشتر آنان از سوی استخبارات 
مواردی  در  و  می شوند  زندانی  و  بازداشت  گروه  این 
در  ۸صبح  روزنامه  این  از  پیش  می رسند.  قتل  به 
نیروهای  بازداشت  و  کشتار  متعددی  گزارش های 
امنیتی پیشین را منتشر کرده است. براساس یافته های 
سال  حوت  ماه  جریان  در  طالبان  ۸صبح،  روزنامه 
امنیتی  نیروهای  از  از ۳۰ تن  روان خورشیدی بیش 
به  را  آنان  بازداشت کرده و حدود ۱۰ تن  را  پیشین 

کشته اند. منابع آگاه به روزنامه ۸صبح تأیید می کنند 
بهارک  ولسوالی  از  را  او  نزدیکان نصرت اهلل جسد  که 
از سقوط  آنان، نصرت اهلل پس  پیدا کرده اند. به گفته 
است.  بوده  کارهای شخصی  مصروف  نظام جمهوری 
قتل او با واکنش های گسترده در میان سیاست مداران 
و مقام های پیشین این والیت نیز روبه رو شده است. 
دولت  پارلمان  نماینده گان  از  و شماری  پیشین  والی 
رویدادی  را  از سوی طالبان  قتل نصرت اهلل  نیز  قبلی 
تکان دهنده توصیف کرده اند. با این حال، نزدیکان آقای 
او به عنوان  از  با روزنامه ۸صبح  نصرت اهلل در صحبت 
یک »شخص عیار و مرد خوب« یاد می کنند. از نظر 
نزدیکان آقای نصرت اهلل، او شخصی مومن و متعهد به 

افغانستان مستقل و آزاد بوده است.
نوار  یک  اجتماعی  رسانه های  کاربران  این،  کنار  در 
تصویری را دست به دست می کنند و ادعا دارند که یک 
از سوی  امنیت ملی پیشین در والیت کندز  کارمند 
است.  رسیده  قتل  به  »وحشت ناک«  به  شکل  طالبان 
در این نوار تصویری دیده می شود که یک تن خریطه 
پالستیکی را به روی فردی که گفته می شود نیروی 
امنیتی پیشین بوده است، می بندند و سپس او را به 
قتل می رساند. جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز ادعا 
کرده که این نوار تصویری از یک کارمند امنیت ملی 
پیشین است. مسووالن این جبهه توضیح می دهند که 
امنیتی  نیروی  این  که  می دهد  نشان  آنان  اطالعات 
پیشین دو پایش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۳۸۵ خورشیدی در پی انفجاری که از سوی طالبان 
سازمان دهی شده بود، از دست داده بود. افراد طالبان 

تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده اند.
و  امنیتی  پیشین  نیروهای  کشتار  ادامه  به  طالبان 
تالش های شب هنگام برای سرکوب مخالفان و منتقدان 
رژیم خود دو نیروی امنیتی حکومت پیشین را که باهم 
برادر نیز بوده اند، در ولسوالی پل حصار والیت بغالن به 
قتل رسانده اند. به گفته منابع، پنج روز پیش طالبان 
ولسوالی  مربوطات  از  تغانک  روستای  در  شب هنگام 
اندراب ها هجوم برده  و می خواستند دو تن  پل حصار 
از نیروهای امنیتی حکومت پیشین را بازداشت کنند 
که با این دو برادر مواجه شده اند. منابع می افزایند که 
عبدالحکیم اندرابی، افسر پیشین پولیس ملی در بغالن 
و نوراهلل اندرابی، افسر پیشین نیروهای ویژه ارتش از 
خود دفاع کرده اند و سرانجام از سوی طالبان کشته 
سخنگوی  احمدی،  صبغت اهلل  حال،  این  با  شده اند. 
دو  این  از  فیس بوکش  برگه   در  ملی،  مقاومت  جبهه 
کرده  یاد  ملی  مقاومت  جبهه  اعضای  به عنوان  برادر 

است. 
منابع می گویند که طالبان پس از بازداشت نیروهای 
امنیتی پیشین، آنان را به شدت شکنجه می کنند. در 
جریان ۱۹ ماه گذشته بسیاری از افراد بازداشت شده 
زیر شکنجه طالبان جان باخته اند. در این میان نیروهای 
امنیتی حکومت پیشین نیز شامل اند. افراد این گروه 
شکنجه  زیر  را  پیشین  نظامی  یک  هرات  والیت  در 
کشته اند. منابع روز شنبه، ۱۳ حوت، به روزنامه ۸صبح 
گفته اند که طالبان میرویس نورزایی، نظامی پیشین را 

بازداشت کرده و پس از شکنجه شدید او را کشته اند.
جنوبی  والیت های  در  پیشین  امنیتی  نیروهای  قتل 
منابع  است.  یافته  افزایش  نیز  قندهار  در  جمله  از 
می گویند که طالبان یک نظامی پیشین را در مربوطات 
این والیت تیرباران کرده اند. یک منبع به شرط حفظ 
روزنامه ۸صبح  به  یک شنبه شب، ۱۴ حوت،  هویتش 
گفته است که طالبان شیرمحمد، نظامی پیشین را از 

امین کاوه 

طالبان؛ انتقام گیری 

براساس یافته های روزنامه 
8صبح، طالبان در جریان ماه 
حوت سال روان خورشیدی 
بیش از 30 تن از نیروهای 
امنیتی پیشین را بازداشت 

کرده و حدود 10 تن آنان را 
به قتل رسانده اند. با این 

حال منابع به روزنامه 8صبح 
می گویند که شمار زیادی از 

نیروهای امنیتی پیشین پس 
از بازداشت ناپدید می شوند 

و ماه ها از سرنوشت آنان 
هیچ اطالعی به  دست نمی آید. 

پیش از این نزدیکان افراد 
بازداشت شده به روزنامه 8صبح 
تایید کرده اند که ماه ها به دلیل 

هراس از طالبان نتوانسته اند 
بازداشت وابسته گان خود را 

رسانه ای کنند.

قتل نیروهای امنیتی 
پیشین در والیت های 
جنوبی از جمله در قندهار نیز 

افزایش یافته است. منابع می گویند 
که طالبان یک نظامی پیشین را 

در مربوطات این والیت تیرباران 
کرده اند. یک منبع به شرط حفظ 

هویتش یک شنبه شب، 14 حوت، 
به روزنامه 8صبح گفته است که 

طالبان شیرمحمد، نظامی پیشین را 
از خانه اش در ولسوالی دند والیت 

قندهار بیرون کرده و به رگ بار 
بسته اند.



سال شانزدهم
شماره 3866
 یک شنبه
28 حوت 1401
19 مارچ 2023

4

نه تنها یهودیان، بلکه در شرق هم این گونه وضعیت اسف بار و نابرابری 
مطلق جنسیتی جریان داشت و زنان تا پسری نزاده بودند، منفور بودند. 
اگر زنی پسری می زاد، تا در میدان جنگ کشته نمی شد، مورد احترام 

قرار نمی گرفت. حتا افالطون که طرف دار زنان بود، خدا را شکر می کرد 
که مرد آفریده شده است.

مردان دیروز

داشته  وجود  تاریخ  دوره های  در  آنان  ناله  و  آه  و 
است. باور های مردانه زنان در حوزه ما، یکی از علل 

نرسیدن زنان به حقوق اولیه شان است.
از  الگو برداری  و  ثاثیر پذیری  که  است  این جا 
جریان های مردانه در جغرافیای ما تیغ برنده ای بر 
گلوی زخم خورده زنان بوده است و نگاه های زنان 

به زنان هم الگوی مردانه داشته است.
اگر به کتاب اوتو واینینگر نگاه بیندازیم، می بینیم 
را  زنان  بودن  بی روح  تا  است  کوشیده  آن  در  که 
ثابت کند. کدام مرد است که از خواندن این جمله 
نبرد؟  لذت  زنان«  در باره  »مقاله ای  در  شوپنهاور 
»این زنان ناقص الخلقه تنگ شانه پهن کفل کوتاه پا.« 
یا به قول نیچه »پیش زنان می روی، تازیانه را به یاد 
داشته باش.« این کتاب ها قسمتی از جنگ مخفی 

میان زن و مرد است.
تا حدود سال ۱۹۰۰ زن کمتر دارای حقی بود که 
مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد. 
باز هم پرسش در ذهن ما به وجود می آید که چه 
کسانی قانون گذار بودند. در قرن نوزدهم زنان افریقا 
ابزار کشاورزی خرید و فروش  برده و  هنوز مانند 
می شدند. در تاهیتی و نیوبریتین زنان مجبور بودند 
سایر  در  و  دهند  شیر  خود  پستان  از  را  خوکان 
کشور های شوهران حق داشتند زنان خود را بزنند، 
تا جایی که زن زیر شکنجه نیمه جان می شد، اما 
مرد از تعقیب قانون در امان بود. مرد ها حق داشتند 
بیرون بروند و هر کاری که دل شان می خواهد را 
انجام دهند و پیوسته در عیش و نوش بودند، اما اگر 
مردان  کار می رفت،  برای  منزل  از  بیرون  در  زنی 
حق داشتند پول به دست آورده او را مصرف کنند. 

نخستین قدم آزادی زنان قانون ۱۸۸۲ بود که به 
موجب آن زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه ای 
برخوردار شدند. برمبنای آن، پولی را که زنان به 
دست می آوردند، حق داشتند برای خود نگه دارند. 
این یک گام پیروزی برای زنان بود و مردان را وادار 
این  بفرستند.  کارخانه ها  به  را  زنان  تا  می ساخت 
راهی به سوی جهانی شدن زنان و رسیدن آن ها 
به استقالل فردی بود؛ اما به عواقب بعدی آن باز 

هم می پردازیم.
اداره یا  انگلستان امروز، از هر دو زن یکی در  در 
کارگر  زنان  افزایش  سرعت  می کند.  کار  کارخانه 
نسبت به مردان کارگر چهار برابر است. پیش بینی 
می شود که در آینده هر زن شهری تمام وقت خود 
را، به جز فواصل نادر وضع حمل، در بیرون از خانه 

کار کند.
میان  از  را  خانه گی  کار  طبعاً  زنان  صنعتی شدن 
و  می شد  افزوده  ماشین ها  بر  هرچه  می برد. 
روش های تازه در به کار انداختن نیرو قیمت ها را 
را  خانه گی  کار  کارخانه ها صد ها  می کرد،  ارزان تر 
که به مشاغل زنان تنوع می بخشید، یکی پس از 
دیگری از دست آنان می گرفتند. مشاغل دیرین زن 
که مایه بنده گی و اسارتش بود، رفته رفته از دستش 
گرفته شد. کسی به خانه توجهی نکرد و زن خود 

بیکار و ناراضی گشت.
بیرون رفتن زن از خانه و پیدا کردن کار در کارخانه، 

به او وجهه و اعتبار می بخشید.
پس از آن جهانی شدن زنان و اشتراک آنان در تمام 
روند ها یک امید برای آینده بود و بدون سر و صدا 
حال  از  فارغ  زن  دیگر  کرد.  کمک  زن  آزادی  به 
نهاد.  عالم  و  کارخانه  و  اداره  به  روی  خانه داری، 
کنار  در  بود،  مردانه  قباًل  که  اماکنی  در  مغرورانه 
مردان ایستاد و مثل مرد کار کرد، فکر کرد و سخن 
گفت. در معامالت جهانی آگاهانه خود را یافت و 
و  آزادی  به  به خاطر رسیدن  بیشتر  روند  این  در 
برابری تقلید کرد. این حرکت ها سبب شکل گیری 
جنبش زنان گردید و یک روزنه امید به روی بقیه 

زنان گشوده شد.
اختالف های  که  کردند  ثابت  در مدت کمی  زنان 
ذهنی میان زن و مرد بیش از همه وابسته به محیط 
و مشاغل است، نه تفاوت های طبیعی و ثابت. این 
امر اما چنین معنا نمی دهد که زنان به زودی از تمام 
است،  کشیده  دور شان  به  روزگار  که  حصارهایی 
شروع  تازه  زنان  فرهنگی  رشد  جست.  خواهند 
از  رهایی  برای  قبل  از  با شکوه تر  آنان  است.  شده 
بند تالش خواهند کرد و این محصول روند تمدنی 

شدن زن است.
در هیچ مقطع تاریخ تا هنوز سراغ نداریم که آزادی 
این همه  باشد.  داده  رایگان  گروه  به یک  را کسی 
می کنند،  کار  زنان  پیرامون  که  نهادی  و  سازمان  
همه حاصل مبارزات خود زنان در جهان مردانه اند.

از یک سو  پدیده  این  دارد.  بعد  دو  جهانی شدن 
آن  با  توسعه  در حال  که کشور های  است  تهدید 
برای  را  فرصت هایی  دیگر  سوی  از  و  رو به رویند 
استفاده  مورد  ساز و کار های  است.  آفریده  کشور ها 
و  آثار  ولی  مشابه هم اند،  فرایند جهانی شدن  در 
پیامد های آن ها در جوامع مختلف، متفاوت است. 
در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، شهر ها، 

روستا ها و زنان و مردان کاماًل متفاوت است.
اگر چه جهانی شدن تاثیر مثبتی بر زنده گی زنان 
گذاشته، اما از سوی دیگر یک سری چالش ها را بر 

سر راه آنان به وجود آورده است. 

منبع:
لذات   ،)۱۹۸۱-۱۸۸۵( جمیز  ویلیام  دورانت،   -۱

فلسفه، مترجم عباس زریاب خویی.

زنان در ادوار تاریخ فراز و فرود های زیادی را تجربه 
و نابرابری اجتماعی و جنسیتی را تحمل کرده اند.

زنان در هر جغرافیایی محکوم به پذیرفتن قوانین 
ساخت مردها هستند و کمتر زمان و تاریخ شواهد 
وضع قوانین از سوی زنان بوده است. مبارزه زنان و 
تغییر اندک در زمان و تاریخ، پایه های مرد ساالری 

را تکان داده است.
بوده،  ما  اجتماعی  نظم  پایه  که  مقدس«  »خانه 
نا پایداری  و  شهوت رانی  مانع  که  زناشویی  شیوه 
وضع انسان بوده و قانون اخالقی و پیچیده ای که ما 
را از بربریت به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود، 
همه آشکارا در این انتقال پر آشوب که همه رسوم و 
اشکال زنده گی و تفکر ما را فرا گرفته است، گرفتار 
گشته اند؛ زیرا کارخانه ها به جای مزارع نشسته اند و 
شهر ها و منابع طبیعی و انسانی دهات را به سوی 

خود کشانده اند.
 این که قوای فکری ما در این روزگار مهار گسیخته 
تعادل خود را کمی از دست داده است، بی موجب 
لوازم  و  اسباب  و  برده  حکم  در  زن  آیا  نیست. 
در  و  کند  خانه داری  مرد ها  برای  که  است  خانه 
چهار دیواری خانه زندانی باشد و یا فقط آرایش و 
زینت اجتماعی و یا جز لذت جنسی چیزی دیگری 
نیست؟ این پدیده جدال هایی را در میان متفکران 
نیز برانگیخته بود. افالطون با جرئت و تهور فراوان 
از ورود زن به هر کاری و از برابری زن و مرد در 
همه عرصه ها پشتی بانی می کرد؛ اما ارسطو که با 
تعصبات روزگار خود بیشتر سازگار بود، »پیوسته 
زن را ناقص می دانست. به عقیده او، طبیعت آن جا 
را می  آفریند.  است، زن  ناتوان  مرد  آفریدن  از  که 
زنان و بنده گان از روی طبیعت محکوم به اسارت اند 
و به هیچ وجه سزاوار شرکت در کار های عمومی 

نیستند.« 
بود . زن  نا پیدایی  تفکر مرد ساالری مفهوم  زن در 
نابرابری  این  و  می دانستند  مرد  ذهن  محصول  را 
مطلق حتا در ذهن و اندیشه صاحب نظران بیشتر 
به ویژه  و  وقت  حاکمان  بعضی  عقیده  گرفت.  اوج 
از  بند  آخرین  در  او  است.  بوده  چنین  نیز  یهوه 
فرمان های دهگانه اش، زنان را در ردیف چارپایان و 
اموال غیر منقول ذکر کرده است. یهوه خود آفریده 
تصور و خیال قوم یهود است و این قوم نیز مانند 
همه اقوام جنگ جو زن را مایه مصیبت و بدبختی 
می دانست. وجود زن فقط از آن رو قابل تحمل بود 
که یگانه منبع تولید جنگ جو بود. یهودیان قدیم 
زمانی که پسر در خانه شان به دنیا می آمد، شمع 
اما  داشتند،  و رقص  پای کوبی  و  روشن می کردند 
وقتی دختر به دنیا می آمد، خجالت زده و سرافگنده 
دعای  چنین  عبادت  هنگام  در  مرد ها  می شدند. 
می کرد  ند: »خدا یا سپاس گزارم که مرا کافر و زن 

نیافریده ای.« 
نه تنها یهودیان، بلکه در شرق هم این گونه وضعیت 
نابرابری مطلق جنسیتی جریان داشت  و  اسف بار 
و زنان تا پسری نزاده بودند، منفور بودند. اگر زنی 
پسری می زاد، تا در میدان جنگ کشته نمی شد، 
که  افالطون  حتا  نمی گرفت.  قرار  احترام  مورد 
مرد  که  می کرد  شکر  را  خدا  بود،  زنان  طرف دار 

آفریده شده است. 
رفتار  چگونه گی  و  زنان  ما  روزگار  تا  زمان  آن  از 
با آنان در بخش های گوناگون به خصوص در حوزه 
آن ها  نقش  و  اجتماعی  رفتار های  قدرت سیاسی، 
در تحوالت عظیم، پستی و بلندی های زیادی را به 
تجربه گرفته اند. دیدگاه ها و باور ها پیرامون زنان در 
حوزه جغرافیایی ما هم بر جای مانده است و سالیان 
متمادی است که زنان از محرومیت ها رنج می برند 

این که زن بتواند در بیرون از منزل کار کند و حق 
رای در انتخابات و مشارکت در روند های سیاسی و 
اجتماعی داشته باشد، هرگز در خاطر هیچ مردی 

خطور نمی کرد.
پس از آن، تغییری بزرگ فرا رسید. همان مردان 
دیروز سکوت چندین هزار ساله خویش را شکستند 
و  در  گفتند.  سخن  دیگر  محاالت  و  برابری  از  و 
از  را  پنهان  باورهای  و  به هم کوفتند  را  پنجره ها 
و  فراوان  اعتراضات  آوردند.  بیرون  مخفی گاه ها 
سخنرانی های بی رحمانه کردند و حرف ها به جایی 
درد آورد  سکوت  این  به  صاحب نظران  که  رسید 

اعتراف کردند. 
حوزه  در  چیست؟  از  ناشی  محرومیت ها  این 
زنان  مشروع  خواسته های  به  چقدر  ما  تمدنی 
وقع گذاشته ایم؟ زنان در دوره های تاریخی فراز و 
فرود های زیادی را تجربه کرده  و از محرومیت ها تا 
پیروزی متحول شده اند. علل اساسی آن فراوانی و 
جهانی شدن  به سوی  رفتن  و  ماشین آالت  تعدد 
است. »آزادی« زن از نتایج انقالب صنعتی است و 
اشتراک در پروسه جهانی شدن، رویا های تکراری و 

کابوس همیشه گی را کنار زد . 
انقالب صنعتی در درجه اول موجب شد که زن نیز 
صنعتی شود، آن هم تا بدان پایه که بر همه نامعلوم 
بود و هیچ کس خواب آن را هم ندیده بود. زنان، 
بر  را  آنان  بودند و کارفرمایان،  ارزان تری  کارگران 
مردان سرکش ترجیح می دادند. یک قرن پیش در 
انگلستان کار پیدا کردن برای مردان دشوار گشت، 
اما اعالن ها از آنان می خواست که زنان و کودکان 

خود را به کارخانه ها بفرستند. 

نویسنده:

زنان امروز
زن در تفکر مرد ساالری مفهوم نا پیدایی بود . زن را محصول ذهن مرد می دانستند و این نابرابری مطلق حتا در ذهن و اندیشه صاحب نظران بیشتر اوج 
گرفت. عقیده بعضی حاکمان وقت و به ویژه یهوه نیز چنین بوده است. او در آخرین بند از فرمان های دهگانه اش، زنان را در ردیف چارپایان و اموال 

غیر منقول ذکر کرده است. یهوه خود آفریده تصور و خیال قوم یهود است و این قوم نیز مانند همه اقوام جنگ جو زن را مایه مصیبت و بدبختی می دانست.
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وزی  آماده گی های نور
در سایه حاکمیت طالبان  نوروزستیزی، 

حرام دانستن و 
محدودیت های برگزاری 
جشن نوروز از سوی 
طالبان به لحاظ فرهنگی 
و اقتصادی ضربات 
جبران ناپذیری را بر 
پیکر این فرهنگ 
باستانی و قدیمی که از 
نیاکان به ارث مانده، 
وارد کرده است.

سید محمود هم رزم 

در بهار نو مردم در حالی به پیش واز نوروز، این رستاخیز 
طبیعت، می روند که طالبان مخالفت شدید با برگزاری 
از  را  نوروز  رسمی  رخصتی  دارند.  نوروزی  جشن های 
کارمندان دولتی مکلف اند در  و  تقویم حذف کرده اند 
روز نخست سال نو به کارشان حاضر باشند. برخی از 
امامان مساجد شهرها و دهات، مدارس دینی و مکاتب 
نوروز  دارند، علیه جشن  نزدیکی فکری  با طالبان  که 
موضع  گیری می کنند و برگزاری نوروز را حرام می دانند. 
و  متهم  الحاد  و  کفر  به  را  این  برگزارکننده گان  آن ها 

تهدید به مجازات می کنند. 
امسال  که  می گوید  کندز،  والیت  باشنده  مختار، 
برگزاری نوروز بسیار کم رنگ است و مردم دلی خوش 
جنب و جوش  با  نوروزی  میله  های  او،  گفته  به  ندارند. 
برگزار نمی شوند و دشت آبدان که یکی از تفریحگاه های 

معروف برای خانواده ها بود، خالی است.
و  ناامنی  وجود  با  گذشته  سال های  که  می گوید  او 
با شور و شوق، رقص و  بلند امنیتی  مردم  تهدیدات 
بزرگ،  جشن های  برگزاری  به  ساز  و  موسیقی  بازی، 
سمنک پزی، سفره هفت سین و خانه تکانی و مسابقات 

و  افسرده  ندارند،  خوشی  روزگار  مردم  که  می گوید 
غمگین اند و فکر می کنند در شهر ارواح زنده گی دارند. 
و  بدون موسیقی  نوروز  برگزاری  و  تفریح  او،  به گفته 
و  جنازه  مراسم  به   زیادی  شباهت  شادی،  و  رقص 

فاتحه خوانی و غم شریکی دارد.
دانشجوی  که  وی  است.  بلخ  والیت  باشنده  آمنه، 
دانشگاه بلخ بود و اکنون از تحصیل محروم شده است، 
می گوید که افغانستان برای زنان زندانی بیش نیست. به 
گفته او، در حاکمیت طالبان حقوق و آزادی های زنان 

کامال نابود شده است.
به باور وی، نوروز در جامعه سنتی و مردساالر افغانستان، 
فرصت خوبی برای قشر زنان بود که آنان با تجلیل از 
سال نو حس آزادی و آرامش می کردند و غم و پریشانی 
را برای لحظاتی بیرون می ریختند. او می گوید که برای 
زنان شاغل که مسوولیت خانواده های شان را بر دوش 
داشتند، برگزاری جشن نورزو رونق کار و روزگار بود  و 
این جشن در بافت اجتماعی و اقتصادی نقش ارزنده ای 
از  زنان  و  بر آب شده  اما حاال همه چیز نقش  داشت ؛ 
همه فعالیت های اجتماعی حذف شده اند که به گفته 
او برده وار زنده گی رقت باری را زیر سایه طالبان تجربه 

می کنند.
آمنه سال های گذشته در آستانه سال نو میزبان اقارب 
و دوستانش از کابل والیات دیگر بود، اما امسال هیچ 
مهمانی ندارد. تنها به خانه تکانی و پاک کاری و پختن 
سمنک و تهیه سفره هفت سین بسنده کرده است. او 
می افزاید که میله سمنک پزی و چارشنبه سوری، بدون 
رقص و موسیقی برگزار شد و مردم در خانه های شان 
و  اقتصادی  مشکالت  وجود  با  را  نوروزداری  فرهنگ 
تهدید همچنان زنده نگه داشته اند. مرد ها جدا و زنان 
الله  گل های  دیدن  به  کوه ها  دامن  و  دشت  به  جدا 

بزکشی و سبزه لگد کردن  نوروز را تجلیل می کردند 
و آرزو می کردند که سال پیش رو برای شان  خوشی، 

سالمتی و خوش بختی را به ارمغان بیاورد.
علی، باشنده تخار، می گوید که تب و تاب نوروزی کامال 
تغییر کرده  است و مردم چندان عالقه ای  به برگزاری 
کر کننده  تبلیغات  وی،  گفته  به  ندارند.  نوروز  جشن 
شدید  برخورد  از  مردم  ترس  نوروز،  علیه  حاکمان 
طالبان، فقر و بیکاری از جمله دالیلی اند که به فرهنگ 

پاس داری از نوروز آسیب زده است. 
برای  است.  کارو بار  رونق  نوروز  برگزاری  وی،  باور  به 
رشد  باعث  می کند،  مساعد  را  روزگار  زمینه  بسیاری 
اقتصادی می شود و مردم بعد از زمستان سرد و طوالنی 
او معتقد  رو می آورند.  اقتصادی  فعالیت های  و  به کار 
از  دلیل تسلط طالبان  به  زمینه ها  این  است که حاال 
مردم گرفته شده و بسیاری از دست فروشان، دهقانان و 

دکان داران محلی ورشکسته شده اند.
نغمه  است.  پژمرده  امسال خیلی  بهار  که  او می گوید 
تحت  مردم  روان  مجموع  در  نیست.  سرود  و  ساز  و 
مردم  است.  فقر کمرشکن خسته  و  حاکمیت طالبان 
امید به زنده گی و آینده درخشان را از دست داده اند. 
او  نمی شود.  شنیده  پای کوبی  خبر  و  موسیقی  نوای 

همزمان با فرا رسیدن روز ملی خبرنگاران، ده ها گزارشگر 
و کارمند رسانه ای در داخل کشور می گویند که زیر فشار 
فزاینده استخبارات طالبان قرار گرفته اند. به گفته آنان، 
شدید  خودسانسوری  به  طالبان  پرچم  زیر  خبرنگاران 
رو آورده و از ترس بازداشت، تهدید و ارعاب طالبان به 
مشکالت روحی و روانی دچار شده اند. افزون بر این، بیشتر 
خبرنگاران در داخل کشور با مشکالت شدید اقتصادی 
دست  و گریبان اند. برخی از نهادهای حامی خبرنگاران 
می کنند.  تأیید  را  خبرنگاران  این  وخیم  وضعیت  نیز 
دفتر نی، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، گفته 
است که صدها خبرنگار در نزدیک به دو سال حاکمیت 
طالبان بر کشور با توقف فعالیت رسانه ها، بیکار شده و یا 
کشور را ترک کرده اند. بررسی این نهاد نشان می دهد که 
خشونت ها در برابر خبرنگاران نیز هر روز بیشتر می شود. 
همچنان اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، می گوید 
که سرنوشت قوانین حمایت از رسانه ها و خبرنگاران در 
حالت ابهام باقی مانده و وضعیت بد اقتصادی سبب شده 

که تعدادی از خبرنگاران به کارهای شاقه روی بیاورند.
مصطفا )نام مستعار( یکی از خبرنگارانی است که بیش 
از هفت سال می شود در رسانه های مختلف کشور کار 
نمی خواهد  موضوع  حساسیت  دلیل  به  که  او  می کند. 
نامش در این گزارش درج شود، از وضع محدودیت های 
اطالعات  آزاد  گردش  بر  طالبان  سوی  از  دست وپاگیر 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  مصطفا  می کند.  انتقاد 
تاکنون  کشور  بر  طالبان  تسلط  زمان  از  خبرنگاران 
و  ارعاب  تهدید،  بازداشت،  تحت خودسانسوری شدید، 

فشارهای جدی روحی ـ روانی قرار دارند. 
این خبرنگار می افزاید: »طالبان همه روزه شرایط را باالی 

به کارهای شاقه روی آورده اند. از این میان، خبرنگاری 
اعاشه  برای  کارش  دادن  از دست  با  فاریاب  والیت  در 
راننده گی  مزارشریف   - میمنه  مسیر  در  خود  خانواده 
اجتماعی  در صفحات  که  ویدیوهایی  براساس  می کند. 
دست به دست می شود، این خبرنگار محمدحسن سرداش 
نام دارد و از ۱۵ سال به این سو در رسانه های مختلف 
کار کرده ، اما پس از تسلط طالبان  بر کشور، وظیفه اش 
را از دست داده و برای مدتی به ایران رفته است. سرداش 
اما بنا بر مشکالتی به کشور برگشته و مجبور شده در 
مسیر میمنه - مزارشریف راننده گی کند. او در صحبت 
با رسانه ها در حالی که اشک می ریزد و بغض گلویش را 
می فشارد، توضیح می دهد که ایرانی ها برخورد زشتی با 
او و سایر پناهنده گان مهاجر داشتند، کار و زنده گی در 
به  ناگزیر شده  از همین  رو  و  بوده  نهایت دشوار  ایران 

کشور برگردد.
دوستانش  از  را  تونس  نوع  موتر  یک  اکنون  سرداش 
گرفته و در میسر میمنه - مزارشریف مسافربری می کند. 
همانند سرداش ده ها خبرنگار دیگر در حال حاضر در 

کشور در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
به  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  حال،  این  با 
مناسبت ۲۷ حوت، روز ملی خبرنگاران، اعالم کرده که 
با بسته شدن نزدیک به ۵۰ درصد از رسانه ها، حدود ۵۳ 
درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه ای شغل خود را از 

دست داده اند.
از  زیادی  »شمار  است:  آمده  نهاد  این  اعالمیه  در 
ژورنالیستان و کارمندان رسانه ای، کشور را ترک کرده اند. 
سرنوشت قوانین حمایتی رسانه ها و خبرنگاران در حالت 
ابهام باقی مانده است و همچنان وضعیت بد اقتصادی 
به کارهای شاقه  از خبرنگاران  تعدادی  سبب شده که 
رو آورند.« این اتحادیه از نهادهای بین المللی و طالبان 

خواستار رفع نگرانی ها و مشکالت خبرنگاران شده است؛ 
خواستی که با گذشت نزدیک به دو سال از حاکمیت 

طالبان تاکنون نتیجه مثبت در قبال نداشته است. 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نی،  دفتر  همچنان 
افغانستان، به مناسبت روز ملی خبرنگاران گفته است 
که وضعیت کار رسانه ای و خبرنگاری در کشور هر روز 
از  بسیاری  و  است  وخیم شدن  در حال  پیش  از  بدتر 
رسانه ها به دلیل چالش های موجود و مشکالت اقتصادی 

فعالیت های خود را متوقف کرده اند.
این نهاد روز جمعه، ۲۶ حوت، با نشر اعالمیه ای نوشته 
است که صدها خبرنگار در این مدت با توقف فعالیت 
رسانه ها، وظایف خود را از دست داده و یا کشور را ترک 
برابر  در  که خشونت ها  است  افزوده  نی  دفتر  کرده اند. 

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

خبرنگاران هستیم.«
گفتنی است که طالبان از بدو تسلط  مجدد بر افغانستان 
فعالیت خبرنگاران  بر  را  زیادی  تاکنون محدودیت های 
و  رسانه ها وضع کرده اند. افزون بر این، شمار زیادی از 
رسانه ها در کشور به دلیل مشکالت اقتصادی ورشکسته 
کشورهای  و  نهادها  بارها  گذشته  سال  دو  در  شده اند. 
بر رسانه ها  جهان خواستار رفع محدودیت های طالبان 
شده و از این گروه خواسته اند که از بازداشت خودسرانه 
خبرنگاران دست بردارند. طالبان اما بدون توجه به این 
خواست ها، هنوز هم از گردش آزاد اطالعات جلوگیری 
می کنند و به بازداشت، تهدید و سرکوب رسانه ها ادامه 

می دهند.

ما تنگ تر ساخته اند. استخبارات این گروه به بهانه های 
مواردی  در  و  زندانی  بازداشت،  را  خبرنگاران  مختلف 
که خودسانسوری  ناگزیر هستیم  ما  می کنند.  شکنجه 
به  بار  سه  دست کم  که  دارد  ادعا  مصطفا  کنیم.« 
بهانه های مختلف از سوی طالبان در هنگام تهیه گزارش 
از مربوطات پایتخت بازداشت و برای ساعاتی زندانی شده 

است.
در  مرا  بار  سه  »طالبان  می کند:  عالوه  خبرنگار  این 
بازداشت  گزارش  تهیه  و  رویدادها  پوشش  جریان 
برخورد  ما  با  قسمی  بازداشت  جریان  در  کرده اند. 
برخورد  آن  چنان  هم  تروریست  با  کسی  که  می کنند 
زشت نمی کند. به بهانه های ناحق می خواهند باالی ما 
فشار روحی و روانی و وحشت ایجاد کنند تا همیشه 

زبان ما بسته بماند.«
به خبرنگاران  نسبت  فعالیت خبرنگاران زن  بر  طالبان 
فیروزه  کرده اند.  وضع  بیشتری  محدودیت های  مرد 
رسانه ها  در  می شود  سال  سه  مدت  که  ابراهم خیل 
به عنوان خبرنگار کار می کند، می گوید که افراد طالبان 
در مواردی حتا اجازه تهیه گزارش را برای وی نمی دهند. 
ما  برای  حاضر  حال  »در  می افزاید:  ابراهیم خیل  خانم 
سوی  از  هم  گزارش  تهیه  اجازه  حتا  موارد  برخی  در 
طالبان داده نمی شود. اگر ما بخواهیم با مقامات طالبان 
مصاحبه ای داشته باشیم، حتا حاضر نمی شوند. حتا در 
شماری از برنامه هایی که از طرف خودشان هم برگزار 

می شود، با خبرنگاران زن مصاحبه نمی  کنند.«
در کنار محدودیت های سخت گیرانه از سوی طالبان بر 
گردش آزاد اطالعات و محدود ساختن فضا برای رسانه ها، 
بیشتر خبرنگاران کشور با مشکالت شدید اقتصادی نیز 
برخی  موجود،  گزارش های  بربنیاد  گریبان اند.  و  دست 
از خبرنگاران به دلیل توقف فعالیت شماری از رسانه ها 

گزارشگران زیر سانسور طالبان و فشارهای روانی قرار دارند

می روند و از مشکالت اقتصادی و فقر و آینده مبهم شان 
و  تحصیل  در حسرت  حتا  می کنند.  قصه  هم دیگر  با 

آینده نامعلوم کودکان شان اشک می ریزند. 
نوروزستیزی، حرام دانستن و محدودیت های برگزاری 
و  فرهنگی  لحاظ  به  طالبان  سوی  از  نوروز  جشن 
اقتصادی ضربات جبران ناپذیری را بر پیکر این فرهنگ 
باستانی و قدیمی که از نیاکان به ارث مانده، وارد کرده 

است.
عنعنات  و  فرهنگ  بر  محدودیت ها  اعمال  با  طالبان 
پسندیده به طور منظم و سیستماتیک فرهنگ و رسوم 
مخالف  که  کسانی  و   می دهند  قرار  هدف  را  مردم 
و  استبداد  و  ظلم  با  کرده  باشند، سرکوب  عقایدشان 
ایجاد فضای ترس و خفقان زنده گی را به مردم جهنم 

ساخته اند.
اما جشن نوروز برای مردم افغانستان و منطقه از اهمیت 
نقاط  از  بسیاری  در  است.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  و 
گسترده  و  باشکوه  را  نوروزی  مردم جشن های  جهان 
برگزار می کنند. افغان ها نیز با تمام مشکالت در دیار 
غربت سال نو را جشن می گیرند و در ترویج فرهنگ 
نوروز میان ملت ها در عالم مهاجرت، هویت شان را به 

نمایش می گذارند.
ممانعت ها  با  نمی توانند  طالبان  آگاهان،  گفته  به  نظر 
فرهنگ باستانی نوروز را نابود کنند. به گفته آنان، مردم 
از هر طریق ممکن با وجود مشکالت اقتصادی و تحوالت 
سیاسی و در هر شرایطی از فرهنگ عنعنوی شان که 
نخواهند  دست بردار  است،  فرهنگ شان  و  هویت  نماد 
بود. تاریخ و تحوالت چهار دهه اخیر در افغانستان نشان 
داده است که مردم با وجود فقر، تنگ دستی و حاکمیت 
گروه طالبان، نوروز، این جشن ملی و باستانی را به هر 

طریق ممکن برگزار کرده و زنده نگه داشته اند.

8صبح، پروان

روز ملی خبرنگاران؛ 
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رحمت اهلل آرین

پدیده ای دامن گیر
اعتیاد؛

بیشتر  باید  برسد،  قبلی  لذت  همان  به  بخواهد 
فاصله  و  بیشتر  مصرف  مقدار  بار  هر  کند.  مصرف 
زمانی کوتاه تر می شود و در نتیجه شخص به مواد 

اعتیاد پیدا می کند.
دچار  را  افغان ها  بیشتر  بی ثباتی،  و  جنگ  دهه ها 
و  افسرده گی  نگرانی،  همچون  روانی ای  مشکالت 
اختالل فشار پس از حادثه  )PTSD(که از مهم ترین 
داده  قرار  است،  اعتیاد  به  شخص  گرایش  عواملی 
است. افغان ها در حالی با خطر در حال افزایش تعداد 
معتادان مواجهه اند که گزینه های تداوی کم دارند و 
مراکز حمایتی و ترک اعتیاد نیز معیاری نیستند و 

ضعیف عمل می کنند.

افیونی )تریاک، مورفین و هیرویین( از  تولید مواد 
به  افغانستان  در  اقتصادی  فعالیت های  بزرگ ترین 
 شمار می رود که درآمد حاصل از قاچاق آن در سال 
۲۰۲۱، ۱.۸ تا ۲.۷ میلیارد دالر بوده است. در آن 
سال، ارزش کلی مواد افیونی، شامل استفاده داخلی 
و صادرات آن، حدود ۹-۱۴درصد از تولید ناخالص 
مناطق کشت  از  بعضی  در  می دهد.  را شکل  ملی 
مواد افیونی، بخش قابل توجهی از زمین زراعتی را 
در بر گرفته است. به گونه مثال در هلمند، ۲۰ درصد 
از زمین های زراعتی به مواد افیونی اختصاص داده 
کشور  ولسوالی های  از  بعضی  البته  که  است  شده 
معیشت  کار  این  البته  صد  دارند.  بیشتری  سهم 
بسیاری را نیز تامین می کند. در سال ۲۰۱۹، مواد 
افیونی در حدود یک سوم کشت وکار در دهات کشور 
را شکل می داد که حدود ۱۹۰ هزار و ۷۰۰ شغل 

تمام وقت را فراهم کرده بود.
است،  اقتصادی  فرصت های  فراروی  موانعی  که 
مردم را به  سوی کاشت تریاک و حشیش و تولید 
کشور  این  در  می کشاند.  میتامفتامین  و  هیرویین 
کوچک  مشروع  اقتصادی  امور  در  فعالیت ها  حوزه  

و گاه به  وسیله  اعتقاد و باور شخصی نسبت به آن 
با  فرد  خویشتن داری  میزان  می شود.  عمل  پدیده 
احتمال گرایشش به اعتیاد، در یک رابطه  معکوس 
بیان می شود. به گفته  امیل دورکیم، جامعه شناس 
کالسیک فرانسه ای »جامعه باید در درون فرد حضور 
بازدارنده   مکانیسم   قوی ترین  این  و  باشد«  داشته 
است. به این  صورت که هنجارها و ارزش های جامعه 
باید درونی شوند تا فرد با اراده  خود به انحراف از 

مسیر اصلی جامعه مانند اعتیاد، نه بگوید. 
شخصی وقتی ناراحت می شود، به بالکن می رود و 
سگرت دود می کند و با کام های عمیقی که از آن 
می گیرد، گمان می برد که از درد روانی مشکالتش 
رها می شود. اما چرا او در کنار چندین گزینه  دیگر، 
سگرت کشیدن را اختیار می کند؟ او می تواند چند 
مصروف  گوشی  با  را  خود  کند،  پیاده روی  دقیقه 
بسازد، فلمی ببیند و یا هر کار دیگر انجام دهد، اال 

سگرت کشیدن. 
انسان از بدو تولد چیزی یاد ندارد، بعدا در اثر تعامل 
با دیگران یاد می گیرد. اگر در عروسی ای می رقصیم، 
به این دلیل است که ما مکررا دیده ایم که دیگران در 
همچون شرایطی چنین رفتاری می کنند. همین گونه 
سگرت  با  ناراحتی اش  رفع  به  دنبال  شخصی  اگر 
است، نیز این عمل را یاد گرفته است. چنین الگویی 
را در فالن فلم دیده یا روزی دوستش برایش قصه 
کرده است که چگونه پس از فالن غم و یا مصیبتش 
آن رفتار را انجام داده است و یا چندین سال پیش 
در نوجوانی اش کاکایش را در حال سگرت کشیدن 
در بالکن دیده است. این گونه، فرد رفتار متناسب با 
بعد که خودش در  و دفعه  یاد می گیرد  را  شرایط 
همچون شرایطی قرار می گیرد، همان الگو را تکرار 
تصمیم  هم  فرد  تصمیم  دیدیم،  چنان که  می کند. 
فردی نیست، بلکه شدیداً متاثر از دیگران است. ما از 
میان چندین گزینه ای که اجتماع در اختیار مان قرار 
داده، یکی را به نسبت عواملی پیچیده  دیگر انتخاب 
می کنیم. یک معتاد افغان اگر در یک زمان و مکان 
از  گران قیمتی  موتر  با  به  دنیا می آمد، شاید  دیگر 
محل کارش به خانه  مجللش می رفت تا این که زیر 
پل سوخته نظاره گر جسد دوستش باشد که ماموران 

شاروالی در پی بردن وی به قبرستان باشند.
پس محیطی که فرد در آن رشد یافته است، شدیداً 
بر زنده گی او سایه می افگند. همین گونه گشت و گذار 
با کسانی که مواد مخدر مصرف می کنند )نه صرفاً 
استعمال  را  آن  گاه   بلکه حتا کسانی  که  معتادان، 
می کنند( نیز انسان را می تواند مستعد پذیرش این 
امر کند. یک عده کسانی  که به اعتیاد رو می آورند، 
که چرا  بدانند  است. کنجکاوند  روی کنجکاوی  از 
آن  مصرف  با  و  می کنند  استعمال  را  آن  دیگران 
این گونه  از  می دهد.  دست  انسان  به  حالتی  چه 
البته  که صد  می دهد  آن ها دست  به  کنجکاوی ها 
به  آن،  کردن  امتحان  جز  دیگری  راه  از  می تواند 

جواب سواالت خود برسد.
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شد؛  انسان  هزار  صدها  کشتار  مرتکب  فلیپین 
اعتیاد  که  را  سرنوشتی  هرگز  که  انسان هایی 
سال  در  نبودند.  خواهان  می آورد،  به  بار  برای شان 
۲۰۱۶ دوترته، رییس جمهور فلیپین، در واکنش به 
اتهامات سازمان های بین المللی حقوق بشر و سازمان 
ملل، پرسید: »کدام جنایت علیه بشریت؟ آیا آن ها 
نیست  فلیپین  تنها  هستند؟«  انسان  )معتادین( 
بلکه  رفتار کرده،  با معتادان خشن  برخورد  که در 
بیشتر مردم نیز رویه  مناسب و به دور از تحقیر و 
توهین و بی اهمیت انگاری با معتادان ندارند. تو گویی 
از  معتادان  نیستند.  عادی  زنده گی  مستحق  آن ها 
زنده گی عادی بی بهره اند؛ آنان برای تغذیه خویش 
به دنبال غذایی البه الی آشغال هایند تا توسط آن 
بقای خویش را تضمین کنند. زنده گی روی خوشی 
تیره وتار  را  آنان  شرایط  و  نمی دهد  نشان  آن ها  به 
می کند. حاال اگر زن باشند که خیلی هم بدتر. در 
این صورت مهم نیست که معتاد است یا نه، در هر 

دو صورت از قربانیان حداقل ضمنی  اعتیاد است.
بیاورند که  رو  انحرافی  به  انسان ها  چگونه می شود 
علل  ندارد؟  و هیچ سودی  است  تباهی  آن  نتیجه 
در  پدیده  این  چگونه  چیست؟  اعتیاد  به  گرایش 
جامعه ای که همه بر ضد آن هستند، تداوم می یابد؟ 
پیامدهای اعتیاد برای فرد و جامعه چیست؟ دولت ها، 
شرکت ها و افراد زیادی هستند که از تجارت و تولید 
مواد مخدر بهره می برند و باعث شکوفایی بخشی از 
اقتصادی  به بیشتر جنبه های  اما  اقتصاد می شوند، 
یک کشور ضربه می زنند. جوانان که چرخه اقتصاد را 
می چرخانند، بیشتر در معرض اعتیاد به مواد مخدر 
هستند. سربازانی که معتاد ند، به درستی نمی توانند 
اعتیاد،  پیامدهای  و  معتادان  کنند.  وظیفه  ایفای 
جامعه  در  بی نظمی  و  قتل  و  دزدی ها  بیشتر  آمار 
را تشکیل می دهند. خانواده هایی که نان آوران شان 
به اعتیاد رو آورند، زنده گی سختی خواهند داشت. 
دولتی که با اعتیاد روبه رو است، برای برنامه ریزی، 
تنظیم روابط اجتماعی و برپایی و حفظ امنیت در 

جامعه نیازمند مبارزه با این پدیده است. 

مواجهه افغانستان با پدیده اعتیاد
اعتیاد یک بیماری روانی، اجتماعی و اقتصادی است 
که در اثر فعل و انفعال تدریجی بین بدن انسان و 
مواد شیمیایی تحت تاثیر یک سلسله شرایط خاص 
اجتماعی، روانی، اقتصادی و سنتی به وجود می آید. 
وقتی انسان از کاری لذت ببرد و یا به عبارت دیگر 
پاداش بگیرد، از مناطق پایینی مغز او موادی به اسم 
دوپامین و نوراپی نفرین ترشح می شوند و روی قشر 
و سایر مراکز حیاتی او اثر می گذارند و احساس لذت 
و پاداش به او دست می دهد. بنابراین، سعی در تکرار 
آن عمل دارند. مصرف مواد مخدر باعث برانگیختن 
سیستم پاداش دهی می شود؛ به عبارت دیگر وقتی  
شخصی شروع به مصرف مواد مخدر می کند، به او 
احساس لذت دست می دهد. دفعه بعدی که شخص 

است و این امر می تواند بازار مواد مخدر را به سهم 
جاهای  بیشتر  در  کند.  تبدیل  ملی  اقتصاد  بزرگ 
از  غیر  زراعتی   فعالیت های  به  مردم  افغانستان، 
کاشت مواد مخدر می پردازند؛ چون با آن خو گرفته 
و در سازوکار کاشت و برداشت آن ماهر ند، شرایط 
محیطی  )خاک، آب  و هوا( مناسبی برای پرداختن 
همین گونه  دارد.  خوبی  بازار  و  است  فراهم  آن  به 
کسانی  که به کاشت مواد مخدر می پردازند، بدین 
جهت است که افراد دیگری در اطراف شان به کاشت 
آن می پردازند و آن ها وارد این جریان می شوند و به 
امتداد آن کمک می کنند. ولی اگر این جریان توسط 
جای گزین بهتری شکسته شود، مردم نیز به جریان 

جدید وارد خواهند شد.

علل گرایش، راهکارها و موانع
اعتیاد  به  اعضایش  گرایش  دلیل  جامعه ای  هر  در 
باعث  به عبارت دیگر عللی که  یا  و  متفاوت است 
می شوند مردم در یک جامعه  به اعتیاد رو بیاورند 
به  کار  آن  از  پیش گیری  جهت  که  راه حل هایی  و 
می روند، از جامعه ای تا جامعه  دیگر متفاوت است. 
یکی از دالیلی که مردم در افغانستان به اعتیاد رو 
در  است.  مخدر  مواد  بودن  دسترس  در  می آورند، 
سال ۲۰۲۰، به مقدار ۸۵ درصد تریاک جهان در 
افغانستان تولید شد. مواد اعتیاد آور هم در دین و 
هم در قانون منع شده، ولی هیچ کدام از دو نهاد در 
امر ممنوعیت مواد مخدر در این کشور موفق نبوده 
است. مواد مخدر در افغانستان، در بیشتر جاها و در 
بین بعضی از گروه ها به یک کاالی تقریبا مشروع 
تبدیل شده و از قباحت آن کاسته شده است. در 
امر کاسته شدن از قباحت مواد مخدر، زبان نقش 
موثری داشته است. کسانی  که از مواد مخدر استفاده 
سرگرمی  جهت  که  کسانی  یا  )معتادان  می کنند 
استعمال می کنند(، با تمام باوری که نسبت به دین 
دارند و با تمام ترس و حیایی که در مقابل قانون 
دارند، از جمالت و کلماتی استفاده می کنند که از بار 
بد این عمل می کاهد و این کلمات چنان فریبنده اند، 
پرده حیا در مقابل حتا دین، که قوی ترین نهاد در 
افغانستان است، را می درد. از عبارات، ضرب المثل ها، 
از زبان  به عبارت دیگر  یا  شعرها، جمالت قصار و 

به حیث یک مکانیسم استفاده  می کنند. 
کاشت و تولید وسیع مواد مخدر، ناگزیر قیمت آن  
را در محیط ماحول و سپس سرتاسر کشور کاهش 
داده است. پس شخصی  که بعد از برخوردن با یک 
دیگری  گزینه  شغلی،  مشکل  مثال  به طور  مشکل 
نیز جهت پناه بردن به آن نداشته باشد و در ضمن 
مواد مخدر با قیمت نسبتا کمی به گونه  فراگیر در 
دسترس باشد، خیلی بیشتر مستعد گرویدن به آن 
است. اما در دسترس بودن آن، صرفا باعث گرویدن 
افراد به آن نمی شود؛ چه بسا چیزهایی  در دسترس 
هستند ، اما کمتر کسی به سمت آن می رود. این جا 
است که موضوع خویشتن داری۱  به میان می آید که 
می تواند به اَشکال متفاوتی تبارز کند. گاه به  وسیله  
واکنش جامعه، گاه  به  وسیله میزان نظارت والدین 

اعتیاد یک بیماری روانی، اجتماعی و اقتصادی است 
که در اثر فعل و انفعال تدریجی بین بدن انسان و 
مواد شیمیایی تحت تاثیر یک سلسله شرایط خاص 

اجتماعی، روانی، اقتصادی و سنتی به وجود می آید. 
وقتی انسان از کاری لذت ببرد و یا به عبارت دیگر 

پاداش بگیرد، از مناطق پایینی مغز او موادی به اسم 
دوپامین و نوراپی نفرین ترشح می شوند و روی قشر 

و سایر مراکز حیاتی او اثر می گذارند و احساس لذت 
و پاداش به او دست می دهد. 
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از صفحه ۶

۸صبح، کابل: همزمان با فرا رسیدن ۲۷ حوت، روز ملی 
خبرنگار، مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش ساالنه اش 
به این مناسبت از دو برابر شدن خشونت علیه خبرنگاران 

و وخامت آزادی رسانه ها خبر داده است.
گزارش ساالنه مرکز خبرنگاران افغانستان که روز شنبه، 
۲۷ حوت، نشر شده، نشان می دهد که در سال ۱۴۰۱ 
جدی  بسیار  به گونه  رسانه ها  و  خبرنگاران  کار  فضای 

محدود شده است.
براساس این گزارش، در سال جاری ۲۳۷ رویداد نقض 
برخورد  و  بازداشت  تهدید،  حقوق خبرنگاران که شامل 

خشونت آمیز می شود، به ثبت رسیده است.
این آمار در مقایسه با ۱۱۷ رویداد خشونت و تهدید در 
برابر خبرنگاران در سال ۱۴۰۰، افزایش دوبرابری را نشان 

می دهد. امسال اما هیچ رویداد قتل ثبت نشده است.
در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که در 
یا  و  فزیکی  رویداد خشونت  ماه گذشته، ۸  جریان ۱۲ 
ضرب وشتم  خبرنگاران ثبت شده که از این میان ۴ رویداد 
در کابل و یک یک رویداد در والیت های بلخ، سمنگان، 

ننگرهار، بادغیس و زابل بوده است.
در سال جاری ۹۴ مورد بازداشت های موقت خبرنگاران 

نیز ثبت شده که کابل با ۴۹ مورد در صدر قرار دارد.
نشان می دهد که  مدافع خبرنگاران  نهاد  این  یافته های 
استخبارات طالبان و وزارت امر به معروف این گروه به گونه 
مستقیم و غیرمستقیم در بازداشت، تهدید خبرنگاران و 

محدود کردن آزادی رسانه ها نقش داشته اند.
افغانستان،  در  طالبان  رسیدن  قدرت  به  از  پس 
و  خبرنگاران  فعالیت  بر  گسترده ای  محدودیت های 

رسانه ها وضع شده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان: 
خشونت علیه خبرنگاران 

دو برابر شده است

۸صبح، کابل: به گزارش رسانه های پاکستانی، دولت پاکستان و طالبان توافق کرده اند که 
رفت وآمد از گذرگاه تورخم پس از این با بس های مسافربری انجام شود.

اکسپرس تریبون روز شنبه، ۲۷ حوت، براساس نسخه ای از متن توافق نماینده گان پاکستان و 
طالبان که در اختیار این رسانه  قرار گرفته، گزارش داده است که رفت وآمدهای زمینی پس از 

این از والیت ننگرهار و پشاور پاکستان صورت خواهد گرفت.
براساس اطالعات نشر شده، این تصمیم پس از گفت وگوهای دو طرف در مرکز هماهنگی 
بین المللی طالبان اتخاذ شده و مسافران از این به بعد با بس های ۱۵ تا ۲۰ نفره، به پاکستان و 

برعکس آن سفر خواهند کرد.
گفته می شود که پاکستان و طالبان ترتیبات بس های مسافربری را با ایجاد ترمینال در گذرگاه 

تورخم نهایی خواهند کرد.
یک منبع به اکسپرس تریبون گفته است: »تصمیم برای اجازه سفر زمینی بین دو کشور با 
توجه به مشکالت سفر هوایی اتخاذ شده است. از زمان بازگشت طالبان، سفرهای هوایی دشوار 

شده است.«
این در حالی  است که در یک سال اخیر تنش ها میان جنگ جویان طالبان و نظامیان پاکستان 
در گذرگاه های اسپین بولدک و تورخم به درگیری های مسلحانه منجر شده است. این درگیری ها 

از دو طرف قربانی گرفته است.

وزارت دفاع روسیه به دو خلبانی که پهپاد امریکایی را بر 
فراز دریای سیاه سرنگون کردند، جوایز دولتی داده است.

الجزیره گزارش داده که سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، 
روز جمعه، ۱۷ مارچ، این جوایز را به خلبانان اهدا کرده 

است.
شویگو از دو خلبان جنگنده های سوخو ۲۷ که مانع پرواز 
بر فراز مناطق نزدیک به کریمه شدند،  امریکایی  پهپاد 

تمجید کرده است.
در مورد نوعیت و ارزش جوایز دولتی داده شده به این دو 

خلبان اطالعاتی داده نشده است.
به نظر می رسد که با اهدای این جوایز، ظاهراً روسیه به 
سرنگون کردن هواپیماهای مربوط به امریکا در نزدیکی 

حریم هوایی اش ادامه خواهد داد.
این جوایز یک روز پس از آن به خلبانان روسی اهدا شد 
که ارتش امریکا ویدیوی ۴۲ ثانیه ای از رهگیری پهپاد این 
کشور از سوی دو جنگنده سوخو ۲۷ روسیه را نشر کرد.

در حالی که امریکا بازیابی الشه پهپاد سرنگون شده را 
گزارش  روسیه  دولتی  رسانه های  است،  خوانده  دشوار 
داده اند که بقایای این پهپاد در حدود ۶۰ کیلومتری شهر 
بندری سواستوپل کریمه در عمق ۸۵۰ تا ۹۰۰ متری آب 

شناسایی شده است.
این در حالی  است که ارتش امریکا روز گذشته اعالم کرد 
که پرواز پهپادهای این کشور بر فراز دریای سیاه از سر 

گرفته شده است.

پاکستان و طالبان بر سر رفت وآمد از گذرگاه تورخم 
با بس های مسافربری توافق کردند

روسیه به دو خلبانی که پهپاد امریکایی را سرنگون کردند 
جایزه داد

اعتیاد...
مساله  اعتیاد صرفا مربوط افغانستان نیست، بلکه 
سایر کشورها نیز با آن دست به گریبان اند. بحران 
مواد مخدر در پرتگال، در دهه  ۸۰ میالدی یک باره 
از مصرف  ناشی  آمار مرگ ومیر  یافت.  گسترش 
هرویین، نگران کننده بود و کمتر خانواده ای در 
این کشور پیدا می شد که با مساله  مواد مخدر 
دست به گریبان نباشد. در آن سال ها از هر ۱۰۰ 
پرتگالی، یک نفر درگیر مواد مخدر بود. پرتگال 
و  در سال ۲۰۰۱ حمل  که  بود  اولین کشوری 
مصرف انواع مواد مخدر را جرم زدایی کرد. حذف 
اهریمن نمایی مواد مخدر، تغییر زبان روزمره در 
استفاده از کلمات و اصطالحات تحقیرآمیز برای 
مصرف کننده گان مواد مخدر و به طور کلی تغییر 
نگاه فرهنگ عمومی جامعه نه تنها به گسترش 
ترک  به  بلکه  نینجامید،  مخدر  مواد  مصرف 
اعتیاد کمک کرد. برخورد دوستانه، ارایه  امکانات 
بهداشتی، ارایه خدماتی مانند تجویز متادون یا 
مخدر،  مواد  مصرف کننده گان  برای  غذا  تامین 
مراجعه  به  را  آن ها  که  بود  اقداماتی  جمله  از 
سیاست  است.  کرده  ترغیب  حمایتی  مراکز  به 
فعاالن پرتگالی به این شکل است که اگر کسی 
بعد از ترک اعتیاد دوباره به مصرف گرایش پیدا 
کند، نباید نگران مراجعه و مواجهه مجدد باشد 
و باید بتواند با خیال راحت برگردد و درخواست 

کمک کند.
پژوهش ها نشان می دهند که در سال های پایانی 
مواد  مصرف  در  آیسلندی  جوانان  دهه  ۱۹۹۰، 
کشورهای  تمامی  از  سگرت،  و  الکل  مخدر، 
اروپایی پیشی گرفته بودند. درمان گران آیسلندی 
پس از توجه به این پدیده گفتند که وقتی افراد 
به هرویین معتاد می شوند، چرا به ورزش و هنر 
معتاد نشوند. این جمله سرآغاز تحولی بنیادین 
در این کشور شد، تا جایی  که بعد از گذشت چند 
سال در قعر جدول مصرف مواد مخدر و الکل در 
اروپا قرار گرفت. در سال ۱۹۹۱، هاروی میلکمن، 
روان شناس امریکایی را به آیسلند دعوت کردند 
و وی پس از مطالعات میدانی جدی و چند ساله 
و  کودکان  دوری  در  عامل  چند  که  دریافت 

مستلزم مطالعات وسیع در سطح کشور است.

اعتیاد و حکومت داری
مسوولیت های  که  آن اند  از  ناتوان تر  معتادان 
خود را درست ادا کنند. آنان شهروندان ایده آلی 
برای دولت نیستند. حکومت داری خوب مستلزم 
در  تحقیقات  است.  اعتیاد  پدیده   به  رسیده گی 
امریکا نشان می دهد که در ازای هر ۱ دالری که 
در بخش تداوی معتادان سرمایه گذاری می شود، 
بین ۴-۱۲ دالر از مصارف احتمالی در بخش های 
ارایه خدمات صحی  و  جنایت  و  با جرم   مقابله 
بزرگ ترین  از  موادمخدر،  قاچاق بران  می کاهد. 
شکننده گان قوانین وضع شده توسط دولت هایند. 
ایجاد  خلل  جوامع  در  فعالیت هایی شان  با  آنان 
جهت  می شود  مجبور  نیز  دولت  و  می کنند 
وضع  سخت گیرانه تری  قوانین  آنان  پی گیری 
و  بسازند  بیشتری  بازرسی  ایستگاه هایی  کنند، 
سخت گیری هایی روی رفت و آمد افراد و وسایل 
نقلیه وضع کنند. این خود باعث آزار و اذیت و خلل 
در رفاه ساکنان محل می شود. قاچاق بران، کاشت  
باعث  آن  و صنعت کاران  مواد مخدر  کننده گان 
می شوند که مقام های دولتی به فساد کشانیده 
حکومت داری  تضعیف  باعث  همچنان  و  شوند 
در  می کند؛  صدق  هم  وارونه  البته  می شوند. 
جایی  که دولت فاسد و ضعیف باشد، کاشت و 
قاچاق مواد مخدر گسترش می یابد و به تبع آن 
افراد زیادی نیز به آن رو می آورند. اینان یکی از 
افراد مسلح محلی،  مهم ترین تمویل  کننده گان 

زورمندان و گروه های هراس افگن ا ند.

نقش  مخدر  مواد  و  الکل  سگرت،  از  نوجوانان 
مهمی دارند: شرکت در برنامه های گروهی به ویژه 
ورزش، وقت گذرانی با والدین، احساس مراقبت و 
توجه در مکتب و بیرون نرفتن از خانه در آخر 
شب. این مطالعات به ارایه  طرحی به  نام »جوانان 
در آیسلند« انجامید که تلفیقی از عوامل تشویقی 
متعهد  والدین  مثال  برای  بود.  ممنوعیت ها  و 
شدند که مانع حضور کودکان در مهمانی هایی 
شوند که نظارتی بر آن ها وجود ندارد. بخش مهم 
و اثرگذار این پروژه، فراهم کردن شراط تفریحی 
برای کودکان و نوجوانان بود تا هر خانواده ای با 
هر توان مالی ای بتواند در طول هفته به دفعات از 
امکانات ورزشی، هنری و سرگرمی استفاده کند. 
را  جای گزین  راه های  آیسلند  دیگر،  عبارت  به 
معرفی کرد و در راستای تقویت  آن ها کمر بست. 
نیازمند  نیز  اعتیاد  برای  امکانات  کردن  فراهم 
اقتصاد خوب است که همچنان موجب خوب کار 
کردن نهادهای اجتماعی می شود و جامعه را به 
یک مرکز شلوغ بدل می کند. در آن  صورت هر 

کسی دغدغه و هدفی دارد. 
مقابله  امر  در  مهمی  نقش  کشور  یک  اقتصاد 
رفاه،  شرایط  در  چون  دارد.  اعتیاد  پدیده   با 
زنده گی  در  و  دارند  سالمی  زنده گی  شهروندان 

سالم، گرایش به مصرف مواد مخدر کمتر است.
خوب  خیلی  می شود  کشورها  سایر  تجارب  از 
یاد داشت کشورهایی  به  باید  اما  استفاده کرد؛ 
که میزان ابتال به اعتیاد را کم کرده اند، نخست 
یک  به  سپس  و  داده  انجام  وسیعی  مطالعات 
نتیجه گیری  رسیده  و آن را عملی کرده اند. پس 
نمونه برداری عینی از سایر کشورها شاید چندان 
Self-Control -1مناسب نباشد. کمینه کردن این پدیده، نخست 
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هزاران تن در پرتگال برای افزایش دستمزدها تظاهرات کردند
هزاران تن در پرتگال برای افزایش حقوق  ماهانه و مقابله با افزایش هزینه های زنده گی شان اعتراض کردند.

خبرگزاری فرانسه روز شنبه، ۱۸ مارچ، گزارش داده است که هزاران تن از کارکنان بخش های دولتی و خصوصی پرتگال از 
سراسر کشور روز شنبه، ۱۸ مارچ، در پایتخت این کشور، برای افزایش دستمزدها و مقابله با افزایش هزینه های زنده گی شان 
دست به راه پیمایی زدند. براساس این گزارش، اعتراض کننده گان در جاده های اصلی پایتخت پرتگال شعار »هزینه زنده گی 

غیرقابل تحمل شده است« سر می دادند. اتحادیه اصلی کارگری پرتگال نیز خواستار جلوگیری از افزایش قیمت کاالها، 
کمک به مهار افزایش اجاره بها و وام مسکن و اتخاذ تدابیری برای رفع بی ثباتی اقتصادی شده است.

گفتنی   است که نرخ تورم در پرتگال در سال ۲۰۲۲ به ۷.۸ درصد رسید که باالترین میزان در سه دهه اخیر است.

8am.media

شهباز شریف: 
پاکستان از برنامه هسته ای خود دست نمی کشد

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، اعالم کرد که در برابر 
دریافت کمک صندوق بین المللی پول، این کشور حاضر 

نیست از برنامه هسته ای خود دست بکشد.
گزارش  مارچ،   ۱۷ جمعه،  روز  ان اچ ک  تلویزیونی  شبکه 
داده است، در حالی که پاکستان به دنبال کمک گرفتن از 
صندوق بین المللی پول برای حل مشکالت اقتصادی خود 
است، اما به گمانه زنی برخی از رسانه ها و برخی مقامات 
نهاد های خارجی درباره این که در برابر دریافت کمک مالی 
حاضر است از برنامه های هسته ای خود دست بکشد، پایان 

داد.
شهباز شریف به شایعه ها در رسانه های اجتماعی پاسخ داده 

و آن ها را گمراه کننده خوانده است.
قدرت  برای  پاکستان  هسته ای  برنامه  که  افزوده  وی 

جو بایدن، رییس جمهور امریکا، در واکنش به حکم دیوان 
کیفری بین المللی گفته است که از تصمیم این دادگاه برای 
رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر  علیه  قانونی  پیگرد  صدور 

روسیه، به اتهام »ارتکاب جنایات جنگی« حمایت می کند.
بایدن روز جمعه، ۱۷ مارچ، گفته است که از نظر او والدیمیر 

پوتین »به وضوح مرتکب جنایات جنگی شده است.«
این  اوکراین،  رییس جمهور  زلنسکی،  از جانبی، والدیمیر 
تصمیم دیوان کیفری بین المللی را تاریخی خوانده و از آن 

قدردانی کرده است.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با 
این حکم گفته است که تصمیم دیوان جهت  از  استقبال 
صدور قرار تعقیب برای والدیمیر پوتین، »تنها آغازی است 

حزب  رهبر  و  پاکستان  پیشین  نخست وزیر  خان،  عمران 
این  هواداران  از  تن   ۷۰ پولیس  که  گفته  انصاف،  تحریک 

حزب را در اسالم آباد بازداشت کرده است.
نخست وزیر پیشین پاکستان جمعه شب، ۱۷ مارچ، در توییتی 
گفته است: »دولت فاشیست وارداتی و متصدیان آن کارگران 
و جامعه ما را هدف قرار می دهند. امروز ۷۰ کارگر ما را در 

اسالم آباد به گونه خودسرانه دستگیر کردند.«

در ادامه تنش ها میان دولت پاکستان و حزب تحریک 
انصاف، عمران خان گفته است، با وجودی که می داند 

بازداشت می شود، در جلسه دادگاه حاضر خواهد شد.
عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب 
تحریک انصاف، چاشت روز شنبه، ۱۸ مارچ، در رشته 
توییت هایی از سفرش به اسالم آباد برای حاضر شدن در 

دادگاه خبر داده است.
او نوشته است: »اکنون واضح شده، با وجودی که در 
تمام پرونده هایم وثیقه گرفته ام، دولت قصد دارد مرا 
دستگیر کند. به رغم آگاهی از نیات بد آن ها، به دلیل 

اعتقاد به حاکمیت قانون به دادگاه مراجعه می کنم.«
که  کرده  تأکید  پاکستان  انصاف  تحریک  رهبر حزب 
محاصره شهر الهور برای اطمینان از حضور او در دادگاه 

سعودی  عربستان   که  داده  گزارش  بشر  حقوق   دیده بان 
حسین  ابوالخیر، یک شهروند اردنی زندانی به اتهام قاچاق 

تابلیت های آمفتامین را اعدام کرده است.
این گزارش که روز جمعه ، ۱۷ مارچ، نشر شده، حاکی از 
آن است که ابوالخیر پنج  روز پیش به  تاریخ ۱۲ مارچ زیر 

چوبه  دار رفته است.
بربنیاد اطالعات دیده بان حقوق  بشر، قاضی دادگاه حین 
صدور حکم اعدام این شهروند اردنی به ادعاهای او مبنی بر 
این که زیر شکنجه و بدرفتاری اعتراف کرده، هیچ توجهی 

نکرده است.
ابوالخیر در سال ۲۰۱۴ زمانی که با موتر از جنوب اردن 
وارد شمال غربی عربستان  سعودی می شد، بازداشت شد. او 

در جنوری ۲۰۱۵ در دادگاهی به اعدام محکوم شده بود.

پاکستان  ملت  تغییرناپذیر  اجماع  نماینده  و  بازدارنده گی 
است.

نیز  پاکستان  مالیه  وزیر  اسحاق دار،  محمد  این،  از  پیش 
طرفی  هیچ  که  بود  گفته  و  کرده  رد  را  سازش  هرگونه 
چه  و  تسلیحات  چه  که  بگوید  کشور  این  به  نمی تواند 

موشک هایی داشته باشد.
گفته می شود که پاکستان در حدود ۱۶۰ کالهک اتمی 
دارد و به طور فعال در حال توسعه برنامه تسلیحاتی خود 
است. پاکستان به شدت به کمک های مالی صندوق بین 
المللی پول نیاز دارد؛ ارزش پول ملی این کشور به شدت 
کاهش یافته و بهای انرژی در آن افزایش یافته است. سیل 
مشکالت  به  کشور  این  در  نیز  گذشته  سال  در  گسترده 

فراوان دامن زده است.
مذاکرات این کشور با صندوق بین بین المللی پول بر سر 
کمک مالی که بیش از یک میلیارد دالر است ادامه دارد. 
وزیر دارایی پاکستان اعالم کرده است که این مذاکرات به 

زودی نهایی می شود.

عمران خان بازداشت کارگران مربوط به حزب تحریک انصاف 
را نکوهش کرده و آن را غیرقانونی خوانده است.

او خواستار رهایی فوری افراد بازداشت شده از سوی پولیس 
پاکستان شده است.

ده ها کارگر حزب تحریک انصاف پس از آن از سوی پولیس 
پاکستان دستگیر شدند که آنان در روزهای اخیر از بازداشت 

عمران خان توسط پولیس جلوگیری کردند.

نبوده، بلکه دولت قصد داشته است تا او را به این بهانه 
به زندان بیاندازد.

نخست وزیر پیشین پاکستان دولت این کشور را متهم 
کرده که تالش دارد با زندانی کردن او مانع کارزارهای 

انتخاباتی حزب تحریک انصاف شود.
جلسات  در  شدنش  حاضر  از  حالی  در  خان  عمران 
دادگاه خبر داده که پیش از این پولیس پاکستان ۷۰ 

تن از هواداران او را در اسالم آباد بازداشت کرد.

عربستان   در  بشر  حقوق   دیده بان  پژوهشگر  شی،  جوی 
برای  سعودی  وعده های  »به رغم  است:  گفته  سعودی، 
محدود کردن استفاده از مجازات اعدام، مقام ها با سرعت 
هشداردهنده ای به اعدام ها ادامه داده اند. اعدام ابوالخیر تنها 
ارشد  مقام  یک  توسط  پرونده  این  طرح  از  پس  روز  یک 
دولت بریتانیا، نشان دهنده بی توجهی تکان دهنده مقام های 

سعودی به حقوق بشر است.«
دیده بان حقوق  بشر که با خانواده ابوالخیر در تماس بوده، 
گفته است که مقام های سعودی برای آخرین  بار هم به او 

اجازه نداده اند تا با اعضای خانواده اش صحبت کند.
عربستان  سعودی در حالی حسین ابوالخیر را بدون توجه 
اعدام کرده که براساس قوانین بین المللی،  او  به اظهارات 

مجازات اعدام شامل جرایم مواد مخدر نمی شود.

در  خان  عمران  نشدن  حاضر  پی  در  پاکستان  دادگاه 
نشست های دادگاه، حکم بازداشت او را صادر کرد؛ حکمی 

که در نهایت خان را ناگزیر کرد تا در دادگاه حاضر شود.

برای محاکمه تمام کسانی که مسوول جنایات جنگی در 
اوکراین هستند.«

آقای بورل اضافه کرده است: »این یک تصمیم مهم برای 
عدالت بین المللی و برای مردم اوکراین است. ما همیشه در 
تجاوز  اعالم کرده ایم که مسووالن  به وضوح  اروپا  اتحادیه 

غیرقانونی به اوکراین باید به  دست عدالت سپرده شوند.«
این در حالی است که دیوان کیفری بین المللی روز گذشته 
حکم جلب والدیمیر پوتین به اتهام »ارتکاب جنایات جنگی 
و دست  داشتن در ربودن گسترده کودکان« از اوکراین را 

صادر کرده است.
وزارت امور خارجه روسیه این تصمیم را »بی معنا« عنوان 

کرده است.

دادگاه انقالب شیراز ایران دو تن از متهمان پرونده 
شاه چراغ را به »اعدام در مالء عام« و سه تن دیگر 
را به »مجازات های سنگین حبس« محکوم کرده 

است.
گزارش  مارچ،   ۱۷ شنبه،  روز  ایرانی  رسانه های 
داده اند که کاظم موسوی، رییس کل دادگستری 
را  پرونده  این  اول  متهم  دو  اتهام  فارس،  والیت 
امنیت  »افساد فی االرض«، »بَغی« و »اقدام علیه 

کشور« عنوان کرده است.
حمله  خواندن  »تروریستی«  با  ادامه  در  وی 
در  متهم  دو  این  که  است  افزوده  شاه چراغ  به 
»مسلح سازی، تدارکات، پشتی بانی و هدایت عامل 
دخالت  مستقیم  به شکل  تروریستی  حمله  اصلی 

داشتند.«
از  »یکی  است:  گفته  ادامه  در  همچنان  موسوی 
این عوامل به نام محمدرامز رشیدی در اعترافات 
اصلی  عامل  با  همراهی  اسلحه،  تحویل  به  خود 
ترور جهت شناسایی کامل محیطی حرم شاه چراغ 
پیش از حمله و همچنین در شب حادثه، اسکان 
او و ارتباط مکرر و اخذ دستور از سرکرده داعش 

اعتراف کرده است.«
از  همچنان  فارس  والیت  دادگستری  کل  رییس 
محکومیت سه تن دیگر از متهمان این پرونده به 
گفته  و  داده  خبر  »مجازات های سنگین حبس« 
مصطفا  سال،   ۲۵ به  رحمانی  محمد  که  است 
جان امانی به ۱۵ سال و یک روز و حمیداهلل کابلی 

به پنج سال حبس محکوم شده  است.
گفتنی است که در حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ 
در شیراز ایران در روز ۴ عقرب، ۱۳ تن کشته و ۳۰ 

تن زخمی شدند.
و  پذیرفت  را  حمله  این  مسوولیت  داعش  گروه 
ایران  اطالعات  وزارت  رویداد،  از  پس  روز   ۱۲
اعالم کرد که ۲۶ تبعه خارجی را در ارتباط با آن 
شهروندان  عمدتاً  که  است  کرده  بازداشت  حمله 

افغانستان، آذربایجان و تاجیکستان هستند.

پولیس پاکستان ده ها هوادار حزب تحریک انصاف را بازداشت کرد

صدور حکم جلب پوتین توسط دادگاه الهه؛ امریکا، اوکراین و اتحادیه اروپا واکنش نشان دادند

ادامه تنش ها بر سر بازداشت عمران خان؛

برای دو متهم پرونده 
شاه چراغ ایران حکم »اعدام 

در مالء عام« صادر شد

عمران خان: با وجودی که می دانم بازداشت می شوم، 
در دادگاه حاضر خواهم شد

عربستان  سعودی یک متهم به قاچاق آمفتامین را اعدام کرد


