
شماره 3658
سال پانزدهم

یک شنبه
17 اسد 1400
8 آگست 2021

قیمت: 20 افغانی

YA-CAV

هر سه شنبه و جمعه

A310 پرواز مستقیم با طیارۀ ایربس

#آریانا_از_شامست

4

جنگباتوصیهمتوقفنمیشود
شورای امنیت سازمان ملل به خاطر حمالت طالبان بر شهرهای بزرگ، نقض حقوق بشر، جنایت های جنگی، افزایش تلفات 
و جلوگیری از وقوع فاجعه عظیم تر در افغانستان، جلسه ویژه برگزار کرد. مردم افغانستان که شب و روز زیر راکت و خمپاره 

زنده گی می کنند و نان شام و سحرشان آلوده به خون است، انتظار داشتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد 
طالبان و حامیان منطقه ای آنان قطع نامه صادر و اقدام جدی و قاطع کند.
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روز جمعه شهر زرنج، مرکز والیت نیمروز، در جنوب غرب کشور، به تصرف طالبان 
درآمد. منابع معتبر خبری روایت می کنند که نیروهای امنیتی مستقر در نیمروز، 
برای نبرد با طالبان ایستاده گی نکردند و شهر بدون درگیری از سوی نیروهای 

طالبان تصرف شده است.
تصاویری که در شبکه های اجتماعی نشر شد، نشان می دهد که قطاری از موترهای 
نظامی به شمول تانک های »هاموی«، بدون درگیری شهر زرنج را ترک می کنند. 
پیش از حمله طالبان بر شهر زرنج، شماری از ساکنان این شهر و مقام های حکومتی 
به خاک ایران فرار کرده بودند. والی نیمروز یک روز پیش از تصرف این والیت به 
دست طالبان، اطمینان داده بود که نیروهای تازه نفس وارد شده و زرنج سقوط 
نخواهد کرد، اما پس از تصرف مرکز والیت نیمروز از سوی طالبان، مقام های محلی 

این والیت جزییات بیش تری از چگونه گی این رویداد ارایه نمی کنند.

رییس جمهور امریکا دستور استفاده از بمب افکن  بی۵۲ را برای 
سرکوب طالبان داده است وزارت دفاع: والی  نام نهاد طالبان برای نیمروز 

با ۱۴ طالب در حمله هوایی ارتش کشته شد
۸صبح،کابل: رسانه های غربی به نقل از منابعی در دولت 
این  جمهور  رییس  بایدن،  جو  که  داده اند  گزارش  امریکا 
برای  را  بی۵۲  بمب افکن های  از  استفاده  دستور  کشور، 

سرکوب طالبان داده است.
دیلی میل گزارش داد که بایدن به نیروهای امریکایی دستور 
داده است تا برای توقف حمله طالبان به شهرهای بزرگ در 

افغانستان از بمب افکن های بی۵۲ استفاده کنند.
طالبان به شهرهای زرنج در نیمروز، شبرغان در جوزجان، 
کندز، هلمند، هرات، قندهار و تالقان در تخار یک رشته 
حمالت گسترده را آغاز کرده اند. این گروه مدعی تصرف 

مراکز والیت های جوزجان و نیمروز هستند.
تایمز گفته اند که قرار  به روزنامه  امریکا  ارتش  از  منابعی 

و  هرات  قندهار،  شهر  اطراف  در  طالبان  مواضع  است 
و   B-۵۲ بمب افکن های لشکرگاه در والیت هلمند هدف 

AC-۱۳۰ قرار بگیرد.
به گزارش دیلی میل، این بمب افکن ها در حال حاضر، در ناو 
هواپیمابر رونالد ریگان در دریای عرب در قطر مستقر است.

در جریان حمالت طالبان به شهرهای هلمند و قندهار بارها 
گزارش شد که نیروهای امریکایی مواضع طالبان در این دو 

شهر بمباران کرده اند.
طالبان نیز در مواردی تأیید کرده اند که از سوی نیروهای 

امریکایی هدف حمله هوایی قرار گرفته اند.
نیز  را  شهرها  مراکز  گرفتن  برای  خود  تالش  گروه  این 

واکنشی به حمالت نیروهای امریکایی عنوان کرده  است.

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم 
کرد که والی نام نهاد طالبان برای والیت 
نیمروز با ۱۴ نفر از افراد تحت امرش در 

حمله هوایی ارتش کشته شده است.
طبق اعالم وزارت دفاع ملی، این حمله 
در  اسد،  پانزدهم  جمعه شب،  هوایی 
اجرا  نیمروز،  والیت  مرکز  زرنج،  شهر 

شده است.
وزارت دفاع ملی از والی نام نهاد طالبان 
یاد  عابد  به  مشهور  عبدالخالق  نام  به 

کرده است.

مورد  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 
چیزی نگفته است.

که  شدند  مدعی  جمعه  روز  طالبان 
تصرف  را  نیمروز  ولسوالی  مرکز 

کرده اند.
حمالت طالبان به شهر زرنج روز پنج 
پس از سقوط ولسوالی کنگ آغاز شد.

بدون  زرنج  است که شهر  گفته شده 
درگیری به دست طالبان افتاده است. 
در پی حمله طالبان هزاران نفر آواره 

شده اند.

طالبان چگونه والیت نیمروز 
را تصرف کردند؟

آیا دولت به آخرین گزینه 
متوصل می شود؟

بی اعتنایی به قانون؛   
بانک مرکزی بانک نوت های 

جدید را به امضای اجمل 
احمدی چاپ می کند
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رای زنی روی اعالم وضعیت نظامی؛ 
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جهادگران بی سرزمین؛ 
حضور و آسیب
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کندز؛       
محاصره ویرانی، تقالی آبادی

شهر کندز این روزها آمیزه ای از تالش برای بربادی و تقال برای 
آبادی است. از یک سو جنگ به تخریب می انجامد، اما از سویی 
دیگر دولت در حال تطبیق بخشی از ماسترپالن شهری است. 
باشنده گان کندز جمعه شب، ۱۵ اسد، جنگ های شدیدی را در 
نواحی این شهر تجربه کرده اند. آمارهای ابتدایی سه ماه گذشته 
حکایت از کشته شدن ۱۰۶ غیرنظامی دارد که در این مدت در 

جمع والیت های مرگ بار قرار دارد.



 

امریکا،  جمهور  رییس  بایدن،  جو  غربی،  رسانه های  گزارش  به 
از  جلوگیری  برای   ۵۲  - بی  بمب افکن های  از  استفاده  دستور 
صادر  را  افغانستان  بزرگ شهرهای  به  طالبان  جنگ جویان  ورود 
ناو هواپیمابر رونالد ریگان  کرده است. این بمب افکن ها فعاًل در 
در دریای عرب در قطر مستقر است. مقامات امریکایی قباًل هشدار 
داده بودند که اگر طالبان پیش روی هایش را متوقف نکنند، هدف 
حمالت سنگین هوایی قرار خواهند گرفت. این هشدار اما به گوش 
طالبان فرو نرفته است. حاال به نظر می رسد که تصمیم امریکا برای 

اجرای هشدارش به این گروه قطعی شده است.
بمب افکن های بی - ۵۲ با قدرت هدف گیری دقیق و تخریب زیاد، 
این  از  امریکا  امریکا است.  ارتش  دهه ها است که مورد استفاده 
بمب افکن ها در جنگ های متعدد، از جمله ویتنام، افغانستان، عراق 
و سوریه، استفاده کرده است. میزان موفقیت بمب افکن های بی - 
۵۲ در نابود کردن هدف بسیار بلند است. قباًل رژیم های مال عمر 
در افغانستان و صدام حسین در عراق به کمک همین بمب افکن ها 
سرنگون شده است. این بمب افکن ها در سرکوب داعش در سوریه 

نیز نقش چشم گیری داشته است.
انتقال  برنامه  شروع  زمان  از  را  پیش روی هایش  طالبان  گروه 
نیروهای  به  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
افغانستان شدت بخشید. برنامه انتقال مسوولیت های امنیتی در 
سرطان ۱۳9۰ از بامیان آغاز شد و در جدی ۱۳9۳ پایان یافت. 
پایان  دنبال  به  نیز  ناتو  و  امریکایی  ده ها سرباز  این،  با  هم زمان 
به  طالبان  گروه  کردند.  ترک  را  افغانستان  رزمی شان،  مأموریت 
موازات این تغییرات به پیش روی های خود در قلمرو دولت آغاز 
بین  از شروع مذاکرات رسمی  این پیش روی ها، پیش  اوج  کرد. 

امریکا و طالبان، مربوط سال های 9۴، 9۵ و 9۶ می شود.
در جریان این سال ها حمالت گروه طالبان بر بخش های شمالی و 
جنوبی کشور تشدید یافت. در جریان این حمالت، ولسوالی های 
زیادی بین دولت و طالبان دست به دست شد. برای اولین بار گروه 
طالبان موفق شد شهر کندز را برای سه روز تحت تصرف قرار دهد. 
این حادثه در میزان ۱۳9۴ رخ داد و سال بعد در همین ماه تکرار 
شد. شهرهای غزنی و فراه و لشکرگاه نیز در جریان این سال ها 

شاهد سنگین ترین حمالت گروه طالبان بود.
جنگ فرسایشی گروه طالبان در آن زمان باعث شده بود تا توان 
نیروهای دولتی به شدت تحلیل برود. خسته گی در وجود نیروهای 
دولتی به وضوح مشاهده می شد. سقوط ولسوالی ها و پیش روی 
طالبان تا درون شهرها باعث اعتراض عمومی از حکومت وحدت 
ملی به رهبری غنی و عبداهلل شده بود. هم چنان سیل آواره گان به 
راه افتاده بود و سرمایه گذاری کاهش یافته بود و فرار مغزها نیز به 

شکل نگران کننده ای در جریان بود.
همان سناریو فعاًل نیز در حال تکرار است. در آن زمان امریکایی ها 
مجبور شدند به استفاده از بمب افکن های بی - ۵۲ روی بیاورند. 
این بمب افکن ها در حالی مورد استفاده قرار گرفت که جنگ در 
شمال در حال گسترش بود و نگرانی همسایه های شمالی مثل 
این  نگرانی  نیز مایه  بود. داعش  اوج گرفته  نگرانی کنونی آن ها 
این  از  استفاده  با  امریکایی  نیروهای  این وصف،  با  بود.  کشورها 
را  شهرها  مراکز  به  طالبان  پیش روی  شدند،  موفق  بمب افکن ها 

سد کنند.
به سال های گذشته که ذکر آن  افغانستان نسبت  شرایط فعلی 
شروع  زمان  از  دولت  است.  رقت بارتر  و  وخیم تر  بسیار  رفت، 
بر بیش  تاکنون کنترل خود  امسال  ثور  ماه  پیش روی گروه در 
به  تهاجم گروه طالبان  از دست داده است.  را  از ۲۰۰ ولسوالی 
بزرگ شهرها، از جمله قلعه نو در بادغیس، فیض آباد در بدخشان، 
تالقان در تخار، شبرغان در جوزجان، کندز، غزنی، لشکرگاه در 
هلمند، قندهار، هرات و زرنج در نیمروز بسیار سهمگین بوده است. 

از این میان، زرنج و شبرغان به دست طالبان افتاده است.
تلفات غیرنظامیان نیز نگران کننده است. طبق گزارش نماینده ویژه 
سازمان ملل متحد، تنها در یک ماه گذشته یک هزار غیرنظامی 
در افغانستان کشته شده اند. ده ها هزار خانواده نیز در جریان سه 
ماه گذشته آواره شده اند. گروه طالبان در مواردی مرتکب نقض 
حقوق بشر و جنایت جنگی نیز شده است. از جمله کشتار عمدی 
والیت  مالستان  و  قندهار  والیت  اسپین بولدک  در  غیرنظامیان 

غزنی، از مصادق بارز این جنایت است.
با توجه به این که گروه طالبان آماده عقب نشینی سیاسی نیست و 
جنگ را ابزاری برای رسیدن به قدرت قرار داده است، سرکوب این 
گروه یک ضرورت است. اگر گروه طالبان سرکوب و جلو پیش روی 
این گروه گرفته نشود، سناریوی سقوط دولت، جنگ داخلی و 
تبدیل شدن افغانستان به کانون فعالیت گروه های تروریستی به 
واقعیت خواهد پیوست. متأسفانه از وضعیت چنان معلوم می شود 
که نیروهای دولتی افغانستان به تنهایی قادر به مهار گروه طالبان 
نیستند. از این رو، نیاز است که این نیروها توسط بمب افکن های 
بی - ۵۲ در جنگ با طالبان همراهی شوند. این یکی از مهم ترین 

گزینه ها برای تغییر وضعیت است.

بمبافکنبی-52وضعیت
راتغییرمیدهد
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۸صبح، بلخ: یک نماینده جوزجان در مجلس 
نماینده گان می گوید که طالبان با اجرای حمالت 
شبرغان  شهر  در  دولتی  ادارات  جناح  چهار  از 
قطعات  ارتش،  نیروهای  اما  کرده اند،  تصرف  را 
پولیس و شاهراه در سمت بندر مزار و قسمت 

غربی شهر با طالبان در حال نبرد هستند.
حلیمه  صدف کریمی، عضو مجلس نماینده گان، 
روز شنبه، پانزدهم اسد، به روزنامه ۸صبح گفت 

که وضعیت در جوزجان »وحشت بار« است.
به گفته بانو کریمی، لوای ارتش، نیروهای پولیس 
در  شهر  غربی  بخش های  در  شاهراه  قطعات  و 
منطقه جنگل باغ و سمت بندر مزار در حال نبرد 

با طالبان هستند.
اکنون  که  گفت  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
دارند،  حضور  شهر  اطراف  در  امنیتی  نیروهای 
تصرف  را  شهر  مرکز  از  بخش هایی  طالبان  اما 

کرده اند.
یک منبع دیگر به روزنامه ۸صبح گفت که به جز 

والیت  در  صحی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
کندز اعالم کرده اند که در پی حمله طالبان به 
بخش هایی از شهر کندز، دست کم ۱۱ غیرنظامی 

کشته و ۴۱ تن دیگر زخمی شده اند.
احسان فضلی، رییس صحت عامه والیت کندز، به 
روزنامه  ۸صبح گفت که از نبردهای جمعه شب، 
به شمول اجساد چهار  اسد، ۱۱ جسد  پانزدهم 

کودک و ۴۱ زخمی به شفاخانه  آورده شده اند.
فضلی افزود که در میان کشته گان چهار کودک 
و در میان  زخمیان ۱۰ کودک و ۳۱ زن و مرد 

شامل هستند.
رییس صحت عامه کندز وضعیت صحی ۱۰ تن 
از زخمیان را وخیم خواند و افزود که ممکن در 
آمار کشته ها و زخمیان تغییراتی رونما شود؛ زیرا 
جنگ هنوز در ساحاتی از شهر کندز ادامه دارد 

که  می کنند  تأیید  امنیتی  منابع  کابل:  ۸صبح، 
یک پیلوت نیروهای هوایی کشور در انفجاری در 
ولسوالی چهارآسیاب والیت کابل کشته شده است.

پیش   ۱۱:۳۰ ساعت  انفجار  این  منبع،  قول  به 
روستای  در  اسد،  پانزدهم  شنبه،  روز  چاشت  از 
چهارسو از مربوطات ولسوالی چهارآسیاب رخ داده 

است.
منبع افزود که انفجار در موتر شخصی این منسوب 

نیروهای هوایی صورت گرفته است.

بریتانیا  و  امریکا  سفارت های  کابل:  ۸صبح، 
به دالیل امنیتی از شهروندان شان خواسته اند 
که افغانستان را به گونه فوری ترک کنند و با 
استفاده از پروازهای تجارتی به کشورهای شان 

برگردند.
دولت های امریکا و بریتانیا با نشر اعالمیه هایی 
افزایش  دلیل  به  اسد،  شانزدهم  شنبه،  روز 
به  کابل  در  تهدیدها  گزارش  و  خشونت ها 
شهروندان خود دستور داده اند که افغانستان را 
با استفاده از پروازهای تجارتی به گونه فوری 

ترک کنند.
توجه  با  که  است  کرده  اعالم  امریکا  سفارت 
به مالحظات امنیتی، کاهش نیروی انسانی و 
محدودیت توانایی این سفارت برای ارایه کمک 
به شهروندانش آنان باید به گونه عاجل کابل 

را ترک کنند.

کرده  توصیه  شهروندانش  به  امریکا  دولت 
است که به دلیل جنایت، تروریسم، آدم ربایی، 
به  کرونا  ویروس  و  مسلحانه  درگیری های 

افغانستان سفر نکنند.
سفارت امریکا تأکید کرده است که پروازهای 
داخلی و مسیرهای حمل و نقل زمینی بیرون 
از کابل محدود است و ممکن لغو و یا بسته 

شود.
به  نیز  بریتانیا  سفارت  حال،  همین  در 
شهروندان خود هشدار داده است که وضعیت 
امنیتی در افغانستان در حال بدتر شدن است 
و آنان فورا با استفاده از پروازهای تجاری این 

کشور را ترک کنند.
این سفارت به شهروندانش در افغانستان گفته 
است که مسیر رفت و آمد زمینی از والیات به 
کابل خطرناک است و این سفارت توانایی ارایه 
هنگام  این  بنابر  ندارد؛  را  والیات  در  خدمات 

سفر باید از موترهای زرهی استفاده کنند.
است  شده  مطرح  حالی  در  خواست  در  این 
درگیری های  شاهد  کشور  والیت  چندین  که 
جنگ جویان  و  امنیتی  نیروهای  بین  سنگین 

گروه طالبان است.

بلخ  والیت  در  محلی  مقام های  بلخ:  ۸صبح، 
می گویند که طالبان چندین فیر راکت را به مقر 
قول اردوی ۲۰9 شاهین در والیت بلخ شلیک 

کرده اند.
والیت  دهدادی  ولسوال  سادات،  سیدمصطفا 
روزنامه ۸صبح گفت که طالبان صبح  به  بلخ، 
به  را  روز شنبه، شانزدهم اسد، ۱۱ فیر هاوان 
نزدیکی قول اردوی ۲۰9 شاهین پرتاب کرده اند.
روستای  در  هاوان ها  این  که  گفت  سادات 
پشت باغ، مرکز ولسوالی دهدادی، ساحه  افسران 
بازنشسته ارتش و اطراف فرقه ۱۸ اصابت کرده 

است.
وی می افزاید که تا هنوز از تلفات برخاسته از 

این حمالت راکتی، اطالعی در دست نیست.
دهدادی  باشنده گان  از  شماری  او،  گفته   به 

خانه های شان را ترک کرده اند.
سیدمصطفا سادات گفت که طالبان هم زمان با 
این، حمالت شان  را بر پاسگاه پل امام بکری در 

ولسوالی دهدادی بلخ نیز آغاز کرده اند.
این هاوان ها بیش تر از استقامت غرب پل امام 
بکری و شمال ولسوالی دهدادی توسط طالبان 

پرتاپ شده است.
در نتیجه پرتاب این هاوان ها دو کودک زخمی 

شده اند.
صورت  به  مورد  این  در  تاکنون  ارتش  منابع 

رسمی چیزی نگفته اند.

ریاست امنیت ملی و خانه مارشال دوستم که در 
کارته ۵۰۰ موقعیت دارد، سایر ادارات به کنترل 
طالبان درآمده است. او گفت که نبرد شدید در 

این ساحه جریان دارد.
گروه طالبان هم چنان کنترل زندان جوزجان را 
به دست گرفته است. تصاویری که به نشر رسیده 
است، نشان می دهد که زندانیان توسط طالبان 
رها شده است. گروه طالبان مدعی شده است که 

مرکز والیت جوزجان را تصرف کرده است.
که  بود  کرده  اعالم  نیز  گذشته  روز  گروه  این 
بخش هایی از شهر شبرغان از جمله فرماندهی 
کرده  تصرف  را  دوستم  مارشال  قصر  و  پولیس 

است.
فرزند  دوستم،  یارمحمد  و  امنیتی  نیروهای 
مارشال عبدالرشید دوستم در پایان روز جمعه 

حمالت طالبان را عقب زدند.
گروه طالبان اما بار دیگر حمالت خود را بر شهر 

شبرغان آغاز کرد.

و ممکن است شماری از زخمیان در خانه ها به 
دلیل شدت جنگ گیرمانده باشند.

رییس  ایوبی،  یوسف  محمد  حال،  همین  در 
شورای والیتی کندز به روزنامه ۸صبح گفت که 
تا کنون جنگ در  بامداد شنبه  از ساعت ۱:۰۰ 
از جمله ساحات سه درک،  از کندز  بخش هایی 
چهارطاق و چهل دختران در میان حوزه دوم و 

سوم امنیتی شهر ادامه دارد.
او هم چنان گفت که پاسگاه نیروهای امنیتی در 
ساحه چهل دختران به دست طالبان افتاده است، 
پرواز چرخ بال ها متوقف شده است و میدان هوایی 
کندز زیر تهدید امنیتی قرار دارد. با این حال، او 
کافی در شهر کندز  نیروی  خاطرنشان کرد که 

وجود دارد.
انعام الدین رحمانی، سخنگوی فرماندهی پولیس 
والیت کندز به روزنامه ۸صبح گفت که در  نتیجه 
درگیری ها میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان 
کشته  گروه  این  جنگ جویان  از  زیادی  شمار 
نیروهای  که  کرد  تصریح  هم چنان  او  شده اند. 
طالبان  با  نبرد  مصروف  کندز  شهر  در  امنیتی 
با  شهر  از  بخش هایی  در  گروه  این  و  هستند 

شکست مواجه شده  است.
شمال شرق  در  استراتژیک  والیت های  از  کندز 
کشور به حساب می رود. مرکز این والیت بارها از 

سوی طالبان مورد حمله قرار گرفته است.

زخمی  نیز  دیگر  غیرنظامی  پنج  انفجار  این  در 
شده اند.

بمب گذاری  این  عامالن  امنیتی،  منبع  قول  به 
اعضای گروه طالبان بوده اند.

انفجار ناشی از ماین مقناطیسی بوده است که در 
موتر این منسوب امنیتی جاسازی شده بود.

حمالت  طالبان  که  بود  شده  گزارش  پیش تر 
هدف مند علیه منسوبان نیروهای هوایی را افزایش 

داده اند.

نبرد شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان 
در بخش هایی از شهر شبرغان

امریکا و بریتانیا از 
شهروندان شان خواستند 
تا افغانستان را به صورت 

فوری ترک کنند

حمالت راکتی به قول  
اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ

حمله طالبان به شهر کندز؛ 
۱۱ غیرنظامی کشته و ۴۱ غیرنظامی دیگر زخمی شدند

یک پیلوت نیروهای هوایی در کابل در انفجاری کشته شد
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در  امنیتی  اوضاع  شدن  وخیم 
کشور به ویژه در والیات شمال، 
دوستم،  عبدالرشید  مارشال 
را  ملی  جنبش  حزب  رهبر 
امنیتی  تا طرح  است  واداشته 
رییس  با  را  آن  و  کند  تهیه  را 
بگذارد.  میان  در  غنی  جمهور 
رییس  با  اسد،  شانزدهم  شنبه،  روز  دوستم  مارشال 

جمهور دیدار کرد.
که  است  نوشته  اعالمیه ای  در  ریاست جمهوری  ارگ 
در این دیدار رهبر حزب جنبش با رییس جمهور غنی 
امنیتی  وضعیت  به ویژه  کشور  امنیتی  وضعیت  روی 
والیت های شمال بحث کردند. ارگ ریاست جمهوری 
به نقل از عبدالرشید دوستم نوشته است: »زمان آن فرا 
رسیده است که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی در 
راستای بهبود وضعیت امنیتی کشور و دفاع از ارزش ها، 

تالش و در برابر دشمن ایستاده گی کنیم.«
نیرو، سخنگوی حزب جنبش  در همین حال احسان 
رسیده گی  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  ملی، 
و  شمالی  والیت های  و  کشور  عمومی  وضعیت  به 
مارشال  گفت وگوی  محورهای  از  کشور  شمال شرق 
است.  بوده  غنی  جمهور  رییس  با  دوستم  عبدالرشید 
این دیدار  نیرو می افزاید که مارشال دوستم در  آقای 
به رییس جمهور غنی پیشنهاد کرده است که دولت 
باید وضعیت نظامی در کشور اعالم کند. اعالم وضعیت 
نظامی در کشور، بخشی از طرح امنیتی مارشال دوستم 
غنی  جمهور  رییس  سوی  از  نیرو،  گفته  به  که  است 
مارشال دوستم  نیرو می گوید  احسان  است.  نشده  رد 
پیشنهاد کرده است که یک نشست بزرگ در یکی از 
قطعات کماندو با حضور رهبران سیاسی برگزار و در آن 

وضعیت نظامی اعالم شود.
هنوز دقیق نیست که منظور از اعالم وضعیت نظامی 
در طرح امنیتی مارشال دوستم، حالت اضطرار است یا 
خیر، اما سبحان آگاه، آگاه مسایل حقوقی، می گوید که 
هدف از طرح جنرال دوستم، حالت اضطرار است. آقای 
آگاه می افزاید: »فعاًل شرایط اضطرار را داریم، جنگ و 

در  نیمروز،  والیت  مرکز  زرنج،  شهر  جمعه  روز 
منابع  درآمد.  طالبان  تصرف  به  کشور،  جنوب غرب 
امنیتی  نیروهای  که  می کنند  روایت  خبری  معتبر 
ایستاده گی  طالبان  با  نبرد  برای  نیمروز،  در  مستقر 
نکردند و شهر بدون درگیری از سوی نیروهای طالبان 

تصرف شده است.
تصاویری که در شبکه های اجتماعی نشر شد، نشان 
شمول  به  نظامی  موترهای  از  قطاری  که  می دهد 
را  زرنج  شهر  درگیری  بدون  »هاموی«،  تانک های 
ترک می کنند. پیش از حمله طالبان بر شهر زرنج، 
شماری از ساکنان این شهر و مقام های حکومتی به 

خاک ایران فرار کرده بودند.
به  این والیت  از تصرف  پیش  روز  نیمروز یک  والی 
دست طالبان، اطمینان داده بود که نیروهای تازه نفس 
وارد شده و زرنج سقوط نخواهد کرد، اما پس از تصرف 
مرکز والیت نیمروز از سوی طالبان، مقام های محلی 
این والیت جزییات بیش تری از چگونه گی این رویداد 

ارایه نمی کنند.

خطر جنگ است. کاماًل وقتش است که رییس جمهور 
بخش های  در  که  بودجه ای  کند.  اعالم  اضطرار  حالت 
عادی مصرف می شود، باید به بخش نظامی انتقال کند.«

حالت اضطرار در قانون اساسی نیز ذکر شده است. در 
است:  آمده  اساسی  قانون  و  چهل و سوم  یک صد  ماده 
وخیم،  اغتشاش  جنگ،  جنگ، خطر  علت  به  »هرگاه 
و  استقالل  مماثل،  حفظ  حالت  یا  و  طبیعي  آفات 
حیات ملي از مجرایي که در قانون اساسي تعیین شده،  
ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رییس جمهور با 
تایید شوراي ملي در تمام یا بعضي از ساحـات کشور 

اعالن مي شود.« 
هرگاه  اساسی،  قانون  طبق  که  می  گوید  آگاه  سبحان 
تمدید  براي  کند،   دوام  ماه  دو  از  بیش  اضطرار  حالت 
آن،  موافقت شوراي ملي شرط است. طبق ماده یک صد 
قانون  اضطرار،  حالت  در  اساسی  قانون  چهل و ششم  و 
می کند  تصریح  آگاه  آقای  نمي شود.  تعدیل  اساسي 
دوام کند،  ماه  از چهار  بیش  اضطرار  که هرگاه حالت 

لویه جرگه از طرف رییس جمهور دعوت مي شود.
از پیشنهادات دیگر  امنیتی  برگزاری جلسه فوق العاده 
گفته  به  است.  جمهور  رییس  به  جنبش  حزب  رهبر 
که  است  کرده  پیشنهاد  مارشال دوستم  نیرو،  احسان 
جلسه فوق العاده امنیتی برگزار شود که از سوی رییس 
جمهور پذیرفته شده است. نیرو افزود که امنیت شهر 
کابل و کمربند  های امنیتی آن، میدان هوایی بین المللی 
حامد کرزی، ایجاد قوه منظم در شمال کشور و نظارت از 
وضعیت شهر کابل توسط امنیت ملی از دیگر محورهای 

از جانب دیگر طالبان با نشر اعالمیه ای از تصرف کامل 
شهر زرنج، مرکز والیت نیمروز، خبر داده و پافشاری 
والیت،  هوایی، ساختمان  میدان  بر  افزون  که  دارند 
فرماندهی پولیس و ریاست امنیت ملی این والیت را 

تصرف کرده اند.
هم زمان با تصرف بخش هایی از شهر لشکرگاه، مرکز 
والیت جنوبی هلمند، از سوی طالبان، نبردهای شدید 
طرف های جنگ برای تصرف والیت هلمند و جنگ 
شدید در حومه شهر هرات، نیروهای طالبان به راحتی 
را  زرنج  شهر  شدند  موفق  نظامی  درگیری  بدون  و 

تصرف کنند.
مجلس  در  نیمروز  نماینده  نورزاد،  گل احمد 
عامل  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  نماینده گان، 
»غفلت«  طالبان،  به دست  زرنج  تصرف شهر  اصلی 
مقام های محلی بوده است. او می پذیرد که نیروهای 
با  نبرد  برای  قوی  نیمروز روحیه  در  امنیتی مستقر 
طالبان نداشتند و بدون درگیری مرکز والیت را ترک 

کردند.
ویدیویی که در شبکه های اجتماعی نشر شد، نشان 
بدون  امنیتی  نیروهای  از  قطار  یک  که  می دهد 

طرح امنیتی مارشال دوستم است.
مارشال دوستم با توجه به وضعیت امنیتی شهر شبرغان 
به رییس جمهور پیشنهاد کرده است که ۵۰۰ نیروی 
قطعه خاص را به جوزجان اعزام کند. این طرح از سوی 
روز  چند  در  است.  شده  پذیرفته  غنی  رییس جمهور 
اخیر، جوزجان شاهد جنگ بی پیشینه در بیست سال 
زادگاه  از مرکز جوزجان که  گذشته است. بخش هایی 
است.  افتاده  طالبان  دست  به  است،  دوستم  مارشال 
وزارت دفاع می گوید که عملیات نیروهای امنیتی برای 

پس  زدن طالبان در این شهر ادامه دارد. 
مارشال  امنیتی  طرح  و  پیشنهادات  به  رابطه  در 
ریاست  ارگ  نظر  دوستم،   خواستیم  عبدالرشید 
جمهوری را هم داشته باشیم، اما با تماس های پی هم، 

موفق نشدیم.

حمایت مجلس نماینده گان از اعالم حالت نظامی
نماینده گان  از اعضای مجلس  در همین حال شماری 
می گویند که با توجه به اوضاع بد امنیتی، نیاز است که 
همه برای دفاع از جمهوریت و نظام ایستاده گی کنند. 
نماینده گان، خالف  مجلس  عضو  علی اکبر جمشیدی، 
وضعیت  با  اضطرار  حالت  که  می گوید  آگاه  سبحان 
نظامی فرق دارد. آقای جمشیدی می افزاید: »هم اکنون 
قیود  والیت   ۳۱ در  است.  نظامی  حالت  تقریباً  هم 

شب گردی وجود دارد.«
این عضو مجلس نماینده گان خاطرنشان می کند، حالت 
فیصله   براساس  که  می شود  واقع  موثر  وقتی  نظامی 

است.  زرنج  شهر  از  شدن  خارج  حال  در  درگیری 
که  دارد  ادعا  ویدیو  این  تأیید  با  نورزاد  گل احمد 
نیروهای بیش تری از آن چه در تصاویر دیده می شود، 

شهر زرنج را بدون درگیری ترک کرده اند.
در همین حال روزنامه واشنگتن پُست به نقل از یک 
منبع معتبر خبری در والیت نیمروز نگاشته است که 
شماری از نیروهای امنیتی مستقر در شهر زرنج، با 
حمله طالبان بر این شهر، لباس های نظامی خود را 

کشیده و به خاک ایران فرار کرده اند.
رویترز  خبرگزاری  به  نیمروز  پولیس  در  مقام  یک 
گفته است که طالبان به دلیل عدم حمایت نیروهای 
دولتی، موفق شدند شهر زرنج را تصرف کنند. یکی 
از فرماندهان طالبان که نخواست نامش فاش شود، 
به خبرگزاری رویترز گفته که نیمروز به دلیل هم مرز 

بودن با ایران برای آن ها اهمیت راهبردی دارد.
برخی رسانه های معتبر بین المللی به نقل از روح گل 
خیرزاد، معاون والی نیمروز، تصرف شهر زرنج از سوی 
طالبان را تأیید کرده اند. به گفته منابع معتبر مردمی، 
پس از تصرف مرکز شهر از سوی نیروهای طالبان، 
والی و مقام های ارشد ملکی و نظامی شهر زرنج را 

ترک کرده اند.
اعالمیه ای  نشر  با  اسد،  شانزدهم  روز شنبه،  طالبان 
از  و  کردند  اعالم  عمومی«  »عفو  نیمروز  والیت  در 
نیروهای خود خواستند بدون موجب وارد خانه های 
منابع محلی در شهر  برخی  اما  نشوند،  مردم ملکی 
روز  چاشت  از  طالبان  نیروهای  که  دارند  ادعا  زرنج 

شنبه، برخی خانه های مسکونی را بازرسی کرده اند.
گزارش هایی  اسد،  چهاردهم  پنج شنبه،  روز  چاشت 
به نشر رسید که طالبان با شمار زیادی از نیروهای 
مسلح خود قصد دارند حمله  نظامی گسترده را برای 
تصرف مرکز والیت نیمروز انجام دهند. پس از نشر 

به  سیاسی  اجماع  یک  براساس  یا  سیاسیون  مجموع 
حالت  »وقتی  می کند:  خاطرنشان  وی  بیاید.  دست 
نظامی اعالم می شود، همه بخش ها در دفاع از دولت و 
جمهوریت در راستای دفع تهدیدات موجود، هماهنگ 
حرکت می کنند. پیشنهاد آقای دوستم به دولت، فکر 

می کنم که آخرین گزینه است.«
وزارت امور داخله در دوم اسد از اجرای قیود شب گردی 
در ۳۱ والیت به استثنای کابل، پنجشیر و ننگرهار خبر 
داد. بر این اساس تردد مردم از ساعت ۱۰:۰۰ شب تا 

۴:۰۰ بامداد ممنوع شده است. 
علی اکبر جمشیدی می گوید که هنوز اجماع سیاسی در 
رابطه به دفاع از جمهوریت و دولت به وجود نیامده است 
و برای اعالم وضعیت نظامی، خوب است که اول اجماع 
اضطرار  حالت  اعالم  برای  دولت  شود.  ایجاد  سیاسی 
نیاز به آرای مثبت شورای ملی دارد. این عضو مجلس 
از  به هر حالت  ملی  نماینده گان می افزاید که شورای 

دولت، نظام و حفظ ارزش ها حمایت می کند.
در عین حال حلیمه صدف کریمی، عضو دیگر مجلس 
نماینده گان، می گوید که اعالم وضعیت نظامی به نفع 
مردم است و باید همه از آن حمایت کنند. خانم صدف 
می افزاید: »وضعیت بحرانی است، همه با هم باید برای 
دفاع از نجات کشور آماده شوند، وطن مشترک است، 

درد مشترک است و دفاع مشترک است.«
در همین حال عتیق اهلل امرخیل، آگاه مسایل نظامی، 
می گوید که اگر وضعیت نظامی اعالم شود، مردم عام 
به جمع نیروهای امنیتی نمی پیوندند و مورال نیروهای 
می افزاید:  امرخیل  آقای  می شود.  ضعیف  امنیتی 
باید بیش تر حمایت شوند، استخبارات ما  »قطعات ما 
تبلیغ  یا  به دشمن می پیوندند  فعال شود، کسانی که 

دشمن را می کنند، باید از بین برده شوند.«
از  نظامی  عالی  شورای  که  می کند  پیشنهاد  وی 
شخصیت های مطرح سیاسی و نظامی تشکیل شود تا 
براساس آن گزارش های جنگی به رییس جمهور درست 

برسد.
طرح  غنی،  جمهور  رییس  که  شود  دیده  حال  این  با 
اما  تایید،  یا  را رد می کند  مارشال عبدالرشید دوستم 
رییس جمهور غنی در نشست فوق العاده شورای ملی 
حدود یک هفته پیش جنگ در برابر طالبان را فرض 

دانست و خواهان بسیج ملی علیه این گروه شد.

این گزارش، پنج شنبه شب شماری از ساکنان نیمروز 
به خاک ایران فرار کردند.

امور  وزارت  آسیای  غرب  مدیرکل  موسوی،  رسول 
خاک  به  افغانستان  ساکنان  ورود  ایران،  خارجه 
رسمی  صفحه  در  او  می کند.  تأیید  را  کشورش 
در  دردناکی  »صحنه های  است:  نگاشته  توییترش 
حال شکل  گرفتن است. در پی حمله طالبان به زرنج، 
باید  حرکت اند.  در  ایران  مرکز  سمت  به  نفر  صدها 

فکری کرد!«
روز جمعه تصاویری از حضور طالبان در بخش های 
مقام های  که  در حالی  نشر شد،  زرنج  مرکزی شهر 
بر شهر  نشر گزارش حمله طالبان  با  نیمروز  محلی 
زرنج، از توانایی نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان 
اطمینان داده بودند، اما این شهر روز جمعه به تصرف 

طالبان درآمد.
عبدالکریم براهوی، والی نیمروز، پنج شنبه شب با نشر 
یک ویدیو به مردم اطمینان داد که طالبان نمی توانند 
شهر زرنج را تصرف کنند. در حالی که مرکز والیت 
نیمروز از سوی طالبان تصرف شده بود، صفحه رسمی 
دفتر والی نیمروز با نشر چند عکس ادعای تصرف این 
والیت از سوی طالبان را »دروغ و شایعه« عنوان کرد.
در سوی دیگر میدان نبرد، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
گروه طالبان، به گونه رسمی تأیید کرد که شهر زرنج 
هوایی،  میدان  و  شد  تصرف  آنان  نیروهای  از سوی 
ساختمان والیت، فرماندهی پولیس و ریاست امنیت 

ملی در کنترل نیروهای طالبان قرار گرفته است.
شهر زرنج، مرکز والیت نیمروز و شهر شبرغان، مرکز 
افغانستان  والیت  مراکز  نخستین  جوزجان،  والیت 
و  امریکا  میان  صلح  توافق  امضای  از  پس  که  است 
طالبان، از سوی نیروهای طالبان تصرف شده است. 
پیش از این طالبان موفق شده بودند شهر کندز را 
نیز در سال ۲۰۱۶ برای مدت چند روز تصرف کنند.

طالبان طی چند روز گذشته موفق شدند کنترل چند 
هرات،  در والیت های  تجارتی  بندر  و  مرزی  گذرگاه 
فراه و قندهار را به دست بگیرند. با تصرف شهر زرنج، 
یکی دیگر از گذرگاه های مهم مرزی افغانستان با ایران 
به کنترل آنان درآمد و تداوم این روند ممکن است 

پیامدهای بدی برای حکومت داشته باشد.

آیا دولت به آخرین گزینه متوصل می شود؟

طالبان چگونه والیت نیمروز را تصرف کردند؟

8صبح، هرات 

رای زنی روی اعالم وضعیت نظامی؛

ویدیویی که در شبکه های اجتماعی نشر شد، نشان می دهد که یک قطار از نیروهای امنیتی بدون 
درگیری در حال خارج شدن از شهر زرنج است. گل احمد نورزاد با تأیید این ویدیو ادعا دارد که 
نیروهای بیش تری از آن چه در تصاویر دیده می شود، شهر زرنج را بدون درگیری ترک کرده اند.

حسین حیدری



جهادگران بی سرزمین چند باور اساسی دارند که تأثیر بزرگ در 
پالیسی های نظامی این گروه داشته است. نخست، آن ها به جهاد دایمی و 
گسترش قلمرو جهاد تا قیامت باور دارند. در منظومه فکری این گروه در 
هر صورت باید پیکار خشونت آمیز مسلحانه همواره وجود داشته باشد. 

آن ها باور دارند که ریشه های جهاد و جنگ را باید در قلب امریکا و اروپا 
گسترش داد و اگر در افغانستان پیروز شوند، باید ایران را بگیرند و به 

همین ترتیب، تمام جهان را به تصرف خود درآورند.

طالبان به مدد کشور همسایه افغانستان )پاکستان( ظهور کردند. پاکستان آنان را تجهیز و زمینه آموزش را برای شان 
فراهم کرد. همین اکنون این کشور پناه گاه امن برای طالبان است. خانواده های رهبران طالبان در پاکستان زندگی 

می کنند، در آن جا به مدرسه می روند و از فضای امن این کشور استفاده می کنند. زخمی های این گروه در شفاخانه های 
پاکستان تداوی می شوند. اگر جهان متعهد به مبارزه در برابر تروریسم است و اگر جهان صادقانه در پی آن است که میان 

دولت افغانستان و گروه طالبان صلح پایدار برقرار شود، چرا پاکستان را تحریم نمی کند؟

خراسانی

ملل  سازمان  امنیت  شورای 
بر  طالبان  حمالت  خاطر  به 
شهرهای بزرگ، نقض حقوق 
جنگی،  جنایت های  بشر، 
جلوگیری  و  تلفات  افزایش 
در  عظیم تر  فاجعه  وقوع  از 
برگزار  ویژه  جلسه  افغانستان، 
و  راکت  زیر  روز  و  شب  که  افغانستان  مردم  کرد. 
خمپاره زنده گی می کنند و نان شام و سحرشان آلوده 
به خون است، انتظار داشتند که شورای امنیت سازمان 

»پیکارجویان  جهانی«،  و  بی سرزمین«  »جهادگران 
در  جهانی  تروریسم  با  هم زمان  که  است  واژه هایی 
ادبیات تروریسم شناسی پدید آمده است. جهادگران 
بی سرزمین و پیکارجویان جهانی، افرادی هستند که 
برای گسترش جهاد، خانه و زنده گی خود را ترک کرده 
و در کشورهای مختلف عضویت گروه های تروریستی 
را گرفته اند. جهاد جهانی براساس جهان بینی سلفیت 
و مدیریت  توحش برای ایجاد ترس و رعب در ذهن 
و  منازعه خیز  کشورهای  بومی  باشنده های  روان  و 
مستعد زایش خشونت، گسترده گی بیش تر یافته و 
زمینه های منازعه و خشونت  دایمی را مساعد کرده 
است. گروه های تروریستی منطقه ای و جهانی، مانند 

داعش و القاعده، از همین قماش هستند. 
که  دارند  اساسی  باور  چند  بی سرزمین  جهادگران 
تأثیر بزرگ در پالیسی های نظامی این گروه داشته 
گسترش  و  دایمی  جهاد  به  آن ها  نخست،  است. 
قلمرو جهاد تا قیامت باور دارند. در منظومه فکری 
خشونت آمیز  پیکار  باید  صورت  هر  در  گروه  این 
مسلحانه همواره وجود داشته باشد. آن ها باور دارند 
که ریشه های جهاد و جنگ را باید در قلب امریکا و 
افغانستان پیروز شوند،  اروپا گسترش داد و اگر در 
باید ایران را بگیرند و به همین ترتیب، تمام جهان را 

به تصرف خود درآورند.
کفرپنداری  به  باورمند  بی سرزمین  جهادگران  دوم، 
باشنده های بومی هستند و از دید آن ها کسانی که 
جهاد نمی کنند در زمره افرادی به شمار می روند که 
باید علیه آن ها مبارزه صورت گیرد. سوم، این گروه ها 
به اخالق  جنگی باور ندارند و همیشه در جهان این 
برای همین،  را توجیه می کند.  افراد، هدف، وسیله 
این گروه ها دست به اعمالی می زنند که از هر نگاه 
مردود و مذموم است. قتل عام، جهاد النکاح، تعرض 
از  وحشتناک،  شکنجه های  و  مردم  مال  و  جان  به 

اعمال این گروه است.

پیشینه حضور
حضور جنگ جویان بی سرزمین به جنگ های داخلی 
افغانستان،  در  شوروی  تجاوز  با  مسلحانه  مبارزه  و 
جمله  از  افغان«  »عرب های  شاید  برمی گردد. 
نخستین گروه هایی باشند که وارد افغانستان شده و 

جنگ با توصیه متوقف نمی شود

حضور و آسیب

و  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای 
افغانستان،  مورد  در  ویژه  جلسه  اشتراک کننده گان 
اعالم کردند که اگر طالبان به زور قدرت را به دست 
نخواهند  رسمیت  به  را  گروه  این  آن ها،  بگیرند، 
شناخت. آن چه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل 
متحد جدی گرفته نشد و یا حداقل از آن چشم پوشی 
شد، وضعیت این شب و روزهای مردم افغانستان است. 
مردم در شهرهای بزرگ کشور به خاطر تهاجم طالبان 
و  ملکی  مردم  آرامش.  روزها  و  ندارند  شب ها خواب 
کشته  زخمی،  می دهند؛  قربانی  روز  و  شب  بی گناه 
و آواره می شوند. دکان ها و شهرهای شان هر روز در 
در  است.  رفتن  بین  از  و  تخریب  اثر جنگ در حال 
ولسوالی های دوردست کشور که حدود یک ماه قبل 
به دست طالبان افتاده است، مکتب ها بسته، خدمات 
تعطیل و فضای ترس و بی سرنوشتی حاکم شده است. 
انتظار مردم افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل 
متحد این بود که با توجه به وضعیتی که در اثر جنگ 
فیصله  و  بگیرد  تصمیم  است،  شده  تحمیل  آنان  بر 
کند؛ زیرا طالبان نیروی نیستند که زیر بار توصیه و 

هشدارهای تکراری نهادهای بین المللی بروند.
افغانستان  این روزها در  از وحشت  چه جنایتی غیر 
رخ بدهد تا جهان علیه طالبان و حامیان منطقه ای 
آنان موضع قاطع بگیرد؟ بدترین فجایع و حوادث هر 
بدتر شدن  حال  در  وضعیت  این  و  می دهد  رخ  روز 
است. وقتی روسیه به اوکراین هشدار داد و علیه آن 

تروریستی  گروه  از ۲۰  بیش تر  امروز  کرده اند.  نگاه 
دارند  حضور  طالبان  امنیتی  چتر  زیر  بی سرزمین 
گسترش  روز  به  روز  را  خود  نظامی  فعالیت های  و 
و  ابعاد  با  مجرمان  فراری،  تروریست های  می دهند. 
در  جنگ افزار،  و  اسلحه  قاچاقبران  و  بزرگ  حجم 
ترکیب این گروه ها حضور دارند. اما هسته مرکزی 
تشکیل  بی سرزمین  جهادگران  را  جنگ جویان  این 

می دهند که حضور و قدرت برجسته دارند.

آسیب ها
خاک  در  گروه ها  این  حضور  آسیب  نخستین   -۱
افغانستان، تبدیل شدن این کشور به کانون افراطیت 

برابر  در  امریکا  ایاالت متحده  تاخت وتاز کرد،  کشور 
متحده  ایاالت  سوی  از  روسیه  واقع  در  ایستاد.  آن 
دلیل  به  ایران  اسالمی  تحریم شد. جمهوری  امریکا 
مداخله در امور عراق و دیگر کشورهای خاور میانه، 
سال ها است که مورد تحریم قرار گرفته است. چین به 
خاطر برخورد ظالمانه و سخت گیرانه با گروه مذهبی 
و دینی اویغور، عماًل تحریم است. اما چرا طالبان که 
هر روز بر شهرها حمله، آزادی زنان را سلب، مردم را 
محکمه صحرایی و سخت گیرانه ترین قوانین را بر آنان 
حساب های  چرا  نمی شوند؟  تحریم  می کنند،  اعمال 
بانکی رهبران این گروه بسته و از گشت وگذار آنان در 

کشورهای منطقه جلوگیری نمی شود؟
افغانستان )پاکستان(  طالبان به مدد کشور همسایه 
ظهور کردند. پاکستان آنان را تجهیز و زمینه آموزش 
را برای شان فراهم کرد. همین اکنون این کشور پناه گاه 
طالبان  رهبران  خانواده های  است.  طالبان  برای  امن 
مدرسه  به  آن جا  در  می کنند،  زندگی  پاکستان  در 
می روند و از فضای امن این کشور استفاده می کنند. 
زخمی های این گروه در شفاخانه های پاکستان تداوی 
می شوند. اگر جهان متعهد به مبارزه در برابر تروریسم 
است و اگر جهان صادقانه در پی آن است که میان 
دولت افغانستان و گروه طالبان صلح پایدار برقرار شود، 

چرا پاکستان را تحریم نمی کند؟
گروه طالبان تاهنوز به هشدار و توصیه هیچ  یکی از 
نهادهای حامی دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان 
را  نکرده  و آن  -از جمله سازمان ملل متحد- توجه 
فکر  جنگ  به  فقط  گروه  این  است.  نگرفته  جدی 
انتخاب کرده است.  را  می کند و گزینه غلبه نظامی 
شهرها  بر  طالبان  حمالت  و  جنگ  از  ناشی  تلفات 
جهان  اگر  است.  نشده  آنان  جنگ  مانع  هیچ گاه 
انسان  جان  اگر  و  است  جدی  افغانستان  قبال  در 
جهان  برای  انسان ها  دیگر  جان  همانند  افغانستانی 
ارزش دارد، باید طالبان و حامیان آنان را تحریم کند 
و تمام منابع و کانال هایی که زمینه تمویل و سفر آنان 

را فراهم می کند، بسته شود.

و مرکز تروریسم جهانی است. در پی منازعه طوالنی، 
افزایش  خشونت  مهارگسیخته و جهاد جهانی، فقر 
میان  از  آن  کلیات  در  اجتماعی  امنیت  و  می یابد 
می رود. این گروه ها و افراد فقط در پی ایجاد سروصدا 
باقی   و توجه  رسانه ای هستند تا همیشه در اذهان 

بمانند و احساس حضور در منطقه داشته باشند.
در  بی سرزمین  که جنگ جویان  آسیبی  دومین   -۲
افغانستان دارند، عدم تعلق آن ها به سرزمین و مردم 
و منطقه است. آن ها یک روز در افغانستان و روز دیگر 
در ویرانه های سوریه دیده می شوند. این بی سرزمینی، 
آن ها را به افرادی تبدیل کرده است که به هیچ جای 
و هیچ کسی تعلق نداشته باشند. از همین رو، آن ها 
از  می دهند؛  انجام  خواست،  دل شان  که  کاری  هر 
تا تجاوز جنسی،  پیرمردان و مخالفان شان  سالخی 
به  متعلق  آن ها  اقتصادی.  باج گیری   و  النکاح  جهاد 
این سرزمین نیستند و به افغانستان و مردم به عنوان 

یک طعمه نگاه می کنند.
بی سرزمین،  تروریستی  گروه های  حضور   -۳
و  دیگر  کشورهای  نظامی  حضور  زمینه های 
فعالیت های استخباراتی کشورهای همسایه و جهان 
را در افغانستان مساعد می کنند. حضور نظامی پنهان 
افغانستان،  در  جهان  و  منطقه  کشورهای  آشکار  و 
باعث می شود که اوضاع پیچیده و بن بست های جنگ 
و صلح بیش تر شود. گروه های تروریستی بی سرزمین 
از کشورها و منابع استخباراتی مختلف پول می گیرند. 
به همین دلیل، افغانستان تبدیل شده است به میدان 

رقابت های کشورهای بیرونی و  محل مانور آنان.
جهادگر  پیکارجویان  این  که  آسیبی  چهارمین   -۴
در افغانستان دارند، ترویج بیش تر اقتصاد جنگی و 
استخباراتی  منابع  به  بومی  وابسته گی جنگ جویان 
بیرونی است. هرچند حاال نیز استخبارات منطقه و 
جهان در افغانستان فعال هستند و در راستای اهداف 
منطقه ای شان کار می کنند؛ اما حضور جنگ جویان 
در  است.  افرایند  این  اصلی  ترویج دهنده  خارجی 
پیکارجویان  و  خارجی  جنگ جویان  حضور  واقع، 
کند  پیچیده تر  را  چرخه  این  می تواند  بی سرزمین، 
این  دهد.  سوق  پرتگاه  به  بیش تر  را  افغانستان  و 
این  مردم  و  افغانستان  تباهی  جز  جنگ جویان، 

سرزمین، چیز دیگری را نمی خواهند.
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ملل متحد در مورد طالبان و حامیان منطقه ای آنان 
قطع نامه صادر و اقدام جدی و قاطع کند. اما خالف 
توقع مردم افغانستان، سازمان ملل متحد فیصله جدی 
حامیان  و  جنگ  و  طالبان  مورد  در  تازه ای  حرف  و 
آنان نداشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند 
و  زنان  و مدافع حقوق  نهادهای حقوق بشری  دیگر 
از  بهتر  عبارت  به  یا  توصیه  طالبان  به  دموکراسی، 
غیر  در  بردارند،  از جنگ  که دست  کرد  تقاضا  آنان 
این صورت حاکمیت و حکومت این گروه به رسمیت 

شناخته نخواهد شد.

در کنار گروه های جهادی »علیه تجاوز« جنگیده اند؛ 
به  بی سرزمین  خارجی  اوج حضور جنگ جویان  اما 
زمان طالبان برمی گردد. طالبان تنها برای نگه داری 
تا  بی سرزمین  تروریست  عنوان یک  به  بن  الدن  از 
سرحد مقابله با جهان پیش رفتند و این کار منجر به 
براندازی حکومت  استبدادی و نامشروع شان شد. این 
به خودی خود نشان می دهد که هم آغوشی و رابطه 

طالبان با جهادگران بی سرزمین، بسیار عمیق است.
طالبان، چه در زمان حکومت شان در کابل و چه بعد 
از میدان دادن های منطقه ای و جهانی به این گروه، 
خود  کنار  در  را  بی سرزمین  جنگ جویان  همواره 
داشته و به عنوان بازوی نظامی قوی و خشن به آن ها 

حبیب حمیدزاده

جهادگران بی سرزمین؛
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این  که  می گویند  مرکزی  بانک  در  معتبر  منابع 
بانک هیأتی را به شمول خزانه دار کل و معاون نشر 
پیش برد  برای  بانک  این  بانک نوت های  مراقبت  و 
کارهای چاپ بانک نوت های جدید به امضای اجمل 
این  معلومات  است. طبق  فرستاده  اروپا  به  احمدی 
منابع، قرار است صدها میلیون افغانی به امضای اجمل 
احمدی چاپ شود. پیش از این نیز بانک مرکزی در 

امضای  با  را  جدید  بانک نوت های  که  داشت  نظر 
نماینده گان  مجلس  اما  کند،  چاپ  احمدی 

امضای او را فاقد اعتبار دانسته و از چاپ 
بود.  داده  هشدار  جدید  بانک نوت های 

نماینده گان  مجلس  نیز  اکنون 
می گوید که هرگونه فعالیت اجمل 
احمدی در بانک مرکزی غیرقانونی 
چاپ  جلو  باید  حکومت  و  است 
در  و  بگیرد  را  جدید  بانک نوت های 
بانک نوت های  چاپ  تبعات  آن،  غیر 
جدید، به دوش شخص اجمل احمدی 
و حکومت خواهد بود. در همین حال 
آگاهان اقتصادی و حقوقی معتقدند که 

این اقدام غیرقانونی می تواند منجر به آغاز 
یک بحران جدید و خطرناک پولی در کشور بعد از 

بحران پولی دهه هفتاد خورشیدی شود که عواقب و 
پیامدهای بسیار منفی را برای اقتصاد کشور خواهد 

داشت.
نامش  ذکر  از  که  مرکزی  بانک  از  معتبر  منبع  یک 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  می کند،  خودداری 
این بانک هیاتی را به شمول خزانه دار کل و معاون 
نشر و مراقبت بانک نوت های این بانک برای پیش برد 
 ۵۰۰ و   ۱۰۰۰ جدید  بانک نوت های  چاپ  کارهای 
افغانی به امضای اجمل احمدی به فرانسه فرستاده 
است. این اقدام بانک مرکزی در حالی انجام می شود 
که اجمل احمدی از مجلس نماینده گان رأی اعتماد 
مجلس  این  سوی  از  فعالیت هایش  و  نکرده  کسب 
غیرقانونی خوانده شده است. قانون اساسی نیز بیش 
از دو ماه به یک سرپرست اجازه کار را نداده است و 
پس از این میعاد زمانی، رییس جمهور باید شخصی 
جدید را برای تصدی کرسی وزارت خانه و اداره معرفی 
خالف  احمدی  اجمل  که  است  حالی  در  این  کند. 
به عنوان سرپرست  ماه  از شش  اساسی، بیش  قانون 
بانک مرکزی وظیفه اجرا می کند. به  رغم این که بارها 

شهر کندز این روزها آمیزه ای از 
تالش برای بربادی و تقال برای 
آبادی است. از یک سو جنگ 
از  اما  می انجامد،  تخریب  به 
حال  در  دولت  دیگر  سویی 
ماسترپالن  از  بخشی  تطبیق 
شهری است. باشنده گان کندز 
جمعه شب، ۱۵ اسد، جنگ های 
شدیدی را در نواحی این شهر تجربه کرده اند. آمارهای 
ابتدایی سه ماه گذشته حکایت از کشته شدن ۱۰۶ 
غیرنظامی دارد که در این مدت در جمع والیت های 
ثور  آغاز  از  آمارها،  این  براساس  دارد.  قرار  مرگ بار 
به این سو نزدیک به هزار غیرنظامی کشته و زخمی 
سوی  دو  نظامی  کشته گان  و  زخمیان  آمار  شده اند. 
وضعیت  اما  است.  این  از  بیش تر  به مراتب  جنگ، 
طوری شده است که تنها در جمعه شب، ۱۵ اسد، ۱۱ 
غیرنظامی کشته و بیش از ۴۰ غیرنظامی دیگر زخمی 
شده اند. دولت با وجود داشتن ماموریت دفاع از شهر 
کندز، برای اجرای کارهای دیگرش نیز گام می بردارد 
و به قول مسووالن محلی، مسوولیت هایش را فراموش 
و  ساختمان ها  پل ها،  طالبان  که  حالی  در  نمی کند. 
مرکزی  مناطق  و  ولسوالی ها  در  را  زیادی  خانه های 
والیت کندز تخریب کرده اند و شماری از ساختمان ها 
در جریان جنگ ویران شده  ، اما در محدوده  کوچک 
شهری،  ماستر پالن  تطبیق  برای  دولت  کندز،  شهر 
هنوز هم در پی آبادسازی است. همین اکنون در حالی 
که شماری از پل چک های باقی مانده  اطراف شهر کندز 
در خود بمب های بشکه ای طالبان را حس می کند تا 
اما  انفجار بدهند،  اگر دولت پیش َروی کند، آن ها را 
آبادانی است و کار تطبیق  اداره محلی کندز در پی 
یک بخش از ماسترپالن این شهر را بیش از ۱۰ درصد 

به پیش برده است.
کندز،  شهر  حوالی  و  ولسوالی ها  در  طالبان  حضور 

مالی و بودجه مجلس نماینده گان، به روزنامه ۸صبح 
می گوید که اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، 
رأی اعتماد نماینده گان مردم را به  دست نیاورده و 
فعالیتش در این بانک خالف قانون است. او تصریح 
می کند که پیش از این کمیسیون امور مالی و بودجه 
طی ارسال مکتوبی به سفارت خانه ها و وزارت مالیه، 
امضای اجمل احمدی را غیرقانونی و فاقد اعتبار اعالم 
کرده است. او هشدار می دهد که اگر اجمل احمدی 
جدی  مشکالت  کند،  امضا  جدید  بانک نوت های  در 
رییس  از  صافی  می آورد.  وجود  به  آینده  در  را 
چاپ  از  که  می  خواهد  جمهور 
جلوگیری  جدید  بانک نوت های 
کند و در غیر آن، هرگونه مشکلی 
که به وجود می آید، مسوولیتش به 
حکومت  و  احمدی  اجمل  دوش 

خواهد بود.

در  مالی  بحران  بروز  احتمال 
به  جدید  بانک نوت  چاپ  پی 

امضای اجمل احمدی
حقوقی  و  اقتصادی  امور  آگاهان 
اقدام های  هم چون  که  معتقدند 
آغاز  به  منجر  می تواند  غیرقانونی 
پولی  خطرناک  و  جدید  بحران  یک 
هفتاد  دهه  پولی  بحران  از  بعد  کشور  در 
امور  آگاه  شکیب،  میراحمد  شود.  خورشیدی 
اقتصادی و بانکی، به روزنامه ۸صبح گفت، علی رغم 
این که حکومت بارها از تطبیق قانون سخن گفته، اما 
در قسمت چاپ پول خاموشی اختیار کرده است. به 
گفته او، پیش از این در مورد چاپ بانک نوت ها بحث 
شده و مجلس مخالفتش را اعالم کرده است، حکومت 
اما با وصف آگاهی از این موضوع، هیچ اقدام بازدارنده 
قانون،  براساس  که  کرد  تصریح  او  است.  نکرده 
امضایش  و  ندارد  قانونی  صالحیت  احمدی  اجمل 
در بانک نوت های جدید، ممکن است باعث مشکالت 
در آینده شود. او گفت: »چه کسی تضمین می کند 
بحران  احمدی  اجمل  امضای  با  بانک نوت  که چاپ 
پولی به وجود نمی آید. آیا می توانیم بگوییم که بحث 
بحران پولی بعد از این حادثه منتفی است؟ شخصاً 
نمی توانم بگویم که منتفی است. این بحث احتمالی 
و ممکن است. ما در شرایط بدی قرار داریم. جنگ 

خواهد  طول  کیلومتر   ۷.9۷۰ می شود،  ساخته  که 
آغاز  اصلی(  )چهارراهی  عمومی  چوک  از  که  داشت 
و تا دوراهی میدان هوایی امتداد می یابد و به صورت 
استندرد ساخته می شود. بودجه  این پروژه را وزارت 

مالیه می پردازد.
مسوول عمومی این پروژه می افزاید که همکاری مردم 
و  راضی  مردم  و  است  خوب  ماسترپالن  تطبیق  در 
همکار هستند. تا کنون در جریان کار این پروژه ۲۰۰ 
دکان شامل سرک شده است. محمد نبی می گوید که 
در این پروژه ۱۵۰ کارگر و ۱۰ انجنیر کار می کنند و 
برای خانواده های شان در شرایط جنگ، نفقه به دست 

می آورند.
شهریان کندز که در این ماه ها، هر روز رنج جنگ را 
حس کرده اند، حاال با دیدن جریان کار آبادانی و توسعه  
شهر، خوشحال اند و از دولت سپاس گزاری می کنند؛ اما 
آرزو دارند که آرامش هم برقرار شود. این باشنده گان 
بزرگ ترین  از  یکی  شدن  برآورده  خاطر  به  کندز، 
برای  و  دارند  سپاس گزاری  دولت  از  آرزوهای شان، 

حمایت از این پروژه بنیادی، وعده همکاری می دهند.
محمدسعید، از باشنده گان کندز، می گوید: »امیدوارم 
در  و  شود  تطبیق  به خوبی  ماسترپالن  آرامی ها  با 
ایجاد  مانعی  و  آماده اند  مردم همه  نمانَد؛  باقی  نیمه 

نکرده اند.«
تطبیق  از  پشتی بانی  با  کندز،  باشنده  دیگر  فیروز، 
پروژه  این  باید  که  می گوید  شهر  این  ماستر پالن 
به صورت سریع تر تطبیق شود. آرزوی او برگشت آرامی 
و قدم زدن در جاده ای است که تازه و با معیارهای بهتر 
ساخته می شود: »زنده باشیم، آرامی باشد و شام ها در 

شدت گرفته و اقتصاد افغانستان مثل دهه هفتاد دچار 
رکود شده است. عواید دولت به شدت جنگ، ناامنی 
و سقوط چند ولسوالی که بنادر در آن موقعیت دارد، 

آسیب دیده است.«
شکیب تصریح کرد، حکومت به  جای این که به مسایل 
احمدی  اجمل  که  می دهد  اجازه  بپردازد،  قانونی 
که  افزود  او  کند.  چاپ  جدید  بانک نوت  امضایش  با 
از  که  دارد  نیز صالحیت  مرکزی  بانک  عالی  شورای 
این موضوع جلوگیری کند و اگر چنین نکند، این شورا 
در مقابل قانون پاسخگو است. از سوی دیگر این آگاه 
امور اقتصادی و بانکی به اعتمادسازی باالی پول ملی 
اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی می خواهد مردم را 
تشویق کند تا از پول ملی استفاده کنند. او اما افزود که 
این اعتمادسازی با نارسایی های قانونی روبه رو است. به 
گفته او پول ملی که نمادی از هویت ملی افغانستان 
است، با امضای شخصی به چاپ می رسد که از سوی 
قوه مقننه رد صالحیت شده است. شکیب این عملکرد 

فراقانون حکومت را »تمسخر شعور ملت« دانست.
هم چنان این آگاه امور اقتصادی و بانکی حکومت را به 
برخورد دوگانه متهم کرد و گفت که حکومت در دیگر 
ادارات به خاطر تقرری چند کارمند شخصی را برکنار 
و به لوی سارنوالی معرفی می کند. به گفته او در بانک 
مرکزی اما برخورد متفاوت دارد و با وجود انتقادات و 
اعتراضات باالی احمدی، حکومت سکوت اختیار کرده 
است. او این سکوت را پرسش برانگیز خواند و افزود 
که این موضوع بیانگر سیاست دوگانه و تبعیض آمیز 

حکومت در قبال ادارات است. 
وحید فرزه ای، آگاه امور حقوقی، نیز گفت که براساس 
ماده پنجم قانون سرپرستی، هرگاه یک نامزدوزیر یا 
اداره  عین  در  نگیرد،  اعتماد  رأی  مجلس  از  رییس 
به عنوان سرپرست مقرر شده نمی تواند. او به روزنامه 
۸صبح گفت که اجمل احمدی از سوی مجلس رأی 
نگرفته و هیچ نوع اجراآتش در مسایل مربوط به بانک 

اعتبار ندارد. 
خواستیم دیدگاه بانک مرکزی را نیز در این مورد داشته 
باشیم، اما با تماس های مکرر که به این اداره داشتیم، 
موفق به دریافت پاسخ نشدیم. پیش تر منابع معتبر در 
ارگ ریاست جمهوری به روزنامه ۸صبح تایید کرده 
رییس  قناعت  برای کسب  احمدی  اجمل  که  بودند 
بانک نوت های  در  امضایش  درج  منظور  به  جمهور 
جدید تالش دارد و با وجود مخالفت های بسیاری در 

ارگ، در این مورد موفق نیز شده است.
پیش از این نیز اجمل احمدی به چاپ بانک نوت های 
اقدام  این  بود.  کرده  اقدام  امضای خودش  به  جدید 
و  نماینده گان  مجلس  اعضای  تند  انتقادات  با  اما 
اقتصاددانان کشور روبه رو شده بود. بانک مرکزی در 
بانک نوت های  بود که  انتقادات گفته  این  به  واکنش 
جدید به امضای واحداهلل نوشیر، سرپرست سابق بانک 

مرکزی، چاپ می شود.

با تطبیق ماسترپالن ساخته می شود،  جاده هایی که 
قدم بزنیم.«

در بیش از ۱۰ سال گذشته، تطبیق ماسترپالن شهر 
کندز به طلسم بدل شده بود و هر کندزی، مانعی را 
یا  و  می کرد  معرفی  پروژه  این  کار  نشدن  آغاز  برای 
حدس می زد؛ اما امروز مسووالن محلی کندز می گویند 
که هیچ مانعی را بر سر راه تطبیق ماستر پالن شهر 

کندز نمی پذیرند.
کندز،  والیت  مقام  سرپرست  عمرخیل،  نجیب اهلل 
می گوید که دو تیم تخنیکی را برای برداشتن مشکالت 
و موانع تطبیق این پالن ساخته است که به خوبی کار 
می کنند. سرپرست والیت کندز می گوید: »کار تطبیق 
ماستر پالن شهر کندز به خوبی پیش می رود. دو تیم 
زمین ها  استمالک  برای  تیم  یک  ساختیم،  تخنیکی 
اجتماعی  موانع  یا  و  مشکالت  برای حل  تیم  یک  و 
به  سریع  بسیار  ماستر پالن  کار  آن ها  فعالیت  با  که 
غنی،  محمداشرف  از  عمرخیل  آقای  می رود.«  پیش 
رییس جمهور کشور، به خاطر منظوری تطبیق این 
تشکر  جمهور  رییس  »از  می کند:  تشکر  ماسترپالن 
می کنم که خواست دیرینه مردم کندز را لبیک گفت 
و امروز ما برای رساندن مردم کندز به این آرزوی شان 

کار می کنیم و آن را تحقق می بخشیم.«
این  افغانستان  مردم  مواردی  در  و  آن که حکومت  با 
روزها به شدت سرگرم جنگ علیه طالبان  هستند که 
منجر به زیان های جانی و مالی می شود، اما طرح و 
تطبیق پروژه های توسعه ای، به حیث یکی از بزرگ ترین 
در  به خصوص  مختلف،  والیات  در  دولت  برنامه های 

کندز، جریان دارد.

از رییس جمهور خواسته است  نماینده گان  مجلس 
که اجمل احمدی را از ریاست بانک مرکزی برکنار 
و به جایش شخصی شایسته را تعیین کند، رییس 
وقعی  مجلس  خواست  این  به  تاکنون  اما  جمهور 

نگذاشته است.
بانک نوت های  چاپ  به  حالی  در  احمدی  اجمل   
جدید به امضای خودش اقدام کرده است که بربنیاد 
حکم ماده ۳۶ قانون بانک مرکزی، 

نک نوت  های  با
امضای  حاوی  افغانی 

این  کل  رییس  و  مالیه  وزیر 
بانک است و نظر به ماده هژدهم قانون 

این بانک، معاون اول بانک در نبود رییس کل، 
سرپرست بانک بوده و از تمام صالحیت ها و اختیارات 
رییس کل )به شمول امضا در بانک نوت ها( برخودار 
است. این در حالی است که به باور قانون دانان، اجمل 
قانونی  فاقد صالحیت  قانون،  حکم  به  نظر  احمدی 
برای تداوم وظیفه در بانک مرکزی و هرگونه اجراآت 

به شمول درج امضایش روی بانک نوت ها است.
چاپ  به  واکنش  در  نماینده گان  مجلس  اکنون 
اجراآت  هرنوع  که  می گوید  جدید  بانک نوت های 
بی اعتبار  و  قانون  خالف  احمدی  اجمل  سوی  از 
می خواهند  جمهور  رییس  از  مجلس  اعضای  است. 
احمدی  امضای  به  بانک نوت های جدید  از چاپ  که 
جلوگیری کند. میرافغان صافی، رییس کمیسیون امور 

و  کسب وکار  بازار  برده،  بین  از  را  مردم  شغل های 
آبادی را ورشکست کرده و شهر کندز با موج کالنی از 
بی جاشده گان نیازمند روبه رو شده است؛ اما در تطبیق 
ماسترپالن شهر کندز ده ها کندزی کار می کنند و تا 
زمانی که زنده اند، به خانه های شان نان می برند. به باور 
تطبیق  آغاز کار  باشنده گان والیت کندز،  از  شماری 
ماسترپالن شهر کندز، باعث شده است که شماری به 
کار گماشته شوند و هم چنان زمینه هایی برای یافتن 

نان به قشر کارگر فراهم شود.
تطبیق  کار  که  می گویند  کندز  در  دولتی  مسووالن 
بخشی از ماستر پالن شهر کندز حدود ۱۰ درصد به 

پیش رفته است.
ساخت وساز هفت کیلومتر سرک و پیاده راه ها شامل 
ماستر پالن شهری این والیت است که حدود دو ماه 
پیش از سوی ریاست جمهوری منظور شده بود. هزینه  
بودجه  از  که  است  افغانی  میلیون   ۲۵۰ پروژه  این 

حکومت پرداخت می شود.
کار تطبیق این بخش ماسترپالن شهر کندز، دو ماه 
هفت  می شود،  ساخته  که  جاده ای  شد.  آغاز  پیش 
ماسترپالن  از  بخشی  و  جدید  به صورت  و  کیلومتر 
است که شامل ساخت پیاده راه ها و نصب ۳۰۰ چراغ 

خورشیدی نیز می شود.
انجنیر عبید، مسوول بخش سروی تیم جاده سازی در 
پروژه تطبیق ماسترپالن شهر کندز، می گوید: »یک 
مردم دل خوشی  کردیم،  آغاز  را  کار  که  ماه می شود 
دارند. تا این دم توسعه جاده ها در حال جریان است، 

امید داریم به خوبی پیش برود.«
جاده ای  می گوید:  پروژه  عمومی  مسوول  محمدنبی، 

بانک مرکزی بانک نوت های جدید را به 
امضای اجمل احمدی چاپ می کند

بی اعتنایی به قانون؛

کنـدز؛

عبداالحمد حسینی 

محاصره ویرانی، تقالی آبادی
فرشته آویژه
خبرنگار آزاد
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مردم افغانستان بعد از ده سال مشقت و مشکالت سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، ارتش سرخ را با همه هیاهو و 
قدرتش، از خاک  خود بیرون کردند و در سال ۱9۸9 پیروزی 
بزرگی را به دست آوردند. اما با سقوط دولت کمونیستی در 
سال ۱99۲، به دلیل بی کفایتی رهبران آن زمان، افغانستان 
وارد جنگ های داخلی شد و بی ثباتی ای در بطن این جامعه 

ریشه گرفت که تا امروز ادامه دارد.
خاک  داخل  در  طالبان  ظهور  از  ناشی  بی ثباتی،  این 
در  که  ناگواری  و  آشفته  شرایط  بستر  در  است.  افغانستان 
اثر درگیری های شدید داخلی در شهرها و والیات مختلف 
از طلبه های  بود، گروهی متشکل  آمده  به میان  افغانستان 
مدارس دینی پاکستان به نام »تحریک اسالمی طالبان« به 
با هدف  رهبری مال محمدعمر مجاهد در سپتامبر ۱99۴ 
»مقابله با شر و فساد و ایجاد یک نظام اسالمی مبتنی بر فقه 
حنفی« در مرز اسپین بولدک والیت قندهار در جنوب کشور، 
ظهور کرد. این گروه تا آغاز سال ۱99۵ توانست ۱۲ والیت 
را محاصره  کابل  و  درآورد  کنترل خود  تحت  را  افغانستان 
کند. تا این که  شامگاه روز جمعه، ۲۷ سپتامبر ۱99۶ وارد 
کابل شد و با برافراشتن پرچم سفید »امارت اسالمی« بر کاخ 
را در  دست گرفت. در  افغانستان، قدرت  ریاست جمهوری 
آن زمان بیش از 9۰ درصد خاک افغانستان را این گروه در 

اختیار داشت. )سلحشور، ۱۳99: ۲(

سوال اصلی این است که طالب کیست و چرا این همه 
دهشت می آفریند؟

خدمت به مردم، تأمین نیازهای اساسی شهروندان، عدالت، 
عشق به وطن و... ارزش های یک ملت است. آیا طالبان قادر 

هستند به این ارزش ها، احترام قایل شوند؟
منزوی،  دهشت افگن،  متحجر،  ناکام،  آزموده های  طالبان 
بدون عقبه مردمی، سلطه جوی بی ریشه، ایدئولوژیک مسلح 
و افراطی هستند که دین را ابزار قرار داده اند و با استفاده از 
آن می خواهند بر اریکه قدرت تکیه بزنند. این گروه افراطی 
مختلف  جریان های  تکیه گاه  عنوان  به  که  عمومی  افکار  از 
اولیه  و دولت عمل می کند، دور است و نمی تواند نیازهای 
بشری را در مناطق تحت حاکمیت خود برآورده و به عنوان 

قدرت کل مدیریت کند.
طالبان هیچ نوع هدف دینی و معنوی در برابر ملت و کشور 
ندارند و چیزی  که پای آن ها را به این خاک کشانده است، 
مانند دنیاطلبی، حرص قدرت و سلطه جویی  اهداف مادی 
سیاسی است. بنابراین، بعضی ارزش های معنوی و دینی در 
مناطق زیر سلطه طالب رنگ وبوی غیرانسانی و اخالقی دارد.

ریشه تاریخی طالبان
از دید صاحب نظران، از جمله مرادی در کتاب »افغانستان 
با  طالبان  کرزی«،  تا  عبدالرحمان  از  بیستم؛  سده  در 
بی نظیر  توسط  و  سیاسی  عرصه  وارد  پاکستان  حمایت 
بوتو، لیبرال ترین و سکوالرترین حکمران تاریخ این کشور، 
پشتی بانی شدند. پاکستان بدون تأخیر پس از سازمان دهی 
طالبان، حمایت از این جنبش را آغاز کرد و بی نظیر بوتو، 
حامی طالبان در عرصه بین المللی نیز بود. پس از وی، نواز 
شریف حمایت از طالبان را ادامه داد و کوشید امریکا را قانع 
کند که این گروه »بهترین در میان بدها« است. به همین 
امروز،  تا  طالبان  پیدایش  آغاز  از  پاکستان  رهبران  ترتیب، 
در سیاست  آن ها  تقویت حضور  در  روش خود  به  یک  هر 
افغانستان نقش بازی و به نحوی از طالبان حمایت کرده اند. 

امروز نیز پاکستان پرورشگاه گروه های افراطی است.

ماهیت دیروز طالبان
طالبان بعد از تصرف کابل، سراغ نجیب اهلل، رییس  جمهور 
سابق افغانستان، که در دفتر سازمان ملل پناهنده شده بود، 
رفتند و او و برادرش شاهپور احمدزی را در چهارراه آریانا به 

دار آویختند.
طالبان نام حکومت خود را »امارت اسالمی افغانستان« اعالم 
کردند و تمامی رسانه های تصویری و خصوصی را بستند و نام 
رادیو افغانستان را به »رادیو شریعت« تغییر دادند. این گروه 
هم چنین استدیوم کابل را به میدان اعدام مردان و زنان تبدیل 

و زنان را در حضور هزاران مرد تیرباران و محاکمه کردند.
طالبان دین را ابزار قرار دادند و با فتوای منحصر به خود، 
ابتدایی ترین  از  را  زنان  و  اجرا  را  سخت گیرانه ای   احکام 
اجباری شد، حق  برقه  پوشیدن  حقوق شان محروم کردند. 
تحصیل از زنان سلب، اشتغال آنان در ادارات دولتی ممنوع و 
به جوانان دستور داده شد که موهای کوتاه و ریش های انبوه 

و دراز داشته باشند.
فرهنگ شهری و تمدنی در پنج سال حکومت طالب منهدم 
مجسمه های  تخریب  آن،  بارز  نمونه های  از  یکی  که  شد 

معروف بودای بامیان بود.
مشکالت دست رسی به خدمات بهداشتی به اوج خود رسیده 
بود. میزان مرگ ومیر نوزادان با ۲۵ درصد، به باالترین میزان 
در جهان رسید و از هر ۴ کودک یک نفر قبل از ۵ ساله گی 
بشردوستانه  کمک های  به  افغانستان  مردم  می کرد.  فوت 
سازمان ملل متحد و نهادهای غیردولتی خارجی نیاز داشتند؛ 
اما طالبان کمک سازمان های خارجی را نمی پذیرفتند. این 
گروه در تابستان سال ۱99۸ دفترهای تمامی سازمان های 
کمک کننده خارجی و دفترهای سازمان ملل را در افغانستان 
غذایی  کمک های  از  را  غیرنظامی  هزار   ۱۶۰ و  بست 
بشردوستانه محروم کرد. به طور عموم، طالبان حقوق بشر را 
نقض کردند و از هیچ نوع جنایتی در حق مردم دریغ نکردند. 

)سلحشور، ۱۳99: ۳(

حاکمیت امروز طالبان
طالبان به رهبری مال عمر پس از مدتی در سال ۲۰۰۳ دوباره 
سازمان دهی شدند و شورش را علیه دولت مرکزی افغانستان 
و نیروهای بین المللی )آیساف( که متشکل از ایاالت متحده 
امریکا و اکثر کشورهای ناتو بودند، آغاز کردند. این گروه با 

مسأله نه تنها بر سالمت آنان تأثیر منفی گذاشت؛ بلکه منجر 
به افزایش میزان مرگ ومیر نوزادان نیز شد. طبق آمار، در آن 
زمان از هر ۱۰۰۰ کودک ۱۶۵ تن زیر سن یک سال، جان 

خود را از دست می دادند.
را  عمومی  اماکن  در  زنان  اشتغال  طالبان   ۱99۷ سال  در 
بر  تنها  نه  زنان  اشتغال  ممنوعیت  کردند.  اعالم  ممنوع 
زنده گی زنان افغان، به خصوص آن هایی که دارای تحصیالت 
و یا سرپرست خانواده بودند، تأثیر منفی گذاشت؛ بلکه اخراج 
نیز عواقب  این کشور  برای سیستم آموزشی  معلم های زن 
منفی به بار آورد و آن را با کمبود نیروی انسانی روبه رو کرد.
طالبان حجاب بسیار سخت گیرانه ای را شامل برقع بر زنان 
تحمیل کردند. هم چنین آن ها اجازه راه رفتن در خیابان را 
به زنان نمی دادند؛ مگر این که همسر یا یکی از مردانی که 

محرم شان می بود، آن ها را همراهی می کرد.
طالبان خانواده ها را تشویق به ازدواج زودهنگام دختران شان 
بین الملل، ۸۰ درصد  می کردند. طبق گزارش سازمان عفو 
ازدواج ها در دوره حکومت طالبان اجباری بوده و ده ها مورد 

جنایت باالی زنان روا داشته شده است.
بعد از سقوط طالبان، زنان نظر به قانون اساسی کشور حق 
انتخاب کردن و انتخاب شدن را به دست آوردند و به این 
ترتیب در اداره های مختلف به کار آغاز کردند. یعنی اصل 
برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی کشور گنجانده شد 
که این کمک بزرگی به بهبود وضعیت شغلی زنان در کشور 

بعد از سال ۲۰۰۱ شمرده می شود. )قدیری، ۱۳9۸: ۲(
اما پرسش اساسی این است که وضعیت زنان با حضور دوباره 
فکر  آیا  بود؟  خواهد  برخوردار  ویژه گی هایی  چه  از  طالبان 

طالب نسبت به زن تغییر کرده است؟
اگر طالبان ادعا دارند که نسبت به زمان حاکمیت شان تغییر 
کرده و با ارزش های مدنی و انسانی کنار آمده  و از تفسیر 
سخت گیرانه از دین فاصله گرفته اند، بهترین آزمون برای شان 
رسمیت  به  را  جامعه  رهبری  در  زن  حق  که  است  این 

بشناسند و حضور زن را در جامعه بپذیرند.
وقتی سخن از حقوق زن به میان می آید، باید همان حقی که 
مستحق آن است، برایش داده شود، تا بتواند به عنوان یک 
شهروند در رهبری جامعه، در سطح وزیر، رییس، معین و... 
ایفای وظیفه کند. موضوع رهبری زن در سطح بلند که در 
زبان فقه به آن »والیت عامه« می گفتند، از گذشته های دور 
در میان مسلمانان موضوع مناقشه برانگیز بوده و مخالفان و 
موافقان خود را داشته است. پیش از عصر مدرن، مناقشات 
اساسی در چارچوب درون دینی جریان داشت و استدالل هر 

دو طرف به نصوصی بود که در این زمینه موجود بود.
بیش تر فرقه های اسالمی مذکر بودن را شرط اساسی برای 
خالفت می دانستند. مهم ترین دالیل این عده پاره ای از آیات 

قرآن و احادیث منسوب به پیامبر اسالم است.
است:  آیه  این  یکی  گروه،  این  نظر  مورد  قرآنی  آیات  از 
»الرجال قوامون علی النساء بما فضل اهلل بعضهم علی بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم« )سوره نساء، آیه ۳۴( یعنی مردان 
سرپرست زنان هستند، از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی 
برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه می کنند. 
از احادیث منسوب به پیامبر اسالم که فراوان مورد استدالل 
قرار گرفته، این روایت است: »لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة« 
)صحیح بخاری( یعنی هرگز رستگار نخواهند شد مردمی که 

کارشان را به زنی بسپارند.
اما در مقابل این گروه، شمار دیگری از دانشمندان مسلمان 
معتقدند که رهبری زن در جامعه اسالمی مانع شرعی ندارد 
و دالیل گروه پیشین را مردود شمرده اند. در مورد آیه نخست 
که تسلط مرد را بیان کرده است، گفته اند، چنان که سیاق آیه 
نشان می دهد، ناظر به شرایط خانواده گی و خرج و مصرف 
خانه است و این موضوع با ریاست جمهوری و خالفت و امثال 
این ها تفاوت اساسی دارد و هرکدام تابع منطق خاصی است. 
به ویژه که آیه اشاره کرده است به نفقه کردن مرد بر زن، 
حال آن که این امر پدیده ای دایمی نیست و با تغییر شرایط 
اجتماعی، زنان می توانند خودشان کار کنند و استقالل مالی 
از  را  نتیجه »قوامیت«شان مبنای خود  و در  باشند  داشته 

دست می دهد.
از نظر این عده از اهل علم، حدیثی که درباره رستگار نشدن 
مردم با رهبری زن است، ناظر به وضعیت خاص امپراتوری 
حکم  مثابه  به  نه  است،  آن  فروپاشی  دوران  در  ساسانی 
از نظر این عده، زن می تواند در مقام  کلی و جهان شمول. 
رهبری عمومی جامعه نیز کارکرد موفق داشته باشد و سبب 
رستگاری مردمش شود. حکایتی است که قرآن از ملکه سبا 
در زمان سلیمان پیامبر آورده و نشان می دهد که تصمیم 
درست یک زن در یک مقطع دشوار تاریخی چگونه سبب 
از ذلت و  تباهی و مردمش  از  رستگاری و نجات کشورش 

خواری شد.
عالوه بر آن، احادیث دیگری از پیامبر اسالم نشان می دهد که 
زنان و مردان مساوی هستند، مانند: »النساء شقائق الرجال«. 
)سنن ترمذی( یعنی زنان نیمه وجود مردان و هم تراز آنان 

هستند.
از سوی دیگر، انگلستان دوران طالیی خود را در زمان ملکه 
ویکتوریا تجربه کرد و در دوران متأخر نخست وزیری مانند 
ثبات  و  اقتصادی  شکوفایی  اوج  که  داشت  تاچر  مارگارت 
اساساً  بنابراین،  آورد.  ارمغان  به  آن کشور  برای  را  سیاسی 
بحث، بحث ذکور و اناث نیست؛ بلکه بحث اخالق، موهبت و 

استعداد شخصی انسان ها است.
با این همه، گروه طالبان به شریعت اسالمی استناد می کند؛ 
شریعت  قطعی  حکم  زن  رهبری  با  مخالفت  حالی  که  در 
مخالفت  در  با حضور زن  که  نظراتی  آن،  بر  افزون  نیست. 
بوده، محصول شرایط و مناسبات تاریخی خاصی است که 

بمب گذاری  در جاده ها و انجام حمالت انتحاری در شهرها، 
یک بار  را  افغانستان  مختلف  مناطق  کنترل  سال ۲۰۰۶  از 
مجبور  بین المللی  ائتالف  نیروهای  گرفت.  دست  به  دیگر 
شدند، تعداد نیروهای خود را در برابر طالب افزایش دهند. در 
سال های ۲۰۰9 تا ۲۰۱۱، ۱۴۰ هزار سرباز تحت فرمان دهی 
سربازان  آن ها  نفر  هزار   ۱۰۰ که  داشتند  حضور  آیساف 
ایاالت  امریکایی بودند. در همه این سال ها، ضمن حمایت 
فعالیت های  به  طالبان  افغانستان،  دولت  از  امریکا  متحده 
و  حمالت  شاهد  همه روزه  و  دادند  ادامه  خود  تروریستی 
دهشت افگنی این گروه در مناطق مختلف افغانستان هستیم. 

)حسینی، ۸(
شده اند  زیادی  خطاهای  دچار  دهه  چند  طول  در  طالبان 
درک  و  سیاسی  تجارب  به  توجه  با  نیز  حاضر  حال  در  و 
حساسیت های اجتماعی ـ فرهنگی جامعه جدید افغانستان، 
که  هستند  اسالمی  نظام  یک  از  جدیدی  الگوی  دنبال  به 
قانون اساسی و دیگر ضمایم آن با اصول اسالم انطباق کامل 
داشته باشد؛ اما ماهیت و ایده این گروه اجازه نمی دهد که 
بنابراین،  را در عمل تطبیق کنند.  الگو  این  جنگ جویانش 
آنان جنایات خود را تکرار می کنند و بعد از آمدن زیر چتر 

جمهوریت نیز تکرار خواهند کرد.
بعضی حمالت طالبان بعد از امضای توافق نامه این گروه با 
امریکا و مذاکرات پی  در پی اما بی دستاورد با نماینده های 
»مذاکرات  عنوان  تحت  افغانستان  جمهوری  دولت 
بین االفغانی«، این نگرانی را به وجود آورده است که این گروه 
شرکت کننده گان  اظهارات  برخی  است.  نکرده  تغییر  اصاًل 
در دوره های متعدد مذاکرات بین االفغانی در مسکو، دوحه 
دارد که طالبان تشنه قدرت اند،  از آن  استانبول حکایت  و 
نه شیفته خدمت. این گروه به نوعی می خواهد خواست های 

نامشروع خود را باالی دولت و ملت تحمیل کند.
امروز طالبان فکر می کنند که در مسیر پیروزی قرار دارند؛ اما 
در اصل این مسیر می تواند مسیر فروپاشی و سقوط سیاسی 
و  مادی  هزینه  کم ترین  با  تاکنون  طالبان  باشد.  گروه  این 
سیاسی، فقط با استدالل »جهاد در برابر کفار« توانسته اند، 
هزاران نیروی باانگیزه را برای جنگ با امریکایی ها و دولت 
افغانستان بسیج کنند؛ اما اگر این استدالل در نتیجه روند 
صلح منطق خود را در میان جنگ جویان و هواداران طالبان 
بحرانی  وضعیت  دچار  گروه  این  سران  بدهد،  دست  از 
خواهند شد. گزینه احتمالی در چنین شرایطی، جامعه پذیر 
شدن بخش قابل توجهی از سران و فرماندهان رده  متوسط 
طالبان و هم سویی آنان با نظم سیاسی پساصلح خواهد بود؛ 
پیاده  سربازان  و  نظامی  بدنه  که  ندارد  وجود  تضمینی  اما 
مثل  تروریستی  گروه های  دیگر  طالبان جذب  و سرخورده 
طالبان  این صورت، »جنبش«  در  نشوند.  داعش  و  القاعده 
تعبیر  با  آن  از  تحلیل گران  که  شد  خواهد  وضعیتی  دچار 

»فروپاشی از درون« یاد می کنند. )مهدوی، ۱۳99: ۳(
در کل می توان گفت که طالبان امروز همان طالبان دیروز 
معرفی  اسالمی  جنبش  یک  را  خود  قباًل  چون  هستند؛ 
می کردند و امروز هم می کنند. آنان به  دنبال تشکیل امارت 
اسالمی در افغانستان بودند، اکنون هم به همان ایده خود 
قواعد  از  یکی  »نفی ضرر«  قاعده  اسالم،  در  هستند.  پابند 
مشهور فقی است که می گوید: »الضرر و الضرار«. این قاعده 
برگرفته از حدیثی از پیامبر است و ضرر رساندن به دیگری 
طالبان  قاموس  در  صحرایی  محاکمه  می کند.  ممنوع  را 
در  را  زن  حضور  آنان  دارد.  هم  فعاًل  و  داشت  مشروعیت 
جامعه نمی پذیرفتند و امروز هم نمی پذیرند. در مجموع نقض 
حقوق بشر در ماهیت طالب نهفته است. بنابراین، طالبان، 
دولت افغانستان را به  رسمیت نمی شناسند و به دموکراسی 
و ارزش های اسالمی و انسانی باور ندارند؛ ولی با نماینده گان 
دولت و جناح های افغانستان بر سر آینده این کشور مذاکره 
می کنند. چگونه مذاکره؟ آیا طالب با میز آشنایی و به صلح 

باور دارد؟
نخیر. هر زمانی که بحث مذاکرات صلح افغانستان به میان 
آمده، یکی از محورهای اصلی این بوده است که طالبان باید 
برای سهیم شدن در قدرت، سالح خود را به زمین بگذارند، 
با  سیاسی  روند  طریق  از  و  دهند  تشکیل  سیاسی  حزب 
شرکت در انتخابات، وارد قدرت شوند. بعد از آن، این مردم 
هستند که طالبان را انتخاب می کنند. اما در قاموس طالبان، 
چیزی به نام مردم وجود نداشته اند و نخواهند داشت و آن ها 
افغانستان  همه  بر  کامل  تسلط  خود  با سالیق  می خواهند 

داشته باشند و بر مردم حکومت کنند.

جایگاه زنان در نظام دیروز و امروز طالبان
و  معیار  ارزش،  نام  به  او، چیزی  و حامیان  افکار طالب  در 
یکی  همین رو،  از  ندارد.  وجود  انسانی  زنده گی  مرز  و  حد 
خانواده  در  زن  جایگاه  و  حضور  که  اساسی  ارزش های  از 
را در  نزد طالب مردود است و حضور زن  اجتماع است،  و 
اجتماع مایه ننگ و شرم می داند و به این عقیده است که 

زنان باعث انحراف جامعه به بیراهه می شوند.
قرائت طالبان از دین چیز دیگری است و نگاه زن ستیزانه شان 
باعث شده است که زن را محدود به خانه و به عنوان  برده 
دینی  اساس  زن  به  طالب  دیدگاه  بشناسند.  خود  جنسی 
ندارد و نمی توانیم حقوق مسلم یک زن را قربانی دیدگاه هایی 

گروهی کنیم که خود از دین و قرآن چیزی نمی داند.
از طرف دیگر، گروه های مدافع حقوق بشر، شرایط زنده گی 
دوره ها  بدترین  از  یکی  را  طالبان  دوره  در  افغانستان  زنان 
توصیف کردند/می کنند. از سال ۱99۶ تا ۲۰۰۱ حق رأی 
دادن، آموزش و کار کردن، توسط طالبان از زنان سلب شده 

بود.
در سال ۱99۸ زنان از رفتن به شفاخانه ها منع شدند. این 

در دنیای امروز وجود ندارد و برای عصر حاضر باید نظراتی 
از سنت فقهی را انتخاب کنیم که با نیازمندی های کنونی 
جوامع مسلمان هم خوانی داشته باشد و به رشد و پیش رفت 
این جوامع کمک  برساند، نه دیدگاه هایی که سبب فلج شدن 
زمان  سیر  از  ماندن  پس  و  تبعیض  شدن  نهادینه  جامعه، 

می شود. )حکمت، ۱۴۰۰(
نظر و دیدگاه دیروز و امروز طالب، یکی و قدرت نزد این گروه 
اصل است. این اصل ثبات و پایداری اندیشه  بسته و دگم شان 
است؛  تغییر  حال  در  آن ها  اندیشه  هرازگاهی  و  گرفته  را 
تغییراتی که منجر به ایجاد دهشت و وحشت در میان مردم 
عام المنفعه می شود و همه هست وبود  تأسیسات  و تخریب 
گروه  این  همین رو،  از  می کند.  قدرت خالصه  در  را  طالب 
آشوب گر که با حمایت پاکستان می خواهد از قدرت کامل 
از عرضه  خدمات برای  افغانستان برخوردار باشد،  در خاک 
مردم عاجز است، به آرا و دیدگاه مردم باور ندارد و خود را 
قدرت کل می شمارد، نیازهای اساسی و اولیه مردم را تأمین 
با ارتکاب ده ها جرم، بزرگ ترین مصیبت  کرده نمی تواند و 
را برای جامعه به بار می آورد و در مناطق تحت حاکمیتش 
انواع و اقسام نقض حقوق بشر و نقض ارزش های فرهنگی و 
اجتماعی هنوز هم از در و دیوار داد می زند و رنگی از عدالت 
دیده نمی شود. )ناظمی، ۱۳۸۲: ۱۲( آیا اسالم همین است؟ 
اسالم دین کامل و جامع است ک بیش از هر چیز دیگری به 
انسان و کرامت انسانی ارزش قایل است و در اسالم انسانیت 

و خدمت اصل است، نه قدرت و جاه طلبی.
از همین رو، مردم حاضر نیستند و هیچ گاهی حاضر نخواهند 
بود که زیر بیرق طالبان و افکار طالبانی نفس بکشند و با 
کنند.  تنظیم  را  قلم خود  و  قدم  آن ها  برگشت  و  رفت  هر 
بسیج و یک صدا شدن این روزهای مردم، خود بیان گر آن 
است که شهروندان افغانستان دیگر آن انسان های سه دهه 
 قبل نیستند. امروز شعور و منطق انسانی شان اجازه نمی دهد، 
در  برای شان  و  بیازمایند  دیگر  یک بار  را  قرن  آزموده های 

اذهان خود و متن جامعه جا خالی کنند.
طالبان از آغاز فعالیت شان به دموکراسی و آزادی بیان باور 
نداشته اند. آن ها دموکراسی را خالف دین اسالم و آموزه های 
دینی می دانند؛ در حالی  که دموکراسی یکی از روش هایی 
و  فکری  تعالی  و  به سوی رشد  را  انسانی  است که جوامع 
معنوی سوق می دهد. ضمن این که دموکراسی دفاع از آزادی، 
فکر جمع، شعور، برتری و... معنا می دهد و این همان شورایی 
است که در اسالم تعریف شده است و می گوید: »در مسائل 
اقبال  مشورت کنید و بهترین نظریه را برگزینید که مورد 
جمع باشد و به بهترین وجه در مسائل تصمیم گیری و به 

آن عمل کنید«.
در نتیجه، می توان گفت که هویت طالب بر هیچ کس پنهان 
برای  دین  نمی داند.  چیزی  اسالم  و  دین  از  طالب  نیست. 
و  ریشه   چون  قدرت؛  به  رسیدن  برای  است  ابزاری  طالب 
افکار طالب از تاریکی و جهالت آب می خورد و از پایگاه ها 
و آموزشگاه هایی که در خاک پاکستان است، تغذیه می شود. 
پاکستان از زمان ظهور طالبان تا امروز همه منابع و امکانات 
و  کراچی  کویته،  است.  داده  قرار  آن ها  اختیار  در  را  خود 
میزبانی  طالبان  از  پاکستان،  کالن  شهرهای  این  پشاور، 
می کنند و مناطق قبایلی این کشور، محل آموزش و پرورش 
واقعیت های  است.  بوده  طالب  انتحاری های  و  جنگ جویان 
دیروز و امروز نشان می دهد که پاکستان در موضوع حمایت 
از طالبان اندکی غفلت نکرده و هیچ فرصتی را از دست نداده 
است. این کشور از هر فرصتی استفاده و از گروه های افراطی 
حمایت  افغانستان  وضعیت  زدن  برهم  برای  طالبان  مانند 
نیست؛  با جمهوریت  است. پس جنگ، جنگ طالب  کرده 
جنگ پاکستان با افغانستان است که طالب به عنوان وسیله 

عمل می کند.
طالب دشمن آبادی و انسانیت است، از همین رو تالش می کند 
آزادی انسانی و آزادی اجتماعی یک جامعه را با زور و جبر 
محدود کند؛ در حالی  که مردم دیگر حاضر نیستند این حق 
اساسی خود را به دست این گروه بدهند. امروز همه اقشار 
جامعه در برابر طالب بسیج شده اند و طالب دیگر نمی تواند از 
احساسات عقیدتی مردم به خاطر رسیدن به هدف شوم خود 
استفاده کند. این گروه هر چاهی را که می َکند برای خود 
می َکند؛ چون باالخره در باتالق هایی  که آفریده است، غرق 

می شود و مردم افغانستان به پیروزی می رسند.
امروز مردم افغانستان هم به آگاهی انسانی رسیده اند و هم 
به آگاهی اجتماعی. آنان توانایی این را دارند که خودشان 
برای خود حد و مرز تعیین  کنند، نه طالب و هم فکران طالب. 
بنابراین، طالب این را دانسته است و باید بداند که مردم دیگر 
با چشم بسته از گفتار و اعمال او پیروی نمی کنند. چرا که 
امروز قشر باسواد و بی سواد افغانستان ماهیت طالبان را درک 
کرده اند و می دانند که حضور این گروه جلو زایش و جهش 
یک بار  جامعه  و  می گیرد  را  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی، 
دیگر به رکود اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجه 
می شود. بنابراین، همه به یک فکر و عقیده اند که »آزموده را 

آزمودن خطا است«.
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طالبان در مالستان غیرنظامیان را عمداً کشته  و ۲۵۰۰ خانواده را آواره کرده اند

هدف  به  صحت  عامه  وزارت 
کرونا،  سوم  موج  از  جلوگیری 
تحصیلی  و  آموزشی  نهاد های 
این سو  به  جوزا  هشتم  از  را 
قرنطین  هفته  شش  مدت  به 
از  شماری  مدت  این  در  کرد. 
برای  خصوصی،  دانشگاه های 
از  استفاده  با  خود  دانشجویان 
و  ساختند  فراهم  را  آموزش  زمینه  مختلف  روش های 
و  موثر  کار  دانشجویان شان  آموزش  برای  هم،  شماری 

مفیدی نتوانستند. 
دانشگاه  در  طبی  تکنالوژی  دوم  سال  محصل  رهنورد 
خصوصی خاتم النبیین است. او درباره آموزش آنالین این 
دانشگاه به روزنامه ۸صبح می گوید: »دانشگاه خاتم النبیین، 
مواد آموزشی را در سایت خود آپلود می کرد که دسترسی 
آن برای دانشجویان خیلی ساده بود.« به گفته او، در جریان 
همه روزه  غیر حضوری  به گونه  درس ها  آن که  با  قرنطین 
او  باور  به  نبود.  تدریس خوب  کیفیت  اما  داشت،  جریان 
موضوعات طبی مهم و حیاتی است و به دقت بیش تری نیاز 
دارد. رهنورد تصریح کرد که عده ای از  استادان در طول 
هفته تدریس نمی کردند و درس های چندین هفته را در 
یک روز ارایه می کردند که حجم این درس ها فشار سنگینی 

بر دانشجویان وارد می کرد.

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
درباره  خود  گزارش  افغانستان 
تصرف  از  پس  طالبان  عملکرد 
غزنی  والیت  مالستان  ولسوالی 
را منتشر کرد. این کمیسیون در 
است که گروه  گزارش خود گفته 
طالبان غیرنظامیان را در مالستان 
عمداً به رگ بار بسته اند. کمیسیون 
عملکرد  این  که  است  کرده  تصریح  بشر  حقوق  مستقل 

طالبان، جنایت جنگی است.
بین  نبرد  روز  سه  از  پس  غزنی  والیت  مالستان  ولسوالی 
نیروهای امنیتی و جنگ جویان گروه طالبان در بیست ویکم 
سرطان به دست طالبان افتاد. از آن زمان تا کنون نزدیک 
به یک ماه می گذرد و مردم این ولسوالی تلخی زنده گی زیر 
حاکمیت طالبان را می چشند. طی این مدت گزارش هایی 
از  را  غیرنظامیان  از  شماری  گروه  این  که  شد  نشر 

خانه های شان بیرون کرده و به گلوله بسته  است.
نشر  با  اکنون  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
گزارشی از نتیجه تحقیقش در مورد کشتار غیرنظامیان در 
ولسوالی مالستان والیت غزنی از سوی طالبان، گفته است 
که این گروه مرتکب جنایت جنگی شده است. به گزارش 
از تصرف مرکز و بخش هایی  این کمیسیون، طالبان پس 
از ولسوالی مالستان، عالوه بر خشونت و رفتار غیر انسانی 
با مردم، غارت اموال شهروندان، تخریب منازل مسکونی و 
دکان ها، دست به قتل غیر نظامیان نیز زده  و با ایجاد ترس 
و وحشت، باعث بی جا شدن هزاران خانواده از این ولسوالی 

شده اند.
شده ،  نشر  بشر  حقوق  کمیسیون  سوی  از  که  گزارشی 
نشان می دهد که گروه طالبان عمداً غیرنظامیان را در این 
ولسوالی به رگ بار بسته است. این نهاد عملکرد طالبان را در 

مالستان »جنایت جنگی« خوانده است.

قتل های بی رحمانه در مالستان، جنایت جنگی است
گروه  بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های  براساس 

دانشگاه ها در ۱۱ والیت کشور روز شنبه، شانزدهم اسد، 
آغاز شده است.

در این حال محصلی دیگر که برای رفتن به دانشگاه عجله 
داشت، او را در هنگام راه بندان در بس شهری مالقات کردم. 
او دانشجوی سال دوم رشته قابلگی دانشگاه خوصی عالمه 
تعطیل  کاماًل  قرنطین  جریان  در  که  می گوید  وی  است. 
بوده و برای آنان هیچ گونه تدریسی صورت نگرفته است. 
این دانشجو می گوید: »پس از آغاز درس های حضوری که 
قرار است یک ماه بعد از آزمون سمستر اول برگزار شود، 
محصالن این دانشگاه مکلف اند که درس های چهار ماه را 

در چهار هفته بخوانند.« 
در همین حال حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیالت 
درسی  هفته   ۱۶ درسی  سمستر  یک  که  می گوید  عالی، 
را در بر می گیرد. آقای عبیدی می افزاید: »تمام نهادهای 
تحصیالت عالی دولتی و خصوصی مکلف اند که ۱۶ هفته را 
تکمیل و پس از آن آزمون نهایی خود را برگزار کنند.« وی 
تصریح می کند که در جریان سال روان تحصیلی، نهادهای 
خصوصی که پنج هفته حضوری تدریس کردند و پس از 
شش هفته قرنطین شد، در جریان قرنطین با استفاده از 
سیستم های استندرد خدمات آموزشی فراهم کردند، اکنون 
با ارایه چهار هفته تدریس حضوری، سمستر درسی خود را 
تکمیل می کنند. وی تصریح می کند که اگر خدمات آنالین 
این دانشگاه ها به شکل استندرد انجام شده باشد، تدریس 

گروه طالبان یک مرد ۷۲ ساله را با دستمال خفه کرده و 
سپس ۲۵ هزار افغانی پول او را که از فروش درختانش به 
دست آورده بود، با خود برده  است. در مورد دیگر، طالبان 
یک آهنگر و پسر ۱۶ ساله اش را نیز تیرباران کرده اند. به 
این گروه در  گفته شاهدان عینی در رویدادهای جداگانه 
یک  در  که  بوده اند  دولت  به  وابسته  افراد  جست وجوی 
با پرتاب بمب  دستی در زیرزمینی یک خانه مردی  مورد 
را به شدت زخمی کرده و سپس پسر ۱9 ساله اش را که در 

خانه بوده، به رگ بار بسته اند.
یک باشنده روستای زردک ولسوالی مالستان به کمیسیون 
مستقل حقوق بشر گفته است که گروه طالبان سه پسر زیر 
سن ۱۸ سال را که به علت جنگ به مناطق امن پناه برده 
بودند، پس از برگشت، بازداشت و تیرباران کرده  است. در 
همین حال، در رویداد دیگر نیز این گروه دو زن را در هنگام 
حمله بر مالستان در منطقه »شیرداغ« تیرباران کرده است 
به  اصابت گلوله  با  نتیجه یکی شان کشته و دومی  که در 

چشمانش نابینا شده است.

بی جا شده گان مالستانی در محرومیت به  سر می برند
افزون بر کشتار غیرنظامیان و بدرفتاری با افراد ملکی در 
ولسوالی مالستان والیت غزنی، یافته های کمیسیون مستقل 
حقوق بشر نشان می دهد که هزاران خانواده از این ولسوالی 
به  مجبور  طالبان  سوی  از  خشونت ها  افزایش  دلیل  به 
تا  کمیسیون،  این  گزارش  به  خانه های شان شده اند.  ترک 
کنون دو هزار و ۵۰۰ خانواده به شمول زنان و کودکان از 
مالستان آواره شده اند و برای رهایی از خشونت طالبان به 

ولسوالی های جاغوری و ناور و نیز شهر کابل پناه آورده اند.
آواره گان  بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  اعالم  طبق 
در  دیگر  شده  بی جا  خانواده  هزاران  کنار  در  مالستانی 
محرومیت و فقدان امکانات اولیه و ضروری به سر می برند و 
این آواره گان شدیداً به غذا و آب آشامیدنی، خدمات صحی 

و آموزشی، لباس و سرپناه نیاز دارند.

محدودیت  قفس  در  مالستان  در  فردی  آزادی های 

درس های  که  کرد  خاطرنشان  طبی  دانشجوی  این 
ارایه  درست  به صورت  قرنطین  جریان  در  نیز  عملی شان 
نشده است. رهنورد یادآور شد، آن عده از دانشجویانی که 
در ایام قرنطین مجبور به رفتن به والیات شان شده بودند و 
نظر به اوضاع نا به سامان والیت ها و محدودیت های انترنتی 
نتوانستند از درس های آنالین استفاده کنند، بعد از برگشت 
مجبور به پرداخت هزینه مکمل شش هفته قرنطین شدند.

دندان پزشکی  رشته  دانشجویان  از  یکی  حال  همین  در 
موسسه تحصیالت عالی افغان سویس می گوید که در ایام 
قرنطین در دایکندی حضور داشته، اما اکنون مجبور است 

فیس شش هفته درس را بپردازد. 
روابط  و  سیاسی  علوم  دانشجوی  پرویز،  دیگر،  جانب  از 
که مدت  استقالل  عالی  تحصیالت  موسسه  در  بین الملل 
قرنطین را در کنار  خانواده اش در یکی از والیات به سر 
برده است، اکنون مجبور به پراخت فیس مکمل شش هفته 
قرنطین شده است. پرویز می گوید که به خاطر مشکالت 
بودوباش و دسترسی نداشتن به انترنت، نتوانسته است در 

درس های آنالین شرکت کند.
عالی،  تحصیالت  وزارت  رهبری  شورای  فیصله  براساس 
درس حضوری والیت های کابل، کندز، نیمروز، دایکندی، 
سمنگان،  نورستان،  قندهار،  بادغیس،  جوزجان،  بلخ، 

پنجشیر و جوزجان در شانزدهم اسد آغاز شد. 
حضوری  درس  که  کرد  اعالم  عالی  تحصیالت  وزارت 

غیرفعال  را  مخابراتی  شبکه های  ولسوالی  این  در  طالبان 
کرده و به منظور شناسایی کارمندان دولتی و افراد وابسته به 
خیزش های مردمی، با تالشی خانه های مردم در روستاهای 
زردک، شیرداغ،  پشی، میرادینه، نی قول و آب دانه به ایجاد 
لت و کوب، خشونت  بر   افزون  و  پرداخته  وحشت  و  رعب 
و بد رفتاری، غیر نظامیان را که هیچ نقشی در درگیری ها 

نداشته اند، به صورت »بی رحمانه« به قتل رسانده  است.
این کمیسیون تذکر داده است که طالبان با کشتار عمدی 
غیر نظامیان، مرتکب نقض اصول اساسی حقوق  بشردوستانه 
امر  این  که  شده اند  مسلحانه  مخاصمات  بر  ناظر  قواعد  و 

می تواند در زمره جنایت جنگی محسوب شود.
نتیجه بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد 
که طالبان پس از مسلط شدن بر ولسوالی مالستان، قصداً 
غیر نظامیان را به قتل رسانده اند. این کمیسیون افزوده است 
که تا کنون به هویت ۳۷ تن دست یافته است که توسط 
طالبان کشته یا زخمی شده اند. بربنیاد آمار این کمیسیون، 
۲۷ تن، به  شمول یک زن، کشته شده و ۱۰ تن دیگر زخمی 

شده اند.
یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که 
طالبان ۲۱ نیروی امنیتی و خیزش مردمی را نیز کشته اند؛ 
طالبان  با  رو به رو  جنگ  در  افراد  این  این که  مورد  در  اما 
کشته شده اند یا پس از اسارت، کمیسیون حقوق بشر اظهار 

بی اطالعی کرده است.
سقوط  از  پس  که  گفته اند  عینی  شاهدان  حال  این  با 
ولسوالی مالستان، طالبان به دو گروه تقسیم شدند. دسته  
اول با نیروهای امنیتی می جنگیدند و گروه دوم به  منظور 
و  امنیتی  ارگان های  با  همکار  افراد  تعقیب  و  شناسایی 
خیزش های مردمی، خانه ها را تالشی می کرد ند. یک شاهد 
عینی گفته است: »آن ها را از خانه های شان بیرون می آوردند 
و یا در بیرون از خانه گرفتار می کردند و پس از لت و کوب 
شدید، تیر باران می کردند و به قتل می رساندند.« این شاهد 
عینی افزوده است که طالبان هفت عضو خانواده او را که 

همه زراعت پیشه بودند، بی رحمانه کشته اند.
که  است  آمده  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  گزارش  در 

آن ها به عنوان درس اصلی شمرده می شود و آن ها می توانند 
پس از سپری شدن یک ماه تدریس حضوری، آزمون پایانی 
سمستر را برگزار کنند و دانشجویان این دانشگاه ها برای 
پرداختن کرایه ساختمان، معاش اساتید و مصارف تدریس 

باید فیس شان را بپردازند.
آقای عبیدی در ادامه سخنانش می گوید که اگر نهاد های 
خصوصی دروس آنالین برگزار نکرده باشند و بعد از یک ماه 
تدریس بخواهند آزمون نهایی سمستر را برگزار کنند، این 
آزمون برای وزارت قابل تایید نیست؛ زیرا مطابق تفاهمی که 
بین وزارت تحصیالت عالی و نهاد های تحصیلی خصوصی 
را  درسی  هفته   ۱۶ که  مکلف اند  آن ها  است،  شده  انجام 
ایام تدریس  این  تکمیل کنند و نهاد خصوصی ای که در 
نکرده اند، مکلف اند ۱۶ هفته درسی را تکمیل کنند و نظر به 
تدریس، تغییراتی که در تقسیم اوقات آن ها ایجاد می شود، 
با وزارت تحصیالت عالی هماهنگی و مطابق هدایت وزارت 
تحصیالت عالی ایام تدریس و آزمون خود را تنظیم کنند.

داده  گزارش  عامه  وزارت صحت  عبیدی،  حامد  گفته  به 
است که میزان شیوع ویروس کرونا در ۱۰ والیت دیگر نیز 
پایین تر از ۳۵ درصد است. به گفته او، درس حضوری در 

این والیت ها شنبه هفته آینده آغاز می شود.
با این حال، عبیدی در مورد ۱۰ والیت دیگر که قرار است 
در هفته آینده درس حضوری دانشگاه ها در آن آغاز شود، 

جزییات نداد.

است
داده  گزارش  بشر  این، کمیسیون مستقل حقوق  کنار  در 
مالستان  ولسوالی  باشنده گان  به  طالبان  گروه  که  است 
دستور داده  که پس  از  این، زنان و دختران حق ندارند بدون 
محرم و پوشش شرعی به بیرون از خانه و مکتب بروند. طبق 
این گزارش، طالبان هشدار داده اند که در صورت سرپیچی از 

این دستور متخلفان را مجازات خواهند کرد.
با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرف های درگیر 
جنگ در افغانستان به ویژه طالبان خواسته است که موازین 
حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی را رعایت کنند 
و از تخریب تأسیسات عامه دست بردارند. این کمیسیون 
ویران کردن تأسیسات عامه، حمله بر اهداف غیرنظامی و 

کشتار غیرنظامیان را جنایت جنگی خوانده است.
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  گفته  به  ترتیب،  این  به 
با کشتار عمدی غیر نظامیان در مالستان، مرتکب  طالبان 
بر  ناظر  قواعد  و  حقوق  بشر دوستانه  اساسی  اصول  نقض 

منازعات مسلحانه شده است.
گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  که  است  حالی  در  این 
کشتار  خبر  ۸صبح،  روزنامه  با  گفت وگو  در  طالبان، 
و  کرد  رد  را  مالستان  در  گروه  این  سوی  از  غیرنظامیان 
از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر  گزارش نشر شده 

افغانستان را »نادرست« و »دور از واقعیت« خواند.
حقوق  مستقل  کمیسیون  که  را  مواردی  گفت،  مجاهد 
را  معلومات  نهاد  این  و  است  نداده  رخ  کرده ،  مطرح  بشر 
این  مجاهد  است.  آورده   دست  به  افغانستان  حکومت  از 
گزارش را پروپاگندا توصیف کرد که به گفته او، همه روزه 
انجام می شود. او گفت واقعیت چیزی نیست که کمیسیون 
مستقل حقوق بشر تعبیر و نسبت به آن ابراز تشویش کرده 

است.
پیش از این، شماری از باشنده گان مالستان گفته بودند که 
طالبان ۴۳ نفر را پس از حمله بر این ولسوالی کشته اند. 
سفارت های امریکا و بریتانیا قباًل گفته بودند که اگر کشتار 
غیرنظامیان در مالستان تأیید شود، »مصداق بارز جنایت 

جنگی« است.

شش هفته قرنطین؛

کمیسیون حقوق بشر:

دانشجویان از درس های آنالین ناراضی و مجبور به پرداخت فیس اند

شمیم فروتن

اعجازالحق سامی
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شرکت اپل قصد دارد از خزان امسال نرم افزار جدیدی برای 
شناسایی موارد سوءاستفاده از کودکان را در سیستم خود 
فعال کند. منتقدان گفتند اپل به بهانه مبارزه با سوء استفاده 
از تصاویر کودکان، می تواند عکس همه کاربران را اسکن کند.

 »neuralMatch« جدید  نرم افزار  دویچه وله،  گزارش  به 
به  و  تشخیص  را  کودکان  پورنوگرافی  تصاویر  می تواند  اپل 
مقام ها گزارش دهد. کارشناسان ولی این سیستم مراقبتی 
اپل را به شدت مورد انتقاد قرار دادند؛ چون از نرم افزار جدید 
کاربران  تصاویر خصوصی  اسکن هرگونه  برای  اپل می توان 

استفاده کرد.
»حریم  نرم افزار  این  با  منتقدان   گفته  به  اپل  شرکت 

خصوصی« کاربران را نقض می کند.
دولت ها نیز به کمک نرم افزار جدید اپل می توانند شهروندان 
درباره  هم چنین  کارشناسان  کنند.  کنترل  بهتر  را  خود 
سازنده  شرکت های  توسط  نرم افزار  این  از  سوءاستفاده 
ابراز  نیز  سرکوبگر  و  دیکتاتوری  نظام های  و  جاسوس افزار 

نگرانی کردند.
از  که  کردند  استدالل  امریکا  در  خصوصی  حریم  حامیان 
نرم افزار جدید اپل می توان برای بی اعتبار کردن افراد بی گناه 

نیز سوء استفاده کرد.
آیفون های های  همه  در  پاییز  از  است  قرار  جدید  نرم افزار 

امریکا فعال شود.
به گفته اپل این نرم افزار می تواند تصاویر پورنوگرافی کودکان 
را به وضوح تشخیص دهد. اگر نرم افزار جدید تصاویری را پیدا 
کند که نشان دهنده پورنوگرافی کودکان باشد، باید توسط 
کارمندی بررسی شود. اگر نتیجه روشن باشد، اپل صاحب 

دستگاه موبایل را به مقام ها گزارش می دهد.
حمام  وان  در  فرزندان شان  از  که  والدینی  است  گفته  اپل 

عکس می گیرند، نباید نگران باشند.
ماتیو گرین، یکی از متخصصان برجسته رمزنگاری در امریکا 
و استاد دانشگاه جانز هاپکینز، ولی هشدار می دهد که ممکن 
است از سیستم جدید مراقبتی اپل سوءاستفاده شود. به گفته 
ردیت  مانند  گروه هایی  در  افرادی  به زودی  کارشناس،  این 
)Reddit( با ایجاد عکس های جعلی پورنوگرافی کودکان و 
ارسال آن ها به کاربر دیگر، از این نرم افزار جدید اپل استفاده 
خواهند کرد. این کارشناس می پرسد: آیا اپل این موضوع را 

بررسی کرده است؟
یک  در  نرم افزار  این  کردن  فعال  که  می کند  تاکید  گرین 
میلیارد آیفون »کاماًل احمقانه« است. او می گوید: »من بسیار 
شگفتی زده شدم، ولی امیدوارم اپل فعال  کردن این نرم افزار 

را متوقف کند.«
اپل اما تغییرات جدید در ارتباط با سوءاستفاده از این نرم افزار 
را رد می کند و می گوید این یک نوآوری است که از حریم 

خصوصی کاربران محافظت می کند.
انتقادات شدیدی نیز از سوی »سازمان حفاظت از داده ها« 
آن ها  دارد.  وجود    Electronic Frontier Foundation
است  تکان دهنده ای  تغییرات  ایجاد  حال  در  اپل  می گویند 
و همه کاربرانی را که تصور می کردند اپل در امنیت داده ها 

پیش رو است، ناامید کرده است.
ادوارد اسنودن، پیمان کار پیشین »آژانس امنیت ملی امریکا« 
نیز ضمن انتقاد از فعال شدن نرم افزار جدید اپل گفته است 
که اگر شرکت اپل امروز برای پورن کودکان اسکن کند، فردا 

نیز می تواند هر چیز دیگری را اسکن کند.

انتقاد کارشناسان: 
نرم افزار جدید اپل ناقض 

حریم خصوصی است

جنگنده های ارتش اسراییل برخی مواضع حماس در 
نوار غزه را بمباران کردند. تاکنون در باره خسارات، 
منتشر  گزارشی  مجروحان  یا  و  کشته  گان  شمار 
بالون های  پرتاب  دنبال  به  حمله  این  است.  نشده 

آتش زا از غزه به اسراییل انجام گرفت.
دویچه وله گزارش داده است که ارتش اسراییل در 
صبح  که  است  کرده  اعالم  خود  توییتری  حساب 

در  ائوبویا  جزیره  در  آتش سوزی ها  بدترین  از  یکی 
نزدیکی آتن، پایتخت یونان، روی داده است.

بی بی سی فارسی گزارش داده است که آتش سوزی ها در 
یونان تاکنون به کشته شدن دو نفر منجر شده و شش 
منطقه هم به دلیل غیرقابل کنترل بودن آتش، به حال 

آماده باش کامل درآمده اند.
خبر  شماری  شدن  زخمی  از  هم چنین  گزارش ها 

می دهد.
ابرهای بزرگی از دود حومه شمالی آتن را پوشانده و از 

مردم خواسته شده تا خانه های شان را ترک کنند.
یک آتش نشان داوطلب در پی سقوط پایه برق در حومه 

پایتخت جان داد.
در حال حاضر آتش نشانان یونانی با ۱۵۴ آتش سوزی در 

سراسر کشور مواجه اند.
بدترین این آتش سوزی ها که وزش باد آن ها را تشدید 
است.  پیوسته  وقوع  به  آتن  شمالی  نواحی  در  کرده، 
دامنه آتش هم چنین به سمت نزدیکی جزیره ائوبویا و 
نواحی نزدیک به المپیای باستانی، زادگاه اولیه بازی های 

المپیک، کشیده شده است.
از هزاران سکنه حومه آتن خواسته شده تا خانه های شان 

را ترک کنند.
تابستان  در  اروپا  نقاط  از  دیگر  بسیاری  مانند  یونان 

امسال با گرمای شدید روبه رو است.

این  جنگنده های  آگست(   ۷( اسد   ۱۶ شنبه،  روز 
از غزه  بالون های آتش زا  کشور در پاسخ به پرتاب 
بمباران  را  اسراییل برخی مواضع گروه حماس  به 

کرده اند.
سمت  به  غزه  طرف  از  آتش زا  بالون های  پرتاب 
جنوب  در  آتش سوزی   چندین  باعث  اسراییل، 

اسراییل شده است.

سجاد گنج زاده، کاراته کار وزن ۷۵+ کیلوگرم ایران به 
مدال طالی المپیک توکیو دست یافت.

در  ایران  کاروان  طالی  مدال  سومین  مدال  این 
بازی های المپیک توکیو است. به گزارش بی بی سی، 
طارق  مقابل  در  رقابت ها  فینال  در  ورزشکار  این 
حامدی از عربستان سعودی قرار گرفت و در حالی 
که با ضربه پای چپ حریف بی هوش شده بود، با رد 

صالحیت شدن حریفش، به مدال طال دست یافت.
در  ایران  کاراته  مرد  وزرشکار  تنها  گنج زاده  سجاد 
نقره  دو  و  طال  مدال  یک  تاکنون  توکیو  المپیک 

جهانی را در کارنامه ورزشی خود دارد.
او پس از یک دقیقه از گذشت بازی فینال در حالی 
که با نتیجه چهار بر یک از حریفش عقب بود، با ضربه 
محکم پای چپ حریف عربستانی که به صورتش زده 
قرار  بی هوشی  حالت  در  و  افتاد  زمین  روی  شد، 

گرفت. سجاد گنج زاده را سپس با برانکارد از زمین 
خارج کرده و به شفاخانه منتقل کردند.

داوران این مسابقه در پی این اتفاق با مشورتی که 
داشتند، در نهایت ورزشکار عربستانی را به دلیل وارد 
کردن ضربه محکم به سجاد گنج زاده، فاقد صالحیت 
تشخیص دادند و به این ترتیب ورزشکار ایرانی برنده 

این مسابقه اعالم شد.
در  گروهی  مرحله  در  این  از  پیش  گنج زاده  آقای 
مجموع با سه پیروزی و یک تساوی به عنوان سرگروه 

راهی مرحله نیمه نهایی شده بود.
از  دوره  این  در  که  هم  ایران  زن  ورزشکار  دو 
رقابت های کاراته حضور داشتند، نتوانستند به مدالی 

دست یابند.
کاروان ورزش ایران با این حساب با سه طال، دو نقره 

و دو برنز به کار خود در المپیک توکیو پایان داد.

بروز  باعث  گذشته  هفته  یک  در  گرما  شدید  موج 
آتش سوزی هایی در بسیاری از مناطق این کشور شده 

است.
نخست وزیر یونان گفته که این آتش سوزی ها »واقعیت 

پدیده تغییرات آب و هوایی« را نشان می دهد.
دمای هوا در چند روز گذشته در این کشور بیش از ۴۰ 

تاکنون  نوار غزه حاکم است،  گروه حماس که در 
هیچ واکنشی در این مورد نشان نداده است.

این  پرتاب  از  هدف  که  می گویند  فلسطینی ها 
بالون ها، فشار بر اسراییل برای برداشتن محاصره و 

محدودیت های نوار غزه است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پرتاب دو 
بالون آتش زا باعث ایجاد حداقل چهار آتش سوزی 

در مناطق اسراییلی نزدیک به نوار غزه شده است.
ارتش اسراییل روز پنج شنبه، پنج آگست )۱۴ اسد( 
لبنان که منشا  مناطقی در جنوب  اعالم کرد  نیز 
موشک پرانی به خاک اسراییل بوده  را مورد حمله 

قرار داده است.
اسراییل و لبنان به طور رسمی در وضعیت جنگی 

به سر می برند.
در سرحدات دو کشور هر چند گاه یک بار تنش ها و 
درگیری هایی رخ می دهد. در این مناطق حزب اهلل 
لبنان که از سوی جمهوری اسالمی ایران حمایت 

می شود، فعال است.

درجه سانتی گراد بوده است.
شدیدترین  درگیر  هم  یونان،  همسایه  کشور  ترکیه، 

آتش سوزی های جنگلی است.
و  ترکیه کشته  آتش سوزی های  در  نفر  تاکنون هشت 
ده ها هزار نفر هم در مناطق ساحلی جنوبی این کشور 

مجبور به تخلیه خانه های خود شده اند.

المپیک توکیو؛ سومین مدال طالی ایران را سجاد گنج زاده در کاراته گرفت

آتش سوزی های گسترده در یونان؛ هزاران نفر مجبور به تخلیه خانه ها شدند

حمله هوایی ارتش اسراییل بر مواضع گروه 
حماس در نوار غزه


