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سردی هوا و یخ بندان؛  
باشنده گان نیمروز از 

عدم دست رسی به آب 
آشامیدنی شکایت دارند

عدم  از  نیمروز  باشنده گان  نیمروز:  ۸صبح، 
این  در  مصرفی  و  آشامیدنی  آب  به  دست رسی 

والیت شکایت دارند.
در  جدی،   ۲۳ جمعه،  روز  نیمروز  باشنده گان 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که نبود آب 
آشامیدنی و مصرفی، زنده گی را برای آنان به یک 

چالش تبدیل کرده است.
فیروزاحمد، یک تن از باشنده گان کوچه حاجی 
به  روز  دو  از  “پس  می گوید:  زرنج،  شهر  خلیل 
شرکت آب تصفیه مراجعه کردیم، اما این شرکت 
فقط یک تانکر آب به محله ما فرستاد که آن هم 

برای باشنده گان محل کافی نبود.”
او همچنان می گوید که یخ بندان در این والیت 
نیز  مصرفی  آب  به  آنان  که  است  شده  سبب 

دسترسی نداشته باشند.
در  گذشته  روز  دو  که طی  ا ست  حالی  در  این 
این والیت، هشت تن  اثر طوفان و یخ بندان در 
به شمول یک زن و کودک جان باخته ، ده ها خانه 
مسکونی تخریب شده و باشنده گان این والیت را 

از دسترسی به آب نیز محروم کرده است.

شورای  دبیر  اگلند،  یان  کابل:  ۸صبح، 
پناهنده گان ناروی، در نامه ای خطاب به والی 
و شورای علمای طالبان در قندهار نوشته است 
که طالبان فرمان جدیدی برای لغو ممنوعیت 

کار و تحصیل زنان صادر کنند.
اگلند روز جمعه، ۲۳ جدی، با نشر نامه ای در 
توییتر تاکید کرده است که زنان باید تحصیل 
کنند تا افغانستان در آینده پرستاران، پزشکان، 
معلمان، مهندسان و کارمندان زن داشته باشد.

کمک های  موسسات  همه  اگلند،  گفته  به 
زنان  کار  ممنوعیت  پی  در  که  بشردوستانه 
لغو  با  کرده اند،  متوقف  را  فعالیت های شان 
زنان  کار  ممنوعیت  بر  مبنی  طالبان  دستور 
آغاز  کار  به  دوباره  غیردولتی،  در سازمان های 

خواهد کرد.
دبیر شورای پناهنده گان ناروی گفته است که 
به دلیل سنت های حاکم در افغانستان، آن ها 
در  زنان  به  مرد  کارمندان  توسط  نمی توانند 

در  آتش سوزی  پی  در  کابل:  ۸صبح،  
به  مربوط  که  پنجشیر  در  کتاب خانه ای 
حکومت  عدلیه  وزیر  معنوی،  فضل احمد 
پیشین می شود، او می گوید که کتاب خانه اش 

را »دشمنان انسانیت« آتش زده اند.
جدی،   ۲۳ جمعه،  روز  معنوی،  فضل احمد 
ما  کتاب خانه  انسانیت  »شمنان  است:  گفته 
عدلیه  زدند.«وزیر  آتش  ما  آبایی  قریه  در  را 
حکومت پیشین افزوده که در این کتاب خانه 
باارزش ترین کتاب های دینی، تاریخی، عرفانی 
قرن  چندین  آن ها  از  بعضی  که  بود  ادبی  و 

قدمت داشت.

افغانستان امدادرسانی کنند؛ از این رو، در نبود 
زنان فعاًل فعالیت های شان را متوقف کرده اند.

اگلند خاطرنشان کرده است که بدون حضور 
زنان، دفتر آن ها قادر نیست مطابق برنامه ریزی 

برای ۷۰۰ هزار تن کمک ارایه کند.
دوحه،  در  طالبان  گروه  که  است  گفته  اگلند 

او آتش زدن کتاب خانه اش را »دشمنی با علم 
و تمدن و سرشت دشمن نامرد« عنوان کرده  

است.
به گفته او ارزش های مادی و معنوی کشور در 

حال سوختن است.
کتاب خانه  که  گفته اند  پنجشیر  در  منابع 
طالبان   نظامی  پایگاه  به  معنوی  فضل احمد 

مبدل شده بود و بامداد امروز آتش گرفت.
به قول منابع، طالبان مانع مهار آتش از سوی 

مردم شده اند.
امروز  بامداد  معنوی  فضل احمد  کتاب خانه 

جمعه، ۲۳ جدی، در آتش سوخت.

افغانستان  بر  تسلط  از  و پس  اسالم آباد  اسلو، 
وعده داده بودند که زنان با رعایت حجاب، حق 

آموزش و کار خواهند داشت.
یان اگلند افروده است که با ممنوعیت کار و 
تحصیل زنان توسط طالبان متعجب شده است.

دبیر شورای پناهنده گان ناروی همچنان گفته 
است که قصد داشت با والی و اعضای شورای 
به  اما  کند،  دیدار  قندهار  در  طالبان  علمای 
زمینه آن مساعد نشده  دلیل شرایط آب وهوا 

است.
اگلند در این نامه گفته است که بررسی طالبان 
و  نداده  نشان  را  خالیی  هیچ  آن ها  دفاتر  از 
پیش از صدور حکم ممنوعیت کار زنان، هیچ 

هشداری به این دفاتر داده نشده است.
گذشته  ماه  طالبان  که  است  حالی  در  این 
سازمان های  در  زنان  کار  فرمانی،  صدور  با 
غیردولتی داخلی و بین المللی را ممنوع اعالم 

کردند.

اگلند به طالبان: 
فرمان جدیدی برای لغو ممنوعیت کار و تحصیل زنان صادر کنید

معنوی: دشمنان انسانیت کتاب خانه ام را آتش زدند

ارزیابی غرض آلود امریکا 
از تهدید حاکمیت 

طالبان
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هرچند طالبان در بیش از یک ونیم سال گذشته همواره از تأمین امنیت 
سرتاسری در کشور سخن گفته اند، اما در ماه های پسین در کنار درگیری های 
مسلحانه نیروهای مخالف این گروه در والیت های شمال، رویدادهای سرقت، 
قتل، اختطاف و دیگر جرم های جنایی در بیشتر والیت ها گزارش شده است. 

غزنی یکی از والیت هایی است که در ماه های پسین گواه میزان درشتی از 
جرایم جنایی است. باشنده گان این والیت طالبان را در تأمین امنیت جان و 

مال خود ناتوان می دانند و از مسووالن محلی می خواهند...

آن چه سلمان ها تجربه می کنند 3

طالبان توان بازداشت مجرمان 
را ندارند

افزایش ناامنی  در غزنی؛

ناموس مردم در امان نیست

حق زنان سلب و نیروهای 
امنیتی پیشین محاکمه 

صحرایی شده اند

آگـاهان:
افغانستان به 

وریسم  بهشت تر
بدل شده است

حمله بر کارمندان وزارت خارجه طالبان؛

از کاهش درآمد تا تحقیر شدن از سوی طالبان؛

طالبان و تجاوز های جنسی؛ 

گزارش ساالنه دیده بان حقوق بشر:



 

ایجاد یک دولت مستبدند،  با آن که طالبان در تالش 
وزارت خانه هایی دارند و در چوکی ها و دستگاه های طرح 
شده برای یک دولِت ملی تکیه زده اند و از جامعه جهانی 
نیز خواستار رسمیت اداره خود می باشند، اما نمی توانند 
در چوکات یک دولت عمل کنند. از این رو ابزاری که 
برای تحت فشار قرار دادن یک دولت ملی الزم است، 
در  عقب نشینی  به  طالبان  امارت  ساختن  وادار  برای 
سیاست های ضدبشری اش موثر تمام نمی شود. رهبری 
طالبان برای »امارت« جایگاه فراتر از دولت قایل اند و 
خود را به هیچ مرجعی پاسخگو نمی دانند؛ نه مردم را 
متحد  ملل  سازمان  نه  و  می دانند  جایگاهی  در چنان 
دولت زدایی  به  موظف  را  خود  گروه،  آن  مقام های  را. 
می دانند و می کوشند امارتی بنا کنند که در آن عرضه 
خدمات به مردم اصل نیست، قانون و رای مردم ارزش 
ندارند و نظام بین الملل فاسد و دشمن تلقی می شود. 
لغو قوانین و وضع محدودیت  بر اقشار مختلف افغان ها، 
به خصوص زنان، در راستای تخریب بنیادهای حداقلی 
به عنوان  مردم  جایگاه  بازتعریف  و  شهروند محور  نظام 
شورای  اعضای  که  را  استداللی  است.  امیر  رعیت 
امنیت ملل متحد، سازمان های حقوق بشری و مدافعان 
دانشگاه ها  و  مکاتب  بازگشایی  لزوم  برای  زن  حقوق 
طالبان  رهبری  بر  را  انتظار  مورد  اثر  می کنند،  مطرح 
نمی گذارد. لذا، فشاری که به تازه گی از آن در اجالس 
شورای امنیت ملل متحد صحبت شده است، برای لغو 
فرمان ضدتعلیمی و ضدشغلی طالبان موثر نخواهد بود. 
و  کمک رسان  نهادهای  فعالیت  تعلیق  کمک ها،  قطع 
شکایت از وضعیت ناگوار میلیون ها هم وطن ما که در 
با قحطی و مرگ  نبود فرصت شغلی و قطع کمک ها 
روبه رویند، هیچ کدام بر طالبان اثر نخواهد گذاشت. چه 
ابزار دیگری برای فشار بر طالبان وجود دارد تا چنان که 
با  می گوید،  جهانی  جامعه  گذشته  سال  یک و نیم  در 
اعمال آن، امارت طالبان فرونپاشد و در عین حال مردم 

فرصت کار و تحصیل به دست آورند؟
واضح  موضع  آغاز  از  علمایش  شورای  و  طالبان  رهبر 
داشته اند. در اولین مجلس عمومی که طالبان در تاالر 
لویه جرگه برگزار کردند، مال هبت اهلل گفت که جز به 
به  شریعت  بر  مبتنی  نظام  ساختن  و  امارت  تشکیل 
هیچ معیار و اصلی پابند نخواهد بود و به خواسته های 
خارجیان و جامعه جهانی وقعی نخواهد گذاشت. بعد 
و  هفته وار  دالری  بسته های  وزن  به  بی توجه  آن  از 
بدون آن که به تقاضا و اعتراض شهروندان کشور وقعی 
بگذارند، برای زدودن نشانه های دولت قانون مند تا جایی 
به  دولت   ،199۰ دهه  مثل  اکنون  که  رفته اند  پیش 
دستگاهی تقلیل یافته که فقط بلد است از مردم عشر، 
زکات و مالیات بگیرد و در بدل به آنان امر و نهی کند و 
مانع آزادی و رفاه شان شود. مولوی ندا محمد ندیم، وزیر 
تحصیالت عالی طالبان، نیز چندی پیش گفت اگر ارایه 
خدمات و پیش رفت کشور را می خواستیم، بیست سال 
جنگ نمی کردیم و در همان سال ۲۰۰1 با جهان تعامل 

کرده مانع سقوط امارت می شدیم.
طالبان نجات زنده گی آدم ها را ماموریت خود نمی دانند، 
بلکه نجات »دین« در اولویت کارشان قرار دارد. دینی 
که در تعبیر طالبان با آزادی نابود می شود، از تحصیل 
و کار زنان آسیب می بیند و با اعمال رنج و محدودیت 
بر مردم بقا می یابد. معلوم نیست چه قدر زمان خواهد 
گرفت تا جهان باور کند، طالبان در پی ساختن دولت 
پاسخگو نیستند و به ارزش های پذیرفته شده حاکم بر 

رابطه دولت ها و ملت های عصر ما پابند نمی باشند.

آیا اعمال فشار بر طالبان 
باعث اصالح خواهد شد؟
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این که  با  همزمان  طالبان  مقامات  کابل:  ۸صبح، 
خواستار از سرگیری برنامه های کمک رسانی شده ، 
به مقامات سازمان ملل گفته اند که رهبری ارشد این 
گروه تمایلی به لغو فرمان ممنوعیت کار زنان ندارد.

نیویارک تایمز روز جمعه، ۲۳ جدی، به نقل سازمان 
ملل گزارش داده است که مقامات این سازمان در 
هفته های اخیر، چندین بار با مقامات طالبان برای 

حل بحران ممنوعیت کار زنان دیدار کرده اند.
جلسات  از  نیویارک تایمز  که  گزارشی  براساس 
دست  به  ملل  سازمان  مقامات  با  طالبان  مشترک 
آورده، رهبری طالبان ادعای عدم استفاده از حجاب 
اسالمی مورد نظر این گروه توسط زنان را شدیدتر 

کرده است.

۸صبح، کابل: دفتر هماهنگ کننده کمک های 
بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان )اوچا( 
گفته است که دمای هوا در اواخر هفته روان 
در بخش هایی از افغانستان به منفی ۳۵ درجه 

خواهد رسید.
اوچا روز جمعه، ۲۳ جدی، با نشر توییتی گفته 
ارایه  حال  در  کمک رسان  نهادهای  که  است 
وسایل  سوخت،  نقد،  پول  چون  کمک هایی 

فاریاب  ولسوالی های  باشنده گان  فاریاب:  ۸صبح، 
می گویند که از سه روز به این سو راه های آن ها به مرکز 

شهر میمنه مسدود شده است.
منابع محلی روز جمعه، ۲۳ جدی، به روزنامه ۸صبح 
می گویند که دراثر بارش سنگین برف و سرمای شدید، 
گرزیوان،  خیبر،  لوالش،  بندر  ولسوالی های  راه های 
بلچراغ و پشتون کوت به میمنه،  مرکز والیت فاریاب، 

که  می دهد  نشان  اسناد  فاریاب:  ۸صبح، 
طالبان می خواهند ولسوالی غورماچ را از تشکیل 
بادغیس  والیت  به  و  کرده  جدا  فاریاب  والیت 

مدغم کنند.
بر اساس اسنادی که روز جمعه، ۲۳ جدی، در 
مال  است،  گرفته  قرار  ۸صبح  روزنامه  اختیار 
دستور  طالبان،  رییس الوزرای  آخوند،  حسن 
جدا  سازی این ولسوالی از تشکیل والیت فاریاب 
و پیوستن آن به تشکیل اداری والیت بادغیس 

را صادر کرده است.
ریاست الوزرای طالبان گفته است که تمام امور 
والیت  به  این  از  پس  غورماچ  ولسوالی  اداری 

بادغیس منتقل خواهد شد.
از  غورماچ  ولسوالی  شدن  جدا  دلیل  طالبان 
والیت فاریاب را دوری راه این ولسوالی به مرکز 

والیت فاریاب عنوان کرده اند.
این در حالی است که ولسوالی غورماچ در زمان 
این  باشنده گان  به درخواست  پیشین   حکومت 
ولسوالی به دلیل دوری از مرکز والیت بادغیس 
از این والیت جدا شده و به والیت فاریاب مدغم 

شده بود.
پیش از این طالبان ولسوالی خلم را از تشکیالت 
اداری والیت بلخ جدا و به والیت سمنگان مدغم 

کرده اند.

۸صبح کابل: 11 عضو شورای امنیت سازمان 
ملل متحد طی بیانیه  ای از طالبان خواسته اند تا 
رفتار سرکوب گرانه شان در برابر زنان افغانستان 

را پایان دهند.
دایمی  نماینده  و  سفیر  کیمی هیرو،  ایشیکان 
جاپان در سازمان ملل، روز جمعه، ۲۳ جدی، 
به نماینده گی از 11 عضو شورای امنیت گفته 
تمام  فوراً  که  می خواهیم  طالبان  از  »ما  است: 
لغو  را  دختران  و  زنان  علیه  ظالمانه  اقدامات 

کنند.«
اعضای شورای امینت عبارتند از: آلبانیا، برازیل، 
مالت، سوییس،  گابن، جاپان،  فرانسه،  اکوادور، 

امارات، بریتانیا و امریکا.
حقوق  »به  خواسته اند:  طالبان  از  کشورها  این 
زنان و دختران و مشارکت کامل، برابر و معنادار 
آن ها در تمام جنبه های جامعه افغانستان احترام 

بگزارند.«
زنان  محرومیت  به  صراحت  به  بیانیه  این  در 
دانشگاه ها  و  متوسطه  مکتب های  از  افغانستان 
سازمان های  در  آنان  استخدام  ممنوعیت  و 

غیردولتی اشاره شده است.
غیردولتی  »سازمان های  است:  آمده  بیانیه  در 
نمی توانند به نیازمندان، به ویژه زنان و دختران، 
پیدا  دسترسی  نجات بخش  خدمات  ارایه  برای 

کنند.«
در بیانیه منتشرشده در جلسه غیرعلنی شورای 
امیت آمده است: »وضعیت زنان و دختران در 
شورای  کار  دستور  اولویت  در  باید  افغانستان 

امنیت باقی بماند.«
این در حالی است که شمار زیادی از سازمان های 
کار  ممنوعیت  دلیل  به  بین المللی،  مددرسان 
زنان فعالیت های شان را در افغانستان به حالت 

تعلیق درآورده اند.

دسامبر  ماه  اواخر  دیدار  در  گزارش،  این  براساس 
مقامات  قندهار،  طالبان  با  ملل  سازمان  مقامات 
گروه طالبان، کشورهای غربی به ویژه امریکا را متهم 
ابزار  کرده اند که از کمک های بشردوستانه به مثابه 

سیاسی استفاده می کند.
طالبان  که  می دهد  نشان  نیویارک تایمز  اسناد 
تحمیل  برای  اهرمی  را  بشردوستانه  کمک های 

ارزش های ناخواسته غربی به کشور خوانده اند.
این در حالی است که پیش از این، یان اگلند، دبیر 
به  خطاب  نامه ای  در  ناروی،  پناهنده گان  شورای 
نوشته است  قندهار  والی و شورای علمای طالبان 
که طالبان فرمان جدیدی برای لغو ممنوعیت کار و 

تحصیل زنان صادر کنند.

خانواده ها    برای  گرم  لباس های  و  گرمایشی 
است.

به گفته این نهاد، ممنوعیت کار زنان به شدت 
توزیع کمک ها را تحت تاثیر قرار داده است.

اداره  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
هواشناسی تحت اداره طالبان از سرازیر شدن 
والیت های  از  برخی  در  شدید  سرمای  موج 

افغانستان خبر داده بود.

فاضالب  و  آب رسانی  آمریت  سمنگان:  ۸صبح، 
سمنگان گفته است که بیش از ۳۰ هزار خانواده در 
تا چند  نتیجه یخ بستن نل های آب ،  این والیت، در 
روز آینده به آب آشامیدنی دست رسی نخواهند داشت.

باشنده گان شهر ایبک، مرکز سمنگان، روز جمعه، ۲۳ 
جدی، به روزنامه ۸صبح گفتند که پس از ۴۰ سال 

گواه یخ بندان کامل دریاچه این شهر بوده اند.

شدید،  سرمای  دلیل  به  که  می گویند  محلی  منابع 
نل  های آب در شهر ایبک را یخ زده و باشنده گان این 

شهر با کمبود آب آشامیدنی مواجه شده اند.
از  تنها  ایبک  باشنده گان شهر  به گفته منابع محلی، 

طریق نل به آب آشامیدنی دسترسی داشتند.
در همین حال، مسووالن طالبان برای آمریت آب رسانی 
و فاضالب والیت سمنگان هشدار داده که موج سرمای 
شدید سر از روز جمعه در این والیت آغاز شده و در 
نتیجه درجه حرارت تا منفی ۳۶ درجه سقوط خواهد 

کرد.
از  سمنگان  آب رسانی  آمریت  برای  طالبان  مسووالن 
با  مقابله  برای  تا  خواسته اند  والیت  این  باشنده گان 
از  اتخاذ کرده و  را  سرمای شدید، آماده گی های الزم 

سفر به روستاهای دوردست خودداری کنند.
از  طالبان  اداره  تحت  هواشناسی  اداره  این  از  پیش 
سرمای بی پیشنه در شمال افغانستان هشدار داده بود.

قطع شده است.
این ولسوالی ها گفته اند که در پی یخ بندان  مردم در 
شدید با چالش های زیادی از جمله  کمبود آب مواجه 

شده اند.
درجه سردی هوا در ولسوالی های فاریاب از منفی 1۲ 
تا منفی 1۸ و حتا منفی ۲۲ درجه سانتی گراد گزارش 

شده است.

طالبان به مقامات سازمان ملل: 
رهبری ارشد تمایلی به لغو فرمان ممنوعیت 

کار زنان ندارد

اوچا: دمای هوا تا اواخر این هفته در برخی نقاط افغانستان 
به منفی ۳۵ درجه خواهد رسید

بیش از ۳۰ هزار خانواده در سمنگان در نتیجه سرمای شدید 
با کمبود آب مواجه اند

سرمای شدید و برف باری سنگین؛ راه های پنج 
ولسوالی با مرکز فاریاب قطع شده است

طالبان ولسوالی غورماچ 
فاریاب را به بادغیس 

مدغم می کنند

شورای امنیت سازمان ملل به 
طالبان: 

به رفتار سرکوب گرانه در برابر 
زنان پایان دهید
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امین کاوه

این ساحه دیپلماتیک و ظاهراً 
حفاظت شده، حوالی ساعت 
3:30 عصر چهارشنبه، 22 

جدی، گواه رویداد خونین بود 
که در نتیجه آن 23 تن از 

کارمندان و دیپلمات های این 
وزارت جان باخته و بیش از 

40 تن دیگر زخمی شده اند. 
منابع می گویند که در میان 

زخمیان 2۵ تن آنان کارمندان 
سابقه دار این وزارت اند و 

دیگران افراد طالبان و عابران 
می باشند.

حمله بر کارمندان وزارت خارجه طالبان؛

آگـاهـان:
افغانستان به بهشت 

وریسم بدل شده است تر

حمله انتحاری در مقابل دروازه 
خارجه  امور  وزارت  ورودی 
طالبان،  اداره  زیر  کشور 
جان ۲۳ کارمند این وزارت 
را گرفت و بیش از ۴۰ زخمی 
از  پس  یک  روز  گذاشت.  برجا 
»ایمرجنسی«  شفاخانه  رویداد، 
در کابل اعالم کرد که ۴۷ قربانی این حمله مرگ بار به 
این مرکز صحی آورده شده اند که وضعیت 19 تن آنان 
وخیم است. با حمله بر وزارت خارجه طالبان، برخی 
و  تروریستان«  »بهشت  را  افغانستان  تحلیل گران  از 
»سیاه چال امنیتی جهان« توصیف می کنند. به باور 
آنان، حمله بر وزارت خارجه، برای کشورهای منطقه 
که  پیام می دهد  دارند،  نزدیک  روابط  طالبان  با  که 
قبال  برای شان هزینه های سنگینی در  نزدیکی  این 
وارد مرحله شدیدتری  افغانستان  آنان،  نظر  از  دارد. 
از رقابت های منطقه ای شده است. شهروندان کشور 
اما می گویند که طالبان مسوول و بنیان گذار چنین 
چنین  مسوولیت  انداختن  با  نباید  و  حمالت اند 
حمالت مرگ بار بر دوش داعش، زمینه تطهیر خود 

را فراهم کنند. 
وزارت خارجه که اکنون زیر اداره طالبان قرار دارد، 
در طول دو دهه گذشته یکی از  نهادهایی بوده که از 
حمله های هراس افگنانه مصون مانده بود. ساحه این 
وزارت پس از نظام جمهوریت نیز تحت تدابیر شدید 
روزنامه  به  منابع  اکنون  قرار داشت.  امنیتی طالبان 
۸صبح می گویند، کسانی که از این ساحه عبور و مرور 
داده اند.  رفت وآمد  کارت  برای شان  طالبان  می کنند، 
این ساحه دیپلماتیک و ظاهراً حفاظت شده، حوالی 
ساعت ۳:۳۰ عصر چهارشنبه، ۲۲ جدی، گواه رویداد 
خونین بود که در نتیجه آن ۲۳ تن از کارمندان و 
از ۴۰  بیش  و  باخته  وزارت جان  این  دیپلمات های 
تن دیگر زخمی شده اند. منابع می گویند که در میان 
زخمیان ۲۵ تن آنان کارمندان سابقه دار این وزارت اند 

و دیگران افراد طالبان و عابران می باشند. 
یک روز پس از این انفجار، شفاخانه ایمرجنسی در 
این مرکز  به  قربانی رویداد  اعالم کرد که ۴۷  کابل 
از رسیدن  آنان پیش  تن  و سه  منتقل شده  صحی 

شده اند، هر کدام  تجربه چندین ساله کار در این وزارت 
و ماموریت های دیپلماتیک را داشته اند.

منبع دیگری در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید: 
و  تجربه  عمر  یک  شدند،  شهید  که  کسانی  »همه 
تخصص در دستگاه دیپلماسی داشته اند. هیچ ربطی به 
طالبان نداشتند. شماری از آنان نان  آور خانواده  بودند. 
با رفتن شان هیچ نان آور دیگری برای بازمانده گان شان 
بود، خانمش پیش  راننده  نمانده است. صدیق  باقی 
طالبان  ممنوعیت  دستور  با  که  بود  معلم  این  از 
خانه نشین شد. معلوم نیست با چه سرنوشتی مواجه 
باشد. کاکا یاسین با کمر خمیده و صورت چین خورده 
هر روز از دفتر شاخه ها و برگ های خشک را جمع 
دیپلمات های  همه  کند.  گرم  را  خانه اش  تا  می کرد 
سابقه دار و کارمندان قبلی وزارت بودند. این ضایعه 

جبران ناپذیر است.« 
در همین حال، چندین منبع دیگر گفته اند که تعداد 
از ۴۰ تن است. دو منبع  این حادثه بیش  زخمیان 
به روزنامه ۸صبح گفته اند: »کارمندانی که از وزارت 
زخمی شده اند، بین ۲۵ تا ۳۰ نفر هستند. باقی مانده 
از امنیتی های این گروه... هستند. جمعاً بیش از ۴۰ 

نفر ند.«

چگونه گی افزایش تلفات این رویداد
دیگری  پرماجرای  حاشیه های  خونین،  رویداد  این 
کرده  ادعا  افغانستان  ملی  مقاومت  جبهه  دارد.  نیز 
که شماری از کشته  گان در پی تیراندازی محافظان 
طالبان،  خارجه  وزارت  سرپرست  متقی،  امیرخان 
این  سخنگوی  احمدی،  صبغت اهلل  شده اند.  کشته 
در  پیامی  نشر  با  جدی،   ۲۲ پنج شنبه شب،  جبهه، 
و  مظلوم  »همکاران  است:  نوشته  فیس بوکش  برگه 
طالبان  درون گروهی  اختالفات  قربانی  ما  گیرافتاده 
افزوده است: »دیروز و پس  احمدی  آقای  شده اند.« 
از انفجار یک انتحارکننده نگهبانان وزیر خارجه گروه 
وزارت  ساختمان  از  حفاظت  مسوولیت  که  طالبان 
خارجه را دارند، به روی کارمندان وزارت خارجه که 
که  آتش گشوده اند  بودند،  وزارت  از  در حال خروج 
سبب افزایش شدید تلفات کارمندان باسابقه دستگاه 
از شاهدان  افغانستان شده است.« برخی  دیپلماسی 

عینی به روزنامه ۸صبح تایید می کنند که پس از وقوع 
انفجار، صدای تیراندازی را شنیده  اند، اما نمی دانند این 

تیراندازی منجر به تلفات انسانی شده است یا خیر. 

افغانستان؛ از بهشت تروریستان تا میدان رقابت  
قدرت ها

پس از سلطه طالبان بر کشور، شماری از قدرت های 
را  به شمول چین و روسیه سفارت های شان  منطقه  
خروج  با  کشور  دو  این  داشتند.  نگه  فعال  کابل  در 
ایاالت متحده و هم پیمانانش از افغانستان، امریکا را 
متهم به رفتار دوگانه در مقابل هراس افگنی کرده اند. 
پیش از این وانگ یو، سفیر چین در کابل، در ماه اسد 
سال روان خورشیدی از حضور۲۰ گروه تروریستی در 
افغانستان خبر داده بود. او از امریکا نیز انتقاد کرده بود 
که این کشور در مبارزه با تروریست ها رفتار دوگانه 

داشته است.
سفیر  بهرامی،  محمدرضا  که  است  حالی  در  این 
پیشین ایران در افغانستان، از یک رقابت  »بیرونی« در 
خاک این کشور هشدار داده است. آقای بهرامی یک  
روز پس از حمله بر وزارت امور خارجه طالبان گفته 
است: »اگر این فرض پذیرفته شود که هدف از حادثه 
تروریستی و تاسف بار روز گذشته مقابل وزارت امور 
بود،  به طرف خارجی  پیام  انتقال  افغانستان  خارجه 
تردیدی نخواهد ماند که رقابت های بیرونی زودتر از 
زمان قابل تصور به این محیط وارد شده است.« سفیر 
پیشین ایران شیوه حکم رانی طالبان را در تشدید این 
رقابت تاثیرگذار خوانده است. او افزوده است: »شیوه 
حکم رانی طالبان نیز این فرایند بی ثباتی را تسهیل 

می کند.«
در همین حال آرین شریفی، استاد مطالعات امنیت 
بین الملل در دانشگاه پرنستون امریکا، در صحبت با 
روزنامه ۸صبح می گوید: »افغانستان عماًل به بهشت 
تروریسم منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. ۲۰ 
گروه تروریستی خارجی در افغانستان فعالیت دارند. 
القاعده، داعش، اویغورهای چین، IMU ]حزب حرکت 
اسالمی اوزبیکستان[، انصاراهلل تاجیکستان، 1۴ گروه 
پاکستانی مثل لشکر طیبه، جیش محمد و دیگرانش.« 
به باور آقای شریفی، اقتصاد جرمی فرامرزی، تروریسم 
را در افغانستان و منطقه تقویت کرده است. می گوید: 
»چیزی که تروریسم را تقویت کرده، اقتصاد جرمی 
فرامرزی است که قدم به قدم با تروریسم اضافه شده 
و از زمان روی کاری آمدن طالبان هم مقدار و هم 
ابعادش افزایش یافته است. حد اقل شش نوع اقتصاد 
جرمی فرامرزی فعاًل در افغانستان وجود دارد. تولید، 
تورید و قاچاق مواد مخدر، استخراج غیرقانونی و قاچاق 
معادن، قطع جنگالت، قاچاق حیوانات، قاچاق انسان 
و قاچاق اسلحه. شش مورد اقتصاد جرمی فرامرزی، 
زمینه پول و تمویل برای تررویسم را مساعد می سازد. 
از جانب دیگر موجودیت گروه های تروریستی، زمینه 
فعالیت مجرمان فرامرزی را فراهم می سازد. این دو 
مساله هم دیگر را تقویت می  کند. از سابق هم وجود 
داشت، ولی از زمان روی کار آمدن طالبان تقویت شده 

و رو به ازیاد شدن است.«
مواضع  قراردادن  هدف  مورد  در  دانشگاه  استاد  این 
چینی ها در افغانستان که حمله بر وزارت امور خارجه 
عالوه  می شود،  داده  پیوند  چین  سفیر  حضور  با 
است.  تروریستی جهانی  می کند: »داعش یک گروه 
چین به دو دلیل در این اواخر مورد حمله قرار گرفته 
ترکستان  اسالمی  جبنش  چین/  اویغورهای  است. 
شرقی، هدف شان این است که والیت سین کیانگ را از 
چین جدا و در آن جا حکومت اسالمی مورد نظرشان 
را بسازند. آن ها رابطه تنگاتنگ با داعش دارند. قبل 
از روی کار آمدن طالب ها، عماًل به داعش بیعت کردند. 
حمله بر مسجدی در کندز و قندهار، هر دو را اویغورها 
انجام دادند که به داعش بیعت کرده بودند. تبانی با 
ETIM ]جبنش اسالمی ترکستان شرقی[ عماًل وجود 
تضعیف  را  طالبان  حاکمیت  می خواهد  داعش  دارد. 
امنیت  تامین  در  را  طالبان  توان مندی  عدم  و  کند 
نشان بدهد. از همین  خاطر اهدافی را انتخاب می کند 
که مهم و بلندتر باشد؛ چون به همان میزان اهداف 
جمله  از  چین  می شود.  بر آورده  داعش  استراتژیک 
این  از  دارد؛  مراودت  با طالبان  است که  کشورهایی 

خاطر بیشتر این ها را مورد حمله قرار می دهد.«
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به این شفاخانه، جان  باخته بوده اند. استیفانو سوزا، 
روز  ناوقت  کابل،  در  ایمرجنسی  شفاخانه  رییس 
پنج شنبه، ۲۲ جدی، در یک  نوار تصویری گفت که 
وضعیت 19 تن از زخمیان این رویداد وخیم است. به 
گفته او، بیشتر قربانیان از ناحیه شکم، سینه و سر 

زخم برداشته اند.

قربانیان این رویداد چه کسانی بودند؟
منابع در وزارت خارجه طالبان در صحبت به روزنامه 
۸صبح می گویند که از میان ۲۳ قربانی این رویداد، 
دو تن از آن ها »کارکنان خدماتی« بوده اند. یک منبع 
دیگر به ۸صبح می گوید: »سه  تن از آن ها )طالبان( 
دیگران همه  یاسین،  کاکا  و  راننده  هستند. صدیق، 
با  بودند.«  وزارت  سابق  دیپلمات های  و  کارمندان 
آنان  با  روزنامه ۸صبح  که  متعددی  منابع  این حال 
را  کارمندان  از  تن   ۲۳ باختن  جان  کرده،  صحبت 
تایید می کنند. به گفته آنان، این ۲۳ تن که کشته  

پس از سلطه طالبان بر کشور، 
شماری از قدرت های منطقه  

به شمول چین و روسیه 
سفارت های شان را در کابل 
فعال نگه داشتند. این دو 

کشور با خروج ایاالت متحده و 
هم پیمانانش از افغانستان، امریکا 
را متهم به رفتار دوگانه در مقابل 

هراس افگنی کرده اند. پیش از 
این وانگ یو، سفیر چین در کابل، 
در ماه اسد سال روان خورشیدی 
از حضور20 گروه تروریستی در 

افغانستان خبر داده بود. او از 
امریکا نیز انتقاد کرده بود که این 

کشور در مبارزه با تروریست ها 
رفتار دوگانه داشته است.
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از تهدید حاکمیت طالبان
ارزیابی غرض آلود امریکا

ماه  در  متحده  ایاالت  ملی  امنیت  شورای 
ارزیابی ای  جون ۲۰۲۲ طی یک سند محرم، 
افغانستان،  برای  طالبان  حاکمیت  عواقب  از 
که  کرده  ارایه  بین المللی  تروریسم  و  منطقه 
فهرست  از  گذشته  ماه  آن،  از  بعد  ماه  شش 
اسناد محروم بیرون کشیده شده است. مرور 
وضعیت  تا  می کند  کمک  ما  به  سند،  آن 
پیش روی افغانستان را از چشم یک نهاد مهم 
امنیتی امریکا که همچون چشم رییس جمهور 
آن کشور در امور امنیت ملی، سیاست خارجی 
و امور نظامی عمل می کند، ببینیم. از آن جایی 
موضع  و  خواست  می تواند  امنیتی  اسناد  که 
اداره تهیه کننده را انعکاس دهد، لذا می توان از 
چنین اسناد امنیتی ای به چشمان آن دستگاه 

امنیتی نیز نگاه کرد.
عواقب  »افغانستان:  یادشده  سند  عنوان 
وضعیت  آن  در  و  است  طالبان«  حاکمیت 
تاریکی از چند سال آینده تصویر شده است. 
امریکا،  ملی  امنیت  شورای  ارزیابی  بر اساس 
طالبان ظرفیت جلوگیری از فاجعه بشری در 
کشور را ندارند و برای این  کار نیازمند حمایت 
برای  عنوانی  بشری  فاجعه  بین المللی اند. 
وضعیتی است که در افغانستان تحت حاکمیت 
تجارت،  کاهش  شغل،  نبود  دلیل  به  طالبان 
فرار سرمایه، فرار نخبه گان و نیروی متشبث، 
رخ  زراعت  انکشاف  و  آب  کنترل  در  ناتوانی 
داده و کشور هر روز بیشتر از پیش در چاله 
یادشده آمده است:  فقر فرو می رود. در سند 
»بیشتر افغان ها با شرایط بشری وخیم از جمله 
ناامنی شدید غذایی روبه رو خواهند شد.« به 
تعداد  بشری  ناگوار  شرایط  سند،  آن  از  نقل 
زیادی را در داخل کشور بی جا خواهد ساخت 
و نرخ مهاجرت بی جاشده گان و بحران زده ها به 
کشورهای دیگر را نیز نفوذپذیری مرزها تعیین 
خواهد کرد؛ یعنی همواره گروه بزرگی از مردم 

آماده مهاجرت خواهند بود.
است  کشوری  از  امریکایی ها  پیش بینی  این 
در  سپردند.  طالبان  به  دوحه  توافق  در  که 
تاریک  و  بحرانی  این گونه  را  آینده  زمان  آن 
تعهدات  از  صحبت  بلکه  نمی کردند،  تصویر 
متقابل طالبان و جامعه جهانی، تضمین حفظ 
دستاوردهای مدنی و اجتماعی از جمله حق 
پیش بینی ها  آن  بود.  مردم  کار  و  تحصیل 
این  می رود  امید  و  در نیامد  آب  از  درست 
ثابت شود و مردم ما  نادرست  نیز  پیش بینی 
بتوانند راهی برای نجات از این شر پیدا کنند. 
امنیتی  دستگاه  ارزیابی  کوتاه مدت  در  اما 
می رسد.  به  نظر  واقعیت  به  نزدیک  امریکا 
بحران  سمت  به  را  کشور  طالبان  متاسفانه 
انسانی کم پیشینه می کشانند و خارجی ها نیز 
تا زمانی که این بحران منافع ملی خود آن ها 
ناظر  با خطر شدید و فوری مواجه نسازد،  را 
باقی خواهند ماند و حتا با طالبان برای حفظ 
وضعیت موجود همکاری خواهند کرد. از این  
افغانستان  روشن فکران  و  سیاسی  فعاالن  رو، 
باید آرام ننشینند و در شرح وضعیت کشور از 

زاویه ای دیگر تالش ورزند.
شورای امنیت ملی امریکا معتقد است که رژیم 
طالبان برای کنترل مردم تاکتیک های خشن 

تنظیم  اداره ای  را  که سند  آن جایی  از  بازهم 
کرده که حامی تعامل با طالبان می باشد، لذا 
برای ادامه تعاملش دلیل تراشیده است؛ این که 
تقویت  باعث  طالبان  بین المللی  انزوای  گویا 
طالبان  و  شد  نخواهد  بین المللی  تروریسم 
گروه های  تا  کرد  خواهند  تالش  »احتماالً 
تروریستی فعال در افغانستان را مهار سازند.« 
برای  تالش شان  وقتی  طالبان  نیست،  معلوم 
جهانی  جامعه  به  پیوستن  و  امارت  رسمیت 
بین المللی همچون  تروریسم  از  نتیجه ندهد، 
ابزار فشار بهره نگیرند و به رغم تداوم انزوا به 
آجندای  که  بکوشند  مجاهدی  دوستان  مهار 
نیز  گذشته  سال  یک و نیم  در  دارند.  جهانی 
دیده شد که طالبان در میدان عمل راهی را 
خواهند رفت که بلدند و شرایط بر آن حکم 
می کند، نه آن چه اداره بایدن دوست دارد به 
برای  یا  و  دهد  گزارش  کشورش  شهروندان 
به  تبلیغاتی  کافی  مواد  آینده  سال  انتخابات 
در  ضدمردمی اش  سیاست های  توجیه   خاطر 
گذشته  چون  طالبان  سازد.  میسر  افغانستان 
تروریستی  سازمان های  عمومی  چتر  نقش 
آغوش  در  و  کرد  بازی خواهند  منطقه  در  را 
پر از بالیش اتفاقات ناگواری تنها برای مردم 
افغانستان نه، بلکه برای منطقه و جهان نطفه 

خواهند بست.
در جمله اول ارزیابی شورای امنیت ملی امریکا 
که  می دانیم  است.  شده  ذکر   ۲۰۲۵ سال 
در  متحده  ایاالت  ریاست جمهوری  انتخابات 
ماه نوامبر ۲۰۲۴ برگزار می شود و در جنوری 

۲۰۲۵، رییس جمهور تازه سوگند یاد می کند. 
برای دو ونیم سال آخر  یادشده  در واقع سند 
سناریوی  یک  بایدن،  جو  جمهوری  ریاست 
احتمالی را از وضعیت افغانستان ترسیم کرده 
است تا دیده شود که در پایان حکومت کنونی 
او، آیا افغانستان در حدی از امنیت و ثبات باقی 
خواهد ماند تا هیات حاکم کنونی در تبلیغات 

انتخاباتی از آن بهره ببرد؟
نفوذ رقیبان امریکا در افغانستان نیز یک خطر 
است. در سند یادشده، در مورد ترس از نفوذ 
)به خصوص  افغانستان  در  منطقه  کشورهای 
بایدن  دولت  به  نیز  ایران(  و  روسیه  چین، 
تبصره  در  است.  شده  داده  خاطرجمعی 
منطقه  کشورهای  که  نوشته اند  سوم،  شماره 
بر مدیریت خطر و جلوگیری از سرریز شدن 
مشکالت افغانستان به خاک آن کشورها تمرکز 
خواهند کرد. »مشکالت کار با طالبان احتماالً 
باعث خواهد شد تا بازیگران منطقه دخالت شان 
را در افغانستان به  حداقل برسانند« و به این 
داخل  در  مشکالت  که  کرد  خواهند  اکتفا 
افغانستان محدود بماند و کشورهای منطقه را 

متاثر نسازد.
براساس ارزیابی شورای امنیت ایاالت متحده، 
خاک  از  تروریستی  تهدید   ،۲۰۲۵ سال  تا 
نخواهد  جدی  چندان  جهان  برای  افغانستان 
بود. بازیگر اصلی تروریسم بین المللی در خاک 
به  بود که  داعش خراسان خواهد  افغانستان، 
نقل از سند مذکور شدیدترین خطر را متوجه 
منطقه خواهد ساخت، با طالبان خواهد جنگید 
و اگر فرصت یابد، غرب را نیز تهدید خواهد 
توانایی  به  امریکا  می رسد  نظر  به  اما،  کرد. 
طالبان در مهار داعش در کوتاه مدت باور دارد 
نیز  طالبان همکاری  گروه  با  کار  این  برای  و 
امریکا،  از چشم  تهدید جدی تر،  خواهد کرد. 
القاعده است که به نقل از سند ارزیابی مذکور 
از رسیدن به مقامی که غرب را تهدید کند، 
فاصله زیاد دارد و باید سال ها صرف استخدام 
و تربیت نیروهایش کند. اگر خود امریکایی ها 
رشد این سازمان ها را به کمک طالبان نظارت 
کنند و نگذارند به تهدید غرب بدل شود، خوب، 
در غیر آن چگونه می توان بین داعش و القاعده 
و نیز القاعده و طالبان می توان چنین تفکیکی 
اگر  که  کرد  حکم  می توان  چطور  شد؟  قایل 
داعش در دو سال آینده به تهدید جدی برای 
منطقه بدل خواهد شد و برای حمله به غرب 
به چنان  القاعده  چرا  کرد،  تالش خواهد  نیز 
جایگاهی نرسد؟ مهم تر از آن چرا بین حمالت 
داعش و القاعده تفکیک قایل شد؟ اگر خطر 
حمالت داعش به غرب تا سال ۲۰۲۵ محتمل 
به  نظر می رسد و از تبدیل شدن آن به خطر 
منطقه ای اطمینان وجود دارد، چگونه می توان 
تروریستان  زیادی  حد  تا  طالبان  که  گفت 
بین المللی را مهار خواهند کرد؟ سیاست مداران 
متاسفانه اگر الزم ببینند، فاکت ها و اتفاقات را 
با توجه به منافع جناحی خود تعبیر می کنند. 
در ارزیابی شورای امنیت ملی امریکا نیز آشکارا 
افغانستان  اوضاع  و  تمایل دیده می شود،  این 
می کند،  ایجاب  امریکا  منافع  که  به نحوی  را 

پیش بینی کرده است.

»امنیت«  سرکوب،  با  و  بست  خواهد  کار  به  
طالبان  برای  که  چرا  کرد؛  خواهد  تامین  را 
اعمال »حاکمیت مذهبی بر ساختن حکومت 
مدرن« اولویت دارد. در آن سند نوشته شده 
است که طالبان بخش هایی از ساکنان کشور 
و  حقوق  از  واقع  در  و  می رانند  حاشیه  به  را 
امتیازات شهروندی محروم می کنند، اما با این 
در  کرد.  خواهند  حفظ  را  خود  انسجام   حال 
و  ناگزیر  طالبان شری  یادشده  در سند  واقع 
به  تصویر کشیده شده است که  همان چیزی 
مقام های امریکایی از سال ها قبل برای توجیه 
مذاکرات و اکنون توجیه حمایت های خود به 
خورد مردم آن کشور و جامعه جهانی می دهند. 
از نظر شورای امنیت ملی امریکا، طالبان فاجعه 
بشری را بر مردم افغانستان تحمیل می کنند، 
اما در صورتی که جامعه جهانی کم وبیش مواد 
خوراکی و پول کمک کنند، این مشکل کاهش 
خواهد یافت. در عین  حال گروه طالبان مردم 
را سرکوب کرده و از حقوق شهروندی محروم 
می کند، اما در عوض کنترل کشور را به  دست 
خواهد داشت و امنیت را با زور تفنگ و شالق 

تامین خواهد کرد.
این  امریکا  ملی  امنیت  شورای  پیش بینی 
قبلی  حاکمیت  به  نسبت  طالبان  که  است 
خود با جامعه بین الملل بیشتر مراوده خواهد 
نخواهد  در حدی  مراوده  این  داشت، هرچند 
بود که امارت شان به یک عضو نورمال جامعه 
همچنان  طالبان  رژیم  و  گردد  بدل  جهانی 
ماند.«  خواهد  منزوی  بین المللی  جامعه  »در 

صمد پاینده

شورای امنیت ملی امریکا معتقد است که رژیم طالبان برای 
کنترل مردم تاکتیک های خشن به  کار خواهد بست و با سرکوب، 

»امنیت« را تامین خواهد کرد؛ چرا که برای طالبان اعمال 
»حاکمیت مذهبی بر ساختن حکومت مدرن« اولویت دارد. در آن 

سند نوشته شده است که طالبان بخش هایی از ساکنان کشور 
را به حاشیه می رانند و در واقع از حقوق و امتیازات شهروندی 
محروم می کنند، اما با این  حال انسجام خود را حفظ خواهند کرد. 

در واقع در سند یادشده طالبان شری ناگزیر و همان چیزی به 
 تصویر کشیده شده است که مقام های امریکایی از سال ها قبل 
برای توجیه مذاکرات و اکنون توجیه حمایت های خود به خورد 

مردم آن کشور و جامعه جهانی می دهند.
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8صبح، غزنی

یک ونیم سال گذشته  از  بیش  در  طالبان  هرچند 
همواره از تأمین امنیت سرتاسری در کشور سخن 
گفته اند، اما در ماه های پسین در کنار درگیری های 
مسلحانه نیروهای مخالف این گروه در والیت های 
دیگر  و  اختطاف  قتل،  سرقت،  رویدادهای  شمال، 
گزارش شده  والیت ها  بیشتر  در  جنایی  جرم های 
است. غزنی یکی از والیت هایی است که در ماه های 
از جرایم جنایی است.  پسین گواه میزان درشتی 
باشنده گان این والیت طالبان را در تأمین امنیت 
جان و مال خود ناتوان می دانند و از مسووالن محلی 
می خواهند که افراد مسلکی را در پست های امنیتی 

این والیت بگمارند.
تنها در دو هفته  براساس گزارش ها دزدان مسلح 
رسانده  قتل  به  غزنی  در شهر  را  دو جوان  پسین 
آن،  کنار  در  برده اند.  خود  با  را  موترهای شان  و 
غزنی  شهر  حومه های  در  شب هنگام  مسلح  افراد 
با استفاده از اسلحه گرم و سرد، دست به سرقت 
و ره زنی می زنند. باشنده گان شهر غزنی از افزایش 

ضربات چاقو به قتل رسیده بود.«
به  بار  چندین  مقتول  خانواده  که  می افزاید  منبع 
ارگان های امنیتی طالبان مراجعه کرده و خواهان 
شناسایی و مجازات عامالن این رویداد شده  است، 
اما طالبان تاکنون موفق نشده  اند تا افراد دخیل در 
این قضیه را شناسایی کنند . در همین حال، یک 
کرده  تایید  غزنی  والیتی  در شفاخانه  دیگر  منبع 
است که براساس شواهد و نشانه هایی که بر بدن 
فرد مقتول مشاهده می شود، او چند روز پیش از 

پیدا شدن جسدش به قتل رسیده بوده است.
روز  یک  نیز  دیگر  یک جوان  هم، جسد  از سویی 
پس از مفقودی اش از ساحه قلعه خنجر در مربوطات 
حوزه اول امنیتی شهر غزنی پیدا شده است. براساس 
اظهارات گواهان عینی، دزدان نخست او را کشته  و 
سپس موترش را با خود برده اند. نوع موتر او »پاسو« 

بوده و این رویداد در 1۵ جدی رخ داده است.
دو  از  پس  را  داکتر  یک  آدم ربایان  این،  کنار  در 
ماه اسارت کشته و جسدش را به داخل یک چاه 
انداخته اند. یک منبع معتبر در غزنی تایید کرده که 
این داکتر نزدیک به دو ماه پیش از سوی آدم ربایان 
از  او  رباینده گان در بدل رهایی  و  بود  ربوده شده 
او،  سخن  به  بودند.  کرده  تقاضا  پول  خانواده اش 
خانواده  سوی  از  نیز  دالر  هزار   ۳۰ مبلغ  آن که  با 
این داکتر به آدم ربایان پرداخته شده بود، ولی باز 
هم جسد او از داخل یک چاه در ساحه نوآباد، از 
مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر غزنی، به دست 

آمده است.
ره زنی و سرقت منازل از چالش های دیگری است 
که افزایش آن، باشنده گان غزنی را به ستوه آورده 
ساحه  باشنده  مستعار(  )نام  محمد عوض  است. 
حیدرآباد، از مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر غزنی، 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: »نزدیک های 
و چاقو یک  تفنگچه  با  فرد مسلح  بود، چند  شام 
راننده تاکسی نوع پاسو  را در ساحه حیدرآباد، در 
پیش چشمم لت و کوب و تهدید کردند و موترش را 
با خود بردند.« منبع افزود که این رویداد در تاریخ 

جرم های جنایی در این والیت ابراز نگرانی کرده و 
طالبان را در تأمین امنیت مردم به کوتاهی متهم 

می کنند.
هفته  دو  در  که  می گویند  غزنی  در  محلی  منابع 
دزدی   و  ره زنی  موتر،  سرقت  رویدادهای  گذشته 
مسلحانه به شدت افزایش یافته است. منابع توضیح 
می دهند که در جریان دو هفته گذشته افراد مسلح 
دست کم دو عراده موتر تاکسی شهری را ربوده و 
صاحب این موترها را پس از لت وکوب آزاد کرده اند.

در  را  دیگر ی  جوان  دو  اما  مسلح  ره زنان  این 
رویدادهای مشابه و جداگانه به قتل رسانده اند. یک 
منبع در غزنی که نخواست نامش در این گزارش 
درج شود، به نقل از اعضای خانواده یکی از قربانیان 
می گوید:  ۸صبح  روزنامه  به  مسلحانه  سرقت های 
»امیداهلل جوان ۲۳ ساله بود که به تاریخ ۶ جدی 
با موترش الدرک شد و خانواده اش  از شهر غزنی 
را  ارگان های طالبان در شهر غزنی  تمام  پنج روز 
بعد  باالخره  کردند.  عریضه  و  کردند  جست وجو 
به  الغری  دشت  ساحه  از  را  روز جسدش  پنج  از 
با  فجیع  به گونه  بسیار  که  دادند  انتقال  شفاخانه 

طالبان توان بازداشت مجرمان را ندارند

و  طالبان  درون گروهی  اختالف های  ماجرای 
افزایش فعالیت های تروریستی

اختالف های  که  نظرند  این  به  شهروندان  از  شماری 
فعالیت های  تشدید  باعث  طالبان  درون گروهی 
تروریستی شده است. از نظر آنان چند دسته گی این 
گروه و سیاست های حذف گرایانه آنان در تمام سطوح 
به ویژه در مقابل زنان، بستر انزوای افغانستان را در نظام 
بین الملل فراهم ساخته است. برخی از تحلیل گران به 
این باورند که حمله هایی از این دست که بیشتر مواضع 
کشاندن  چالش  به  می دهد،  قرار  هدف  را  چینی ها 
که  متعقدند  آنان  است.  منطقه  کشورهای  و  چین 
روابط  طالبان  با  که  کشورهایی  به  حمله کننده گان 
برقرار  روابط  گروه  این  با  که  می رسانند  پیام  دارند، 
نکنند. یک مقام امنیتی سابق که نمی خواهد نامش 
روزنامه  با  صحبت  در  شود،  ذکر  گزارش  این  در 
خوش بینی هایی  تمام  با  »طالب ها  می گوید:  ۸صبح 
بیاورند و  که دوستان شان داشتند، نتوانستند امنیت 
توانایی مدیریت و هم زیستی مسالمت آمیز با منطقه 
می گذرانند  روز  این ها  با  هم  کشورها  ندارند.  نیز  را 
از  طالبان  با  مخالف شان  گروه های  که  می دانند  و 
افغانستان  یک سرچشمه تغذیه می شوند و عماًل در 
بهشت  فعاًل  افغانستان  می برند.  به  سر  مصونیت  در 

تروریست  ها است. دیر یا زود دامن همه را می گیرد.«
مخالف  گروه های  سابق،  امنیتی  مقام  این  نظر  از 

یک  از  داعش  و  »طالب  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با 
بردن  بین  از  دو  هر  مفکوره  و  می گیرند  الهام  منبع 
انسانیت، انفجار و انتحاری است. باید وقت خود را بر 
سر اختالف های داخلی آن ها مصرف نکنیم. اگر کاری 
می توانیم، باید انجام بدهیم، در غیر آن، این قصه ها 

وقت ضایع کردن است.«

انتحاری در ساحه مصون و دیپلماتیک طالبان
منابع به روزنامه ۸صبح می گویند دروازه ای که مورد 
حمله قرار گرفته، زیر تدابیر شدید امنیتی قرار داشته 
طی  برای  که  مراجعانی  منابع،  این  گفته  به  است. 
تالشی  با  وزارت می روند،  این  به  اسناد خود  مراحل 
این  آنان در  بدهد  اسنادی که نشان  بدنی و داشتن 
وزارت کار دارند، اجازه حضور می یابند. منبع می افزاید: 
»از چند روز پیش از انفجار تدابیر خیلی شدید بود؛ 
حال  همین  در  نمی دادند.«  اجازه  را  مراجعان  حتا 
شماری از شهروندان طالبان را متهم به دست داشتن 
در این رویداد می کنند و می گویند که این حمله در 

تبانی با افرادی از میان این گروه صورت گرفته است.

طالبان از انتحار تا نکوهش
بیشتر حمله های  گذشته،  دهه  دو  از  بیش  در طول 
شهروند  صدها  شدن  کشته  به  منجر  که  تروریستی 
کشور به شمول کودکان، مریضان، زنان و غیرنظامیان 
این  گرفت . سخنگویان  طالبان صورت  از سوی  شد، 
گروه همواره پس از انجام حمله های خونین و مرگ بار 
مسوولیت آن را بر عهده می گرفتند. این گروه در ۲۰ 
آموزشگاه ها،  در  را  انتحاری  حمله های  گذشته  سال 

ورزشگاه ها، عبادت گاه ها، شفاخانه ها و سایر مکان های 
عمومی انجام داد که جان هزاران تن را گرفت . آنان 
توصیف  »استشهادی«  را  مرگ بار  حمله های  این 
را  انتحاری  حمالت  گروه  این  اما  اکنون  می کردند، 
نکوهش می کند و »جنایت ضد بشری و ضد اسالمی« 

می خواند. 
نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، 
در توییتی حمله انتحاری بر کارمندان وزارت خارجه 
زیر حاکمیت این گروه را »جنایت ضد بشری و ضد 
اسالمی« خوانده و تاکید کرده است: »دشمن زبون در 
اوج پستی و دونی قرار داشته و به هیچ ارزش انسانی 

و اسالمی باور ندارد.«

مراسم دعا خوانی آنالین
جمعی از دیپلمات ها و کارمندان برحال و سابق وزارت 
دعاخوانی  مراسم  مختلف  کشورهای  از  خارجه  امور 
جدی،   ۲۳ جمعه،  روز  آنان  کرده اند.  برگزار  آنالین 
ساعت ۳:۳۰ پس از ظهر به وقت کابل در یک نشست 
بیانیه مشترکی صادر  و  اشتراک  مراسم  این  مجازی 
کردند. آنان در این بیانیه، طالبان را گروه »غاصب و 

دهشت افگن« خوانده  اند. 
با این حال، شماری از شهروندان می گویند که در هر 
نظام و تحول قربانی اصلی مردم افغانستان هستند. به 
گفته آنان، در طول بیست سال گذشته نیز بیشترین 
شکل  غیرنظامیان  را  تروریستی  رویدادهای  قربانی 
می دادند و اکنون نیز قربانیان کسانی اند که هیچ ربطی 
به طالبان ندارند، اما قربانی تروریسم و هراس افگنی 

می شوند.

صفوف  در  قباًل  که  اویغور(  )جنگ جویان  چینی 
تروریستی  گروه  ده ها  با  اکنون  داشتند،  قرار  طالبان 
دیگر در حال صف آرایی برای حمله بر اهداف چینی 
و سایر کشورهای منطقه اند. به باور او، افغانستان هم 
اکنون به سیاه چاله امنیتی تبدیل شده و در صورتی 
که اقدام صورت نگیرد، طالبان افغانستان را »میدان 
او  گفته  به  داد.  قرار خواهند  تروریستی«  رقابت های 
»داعش از زمان تسلط طالبان تاکنون چندین حمله 
مرگ بار انجام داده است که طالبان هیچ کدام آن ها را 
نخواسته اند مهار کنند؛ چون در  یا  نتوانسته اند  مهار 
تروریست های  با  دیگری  گروه  طالبان چندین  درون 

منطقه ای و بین المللی در تعامل  و هم سو می باشند.«
و  روزنامه نگاران  از  شماری  که  است  حالی  در  این 
شهروندان کشور، اختالف های درون  گروهی طالبان را 
افسانه ای برای انحراف اذهان عامه می خوانند و تاکید 
افسانه شوند.  این  درگیر  رسانه ها  نباید  که  می ورزند 
روزنامه  امتیاز  صاحب  و  روزنامه نگار  سهیل،  سنجر 
رسانه های  »برخی  است:  نگاشته  توییتی  در  ۸صبح، 
به  و  ندانم کاری  روی  از  گاهی  افغانستان،  تبعیدی 
نشر  را  طالبان  از  اظهاراتی  محتوا،  کمبود  خاطر 
می کنند که به زعم خودشان، اختالف نظر در داخل 
این گروه را بازتاب می دهد. طالب، طالب است؛ میانه رو 

و افراطی اش هر دو یکی است.«
محب اهلل مدقق، یکی از شهروندان کشور، در صحبت 

1۳ جدی به وقوع پیوسته است.
از  شهاده،  قلعه  ساحه  باشنده گان  سویی  هم،  از 
مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر غزنی، از افزایش 
ره زنی های مسلحانه در این منطقه شکایت دارند. به 
ناشناس شب هنگام دست  افراد مسلح  آنان،  گفته 
مصطفا،  می زنند.  مردم  اجناس شخصی  غارت  به 
دکان  غزنی  شهر  در  که  است  ساله   ۳1 جوان 
خوراکه فروشی دارد. او باری در نزدیکی خانه اش با 

دزدان مواجه شده است.
و  خواندم  بازار  در  را  شام  »نماز  می گوید:  مصطفا 
طرف خانه حرکت کردم. تا اده موتر رسیدم و به 
شد.  شام   ۷:۰۰ تقریباً  ساعت  آمدم،  شهاده  قلعه 
را  راهم  نفر  سه  رفتم،  پیش  کمی  کوچه  داخل 
 گرفتند. یکی تفنگچه داشت و یکی چاقو را کشید. 
گفتند بکش هر چه داری، صدایت را هم بیرون نکو. 
مجبور شدم دو تا موبایل و 1۵هزار افغانی که در 
جیب داشتم را برای شان دادم. جیب هایم را تالشی 
کردند و چند مشت و لگد زدند. دهن و دست هایم 
را بسته کردند و رفتند. بسیار به سختی خودم را به 

خانه رساندم.«
با این حال، باشنده گان غزنی به این باورند که نبود 
غیرفعال  طالبان،  نیروهای  میان  الزم  هماهنگی 
شهری،  کمربندهای  و  امنیتی  پاسگاه های  بودن 
گماشتن افراد غیرمسلکی در بست های مهم دولتی 
و امنیتی، بیکاری و نبود منابع درآمدزا برای مردم، 
این  افزایش رویداد های جنایی در  از دالیل عمده 

والیت است.
گفتنی است که با وجود افزایش نگرانی باشنده گان 
طالبان  جنایی،  رویدادهای  افزایش  پی  در  غزنی 
دست  روی  خاصی  اقدام  مورد  این  در  تاکنون 
بازداشت عامالن  و  نگرفته و در قسمت شناسایی 
این رویدادها، عاجز بوده اند. این در حالی است که 
سخنگویان رسمی طالبان همواره از تأمین امنیت 
سرتاسری در افغانستان سخن می گویند و کاهش 
رویدادهای جنایی را یکی از دستاوردهای رژیم خود 

عنوان می کنند.
در  نیز  کشور  دیگر  والیت های  بلکه  غزنی،  نه تنها 
سرقت های  افزایش  گواه  گذشته  ماه  سه   - دو 
مسلحانه و جرایم جنایی بوده اند. طالبان در شماری 
از والیت ها از جمله غور با لباس طالبان دست به 
ره زنی می زنند. جنگ جویان گروه طالبان که برای 
امنیت شهرها گماشته شده اند، در قسمت  تامین 

تأمین امنیت ناتوان به نظر می رسند.

افزایش ناامنی  در غزنی؛

منابع محلی در غزنی می گویند که در دو هفته گذشته رویدادهای سرقت موتر، ره زنی و دزدی  مسلحانه به شدت افزایش یافته 
است. منابع توضیح می دهند که در جریان دو هفته گذشته افراد مسلح دست کم دو عراده موتر تاکسی شهری را ربوده و صاحب 

این موترها را پس از لت وکوب آزاد کرده اند.

حمله بر کارمندان...
از صفحه 3
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آن چه در رسانه ها درز می کند، 
بخش اندکی از ماجرای شرم آور 

و غیرانسانی است که در زیر 
پست جامعه و خصوصاً در 

روستاها و مناطق حومه شهر 
جریان دارد. جنگ جویان طالبان 

همچون زامبی های بی همه چیز 
به خانه های مردم هجوم برده و 
به زنان و دختران جوان تجاوز 

می کنند.

این در حالی است که طالبان پس از تصرف کشور محدودیت های زیادی بر فعالیت های 
اجتماعی شهروندان وضع کرده اند. منع سازوسرود و وضع محدودیت بر لباس های تنگ 

با رنگ های شوخ در محافل شادمانی، محدودیت بر تراشیدن ریش و اصالح موی طبق 
مدل های غربی از محدودیت این گروه بر شهروندان است.

ناخوش آیند بپدارند. شماری از مالکان سلمانی ها در 
هرات می گویند که پس از وضع محدودیت های طالبان 
بر شغل پیرایش، درآمد آنان بیش از ۵۰ درصد کاهش 
یافته و جنگ جویان طالبان آنان را تحقیر می کنند و 

شغل آنان را خالف شریعت می دانند. 
جاده  در  سلمانی ها  از  یکی  مالک  احمد شعیب، 
روزنامه  با  در صحبت  او  است.  هرات  شهر  مخابرات 
۸صبح می گوید که از یک ونیم سال به این سو سودی 
در کاروبارش باقی نمانده است. این سلمان می افزاید: 
نصف  اما حاال  بود،  ما خوب  کاروبار  بود،  که  »سابق 
شده و هیچ مزه در کار سلمانی نیست.« احمد شعیب 
توضیح می دهد که تا پیش از آمدن طالبان به قدرت، 
از آراستن موی و ریش هر مشتری دست کم ۲۵۰ یا 
۳۰۰ افغانی مزد به دست می آورد، اما حاال مشتریانش 

حاضر نمی شوند بیش از 1۵۰ افغانی بپردازند. 
کاهش زرق و برق محافل عروسی عامل دیگری است 
بزرگی  درصدی  و  داده  کاهش  را  سلمانی ها  کار  که 
احمد شعیب  است.  کاسته  پیرایش گران  درآمد  از 
به ویژه  جمهوریت  زمان  در  که  می سازد  خاطرنشان 
مشتریان  شادمانی  محافل  دیگر  و  عروسی  هنگام 

خواست های شخصی افراد مداخله نکنند. 
از تصرف کشور  است که طالبان پس  این در حالی 
اجتماعی  فعالیت های  بر  زیادی  محدودیت های 
وضع  و  سازوسرود  منع  کرده اند.  وضع  شهروندان 
در  شوخ  رنگ های  با  تنگ  لباس های  بر  محدودیت 
محافل شادمانی، محدودیت بر تراشیدن ریش و اصالح 
موی طبق مدل های غربی از محدودیت این گروه بر 
شهروندان است. این گروه همچنان کارمندان اداره های 
دولتی را تهدید کرده اند که در صورت نداشتن ریش و 
نپوشیدن کاله یا لنگی، از وظیفه برکنار خواهند شد. 

طالبان وضع محدودیت بر سلمانی ها را جنبه دینی 
نباید  پیرایشگران  که  می دهند  توضیح  و  می دهند 
غربی  مدل های  به  مو  و  ریش  آراستن  در  را  جوانان 
به  شهروندان  بر  طالبان  محدودیت  برسانند.  یاری 
اندازه ای جدی است که این گروه به تازه گی هفت تن 
از باشنده گان والیت بامیان را به دلیل نداشتن ریش 

دراز بازداشت کرده اند. 
یک منبع روز دوشنبه، 19 جدی، به روزنامه ۸صبح 
ریاست  کارمندان  بازداشت شده  افراد  که  است  گفته 
صحت  عامه طالبان بوده اند. منبع افزوده است که این 
افراد از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر 
طالبان بازداشت شده اند. طبق اطالعات او، محتسبان 
امر به معروف به  دنبال بازداشت این افراد، به کارمندان 
دیگر اداره های دولتی زیر اداره این گروه نیز هشدار 
نگذارند،  ریش  آنان  دستور  مطابق  اگر  که  داده اند 

بازداشت خواهند شد.

بر کشور،  تسلط طالبان  از  با گذشت یک ونیم سال 
دور  حکومت داری  وحشت  و  ترس  دلهره،  نگرانی، 
نخست این گروه بار دیگر در دل شهروندان زنده شده 
است. بر اساس بررسی وضعیت موجود، فاتحه موسیقی 
خوانده شده، محافل شادی زرق و برق گذشته را ندارد 
خود  آراستن  از  آهسته آهسته  کشور  جوان  طبقه  و 
طبق مدل های رایج جامعه به سوی گذاشتن ریش 
محدودیت  کرده اند.  رجوع  لنگی  و  کاله  پوشیدن  و 
شهروندان  دولتی،  اداره های  کارمندان  بر  طالبان 
بر جای  منفی  تأثیرات  کسبه کاران  و  زنان  به ویژه 
گذاشته است. در این میان یکی از محدویت های بارز 
طالبان تعیین تکلیف برای سلمانی ها است. محتسبان 
اداره امر به معروف این گروه بارها به صورت شفاهی 
به سلمان ها هشدار داده اند تا از اصالح موها به گفته 
ریش  تراشیدن  و  غربی«  »مدل های  خودشان طبق 

خودداری کنند.
این محدودیت طالبان سبب شده که درآمد سلمانی ها 
در کشور کاهش یابد و سلمان ها شغل خود را به شدت 

اکنون  او می آمدند،  به سلمانی  پیرایش  برای  زیادی 
در  آراستن خود  بدون  محافل  اشتراک کننده گان  اما 
عروسی  یک  »قباًل  می کنند:  اشتراک  شادی  محافل 
محفل  در  اشتراک  خاطر  به  نفر   ۳۰ یا   ۲۰ می شد، 
به سلمانی ها می آمدند، اما حاال هیچ کسی نمی آید و 

بدون سلمانی به عروسی می روند.« 
از  نیز  او  است.  هرات  در  دیگری  سلمان  جمشید، 
شکایت  گذشته  سال  یک ونیم  در  درآمدش  کاهش 
دارد، اما آن چه او را بیشتر می رنجاند، محدودیت های 
طالبان است که باالی او و هم مسلکانش تاثیر منفی 
به دلیل  باری  پیرایشگر که  این  بر جا گذاشته است. 
شغلش از سوی طالبان تحقیر و حتا زندانی شده است، 
بدون  و  دکانم  داخل  آمدند  طالب  »چند  می گوید: 
کردن عکس ها  پاره  به  بگویند، شروع  این که چیزی 
کردند. وقتی برای شان گفتم پاره نکنید، خودم تمام 
عکس ها را دور می کنم، باالی طالبان بسیار بد رفت 
و مرا تحقیر کردند.« جمشید اضافه می کند: »من را 
انداختند. یک شبانه روز  به داخل یک کانتینر  بردند 

بندی بودم تا خودشان دوباره آزادم کردند.«
نه تنها جمشید، بل شمار زیادی از سلمان های شهر 
از جمله  به دالیل مختلف  دیگر  و والیت های  هرات 
و  غربی  مدل های  به  موی  اصالح  ریش،  تراشیدن 
افراد  سوی  از  دکان های شان  در  عکس   موجودیت 
زندانی  کوتاهی  مدت  برای  و  تحقیر  توهین،  طالبان 
آزادی  به  تا  می خواهند  طالبان  از  آنان  شده اند. 
شهروندان و کسبه کاران احترام قایل شوند و در چنین 

هرچند ما در عصر رسانه و اطالعات زنده گی می کنیم، اما 
بخش بزرگی از اتفاقات ناگوار و زننده ای که در شهرهای 
روستاهای افغانستان اتفاق می افتد، از چشم رسانه ها و 
جامعه پوشیده است. عدم دسترسی به رسانه ها، وجود 
وحشت مضاعف در زنده گی اجتماعی، ننگ و عار سنتی 
و کودهای فرهنگی در روستاها و مناطقی که سطح سواد 
و آگاهی و رسانه در آن کمتر است، از عوامل برجسته ای 
است که بخشی از اتفاقات ناگوار و ضد انسانی در روستاها 
پوشیده باقی بماند و کسانی که مورد ظلم و تجاوز قرار 
گرفته اند، لب به سخن نگشایند. یکی از این موارد که بعد 
از حضور طالبان گراف آن باال رفته و مردم از آن بابت 
توسط  جنسی  تجاوزهای  افزایش  دارند،  عمیق  نگرانی 

در روستاها و مناطق حومه شهر جریان دارد.  خصوصاً 
به  جنگ جویان طالبان همچون زامبی های بی همه چیز 
و دختران جوان  زنان  به  و  برده  خانه های مردم هجوم 
به  یک  سو  از  روستاها  در  محل  مردم  می کنند.  تجاوز 
رسانه های دسترسی ندارند و از سوی دیگر توسط طالبان 
تهدید می شوند که از بخش و نشر آن خودداری کنند. 
سال   ۳۰ زیر  طالبان  جنگ جویان  اکثریت  به  قریب 
از  اکثریت شان مجرد هستند. آن ها همه  و  سن داشته 
مدارس دینی در پاکستان و افغانستان به چرخه نظامی 
طالبان محلق شده و هیچ وقت زن و زنده گی و آزادی را 
ندیده اند. حاال که این گروه لگام قدرت را به دست گرفته، 
و  دوخته  مردم  جوان  دختران  به  جنگ جویانش چشم 
بازداشت های  و  جنسی  تجاوزهای  اجباری،  نکاح  با 
خودسرانه زنان و ختران را با خطر جدی مواجه کرده اند. 
فرهنگ حاکم در روستاها تحت عنوان ننگ و عار نیز 
جنایتی  است؛  کرده  طالبان سهل  برای  را  جنایت  این 
کمتر  حتا  و  جوان اند  زنان  و  دختران  آن  قربانی  که 
کسی از وقوع چنین جنایت های شرم آور خبر می شود. 
حتا  و  ترسیده اند  مردم  که  می گویند  محلی  منابع 
دختران خرد سال خود را از ترس طالبان وادار به ازدواج 
می کنند تا از تجاوز جنگ جویان طالبان در امان باشند. 

از  آن عده  برای  مجازات  و  توبیخ  هیچ  دیگر  سوی  از 
جنگ جویانی که متهم به تجاوز هستند، وجود ندارد. در 
نظام اندیوال بازی طالب و قوماندان ساالری این گروه هر 
فرماندهی از جنگ جویان خود حمایت می کند، هرچند 
باشد. در چنین  نیز شده  مرتکب جرم  و  جنایت کرده 
شود،  مجازات  و  توبیخ  ظالم  این که  جای  به  وضعیتی، 
مظلوم مورد بازپرس قرار گرفته و از وی خواسته می شود 
که در برابر ظلمی که به او رفته است، سکوت کند. در 
حاکمیت نامشروع و غیر انسانی طالب زنده گی به چنین 
شیوه جریان دارد. این جا تنها طالب با میل تفنگش حرف 
می زند و دیگران حق اعتراض، حتا به خاطر ظلمی که به 

آن ها رفته است را ندارند. 
سرزمین  به  طالب  سیاه  سایه  زیر  افغانستان  اکنون 
امان  تبدیل شده است که هیچ کس در  تجاوز و غارت 
نیست. ترس و لرز همچون آکسیجن پیوسته در میان 
مردم وجود دارد. اصلی ترین قربانی این وضعیت آشفته 
و سمی زنان افغانستان هستند که هیچ چاره ای ندارند 
و طالبان تیغ زهرآگین خود را از هر طرف بر پیکر آن ها 
فرو کرده اند. خانواده ها نگران  اند و حتا شماری با فروختن 
همه دار و ندارشان به کشورهای همسایه از جمله ایران 
مهاجرت کرده اند. حلیمه یک مهاجر افغانستانی که در 
زنده گی  دخترش  چهار  با  ایران  کرج  والیت  مهرشهر 
می کند، از ترس تجاوز جنسی و نکاح اجباری دخترانش 
از افغانستان فرار کرده است. نه تنها حلیمه، بلکه هزاران 
تن دیگر به چنین شیوه ای از افغانستان بیرون شده اند 
تا ناموس و حرمت شان در امان باشد. گروه طالبان یک 
به هیچ چیزی  گروه بی بند وبار و بی قانون است. طالبان 
حتا ایدیولوژی خشن مذهبی خود باور ندارند و شریعت 
را برای دیگران می خواهند. در افغانستان زیر حاکمیت 
طالبان زن و مرد امنیت ندارد و ناموس مردم در معرض 
تجاوز و خطر است. افغانستان تحت حاکمیت طالب از 
هر روزنه ای یک بن بست است که باید از آن بگذریم؛ حتا 

اگر سخت باشد.

فرماندهان و جنگ جویان این گروه در روستاها و حومه 
از  دور  و  پوشیده  آن  از  بزرگی  بخش  که  است  شهرها 

چشم مردم و رسانه ها مانده است.
که جنگ جویان  دادند  گزارش  رسانه ها  گذشته  ماه  در 
طالبان در والیت سمنگان بر دو دختِر یک خانواده بسیار 
فقیر شب هنگام تجاوز کرده، از آن ها عکس و فلم گرفته و 
بعد سر آن ها را بریده اند. هرچند طالبان تالش کردند این 
خبر به رسانه ها درز نکند، اما مردم محل اعتراض کردند 
می گویند  محل  باشنده های  رسید.  رسانه ها  به  خبر  و 
بازداشت و آن ها  را  از بزرگان روستا  که طالبان دو تن 
در  طالبان  همین طور جنگ جویان  کرده اند.  را شکنجه 
والیت های غور، بلخ، کابل، پنجشیر و هرات بر دختران 
از  غیر  به  جنسی  تجاوز  کرده اند.  جنسی  تجاوز  جوان 
ازدواج های اجباری با جنگ جویان طالب است که خود 
یک مساله جدی و چالش اساسی در برابر جامعه و مردم 
طالب  یک جنگ جوی  با  نمی خواهند  که  است  زنان  و 
ازدواج کنند. همین نخواستن ها و دست  رد زدن ها است 
که مالها را بر این واداشته تا از طریق منبر و محراب 
تا  ارایه کنند  روایت های دینی  با  موعظه های شورانگیز 
زنان حاضر شوند با جنگ جویان طالب ازدواج کنند. یک 
مال در فاریاب از منبر پیامبر اسالم به مردم  گفته است 
که یا »زن مال شوید، یا گاو مال«. این یک جوک شرم آور 
رسانه های  در  فایلش  که  است  واقعی   خبری  نیست، 

اجتماعی دست به دست می شود.
آن چه در رسانه ها درز می کند، بخش اندکی از ماجرای 
و  جامعه  پست  زیر  در  که  است  غیرانسانی  و  شرم آور 

8صبح، هرات

آسو

ناموس مردم در امان نیست

آن چه سلمان ها تجربه می کنند
از کاهش درآمد تا تحقیر شدن از سوی طالبان؛

طالبان و تجاوز های جنسی؛
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بازگشت دوباره طالبان به قدرت، حقوق اولیه زنان را 
سلب کرده است. این گروه پس از تسلط بر افغانستان 
زنان  فراگیر،  و ممنوعیت های  اعمال محدودیت ها  با 
را از اجتماع حذف و مقررات سخت گیرانه ای را علیه 
آنان وضع کرده اند. براساس معیارهای دیده بان حقوق 
ارزش های  با  کامل  تضاد  در  محدودیت ها  این  بشر، 
حقوق بشری و واقعیت های کنونی جامعه افغانستان 
است. زنان پس از سقوط نظام جمهوری به گونه کامل 
از همه حوزه های زنده گی جمعی، تحصیلی و شغلی 
حذف و اعتراض های شان به شدت سرکوب شده است. 
دیده بان حقوق بشر به تازه گی گزارش ساالنه اش را از 
نشر  افغانستان  در  طالبان  رژیم  زیر  جاری  وضعیت 
کرده است. در این گزارش از سلب حقوق اولیه زنان و 
سرکوب اعتراض های آنان تذکره رفته و گفته شده که 
این رفتار طالبان بحران انسانی را در افغانستان شدت 
بخشیده و این گروه با نقض حقوق بشری، این کشور 

را در انزوای جهانی قرار داده است. 
دیده بان حقوق بشر روز پنج شنبه، ۲۳ جدی، گزارش 
ساالنه اش )۲۰۲۳( را نشر کرده است. در این گزارش 
قدرت،  به  بازگشت  از  پس  طالبان  که  است  آمده 
به طور گسترده سیاست ها و قوانینی را وضع کرده اند 
را  آنان  اعتراض های  اولیه زنان را سلب و  که حقوق 
دیده بان  گزارش  این  براساس  است.  کرده  سرکوب 
نادرست  سیاست های  اجرای  با  طالبان  بشر،  حقوق 
بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان را تشدید کرده 
و بی توجهی آشکار آنان به حقوق بشر، منجر به انزوای 

بیشتر این گروه در سطح جهان شده است.
در  بشر،  حقوق  دیده بان  پژوهشگر  عباسی،  فرشته 
این گزارش آورده است: »طالبان بیشتر از رسیده گی 
به بحران اقتصادی و انسانی افغانستان به آزارواذیت 
زنان و زندانی کردن خبرنگاران عالقه مند هستند.« او 
تاکید کرده است: »طالبان باید به تعهدات خود مطابق 
حقوق بین الملل عمل کنند و به زنان و دختران اجازه 

بدهند تا آزادانه تحصیل، کار و رفت وآمد کنند.«
بازداشت  از  خود  گزارش  در  بشر  حقوق  دیده بان 
امنیتی،  پیشین  نیروهای  شدن  ناپدید  خبرنگاران، 
سرکوب  طالبان،  مخالف  نیروهای  ضرب وشتم 
علیه  مقررات دست وپاگیر  و وضع  زنان  اعتراض های 
بارز  را نقض  یاد کرده و آن  این گروه  از سوی  زنان 
تعهدات این گروه به جامعه بین المللی و نقض گسترده 

حقوق بشر خوانده است. 

نقض حقوق زنان و دختران
که  است  گفته  گزارش  این  در  بشر  حقوق  دیده بان 
طالبان با برگشت به قدرت، سیاست ها و مقرراتی را 
اعمال کرده اند که به طور گسترده زنان و دختران را 
از حقوق اساسی از جمله حق بیان، گشت وگذار، کار 
و تحصیل بازداشته است. در گزارش دیده بان حقوق 
بشر آمده است که رهبری طالبان که از مردان تشکیل 
شده ، به زنان در هیچ سطحی اجازه فعالیت نداده  و با 
اجرای قوانین سخت گیرانه، زنان را ملزم به پوشاندن 
تصویری  رسانه های  و  عمومی  فضای  در  چهره شان 
ساخته و گفته  است که در صورت تخلف اعضای مرد 
خانواده زنان مجازات خواهند شد. دیده بان حقوق بشر 
از سرکوب اعتراض های زنان و بازداشت معترضان و 
اعضای خانواده های آن از سوی طالبان نیز ابراز نگرانی 
کرده است. در گزارش آمده است که طالبان برخی از 

معترضان را مورد شکنجه نیز قرار داده اند. 

و جنایات  پیشین  نظامیان  با  نامناسب  برخورد 

جنگی طالبان 
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که طالبان 
نیروهای امنیتی پیشین و کسانی را که گمان می رود 
جنگ جویان و حامیان داعش باشند، اعدام و محاکمه 
صحرایی کرده و شماری از این متهمان ناپدید شده اند. 
 ۲۰۲۲ اپریل  ماه  در  که  شده  افزوده  گزارش  در 
اجسادی  دوام دار  به طور  ننگرهار  والیت  باشنده گان 
را پیدا کرده اند که گمان می رود از بازداشت شده گان 
گروه داعش باشند و از سوی طالبان به گونه مخفیانه 
محلی  ساکنان  طالبان،  جنگ جویان  شده اند.  کشته 
را  خود  مخالف  مسلح  نیروهای  از  حمایت  به  متهم 
زندانی و ضرب وشتم کرده  و در برخی از موارد، این 

زندانیان را اعدام نیز کرده اند.
قتل های  به  دست  طالبان  که  دارد  تاکید  نهاد  این 
مقام های  اجباری  کردن  ناپدید  و  انتقام جویانه 
زده اند.  پیشین  امنیتی  نیروهای  و  سابق  دولتی 
ادعا  که  کرده اند  صحرایی  اعدام  را  افرادی  همچنان 
می کنند اعضای داعش بوده اند. براساس این گزارش 
جنگ جویان طالبان در موارد متعددی در طول سال 
گذشته میالدی، عملیات های نظامی و حمالت شبانه 
را علیه افرادی انجام داده اند که متهم به پناه دادن یا 

حمایت از اعضای داعش بوده اند. 
دیده بان حقوق بشر در این گزارش عالوه می کند: »در 
طول بسیاری از عملیات ها ]جنگ جویان طالبان[ به 
غیرنظامیان تعرض کرده و مردم را بدون روند قانونی 
یا  ناپدید  به زور  بازداشت شده گان  بازداشت کرده اند. 
کشته شده اند. در برخی از موارد سر بریده شده ، در 
برخی والیات طالبان اجسادی را در مناطق عمومی 
انداخته اند یا اجساد را به عنوان هشدار در خیابان ها یا 

چهارراه ها آویزان کرده اند.«
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود از کشف یک گور 
ننگرهار  در  محلی  باشنده گان  سوی  از  دسته جمعی 
از شکنجه  نشانه هایی  که  می گوید  و  کرده  یاد آورده 
به مشاهده  یا کشتار وحشیانه در حداقل ۴۵ جسد 
در  طالبان  که  است  افزوده  نهاد  این  است.  رسیده 
پنجشیر مردمانی را مورد شکنجه قرار داده و مدعی 
حمایت  ملی  مقاومت  جبهه  از  افراد  این  که  شده 

کرده اند.

بحران های اقتصادی و انسانی
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود آورده است که 
بحران انسانی افغانستان در سال ۲۰۲۲ بدتر شده و 
اقتصادی کشور را در  سلطه طالبان فروپاشی مداوم 
قبال داشته است. بربنیاد گزارش این نهاد، در سال 
کشور  جمعیت  درصد   9۰ از  بیش  میالدی  گذشته 
مصونیت غذایی نداشته و ده ها میلیون شهروند مجبور 
روزهای  تحمل  یا  روزانه  غذایی  وعده های  حذف  به 
باعث  مداوم  سوءتغذیه  و  شده اند  بی غذایی  کامل 
مشکالت  و  گرسنه گی  از  ناشی  مرگ ومیر  افزایش 

درازمدت سالمتی در کودکان شده است. 
محدودیت های  که  است  آمده  نهاد  این  گزارش  در 
ایاالت متحده بر بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت 
طالبان این بانک را از ارایه خدمات ضروری بازداشته و 

اقتصاد را در وضعیت فروپاشی قرار داده است. براساس 
این گزارش، ناتوانی های بانک مرکزی افغانستان تحت 
کنترل طالبان باعث بحران نقدینه گی عظیم و پایدار 
و کمبود پول نقد به دالر امریکایی و پول افغانی شده 
و  کسب وکارها  قانونی،  مالی،  فعالیت های  که  است 
عادی  مردم  و  بشردوستانه  سازمان های  فعالیت های 

افغانستان را به شدت محدود کرده است.
دختران  و  زنان  که  است  گفته  بشر  دیده بان حقوق 
به طور نامناسبی تحت تاثیر این بحران قرار گرفته اند و 
با موانع بیشتری برای دست یابی به غذا، مراقبت های 
تاکید  نهاد  این  روبه رو شده اند.  مالی  منابع  و  صحی 
دارد: »سیاست های طالبان که زنان را از اکثر مشاغل 
با مزد منع می کند، وضعیت را بدتر کرده، به ویژه برای 
خانواده هایی که در آن زنان تنها یا اصلی ترین اعضای 
بادرآمد بوده اند. حتا در جایی که طالبان به زنان اجازه 
این که  مانند  ظالمانه  مقررات  دلیل  به  داده اند،  کار 
اعضای مرد خانواده زنان را در رفتن به کار همراهی 
کنند، تقریباً غیرممکن شده است.« دیده بان حقوق 
غذا  برنامه جهانی  »نظرسنجی های  است:  گفته  بشر 
نشان داده که در بیشتر ماه های سال ۲۰۲۲ نزدیک 
به 1۰۰ درصد خانواده ها به سرپرستی زنان غذا کافی 
نداشته و تقریباً همه برای به دست آوردن غذا، دست 
به اقدامات شدید از جمله فروش اقالم حیاتی خانه، 
ارسال فرزندان به کار یا به شوهر دادن دختران جوان 

برای دریافت جهیزیه می زنند.«

حمالت دولت اسالمی والیت خراسان )داعش(
دیده بان حقوق بشر گفته است که داعش مسوولیت 
علیه  را  متعددی  مسلحانه  حمالت  و  بمب گذاری 
هزاره ها در سال ۲۰۲۲ برعهده گرفته که باعث کشته 
و زخمی شدن حداقل ۷۰۰ تن شده است. در گزارش 
این نهاد آمده است: »در 19 اپریل داعش مسوولیت 
برچی  دشت  در  لیسه  یک  بر  انتحاری  بمب گذاری 
را  شیعه نشین  و  هزاره  عمدتاً  منطقه  کابل  غرب  در 
برعهده گرفته که در آن ۲۰ دانش آموز، معلم و کارمند 
بعد در شهر  کشته و زخمی شده اند. داعش دو روز 
مزارشریف حمله بر مسجد سه دکان را برعهده گرفت 
که ۳1 تن کشته و ۸۷ تن دیگر زخمی شده اند. در ۳۰ 
سپتامبر حمله بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل ۵۳ 
دانش آموز کشته و 1۰۰ تن دیگر زخمی شده اند که 

اکثریت قربانیان دختر بوده اند.«
گزارش دیده بان حقوق بشر می افزاید: »ناکامی طالبان 
در تامین امنیت جمعیت های در معرض خطر و ارایه 
بازمانده گان  به  کمک ها  دیگر  و  صحی  کمک های 
حمالت  از  ناشی  آسیب های  متضرر،  خانواده های  و 
ویرانی  از  فراتر  حمالت  این  است.  کرده  تشدید  را 
فوری، صدمات طوالنی مدت شدید را به دنبال داشته، 
نان آوران  از  را  قربانیان  خانواده های  و  بازمانده گان 
خانواده های شان محروم کرده، اغلب بار سنگین تداوی 
را بر آنان تحمیل کرده و دسترسی آنان به زنده گی 

روزمره را محدود کرده است.«

بازداشت خبرنگاران و سرکوب آزادی بیان

دیده بان حقوق بشر گفته است که طالبان در جریان 
سال ۲۰۲۲ میالدی خبرنگاران و افرادی را که از این 
گروه در رسانه های اجتماعی انتقاد کرده اند، بازداشت 

کرده و مورد شکنجه قرار داده اند. 
خود   ۲۰۲۳ سال  گزارش  در  بشر  حقوق  دیده بان 
آورده است: »طالبان سانسور و خشونت گسترده ای را 
علیه رسانه های افغانستان در کابل و والیت ها اعمال 
کرده اند. صدها رسانه ها بسته شده و تخمین می شود 
که ۸۰ درصد از زنان خبرنگار در سراسر افغانستان از 
زمان تسلط در آگست ۲۰۲1 شغل خود را از دست 

داده یا این حرفه را ترک کرده اند.«
براساس گزارش این نهاد »استخبارات طالبان دست به 
تهدید، ارعاب و خشونت علیه رسانه ها زده و مسوول 
مقام های  است.  بوده  خبرنگاران  هدف مند  قتل های 
]طالبان[ رسانه های افغانستان را از پخش برنامه های 
خبری بین المللی از جمله صدای امریکا و بی بی سی 
کرده اند.  منع  اوزبیکی  و  دری  پشتو،  زبان های  به 
پوشش  را  زنان  حقوق  اعتراضات  که  خبرنگارانی 
طالبان  شده اند.  مواجه  خاصی  تعرضات  با  داده اند، 
همچنین وب سایت دو رسانه ]روزنامه ۸صبح و زاویه 

مدیا[ را بسته اند.«
گزارش دیده بان حقوق بشر عالوه می کند: »طالبان 
صدای  کردن  خاموش  برای  مختلفی  روش های  از 
ایجاد  از  کرده اند،  استفاده  افغانستان  در  رسانه ها 
فرستادن  تا  گرفته  محدودکننده  دستورالعمل های 
مقام های استخباراتی برای دیدار با کارکنان رسانه ها 
و اجبار کارکنان رسانه ها به اعتراف به ارتکاب جرم. 
زنان  برای  به ویژه  طالبان  رسانه ای  محدودیت های 
خبرنگار زیان آور بوده است که معموالً مجبور بوده اند 
بیشتر از همتایان مرد خود تالش کنند تا در مواجهه 
با تبعیض جنسیتی و خطرات امنیتی شغل شان را در 

رسانه ها تثبیت کنند.«

محدودیت دسترسی به اطالعات
محدودیت  از  خود  گزارش  در  بشر  حقوق  دیده بان 
در دسترسی به اطالعات در افغانستان  سخن گفته 
به  از والیت ها طالبان  بسیاری  تاکید کرده که در  و 
وسیعی  مورد طیف  در  تا  داده اند  دستور  خبرنگاران 
از موضوعات گزارش ندهند. بربنیاد گزارش این نهاد 
»چندین خبرنگار به دلیل تالش برای تهیه گزارش 
در مورد تظاهرات ضدطالبان، بازداشت های خودسرانه، 
که  موضوعاتی  سایر  و  غذایی  مواد  قیمت  افزایش 
مقام های طالبان آن را بسیار انتقادی می دانند« مورد 

ضرب وشتم قرار گرفته اند.
گسترده  نقض  از  حالی  در  بشر  حقوق  دیده بان 
افغانستان  در  زنان  اولیه  حقوق  سلب  و  بشر  حقوق 
مستمر  به طور  طالبان  گروه  که  می کند  نگرانی  ابراز 
به شکل  را  زنان  حقوق  به ویژه  شهروندان  حقوق 
از  زنان  حاضر  حال  در  است.  کرده   نقض  گسترده 
تمام عرصه های زنده گی جمعی حذف شده و به شکل 
سیستماتیک مورد شکنجه، خشونت و سرکوب قرار 
گرفته اند. گسترش فقر و ممنوعیت های اعمال شده از 
در  زنان  و  دختران  که  شده  سبب  گروه،  این  سوی 
به  تن  و  بگویند  آرزوهای شان سخن  مرگ   از  کشور 
ازدواج های اجباری و زودهنگام بدهند. روزنامه ۸صبح 
در گزارش های متعددی دریافته است که صدها دختر 
پس از دستور ممنوعیت کامل آموزش، تحصیل و کار 

زنان، تن به ازدواج های اجباری و زیر سن داده اند. 
دیده بان حقوق بشر که به تازه گی گزارش خود را در 
مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده، 
 ۷1۲ گزارش  سی وسوم  نسخه  در  که   است  گفته 
صفحه ای سال ۲۰۲۳ خود رویه های حقوق بشر را در 

نزدیک به 1۰۰ کشور جهان بررسی کرده است.

گزارش ساالنه دیده بان حقوق بشر: 

حق زنان سلب و نیروهای امنیتی پیشین محاکمه صحرایی 
شده اند

امین کاوه
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رییس کریکت بورد آسترالیا: حقوق اساسی بشر سیاست نیست
۸صبح، کابل: در پی واکنش   بازیکنان تیم کریکت افغانستان، نیک هاکلی، رییس کریکت بورد آسترالیا، از موضع خود دفاع 

کرده و گفته است: »حقوق اساسی بشر سیاست نیست.« نیک هاکلی روز جمعه، ۲۳ جدی، گفته  است: »این یک وضعیت 
چالش برانگیز و نگران کننده است. ما این تصمیم را به ساده گی نگرفتیم، بلکه به طور گسترده با دولت استرالیا در این مورد 

مشوره کردیم.« هاکلی گفته است: »ما امیدوار بودیم که این سلسله مسابقات را ادامه دهیم و به گونه دوام دار با کریکت بورد 
افغانستان در گفت و گو بودیم.« او افزوده است که به دلیل دستورات اخیر طالبان که سبب بدتر شدن وضعیت حقوق اساسی 

زنان شد، کریکت بورد آسترالیا تصمیم گرفت تا از ادامه بازی  با تیم کریکت افغانستان منصرف شود.
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امریکا از شورای امنیت خواست که برای لغو ممنوعیت  
علیه زنان افغان قطع نامه صادر کند

جمهوری خواهان مجلس نماینده گان امریکا 
تحقیقات خروج این کشور از افغانستان را آغاز کردند

بایدن: 
از توسعه نظامی در جاپان استقبال می کنیم

میزان تبادالت تجاری میان چین و روسیه در سال ۲۰۲۲، 
۱۹۰ میلیارد دالر بوده است

وزارت دفاع روسیه: 
۷۰۰ سرباز و ۳۰۰ سامانه تسلیحاتی اوکراین را نابود کردیم

ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، مدعی 
ویژه  عملیات  یک  در  نیروهای کشورش  که  است  شده 
از ۳۰۰ سامانه  از ۷۰۰ سرباز و بیش  اوکراین بیش  در 
تسلیحاتی اوکراینی را در سه روز گذشته منهدم کرده اند.

او روز جمعه، 1۳ جنوری، گزارش داد که نیروهای روسی 
شامگاه  را  سولدار  استراتژیک  منطقه  عملیات  این  در 
روز گذشته از دست ارتش اوکراین به گونه کامل تصرف 

کرده اند.
که  می کند  فراهم  را  امکان  این  سولدار  او،  گفته  به 
مسیرهای تدارکاتی نیروهای اوکراینی در آرتیوموفسک 
واقع در جنوب غربی قطع و متعاقباً شهر مسدود شود و 

ارتش اوکراین در آن جا به دام بیفتد.
تصرف  که  افزوده  کوناشنکوف  تاس،  گزارش  بر اساس 
با حمالت مداوم هوایی،  نیروهای روسی  سولدار توسط 
اوکراین محقق  ارتش  مواضع  بر  توپ خانه ای  و  موشکی 

شد.
در  که  است  مدعی شده  روسیه  دفاع  وزارت  سخنگوی 

عملیات آزادسازی این منطقه، سه فروند هواپیما و یک 
بال گرد نیروی هوایی اوکراین را که از نیروهای اوکراینی 

پشتی بانی هوایی می کرد، منهدم کردند.
به گفته او نُه موشک از سامانه های راکت پرتاب چندگانه 
HIMARS  ساخت امریکا، راکت اندازهای اولخا و اوراگان 
که توسط ارتش اوکراین استفاده می شد، نابود شده  است.

شرق  ارتش  فرماندهی  سخنگوی  چرواتی،  سرهی  اما 
سولدار  که  است  گفته  رویترز  خبرگزاری  به  اوکراین، 
توسط روسیه تصرف نشده است. او گفته است: »احدهای 
نظامی اوکراین در آن جا هستند، شهر تحت کنترل روسیه 

نیست.«

فومیو  با  دیدار  در  امریکا،  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
کیشیدا، نخست وزیر جاپان، گفته است که امریکا به شدت 
به اتحاد خود با جاپان متعهد است و اصالحات دفاعی 

»تاریخی« توکیو را می ستاید.
این دیدار روز جمعه، 1۳ جنوری، در واشنگتن در حالی 
صورت گرفت که نگرانی های روزافزون در جاپان و امریکا 
سوی  از  منطقه ای  امنیتی  تهدیدات  افزایش  مورد  در 

چین، کوریای شمالی و روسیه افزایش یافته است.
را  جاپان  نخست وزیر  با  سفید  کاخ  در  نشست  بایدن 
»لحظه  قابل توجه« در اتحاد امریکا و جاپان خوانده و 
گفته است که دو کشور هرگز تا این حد به هم نزدیک 

نبوده اند.
او گفته است: »اجازه دهید واضح بگویم: ایاالت متحده 
به طور کامل، کاماًل و کاماًل به اتحاد متعهد است و مهم تر 

از آن... به دفاع از جاپان متعهد است.«
بایدن افزوده است: »ما در حال مدرنیزه کردن اتحادهای 
نظامی خود، بر اساس افزایش تاریخی هزینه های دفاعی و 

استراتژی جدید امنیت ملی جاپان هستیم.«

۸صبح، کابل: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که 
لیندا توماس گرینفلید، سفیر امریکا در سازمان ملل، 
از شورای امنیت این سازمان خواسته است که برای 
لغو ممنوعیت  علیه زنان افغانستان قطع نامه صادر کند.

بر اساس این گزارش، او روز جمعه، ۲۳ جدی، شورای 
امنیت سازمان ملل را تحت فشار قرار داده تا اعضای 
این شورا قطع نامه ای را در مورد رفع محدودیت ها علیه 

زنان افغانستان تصویب کنند.

ارشد  جمهوری خواه  مک کال،  مایکل  کابل:  ۸صبح، 
از  امریکا،  نماینده گان  مجلس  خارجی  روابط  کمیته 
اسناد  تا  است  خواسته  کشور  این  خارجه  امور  وزارت 
مربوط به خروج ارتش امریکا از افغانستان را در اختیارش 

قرار دهد.
گزارشی  نشر  با  دسامبر،   1۳ جمعه،  روز  سی ان ان 
گفته است که این درخواست نشان دهنده آغاز رسمی 
تحقیقات یک هیات تازه به رهبری جمهوری خواهان در 

مورد خروج آشفته امریکا از افغانستان است.
مایکل مک کال، نماینده تگزاس و رییس کمیته روابط 
خارجی مجلس نماینده گان امریکا، تا تاریخ ۲۶ جنوری 
به وزارت خارجه این کشور مهلت داده که به درخواستش 

پاسخ ارایه کند.
مک کال در نامه ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
امور  وزارت  که  است  »ضروری  است:  نوشته  امریکا، 
خارجه به این درخواست های دیرینه پاسخ کامل بدهد و 

کمیته تاخیر مداوم را تحمل نخواهد کرد.«
با  امریکا  خارجه  وزارت  که  صورتی   در  است  گفته  او 
درخواستش موافقت نکند، کمیته روابط خارجی مجلس 
نماینده گان از صالحیت هایش از جمله »اجبار« استفاده 

خواهد کرد.
تحقیقات در مورد خروج امریکا از افغانستان تنها یکی از 
تحقیقات متعدد در مورد دولت امریکا به رهبری بایدن 
است که جمهوری خواهان مجلس نماینده گان اقدام به 

اجرای آن کرده اند.

مقام های گمرکی دولت چین اعالم کرده اند که واردات و 
صادرات از روسیه در سال گذشته میالدی سه درصد از 

کل تجارت چین در سال ۲۰۲۲ را تشکیل داده است.
به گزارش رویترز، لیو دالیانگ، سخنگوی اداره کل گمرک 
چین، روز پنج شنبه، 1۲ جنوری، در یک نشست خبری 
گفته است که صادرات و واردات چین از روسیه در سال 
۲۰۲۲، به 1.۲۸ تریلیون یوان معادل 19۰ میلیارد دالر 

رسیده بود.
به گفته او، صادرات کاالهای چینی به روسیه برای شش 

ماه متوالی سال گذشته رشد زیادی داشته است.
براساس اطالعات منابع صنعتی، روسیه در سال ۲۰۲۲ 

کیشیدا از بایدن به دلیل تالش امریکا در زمینه امنیت 
منطقه تشکر کرده و گفته است: »جاپان و امریکا در حال 
حاضر با چالش برانگیزترین و پیچیده ترین محیط امنیتی 

در تاریخ معاصر روبه رویند.«
در ادامه او افزوده است که توکیو استراتژی دفاعی جدید 
خود را که ماه گذشته منتشر شد »برای تضمین صلح و 

رفاه در منطقه« تدوین کرده است.
این در حالی است که جاپان ماه گذشته بزرگ ترین برنامه 
توسعه نظامی خود از زمان جنگ جهانی دوم را اعالم کرد 
- یک انحراف چشم گیر از هفت دهه صلح طلبی که عمدتاً 

ناشی از نگرانی در مورد اقدامات چین در منطقه است.
چهارشنبه  روز  جاپان  و  امریکا  دفاع  و  خارجه  وزیران 
باهم دیدار کردند و پس از نزدیک به دو سال گفت وگو، 
همکاری های امنیتی را افزایش دادند و مقام های امریکایی 

از برنامه های تقویت نظامی توکیو تمجید کردند.
براساس برنامه جدید نظامی جاپان، این کشور در نظر 
دارد تا چند سال دیگر به مزاییل های دوربرد فوق سرعت 

صوت دست یابد.

خواهد  خواسته  طالبان  رهبری  از  قطع نامه  این  در 
شد تا ممنوعیت های کار زنان برای گروه های امدادی 
برای  لیسه ها  و  دانشگاه ها  در  تحصیل  ممنوعیت  و 

دختران را به گونه فوری لغو کنند.
به  امروز  است،  عضو   1۵ از  متشکل  که  شورا  این 
نشست  جاپان،  و  عربی  متحده  امارات  درخواست 
برگزار  افغانستان  وضعیت  به  رابطه  در  را  اختصاصی 

کرد.
هنوز مشخص نیست که تمامی اعضا از چنین اقدام 
رسمی شورای امنیت حمایت خواهند کرد یا خیر. در 
رأی  به 9  نیاز  تصویب  برای  قطع نامه  یک  که  حالی 
موافق و بدون وتوی روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه یا 

امریکا دارد.
پیش از نشست روز جمعه، 11 عضو شورای امنیت - 
از جمله امریکا، بریتانیا و فرانسه - با صدور بیانیه ای 
مشترک از طالبان خواستند تا تمام اقدامات ظالمانه 

علیه زنان و دختران را لغو کنند.

به عنوان بخشی از تالش هایش، صادرات گاز مایع خود به 
چین را به بیش از دو برابر افزایش داده است.

در همین حال، به گفته گازپروم، بزرگ ترین تولید کننده 
نفت و  گاز روسیه، واردات گاز طبیعی این کشور  از چین 
از طریق خط لوله Power of Siberia در سال ۲۰۲۲،  

۵۰ درصد افزایش یافت.
افزایش مبادالت تجاری میان دو  کشور  اطالعات درباره 
در حالی نشر می شود که مسکو پس از حمله به اوکراین 
مورد تحریم  کشورهای اروپایی و امریکا قرار گرفته و در 
این میان چین به روابط اقتصادی اش با روسیه همچنان 

ادامه داده است.


