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یک بام و دو هوا؛ 
شکار پرنده گان برای 

عرب ها قانونی و برای 
افغان ها ممنوع است

فراه  والیت  در  محلی  منابع  فراه:  ۸صبح، 
می گویند که طالبان برای باشنده گان این والیت 

شکار پرنده گان نایاب را ممنوع کرده اند.
با  صحبت  در  جدی،   ۲۵ یک شنبه،  روز  منابع 
محیط  ریاست  که  می گویند  ۸صبح  روزنامه 
برای  اعالمیه هایی  پخش  با  والیت  این  زیست 
باشنده گان این والیت شکار پرنده گان را ممنوع 

اعالم کرده است.
این ریاست همچنان از باشنده گان فراه خواسته 

است تا از مصرف بی رویه آب جلوگیری کنند.
در همین حال، یک باشنده والیت فراه می گوید 
که طالبان به آنان هشدار داده اند تا پس از این 
صورت  در  و  نکنند  شکار  را  نایاب  پرنده گان 

سرپیچی از این امر با آنان برخورد می شود.
شکار  از  را  فراه  باشنده گان  حالی  در  طالبان 
اکنون شیخ  های  پرنده گان منع کرده اند که هم 
عرب در والیت نیمروز با امکانات طالبان مصروف 

شکاری پرنده گان نایاب اند.
والیت  در  عرب  شیخ های  که  می شود  گفته  
ادامه  نایاب  پرنده گان  به شکار  تا هنوز  نیز  فراه 

می دهند.

کودکان  نجات  سازمان  کابل:  ۸صبح، 
که  است  گفته   )Save the Children(
از  مناطقی  در  را  فعالیت هایش  از  برخی 
اعتمادی  قابل  تضمین های  که  افغانستان 
داده شده  کار  به  زنان  کامل  بازگشت  برای 

است، از سر می گیرد.
نجات  سازمان  عامل  مدیر  رایت،  دیوید 
گفته  جدی،   ۲۵ یک شنبه،  روز  کودکان، 
از  زن  امدادگران  ممنوعیت  پی  »در  است: 
نجات  سازمان  طالبان،  اقتصاد  وزارت  سوی 

کودکان فعالیت هایش را متوقف کرد.«
ارایه مصون و موثر  او افزوده است که برای 
اداره  این  زن  کارمندان  برگشت  خدمات 
ضروری است و سازمان نجات کودکان بدون 

آن ها به ساده گی نمی تواند فعالیت کند.

والیت های  در  محلی  منابع  تخار:  ۸صبح، 
تخار و لوگر می گویند که صدور و طی مراحل 
اسناد پاسپورت برای آن  عده از متقاضیانی که 
آویز بانکی دارند و از قبل پول را تحویل بانک 

کرده باشند، آغاز شده است.
منابع روز یک شنبه، ۲۵ جدی، می گویند که 
این روند تنها شامل کسانی می شود که از قبل 

کار  نیروی  درصد   ۵۰ زنان  رایت،  گفته  به 
را  افغانستان  در  کودکان  نجات  سازمان 
تشکیل می دهند که حضور آن ها برای ارایه 

خدمات به زنان نیازمند بسیار مهم است.
فعالیت های  رایت،  براساس گفته های دیوید 
افغانستان  در  کودکان  نجات  جدید سازمان 
این  کامل  فعالیت های  از  اندکی  درصد  که 

هزینه پاسپورت را پرداخت کرده و آویز بانکی 
در دست داشته باشند.

از سوی دیگر، آمریت پاسپورت طالبان برای 
مورد  در  تاهنوز  که  است  گفته  تخار  والیت 
همه  برای  عادی  به صورت  پاسپورت  توزیع 

تصمیمی نگرفته  است.
گفتنی است که آمریت پاسپورت تخار به  دلیل 

اختالفات درونی طالبان بر سر مدیرت آن، در 
ابتدای سال روان خورشیدی بسته شده بود.

در همین حال منابع روز یک شنبه، ۲۵ جدی، 
توزیع  روند  که  می گویند  لوگر  والیت  در 
پاسپورت سر از فردا )دوشنبه( در این والیت 

آغاز می شود.
توزیع  عادی  روند  آغاز  زمان  منابع،  گفته  به 
هنوز  تا  متقاضیان  همه  برای  پاسپورت 

مشخص نشده است.
این در حالی است که بسیاری از شهروندان 
این سو  به  ماه  چند  از  بیماران  به ویژه  کشور 

انتظار گرفتن پاسپورت را می کشند.
گفتنی است که روند توزیع پاسپورت از چهار 

ماه به این سو در سراسر کشور متوقف است.

بخش های  در  می دهد،  تشکیل  را  اداره 
آموزشی  خدمات  از  برخی  و  تغذیه  صحت، 

خواهد بود.
این در حالی است که سازمان نجات کودکان 
گذشته  سال  دسامبر  ماه  تا   ۱۹۷۰ سال  از 
فعالیت  به گونه عادی  افغانستان  میالدی در 

داشته است.

سازمان نجات کودکان برخی از فعالیت هایش را در افغانستان 
از سر می گیرد

روند توزیع پاسپورت پس از چند ماه تعلیق در تخار و لوگر از سر گرفته شد

منع آموزش و کار؛ 
زنان بی صداتر می شوند

۴

۳

فاریاب در شمال غرب کشور از والیت هایی است که با روی کار آمدن رژیم 
طالبان گواه افزایش جرایم جنایی بوده است. آمارهای موجود نشان می دهد 

که در شش ماه پسین با وجود سخت گیری های طالبان دست کم ۱۵۱ رویداد 
جرمی نزد نهادهای امنیتی ثبت شده است. این تنها مواردی اند که عامالن 

آن ها بازداشت و دوسیه های آنان جهت حل و فصل به محکمه فرستاده شده اند. 
هرچند باشنده گان فاریاب جنگ جویان طالبان را عامل بیشترین قضایای قتل  

در این والیت می دانند، اما نظامیان پیشین و فعاالن مدنی...

ستم گری های مارکسیست  لینینیست های افغان پس از کودتای ۷ ثور، زمینه 
را برای گسترش اندیشه های تندروانه به نام اسالم فراهم کرد. تندروی های 

اسالم گرایان در واقع واکنشی بود در برابر دین ستیزی های احمقانه 
کمونیست های افغان که از حمایت همه جانبه شوروی سابق برخوردار بودند.

در دفاع از اعتدال 

۳

در شش ماه 151 رویداد جنایی 
در فاریاب ثبت شده است

غیبت قانون و ضعف طالبان؛

روستانشینان از مواد مخدر 
به عنوان دارو استفاده می کنند

بدویت و ستیز فرهنگی طالبان

نبود مراکز صحی کافی در بدخشان؛

نشانه ها و نمادهای فرهنگی، هویت و کالبد بصری 
زیست تاریخی باشنده گان یک سرزمین اند و تنها کارکرد 

زیبایی شناسانه ندارند. نمادهایی که هدف مندانه و هنرمندانه 
ساخته می شوند، عالوه بر بعد زیبایی شناسانه، بخشی از...

طالبان از وکالی گذر فهرست خانه های 
وندان فراری را خواسته اند شهر

مسایل امنیتی یا غصب جایدادها؛



 

آن ها  گسترش  و  بزرگ  آرمان های  شدن  فراگیر  برای 
از  هدف مند،  آهنگ های  و  ترانه ها  توده ها،  میان  در 
با  آهنگ هایی  می روند؛  شمار  به  وسایل  اثرگذارترین 
پیام رهایی، پیام آزادی، پیام همبسته گی، پیام عدالت و 
پیام های معطوف به ارزش های بزرگ انسانی. کشورهایی 
که زیر سلطه استعمار یا زیر چکمه استبداد بوده اند، برای 
آزادی و رهایی نیاز به توان و شور حماسی برای مبارزه 
داشته اند و از جمله کسانی که آتش حماسه را شعله ور 
و فروزان نگه داشته اند، هنرمندان، شاعران و ترانه سازان 

بوده اند.
هنر،  جریان  این سو،  به  جنگ ها  آغاز  از  افغانستان،  در 
به ویژه موسیقی در مسیر سراشیبی قرار گرفت و کم تر 
مواردی  از  اگر  شد.  عرضه  و  تولید  ماندگار  آهنگ هایی 
تو  عشق  »وطن  مددی  استاد  آهنگ  مانند  استثنایی 
افتخارم« و آهنگ آقای داوود سرخوش، »سرزمین من« 
و آهنگ »دا ز موژ زیبا وطن« از مرحوم اولمیر بگذریم، 
عام  قبول  از  که  می بینیم  هنری ای  اثری  کمتر  دیگر 
برخوردار شده و توانسته باشد با پیامی پرشکوه در میان 

توده ها نفوذ و اثرگذاری پیدا کند.
علی رغم  هم فکرشان،  گروه های  و  القاعده  طالبان، 
ایدیولوژی سخت گیرانه و سراسر تعصب شان، به اهمیت 
هنر آواز واقف بوده و از زمان پیدایش و حاکمیت اول شان 
تا ۲۰ سال پس از آن، توانستند سرودهای حماسی خود 
الیه های  به  را  پیام خویش  راه  این  از  و  کرده  تولید  را 
مختلف جامعه افغانستان، حتا تا دورافتاده ترین روستاها 
از  بخش هایی  در  عاطفی  همبسته گی  نوعی  و  برسانند 
فلسطینی ها  را  کار  بیاورند. همین  پدید  با خود  جامعه 
و سایر گروه هایی کردند که برای هدف و آرمان خاصی 
می رزمیدند. آنان توانستند، از این راه، پیام خود را به 
میلیون ها مخاطب رسانده و قضیه میهنی خود را زنده 
نگه دارند. این یعنی پی بردن به اهمیت و کارکرد موثر 
هنر در راستای پی گیری آرمان ها و برانگیختن عواطف 

به سود آن ها.
در طرف مقابل، در ۲۰ سال دوره جمهوریت، علی رغم 
آزادی گسترده ای که برای رسانه ها و فعالیت های هنری 
فعالیت  بی جان،  و  میان مایه  کارهای  جز  داشت،  وجود 
چشم گیری در این عرصه دیده نشد که بتواند در حرکت 
دادن مردم به سوی افق های گشوده تر سهمی بگیرد. نه 
عرضه  اثری  و  پرداخت  موضوع  این  به  زمان  آن  دولت 
ترانه های  و  آهنگ ها  خنثا سازی  و  مقابله  توان  که  کرد 
تروریستی را داشته باشد و نه نهادهای غیردولتی چنین 
همتی به خرج دادند. از این جهت، تا هنوز اگر قرار باشد 
آهنگی در مناسبتی ملی پخش شود، ناچار باید به همان 

تولیدات چند دهه قبل مراجعه کرد. 
خود  دوران های  بدترین  از  یکی  در  اکنون  افغانستان 
خلق  به  نیاز  وضعیت  این  از  رهایی  برای  و  گرفته  قرار 
حماسه است. مردم نیاز دارند تا از این خمود بدر آیند، 
و  امید  به  را  جایش  باید  بی انگیزه گی  و  دل سردی  این 
تسلیم پذیر  و  زبون  نباید  آینده  نسل های  بدهد.  تحرک 
نباید در روان یک ملت  بزدلی و بی اراده گی  و  آیند  بار 
نهادینه شود. برای این کار نیاز به خلق حماسه است، به 
برانگیختن روحیه ها، به در هم شکستن ناامیدی ها و به 
طرح آرمان ها. برای چنین هدفی هیچ وسیله ای موثرتر 
و  است که شاعران  آن  اکنون وقت  نیست.  از موسیقی 
بزنند و  باال  نو، آستین  آثار  تولید  به  ترانه سرایان میهن 
ماندگار  آهنگ های  به  را  آن ها  خوش آواز،  خواننده گان 
تبدیل کنند. هنر رسالت مند می تواند ملتی در هم شکسته 
به  را  رنجور  و  روان های خسته  و  پای کند  نو سر  از  را 
شادابی و بالنده گی برگرداند. اگر بخواهیم روایتی نو در 
باشد،  انسانی استوار  برابری  بر آزادی و  میان آوریم که 
باید از هنر، از شعر و از ترانه به خوبی بهره بگیریم. اولین 

آهنگ جدید میهنی را چه کسی خواهد ساخت؟

جای خالی 
ترانه های میهنی
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۸صبح، کابل: خبرگزاری تاس گزارش داده است 
رییس جمهور  ویژه  نماینده  کابلوف،  ضمیر  که 
روسیه، با امیرخان متقی، وزیر خارجه گروه طالبان، 

در کابل دیدار کرده است.
در این دیدار که بعد از ظهر یک شنبه، ۲۵ جدی، 
و  صلح  سریع  برقراری  بر  کابلوف  گرفته،  صورت 

آشتی ملی در افغانستان تاکید کرده است.
»رهبری  است:  گفته  متقی  که  افزوده  گزارش 
گوش  روسی  دوستان  توصیه های  به  ]طالبان[ 
می دهد و روی تشکیل یک دولت فراگیر، در مورد 

مسایل حقوق بشر و حقوق زنان کار می کند.«
است  گفته  بیانیه ای  در  کابل  در  روسیه  سفارت 

در  آلمان  نماینده  نیومن،  هانا  کابل:  ۸صبح، 
مرسل  که  حالی  در  است  گفته  اروپا،  پارلمان 
پیشین  نماینده گان  مجلس  عضو  نبی زاده، 
طالبان  شد،  کشته  »تاریکی«  در  افغانستان 

بادغیس  والیت  در  محلی  منابع  بادغیس:  ۸صبح، 
می گویند که چهار کودک و یک چوپان در نتیجه سرمای 

شدید در این والیت جان باخته اند.

قندهار  در  صحی  منابع  قندهار:  ۸صبح، 
والیت  این  در  کم سابقه  سرمای  که  می گویند 
کنون  تا  را  کودکان  و  زنان  بشمول  تن  صدها 

راهی شفاخانه کرده است.
منابع صحی در والیت قندهار روز یک شنبه، ۲۵ 
 ۱ سو  این   به  روز  سه  از  که  می گویند  جدی، 
پی  در  کودکان  و  زنان  بشمول  تن  هزار ۱۰۰ 
بیماری های ناشی از سرمای شدید به شفاخانه 

مرکزی این والیت مراجعه کرده اند.
شاه   ولسوالی های  از  بیماران  از  شمار  این 
ولی کوت، خاکریز، نیش، میوند و معروف قندهار، 
و  ثبت  این والیت  مرکز  در  میوند  به شفاخانه 

راجستر شده اند.
منابع صحی می افزایند که بیشتر بیماران را زنان 

و کودکان تشکیل می دهند.
میر  و  مرگ  مورد  هیچ  صحی،  منابع  هرچند 
ناشی از دمای سرد در قندهار را تایید نکرده اند، 
برای  را  الزم  آماده گی  که  می کنند  تاکید  اما 

رسیده گی به بیماران سرماخورده دارند.
این در حالی است که چهار کودک در بادغیس 

بر اثر سرمای شدید امروز جان باخته اند.

ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  کابل:  ۸صبح، 
متحد از کمک ۱.۳ میلیون دالری جاپان برای 
والیت  در  باردار  زنان  به  صحی  خدمات  ارایه 

هلمند خبر داده است.
سفارت جاپان برای افغانستان و صندوق جمعیت 
سازمان ملل متحد روز یک شنبه، ۲۵ جدی، در 
به  کمک  این  که  گفته اند  مشترک  اعالمیه ای 
در  رشد  حال  در  بحران  به  پاسخ دهی  هدف 

افغانستان، انجام شده است.
میلیون   ۱.۳ کمک  اعالمیه،  معلومات  بنیاد  بر 
به  صحی  آشیانه   ۲۹ طریق  از  جاپان  دالری 
مادران در هلمند خدمات صحی فراهم می کند.

با این کمک مالی جاپان، مجموع کمک های این 
کشور به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در 

سال ۲۰۲۲ به ۲.۲ میلیون دالر می رسد.
هلمند در جنوب افغانستان از والیت های  است 
مراکز  کمبود  و  رایج  سنت های  دلیل  به  که 
نسایی والدی،  ویژه در بخش  به  زنان  درمانی، 
اخیرا  و  هستند  روبه رو  زیادی  چالش های  با 
مرگ ومیر مادران به دلیل نبود خدمات صحی 

نیز گزارش شده است.

که دیپلمات های روسی بر تعهد مسکو به حمایت 
برقراری سریع صلح و  افغانستان »به نفع  از مردم 

دست یابی به آشتی ملی« تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است: »طرف روسی از حکومت 
از  بخش هایی  آن  به  تا  خواست  ]طالبان[  کنونی 
جامعه بین المللی که صادقانه به برقراری صلح در 
و یک پارچه  توسعه یک کشور مستقل  افغانستان، 
عاری از تروریسم و مواد مخدر عالقه مند هستند، 

توجه کند.«
درباره  طرف  دو  که  است  شده  گفته  همچنان 
با  مبارزه  در  همکاری  تجارت،  توسعه  مشکالت 

تروریسم و تهدید مواد مخدر گفت وگو کرده اند.

سیستم آپارتاید جنسیتی شان را در »روشنایی 
روز« می سازند.

نشر  با  جدی،   ۲۵ یک شنبه،  روز  نیومن  هانا 
توییتی گفته است که مرسل نبی زاده با محافظش 
در خانه اش در کابل به طرز وحشیانه ای کشته 

 شده است.
او افزوده است: »من غمگین و عصبانی ام.«

این در حالی است که بر اساس گزارش ها، مرسل 
پیشین  نماینده گان  مجلس  عضو  نبی زاده، 
منطقه  در  امروز  چاشت  از  پیش  افغانستان، 
با ضرب گلوله  ارزان قیمت در شرق شهر کابل 

کشته شده است.

۸صبح، خوست: منابع محلی در خوست از انتقال 
اجساد دو مرد به شفاخانه والیتی این والیت خبر 

داده اند.
یک منبع در شفاخانه والیتی این والیت می گوید که 
اجساد این دو تن صبح روز یک شنبه، ۲۵ جدی، از 
حومه شهر خوست، به این شفاخانه منتقل شده اند.

مرد  یک  کشته شده  افراد  که  است  افزوده  منبع 
کهن سال و یک جوان می باشد که آثار لت وکوب بر 

بدن آنان مشاهده می شود.
این  این اجساد در سردخانه  تاکید دارد که  منبع 
و  اقارب  از  تاکنون  و  می شود  نگهداری  شفاخانه 
نزدیکان آنان اطالعی در دست نیست و هویت آنان 

شناسایی نشده است.
این در حالی است که روز گذشته نیز یک مرد در 

والیت پروان به گونه مرموز به قتل رسیده بود.

این افراد یک شنبه، ۲۵ جدی، در ولسوالی قادس والیت 
بادغیس جان شان را از دست داده اند.

منابع می گویند که یک کودک خردسال سال همراه با 
در  دیگر  و سه کودک  منطقه خیرخانه  در  یک چوپان 
ولسوالی  »خیرخانه«  و  »جوالق«  صالح«،  »زاد  مناطق 

قادس جان باخته اند.
به گفته منابع، در چهار روز گذشته بیش از ۴ هزار مواشی 
باشنده گان والیت بادغیس نیز در پی بر ف باری و سردی 

هوا تلف شده اند.
گفتنی  است که موج سرمای کم پیشینه امسال بسیاری 
از والیات کشور را در نوردیده و مشکالت زیادی را برای 

مردم ایجاد کرده است.

روسیه بر برقراری سریع صلح و آشتی ملی 
در افغانستان تأکید کرد

نیومن، عضو پارلمان اروپا: طالبان در روز روشن دستگاه 
آپارتاید جنسیتی شان را می سازند

دو مرد در والیت خوست به گونه مرموز به قتل رسیدند

سرمای شدید در بادغیس جان چهار کودک و یک 
چوپان را گرفت

سرمای بی پیشینه در قندهار 
۱۱۰۰ بیمار سرماخورده 
بشمول زنان و کودکان را 

راهی شفاخانه کرد

کمک ۱.۳ میلیون دالری 
جاپان به زنان هلمند



دو شنبه
شماره 3822

26 جدی 1401
16 جنوری 2023

سال شانزدهم

3

فهیم امین 

جوانش به دانشگاه را از دالیلی عنوان می کند که پای 
او را به دیار مهاجرت کشانده است. جمشید که سال 
گذشته خانه اش را به »گرو« داده است، اکنون آگاهی 
فهرست  در  را  او  خانه  منطقه  وکیل  که  کرده  حاصل 
می افزاید:  او  فراری اند.  طالبان  از  که  گرفته  مالکانی 
»طالبان به خانه مردم چه کار دارند. نه فعالیت سیاسی 
داشتیم و نه با طالب کدام دشمنی دارم. ملکیتم است 
و دلم که کابل باشم یا امریکا. اصاًل به طالب چه غرض. 
آنان اگر خود را مسلمان می دانند، نباید به جان، مال و 

ناموس مردم چشم بدوزند.« 
می کنند،  زنده گی  کشور  از  بیرون  در  که  شهروندانی 
افغانستان  در  ملکیت های شان  و  خانه ها  نگران  اکنون 
خارج  در  که  افرادی  ملکیت  ثبت  روند  هستند. 
از  به تازه گی در کابل آغاز شده است. طالبان  هستند، 
طریق ریاست ناحیه های مربوطه باالی وکالی منطقه، 
شوراهای محل و مالامامان فشار وارد می کنند تا خانه و 

طالبان به وکالی گذر و شوراهای محلی دستور داده اند 
تا خانه ها و ملکیت های شهروندانی را فهرست کنند که 
پس از سقوط نظام جمهوری، کشور را ترک کرده اند. 
غیرمنقول  جایدادهای  و  خانه ها  این  شناسایی  روند 
ریاست های  است.  شده  شروع  پایتخت  از  نخست 
شهرداری زیر اداره طالبان بر وکالی منطقه، مالامامان و 
اعضای شوراهای محلی در کابل فشار می آورند تا هرچه 
زودتر این فهرست را ترتیب کنند و در اختیار آنان قرار 
را  شهروندانی  نگرانی  طالبان  تازه  دستور  این  دهند. 
برانگیخته است که بنا بر دالیل مختلفی افغانستان را 
ترک کرده و در کشورهای دیگری به سر می برند. آنان، 
این دستور طالبان را غصب ملکیت های شخصی توصیف 
می کنند و می گویند که طالبان مکلف اند جان، مال و 
ناموس شهروندان را مصون نگه  دارند. هرچند طالبان 
تاکنون به گونه روشن در این باره چیزی نگفته اند، اما 
نگرانی شهروندان در حالی مطرح می شود که طالبان 
فراری و  این پیش خانه ها و ملکیت های سیاسیون  از 

مقام های دولت پیشین را تصاحب کرده اند. 
از مدت هفت  از شهروندانی است که  عبدالقادر، یکی 
سال به این  سو در ایاالت متحده امریکا زنده گی می کند. 
برادرش  که  می گوید  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  او 
از او خواسته تا برای جلوگیری از تصاحب خانه اش به 
برادرش می افزاید که  از  نقل  به  بیاید. عبدالقادر  کابل 
وکیل منطقه آنان درباره حویلی او پرسیده و گفته است 
که باید فهرست خانه هایی را به ریاست ناحیه تسلیم 
کند که مالکان آن ها در بیرون از کشور به سر می برند. 
را  طالبان  توسط  غیرنظامیان  خانه  تصاحب  عبدالقادر 
بی عدالتی این گروه عنوان می کند و توضیح می دهد: 
بروم  اگر  نروم.  یا  بروم  »حیران هستم چه کنم؛ کابل 
و خانه را بفروشم، شاید به قیمت بسیار پایین فروخته 

شود و اگر نفروشم، شاید غصب شود.«
از مدت یک سال  است که  جمشید، شهروند دیگری 
که  می گوید  او  می کند.  زنده گی  ایران  در  این  سو  به 
هیچ فعالیت سیاسی در افغانستان نداشته، اما به علت 
محدودیت های وضع شده از سوی طالبان مجبور شده 
افغانستان را ترک کند. آموزش کودکان و رفتن دختر 

جایدادهایی که صاحبان آن ها در بیرون از کشور هستند 
را به آنان معرفی کنند. روند ثبت خانه ها و باشنده گان 
آن در جریان نظام جمهوری نیز جریان داشت. این روند 
در آن زمان تنها برای پیش گیری از مشکالت امنیتی 
اجرا می شد. مسووالن امنیتی به ویژه کارمندان جنایی 
بار به همه خانه ها فورمه توزیع می کردند  ساالنه یک 
آنان  برای  را  ملکیت  نوع  و  خانواده  اعضای  شهرت  تا 

توضیح بدهند. 
و  خانه ها  ثبت  و  شناسایی  علت  تاکنون  طالبان 
ملکیت های شهروندانی که در بیرون از کشور هستند را 
توضیح نداده اند. وکالی منطقه نیز حاضر نیستند در این 
باره با رسانه ها صحبت کنند. آنان علت این اقدام طالبان 
را جلوگیری از تهدیدات امنیتی توصیف می کنند، اما 
به  خصوصی  صحبت های  در  محلی  شوراهای  اعضای 
باشنده گان محل توضیح داده اند که طالبان قصد دارند 

خانه ها و زمین های »افراد فراری« را تصاحب کنند.

از وکالی گذر فهرست خانه های  طالبان 
را خواسته اند شهروندان فراری 

در شش ماه ۱5۱ رویداد جنایی در فاریاب ثبت شده است

مسایل امنیتی یا غصب جایدادها؛ 

غیبت قانون و ضعف طالبان؛

مجمع جامعه مدنی در شهر میمنه، به روزنامه ۸صبح 
امنیتی  مسووالن  ضعیف  عمل کرد  که  می گوید 
طالبان و نبود قانون مشخص برای مجازات مجرمان، 
سبب شده که افراد آزادانه به جنایت و انتقام جویی  

دست بزنند. 
این فعال مدنی می افزاید که در سه ماه پسین تنها 
به  ناشناس  افراد  سوی  از  تن   ۱۸ میمنه  شهر  در 
به  رویدادها  این  بیشتر  او،  به گفته  قتل رسیده اند. 
دلیل وضع محدودیت و فشار طالبان بر خبرنگاران، 
رسانه ای نمی شوند و خانواده های این قربانیان نیز به 
دلیل تهدیدات امنیتی صدای خود را بلند نمی کنند. 
لیلما حماس، فعال حقوق زن در میمنه، نیز می گوید 
خشونت ها  بیشتر  قدرت،  به  طالبان  رسیدن  با  که 
علیه زنان پی گیری نمی شود تا عامالن آن شناسایی 
و مجازات شوند. او توضیح می دهد که هرازگاهی از 
مواردی  در  که  می کند  دریافت  گزارش  خشونت ها 
به قتل این زنان نیز منجر شده است، اما نهادهای 

است.«
در همین حال یکی از دادستانان در ریاست سارنوالی 
دلیل حساسیت های جاری  به  فاریاب که  استیناف 
نمی خواهد از او نام برده شود، می گوید که بیشترین 
به  امنیه  فرماندهی  از  که  متهمانی  دوسیه های 
دادستانی فرستاده می شود، کارمندان پیشین ریاست 
سارنوالی استیناف حق بررسی این دوسیه ها را ندارند. 
به گفته او، صالحیت کارمندان و سارنواالن جدا از 
رژیم طالبان در حد درج معلومات در کتاب صادرات 
گماشته شده  افراد  سوی  از  پرونده ها  همه  و  است 

طالبان بررسی و به محکمه ارسال می شود. 
این دادستان توضیح می دهد که در برخی از موارد 
سارنوالی  ریاست  در  طالبان  گماشته شده  افراد 
متهم  یک  دوسیه  که  نمی توانند  تفکیک  استیناف 
جرایم  به  مربوط  یا  است  جنایی  جرایم  به  مربوط 
تروریستی. به باور او، نبود قوانین مشخص و گماشتن 
افراد غیرمسلکی سبب شده تا دوسیه های مهتمان 

به گونه الزم مورد بررسی قرار نگیرد.
مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنیه 
پرونده  ارسال ۱۵۱  از  حالی  در  فاریاب  در  طالبان 
به محاکم خبر می دهد که منابع می گویند در حال 
فاریاب  والیت  زندان  در  تن   ۴۰۰ از  بیش  حاضر 
زندانی اند. به نقل از این منبع، دوسیه های بیشتر این 
زندانیان به دلیل کندی کار و ناآشنایی افراد طالبان 

با قوانین، مورد بررسی قرار نگرفته است.

فاریاب در شمال غرب کشور از والیت هایی است که با 
روی کار آمدن رژیم طالبان گواه افزایش جرایم جنایی 
بوده است. آمارهای موجود نشان می دهد که در شش 
ماه پسین با وجود سخت گیری های طالبان دست کم 
۱۵۱ رویداد جرمی نزد نهادهای امنیتی ثبت شده 
است. این تنها مواردی اند که عامالن آن ها بازداشت و 
دوسیه های آنان جهت حل و فصل به محکمه فرستاده 
جنگ جویان  فاریاب  باشنده گان  هرچند  شده اند. 
طالبان را عامل بیشترین قضایای قتل  در این والیت 
می دانند، اما نظامیان پیشین و فعاالن مدنی به این 
باورند که خالی قانون، بیکاری و فقر سبب شده که 

میزان جرایم جنایی در این والیت افزایش یابد.
مبارزه  مدیر عمومی  فرقانی،  مفتی محمداسماعیل 
با جرایم جنایی فرماندهی امنیه طالبان در فاریاب، 
به تازه گی اعالم کرده که در شش ماه پسین ۲۸۵ تن 
در پیوند به ۱۵۱ قضیه جرمی در این والیت بازداشت 
شده اند. به گفته او، پرونده های این متهمان ترتیب 
و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. او 

درباره نوعیت این جرایم جنایی توضیح نداده است.
فعاالن مدنی در فاریاب می گویند که با روی کار آمدن 
رژیم طالبان میزان جرایم افزایش یافته و طالبان در 
امنیت  تأمین  در  و  قتل  و  از سرقت   امر جلوگیری 
این والیت ناکام اند. احمد رامین خالقیار، عضو رضاکار 

پشتی بان حقوق زن به این قضایا دسترسی ندارند. 
از سوی دیگر، نسیم حق دوست، عضو نهاد اجتماعی 
»نجم« به روزنامه ۸صبح می گوید که بازداشت ۲۸۵ 
تن به ظن ارتکاب جرایم جنایی بیانگر افزایش سطح 
جرایم در این والیت است. او می افزاید که هرچند 
مسووالن امنیتی طالبان در فاریاب از تامین امنیت 
از  این والیت پس  باشنده گان  اما  سخن می گویند، 
ادای نماز شام جرئت نمی کنند از خانه بیرون شوند. 
آقای حق دوست عالوه می کند: »بعد از ساعت 6:۰۰ 
شام بیشترین دکان ها به شمول ادویه فروشی ها بسته 
می شوند. در واقعیت اگر به وضعیت بازار شهر میمنه 
از طرف شام نگاه کنید، درمی یابید که باشنده گان 
این والیت حس امنیت ندارند و روی همین دلیل 
قبل از تاریک شدن هوا تالش می کنند به خانه های 

خود برگردند.«
آگاهان نظامی به این باورند که میزان جرایم همواره 
در غیبت و بی اعتنایی به نظام عدلی و قضایی مدون 
نظامیان  از  مستعار(  )نام  عبداهلل  می یابد.  افزایش 
بازنشسته حکومت پیشین، می گوید: »جرایم جنایی 
دالیل مختلفی دارند، اما دلیل اصلی آن این است 
که تضمین های امنیتی و حقوقی در حاکمیت گروه 
طالبان وجود ندارد.« او می افزاید: »با آن  که طالبان 
خود را مجری احکام دینی و شرعی می دانند، اما در 
حال حاضر افغانستان از نبود قانون مدون رنج می برد 
و فضا برای هر گونه اعمال غیرقانونی و جنایت باز 

8صبح، فاریاب

در ماده 40 قانون اساسی 
کشور آمده است: »ملکیت 

از تعرض مصون است.« 
طالبان این قوانین را ملغا 
قرار داده و روی قوانین 

اسالمی تأکید دارند. 
قوانین اسالمی نیز از 

غصب و تصاحب مال افراد 
منع کرده است.

بیشتر  شخصی  ملکیت های  پیش  این  از  طالبان 
در  را  پیشین  مقام های حکومت  و  سیاسی  چهره های 
مارشال  خانه های  کرده اند.  تصاحب  والیت ها  و  کابل 
عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی در کابل و 
جوزجان، خانه محمداشرف غنی، رییس  جمهور پیشین 
کشور در کابل، خانه عطامحمد نور در بلخ و صدها خانه 
دیگر مقام های حکومت پیشین از نمونه های بارزی اند 
که از سوی مقام های طالبان تصاحب شده اند. طالبان 
چهره های  این  با  فکری  و  سیاسی  مخالفت  دلیل  به 
سیاسی و مقام های پیشین، ملکیت های آنان را مصادره 
کرده اند، اما شهروندان عادی که مخالفتی با طالبان ابراز 
هستند.  خود  ملکیت های  مصونیت  خواهان  نکرده اند، 
ملکیت  مصونیت  روی  نیز  بین المللی  و  ملی  قوانین 
شخصی افراد تأکید دارند و دولت ها را مکلف به رعایت 

این اصل دانسته اند. 
در ماده ۴۰ قانون اساسی کشور آمده است: »ملکیت از 
تعرض مصون است.« طالبان این قوانین را ملغا قرار داده 
و روی قوانین اسالمی تأکید دارند. قوانین اسالمی نیز از 

غصب و تصاحب مال افراد منع کرده است. 
طالبان پس از تصرف قدرت همواره بر وکالی منطقه و 
مالامامان فشار آورده اند تا نظامیان پیشین، کارمندان 
دولت و افرادی که به نحوی با نیروهای نظامی خارجی 
و موسسه های غیردولتی وظیفه اجرا کرده اند را به آنان 
معرفی کنند. وکالی منطقه و مالامامان از ترس جان 
این گروه همکاری کنند؛ زیرا  با  خود حاضر می شوند 
در صورت ارایه اطالعات نادرست، مجازات خواهند شد.

این همه در حالی است که با فروپاشی نظام جمهوری 
افتادن قدرت به دست طالبان، صدها هزار شهروند  و 
کشور، افغانستان را ترک کرده اند. شماری از این افراد 
به دالیل امنیتی که ممکن جان آنان را با خطر مواجه 
می ساخت، از کشور بیرون شده و عده ای دیگر به دلیل 
نبود زمینه های کاری و تجارتی، کاهش رفاه اجتماعی، 
منع دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه و نبود ثبات 
سیاسی و اقتصادی، افغانستان را به مقصد کشورهای 
جهان  کشورهای  دیگر  و  همسایه  اروپایی،  امریکایی، 
ترک گفته اند. آمارهای رسمی نشان می دهد که پس 
از سقوط نظام جمهوری نزدیک به ۲۰۰ هزار شهروند 
افغانستان به ایاالت متحده امریکا، کمتر از ۱۰۰ هزار تن 
به اروپا، حدود ۴۰۰ هزار تن به پاکستان و نزدیک به 

یک میلیون شهروند دیگر کشور به ایران رفته اند.
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میرزایی 

مبحث نوسازی دین و باز اندیشی در قرائت های رایج دینی، مبحثی پیچیده و بغرنج است. نسخه های مختلفی از دین در جوامع مختلف وجود دارد. این 
نسخه های مختلف دین داری پیرو عوامل گوناگون است. بهترین فضا برای رواج و رونق اندیشه های مداراگر و اعتدالی، فضایی است که در آن ثبات 
سیاسی برقرار و عاری از بحران ها باشد. در جامعه دور از بحران و تنش، هر اندیشه ای که رایج شود عمدتاً از اعتدال برخوردار می شود، خواه این 

اندیشه دینی باشد یا غیر دینی. مردم زمانی که در سایه کرامت و عزت و رفاه زنده گی کنند، ضرورتی احساس نمی کنند که به تندروی و نفرت پراکنی 
نسبت به یکدیگر گرایش یابند.

در دفـاع از اعتـدال 

جامعه افغانستان در حال حاضر، جامعه  از هم گسیخته 
و فرو ریخته است. قطعاً در چنین جامعه ای، یکی از 
مهم ترین اولویت ها شکل گیری گفت وگوی سازنده 
میان اقشار و جریان های گوناگون جامعه برای یافتن 
راه حل برای معضالت بزرگ است. آیا چنین اتفاقی 
در  آن چه  بیفتد؟  است  ممکن  نزدیک  آینده  در 
گام نخست گفت وگوی نتیجه بخش را زمینه سازی 
طرف های  پای بندی  و  اعتدال  رعایت  می کند، 
مفید  و  لوازم یک گفت وگوی سازنده  به  گفت وگو 
به  باید همه طرف ها  در چنین گفت وگویی  است. 
را  دیالوگ  و  باشند  معترف  حقایق  تنوع  و  تکثر 
اجماع  به  برای رسیدن  راه کاری معقول و منطقی 
در مورد موضوعات کالن بشمارند. این درحالی است 
که در حال حاضر، هر جریان فکری و گروه سیاسی 
خود  انحصار  در  را  حقیقت  و  حق  افغانستان  در 
می داند و کم ترین همدلی ای با عقاید و حرف های 
طرف مقابل ندارد. به بحث هایی که هر  از گاهی در 
در می گیرد،  افغانستان  اهالی  اجتماعی  شبکه های 
توجه کنید. غالباً هیچ شخص یا گروهی اصاًل حاضر 
را  با حوصله و شکیبایی حرف های دیگری  نیست 
بشنود و همواره در کوشش است تا عقاید خود را 
میان  در  کند.  نفی  را  دیگران  و  بنشاند  به کرسی 
دین داران  اندازه  به  سکوالرها  فکری،  جریان های 
رگ گردن می پندانند و احساسات به خرج می دهند 
با  و گرد و خاک می کنند. در چنین وضعیتی، حق 
به  با مغز سرد  و  اعتدال اند  اهل  آن هایی است که 
آسیب شناسی نابسامانی ها می پردازند و تحت تأثیر 

جو عام قرار نمی گیرند. 
اهالی  مناقشات  در  بحث برانگیز  موارد  از  یکی 
افغانستان، بازخوانی نقش دین در این کشور است. 
از دیرباز این پرسش در جامعه های اسالمی مطرح 
بوده که برای اصالح اوضاع آشفته و نابسامان، دین 
چه نقشی می تواند داشته باشد. برای پاسخ به این 
به دو دسته تقسیم  پرسش، معموالً صاحب نظران 
که  می فشارند  پای  نکته  این  بر  دسته ای  شده اند: 
نشود  بازسازی  و  اصالح  دینی  اندیشه  زمانی که  تا 
از  تمدن ستیز  و  غیرانسانی  قرائت های  باب  در  و 
نگیرد، اصالح بخش های دیگر  دین، کاری صورت 
بقایی نخواهد  باشد، دوام و  اگر ممکن هم  جامعه 
داشت. این دسته از افراد، دین را در محور تحوالت 
اجتماعی و فرهنگی قرار می دهند و همه مشکالت 
ارجاع  دین  از  نادرست  برداشت های  به  را  موجود 
می دهند. گروه دوم از صاحب نظران، به این باورند 
به  وابسته  جامعه  یک  شرایط  و  اوضاع  بهبود  که 

جامعه ها  این  در  پرشمار  طرف داران  خشونت زا، 
ستم گری های  افغانستان:  مورد  در  یا  کند.  پیدا 
مارکسیست  لینینیست های افغان پس از کودتای ۷ 
ثور، زمینه را برای گسترش اندیشه های تندروانه به 
نام اسالم فراهم کرد. تندروی های اسالم گرایان در 
واقع واکنشی بود در برابر دین ستیزی های احمقانه 
همه جانبه  حمایت  از  که  افغان  کمونیست های 
افغانستان  اگر  آیا  بودند.  برخوردار  سابق  شوروی 
رژیم کمونیستی  و  نمی شد  اشغال  توسط شوروی 
مردم  کشتار  و  کردن  زندانی  شکنجه،  به  دست 
دین داری  مظاهر  با  همه جانبه  دشمنی  و  بی گناه 
نمی زد، بازهم ما شاهد گسترش بیش از حد افکار 

افراطی در جامعه افغانستان می بودیم؟
و  رشد  جامعه هایی  در  افراطی  و  غیریت ساز  افکار 
گسترش می یابد که مردم آن در زنده گی این جهانی 
حقارت های  و  شکست ها  سرخورده گی ها،  گرفتار 
مزمن باشند. این جامعه ها زمانی که متوجه می شوند 
با  است،  رفته  هدر  به  این جهانی شان  زیست  که 
افراطی درواقع می خواهند در  اندیشه های  پذیرش 
کنند  پیدا  مناسب  جایگاهی  برای خود  آن جهان 
اگر  مقابل،  در  بگیرند.  انتقام  دنیا  از  نحوی  به  و 
اوضاع سیاسی و احوال اقتصادی مردم یک کشور 
بهبود یابد، مردم این کشور به گونه طبیعی به سوی 
مهر آمیز  و  معتدل  دنیایی  یا  دینی  اندیشه های 
گرایش می یابند و می کوشند از مواهب دنیوی بهره 

کافی ببرند. 
مبحث نوسازی دین و باز اندیشی در قرائت های رایج 
نسخه های  است.  بغرنج  و  پیچیده  مبحثی  دینی، 
مختلفی از دین در جوامع مختلف وجود دارد. این 
نسخه های مختلف دین داری پیرو عوامل گوناگون 
اندیشه های  رونق  و  رواج  برای  فضا  بهترین  است. 
ثبات  آن  در  که  است  فضایی  اعتدالی،  و  مداراگر 
سیاسی برقرار و عاری از بحران ها باشد. در جامعه 
دور از بحران و تنش، هر اندیشه ای که رایج شود 
عمدتاً از اعتدال برخوردار می شود، خواه این اندیشه 
سایه  در  زمانی که  مردم  دینی.  غیر  یا  باشد  دینی 
ضرورتی  کنند،  زنده گی  رفاه  و  عزت  و  کرامت 
نفرت پراکنی  و  تندروی  به  که  نمی کنند  احساس 
حالتی  در چنین  یابند.  گرایش  یکدیگر  به  نسبت 
زنده گی مشترک مسالمت آمیز  بر  انسان ها  معموالً 
تأکید می ورزند. به همین جهت است که می توان 
کشانیدن  اعتدال  به  برای  راه  بهترین  که  گفت 
اندیشه ها و گفتمان ها این است که چاره ای سنجیده 
شود تا جامعه از نابسامانی و آشفته گی رنج کمتری 

و  تبلیغات  این همه  به  نیازی  آن صورت،  در  ببرد. 
پروپاگندا برای ترویج افکار اعتدالی نیست.

بعضی از تحلیل گران این کلیشه را تبلیغ می کنند 
همه  مسبب  اسالم،  از  ناصواب  برداشت های  که 
است.  اسالمی  جوامع  ناکامی های  و  بدبختی ها 
آن ها این ایده را تکرار می کنند که راه رسیدن این 
برداشت های  که  است  این  ترقی  و  رفاه  به  جوامع 
تصور  اینان  شود.  برداشته  میان  از  نادرست  دینی 
می کنند که باورهای ذهنی و ساختارهای عقیدتی 
یک  عینی  واقعیت های  تغییر  به  قادر  آسانی  به 
این  به  تحلیل گران  از  گروه  این  هستند.  جامعه 
در  آن که  از  بعد  چرا  که  نمی دهند  پاسخ  پرسش 
اسالم  از  درست  قرائت های  اسالمی  جامعه های 
بعد،  به  روزگاری  از  این جوامع  بود،  راسخ  و  رایج 
پذیرای قرائت های غلط از اسالم و بدین گونه گرفتار 
عقب گرد و انحطاط شدند. طبعاً در این جا مؤلفه های 
دیگری را باید جست وجو کرد که زمینه ساز به وجود 

آمدن این وضعیت نامطلوب شده  است.
فرض کنیم این ادعا درست باشد که دین در حال 
به  از جوامع اسالمی نقشی در  حاضر در بسیاری 
وجود آمدن وضعیت تأسف آور کنونی دارد، اما این 
را نمی توان انکار کرد که این جوامع هم نقشی موثر 
در به انحطاط کشاندن دین داشته اند. ماکس وبر، 
است  اعتقاد  این  به  آلمانی،  نام آور  جامعه شناس 
همان  به  تاریخی،  تحوالت  فهم  و  درک  برای  که 
اندازه ای که ساختارهای عقیدتی و باورهای ذهنی 
اهمیت دارد، واقعیت ها و زیرساخت های مادی نیز 
از ارزش و اهمیت برخوردار است. جامعه ای فقیر 
و گرفتار خرافات، دین را همانند خود می سازد و 
به رنگ خود درمی آورد. به تعبیر موالنا جالل الدین 

محمد بلخی:

کاملی گر خاک گیرد زر شود
ناقص ار زر برد خاکستر شود 

بیشتر انسان ها به ساده سازی پدیده ها تمایل دارند 
و حوصله و فرصت آن را ندارند به ژرفنای امور وارد 
شوند. در این میان، عده ای از موج سواران، از تمایل 
سوءاستفاده  مسایل،  ساده سازی  به  مردم  عموم 
مبتذل،  فرمول سازی های  با  می کوشند  و  می کنند 
راه حل های آسان برای نابسامانی های دیرپا و مزمن 
بیابند و نبوغ خود را به رخ مردم بکشند. کار چنین 
افراد در جامعه هایی که گراف سواد و دانش پایین 

است بازار گرم و پر رونقی دارد.

کمرنگ ساختن نقش دین و به حاشیه بردن کارکرد 
آن در جامعه است. این شمار از صاحب نظران ادعا 
می کنند که دین دار بودن مردم و پر رنگ بودن نقش 
دین در مناسبات سیاسی و فرهنگی، سبب شده که 
جامعه های اسالمی روی هم رفته از جمله جامعه های 
کاروان  با  نتوانند  و  باشند  فالکت زده  و  عقب مانده 
توسعه و پیشرفت به درستی همگام شوند. هواداران 
هر دو رویکرد، در محوری بودن نقش مثبت یا منفی 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  تحوالت  در  دین 
هم داستان و همرأی اند. با همه این احوال، برداشت 
و  از صاحب نظران  دو دسته  هر  که  است  این  من 
تحلیل گران، خوانش درستی از اوضاع ندارند و قادر 
نشده اند جامعه هایی همانند جامعه افغانستان را به 

درستی موشکافی و آسیب شناسی کنند. 
به  را  اسالمی  جامعه های  تحوالت  بخواهیم  اگر 
صورت عینی تر و انضمامی تر مورد تحلیل و ارزیابی 
قرار دهیم، این نکته به دست می آید که اگرچه نقد 
برداشت های نادرست از دین، امری ضروری است، 
اما بسنده کردن به این امر و غفلت ورزیدن از سایر 
جوانب مسأله، گمراه کننده است و مسیر ما را برای 
سوق  انحراف  به  معقول،  و  درست  راه حل  یافتن 
می دهد. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که پر رنگ 
نشان دادن نقش و کارکرد دین در تحوالت سیاسی 
و اجتماعی، موجب افتادن در دام »تقلیل گرایی« و 
ساده سازی مسایل پیچیده و چند ساحتی می شود. 
ارایه  برای  اگرچه  پیچیده  موضوعات  ساده سازی 
به  کار  این  و  می کند  کمک  دم دستی  فرمول های 
می خورد،  نا آگاه  مخاطبان  اقناع  و  عوام  اغفال  کار 
اما کمکی به حل ریشه ای مشکالت و نابسامانی ها 

نمی کند. 
یکی از پرسش هایی که در این باره باید طرح کرد 
این است که آیا نقد برداشت های دینی یا نوسازی 
و  اجتماعی  اوضاع  به  توجه  بدون  دینی،  اندیشه 
اقتصادی ای که منجر به رواج این قبیل برداشت ها 
از دین شده ممکن است؟ هزار و یک نمونه می توان 
آورد برای اثبات این نکته که اوضاع و احوال مردم 
در ارایه دادن نسخه ای مناسب آن اوضاع و احوال 
از دین، نقشی کلیدی دارد. برای مثال، افراط گرایی 
دینی در کشورهای عربی از زمانی رو به اوج نهاد 
شکست های  گرفتار  اسرائیل  برابر  در  عرب ها  که 
درونی  آن ها  در  حقارت  حس  و  شدند  سهمگین 
موجب   ۱۹6۷ جنگ  در  عرب ها  شکست  شد. 
باد  و  برق  سرعت  به  وهابی  اخوانی  افکار  که  شد 
قرائت های  و  یابد  گسترش  عربی  کشورهای  در 
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از آن به بعد دانشگاه برایش زندانی بیش نبود؛ حتا حق مخالفت و 
ابراز نظر نسبت به تغییرات اخیر در مورد آموزش و سخت گیری های 
بی مورد نه تنها از او، بلکه از همه دانشجویان گرفته شده بود. راحله  

که پیش از آن در مورد همه  مسایل درسی و غیردرسی شجاعانه 
نقد و نظر ارایه می کرد، پس از تسلط طالبان بر کشور او به دلیل 

هشدارها و ترس از این گروه پیهم سکوت اختیار کرد و کلمه ای از 
اعتراض به زبان نیاورد.

طالبان در یک ماه گذشته دانشگاه ها را به روی دختران بسته و کار برای زنان در موسسه های غیردولتی را تعلیق کرده اند. مقام های ارشد طالبان برای توجیه این 
تصمیم دالیل گوناگونی ارایه کرده اند. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیالت عالی طالبان، گفته است که رفتن زنان به آموزشگاه ها، ورزشگا ه ها و تفریحگاه »بی عزتی« است. 

ندیم روز جمعه، 16 جدی، در یک نوار تصویری گفته است که جمهوریت »راه اهانت زن« را هموار کرده بود و طالبان این »بی عزتی« را ادامه نمی دهند. وزیر تحصیالت 
عالی طالبان افزوده است: »اگر اجازه بدهم زن در موسسه کار کند، بی حجاب باشد، پارک برود، ورزش کند، به خداوند، ملت مسلمان و علما چه پاسخ بدهم؟«

ناامیدی قرار نمی دهد و هر روز قوی تر از دیروز بیکش 
را برمی دارد و برای مبارزه با این نامالیمت ها به ساحه 

کاری که آن را حق خود می داند، می رود.
سازمان  مدیریت  که  می گیرد  قرار  جایی  در  درست 
هر روز خالقیت جدید او را می بیند و کارهای مهمی 
سوم  شب  می گذارد.  بر عهده اش  پیش  از  بیشتر  را 
اتاق  پنجره  زمستان پشت  و هوای سرد  است  جدی 
او هیاهویی برپا کرده است. گاهی بادی سرد از پنجره 
وارد اتاق می شود و تن خسته او را می لرزاند. او باید 
فردای آن روز گزارش کاری یک ماهه را ترتیب دهد؛ 
بنابراین تصمیم می گیرد شب دیرتر بخوابد. تنش از 
خسته گی کار به درد آمده، اما از شوق سرشار به شغل 
جدید به وضعیت خود بی توجهی می کند و بدون وقفه 
برگه های دوسیه کاری  را یکی پس از دیگری بررسی 

می کند تا فردا بتواند با آماده گی کامل به دفتر برود. 
سرش به کارش مشغول است که ناگهان صدای زنگ 
موبایل او را از جا می پراند. گوشی را بر می دارد. از پشت 
گوشی ضجه های همکارش را می شنود که یک جمله را 
تکرار می کند: »راحله جان حاال چه کار کنیم؟« او که 
نمی داند چه اتفاقی رخ داده است، به دوستش از سر 
شوخی همیشه گی می گوید: »باز تو را چه بال زده؟« 
لحظه ای  برای  نمی گیرد.  آرام  دوستش  اما  بار  این 
فکرهای مختلفی ذهنش را مشغول می کند، به جز فکر 
این که دیگر نمی تواند به دفتر کارش برود. صدایی از 
آن سوی گوشی به گوشش می رسد که تا اطالع ثانی 

اما   بر دوش کشیده،  انتخاب رشته شغلی  تا  کودکی 
درهم  محکم  را  او  چنان  جنسیت  زنجیر  روزها  این 
تمام  جانش  قیمت  به  انگار  آن  از  رهایی  که  تنیده 
که  نیست  باری  نخستین  این  هم،  آن  با  می شود. 
راحله با عبارت »اطالع ثانی« روبه رو می شود؛ بلکه از 
نخستین روزهای به قدرت رسیدن طالبان این عبارت 
را در مورد آغاز دوباره دانشگاه خود و بازگشایی مکتب 
به روی خواهرانش شنیده بود؛ عبارتی که برای او حکم 

بازخواست و محکوم شدن تا ابد را افاده می کند. 
کشور،  بر  طالبان  تسلط  از  ماه  چند  گذشت  از  پس 
همه   روی  به  خصوصی  و  دولتی  دانشگاه های 
دانشجویان دختر باز می شود و راحله از خوشی زیاد 
دست از پا نمی شاسد. به والدینش می گوید که آن ها 
و  گرفته اند  کشور  در  ماندن  درباره  درستی  تصمیم 
خوش بین می شود که درب مکتب های دخترانه نیز به 
روی خواهرانش باز خواهد شد، اما این خیالی است که 

تاکنون به واقعیت نپیوسته است.
آغاز دانشگاه و نخستین روز ورود او با مواخذه، طعنه و 
دشنام ناشی از بدحجابی به همراه بوده است. با این که 
بودن  رنگه  دلیل  به  اما  است،  سیاه پوش  پای  تا  سر 
قسمتی از حجابش، طالبان او را در انظار عمومی توقف 
داده و کارت دانشجویی اش را می گیرند و با عصبانیت 
تمام چنین جمالتی را نثارش می کنند: »شما دخترها 
کسانی استید که نام دین و اسالم را بد کرده اید. نام 
این  هستید.«  ننگ  مایع  شما  کرده اید.  بد  را  دختر 
کلمات چنان بی رحمانه حواله اش می شود که لحظه ای 
روزی  آن  ببلعد.  را  او  و  شود  زمین چاک  می خواهد 
است که راحله ایده و زن ستیزی طالبان را نسبت به 
زنان و دختران  به وضوح درک می کند و چنان زنده گی 
برای او که پیش از این رویاهای بلندتر از قله هندوکش 
مانند  حضورش  دیگر  که  می خورد  زمین  به  داشت 
گذشته با شور و اشتیاق در دانشگاه را فراموش می کند. 
از آن به بعد دانشگاه برایش زندانی بیش نبود؛ حتا حق 
مخالفت و ابراز نظر نسبت به تغییرات اخیر در مورد 
آموزش و سخت گیری های بی مورد نه تنها از او، بلکه از 
همه دانشجویان گرفته شده بود. راحله  که پیش از آن 
در مورد همه  مسایل درسی و غیردرسی شجاعانه نقد 
و نظر ارایه می کرد، پس از تسلط طالبان بر کشور او به 
دلیل هشدارها و ترس از این گروه پیهم سکوت اختیار 
کرد و کلمه ای از اعتراض به زبان نیاورد. بعد از آن  او 
لحظه شماری می کرد تا زودتر از آن جا رهایی یابد. او 
این روزهای سخت دانشجویی را به دلیل اخذ مدرک 
تحمل می کرد. حاال در یک اقدام غیرمنتظره از سوی 
به  دانش آموخته گان دختر  تمام  و  او  مدرک  طالبان، 

گروگان گرفته شده است. 
اوایل  در  راحله  خانواده  که  است  حالی  در  این همه 
تا  می گیرند  تصمیم  طالبان  دست  به  کابل  سقوط 
افغانستان را ترک کنند، اما به دلیل اصرار زیاد راحله و 
خواهرانش برای درس های ناتمام شان که سال ها برای 
آن زحمت کشیده بودند، وادار می شوند که رخت سفر 
نبندند و راه مهاجرت را در پیش نگیرند. آن ها به امید 
آینده بهتر در کابل می  مانند، اما بیش از یک ونیم سال 
می گذرد و از روز خوش و آینده خوب خبری نیست. 

مدرسه،  مکتب،  به  رفتن  از  او  شبیه  راحله  هزاران 
دانشگاه و دفتر کاری محروم شده اند. طالبان در یک 
ماه گذشته دانشگاه ها را به روی دختران بسته و کار 
برای زنان در موسسه های غیردولتی را تعلیق کرده اند. 
مقام های ارشد طالبان برای توجیه این تصمیم دالیل 
گوناگونی ارایه کرده اند. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیالت 
عالی طالبان، گفته است که رفتن زنان به آموزشگاه ها، 
روز  ندیم  است.  »بی عزتی«  تفریحگاه  و  ورزشگا ه ها 
جمعه، ۱6 جدی، در یک نوار تصویری گفته است که 
جمهوریت »راه اهانت زن« را هموار کرده بود و طالبان 
این »بی عزتی« را ادامه نمی دهند. وزیر تحصیالت عالی 
طالبان افزوده است: »اگر اجازه بدهم زن در موسسه 
کار کند، بی حجاب باشد، پارک برود، ورزش کند، به 

خداوند، ملت مسلمان و علما چه پاسخ بدهم؟«

دختران  بر  روز سخت گیری ها  هر  گذشت  با  طالبان 
طالبان  ارشد  مقام های  می دهند.  افزایش  را  زنان  و 
ورزشگاه  آموزشگاه،  به  زنان  رفتن  که  باورند  این  به 
اما  ماجرا  سوی  این  است.  »بی عزتی«  تفریحگاه ها  و 
دختران و زنان، خانه نشینی را شبیه زندان بی دروازه ای 
آموزش،  کسب  از  را  آنان  که  می کنند  توصیف 
اعتراض های  هرچند  می دارد.  باز  تمدن  و  پیش رفت 
منع  بر  مبنی  طالبان  اخیر  تصمیم های  به  زیادی 
آموزش، تحصیل، آزادی شغلی و تعلیق کار زنان در 
موسسه های داخلی و خارجی صورت گرفته است، اما 
طالبان تاکنون به خواست این معترضان پاسخ مثبت 

نداده اند.
در این گزارش به ماجرای دختری پرداخته شده که 
به تازه گی وارد بازار کار شده بود و با عالقه سرشار به 
کارش ادامه می داد، اما از سوی طالبان به خانه  نشینی 

سوق داده شده است. 
شور و شوق راحله که این روزها به تازه گی وارد بازار 
کار شده، بیش از آن است که تاملی بر کارهای غیر 
از  جانش  هرچند  کند.  وظیفه ای  مسوولیت های  از 
خسته گی کار روزمره به درد آمده، اما از شدت عالقه 
هیچ  آن  در  پایداری  برای  تالش  و  جدید  شغل  به 
برگه های  وقفه  بدون  و  ندارد  خود  حال  به  توجهی 
دوسیه کاری اش را یکی پس از دیگری بررسی می کند 
تا فردا بتواند با آماده گی کامل به دفتر برود. سرش به 
کار مشغول است که ناگهان صدای زنگ موبایل او را 
گوشی  پشت  از  بر می دارد،  را  گوشی  می پراند.  جا  از 
ضجه های همکارش را می شنود که جمله ای را تکرار 

می کند: »راحله جان حاال چه کار کنیم؟«
او که نمی داند چه اتفاقی رخ داده است، به دوستش 
از سر شوخی همیشه گی می گوید: »باز چه بال زده؟« 
اما این بار دوستش آرام نمی گیرد. لحظه ای فکرهای 
مختلفی ذهنش را مشغول می کند، به جز فکر این که او 
دیگر نمی تواند به دفتر کارش برود. صدایی از آن سوی 
گوشی به گوشش می رسد که تا »اطالع ثانی« از رفتن 
به دفتر منع شده است. دستانش می لرزد و پاهایش 
سست می شود. کلمات در گلویش گیر می کند و برای 

لحظه ای در جایش مات و مبهوت می ماند.
راحله حسن، باشنده شهر کابل است و ۲۴ سال سن 
ژورنالیسم  و  ارتباطات  رشته  دانش آموخته  او  دارد. 
دانشگاه کابل است که به تازه گی از این رشته فارغ شده 
و در یکی از سازمان های خصوصی مشغول به کار شده 
بود. او مانند بسیاری از دانشجویان تازه فارغ چند هفته  
و ماهی به دنبال کار بود و سرانجام پس از تالش های 
فراوان با وجود فضای تنگ اجتماعی که گروه طالبان 
نسبت به زنان وضع کرده اند، با همکاری دوستانش در 
یکی از سازمان های خصوصی در شهرنو کابل مشغول 

کار می شود. 
استخدام به کار آن هم در چنین شرایطی برای او و 
خانواده اش باور نکردنی بود؛ زیرا پیش از این طالبان 
چندین بار مانع ایجاد کار شخصی او شده بودند و در 
اوایل حاکمیت این گروه نیز شغلش را از دست داده 
بود، اما او توانست با مشکالت مبارزه کند و خود را با 
شرایط سخت کار جدید وفق دهد. روزها یکی پس از 
دیگری در گذر است و راحله بیش از پیش خود را با 
محیط کار وفق می دهد و تالش هر روز او نتیجه بخش تر 
از دیروز می شود؛ اما این پشت کارها و خرسندی ناشی 
از شغل جدید دیری نمی پاید که دوباره اطالع بسته 
شدن درب دانشگاه ها به روی دختران صادر می شود و 
خبر تعلیق کار زنان در موسسه های دولتی و غیردولتی 

همه گانی می گردد. 
کار  بازار  وارد  به تازه گی  روزها  این  که  راحله  اشتیاق 
است.  نامالیمت ها  این  از  بیشتر  به مراتب  است،  شده 
طعنه های افراد این گروه به خاطر حجاب سیاهی که 
یک  از  دارد،  آن  روی  به  سفیدگونه  خال  اندک ترین 
ساحه  در  او  از حضور  ناشی  بهانه جویی های  و  طرف 
کاری مردانه از طرف دیگر، او را در وضعیت اسف باری 
قرار داده است. راحله اما هیچ گاهی این بهانه را دلیل 

از رفتن به دفتر منع شده است.
کلمات  می شود.  پاهایش سست  و  می لرزد  دستانش 
در گلویش گیر می کند و لحظه ای در جایش مات و 
مبهوت می ماند. با خود می گوید شاید حقیقت نداشته 
کاری  و گروه  بر می دارد  دیگر  بار  را  باشد. گوشی اش 
آن  روی  که  بر می خورد  ورقی  با  می کند.  بررسی  را 
جمالتی با خط نسبتاً کوچک پی هم نوشته شده و در 
پایان آن مانند هر ورق رسمی دیگر مهر محکومیت 
زنان از حق زنده گی رقم خورده است. او که همین دو 
روز پیش با ورق مشابهی در مورد بسته شدن دانشگاه ها 
به روی دختران روبه رو شده بود، مطمین می شود که 
زحمت هایش بدون ثمره به باد فنا رفته است. شب تا 
صبح خواب با چشمانش ناآشنایی می کند و دلش از 
کوه غم و ناامیدی آکنده می شود. کوشش می کند قوی 
باشد و بغضش نترکد، اما مثل این که خلوت و سیاهی 
شب فرصت خوبی برای نزول اشک هایی است که تا 
حال نریخته است. از ته دل به بیچاره گی خودش و به 
یاد بغض های نترکیده یک و نیم سال گذشته که ناشی 
می ریزد.  اشک  بوده،  دانشگاه  در  توهین  و  تحقیر  از 
فردای آن شب تاریک، دلش اندکی آرام می گیرد و با 
وجود این که از رفتن به کار منع شده است و سنگینی 
زنجیر نامریی طالبان را بر دست و پایش حس می کند، 

بازهم تالش می کند به دفتر برود و کار کند. 
افغانستان  در  دیگر  دختران  از  بسیاری  مانند  راحله 
بازیچه های  انتخاب  آوان  از  را  زنانه گی  تلخ  طعنه 

زنـان بی صـداتر می شـوند

بهنیا

منع آموزش و کار؛
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روستانشینان از مواد مخدر 
به عنوان دارو استفاده می کنند

بدخشان  دشوارگذر  و  کوهستانی  دره های  سرد  دمای  در 
در شمال شرق کشور، مردمی شب   و روز می گذرانند که به 
خدمات اساسی زنده گی دسترسی ندارند؛ دورافتاده گانی که 
و شب های سرد  می گیرند  کار  مخدر  مواد  از  دارو  به جای 
چله زمستان را با گرمای تریاک سحر می کنند. این خانواده ها 
بیشتر بیماران خود را با استفاده از مواد نشئه آور تریاک مداوا 
می کنند، بدون این که به عوارض جانبی و خطرات اعتیاد به 

آن توجه کنند. 
ماه پیکر )نام مستعار( زن ۴۵ ساله  ای است که در اشکاشم، 
یکی از ولسوالی های مرزی بدخشان، زنده گی می کند. او مادر 
سه دختر و دو پسر است. این زن میان سال از ۱۱ سال به 
این سو از تریاک استفاده می کند. استفاده از تریاک آن  هم 
توسط یک زن به مدت بیش از یک دهه، شوکه کننده است. 
با این ماده زهر آگین  اما علت رفاقت یازده ساله اش  ماه  پیکر 
با  را درمان دردهایش عنوان می کند؛ دردهایی که می شود 

مراجعه نزد داکتر و دریافت دارو درمان شود.
ماه پیکر به روزنامه ۸صبح می گوید، در منطقه ای که او زنده گی 
می کند، کلینیک یا مرکز صحی وجود ندارد. مسافت راه برای 
رسیدن به مرکزهای صحی آن هم در هوای سرد کوه  پایه های 
پامیر که نمونه ای از سردی جانکاه است، از دالیلی اند که او 
بی توجهی  درمان دردهایش می داند.  بهترین  را  مواد مخدر 
دولت مردان به روستاهای دورافتاده، ماه پیکر و صدها زن و 
وادار ساخته  تریاک  از  استفاده  به  را  مرد روستانشین دیگر 

است. 
این باشنده ولسوالی اشکاشم اضافه می کند: »ما مردم غریب 
و ناتوان هستیم. هیچ چیزی در قریه مان پیدا نمی شود که 
به عنوان دوا استفاده کنیم. برای گرم کردن خانه چیزی به 
سوختن نداریم. سردی زمستان بود، به خاطر گرم شدن از 
و  نشد  پیدا  قریه مان  در  دوا  می کنیم.  استفاده  مخدر  مواد 
داکتر نبود، مریض بودیم، از همین استفاده کردیم.« بر اساس 
سخنان ماه پیکر و دیگر باشنده گان اشکاشم، نه تنها آنان، بلکه 
شمار زیادی از روستانشینان بخش های مختلف ولسوالی های 
مرزی از جمله مایمی، نسی، شغنان، زیباک، واخان، درواز و 
استفاده می کنند.  تریاک  از  اهداف مشابهی  برای  نیز  شکی 
آنان برای تسکین درد و درمان بیماری های زیادی از جمله 
سرما خورده گی، روان درمانی و بیماری های عصبی از تریاک 
کار می گیرند. برف باری های سنیگن، سردی بیش از حد هوا و 
دشوارگذر بودن راه های مواصالتی روستاها به مرکز ولسوالی ها 
به  ولسوالی ها  این  روستانیان  رسیدن  مانع  که  دالیلی اند  از 

مرکزهای صحی می شوند.
باشنده گان اشکاشم خاطرنشان می سازند که در کنار مداوای 
و  روزافزون  فقر  که  شرایطی  در  بیماری های شان  و  درد ها 
از  بیکاری زنده گی آنان را به چالش کشیده است، استفاده 
تریاک در گرم ساختن بدن شان و مقاومت در برابر سرمای 

زمستان تنها گزینه  قابل دسترس است.
که  است  اشکاشم  زنان  از  دیگر  یکی  مستعار(  )نام  شبنم 
یا  خود  که  زمانی  می گوید،  او  دارد.  عمر  سال   6۵ حدود 
کودکانش دچار بیماری های فصلی از جمله سینه وبغل، سرفه، 
سرماخورده گی و دردهای جسمی و روانی می شوند، به دلیل 
نبود دارو و داکتر از تریاک استفاده می کنند. شبنم می افزاید: 
که خودمان  موقعی  دردکش  داروی  به عنوان  تریاک  از  »ما 
می شویم،  سینه و بغل  و  سرفه  مریضی  دچار  کودکان مان  یا 
استفاده می کنیم. یک خوبی خاص دیگری دارد که گرم است. 
در سردی بیشتر آدم را گرم می کند. بعضی ناآرامی های دیگر 

نشانه ها و نمادهای فرهنگی، هویت و کالبد 
یک  باشنده گان  تاریخی  زیست  بصری 
سرزمین اند و تنها کارکرد زیبایی شناسانه 
و  هدف مندانه  که  نمادهایی  ندارند. 
هنرمندانه ساخته می شوند، عالوه بر بعد 
زیبایی شناسانه، بخشی از هویت، تاریخ و 
فرهنگ یک سرزمین را روایت می کنند. 
یا  تمدن  از  نشانه هایی  نمادها،  دیدن  با 
ذهن  در  اجتماعی  گروه  یک  هویت 
متجلی می گردد. تاریخ پیوسته خاستگاه 
نمادها و بازگوکننده نشانه ها بوده است. 
از  مملو  افغانستان،  تاریخ  میان  این  در 
ستیزهای فرهنگی و بدویت های طالبانی 
بوده است. رژیم های توتالیتر و غارتگر که 
در این جغرافیا مسلط می شدند، با تمام 
قدرت تالش می کردند هویت و فرهنگ 
سم  ستوران  زیر  را  بومی  باشنده گان 
خویش با خاک یک سان کنند. تاریخ این 
سرزمین جنایت های فرهنگی بی شماری 
در  طالبان  متجاوز چون  گروه های  از  را 
حافظه دارد و زخم های خونین آن در تمام 
صحفه های تاریخ به خط درشت نوشته 
با  ستیز  زیادی،  جریان های  است.  شده 
خویش  حکم رانی  شیوه  جزو  را  نمادها 
و  فرهنگی  به جعل سازی  کردند، دست 
تاریخی زدند، نام های مکان ها و شهرهای 
جنایت های  و  دادند  تغییر  را  تاریخی 
این  شد ند.  مرتکب  بی شماری  فرهنگی 
تغییر و ستیز در کنار اختالف های فکری، 
مهم ترین بخش آن سیاسی و برای تغییر 
اجتماعی صورت  هویت  و  زیستی  بافت 
طریق  این  از  نیز  طالبان  است.  گرفته 
در گذشته و اکنون تالش کرده اند برای 
تعمیم سیاست های انحصارگرایانه قومی 
سود  نماد شکنی  از  خویش  مذهبی  و 
نماد اسپ ها و برخی  به تازه گی  بجویند. 
از مناره های دیگر را در شهر مزارشریف، 
غیراسالمی  و  حرام  بلخ،  والیت  مرکز 
خوانده  و نابود کرده اند، در حالی که ابزارها 
و وسایل انفجاری و انتحارگری را که در 
هزاران  آن ها  طریق  از  گذشته  دهه  دو 
هزاران  کشانده ،  مرگ  کام  به  را  انسان 
و  ساخته   معیوب  و  معلول  را  دیگر  تن 
خاکستر  و  خون  ورطه  به  را  کشور 
تبدیل کرده اند، در موزیم ملی به نمایش 
گذاشته اند و آن را جزو افتخارات تاریخی 
خویش و مردم افغانستان می دانند. این 
نشان می دهد که دشمنی آنان با نمادها، 
تنها وابسته گی به بدویت فرهنگی و ستیز 
از  به خوبی  آنان  ندارد؛ چون  آنان  دینی 
قدرت نمادها واقف اند و برای تغییر بافت 

جسمی رخ می دهد، بعد اندک تریاک به اندازه یک نخود و 
باقال به جای تابلیت جوشانده در چای می اندازیم، بعد چند 

دقیقه دردمان تسکین می شود.« 
استفاده از تریاک در ولسوالی های مرزی بدخشان به ویژه در 
است،  تاجیکستان  و  با کشورهای چین  هم مرز  که  درواز ها 
چیز تازه ای نیست. این رسم اعتیادآور از بزرگان خانواده ها 
بیشتر  شده  سبب  و  رسیده  ارث  به  کوچک تر  اعضای  به 

باشنده گان این ولسوالی به تریاک معتاد شوند.
استفاده  بدخشان طرف دار  مرزی  ولسوالی های  باشنده گان   
نیستند.  به عنوان گزینه درمانی  این رسم  ادامه  و  تریاک  از 
آنان می گویند که طرف دار گسترش عرضه خدمات صحی 
ولسوالی  باشنده  ساله،   ۴۵ عبداهلل  هستند.  محالت شان  به 
اشکاشم، می گوید که به دلیل نبود دارو و داکتر از کودکی به 
استفاده از تریاک رو آورده و حاال معتاد شده است. او که از 
بیکاری نیز رنج می برد، می افزاید: »دوا و درمانی نیست، داکتر 
اوالدهای مان  برای  نیست،  غذا  نیست،  مرکز صحی  نیست، 
قلم و کتابچه نیست. عامل عمده ای که از مواد مخدر استفاده 
می کنم، همین است. پدرمان به دلیل نبود کلینیک و داکتر 
و دوا و درمان همین مشکل را داشت. مواد مخدر استفاده 

می کرد و حاال به عمل تبدیل شده است.«

و  پیشین  حکومت های  مقام های  مکرر  وعده های  وجود  با 
رژیم مسلط بر کشور، هیچ توجهی به روستانشینان بدخشان 
صورت نگرفته است. در ماه قوس سال روان خورشیدی هیاتی 
به رهبری مولوی محمد اسحاق، معین مالی و اداری وزارت 
صحت عامه طالبان، به شهر فیض آباد، مرکز بدخشان آمد تا 
بتوانند وضعیت صحی را در ولسوالی های این والیت ارزیابی 
و بررسی کنند. این مقام ارشد صحی طالبان به باشنده گان 
بدخشان وعده سپرد که یک مرکز صحی در ولسوالی واخان 
بدخشان و چند مرکز دیگر در شماری از ولسوالی های مرزی 
این والیت ایجاد خواهند کرد تا دسترسی مردم به خدمات 
باره صورت  این  اقدامی در  صحی فراهم شود. تاکنون هیچ 
اما  بدخشان  خواهان  ولسوالی  باشنده گان  است.  نگرفته 
می گویند که به عملی شدن این وعده ها خوش بین نیستند؛ 
زیرا بارها چنین وعده هایی را از مسووالن محلی و مقام های 
عملی  هیچ گاهی  اما  شنیده اند،  پیشین  دولت های  بلندپایه 

نشده است.
بدخشان دارای ۲۷ ولسوالی است و بر اساس آمارهای موجود 
صحی  مرکز   66 صحی،  جامع  مرکز   ۱۵ صحی،  مرکز   ۳۱
دو  صحی،  آشیانه  باب   ۲۹ صحی،  سیار  تیم   ۲۲ کوچک، 
شفاخانه متوسط و یک شفاخانه بزرگ در این والیت فعالیت 
دارند. این مراکز صحی اما نسبت به نفوس و اراضی وسیع 
این والیت ناچیز دانسته می شود. باشنده گان مناطق دورافتاده 
بدخشان از مسووالن محلی می خواهند که تعداد مرکزهای 
و  روستاها  بین  مرکزهای صحی  بلکه مسافت  نه،  را  صحی 
ولسوالی ها را در نظر گرفته، به ایجاد مراکز جدید صحی اقدام 

کنند. 
درمان  برای  صحی  مرکز  باب  پنج  حاضر  حال  در  هرچند 
معتادان در بدخشان فعالیت دارند، اما آمارها نشان می دهند 
که نزدیک به ۷۰ هزار باشنده این والیت به شمول  زنان و 
کودکان به مواد مخدر اعتیاد دارند. آگاهان امور به این باورند 
که طالبان با توجه به وضعیت این گروه و تحوالت سیاسی و 
امنیتی با همسایه ها، نمی توانند به معضل استفاده از تریاک 

آن  هم در نبود اندک ترین خدمات صحی، خاتمه دهند.

قومی و اجتماعی مکان های خاص، دست 
به فرهنگ کشی و نماد شکنی می زنند و 

با سخن مذهبی آن را توجیه می کنند. 
انعکاس دهنده گان  به عنوان  نمادها 
جغرافیا  یک  فرهنگی  ویژه گی های 
مشخصی  هویت  خود  از  شهر،  یا 
از  شیرازه ای  نمادها  سازنده گان  دارند. 
یک  باشنده گان  فرهنگی  خصیصه های 
سرزمین را متبلور می سازند تا تمایز شان 
را نسبت به مردمان دیگر و تاریخ دیگری 
بیان  کنند. در جریان بیست سال گذشته 
در بیشتر شهرهای افغانستان نمادهایی 
ساخته شده اند که هر کدام بازگوکننده 
گوشه ای از میراث های تمدنی و تاریخی 
این جغرافیا است. به رغم این که برخی 
از این نمادها واقعاً نازیبایند و خالقیت و 
ظرافت های هنری در آن ها رعایت نشده  
است، اما توانسته اند بخشی هایی از یک 
باشنده گان  تاریخی  نشانه های  و  هویت 

بومی  سرزمین را بازگو کنند. 
نمادها،  از  محافظت  و  پاسداری 
ساخت وسازها و نشانه های هویتی، یکی از 
وظایف دولت های مسوول و شهروند محور 
است. چنین دولت هایی برای زنده  ماندن 
هویت های تاریخی و فرهنگی، دست به 
ساخت نمادهایی می زنند که از یک  سو 
به زیبایی شهرها کمک کنند و از سوی 
به  را  تاریخی  زیست  از  شیرازه ای  دیگر 
شهرها  جهان  تمام  در  بکشند.  تصویر 
لحاظ  به  که  دارد  وجود  مکان هایی  و 
فوق العاده  اهمیت  تاریخی  و  تمدنی 
برای  آن ها  مسوول  دولت های  و  دارند 
تاریخی دست  اماکن   به تصویر کشیدن 
که  می زنند  نمادهایی  ساخت وساز  به 
بتوانند ویژه گی های هویتی آن مکان ها را 
بازتاب دهند. بلخ در افغانستان و گستره 
تمدنی زبان پارسی، نمادی از یک تمدن 
درخشان است و بایسته است که سیمای 
بیرونی عناصر شهری آن منعکس کننده 
آن  بومی  باشنده گان  یا  تاریخی  هویت 
باشد. اما طالبان در طول بیش از یک ونیم 
حوزه  نمادهای  با  حکم رانی شان،  سال 
نمادهای  ورزیده اند.  دشمنی  مشخص 
نابود کرده و  را  فرهنگی و قومی خاص 
کار  این  چند  هر  گرفته اند.  تمسخر  به 
باشنده گان  از  شماری  سوی  از  طالبان 
شده  تعبیر  جهل  و  نادانی  نشانه های 
چیزی  عمل  میدان  واقعیت  ولی  است، 
هدف مندانه  نابودی  با  است.  دیگر 
نمادهای فرهنگی و تاریخی از سوی این 
گروه، می توان گفت که آنان برای بسط  
خویش  قومی  سیاست های  گسترش  و 
راه کسانی را رفته اند که با آن ها از لحاظ 
اما  ایدیولوژیکی در تضاد قرار داشته اند، 
مسیر  یک  در  آنان  قومی  سیاست های 
تاریخ  است.  بوده  حرکت  در  سمت  و 
نمونه های  افغانستان  پسین  سال   ۱۰۰
فراوان از ستم های قومی و زبانی دارد که 
برای یک سان سازی قومی عالوه بر قتل 
فرهنگی  جنایت های  غصب،  و  غارت  و 
صورت  نیز  بی شماری  نشدنی  فراموش 
غارت گران  ظلم  پابه پای  است.  گرفته 
هجوم های  با  که  تمدن سوزان  و 
پی درپی شان از سر باشنده گان کله منارها 
که  بوده اند  هم  کسانی  اما  ساخته اند، 
فرهنگ،  و  هویت  نگه داشتن  زنده  برای 
ققنوس گونه از دل خاکستر اوج گرفته اند 
و به فرهنگ به عنوان ذخیره پویا از تمام 
هنجار و نمادها، نگریسته اند؛ چون آنان 
کلیدی  نقش  فرهنگ،  که  می دانسته اند 
در سیاست دارد و از مولفه های بنیادی 

گفتمان قدرت است.

8صبح، بدخشان

امین کاوه 

نبود مراکز صحی کافی در بدخشان؛

بدخشان دارای 2۷ ولسوالی است 
و بر اساس آمارهای موجود 31 مرکز 

صحی، 1۵ مرکز جامع صحی، 66 مرکز 
صحی کوچک، 22 تیم سیار صحی، 2۹ 

باب آشیانه صحی، دو شفاخانه متوسط و 
یک شفاخانه بزرگ در این والیت فعالیت 

دارند. این مراکز صحی اما نسبت به 
نفوس و اراضی وسیع این والیت ناچیز 

دانسته می شود. باشنده گان مناطق 
دورافتاده بدخشان از مسووالن محلی 

می خواهند که تعداد مرکزهای صحی را 
نه، بلکه مسافت مرکزهای صحی بین 

روستاها و ولسوالی ها را در نظر گرفته، 
به ایجاد مراکز جدید صحی اقدام کنند.

بدویت و ستیز 
فرهنـگی طالبـان



دو  شنبه
شماره 3822

26 قوس 1401
16 جنوری 2023

سال شانزدهم

7

سنجر سهیلصاحب امتیاز: 
محمد محقمدیرمسوول:               

حسیب بهشسردبیر:        
شاحسین رسولیمسوول افغانستان:           
یونس نگاه، ابومسلم خراسانی و علی سجاد موالییتحلیل گران:                    
فهیم امیندبیر گزارش ها:           

دبیر بخش ویدیو:       نصیر کاوشگر
خبرنگار ارشد:           امین کاوه

ویراستاران:                محمدعلی نظری، مقیم مهران
صفحه آرایي:            رضا مرادی

پذیرش مقاالت:         
Shaparsepehr@gmail.com 0788788799 - 0700175510           :پذیرش اعالن

نشانی پستي:                صندوق پستی 038-025، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان
8صبح نوشته ها را ویرایش می کند. سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه 8صبح است. 

سایر دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

Publisher:
Sanjar Sohail, Sanjar.sohail@8am.media
Editor-in-Chief:
Mohammad Moheq
Mohammad.moheq@8am.media

Facebook.com/8am.media
Youtube.com/HashteSubhdaily
Twitter.com/@Hashtesubhdaily 
instagram.com/8am.media_official
www.8am.media

Sanjar.sohail@8am.media

Hasib.bahesh@8am.media
Mohammad.moheq@8am.mediaInfo@8am.media

۸صبح، تخار: منابع محلی در والیت تخار می گویند 
که جنبش زنان والیت تخار با راه اندازی یک اعتراض، 
نهادهای تحصیلی و  تا دروازه  از طالبان خواسته اند 

تعلیمی را به روی دختران بازگشایی کنند.
سر  با  جدی،   ۲۵ یک شنبه،  روز  معترض  زنان  این 
دادن شعار های »عدالت، عدالت، خسته ایم از اسارت« 
زنان  یا هیچ کس« می گویند که طالبان  و »یا همه 

افغانستان را به گروگان گرفته اند.
که  می خواهند  جهانی  جامعه  از  معترضان  این 
فشارهای بین المللی را بر طالبان بیشتر کند و این 
گروه را وادار به باز کردن درب نهاد  های تحصیلی به 
روی زنان و اجازه دادن به کار زنان در سازمان های 

داخلی و خارجی بسازد.
را  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها  درب  اخیراً  طالبان 
در  آن ها  کار  مانع  و  بسته  افغانستان  زنان  روی  به 

سازمان های داخلی و خارجی شده اند.
درب  هنوز  تا  بین المللی  فشارهای  وجود  با  طالبان 
باز  زنان  روی  به  را  تعلیمی  و  تحصیلی  نهاد های 

نکرده اند.

۸صبح، پنجشیر: منابع محلی در والیت پنجشیر 
می گویند که در پی سه حادثه ترافیکی در این والیت، 
تن   ۲۰ دست کم  و  کشته  طالب  جنگ جوی  چهار 

دیگر آنان  زخمی شده اند.
با  صحبت  در  جدی،   ۲۵ یک شنبه،  شامگاه  منابع 
روزنامه ۸صبح می گویند که این رویدادها در دو روز 
والیت  و شتل  رخه  آبشار،  ولسوالی های  در  گذشته 

پنجشیر رخ  داده است.
از  تن  سه  رویدادها،  این  پی  در  منابع،  گفته  به 
تن  یک   و  آبشار  ولسوالی  در  طالب  جنگ جویان 

دیگر شان در ولسوالی شتل جان  باخته  اند.
بی احتیاطی  را  رویدادها  این  وقوع  دلیل  منابع 
یک  که  می گویند  و  کرده  عنوان  طالبان  راننده گان 
رنجر این  گروه با دیوار استنادی برخورد کرده و دو 

عراده رنجر دیگرشان به دریا سقوط کرده  اند.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند.

در  طالبان  راننده گان  بی احتیاطی  نیز  این  از  پیش 
بخش های مختلف کشور به ویژه در والیت پنجشیر، 

سبب حوادث دلخراش ترافیکی شده بود.
به  دلیل  مکتب  دانش آموز  دو  مورد،  تازه ترین  در 
کشته  والیت  این  در  طالبان  رنجر  کابین  از  افتادن 

و زخمی شد ند.

زنان معترض در تخار 
خواهان بازگشایی 

نهاد های تحصیلی شدند

در سه حادثه ترافیکی در 
پنجشیر چهار طالب کشته و 

۲۰ طالب زخمی شده اند

داده  توضیح  مقاله ای  در  اخیراً  هودبهایی  پرویز 
علت  او  نیست.  تی تی پی شکست پذیر  چرا  که  بود 
شکست ناپذیری تی تی پی را موضع ناروشن دولت و 
طالبان خوب  تفکیک  در  تزلزل  و  پاکستان  اردوی 
شهروندان  و  سربازان  عقیدتی  سردرگمی  و  بد  و 
تحریک  اسالمی  ویژه گی های  به  نسبت  پاکستان 
طالبان پاکستان دانسته بود. او در عین  حال دالیل 
طالبان پاکستان را برای جنگ علیه دولت پاکستان 
تحلیل کرده بود. خواسته های اصلی تحریک طالبان 
کردن  جدا  شریعت،  تطبیق  از  عبارت اند  پاکستان 
آن  برگرداندن  و  خیبرپختون خوا  از  قبایلی  مناطق 
برچیدن حصارهای  و  به وضعیت خودمختار سابق 
افغانستان .  و  پاکستان  مرز  امتداد  در  نصب شده 
طالبان  ایدیولوژی  که  بود  کرده  استدالل  نویسنده 
میان مردم پاکستان حامی دارد و همچنان ساکنان 
دو سوی خط دیورند خواهان کاهش محدودیت های 

مرزی اند.
انتقاد نویسنده در مورد مفروضات استراتژیک رهبری 
ملکی و نظامی پاکستان در قبال افغانستان حکایت از 
درک ناقص داشت. از  این  رو تشخیصی که او از مشکل 
ارایه کرده و نسخه راه حلش باهم مطابقت نداشته اند. 
واقعیت های موجود و حقایق پنهان تصویر متفاوت از 
آن چه آقای بهایی ارایه کرده بود، ترسیم می کنند. 
در این تصویر، مشکالت دولت کنونی طالبان و نقش 
نگه داشتن منازعات  قدرت های خارجی در شعله ور 
افغانستان و نیز در مناطق قبایلی پاکستان آشکارند. 
برای فهم پدیده تی تی پی باید توجه کنیم که این 
ویژه گی هایی  دارای چه  و  ایجاد شده  گروه چگونه 
دسامبر ۲۰۰۷  در  پاکستان  طالبان  تحریک  است. 
به رهبری بیت اهلل محسود و در واکنش به عملیات 
اردوی پاکستان علیه شبه نظامیان خارجی به وجود 
آمد که پس از سال ۲۰۰۲ به دلیل عملیات ایاالت 
قبایلی  مناطق  به  افغانستان  از  آیساف  و  متحده 

پاکستان پناه گرفته بودند.
نظام  پاکستان،  طالبان  تحریک  تشکیل  از  قبل 
دوران  از  بازمانده  قدرت  توازن  و  حکومت داری 
بریتانیای کبیر به سود مالهای محلی و شبه نظامیان 
خارجی تغییر کرده بود. مالها و شبه نظامیان تا سال 
۲۰۰۴ بیش از ۲۰۰ متنفذ محلی را کشته بودند. 
برای  سال   ۵۰ از  پس  پاکستان  اردوی  که  زمانی 
قبایلی  تیرا شد، مردمان  بازگرداندن نظم وارد دره 
رنجیدند و با خشم واکنش نشان دادند؛ چرا که آنان 
این حرکت اردو را تالش برای کنترل و دخالت در 
آداب و رسوم چند صد ساله خود می دانستند. قبایل 
در  محسود  و  جنوبی  و  شمالی  وزیرستان  در  وزیر 

وزیرستان مرکزی و جنوبی مسلط اند و هر کدام در 
مقاومت  مقدم  خط  در  سنتی  به طور  خود  مناطق 
قرار  خارجی  مداخله جویان  برابر  در  مسلحانه 
داشته اند. بریتانیایی ها می کوشیدند با احترام به آداب 
و سنن محلی، بدون ایجاد واکنش میان ساکنان، آن 
مناطق را مدیریت کنند. سیستمی را که آنان معرفی 
به  تهاجم شوروی  از  تا یک دهه پس  بودند،  کرده 
افغانستان برحال بود، اما بعد از آن به دلیل انتقال 
رهبری سنتی از ملک ها و متنفذان محلی به مالها و 

شبه نظامیان، فروپاشید.
افغانستان  تحریک طالبان پاکستان، خالف طالبان 
از  اتحادی  بلکه  نه،  یک پارچه  نیروی  هرگز 
شبه نظامیان و گروه های محلی بوده است. تحریک 
از  مختلفی  گروه های  دایم  پاکستان  طالبان 
جنگ جویان فرقه ای، جنایت کاران و قاچاق بران مواد 
مخدر را در خود جذب کرده و همچنان دچار انشعاب 
و جدایی گردیده است. تا سال ۲۰۰۸، شبه نظامیان 
وابسته به تحریک طالبان پاکستان بر مناطق وسیعی 
از سوات، باجور، مالکند و وزیرستان شمالی و جنوبی 
تسلط یافتند. اردوی پاکستان در سال ۲۰۰۹ برای 
را  نجات  راه  وزیرستان جنوبی، عملیات  پاک سازی 
اجرا کرد. در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹، عملیات های 
سوات  در  راست  راه  و  حق  راه  به  نام های  دیگری 
طالبان  تحریک  شبه نظامیان  اردو،  شد .  راه اندازی 
پاکستان را شکست داد و سوات و وزیرستان جنوبی 
را پاک سازی کرد؛ اما در وزیرستان شمالی این کار 
انجام نیافت. برخی از منتقدان معتقدند که آن روند 
سال های  در  شمالی  وزیرستان  پاک سازی  با  باید 

۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تکمیل می شد.
تی تی پی به دلیل وقفه در عملیات، مجدداً سازمان  
یافت و در سال ۲۰۱۴ حمله هولناکی را بر مکتب 
اردوی پیشاور انجام داد. پس از آن، اردوی پاکستان 
عملیات ضرب عضب را در وزیرستان شمالی، آخرین 
سنگر تحریک طالبان پاکستان، آغاز کرد و دو هزار 
و ۷۳6 تروریست را کشت و ۸۳6 مخفی گاه آن ها را 
منهدم کرد. این عملیات هزینه های سنگینی را بر 
مردم محلی نیز بر جا گذاشت و  ۹۲۹ هزار و ۸۵۹ تن 
از محل زنده گی خود بی جا شدند. پس از پاک سازی 
طالبان  تحریک  شبه نظامیان  شمالی،  وزیرستان 
طالبان  چتر  زیر  پناهگاه هایی  دنبال  به  پاکستان 
طالبان  تحریک  شدند.  افغانستان  خاک  در  افغان، 
پاکستان که به شدت آسیب دیده بود، تا زمان خروج 
نیروهای ناتو از افغانستان در آگست ۲۰۲۱، دست 

به اقدام جدی نزد.
خویشاوند  افغانستان،  طالبان  قدرت گیری  از  پس 

جان  نیز  تی تی پی  شبه نظامیان  آن،  ایدیولوژیک 
تازه ای گرفتند. طالبان افغان، تعداد دو هزار و ۳۰۰ 
جنایت کاران  میان شان  در  که  را  تی تی پی  زندانی 
سرسخت نیز بودند، آزاد کردند. در آغاز در پاکستان، 
افغانستان  در  طالبان  قدرت گیری مجدد  به  نسبت 
خوش بینی هایی وجود داشت، اما رویدادهای بعدی 
انتظارات پاکستان را برآورده نساخت و خوش بینی ها 
را اشتباه ثابت کرد. طالبان از سوی جبهه مقاومت 
ملی به رهبری احمد مسعود که حمایت افراد بانفوذی 
چون دوستم، عطا محمد نور، یونس قانونی و امراهلل 
صالح را نیز داشت، به چالش کشیده شد. طالبان در 
درون خود نیز به دلیل اختالفات بین جناح قندهاری 
به رهبری مال هبت اهلل و جناح دیگری تحت رهبری 

حقانی ها، دچار دودسته گی شدند.
همچنین عناصر غیرپشتون در درون گروه طالبان 
چالش هایی را برای آن گروه خلق کرده اند. گذشته از 
آن، بین طالبانی که در مذاکرات دوحه نقش داشتند 
و آنانی که خود را فاتح خطوط مقدم جنگ می دانند، 
سازمان های  این،  بر  عالوه  دارد.  وجود  اختالفاتی 
تهدید  القاعده  و  خراسان  داعش  مانند  تروریستی 
اختالفات  می شوند.  شمرده  طالبان  برای  جدی 
فوق و مشکالت اقتصادی، طالبان را از چند جهت 
تضعیف کرده است. ناتوانی طالبان در مهار تی تی پی 
افغانستان بر خاک  از  از حمله آن گروه  و ممانعت 
از ضعف های طالبان است. تحریک  پاکستان، یکی 
طالبان پاکستان می خواهد دست به خون ریزی بزند 
ناآرامی در خاک پاکستان است.  ایجاد  و در تالش 
رهبری پاکستان در اوایل با تی تی پی وارد گفت وگو 
موضع  در  را  دولت  که  چرا  بود؛  اشبتاه  این  و  شد 

ضعیف قرار داد.
برگرداندن  غیرمنطقی چون  خواسته های  تی تی پی 
با  آن  ادغام  لغو  و  قبایلی  مناطق  خودمختاری 
مطرح  را  جنایت کاران  عفو  و  خیبر پختون خوا 
کرده است. تطبیق شریعت در مناطق شمال غربی 
است  گروه  آن  خواست های  از  یکی  نیز  پاکستان 
دارد.  قرار  پاکستان  اساسی  قانون  با  تناقض  که در 
طرح این خواسته ها از سوی یک نیروی غیردولتی 
به وضوح غیرمنطقی است و مردم در سوات و باجور با 
برگزاری تجمعات عمومی علیه آن اعتراض کرده اند. 
پالن گذاران نظامی پاکستان باید لزوم تعامل مثبت 
نسبت  باید  کنند.  درک  را  افغانستان  طالبان  با 
با  حال  عین  در  و  قاطعانه  مرزی  درگیری های  به 
احتیاط رفتار شود. آن عده جنگ جویانی که در خاک 
پاکستان مشغول اقدامات تروریستی اند و تعدادشان 
با  باید  نفر تخمین زده می شود،  حدود 6۰۰-۵۰۰ 

قدرت کامل سرکوب شوند.
با  باید  البته  افغانستان،  و  پاکستان  مرز  موضوع  با 
الگوها  مرز،  سوی  دو  در  شود.  برخورد  حساسیت 
آن ها  برآوردن  که  دارد  وجود  معیشتی  نیازهای  و 
راهبردی  باید  است.  مرز  از  مردم  عبور  نیازمند 
شرایط  برخی  تحت  الگوها،  این  تا  شود  اندیشیده 
مناطق  که  زمانی  تا  و  شوند  قانونی  جدید  تجاری 
مرزی به حدی از توسعه نرسیده باشند که نیازهای 
باید  گردد،  برطرف  مرز  داخل  در  مردم  معیشتی 
زمینه این عبور و مرور فراهم شود. تحریک طالبان 
پاکستان باید از بین برود، اما از تشدید خصومت ها 
با طالبان افغانستان اجتناب شود. نکته آخر این که 
اسکان مجدد سریع مردم در مناطق قبایلی که به 
خیبرپختون خوا ادغام شده است و نیز حکومت داری 

موثر و توسعه این مناطق باید در اولویت قرار گیرد.
و  »تی تی پی  عنوان  با  مقاله  این  اصل  یادآوری: 

طالبان« نشر شده است.

منبع: نویسنده:

تی تی پی به دلیل وقفه در عملیات، مجدداً سازمان  یافت و در سال 2014 حمله هولناکی را بر مکتب اردوی پیشاور انجام داد. 
پس از آن، اردوی پاکستان عملیات ضرب عضب را در وزیرستان شمالی، آخرین سنگر تحریک طالبان پاکستان، آغاز کرد و دو 

هزار و ۷36 تروریست را کشت و 836 مخفی گاه آن ها را منهدم کرد.

تی تی پی شکست ناپذیر نیست
اکسپرس تربیونراشد ولی
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بمب گذاری در یک کلیسا در کانگو ۱۰ کشته برجای گذاشت
ارتش کانگو می گوید که یک حمله بر کلیسایی در شرق کنگو دست کم ۱۰ کشته و بیش از ۳۰ زخمی برجای گذاشته است.

آنتونی موالوشایی، سخنگوی ارتش کانگو، روز یک شنبه، ۱۵ جنوری، در تماس تلفنی با آسوشیتدپرس گفته است که گروهی 
مرتبط با افراط گرایان اسالمی مظنون به انجام این انفجار است.

این بمب در کلیسای پنتیکاستی در شهر کاسیندی والیت کیووی شمالی کانگو منفجر شده است. موالوشایی گفته است که یک 
شهروند کینیایی در پیوند به این حمله از صحنه رویداد بازداشت شده است.

کانگو کشوری در مرکز افریقا است.

8am.media

نخست وزیر عراق از حضور 
نظامیان خارجی در کشورش 

حمایت کرد

سرکوب پنهانی اصالح طلبان در عربستان؛ 
از حکم اعدام تا ده  ها سال زندان

بیش از 5۰ زن در غرب 
افریقا اختطاف شدند

موج جدید حمالت موشکی 
روسیه بر اوکراین؛  

۱۴ تن کشته و بیش از ۶۰ تن 
زخمی شدند

حضور  از  عراق،  نخست وزیر  السودانی،  محمدشیاع 
نامحدود نظامیان امریکایی و دیگر نیروهای خارجی در 

عراق حمایت کرده است.
او در مصاحبه ای با روزنامه وال استریت ژورنال که روز 
است که عراق  نشر شد گفته  یک شنبه، ۱۵ جنوری، 
برای مبارزه با داعش و آموزش نیروهایش به نیروهای 

خارجی نیاز دارد.
مورد  عراقی در  نیروهای  به  ناتو  نیروهای  او،  به گفته 
و  می دهند  آموزش  داعش  گروه  با  مبارزه  چگونه گی 

نابودی داعش نیز به زمان بیشتر نیاز دارد.
این در حالی است که شماری از احزاب حامی السودانی 
متحد  و  دارند  اختیار  در  را  عراق  پارلمان  کنترل  که 
ایران هستند، مخالف حضور نیروهای ناتو در این کشور 

می باشند.
کار  این  تحقق  برای  »ما  گفت:  مورد  این  در  سودانی 
تالش می کنیم. من داشتن روابط خوب عراق با ایران و 

امریکا را به مثابه یک مسأله ناممکن نمی بینم.«
نظامی  در حال حاضر حدود ۲۰۰۰  که  است  گفتنی 
امریکایی و صدها تن از نیروهای سایر اعضای ناتو در 
و  مشورت  عراقی  نیروهای  به  و  هستند  مستقر  عراق 

آموزش می دهند.

گاردین به تازه گی مواردی را فاش کرده که حاکی از 
سرکوب پنهانی اصالح طلبان و روشنفکران دانشگاهی 

در عربستان سعودی است.
به  جنوری،   ۱۵ یک شنبه،  روز  گزارشی  در  گاردین 
دانشگاه  در  اصالح طلب  استادان  سرکوب  از  مدارکی 
سعودی دست یافته که نشان می دهد این استادان در 
پی استفاده از توییتر و واتساپ به اعدام و ده ها سال 

زندان محکوم شده اند.
استاد  القرنی،  عواد  از سوی پسر  مدارک شریک شده 
6۵ ساله دانشگاه عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۷ 
بازداشت و به اعدام محکوم شد، نشان می دهد که او به 
دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی مانند واتساپ و 

توییتر، به مرگ محکوم شده است.
القرنی اصالح طلب را که  رسانه های عربستان سعودی 
۲ میلیون دنبال کننده در توییتر داشت، مبلغ خطرناک 
معرفی کرده اند، در حالی که منتقدان نظام شاهی این 

کشور او را روشنفکر نام داده اند.
سلما الشهاب، زنی که مادر دو فرزند و دانشجوی مقطع 

مقام ها و باشنده گان محلی در بورکینافاسو، کشوری در 
غرب افریقا، به خبرگزاری فرانسه گفته  که تندروان، ۵۰ 

زن را در شمال این کشور اختطاف کرده اند.
روز  زن   ۴۰ که  گفته اند  خبرگزاری  این  به  منابع 
پنج شنبه، ۱۲ جنوری، و ۲۰ زن دیگر روز جمعه، ۱۳ 
جنوری، در شمال این کشور افریقایی از سوی تندروان 

ربوده شده اند.
مقام های محلی این اختطاف ها را تایید کرده و گفته اند 
که عملیات  تجسسی اردو و واحد های ملکی برای یافتن 

این زنان ناکام مانده است.
باشنده گان محلی گفته اند که گمان می رود، تندروان 

این زنان را به پایگاه های شان برده باشند.
یک باشنده محلی گفته که زنان به شکل گروهی برای 
جمع آوری هیزم و میوه های وحشی به بیرون می روند؛ 

زیرا چیز دیگری برای خوردن وجود ندارد.
کراچی های  با  زنان  پنج شنبه  »روز  است:  افزوده  او 
خانه  به  روز  پایان  در  و  برآمدند  خانه  از  دستی  شان 
برنگشتند - سه تن از آنان برگشتند و در مورد آن چه 

اتفاق افتاده بود حکایت کردند.«
سال  از  است،  فقر  و  درگیر خشونت   که  بورکینافاسو 
۲۰۱۵ به این سو تندروان مرتبط به القاعده و داعش در 
این کشور، ده ها هزار تن را کشته و سبب بی جا شدن 

حدود دو میلیون تن شده اند.
در ماه آگست سال ۲۰۲۱، در جریان حمله بر کاروان 
موتر ها در بورکینافاسو، ۸۰ تن، به شمول 6۵ غیرنظامی 

کشته شدند.
همچنان در دسامبر سال ۲۰۱۹، ۴۵ تن، به شمول ۳۵ 
غیرنظامی، در جریان حمله تندروان بر یک شهرک در 

این کشور کشته شدند.

موشکی  موج جدید حمالت  از  بین المللی  رسانه های 
روسیه بر شهرهای مختلف اوکراین خبر داده اند.

از  سکای نیوز در گزارشی روز یک شنبه، ۱۵ جنوری، 
حمالت موشکی روسیه بر یک ساختمان مسکونی در 
دنیپرو، چهارمین شهر بزرگ اوکراین، خبر داده است.

بربنیاد معلومات نشر شده، این حمله بر یک ساختمان 
نتیجه آن ۱۴ تن کشته  انجام شده که در  مسکونی 
و بیش از 6۰ تن زخمی شده اند. ۲۲ تن دیگر هنوز 

ناپدید هستند.
جان  نجات  سرگرم  شب  طول  در  نجات  نیروهای 
از  را  آنان  فریاد  و  ناله  و صدای  بوده اند  گیرمانده گان 

زیر آوار شنیده اند.
والدیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، گفته است 

که ممکن شمار قربانیان افزایش یابد.
به  روسیه  شنبه  روز  حمالت  که  است  گفتنی  
زیرساخت های حیاتی چند شهر بزرگ اوکراین از جمله 

کی یف، خارکیف و لویو آسیب رسانده است.

و  توییتر  از  استفاده  پی  در  نیز  بوده  دانشگاه  دکترای 
در  دادگاهی  در  شاهی  نظام  منتقدان  مطالب  بازنشر 
عربستان سعودی به ۳۴ سال زندان محکوم شده است.

دلیل  به  نیز  القحطانی  نورا  به نام  زنی  دیگر،  مورد  در 
استفاده از توییتر در دادگاهی در عربستان سعودی به 

۴۵ سال زندان محکوم شده است.
عربستان  شاهی  نظام  منتقدان  و  بشر  حقوق   حامیان 
سعودی که در تبعید به سر می برند نیز از سرکوب خشن 
و بی امان منتقدان و فعاالن شبکه های اجتماعی از سوی 

دولت مردان این کشور هشدار داده اند.
مدارک دادستانی عربستان سعودی که از سوی ناصر 
القرنی، پسر عواد القرنی، با گاردین شریک ساخته شده 
و  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  که  می دهد  نشان 
سایر ارتباطات در عربستان از ابتدای ولیعهدی شاهزاده 

محمد بن سلمان جرم انگاری شده است.
گفتنی  است که پیش از این از سرکوب اصالح طلبان و 
فعاالن شبکه های اجتماعی در عربستان سعودی کمتر 

مواردی بازتاب یافته است.

کتاب خاطرات شهزاده هری با افشای مبارزات شخصی 
خانواده های  اعضای  سایر  مورد  در  افشاگری هایش  و  او 
نامادری اش  چارلز،  پادشاه  پدرش  جمله  از  سلطنتی، 
کامیال و برادر بزرگ ترش، شاهزاده ویلیام، توجه سراسر 

جهان را به خود جلب کرده است.
لری فینلی، از جمله ناشران این کتاب، روز یک شنبه، ۱۵ 
بیانیه ای گفت: »ما همیشه می دانستیم که  جنوری، در 
این کتاب پرواز خواهد کرد، اما فعاًل حتا از صعودی ترین 

نقطه انتظارات ما نیز فراتر رفته است.«
او در ادامه گفت: »تا آن جا که ما می دانیم، تنها کتاب هایی 
کتاب هایی  داشته اند،  بیشتری  فروش  اول  روز  در  که 
هستند که هری دیگر )پاتر( در آن نقش آفرینی کرده اند.«

اعالم  کتاب  این  ناشر  بریتانیا،  فروش  ارقام  به  استناد  با 

بر بنیاد گزارش ها، ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، گفته 
تا  می فرستد  اوکراین  به  را  چلنجر ۲  تانک های  که  است 

موضع این کشور را در جنگ با روسیه تقویت کند.
والدیمیر  با  تماسی  در  جنوری،   ۱۵ شنبه،  روز  سوناک 
که  است  کرده  تایید  اوکراین،  جمهور  رییس  زلنسکی، 
کشور  آن  به  بیشتری  توپ خانه  سیستم های  و  تجهیزات 

ارسال خواهد کرد.
اقدام  این  که  است  گفته  بریتانیا  نخست وزیر  دفتر 
اوکراین  از  برای تشدید حمایت  بریتانیا  نشان دهنده عزم 

است.

چاپی،  قالب های  در  نسخه   ۴۰۰۰۰۰ تاکنون  که  کرد 
الکترونیکی و صوتی فروخته شده است.

در حال حاضر این کتاب به عنوان پرفروش ترین کتاب در 
وب سایت های آمازون در بریتانیا، امریکا، آسترالیا، آلمان 
و کانادا قرار دارد. »یدک« )Spare( نام کتاب افشاگرانه 
هری و همسرش مگان، از زمانی است که آن ها در سال 
۲۰۲۰ از وظایف سلطنتی کناره گیری کردند و برای شروع 

زنده گی جدید به کالیفرنیا نقل مکان کردند.
اظهار  مصاحبه ها  یا  کتاب  این  درباره  سلطنتی  خانواده 

نظری نکرده اند و بعید است که این کار را انجام دهند.
این  در  بریتانیا،  سلطنت  شهزاده  ساسکس،  دوک  هری 
کتاب خود افشا کرده که هنگام مأموریتش در افغانستان 

۲۵ شهروند این کشور را کشته است.

دولت بریتانیا قرار است ۱۴ تانک برای اوکراین ارسال کند 
و  سنگین  توپ خانه ای  واحد   ۳۰ حدود  می رود  انتظار  و 

خودکششی  AS90 نیز به اوکراین تحویل داده شود.
از جانبی، زلنسکی ضمن قدردانی از این تصمیم بریتانیا 
گفته است که تصمیم برای ارسال تانک  »نه تنها ما را در 
دیگر  به  پیام درستی  بلکه  تقویت می کند،  میدان جنگ 

متحدان ارسال می کند.«
آغاز  از  سال  یک  به  نزدیک  گذشت  با  که  است  گفتنی 
درگیری ها میان روسیه و اوکراین، غرب و اروپا کمک های 

نقدی و تسلیحاتی زیادی را به کی یف فرستاده اند.

کتاب خاطرات شاهزاده هری رکورد پرفروش ترین کتاب در بریتانیا را شکست

بریتانیا تانک های چلنجر  ۲ را به اوکراین می فرستد


