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پاکستان:    
قصد نداریم عملیات 
برون مرزی در خاک 

افغانستان راه اندازی کنیم

امور  وزیر  زرداری،  بوتو  بالول  کابل:  ۸صبح، 
خارجه پاکستان، طی سخنانی در حاشیه نشست 
قصد  »اسالم آباد  است:  گفته  داووس  اقتصادی 
افغانستان  در  برون مرزی  نظامی  عملیات  ندارد 

راه اندازی کند.«
 ۳۰ جمعه،  روز  نشست  این  جریان  در  زرداری 
پاکستان  مستقیم  »اقدام  است:  افزوده  جدی، 
علیه گروه های تروریستی در خاک افغانستان در 
صورت عدم جلوگیری از تروریسم فرامرزی، بدان 
معنا نیست که پاکستان عملیات برون مرزی در 

افغانستان انجام خواهد داد.«
وی تاکید کرده است: »برای نابودی تروریسم در 
موقت  دولت  از  حمایت  گزینه  افغانستان  خاک 
طالبان  به  مایلیم  می دهیم.  ترجیح  را  طالبان 
کمک کنیم تا ظرفیت  شان را برای مقابله با این 
تهدید افزایش دهند. برای ما نیز مشروع ترین راه 
برای حل مشکل تروریسم در افغانستان، حمایت 

از دولت طالبان خواهد بود.«
در  پاکستان،  خارجه  وزیر  زرداری،  بوتو  بالول 
ماه قوس سال جاری گفته بود که کشورش حق 
برای  را  فرامرزی  تروریسم  علیه  مستقیم  اقدام 

خود محفوظ می دارد.

۸صبح، کابل: نماینده گان ویژه اتحادیه اروپا 
در نشستی در بروکسیل، در پیوند به بحران 
انسانی و وضعیت حقوق بشری در افغانستان 

دیدار کردند.
برای  اروپا  اتحادیه  نماینده  هاکاال،  ترهی 
آسیای میانه، روز جمعه، ۳۰ جدی، در توییتی 
منظور سوق  به  نشست  این  که  است  نوشته 
دادن بحران انسانی افغانستان به سمت مثبت، 

برگزار شده است.
او گفته است که افغانستان همچنان در دستور 
و وضعیت حقوق  دارد  قرار  اروپا  اتحادیه  کار 
بشری و ممنوعیت تحصیل زنان و دختران از 

موضوعات مورد بحث این نشست بوده است.
در این نشست توماس نیکالسون، نماینده ویژه 
اتحادیه اروپا برای افغانستان، نیز حضور داشته 

پاسپورت  عمومی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
طالبان گفته است که قرار است فعالیت این 

ریاست به زودی در کابل از سر گرفته شود.
طالبان  کنترل  زیر  ملی  تلویزیون   - رادیو 
ریاست  سخنگوی  پتمن،  نوراهلل  از  نقل  به 
جدی،   ۳۰ جمعه،  روز  پاسپورت،  عمومی 
گزارش داده که این ریاست به زودی فعالیتش 

را از سر می گیرد.
ریاست  این  فعالیت  دوباره  آغاز  دقیق  زمان 

مشخص نشده است.
که  تخنیکی  مشکالت  است،  گفته  پتمن 
فعالیت ریاست پاسپورت به دلیل آن حدود 

چهار ماه پیش توقف یافته، حل شده است.
او  همچنان گزارش ها در مورد توزیع پاسپورت 

است.
که  است  نشده  ارایه  در  بیشتری  جزییات 
برای رسیده گی  را  اقداماتی  اروپا چه  اتحادیه 
انسانی و وضعیت حقوق بشری در  به بحران 

افغانستان روی دست دارد.

در بازار سیاه را رد کرده است.
از  پس  که  بود  شده  گزارش  این   از  پیش 
مردم،  روی  به  پاسپورت  ریاست  مسدودیت 
شماری از مسووالن طالبان در بدل  دو تا سه 
توزیع  پاسپورت  افراد  به  امریکایی  هزار دالر 

می کنند.
از  متقاضی  صدها  که  است  حالی  در  این 
انتظار  در  مریض داران  و  مریضان  جمله 
روند  ازسرگیری  و  ریاست   این  بازگشایی 

توزیع پاسپورت اند.

این در حالی است که برخی از فعاالن حقوق 
زنان  اعتراضی  حرکت های  جمله  از  بشری 
همواره از موضع منفعل نهادهای بین المللی و 
کشورهای حامی حقوق بشر در برابر اقدامات 

ضد حقوق بشری طالبان انتقاد کرده اند.

نشست نماینده گان اتحادیه اروپا در مورد بحران انسانی و نقض 
حقوق بشری در افغانستان

روند توزیع پاسپورت از سر گرفته می شود

نیـروهایی کـه 
هــدر می روند
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سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( تصمیم گرفته است 
تا روز جهانی آموزش امسال را به دختران و زنان محروم افغانستان اختصاص 

دهد. توجه یونسکو در حالی به دختران و زنان افغانستان جلب شده که 
طالبان در بیش از یک ونیم سال گذشته دانش آموزان مکتب های متوسطه 
و لیسه دخترانه را از آموزش محروم نگه  داشته اند. با این حال شماری از 

فعاالن حقوق زن، دانش آموزان و شهروندان کشور هرچند از این اقدام سازمان 
یونسکو استقبال می کنند، اما تاکید دارند که...

الزامات استراتژیک هند برای 
بازگشت به افغانستان 3

شهروندان:
 نام گذاری کافی نیست 

اختصاص روز جهانی آموزش به بانوان افغانستان؛

آواره گان بی درآمد در ایران 
و خانواده های محتاج در 

افغانستان

چه کسی نماینده 
»اسالم امریکایی« است؟

طالبان اموال مصادره شده 
قاچاق بران را برمی گردانند

مبارزه با فساد و قاچاق؛



 

استدیوم  به  تماشاچیان  هجوم  از  که  عکس هایی 
احمدشاهی قندهار برای دیدن مجلس علنی قطع دست 
هم وطنان  از  تعدادی  برای  نشر شد،  اخیراً  و شالق زنی 
شوک آور بود. خیلی ها این سوال را پرسیدند که چرا مردم 
چنین تمایل شدید به تماشای خشونت دارند که استدیوم 
برای حضورشان تنگی می کند و تعدادی بر درخت ها و 
دیوارها باال می شوند. این سوال مهم است. چرا مردم به 
دیدن رنج کسانی چون خود تن می دهند و بدتر از آن 
است  این  مهم تر  سوال  اما  خشونت اند؟  تماشای  تشنه 
در  تنها  و  قندهار  احمدشاهی  استدیوم  در  تنها  آیا  که 
افغانستان و در سیطره طالبان چنین اتفاقی رخ می دهد؟ 
از  و  باهم اند  صفا  و  صلح  تقسیم  مشغول  جهان  باقی 
تماشای رنج هم نوعان دوری می جویند؟ متاسفانه چنین 
نیست، ورنه محاکم صحرایی و مجازات وحشیانه طالبان 
می توانست واکنش جهانی خلق کند، وجدان بشریت را 
آن  تنها  شود.  وسیع  اعتراضات  به  منجر  و  سازد  آزرده 
گرسنه گان و محرومان حاضر در مجالس شکنجه و کشتار 
طالبان مشغول تماشا نیستند. کل جهان »بازی« طالبان 
با زنده گی مردم ما را چون فلم های هالیوود و بازی های 

پابجی نظاره گر ند و از آن قصه، خبر و فلم می سازند.
صنایع  بر  حاکم  قدرت منِد  کشورهای  و  مدرن  جهان 
تسلیحاتی، هنری و رسانه ای، بازیگران و ترویج دهنده گان 
و  سینمایی  فلم های  غالب  مضامین  خشونت اند. 
و  فلم  چیست؟  ما  مجالس  نقل  تلویزیونی  سریال های 
کشته  انسانی  نگردد،  ویران  شهری  آن  در  که  سریالی 
قصه های  و  مجالس  به  آیا  ندهد،  رخ  و خشونتی  نشود 
ما راه می یابد؟ مساله اصلی این است که اکثریت قاطع 
آدم های عصر ما، به شمول آنانی که دست شان در کشتن 
گنجشک می لرزد، برای حقوق حیوانات کمپین می کنند 
تماشاچیان  می دانند،  وحشیانه  را  گوشت  خوردن  و 
خشونت اند. خیلی از ما این روزها اخبار اوکراین را با ولع 
تعقیب می کنیم، فلم بمباران ها را تماشا می کنیم، ارقام 
کشته   گان را می شماریم، از ارسال سالح و مهمات ناتو به 
اوکراین و توانایی ویرانگری راکت های روسیه اطالعات به 
 دست می آوریم، بی آن که دست به اعتراض موثر بزنیم و 
بی آن که علیه جنگ افروزان کمپین جهانی سرنوشت ساز 
راه اندازیم. در واقع اگر خوب دقت کنیم، همه ما روی 
بام ها و شاخ درختان رسانه ها باال شده ایم و استدیوم های 
فراوان خشونت و آدم کشی را در گوشه و کنار جهان نظاره 
می کنیم. به ندرت در سرخط خبر رسانه های مطرح جهان 
آبادی و زنده گی جای می گیرد. هر کانالی را که روشن 
کنید، با اخبار خشونت و کشتار و یا الف وگزاف دولت ها 

در ارتقای توانایی ویرانگری روبه رو می شویم.
و  ابزار  خشونت  اعمال  در  طالبان  گروه  آن که  رغم  به 
شیوه های بدوی دارند و بسیار عریان عمل می کنند، اما 
یکی از مجریان بازی بزرگ خشونت در جهان کنونی ما 
است. از خود بپرسیم که اگر حمایت امریکا و متحدانش 
را  طالبان  امروز  آیا  نبود،  جهاد  و  بنیادگرایی  پروژه  از 
در  بم  و  اسلحه  باروت،  تولید  فابریکه های  اگر  داشتیم؟ 
کشورهای صنعتی به بازار جنگ نیاز نداشتند، آیا طالبان 
می توانستند در عصر کنونی محفل دره زنی و قطع دست 
را در قندهار برگزار کنند؟ اگر توافق نامه دوحه، تسلیم 
گروه  آن  آیا  نمی بودند،  هفته وار  پول های  و  تسلیحات 
افغانستان،  سراسر  در  که  شود  قوی  چنان  می توانست 
خانه به خانه، زنان و دختران را از تحصیل، کار، تفریح و 

سفر محروم کند؟
بر  افغانستان  دیگر  جای  هر  یا  قندهار  در  که  آنانی 
اعدام  و  دره زنی  دست بری،  شده،  باال  بام ها  و  درخت ها 
طالبان را تماشا می کنند، آدم های عجیب و غریب نیستند. 
آنان فلم های هالیوودی و بازی های پابجی اسالمی را زنده 
تماشا می کنند. خلق خشونت، بازی خشونت، تولید سالح 
و نمایش شکنجه بازار کالن دارد. طالب یک بازیگر بدوی 
و بسیار کوچک این بازار جهانی است. نظام کنونی جهان، 
خشونت آفرین است و بدون تدبیر جهانی، اگر در جایی 
خشونت کاهش یابد یا برای مدتی از عرصه عمومی حذف 

شود، دوباره روزی بر خواهد گشت.

تماشاگران خشونت
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۸صبح، کابل: پس از سفر هیأتی از سازمان ملل 
متحد به کابل، عکسی منسوب به تیم امنیتی این 

هیأت زیر پرچم طالبان واکنش برانگیز شده است.
روز  اجتماعی  صفحات  در  منتشرشده  تصاویر 
هیأت  امنیتی  تیم  ظاهرا  ۲۹ جدی،  پنج شنبه، 
سازمان ملل متحد به ریاست آمنه محمد، معاون 
که  می دهد  نشان  را  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
این  زیر پرچم طالبان فیگور معمول  آنان  از  یکی 
گروه و داعش )انگشت اشاره رو  به باال( را گرفته 

است.
هرچند معلوم نیست که این افراد در کدام  سمت های 
تیم امنیتی ملل متحد هستند و مکان مشخص این 
تیم  اعضای  از  تن  گفته می شود هفت  که  تصویر 
امنیتی هیأت اعزامی سازمان ملل به کابل هستند، 
کجاست، اما این عملکرد آنان با واکنش های زیادی 

مواجه شده است.

یک  پی  در  روزی  چنین  در  پیش  سال  هفت 
حمله انتحاری بر موتر کارمندان موبی گروپ در 
کابل که مسوولیت آن را طالبان برعهده گرفتند، 
هفت تن کشته و بیش از ۲۰ تن دیگر زخمی 

شدند.
 ،۱۳۹۴ جدی   ۳۰ تاریخ  به  حمله  آن  پس 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، با نشر 

وضع  به  واکنش ها  ادامه  در  کابل:  ۸صبح، 
زنان  اساسی  حقوق  بر  طالبان  محدودیت های 
خارجه  امور  وزارت  افغانستان،  در  دختران  و 
امریکا از سیاست های این گروه در قبال زنان در 

افغانستان به  شدت انتقاد کرده است.
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه 
امریکا، روز پنج شنبه، ۲۹ جدی، در یک  نشست 
خبری ادامه این محدودیت ها از سوی طالبان را 

»توهین به حقوق بشر« خوانده است.
و  زنان  طالبان  زمانی که  »تا  است:  افزوده  او 
با  طالبان  روابط  می کنند،  سرکوب  را  دختران 

جامعه جهانی آسیب خواهد دید.«
او همچنان گفته که موقف امریکا روشن است 
اقدام  اعتبار،  و  مشروعیت  کسب  برای  باید  و 
حقوق  به  باید  ]طالبان[  آن ها  و  بگیرد  صورت 
افغان ها  همه  برای  اساسی  آزادی های  و  بشر 

احترام بگزارند.
او همچنان در واکنش به جان باختن دست کم 
۷۸ تن در نتیجه سرمای بی پیشینه در افغانستان 
به  و  ندارد  اطالعی  رقم  این  از  که  است  گفته 
کمک هایی اشاره کرده که طی یک  سال گذشته 

به اداره طالبان صورت گرفته است.
بر  تسلط  بدو  از  طالبان  که  است  گفتنی 
و  زنان  بر  را  زیادی  محدودیت های  افغانستان، 
دختران افغانستان وضع کرده اند که واکنش های 

زیاد جهانی را به همراه داشته است.

ویژه  گزارشگر  بنت،  رچارد  کابل:  ۸صبح، 
سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است 
گزارشگر  ساترثوایت،  مارگارت  با  است  قرار  که 
ویژه این سازمان در مورد استقالل قضات و وکال، 
وضعیت  به  توجه  جلب  برای  مشترک  به گونه 

بحرانی اجرای عدالت در افغانستان کار کنند.
در بیانیه مشترکی که روز جمعه، ۲۰ جنوری، از 
طرف کارشناسان سازمان ملل نشر شده، آمده 
است که قضات، وکال و دیگر کسانی که شامل 
دستگاه قضایی حکومت پیشین افغانستان بودند، 

اکنون در معرض خطر شدید قرار دارند.
مورد  در  که  گفته اند  ملل  سازمان  کارشناسان 
وضعیت وخیم وکال و قضات افغانستان و همچنان 
تغییر دستگاه قضایی این کشور بر اساس قوانین 
طالبان که آشکارا معیارهای بین المللی را نقض 

می کند، شدیداً نگران اند.
حقوقی  متخصصان  که  است  آمده  بیانیه  در 
فراوانی  خطرهای  و  سختی ها  با  زنان  به ویژه 
جامعه  از  ملل  سازمان  کارشناسان  روبه رویند. 
جهانی خواسته اند تا از زنانی که در بخش های 
در  این  کنند.  حمایت  می کردند،  کار  حقوقی 
حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، 
تمام زنان و شمار زیادی از مردانی که در دستگاه 
قضایی کشور کار می کردند، برکنار شده اند. مال 
هبت اهلل آخوندزاده، رهبر طالبان، در عقرب سال 
جاری به محاکم رژیم این گروه دستور داد که 
حکم قصاص و حدود را بر کسانی که شرایط آن 

را تکمیل می کنند، اجرا کنند.

است:  نوشته  عکس   این  انتشار  با  دیگر  فردی 
سازمان  از  که  را  تیم  این  بی مباالتی  نهایت  »این 
ملل نمایندگی می کند، نشان می دهد. این را باید 
عمومی کرد تا مسووالن این سازمان کمی به خود 

بیایند.«
روابط  مسوول  نظری،  میثم   علی  حال،  همین  در 
خارجی جبهه مقاومت ملی، گفته است که این کار 
»کارمندان ملل متحد« بی طرفی و اعتبار این نهاد 

را زیر سوال می برد.
مورد  این  در  کابل  در  یوناما  دفتر  حال،  این  با 

واکنشی نشان نداده است.
این در حالی است که تیمی از سازمان ملل متحد 
به ریاست آمنه محمد، معاون دبیرکل این سازمان 
برای دیدار و گفت وگو با مقام های طالبان دو  روز 
پیش به افغانستان  آمده و اکنون در کابل به سر 

می برند.

توییتی مسوولیت آن را برعهده گرفت.
تلویزیون  از  طالبان  که  گفت  وقت  آن  مجاهد 
طلوع به دلیل نشر گزارش های »دروغ« درباره 

جنگ کندز، انتقام گرفته اند.
هفت تن از کارمندان کشته شده موبی گروپ در 
آن حمله انتحاری از این قرار بودند: محمدجواد 
مریم  عزیزی،  مهری  میرزایی،  زینب  حسینی، 
ابراهیمی، محمدحسین، محمدعلی محمدی و 

حسین امیری.
گروه طالبان که مسوولیت آن حمله و حمالت 
مسلط  افغانستان  بر  اکنون  پذیرفته،  را  مشابه 
شده و بر رسانه ها محدودیت های سنگینی وضع 

کرده  است.

۸صبح، کابل: شاگردان انستیتیوت ملی موسیقی 
افغانستان )ANIM( بار دیگر پس از برگشت طالبان 

به کشور، در غربت خواهند نواخت.
انجمن اندیورز در فرانسه روز جمعه، ۳۰ جدی، گفته 
انستیتیوت  نوازنده گان جوان  است،  قرار  که  است 
ملی موسیقی افغانستان مهمان موزیم گیمه )بخش 

هنرهای آسیایی( در شهر پاریس باشند.
این کنسرت موسیقی قرار است روز جمعه، ۷ دلو، 

برگزار شود.
کارکرد  از  تقدیر  کنسرت  این  برگزاری  از  هدف 
زمینه  در  افغانستان  موسیقی  ملی  انستیتیوت 
ترویج حقوق بشر، حفاظت از میراث  غنی فرهنگی 

۸صبح، هرات: در پی سردی هوای و  نبود برق، 
حمام های زنانه به درخواست مردم برای ساعاتی از 
سوی مالکان آن در انجیل هرات بازگشایی شد، اما 

این کار خشم طالبان را برانگیخت.
جدی،   ۳۰ جمعه،  روز  هرات  در  محلی  منابع 
موقت  بازگشایی  به دلیل  طالبان  که  می گویند 
و  شورا  رییس  ارباب،  چندین  زنانه،  حمام های 
باشنده گان هفت منطقه در ولسوالی انجیل هرات 

را بازداشت و لت وکوب کرده اند.
باشنده گان  درخواست  به  محالت  این  حمام های 
در  برق  و  آب  نبود  و  هوا  سردی  به دلیل  منطقه 

افغانستان و توانمندسازی زنان و دختران با موسیقی 
عنوان شده است.

گفتنی است که اعضای انستیتیوت ملی موسیقی 
افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت، از کشور 
تاکنون  به پرتگال پناهنده شدند و  بیرون شده و 

اجراهای زیادی در کشورهای مختلف داشته اند.

و  زنان  به روی  برای چند ساعت محدود  خانه ها، 
کودکان باز شده بود.

طالبان پس از آگاهی از این اتفاق، درب حمام ها را 
بسته و پس از لت وکوب باشنده گان محل و مالکان 

حمام ها، آز آنان تعهد اجباری گرفته اند.
هرات  معروف  به  امر  ریاست  که  می شود  گفته 
زنانه  مالکان حمام های  و  بوده  رویداد  این  مجری 

تاکنون در بند آنان هستند.
دستور  پیش  ماه  چند  طالبان  که  است  گفتنی 
مسدود شدن حمام های زنانه در هرات و برخی از 

والیات را صادر کردند.

عکس یادگاری تیم امنیتی هیأت سازمان ملل 
زیر پرچم طالبان

از کشته شدن کارمندان موبی گروپ در پی یک حمله 
انتحاری طالبان هفت سال گذشت

موزیم  گیمه در فرانسه میزبان موسیقی افغانستان خواهد بود

بازگشایی موقت حمام های زنانه در هرات؛ 
طالبان باشنده گان محل را بازداشت و لت و کوب کرده اند

وزارت خارجه امریکا: 
سیاست های طالبان 

در قبال زنان و دختران 
توهین به حقوق بشر است

بنت: برای جلب توجه به 
وضعیت بحرانی اجرای 
عدالت در افغانستان کار 

می کنیم
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منابع همچنان فهرست هشت تن 
از قاچاق بران مواد مخدر را که در 

زمان جمهوریت از سوی نهادهای 
موظف بازداشت و پرونده های شان به 

دادستانی اختصاصی مبارزه با مواد 
مخدر و مسکرات سپرده شده است، 

در اختیار روزنامه 8صبح قرار داده 
و خاطرنشان می سازند که این نهاد 
به مصادره اموال  آن ها حکم کرده 
است. این منابع ادعا می کنند که 

همه این هشت تن اموال شان را با 
دادن درصدی آن به طالبان دوباره به 

دست آورده اند.

طالبان اموال مصادره شده 
قاچاق بران را برمی گردانند

این  جلسه  قضایی  قرار  است.  کرده  برگزار  قضایی 
قرار  این  در  است.  شده  صادر  پشتو  زبان  به  دادگاه 
قضایی آمده است: »ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه قبل از ظهر، 
اسامی  و  قضایی  جلسه  اعضای   ۱۴۴۴/۳/۲۱ مورخ 
غالم محمد ولد صیفل هم در جلسه محکمه اختصاصی 

جلوگیری از مواد مخدر و مسکرات اشتراک داشت.«
دادگاه  که  می شود  دیده  قضایی،  قرار  این  براساس 
اظهارات شخصی  از شنیدن  طالبان پس  اختصاصی 
به  پیشین  حکومت  دادگاه  طرف  از  پول هایش  که 
جرم پول شویی مصادره شده بود، حکم داده که پول 
او دوباره برایش مسترد شود. عارض در حضورداشت 
پول )۳۹۱(  »این  است:  قضایی گفته  اعضای جلسه 
از  پاکستانی  کلدار   )۹۴۰۰۰۰۰( و  تومان  میلیون 
شده  گرفته  نیمروز  والیت  در  در  من  صرافی  دکان 
به حساب  امانت  به صورت  مواد مخدر  بود. سارنوالی 
بانکی پشتنی  بانک گذاشته بود. این پول مردم است 
که در دکان معامالت داشته ام، امیدوارم دوباره بدهید 
تا قرض های مردم را پس بدهم. من در منطقه از طرف 
قرض دارها به تکلیف هستم و در آن جا آرام زنده گی 

نمی توانم.«
بربنیاد این نامه اعضای جلسه قضایی پس از شنیدن 
سخنان عارض چنین استدالل و در نهایت حکم صادر 
از ظهر  قبل  قضایی ساعت ۱۱:۱۵  »هیات  کرده اند: 
مورخ ۱۴۴۴/۳/۲۱ براساس فتوای مفتی و به اتفاق آرا 
تصمیم گرفت که بر اساس موارد فوق الذکر و بر بنیاد 
خواست غالم محمد ولد صیفل و دوسیه نسبتی وی 
مبلغ ۳۹۲ میلیون تومان ایرانی و ۹ میلیون و ۳۰۰ 
 ۱۲ مبلغ  افغانی  به  جمعاً  که  پاکستانی  کلدار  هزار 
میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۹۰ افغانی می شود، به صاحب 
تحریرات  مدیریت  به  و  شود.  داده  تسلیم  اصلی اش 
هدایت داده می شود تا دوسیه را از کتاب اندراج خارج 

و به مرجع داده شود.«
پول  استرداد  بر  مبنی  محکمه  حکم  صدور  از  پس 
ویژه  دادستانی  ریاست  تحقیق  مدیریت  غالم محمد، 
به  مکتوبی  ارسال  با  طالبان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
»پشتنی بانک« دستور داده که مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی 
به عارض داده شود و پس از گرفتن شست او، به این 

دادستانی اطمینان دهد. 
در این مکتوب آمده است: »براساس مکتوب شماره 
مواد  با  مبارزه  اختصاصی  دادستانی   )۶۲ بر   ۳۹۶(
 )۱۳۱۵۸( نمبر  صادره  ارتباط  به  مسکرات  و  مخدر 
 )۱۳۹۶ ۲۴۳( نمبر  آگاهی  و  مورخ ۶/۲۱/ ۱۳۹۶  و 
فوق  نمبر  صادره  طی  قباًل  می نگاریم:  خویش 
مبلغ  تبادله  پاکستانی  کلدار   )۹۳۰۰۰۰۰( مبلغ 
)۵۹۲۸۷۵۰( افغانی، )۳۹۱۰۰۰۰۰۰( میلیون تومان 
به  مرتبط  افغانی   )۶۷۰۱۷۴۰( مبلغ  تبادله  ایرانی 
قضیه اسامی غالم محمد ولد صیفل الی قطعیت حکم 
غرض نگه داشت به حساب نمبر )۴۳۰۹۸( افغانی این 
سارنوالی به شما ارسال گردیده بود که طبق فیصله 
نمبر ۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ محکمه ابتداییه مبارزه علیه 
قانون   ۳۹ ماده  مطابق  اداری  فساد  سنگین  جرایم 
جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم مبالغ 
اکنون اسامی  بود.  قابل مصادره دانسته  را  فوق الذکر 
غالم محمد ولد صیفل طی عریضه عنوانی مقام محترم 
قضایی  قرار  هدایت  و  اسالمی  امارت  لوی سارنوالی 
مبارزه  ابتداییه  محکمه   ۱۴۴۴/۳/۲۱ مورخ   ۳ نمبر 
علیه مواد مخدر به استرداد پول های متذکره تصمیم 
اتخاذ نموده اند. بناًء موضوع فوقاً به شما نگاشته شد 

است.«  مخدر  مواد  ترافیک  و  قاچاق  تولید،  کاشت، 
قوانین حکم  دادگاه طالبان خالف همه  او،  گفته  به 
استرداد اموال مصادره شده را صادر کرده که این کار 
در تضاد با اساسات شرعی است که آنان خود را به آن 
پای بند می دانند. این مقام دادستانی حکومت پیشین 
می افزاید که این اقدام های طالبان نه تنها خطر جدی 
را برای افغانستان، بلکه  برای منطقه و جهان نیز در 
قبال دارد و ایجاب می کند که جامعه جهانی در این 
زمینه توجه کند. این مقام ارشد دادستانی حکومت 
پیشین می گوید، استرداد اموال مصادر شده که منبع 
نشان می دهد که  باشد،  قاچاق داشته  و  مواد مخدر 
این گروه از تجارت، کاشت و قاچاق مواد مخدر خالف 
کنوانسیون های نافذ در این عرصه استفاده می کنند. از 
نظر او، مبارزه با مواد مخدر نیازمند مسوولیت جهانی 
است که نباید بگذارند بستر مصون برای قاچاق  مواد 

مخدر در افغانستان فراهم شود.  
می افزاید:  پیشین  حکومت  دادستانی  مقام  این 
مصادره شده، خالف  اموال  کردن  مسترد  با  »طالبان 
تمام پرنسیب ها، اصول ملی و فراملی، خالف اساسات 
خالف  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  کنوانسیون  شرعی، 
تعهداتی که در دوحه انجام داده اند، عمل می کنند.« 
او تاکید می ورزد: »وقتی قاچاق بر هراس از محکمه و 
سارنوالی نداشته باشد، به معنای این است که به این 

کار مشروعیت بخشیده شده است.«
حکومت  دادستانی  دیگر  مقام های  از  یکی  همچنان 
پیشین که به دلیل مشکالت امنیتی نمی خواهد نامش 
می گوید:  ۸صبح  روزنامه  به  شود،  ذکر  گزارش  در 
»۸۰ تن از قاچاق بران بزرگ مواد مخدر، در فهرست 
پنج هزار نفری طالبان شامل بود که از سوی حکومت 
مواد  قاچاق بران  مدیون  طالبان  شدند.  رها  پیشین 
قاچاق بران  گذشته  سال  بیست  در  هستند.  مخدر 
گرم  برای  طالبان   جبهه های  تمویل کننده گان  از 
نگه داشتن تنور جنگ ها و اکماالت این گروه بودند.« 
طالبان  نیز  آنان  اطالعات  براساس  که  می افزاید  او 
آن ها  به  دوباره  را  قاچاق بران  مصادره  شده  اموال 
می گوید:  پیشین  دادستانی  مقام  این  بر می گردانند. 
»لوی سارنوالی ]دادستانی[ در حالت انفعال قرار دارد و 
هیچ اجراآت ندارد.« او همچنان تاکید می کند: »سوال 
قانون مرعی االجرا است؟  این است که کدام  اساسی 
این ها ]طالبان[ در قضایای جزایی مطابق برداشت های 
خودشان ]از شریعت[ فیصله می کنند و گند محاکم 
برآمده است. معلوم نیست که در قضایای جزایی مواد 

مخدر از کدام قانون حکم می کنند.«
این در حالی است که مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر 
روان خورشیدی، دستور  ماه حمل سال  در  طالبان، 
صادر  را  مخدر  مواد  قاچاق  و  کاشت  ممنوعیت 
»استعمال،  است:  آمده  طالبان  رهبر  فرمان  در  کرد. 
و  صادرات  و  واردات  تجارت،  فروش،  خرید،  انتقال، 
کارخانه های تولید هرگونه مواد نشئه آور مثاًل شراب، 
روان گردان(،  )قرص های  تابلیت  شیشه،  هرویین، 
چرس )حشیش( و غیره، به گونه جدی ممنوع است.« 
رهبر طالبان به نهادهای عدلی و قضایی طالبان دستور 

داده است که متخلفان را »تعقیب و مجازات« کنند.
پیش از این روزنامه ۸صبح به اسنادی دست  یافته بود 
که دادگاه ابتداییه طالبان در کابل حکم برگشت بیش 
از ۱۳ کیلوگرام مواد مخدر را به یک قاچاق بر صادر 
کرده است. این مواد مخدر از نوع »شیشه« بوده که از 

سوی افراد طالبان در پایتخت ضبط شده بود.

اسنادی که در اختیار روزنامه 
نشان  گرفته،  قرار  ۸صبح 
طالبان  دادگاه  که  می دهد 
اموال و پول قاچاق بران مواد 
مخدر که در زمان جمهوریت 
باصالحیت  دادگاه  سوی  از 
آنان  به  را  بود  شده  مصادره 
پولی  مقدار  اسناد،  این  براساس  است.  کرده  مسترد 
پول شویی مصادره شده  به جرم  دادگاه  از سوی  که 
بود، دوباره به قاچاق بران سپرده شده است. یافته های 
اختصاصی  دادگاه  که  می دهد  نشان  ۸صبح  روزنامه 
براساس  طالبان  مسکرات  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 
از قاچاق بران، حکم قضایی صادر کرده  عریضه یکی 
و پول  نقد مصادر شده او را مسترد کرده است. منابع 
این  از  طالبان  که  می  کنند  تایید  روزنامه ۸صبح  به 
طریق به تجارت پُرسود دست یافته اند و با اخذ ۵۰ 
درصد سهم از پول قاچاق بران مواد مخدر، متباقی آن 
را به قاچاق بران برمی گردانند. با این حال شماری از 
مقام های دادستانی حکومت پیشین با تایید موضوع، 
توصیف  برای جهان  زنگ خطر  را  طالبان  اقدام  این 
می کنند و می گویند که طالبان به صورت غیرمستقیم 
مشروعیت  مخدر  مواد  ترافیک  و  تولید  کاشت،  به 
در  ارشد  مقام های  از  یکی  همچنان  می بخشند. 
دادستانی پیشین ادعا دارد که ۸۰ قاچاق بر بزرگ مواد 
مخدر در فهرست پنج هزار زندانی رها شده طالبان 

قرار داشته اند. 

نشان  که  یافته  دست  اسنادی  به  ۸صبح  روزنامه 
مواد  قاچاق بران  مصادر شده  اموال  طالبان  می دهد 
مخدر به جرم پول شویی را دوباره به این افراد مسترد 
می کنند. در یکی از این سندها که در اختیار روزنامه 
قرار گرفته ، آمده است که دادگاه اختصاصی مبارزه با 
مواد مخدر و مسکرات طالبان در حکمی مبلغ حدود 
۱۲ میلیون افغانی که قباًل در زمان جمهوریت به جرم 
پول شویی مصادره شده بود را به صاحب آن بازگردانده 

است.
این اسناد نشان می دهد که پول های این مرد در سال 
باصالحیت مصادره  دادگاه  ۱۳۹۶ خورشیدی توسط 
شده است. او اما پس از تحویل درخواستی به دادگاه 
طالبان، توانسته است پول نقد مصادر شده را دوباره به 
 دست بیاورد. اسنادی که از جریان دادگاه، قرار قضایی 
و جریان جلسه  قضایی دادگاه اختصاصی طالبان در 
اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، نشان می دهد 
که این دادگاه پس از استدالل عارض مبنی بر این که 
قرض دار است، همه پول نقد او را دوباره برایش مسترد 

کرده و از خزانه دولت بیرون کشیده است. 
ابتداییه  دادگاه  که  می دهد  نشان  ۸صبح  یافته های 
پول های  استرداد  برای  طالبان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
جلسه  پیشین،  حکومت  دادگاه  سوی  از  مصادر شده 

تا از جمله مبالغ متذکره مبلغ )۱۰۰۰۰۰( افغانی را 
نمبر  تذکره  دارنده  ولد صیفل  اسامی غالم محمد  به 
)۷۶۲۴۰( و نشان انگشت تسلیم نموده و ذریعه آویز 

این سارنوالی را اطمینان بخشید.«
منابع توضیح می دهند که این نهاد خالف حکم محکمه 
دستور داده که پول عارض باید به گونه اقساط برایش 
مسترد شود. با این حال، شخصی که حدود ۱۲ میلیون 
افغانی اش به جرم پول شویی از سوی دادگاه حکومت 
پیشین مصادره شده بود، اکنون می تواند این پول را 

خالف قانون به گونه اقساط ماهانه به دست بیاورد.
در همین حال، منابع آگاه به روزنامه ۸صبح می گویند: 
»محکمه مبارزه با مواد مخدر و سارنوالی مبارزه با مواد 
مخدر طالبان، پول های قاچاق بران مواد مخدر را که 
توسط محاکم زمان جمهوریت مصادره شده است، در 
بدل ۵۰ درصد پول آن استرداد می کنند.« یک منبع 
که خود یکی از دادستان های مبارزه با مواد مخدر در 
زمان جمهوریت بود، به روزنامه ۸صبح توضیح می دهد: 
»طالبان ۵۰ درصد پول های ناشی از کاشت، تولید و 
قاچاق مواد مخدر را به قاچاق بر پس پرداخت می کنند، 
۴۰ درصد به قاضیانی که حکم صادر می کنند و ۱۰ 
سارنوالی  در  طالبان  سارنواالن  به  هم  دیگر  درصد 
مبارزه با مواد مخدر پرداخت می شود.« منبع می افزاید: 
»موترهای قاچاق بران را که توسط حکومت قبلی ضبط 
شده بود، نظر به قیمت آن یک پول مشخص می گیرند 

و موتر را دوباره به قاچاق بر می دهند.« 
منابع همچنان فهرست هشت تن از قاچاق بران مواد 
نهادهای  سوی  از  جمهوریت  زمان  در  که  را  مخدر 
دادستانی  به  پرونده های شان  و  بازداشت  موظف 
اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات سپرده شده 
است، در اختیار روزنامه ۸صبح قرار داده و خاطرنشان 
آن ها حکم  اموال   مصادره  به  نهاد  این  که  می سازند 
کرده است. این منابع ادعا می کنند که همه این هشت 
تن اموال شان را با دادن درصدی آن به طالبان دوباره 
به دست آورده اند. براساس یافته های ریاست تحقیق 
دادستانی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 
حکومت پیشین، از نزد این قاچاق بران مقدار ۱۵.۴۳۹ 
کیلو گرام »متامفتامین« در کابل در سال ۱۳۹۹ ضبط 

و مصادره شده است. 
کل  دادستانی  مقام های  از  یکی  حال،  همین  در 
نمی خواهد  امنیتی  دالیل  به  که  پیشین  حکومت 
روزنامه  با  صحبت  در  شود،  ذکر  گزارش  در  نامش 
۸صبح برگشت اموال مصادره شده قاچاق بران را خالف 
»اساسات شرعی  و حقوقی« می داند و تاکید می کند: 
»این کار طالبان غیرمستقیم مشروعیت بخشیدن به 

منابع آگاه به روزنامه 8صبح می گویند: »محکمه مبارزه با مواد 
مخدر و سارنوالی مبارزه با مواد مخدر طالبان، پول های قاچاق بران 
مواد مخدر را که توسط محاکم زمان جمهوریت مصادره شده است، 
در بدل 50 درصد پول آن استرداد می کنند.«

مبارزه با فساد و قاچاق؛

امین کاوه
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مخالفان طالب در 
شناخت و تعیین هدف 
و انتخاب ابزار مناسب 
مبارزه دچار سردرگمی 
و خطاهای ویرانگرند. 
جمعی مشغول تبلیغ 
علیه دین اند و 
می گویند دشمن اصلی 
اسالم است.

یونس نگاه

از  قبل  نشیند،  ثمر  به  مبارزه ای  یا  برای آن که تالش 
هر چیزی باید هدف عینی داشته باشد. بسیارند آدم ها 
واقعیت  به  جای  را  خود  رویاهای  که  جریان هایی  و 
می گذارند و نیروی خود را صرف تعقیب اهداف مبهم، 
ذهنی و غیرواقعی می کنند. بسیارند گروه ها و افرادی 
که عمر عزیزشان را صرف جنگیدن با دشمناِن مفروض 
بدتر  یا  و  می کوبند  مشت  هوا  به  می کنند،  رویایی  و 
این  می کنند.  خانه خرابی  و  خودزنی  ناخواسته  آن  از 
با  را  از طالبان که اهداف ملموس و عینی  روزها غیر 
بر  و  می کنند  تعقیب  وسطایی  قرون  تصامیم  اجرای 
کشور  ساکنان  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  حیات 
اثرات ملموس می گذارند، دیگران در سردرگمی به  سر 
می برند و کمتر امکان عمل سیاسی موثر دارند. درست 
است که طالبان نیروهای عقب مانده اند و راهی را که 
انتخاب کرده اند باعث بربادی جامعه می شود، اما روش 
بودند،  جنگ  در  که  زمانی  چه  و  اکنون  چه  کارشان 
عمل گرایانه تر و عینی تر از حریفان بوده است. آنان برای 
سد کردن تحول و برگرداندن جامعه به توقف گاه امارت، 
نهادهای سنتی مسجد، مدرسه، جرگه و مراسم مذهبی 

اصلی پیش رفت و آزادی باشد، چون طالب، تندروی و 
تروریسم نمی توان از کلیت جامعه جدا کرده هدف قرار 
داد. با علم کردن مبارزه با دین، این گروه از وطن داران 
ما خود را با یک دشمن فرضی مواجه می سازند که نه 
یخن دارد که با آن گالویز شوند، نه جان دارد که به آن 
زخم زنند و نه چشم و گوش دارد که آگاهش کنند. در 
عوض یخن خود را به دست تمام کسانی می دهند که 
دین دارند و این گونه دریچه های گفت وگو، تماس و کار 

با مردم را به  روی خود می بندند.
یا  پشتون  اوزبیک،  تاجیک،  با  مبارزه  مشغول  جمعی 
هزاره اند و تصور می کنند گره اصلی کار در وجود فالن 
قوم است و اگر آنان را سرکوب کنیم و از سیاست و 
اجتماع حذف نماییم، وطن آباد خواهد شد. اما این که 
از  می توان  چگونه  و  چیست  کیست،  دشمن  قوِم  آن 
مرد،  زن،  کودک،  کارگر،  معلم،  دهقان،  میلیون ها 
قرار  هدف  کرده  جدا  همسایه  و  دوست  جوان،  پیر، 
مظلوم تر  یا  خود  چون  تنی  میلیون ها  بی آن که  داد، 
نیست.  معلوم  رساند،  آسیب  را  خود  از  مستحق تر  و 
»مبارزان« قومی رویاهایی دارند و از پشت آن رویاها 
به گذشته، حال و آینده نگاه می کنند. تاریخ را مطابق 
و  روایت های عجیب  و  می کنند  تفسیر  رویاهای خود 
غریب از گذشته می دهند که در آن ریشه های خیالی 
قوم  و  قوم خود می تراشند  برای  دروغین  افتخارات  و 
یا اقوام دیگر را در سمت تاریک تاریخ قرار داده تمام 
ننگ ها و سیاه رویی ها را در کارنامه آنان درج می کنند. 
پیموده  نزولی  سیر  تاریخ  آدم ها،  این طیف  در چشم 
مسند  از  دیگران  توطیه  دلیل  به  قومی  آن  در  و 
انحطاط گشته  و دچار  به  زیر کشیده شده  افتخارات 
است. آنان به درد مشترک باور ندارند و تصور می کنند 
با خطوط خشن، واضح و خلط ناشدنی قومی  جامعه 
جمع  است.  شده  قسمت  بد  و  خوب  پارچه های  به 
بزرگی از آدم های توانای گرفتار رویاهای قومی مشغول 

را تسخیر کرده و در عین حال به رسانه ها و نهادهای 
رسمی نفوذ می کردند. به تخریب و ویرانی ارزش ها و 
نهادهای غیرطالبانی هم از نظر فکری و هم از لحاظ 
در  که  طوری  می کوشیدند،  دوام دار  به طور  اجرایی 
ارزش های  و  نهادها  اسالمی  جمهوری  حکومت  اواخر 
بر  و  بود  شده  نیمه جان  بسیار  زخم های  از  جمهوری 
تروریستی  هراس  و  مذهبی  تندروی  نیز  عامه  اذهان 

سایه انداخته بود.
مخالفان طالب در شناخت و تعیین هدف و انتخاب ابزار 
مناسب مبارزه دچار سردرگمی و خطاهای ویرانگرند. 
جمعی مشغول تبلیغ علیه دین اند و می گویند دشمن 
اصلی اسالم است. شنیدن چنین ادعا از زبان کسانی که 
اهل فلسفه اند و به  زعم خود مشغول ایجاد زیربناهای 
فکری یک مبارزه طوالنی و ریشه ای هستند که ممکن 
در آینده بسیار دور منجر به تحولی شود، شاید شنیدنی 
با  مبارزه  از طریق  می کنند  تصور  که  آنانی  اما  باشد، 
اسالم طالبان را تضعیف خواهند کرد و در سال های قابل 
پیش بینی یک حکومت دموکرات غیرطالبانی به وجود 
خواهند آورد، اشتباه می کنند و گرفتار ذهنی گرایی و 
برای  مناسبی  آدرس  دین  و  اسالم  خطایند.  تصورات 
به راستی مانع  اگر  را حتا  مبارزه نیست، چرا که دین 

وند وهایی که  هدر می ر نیر

در  را  قدرت   ۱۹۹۵ سال  در  طالبان  بار  اولین  وقتی 
افغانستان به  دست گرفتند،  هند از جناح مخالف آن ها 
 ،۲۰۰۱ از  بعد  در  و  کرد  حمایت  شمال  جبهه  یعنی 
دهلی جدید یکی از شرکای استراتژیک کابل بود. در 
۲۰ سال گذشته هند تالش فراوانی در جهت تقویت 
افغانستان کرد؛ چون هندی ها به خوبی آگاه  دولت در 
قدرت  سر  بر  )طالبان(  رقیب  نیروهای  اگر  که  بودند 
بیایند، با این کشور رابطه  نیک و حسنه نخواهند داشت. 
بود  گشته  سبب  جدید  دهلی  و  کابل  روابط  نزدیکی 
نیروهای  از  تمام قد  این کشور در ۲۰ سال گذشته  تا 
دموکراتیک درون و بیرون حکومت افغانستان حمایت 
کند و هیچ نوع تعاملی با نیروهای مسلح رقیب )طالبان( 
نداشته باشد. وقتی پروسه صلح افغانستان کلید خورد، 
اواخر  بودند. در  بیرون  بازی  از جریان  بازهم  هندی ها 
این پروسه بود که هندی ها با طالبان در قطر نشستند 

و گفت وگو کردند. 
و  دموکراتیک  نیروهای  شکست  و  آگست   ۱۵
یک  هند  برای  افغانستان  در  طالبان  روی کارآمدن 
کابل  در  هند  دولت طرف دار  بود.  استراتژیک  شکست 
این  منطقه  رقبای  برای  بازی  میدان  و  شده  سرنگون 
حذف  بود.  مانده  خالی  چین  و  پاکستان  یعنی  کشور 
قدرت  توازن  تغییر  معنای  به  افغانستان،  بازی  از  هند 
با گذشت  در جنوب آسیا به نفع پاکستان است. حاال 
یک و نیم سال از سلطه طالبان بر افغانستان، دهلی جدید 
تالش دارد دوباره وارد بازی افغانستان شود و روابط خود 

را با طالبان گسترش بدهد. 
دیپلمات های  از  متشکل  هیاتی   ،۲۰۲۲ جوالی  در 
هندی وارد کابل شد و با امیرخان متقی، وزیر خارجه 
طالبان گفت وگو  با  این کشور  روابط  مورد  در  طالبان، 
کرد. براساس گزارشات، پس از این مالقات سفارت هند 
دولت  کرد.  فعال  کابل  در  را  قنسولگری اش  از  بخشی 
هند هدف از بازگشایی این بخش قنسولی را نظارت بر 
کمک های بشردوستانه عنوان کرده است. در این نوشته 
الزامات استراتژیک هند برای بازگشت به بازی افغانستان 

را به بررسی می گیریم. 

1. باخت هند
هند در ۲۰ سال گذشته تمام سرمایه گذاری اش را روی 
دولت افغانستان و چهره دموکراتیک کرده بود. با سقوط 

جای خوش کند، اما تالش می کند تا با چهره هایی که 
متمایل  سمت  به  کمتر  حداقل  یا  پاکستان  مخالف 
باورها به این است که شاخه   پاکستان اند، تعامل کند. 
طالبان قندهاری میانه خوبی با ارتش و حکومت پاکستان 
ندارد. زندانی بودن مال برادر در پاکستان و موضع های 
تند مال یعقوب، وزیر دفاع طالبان علیه پاکستان، شاید 
تحرکاتی باشد که هندی ها را مجاب کرده است تا روی 
این شاخه حساب باز کنند. مال یعقوب در مصاحبه با 
کانال نیوز ۱۸ هند گفته بود که اگر روابط دیپلماتیک 
با هند آغاز شود، آن ها آماده اند نیروهای نظامی خود را 

برای آموزش به هند بفرستند.   

3. هراس از بنیادگرایی
گسترش  از  حاضر  حال  در  هند  نگرانی  بزرگ ترین 
بنیادگرایی در منطقه است. حضور طالبان در افغانستان 
شده  پیکارجو  گروه های  سایر  برای  الگویی  به  مبدل 
است. در دورانی که طالبان با حکومت افغانستان درگیر 
جنگ بودند، این گروه های پیکارجو نظیر القاعده، جیش 
المحمد، لشکر طیبه، لشکر جهنگوی و سپاه صحابه با 
با پیروزی طالبان  ارتباط نزدیک داشتند. حاال  طالبان 
در افغانستان، این گروه ها صاحب یک بهشت امن برای 
خودشان هستند. رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت 
ملی افغانستان، در مصاحبه با مجله دی هندو گفته است 
که طالبان برای لشکر طیبه و جیش المحمد بستر فراهم 
می کند تا این گروه ها با خیال راحت اهداف خودشان را 
تعقیب کنند. لشکر طیبه و جیش  المحمد هر دو یک 

هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هم جدایی جامو و 
کشمیر از هند است. در کنار این دو گروه، شاخه القاعده 
تهدید  یک  و  است  شده  فعال  نیز  هند  شبه قاره  برای 

بالقوه برای امنیت ملی این کشور به حساب می آید. 

4. حضور چین
در میان سیاست گذاران هندی  این عبارت قبول شده و 
نداشته  جا افتاده است که »اگر هند در منطقه حضور 
باشد، چین فضای خالی را پر می کند.« تجربه هند این 
مساله را به خوبی نشان داده است و حاال دهلی جدید 
تمایل ندارد که برای چین فضای زیادی بدهد. به همین 
مقیاس  در  حتا  که  می کند  تالش  جدید  دهلی  دلیل 
کم وارد معادله بازی در افغانستان شود و میدان بازی 
قضیه  در  نگذارد.  خالی  حریفان  به  کامل  به صورت  را 
برای  هند  فرضیه صدق می کند.  نیز همین  افغانستان 
مدتی از بازی افغانستان دور ماند و چینی ها جای خالی 

آن کشور را در افغانستان پر کردند. 

نتیجه گیری
کابل  با  گذشته  مثل  نمی توانند  که  می دانند  هندی ها 
رابطه برقرار کنند، پس تالش دارند که حضور حداقلی 
از  باشند و به صورت کامل  افغانستان داشته  در میدان 
جریان بازی حذف نشوند. هند تالش دارد که رابطه  خود 
تهدید  بتواند  طریق  این  از  تا  کند  خوب  طالبان  با  را 
دیگر،  سوی  در  و  بدهد  کاهش  را  بنیادگرا  گروه های 
تا  باشد  داشته  افغانستان  تحوالت  از  میدانی  داده های 
در خالی اطالعاتی قرار نگیرد. در مقابل طالبان نیز از 
گسترش روابط با هند استقبال می کنند. طالبان به این 
به آن ها کمک می کند  با هند  نزدیکی  آگاه اند که  امر 
است  قرار  کنند.  برقرار  موازنه  پاکستان  مقابل  در  تا 
طالبان عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه خود 
را به هند بفرستند. براساس گزارش ها، عبدالقهار بلخی 
شهروند زالند جدید است و از سال  ۲۰۱۰ با طالبان کار 
می کند. در حال حاضر بلخی با پاسپورت افغانستانی به 
اسم حسن باعث سفر می کند. لین او دانیل، روزنامه نگار 
استرالیایی - بریتانیایی فارن پالیسی که  سال گذشته 
افغانستان زندانی شده بود، بلخی را متهم  میالدی در 
کرد که او را مجبور کرده تا در توییتر از طالبان معذرت 

بخواهد.

کارگزاران  فرار  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
نبرد  میدان  اصلی  بازنده ای  هند  حکومت،  آن  اصلی 
افغانستان بود. هند نه تنها دولت هم سوی خودش را در 
رقیبش  دو  به  را  میدان  بلکه  داد،  دست  از  افغانستان 
)چین و پاکستان( نیز واگذار کرد. تغییر دینامیک های 
امنیتی در جنوب آسیا به شدت منافع و امنیت ملی هند 
اول متحد استراتژیک  را تهدید می کند. هند در وهله 
از  افغانستان  پیشین  داد. دولت  از دست  را  منطقه اش 
برای  اهمیت داشت؛ چون دهلی  برای هند  منظر  این 
رقابت با پاکستان و چین نیاز به یک دولت متحد در 
منطقه داشت و افغانستان تنها گزینه و بهترین گزینه 
برای این کار بود. وهله دوم، هندی ها برای چندین سال 
روی پروژه اتصال منطقه ای به آسیای مرکزی از مسیر 
افغانستان سرمایه گذاری کرده بودند. دهلی جدید تالش 
وصل  مرکزی  آسیای  به  چابهار  بندر  مسیر  از  داشت 
شود و اقتصاد پویای خودش را توسعه بدهد. شکست 
در افغانستان، نقطه پایان به این پروژه بلندپروازانه هند 

گذاشت و سرمایه گذاری هند را به باد فنا داد. 

2. ایجاد رابطه با طالبان )مخالف پاکستان(
در این که هند در افغانستان باخته است، شکی نیست، 
اما دهلی جدید نیاز دارد به بازی افغانستان برگردد، در 
به  برایش  این غیبت می تواند تبعات سنگینی  غیر آن 
همراه داشته باشد. هند برای بازگشت به بازی افغانستان، 
نیاز دارد که در میان طالبان برای خود جای باز کند. هر 
چند این کشور چانس کمتری دارد تا بتواند میان طالبان 

الزامات استراتژیک هند برای بازگشت به افغانستان

سازنده  نیروی  مردم،  اذهان  آلودن  با  و  ویرانگری اند 
جامعه را هدر می دهند. کسانی که مشغول تنش های 
زبانی اند، نیز وضعیت مشابه دارند. خاطرات تلخی که 
رسمی  اصطالحات  و  واژه ها  سر  بر  داغ  بحث های  از 
در پارلمان، رسانه ها و محافل سیاسی به یاد داریم و 
عواقبی که آن درگیری های فرصت سوز به جا گذاشت، 
اکنون می تواند چراغ راه شود و ما را بیشتر از پیش به 

ضرورت کثرت گرایی فرهنگی آگاه کند.
در بیست سال جمهوری اسالمی نیروها و افراد دخیل 
در قدرت در سایه پول و حمایت جامعه جهانی آینده 
خیالی برای خود ترسیم کرده بودند که در آن خیلی 
ساختن  نهادها،  تقویت  چون  حیاتی  ماموریت های  از 
نظام، ترویج سازمان دهی، تعلیم و آبادی به فراموشی 
و  سیاسی  نیروهای  انرژی  بیشتر  بودند.  شده  سپرده 
تقابل های  و  پیش پاافتاده  رقابت های  صرف  فرهنگی 
مخرب می شد. دولت به مجموعه ای از نیروها و افرادی 
کردن  خنثا   و  تخریب  مشغول  که  بود  یافته  تقلیل 
این  با  اکنون  بودند.  هم دیگر  احتمالی  اثرگذاری های 
تجربه تلخ فروپاشی انتظار می رود بیدار شویم و دوباره 
نگیریم.  سنگر  رویایی  و  کاذب  سقف های  همان  زیر 
تحصیل کرده گان، سیاست مداران و فعاالن فرهنگی که 
قصد کار برای کشور را دارند و می خواهند در کشیدن 
وطن از این ورطه نقشی ادا کنند، باید از چرخیدن به 
دور اهداف موهوم دوری جویند، پل های رابطه با مردم 
پیکار  و  کار  محیط  که  اظهاراتی  از  و  کنند  تعمیر  را 
را محدود می کند، اجتناب ورزند. مبارزه با تندروی و 
و  دین  با  مبارزه  اشتباه  آدرس  دادن  با  را  بنیادگرایی 
و  برابر طالبان  ایستاده گی در  و  نکنند  اسالم منحرف 
متعصبان را با طرح شعارهای قومی مخدوش نسازند. 
سال ها است که نیروی سازنده گی مردم به دلیل همین 
انحرافات هدر می رود. برای نجات از شر بنیادگرایی، فقر 

و عقب مانده گی، باید بر این انحرافات فایق آییم.

علی سجاد موالیی
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در گفت وگوی ویژه روزنامه 8صبح که با حدود 20 تن از پناه جویان با 
ظرفیت کار عادی و ماهر در حوالی تهران ایران صورت گرفته است، 
آنان حقوق ماهانه   شان را از 4 تا 12 میلیون تومان، معادل کمتر از 

هفت هزار تا 21 هزار افغانی عنوان کرده اند. از میان 20 تن، تنها دو 
تن درآمد باالی 12 میلیون، پنج تن نُه میلیون، شش تن بیش  از شش 

میلیون و هفت تن حدود چهار میلیون، حقوق ماهانه داشته اند.

خانواده های محتاج 
در افغانستان

چهارونیم میلیون تن رسیده است.
افزایش مهاجران در ایران، همزمان با تورم و گرانی، 
رکود اقتصادی و اعتراض های اخیر شهروندان ایرانی 
شدن  کم   سبب  فردی،  آزادی های  از  حمایت  به 
فرصت های کاری و نگرانی برای همه آواره گان شده 
است. این دشواری به حدی پیش رفته است که حتا 
این  در  کوتاه  مدتی  از سپری کردن  بسیاری پس 
کشور، دشواری ها را نتوانسته تحمل کنند و با وجود 
خطرات شدیدی که با آن در کشور احتماالً روبه رو 
خواهند بود، دوباره برگشتن به افغانستان را ترجیح 
می دهند. هر روز شماری از این افغان ها بر می گردند، 
به ویژه کسانی که بیشتر با خانواده اند. تعدادی هم 
بنا بر مجبوریت راضی اند با مزد کم، کارهای ثقیل 
که  اکنون  برنگردند.  کشور  به  اما  دهند؛  انجام  را 
زمستان فرارسیده است، کمبود کار به مراتب بیشتر 
می شود؛ زیرا خیلی از مشاغل تا آغاز بهار به صورت 

موقت تعطیل می شود.
آغاز فصل زمستان در افغانستان نیز مشکالت زیادی 
را به بار می آورد که از آن جمله افزایش بهای مواد 
امراض  افزایش  و  غذایی  مواد  کمبود  و  سوخت 
مختلف به سبب آلوده گی بی حد هوا و سردی در این 
فصل است. این مشکالت کسانی که را در ایران کار 
می کنند و متکفل خانواده های شان هستند، بیشتر 

اذیت می کند.
در ایران زمستان ها بیکاری و نبود خرج، اساسی ترین 
در  زمستانی  مشکالت  است.  مهاجران  مشکل 
افغانستان، سبب تقاضای بیشتر پول از پناه جویان در 
ایران می شود و نیاز و تقاضا به پول را در این فصل 
به  پول  این  فراهم سازی  اغلب  که  می کند  تشدید 
دوش اعضای مهاجر خانواده ها است. سرما و بیکاری 
در ایران و مشکالت خانواده های شان در افغانستان 

بربنیاد آمارهای مختلف، شهروندان افغانستان فقیرتر 
شده اند و آمار بیکاری نیز همان گونه که پیش بینی 
می شد، افزایش یافته است. افزون بر این ها، رسیدن 
زمستان و افزایش مخارج زنده گی، باعث تهی  شدن 
هر چه بیشتر دسترخوان مردم در کشور شده است.

در ثور امسال، دفتر بازرس ویژه ایاالت متحده امریکا 
برای بازسازی افغانستان )سیگار( گفت که بر اساس 
ارزیابی سازمان جهانی کار، در سه ماه پایانی سال 
۲۰۲۱ میالدی در افغانستان، ۵۰۰ هزار تن شغل  
با  گزارش،  آن  بر اساس  داده اند.  دست  از  را  خود 
زمینه   هزار   ۵۰۰ طالبان،  دست  به  دولت  سقوط 
کاری در افغانستان از بین رفت و به زودی این آمار 

به ۹۰۰ هزار می رسد.
به  طالبان  تصمیم  با  اخیراً  که  است  در حالی  این 
موسسه ها،  کاری  جامعه   از  زنان  زدن  کنار  هدف 
ممکن است بیش از ده ها هزار زن از کار برکنار شده 
باشند که اکثراً به معنای بی درآمد شدن ده ها هزار 

خانواده است.
توسعه   اداره  رییس  پاور،  سمانتا  دیگر،  سوی  از 
بین المللی ایاالت متحده امریکا، در اوایل ماه جدی 
توییترش نوشت که در حال حاضر ۱۱  امسال در 
به  افغانستان  در  دختر  و  زن  هزار  و ۶۰۰  میلیون 
طالبان  رژیم  سوی  از  اخیر  محدودیت های  دلیل 
او،  گفته   به  شده اند.  محروم  بشری  کمک های  از 
از کار در موسسه های غیردولتی داخلی  منع زنان 
خیریه  موسسه های  که  می شود  باعث  خارجی،  و 

نتوانند کمک های بشری را به خانواده ها برسانند.
اما دلیل تصمیم شان درباره ممنوعیت کار  طالبان 
اسالمی«  مقررات  و  اصول  رعایت  »عدم  را  بانوان 
در این نهادها عنوان می کنند؛ دلیلی که هنوز زنان 
اقتصاد طالبان  وزارت  ندانسته اند.  به صورت درست 
زنان  کار  روان خورشیدی  ماه جدی سال  آغاز  در 
تا  را  خارجی  و  داخلی  غیردولتی  موسسه های  در 
با  اقدام طالبان  این  اعالم کرد.  ثانی« ممنوع  »امر 
واکنش های بسیاری، اما بی نتیجه، همراه بود. پیش 
از این، مال حسن آخوند، رییس الوزرای طالبان، در 
مواد  شدید  کمبود  و  اقتصادی  مشکالت  به  پاسخ 
نداده ایم،  بود: »وعده  روزی  غذایی در کشور گفته 
داشته  صبر  باید  مردم  و  است  خداوند  رزق رسان 

باشند.« 
از  کارمند  بانوان  زدن  کنار  به  پاسخ  در  طالبان 
موسسه ها در سراسر افغانستان، گفته اند که پوشش 
هیچ  ثانی«  »امر  تا  و  است  شریعت  خالف  آنان 
موسسه ای حق ندارد کارمند زن داشته باشد و در 

صورت تخلف، با برخورد جدی مواجه خواهد شد. 

وابسته گی به آواره گان در ایران
با افزایش مشکالت اقتصادی و بیکاری در افغانستان، 
در  اعضای شان  از  یکی  دست کم  که  خانواده هایی 
ایران پناه جو است، چشم امید به سوی او دوخته اند. 
اختالل  ایران و در پی آن  به دلیل تحریم ها علیه 
افغانستان  میان  پول  انتقال  جهانی  سیستم های 
ایران  از  که ساالنه  پولی  از  دقیقی  میزان  ایران،  و 
اما  نیست؛  روشن  می شود  فرستاده  افغانستان  به 
خانواده های  از  بزرگی  بخش  که  است  روشن  این 
روستایی، با کمک اعضای شان که در ایران هستند، 
امرار  می فرستند،  افغانستان  به  آنان  که  پولی  از 

معاش می کنند.
وقتی صحبتم با نجیب نزدیک بود تمام شود، تماس 
دیگری دریافت کرد. پشت خط پدرش بود. نجیب 
بلندگوی تلفنش را روشن کرد و سالم داد. این بار 
پدرش دو جمله گفت: »در خانه آرد نداریم، خنک 
شده و ااَلوی هم نداریم. یک موسسه هم که سه ماه 
پیش نام ما را نوشته کرده بود، حالی می گوید دیگر 
چیزی توزیع نمی کنیم و صدای تان را هم نَکشید.« 
نجیب لبخند ملیحی به سویم زد و با هم خداحافظی 

کردیم.

بحران اقتصادی نه تنها مردم را در افغانستان، بلکه 
شهروندانی که در بیرون از کشور به سر می برند را 
منابع  نبود  و  فقر  بیکاری،  است.  متأثر ساخته  نیز 
عایداتی سبب شده که فشار بیشتری بر پناه جویان 
افغان در بیرون از کشور وارد شود. در حال حاضر 
اقتصاد هزاران خانواده در افغانستان وابسته به پولی 
است که از بیرون کشور حواله می شود. شهروندانی 
که در ایران کارگری می کنند، می گویند که مجبورند 
فشار بیشتری را تحمل کنند تا مخارج خانواده ها و 

بسته گان شان در داخل کشور را تأمین کنند. 
نجیب، باشنده اصلی والیت سمنگان است که اکنون 
ایران،  به  سفر  از  هدفش  می برد.  سر  به  تهران  در 
می شود  ماه  سه  او  اما  است؛  خانواده اش  به  کمک 
خانواده  بفرستد.  پول  خانواده اش  به  نتوانسته  که 
او تقریباً هر هفته و گاهی هر روز از تلفن یکی از 
می زند.  زنگ  برایش  دارد،  انترنت  که  دوستانش 
نجیب در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که پدر 
۶۴ ساله اش مرتب و هر باری که دو ماه پیش زنگ 
می زد، می گفت در خانه آرد ندارند؛ اما این روزها که 
زنگ می زند، صدای غمین تر دارد و چیزی بیشتر 
]مواد  ااَلوی  نداریم،  خو  آرد  خانه  »در  می گوید: 
سوخت[ هم نداریم.« تماس نجیب با پدرش هر بار 

با غمگینی بیشتر دو طرف تمام می شود.
اعتراضات اخیر مردمی، تورم، گرانی، فرارسیدن سرما 
و برف باری های شدید منجر به کمبود زمینه های کار 
در بیشتر مناطق ایران شده و دشواری های فراوانی 
را متوجه پناه جویان افغانستانی در این کشور کرده 
است. گرانی، کم ارز ش  شدن پیهم ارز ایرانی )ریال( 
و کمبود زمینه های کاری، باعث شده که پناه جویان 
اقتصادی  مشکالت  با  کشور  این  در  افغانستانی 
خانواده های شان  اکمال  و  زنده گی  پیش بُرد  در 
دست وپنجه نرم کنند. این پناه جویان می گویند که 
تا این دم هم چیزی در ایران به کام شان نبوده، اما 

حاال وضعیت جدید بیشتر آزارشان می دهد.
آواره  دیگر افغانستان که ۶۰ سال سن دارد و ساکن 
برای  ناچاری اش  از مشکالت روزگار و  ایران است، 
بدخشان  از  رحیم اهلل  می کند.  قصه  ایران  به  سفر 
است. او با دو فرزند ۱۶ و ۱۴ ساله اش راه ایران را 
پیش گرفته بود که در راه پسر ۱۴ ساله اش به دست 
پولیس های مرزی ایران افتاد و ردمرز شد و حاال سه 

ماه می شود که خودش به ایران رسیده است.
شروع  »از  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  به  رحیم اهلل 
کنم،  کار  اگر  روز  زیاد شده. یک  بیکاری  زمستان 
دو روز بیکار هستم. این یک روز کارمان را در دو 
و  می کنیم  خودمان  مصرف  و  خرج  بیکاری  روز 
قیمتی )گرانی( هم در ایران خیلی زیاد است.« او 
می افزاید، از موقعی که آمده تا امروز توان خریداری 
تلفن همراه را پیدا نکرده است و با خانواده گاه گاهی 
با تلفن دوستانش صحبت می کند. رحیم اهلل عالوه 
اولین  می کنم،  همراه شان صحبت  »وقتی  می کند: 
آغاز  از  است.  پول  فرستادن  من  از  تقاضای شان 
بیشتر  ما  کم کاری  با  همراه  تقاضا  این  زمستان 
دست  به  موهای  نگرانی  با  رحیم اهلل  است.«  شده 
چه  کار  »نمی دانم  می گوید:  و  می کشد  سفیدش 
کنم و نمی فهمم چه خواهد شد!« این ناامیدی را در 

چشمانش هم می شود دید.
دراثر  فصل،  این  در  افغانستان  مهاجران  بیشتر 
با  را  خودشان  کشور  به  رفتن  راه  بیکاری  افزایش 
همه  ناامیدی ها در پیش می گیرند یا هم آن هایی که 
توانایی مالی بهتری دارند، شانس شان را برای رفتن 
به ترکیه می آزمایند. ایران از سال های دور به ناچار 
بوده  افغانستانی  مهاجران  از  زیادی  شمار  پناهگاه 
است. اکنون و بعد از سقوط نظام جمهوری و آمدن 
رژیم طالبان، تعداد مهاجران چند برابر افزایش یافته 
انجام  ایران  دولت  نظرسنجی که  آخرین  در  است. 
داده، شمار آواره گان افغان در این کشور به بیش از 

افغان سبز  آواره گان  راه  بیشتر سر  پول  تقاضای  و 
می شود و آنان را میان دو سنگ آسیاب آرد می کند.

در گفت وگوی ویژه روزنامه ۸صبح که با حدود ۲۰ 
در  ماهر  و  عادی  کار  با ظرفیت  پناه جویان  از  تن 
حوالی تهران ایران صورت گرفته است، آنان حقوق 
ماهانه   شان را از ۴ تا ۱۲ میلیون تومان، معادل کمتر 
از هفت هزار تا ۲۱ هزار افغانی عنوان کرده اند. از 
میان ۲۰ تن، تنها دو تن درآمد باالی ۱۲ میلیون، 
پنج تن نُه میلیون، شش تن بیش  از شش میلیون 
ماهانه  حقوق  میلیون،  چهار  حدود  تن  هفت  و 
درآمد  میلیون  شش  باالی  که  کسانی  داشته اند. 
می پرداختند.  هم  اتاق  کرایه  باید  اکثراً  داشته اند، 
پناه جویان، ۱.۵  از  ماهانه هر کدام  اوسط مصارف 
میلیون تا چهار میلیون گفته شده و هر کسی به 
اما میزان کسانی که  اندازه  خودش خرج می کند، 
این  از  است.  اندک  خیلی  دارند،  باالتری  درآمد 
 ۱۲ باالی  که  گذشته،  ماه  در  تن  دو  تنها  میان 
پول  خانواده های شان  به  داشته اند،  درآمد  میلیون 
در  فرستاده اند؛  افغانی(  و ۱۳۰۰۰  افغانی   ۷۰۰۰(
تن  هفت  سرما،  فصل  رسیدن  از  پیش  که  حالی 
افغانی  هزار   ۱۴۰۰۰ تا  افغانی   ۵۰۰۰ از  آ ن ها  از 
 ۱۳ بودند.  فرستاده  پول  خانواده های شان  به 
مصاحبه شونده دیگر تنها دو بار در سال توانسته اند 

به خانواده های شان پول بفرستند.

بیکاری در افغانستان
افغانستان  در  از خانواده ها  زیادی  وابسته گی شمار 
به پولی که باید اعضای خانواده ها از ایران بفرستند، 
جمهوری  نظام  سقوط  از  پس  که  است  حالی  در 
شهروندان  اقتصاد  طالبان،  رژیم  روی کار آمدن  و 
افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری بدتر شده است. 

واسع عرفان 

آواره گان 
بی درآمد در ایران 

افزایش مهاجران در ایران، همزمان با تورم و گرانی، رکود اقتصادی و اعتراض های اخیر شهروندان ایرانی به حمایت از آزادی های فردی، سبب 
کم  شدن فرصت های کاری و نگرانی برای همه آواره گان شده است. این دشواری به حدی پیش رفته است که حتا بسیاری پس از سپری کردن 
مدتی کوتاه در این کشور، دشواری ها را نتوانسته تحمل کنند و با وجود خطرات شدیدی که با آن در کشور احتماالً روبه رو خواهند بود، دوباره 

برگشتن به افغانستان را ترجیح می دهند.



 شنبه
شماره 3825

1 دلو 1401
21 جنوری 2023

سال شانزدهم

6

شهاب 

است؟
»اسالم امریکایی« 

چه کسی نماینده

یک جامعه نیستند و نباید مدعی رهبری شوند. 
منافع اسالمیست ها و امریکا در جاهای دیگر نیز با هم 
تالقی کرده است. زمانی که ارتش شوروی افغانستان 
امریکایی ها  کرد،  اشغال   ۱۹۷۹ دسامبر  در  را 
جهادیست ها را از سراسر جهان فراخواندند و تشویق 
و  امریکا  کردند.  شوروی  علیه  جنگ  در  شرکت  به 
متحدانش برای ضربه زدن به دشمن درجه یک خود 
تا  جهت  همین  به  و  داشتند  اسالمیست ها  به  نیاز 
توانستند این گروه ها را رشد دادند و تقویت کردند. 
این  از  حمایت  در  را  دالر  میلیاردها  امریکایی ها 
ریگان،  رونالد  رساندند.  به مصرف  افراطی  گروه های 
رییس جمهور وقت امریکا، از رهبران جهاد افغانستان 
در کاخ سفید استقبال شکوه مند صورت می داد و از 
یاد می کرد.  آزادی  برای  به عنوان جنگ جویان  آن ها 
باری  امریکا،  سابق  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری 
سازمان هایی  تقویت  در  امریکا  که  گفت  به صراحت 
همچون القاعده نقش مستقیم داشته است. اما وقتی 
»جنگ جویان  ناگهان  شد،  عوض  غرب  استراتژی 
آزادی« به تروریستان و بنیادگرایان تغییر نام یافتند و 
غرب تا جایی که توانست، در سرکوب آن ها اقدام کرد. 

در  که  بود  کشورهایی  از  یکی  سعودی  عربستان 
اسالم سیاسی  اشاعه  و  ترویج  بیستم در  قرن  اواخر 
در سراسر جهان نقش تعیین کننده و عمده داشت. 
این کشور میلیاردها دالر برای ترویج نسخه ای خاص 
از اسالم که آمیزه ای از َسلَفی گری و اخوانی گری بود، 
این  ترویج  خدمت  در  را  دانشگاه هایی  کرد.  هزینه 
نسخه از اسالم قرار داد، مالهای مذهبی را گماشت 
تا آن ایده ها را به خورد مردم دهند، نصاب آموزشی 
دانشگاه ها و مکاتب را در راستای تقویت این قرائت از 
اسالم اصالح و دگرگون کرد، نهادهایی را در سراسر 
جهان تأسیس کرد و پول داد. بعدها معلوم شد که 
این هزینه کردن ها به منظور تقویت ریشه های دین 
و تقرب به خدا و کسب رضای او نبوده، بلکه اهداف 
و  می کرده  برآورده  منطقه  در  را  امریکا  استراتژیک 
مجله  قبل،  چندی  است.  بوده  غربی  کاماًل  ایده ای 
امریکایی »آتالنتیک« از بن سلمان، ولی عهد عربستان 

آگاه اند، ولی چرا چاره ای برای جلوگیری از این کار 
نمی سنجند؟ آیا جز این است که امریکایی ها با این 
پایه  های رژیم  به صورت غیر مستقیم می خواهند  کار 

طالبان را استوار نگه دارند؟
برای رهبران سیاسی آن چه اهمیت دارد، رسیدن به 
اهداف سیاسی و استراتژیک است و در این راه به هر 
وسیله ای چنگ می زنند، خواه این وسیله اسالم باشد، 
خواه لیبرالیسم. در این میان، نکته جالب توجه این 
است که اسالم سیاسی از آن جایی که بعد اجتماعی 
و سیاسی دین را برجسته می کند و خود نیز به دنبال 
برای  بیشتری  استعداد  است،  سیاسی  قدرت  کسب 
کثیف  بازی های  در  آن  از  استفاده  و  شدن  ابزاری 
سیاسی داشته است. این اتفاق باعث شده که چهره ای 
مخدوش و زشت از اسالم به مردم ارایه داده شود و 
مردم اطمینان خود را نسبت به آنانی که شعارهای 
وضع  حاال  دهند.  دست  از  می دهند،  سر  اسالمی 
به گونه ای شکل گرفته که بسیاری از مردم به محض 

شنیدن مفاهیم اسالمی، وحشت زده می شوند. 
سید قطب می گفت: »امریکایی ها نمی خواهند اسالم 
تحمل  را  اسالمی  حکومت  وجود  و  کند  حکومت 
دهد،  تشکیل  حکومت  اسالم  اگر  چون  نمی کنند؛ 
ملت ها را به خالف میل امریکا تربیت می کند و آن 
زمان است که مردم می دانند باید صاحب سرنوشت 
خود باشند و استعمارگر را نپذیرند.« بعدها اتفاقاتی 
روی داد که بطالن این ادعا و داوری سید قطب را 
مسجل کرد. دیدیم که در چند مورد اسالمیست ها 
اسالمی«  را »حکومت  آن  و  دادند  حکومت تشکیل 
اما نه تنها کارنامه قابل قبولی از خود به جا  نامیدند، 
واداشتند  را  مردم  موارد،  بسا  در  بلکه  نگذاشتند، 
بطلبند.  آمرزش  خدا  از  سابق«  »کفن کش  به  تا 
اسالمیست ها در شعار دادن و تحریک عواطف، خوب 
فاجعه می آفرینند.  اما در میدان عمل  می درخشند، 
برای  نمونه  بهترین  افغانستان  در  طالبان  حکومت 

ارزیابی دستاورد اسالم گرایان است. 
اسالمیست ها برای ضربه زدن به حریفان درون دینی 
خود، آنان را متهم به تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار 
اتهام  این  امریکایی می کنند.  ترویج اسالم  گرفتن و 
اما  ندارد،  متین  و  منطقی  مبنای  اگرچه   بستن ها 
تبلیغات  در  و  کند  مغشوش  را  عوام  ذهن  می تواند 
سیاسی از آن بهره گرفته شود. با این  حال، سرگذشت 
شک  جای  اخیر،  قرن  نیم  از  بیش  در  اسالمیسم 
از  بزنگاه های مختلف،  در  این جریان  نمی گذارد که 
سوی قدرت های غربی در جهت برآورده کردن اهداف 
سیاسی و استراتژیک آنان، آلت فعل واقع شده و جزیی 
از بازی بزرگ بوده است. اگر قرار باشد در این میان 
اسالمیست ها  شود،  بودن  امریکایی  به  متهم  کسی 
بیش از دیگران در معرض این اتهام قرار دارند. سید 
»از  می گفت:  امریکایی«  »اسالم  تعریف  در  قطب 
دیدگاه غربی ها و امریکایی ها اسالمی خوب است که 
در مقابل کمونیسم قیام کند و آن را نپذیرد.« طنز 
از  یکی  قطب  سید  که  جریانی  که  است  این  تاریخ 
رهبران آن بود، در دوران جنگ سرد از سوی غربی ها 
علیه سلطه شوروی به خوبی استفاده شد. بن سلمان 
بنیاد گرایی در دهه  هم اعتراف کرد که چاق کردن 
هشتاد جزیی از نقشه غربی ها و هم پیمانان عرب شان 
برای آسیب زدن به شوروی بود و نه چیزی بیشتر 

از آن.

خوراک  تدارک  در  توان مندی  لحاظ  از  قطب  سید 
از  بسیاری  ندارد.  رقیبی  اسالمیست ها  برای  فکری 
از سید  بعد  گروه های بزرگ و کوچک اسالم گرا که 
قطب به میان آمده اند، خود را میراث خوار سید قطب 
و ملزم به پیروی از او می دانند. یکی از اصطالحاتی 
از  دیگران،  و  بار ساخت  اولین  برای  قطب  که سید 
اسالمی  انقالب  بنیان گذار  خمینی  روح اهلل  جمله 
ایران، به پیروی از او تکرارش کردند، اصطالح »اسالم 
امریکایی« بود. او این اصطالح را به منظور تحقیر و 
سرکوب آن عده از مسلمانان به کار می برد که مثل 
اسالم  اجتماعی و سیاسی  نمی کردند، جنبه  فکر  او 
را برجسته نمی ساختند و اسالم را مرادف ایدیولوژی 
نمی شمردند. سید قطب مدعی بود که این قبیل از 
مدعیان مسلمانی، به مشوره و حمایت امریکا، که در 
امپریالیسم جهان خوار بود،  اصطالِح آن زمان مظهر 
می خواهند اسالم را بی خاصیت و مطابق میل و مذاق 
 ۱۹۴۹ سال  در  قطب  سید  بسازند.  غربی  استعمار 
نوشت، اسالمی که امریکا و هم پیمانانش می خواهند، 
اسالم بی حکومت است که باید همواره در خصوص 
سخن  وضو  شکننده های  و  پارلمان  در  زنان  حضور 
بزند. آیا واقعاً این ادعای سید قطب در مورد امریکایی 
بودن مسلمانانی که مخالف ایدیولوژیک کردن دین 
بودند، درست بود؟ برای پاسخ به این پرسش، کافی 

است به نیم سده اخیر نظری بیندازیم.
با آن که اسالمیست ها خود را مخالف و دشمن امریکا 
نفع  به  بسیاری  موارد  در  عمل  در  می دهند،  نشان 
در  نا خواسته  یا  و خواسته  کرده   پیکار  و  کار  امریکا 
خدمت منافع امریکا قرار گرفته اند. برای مثال، پس 
جمهوری  نظام  برقراری  و  پادشاهی  نظام  سقوط  از 
افکار  تأثیر  تحت  کشور  این  وقت  رهبران  مصر،  در 
جدای  شدند.  متمایل  شرق  بلوک  به  سوسیالیستی 
چه قدر  مصر  وقت  رهبران  رویکرد  این  این که  از 
می توانست مصالح و منافع آن کشور را در آن زمان 
تأمین کند، این نکته غیر قابل انکار است که دشمنی 
با  دوره  آن  در  اخوان المسلمین  سازمان  مخالفت  و 
به  را  لطمه  بزرگ ترین  عبدالناصر  جمال  حکومت 
موقعیت رهبران  و  زد  اسالم  جایگاه مصر در جهان 
ملی گرای مصری را تضعیف کرد. پرسش این جا است: 
ضعیف شدن موقعیت رهبران آن زمان مصر به نفع 
چه کسی تمام می شد؟ قطعاً به نفع امریکا و اسراییل. 
رژیم  علیه  فعالیت های مخفی مسلحانه  با  اخوانی ها 
وقت مصر و ترور شخصیت های خوش نام و ملی گرای 
امریکا  و  اسراییل  به  را  خدمت  بزرگ ترین  مصری، 

انجام دادند.
اخوان المسلمین  که  معتقدند  تحلیل گران  بعضی 
ناصری  حکومت  برابر  در  ایستاده گی  و  مبارزه  با 
حمایت  جلب  در صدد  بود،  شوروی  به  متمایل  که 
بود.  سیاسی  قدرت  گرفتن  دست  در  برای  غربی ها 
اما  باشد.  داشته  واقعیت  احتمال  این  است  ممکن 
رهبران  بگوییم شاید  کارشان  این  توجیه  در  این که 
با  نبودند که مخالفت سرسختانه شان  اخوان متوجه 
نظام جمهوری در مصر، آب در آسیاب دشمنان مصر 
می اندازد، توجیه درست و معقولی نیست. افرادی که 
از الفبای مناسبات بین الملل آگاه نباشند و نسبت به 
نتایج کارهای شان درنگ نکنند، قطعاً شایسته رهبری 

سعودی، سوال کرد: »چرا شما روزگاری اسالم افراطی 
را حمایت کردید؟« بن سلمان به صراحتی باورنکردنی 
جواب داد: »ما مسوول اسالم افراطی ای که کشور ما 
چند دهه میزبان آن بود نیستیم، بلکه امریکا بر ما 
در  آن  از  تا  کنیم  را حمایت  آن  می کرد  وارد  فشار 
این  بگیرد.«  بهره  آن  از  شوروی  علیه  جنگ هایش 
سخن را کسی می زند که سرزمینش قبله مسلمانان 
است و اماکن مقدس مسلمانان در آن قرار دارد. با این 
سخن در واقع اعتراف می کند که اسالم به عنوان آلت 
فعل در دستان سیاست مداران و رهبران قدرت های 
بزرگ و عربستان سعودی هم بخشی از این بازی بوده 

است. 
می کوشم در تحلیل خود به دام »توهم توطیه« نیفتم 
و با توجه به عینیت ها به بررسی موضوعات بپردازم. 
واقعیت ها این را آشکار می کند که اسالمیست ها در 
موارد بسیاری بخشی از بازی امریکا و غرب در منطقه 
بوده اند. احتمال دارد که خودشان به این مساله واقف 
نبوده  و ناخواسته آلت فعل قرار گرفته اند. به همین 
طالبان نگاه کنید: ۲۰ سال تمام افغانستان را به خاک 
بهانه  به  را  بی گناه  فرد  هزاران  و  کشاندند  خون  و 
مبارزه علیه اشغال به کام نیستی فرستادند، حاال با 
لطایف الحیل در صدد برقراری رابطه استوار با امریکا و 
غرب هستند. هم اکنون یکی از رهبران برجسته شان، 
سراج الدین حقانی، می گوید که ما با امریکا دشمنی 

نداریم.
از آن گذشته، توافق نامه دوحه میان طالبان و امریکا، 
دارد،  هم  اعالم نشده  مواد  بعضی  می شود  گفته  که 
به  ارزش مند  هدیه ای  به عنوان  را  افغانستان  عماًل 
طالبان و هم پیمانانش تقدیم کرد و بار دیگر این نکته 
را ثابت کرد که امریکا هر وقت مصلحت ایجاب کند، 
معامله  و  به سازش  تندرو ترین گروه ها هم دست  با 
می زند. از قرائن پیدا است که امریکا این بار می خواهد 
از برگه طالبان برای پیش برد اهداف استراتژیک خود 
در منطقه استفاده کند. آینده عیان خواهد کرد که 
آیا امریکا در این زمینه به موفقیتی می رسد یا خیر. 

شما این را در ذهن تان مجسم کنید: آیا طالبان پس از 
بازگشت دوباره به قدرت، بدون حمایت های سیاسی و 
اقتصادی غرب و مخصوصاً امریکا می توانست یک و نیم 
تیم  و  تام  وست  اکنون  همین  بیاورد؟  دوام  سال 
همکارش از نزدیک برای حل مشکالت اقتصادی نظام 
حاکم در افغانستان با گروه طالبان همکاری می کنند. 
این نکته موضوعی نیست که مخفی باشد و من آن 
در  به صراحت  را  این  وست  تام   خود  کنم.  افشا  را 
مصاحبه هایش گفته است. تمام تحلیل گران اقتصادی 
رسمیت   به  علت  به  طالبان  که  بودند  باور  این  به 
شناخته نشدن نمی توانند بانک نوت جدید چاپ کنند، 
اما زمانی که امریکا کمک شان کرد، توانستند به آسانی 
این کار را بکنند و تحلیل گران اقتصادی را دست به 

دهان بگذارند. 
بشردوستانه  کمک های  سال،  یک و نیم  این  در 
بدون  است.  شده  سرازیر  افغانستان  به  سرسام آوری 
تردید این کمک ها توانسته جلو وقوع فاجعه انسانی 
را بگیرد و از فراگیری قحطی و گرسنه گی در کشور 
گزارش های  طبق  این  حال،  با  کند.  پیش گیری 
به  کمک ها  این  از  بخشی  موثق،  و  متواتر  رسانه ای 
جیب طالبان می رود و بنیه اقتصادی آنان را تقویت 
می کند. امریکایی ها و غربی ها بهتر از ما از این ماجرا 

منافع اسالمیست ها و امریکا در جاهای دیگر نیز 
با هم تالقی کرده است. زمانی که ارتش شوروی 

افغانستان را در دسامبر 1979 اشغال کرد، 
امریکایی ها جهادیست ها را از سراسر جهان 

فراخواندند و تشویق به شرکت در جنگ علیه 
شوروی کردند. امریکا و متحدانش برای ضربه 

زدن به دشمن درجه یک خود نیاز به اسالمیست ها 
داشتند و به همین جهت تا توانستند این گروه ها 

را رشد دادند و تقویت کردند.

اسالمیست ها برای ضربه زدن به 
حریفان درون دینی خود، آنان را 

متهم به تحت تأثیر فرهنگ غرب 
قرار گرفتن و ترویج اسالم امریکایی 

می کنند. این اتهام  بستن ها اگرچه 
مبنای منطقی و متین ندارد، اما 

می تواند ذهن عوام را مغشوش کند 
و در تبلیغات سیاسی از آن بهره 

گرفته شود. با این  حال، سرگذشت 
اسالمیسم در بیش از نیم قرن 

اخیر، جای شک نمی گذارد که این 
جریان در بزنگاه های مختلف، از سوی 

قدرت های غربی در جهت برآورده 
کردن اهداف سیاسی و استراتژیک 
آنان، آلت فعل واقع شده و جزیی از 

بازی بزرگ بوده است.
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سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( 
را  امسال  آموزش  جهانی  روز  تا  است  گرفته  تصمیم 
اختصاص دهد.  افغانستان  زنان محروم  و  به دختران 
افغانستان  به دختران و زنان  توجه یونسکو در حالی 
جلب شده که طالبان در بیش از یک ونیم سال گذشته 
را  لیسه دخترانه  و  متوسطه  دانش آموزان مکتب های 
این حال شماری  با  نگه  داشته اند.  آموزش محروم  از 
از فعاالن حقوق زن، دانش آموزان و شهروندان کشور 
هرچند از این اقدام سازمان یونسکو استقبال می کنند، 
اما تاکید دارند که اختصاص »روز جهانی آموزش به 
دختران افغانستان« هیچ  تأثیری در وضعیت سیاسی 
از  کشور  دختران  و  زنان  بودن  محروم  خصوص  در 
آموزش ندارد. به گفته آنان، تغییر وضعیت کنونی بانوان 
افغانستان در رابطه به آموزش، تحصیل و کار، نیازمند 
نام گذاری ها، القاب گذاری ها و گماشتن جایزه ها نیست؛ 
یونسکو می خواهند  از سازمان  زنان کشور  و  دختران 
که از سیاسی شدن معارف افغانستان جلوگیری کند. 

مونسه مبارز، یکی از زنان معترض و از فعاالن حقوق 
زن است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان با شعار 
»نان، کار، آزادی« به جاده ها برآمد و محدودیت های 
طالبان بر دختران و زنان افغانستان را به چالش کشید. 
می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  مبارز  خانم 
»اگر بخواهند که وضعیت مکتب ها و دانشگاه ها تغییر 
یونسکو  اقدام جدی است. هرچند  نیازمند یک  کند، 
به عنوان سازمانی که  اما  یک سازمان فرهنگی است، 
صورت  افغانستان  در  که  خرابی هایی  از  گوشه ای  در 
می گیرد، صالحیت این را دارد که واکنش نشان دهد یا 
حداقل جامعه جهانی را مجبور بسازد تا در این رابطه 

اقدام عملی روی دست بگیرد.«
مونسه مبارز می افزاید: »این اقدام یونسکو زمانی تأثیر 
خواهد گذاشت که با نقشی که این سازمان در میان 
دارد،  کشورهای جامعه جهانی و سازمان ملل متحد 
برای تغییر وضعیت یک اقدام جدی انجام دهد. حداقل 
به عنوان یک سازمان  یک اقدام عملی برای حمایت از 
این که محرومیت از آموزش دختران را چگونه جبران 
بکنند، انجام دهند. ما از اعالمیه صادر کردن ها و نام 
افغانستان را به روی جدولی یا تابلویی رسامی کردن ها 
و از کنار مسایل مهم افغانستان بی تفاوت عبور کردن ها 
بحث سیاسی  افغانستان یک  بحث  سخت خسته ایم. 
است و امیدواریم سازمان یونسکو جهان و کشورهای 
در  وضعیت  چنین  ایجاد  اصلی  عامل  که  را  بزرگ 

افغانستان هستند، قناعت دهد که معارف افغانستان را 
سیاسی نسازند و معارف کشور را به دور از معامالت و 

مناقشات سیاسی حفظ کنند.«
شماری دیگر از فعاالن حقوق زن نیز می گویند که آنان 
از هر گونه واکنش در خصوص حمایت از زنان و دختران 
عملی  گام های  روی  اما  می کنند،  حمایت  افغانستان 
خصوص  در  جهانی  سازمان های  و  کشورها  سوی  از 
یفتلی،  زرقا  دارند.  تأکید  افغانستان  زنان  از  حمایت 
یکی از فعاالن حقوق زن، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
و  واکنش ها  این گونه  شد،  دیده  »چنان چه  می گوید: 
را  تغییری  هیچ گونه  نتوانسته  تاکنون  موقف گیری ها 
رونما  افغانستان  و دختران  زنان  زنده گی  در وضعیت 
بسازد. امروز زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان 
به گروگان گرفته شده اند و این گروه از زنان و دختران 
ابزار به خاطر فشار وارد کردن باالی  کشور من حیث 
جامعه جهانی استفاده می کنند. تا زمانی که در پهلوی 
موقف گیری ها و اعالمیه ها این سازمان ها اقدامات بسیار 
جدی و عملی وجود نداشته باشد، من فکر نمی کنم که 
این گونه واکنش ها بتواند تغییری را در وضعیت زنان و 

دختران افغانستان رونما بسازد.«
در همین حال،  برخی از دختران دانش آموز می گویند 
که سازمان ها و کشورهای جهان باید طالبان را وادار 
بسازند تا زنان را از حقوق اساسی شان محروم نکنند. 
لیدا احمدی، یکی از دانشجویان دختر در والیت پروان 
ماندن  بسته  ۸صبح،  روزنامه  با  صحبت  در  او  است. 
دروازه های مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران را بسته 
شدن درهای پیش رفت، آگاهی، آزادی و ترقی به روی 
جامعه عنوان می کند. این دانشجو می افزاید: »ما از این 
اقدام یونسکو حمایت می کنیم، اما این سازمان ها باید 
طالبان را وارد بسازند که درب دانشگاه ها و مکاتب را 
به روی دختران باز کنند. نباید حقوق اساسی ما سلب 

شود.«
می گوید:  کشور،  شهروندان  از  یکی  فروغ،  مجتبا 
برای  جدی  اقدام  امروز  تا  کشورها  و  »سازمان ها 
انجام  روی دختران  به  دانشگاه ها  و  مکاتب  باز شدن 
توقف  مثل  داده اند،  انجام  هم  اقدامی  اگر  نداده اند. 
حمایت های مالی شان از برخی پروژه های عام المنفعه 
بوده که در شرایط کنونی به جای فشار باالی طالبان، 
مردم عام را متضرر ساخته است. در حال حاضر وقت 
نام گذاری نیست؛ باید درب مکاتب و دانشگاه ها به روی 

دختران باز گردد.«

و  علمی  آموزشی،  سازمان  که  است  حالی  در  این 
فرهنگی ملل متحد روز پنج شنبه، ۲۹ جدی، با نشر 
خبرنامه ای روی اولویت دهی به آموزش و پرورش تأکید 
کرده است. در این خبرنامه آمده است: »یونسکو امسال 
روز جهانی را به دختران و زنان افغانستان که از حق 
تحصیل محروم شده اند، اختصاص می دهد. مردم این 
کشور خواستار لغو فوری ممنوعیتی اند که دسترسی 

آنان به آموزش را محدود می کند.« 
یونسکو همچنان تأکید کرده که آموزش حق انسانی، 
منفعت و مسوولیت عمومی است. به  گفته این سازمان، 
بدون آموزش باکیفیت، فراگیر و عادالنه و فرصت های 
همیشه گی برای همه، کشورها در دست یابی به برابری 
جنستی و شکستن چرخه  فقر که میلیون ها کودک، 
جوان و بزرگ سال درگیر آن هستند، موفق نخواهند 
شد. در بیانیه  سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد همچنان آمده است که آموزش و پرورش باید 
در اولویت قرار بگیرد تا پیش رفت به سوی همه اهداف 
توسعه پایدار در برابر رکود جهانی، نابرابری های فزاینده 

و بحران آب وهوا تسریع یابد.
توجه یونسکو در حالی به دختران افغانستان جلب شده 
که طالبان با تسلط بر کشور، درب مکاتب متوسطه و 
گروه  این  مقام های  بستند.  روی دختران  به  را  لیسه  
در بیش از یک ونیم سال گذشته دالیل مختلفی برای 
این محدودیت ارایه کرده اند. طالبان در این مدت زیر 
فشار افکار عامه و جامعه جهانی به هر بهانه ای توسل 
جسته اند، از تغییر لباس دانش آموزان دختر تا تغییر 
نصاب آموزشی در مطابقت با »قوانین شرعی و سنتی 
افغانستان« و همچنان علت های فرهنگی. این دالیل 
نماینده گان  نتوانسته قناعت شهروندان،  اما  و علت ها 

کشورها و سازمان های بین المللی را فراهم کند. 
دختران  و  زنان  بر  طالبان  سوی  از  محدودیت  وضع 
و  دانش آموز  دختران  بیشتر  که  است  شده  سبب 
دانشجو به بیماری های روانی مبتال شوند و در مواردی 
یک  مورد،  تازه ترین  در  بزنند.  خودکشی  به  دست 
دانش آموز دختر در والیت نیمروز که حدود ۱۵ سال 
عمر داشته، روز پنج شنبه، ۲۹ جدی، به دلیل ممانعت 
خانواده اش از رفتن به آموزشگاه خود را حلق آویز کرده 
است. بر بنیاد گزارش های نشر شده، این دختر فرشته 
نام داشته و مصروف آموزش در یکی از مراکز آموزشی 
شهر زرنج بوده است. او پس از آن خودش را در اتاقش 
به  رفتن  از  خانواده اش  سوی  از  که  کرده  حلق آویز 

آموزشگاه منع شده است.
ابتالی  از  زیادی  گزارش های  نیز  این  از  پیش 
دانش آموزان دختر به بیماری های روانی به نشر رسیده 
است. حدود سه ماه پیش مسووالن صحت روانی در 
که  درصد کسانی  که ۷۵  هرات خاطرنشان ساختند 
به بخش صحت روانی شفاخانه حوزه ای هرات مراجعه 
اداره،  این  گزارش  بر اساس  هستند.  زن  می کنند، 
می برند،  رنج  روانی  مشکالت  از  که  مراجعانی  بیشتر 
دانشجویان دختر و زنانی اند که از زمان آغاز حاکمیت 

طالبان درس و کار خود را از دست داده اند.
نماینده گان  نگرانی شهروندان،  به  تاکنون  اما  طالبان 
ارایه  مثبت  پاسخ  بین المللی  سازمان های  و  کشورها 
نکرده اند. مسووالن رسانه ای این گروه خود را به تأمین 
برای  عمل  در  اما  می دانند،  متعهد  حقوق شهروندان 
روی  اقدامی  هیچ  روی دختران  به  مکاتب  بازگشایی 
دست نمی گیرند. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، 
در صحبت با رسانه ها بسته بودن مکاتب متوسطه و 
و  عنوان کرده  موقت«  را »چالش های  لیسه  دخترانه 
این چالش تالش ها جریان  برای حل  گفته است که 

دارد. 
این در حالی است که همه ساله از ۲۴ جنوری )۴ دلو( 
گرامی داشت  جهان  در  آموزش  جهانی  روز  به عنوان 
فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  سازمان  می آید.  عمل  به 
است که در حال حاضر ۲۴۴  داده  تذکر  ملل متحد 
میلیون کودک و نوجوان در سرتاسر جهان از نعمت 
سواد محروم اند و ۷۷۱ میلیون بزرگ سال نیز توانایی 

خواندن و نوشتن را ندارند.

8صبح، پروان

شهروندان:
اختصاص روز جهانی آموزش به بانوان افغانستان؛

توجه یونسکو در حالی به دختران 
افغانستان جلب شده که طالبان 
با تسلط بر کشور، درب مکاتب 

متوسطه و لیسه  را به روی دختران 
بستند. مقام های این گروه در بیش 

از یک ونیم سال گذشته دالیل 
مختلفی برای این محدودیت ارایه 
کرده اند. طالبان در این مدت زیر 

فشار افکار عامه و جامعه جهانی 
به هر بهانه ای توسل جسته اند، از 
تغییر لباس دانش آموزان دختر تا 

تغییر نصاب آموزشی در مطابقت با 
»قوانین شرعی و سنتی افغانستان« 

و همچنان علت های فرهنگی. این 
دالیل و علت ها اما نتوانسته قناعت 

شهروندان، نماینده گان کشورها و 
سازمان های بین المللی را فراهم کند. 

نام گذاری کافی نیست 

فرماندهی نیروهای مرکزی امریکا )سنتکام( 
التنف  پایگاه  بیانیه ای گفته است که  با نشر 
در جنوب  امریکا  نظامی  نیروهای  به  مربوط 
سوریه ، با پهپادهای کامیکازه هدف قرار گرفته 

است.
بیانیه آمده است: »صبح روز جمعه، ۲۰  در 
التنف  پایگاه  به  پهپاد  فروند  سه  جنوری، 
حمله کردند. دو پهپاد توسط نیروهای ایتالف 
اصابت  پایگاه  به  دیگر  یکی  و  شد  سرنگون 

کرد.«
از  تن  دو  که  است  کرده  تصریح  سنتکام 
و  شده  زخمی  سوریه  آزاد  ارتش  نیروهای 

تحت مداوا قرار گرفته اند.
در بیانیه آمده است که در این حمله به هیچ 

سرباز امریکایی آسیب نرسیده است.
بیانیه اطالعاتی درباره عامالن این حمله  در 

ارایه نشده است.
پایگاه التنف در مرز سوریه، اردن و عراق قرار 
داشته و ماه های گذشته نیز از مناطق تحت 
مورد  ایران  به  وابسته  شبه نظامیان  سیطره 

حمله پهپادی قرار گرفته بود.

پایگاه التنف امریکایی ها 
در سوریه مورد حمله 

پهپادی قرار گرفت
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غرق شدن یک قایق در کانگو؛ ۱۴۵ مسافر از دو روز به این سو ناپدید هستند

پس از آن که یک  قایق در رودخانه ای در جمهوری کانگو غرق شد، گمان می رود که ۱۴۵ سرنشین آن جان باخته اند.
دیلی میل، روز جمعه، ۲۰ جنوری، گزارش داده است که ناوقت روز سه شنبه، ۱۷ جنوری، یک قایق موتوری در رودخانه لولونگا، 
در نزدیکی شهر باسانکوسوی جمهوری کانگو غرق شده است. به گفته مقامات کانگو، حدود ۵۵ تن از این فاجعه جان سالم به 

در برده و دست کم از سرنوشت نزدیک به ۱۵۰ تن اطالعی در دست نیست و ممکن است جان باخته باشند. بار بیش از حد در 
این قایق عامل واژگونی اش عنوان شده است. عملیات نجات به دلیل نبود امکانات به کندی پیش می رود.

8am.media

فرانسه بودجه نظامی اش را برای مقابله با 
حمالت احتمالی افزایش می دهد

امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، اعالم کرده است که 
ارتش این کشور برای مقابله با حمالت و نیروهای بزرگ 

آماده می شود و بودجه نظامی اش افزایش می یابد.
او که روز جمعه، ۲۰ جنوری، در یک مرکز نظامی سخنرانی 
و  پهپادها  در  گسترده  طور  به  فرانسه  که  گفت  می کرد 

اطالعات نظامی سرمایه گذاری خواهد کرد.
مکرون با اشاره به حمله روسیه به اوکراین گفت که بودجه 
احتمال  با  را  ارتش   ۲۰۳۰-۲۰۲۴ برای  برنامه ریزی شده 

درگیری های شدید مطابقت می دهد.
مکرون افزود که بودجه این دوره ۴۱۳ میلیارد یورو خواهد 
بود که نسبت به دوره زمانی ۲۰۱۹-۲۰۲۵ بیش از ۲۹۵ 

میلیارد یورو افزایش را نشان می دهد.

شرکت الفابت اعالم کرده که در حدود ۱۲ هزار کارمندش 
- شش درصد مجموع نیروی کاری این شرکت - را اخراج 

می کند.
الفابت، روز جمعه، ۲۰ جنوری،  ساندار پیچای، مدیرعامل 
در یادداشتی به کارمندان این شرکت گفته است که الفابت 
چنین  به  مجبور  اقتصادی  واقعیت های  با  سازگاری  برای 

کاری شده است.
بر  تغییرات  این  که  واقعیت  »این  است:  افزوده  پیچای 
من  بر  می گذارد،  تأثیر  الفابت  شرکت  کارمندان  زنده گی 

پس از حمله بر نظامیان پاکستانی در یکی از مناطق مرزی با 
ایران، وزارت امور خارجه پاکستان خواستار مجازات عامالن 

این »حمله برون مرزی« از سوی تهران شده است.
براساس گزارش دان، ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور 
خارجه پاکستان، روز جمعه، ۲۰ جنوری، در نشست هفته گی 
با رسانه ها گفته است که از خاک ایران علیه نیروهای امنیتی 

پاکستان استفاده شده است.
از  که  می خواهیم  ایرانی  مقامات  از  »ما  است:  گفته  بلوچ 
تحقیقات کامل درباره این موضوع اطمینان حاصل کنند و 

بربنیاد گزارش ها، پارلمان اروپا با تصویب پیش نویس 
قطع نامه ای، خواستار تحریم رهبران ایران و درج سپاه 

پاسداران در فهرست تروریستی این اتحادیه شده اند.
جنوری،   ۱۹ پنج شنبه،  روز  بین المللی  رسانه های 
در  اروپا  پارلمان  نماینده گان  که  داده اند  گزارش 
مجمع عمومی در استراسبورگ فرانسه، به پیش نویس 
قطع نامه ای در خصوص اعمال تحریم های بیشتر علیه 

ایران رای مثبت دادند.
پارلمان اروپا با این پیش نویس قطع نامه خواستار تحریم  
آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر و ابراهیم ربیسی، رییس  

جمهور ایران، شده اند.
اعضای پارلمان اروپا در این الیحه خواستار قرار گرفتن 
سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه های تروریستی 

نیز شده اند.
پارلمان اروپا در پیش نویس قطع نامه خود درخواست 
ایران  در  بشر  حقوق  نقض  مسووالن  علیه  که  کرده 

مارک میلی، رییس ستاد ارتش امریکا، در نشستی که در 
آلمان برگزار شده بود، ابراز تردید کرد که اوکراین در سال 
جاری میالدی موفق شود تا نیروهای روسی را از این کشور 

برون کند.
»من  گفت:   خبرنگاران  به  جنوری،   ۲۰ جمعه،  روز  میلی 
طریق  از  روسی  نیروهای  اخراج  که  دارم  اعتقاد  همچنان 
قدرت نظامی، از هر اینچ اوکراین که زیر اشغال روسیه قرار 

دارد، بسیار بسیار دشوار خواهد بود.«
از سویی هم، لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، در این نشست 
گفته که انتظار می رود اوکراین در بهار سال روان میالدی 

یک حمله متقابل علیه روسیه انجام بدهد.
کی یف  به  کمک  برای  تا  خواست  ناتو  در  متحدانش  از  او 
نیروهای  اختیار  در  را  پیشرفته  تسلیحات  روسیه،  برابر  در 

اوکراینی قرار دهند.
آستین پس از این نشست که به رهبری امریکا درباره افزایش 

براساس بودجه اعالم شده توسط رییس جمهور فرانسه، تا 
قدرت  به  زمان  از  کشور  این  نظامی  بودجه  سال ۲۰۳۰ 

رسیدن او در سال ۲۰۱۷ دو برابر خواهد شد.
است،  تغییر  حال  در  جنگ  حالی که  »در  گفت:  مکرون 
فرانسه ارتش هایی آماده برای خطرات قرن دارد و خواهد 

داشت.«
در  فرانسوی،  مقام های  ارزیابی  براساس  که  افزود  وی 
کرده  آشکار  را  شکاف ها  اخیر  درگیری های  که  مناطقی 
است، ارتش باید به سمت استراتژی درگیری با شدت باال 

حرکت کند.
انجام شد که هشدارها مبنی  سخنرانی مکرون در حالی 
بخش هایی  در  را  تهاجم خود  زودی  به  روسیه  این که  بر 
باال  اوکراین دوباره تقویت خواهد کرد،  از شرق و جنوب 

گرفته است.
گفتنی است که فرانسه سومین صادرکننده بزرگ تسلیحات 

در جهان و تنها قدرت هسته ای اتحادیه اروپا است.

عامالن آن را بازخواست کنند.«
از  نیز  در همین حال، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان  
»تروریست ها«  که  کند  حاصل  اطمینان  تا  خواسته  ایران 
استفاده  فرامرزی  حمالت  انجام  برای  کشور  این  خاک  از 

نمی کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تأکید بر جلوگیری 
از تروریسم فرامرزی گفته است که این گونه حوادث مدت ها 
است که عامل اصلی بی اعتمادی میان پاکستان و ایران شده 

است.

تحریم اعمال شود.
ایران  این پیش نویس قطع نامه اعدام های اخیر در  در 

پس از مرگ مهسا امینی، به شدت محکوم شده است.
زندانیانی  شدن  آزاد  خواستار  همچنان  اروپا  اتحادیه 

شده که در اعتراضات اخیر بازداشت  شده اند.
گفتنی است که پیش از این نیز ایران از سوی شماری 

از کشورهای اروپایی تحریم شده بود.

کمک های نظامی به اوکراین برگزار شده بود، گفت: »ما همه 
می توانیم کارهای بیشتری برای اوکراین انجام دهیم.«

با این حال، با آن که آلمان از ارسال تانک های نوع لیوبارد-۲ 
به اوکراین اجتناب کرده و مورد انتقاد قرار دارد، مقام های 

نظامی امریکا از آلمان دفاع کرد.
صورتی  در  فقط  تانک  نوع  این  گفته اند  آلمانی  مقام های 
می تواند به اوکراین داده شود که متحدین کی یف، به ویژه 

امریکا با آن موافقت کند.

مرزی  نیروهای  گشت  کاروان  بر  چهارشنبه  روز  حمله  در 
پاکستان در ساحه ای از مربوطات ولسوالی پنجگور در مرز 
ایران با این کشور، دست کم چهار نظامی  پاکستانی کشته 

شدند.

سنگینی می کند و من مسوولیت کامل تصمیم هایی را که ما 
را به این جا رساندند، برعهده می گیرم.«

ماموریت،  به دلیل قدرت  پیچای توضیح داده است: »من 
ارزش محصوالت و سرمایه گذاری اولیه ما در هوش مصنوعی، 

به فرصت بزرگی که پیش روی ما است، مطمین هستم.«
کالیفرنیا  در  مستقر  امریکایی  فناوری  شرکت  یک  الفابت 
است که شرکت گوگل زیرمجموعه ای آن است. این کاهش 
در شرکت الفابت چند روز پس از اعالم شرکت مایکروسافت 

در مورد اخراج ۱۰ هزار کارمندش اعمال شده است.

ترمپ،  دونالد  امریکا  دولت  فدرال  قاضی  یک 
رییس جمهور پیشین این کشور را به دلیل ادعای 
بی اساسش در مورد تقلب هیالری کلینتون، وزیر 
امور خارجه پیشین امریکا، در انتخابات سال ۲۰۱۶ 

جریمه نقدی کرد.
رویترز روز جمعه، ۲۰ جنوری، گزارش داده که در 
پی این ادعا ترمپ و وکیالن او ملزم به  پرداخت 

۹۳۷ هزار دالر جریمه شده اند.
جان میدلبروکز، قاضی منطقه ای امریکا که شکایت 
ترمپ را در ماه سپتامبر سال گذشته رد کرد، گفت 
رییس جمهور  زیرا  است؛  موجه  حکمش  این  که 
برای  دادگاه ها  از  سوءاستفاده  از  الگویی  سابق 
نمایش گذاشته  به  را  برنامه سیاسی اش  پیش برد 

است.
این قاضی در حکم کتبی ۴۵ صفحه ای خود نوشته 
می شد.  مطرح  نباید  هرگز  پرونده  »این  است: 
ابتدا  از  حقوقی  ادعای  یک  به عنوان  آن  نارسایی 

مشهود بود.«
وکالی دونالد ترمپ تاکنون به گونه رسمی در این  

مورد اظهار نظری نکرده اند.
گفته می شود، قاضی ای که حکم جریمه ترمپ را 
صادر کرده، در سال ۱۹۹۷ از سوی بیل کلینتون، 
از  یکی  ریاست  به  امریکا،  سابق  رییس جمهور 
دادگاه های فدرال گماشته شده بود که هنوز در آن 

سمت باقی مانده است.
انتخابات  ترمپ از کلینتون، نامزد دموکرات ها در 
ریاست  جمهوری ۲۰۱۶، شکایت کرد و مدعی شد 
که او و سایر دموکرات ها با متهم کردن دروغین 
کمپین وی به ارتباط با روسیه، به دنبال تقلب در 

انتخابات بودند.

اسالم آباد از تهران خواست تا عامالن را مجازات کند

شرکت الفابت ۱۲ هزار کارمندش را اخراج می کند

قتل چهار سرباز پاکستانی در مرز ایران؛

ادعای بی اساس تقلب 
کلینتون در انتخابات ۲۰۱۶؛ 

ترمپ نزدیک به یک  
میلیون دالر جریمه شد

پارلمان اروپا خواستار درج سپاه پاسداران ایران در فهرست 
سازمان های تروریستی شد

رییس ستاد ارتش امریکا:  
بیرون راندن نیروهای روسی از اوکراین بسیار دشوار است


