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طالبان: تلفات سردی 
هوا و گاز گرفته گی به ۱۶۸ 

تن افزایش یافت
۸صبح، کابل: وزارت دولت در امور رسیده گی به 
رویداد های طبیعی طالبان تازه ترین یافته هایش 
را از قربانیان سردی هوا در افغانستان اعالم کرده 

است.
مالی   عمومی  رییس  زاهد،  عبدالرحمان  مولوی 
به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت  اداری  و 
رویدادهای طبیعی طالبان، روز شنبه، ۸ دلو، در 
از سردی   ناشی  قربانیان  آمار  نوار تصویری  یک 
هوا و گازگرفته گی را از تاریخ ۲۰ جدی تا امروز 

همگانی کرده است.
به  گذشته  روز   ۱۸ از  زاهد،  اطالعات  بربنیاد 
این سو ۱۶۸ تن در ۲۴ والیت در پی سردی  هوا 

و گازگرفته گی جان داده اند.
رییس عمومی مالی  و اداری وزارت دولت در امور 
رسیده گی به رویداد های طبیعی طالبان گفته که 
در این مدت بیش از ۸۰ هزار رأس مواشی نیز 

تلف شده اند.
نهاد های  گذشته  ماه  یک  در  زاهد،  گفته  به 
خانواده  هزار   ۴۰ به  ملل  سازمان  مددرسان 

نیازمند کمک های بشردوستانه توزیع کرده اند.
طالبان در حالی از کمک نهادهای مددرسان به 
ماه گذشته خبر می دهند  تن در یک  ۴۰  هزار 
که این نهاد ها از کاهش شدید و حتا فلج  شدن 
در  زنان  کار  ممنوعیت  پی  در  فعالیت های شان 
سخن  طالبان،  سوی  از  غیردولتی  موسسات 

گفته اند.

پیشین  استادان  از  شماری  کابل:  ۸صبح، 
دانشگاه های افغانستان، به  دلیل ممنوع شدن 
تاسیس  به  طالبان،  توسط  دختران  تحصیل 

»دانشگاه آنالین زن« اقدام کرده اند.
آنالین  دانشگاه  اداری  معاون  حیدری،  فریده 
۸صبح  روزنامه  به  دلو،   ۸ شنبه،  روز  زن، 
طب  رشته های  در  دانشگاه  این  که  می گوید 
اقتصاد،  سیاسی،  علوم  و  حقوق  معالجوی، 
و  تعلیم  و  زراعت  ادبیات،  کمپیوتر ساینس، 

تربیه تدریس می کند.
به گفته او، تا کنون بیش از ۵۰۰ دانشجو از 
این دانشگاه جذب  افغانستان در  گوشه گوشه 
خارج  و  داخل  از  رضاکار  علمی  کادر  ده ها  و 

افغانستان برای تدریس استخدام شده اند.
او  گفته است: »بعد از اقدام گروه طالبان مبنی 
بر بسته شدن درب دانشگاه به  روی دختران در 
افغانستان، جمعی از اساتید اسبق دانشگاه های 
افغانستان اقدام به تاسیس دانشگاهی زیر نام 
تا تدریس آنالین  دانشگاه آنالین زن نمودیم 

۸صبح، کابل: دیده بان حقوق  بشر می گوید 
یک  از  سال  پنج  شدن  سپری  وجود  با  که 
سال خونین در افغانستان، عامالن خون های 
ریخته شده در این سال به میز عدالت کشانده  

نشده اند.
در  دلو،   ۷ جمعه،  روز  بشر  حقوق   دیده بان 
گزارشی گفته که ۲۰۱۸ از خونبارترین سال ها 

در بیش از ۲۰ سال اخیر بوده است.
بربنیاد اطالعات نشر شده، طالبان در این سال 
تنها در یک رویداد بمب گذاری با استفاده از 
را  غیرنظامی   ۱۰۰ از  بیش  آمبوالنس  موتر 

کشتند.
حمله   در  که  گفته  بشر  حقوق   دیده بان 

از راه دور نمایند و بتوانند خالی تحصیلی را 
اندکی جبران نمایند و برای دختران محروم از 

علم و دانش روزنه امید شوند.«
یک  دانشجویان  از  تن  یک  رسولی،  حسنا 
دانشگاه خصوصی، می گوید که شیوه تدریس 
آنالین در افغانستان در کنار این که مفید است، 

نواقصی نیز دارد.
به باور وی، اقتصاد ضعیف مردم، نبود انترنت 
درس های  انترنت  باالی  قیمت   و  پرسرعت 

تالفی جویانه هوایی دولت پیشین افغانستان بر 
یک مدرسه، ۳۰ کودک کشته و ۵۰ کودک 
به گفته دیده بان حقوق   دیگر زخمی شدند. 
به  تنها  زمان  آن  در  افغانستان  دولت  بشر، 

معذرت خواهی بسنده  کرد.
این نهاد مدافع حقوق  بشر، پولیس و نیروهای 
و  شکنجه  به  را  افغانستان  پیشین  ویژه 
کرده  متهم  کودکان  از  جنسی  سوءاستفاده 
افغانستان  پیشین  دولت  که  است  گفته  و 
نتوانست عامالن این قضایا را زیر پیگرد قرار 

دهد.
در  که  گفته  همچنان  بشر  حقوق   دیده بان 
سال ۲۰۱۸ گزارش هایی از اعدام غیرنظامیان 

نیروهای  سوی  از  جنگی  جنایات  سایر  و 
آسترالیایی و امریکایی در افغانستان نیز نشر 

شد.
به گفته دیده بان حقوق  بشر، طالبان نیز پس 
کشتارهای  به  دست   ۲۰۲۱ آگست   ۱۵ از 

گسترده زده و حقوق بشر را نقض کرده اند.
دیده بان حقوق  بشر طالبان را متهم کرده که 
به نقض حقوق   پایان دادن  برای  هیچ گامی 
به  که  این  به  رسد  چه  نداشته اند،  بر  بشر 

تعقیب عامالن نقض حقوق بشر بپردازند.
کرده  تأکید  همچنان  بشر  حقوق   دیده بان 
است که نادیده گرفتن آسیب های وارد شده 
به قربانیان، عدالت برای همه را نابود می کند.

آنالین را با مشکالت مواجه می کند.
آن  و  کرده  استقبال  اقدام  این  از  اما  رسولی 
توانایی  که  دیگر  دختران  و  خودش  برای  را 
اشتراک در این صنف ها را دارند، مفید عنوان 

می کند.
تصمیم  از  ماه  یک  از  بیش  که  است  گفتنی 
دختران  تحصیل  ممنوعیت  بر  مبنی  طالبان 

می گذرد.
در  طالبان  عالی  تحصیالت  وزارت  به تازه گی 
تحصیالت  موسسات  و  دانشگاه ها  به  مکتوبی 
عالی خصوصی دستور داده است که دانشجوی 

دختر جذب نکنند.
طالبان  عالی  تحصیالت  وزارت  مکتوب  در 
همچنان آمده است که دانشگاه ها و موسسات 
تحصیلی خصوصی مکلف اند تا پنج  روز پیش 
اداره  و  این وزارت  آزمون کانکور،  برگزاری  از 
تا هیأت  امتحانات را در جریان بگذارند  ملی 
کانکور  آزمون  روند  از  نظارت  برای  مشترکی 

توظیف شود.

شماری از استادان پیشین »دانشگاه آنالین زن« را تاسیس کردند

دیده بان حقوق  بشر: طالبان نقض حقوق  بشر را متوقف نکرده اند
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هرچند کار شاقه توسط کودکان یک پدیده همیشه پیدا در کشور است، اما 
افزایش فقر و تنگ دستی خانواده های بیشتری را واداشته تا کودکان خود را 

برای کاسبی به بازار بفرستند. سلطه طالبان بر کشور و به دنبال آن توقف 
حمایت های مالی کشورهای حامی و مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی 

افغانستان، از عواملی خوانده می شود که فقر را گسترش داده است. با این 
وصف کودکان مجبورند برای تمویل و تأمین مخارج خانواده های شان کار 

کنند . 

دکان داران غور: 
طالبان مجال حرف زدن نمی دهند 3

کودکانی که با تن لرزان در بلخ 
کاسبی می کنند

از »جهاد« در افغانستان تا 
»بغاوت« در پاکستان

چگونه گی روابط افغانستان 
و پاکستان در خاطرات 

ایوب خان

دوازده برابر افزایش در مالیات؛

افزایش فقر و تنگ دستی؛ 

مغزها  فرار 
بیشتر  را  جامعه 

است  کرده  آسیب پذیر 

فتواهای استخباراتی؛

مهاجرت  و پیامدهای آن؛



 

یکی از تلویزیون های محلی در کابل با سفیر کنونی ایران 
در افغانستان مصاحبه می کند و سوال هایی درباره حاکمان 
به زبانی بسیار نرم،  از وی می پرسد. سفیر  کنونی کابل 
این  در  اقوام  دیگر  مشارکت  عدم  به  محتاطانه ای  اشاره 
دستگاه می کند. خبرنگار با لحنی که در آن طرفداری از 
طالبان نمایان است، می گوید: »اما کسانی از اقوام دیگر در 
کابینه طالبان حضور دارند!« سفیر به لکنت می افتد، اما 
پس از درنگی ادامه می دهد: آن ها انتخاب شده مقام های 
همین  بگوید  که  می کند  کوشش  خبرنگار  امارت اند! 
و کسی  اقوامند  نماینده گان  طالبان  دست چین شده های 

دیگر حق نماینده گی ندارد.
است.  رسیده  این جا  به  کشور  در  خبرنگاری  وضعیت 
می کنند  زنده گی  شکنجه  و  شالق  زیر  مردم  که  جایی 
و خبرنگاران در معرض دستگیری، حبس و تعذیب قرار 
دارند، کسی به نام خبرنگار می آید و با بی شرمی بر آن پرده 
می گذارد.  مشارکت  را  رقت بار  وضعیتی  اسم  و  می کشد 
البته افراد و رسانه های »نان به نرخ روزخوری« در گذشته 
نیز بودند و اکنون نیز هستند که جز عواید مادی هیچ 
بر  از شکنجه هایی که  نه  آنان  ندارند.  اصول و پرنسیپی 
مردم تحمیل می شود گزارشی تهیه می کنند و نه از سایر 
لنز  تنها  و  این ملت تحمل می کند  رنج هایی که  و  درد 
به سود دشمنان  که  نقاطی می چرخد  به  آن ها  دوربین 
آزادی بیان تمام شود. این نوع خبرنگاری شیوه پلشتی 
است که با فلسفه آزادی بیان و با رسالت بزرگ خبرنگاران 

در تضاد قرار دارد.
اما چرا سفیر ایران در آن گفت وگو به لکنت افتاد و نتوانست 
آن چه را که با چشم سر می بیند، به زبانی روان بیان کند؟ 
شاید یک علتش این باشد که دولت متبوعش نمی خواهد، 
از  و  ببندد  نقش  کرام  طالبان  عاطر  خاطر  در  رنجشی 
این رو نباید آشکار و بی پرده بگوید که حاکمیت اجباری 
یگ گروه تروریستی بر یک ملت، مشروعیت نمی آورد و 
چنین ساختاری اساساً گنجایش مشارکت را ندارد. علت 
از  که  تجربه ای  بنابر  سفیر  که  باشد  این  می تواند  دیگر 
دولت خود دارد، چیزی از مشارکت نمی داند؛ زیرا همه 
گروه های سیاسی چپ، لیبرال، ملی گرا، ملی مذهبی و حتا 
اصالح طلبان پیرو خط امام به سود حاکمیت یک جناح 
ایدیولوژیک مشابه طالبان، از صحنه سیاسی کشورشان 
بی نشان چه  از  »بی دل  گفته سعدی:  به  حذف شده اند. 

گوید باز؟«
مشارکت سیاسی از تیوری های پیچیده کوانتومی نیست 
که فهم یا توضیح آن دشوار باشد. مشارکت سیاسی این 
است که حس مالکیت نظام به تمام شهروندان داده شود 
و کسی خود را از آن بیگانه احساس نکند. طبیعتاً معیار 
درست  راه  زیرا  نیست؛  فرد  چند  حضور  چیزی  چنین 
مشارکت و مالکیت این است که خواسته های شهروندان 
براساس رویکردهای سیاسی و اجتماعی شان صورت بندی 
در  که  سازمان هایی  و  نهادها  از طریق  و  تدوین شود  و 
و  تقنینی  سطوح  وارد  فعال اند،  کشور  سیاست  عرصه 
اجرایی گردد. از این طریق، هم تنوع و تکثر به رسمیت 
شناخته می شود، هم رقابت های سالم شکل می گیرد و هم 
پویایی و تپنده گی سیاسی به الیه های مختلف اجتماعی 
سرایت می کند. این مشارکتی است که به همه شهروندان 
و  نهادها  احزاب،  بدون  مشارکت  می دهد.  حضور  امکان 
تشکل های سازمان یافته، مصداق همان چیزی است که 

موالنا گفت: »این چنین شیری خدا هم نافرید!«
گروهی  که  نیست  معنا  این  به  هرگز  سیاسی  مشارکت 
شبه نظامی فاقد پیشینه فعالیت سیاسی، تنها با تکیه بر 
تفنگ به قدرت برسد و آن گاه چند مزدور خود را از این 
مشارکت  را  نامش  و  بگمارد  به خدمت خود  قوم  آن  یا 
بگذارد. نام این کار مشارکت نیست، نام درستش خندیدن 
به ریش میلیون ها آدمی است که اجازه ندارند در تعیین 

سرنوشت خود نقشی داشته باشند.

معیار مشارکت چیست؟
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اخیر  گزارش  به  کشور  شهروندان  کابل:  ۸صبح، 
بانک جهانی در مورد فعالیت های اقتصادی طالبان 
در سال ۲۰۲۲ واکنش نشان داده اند و آن را خالف 

واقعیت موجود در افغانستان توصیف کرده اند.
نظرهای  در  دلو،  روز شنبه، ۸  از شهروندان  برخی 
جداگانه در پای گزارش بانک جهانی در شبکه های 
اجتماعی گفته اند که این گزارش استوار بر واقعیت ها 
را  خود  گزارش  بانک  این  که  نمی دانند  و  نیست 

براساس چه شاخصه های ترتیب کرده است.
نیلوفر نوا، یکی از کاربران، پای گزارش بانک جهانی 
نوشته است: »این گزارش کاماًل دروغ است. از فامیل 
ما ۵ نفر معاش خور بودند، اما همه بی کار شده اند. در 
مدت ۱۷ ماه هیچ طالیی در خانه باقی نمانده همه 

را فروختیم و غذا خریدیم.«
یکی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی گفته است: 
»یک سیر پیاز ۴۲۰ افغانی، یک  بوجی آرد ۲۵۰۰ 
دیزل  لیتر  یک  افغانی،   ۸۰ گاز  کیلو  یک  افغانی، 
سواری  کودک   ۵ قباًل  ایستگاه ها  در  افغانی...   ۹۲
صدا می زدند، ولی حاال به ۵۰ تا ۸۰ کودک در هر 
ایستگاه افزایش یافته است؛ در نتیجه، بلی حق با 

بانک جهانی است؛ وضعیت اقتصادی خوب شده.«
عمر عمر، یکی از کاربران که از نرخ بیکاری شدید 

۸صبح، پروان: منابع محلی در پروان می گویند 
که یک نظامی پیشین باشنده این والیت پس از 
بازداشت از سوی طالبان در شهر کابل، ناپدید 

شده است.
یک  منبع معتبر به نقل از بسته گان این نظامی 

فرهنگ  و  اطالعات  رییس  غور:  ۸صبح، 
طالبان برای والیت غور در یک تجمع اعتراضی 
باشنده گان غور  در واکنش به سوزاندن قرآن در 
سویدن و هالند گفته است که مردم این والیت 

آماده  اند خود را انتحاری کنند.
اعتراضات به سوزاندن قرآن، پس از چاشت روز 
جمعه، ۷ دلو، با مدیریت طالبان در مرکز والیت 

غور برگزار شده بود.
شماری از اشتراک کننده گان در این اعتراضات 
می گویند که عبدالحی زعیم، رییس اطالعات و 
فرهنگ طالبان در غور در میان معترضان گفته 
است: »مردم غور آماده انتحاری کردن در مقابل 

کفار هستند.«
منابع می افزایند که اعتراضات در مرکز والیت 
غور با سخنرانی مسووالن و فرمانده هان طالبان 

در این والیت آغاز و پایان یافته است.
در همین  حال، مولوی عبدالقدیر عکاشه، مدیر 
طالبان  امنیه  قوماندانی  مخدر  مواد  با  مبارزه 
سیاستمدار  دو  تسلیم دهی  خواستار  غور،  در 
که  شده  گروه  این  به  هالندی  و  سویدنی 

نسخه های از قرآن را آتش زده اند.
عدم  صورت  در  است،  داده  هشدار  عکاشه 
تسلیم دهی آنان، منافع این دو  کشور از سوی 

مسلمانان با خطر مواجه خواهد شد.
گفتنی است که روز گذشته طالبان در شماری از 
والیت های کشور مردم را مجبور به اشتراک در 
تظاهرات کرده بودند. و در عین حال، خبرگزاری 
باختر در گزارشی گفته بود که میلیون ها تن  در 
سراسر کشور در این اعتراضات اشتراک  کرده اند.

بانک   اخیر  گزارش  از  طالبان  کابل:  ۸صبح، 
جهانی در مورد فعالیت های اقتصادی یک سال 

اخیر در افغانستان استقبال کرده اند.
روز  طالبان  رییس الوزرای  اقتصادی  معاونت 
شنبه، ۸ دلو، در اعالمیه ای گفته  که این گزارش 

بربنیاد واقعیت ها تهیه شده است.
شهروندان  از  گرسنه گی  و  فقر  که  حالی  در 
در  غذایی  مواد  قیمت   می گیرد،  قربانی  افغان 
بازار ها افزایش یافته و با گذشت هر روز به شمار 
گداها در شهرها افزوده می شود، طالبان گفته اند 
از  خوبی  تصویر  جهانی  بانک  اخیر  گزارش  که 

افغانستان به جهانیان ارایه می کند.
در اعالمیه طالبان آمده است که اگر تحریم های 
شده  منجمد  پول های  و  شده  برداشته  بانکی 
وضعیت  در  این  از  بیشتر  شود،  آزاد  افغانستان 

اقتصادی بهبود رونما خواهد شد.
بهبود  از  گزارشی  در  گذشته  روز  جهانی  بانک 
 ۲۰۲۲ سال  در  افغانستان  اقتصادی  وضعیت 
و  صادرات  سال،  این  در  که  گفته  و  داده  خبر 
پول  ارزش  و  یافته  افزایش  عواید  جمع آوری 

افغانی در بازار حفظ شده است.
که  شده  نشر  حالی  در  جهانی  بانک   گزارش 
طالبان،  از سوی  شده  نشر  گزارش های  بربنیاد 
به  کابل  در  تنها  اخیر  در یک سال  گداها  آمار 
بیش از ۲۰  هزار تن افزایش یافته که نشان دهنده 

گسترش دامنه فقر در این کشور است.

در کشور شکایت دارد نوشته است: »من در هفده 
ماه حاکمیت طالبان یک افغانی پیدا نکرده ام. همه 
بیشتر مردم  به مصرف رساندم.  را  داشته های خود 

افغانستان مانند من هستند.«
افزایش  از  است،  دکان دار  ظاهراً  که  دیگر   فردی 
بر کاروبار خود شکایت کرده و گفته است  مالیات 
و  می پرداخت  مالیات  افغانی  هزار   ۵ سال  هر  که 
پرداخت  مالیات  طالبان  به  افغانی  هزار  امسال ۲۴ 

کرده است.
بانک جهانی روز گذشته در  گزارشی از افزایش عواید 
تسلط  ساله گی  یک ونیم  در  افغانستان  صادرات  و 
طالبان خبر داده و افزوده که ارزش پول افغانی در 
برابر ارز خارجی ثبات پیدا کرده و صادرات افغانستان 

افزایش یافته است.
طالبان به گونه گسترده  از گزارش تازه بانک جهانی 
در  مورد فعالیت های اقتصادی در افغانستان استقبال 

کرده اند.
به  دالر  یک  افغانستان  ارز  بازار  در  حاضر  حال  در 
۸۹.۵۰ افغانی خرید و فروش می شود و قیمت مواد 
غذایی به روایت شهروندان کشور به گونه بی پیشینه 
افزایش یافته است، طوری که مردم توان خرید مواد 

اولیه را ندارند.

پیشین روز شنبه، ۸ دلو، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید که این فرد مهراهلل نام  دارد و 
در  طالبان  استخبارات  سوی  از  پیش  روز  ده 
مربوطات شهر نو کابل بازداشت شد؛ اما تا کنون 

از سرنوشت  او خبری نیست.
به گفته منبع، مهراهلل از ساکنان اصلی روستای 
والیت  سالنگ  ولسوالی  کوکالمی  دره  ده یک 

پروان است.
طالبان چند ماه پیش نیز شماری از باشنده گان 
روستای ده یک دره کوکالمی ولسوالی سالنگ 
را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت 
کرده و ساکنان این روستا را کوچ  اجباری داده 

بودند.

ویژه  نماینده  نیکالسون،  توماس  کابل:  ۸صبح، 
این  که  می گوید  افغانستان،  برای  اروپا  اتحادیه 
بیشتر  راه های  بررسی  حال  در  بریتانیا  و  اتحادیه 

برای حمایت از مردم افغانستان هستند.

از  افغانستان پس  اروپا برای  نماینده ویژه اتحادیه 
دیدارش  از  توییتی  در  دلو،   ۸ شنبه،  روز  چاشت 
با طارق احمد، نماینده نخست وزیر بریتانیا در امور 
کشورهای مشترک المنافع در جنوب آسیا، در لندن 

خبر داده است.
چالش های  مورد  در  »ما  است:  گفته  نیکالسون 
جاری در افغانستان و این که چگونه اتحادیه اروپا و 
بریتانیا می توانند به تالش ها برای حمایت از مردم 
افغانستان بدون آسیب رساندن به مطالبات برحق 

حقوق  بشری آنان، ادامه دهند، بحث کردیم.«
نیکالسون از دیدارش با دیپلمات ها و کارشناسان 

افغان مقیم لندن نیز خبر داده است.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان جزییات 
افغان  دیپلمات های  با  دیدارش  مورد  در  بیشتری 

مقیم بریتانیا ارایه نکرده است.

واکنش  شهروندان به گزارش بانک جهانی؛ 
»دروغ و دور از واقعیت است«

یک نظامی پیشین پس از بازداشت از سوی طالبان در کابل 
ناپدید شده است

اتحادیه اروپا و بریتانیا راه های بیشتر حمایت از مردم افغانستان 
را بررسی می کنند

رییس اطالعات و فرهنگ طالبان 
در غور: 

آماده  انتحاری کردن هستیم

فقر و گرسنه گی در افغانستان؛ 
طالبان از گزارش اخیر بانک 

جهانی استقبال کردند
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امین کاوه

در حال حاضر میلیون ها 
شهروند افغانستان در 

کشورهای جهان پراکنده اند. 
به گفته برخی از کارشناسان 

اجتماعی، پراکنده گی و 
گسترده گی سیطره مهاجرت 

شهروندان کشور باعث ایجاد 
یک  نوع رابطه فرهنگی - 

اقتصادی میان داخل و خارج از 
کشور شده است. به  باور آنان، 
این امر عالوه بر تامین ارتباط ، 

یک نوع گسست عاطفی در روند 
زنده گی فرد مهاجر نیز ایجاد 

می کند، اما فرصت های زیادی 
هم برای او میسر می شود.

مهاجرت  و پیامدهای آن؛

فرار مغزها جامعه را بیشتر 
آسیب پذیر کرده است 

همیشه گی  پدیده  مهاجرت 
است  بشری  تمدن  و  تاریخ 
که از سپیده دم تاریخ تا امروز 
ادامه  گوناگون  اشکال  به 
در  پدیده  این  است.  داشته 
فرهنگ های  ایجاد  تمدن،  خلق 
جدید و توسعه اقتصادی جوامع 
در  است.  داشته  مخرب  گاهی  و  برازنده  نقش  بشری 
تاریخی،  مختلف  مقطع های  در  افغانستان  میان  این 
شاهد مهاجرت های گروهی و روند رو به افزایش این 
مثبت،  پیامدهای  کنار  در  امر  این  است.  بوده  پدیده 
تبعات منفی و ویرانگر نیز در پی داشته و باعث تخلیه 
نخبه گان عرصه های مختلف و فرار مغزها از افغانستان 
کشور  جمهوریت،  نظام  فروپاشی  از  پس  است.  شده 
بار دیگر فاجعه بارترین تخلیه تاریخ را در کارنامه خود 
حال  در  شهروندان  همه روزه  نیز  اکنون  و  کرد  ثبت 
این  با  افغانستان  که  حالی  در  هستند.  کشور  ترک 
پدیده دست وپنجه نرم می کند و بساط ماندن در حال 
برچیدن و کاروان کوچیدن ها تندتر می شود، پیوندهای 
افزایش  نیز  و خارج  داخل  میان  اقتصادی  و  فرهنگی 
یافته است. آگاهان امور به این باورند که ترک گروهی 

نخبه گان به روند عقالنیت در کشور آسیب می رساند.
روند  طالبان،  به  دست  افغانستان  سقوط  از  پس 
به شکل  از کشور  گروهی شهروندان  ترک  و  مهاجرت 
اقتصادی  فرصت های  است.  یافته  افزایش  بی سابقه ای 
با  گذشته  سال  بیست  طول  در  که  سرمایه گذاری  و 
کمک  کشورهای خارجی به میان آمده بود، با خروج 
با شکست و فروپاشی مواجه شده و زمینه های  آن ها 
کاری و شغلی از اکثریت شهروندان گرفته شده است. 
در کنار این، وضع محدودیت های دست وپاگیر طالبان، 
محرومیت کامل زنان از حق آموزش، تحصیل و کار و 
بازداشت ها و ترس از کشتن، از عوامل دیگر مهاجرت 
گروهی در کشور شمرده می شود که همه  روزه بر این 

کاروان افزوده می گردد. 
در  افغانستان  شهروند  میلیون ها  حاضر  حال  در 
از  برخی  گفته  به  پراکنده اند.  جهان  کشورهای 
کارشناسان اجتماعی، پراکنده گی و گسترده گی سیطره 
مهاجرت شهروندان کشور باعث ایجاد یک  نوع رابطه 
فرهنگی - اقتصادی میان داخل و خارج از کشور شده 
است. به  باور آنان، این امر عالوه بر تامین ارتباط ، یک 
نیز  فرد مهاجر  زنده گی  روند  نوع گسست عاطفی در 
ایجاد می کند، اما فرصت های زیادی هم برای او میسر 
از مباحث مهم  می شود. پدیده مهاجرت، امروزه یکی 

در  آن  منفی  تبعات  اندازه  همان  به  می شود،  بیشتر 
توسعه سرمایه های انسانی و اقتصادی بیشتر می گردد و 
۲۴ اسد ]۱۴۰۰[ برای کشور فاجعه  بود و در حال حاضر 
آنانی که باقی مانده اند،  در تالش بیرون شدن هستند و 
امید به آینده افغانستان را از دست داده اند.« امری که از 

دید این کارآفرین کشنده است.
مهاجرت و نگرانی هایی در مورد فرهنگ

را  شماری  مثبت،  پیامدهای  کنار  در  مهاجرت  پدیده 
کرده  نگران  فرهنگی  داشته های  و  مسایل  به  نسبت 
هویت  رفتن  بین  از  نگران  مهاجران  از  برخی  است. 
از  یکی  فرهمند،  عزیزاهلل  بومی خویش اند.  و  فرهنگی  
زنده گی  اروپا  در  که  کابل  دانشگاه  دانش آموخته گان 
می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  می کند، 
»مهاجران که با کوله باري از رفتارهاي سنتی خویش 
که  می شوند  وارد  اجتماعی  به  و  می بندند  سفر  بار 
مکلف اند همه چیز را از نو آغاز کنند، برای شان سخت 
است. سخت به  خاطر این است که تمام چیزها متفاوت 
است. رسم، رواج، آداب، خو و خصلت هایی که بریدن از 
آن ها برای کسی که بیشتر از سه دهه عمر خویش را با 
آن زیسته باشد، مشکل است. وقتی فرد مهاجر، جامعه 
هراس  نوع  یک  می بیند،  را  غربی  آزادی های  و  جدید 
و از خود بیگانه گی برایش دست می دهد و تا زمانی که 
در جامعه مدغم می شود، دچار انواع مشکالت روحی و 

روانی می گردد.«
با این حال شماری از فرهنگیان که پس از ۲۴ اسد سال 
گذشته کشور را ترک کرده اند، می گویند که تفاوت های 
مهاجران  برای  زیادی  مشکالت  ایجاد  باعث  فرهنگی 
می شود. به گفته آنان، میزان ناهنجاری های اجتماعی، 
افت تحصیلی و حاشیه  نشینی فرد مهاجر که همه چیز 
از  هراس  باعث  می پندارد،  رفته  دست  از  را  خویش 
دست دادن فرهنگ مبدا می گردد و این برای مهاجران 

تازه وارد، همیشه به عنوان یک نگرانی مطرح است. 
نویسنده،  شاعر،  پدرام،  لطیف  دکتر  حال  همین  در 
در  افغانستان،  ملی  کنگره  رهبر حزب  و  سیاست مدار 
تاثیر  و  مهاجرت  مورد  در  روزنامه ۸صبح  با  گفت وگو 
آن بر پیوندها میان داخل و خارج کشور می گوید که 
ترک گروهی نخبه گان روند عقالنیت در کشور را آسیب 
می رساند. به گفته او، پدیده مهاجرت تاریخ کهن دارد 
و از گذشته های دور به  این سو در جهان به شکل های 
مختلف ادامه داشته است. آقای پدرام می افزاید: »زمانی 
که دولت  - ملت ها شکل نگرفته بودند، مهاجرت وجود 
داشت، منتها غرب وجود نداشت، امریکا وجود نداشت. 
را  امریکا  مردم  که  است  معنا  این  به  نداشت،  وجود 

نمی شناختند، ولی به کشورهای آسیایی و خاور میانه 
مهاجرت می کردند، به مصر می رفتند، به شام می رفتند، 
مرزها  البته  داشتند.  رفت وآمد  خود  تمدن  حوزه  در 
تایید نشده بود. مهاجرت بود، به درس دادن و کارهای 
متعددی می رفتند. بعد از ]ایجاد[ دولت  - ملت ها این 
سیاسی،  اقتصادی،  مهاجرت های  داشت.  ادامه  پدیده 
عقیدتی و انواع گوناگون از مهاجرت ها را داریم، کماکان 
هست. البته در هیچ فرمان شرعی یا غیرشرعی وجود 
ندارد که مهاجرت خوب است یا بد است. یک چیز رایج 

است و وجود دارد.«
مهاجرت  که  می کند  تصریح  ملی  کنگره  حزب  رهبر 
نخبه گان »آسیب زدن به عقالنیت است در کشورهایی 
که نخبه گان شان مهاجر می شوند. اگر جامعه را تقسیمات 
متوسط  طبقه  و  اقتصادی  متوسط  طبقه  بین  کنیم 
فرهنگی، خروج یا مهاجرت طبقه متوسط فرهنگی چه 
اجباری باشد، چه به  خاطر مسایل اقتصادی باشد، یا چه 
این ها توسط حکومت های شان اخراج بشوند، در واقع به 
جریان عقالنیت در کشور آسیب می رساند؛ یعنی این 
بابت یک  این  از  و  را رها می کنند  عقل ها، کشورشان 
آسیب جدی می شود و می گویند باعث استهالک تمدنی 

می شود.«
این سیاست مدار اضافه می کند: »باید دید که مهاجرت ها 
تحت چه شرایطی شکل می گیرد. اگر اجبار وجود دارد، 
شما نمی توانید در سرزمین خودتان به حیث یک انسان 
حرمت داشته باشید، حقوق اساسی شما رعایت شود، 
هستید  مجبور  نمی شود،  رعایت  انسانی تان  حقوق 
سکنا  دیگری  جای  در  و  کنید  ترک  را  کشورتان  که 
بگزیند ]تا[ بتوانید عقیده تان را بیان کنید، به وظایف 
داشته  را  خودتان  آزادی های  کنید،  عمل  اخالقی تان 
باشید و این در ۴۰ سال پسین در کشور ما هم تشدید 
شده است. به سخن سعدی: سعدیا حب وطن گرچه 
حدیث است درست/نتوان مرد به این سختی که این جا 
زاده ام. اما در خیلی از کشورها وقتی مهاجرین می روند، 
فردی  لحاظ  به  نیستند،  فشار  زیر  عقیدتی  لحاظ  به 
اگر  می دهند.  انجام  را  وظایف شان  نیستند،  فشار  زیر 
مارکسیست  راست،  مسیحی، چپ،  یهودی،  مسلمان، 
یا سوسالیست هستند، هر چه هستند، به انسانیت شان 

احترام گذاشته می شود.«
این نویسنده معتقد است که در جهان امروزی مفهوم 
وطن تغییر کرده است. او توضیح می دهد: »مفهوم وطن 
در قرن بیست همان مفهوم نیست که در زمان موالنا 
جالل الدین بلخی داشتیم؛ این مفهوم بیشتر مبتنی و 
استوار بر عقالنیت است. تنها یک حس نسبت به خاک 

و سنگ که در یک جا وجود دارد، نیست.«
را  کشور  نخبه گان  »وقتی  می کند:  تاکید  پدرام  آقای 
ترک می کنند، اولین چیزی که در آن آسیب می بیند، 
فرهنگی  متوسط  طبقه  است.  کشور  آن  در  عقالنیت 
آسیب می بیند و راه برای جاهالن، قاتالن و آدم کشان 
این نخبه گا ن وقتی مهاجر نشوند،   باز می شود.  بیشتر 
در جامعه خودشان باقی بمانند، می توانند خشونت ها را 
تعدیل کنند، درس بدهند، مانع بشوند، آگاهی بدهند. 
این ها هم مهم است که سرمایه های بشری ترک نکنند. 
اجبار.  و  اقتصادی  دالیل  به  می کنند،  ترک  حاال  ولی 
به جاهایی می روند که به انسانیت شان احترام گذاشته 

شود.«
رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در مورد روند تخلیه 
۲۴ اسد ۱۴۰۰ می گوید: »آن چه در ۲۴ اسد اتفاق افتاد، 
به طور  و  است  مهاجرت  به  اقتصادی  نیازهای  از  فراتر 
از  ناشی  بیشتر  مهاجرت  این  شد.  تشدید  بی سابقه 
ترس طالبان بود. حلقات و نیروهایی که به لحاظ قومی 
متعلق بودند به غیر از قوم حاکم، یا متعلق به  نهادهای 
یا حتا مردم عادی که ترسیده بودند که  روشن فکری 
واقعاً با یک جنایت و وضعیت استبدادی روبه رو هستند. 
این خاص بود، یک مساله عجیب بود. آن مولفه اساسی 
مهاجرت ۲۴ اسد، با آمدن طالبان ترس و وحشت بود 
و این خطرناک بود و به  لحاظ انسانی فاجعه بار و دیدید 

که مردم خود را از هواپیما به  زیر انداختند.«
برگشت از مهاجرت در طول چهار دهه گذشته، تاثیرات 
است.  گذاشته  برجا  کشور  در  زیادی  منفی  و  مثبت 
نخبه گانی که در برهه های مختلف زمانی، افغانستان را 
به دالیل گوناگون ترک کرده بودند، در جریان بیست 
رهبری  و  زعامت  کشور،  به  برگشت  با  گذشته  سال 
سیاست مداران،  کنار  در  داشته اند.  به  دست  را  کشور 
می گردد.  کشور  توسعه  باعث  نخبه گان  برگشت 
بازگشت کننده گان از دانش انتقال سرمایه و ایجاد شغل 
رشد  برای  این  و  برخوردارند  باالتر  و  بهتر  تخصص  و 
اقتصادی و فرهنگی کشور بسیار مهم و ارزش مند است. 
اما حاال کسی حاضر نیست در کشوری که زیر حاکمیت 

طالبان قرار دارد، کار کند. 

و  می شود  شمرده  بین الملل  روابط  در  بحث برانگیز  و 
تصمیم گیری  کانون های  محوری  و  مهم  موضوعات  از 

جهان است. 
این سو  به   زیادی  سال های  از  افغانستان  در  مهاجرت 
ادامه داشته، اما پس از فروپاشی نظام جمهوریت در ۲۴ 
اسد ۱۴۰۰، روند خروج کتله ای نگرانی ها را بر انگیخته 

است.
مهاجرت و خروج افراد متخصص

فشارهای  دلیل  به  گذشته  ماه  هفت  یک  سال  و  در 
گسترده ای که بر مردم به ویژه زنان از طرف طالبان وارد 
به شدت  ماهر و متخصص  افراد  شده، میزان مهاجرت 
مختلف،  عرصه های  نخبه گان  است.  یافته  افزایش 
به شکل گروهی کشور را ترک کرده  اند. به باور آگاهان، 
این امر باعث شده تا سرمایه انسانی که در کشور توان 
تولید فکر، ایجاد شغل و سرمایه گذاری را داشت، تخلیه 
و جای آنان به افراد غیرمتخصص واگذار شود و نهادها 
به  ملی  هزینه های  با  که  گردند  کاردان  افراد  از  تهی 

قابلیت های بلند فنی رسیده بوده اند.
به  طالبان  بازگشت  از  پس  کارآفرین،  عینی،  شکراهلل 
از  اکنون در یکی  را ترک کرده است و  قدرت، کشور 
کشورهای همسایه به  سر می برد. آقای عینی در صحبت 
نیروهای  که  قدری  »هر  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با 
افغانستان  از  خارج شده  مهاجران  بین  در  متخصص 

در یک  سال  و هفت ماه گذشته به 
دلیل فشارهای گسترده ای که بر 
مردم به ویژه زنان از طرف طالبان 
وارد شده، میزان مهاجرت افراد 

ماهر و متخصص به شدت افزایش 
یافته است. نخبه گان عرصه های 

مختلف، به شکل گروهی کشور را 
ترک کرده  اند. به باور آگاهان، این 

امر باعث شده تا سرمایه انسانی 
که در کشور توان تولید فکر، 

ایجاد شغل و سرمایه گذاری را 
داشت، تخلیه و جای آنان به افراد 
غیرمتخصص واگذار شود و نهادها 

تهی از افراد کاردان گردند که با 
هزینه های ملی به قابلیت های بلند 

فنی رسیده بوده اند.
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یوناما دیگر آن نهادی نیست که 
در منشور سازمان ملل تعریف 

شده است، بلکه یک واسطه 
سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک 

است که طی سال ها کار و تجربه 
آموخته است چگونه دیپلماسی 

کمک های بشردوستانه را 
رعایت کند و موضعی نگیرد 

که یکی از طرف ها آزرده شود 
و بازار کمک ها آسیب ببیند. 

یوناما در گزارش دهی از اوضاع 
افغانستان رفتار سودجویانه 

دارد، با ارقام و فاکت ها بازی 
می کند و جز اقدامات تسکینی و 

گزارش های خنثا اقدام موثری 
انجام نمی دهد.

واسطه گری های دیپلماتیک و تجاری

انسانی  اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت 
و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت ها 
اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط الزم برای حفظ 

عدالت... تشریک مساعی می کنیم.«
در شرایطی که طالبان نصف نفوس جامعه را به طور 
از محیط کار، تحصیل و اجتماع حذف کرده  کامل 
فرمان های  اعمال  با  نیز  را  کشور  ساکنان  باقی  و 
ضدبشری به محرومیت های گوناگون محکوم کرده اند، 
لغو  را  قوانین  می کنند،  برگزار  صحرایی  محاکم 
کرده اند، اسیران را تیرباران می کنند و گرسنه گی و 
فقر کم پیشینه را بر اکثریت مردم تحمیل کرده اند، 
آقای پوتزل سخنرانی اش را در شورای امنیت با چنین 
جمله دوپهلو و ناراست آغاز کرده بود: »طی چند ماه 
اخیر انکشافات مثبت ]در افغانستان[ صورت گرفته 
است، اما این انکشافات بسیار اندک و بسیار بطی بوده 

و تحت تاثیر عوامل منفی قرار گرفته اند.«
طالبان  عقب گرد  شاهد  همه   ۲۰۲۲ سال  اواخر  در 
آزادی های  و  زنان  بر حقوق  میخ ها  آخرین  و  بودیم 
مدنی کوبیده می شد، اما نماینده سازمان ملل متحد 
گزارشش را با صحبت از انکشافات مثبت آغاز کرد که 
به زعم او اندک بوده و تحت تاثیر عوامل منفی قرار 
گرفته است. چنین موضعی را جز از آدم سودجویی که 
می خواهد دل هیچ یک از طرف ها را آزرده نسازد و بازار 
کارش را آسیب نرساند، از چه کسی می توان انتظار 
داشت؟ او در ادامه از محدودیت های وضع شده طالبان 
یاد می کند، اما برای آن که اعضای شورای امنیت ناامید 
نشوند و بازار منازعه و کمک های بشردوستانه آسیب 
نبیند، فوراً اضافه می کند که »رهبران طالبان اظهار 
می دارند که این تصمیم از سوی امیر هبت اهلل اتخاد 
و... از سوی اطرافیان افراطی اش حمایت می شود، مگر 
اکثر اعضای تحریک که قادر یا مایل به تغییر این روند 
نیستند، این فیصله را زیر سوال برده اند.« آیا نماینده 
سازمانی که واقعاً »به حقوق اساسی بشر و به حیثیت 
و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و 
زن« ایمان داشته باشد، می تواند چنین قضاوتی کند 
و بگوید که بیشتر رهبران طالبان افراطی نیستند و 
تنها اطرافیان هبت اهلل آخوند افراطی اند؟ آقای پوتزل 
بارها در آن سخنرانی، خود یا از زبان طالبان در مورد 

کنند، جای تشکر ندارد و برجسته کردن آن را تنها به 
کرنش در برابر طالبان می توان تعبیر کرد. خانم امینه 
نماینده  نقش  در  و صحبت هایش  با ژست ها  محمد 
امینه  این سخنان خانم  به  ملل و مردم ظاهر نشد. 
شده  درج  یوناما  جنوری   ۲۰ مورخ  اعالمیه  در  که 
از  دفاع  که  سازمانی  آیا  ببینید  و  کنید  توجه  است 
حقوق اولیه و بشری مردم و ملت ها مسوولیتش باشد، 
چنین موضعی می گیرد؟ از او نقل شده است: »پیام 
استثناهای  از  ما  که  در حالی  بود:  واضح  بسیار  من 
مهم ایجاد شده برای کار زنان استقبال می کنیم، ولی 
این محدودیت ها زنان و دختران افغان را در خانه ها 
و  می کند  نقض  را  آن ها  حقوق  می کند،  محبوس 
نماینده  می کند.«  محروم  خدمات شان  از  را  جوامع 
سازمان ملل چرا در شرایط چنین ناانسانی به  جای 
ابراز نگرانی عمیق و بلند کردن زنگ خطر و هشدار، 
از طالبان به خاطر قایل شدن استثنا برای کار برخی 
زنان استقبال کند؟ او چرا با چنان لحن خنثا از نقض 

حقوق زنان صحبت کند؟
است:  نقل شده  امینه  از خانم  اعالمیه  آن  ادامه  در 
»آرزوی همه ما یک افغانستان مرفه است که با خود 
و همسایه گان خود در صلح و در یک مسیر توسعه 
پایدار باشد. ولی در حال حاضر، افغانستان که یکی از 
آسیب پذیرترین کشورهای روی زمین در برابر تغییرات 
اقلیمی است، در میانه بحران انسانی وحشت ناک خود 
را ]در جهان[ منزوی می سازد.« متوجه هستید که 
به  و  گرفته  افغانستان  معادل  را  طالبان  امینه  خانم 
 جای آن که بگوید طالبان مردم کشور را به گروگان 
گرفته  ، حاکمیت را با اقدامات تروریستی و زور تفنگ 
دزدیده و با اعمال سیاست های ضدبشری کشور را به 
قهقرا کشانده اند، می گوید افغانستان خود را به انزوا 
کشیده است! به  جای برجسته کردن خطر تروریسم 
و افراطیت، از خطر تغییرات اقلیمی یاد کرده است! 
افغانستان  امروز  عاجل  و  اصلی  مشکل  واقعاً  آیا 
ارزیابی  برای  امینه  خانم  و  است  اقلیمی  تغییرات 
افغانستان رفته بود یا  اثرات خشک سالی و سیل به 
برای دفاع از حقوق و آزادی های مردم و رساندن پیام 
جامعه جهانی به طالبان در مورد عواقب سیاست های 

ضدبشری آن گروه؟
نجات  برای  تالش  و  افغانستان  مردم  بشری  حقوق 
اولویت سازمان  افراطیت در  از چنگ تروریسم و  ما 
واسطه بازی،  نیست. آن سازمان مشغول  ملل متحد 
طرح برنامه برای جمع آوری کمک و تسلیم و توزیع 
بندل های دالر است، ورنه محافظان خانم امینه رنجی 
را که حاکمیت طالبان بر هم وطنان ما تحمیل کرده، 
از  پر  با دهان  آن گروه  بیرق  زیر  و  درک می کردند 
ماموران،  رفتار  نمی گرفتند.  یادگاری  عکس  خنده 
موضع  که  اداره ای  در  است.  آمران  سیاست  آیینه 
گوش زد  ماموران  به  حتماً  باشد،  داشته  ضدطالبانی 
که  نزند  سر  آنان  از  سخنی  یا  حرکتی  تا  می شود 
حکایت از هم سویی با طالبان تعبیر شود. ما افغان ها 
در این چندین دهه مواجهه با سازمان ملل می دانیم 
سخت گیرانه  رفتاری  پروتکل های  چگونه  آنان  که 
را  کارمندان  کوچک  ماموریت های  هنگام  و  دارند 
صف کرده آموزش می دهند که چگونه حساسیت های 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را رعایت کنند. اگر در 
هیات اخیر ملل متحد حس نارضایتی از سیاست های 
در  حتماً  نارضایتی  آن  می داشت،  وجود  طالبانی 
رفتار محافظان هیات انعکاس می یافت و آنان جرئت 
بحران کم سابقه  افغانستاِن گرفتار در  نمی کردند در 
معیشتی، سیاسی و حقوق بشری با پیشانی باز عکس 
بیرق  به عکس گیری زیر  بگیرند، چه رسد  یادگاری 

طالبان و انگشت جهادی باال کردن.
این اتفاقات باید مردم ما، به خصوص تحصیل کرده گان 
و سیاست مداران را متوجه سازد که چشم امید داشتن 
به سازمان ملل و جامعه جهانی اشتباه است. همه، 
به شمول سازمان ملل، مشغول کاروبار ند و تا زمانی 
که نیروهای ضدطالبانی به بازیگران تاثیرگذار عرصه 
سیاست و جنگ بدل نشوند و برای دفاع از حاکمیت 
ملی، آزادی و حقوق بشری خود پیش گام نگردند، شر 
طالبان و تروریسم از خاک وطن برچیده نخواهد شد.

افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر 
)یوناما( بعد از سقوط کابل به دست طالبان به بازیگر 
مهم سیاست و اقتصاد افغانستان بدل شد و پس از 
آن در خیلی از موارد از جامعه جهانی در افغانستان 
نماینده گی می کند. متاسفانه در این مدت، بارها دیده 
و  دارد  که  ماموریتی  به  مطابقت  در  یوناما  که  شده 
و  نکرده  ادا  نقش  باشد،  نامش  شایسته  که  آن گونه 
و  ویژه  منافع  دارای  سازمانی  همچون  مواقع  بیشتر 
شبیه یک شرکت بزرگ عمل کرده است که قبل از هر 
چیزی، متوجه حفظ جایگاهش در صنعت کمک های 
اصلی  بازیگر  به عنوان  نفوذش  تقویت  و  بشردوستانه 
رابطه با طالبان است. یوناما مشغول دادوستد با جامعه 
جهانی و نیز با طالبان و مردم افغانستان است. نفوذ 
و روابط گسترده اش در افغانستان و امکان دسترسی 
کاالیی  طالبان،  مقام های  و  کشور  مختلف  نقاط  به 
شده است که این سازمان با استفاده از آن در مجامع 
هنگفتی  مبالغ  عوض  در  و  می رود  مانور  بین المللی 
افغانستان  به  برای »کمک«  از کشورهای ذی نفع  را 
ملل  سازمان   ،۲۰۲۲ سال  در  می کند.  جمع آوری 
دالر  میلیارد   ۴.۴ مبلغ  کمک کننده  کشورهای  از 
کمک تعهد گرفته بود که از آن مبلغ، نزدیک به دو 
این مبلغ بزرگ اهرم  انجام شد.  میلیارد دالر کمک 
و  مدیر  متحد،  ملل  سازمان  در دست  مهمی  بسیار 
مجری اصلی توزیع و تخصیص این کمک ها، است. 
از آن جایی که کمک های بشردوستانه ابزار دیپلماسی 
است و کشورها از طریق این کمک ها در پی اثرگذاری 
بر اوضاع در مناطق گرفتار منازعه هستند، سازمان 
ملل متحد نیز به عنوان بازیگر مهم و واسطه کارکشته 
در مدیریت و توزیع کمک ها، مشغول کار سیاسی و 
و  توزیع کمک ها  از شبکه های  دیپلماتیک می باشد. 
نفوذ گسترده اش در داخل افغانستان برای گردآوری 
معلومات استفاده می کند و آن معلومات را در مجامع 
بین المللی و دستگاه های آشکار و پنهان دیپلماسی 
و سیاست همچون کاالیی ارزشمند عرضه می کند و 
در عین  حال برای اعمال نفوذ بر طالبان از پول های 

کمکی بهره می گیرد.
در  که  نیست  نهادی  آن  دیگر  یوناما  رو،  این  از 
یک  بلکه  است،  شده  تعریف  ملل  سازمان  منشور 
واسطه سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک است که طی 
سال ها کار و تجربه آموخته است چگونه دیپلماسی 
کمک های بشردوستانه را رعایت کند و موضعی نگیرد 
که یکی از طرف ها آزرده شود و بازار کمک ها آسیب 
ببیند. یوناما در گزارش دهی از اوضاع افغانستان رفتار 
و  بازی می کند  فاکت ها  و  ارقام  با  دارد،  سودجویانه 
جز اقدامات تسکینی و گزارش های خنثا اقدام موثری 
از گزارش ها و  این جا به چند نمونه  انجام نمی دهد. 
رفتارهای آن سازمان اشاره می کنیم. مارکس پوتزل، 
برای  متحد  ملل  سرمنشی  خاص  نماینده  معاون 
افغانستان که قبل از سقوط کابل یکی از چهره های 
و پس  بود  طالبان  با  تماس  در  آلمان  مهم  سیاسی 
کشورهای  دیپلماتیک  رسمی  فعالیت های  آن که  از 
غربی در افغانستان متوقف شد، ایشان با چهره تازه 
و  مهم  شخصیت  شد،  عرصه  وارد  مللی  سازمان  و 
بازیگر تاثیرگذار در دیپلماسی غرب با طالبان است. 
به  سپتامبر ۲۰۲۲  تاریخ ۲۷  به   که  گزارشی  در  او 
ارایه کرد، موضع  شورای امنیت سازمان ملل متحد 
تجاری و دیپلماتیک داشت و مثل نماینده سازمانی 
سخن نگفت که منشورش پر از پیام های الهام بخش 
و تعهدات امیدوارکننده ای چون این  است: »ما مردم 
حقوق  به  خود  ایمان  مجدد  اعالم  با  متحد...  ملل 

افغانستان  در  انکشافات  و  گروه  آن  دستاوردهای 
را  امنیت  او  است.  کرده  صحبت  طالبان  اداره  زیر 
است:  گفته  و  کرده  عنوان  طالبان  دستاوردهای  از 
و  می کردند  ادعا  طالبان  که  دستاوردهایی  »بعضی 
می پذیرفتند، نیز در حال فرسایش است.« بعد توضیح 
می دهد که امنیت به چالش کشیده شده است. ذکر 
امنیت به عنوان دستاورد طالبان، اشتباه است. طالبان 
عامل ناامنی بودند و وقتی به قدرت برگشتند، کسی 
نبود که چون آن گروه راه ها، جاده ها، شهرها و روستاها 
را به جهنم بدل کند. چرا نماینده سازمان ملل باید 
این گونه مشغول وارونه جلوه دادن واقعیت ها باشد؟ 
در ادامه بازهم همچون نماینده طالبان ظاهر شده و 
گفته است: »هرچند طالبان ادعا می کنند که میزان 
صادرات را افزایش داده اند، ارزش ارز افغانی را حفظ 
اجرا  به منصه   را  نموده اند و جمع آوری کامل عواید 
گذاشته اند، عاید سرانه در سطح سال ۲۰۰۷ سقوط 
کرده- رشد اقتصادی ۱۵ ساله را از بین برد. با وجود 
آن، مشابه سایر ابعاد حکومت داری طالبان، جزییات 
این ادعا نیز نامعلوم است.« از گفتن چنین جمالتی، 
جز مخدوش کردن اذهان در مورد زشتی حاکمیت 
طالبان، چه نتیجه ای به دست می آید؟ ذکر ادعاهای 
طالبان در مورد پیش رفت های اقتصادی در شرایطی 
که اکثریت مردم افغانستان گرسنه اند و اداره طالبان 
عبارت  گفتن  و  است  وابسته  خارجی  کمک های  به 
است«  نامعلوم  ادعا  این  »جزییات  پهلویی چون  دو 
چه لزومی دارد؟ چرا پشت جزییات ادعای طالبان در 
بگردیم؟ مگر  اقتصادی آن گروه  مورد دستاوردهای 
همین نهاد سازمان ملل بارها گزارش نداده است که 
بیش از ۹۰ درصد ساکنان کشور در پیدا کردن نان 

دچار مشکل اند؟
کارنامه یک و نیم سال فعالیت آقای پوتزل در امارت 
طالبان، مشکوک بوده و بارها از او در رسانه ها انتقاد 

شده است.
اعالمیه ای  و  کابل  به  ملل  اخیر هیات سازمان  سفر 
که آن سازمان در پایان سفر نشر کرد، نیز امیدبخش 
نبود و جایگاه آن نهاد را در نقش واسطه دیپلماسی 
کشورهای کمک کننده و سازمانی که مشغول تجارت 
معلومات، ارتباطات و مساعدت ها است، بیش از پیش 
به  طالبان  با  برخورد  در  سازمان  آن  کرد.  تثبیت 
منشور خودش، اعالمیه حقوق بشر و کنوانسیون های 
بسیار بین المللی اتکا نمی کند، با استناد به آن ها از 
حقوق اولیه و بشری ملت افغانستان دفاع نمی نماید 
و در سطح منطقه و جهان علیه اقدامات ضدبشری 
انجوی  یک  مثل  بلکه  نمی کند،  کمپین  طالبان 
قراردادی و بازیگر سیاسی محافظه کار در پی تدابیر 
است.  طالبان  مواضع  ساختن  نرم  برای  ویژه  محلی 
به این منظور هیات اعزامی آن سازمان قبل از سفر 
بانک  اسالمی،  همکاری  سازمان  رهبری  با  کابل  به 
از سفیران و نماینده گان  انکشاف اسالمی و گروهی 
تا  بود  کرده  مالقات  افغانستان  برای  خاص کشورها 
با طالبان دریابد.  برای »تعامل«  را  آنان  پیشنهادات 
بعد از آن در کابل و قندهار ضمن ابراز تشکر از »قایل 
شدن برخی استثنائات« در کار زنان، با آنان گفت وگو 
کرده و خواسته های رهبران طالبان را شنیده است. 
در  استثنائات«  برخی  »اهمیت  بر  یوناما  تاکید 
تعدادی  به  این که طالبان  است.  اعالمیه اش شرم آور 
از خانم ها اجازه داده اند تا در نهادهای بین المللی کار 

ملل سازمان 

صمد پاینده

در شرایطی که طالبان نصف 
نفوس جامعه را به طور کامل از 

محیط کار، تحصیل و اجتماع حذف 
کرده و باقی ساکنان کشور را نیز 
با اعمال فرمان های ضدبشری به 

محرومیت های گوناگون محکوم 
کرده اند، محاکم صحرایی برگزار 
می کنند، قوانین را لغو کرده اند، 

اسیران را تیرباران می کنند و 
گرسنه گی و فقر کم پیشینه را بر 

اکثریت مردم تحمیل کرده اند.
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افزایش بهای مواد خوراکی، نبود 
بازار مناسب فروشات، نبود قدرت 

خرید مردم و وضع مالیات کمرشکن 
باالی کسبه کاران، اعتراض این 

طبقه اقتصادی را برانگیخته است. 
آنان طالبان را به اضافه ستانی و 

باج گیری زیر نام مالیه و قانون 
مالیاتی متهم می کنند.

در  را  پدرش  که  است  دیگری  ساله، کودک  فیروز ۸ 
جنگ بغالن از دست داده و حاال مجبور است خانواده 
نُه نفری را سرپرستی کند. او با تن لرزان روی جاده های 
است.  پالستیکی  خریطه های  فروش  مصروف  پربرف 
فیروز می گوید که روزانه بین ۵۰ تا ۸۰ افغانی کاسبی 
می کند. تن لرزان او دل هر رهگذری را به درد می آورد. 
مژگان، کودک دیگری است که قباًل با مادرش به عنوان 
به  اما حاال  کار می کرد،  دولتی  مکاتب  از  یکی  مالزم 
مادرش  با  است  مجبور  مکاتب  بودن  بسته  دلیل 
و  است  فلج  تکدی گری کند. مژگان می گوید: »پدرم 
یک برادر پنج ساله دارم که مشکل قلبی دارد. چیزی 
برای خوردن و گرم کردن خانه نداریم. زمستان بسیار 

یخ است.« 

مانند وحید، فیروز و مژگان صدها کودک دیگر با روح 
و روان خسته در سطح شهر مزارشریف برای به دست 
آوردن لقمه نانی جان می َکنند. این کودکان در کنار 
نیز  را  روانی  و  آسیب های جسمی، آسیب  های روحی 
تجربه می کنند. آنان حق دارند در دنیای کودکانه خود 
آموزش  بروند،  مکتب  این سن و سال  در  و  کنند  سیر 

می توانند به راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه ای اعم 
از سارقان یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد 
خانه های فساد و... قرار بگیرند. همچنان عدم بهره گیری 
از آموزش و تحصیل علم و فن، قدرت رقابت با سایر 
کودکان را در ایجاد یک زنده گی سالم از این از کودکان 

سلب می کند.
به طور کلی کودکان کار به دلیل داشتن وضعیت عاطفی 
نامناسب و شرایط خاص زنده گی، دارای روحیه حساس 
و از نظر عاطفی آسیب پذیرتر از کودکان هم سن و سال 
خود هستند. بنابراین بی توجهی و نادیده گرفتن این 
کودکان باعث نهادینه شدن خشم پنهان در ناخودآگاه 
از  بسیاری  بروز  باعث  بزرگ سالی  در  و  می شود  آنان 

ناهنجاری ها در جامعه خواهد شد.
با این وصف، داکتر مهدی آریان، روان پزشک، می گوید، 
از آن جایی که کودکان کار از محبت و دنیای کودکانه 
محروم بزرگ می شوند، به شدت آسیب های اجتماعی را 
بر می دارند و احتمال زیادی می رود که در بزرگ سالی 
افرادی که می توانند  پرخاشگر و حتا  افراد خشن،  به 
روان درمان  این  تبدیل شوند.  بزنند،  به جامعه آسیب 
و  خشونت ها  اجتماعی،  نابرابری های  که  می افزاید 
کودکان  تا  می شود  سبب  مردم  سوی  از  آزارواذیت 

عقده ای به  بار آیند.
کودکان  برابر  در  »مردم  می کند:  اضافه  آریان  آقای 
کارگر با دید یک ابزار می بینند و همیشه مورد استفاده 
از  کودک  که  می شود  باعث  کار  این  می دهند.  قرار 
جامعه فاصله بگیرد و در آینده به یک خطر جدی در 

جامعه تبدیل  شود.«

گسترش  از  بین المللی  سازمان های  نگرانی های 
فقر و افزایش تعداد کودکان کارگر 

سازمان های حمایت از کودکان شورای مهاجران ناروی 
)ان.آر.سی(، پاملرنه و ورلد ویژن انترنشنل نیز گفته اند 
که آمارهای تازه نشان می دهد که ۲۸ میلیون شهروند 
از جمله ۱۴ میلیون کودک، به کمک های  افغانستان 

فوری بشری نیاز دارند. 
از سوی دیگر، عبداهلل عبدالرزاق دردری، رییس برنامه 
توسعه سازمان ملل )UNDP(  در افغانستان، خط فقر 
کنونی در کشور را بیش از ۹۰ درصد برآورد کرده است. 
در  »افغانستان  است:  گفته  دردری  عبدالرزاق  عبداهلل 
آستانه فاجعه قرار دارد و ۹۰ درصد از مردم این کشور 
زیر خط فقر قرار دارند.« آقای دردری همچنان افزوده 
است: »می توان چنین برداشت کرد که نزدیک به ۹۰ 
به  کمک  در  نحوی  به  افغانستان  در  کودکان  درصد 

خانواده خود برای تأمین معیشت سهیم اند.«

هرچند کار شاقه توسط کودکان یک پدیده همیشه پیدا 
تنگ دستی  و  فقر  افزایش  اما  است،  کشور  در 
خانواده های بیشتری را واداشته تا کودکان خود را برای 
کاسبی به بازار بفرستند. سلطه طالبان بر کشور و به 
دنبال آن توقف حمایت های مالی کشورهای حامی و 
از  افغانستان،  مرکزی  بانک  دارایی های  شدن  مسدود 
عواملی خوانده می شود که فقر را گسترش داده است. 
تأمین  و  تمویل  برای  مجبورند  کودکان  وصف  این  با 
کودکان  بیشتر  کنند .  کار  خانواده های شان  مخارج 
اجبار  روی  از  اما  کنند،  کار  ندارند که  کارگر رضایت 
از  از خانه می پردازند. بلخ  به کارهای شاقه در بیرون 
والیت هایی است که گواه افزایش میزان کودکان کار 
ریاست  مسووالن  است.  بوده  گذشته  سال  به  نسبت 
کار و امور اجتماعی طالبان در بلخ می پذیرند که شمار 
کودکان کارگر در این والیت در مقایسه به سال گذشته 

دست کم دو برابر افزایش یافته است.
سطح  در  که  است  چهارده ساله ای  کودک  وحید، 
از مکاتب  او در یکی  باربری می کند.  شهر مزارشریف 
گفته  به  و  خوانده  درس  پنجم  صنف  تا  خصوصی 
اما به دلیل  خودش اول نمره صنف بوده است. اکنون 
مشکالت اقتصادی مکتب را ترک کرده و مشغول پیدا 

کردن نفقه خانواده است. 
درس  داشته  دوست  که  می گوید  کارگر  کودک  این 
اما حاال مجبور است  بخواند و در آینده پیلوت شود، 
کار کند و در سطح شهر بارها را انتقال دهد تا خودش 
و دو خواهرش از گرسنه گی هالک نشوند. آن چنانی که 
وحید توضیح می دهد، مادر و پدرش فوت شده اند و او 
با خواهرانش در وضعیت ناگوار اقتصادی به سر می برند. 
زیادی  کودکان  کشور  در سطح  فقر  دامنه  افزایش  با 
که  می خورند  چشم  به  شهرها  اطراف  و  گوشه  در 
بر  کودکی  آوان  در  را  خانواده  نفقه  تأمین  مسوولیت 

دوش می کشند. 

ببینند و زنده گی آسوده را تجربه کنند، اما افزایش فقر 
ابتدایی ترین  از  را  کودکان  سیاسی  کالن  بازی های  و 

حقوق شان محروم ساخته است. 
اجتماعی  امور  و  کار  ریاست  مسووالن  حال،  این  با 
طالبان در بلخ می گویند که در جریان یک سال گذشته 
آمار کودکان کارگر در شهر مزار شریف بیش از دو برابر 
افزایش یافته است. نصیراحمد ابو خالد، رییس کار و 
امور اجتماعی طالبان در والیت بلخ، می گوید که این 
نهاد با همکاری »یونیسف« چندی پیش یک سروی را 
برای تهیه آمار کودکان کارگر انجام داده است. بر اساس 
این بررسی، در حال حاضر نزدیک به دو هزار کودک 
کارگر در جاده های شهر مزار شریف مشغول کارهای 
شاقه اند. این بررسی ها همچنان بیان می کند که شمار 
کودکان کارگر در شهر مزارشریف سال گذشته حدود 

۹۶۵ تن بوده است.
مسووالن  ادعای  خالف  مدنی  فعاالن  دیگر  سوی  از 
ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در بلخ، می گویند 
که حضور کودکان کارگر در جاده های شهر مزار شریف 
محلی  مسووالن  سوی  از  که  است  چیزی  از  بیشتر 

طالبان ارایه می شود.
سلیمان )نام مستعار( فعال مدنی، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید: »امکان دارد که آمار کودکان کارگر 
نواحی  تمام  در  زیرا  باشد؛  تن  هزار  چهار  از  بیش 
دیده  کارگر  کودکان  مزارشریف حضور گسترده  شهر 
دوره  سال های  اواخر  »در  می افزاید:  او  می شود.« 
جمهوریت بیش از دو هزار و ۵۰۰ کودک در جاده های 
شهر مزارشریف مشغول کارهای شاقه بودند، اما حاال 
که فقر و تنگ دستی از ۴۷ درصد به ۹۷ درصد افزایش 
در  فقر  که  است  وحشت ناک  آمار  بیانگر  است،  یافته 
او، مسووالن محلی  این کشور داد می زند.« به سخن 
طالبان برای پنهان کردن ضعف خود، تالش می ورزند 

آمار کودکان کارگر را کمتر نشان بدهند.
حمیداهلل، یکی از فعاالن حقوق بشر، با ابراز نگرانی از 
حضور گسترده کودکان کارگر در سطح شهر می گوید: 
و  فقر  گسترش  از  جلوگیری  برای  که  صورتی  »در 
بیکاری در کشور اقدام صورت نگیرد، امکان دارد که 
وضع کودکان بیشتر از این بد شود.« این فعال حقوق 
بشر همچنان خاطرنشان می سازد که در حال حاضر در 
هیچ نقطه والیت بلخ نهادی پیدا نمی شود تا قضایای 

خشونت علیه کودکان را تعقیب و بررسی کند. 

آسیب پذیری کودکان در برابر کار 
کودکان کار در شرایط نامطلوبی از نظر تغذیه، بهداشت 
و انجام کارهای خطرناک به سر می برند. این کودکان 

درنظرداشت  بدون  طالبان  گروه  محلی  مسووالن  آنان، 
دکان داران،  عواید  و  فروشات  سنجش  مالیاتی،  اصول 
مالیه را افزایش داده اند و آنان نمی توانند در مقابل این 
اضافه ستانی طالبان ایستاده گی کنند. آگاهان اقتصادی 
توصیه می کنند که طالبان باید به جای آوردن فشار بر 
کسبه کاران، از مدارا کار بگیرند و با توجه به وقعیت ناگوار 

اقتصادی، مالیات را معاف کنند. 
افزایش  از دکان داران در شهر فیروزکوه،  فریدون، یکی 
مالیات بر دکان داران را »اضافه ستانی« از سوی طالبان 
عنوان می کند و می گوید که در شرایط کنونی بازار فروش 

بیکاری روز  از  برای فرار  افتاده و فروشنده گان  از رونق 
خود را در دکان ها شام می کنند. او از طالبان می خواهد 
که به جای افزایش مالیات، در کنار آنان بایستند و از آنان 
حمایت کنند. فریدون که دکان می افزاید: »طالبان وقتی 
می بینند که فروش نیست و مردم توان خرید هیچ چیزی 
را ندارند، بیایند همراه ما کمک کنند؛ اما آنان از ما مالیه 
زیاد می گیرند و هیچ کسی فکر نمی کند که در چنین 
شرایطی این مقدار پول از یک دکان دار گرفته نشود.« 
این دکان دار توضیح می دهد که در سال های گذشته با 
وجود این که فروشات آنان بهتر بود و بازارها نیز به روال 
عادی می چرخید، مسووالن محلی نظام پیشین مطابق 
مالیه حصول  آنان  از  عواید  به  نظر  و  مالیاتی  اصول  به 
می کردند؛ اما به سخن او، طالبان اکنون با وضع مالیات 
کمرشکن به گونه آشکار باالی کسبه کاران ظلم می کنند. 
فریدون عالوه می کند: »خود شما فکر کنید که از دکانم 
که کار و بار هم خوب بود، ۲۰ هزار افغانی مالیه می دادم؛ 
گرفته  مالیه  افغانی  هزار  من ۲۰۰  از  طالب  امسال  اما 

است.« 
افزایش بهای مواد خوراکی، نبود بازار مناسب فروشات، 
نبود قدرت خرید مردم و وضع مالیات کمرشکن باالی 
برانگیخته  را  اقتصادی  طبقه  این  اعتراض  کسبه کاران، 
است. آنان طالبان را به اضافه ستانی و باج گیری زیر نام 

مالیه و قانون مالیاتی متهم می کنند.

ادامه در صفحه 6

طالبان در یک سال و هفت ماه گذشته تالش کرده اند 
با آوردن فشار بیشتر بر شهروندان، عواید داخلی خود را 
افزایش دهند. برای تحقق این هدف، مسووالن محلی این 
گروه بدون درنظرداشت بحران اقتصادی حاکم در کشور 
شهروندان  باالی  اجباری  به گونه  را  خود  خواست های 
ادامه  در  طالبان  می کنند.  تحمیل  کسبه کاران  به ویژه 
افزایش مالیات بر کسبه کاران، این بار مالیات کمرشکنی 
را بر دکان داران در شهر فیروزکوه، مرکز والیت غور، وضع 
کرده اند. دکان داران شهر فیروزکوه می گویند که مالیات 
دکان های آنان تا دوازده برابر افزایش یافته است. به گفته 

8صبح، بلخ

دکان داران غور:

کودکانی که با تن لرزان در بلخ 
کاسبی می کنند

طالبان مجال حرف زدن 
نمی دهند

افزایش فقر و تنگ دستی؛ 

دوازده برابر افزایش در مالیات؛

8صبح، غور
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گل احمد، دکان دار دیگری در شهر فیروزکوه است. او 
که دکان خوراکی فروشی دارد، از وضع مالیات کمرشکن 
توسط طالبان شکایت دارد و این اقدام را »ظلم آشکار« 
بر طبقه کسبه کار عنوان می کند. گل احمد می گوید که 
طالبان سال ها از آوردن نظام اسالمی داد زده اند، اما پس 
از تسلط بر کشور، از حلقوم مردم برای خود نان پیدا 
می کنند. این دکان دار می افزاید: »سال ها جنگ کردند 
و تبلیغ می کردند که ما حکومت اسالمی می آوریم، اما 
حاال ببینید که این گروه با مردم چه رفتاری دارند. از 
روزی که این ها حکومت داری را شروع کرده اند، به جز 

شر هیچ خیری از این گروه ندیده ایم.« 
خاطرنشان  کرده،  دکان داری  سال ها  که  گل احمد 
می سازد که مالیات از خود اصول و قوانینی دارد و وضع 
مالیاتی  قانون  بر اساس  باید  دکان داران  باالی  مالیات 
باشد. او عالوه می کند که وقتی باالی یک دکان مالیه 
وضع می شود، باید مقدار سرمایه، فروشات، عواید و همه 
مسایل سنجیده شود و مطابق آن باالی یک کسبه کار 
هیچ  بدون  طالبان  او  گفته  به  اما  شود؛  وضع  مالیات 
کرده اند.  وضع  کمرشکن  مالیات  معیاری  و  سنجش 
بی سواد  که  است  »درست  می گوید:  دکان دار  این 
هستیم، اما در چند سال کسبه کاری دولت قبلی هم 
مستوفیت  کارمندان  می شد،  جمع آوری  مالیات  ما  از 
می آمدند سرمایه و فروشات را سنجیده و در یک برگه 
مبلغ مالیات دکان ما را نوشته می کردند؛ اما امسال این 
طالبان آمدند و بدون محاسبه گفتند که این مقدار مالیه 

دکانت می شود.« 

گل احمد شرح می دهد که در سال های گذشته زمانی 
مواد  دکان  از  داشت،  بهتری  رونق  دکانش  کار  که 
خوراکه فروشی او هشت هزار افغانی مالیه گرفته می شد، 
اما طالبان امسال ۱۰۸ هزار افغانی باالی او مالیه وضع 

کرده اند. 
با  کرده  که هرچند سعی  دکان دار عالوه می کند  این 
طالبان در این باره صحبت های قانع کننده داشته باشد 
و از مالیاتی که قباًل پرداخت می کرد به آنان معلومات 
او  به  فرصت  دادن  بدون  طالبان  نیروهای  اما  بدهد، 
گفته اند که مالیات خود را تحویل دهد. او که مالیه را 
از پول قرضه تکمیل و تحویل مستوفیت کرده، اضافه 
می کند: »وضعیت مردم هم خوب نیست. به ۲۰ نفر از 
قوم ها گفتم، چند نفری همکاری کردند. مردم هم در 

شرایط بد اقتصادی به سر می برند.«
آگاهان اقتصادی به این باورند که چگونه گی وضع مالیات 
بر عواید و عدم آگاهی از قوانین مالیاتی از مسایلی اند 
که طالبان با آن آشنایی ندارند و یا احتماالً تالش دارند 
این موارد را در نظر نگیرند. فرید میرزاده، آگاه مسایل 
اقتصادی، به روزنامه ۸صبح می گوید: »ایجاب می کرد 
که طالبان در همچون شرایط ناگوار اقتصادی از مدارا با 
کسبه کاران استفاده می کردند و از معافیت های مالیاتی 
کار می گرفتند، اما این گروه از وضع مالیات کمرشکن 
آگاه  این  دید  از  است.«  کرده  استفاده  کسبه کاران  بر 

اقتصادی، این اقدام طالبان قابل توجیه نیست. 
مقدار  بلکه  غور،  در  نه تنها  که  است  حالی  در  این 
والیت ها  در  کسبه کاران  همه  باالی  عواید  بر  مالیات 
افزایش یافته است. دکان داران در والیت بادغیس نیز 
می گویند، از دکانی که در گذشته ۲۰ هزار افغانی مالیه 
می پرداختند، امسال تا ۸۰ هزار افغانی مالیه پرداخته اند. 
مالیات  بادغیس وضع  یک منبع در مستوفیت والیت 
بر عواید را مطابق براساس طرزالعملی توصیف می کند 
از کابل برای آنان فرستاده شده است. دکان داران  که 
اما می گویند که مسووالن محلی طالبان در والیت ها 
به طور دلخواه باالی کسبه کاران مالیات کمرشکن وضع 

می کنند.

از صفحه 5

مارشال ایوب خان، اولین حاکم نظامی پاکستان، 
با انجام کودتای نظامی از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۹ 
 ۱۹۶۵ سال  در  داشت.  حکمرانی  پاکستان  بر 
 Friends not عنوان  تحت  را  خاطراتش  کتاب 
منتشر کرد که  مالکان(  نه  )دوستان،   Masters
که در آن به زنده گی شخصی، نظامی و سیاسی 
داخلی  عرصه های  در  پاکستان  تحوالت  و  خود 
سیاسی،  است.  زیربناهای  پرداخته  خارجی  و 
در  پاکستان  خارجی  روابط  و  نظامی  اقتصادی، 
زمان حکمرانی نظامی ایوب خان گذاشته شد . این 
کتاب یکی از کتاب های نسبتاً قدیمی و تاریخی 
در پاکستان است که به زبان فارسی ترجمه نشده 
و متن و محتوای آن کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. بازخوانی خاطرات ایوب خان مخصوصاً در 
رابطه به مناسبات با افغانستان، به فهم عوامل و 
موجبات بی اعتمادی های متداوم که دو کشور از 
۱۹۴۷ به این سو تجربه می کنند، کمک می کند. 
زمان  و  پاکستان  در  خان  ایوب  حکمرانی  دوره 
نگارش این کتاب ، مقارن با حکمرانی محمد ظاهر 

شاه در افغانستان بوده است.
از متن کتاب ایوب خان:

دو کشور  به عنوان  پاکستان  و  هند  که  »زمانی   
آمدند،  به وجود  دارای حاکمیت ملی  و  مستقل 
حاکم  افغان ها  بسیاری  ذهن  در  غلط  تصور  دو 
بود. اولین تصور از پروپاگندای دوام دار هندی ها 
کشور  یک  به عنوان  پاکستان  که  آمد  میان  به 
جداگانه نمی تواند بقا داشته باشد. حاکمان افغان 
از  پیش  که  گرفتند  تصمیم  باورمندی  این  با 
فروپاشی پاکستان به قلمرو آن ادعا کرده و متعاقباً 
پشتون ها  آن  در  که  کشور  شمال  بخش های  بر 
زنده گی می کنند، ادعای ارضی کنند. در همین 
راستا نظریه یک دولت مصنوعی پشتونستان در 
افغانستان  حاکمان  جانب  از  ما  مرزهای  داخل 
نیز مطرح شد و این امر به وضوح به علت مداخله 
هیچ  که  حاکمیت  دارای  کشور  داخلی  امور  در 
قبول  مورد  نمی دهد ،  مداخله  اجازه  را  کشوری 
را  هند  پشتی بانی  افغان ها،  ادعای  این  نبود.  ما 
به همراه داشت و منافع شان در اطمینان از این 
امر بود که در صورت جنگ با پاکستان در مساله 
کشمیر، افغان ها یک جبهه جدید را علیه پاکستان 
در شمال غرب باز خواهند کرد و با افغانستان نیز 
پاکستان  که  بودند  رسیده  فهم مشترک  این  به 
علیه شان  را  پشتون  قبایل  که  بود  نخواهد  قادر 

استفاده کند.
حاکمان  خود  برخورد  طرز  در  دوم  غلط  تصور 
ثابت  غلط  آن ها  قبلی  فرض  اگر  بود.  افغانستان 
می شد و پاکستان بقا می یافت، آن ها به این فهم 
دولت  دارای  پاکستان  کشور  که  بودند  رسیده 
موقف  طبعاً  امر  این  و  شد  خواهد  دموکراتیک 
حاکمان افغانستان را تحت تاثیر قرار می دهد. در 
بر خاک  ادعاهایی  افغانستان  این راستا حاکمان 
طریق  از  دیورند  بر خط  را  و حمالت  کردند  ما 
افراد خاص قبایل و روی دست گیری  استخدام 
حوادث در آن مناطق انجام دادند. دامن زدن به 
این مساله دو کشور را تقسیم کرده و تمام این 

مسایل در واقع کمک کرد تا توجه را از مشکالت 
داخلی مردم به سوی دیگر منتقل سازند. ما یک 
افغانستان  با  را  حوصله مندی  و  مدارا  پالیسی 
تعقیب کردیم و تمام تسهیالت الزم را برای عبور 
کاالها از مسیر راه آهن فراهم ساختیم و تمام این 
همکاری ها را به خاطر داشتن احساس دوستانه 
با مردم افغانستان انجام دادیم. آن ها یک کشور 
دارند  بحر  به  دسترسی  بدون  خشکه  به  محاط 
ساختیم  مساعد  را  تجارتی  زیاد  تسهیالت  ما  و 
به وجود آمده  و در چندین موقع و فرصت های 
در خصوص مشکالت دوجانبه در سطوح مختلف 
بود که در  این  ما  صحبت کردیم. تجربه و فهم 
ادعای  پاکستان،  در  ضعیف  دولت  یک  صورت 
ارضی افغانستان قوی تر و بلندتر خواهد شد و در 
صورتی که پاکستان دولتی قوی و با ثبات داشته 
باشد، ادعای افغانستان مبهم، کم اصرار و در عین 
حال کم تاثیر می باشد و البته افغان ها هیچ گاهی 
تعریف  به درستی  را  پشتونستان  در  موضع شان 
و توضیح نکردند. در گذشته آن ها نقشه هایی را 
کراچی  و  اندوس  تا  ساحات  بر  ادعا  نشانگر  که 
می گردید، طرح و تولید می کردند. زمانی که ما 
به صورت جدی از آن ها خواستیم تا نگرانی های شان 
را در خصوص موضوع واضح سازند، تشریح کردند 
که ادعای ارضی نداشته، بلکه تمام خواسته شان 
برای  فرصت   ایجاد  و  پشتونستان  مردمان  رفاه 
ابراز نظر و اراده شان می باشد. زمانی که به طرف 
افغانستان گفته شد که پشتون ها در زمان تقسیم 
و  آزاد  ریفراندوم  یک  در  را  اراده شان  شبه قاره 
مشورت  قبایل  تمام  با  و  کردند  اظهار  عادالنه 
و  نداشته  پاسخ  افغانستان  جانب  گرفته،  صورت 
ناراض بودند. در سال ۱۹۵۹ یک مالقات طوالنی 
با شهزاده نعیم داشتم و به او گفتم که پاکستان 
در نتیجه مبارزات مسلمانان در شبه قاره به خاطر 
رهایی از تسلط انگلیس ها و هندی ها شکل گرفته 
و هند بریتانیایی براساس ساحات اکثریت مذهبی، 
راستای کسب  در  است.  تقسیم شده  نژادی،  نه 
استقالل و جلب حمایت ها و دوستی های بیشتر، 
به خصوص  اسالم  جهان  به  ما  اولیه  نگاه  طبعاً 
از  از این که  کشورهای مسلمان خاورمیانه بود و 
افغانستان یک  ما،  استقالل  روز کسب  نخستین 
دید خصومت گرایانه را پیشه کرد ، مایوس شدیم. 
افغانستان تنها کشوری بود که با شمولیت پاکستان 
در ملل متحد مخالفت کرد و بعد از آن پاکستان 
رادیو های  و  رسانه ها  در  افترا  و  بدگویی  موضوع 
افغانستان شد. در یک مورد سفارت ما در کابل 
توسط انبوهی از مردم تاراج گردید و برای ما فهم 
و درک این نوع طرز برخورد دشوار بود. آن ها از 
پشتونستان تعاریف متعددی دارند، از جمله یک 
دولت جداگانه مستقل، یک منطقه خود مختار و یا 
به عنوان یک واحد موسوم به پشتونستان در داخل 
پاکستان. من به شاهزاده نعیم گفتم ما می دانیم 
چرا طرحی را که آن ها در ذهن دارند، به صورت 
حاکمان  می رسد.  نظر  به  تیره  و  مبهم  عمدی 
حق  ایجادگر  می خواستند  واضحاً  افغانستان 
از دست  پیش  پاکستان  داخلی  امور  در  مداخله 

زدن به سایر حرکات و اقدامات باشند. آن چه قابل 
درک نبود، این که این نوع صحبت ها آشکارا تجاوز 
در یک مرز بین المللی بود و خط دیورند که بار ها 
توسط مقام های افغانستان به صورت جدی مورد 
تایید قرار گرفته و سند اصلی که در ۱۸۹۳ به 
امضا رسیده در سال ۱۹۰۵ مورد تایید قرار گرفت 
 ۱۹۱۹ انگلیس  و  افغان  معاهده  در  همچنان  و 
به  با  نهایت  و در  قرار گرفته  تایید  مورد  مجدداً 
مورد  فعلی  خانواده گی  رسیدن حکمرانی  قدرت 
تصویب قرار گرفته است. نوع برخورد افغانستان 
می تواند به عنوان تالش غیر مستقیم توسعه طلبی 
تفسیر و تلقی گردد و ادعاهای مضحک و نا معقول 
سوی  به  را  کشور  دو  تنها  افغانستان  حاکمان 
در  نگرانی ها  این  تمام  می دهد.  سوق  مشکالت 
استوار  این مدعا  بر  پاکستان  مورد پشتون ها در 
بود که زمانی در تاریخ، افغانستان بر بخش هایی 
اما  است،  داشته  تسلط  پاکستان  غرب  قلمرو  از 
حاکمیت  طوالنی  مدت  به  تاریخ  در  همچنان 
بود.  یافته  تسری  آن  از  بیرون  و  کابل  بر  دهلی 
استوار  فتوحات گذشته  بر مبنای  ما  اگر رهنمود 
در  بیشتری  منافع  باید  پاکستان  بنابراین  باشد، 
آینده پشتون های ساکن افغانستان داشته باشد. 
جهان کنونی از موقف گیری های تاریخی گذشته 
و زنده گی در جهان مدرن با اسطوره های شکوه 
گذشته به پیش نمی رود و حوصله مندی پاکستان 
تلقی  بی اراده گی  و  ضعف  نباید  راستا،  این  در 
شود. از شهزاده نعیم خواهش کردم که سیاست 
خصومت در مقابل پاکستان را کنار گذاشته و به 
نفع هر دو کشور است که به عنوان همسایه های 

دوست زنده گی کنند.
من فکر می کنم که ما باید با این وضعیت زنده گی 
تحمل  و  حوصله مندی  حال  عین  در  و  کرده 
وقت  تفاهم  و  نیت  حسن  ایجاد  کنیم.  پیشه 
شتاب آلود  عمل کرد های  و  می طلبد  را  بیشتری 
در خور  نتایج  به  هیچ گاهی  مسایلی  چنین  در 
سال های  در  افغانستان  شاه  نمی انجامد.  توجه 
اخیر مشارکت را بیشتر کرده و افراد غیر وابسته 
حکومت داری  امر  در  را  سلطنتی  خانواده  به 
سهیم ساخته است. من باور دارم که در صورت 
سایر  به  حکومتی  مسوولیت های  سپردن  تداوم 
افراد، تفاوت های مصنوعی در روابط افغانستان و 
آشکار  منافع  به  افغان ها  و  باخته  رنگ  پاکستان 
همکاری با پاکستان پی خواهند برد. مانند سایر 
کشورها، افغانستان از طریق توسل به آزمون های 
و  می شود  گذار  مرحله  یک  وارد  دموکراتیک 
باید روحیه  مانند سایر مردمان  افغانستان  مردم 
اگر  بفهمند.  را  دموکراتیک  نظام  یک  کارکرد 
چگونه گی  زمینه  در  عادی  شهروندان  نظریات 
پیش برد نظام و حکومت شنیده شود، فکر می کنم 
واقعیت های مسلم کنونی بیشتر مورد توجه قرار 
گرفته، نوستالژی شکوه گذشته کم تاثیر می شود. 
من به خانواده سلطنتی و شخص شاه که مردی 
مردم  با  قدرت  شریک سازی  در  با اراده  و  عاقل 
می باشد، احترام زیادی قایلم و عین باور و اعتقاد 
را به برادران افغان خود دارم و این امر می تواند 
در زمینه حل مشکالت کنونی و گذاشتن اساس 
باشد.  سرنوشت ساز  دوستانه،  روابط  برای  خوب 
در همین راستا، همبسته گی هرچه بیشتر اقوام 
ساکن دو طرف خط دیورند در بهبود روابط نهفته 
است. به اقوام ساکن در داخل پاکستان فرصت های 
توسعه مناطق شان داده شده و پیش رفت های قابل 
توجهی در عرصه های انکشاف زراعت و تاسیس 
صنایع کوچک به میان آمده است. نگاه و برخورد 
آن ها  به  که  بود  این  قبایل  مرمان  به  نسبت  ما 
فرصت های الزم تصمیم گیری در خصوص طرح ها 
و  شود  داده  نظر شان  مورد  خاص  برنامه های  و 
این کار موجب همگرایی مردمان مناطق قبایلی 
سهم  آن ها  و  می شود  پاکستان  مناطق  سایر  با 
سرنوشت شان  و  داشته  کشور  رفاه  در  مساوی 

کاماًل به سرنوشت پاکستان گره خورده است.«

سیداکرم بارز

و  افغانستان  وابط  ر چگونه گی 
پاکستان در خاطرات ایوب خان

دوازده برابر...
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از  غزنی  والیت  در   محلی  منابع  غزنی:  ۸صبح، 
مسدود شدن شاهراه کابل ـ قندهار در مربوطات این 

والیت خبر داده اند.
منابع از این والیت روز شنبه، ۸ دلو، می گویند که 
در اثر برف باری و منحرف شدن یک عراده موتر باربری 
در کوتل روضه، در مرکز غزنی، شاهراه کابل - قندهار 

از شام امروز به  روی ترافیک مسدود شده است.
منابع می افزایند که هم اکنون ده ها عراده موتر باربری 
و مسافربری با صدها مسافر در دو سوی این ساحه 

گیر مانده اند و منتظر باز شدن این شاهراه هستند.
به گفته منابع، طالبان تا کنون موفق نشده اند تا این 

شاهراه را بازگشایی کنند.
از  یکی  قندهار   - کابل  شاهراه  که  است  گفتنی 
شاهراه های مهم و ترانزیتی کشور است که مرکز را با 

نُه والیت در جنوب و غرب کشور وصل می کند.
قابل ذکر است که بارش سنگین برف پس از چاشت 
امروز در غزنی آغاز شده است و بر بنیاد اعالمیه اداره 
هوا شناسی تحت مدیریت طالبان، تا پس از چاشت 

فردا یک شنبه، ۹ دلو، ادامه خواهد داشت.

در  طالبان  عالی  تحصیالت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
مکتوبی به دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی

جذب  دختر  دانشجویان  که  داده  دستور  خصوصی 
نکنند.

بربنیاد نسخه ای از مکتوب معینیت امور دانشجویان 
 ۸ شنبه،  روز  که  طالبان  عالی  تحصیالت  وزارت 
اجتماعی دست به دست می شود،  دلو، در شبکه های 
دانشگاه ها و موسسات تحصیلی خصوصی حق ندارند 

در آزمون های بهاری دختران را جذب کنند.
در مکتوب وزارت تحصیالت عالی طالبان همچنان 
تحصیلی  موسسات  و  دانشگاه ها  که  است  آمده 
خصوصی مکلف هستند تا پنج  روز پیش از برگزاری 
آزمون کانکور، این وزارت و اداره ملی امتحانات را در 
جریان بگذارند تا هیأت مشترکی برای نظارت از روند 

آزمون کانکور توظیف شود.
وزارت تحصیالت عالی طالبان در اواخر ماه قوس سال 

روان تحصیل زنان را تا امر ثانی ممنوع اعالم کرد.
دستور تازه طالبان امید ها به تجدید نظر در تصمیم 
ممنوعیت تحصیل زنان را دست کم در سال تحصیلی 

پیش  رو به یاس مبدل کرده است.

شاهراه کابل - قندهار 
دراثر برف باری در غزنی 

مسدود  شد

طالبان به دانشگاه ها و موسسات 
تحصیلی خصوصی: 
دانشجویان دختر 

جذب نکنید

وفاق المدارس  رییس  عثمانی،  محمد تقی  مفتی 
به سازمان  نزدیک  و  نام آور  از مالهای  و  پاکستان 
استخبارات آن کشور، اخیراً در طی فتوایی جنگ 
مسلحانه علیه حکومت پاکستان را »بغاوت« دانسته 
و شرکت در این جنگ را »حرام« شمرده است. او 
این فتوا را در کنفرانسی که در دانشگاه بین المللی 
افراط گرایی  با  »مقابله  نام  زیر  پاکستان  اسالمی 
خشونت آمیز، رادیکالیسم و نفرت پراکنی« دایر شده 

بود، بیان کرده است. 
او در اشاره به عمل کرد گروه هایی که بر ضد نهادهای 
امنیتی پاکستان می جنگند، از قبیل تحریک طالبان 
نهادهای  با  »جنگ  که  کرده  تصریح  پاکستان، 
امنیتی و ارتکاب فعالیت های ضد حکومتی بغاوت و 
شورش است و با جهاد نسبتی ندارد.« گزارش های 
رسانه ای حاکی است که اعضای کنفرانس یاد شده با 
اتفاق آرا فتوای تقی عثمانی را مورد تصویب و تأیید 

قرار داده اند.
نکته قابل بحث و درنگ ماجرا این است که مالهای 
نام های  به  را  مردم  که  است  سال ها  پاکستانی 
افغانستان  بر ضد حکومت های مستقر در  مختلف 
تحریک و برای تضعیف این حکومت ها دستاویزهای 
همین  اما  می کنند،  پیش کش  را  گوناگونی  دینی 
حکومت  علیه  جنگ  موضوع  که  زمانی  مالها 
آن  با  متفقانه  و  قاطعانه  پاکستان مطرح می شود، 
مخالفت می ورزند و آن را عملی نامشروع و حرام 

تلقی می کنند.
مالهای  چرا  که  است  این  مهم  و  جدی  سوال 
پاکستانی جنگ مخالفان بر ضد حکومت افغانستان 
را »جهاد« و جنگ طالبان پاکستان علیه حکومت 
تلقی  نامشروع«  شورش  و  »بغاوت  را  کشور  این 
طالبان  جنگ  مشروعیت  معیار  اگر  می کنند؟ 
افغانستان، خواست و داعیه این گروه برای تطبیق 
چنین  هم  پاکستان  طالبان  است،  بوده  شریعت 
خواستی دارند. اصاًل به علت سکوالریزاسیونی که در 
دهه های گذشته در پاکستان صورت گرفته، تطبیق 
نسبت  بیشتری  الزامیت  آن جا  در  اسالم  شریعت 
به افغانستان دارد. آیا مالهای پاکستانی با تطبیق 
را در کشوری  شریعت برخورد دوگانه دارند و آن 

واجب شرعی و در کشوری دیگر حرام می دانند؟
علمای  متناقض  عمل کرد  توجیه  در  عده ای  شاید 
مذهبی پاکستان بگویند که جنگ طالبان افغانستان 
به دلیلی مشروع و اسالمی بود که آن ها علیه اشغال 
می جنگیدند و خواهان خروج نیروهای خارجی از 

افغانستان بودند. با اندکی تأمل مشخص می شود که 
این توجیه هم ناقص و ابتر است و برای اغفال افراد 
ساده لوح طرح می شود. اگر به راستی جنگ طالبان 
علیه نیروهای اشغال گر صورت می گرفت، پس چرا 
به  اول حاکمیت شان، هرگز حاضر  دوران  در  آنان 
و کمترین حقی  نشدند  مخالفان  با  مذاکره جدی 
داشتند  قصد  و  نبودند  قایل  دیگر  گروه های  برای 
آن ها را به کلی قلع و قمع کنند و در این راه خون های 
به  نزدیک  افراد  از  مژده،  ریختند. وحید  را  زیادی 
سلطه  سال  پنج  و  »افغانستان  کتاب  در  طالبان، 
طالبان« از یک مورد مذاکره طالبان با جبهه متحد 
چنین گزارش داده است: »یک  بار مولوی متوکل 
در مذاکره با مخالفین، توافق نمود تا آن ها نیز در 
این کار  البته  ساختار قدرت دولتی شریک شوند. 
هنوز نهایی نشده و فقط در حد مذاکره مطرح شده 
بود. همین  که رسانه های گروهی این خبر را به نشر 
سپردند، اولین کسانی که در اعتراض به آن، خود 
نظامی  فرماندهان  رسانیدند،  محمد عمر  مال  به  را 
بودند. آن ها می گفتند که مخالفین امارت اسالمی 
»باغی« اند و بنابراین، جنگ علیه آنان، یک وجیبه 
در  آنان  که  می شود  فیصله  این که  است.  شرعی 
امارت شریک شوند، به این معنا است که آن ها باغی 
نبوده اند. پس در آن صورت، جنگ با آن ها از نظر 
شرع چگونه بوده است؟ کشته های ما به دست آن ها 
شهیدند یا نه... مال عمر در مقابل آنان جوابی نداشت 
و ناچار این موضوع به فراموشی سپرده شد.« )ص 

.)۹۹
در  طالبان  که  بودند  شاهد  همه  گذشته،  آن  از 
کشتن  در  که  را  هیجانی  و  شوق  آن  افغانستان 
نیروهای نظامی افغانستان و نیز افراد ملکی نشان 
با  جنگ  در  را  شوق  و  شور  آن  هرگز  می دادند، 
نیروهای خارجی نشان نمی دادند. جالب این است 
که در توافق نامه دوحه )۱۰ حوت ۱۳۹۸( یکی از 
این بود که طالبان  بود،  فقراتی که گنجانده شده 
هرگز نباید علیه نیروهای ناتو اقدامی انجام دهند. 
پس از این توافق نامه طالبان حتا یک مرمی به سوی 

نیروهای خارجی شلیک نکردند. 
البته عده ای هم هستند که معتقدند حضور نیروهای 
خارجی در افغانستان از سوی شورای امنیت ملل 
ملل  سازمان  نظر  زیر  و  رسیده  تصویب  به  متحد 
متحد صورت گرفته بود و از این  رو نمی توان آن را 
از لحاظ حقوق بین الملل »اشغال« شمرد و زیر نام 

»اشغال« به هر جنایتی دست زد. 
از زمان  از جمله تقی عثمانی،  مالهای پاکستانی، 
تضعیف  راستای  در  افغانستان،  در  شروع جنگ ها 
دریغ  تالشی  هیچ  از  افغانستان  حکومت های 
نزدیک  بسیار  رابطه ای  عثمانی  تقی  نورزیده اند. 
همواره  و  دارد  افغانستان  طالبان  با  صمیمی  و 
بخشیده  دینی  مشروعیت  را  گروه  این  جنگ های 
با  هم راستا  هم  پاکستان  علمای  سایر  است. 
پاکستان، جنگ  استخبارات  و  ارتش  سیاست های 
نیروهای طالبان بر ضد افغانستان را جهاد قلم داد 

کرده  و رنگ و لعاب دینی بخشیده اند.
کابل  وارد  اسد ۱۴۰۱ طالبان  ماه  در  موقعی که   
شدند و قدرت را دوباره تصاحب کردند، تقی عثمانی 
هیجان آلود  و  پیروزمندانه  لحنی  با  توییترش  در 
نوشت: »ورود مسالمت آمیز طالبان به کابل و اعالم 
عفو عمومی و تضمین امنیت جان و مال همه گان، 

می آورد. همچنین  یاد مان  به  را  مکه  فتح  داستان 
مجهز  که  بین المللی ای  نیروهایی  به  موضوع  این 
را  این  هستند،  نظامی  فناوری های  مدرن ترین  به 
که  ایمان  نیروی  برابر  در  که  می کند  خاطرنشان 
با قربانی و فداکاری همراه باشد، هیچ نیرویی تاب 
این  از  اسالمی  جهان  کاش  ای  ندارد.  ایستاده گی 
مقایسه  که  است  هویدا  بیاموزد.«  درس  معجزه 
سقوط کابل به دست طالبان، با فتح مکه به دست 
مسلمانان در سال هشتم هجری، معنایی ندارد جز 
کافران  سرزمین  و  دارالحرب  را  افغانستان  این که 
که  مسلمانان،  دست  به  اینک  که  بدانیم  محارب 
طالبان باشند، تازه فتح شده است. این ایده از همان 
و  ارتش  تریبون های  از  که سال ها  است  ایده هایی 
استخبارات پاکستان به خورد مخاطبان داده شده 
است. کابل همیشه در جهان بینی آی اس آی شهری 
تسخیرناپذیر و چموش جلوه کرده که باید به هر 
وسیله ای برای درهم شکستن غرور آن دست یازید. 
توسط  را  آن  شده  موفق  آی اس آی  حاال  هرچند 
طالبان به تسخیر خود درآورد و با خیال راحت در 

آن جوالن دهد. 
اواخر  در  سرخ  ارتش  توسط  افغانستان  اشغال  با 
هجمه  داخلی اش  متحدان  و  شوروی   ،۱۹۷۹
مردم  دینی  و  سنتی  ارزش های  ضد  بر  شدیدی 
که  شد  سبب  امر  این  و  دادند  صورت  افغانستان 
رویارویی میان اشغال گران و مردم افغانستان که از 
خاک خود دفاع می کردند، صبغه دینی پیدا کند و 
مردم برای دفاع از ارزش های خود بر هویت دینی 
خود تأکید بیشتری کنند. نهادها و علمای دینی هم 
فرصت را مغتنم شمرده برای تقویت نقش و پایگاه 
خود از شگردهای مختلف استفاده کردند و به تدریج 
به نقش آفرینان عمده در سطح جامعه تبدیل شدند. 
حاال که از نظر تاریخی از آن مرحله عبور کرده ایم، 
نهادها و  از  قاطعیت می توانیم گفت که بخشی  با 
دخیل  استخباراتی  بازی های  در  دینی  علمای 
برآورده  را  استخباراتی  سازمان های  اهداف  و  بوده 
می کرده اند. طالبان هم که اکنون دوباره قدرت را 
در افغانستان در دست گرفته اند، در اتاق های فکر 
سازمان های استخباراتی طرح و تولید شده اند و قرار 
است تا وقتی که الزم باشد، نقشی را که برای شان 

محول شده، بازی کنند.
سرشناس  دین  علمای  از  که  عثمانی  محمد تقی 
و  ارتش  با  نزدیک  رابطه ای  است،  پاکستانی 
استخبارات پاکستان و نیز سابقه خدمت در ارتش 
به  کنون،  تا  تأسیس  زمان  از  آی اس آی  دارد. 
مدرسه ها و علمای دینی اهمیت خاصی قایل است 
قرار دهد.  ملعبه خود  را  آن ها  به خوبی می تواند  و 
آی اس آی برای بزرگ کردن نقش بعضی از مالهایی 
که با این سازمان رابطه نزدیک دارند، طرح و برنامه 
دارد. به نظر می رسد که تقی عثمانی هم مهره ای 

کم اهمیت از شطرنج آی اس آی است. 
که  می کند  ایجاب  گاهی  استخباراتی  بازی های 
جنگ در یک کشور تا سرحد وجیبه دینی ارتقا یابد 
و همان جنگ با همان قیدها و شرط ها در کشوری 
دیگر حرام و نامشروع اعالم شود. استراتژیست ها برای 
نیل به اهداف مورد نظر خود از هر چیزی استفاده 
می کنند، حتا اگر آن چیز در نظر مردم پدیده ای 
مقدس باشد. در این میان، آن چه قربانی می شود، 
دین و ارزش های دینی است. مردم با مشاهده مکرر 
همه  به  استخباراتی،  و  سیاسی  کثیف  بازی های 
را  مقدسات  به  اعتقادشان  و  بی باور می شوند  چیز 
رفته رفته از دست می دهند. بی دلیل نیست که در 
جامعه ما در گذشته مردم نسبت به علمای مذهبی 
نقد دین  را  آنان  نقد  بودند و  قایل  احترام ویژه ای 
می شمردند، اما تحوالتی که در چند دهه پسین به 
وجود آمده، سبب شده که انتقادها نسبت به این 
قشر جامعه افزایش یابد و مالها جایگاه سابق خود 

را در افکار عمومی از دست دهند.

میرزایی

از »جهاد« در افغانستان 
تا »بغاوت« در پاکستان

فتواهای استخباراتی؛ 
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وزارت خارجه سویدن از شهروندان این کشور در ترکیه خواست تا از تجمعات 
خودداری کنند

بربنیاد گزارش ها، وزارت امور خارجه سویدن از شهروندان این کشور در ترکیه خواسته است تا در جریان تحوالت رویدادها قرار 
بگیرند و از تجمعات و تظاهرات بزرگ خودداری کنند. رویترز شنبه شب، ۲۸ جنوری، گزارش داده است که وزارت امور خارجه 
سویدن در صفحه مشاوره خود برای سویدنی ها این درخواست را کرده است. گفتنی است که هفته گذشته نسخه هایی از قرآن 

کریم از سوی دو  سیاست مدار افراطی در سویدن و هالند به آتش کشیده شد. این عمل اعتراضات و واکنش های زیادی را در 
کشورهای اسالمی به همراه داشته است.
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ثروت مندترین مرد آسیا ظرف دو 
روز ۵۱ میلیارد دالر از دست داد

اردوغان و بن  عبدالرحمان 
راه های توسعه و استحکام روابط 

ترکیه و قطر را بررسی کردند

فرمانده سابق ناتو پیروز ترامپ کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد
انتخابات ریاست جمهوری 

چک شد

زلزله در ایران سه کشته و صدها 
زخمی برجا گذاشت

پس  آسیا  قاره  مرد  ثروت مندترین  گزارش ها،  بر بنیاد 
از آن که از سوی یک شرکت امریکایی فعال در زمینه 
تقلب مالی و پول شویی  به  فروش »استقراضی« متهم 
شد، ظرف دو روز ۵۱ میلیارد دالر از ثروتش را در بورس 

از دست داده است.
رسانه های بین المللی روز شنبه، ۸ دلو، گزارش داده اند 
که گوتام ادانی، کارآفرین هندی، به این ترتیب ظرف دو 
روز از جایگاه سومین فرد ثروت مند جهان به رتبه هفتم 

فهرست فوربس سقوط کرده است.
بنا بر گزارش ها، او تنها روز جمعه ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون دالر ضرر کرده است.
در گزارش ها آمده است که ثروت شخصی او اکنون ۹۶ 

میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر تخمین زده می شود.
»هیندنبرگ  سرمایه گذاری  شرکت  که  است  گفتنی 
ریسرچ« در گزارش خود گوتام ادانی را متهم کرده که 
شرکت های  خوب  مالی  وضع  کردن  وانمود  منظور  به 
تابعه اش، دست به تراکنش های پنهانی و دست کاری در 

اعالم سود زده است.
را  وارده  اتهام های  ادانی  گوتام  که  است  حالی  در  این 
علیه  حقوقی  اقدام  که  است  کرده  تاکید  و  کرده  رد 
امریکا و هند  قوانین  براساس  را  »هیندنبرگ ریسرچ« 

در دست بررسی دارد.
دامنه  که  است  ساله   ۶۰ کارآفرینی  ادانی،  گوتام 
سرمایه گذاری هایش از معادن زغال سنگ تا رسانه ها را 
نزدیک  حامیان  از  یکی  به عنوان  او  از  می گیرد.  بر  در 

نارندرا مودی، نخست وزیر هند، یاد می شود.

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، 
از دیدارش با رجب  طیب  اردوغان، رییس جمهور ترکیه، 

خبر داده است.
 ۲۸ شنبه،  روز  چاشت  از  پس  قطر  خارجه  امور  وزیر 
در  را  ترکیه  رییس جمهور  با  دیدارش  خبر  جنوری، 

توییتی نشر کرده است.
بن عبدالرحمان گفته که در این دیدار پیام امیر قطر را 

به آقای اردوغان منتقل کرده است.
وی تاکید کرده که در این دیدار راه های توسعه روابط 
مستحکم و ریشه دار کشورش با ترکیه را در همه ابعاد 

بررسی کرده است.
گفتنی است که دولت های قطر و ترکیه همواره روابط 

عمیقی باهم داشته اند.
در سال ۲۰۱۶ زمانی که کودتای نافرجام ترکیه به وقوع 
را  اردوغان  از  خود  علنی  حمایت  قطر  دولت  پیوست، 

اعالم کرد.

ترامپ،  دونالد  امریکایی،  رسانه های  گزارش  براساس 
رییس جمهور سابق امریکا، رسماً کارزار انتخاباتی خود را 

برای انتخابات ۲۰۲۴ این کشور آغاز کرده است.
او که دو ماه پیش از تصمیم خود برای شرکت دوباره در 
انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود، روز شنبه، ۲۴ 
جنوری، کارزار انتخاباتی خود را در نیوهمپشایر آغاز کرد.

براساس گزارش نیویارک پست، ترامپ در میان رهبران 
حزب جمهوری خواه گفت: »ما کارمان را آغاز می کنیم. 

پتر پاول، جنرال سابق ارتش چک، با شکست آندری 
انتخابات  دوم  دور  در  میلیاردرش،  رقیب  بابیس، 

ریاست جمهوری چک پیروز شد.
اعالم کرد  روز شنبه، ۲۴ جنوری،  آمار چک  اداره 
که پاول ۶۱ ساله بیش از ۵۸ درصد آرا را به دست 

آورده است.
در  شکستش  چک،  سابق  نخست وزیر  بابیس، 

انتخابات را پذیرفته و به پاول تبریک گفته است.
از  پاول  انتخابات  نتایج  شدن  روشن  از  پس 
است:  گفته  و  کرد  سپاس گزاری  رای دهنده گان 
احترام  دموکراسی  به  که  کردند  روشن  »آن ها 

می گذارند و به این کشور اهمیت می دهند.«
این فرمانده سابق ناتو افزوده است: »من می بینم که 
ارزش هایی مانند حقیقت، عزت، احترام و فروتنی در 

این انتخابات پیروز شده است.«
و  نظامی  حمایت  ارایه  برای  خود  حمایت  پاول 
بشردوستانه به اوکراین، در بحبوحه جنگ با روسیه، 

را نشان داده است.
و  ناتو حمایت کرده  و  اروپا  اتحادیه  از  او همچنان 
گفته است که آینده جمهوری چک را به عضویت 

آن ها مرتبط می داند.
پس از آن که هیچ یک از هشت نامزد اولیه در دور 
اول رای گیری دو هفته پیش اکثریت مطلق را کسب 
نکرد ، انتخابات به دور دوم رفت که پاول و بابیس 

باهم رقابت کردند.

رسانه های ایرانی از مرگ دست کم سه تن و زخمی 
شدن بیش از ۳۰۰ تن در زلزله ای در شهر خوی، در 

شمال غربی ایران گزارش داده  است.
خبرگزاری فارس گزارش داده است که شنبه شب، 
۲۴ جنوری، زلزله ای به بزرگی ۵.۹ درجه، مناطق 
 ۱۱۷ در  آن  کانون  که  لرزاند  را  ایران  شمال غربی 
کیلومتری ارومیه و ۱۳۴ کیلومتری شهر تبریز بوده 

است.
براساس گزارش سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر، ۳۰۷ تن از جمله ۳۰۰ تن در والیت خوی و 

هفت تن در والیت سلماس زخمی شده اند.
خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که آمار تخریب 
منازل در روستاها باال است و »بیشترین آسیب نیز 
به روستاهای منطقه ایواوغلی وارد شده و برخی از 

منازل نیز فرو ریخته است.«
وقوع  پی  در  ایرانی،  رسانه های  گزارش  براساس 
زلزله در شهر خوی، مردم وحشت زده در سرک ها 

و مکان های عمومی سرازیر شده اند.

من از نیوهمپشایر به عنوان نامزد ریاست جمهوری کار 
خود را آغاز می کنم.«

او که قرار است دومین کارزار انتخاباتی خود را در روز 
شنبه در کلمبیا، واقع در کارولینای جنوبی برگزار کند 
اکنون  و  گذشته  از  »من جدی تری  است:  کرده  تاکید 

بیش از همیشه متعهد هستم.«
از ران دوسانتیس، فرماندار فلوریدا، به عنوان رقیب بالقوه 
شده  برده  نام  درون حزبی  انتخابات  در  ترامپ  و جدی 

است.
ران دوسانتیس هرچند هنوز داوطلب نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری نشده، اما به عنوان یک چهره محبوب 

در میان محافظه کاران ظاهر شده است.
او در انتخابات میان دوره ای امسال به راحتی پیروز شد و 
تنها نامزد حزب جمهوری خواه است که در نظرسنجی ها 

از ترامپ پیشی گرفته و خشم او را برانگیخته است.
در کنار او، تیم اسکات، سناتور کارولینای جنوبی، که در 
انتخابات نوامبر نیز مجدداً پیروز شد، تبلیغات در فیس 
بوک را دوباره شروع کرده و به عنوان یک رقیب جدی نام 

برده شده است.
با آن که ترامپ با انتقادات و چالش های فزاینده ای مواجه 
است، اما نظرسنجی های اخیر او را به عنوان گزینه مورد 
نشان  جمهوری خواه  حزب  نامزدی  کسب  برای  عالقه 

می دهد.
از نظرسنجی ها نشان می دهد  نتایج برخی  این حال  با 
که دوسانتیس شکاف را کم کرده و پیشتازی ترامپ را 

کاهش داده است.

یک جنرال چهار ستاره نیروی هوایی امریکا در یادداشتی 
گفته است، به این نتیجه رسیده که امریکا در دو سال 

آینده با چین وارد جنگ می شود.
یک مقام دفاعی امریکا روز جمعه، ۲۴ جنوری، گفته 
مورد  در  دفاع  وزارت  دیدگاه  اظهارات  »این  که  است 
چین نیست«، اما نگرانی در باالترین سطح قوای دفاعی 

امریکا است.
ارشد هوایی، خطاب  فرمانده  مینی هان،  مایک  جنرال 
به رهبری این بخش که بیش از ۱۱۰ هزار عضو دارد، 
نوشته است: »امیدوارم اشتباه کرده باشم. قلبم به من 

می گوید که در سال ۲۰۲۵ مبارزه خواهم کرد.«
انتخابات  تایوان  و  امریکا  که  است  نوشته  مینی هان 
می کنند  برگزار   ۲۰۲۴ سال  در  را  ریاست  جمهوری 
که به طور بالقوه فرصتی برای چین جهت اقدام نظامی 

ایجاد می کند.
یک مقام پنتاگون در این مورد گفته است که نظرات 
نشان دهنده  اما  نیست،  پنتاگون  نشان دهنده  جنرال 
نگرانی در باالترین سطوح ارتش امریکا در مورد تالش 

احتمالی چین برای اعمال کنترل بر تایوان است.

در اوج ناآرامی ها در بیت المقدس، وزیر امور خارجه 
امریکا از سفرش با تل آویو و کرانه باختری خبر داده 

است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، روز شنبه، 
۲۸ جنوری، در توییتی گفته که با رهبران جامعه 

یهودی و فلسطینی  - امریکایی دیدار کرده است.
به  پیوند  در  را  افراد  این  دید گاه  که  گفته  بلینکن 

تنش ها در کرانه  باختری شنیده است.

پیشتر لوید استین، وزیر دفاع امریکا، گفته بود که او 
نظامی  فعالیت های  افزایش  که  دارد  تردید  به شدت 
چین در نزدیکی تنگه تایوان نشانه حمله قریب الوقوع 

بیجینگ به این جزیره باشد.
و  نظامی  دیپلماتیک،  فشار  اخیر  سال های  در  چین 
اقتصادی خود را بر این جزیره خودگردان برای پذیرش 

حکومت بیجینگ افزایش داده است.
در  اما  است،  صلح  خواهان  که  می گوید  تایوان  دولت 

صورت حمله از خود دفاع خواهد کرد.

با رهبران  نتیجه دیدارش  امریکا  امور خارجه  وزیر 
یهودی و فلسطینی  را مفید و مؤثر بیان کرده است.

بلینکن گفته که این دیدار قبل از سفرش به اسراییل 
و کرانه  باختری انجام شده است.

نظامیان  حمالت  تازه  موج  در  که  است  گفتنی  
 ۹ باختری،  کرانه   در  جنین  شهرک  بر  اسراییل 
فلسطینی به شمول یک زن کشته و ده ها تن دیگر 

زخمی شدند.

جنرال ارشد امریکایی نسبت به جنگ با چین در سال 
۲۰۲۵ هشدار داد

ناآرامی ها در بیت المقدس؛ 
بلینکن به اسراییل و کرانه  باختری می رود


