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چرا ُمالها از طالبان 
انتقاد نمی کنند؟
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ان بی سی:  
سالح های امریکایی 

در افغانستان به کشمیر 
رسیده است

خبرگزاری  به  هندی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
»ان بی سی« گفته اند که تفنگ های ام۴، ام۱۶ و 
دیگر سالح های باقی مانده امریکایی  در افغانستان، 

به دست جنگ جویان در کشمیر رسیده است.
در  جنوری،   ۳۰ دوشنبه،  روز  خبرگزاری  این 
به دست  این سالح ها  بیشتر  گزارشی گفته که 
گروه  دو  طیبه،  لشکر  و  جیش محمد  اعضای 

نزدیک به طالبان، افتاده است.
هند  ارتش  از سخنگویان  یکی  موسوی،  عمران 
می توان  ساده گی  »به  است:  گفته  سرینگر،  در 
ادعا کرد که ]این گروه ها[ به سالح های جا مانده 

]امریکا در افغانستان[ دسترسی دارند.«
پیش از این پولیس هند در ماه سرطان امسال 
کشته شده  جنگ جویان  نزد  از  که  کرد  اعالم 
ام ۴  نوع  تفنگ  یک  جیش محمد،  به  مربوط 

امریکایی به دست آورده است.
براساس این گزارش، جنگ جویان لشکر طیبه و 
جیش محمد پیش از خروج امریکا در کنار طالبان 
در افغانستان می جنگیدند و جنگ جویان طالبان 

را آموزش می دادند.

نشر  با  نیوز ۱۸  شبکه خبری  کابل:  ۸صبح، 
طالبان  ارشد  رهبران  که  است  گفته  گزارشی 
گزینه  دختران،  آموزش  ممنوعیت  به  دلیل 
این  رهبر  آخوندزاده،  هبت اهلل  مال  برکناری 
گروه را بررسی می کنند و از مال عبدالغنی برادر 
برده  نام  هبت اهلل  احتمالی  جانشین  به عنوان 

شده است.
دلو،   ۱۰ دوشنبه،  روز   ۱۸ نیوز  خبری  شبکه 
به نقل از منابع بلندپایه خود نگاشته است که 
رهبران ارشد طالبان در حال بررسی برکناری 
مال هبت اهلل آخوندزاده هستند؛ زیرا از نظر این 
در  ناامیدی  افزایش  طالبان  رهبران  از  دسته 
برای  تهدیدی  دختران  آموزش  موضوع  مورد 

برهم زدن وحدت رژیم طالبان است.
یک منبع بلندپایه به نیوز ۱۸ گفته است: »مال 

شدن  متوقف  از  محلی  منابع  بلخ:  ۸صبح، 
انتقال اموال تجارتی از طریق خط آهن میان 

افغانستان و اوزبیکستان خبر می دهند.
مسووالن بندر حیرتان به ۸صبح تایید کرده اند 
از عصر روز دوشنبه، ۱۰ دلو، صادرات و  که 
آهن  از طریق خط  که  تجاری  اموال  واردات 

صورت می گرفت، متوقف شده است.
براساس معلومات منابع محلی طالبان در بندر 
حیرتان، به دلیل ختم قرارداد میان اداره خط 
آهن افغانستان تحت مدیریت طالبان و شرکت 

سوگدیانا ترانس انتقاالت صورت نمی گیرد.
تا کنون روشن نیست که آیا قرارداد واردات و 
اداره خط  میان  ترانزیتی  و  تجارتی  صادرات 
آهن و شرکت سوگدیانا ترانس تمدید خواهد 

ریاست الوزرای  اول  معاون  برادر،  عبدالغنی 
زیاد  احتمال  به  که  فردی  به عنوان  طالبان، 
جانشین  امیرالمومنین  سرنگونی  صورت  در 
تاکید  و  آخوندزاده خواهد شد، ظاهر می شود 

کرد که بحث ها در مراحل اولیه است.«
طالبان  روی کار آمدن  از  پس  که  است  گفتنی 
در افغانستان، بحث اختالف میان آنان همواره 

شد یا خیر.
سوگدیانا  شرکت  منابع،  معلومات  براساس 
این سو  به  سال   ۱۱ از  اوزبیکستانی  ترانس 
مسوولیت های انتقال اموال تجارتی و ترانزیتی 
را میان افغانستان و اوزبیکستان انجام می داد.

طالبان اخیرا اعالم کرده اند که با این شرکت 
به توافق رسیده اند تا مسوولیت های انتقاالت 
تحت  آهن  خط  اداره  به  تدریجی  به گونه  را 

مدیریت این گروه واگذار کند.
هیچ  آهن  اداره خط  که  است  حالی  در  این 
نیاز  مورد  امکانات  سایر  و  لوکوموتیف   واگن، 
برای انتقال اموال تجارتی را در اختیار ندارد و 
با شرکت دیگری نیز در بندر حیرتان قرارداد 

نبسته است.
از  اوزبیکستان   - افغانستان  آهن  خط 
و  افغانستان  میان  تجارتی  مهم  مسیرهای 
کشورهای آسیای میانه است که در گذشته 
ساالنه هزاران تن اموال تجارتی از این مسیر 

انتقال پیدا می کرد.

مطرح شده است؛ موضوعی که این گروه آن را 
رد می کند. بیش از یک ماه می شود که طالبان 
فرمان ممنوعیت تحصیل دختران را به دستور 
روی  به  مکاتب  و  کرده اند  صادر  هبت اهلل  مال 
دختران باالتر از صنف ششم همچنان مسدود 
واکنش های  طالبان  رهبر  تصمیم  این  است. 

جهانی را به همراه داشته است.

نیوز ۱۸: رهبران ارشد طالبان به  دلیل ممنوعیت آموزش دختران 
گزینه برکناری هبت اهلل را بررسی می کنند

انتقاالت از طریق خط آهن میان افغانستان و اوزبیکستان متوقف شد
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پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان در یک روند چند  مرحله ای با 
محدودیت های گسترده ای روبه رو شده اند. جدا از زنان معترض که زیر نام 

مخالفت با رژیم طالبان از سوی جنگ جویان این گروه بازداشت و روانه 
محابس شده اند، زنان دیگری نیز به بهانه های مختلف و بدون ارتکاب 

جرم مشخصی زندان را تجربه کرده اند. هرات در شمال غرب افغانستان از 
والیت هایی است که زنان به گونه چشم گیری طعم تلخ زندان طالبان را در آن 

چشیده اند. 

چرا ایمن الظواهری در مورد طالبان 
به اسامه بن الدن هشدار داده بود؟ 3

از محرومیت ها تا بی گناهی و انتظار 
درازمدت

وضعیت زنان در زندان های طالبان؛

پارلمانی که من دیدم، 
فاجعـه بـود

رژیم  طالبان از گفتار تا عمل
گذشته از مبحث پیشینه   تاریخی طالبان و چگونه گی 

شکل گیری  این گروه در افغانستان، در این نوشتار تالش  شده  
است تا با رویکرد تحلیلی سیاست  داخلی آن ها مورد مداقه  

قرار بگیرد...

حکومت وقت تالش می کرد که از هر ابزاری کار بگیرد تا 
پارلمان صالحیت های خود را اعمال نکند و بله گوی مقام های 

خاص در درون قوه اجراییه باشد...

تاکنون 311 تن
در کشور جان داده اند

موج سرما و برف باری های سنگین؛ 

آخرین نامه؛ 



 

کابل و پیشاور چنان به هم نزدیک  است که اگر تحوالت 
چند صد سال اخیر طوری دیگر رقم می خورد، احتمال 
اتفاق  اگر  آن گاه  و  باشد  ایالت  یک  شهر  دو  داشت 
ناگواری در پیشاور رخ می داد، حاکمان و سیاست مداران 
و  می شدند  غمگین  و  می آمدند  خشم  به  کابل  ساکن 
همین طور اگر اتفاق نیکی در کابل رخ می داد، در پیشاور 
از  دلیل سیاست خون باری که  به  اما  استقبال می شد؛ 
اواخر دهه ۷۰ قرن ۲۰ میالدی در این منطقه جریان 
داشته، پیشاور به مرکز فرمان دهی بربادی کابل تبدیل 
جنرال  چون  کسانی  آن  مشهور  قول اردوی  در  و  شد 
فیض حمید، سال ها مشغول پرورش تروریسم و چیدن 
این سوی خط  روستاهای  و  ویرانی شهرها  برای  توطیه 
قتل گاه  به  شهر  آن  جهاد،  جریان  در  بوده اند.  دیورند 
در  و  بود  شده  بدل  وطن  آزادی خواهان  و  روشنفکران 
۲۰ سال گذشته پناهگاه و آموزشگاه آنانی شده بود که 
در افغانستان سرک ها را قلبه می کردند، پل ها را منفجر 
می کردند و مکتب و شفاخانه و ورزشگاه و جاده و مسجد 
را قتلگاه ساخته بودند. متأسفانه این فاصله سیاسی باعث 
تروریسم،  که  کنند  تصور  به خطا  مردم  اکثر  که  شده 
بر  اثری  مرز،  این سوی  در  و عقب مانده گی  گرسنه گی 
خونی  و  داشت  نخواهد  مرز  آن سوی  ساکنان  زنده گی 
که در آن سو می ریزد، به این طرف سرایت نخواهد کرد. 
روزهای سقوط  در  پاکستان  رسانه های  به همین دلیل، 
کابل جشن داشتند و سیاست مداران آن کشور از آغاز 
عصر تازه ای در منطقه سخن می گفتند. متاسفانه اکنون 
وقتی به صفحات رسانه های اجتماعی در افغانستان سر 
می زنیم، نشانه های گسترش ناآرامی و بحران در پاکستان 
برای تعداد کثیری از وطنداران باسواد و نام ونشان دار ما 
خبر خوش به نظر می رسد و کسانی ابراز خوشی می کنند. 
خطر سقوط پاکستان به باتالق ورشکسته گی و تروریسم 

برای منطقه ما چندان جدی گرفته نمی شود.
آنچه این روزها در خیبرپختون خوا رخ می دهد، محصول 
سیاست مداران  و  جنراالن  تروریست پرور  سیاست 
»عمق  فریبنده  عنوان  با  که  است  پاکستان  کوته بین 
استراتژیک« پی گیری می شد. آنان تصور می کردند که 
با ویرانی افغانستان و برگرداندن این سرزمین به دوره ای 
که در آن دره و دستور امیر حکم براند، مکتب و دانشگاه 
اجتماعی حذف شوند و  زنده گی  از  زنان  مسدود شود، 
اداره کشور به دست افراد عقب مانده ای بیفتد که بگویند 
باید  رعیت  و  نیست  مردم  »روزی«  مسوول  حکومت 
پاکستان  کند،  زاری  روزی  کسب  برای  خدا  درگاه  به 
صاحب عمق استراتژیکی خواهد شد که در آن هرچه 
تروریست تحت مدیریت و بمب خودی الزم داشته باشد، 
نه،  استراتژیک  افغانستان عمق  اما  ذخیره خواهد کرد؛ 
انواع بال  از آن  پاندورا شد که  بلکه صندوق چه گشوده 
بیرون می جهد و بیشتر آن بالها قبل از هرجای دیگر به 

پاکستان می ریزد.
در این سوی نیز خطاهای بسیار رخ داده است. دولت داران 
ما در سایه پول و اسلحه غرب، دچار توهماتی شده بودند 
و ضرورت همبسته گی ملی و همکاری های منطقه ای را 
برای ایجاد صلح و ثبات جدی نمی گرفتند. سیاست های 
عوام فریبانه، اذهان مردم منطقه را آلوده کرده و بدبینی ها 
و شقاق های بسیاری به  وجود آورده است. ادامه آن مسیر 
رسانه ها،  داشت.  نخواهد  حاصلی  ویرانی  جز  اشتباه، 
فعاالن مدنی و سیاست مداران افغانستان باید پیش گام 
ضرورت  مورد  در  مردم  به  آگاهی  دادن  برای  و  شوند 
همبسته گی در برابر تروریسم تالش ورزند. باید باور کنیم 
که بدون مبارزه با این بدبینی ها و خصومت های تحمیلی 
و در نبود حرکت منطقه ای در برابر تروریسم، نمی توان از 

این بحران به سالمت گذشت.

ضرورت همبسته گی 
منطقه ای در برابر تروریسم
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۸صبح، کابل: واشنگتن پست نوشته است که حمله 
روسیه بر اوکراین افغانستان را از محراق توجه جامعه 
جهانی به حاشیه برده و این کشور بدترین زمستان 

در یک دهه اخیر را تجربه می کند.

مدعی  افغانستان  آزادی  جبهه  کابل:  ۸صبح، 
شده است که دراثر یک حمله بر پوسته طالبان 
در پل هوایی کوته سنگی شهر کابل، چهار طالب 

کشته و دو طالب دیگر زخمی شده اند.
نشر  با  دلو،   ۱۰ دوشنبه شب،  آزادی  جبهه 
سوی  از  حمله  این  که  نگاشته  خبرنامه ای 
فرماندهی زون مرکز این جبهه راه اندازی شده 

است.
به گفته جبهه آزادی، در این حمله به نیروهای 

این جبهه  آسیبی نرسیده است.
گفتنی است که حوالی شام امروز منابع محلی از 

باج گیری  از  کاپیسا  در  محلی  منابع  کاپیسا:  ۸صبح، 
طالبان از قصابان این والیت خبر می دهند.

منابع روز دوشنبه، ۱۰ دلو، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
سعید،  عبدالمتین  مورد،  تازه ترین  در  که  می گویند 
این  قصابان  از  اول،  حصه   ولسوالی  در  طالبان  ولسوال 
ولسوالی خواستار پرداخت ۲۰۰۰ افغانی در بدل ذبح هر 

گاو شده  است.
به گفته منابع، سعید به قصابان گفته است که در بدل 
پرداخت این مقدار پول بهای هر کیلوگرام گوشت را ۵۰ 

افغانی در بازار این ولسوالی افزایش دهند.
این مسوول طالبان به قصابان هشدار داده  است که اگر از 

دستور او سرپیچی کنند، جریمه خواهند شد.
این ادعاها اما از سوی ولسوال طالبان در ولسوالی حصه 

۸صبح، قندهار: ریاست امر به معروف و نهی از 
منکر طالبان در قندهار به کارمندان صحی زن 
دستور داده  است که بدون محرم نمی توانند به 

وظیفه بروند.
یک منبع معتبر در ریاست صحت  عامه طالبان 
در قندهار می گوید که این دستور روز یک شنبه، 
۹ دلو، به گونه شفاهی به کارمندان این ریاست 

ابالغ شده است.
موسسات  در  زنان  کار  این  از  پیش  طالبان 

غیردولتی را منع کرده اند.
گفتنی  است که طالبان تنها به کارمندان صحی 

زن اجازه کار در نهادهای غیردولتی را داده اند.

سازمان  معاونت  هیات  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
واکنش  در  )یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل 
ممنوعیت  بر  مبنی  طالبان  اخیر  تصمیم  به 
اشتراک دختران در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ 
دختران  منع  که  گفته  خصوصی  دانشگاه های 
از اشتراک در آزمون کانکور، گام دیگر در یک 

مسیر اشتباه است.
با نشر خبرنامه ای  یوناما روز دوشنبه، ۱۰ دلو، 
برخالف  طالبان  تصمیم  این  که  است  گفته 
بودند،  گفته  که  است  طالبان  قبلی  تعهدهای 
دختران  به روی  پیش رو  ماه  در  دانشگاه ها 

بازگشایی خواهد شد.
این نهاد خواستار لغو فوری این امر شده است.

گفتنی است که طالبان در تازه ترین تصمیم شان 
از  دانشگاه های خصوصی،  به  مکتوبی  ارسال  با 
آنان خواسته اند که از اشتراک دختران در آزمون 

کانکور سال ۱۴۰۲ جلوگیری کنند.

سخنگوی  احمدی،  صبغت اهلل  کابل:  ۸صبح، 
جبهه مقاومت ملی، می گوید که جامعه جهانی 
در برابر سرکوب زنان در افغانستان نباید تنها به 

محکوم کردن بسنده کند.
سخنگوی جبهه مقاومت روز دوشنبه، ۱۰ دلو، 
و  زنان  ورود  منع  به  واکنش  در  را  گفته  این 
دختران به آزمون کانکور دانشگاه ها و موسسات 

تحصیلی خصوصی بیان کرده است.
احمدی گفته است که جبهه مقاومت از عملکرد 
طالبان در برابر زنان افغان تعجب نمی کند؛ اما 
بسنده کردن جامعه جهانی به نکوهش این گونه 

عملکردهای طالبان نگران کننده است.
به گفته احمدی، منع ورود زنان به آزمون کانکور 
فاحش  نقض  خصوصی  تحصیلی  موسسات 

حقوق بشر است.
تغییری  هیچ  طالبان  که  کرده  تأکید  احمدی 
توهمی  آنان  از  انسانی  رفتار  توقع  و  نکرده اند 

بیش نیست.
برای  طالبان  تازه  دستور  که  است  گفتنی  
و  دانشگاه ها  کانکور  آزمون  به  زنان  ورود  منع 
موسسات تحصیلی خصوصی موجی از انتقادها 

را در پی داشته است.

واشنگتن پست روز دوشنبه، ۱۰ دلو، در تحلیلی به 
زمستان سرد و دشواری های مردم افغانستان پرداخته 
است. این روزنامه نوشته است که مردم افغانستان در 
هفته پیش سردی هوا تا منفی ۳۴ درجه سانتی گرید 
با  مبارزه  امور  در  دولت  وزارت  و  کردند  تجربه  را 
بیش  باختن  جان  نیز  طالبان  طبیعی  رویدادهای 
از ۱۶۰ تن و تلف شدن ۷۰ هزار مواشی را در پی 

سرمای شدید تأیید کرده است.
مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل، که 
در رأس دومین هیأت این سازمان در پی ممنوعیت 
کار زنان با موسسات غیردولتی به کابل سفر کرده، 
شرایط،  به  توجه  با  که  است  خواسته  طالبان  از 

»استثناهای عملی« قایل شوند.
گریفیتس این گفته ها را در پیوند به ازسرگیری کار 
افزوده  و  کرده  بیان  بشردوستانه  موسسات  با  زنان 
مرگ  حال  در  مردم  ماست،  با  »زمستان  است: 

هستند، قحطی در راه است.«
این در حالی ا ست که فقر، گرسنه گی و نبود امکانات 
گرمایشی در زمستان کم پیشینه امسال زنده گی را 
برای مردم افغانستان دشوار و طاقت فرسا کرده است.

وقوع یک انفجار در کوته سنگی شهر کابل خبر 
داده بودند.

منابع افزوده بودند که پس از این انفجار صدای 
آمبوالنس  نیز از ساحه به گوش رسیده است.

افغانستان  برای  آلمان  سفارت  کابل:  ۸صبح، 
می گوید که تصمیم طالبان مبنی بر منع دختران 
از شرکت در آزمون کانکور دانشگاه ها، افغانستان را 

از ارزش مندترین سرمایه اش، یعنی هوش نیمی از 
مردمش، محروم خواهد کرد.

توییتی  نشر  با  دلو،  روز دوشنبه، ۱۰  این سفارت 
افزوده است: »پیامد این تصمیم توسعه کمتر و در 

نتیجه رنج بیشتر برای همه افغان ها خواهد بود.«
سفارت آلمان برای افغانستان از این تصمیم طالبان 

ابراز ناامیدی کرده است.
گفتنی است که یوناما و نهادهای دیگر نیز از این 

تصمیم طالبان انتقاد کرده اند.
دانشگاه های  به  تصمیم شان  آخرین  در  طالبان 
برای  را  دختران  که  داده اند  دستور  خصوصی 
اشتراک در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ اجازه ندهند.

اول کاپیسا رد شده است.
پیش از این نیز شماری از دکان داران در والیت کاپیسا از 
باج گیری طالبان و افزایش کم پیشینه مالیات از سوی این 

گروه شکایت کرده اند.

واشنگتن پست: 
افغانستان بدترین زمستان در ده سال اخیر 

را تجربه  می کند

ادعای جبهه آزادی: در حمله بر پوسته طالبان در 
کوته سنگی شهر کابل چهار طالب را کشتیم

سفارت آلمان برای افغانستان: تصمیم تازه طالبان افغانستان 
را از هوش نیمی از سرمایه اش محروم می کند

باج گیری طالبان از مردم کاپیسا؛ ولسوال حصه  اول 
در بدل ذبح هر گاو ۲۰۰۰ افغانی خواسته است

طالبان به کارمندان صحی زن 
در قندهار: 

بدون محرم به وظیفه نروید

یوناما: 
منع دختران از اشتراک در 
آزمون کانکور گام دیگر در 

یک مسیر اشتباه است

احمدی:  
جامعه جهانی در برابر 
سرکوب زنان افغان به 

محکوم کردن بسنده نکند
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موج سرما و برف باری های سنگین؛ 

8صبح، هرات 

آمارهای گردآوری شده از منابع محلی نشان می دهد که سرمای شدید دست کم در 14 والیت کشور تلفات جانی و مالی برجای گذاشته است. در این میان 
هرات با 93 قربانی در صدر فهرست والیت های آسیب پذیر قرار دارد و غور با سه قربانی کمترین تلفات جانی را داشته است. بر اساس آمارهای موجود، 
از میان 311 قربانی زمستان امسال، دست کم 148 تن آنان را معتادان مواد مخدر، 72 تن آنان را کودکان و 20 تن دیگر آنان را زنان شکل می دهند. 

این آمار تنها مربوط به ماه های قوس و جدی سال 1401 خورشیدی است.

تاکنون 311 تن در کشور جان داده اند

به دنبال برف باری های پیهم در زمستان سال روان، 
موجی از سرمای شدید نیز وارد کشور شده و جان 
صد ها تن به شمول کودکان و زنان را گرفته است. 
وزارت دولت در امور رسیده گی به رویداد های طبیعی 
زیر اداره طالبان به تازه گی اعالم کرده که ۱۶۸ شهروند 
و  هوا  سردی  دلیل  به  گذشته  روز  هژده  در  کشور 
گاز  گرفته گی جان باخته اند. یافته های روزنامه ۸صبح 
سنگین  برف باری های  پی  در  که  می دهد  نشان  اما 
 ۳۱۱ دست کم  امسال  زمستان  در  شدید  سرمای  و 
شهروند کشور جان باخته اند؛ تلفاتی که در یک دهه 

گذشته سابقه نداشته است.
آمارهای گردآوری شده از منابع محلی نشان می دهد 
که سرمای شدید دست کم در ۱۴ والیت کشور تلفات 
جانی و مالی برجای گذاشته است. در این میان هرات 
با ۹۳ قربانی در صدر فهرست والیت های آسیب پذیر 
قرار دارد و غور با سه قربانی کمترین تلفات جانی را 
داشته است. بر اساس آمارهای موجود، از میان ۳۱۱ 
را  آنان  تن   ۱۴۸ دست کم  امسال،  زمستان  قربانی 
معتادان مواد مخدر، ۷۲ تن آنان را کودکان و ۲۰ تن 
دیگر آنان را زنان شکل می دهند. این آمار تنها مربوط 
به ماه های قوس و جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی است.

آمارهای گردآوری شده از سوی روزنامه ۸صبح نشان 
می دهد که در ماه های قوس و جدی ۹۳ تن به دلیل 
سرمای شدید در والیت هرات جان باخته اند. این آمار 
منابع  و  اداره های صحی، مسووالن محلی طالبان  از 
مردمی گردآوری شده است. مسووالن محلی طالبان 
در هرات می گویند که تا وسط ماه جدی سال روان 
خورشیدی تنها ۴۵ فرد معتاد به مواد مخدر در این 
این  آنان جزییات بیشتری در  باخته اند.  والیت جان 
باره ارایه نکرده اند. یافته های روزنامه ۸صبح که توسط 
منابع مردمی و اداره های صحی گردآوری شده، نشان 
می دهد که سرمای شدید در دو ماه پسین جان ۸۹ 
فرد معتاد به مواد مخدر و چهار کودک را گرفته است.

منابع مردمی می گویند که سرمای بی سابقه در هرات 
در ماه جدی امسال جان معتادان بیشتری را نسبت 
این  آنان،  به سال های گذشته گرفته است. به گفته 
معتادان در پارک های تفریحی، نواحی شهر و منطقه 
کمرکالغ هرات بدون سرپناه روز و شب خود را سپری 
می کردند، اما به دلیل سردی بیش از حد هوا، جان 
باخته اند. منابع صحی نیز تأیید می کنند که در ماه 
کودک  چهار  دست کم  خورشیدی  روان  سال  جدی 
در مرکز و ولسوالی های هرات جان  باخته اند. بر اساس 
ناحیه  در  کودک  یک  میان  این  در  منابع،  اظهارات 
ششم شهر هرات و سه کودک دیگر در ولسوالی های 

این والیت به سبب سرمای بی سابقه جان داده اند.

راه های  بودن  به دلیل بسته  بودند،  هوا آسیب دیده 
ولسوالی های چهل گزی، قیصار و المار این والیت پیش 
از رسیدن به شفاخانه جان باخته اند. طالبان اما شمار 
تلفات انسانی سرما در این والیت را تنها سه تن اعالم 

کرده اند.
در کنار این، نه تن دیگر به شمول سه زن، پنج کودک 
و یک مرد در ولسوالی های سانچارک، صیاد و بلخاب 
از حد هوا جان  بیش  به دلیل سردی  والیت سرپل 

باخته اند. 
آمارهای گردآوری شده از بادغیس هم نشان می دهد 
که سرمای شدید در این والیت در جریان یک هفته 
جان نه تن را گرفته است. بر اساس آمارهای موجود، 
چهار کودک و یک مرد چوپان در مناطق خیرخانه، 
زاد صالح و جوالق ولسوالی قادس والیت بادغیس به 
دو کودک  این،  بر  افزون  باخته اند.  دلیل سرما جان 
دیگر در ولسوالی باالمرغاب و یک مرد ۳۵ ساله در 
دلیل  همین  به  نیز  والیت  این  آب کمری  ولسوالی 
جان داده اند. مقام های محلی طالبان این آمار را تأیید 

کرده اند.
بامیان از والیت های مرکزی و سردسیر است که در 
جریان دو ماه گذشته گواه جان باختن شش تن به 
دلیل سردی هوا و گازگرفته گی بوده است. این افراد 
مرکز  و  پنجاب  نمبر۱،  یکه ولنگ   ولسوالی های  در 
در والیت  منابع  این،  کنار  در  باخته اند.  بامیان جان 
سمنگان تأیید می کنند که شش کودک در این والیت 

دراثر سردی هوا جان داده اند. 
آمارهای گردآوری شده از غور نشان نیز می دهد که 
در جریان دو ماه پسین سه باشنده این والیت دراثر 
سردی هوا جان باخته اند. منابع می گویند که یکی از 
باشنده گان این والیت در ماه قوس امسال هنگامی که 
با موترسایکل سفر می کرد، در مسیر راه در منطقه 
است.  داده  جان  شدید  سرمای  علت  به  بایند  بند 
ولسوالی  در  را  دیگر  دو کودک  همچنان سرما جان 
است.  گرفته  فیروزکوه  شهر  مرکز  و  لعل وسرجنگل 

طالبان این آمار را تأیید کرده اند. 
افزون بر این ، گزارش ها از کنر نیز می رسانند که سه 
عضو یک خانواده در ولسوالی شیگل این والیت در پی 
سقوط سقف خانه جان داده اند. سقف این خانه به دلیل 
باران های شدید دو روز پیش )شنبه، ۸ دلو( فروغلتید . 
به  شده اند.  زخمی  دیگر  تن  رویداد، ۱۳  این  پی  در 
گفته منابع محلی، سقف این خانه هنگامی فروریخته 
که همه اعضای خانواده به دلیل سردی هوا در یک 
اتاق خوابیده بودند. فرسوده بودن خانه ها از علت های 

اصلی غلتیدن سقف در فصل سرما شمرده می شود.
نورستان می گویند  والیت  در  محلی  منابع  هم چنان 

سردی  دلیل  به  امسال  دلو  دهم  در  کودک  سه  که 
هوا در ولسوالی دوآب این والیت جان باخته اند. این 
را  حیوانات شان  که  باخته اند  جان  هنگامی  کودکان 
در  طالبان  محلی  مقام های  بودند.  برده  چراندن  به 
نورستان تا کنون در مورد جان باختن این کودکان 

چیزی نگفته اند.
افغانستان نسبت به یک  این همه در حالی است که 
دهه گذشته زمستان دشواری را سپری کرده است. 
 ۲۰ از  کشور  این  مختلف  مناطق  در  برف باری های 
ادامه داشته است. در  وقفه ای  به گونه  این سو  به  روز 
مناطقی از کشور به ویژه سالنگ ها و والیت غور، دما تا 

۳۳ درجه زیر صفر پایین آمده است. 
طالبان اما شمار تلفات انسانی ناشی از سردی هوا و 
گاز گرفته گی در افغانستان را ۱۶۸ تن اعالم کرده اند. 
وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث طبیعی زیر 
اداره طالبان روز شنبه، ۸ دلو، اعالم کرده که در ۲۴ 
والیت کشور تنها ۱۶۸ تن جان باخته اند. مسووالن 
این اداره جزییات مفصلی از قربانیان سرمای زمستان 

امسال ارایه نکرده اند.
مولوی عبدالرحمان زاهد، رییس عمومی مالی و اداری 
طبیعی  حوادث  به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت 
اداره طالبان، گفته است که نهادهای مددرسان  زیر 
سازمان ملل در یک ماه گذشته به ۴۰ هزار خانواده 
کرده اند.  توزیع  بشردوستانه  کمک های  نیازمند 
نهادهای مددرسان اما از کاهش شدید و حتا احتمال 
فلج شدن فعالیت های خود در پی ممنوعیت کار زنان 
سخن  طالبان،  سوی  از  غیردولتی  موسسه های  در 

گفته اند.
سرمای کم سابقه در کشور افزون بر تلفات انسانی در 
نیز  مالی  هنگفت  زیان  کشور،  مختلف  والیت های  
برجای گذاشته است. گزارش ها می رسانند که بیش 
از ۱۰۰ خانه رهایشی به دلیل بارش برف های سنگین 
تخریب و حدود ۸۰ هزار دام به دلیل سردی بیش از 

حد هوا تاکنون در کشور تلف شده اند.
این  در حالی است که شهروندان کشور در کنار زمستان 
نهادهای  روبه رویند.  نیز  اقتصادی  بحران  با  دشوار 
میلیون   ۱۹ دست کم  که  کرده اند  اعالم  مددرسان 
افغان در زمستان جاری با گرسنه گی مواجه اند. طبق 
گزارش ها، دست کم پنج میلیون کودک در افغانستان 
و هزاران کودک  دارند  فاصله  با سوءتغذیه  قدم  یک 
دیگر در معرض خطر گرسنه گی قرار دارند. از سوی 
برف باری ها  ادامه  از  کشور  هواشناسی  اداره  دیگر، 
هشدار داده و گفته است که احتمال دارد ۱۹ والیت 
گواه  پیش رو  روزهای  در  سالنگ ها  به شمول  کشور 

برف باری های سنگین باشد.

به همین ترتیب، نهادهای مددرسان و منابع صحی در 
جوزجان می گویند که در ماه های قوس و جدی امسال 
سبب  به  کودک  و ۱۴  زن  هفت  شمول  به  تن   ۴۳
سردی هوا در این والیت جان داده اند. این افراد در 
شهر شبرغان و ولسوالی های این والیت جان باخته اند. 
مسووالن محلی طالبان در جوزجان اما شمار تلفات 

انسانی ناشی از سردی هوا را ۲۴ تن اعالم کرده اند.
افزون بر این، منابع محلی در بلخ می گویند که سردی 
هوا دست کم ۳۹ کشته در مرکز و ولسوالی های این 
والیت بر جای گذاشته است. منابع صحی در بلخ کشته 
شدن ۱۸ تن در نتیجه سردی بیش از حد هوا را به 
روزنامه ۸صبح تأیید می کنند. در این میان ۱۲ کودک 
نیز شامل اند. همچنان یک منبع دیگر در شهرداری 
مزارشریف می گوید که ۲۱ تن از معتادان مواد مخدر 
به شمول یک زن در نتیجه سردی هوا جان باخته و 
از سوی کارمندان این شهرداری دفن شده اند. هویت 
معتادانی که در پی سردی هوا جان باخته اند، هنوز 

مشخص نشده است.
نشان  نیمروز  والیت  از  شده  گردآوری  آمار های 
جان   والیت  این  در  کم سابقه  سرمای  که  می دهد 
۳۴ تن به شمول یک کودک و یک خانم کهن سال 
را گرفته است. بر اساس اظهارات منابع مردمی، یک 
کودک خردسال که در کوچه های شهر زرنج مصروف 
باخته  بوده، دراثر سردی هوا جان  زباله ها  گردآوری 
دراثر  مخدر  مواد  به  معتاد  فرد   ۳۲ همچنان  است. 
سرمای شدید در این والیت جان داده اند. این معتادان 
در هوای سردی شهر زرنج شب هنگام جان باخته و 
منابع در شهرداری طالبان برای شهر نیمروز این آمار 

را تأیید کرده اند.
 گزارش ها از بدخشان حاکی از آن است که در جریان 
یک ماه گذشته ۳۳ تن در این والیت به دلیل سردی 
هوا جان باخته اند. در این میان ۲۷ تن به شمول زنان 
یک  و  بزرگ  شهر  در  تن  پنج  پامیر،  در  کودکان  و 
کودک در ناحیه هفتم شهر فیض آباد، مرکز بدخشان، 
جان سپرده اند. بر اساس گزارش ها، هفته گذشته یک 
بیماری تنفسی که ناشی از سردی هوا بوده، در پامیر 
بدخشان سرایت کرده است. در میان ۲۷ قربانی این 

بیماری، دو زن و سه کودک نیز شامل اند.
در کنار این همه، ۱۸ تن دیگر به دلیل سردی هوا و 
بیماری تنفسی در بغالن جان باخته اند. در این میان 
شش معتاد و هفت کودک نیز شامل اند. معتادان به 
بیماری تنفسی  به علت  علت سردی هوا و کودکان 

جان داده اند. 
همچنان منابع آگاه در فاریاب می گویند که ۱۲ تن به 
شمول دو مرد، سه زن و هفت کودک که از سردی 
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که  هم  از خطیبان  عده  آن  بود.  شده  و ضبط  کشف 
همکاری نظامی با طالبان نداشتند، با راه اندازی تبلیغات 
زهرآگین علیه دولت وقت، موفق شده بودند، به تدریج 
بعضی شرکت کننده گان در نمازهای جمعه و جماعت ها 

را از دولت دور کنند و به دامن مخالفان بیندازند. 
پرسش اصلی این است که چرا همین مالها که روزگاری 
در ذم و قدح نظام جمهوری به دنبال بهانه می گشتند و 
مثاًل به علت هویدا بودن موی زنی در فالن محفل عربده 
می کشیدند و قداره می بستند، اکنون که طالبان، قدرت 
ناروای  رفتارهای  برابر  در  نه تنها  کرده اند،  تصاحب  را 
آن ها سکوت کرده اند، بلکه سعی می کنند جنایت ها و 
زشتی های آنان را بپوشانند و توجیه کنند؟ اگر مالها 
به راستی در صدد اصالح کژی ها بوده اند و هستند، چرا 
در برابر کژی ها و ناراستی های طالبان ُمهر سکوت بر لب 
زده اند؟ در این یک و نیم سالی که از بازگشت طالبان به 
قدرت می گذرد، این گروه از هیچ جنایتی در حق مردم 
فروگذار نکرده است؛ زنان را از زنده گی ساقط و عماًل 
زندانی کرده، جوانان را به بهانه های مختلف شکنجه و 
است، کارمندان  تحقیر کرده  یا  زندانی کرده و کشته 

مالها در افغانستان همیشه به خود حق می دهند که در 
جزیی ترین مسایل جامعه اظهار نظر کنند. آن ها خود را 
وارثان پیامبران می شمارند و مسوولیت خود می دانند 
اصالح  برای  و  کنند  دفاع  دیانت  و  دین  حریم  از  تا 
از  کژی ها وارد عمل شوند و حتا در حوزه های بیرون 
تخصص شان نیز دخالت بورزند. مردم افغانستان هم که 
سنتی اند،  باورهای  پای بند  آن ها  از  بسیاری  کمابیش 
نقش راهنمایی و ارشاد را برای مالها قایل اند و از آن ها 
به مردم منتقل و  را  انتظار دارند که آموزه های دینی 
نظرات دین را در خصوص مسایل روز بیان کنند. اکنون 
را  مردم  توقع  همیشه  مالها  آیا  که  است  این  سوال 
برآورده می کنند و وظیفه ای را که برعهده آن ها گذاشته 
شده، به درستی انجام می دهند؟ عملکرد مالها در برابر 
این یک و نیم سال  در  طالبان  قساوت های  و  جنایت ها 

چگونه بوده است؟
با قدرت گیری دوباره طالبان، جنبه های مختلف زنده گی 
در جامعه افغانستان به صورت جدی آسیب دیده است. 
دین هم از این آسیب در امان نمانده و حتا بیشتر از 
است.  واقع شده  فساد  و  آفت  در معرض  عناصر  سایر 
علتش هم این است که طالبان از همان زمان تأسیس 
تاکنون، سنگ دفاع از دین و شریعت را بر سینه می زنند 
و به هر کاری که دست می زنند، ادعای شان این است 
که گویا آن چه انجام می دهند، خواست خدا و دین است. 
از این جهت، هر اشتباه و جنایتی که این گروه مرتکب 
به  نسبت  را  مردم  و  دین ختم می شود  پای  به  شود، 
کلیت دین بدبین و متنفر می سازد. از سوی دیگر، بخش 
عمده اعضای طالبان را افرادی تشکیل می دهند که در 
مدارس دینی آموزش دیده اند و از قشر مالها هستند. 
از این رو، مالها برای دفاع از حیثیت خود نیز باید در 
برابر کارهای نادرست طالبان ساکت ننشینند و اعتراض 
کنند و باید در این زمینه پیشتازتر از دیگران باشند. 
با این حال، مشاهدات عینی ثابت می کند که مالها در 
مجموع با حکومت طالبان همرایی و همدلی دارند و از 

اعمال آن ها، خرسندند. 
در دوران نظام جمهوری، منبرهای مساجد در سراسر 
به  نسبت  را  اعتراض ها  و  انتقادها  کوبنده ترین  کشور 
عملکرد نظام انجام می دادند و مردم را علیه آن تحریک 
می کردند. بسیاری از مالها و خطیبان مساجد همزمان 
باکی  می کردند،  دریافت  معاش  دولت  از  این که  با 
نداشتند که در تضعیف نظام بکوشند و پایه های آن را 
سست بسازند. بعضی از خطیبان مساجد در شهر کابل 
و سایر والیات، از نظر نظامی با طالبان همدست بودند 
و در مواردی اسلحه و مهمات جنگی از اتاق های شان 

گسترده  را  ناداری  و  فقر  کرده،  بیکار  کار  از  را  دولت 
و  نهادینه ساخته  را  مذهبی  و  قومی  تبعیض  ساخته، 
از همه مهم تر، چهره ای زشت از اسالم به مردم جهان 
به نمایش گذاشته است. اگر قرار به حق گویی و اصالح 

ناراستی ها است، چی زمانی بهتر از حاال؟
مالها به علت این که با طالبان از یک قشر هستند و در 
مدرسه های دینی آموزش دیده اند، گمان می کنند که 
منافع شان با منافع طالبان گره خورده است. هم اکنون 
طالبان عماًل به مالها امتیاز می دهند و آنان را در مناصب 
وقتی  می دهند.  مادی  پاداش  و  می گمارند  حکومتی 
پای طمع و منفعت شخصی و طبقاتی در میان باشد، 
داوری ها هم آلوده به اغراض و مطامع می شود و انسان ها 
آزاده گی و وارسته گی شان را از دست می دهند و از این 
لحاظ نمی توانند حقایق را به درستی تشخیص دهند. 
برای ثبت در تاریخ باید نوشت که روی هم رفته مالها در 
حال حاضر از مدافعان اصلی شیوه حکومت داری طالبان 
هستند و با نفوذی که در میان مردم بی سواد و نا آگاه 
دارند، به تقویت پایه های حاکمیت طالبان می پردازند. 
پایه های  تضعیف  در  تعیین کننده  نقش  که  خطیبانی 

انتقاد نمی کنند؟ از طالبان  چرا ُمالها 

پارلمانی که من دیدم، فاجعه بود

رسمی  متعدد  نشست های  در  دارد،  را  پارلمان  در 
که  است  بوده  شاهد  داشته،  حضور  غیررسمی  و 
حکومت پیشین به چه میزان در امور داخلی هر دو 
مجلس شورای ملی مداخله می کرده و نماینده گان 
قباحت ها و  به چه  ثروت، تن  و  برای کسب قدرت 
از  می زدند.  سیاسی  و  انسانی  ناشایسته  رفتارهای 
آن جایی که بیشتر وقت ها به  حیث خبرنگار وکارمند 
در  می کردم،  کار  نهاد  این  اتاق  یک  در  رسانه ای، 
داشتم  و نشست های رسمی حضور  اکثر مالقات ها 
حکومت  مسوول  یا  وزیر  یک  وقت  که  می دیدم  و 
خواسته می شد، نماینده گان چون شمع به دور پروانه 
می چرخیدند و خواست های فردی و خصوصی شان 

دموکراتیک در درون پارلمان باورمند نبود، بلکه سعی 
می کرد پارلمان را به گروگان بگیرد، با ایجاد تنش های 
قومی و زبانی کار پارلمان و موضع گیری های سیاسی 
و  نظارت  روند  و  می کشاند  بن بست  به   را  پارلمان 
نماینده گی از مردم را در پایین ترین سطح می رساند. 
داشت  وجود  پارلمان  در  بی پایان  و  گسترده  فساد 
را  اول  حرف  غیرمشروع   و  غیرقانونی  وعده های  و 
می زد. این فساد باعث شده بود، نماینده گان با فکر و 
ذهنیت پول دار شدن وارد پارلمان شوند. آنان به این 
نمی اندیشدند که صالحیت ها و مسوولیت های آنان 
قوانین،  تصویب  و  وضع  حکومت،  ساختن  پاسخ گو 
بلکه  است،  مردم  از  شایسته  نماینده گی  و  نظارت 
همه در فکر این بودند که چگونه بتوانند از امتیازات 
سیاسی و اقتصادی بیش از حد برخوردار شوند، بر 
قطار موترهای خویش بیفزایند و در مسابقه رخ  زدن 
و نمایش دادن دارایی و ثروت و کاخ های مجلل پس 

نمانند.
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به تازه گی جواد سارگر، یکی 
طالبان  نفوذی  عمال  از 
جمهوریت،  نظام  در 
در  که  کرده  اعتراف 
بمب گذار ی ها، ساخت وساز 
طرح   و  انتحاری  واسکت های 
این  تروریستی  برنامه های 
گروه نقش داشته است. او به صراحت می گوید که با 
سپردن ۱۸ هزار دالر امریکایی به یکی از نماینده گان 
هم  گذشته ها  در  است.  شده  رها  بند  از  پارلمان 
اعضای شورای  اکثر  علیه  گسترده  بسیار  اتهام های 
نظام  سقوط  از  پس  است.  بوده  وارد  پیشین  ملی 
بارها در مقابل دوربین رسانه ها  جمهوریت، طالبان 
سطوح  در  و  دولتی  نهادهای  تمام   در  که  گفته اند 
مختلف افراد نفوذی داشته اند. در چند مورد، شماری 
پارلمان در  از اعضای  ادعا کردند که برخی  آنان  از 
تروریستی  انجام حمالت  را که در  آنانی  بدل پول، 

و انفجاری دست گیر می شدند، از بند رها می کردند.
کار  سال  چندین  تجربه  که  سطرها  این  نگارنده   

را مطرح می کردند. این مطالبات از امضای مقرری 
فرزندان و عزیزان شان گرفته تا سپردن یک قرارداد 
دولتی به شرکت ساختمانی/تجاری اش یا به کسانی 
شامل  را  بود  گرفته  پول  آن ها  از  نماینده  این  که 

می شد. 
کار  ابزاری  هر  از  که  می کرد  تالش  وقت  حکومت 
بگیرد تا پارلمان صالحیت های خود را اعمال نکند 
و بله گوی مقام های خاص در درون قوه اجراییه باشد. 
این مداخله از تعیین انتخاب هیأت اداری مجلسین 
کمیسیون ها  اداری  هیأت  انتخاب  تا  ملی  شورای 
جریان داشت و در تصویب قوانین و موضع گیری های 
سیاسی ختم می شد. حکومت وقت، به ویژه شورای 
ریاست  سال  هفت  در  غنی،  اشرف  ملی  امنیت 
انتخاب  و  تعیین  پارلمان،  او، در تضعیف  جمهوری 
و  مجلسین  اداری  هیأت  در  مشخص  چهره های 
ابزارهای مشروع و غیرمشروع  تمام  از  کمیسیون ها 
کار می گرفت. به شکلی که انتخابات هیأت اداری به 
منبع درآمد وگزینه فشار برای نماینده گان در داخل 
هر دو مجلس مبدل شده بود. حکومت غنی به بازی 

مالها اگر دوراندیشی و 
بصیرت می داشتند و برای 

آینده قشر مال و روحانی 
فکر می کردند، باید به 
هر طریق ممکن حساب 

خود را از حساب طالبان 
جدا می کردند. در آینده 

دور یا نزدیک، سلطه 
طالبان برچیده می شود و 
در آن صورت، مالها باید 
تاوان دفاع بی شرمانه و 

همه جانبه شان از حکمرانی 
ستم گرانه و قرون وسطایی 

طالبان را بپردازند.

حکومت برای مدیریت برنامه های کالن توسعه یی و سیاسی که نیاز تصویب و تایید پارلمان را داشت، تالش می کرد که با اعمال نفوذ از طریق فساد و رشوت سیاسی و اقتصادی، 
نبض و چرخ مجلس را در کنترل داشته باشد. نماینده گان برای رضایت و دل خوش کنی، چنان در رقابت قرار داشتند که حتا وقتی مایک شان را روشن می کردند، از تربیونی که 

برای شان داده می شد از حکومت امیتاز می گرفتند. نماینده گان صادق و پاک مردم افغانستان می دانند و می شناسند که این ها چه کسانی هستند. 

مردمی حکومت قبلی داشتند، اکنون در حمد و ثنای 
مال هبت اهلل و رهبران طالبان، با هیجان حرف می زنند 
و هیچ کدام از آن ها جرأت ندارد که فراتر از آن چه به 

آن ها دستور داده می شود، صحبتی کنند. 
مال هبت اهلل، رهبر گروه طالبان، در بسیاری از والیت های 
تأسیس  علما«  »شورای  نام  به  را  شورایی  افغانستان، 
به  نزدیک  مالهای  از  متشکل  شورا  این  است.  کرده 
طالبان است و در تصمیم گیری ها دخالت تام دارد. برای 
این شورا ماهانه از سوی رهبری طالبان پول هنگفت 
داده می شود. مالهایی که زمانی در حاشیه بودند، اکنون 
در صحنه آمده اند و به رتق و فتق امور می پردازند. در 
چنین حالتی عجیب نیست که مالها حتا در والیت هایی 
که پایگاه سنتی طالبان نیست، از جان و دل طرف دار 
طالبان اند و تمام سعی خود را به کار می بندند تا نفوذ 

طالبان را ریشه دارتر از قبل کنند. 
مالها اگر دوراندیشی و بصیرت می داشتند و برای آینده 
طریق  هر  به  باید  می کردند،  فکر  روحانی  و  مال  قشر 
ممکن حساب خود را از حساب طالبان جدا می کردند. 
در آینده دور یا نزدیک، سلطه طالبان برچیده می شود 
و  بی شرمانه  دفاع  تاوان  باید  مالها  صورت،  آن  در  و 
همه جانبه شان از حکمرانی ستم گرانه و قرون وسطایی 
طالبان را بپردازند. با سقوط طالبان، برای همیشه نقش 
روحانی  قشر  و  کمرنگ خواهد شد  جامعه   در  مالها 
دشمنان  صف  در  گرفتن  قرار  شرمنده  همیشه  برای 
مردم خواهد بود. البته این در صورتی است که جامعه ما 
از حوادث تاریخی عبرت بگیرد و بخواهد با توجه به این 
حوادث، آینده اش را بسازد. این احتمال هم هست که 
تاریخ بارها و بارها در این سرزمین تکرار شود و مردم 

این بصیرت را نیابند که از گذشته عبرت بگیرند.
بود:  گفته  ایرانی،  پرآوازه  روشنفکر  شریعتی،  علی 
امضا  استعماری  سند  هیچ  پای  در  »روحانیون 
۴۰ـ۵۰  به  متعلق  شریعتی  داوری  این  نگذاشته اند.« 
مالها  حکمرانی  کارنامه  این حال،  با  است.  پیش  سال 
در کشورهای ایران و افغانستان، این حقیقت را آفتابی 
کرده که مالها از سایر اقشار جامعه چیزی کم ندارند 
نفسانی  و هوس های  اسارت هواها  در  دیگران،  و مثل 
را  خدا  و  شریعت  و  دین  آسانی،  به  و  می شوند  واقع 
می توان  اکنون  می کنند.  شخصی شان  منافع  فدای 
با قاطعیت گفت که اگر فرصتی مهیا شود، مالها هم 
می کنند  ایتالف  خارجی  استعمار  با  دیگران  همانند 
رابطه  داخلی،  استبداد  با  هم  و  می شوند  هم دست  و 
دوستی صمیمانه برقرار می کنند. تجارب عیان کرده که 
آن ها شناگر ماهری هستند، اما تاکنون آب برای شنا 

کردن در اختیار نداشته اند.

امین کاوه
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توسعه یی  کالن  برنامه های  مدیریت  برای  حکومت 
داشت،  را  پارلمان  تایید  و  تصویب  نیاز  که  و سیاسی 
تالش می کرد که با اعمال نفوذ از طریق فساد و رشوت 
سیاسی و اقتصادی، نبض و چرخ مجلس را در کنترل 
داشته باشد. نماینده گان برای رضایت و دل خوش کنی، 
چنان در رقابت قرار داشتند که حتا وقتی مایک شان را 
روشن می کردند، از تربیونی که برای شان داده می شد 
از حکومت امیتاز می گرفتند. نماینده گان صادق و پاک 
این ها چه  افغانستان می دانند و می شناسند که  مردم 
کسانی هستند. در این جا به عنوان نمونه از کوچک ترین 
توقع مالی یکی از اعضای پارلمان سابق را که چشم دید 
می کنم.  ذکر  طرف  دو  هویت  حفظ  با  هست،  خودم 
اعضای  از  یکی  دفتر  در  خبری  پوشش  برای  روزی 
هیأت  اداری خواسته شدم. بعد از ختم جلسه و فراغت، 
این نماینده به آن مقام گفت که تلفنم کریدت ندارد. 
او خطاب به دستیارش گفت: » برای )X( صیب یک 
کارت تلفن بتی.« دست یار او که تجربه کریدت دادن 
نماینده گان داشت، تعلل می کرد و  به  را  و پول دادن 
انتظار داشت که بتواند خود را از شرش خالص کند. 
بهانه کردم و خود را در پرسش های بی پاسخی مواجه 
ساختم تا ببینم سرانجام کار به  کجا می رسد. چاالکی و 
تیزی دست یار آن مقام کارساز نشد و سرانجام مجبور 
شد که دست به جیب ببرد و کارت تلفن بدهد. وقتی 
افغانی  افتاد، دیدم کارت ۵۰۰  چشمم به کارت تلفن 
است. به جای آن نماینده مردم، عرق شرم بر جبینم، 
نشست و از بی عرضه گی و درمانده گی آن نماینده سر به 
گریبان حیرت گذاشتم و رفتم. حاال که سررشته سخن 
چشم دیدهای  از  یکی  می دانم  ضروری  شده،  گشوده 
دیگر خود را نیز با حفظ هویت دو طرف با خواننده این 
متن شریک سازم و قضاوت را به آن ها بسپارم. دقیق 
 یادم نیست کدام روز بود، اما اوایل ماه سنبله بود. تلفن 
دفتر زنگ خورد، مسوول دفتر صحبت کرد، پس از ختم 
صحبت به من گفت: »کاوه، همرای ]X[ برو، فکر کنم 
ازش  و یک خبر  برو  المپیک می رود.  ملی  در کمیته 
جور کن.« قلم و کتابچه را گرفتم و منتظر موتر بودم 
که گفتند مقام های محترم خودشان موتر دارند و در 
موترهای آنان بروید. از آن جایی که همیشه می نوشتم 
گوشه   مقام  آن  بودم،  حکومت  سیاست های  منتقد  و 
دید،  بیرون  در  وقت  داشت،  من  با  محبت آمیز  چشم 
گفت همراه خودم برو. قبول کردم. وقتی در چهارراهی 
دهمزنگ رسیدیم، دستیار پیام یکی از نماینده گان را 
شریک ساخت که درخواست پول داشت. او زنگ می زد 
بهانه  اما دستیارش  این مقام صحبت کند،  که همراه 
می کرد که مصروف است. سرانجام شله گی آن نماینده 
در  نماینده  آن  کند.  صحبت  توانست  و  شد  کارساز 
جریان صحبت هایش از این مقام پول خواست و او عذر 
خود را پیش کرد که چیزی در چانته ندارد. نماینده، 
اما اصرار می ورزید که حداقل ۲۰ هزار افغانی بدهد. در 
حالی که او را نیز می شناختم که هیچ نیازی به این پول 
به دست دارزی و  اما  فراوان داشت،  امکانات  و  نداشت 

باج گیری عادت کرده بود و نمی توانست از آن بگذرد. 
این ها را یاد کردم تا بگویم طالبانی که در این روزها 
پرده از اعمال شماری از نماینده گان پارلمان بر می دارند، 
نباید به حرف های شان تاخت و آن ها را دروغ پنداشت. 
نماینده  است،  دالر گرفته  هزار  نماینده ای که ۱۸  آن 
زوردار و حتماً باواسطه  ارگ ریاست جمهوری، نماینده 
تعیین شده بوده است. در پارتی های شبانه، در بساط 
بزم و شادی ارشدترین مقام ها حضور داشته و در خوان 
شورای امنیت ملی آن زمان که همه تالش داشتند، در 
گرد آن بنشینند، لقمه تناول کرده بوده است. طالبان 
نماینده های هزاران دالری را می شناسند، اما من و مایی 
به  که  می شناسیم  را  نماینده های  بوده ایم،  مامور  که 
تیل موتر و کریدت تلفن خویش دست دراز می کردند 
پول  تقرری  و  استخدام  بدل  در  موکلین خویش  از  و 
می گرفتند، سهیمه حج خویش را به قاچاق بران مواد 
می فروختند.  مختلف  عرصه های  مافیایی  و  مخدر 
فرهنگ  به  نماینده گان  بین  در  جان زنی  و  وندگیری 

سیاسی تبدیل شده بود.

از صفحه 4

پارلمانی که...

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان در یک روند 
روبه رو  با محدودیت های گسترده ای  چند  مرحله ای 
شده اند. جدا از زنان معترض که زیر نام مخالفت با 
رژیم طالبان از سوی جنگ جویان این گروه بازداشت 
و روانه محابس شده اند، زنان دیگری نیز به بهانه های 
را  زندان  مشخصی  جرم  ارتکاب  بدون  و  مختلف 
افغانستان  شمال غرب  در  هرات  کرده اند.  تجربه 
چشم گیری  به گونه  زنان  که  است  والیت هایی  از 
طعم تلخ زندان طالبان را در آن چشیده اند. در این 
ادعا  به روایت های زنانی پرداخته شده که  گزارش 
دارند بدون دلیل موجه از سوی جنگ جویان طالبان 
بازداشت و زندانی شده اند. آمارها نشان می دهد که 
در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ میالدی در مجموع ۷۷ زن 
به دالیل گوناگون توسط طالبان برای مدتی حبس 

را در هرات تجربه کرده اند. 
اطالعاتی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، 
نشان می دهد که در شش ماه پسین سال ۲۰۲۲ 
میالدی دست کم ۷۵ زن بدون این که جرم شان ثابت 
شده باشد، به بهانه های مختلف بازداشت و زندانی 
شده اند. در این میان ۴۵ زن به اتهام عمل نامشروع، 
۱۴ زن به اتهام فرار از منزل، پنج زن به اتهام فروش 
به قتل، سه زن در  پیوند  مواد مخدر، پنج زن در 
پیوند به  اقدام به قتل، یک زن به اتهام قاچاق، دو 
زن به اتهام سرقت، یک زن به اتهام فریب ازدواج و 
یک زن دیگر به اتهام حمل سالح غیرقانونی از سوی 

طالبان بازداشت و برای مدتی زندانی شده اند.
طالبان پس از بازداشت، این شمار زنان را به زندان 
هرات انتقال داده  و براساس اظهارات منابع در زندان 
با گذشت ماه ها هنوز برای این زندانیان زن پرونده 
تشکیل نداده اند. بر اساس مصاحبه هایی که صورت 
گرفته، خانواده ها و آشنایان این زنان هر زمانی که 
از طالبان درباره سرنوشت زندانیان زن می پرسند، 
زیر  آن ها  پرونده های  که  می شود  گفته  برای شان 
بررسی قرار دارد و هنوز تکمیل نشده است. بیشتر 
طالبان  زندان هرات می گویند که  در  زندانیان زن 
آنان را بدون ارتکاب هیچ جرمی بازداشت کرده اند. 
ماه  سه  گذشت  از  پس  که  می گویند  نیز  شماری 
هنوز هم محاکمه آنان برگزار نشده است. آن چنانی 
که زندانیان زن روایت می کنند، طالبان در ماه های 
نخست حاکمیت بر کشور از هر زندانی زن ماهانه 
بین چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ افغانی از بابت 
مخارج زندان گردآوری می کردند. اکنون اما صلیب 
سرخ مجموع مصارف این زندانیان را برعهده گرفته 

است.
سعدیه ) نام مستعار( یکی از زنان زندانی در زندان 
هرات است. او سه ماه پیش هنگامی که به سوی 
خانه اش در حرکت بود، از مسیر راه به اتهام رابطه 
سعدیه  شد.  بازداشت  طالبان  سوی  از  نامشروع 
می گوید که یک رنجر طالبان از ساحه عبور می کرد 
و هنگامی در کنارش رسید ، موتر را توقف داده و 
یکی از فرماندهان طالبان به نیروهایش دستور داده 
تا او را بازداشت کنند. سعدیه می افزاید که فرمانده 
خانم  این  که  است  گفته  نیروهایش  به  طالبان 
مشکوک است. سعدیه حاال به اتهام »فساد اخالقی« 
در زندان هرات به سر می برد و در سه ماه گذشته 

هیچ پرونده ای برای او ترتیب نشده است. 
سعدیه چگونه گی بازداشت شدن توسط طالبان را 
روایت می کند: »با شوهرم در منطقه... بودم. او جایی 
کار داشت و رفت. برایم گفت در موتر  بنشین و به 
خانه برو. خانه ما در منطقه... است. منتظر موترهای 
لینی بودم، اما رنجر طالبان در پهلویم ایستاد و من 

را به اتهام رابطه نامشروع بازداشت کردند.« 
زندان  در  سعدیه  که  می شود  ماه  سه  مدت  حاال 
هرات، به گفته خودش، بدون ارتکاب هیچ جرمی 
زندانی است و تاکنون دوسیه او فیصله نشده است. 
زندانم.  در  که  می شود  ماه  »سه  می افزاید:  سعدیه 
برای خود وکیل مدافع گرفته ام و تا حاال که هیچ 
برگزار  چیزی معلوم نیست؛ حتا یک محاکمه هم 

نشده است.«
اتهام  سعدیه،  شوهر  مستعار(  )نام  فیض احمد 
طالبان علیه خانمش را بی اساس می داند و می گوید 
را  خانمش  جرمی  هیچ  ارتکاب  بدون  طالبان  که 
توضیح  فیض احمد  کرده اند .  زندانی  و  بازداشت 
و  بودم  منطقه...  در  همسرم  »همرای  می دهد: 
ساعت های ۴:۰۰ عصر بود. من باید برای مشتری 
خانه  تو  که  گفتم  خود  خانم  به  می بردم  پروتین 
پروتین ها.«  تحویلی  از  پس  بر می گردم  من  و  برو 
و  شریعت  خالف  را  طالبان  اقدام  این  فیض احمد 
به  کار  »این  و می گوید:  توصیف می کند  انسانیت 
خدا اگر به اسالم باشد که بدون جرم یک خانم را 
زندانی کنی و او را بدنام بسازی.« سعدیه و شوهرش 
همچنان شکایت دارند که طالبان آنان را در بین 
رهایی  از  پس  مجبورند  حاال  و  ساخته  بدنام  قوم 
سعدیه منطقه را ترک کنند و دست به مهاجرت 

بزنند. 
عارفه، یکی از دختران جوان در زندان هرات است. 

طالبان او را به جرم فرار از منزل بازداشت کرده اند. 
اجباری  ازدواج  قربانی  و  دارد  عارفه ۱۹ سال سن 
ازدواج  از  این دختر جوان می گوید که پس  است. 
و سپری کردن چند شب در خانه شوهرش، مجبور 
شده بدون اطالع دادن به خانواده شوهرش، به خانه 
ُخسرش  شکایت  بر اساس  طالبان  اما  برود،  پدرش 
او را به اتهام فرار از منزل بازداشت کرده اند. عارفه 
می گوید که خانواده اش در ایام کودکی او و خواهر 
کوچکش را در عوض خانم برادرش تبادله کرده بود، 
اما او هنوز کودک بود و چیزی از زنده گی زناشوهری 
خواهر  و  »من  می افزاید:  زندانی  این  نمی دانست. 
کوچکم را به برادرم موخی کردند، به خاطری که ما 
کوچک بودیم و به حساب خرد و کالنی هردوی ما را 
دادند و به برادرم زن گرفتند.« عارفه عالوه می کند: 
»در سن ۱۵ ساله گی فهمیدم که من و خواهرم را به 
شوهر داده اند، هیچ چیز از زنده گی نمی دانستم، اما 

وقتی فهمیدم، دست از دست تیر شده بود.« 
رسید،  هژده ساله گی  سن  به  عارفه  که  هنگامی 
دارد  قصد  که  گفته  و  آمده  او  پدر  نزد  ُخسرش 
عارفه را برای پسر کالنش عقد کند و خواهر عارفه 
دیگرش  پسر  برای  بعداً  را  است  کوچک  هنوز  که 
خواهد گرفت. او اضافه می کند: »زیاد تالش کردم 
گوش  حرف هایم  به  کسی  اما  نشود،  عروسی ام  تا 
نکرد و من را وادار به ازدواج با کسی کردند که هیچ 
رضایتی با او نداشتم.« عارفه سرانجام به عروسی تن 
بردند.  به خانه  را  از عروسی من  داده است: »پس 
وقتی خود را با شوهری که اصاًل به او رضایت ازدواج 
نداشتم تنها در یک اتاق احساس کردم، باالیم فشار 
آمد و دیگر خبر ندارم تا این که چشمانم را باز کردم 

و دیدم در شفاخانه هستم.« 
عارفه عالوه می کند که ازدواج اجباری حتا نتوانسته 
این که  از  پس  و  کند  آماده  زنده گی  این  به  را  او 
بوده، مجبور  به خانه شوهرش  ماه  به یک  نزدیک 
شده این خانه را ترک کند و به خانه پدرش برگردد: 
»زنده گی در آن خانه برایم ناممکن بود. صبح وقت 
بود، از خانه شان بیرون شدم و به خانه پدرم رفتم.« 
به طالبان  این رویداد  از  خانواده شوهر عارفه پس 
اطالع داده و طالبان او را از خانه پدرش بازداشت 
و به اتهام فرار از خانه زندانی کرده اند. اکنون چهار 
زندانی  هرات  در  جوان  دختر  این  که  می شود  ماه 
است، اما هیچ محاکمه ای برای او برگزار نشده است 
که  جوان  دختر  این  شود.  روشن  سرنوشتش  تا 
قربانی ازدواج اجباری شده، اکنون زنده گی در قفس 
را تجربه می کند: »به آن رقم زنده گی دلم نشد و 
مجبور بودم یک راه حل خودم برایم در نظر بگیرم. 
بهترین راه حل را رفتن به خانه پدرم دانستم، اما 
برایم گفتند که از خانه فرار کردی و حاال به همین 

جرم من را زندانی کرده اند.« 
همچنان فریبا یکی از زنان دیگری است که به اتهام 
برقراری رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده است. 
او می گوید: »سه ماه می شود که در زندان هستم. 
نهایی  فیصله  و  شود  برگزار  محاکمه  تا  منتظرم 
صورت بگیرد، اما تا هنوز برگزار نشده و می گویند 

که دوسیه ام تحت بررسی است.«
سعدیه، عارفه و فریبا تنها سه نمونه  از ده ها زندانی اند 
زندان  در  را  ماه ها  خاصی  جرم  ارتکاب  بدون  که 
طالبان  زندان  مسووالن  کرده اند.  سپری  طالبان 
نمی توانند ماه ها برای زندانیان پرونده شکل دهند 
و آنان را به محاکمه بفرستند. این زنان از نهادهای 
سازمان عفو بین الملل، صلیب سرخ و کمیسیون های 
توجه  آنان  وضعیت  به  که  می خواهند  بشر  حقوق 

کنند. 
بین المللی  معدود  نهاد  چند  تنها  حاضر  حال  در 
زندانیان  دارند.  نظارت  افغانستان  زندان های  بر 
شکایت  زندان ها  در  موجود  وضعیت  از  مرد  و  زن 
دارند و برخورد طالبان را غیرانسانی و غیراخالقی 
توصیف می کنند. از این پیش گزارش های زیادی از 
شکنجه زندانیان توسط افراد طالبان نشر شده است؛ 
افراد در قرن  شکنجه هایی که با شأن و شخصیت 
حاضر سازگار نیست. حضور ده ها زن در یک اتاق، 
حضور کودکان با زندانیان بزرگ سال در محابس و 
زندانیان  دیگر  شکایت های  از  اتاق ها  بودن  نمناک 
است که متهمان و مجرمان را بیشتر از درد زندان 

می آزارد. 
طالبان که مدتی پیش اداره دادستانی کل را ملغا 
اعالم کرده و صالحیت بررسی پرونده های حقوقی و 
جزایی را به محاکم سپرده اند، می گویند که به تأمین 
عدالت پای بند هستند و تالش دارند هرچه زودتر 
قضایای جرمی را بررسی و در مورد آن حکم صادر 
کنند. این گروه تاکنون آمار مشخصی از پرونده های 
مشخص  همچنان  و  نکرده   ارایه  انتظار  حال  در 
زندان های  در  زندانی  تعداد  چه  که  است  نساخته  

کشور زیر اداره این گروه هستند.

8صبح، هرات

ومیت ها تا بی گناهی  از محر
و انتظار درازمدت

وضعیت زنان در زندان های طالبان؛



سه شنبه
شماره 3833

11 دلو 1401
31 جنوری 2023

سال شانزدهم

6

گذرگاه سالنگ به روی 
موترهای مسافربری 

باز شد

این نامه به طور سری از پناه گاه سازمان القاعده در شبه جزیره  عربی 
و احتماالً از یمن در ماه می 2010 ارسال گشته است. به دلیل 

حفظ محرمیت، جلوگیری از افشای نام های ذکر شده و حفظ کانال های 
ارتباطی و در نهایت حفاظت از اسامه بن  الدن، نام هایی که در این 

نامه ذکر شده، مستعار و رمزی است که مترجم این نامه، با تکیه بر 
دانش شخصی و همچنین استعانت از پژوهشگران عربی که در حوزه  

القاعده در حال فعالیت اند، آن ها را رمزگشایی کرده است.

ایمن الظواهری به تاریخ 9 اسد 1401، توسط دو موشک هیل فایر 114، در حالی که از فضای مطبوع و صبح گاهی کابل استنشاق می کرد، در بالکن مهمان خانه ای در 
نزدیکی سرک اول شیرپور کابل مورد هدف قرار گرفت و در این حمله همراهان او و برخی از محافظان این مهمان خانه کشته شدند.

تصویری  ارایه  و  بهتر  درک  برای  نامه  این  مترجم 
واضح تر از روابط سازمانی و ایدیولوژیک گروه طالبان 
با شبکه القاعده، رمزگشایی، نسخه خوانی و ترجمه  
این نامه را آغاز کرد و به نتایج مهمی دست یافت که 

در ذیل به آن اشاره شده است:
در  آن که  بر  عالوه  گروه،  دو  سازمانی  ارتباطات   -
سطوح رهبری فعال بوده، همواره بر دور نگاه داشتن 
رهبران طالبان از هر گونه مذاکره  احتمالی با ایاالت 
متحده  امریکا به طور خاص و به طور عام کشورهای 
عضو ناتو که در ۲۰ سال گذشته در افغانستان حضور 

داشتند، استوار بوده است.
یعنی  القاعده  رهبر  به  را  هشدارهایی  نامه،  این   -
گروه  احتمالی  مذاکره   مورد  در  الدن  اسامه  بن 
افغانستان  به  برگشتن  هدف  به  امریکا  با  طالبان 
برسد  نتیجه  به  مذاکره  این  خواه  است.  داده  ارایه 
به مثابه   القاعده  گروه  برای  مذاکره  نفس  خیر،  یا 
نوشیدن جام زهر تلقی می شده؛ چرا که نیروهای 
و  قدرت  سریر  بر  رسیدن  برای  مسلمان  جهادی 
و  قهری  رویکرد  از  باید  اسالمی،  نظام  تاسیس  یا 
منازعات خشونت آمیز استفاده کنند و تجربه  عراق 
بعد از ۲۰۰۳ را تکرار کنند، نه این که برای تاسیس 
و برپایی نظام اسالمی و یا حتا در موارد حداقلی به 
مانند اشتراک در قدرت و تشریک قدرت سیاسی، با 

امریکا و کشورهای صلیبی به مذاکره بنشینند.

بلکه  مبارزه اند،  حال  در  اسالمی  مقدس  اهداف 
توسط حلقات مزدور و خاین درون گروه طالبان به 
وقوع خواهد پیوست. این گروه نیز با نفی هر گونه 
قدرت  به  رسیدن  در صدد  کافران،  با  مذاکره  قبح 
است. همچنین الظواهری در این نامه به طور تلویحی 
در یکی از سناریوهایی که در مورد افغانستان ارایه 
می دهد، از ایجاد ارتباط با یکی از شاخه های ناراضی 
از مذاکره با امریکا که احتماالً شبکه  حقانی است، 

اشاره می کند.
القاعده  سازمان  پناه گاه  از  سری  به طور  نامه  این 
ماه می  یمن در  از  احتماالً  و  در شبه جزیره  عربی 
۲۰۱۰ ارسال گشته است. به دلیل حفظ محرمیت، 
حفظ  و  ذکر شده  نام های  افشای  از  جلوگیری 
کانال های ارتباطی و در نهایت حفاظت از اسامه بن 
 الدن، نام هایی که در این نامه ذکر شده، مستعار و 
رمزی است که مترجم این نامه، با تکیه بر دانش 
شخصی و همچنین استعانت از پژوهشگران عربی 
را  آن ها  فعالیت اند،  حال  در  القاعده  حوزه   در  که 
رمزگشایی کرده است. به طور مثال شیخ ازمری در 
این نامه که مورد خطاب قرار گرفته ، اسامه بن الدن 
است. ابا محمد در این نامه، منظور ایمن الظواهری 
است. کوشش صورت گرفته است تا نام های رمزی و 

مستعار در پی نوشت توضیح داده شود.
شایان ذکر است که در آخر نامه، به دلیل حساسیت 
محتوای نامه و همچنین مسایل سری، توصیه شده 
که اسامه بن  الدن بعد از خواندن نامه، آن را از بین 
ببرد. اما با توجه به عملیات نیروهای امریکایی در 
محله  ایبت آباد پاکستان و جمع آوری تمامی نامه ها 
اصل  این  بن  الدن  اسامه  القاعده،  سری  اسناد  و 
از مسایل سری را در نظر نگرفته و هیچ  حفاظت 

سندی را از بین نبرده است.

ایمن الظواهری به تاریخ ۹ اسد ۱۴۰۱، توسط دو 
موشک هیل فایر ۱۱۴، در حالی که از فضای مطبوع 
بالکن  در  می کرد،  استنشاق  کابل  صبح گاهی  و 
مهمان خانه ای در نزدیکی سرک اول شیرپور کابل 
همراهان  حمله  این  در  و  گرفت  قرار  هدف  مورد 
کشته  مهمان خانه  این  محافظان  از  برخی  و  او 
شدند. کشته شدن الظواهری در این حمله که در 
مهمان خانه  متعلق به سراج الدین حقانی پنهان شده 
بود، ابهاماتی را در مورد عامل افشای پناه گاه ایمن  
تحلیل های  و  گزارش ها  آورد.  وجود  به  الظواهری 
افشا کننده   گروه  یا  فرد  هویت  مورد  در  متعددی 
است،  شده  منتشر  الظواهری  ایمن  اختفای  مکان 
از  واضح  و  تصویری درست  نتوانسته  هیچ کدام  اما 
این  بتوان سرنخ  به دست دهد. شاید  اصلی  عامل 
حادثه را در تاریخ ۱۶ می ۲۰۱۰ جست وجو کرد. در 
این تاریخ ایمن الظواهری آخرین نامه  خود را قبل 
او ارسال می کند و در  از کشته شدن بن الدن به 
آن هشدارهایی در مورد جناح های مختلف طالبان 
و برنامه های آینده  این جناح ها ارایه می کند و بن 
برحذر  جناح ها  این  با  ارتباط  گونه  هر  از  را  الدن 
نامه  این  به  اخیراً  نیز  ۸صبح  روزنامه   می دارد. 
دسترسی پیدا کرده و محتویات نامه را برای واکاوی 
هر چه بیشتر ارتباطات سازمانی و ایدیولوژیک میان 
القاعده و طالبان ترجمه و رمزگشایی کرده است. او 
در این نامه، برخی از جناح های طالبان را متهم به 
همکاری با صلیبی ها )یعنی امریکا و غرب( کرده و 
در این رابطه راهکارهایی را به اسامه بن الدن برای 

فرونغلتیدن به دام این جناح ها ارایه کرده است.

این نامه دارای چند بخش مهم است که عبارت اند از:
- ادامه  و تقویت ایده و عمل جهاد توسط جوانان 

مسلمانان؛
- مذاکره گروه طالبان با امریکا و ارایه هشدارها در 

صورت توافق امریکا و گروه طالبان؛
- شروط تعامل و همکاری القاعده با ایران؛

- نامه تهدیدآمیز به اوباما و تمرکز بر مساله  فلسطین.

در کنار مسایل ذکر شده، مساله  قابل توجه، تاکید 
عصر  در  هم  آن  دست نوشته،  نامه های  ارسال  بر 
پیش رفت تکنالوژی است. سازمان القاعده به شدت 
سازمان های  توسط  گرفتن  قرار  تعقیب  تحت  از 
تا  می کرد  کوشش  و  بود  برحذر  جهان  جاسوسی 
عالوه بر استفاده از امکانات ابتدایی متعلق به دوران 
ماقبل پیدایش تکنالوژی های ارتباطی، محتاطانه به 
ارسال پیام  خود به دیگر نقاط دنیا و دیگر اعضای 
در  مثال  به طور  بپردازد.  القاعده  جهانی  سازمان  
هنگام ضبط ویدیو های رهنمودی به دیگر رهبران 
القاعده و حتا مردم جهان، همیشه کوشش آن ها بر 
آن بوده تا پرده  سفیدی پشت اسامه  بن الدن آویزان 
باشد تا دیوار محل اختفای وی توسط کارشناسان 
نگیرد.  قرار  کارشناسی  مورد  جهان،  استخباراتی 
اسامه بن الدن در  حتا سالحی که همیشه پشت 
هنگام ضبط تصاویر تبلیغی اش وجود داشت، از نوع 
74U-AKS بوده است؛ سالحی که از دوران جهاد 
از افغانستان تا زمان مرگش با وی بوده است، چرا 
در  نیز  آن، کارشناسان غربی  تغییر  که در صورت 
مورد نوعیت سالح جدید تحقیق می کردند و توانایی 
رصد کردن آن تا فروشنده  اول آن را داشتند. قبل از 
حمله ای که به کشته شدن الزرقاوی انجامیده بود، 
او در ویدیویی با یکی از دست یارانش دیده می شود 
که یک سالح ماشین دار سنگین به دست گرفته و 
مثل رامبو به اطراف شلیک می کرد. این تصویر در 
فضای باز و خارج از پناه گاه ضبط شده بود. همین 
ویدیو فرصت طالیی را به کارشناسان امریکایی داد 
تا مکان اختفای الزرقاوی را کشف و او را ترور کنند.

آموزش های  چندملیتی،  جنگ جویان  حضور   -
منظور  به  طالبان  به  القاعده  نظامی  و  تاکتیکی 
جنگ جویان  از  جدیدی  نسل  شکل گیری  و  ایجاد 
طالبان،  صفوف  میان  در  جهادی  ایدیولوگ های  و 
ایجاد بازی روانی و پیش برد استراتژی فریب برای 
به  امریکا  تشویق  طالبان،  میان  سازمانی  انشعابات 
نه  و  با جناح اصلی طالبان یعنی مال عمر  مذاکره 
تهییج  معتدل،  طالبان  یعنی  طالبان  دیگر خاینان 
طالبان به افزایش تنش با امریکا و شکل دهی یک 
شکاف  ایجاد  نهایت  در  و  امریکا  با  تمام عیار  نبرد 
سازمانی میان طالبان و از بین بردن سلسله مراتب 
سازمانی و نزدیک  تر کردن جنگ جویان رده  میانی 
ایمن  که  است  نکاتی  جمله  از  القاعده،  به  طالبان 
بن  الدن گوش زد  اسامه  به  نامه  این  در  الظواهری 

می کند.
- در مورد مساله  مذاکره طالبان با امریکا، الظواهری 
حامد  پویای  و  احتمالی  نقش  به   ۲۰۱۰ سال  در 
کرزی و حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار 
اشاره می کند و معتقد است که زمینه  این مذاکره  
احتمالی توسط این دو عنصر که از آن ها به عنوان 

خاین یادآوری می کند، فراهم خواهد شد.
- الظواهری معتقد است که اگر قرار باشد مذاکره  
احتمالی میان هر دو طرف برقرار شود، نه از رهگذر 
به  راه رسیدن  انقالبی و مخلصی که در  مجاهدان 

والیت  در  محلی  منابع  پروان:  ۸صبح، 
پس  سالنگ  گذرگاه  که  می گویند  پروان 
روی  به   دوباره  بودن،  بسته  ساعت   ۲۰ از 

ترافیک باز شد.
منابع در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند 
 ۵:۰۰ ساعت  حوالی  از  گذرگاه  این  که 
موترهای  روی  به   دلو،   ۱۰ دوشنبه،  عصر 

مسافربری باز شده است.
به گفته منابع، این گذرگاه هنوزهم به  روی 

موترهای باربری بسته است.
سالنگ  گذرگاه  که  حالی  است  در  این 
حوالی ساعت ۷:۳۰ یک شنب شب، ۹ دلو، به  
دلیل برف باری سنگین توام با توفان شدید 

به  روی رفت وآمد بسته شده بود.
شاهراه سالنگ  یکی از گذرگاه های مهم و 
کوهستانی  کشور است که هرازچندگاهی 
در فصل زمستان به   دلیل برف باری و توفان 

بسته می شود.

چرا ایمن الظواهری در مورد طالبان 
به اسامه بن الدن هشدار داده بود؟
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ذهنیت افراطی و قبیله ای، به زنان به عنوان جنس درجه چندم 
و زیر دست نگاه می کند که تمام صالحیت و امور او به شوهر، 
برادر و دیگر مردهای خانواده  است . رژیم  طالبان با رویکرد و 
ذهنیت  قبیله ای در تالش  است تا اعمال و رفتار   خود را پوشش 
دینی و شرعی  بدهد و برای هر کنش  قومی  ـ زبانی توجیه  
شرعی داشته  باشد.

رژیم  طالبان
از گفتار تا عمل

امان  روزیانفر

گذشته از مبحث پیشینه   تاریخی طالبان و چگونه گی 
نوشتار  این  در  افغانستان،  در  گروه  این  شکل گیری  
تالش  شده  است تا با رویکرد تحلیلی سیاست  داخلی 

آن ها مورد مداقه  قرار بگیرد. 
جیمز   روزنا نظریخ »اتصال دو سطح« در سیاست گذاری 
کشور ها را مطرح می  کند و دو عامل مهم   را در تبیین 
برای  روزنا  می داند.  مهم  کشور ها  خارجی   سیاست 
تبیین و تحلیل سیاست  داخلی و خارجی کشورهای 
توسعه  نیافته و عقب مانده، روی  عوامل ملی و بین  المللی 
تاکید می  کند و در سطح ملی چهار عامل )ذهنیت  
افراد و سیاست مداران، جامعه و فرهنگ سیاسی، نقش 
و منزلت اجتماعی و در آخر نوع نظام سیاسی و عنصر 
را در سیاست گذاری کشورهای  نهادی (  و  ساختاری 
توسعه  نیافته مهم  تلقی کرده بر حسب هر یک از این 
مولفه ها به تجزیه و تحلیل سیاست  کشورها می  پردازد. 
این  خامه عمل کر د و سیاست  داخلی رژیم طالبان را 
مورد واکاوی   قرار داده  است. در عین  حال بعد از به 
قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و با گذشت 
یک و نیم  سال از حاکمیت  آن ها، کشور های   همسایه، 
ضد و نقیض  رفتار های  بزرگ  قدرت های  و  منطقه 
نسبت به این گروه داشته اند که با این رویکرد اکنون 
را  افغانستان  در  طالبان  می توانیم سیاست گذاری  ما 

به  خوبی مورد بررسی قرار دهیم:
۱. عامل فردی: در این سطح منظور روزنا تاثیر نظریات 
شخص حاکم یا سیاست گر بر سیاست داخلی و خارجی  
است. نظریات افراد نخبه، تصمیم گیرنده گان و حاکمان  
رژیم ها  و  دولت ها  هدایت  کننده  و  سمت و سو دهنده 
است. طالبان  از مدارس دینی و با دید گاه رادیکالی سر 
بیرون  آورده اند و به حکومت  داری از عینک شریعت و 
دین نگاه   می کنند. آن ها برای اداره  امور مردم از قرآن 
و سنت اقتباس می کنند و تطبیق شریعت   را از جمله 
»امیر المومنین«  اوامر   از  سرپیچی   می دانند.  واجبات 
را  غیرمطیع  و  می پندارند  کبیره  گناه  را  خود خوانده  
طالبان  رژیم   می  شمارند.  واجب  القتل  یاغی   به عنوان 
با دید گاه رادیکالی به دنیای بیرون می بیند و مساله 
کفر و ایمان را برای مسلمانان مطرح می کند و خود را 

داعیه  دار و حافظ شریعت اسالمی   می خواند.
دارد،  اهمیت   ما  برای  که  مساله ای  روزنا  تحلیل  به 
دین  و  شریعت  از  طالبان  خشک  قرائت  و  برداشت 
است، در حالی  که بسیاری از اعمال و رفتار آن ها مغایر 
و  آموزش   مساله  است.  شریعت   و  دینی  ارزش های 
پرورش  زنان، جابه جایی  افراد کم  سواد و غیر متخصص 
معترضان،  سرکوب  قدرت،  انحصار  روابط ،  براساس 
برخورد های سیلقه ای و از همه  بزرگ تر بی عدالتی با 
شعار دین و شریعت از عواملی اند  که رفتار و ذهنیت 
را  آن ها  عمل کرد  و  می گیرند  به  خوانش  را  طالبان 

حکومت داری زدند. کرزی و احمدزی هر دو آبشخور 
افکار قبیله ای بودند که هرگز به برابری و همبسته گی 
اقوام  افغانستان باور نداشتند. آن ها ریشه های تعصب  
زبانی، قومی و قبیله ای را بیشتر آبیاری کردند و در 
خت خانمان  سوز ملت  افغانستان را تنومند  ساختند. 
اکنون به  برکت آن ها، ملت افغانستان زیر سایه   طالبان 

از نفس افتاده است.
طالبان که میراث  دار دو عامل عقب مانده گی افغانستان 
)افکار قبیله ای و قرائت  خشک  از دین و شریعت ( اند، 
مردم  نیمه جان  پیکر  به  را  آسیب  بیشترین  امروزه 
و  ادارات  از  پارسی  زبان   حذف  می زنند.  افغانستان 
دانشگاه ها و استخدام  افراد غیر مسلکی و  به اصطالح 
این   بارز  نمونه   اکادمیک،  محیط  در  سیاهی خوان 

ذهنیت  است.
رژیم   طالبان ادامه   سلسله حکومت های عبدالرحمان، 
عقده  با  طالبان  است.  خان  حبیب اهلل   و  شجاع  شاه  
 تاریخی نسبت به مردم، سیاست گرها، احزاب  ، حقوق 
این  می نگرند.  عدالت خواه  و  مدنی  جریان های   بشر، 
بد بینی و حقارت ریشه  در فرهنگ و سیاست بومی  
دین  قالب  در  طالبان  اکنون  دارد.  آن ها  قبیله ای  و 
و  فرهنگی  زبانی،  ارزش های  به   تحمیل  شریعت  و 
قبیله ای خود اقدام کرده اند و برای پذیرش آن ها بر 

مردم  فشارهای گوناگون وارد  می کنند.
تفکر،  این  در  اجتماعی:  منزلت   و  نقش   .۳
تصمیم گیرنده گان متنفذان و افراد با رسوخ اجتماع اند. 
طالبان که   برخاسته   از یک تفکر قبیله ای ـ بدوی و 
افغانستان اند،  رادیکال  جریان های  میان  در  قومی 
حل و فصل منازعات را اکثراً از طریق جرگه های قومی  
صورت می دهند  و  کمتر پیوندی به حاکمیت  قانون و 
محاکم دارند. در رژیم  طالبان رویکرد حکومت داری 
رنگ و بوی قومی ، زبانی و سلیقه ای دارد و اکثر مسایل 
ارجاع   ارگان های ذی دخل  به  محاکم  امور  و  قضایی 
به صورت  با تعصب و شکنجه و  بلکه  داده نمی شود، 

اجباری فردی را محکوم می  کنند.
در رژیم طالبان »عدالت  اجتماعی«، حقوق شهروندی، 
برای  که  شهروندی  امتیازات  دیگر  و  زن  حقوق 
اساسی  ترین   از  توسعه  یافته  و  اول  جهان   کشورهای 

مسایل به حساب می  آیند، اهمیت  ندارند.
القاب متفاوت ی چون »بابای ملت، پیشوای سیاسی، 
خدمت گار جامعه، ریش سفید قوم و مشر« در جامعه 
سنتی افغانستان تا کنون فاجعه آفرین و مصیب بار  بوده  
است. در فرهنگ و ارزش های قبیله  ای متنفذ یا بزرگ 
نیز  در سیاست داخلی  بعد  این  قوم همه کاره  است. 
دارا  را  محلی  ارزش  مصداق  عین  و  زنده  خارجی  و 
است.  اگر به بدو پیدایش افغانستان تا  کنون نگریسته  
شود، این  عامل در دولت های مختلف و با رویکرد های 
بوده  ناکام  همیشه  و  شده   عملی    و  تطبیق  متفاوت 

است.

اکنون که طالبان خود را فاتح  و پرچم  دار دین و شریعت  
در  را  رادیکال  روش های  و  می کنند  قلم  داد  اسالم 
حکومت داری انتخاب  کرده اند، احساسات و ارزش های 
حکومت داری  شان  بر  محلی  و  قبیله ای  ـ  فرهنگی 
روش  داخلی،  سیاست  و  رویکرد  در  می کند.  چربی 
استبدادی را در پیش  گرفته اند و در سیاست خارجی 
این  اما  می شوند؛  ظاهر  مختلف  رنگ های  به  نیز 
روش ها نتیجه مطلوب و رضایت  بخش   برای مردم و 
دیگر اقوام   ندارد و حتا حساسیت های  قومی و زبانی را 

بر انگیخته  است.
یک  در  حکومت ها  سیاسی:  رژیم   یا  نظام  نوع   .۴
باز و بسته تقسیم شده اند که  به  تقسیم بندی ساده 
رویکرد های  خارجی  و  داخلی  سیاست  در  کدام  هر 
آشکار  خود را دارد. در نظام های باز، سیاست داخلی 
و خارجی انعکاس دهنده دید گاه ها و تقاضا  های مردم، 
احزاب، نهاد های مدنی و فعالیت های اجتماعی است ؛ 
اما در نظام های بسته  سیاست داخلی و خارجی تابع 
رژیم ها   تصمیم گیرنده گان  و  افراد  قدرت،  دارنده گان 
است. در رژیم های استبدادی و غیر مدنی ، حل و فصل  
 بحران ها و منازعات بر وفق مراد اتاق  فکر  حاکمیت 
صورت می گیرد. از این  رو در این نظام ها فعالیت های 
تامین   زن،  حقوق  بیان،  آزادی  بشر،  حقوق  مدنی، 
عدالت و برابری شهروندی ارزش  ندارد و اداره کننده 
حاکمیت  اعمال  نامشروع  و  مشروع  راه   هر  از  امور 

می کند.
سلطه  پنج  ساله  دوره   تلخ  تجربه   افغانستان  مردم 
طالبان را دارند و بعد از دو دهه دموکراسی نیم جان 
اکنون بار دیگر در فراچنگ این  رژیم افتاده اند. آن ها 
عماًل نمونه  بارز یک نظام توتالیتر و به تعبیر دیگر یک 

رژیم بسته  را تجربه می کنند.
رژیم طالبان از معروف ترین و مستبد ترین  نوع  نظام ها 
عدالت   از  آن  در  که  است  جهان  معاصر   تاریخ  در 
اجتماعی، حقوق  بشر، آزادی بیان، فعالیت های مدنی 
و زیست مسالمت  آمیز اقوام چیزی وجود ندارد. بعد از 
روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، باور اکثریت 
بر این  بود که بعد از گذشت بیست   سال ممکن این 
گروه تغییر مسیر و جهت  داده باشد، اما با گذشت هر 
روز بیشتر ثابت می شود که در بسا  مواقع بنیادگرا تر و 

مستبد تر از گذشته  عمل  می کند.
کوچ  دختران،  روی   به  مکاتب  درب  ماندن  بسته  
خود سرانه  بازداشت  تاجیک ها،  و  هزاره ها  اجباری  
زنانه، حذف  به مردانه و  خبرنگاران، تقسیم  پارک ها 
علیه   وحشتناک  برخورد های   دولتی،  ادارات   از  زنان 
زنان در دانشگاه ها و اجتماع، هزینه های کمر شکن به 
بهانه  عشر و زکات، توقف بیشتر رسانه های تصویری، 
صوتی و چاپی و حذف سیستماتیک  اقوام از ادارات 
به بهانه های مختلف نمونه های بارز بنیادگرایی، رفتار 

قبیله ای و اندیشه بدوی رژیم   طالبان است.

رژیم  می دهند.  قرار  شریعت   و  دین  اساسات  مغایر 
 طالبان در زیر سایه  دین و شریعت، خواست  های قومی 
و قبیله ای خویش را دنبال می کند و اکثر رفتارهای 
اعضای  آن برخاسته از فرهنگ قبیله ای و فضای تنگ 
مدارس دینی  است که در آن محیط پرورش یافته و 

بزرگ  شده اند.
جنس  به عنوان  زنان  به  قبیله ای،  و  افراطی  ذهنیت 
درجه چندم و زیر دست نگاه می کند که تمام صالحیت 
خانواده   مردهای  دیگر  و  برادر  شوهر،  به  او  امور  و 
در  قبیله ای  و ذهنیت   رویکرد  با  رژیم  طالبان  است . 
تالش  است تا اعمال و رفتار   خود را پوشش دینی و 
شرعی  بدهد و برای هر کنش  قومی  ـ زبانی توجیه  
شرعی داشته  باشد.  رفتار ناموزون و نامتناسب رهبری 
طالبان نسبت به زنان، حقوق  بشر، آموزش و پرورش، 
بی  عدالتی،  کم سواد،  و  غیر مسلکی  افراد  جابه جایی 
در  ریشه  دیگران  بد بینی   و  سلیقه ای  برخورد های 

فرهنگ بدوی آن ها  دارد.
به عنوان  افغانستان  و فرهنگ سیاسی : در  ۲. جامعه 
مردمان  و  مذاهب  زبان،  اقوام،  تفاوت ها،  سرزمین 
و  دولت داری  حال  عین   در  دارند.  زیست  مختلف  
به رسم های  این آب و خاک  چگونه  گی سیاست در 
ناپسند و غیر مدنی اش صورت  گرفته  است. افغانستان 
به سابقه طوالنی سیاست و دولت داری ناپسند و یکی 
از کشورهای منازعه  خیز معروف  است. در تاریخ معاصر 
مدنی   و  دموکراتیک  از  روش های  کمتر  کشور  این  
در حکومت  داری استفاده  شده است. گرفتن زعامت  
با  بزرگ  قدرت های  از طریق  اکثراً  قدرت  و  سیاسی 
نصب  مهره ها، خانه جنگی، کودتا، کور کردن و ترور به 
روش استبدادی صورت گرفته  است. فرهنگ سیاسی 
افغانستان که بیشتر با موارد فوق گره خورده  است، 
رفتار  در  بن بست  و  کور  گره   به عنوان  را  آن  روزنا 
سیاست  داخلی و خارجی   کشوهای جهان سوم قلم داد 

می کند و دولت ها را متاثر از آن می داند. 
زعامت  که  جمهوریت  پسین  دهه  دو  در  افغانستان 
عهده  دار  احمدزی  غنی  اشرف  و  حامد  کرزی  را  آن 
بودند، با سرازیر شدن میلیاردها دالر نتوانست به عنوان 
یک کشور در حال توسعه  راه بپیماید و گام  بردارد، 
در حالی  که با همین  مقدار پول اروپای به خاکستر 
امروزی  اروپای  به  از جنگ  دوم  جهانی  بعد  نشسته 
مبدل  گشته است. اروپا اکنون خود از کمک کننده گان 
بزرگ افغانستان در دو دهه اخیر بوده است. هرچند 
عقب مانده گی  و  توسعه  نیافته گی  در  مختلف  عوامل 
اما می توان  افغانستان در دو دهه پسین نقش  دارد، 
عامل  یک  را  بدوی  ذهنیت   و  بد  سیاسی  فرهنگ 
با  دو  هر  غنی  اشرف  و  کرزی  حامد   برشمرد.  مهم 
ذهنیت قبیله ای بزرگ  شده اند و زیر سایه  جمهوریت 
دولت  داری،  به  را  آسیب  بیشترین   مردم ساالری  و 
بخش های  دیگر  و  ارتش   تشکیالت  نهاد  سازی، 
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گفت وگوی بلینکن با السیسی در مورد روابط راهبردی امریکا و مصر
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، در سفرش به مصر با عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور این کشور در مورد روابط 

راهبردی واشنگتن و قاهره گفت وگو کرده است.
وزیر امور خارجه امریکا روز دوشنبه، ۳۰ جنوری، در توییتی از دیدارش با رییس جمهور مصر خبر داده است.

بلینکن گفته که در این دیدار در مورد نقش مهم مصر در ثبات منطقه ای، همکاری دوجانبه و اهمیت پیشرفت در زمینه حقوق  
بشر نیز گفت وگو شده است. وزیر امور خارجه امریکا روز یک شنبه در سفری عازم قاهره، پایتخت مصر، شد.

گفتنی  است که روابط امریکا و مصر پس از به قدرت  رسیدن عبدالفتاح السیسی رو  به بهبود است.

8am.media

سفر شش روزه توماس ویست تاکید امریکا و اسراییل بر عدم دست یابی ایران به سالح هسته ای
به پاکستان، آلمان و سویس

دیدار زرداری و الوروف؛ 
دو طرف در مورد افغانستان 

گفت وگو کردند
حمله انتحاری در پاکستان؛ 

۲۸ تن جان باخته و ۱۵۰ تن زخمی شده اند

هوای سرد در نورستان جان سه کودک را گرفت

که حمله  کرده  اعالم  پاکستان  طالبان  تحریک 
انتحاری امروز در یک مسجد در شهر پشاور از 

سوی این گروه انجام شده است.
تحریک طالبان پاکستانی، تی تی پی، روز دوشنبه، 
۳۰ جنوری، گفته است که این حمله را در پاسخ 
به کشته شدن خالد خراسانی، فرمانده این گروه، 

انجام داده است.
گفتنی است که این حمله حوالی ساعت ۱:۴۰ 

پس از چاشت امروز در یک مسجد رخ داد.
بربنیاد آخرین گزارش خبرگزاری رویترز، دراثر 
این حمله انتحاری ۳۲ تن کشته شده و دست کم 

۱۴۷ تن دیگر زخم برداشته اند.
شمار  که  گفته اند  پاکستان  امنیتی  مقام های 
زیادی از قربانیان کسانی بوده اند که برای ادای 

نماز ظهر به مسجد رفته بودند.

با  دیدار  از  پس  امریکا،  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
نشست  یک  در  اسرائیل،  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
اتمی دست  نباید به سالح  ایران  خبری تاکید کرد که 

پیدا کند.
بلینکن روز دوشنبه، ۳۰ جنوری، در بدو ورود به اسرائیل 

گفت که باید جلو فعالیت های ایران در منطقه و دیگر 
نقاط جهان گرفته شود.

نخست وزیر اسرائیل نیز در این مورد گفت: »کشورش از 
هرچه در توان دارد برای جلوگیری از دست یابی ایران به 

سالح هسته ای استفاده خواهد کرد.«

۸صبح، کابل: حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه 
کشورش  که  گفته  قطری اش  همتای  با  دیدار  در  ایران، 
آماده است تا امکانات لوجستیکی مورد نیاز برای ارتقای 
دانش و بازگشایی مکاتب و دانشگاه های افغانستان به روی 

دختران را فراهم کند.
خبرگزاری ایرنا روز یک شنبه، ۹ دلو، گزارش داده که وزیر 
امور خارجه ایران در دیدار با همتای قطری اش در مورد 

تحوالت اخیر اوکراین و افغانستان گفت وگو کرده است.
زنان  آموزشی  ممنوعیت های  دیدار  این  در  عبداللهیان 

بربنیاد گزارش ها، حمله انتحاری در یک مسجد در شهر 
پشاور پاکستان، جان ۲۸ تن را گرفته و ۱۵۰ تن دیگر را 

زخمی کرده است.
جیو نیوز آخرین آمار قربانیان حمله انتحاری پس از چاشت 

روز دوشنبه، ۳۰ جنوری، در پاکستان را نشر کرده است.
گفته می شود که شماری از قربانیان این حادثه را نیروهای 

امنیتی پاکستان تشکیل می دهند.
محمد عاصم، سخنگوی شفاخانه »لیدی ریدینگ« در شهر 
پشاور نیز به رویترز گفته که تا کنون دست کم ۹۰ زخمی 

از محل حادثه به این شفاخانه انتقال داده شده است.
به گفته او، حالت صحی شماری از زخمیان وخیم است.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، ضمن محکوم کردن 
این حمله افزوده است که »عامالن این حادثه هیچ ربطی 

به اسالم« ندارند.
دقیقه   ۱:۴۰ ساعت  حوالی  انفجار  این  که  است  گفتنی 

نورستان  والیت  در  محلی  منابع  نورستان:  ۸صبح، 
می گویند که سه کودک به دلیل سردی هوا در ولسوالی 

دوآب این والیت جان باخته اند.
منابع روز دوشنبه، ۱۰ دلو، به روزنامه ۸صبح می گویند که 
این کودکان روز یک شنبه، ۹ دلو، هنگامی جان باختند که 

حیوانات شان را به چراندن برده بودند.
مقام های محلی طالبان در نورستان تا کنون در مورد جان 

باختن این کودکان چیزی نگفته اند.
امور  در  دولت  وزارت  این  از  پیش  است  حالی  در  این 

همچنان نتانیاهو و بلینکن اعالم کردند که برای افزایش 
و  اسرائیل  میان  صلح«  دایره  »گسترش  برای  تالش ها 

سایر کشورهای عربی گفت وگو کرده اند.
بلینکن افزود: »تعهد ما به امنیت اسرائیل محکم است و 
هرگز آن را رها نخواهیم کرد. یکی از موثرترین راه ها برای 

ایجاد امنیت اسرائیل، گسترش توافق ابراهیمی است.«
دو  راه حل  به  دست یابی  به  متعهد  »بایدن  افزود:  او 
کشوری میان اسرائیل و فلسطین است و تدابیر الزم برای 
جلوگیری از تشدید تنش میان دو طرف باید اتخاذ شود.«

بلینکن قرار است در ادامه سفر سه روزه اش به خاورمیانه، 
روز سه شنبه در رام اهلل با محمود عباس، رییس تشکیالت 

خودگردان فلسطینی ها، دیدار و گفت وگو کند.
آنتونی بلینکن، پس از جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید و ویلیام برنز، رییس سازمان سیا، سومین مقام 
اسرائیل  به  اخیر  روز  امریکایی است که طی ۱۰  ارشد 

سفر می کند.

از سوی طالبان را با آموزه های اسالم در تضاد دانسته و 
و  مکاتب  بازگشایی  به  برای کمک  آماده گی کشورش  از 

دانشگاه ها در افغانستان به روی زنان سخن گفته است.
وزیر امور خارجه ایران پیش از این نیز ممنوعیت تحصیل 
اسالم  اصول  با  تضاد  در  را  افغانستان  در  زنان  آموزش  و 

خوانده بود.
این در حالی  است که طالبان به تازه گی با ارسال مکتوبی 
به دانشگاه ها و موسسات تحصیلی خصوصی ورود زنان و 

دختران را به آزمون کانکور این نهاد ها منع کرده اند.

پس از چاشت امروز در یکی از مسجدهای شهر پشاور در 
شمال غربی پاکستان رخ داده است.

این حمله در حالی رخ می دهد که محمدتقی عثمانی، از 
عالمان دینی برجسته در پاکستان، اخیراً جنگ با دولت 

این کشور را از نظر اسالم ناجایز دانسته است.
نگرفته  برعهده  گروهی  را  حمله  این  مسوولیت  تاکنون 

است.

رسیده گی به حوادث زیر اداره طالبان اعالم کرده بود که 
در سال جاری ۱۶۶ تن دراثر سرما و گازگرفته گی در ۲۴ 

والیت کشور جان های خود را از دست داده اند.

در همین حال، باشنده گان محلی نورستان می گویند که 
امسال بارش برف بیشتر و سردی هوا بی سابقه است.

آنان می افزایند که سرمای شدید امسال مشکالت شدیدی 
را برای  آن ها ایجاد کرده است و طالبان هیچ گامی برای 

حل مشکالت مردم برنداشته اند.

۸صبح، کابل: توماس ویست، نماینده ویژه وزارت 
آغاز سفر  از  افغانستان،  برای صلح  امریکا  خارجه 
خبر  سویس  و  آلمان  پاکستان،  به  شش روزه اش 

داده است.
صلح  برای  امریکا  خارجه  وزارت  ویژه  نماینده 
رشته  در  دلو،   ۱۰ دوشنبه،  روز  صبح  افغانستان 
این سفر ۲۹ جنوری  توییت هایی گفته است که 

آغاز شده و تا ۴ فبروری ادامه خواهد داشت.
افغان ها  شرکا،  با  »می خواهم  است:  گفته  ویست 
چالش های  مورد  در  بشردوستانه  سازمان های  و 
با  افغانستان  از مردم  فوق العاده ای که در حمایت 

آن ها روبه رو هستیم، مشورت کنم.«
این سفر مسیر  در  دارد  انتظار  که  است  گفته  او 
به  افغان  دختران  و  زنان  دسترسی  برای  واحدی 
کمک های حیاتی و حقوق  اساسی شان ایجاد شود.

فرمان منع  از صدور  این در حالی  است که پس 
کار زنان در موسسات غیردولتی از سوی طالبان، 
کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان 

با چالش های جدی روبه رو شده است.

خارجه  وزیران  گزارش ها،  بربنیاد  کابل:  ۸صبح، 
پاکستان و روسیه در مورد اوضاع افغانستان باهم 

گفت وگو کرده اند.
بالول  که  داده اند  گزارش  پاکستانی  رسانه های 
صبح  کشور،  این  خارجه  امور  وزیر  زرداری،  بوتو 
روز دوشنبه، ۱۰ دلو، در سفر رسمی به روسیه با 
دیدار  روسیه،  خارجه  امور  وزیر  الوروف،  سرگئی 

کرده است.
همتای  به  الوروف  آقای  گزارش ها،  براساس 
پاکستانی اش گفته است که پاکستان و روسیه به 
افغانستان   تالش های خود برای برقراری صلح در 

ادامه خواهند داد.
الوروف همچان افزوده است که طالبان پس از به 
یک  که  بودند  شده  متعهد  قدرت،  گرفتن  دست 
دولت فراگیر تشکیل دهند و اکنون جامعه جهانی 

نیز منتظر انجام این کار است.
به گفته الوروف، رژیم به رسمیت شناخته نشده 
طالبان مانعی برای گفت وگوی همه جانبه مسکو با 

این گروه نمی شود.
که  است  گفته  نیز  زرداری  آقای  دیدار  این  در 
پاکستان با کمبود انرژی مواجه است و مسکو باید 

در این زمینه با اسالم آباد همکاری داشته باشد.
وزیر  سفر  گزارش ها،  براساس  که  است  گفتنی 
خارجه پاکستان به مسکو به دعوت رسمی سرگئی 

الوروف انجام شده است.

تحریک طالبان پاکستان 
مسوولیت حمله انتحاری 
در پشاور را برعهده گرفت

عبداللهیان: آماده کمک لوجستیکی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران افغان هستیم


