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رییس سی آی ای: 
کشتن ظواهری 

نشان دهنده توان مندی 
امریکا است

۸صبح، کابل: رییس سازمان اطالعات مرکزی 
ایاالت متحده امریکا گفته است که کشتن ایمن  
نشان دهنده  القاعده،  شبکه  رهبر  الظواهری، 
توان مندی امریکا در امر مبارزه با تروریسم است.

نشست  در  دلو،   ۱۳ پنج شنبه،  روز  برنز،  ویلیام 
به  اشاره  با  تاون،  جورج   دیپلماسی  دانشکده 
موفقیت های امریکا علیه القاعده افزوده که داعش 
تروریستی  بزرگ  چالش  یک  به عنوان  همچنان 

باقی مانده است.
افزایش  با  که  است  کرده  خاطرنشان  نام برده 
کشورهای  همکاری  با  امریکا  داعش،  خطرات 
بر  آن ها  توان مندی  بر  سرمایه گذاری  و  دیگر 

مبارزه با تروریسم تمرکز خواهد کرد.
به گفته وی، توانایی مبارزه با تروریسم امریکا و 
کشورهای همکارش نسبت به ۲۰ سال گذشته 

افزایش یافته است.
سال های  در  امریکا  که  است  کرده  اضافه  برنز 
گذشته موفقیت های بزرگی در مبارزه با داعش 
در عراق و سوریه داشته، اما تهدیدهای تروریستی 

از بین نرفته است.
گفتنی است که رهبر شبکه القاعده به تاریخ ۱ 
حمله  یک  دراثر  میالدی،  گذشته  سال  آگست 
هوایی امریکا در منطقه شیرپور شهر کابل کشته 

شد.

در  امریکا  ویژه  بازرس  اداره  کابل:  ۸صبح، 
است  گفته  )سیگار(  افغانستان  بازسازی  امور 
که کمک های امریکا به افغانستان، چه ماهیت 
دیگر،  نوع  از  چه  و  باشد  داشته  بشردوستانه 
مشروعیت  طالبان  به  ناخواسته  است  ممکن 

دهد.
گزارشی  نشر  با  دلو،   ۱۴ جمعه،  روز  سیگار 
سال  آگست  ماه  از  امریکا  که  است  نگاشته 
۲۰۲۱ تاکنون هشت میلیارد دالر به افغانستان 

کمک کرده است.
عمل کردهای  که  است  کرده  اضافه  اداره  این 
و  می شود  ظالمانه تر  روزبه روز  طالبان 
قانون گذاران باید در نظر داشته باشند که این 
ناخواسته، چه در سطح  است  کمک ها ممکن 
بین المللی و چه داخلی، به طالبان مشروعیت 

بدهد.

نماینده  نیکالسون،  توماس  کابل:  ۸صبح، 
ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در سفرش 
به پاکستان گفته است که کشورهای اروپایی 
گزینه به رسمیت شناختن طالبان را روی میز 

ندارند.
او روز پنج شنبه، ۱۳ دلو، در رشته توییت هایی 
از سفر سه روزه اش به پاکستان و گفت وگوها 
با مقام های سیاسی و نظامی پاکستان در مورد 

افغانستان خبر داده است.
ما  که  حالی  »در  است:  افزوده  نیکالسون 
به  کنیم،  منزوی  را  افغانستان  نمی خواهیم 

به گفته سیگار، حذف زنان از زنده گی عمومی 
توسط طالبان، به صورت قابل مالحظه ای مانع 
جلوگیری از ارایه کمک های بشردوستانه شده 

است.
سیگار در گزارشش همچنان نوشته است، در 
به  افغانستان  در  تن  میلیون   ۲۸.۳ حالی که 
کمک های غذایی بین المللی وابسته هستند، اما 
به گفته سازمان ملل، هیچ تضمینی وجود ندارد 

میز  روی  را  طالبان  رژیم  شناختن  رسمیت 
و  منطقه  همکاری  ادامه  لزوم  بر  ما  نداریم. 
افغانستان  مردم  نفع  به  بین المللی  جامعه  

توافق کردیم.«
او در این سفرش بر نیاز تشکیل دولت فراگیر و 
حمایت از حقوق زنان و  کودکان در افغانستان 
ممنوعیت های  که  است  گفته  و  کرده  تأکید 
طالبان در بدترین زمان ممکن به افغان های 

نیازمند ضربه می زند.
در همین حال، نیکالسون حمله انتحاری بر 
مسجدی در پشاور را یادآوری تهدید تروریسم 

در افغانستان و همسایه گان این کشور خوانده 
و افزوده است که در مورد چالش های امنیتی 
با نظامیان پاکستانی دیدار و گفت وگو کرده 

است.
نماینده  اظهارات  این  مورد  در  طالبان  گروه 
نگفته  چیزی  افغانستان  برای  اروپا  اتحادیه 

است.
گفتنی است که یک ونیم سال از تسلط طالبان 
بر افغانستان می گذرد، اما تا کنون این گروه از 
سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده 

است.

که چه میزان از کمک ها به نیازمندان می رسد.
است که ضمانتی وجود  کرده  نهاد عالوه  این 
ندارد که ارایه یا توقف این کمک ها بتواند در 

رفتار طالبان تغییری ایجاد کند.
به  توجه  »با  است:  آمده  گزارش  این  در 
سوال  این  زنان،  از  طالبان  رژیم  سوءاستفاده 
مهم را پیش  روی سیاست گذاران می گذارد که 
به کمک های خود  می تواند  متحده  ایاالت  آیا 
به افغانستان بدون منفعت یا حمایت از طالبان 

ادامه دهد؟«
دالر  میلیاردها  که  است  آمده  گزارش  این  در 
کمک بین المللی تا حدی مفید بوده و تا جایی 
 ۲۰۲۲ سال  در  گسترده  قحطی  از  توانسته 

جلوگیری کند.
این در حالی است که اداره بازرس ویژه امریکا 
برای بازسازی افغانستان پیش از این نیز گفته 
بود که نظارت موثر از کمک های انجام شده به 

افغانستان ضروری است.
گفتنی است که پس از فرمان رهبری طالبان 
مبنی بر تعلیق کار زنان در موسسه های داخلی 
و خارجی، نهادهای کمک رسان همواره از قطع 

کمک ها هشدار داده اند.

سیگار:  
کمک های امریکا به افغانستان ممکن است 

ناخواسته به طالبان مشروعیت دهد

اتحادیه اروپا: گزینه به رسمیت شناختن طالبان روی میز نیست
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در جریان زمستان 
امسال روند برق رسانی 

شرکت برشنا برای 
مشتریانش به گونه 
بی پیشینه ای دچار 

سکته گی بوده است. 
کاهش انرژی برق 
وارداتی به کشور، 

زنده گی روزمره بیشتر 
شهروندان در پایتخت 

و والیت ها را به 
چالش کشیده است. 
پرچاوی های دوام دار 

برق سبب شده که افراد 
زیادی از شنیدن خبرها، 

تعقیب برنامه های 
تفریحی، چارج کردن 

موبایل، دسترسی...

اسالم گرا های جهان متحد می شوند  3

از  باشنده گان لوگر به استفاده 
اریکین روی آورده اند

کمبود انرژی و نیاز به روشنی؛

چگونه انتشار خاطرات مایک 
پمپیو خشم مقام های پیشین 
افغانستان را برانگیخته است؟

جامعه دینی و جنسیت گرایی 
خیرخواهانه 

بیانیه القاعده در باره طالبان؛

یک هزار تن کشته و بیش 
از ۱۵۰۰ تن زخمی شد ند

3۰ حمله انتحاری طالبان در دوونیم سال؛ 



 

را  این  شد.  داده  تسلیم  طالبان  به  افغانستان  دولت 
امضا   ۲۰۲۰ سال  اوایل  در  دوحه  توافق نامه  وقتی 
بازار می گفتند و پیش از آن که در  شد، مردم کوچه و 
بغل کشی  با  گروه  آن  آگست ۲۰۲۱  و  ماه های جوالی 
و تشویق و بدون رویارویی جدی تمام کشور را تسخیر 
یا زود شاهد حکومت  کنند، مردم می دانستند که دیر 
طالبانی خواهند بود. ماه ها قبل از آمدن طالبان کسانی 
و  بودند  کرده  آغاز  را  پاسپورت گیری  و  کوچ کشی 
دیگران با خریدن پیراهن تنبان، ریش گذاشتن و تغییر 
می گرفتند.  آماده گی  سخت  دوران  یک  برای  ظواهر 
جمهوری  متنفذان  و  سران  معامله گری های  واقع  در 
بسیار آشکارتر از آن بود که نیاز به جست وجوی اسناد 
استخباراتی و ورق  زدن فایل های بانکی باشد. در جریان 
بود.  شده  ردوبدل  شک  بدون  پول هایی  تسلیم دهی، 
آن هایی که به سمت اسالم آباد قطار شده رفتند، آنانی 
اوزبیکستان رفتند و آن عده ای  که طیاره سوار شده به 
که در کابل نشسته بودند، همه در این دادوگرفت سهم 
داشته اند. تنها بندل دالر نبوده، وعده و تعهداتی فراتر از 
آن در کار بوده است. کسانی بسیار و کسانی کم پول و 
وعده نصیب شده بودند. تقریباً همه آنانی که در ساختن 
اداره سالم و نظام پایدار ناکام شده بودند، پایان آن مرحله 
بازی را یک فرصت می دیدند و آرزو داشتند به حمایت 
افغانستان  سیاست  مهره های  جهانی،  جامعه  و  امریکا 

دوباره چیده شوند.
حد  در  جمهوریت  دوران  مقام های  و  مسووالن  تقصیر 
فراتر  بسیار  بلکه  نیست،  دالر  میلیون  دریافت چندصد 
از آن، باید با هزینه انسانی، مالی و تاریخی ضیاع بیست 
سال فرصت محاسبه اش کرد. باندبازی، اتکای بیش ازحد 
به  بی اعتمادی  خارجی،  شبکه ای  روابط  و  حمایت  به 
مردم، دزدیدن آرا و تخریب ارزش های دموکراتیک در 
کشاندن کشور به لبه پرتگاه نقش تعیین کننده داشتند. 
بسیاری از مقام ها، در آن سال ها منابع محدود دولتی را 
که در اختیار داشتند، صرف امیال و رقابت های شخصی 
و  سرک  و  مکتب  بودجه  از  و  می کردند  خود  تیمی  و 
خانه،  مافیایی خود  و شبکه  برای خود  دزدیده  صحت 
موتر و امتیاز فراهم می کردند. در نتیجه همین خیانت ها، 
تعداد معدودی از غارت گران چنان غرق امکانات و دارایی 
می ساختند،  فرعونی  گورهای  و  قصرها  که  بودند  شده 
ساعت ها و دریشی ها و نکتایی هایی می خریدند که گاه 
یک ست آن پوشاک های لوکس بیشتر از بودجه ساالنه 
یک خانواده متوسط قیمت داشت و با پول تزیینات و 
آباد  را  تشریفات شخصی برخی مقام ها می شد قریه ای 

کرد.
رهبران جمهوری اسالمی در پایان کار چه از قطری ها یا 
امریکایی ها پول گرفته باشند و چه نگرفته نباشند، نقش 
دولت  سقوط  در  آنان  امتیازطلبی  و  معامله گری  خوی 
انکارشدنی نیست. در روزهایی که توافق نامه دوحه امضا 
می شد و زمانی که ترس برگشت طالبان تمام جامعه را 
فراگرفته بود، مسووالن مشغول جست وجوی »فرصت« 
برای شکار و یافتن راهی برای نزدیکی با طالبان بودند. 
آنان به  جای کمک به تقویت صفوف سربازان و تشویق 
مردم به ایستاده گی علیه طالبان، مشغول چانه زنی برای 
جایگاه خود در »حکومت همه شمول« موهوم بودند. حتا 
مدعی  کالن های  از  خیلی  ذهن  بر  توهم  آن  امروز،  تا 
قدرت در نظام جمهوری حاکم است و آنان چشم به راه 

برگشت مذاکرات دوحه »به مسیر اصلی« اند.
اشرف غنی و تیمش که پیش کامره ها و روی صحنه تا 
آخرین روزها ژست مبارزان نترس می گرفتند، در پشت 
صحنه مشغول سهم خواهی و امتیازطلبی بودند. در رفتار 
اشرف غنی بعد از سقوط دولت جمهوری اسالمی، نیز 
می توان نشانه هایی از آماده گی او برای معامله را دید. او 
در امارات ظاهراً مدت طوالنی منتظر تشکیل »امارتی« 
بود که برای کسانی چون او جای داشته باشد. او استایل 
ریشش را تغییر داد تا طالب خوش کن شود، بارها طالبان 
را نصیحت کرد تا اصالح شوند و زمانی یادآوری کرده 
بود که اگر فرصت یابد، در جلب سرمایه گذاری و تقویت 

روابط خارجی یاری خواهد رساند.

معامله گری رهبران 
جمهوری در سقوط 

نقش داشت
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۸صبح، کابل: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
نیازمند  از خانواده های  نقل  به  پناهنده گان  امور  در 
در افغانستان گزارش داده که گرسنه گی سبب شده 

تا آن ها برخی  وعده های غذایی شان را حذف کنند.
گزارشی  در  دلو،   ۱۳ پنج شنبه،  روز  یوان اچ سی آر 
وضعیت زنده گی خانواده های نادار و متاثر از جنگ و 
ناامنی غذایی را در والیت سردسیر بامیان به تصویر 

کشیده است.
بربنیاد روایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
در امور پناهنده گان، نیک بخت ۳۰ ساله، مادر شش 
زنده گی  بامیان  والیت  سرخقل  روستای  در  فرزند، 
می کند و به دلیل مریضی پدر شوهرش به وام های 
کمرشکن گرفتار شده  است، در حالی که شوهرش 

یک کارگر معمولی است.
نیک بخت گفته است: “گاهی غذا می خوریم و گاهی 
گرسنه می مانیم. مجبوریم وعده های غذایی خود را 
جمع  را  حیوانی  کود  دخترانم  اکنون  کنیم.  حذف 

می کنند تا در اجاق بسوزانیم و گرم  شویم.”
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 

۸صبح، کابل: در پی اظهارات جنجال برانگیز منیر اکرم، 
نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل متحد که منع 
آموزش زنان را متاثر از فرهنگ پشتون ها دانسته بود و 
واکنش های تندی را نیز در پی داشت، آقای اکرم در مورد 

گفته هایش توضیح داده است.
روزنامه پاکستانی دان روز جمعه، ۱۴ دلو، به نقل از منیر 
اکرم گزارش داده که از اظهاراتش برداشت نادرست شده 

است.
نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل متحد گفته است: 
»از اظهاراتم متاسفم که اشتباه فهمیده شده یا احساسات 
به  بی احترامی  هیچ  است.  کرده  جریحه دار  را  کسی 

وزارت  نشرات  رییس  حماد،  عبدالحق   کابل:  ۸صبح، 
اطالعات و فرهنگ طالبان، اسماعیل مشعل را به اقدامات 

تحریک آمیز در برابر این گروه متهم کرده است.
طالبان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشرات  رییس 
پنج شنبه شب، ۱۳ دلو، در رشته توییتی، بازداشت مشعل، 

از فعاالن آموزش و پرورش را تایید کرده است.
حماد گفته که مشعل خبرنگاران زیادی را دعوت و به 

روی جاده ازدحام ایجاد کرده بود.
وی افزوده که مشعل از سوی جنگ جویان طالب برای 

تحقیق بازداشت شده است.
عبدالحق  حماد تاکید کرده که با مشعل رفتار محترمانه ای 

صورت گرفته است.

ویژه  گزارشگر  بنت،  ریچارد  کابل:  ۸صبح، 
حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، 
گفته  مشعل  اسماعیل  بازداشت  به  واکنش  در 
که هدف قرار دادن و سرکوب فعالیت های مدنی 
غیرقابل قبول و در مغایر با تعهدات بین المللی 

است.
بنت روز جمعه، ۱۴ دلو، با نشر رشته توییت هایی 
از طالبان خواسته که اسماعیل مشعل را به گونه 

فوری آزاد کنند.
او خاطرنشان کرده است که آموزش برای همه 
بدون تبعیض یک امتیاز نیست، بلکه یک حق 
است و مردم تعهداتی برای حمایت و ترویج این 

حق دارند.
گذشته  روز  طالبان  که  است  حالی  در  این 
در  تحریک آمیز  اقدامات  به  را  اسماعیل مشعل 
برابر این گروه متهم کرده و او را بازداشت کردند.

مشعل از معترضان منع آموزش و تحصیل زنان 
در کشور بود که اخیراً با دست کشیدن از تدریس 
در دانشگاه، کارزار توزیع کتاب برای جوانان را در 

جاده های شهر کابل به  راه انداخته بود.

بین المللی صلیب سرخ  کمیته  ۸صبح، کابل: 
افغانستان جان  در  بسیار سرد  گفته که هوای 

میلیون ها تن را با خطر مواجه کرده است.
پنج شنبه،  روز  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته 
نوار تصویری هشدار داده  با نشر یک  ۱۴ دلو، 
به  اوضاع،  وخامت  از  جلوگیری  برای  که  است 

کمک های بیشتر بشردوستانه نیاز است.
مردم  از  بسیاری  که  می افزاید  سرخ  صلیب 
کردن  گرم  توانایی  اقتصادی  مشکالت  به دلیل 

خانه های شان را ندارند.
آمار  آخرین  براساس  که  است  حالی  در  این 
حوادث  به  رسیده  گی  امور  در  دولت  وزارت 
و  اثر سردی هوا  از  تن  طالبان، دست کم ۱۶۶ 

گازگرفته گی جان های شان را از دست داده اند.

اداره  زیر  استندرد  ملی  اداره  کابل:  ۸صبح، 
سوی  از  که  تیل  تانکر   ۲۴ می گوید،  طالبان 
ایران  به   را  تشخیص شده  بی کیفیت  نهاد  این 

برگردانده اند.
اداره ملی استندرد طالبان روز جمعه، ۱۴ دلو، 
از مسترد کردن تانکرهای تیل وارداتی ایران در 

مرز اسالم  قلعه هرات خبر داده است.
این اداره گفته است که نفت وارداتی ایران در 
نتیجه آزمایش البراتواری، کیفیت پایین را نشان 

می داد.
به  که  داده اند  هشدار  طالبان  حال،  همین  در 
نفتی  مواد  کردن  وارد  اجازه  واردکننده گان 

بی کیفیت را نمی دهند.
نفتی  مواد  طالبان  که  است  بار  سومین   این 
بی کیفیت را به ایران مسترد می کنند. پیش از 
این نیز حدود ۲۰ تانکر تیل بی کیفیت ایران به 

آن کشور مسترد شده بود.

پناهنده گان گفته است که نیک بخت و خانواده های 
دیگر اخیرا از کمک های نقدی بشردوستانه این نهاد 

مستفید شده اند.
این نهاد پیش بینی کرده است که ۲۸.۳ میلیون تن 
)حدود دو سوم جمعیت افغانستان( در سال ۲۰۲۳ به 

کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
به باور این نهاد شش میلیون تن از این تعداد به طور 

خطرناکی به قحطی نزدیک شده اند.
سازمان ملل متحد اعالم کرده که سقوط اقتصاد آزاد 
و افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان خانواده های 
نیازمند را تحت تاثیر جدی قرار داده که ناگزیر به 
گرفتن وام از همسایه ها شده اند . این نهاد  هشدار داده 
است که با اندکی تشدید وضعیت، آنان در بدهی های 

عمیق فرو خواهند رفت.
این در حالی  است که در هفته جاری بانک جهانی در 
گزارشی گفته بود که طالبان در حفظ ارزش افغانی، 
کنترل قیمت های مواد غذایی و گرد آوری عواید در 
با  سال ۲۰۲۲ موفقیت هایی داشته اند؛ گزارشی که 

واکنش  تند و منفی شهروندان کشور روبه رو شد.

فرهنگ پشتون ها که بسیار مترقی و سزاوار احترام کامل 
در سراسر جهان است، وجود نداشت.«

منیر اکرم در ادامه گفته که منظور او به چشم انداز عجیب 
یک اقلیت قومی است که منجر به محدودیت برای زنان 

شده است.
آقای اکرم دو روز پیش در یک نشست توجیهی سازمان 
دولت  سوی  از  که  »محدودیت هایی  گفت:  متحد  ملل 
از  بلکه  دین،  از  نه  است،  شده  اعمال  ]طالبان[  موقت 
دیدگاه خاص فرهنگ پشتون ها سرچشمه  می گیرد که 

باید زنان را در خانه نگه دارند.«
برخی  تند  واکنش  با  پاکستانی  دیپلومات  این  اظهارات 
پاکستان  و  افغانستان  در  پشتون  سیاسی  چهره های  از 

روبه رو شد.
خیبرپختونخوای  پیشین  سناتور  ختک،  افراسیاب 
دانسته  پشتون ها  به  توهین  را  اظهارات  این  پاکستان، 
پرسشی را از آقای اکرم مطرح کرد و گفت: »آیا پاکستان 

اکنون نماینده طالبان است؟«
در  افغانستان  دفاع  وزارت  معاون  میاخیل،  شاه محمود 
قومی«  کارت  با  بازی  »به  را  اکرم  نیز  پیشین  حکومت 

متهم کرده و گفته که »شرم آور« است.
گفتنی  است که ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان افغان 
از سوی طالبان پیش از این نیز توسط مراجع معتبر دینی 

مردود دانسته شده است.

این مقام طالبان به نقل از مشعل نوشته که او اقدامات 
تحریک آمیزش را در برابر این گروه پذیرفته است.

مشعل از معترضان منع آموزش و تحصیل زنان در کشور 
دانشگاه،  در  تدریس  از  کشیدن  با دست  اخیراً  که  بود 
کارزار توزیع کتاب برای جوانان را در جاده های شهر کابل 

به  راه انداخته بود.

گسترش دامنه فقر؛ 
خانواده ها وعده های غذایی شان 

را حذف می کنند

»ممنوعیت آموزش زنان فرهنگ پشتون ها است«؛ 
منیر اکرم توضیح داد

حماد: 
اسماعیل مشعل اقدامات تحریک آمیز در برابر طالبان انجام می داد

بنت: هدف قرار دادن و 
سرکوب فعالیت های مدنی 

غیرقابل قبول است

صلیب سرخ: 
هوای سرد در افغانستان، 
جان میلیون ها تن را با 
خطر مواجه کرده است

طالبان بار دیگر ۲۴ تانکر 
تیل بی کیفیت را به  ایران 

مسترد کردند
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بر اساس خبرها و گزارش های 
نشر شده در رسانه ها از آغاز 

سال 1398 تا پایان اسد 1400 
خورشیدی حدود بیش از ۶0 حمله 
انتحاری در نقاط مختلف افغانستان 
صورت گرفته است. در این مدت 

حمله هایی را که گروه داعش 
مسوولیت آن ها را بر عهده گرفته، 
بیش از 350 کشته و حدود ۶00 
زخمی بر جا گذاشته و حمله هایی را 
که هیچ گروهی مسوولیت آن ها را 

نپذیرفته، بیش از 250 کشته و 
550 زخمی برجای گذاشته است.

۳۰ حمله انتحاری طالبان در دوونیم سال؛

یک هزار تن کشته 
و بیش از ۱۵۰۰ تن زخمی شد ند

به تازه گی  بشر  حقوق  دیده بان 
متهمان  محاکمه  خواستار 
شمول  به  جنگی  جنایات 
است  شده  طالبان  اعضای 
در  گذشته  سال های  در  که 
انفجار، انتحار و کشتار شهروندان 
دست  افغانستان  غیرنظامی 
دهه  دو  در  طالبان  گزارش ها،  بر اساس  داشته اند. 
گذشته در جنایت های مختلف از جمله ماین گذاری ها، 
و  پل  تخریب  عمومی،  امکان  بر  انتحاری  حمله های 
هدف مند  ترورهای  برق،  پایه های  انفجار  پل چک ها، 
رویدادهایی  داشته اند؛  دست  دیگر  زیاد  انفجارهای  و 
که صدها کشته و زخمی برجای گذاشته است. گروه 
نظام  از سقوط  پیش  دوونیم سال  در جریان  طالبان 
را  انتحاری  حمله   ۳۰ دست کم  مسوولیت  جمهوری 
برعهده گرفته  است. بر اساس آمارهای گردآوری شده، 
در نتیجه این حمله ها دست کم یک هزار شهروند کشور 
کشته و بیش از یک هزار و 5۰۰ تن دیگر زخمی شدند. 
بر اساس خبرها و گزارش های نشر شده در رسانه ها از 
آغاز سال ۱۳9۸ تا پایان اسد ۱۴۰۰ خورشیدی حدود 
بیش از ۶۰ حمله انتحاری در نقاط مختلف افغانستان 
صورت گرفته است. در این مدت حمله هایی را که گروه 
داعش مسوولیت آن ها را بر عهده گرفته، بیش از ۳5۰ 
کشته و حدود ۶۰۰ زخمی بر جا گذاشته و حمله هایی 
را که هیچ گروهی مسوولیت آن ها را نپذیرفته، بیش 
است.  گذاشته  برجای  زخمی  و 55۰  کشته  از ۲5۰ 
قربانیان این حمله های انتحاری را معموالً زنان، مردان، 
به شمول سربازان خارجی شکل  نظامیان  کودکان و 
داده اند. مسوولیت بقیه حمله های انتحاری که صدها 
کشته و زخمی برجای گذاشته است را یا طالبان به گونه 
مستقیم برعهده گرفته و یا سخنگویان حکومت پیشین 
جنگ جویان این گروه را در آن دخیل دانسته اند. با این 
حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این 
بار مسوولیت جرایم  باور است که طالبان عمده ترین 

جنگی و جنایت در افغانستان را بر دوش دارند. 
آمار و ارقام کشته  گان و زخمیان حمله های انتحاری 
بر اساس  جمهوریت،  سقوط  از  پیش  دو سال ونیم  در 
اظهارات سخنگویان رسمی نظام جمهوری، خبرها و 
گزارش های نشر شده از طریق رسانه ها، در این گزارش 

گردآوری شده است.
که  ساخته  ثابت  تجربه  بارها  که  است  حالی  در  این 
تلفات  ارقام  معموالً  پیشین  حکومت  سخنگویان 
غیرنظامی و نظامی را کمتر از آن چه اتفاق می افتاد، 
گزارش می دادند. در این گزارش قربانیان حمله هایی 
و  داشته  گسترده  رسانه ای  بازتاب  که  شده  فهرست 
تلفات ناشی از آن نیز بیشتر بوده است. با این حال، 
به ویژه  تروریستی  رویدادهای  قربانیان  شمار  ممکن 

داعش  گروه  که  گسترده ای  حمله های  بیشتر  به 
مسوولیت آن ها را پذیرفته و یا هیچ گروهی مسوولیت 
دلیل  به  اما  است.  شده  اشاره  نیز  نپذیرفته،  را  آن ها 
این که حکومت پیشین، طالبان را مسوول این حمله ها 

دانسته بود، در این گزارش درج شده است. 

در  طالبان  که  را  انتحاری  حمله های  مسوولیت  
سال ۱3۹۸ بر عهده گرفته اند

ثور ۱۳9۸، مسوولیت  روز دوشنبه، ۱5  گروه طالبان 
والیت  در  که  گرفت  برعهده  را  انتحاری  حمله  یک 
هلمند رخ داد. به گفته  مسووالن امنیتی پیشین، در 
پی آن حمله هفت نیروی امنیتی کشته و ۱5 تن دیگر 
زخمی شدند. بر اساس گزارش ها، طالبان یک موتر نوع 
الری مملو از مواد منفجره را در ولسوالی گرشک این 
والیت در نزدیکی یک مرکز نیروهای امنیتی افغانستان 

انفجار داده بودند.
بسم اهلل  مهمان خانه  بر  انتحاری  مهاجم  سه  همچنان 
پیشین، در  دفاع حکومت  وزارت  محمدی، سرپرست 
نتیجه  بردند که در  منطقه شیرپور شهر کابل هجوم 
آن هشت تن کشته و بیش از ۲۰ تن زخمی شدند. 
گرفتند.  بر عهده  نیز  را  حمله  آن  مسوولیت  طالبان 
سخنگویان این گروه ادعا کردند که »جلسه مهم« وزیر 
دفاع افغانستان را هدف حمله انتحاری قرار داده اند که 

تلفات زیادی نیز به همراه داشته است.
نظامی  انفجار مواد جاسازی شده در یک موتر  در پی 
نوع هاموی در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد والیت 
دیگر  تن   ۱۲ و  کشته  تن  هشت  دست کم  ننگرهار، 
زخمی شدند. طالبان به تاریخ ۱۱ دلو ۱۳99 مسوولیت 
آن حمله را پذیرفتند و گفتند که در آن دست کم 5۰ 

سرباز امنیتی کشته یا زخمی شده اند.
در  را  انفجاری  مسوولیت  دلو،  روز شنبه، ۱۱  طالبان 
آن ۱۴  نتیجه  در  گرفتند که  برعهده  ننگرهار  والیت 
در  شیرزاد،  منطقه  در  حمله  آن  شدند.  کشته  سرباز 
یک پایگاه نظامی رخ  داد . ذبیح  اهلل مجاهد، سخنگوی 
طالبان، در آن زمان ادعا کرد که در آن حمله 5۰ سرباز 

کشته و زخمی شده اند. 
طالبان مسوولیت حمله انتحاری را برعهده گرفتند که 
در نتیجه آن دو غیر نظامی کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی 
شد ند. در آن مهاجم انتحاری این گروه خودش را بر 
کاروان قطعه ۰۲ امنیت ملی پیشین در حوزه چهارم 
انفجار  ننگرهار،  والیت  مرکز  جالل آباد،  شهر  امنیتی 

داده بود.

حمله های انتحاری در سال ۱3۹۸ خورشیدی
طالبان در ۳ حمل ۱۳9۸ مسوولیت دو انفجار مرگ بار 
در شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند را برعهده گرفتند. 
در آن انفجارها سه تن کشته و ۳۱ تن دیگر زخمی 

شدند. این گروه ادعا کرد که همه کشته  گان مسووالن 
دولتی بوده و به غیرنظامیان آسیب نرسیده است. آن 

حمله ها در مراسم نوروز صورت گرفت . 
را  دیگری  حمله  مسوولیت  ثور   ۱۸ تاریخ  به  طالبان 
برعهده گرفتند که در آن نُه تن به شمول یک سرباز 
نیروهای ویژه افغانستان، چهار نگهبان قطعه محافظت 
عامه، یک نگهبان موسسه کاونترپارت و سه غیرنظامی 
کشته و ۲۰ تن زخمی شد ند. آن حمله در شهر کابل 
گروه  این  گرفت .  صورت  کاونترپارت  موسسه  باالی 
مسوولیت حمله بر این نهاد را پذیرفت و گفت که این 

موسسه به امریکا کمک کرده است.
در ۱5 ثور ۱۳9۸، هشت تن از مهاجمان انتحاری بر 
قوماندانی امنیه والیت بغالن در شهر پل خمری حمله 
پیشین  امنیتی  نیروی   ۱۳ آن  نتیجه  در  که  کردند 
کشته و 55 تن آنان زخمی شد ند. طالبان مسوولیت 
آن حمله را برعهده گرفتند و گفتند که ده ها نیروی 

امنیتی را کشته اند.
همچنان در نتیجه انفجار موتر بم گذاری شده و حمله 
غیرنظامی  چهار  کابل،  شهر  نهم  ناحیه  در  انتحاری 
حمله  آن  در  شدند.  زخمی  دیگر  تن  هفت  و  کشته 
انتحاری چهار سرباز امریکایی نیز زخمی شد ند. طالبان 
روز جمعه، ۱۰ جوزای ۱۳9۸، مسوولیت آن را برعهده 

گرفتند.  
ساختمان  بر  طالبان  جنگ جویان  حمله  نتیجه  در 
کارمند  هشت  قندهار،  والیت  معروف  ولسوالی 
شدند.  کشته  پیشین  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
طالبان روز سه شنبه، ۸ سرطان ۱۳9۸، مسوولیت آن 

حمله را برعهده گرفتند. 
طالبان روز دوشنبه، ۱۰ سرطان، یک حمله مسلحانه 
در ناحیه شانزدهم شهر کابل انجام دادند. در پی انفجار 
و  تدارکات  بخش  بر  گروه  این  جنگ جویان  حمله  و 
مهندسی وزارت دفاع ملی پیشین، چهار تن کشته و 
5۱ تن دیگر زخمی شدند. بیشر زخمیان آن رویداد را 
دانش آموزان مکتب تشکیل می دادند. طالبان مسوولیت 

آن حمله را پذیرفتند. 
یک مهاجم انتحاری در ۱۶ سرطان ۱۳9۸، موتر مملو 
از مواد انفجاری را در نزدیکی یک پاسگاه  کندک نظم 
عامه در ساحه »قلعه  جوز« شهر غزنی انفجار داد. در 
یا زخمی  تن کشته  انفجار دست کم ۲۰۰  آن  نتیجه 
شدند. طالبان مسوولیت آن حمله انتحاری را برعهده 
طالبان   ۱۳9۸ قوس   9 در  این،  بر  افزون  گرفتند. 
مسوولیت یک حمله انتحاری دیگر را در این شهر بر 
دوش گرفتند که در نتیجه آن حدود ۳۰ تن کشته و 
بیش از 5۰ تن دیگر زخمی شدند. اکثریت کشته  گان 
آن دو حادثه غیرنظامی بودند که شامل زنان، کودکان 

و مردان می شدند. 
ساحه  در   ،۱۳9۸ اسد   ۲ چهارشنبه،  روز  طالبان 
»تنگی تره خیل« شهر کابل یک موتر بمب گذاری شده 
را منفجر کردند که در نتیجه آن سه سرباز کرواسی 
عضو ماموریت حمایت قاطع در افغانستان زخمی و یک 
پذیرفتن  با  زمان  آن  در  طالبان  شد.  کشته  آنان   تن 
را   CIA دفتر  کارمندان  که  گفتند  حمله،  مسوولیت 

هدف قرار داده اند.
شهر کابل روز پنج شنبه، ۳ اسد ۱۳9۸، تنها در یک 
روز گواه سه حمله انتحاری بود که در نتیجه آن ها ۱۱ 
غیرنظامی کشته و ۴5 تن دیگر زخمی شدند. انفجار 
اولی را مهاجم انتحاری سوار بر موترسایکل انجام داد. 
نزدیکی یک موتر نوع کاستر  را در  او مواد همراهش 
حامل کارمندان وزارت معدن در حوزه شانزدهم شهر 
کابل انفجار داد. همزمان، حمله دیگری در حوزه نهم 
شهر کابل رخ داده که طالبان مسوولیت آن را پذیرفتند 
قرار  هدف  را  خارجی  نیروهای  کاروان  که  گفتند  و 
داده اند. انفجار سومی در منطقه »دسپیچری« در حوزه 
نهم امنیتی شهر کابل رخ داد که تلفات جانی در پی 

نداشت . 
افزون بر این، در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده 
در شهر غزنی ۱۲ تن کشته و ۱۷9 تن دیگر زخمی 
با   ،۱۳9۸ سرطان   ۱۶ یک شنبه،  روز  طالبان  شدند. 
نیروهای  که  گفتند  حمله،  آن  مسوولیت  پذیرفتن 

امنیت ملی را هدف قرار داده اند.
روز شنبه، 5 اسد ۱۳9۸، موتر بم گذاری شده در مرکز 
ولسوالی آب بند والیت غزنی انفجار کرد که در نتیجه 
آن چهار سرباز پولیس جان باختند و ۱۱ سرباز پولیس 
و هشت غیرنظامی که سه زن و دو کودک را نیز شامل 
حمله  آن  مسوولیت  طالبان  برداشتند.  زخم  می شد، 

انتحاری را پذیرفتند.

ادامه در صفحه 5

ارقامی  از  بیش  زمانی  برهه  این  در  انتحاری  حمالت 
باشد که در این گزارش درج شده است، اما بررسی آن 

نیازمند زمان بیشتر و تحقیق همه جانبه است. 
حمله های  بیشتر  مسوولیت  پیشین  دولت  مقام های 
انتحاری، ماین های مقناطیسی و ترورهای هدف مند را 
اول  معاون  صالح،  امراهلل  انداخته اند.  طالبان  دوش  بر 
افغانستان، در 5 جدی ۱۳99  رییس جمهور پیشین 
و  انتحاری  حمله های  مسوول  را  طالبان  خورشیدی 
تاکتیک  تغییر  را  آن  و  دانسته  هدف مند  ترورهای 
نگاشته  توییتی  در  او  بود.  خوانده  گروه  این  جنگی 
کسی  را  آن ها  مسوولیت  که  »بمب گذاری هایی  بود: 
نمی گیرد و ترورهای هدف مند فعاالن جامعه مدنی، دو 
تاکتیک از ۱۱ تاکتیک برنامه ترور طالبان است که در 
ارتباط با استراتژی خود در مذاکرات صلح دارند. آن ها 
می خواهند اراده سیاسی مردم افغانستان را بشکنند و 

خواهان امتیازهای ناممکن شوند.«
از سوی دیگر جواد سارگر، از اعضای ارشد استخبارات 
طالبان، به تازه گی در گفت وگوی ویژه با شبکه تلویزیونی 
»طلوع« در برنامه سراچه گفته است که او مسوولیت 
ساخت وساز بمب  و حمله های انتحاری را بر عهده داشته 
سخنانش  در  تلویحی  به گونه  همچنان  سارگر  است. 
گروه های  سایر  گرفتن  مسوولیت  که  می کند  اشاره 
از  گذشته  حکومت  بزرگ نمایی  واقع  در  تروریستی 
تروریسم برای جلب توجه امریکا بوده است؛ به این معنا 
که بیشتر حمالت انتحاری در جریان نظام جمهوری 
کار طالبان بوده است. جواد سارگر در سال های پیش 
از سقوط نظام جمهوری از چهره های نفوذی طالبان در 

بدنه نظام جمهوریت نیز بوده است. 
بنابر این، در این گزارش حمله های انتحاری که طالبان 
گرفته اند،  برعهده  را  آن ها  مسوولیت  مستقیم  به گونه 
براساس سال های وقوع آن دسته بندی شده و همچنان 

بارها تجربه ثابت ساخته که 
سخنگویان حکومت پیشین معموالً 

ارقام تلفات غیرنظامی و نظامی 
را کمتر از آن چه اتفاق می افتاد، 

گزارش می دادند. در این گزارش 
قربانیان حمله هایی فهرست شده 

که بازتاب رسانه ای گسترده داشته 
و تلفات ناشی از آن نیز بیشتر 

بوده است. با این حال، ممکن شمار 
قربانیان رویدادهای تروریستی 

به ویژه حمالت انتحاری در این برهه 
زمانی بیش از ارقامی باشد که در 

این گزارش درج شده است.

امین کاوه
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خلیفه انتحاری ها 
و احتـرام به انسانیت احترام به انسانیت 

با ارسال بندل های 
دالر و بوجی های گندم 
نمی شود و گرسنه گی 
و مظلومیت مردم 
افغانستان را با پول 
نمی توان رفع کرد. 
مشکل اصلی مردم، 
محرومیت از حقوق شان 
است. تا وقتی حقوق 
بشری مردم اعاده 
نشود، احترام معنایی 
ندارد. 

صمد پاینده

در  و  می گویند  سخن  »انسانیت«  از  به ندرت  طالبان 
در  است.  زبان شان  ورد  »مجاهد«  و  »اسالم«  عوض 
گروه  آن  مبلغان  و  رهبران  که  گذشته  سال  یک ونیم 
آفتابی شده و از مواضع خود در رسانه ها سخن گفته اند، 
با سماجت و مکرر قواعد و اصول پذیرفته شده جهانی 
آنان  کرده اند.  رد  یک سره  را  افغانستان  قوانین  نیز  و 
را  انسانیت  به  انسانی و احترام  حقوق  بشر، مشترکات 
شعارهای غربی و گمراه کننده تبلیغ می کنند و مدعی اند 
که حقوق آدم ها در افغانستان با معیار اسالمیت تعیین 
می شود، نه انسانیت. اسالمیت را نیز در چوکات تنگ 
و  »مجاهدین  آنان  آن چه  گروهی  منافع  و  طالبانیسم 
علما« می خوانند، محدود ساخته اند. آنان تمام کسانی 
نبوده اند، محکوم  بیست سال گذشته طالب  در  که  را 
و گناه کار دانسته مدعی اند که باید از رهبر طالبان به 
خاطر »عفو عمومی« سپاس گزار باشند. آنانی را که در 
آن سال ها علیه طالب رزمیده اند، به رغم ادعای دروغین 
آزار  مورد  گوناگون  بهانه های  به  خوانده،  دشمن  عفو، 
قرار داده و به جرم سوابق ضدطالبانی زندانی، شکنجه، 
نیز  طالبان  خود  درون  در  می کنند.  زجرکش  و  ترور 
احترام و حقوق دسته بندی شده و بارها رهبر طالبان 

و مشارکت سیاسی به محدوده حق کار، حق سفر، حق 
حمام، حق تفریح و حق آموزش و بدتر از آن تقال برای 
زنده  ماندن عقب برانند. دوم، مانع بهانه جویی گروه های 
از  جلوگیری  و  نیستند  سهیم  قدرت  در  که  تندروی 
ریزش نیروها و حامیان طالبان به دامن داعش و دیگر 
افراطی های رقیب گردند. سوم، و مهم تر از همه، با حذف 
زنان از دانشگاه، مکتب و محیط کار برای بازی آینده بر 
سر رسمیت و امتیازگیری از خارجیان کارت های تازه 
با گشودن مکاتب به  و کم هزینه ذخیره کنند تا بعداً 
 روی دختران دالر بگیرند و با باز کردن دفاتر به  روی 
گروهی از زنان، به البی های شان فرصت تبلیغات دهند. 
این روزها شاهد خبرهایی از زبان نهادهای بین المللی 
در مورد پیش رفت طالبان می شنویم و گاهی مسووالن 
انجوها و نهادهای بین المللی از »دستاوردهای« این گروه 
در تامین امنیت و جمع آوری مالیات صحبت می کنند. 
نیز  اقتصادی طالبان  از پیش رفت  نهادها  از  حتا یکی 
از  دیگر  گزارش های  در  همان ها  است.  گفته   سخن 
اعمال ترس و وحشت طالبان بر اکثریت مردم و ناامنی 
روانی، محاکم صحرایی، اعدام ها، شکنجه ها و سرهای 
بریده ای که در نهرها و جادها پیدا می شوند، نیز سخن 
اقتصادی  فروپاشی  و  مردم  گرسنه گی  از  و  می گویند 
گزارش می نویسند. آن ها فردا می توانند گشودن مکتب 
را عقب نشینی تاریخی طالبان و پیش رفت بزرگ تبلیغ 
تعامل  نشانه  را  زنان  برای  کار  محدود  اجازه  یا  کنند 
و  دالر  بیشتر  ریختن  برای  و همکاری طالبان خوانده 
همکاری جهانی با این گروه کنفرانس های بین المللی 

برگزار نمایند.
جهان  از  حقانی  سراج الدین  وضعیتی،  چنین  در 
برابر  در  عقده گشایی  و  »افراط  از  که  است  خواسته 
احترام  انسانیت  به  بردارد،  دست  افغانستان«  مردم 
بگذارد و از افغانستان ]گروه طالبان[ حمایت مالی کند. 
و کشورهایی که در خلق  احترام اند  ما مستحق  مردم 

و وزیرانش گفته اند که مالهای طالب برتر از دیگران اند 
و باید همه جا با آنان بااحترام ویژه رفتار شود و از جمله 
در استخدام و فرصت های شغلی باید با آنان رفتار ویژه 

گردد و امتیازات خاص برای شان داده شود.
زنان در حاکمیت طالبانی از حقوق حداقلی نیز محروم 
شده اند و آزادی گشت وگذار، سفر، رفتن به حمام، انجام 
معامله تجاری، تعلیم و کار از آنان گرفته شده است. 
نیم جامعه ما رسماً و طی فرمان های متعدد از زنده گی 
نام  زیر  ستم ها  این  تمام  شده اند.  حذف  اجتماعی 
شریعت و با شعار دروغین احترام به زنان انجام می گیرد. 
طالبان مدعی اند که به  خاطر عزت زنان و پاک دامنی 
کار،  از  نامعلوم  زمان  یک  برای  را  آنان  جامعه،  کل 
تحصیل و زنده گی اجتماعی حذف کرده اند. ولی با توجه 
یقین  به  دین،  از  ابزاری  استفاده  در  به سابقه طالبان 
می توان گفت که شریعت بهانه است و آنان در اجرای 
اهداف سیاسی و سودجویانه  سیاست های ضد بشری 
دارند. رهبران طالب در واقع زنان را که در جامعه سنتی 
افغانستان دچار محرومیت های بسیارند، با شعار شریعت 
به گروگان گرفته اند تا هدف های سیاسی را به دست 
آورند. نخست، با این کار مردم را از میدان مبارزه برای 
حزب  حق  داشتن  چون  مدنی  و  سیاسی  آزادی  های 
بیان  آزادی  و گردهمایی،  تظاهرات  برگزاری  سیاسی، 

در روزهای نخست سال جاری میالدی، کمیته دینی 
مفصلی  بیانیه  العرب،  جزیره  شاخه  القاعده،  سازمان 
حکومت های  برای  در  جنگیدن  »حکم  عنوان  با  را 
صراحت  به  آن،  آغاز  همان  در  و  کرد  منتشر  مرتد« 
همه حکومت ها در کشورهای اسالمی را کافر و مرتد 
این  در  فرض شمرد.  را  آن ها  بر ضد  و جهاد  دانست 
واقع  استثنا  مورد  حکم  این  از  که  حکومتی  میان، 
برای  القاعده  مفتی های  است.  طالبان  حکومت  شده، 
اسالمی  در کشورهای  کفر حکومت ها  و  ارتداد  اثبات 
به جز طالبان، به گمان خود دالیلی شرعی را برشمرده  
به آیات و روایات و سخنان  ادعاهای خود  ارجاع  با  و 
را  خود  داوری های  که  ورزیده اند  تالش  دین،  علمای 
و  رنگ  اسالمی  کشورهای  در  حاکم  نظام های  درباره 
مبنای دینی بدهند. به نظر می رسد که خطاب اصلی 
سعودی  عربستان  حکومت های  متوجه  بیانیه  این 
از  یکی  العرب  در جزیره  القاعده  است. شاخه  یمن  و 
شاخه های تندرو سازمان القاعده است و اعضای آن را 
آن جایی  از  می دهند.  تشکیل  یمنی ها  و  عربستانی ها 
که حکومت عربستان در طی سال های اخیر توانست 
حضور و فعالیت القاعده را در این کشور تقریباً از بین 
ببرد، اعضای عربستانی القاعده مجبور شده اند که پایگاه 
فعالیت های شان را به یمن انتقال دهند و با ایتالف با 
اعضای القاعده در یمن، جوالن گاهی برای شان در یمن 
دست و پا کنند. گروه های تروریستی در کشورهایی که 

به  نیز  و  می گذارد  احترام  بشر  حقوق  اعالمیه  جمله 
همه معاهداتی که پارلمان بر آن صحه بگذارد خود را 
پای بند می داند.« به ادعای مفتی های القاعده، پای بندی 
به چنین معاهداتی، مصداق آشکار کفر و ارتداد است. 

روزهای  همان  از  که  طالبان  آیا  که  است  این  سوال 
پی  در  لطایف الحیل  کاربرد  با  قدرت  به  بازگشت  اول 
بین الملل  جامعه  سوی  از  شدن  شناخته  رسمیت  به 
هستند، از این اتهام مبرا هستند؟ طالبان همین اکنون 
رسمیت  به  ملل  سازمان  سوی  از  آن که  از  پیش  و 
شناخته شوند، سهیل شاهین را به عنوان نماینده در آن 
سازمان معرفی کرده اند. حکومتی که عضویت سازمان 
ملل متحد را به دست آورد، ناگزیر است به معاهدات و 

کنوانسیون های جهانی پای بندی و تعهد داشته باشد.

العرب  جزیره  شاخه  آن،  بربنیاد  که  دیگری  مالک 
به جز  حکومت ها  همه  بیانیه  این  در  القاعده،  سازمان 
این  شمرده،  دین  دایره  از  خارج  را  طالبان  حکومت 
است که این حکومت ها با »دولت های کفری« پیمان 
چنین  که  حکومتی  هر  و  بسته اند  مودت  و  دوستی 
کاری را مرتکب شود، از دایره دین بیرون می شود. در 
این بیانیه مثالی که در این زمینه ذکر شده، مربوط به 
زمانی است که بوش پسر پس از حوادث ۱۱ سپتامبر 
از جهان خواست که با امریکا برای سرکوب جریان های 
جهادی همدست و همکار شوند و همه حکومت ها این 

درخواست را اجابت کردند. 
جالب است که سازمان القاعده این نکته را از یاد برده 
بندهای  از  یکی  که  می کند  تجاهل  آن  به  نسبت  یا 
که  است  این  امریکا  و  طالبان  میان  دوحه  توافق نامه 
القاعده،  از جمله  طالبان هرگز به گروهی تروریستی، 
اجازه نمی دهند که علیه منافع ایاالت متحده امریکا در 
خاک افغانستان فعالیت کنند. سهیل شاهین، کاندیدای 
نیز  متحد  ملل  سازمان  در  نماینده گی  برای  طالبان 
در اظهاراتی تصریح کرده که گروه طالبان در جریان 
اجازه  که  کرده  تعهد  مسأله  این  به  صلح  مذاکرات 
سربازگیری  مرکز  یا  کمک  گردآوری  مرکز  نمی دهد 
باشد.  داشته  وجود  افغانستان  خاک  در  القاعده  برای 
حاال که چنین است، چرا سازمان القاعده طالبان را از 
حکم دوستی و هم پیمانی با کفار علیه مسلمانان استثنا 

قرار می دهد؟
ادامه در صفحه 7

از نظم و ثبات الزم برخوردار نیست، به خوبی می توانند 
فعالیت کنند. 

یکی از مالک هایی که سازمان القاعده در جزیره العرب 
حکومت  جز  به  اسالمی  حکومت های  آن،  براساس 
که  است  این  می کند،  تلقی  مرتد  و  کافر  را  طالبان 
انزل اهلل«  القاعده، این حکومت ها به غیر »ما  به زعم 
حکم می کنند و هر حکومتی که قانونی، به جز قانون 
خدا را مالک عمل قرار دهد، کافر است. در این بیانیه، 
مثال های متعددی برای اثبات این ادعا که حکومت های 
موجود در کشورهای اسالمی خود را متعهد به غیر »ما 
انزل اهلل« می دانند ذکر شده است. از جمله در موردی، 
تصریح  آن،  در  که  اشاره شده  یمن  اساسی  قانون  به 
از  بین المللی،  میثاق های  به  یمن  »دولت  است:  شده 

اسالم گرا های جهان متحد می شوند 

ما  تا  دارند  مسوولیت  داشته اند،  نقش  کنونی  وضعیت 
بزرگ ترین  کنند.  همکاری  رنج ها  این  از  رهایی  در  را 
تقصیر جهان، حمایت از طالبان و دیگر افراط گرایان در 
طالبان،  امارت  اکنون  و  است  بوده  اخیر  دهه  چندین 
جهان  و  منطقه  قدرت های  که  است  ستمی  محصول 
نماینده گی  داشته اند. طالبان صالحیت  روا  ما  ملت  بر 
و رهبری مردم افغانستان را ندارند و پوشیدن پوستین 
دولت از افراطیت و اعمال ضد بشری آن گروه نمی کاهد. 
از آن مشغول  بعد  از تسلیم گیری قدرت و  آنان پیش 
انجام زشت ترین اعمال ضد انسانی بوده اند، به جنایات 
خود افتخار می کنند و همه آنانی را که در صف طالبان 
نبوده اند مقصر و مستحق ستم می دانند، با شهروندان 
کشور چون مجرمان برخورد می کنند و حذف و اعمال 
محدودیت بر خصوصی ترین و اساسی ترین حقوق مردم 

را ماموریت خود ساخته اند. 
احترام به انسانیت با ارسال بندل های دالر و بوجی های 
گندم نمی شود و گرسنه گی و مظلومیت مردم افغانستان 
مردم،  اصلی  مشکل  کرد.  رفع  نمی توان  پول  با  را 
بشری  حقوق  وقتی  تا  است.  حقوق شان  از  محرومیت 
مردم اعاده نشود، احترام معنایی ندارد. اگر سراج الدین 
حقانی، خلیفه انتحاری ها، هر روز در رسانه ها ظاهر شده 
با زبان نرم و »محترمانه« با مردم سخن بگوید، اما در 
از  انتحاری تربیت کند، جشن »تجلیل«  عمل کندک 
قاتالنی برگزار نماید که با موتربم و واسکت های انتحاری 
هزاران هم وطن بی دفاع و غیرنظامی را در جاده، محل 
و  مکتب  لینی،  موتر  شفاخانه،  ورزشی،  میدان  کار، 
و مظلومیت مردم  از زشتی طالبان  دانشگاه کشته اند، 
ما کاسته نخواهد شد. اگر جهان هر ماه هزاران تن مواد 
به  و  کند  ارسال  افغانستان  مردم  به  پوشاک  و  غذایی 
دروازه هر خانه خرج ماهوار رایگان برساند، اما آنان را در 
کسب حقوق اساسی و آزادی های مدنی یاری نرساند، از 

بدبختی و رنج هم وطنان ما کم نخواهد شد.

روستایی 

بیانیه القاعده در باره طالبان؛ 

طالبان به رهبری مال هبت اهلل به علت این که در طول 20 سال از سوی گروه های تروریستی مختلف، پشتیبانی و حمایت دریافت کرده اند، از نظر اخالقی و دینی خودشان را موظف می دانند 
که حاال که مقدرات افغانستان را در دست گرفته اند، از برادران دینی شان تا حد توان پشتیبانی کنند و به گفته سیاستمدار پاکستانی، »قرض خود را به این گروه ها پس بدهند.«
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کابل، شش تن کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شدند. آن 
رویداد روز پنج شنبه، 9 جوزای ۱۳9۸، صورت گرفت و 
قربانیان اکثریت دانشجو بود ند. داعش مسوولیت حمله 

را بر دوش گرفت .
حوالی ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه، ۱۲ جوزای ۱۳99، 
در نتیجه حمله یک بمب گذار انتحاری بر عبادت گاه 
اهل سیک در کابل، ۲۶ تن کشته و دست کم هشت 
تن دیگر زخمی شدند. مسوولیت آن حمله را داعش 
پذیرفت. طالبان گفتند که در حمله نقش ندارند، اما 
دولت پیشین این گروه را مسوول تمام حمله های از 

این دست دانست .
گروه داعش  به تاریخ ۲۳ ثور ۱۳99 مسوولیت حمله 
خونین بر شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی را بر عهده 
گرفت که ۲۴ کشته و ۱۶ زخمی در پی  داشت . در 
نیز  قابله ها  و  نوزادان  از  جان باخته گان شماری  میان 
شفاخانه  این  بودند.  کامل سوخته  به شکل  که  بودند 
حمله  زمان  در  که  بود  مرز  بدون  داکتران  مربوط 
شماری از زنان در حال زایمان در آن حضور داشتند. 

اسد   ۱۲ یک شنبه،  شام  انتحاری  حمله کننده گان 
۱۳99، به زندان شهر جالل آباد، مرکز والیت ننگرهار، 
یورش بردند. آن حمله انتحاری ۲۱ کشته و ۴۳ زخمی 
برجا گذاشت. ادعا شد که در آن حمله ۷۰۰ زندانی 
داعش  گروه  را  آن  مسوولیت  شد ند.  فرار  به  موفق 

برعهده گرفت . 
 ۲۲ کابل  دانشگاه  بر  انتحاری  مهاجمان  حمله  در 
شد ند.  زخمی  دیگر  دانشجوی   ۲۲ و  کشته  دانشجو 
داعش مسوولیت حمله را برعهده گرفت . دولت  پیشین 
پس از حمله، عزای عمومی اعالم کرد . امراهلل صالح، 
حمله  »این  گفت :  زمان  آن  در  غنی،  اشرف  معاول 

نشان دهنده گندیده گی وجدان طالبان است.«
مکتب  در   ۱۴۰۰ ثور   ۱۸ تاریخ  به  دیگر  انفجار 
کشته   ۲۷۰ که  داد  رخ  برچی  دشت  سیدالشهدای 
را  حادثه  آن  قربانیان  اکثر  گذاشت.  برجا  زخمی  و 
نوجوانان تشکیل می دادند. مسوولیت  و  دانش آموزان 
امنیتی  مقام های  اما  گرفت ،  بر عهده  داعش  را  حمله 
نسبت  طالبان  به  را  حمله ها  این دست  بارها  پیشین 

می دادند.

مسوولیت  گروهی  هیچ  که  انتحاری  حمله های 
آن ها را نپذیرفت

در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده در کنار جاده 
در ولسوالی جغتوی والیت میدان وردک، پنج تن کشته 
برداشتند. آن حادثه روز  شدند و سه تن دیگر زخم 
سه شنبه، ۲۲ اسد ۱۳9۸، صورت گرفت . همه قربانیان 
رویداد را اعضای یک خانواده و افراد غیرنظامی شکل 
بر عهده  را  رویداد  مسوولیت  گروهی  هیچ  می دادند. 

نگرفت.
همچنان در پی انفجار ماین دیگری که در مسیر شاهراه 
هرات - قندهار در مربوطات والیت فراه جاسازی شده 
بود، ۳۴ غیر نظامی کشته و ۱۷ تن دیگر زخمی شد ند. 
فاروق بارکزی، سخنگوی والی فراه در حکومت پیشین، 
گفت که رویداد روز چهارشنبه، 9 اسد سال ۱۳9۸، 
رخ داده و طالبان مسوول آن هستند، اما طالبان در آن 

زمان در این زمینه اظهار نظر نکردند. 
در حمله مهاجمان انتحاری بر دفتر روند سبز در کابل 
از 5۰ تن دیگر زخمی  حدود ۳۰ تن کشته و بیش 
شد ند. آن اتفاق روز یک شنبه، ۶ اسد ۱۳9۸، رخ داد 
و هیچ گروهی مسوولیتش را برعهده نگرفت . ۱۶ تن 

از کشته  گان حادثه را غیر نظامیان تشکیل می دادند.  
در  سرطان،   ۲۴ دوشنبه،  روز  مسافر بری  موتر  یک 
مسیر جاده خاک ریز - قندهار با یک بمب کنار جاده ای 
برخورد کرد که در نتیجه آن نه تن کشته و ۲۰ مسافر 
دیگر زخمی شد ند. قربانیان رویداد را غیر نظامیان به 
شمول زنان و کودکان تشکیل می دادند. والی قندهار 
در آن زمان طالبان را مسوول رویداد دانست ، اما این 

گروه هیچ اظهار نظری نکرد . 
واسطه  یک  با  انتحاری  مهاجم  یک  نتیجه حمله  در 
نظامی در شهر جالل آباد، مرکز والیت ننگرهار، نه تن 
روز  رویداد  آن  شدند.  زخمی  دیگر  تن   ۱۲ و  کشته 
یا  گروه  هیچ  افتاد .  اتفاق  جوزای ۱۳9۸،  شنبه، ۲۳ 

فردی مسوولیت آن را برعهده نگرفت . 
در دو انفجار پیهم در شهر جالل آباد، سه تن کشته و 
۲۰ تن دیگر زخمی شد  ند. در میان کشته گان دو زن 
نیز بود ند. آن حادثه ها روز شنبه، ۱۷ حمل ۱۳9۸، در 
کنار جاده  در  انفجاری جاسازی شده  مواد  انفجار  پی 
اتفاق افتاد. هیچ گروه یا فردی مسوولیت آن حمله ها 

کابل روز چهارشنبه، ۱۶ اسد ۱۳9۸، نیز گواه حمله 
دروازه  نزدیکی  در  حمله  آن  بود.  انتحاری  مرگ بار 
ورودی حوزه ششم امنیتی کابل رخ داد. در نتیجه آن 
۱۸ تن کشته شدند و ۱۴5 تن دیگر زخم برداشتند. 
مسووالن ارشد امنیتی در آن زمان کشته شدن چهار 
رویداد  آن  طالبان مسوولیت  کردند.  تایید  را  پولیس 
را بر عهده گرفتند و گفتند که یک مرکز جلب وجذب 

نیروهای امنیتی را هدف قرار داده اند.
شهر کابل به تاریخ ۱۳ سنبله ۱۳9۸ نیز شاهد انفجار 
خونین دیگری بود که مسوولیت آن را طالبان بر عهده 
گرفتند. در آن انفجار ۱۰ غیر نظامی کشته و ۴۲ تن 
آن  در  اعالمیه ای  نشر  با  طالبان  دیگر زخمی شدند. 
زمان گفتند که یک موتر بمب گذاری شده از سوی آنان 
در نظام قراول ریاست چهل امنیت ملی بر یک کاروان 
نیروهای خارجی و این ریاست انفجار داده شده است. 
این گروه همچنان به تاریخ ۱۴ سنبله ۱۳9۸، مسوولیت 
حمله انتحاری را بر عهده گرفت که در نتیجه آن ۶۰ 
تن کشته و زخمی شدند. در آن حمله یک موتر پر از 
مواد منفجره در ساحه مکروریان چهارم شهر کابل از 
سوی این گروه انفجار داده شد . طالبان ادعا کردند که 
در آن حمله چند تن از نیروهای خارجی را کشته اند. 

حمله  یک  مسوولیت   ۱۳9۸ سنبله   ۲۶ در  طالبان 
که  گرفتند  برعهده  نیز  زابل  والیت  در  را  تروریستی 
در نتیجه آن ۲۰ تن کشته شدند و بیش از 9۰ تن 

زخم برداشتند.
 ،۱۳9۸ سنبله   ۱۴ پنج شنبه،  روز  طالبان  گروه 
مسوولیت حمله انتحاری در منطقه »پادخواب« والیت 
لوگر را بر عهده گرفت. مسووالن محلی وقت در لوگر 
گفتند که آن انفجار در نزدیکی لوای چهار قوماندانی 
این والیت صورت گرفت ، اما ارقام تلفات آن را اعالم 

نکرد ند.

حمالت انتحاری در سال ۱3۹۹ خورشیدی
در نتیجه حمله انتحاری در یک هوتل عروسی در غرب 
کابل ۶۳ تن کشته و ۱۸۲ تن زخمی شدند. مسوولیت 

آن حمله تروریستی را گروه داعش بر عهده گرفت . 
در اثر انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در شهر 
در  شد ند.  زخمی  و  کشته  تن   ۷۰ دست کم  هرات، 
نتیجه انفجار موتر بمب در ۲۲ حوت ۱۳9۸، هشت تن 
کشته و 5۴ تن دیگر زخمی شد ند. اشرف غنی، رییس 

جمهور پیشین، طالبان را عامل آن حمله دانست .
به تاریخ ۲5 میزان ۱۳9۸ در ولسوالی »هسکه مینه « 
بر  داعش  گروه  انتحاری  حمله  با  ننگرهار  والیت 
نمازگزاران به تعداد ۶۴ غیرنظامی کشته و ۳۴ تن )از 

جمله پنج کودک( زخمی شدند.
روز جمعه، ۲۸ سرطان ۱۳9۸، در یک انفجار انتحاری 
در مقابل دروازه ورودی دانشگاه کابل هشت تن کشته 
وزارت داخله حکومت  و ۳۳ تن دیگر زخمی شدند. 
پیشین گفت که کشته  ها و زخمی های آن رویداد همه 
آن  مسوولیت  داعش  هستند.  دانشجو  و  غیر نظامی 
پیشین طالبان  اما حکومت  برعهده گرفت،  را  حادثه 

را مسوول دانست . 
در نتیجه یک حمله انتحاری در مقابل دروازه دانشگاه 
نظامی »مارشال فهیم« در حوزه پنجم امنیتی شهر 

را برعهده نگرفت .  
مراسم  نزدیکی  در  مهیب  انفجار  سه  نتیجه  در 
بزرگ داشت نوروز در کابل، شش تن کشته و ۲۳ تن 
دیگر زخمی شد ند. آن رویدادها روز پنج شنبه، ۱ حمل 
۱۳9۸، صورت گرفت . مسوولیت آن حمله ها را هیچ 

گروهی بر عهده نگرفت .
انفجاری در یک مراسم خاک سپاری در ننگرهار، ۲۴ 
روز  حمله  آن  گذاشت.  برجای  زخمی   ۶۸ و  کشته 
سه شنبه، ۲۳ ثور ۱۳9۸، در مراسم خاک سپاری یک 
گروهی  هیچ  گرفت .  صورت  محلی  پولیس  فرمانده 
پیشین  دولت  اما  نگرفت،  برعهده  را  آن  مسوولیت 

طالبان را مسوول خواند. 
دفتر روند سبز که رهبری آن را امراهلل صالح، معاون 
اول ریاست جمهوری پیشین برعهده دارد، به تاریخ ۶ 
اسد ۱۳9۸ مورد حمله هراس افکنانه قرار گرفت که در 
نتیجه آن دو تن کشته و ۲5 تن دیگر زخمی شد ند. 
هیچ گروهی مسوولیت آن حمله را نیز بر دوش نگرفت . 
انفجار خونین  شهر پل علم، مرکز والیت لوگر، شاهد 
بود که در نتیجه آن ۱۷ تن کشته و ۳۰ تن زخمی 
شد ند. یک عراده موتر نوع کروال مملو از مواد انفجاری 
در ساحه میدان شاروال شهر پل علم در نزدیکی یک 
ایست امنیتی منفجر شد . رسانه های محلی در آن زمان 
آمار قربانیان را بیش از این گزارش داد ند. هیچ گروهی 

مسوولیت حمله را برعهده نگرفت . 
کاروان موترهای امراهلل صالح، معاون اول اشرف غنی، 
روز چهارشنبه، ۱9 سنبله ۱۳99، حوالی ساعت ۷:۳۰ 
صبح مورد حمله تروریستی قرار گرفت . در آن حمله 
بیش از ۱۰ غیر نظامی کشته و ۱5 تن به شمول شماری 
از محافظان آقای صالح زخمی شد ند.  مسوولیت آن 

حمله را نیز هیچ گروهی بر عهده نگرفت . 
در پی انفجار یک موتر بمب  در نزدیکی ولسوالی شینوار 
والیت ننگرهار، دست کم ۱5 تن کشته و ۴۰ تن دیگر 
زخمی شد ند. دو کودک نیز مشمول کشته  گان بود ند. 
آن انفجار روز شنبه، ۱۲ میزان، حوالی ساعت ۱۲:۲۰ 
برعهده  را  آن  مسوولیت  گروهی  هیچ  داد.  رخ  ظهر 
مسوول  را  طالبان  پیشین  داخله  وزارت  اما  نگرفت، 

دانست.
با تشدید حمله های طالبان بر مراکز شهرها، فیروزکوه، 
شاهد   ۱۳99 میزان   ۲۷ تاریخ  به  غور،  والیت  مرکز 
خونین ترین حمله انتحاری بود. یک موتر مملو از مواد 
منفجره در آن شهر انفجار داده شد که در نتیجه آن 
مسوولیت  شد ند.  زخمی  تن   ۱5۱ و  کشته  تن   ۱5
اما مقام های پیشین  رویداد را کسی برعهده نگرفت ؛ 
در غور طالبان را مسوول دانستند. در آن زمان اکثریت 
باشنده گان غور نیز به نقل از خود طالبان، این گروه را 

مسوول آن حمله انتحاری خواندند.
کابل روز چهارشنبه، ۲9 اسد ۱۳99، گواه حمله های 
به  تن  آن موشک ها سه  در پی شیلک   بود.  موشکی 
شمول دو کارمند دولتی کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی 
شد ند. در میان زخمیان چهار کودک نیز شامل بود ند. 
حکومت  که  شدند  شیلک  حالی  در  موشک ها  آن 
یک صدویکمین   جشن  برگزاری  مصروف  پیشین 
سالگرد استقالل کشور بود. طالبان در این مورد چیزی 

نگفتند و هیچ گروهی هم مسوولیت نگرفت.
به تاریخ ۲5 حوت ۱۳99 موتر َحَمله ماموران دولتی 
قرار  ماین  کابل هدف  زنانه شهر  باغ  دهن  ناحیه  در 
مسوولیت  شد ند.  زخمی  و  کشته  تن   ۱۲ و  گرفت 
پیشین  حکومت  اما  نگرفت ،  برعهده  کسی  را  حمله 
همواره طالبان را مسوول این دست حمله ها می دانست. 
و  وزارت مخابرات  ماموران  موتر حامل  همچنان یک 
تکنالوژی معلوماتی در منطقه سرکوتل خیرخانه هدف 
دست کم  آن  نتیجه  در  که  گرفت  قرار  ماین  انفجار 

۱5تن کشته و زخمی شد ند. 
در نتیجه حمله مهاجمان انتحاری بر وزارت مخابرات 
و تکنالوژی معلوماتی در شهر کابل، ۱۰ تن کشته و 
پنج تن دیگر زخمی شدند. درگیری میان مهاجمان و 
نیروهای پیشین امنیتی حدود پنج ساعت ادامه داشت. 
مسوولیت آن را هیچ گروهی برعهده نگرفت.  آن حمله 

به تاریخ ۳۱ حمل ۱۳9۸ صورت گرفت . 
در نتیجه انفجار یک ماین مقناطیسی پنج تن کشته 
و دو تن دیگر زخمی شدند. پولیس کابل گفت که آن 
حمله ساعت ۷:۳۰ صبح در ناحیه هفتم شهر کابل در 
منطقه دوغ آباد رخ  داده است. در آن زمان گفته شد 
که سرنشینان یک موتر که همه اعضای یک خانواده 
بود ند، هدف قرار گرفتند. چهار تن آنان پزشک و سه 
تن آن ها زن بودند. کسی مسوولیت حمله را بر عهده 
در  پیشین،  داخله  وزیر  اندرابی،  مسعود  اما  نگرفت ، 
آن وقت گفت: »شورای پیشاور گروه طالبان جلسات 
متعددی در زمینه تشدید حمالت انفجاری و انتحاری 

در شهرها داشته اند.« 
تلفات  نیز  کنار جاده ای  ماین های  جاسازی  با  طالبان 

سنگینی بر نیروهای امنیتی پیشین و غیر نظامیان وارد 
کرد ند. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده ای به تاریخ ۸ 
جوزای ۱۴۰۰ بر موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی، 
چهار تن کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند. مسوولیت 
آن حمله را کسی یا گروهی بر عهده نگرفت ، اما وزارت 

داخله پیشین آن را به طالبان نسبت داد . 
همچنان در نتیجه انفجار ماین های جاسازی شده در 
دو بس شهری در منطقه ده بوری شهر کابل، ۲۰ تن 
کشته و زخمی شدند. آن رویدادها به تاریخ ۱۱ جوزای 
۱۴۰۰ اتفاق افتاد و هیچ گروهی مسوولیت را برعهده 

نگرفت . 
به تاریخ ۲9 سرطان ۱۴۰۰ چندین حمله راکتی باالی 
در  حمله  آن  گرفت .  صورت  جمهوری  ریاست  ارگ 
حالی صورت گرفت که رییس جمهور غنی و مقام های 
عالی رتبه دولت مصروف ادای نماز عید بودند. افزون بر 
این، ۲۳ موشک از دو موتر در منطقه تهیه مسکن و 
منطقه بین چارراه گل سرخ و چارراه مارکیت، شلیک 
شد . در نتیجه آن حمله های راکتی، ۱۰ تن کشته و 

5۱ تن زخمی شدند. 
ارشدترین  بر  طالبان  انفجاری  و  انتحاری  حمله های 
نظام  سقوط  روزهای  آخرین  در  حکومتی  مقام های 
سنبله  چهارشنبه، ۱9  روز  یافت .  افزایش  جمهوریت 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  کاروان   ،۱۴۰۰
قرار  انفجار  یک  هدف  دیگر  بار  پیشین،  جمهوری 
برجای  زخمی   ۱5 و  کشته   ۱۰ حمله  آن  گرفت . 
گذاشت . همزمان با آن وزارت داخله پیشین گفته بود 
که طالبان تنها در جریان دو هفته بیش از ۶5۰ حمله 
تهاجمی انجام داده  اند. طالبان مسوولیت آن حمله را 

برعهده نگرفت .
دو انفجار عصر روز سه شنبه، ۴ قوس ۱۴۰۰، آرامش 
آن  نتیجه  در  زد.  برهم  را  )بامیان(  والیت  امن ترین 
حمله که در مرکز بامیان صورت گرفته بود، دست کم 
۱۸ تن کشته و 5۸ تن زخمی شدند. کسی مسوولیت 

آن را برعهده نگرفت . 

واکنش نهادهای حقوق بشری
در همین حال سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان می گوید که طالبان مسوول جرایم جنگی و 
جنایت علیه بشریت اند که در ۲۰ سال گذشته مرتکب 
در  کمیسیون،  این  سرپرست  نظری،  نعیم  شده اند. 
صحبت با روزنامه ۸صبح گفت: »متأسفانه افغانستان در 
سال های متمادی شاهد جرایم بین المللی وحشت ناک 
بود. مردم ما در آن سال ها قربانی های زیادی را متقبل 
و  گروه  ها  شد ند.  داغ دار  بی شماری  خانواده های  و 
ساختارهای متعدد حکومتی و غیرحکومتی در جنایات 
بین المللی  نظامی  نیروهای  از  بودند؛  دخیل  یادشده 
گروه هایی  تا  و  پیشین  حکومتی های  از  تعدادی  تا 

جنگ جویی که در تقابل با نظام قرار داشتند.«
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  سرپرست 
برنامه ریزی  و  مدیریت  نادرست،  »اطالعات  افزود: 
اصول  و  جنگی  قواعد  از  دقیق  فهم  نبود  ضعیف، 
حقوق  بشردوستانه بین المللی و حتا در موارد زیادی 
رویکردهای آگاهانه، تعمدی و سیستماتیک گروه های 
جنگ جو، از علت ها و عوامل خالف ورزی ها و جنایات 

یادشده بوده است.«
داده شده  نسبت  جرایم  ارتکاب  مورد  در  نظری  آقای 
به طالبان تاکید کرد: »چیزی که بسیار واضح است، 
طالبان عمده ترین بار مسوولیت جرایم جنگی، جنایت 
علیه بشریت و در مجموع جرایم بین المللی در بیست 
رویکردهای  و  دارند  دوش  بر  را  کشور  اخیر  سال  
جنگی شان هم آگاهانه، تعمدی و سیستماتیک بوده 

است.«
همچنان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  سرپرست 
گفت: »جرایم بین المللی مشمول قاعده مرور زمان و 
مکان نمی شود و عامالن آن در هر مقطعی از زمان و 
در هر گوشه ای از جهان قابل پی گرد خواهند بود. آرزو 
داریم که روزی شاهد رسیده گی عادالنه به این جنایات 
هولناک باشیم و به استمرار و ادامه این گونه جنایات، 

نقطه پایان گذاشته شود.« 
به  بشر  حقوق  دیده بان  که  است  حالی  در  این همه 
مناسبت پنجمین سالگرد حمله تروریستی در کابل که 
جان بیش از ۱۰۰ تن را گرفت ، گفته است که هنوز هم 
در حق قربانیان حمله ۷ دلو ۱۳9۶ عدالت اجرا نشده 
است. در آن رویداد یک مهاجم انتحاری مواد همراهش 
در یک آمبوالنس را در منطقه چهارراهی صدارت شهر 
کابل منفجر کرد. در کنار کشته گان ، بیش از ۲۰۰ تن 
در آن رویداد زخم برداشتند. در پی وقوع آن حمله 
ماتم  را  دلو  هشتم  پیشین  جمهور  رییس  مرگ بار، 
ملی اعالم کرد. او همچنان به نماینده گی های سیاسی 
نگه  نیمه برافراشته  را  افغانستان  پرچم  تا  داد  دستور 

دارند.
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هشت هزار افغانی تنخواه دریافت می کند. او توان خرید 
کردن  روشن  برای  و  ندارد  را  سولر  تخته های  و  بطری 
استفاده می کند. محمود  اریکین  از  خانه اش شب هنگام 
افغانی  هزار  معاش هشت  با  مامور  یک  »من  می افزاید: 
هستم و توان خرید تیل و گاز نهایت برایم سخت شده. 
از مجبوریت برای روشن کردن خانه از اریکین استفاده 
می کنیم؛ چون با این مقدار معاش حتا غذا برای فامیل 

پُره نمی شود.«
گل مینه )نام مستعار(، باشنده ولسوالی چرخ است که از 
مدتی به این  سو در مرکز والیت لوگر زنده گی می کند. 
او استفاده از برق دولتی را یک »نعمت بزرگ« توصیف 
می کند و توضیح می دهد که اکنون در نبود برق هنگام 
استفاده از اریکین و پاک کردن شیشه آن از طرف شام، به 

در جریان زمستان امسال روند برق رسانی شرکت برشنا 
برای مشتریانش به گونه بی پیشینه ای دچار سکته گی بوده 
است. کاهش انرژی برق وارداتی به کشور، زنده گی روزمره 
چالش  به  را  والیت ها  و  پایتخت  در  شهروندان  بیشتر 
که  برق سبب شده  دوام دار  پرچاوی های  است.  کشیده 
افراد زیادی از شنیدن خبرها، تعقیب برنامه های تفریحی، 
چارج کردن موبایل، دسترسی به آب و استفاده از بیشتر 
گذشته  ماه  دو  از  بیش  در  شوند.  محروم  برقی  وسایل 
اکثر شهرها و روستاها از طرف شب به علت قطع بودن 
جریان برق در تاریکی فرو رفته اند. خانواده ها برای روشن 
مختلف  تکنیک های  و  وسایل  از  خانه های شان  ساختن 
به شمول وسایل آفتابی )سولر(، مولد، بطری های موتر، 
جنراتورهای پترولی و دیگر آله ها کار گرفته اند. در این 
میان اما خانواده های زیادی در لوگر به دلیل فقر اقتصادی 
روی  اریکین  از  استفاده  به  نفتی،  مواد  بهای  افزایش  و 
استفاده  از  گذشته  سال های  در  که  وسیله ای  آورده اند؛ 

عموم باز مانده بود. 
شماری از خانواده های بی بضاعت در لوگر می گویند که 
مواد  بهای  افزایش  و  اقتصادی  چالش های  یک  سو  از 
سوخت )گاز و نفت( و از سوی دیگر درآمد ناچیز ماهانه 
)سولر(  آفتابی  وسایل  و  جنراتور  گاز،  از  استفاده  آن ها، 
از سوی دیگر شماری  برای شان دشوار ساخته است.  را 
از باشنده گان لوگر می گویند که در یک شبانه روز تنها 
۶۰ دقیقه برق نامنظم دارند که زمان دقیق قطع و وصل 

شدن آن مشخص نیست.
محمود )نام مستعار( کارمند یکی از اداره های ملکی در 
والیت لوگر است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید 
که بیکاری، ناتوانی اقتصادی و افزایش بهای مواد سوخت 
و خوراکی از یک  سو و سردی بی پیشینه زمستان امسال 
همزمان با کمبود شدید انرژی برق از سوی دیگر سبب 
شده که خانواده های نادار و فقیر روزهای دشواری را به 

تجربه بگیرند. 
محمود سرپرست خانواده ۱۰ نفری است که ماهانه تنها 

فکر دوره ها و خاطرات سه دهه پیش می افتد. گل مینه که 
ظاهراً از استفاده اریکین راضی به نظر نمی رسد، می افزاید: 
برق  نبود  و  مجبوریت  از  کنیم  چه  اما  ندارد،  »روشنی 
با تمام مشکل. تاریک است، دود دارد که رخت خواب، 

تشک ها و حتا دیوارهای خانه را سیاه می کند.« 
یا  خاک  تیل  از  اریکین ها  در  که  است  حالی  در  این 
دیزل استفاده می شود. نرخ یک لیتر تیل برای استفاده 
افغانی   ۷5 تا   ۷۰ بین  کنونی  بازارهای  در  اریکین  از 
است. افرادی که برای روشنی خانه ها از اریکین استفاده 
می کنند، توضیح می دهند که یک لیتر تیل می تواند ۱5 
تا ۲۰ شب خانه های آنان را توسط اریکین روشن نگه  

دارد. 
اریکین نمی تواند به اندازه وسایل برقی روشنی تولید کند. 

آورده اند اریکین روی  از  باشنده گان لوگر به استفاده 

چگونه انتشار خاطرات مایک پمپیو خشم مقام های پیشین 
افغانستان را برانگیخته است؟

همچنین مایک پمپیو به موضوع انتخابات ریاست جمهوری 
در افغانستان پرداخته و گفته است: »اشرف  غنی انتخابات را 
دزدید و نسبت به حریفش عبداهلل عبداهلل مهارت بیشتری 

در دزدیدن آرای انتخاباتی داشت.«

ادعاهای دروغین 
افغانستان،  جمهوری  ریاست  پیشین  معاون  صالح،  امراهلل 
نشان  واکنش  کتاب  این  برابر  در  به سرعت  که  بود  کسی 
داده و آن را دروغ محض شمرده است. او در رشته توییتی 
صلح  فرا روی  مانعی  هرگز  افغانستان  حکومت  که  نوشت 
و  بلکه رییس جمهور سابق کشور »دروغ ها  نکرده،  ایجاد 
ملت  ضد  بر  امریکایی ها  مخصوصاً  و  غربی ها  توطیه های 
»من  است:  افزوده  صالح  است.«  کرده  برمال  را  افغانستان 
وزیر  و  غنی  رییس  جمهور  میان  که  مالقاتی  واپسین  در 
خارجه فعلی امریکا، آنتونی بلینکن، صورت گرفت، حاضر 
بودم. بلینکن به غنی گفت که از این پس قانون تو معنایی 

ندارد، به شیوه ای متفاوت فکر کن.«
دیدگاهش  از  خاطراتش  در  امریکا  پیشین  خارجه  وزیر 
در خصوص آن عده رهبران طالبان که در محفل امضای 
توافق نامه دوحه حضور یافته بودند، نیز سخن گفته است. 
او نوشته است که »بدترین تجربه« اش در زمان مأموریتش 
به عنوان وزیر خارجه زمانی شکل گرفت که رهبران طالبان 
را در محفل امضای توافق نامه دوحه در لباس افغانی مشاهده 
کرد و این امر یاد اسامه بن الدن را در ذهنش زنده ساخت. 
ایاالت متحده امریکا و شماری از رهبران سیاسی افغانستان 
از اشرف  غنی خواسته بودند که انتخابات ریاست جمهوری 
را در سال ۲۰۱9 برگزار نکند و به جای آن، تمرکزش را 
بر کوشش ها برای برقراری صلح معطوف کند، اما غنی بر 

برگزاری انتخابات پافشاری کرد. 
امراهلل صالح به الجزیره نت گفت: »اشرف  غنی بارها تأکید 
کرد که او آماده برگزاری انتخابات زودهنگام زیر نظر ملل 
بود.  غرب  به  اعتمادش  او  اشتباه  بزرگ ترین  است.  متحد 
افغانستان از بابت اتکایش به غرب تاوان سنگینی در روابط 

منطقه ای اش پرداخت.«

متحده  ایاالت  تصمیم  از  »ما  می گوید:  خلیل زاد  می دهد. 
مبنی بر بیرون کردن نیروهای نظامی از افغانستان آگاهش 

ساختیم، ولی او این تصمیم را اشتباه استراتژیک نامید.«

افغانستان را به طالبان تسلیم کردند
نجیب  افغانستان،  داخله  وزارت  مطبوعات  پیشین  رییس 
ننگیال، در مصاحبه با الجزیره نت گفت: »آن چه در خاطرات 
و  خلیل زاد  پمپیو،  است.  تاسف آور  آمده،  پمپیو  مایک 
َطَبق  در  را  کشور  دولت،  مخالف  افغان  سیاست مداران 
طالیی به نام توافق نامه صلح به طالبان تسلیم دادند. آن چه 
خروج  مذاکرات  واقع  در  می شود،  نامیده  صلح  توافق نامه 

امریکایی ها از افغانستان بود.«
در  غنی،  اشرف   حکومت  در  صحت  وزیر  مجروح،  وحید 
توییترش نوشت: »نظام جمهوری با اعتمادش به پمپیو و 
خلیل زاد اشتباه کرد. مردم باید اشتباه حکومت سابق را با 

پذیرش ادعاهای اینان تکرار نکنند.«
تا هنوز اشرف  غنی، رییس جمهور سابق و عبداهلل عبداهلل، 
رییس پیشین شورای مصالحه ملی، در مورد ادعاهای مایک 

پمپیو در کتاب خاطراتش چیزی نگفته اند.
یک منبع نزدیک به اشرف  غنی به ما گفت: »غنی دیدگاه ها 
و خاطراتش را گردآوری کرده و با جزییات از مذاکرات صلح 
و وقایعی که در دو سال پایانی حکومتش اتفاق افتاد، سخن 
زده است. او حتماً در مورد نقش ایاالت متحده امریکا در 
ارایه  توضیحات  طالبان  به  افغانستان  تسلیم دهی  زمینه 

خواهد داد.«

مایک پمپیو در کتاب خاطراتش، از زلمی خلیل زاد به عنوان 
آدمی یاد کرده که همزمان به این که شخصی مرموز است، 
و  نویسنده  جلیل،  حکمت  است.  هم  بی ابهام  و  نامرموز 
اشرف   پمپیو،  مایک  نظر  »با  پژوهشگر سیاسی، می گوید: 
غنی و معاونانش درباره نقش خلیل زاد در مذاکرات صلح 
می کنند.  تلقی  مرموز  شخصی  را  وی  همه گی  موافقم. 
فروپاشی  در  او  که  معتقدند  افغانستان  مردم  از  بسیاری 

حکومت سابق نقش تعیین کننده داشته است.«

پمپیو،  مایک  امریکا،  متحده  ایاالت  پیشین  خارجه  وزیر 
نیا:  کوتاه  وجب  »یک  که  را  خاطراتش  کتاب  به تازه گی 
دارد،  نام  دارم«  امریکایی که دوستش  به خاطر  جنگیدن 
منتشر کرده است. او در این کتاب به پرونده مذاکرات میان 
پیشین  با حکومت  امریکا  دولت  رابطه  و  امریکا  و  طالبان 

افغانستان و به ویژه محمد اشرف  غنی پرداخته است. 
فرستاده پیشین امریکا برای افغانستان، زلمی خلیل زاد، این 
کتاب خاطرات را »لذت بخش و شایسته مطالعه« دانسته 
رییس  معاون  صالح،  امراهلل  که  است  حالی  در  این  است. 
جمهور پیشین افغانستان، خاطرات پمپیو را »گمراه کننده 
نقیصه  صالح،  گفته  به  است.  شمرده  دروغ «  از  سرشار  و 
اصلی این خاطرات این است که در مورد ضمایم افشا نشده 

توافق نامه طالبان و امریکا سخن نزده است. 
 

خشم مقام های پیشین 
انتشار خاطرات مایک پمپیو خشم افغان ها به ویژه مسووالن 
حکومت سابق افغانستان را که با خروج نیروهای امریکایی 

در سال ۲۰۲۱ گرفتار فروپاشی شد، برانگیخته است. 
در  گسترده ای  بازتاب  که  کتاب  این  در  پمپیو  مایک 
جامعه افغانستان داشته، رییس جمهور پیشین افغانستان 
محمد اشرف  غنی را متهم به ایجاد مانع فرا راه مذاکرات صلح 
کرده و نوشته است: »اشرف  غنی کوشش های بسیاری انجام 
داد تا گفت وگوهای صلح میان طالبان و ایاالت متحده امریکا 
سرزمینش  برای  دادن  قربانی  به  حاضر  او  کند.  خراب  را 
نبود.« مایک پمپیو اشرف  غنی را »بدترین« رهبری دانسته 

که وی در عمرش مالقات کرده است.
پمپیو در ادامه نوشته است: »غنی به معنای واقعی کلمه 
دغل کار و متقلب بود. جان های سربازان امریکایی را برای 
رسیدن به قدرت فدا کرد و از هیچ محبوبیتی میان مردم 

افغانستان برخوردار نبود.«
وزیر خارجه پیشین امریکا در مورد رییس پیشین شورای 
مصالحه دولت افغانستان، عبداهلل عبداهلل، نیز نوشته است: 
ایاالت  کمک های  بود.  مافیایی  مجموعه ای  رییس  »]او[ 

متحده امریکا را به سرقت برد.«

مسوولیت ناکامی بر دوش کیست؟
در  امریکا  متحده  ایاالت  که  باورند  این  به  امور  آگاهان 
افغانستان ناکام شد و با خروج شتاب زده اش زمینه را برای 
فروپاشی نظام سابق فراهم ساخت. مایک پمپیو که عماًل 
متحده  ایاالت  و  میان طالبان  توافق نامه دوحه  امضای  در 
امریکا سهیم بود، کوشیده با نوشتن این خاطرات، غنی و 
حکومتش را مقصر ناکامی در مدیریت مذاکرات میان افغانان 

نشان دهد.
مولوی عطا اهلل لودین، عضو کمیسیون دولتی مذاکرات صلح، 
به الجزیره نت گفت: »رییس جمهور سابق با برقراری صلح 
در افغانستان مخالفتی نداشت، اما او شیوه امریکایی صلح را 
نمی پسندید. او از منویات غربی ها در برابر افغان ها باخبر بود 
و به همین علت، کشور را ترک کرد و از ریخته شدن بیشتر 
و شروع جنگ داخلی جلوگیری کرد. تاریخ حتماً این اقدام 

او را در حافظه خواهد سپرد.«

معضل فساد در افغانستان 
مایک پمپیو در کتاب خاطراتش از معضل فساد در افغانستان 
یاد می کند و می گوید که فساد مشخصه بارز حکومت داری 

در این کشور بود و خواه ناخواه منجر به فروپاشی می شد. 
امراهلل صالح در تبصره به این ادعای پمپیو می گوید: »اگر 
باور است که فساد مسبب سقوط حکومت  این  به  امریکا 
را  اشخاصی  فهرست  نیست  حاضر  چرا  بوده،  افغانستان 
منتشر کند که قرارداد پروژه های بزرگ را در افغانستان به 
دست آوردند تا جهان بداند که این اشخاص این قراردادها را 

چگونه به دست آورده اند؟«
زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که از 
سوی دولت امریکا پای توافق نامه دوحه امضا گذاشت، در 
رشته توییتی، رییس جمهور سابق را متهم کرد که پیام های 
افغانستان  روشن وزیر خارجه وقت امریکا درباره صلح در 
را نادیده گرفت. به گفته خلیل زاد، اشرف  غنی روابط قوی 
با اعضای کانگرس، جنرال های بازنشسته و گروه های فشار 
در امریکا داشت و این سبب شده بود که گمان کند امریکا 
برای مدتی طوالنی حضور نظامی اش را در افغانستان ادامه 

بر اساس آمارهای موجود، 
در حال حاضر بین ۷۷ تا 

80 درصد برق مورد نیاز 
افغانستان از کشورهای 

تاجیکستان، اوزبیکستان، 
ترکمنستان و ایران تامین 
می شود. افغانستان ساالنه 

در حدود 280 تا 300 
میلیون دالر برای واردات 
برق به کشورهای همسایه 

پرداخت می کند.

از مجبوری  برق  نبود  در  از همین  رو، خانواده هایی که 
به استفاده از اریکین روی آورده اند، از مسووالن شرکت 
برشنا می خواهند تا برای رفع معضل بی برقی در کشور 
تالش ورزند و انرژی مورد نیاز شهروندان را تأمین کنند.

برای  که  است  لوگر  والیت  دیگر  باشنده  محمد رسول، 
روشن ساختن خانه اش از اریکین استفاده می کند. این 
طالبان  رژیم  روی کار آمدن  با  که  می گوید  لوگر  باشنده 
اقتصادی  نارسایی های  کنار  در  شهروندان  کشور،  در 
در  برق  نبود  جمله  از  دیگر  چالش  ده ها  با  سیاسی  و 
سردترین زمستان امسال مواجه شده اند. او پرچاوی های 
برق در لوگر را در ۱۰ سال اخیر بی پیشینه می خواند و 
می افزاید که مقام های بلندپایه طالبان در بیش از سه ماه 
گذشته نتوانسته اند معضل برق وارداتی از اوزبیکستان را 

برطرف کنند. 
کابل و دست کم ۱۱ والیت دیگر کشور که از برق وارداتی 
اوزبیکستان استفاده می کنند، در دو ماه گذشته با کمبود 
برق رسانی  شرکت  هستند.  روبه رو  برق  انرژی  شدید 
)برشنا( اما در این مدت دلیل پرچاوی و قطع شدن برق 
وارداتی اوزبیکستان به افغانستان را مشکل فنی در خاک 

آن کشور اعالم کرده است. 
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان اما حدود 
۱۰ روز پیش در نشستی، اوزبیکستان را به وعده خالفی 
در عرصه صادرات انرژی برق به افغانستان متهم کرد و از 
دولت این کشور خواست تا مطابق قرارداد دوجانبه عمل 
کند. او توضیح داده که اوزبیکستان بدون هیچ مشکلی 
در حالی  این  است.  قطع کرده  افغانستان  باالی  را  برق 
است که قرارداد واردات برق برای سال ۲۰۲۳ میالدی با 
شرکت ملی برق اوزبیکستان امضا شده و بدهی های قبلی 
نیز پرداخته شده، اما تاکنون برق از کشور اوزبیکستان 
به افغانستان مطابق به قرارداد وصل نشده است. قرار بود 
اوزبیکستان حدود ۴۰۰ میگاوات برق به افغانستان صادر 
کند، اما بر اساس اظهارات ریاست برشنا زیر اداره طالبان 
این کشور پس از قطع کردن برق برای مدتی، اکنون تنها 

۲5۰ میگاوات برق صادر می کند.
بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر بین ۷۷ تا ۸۰ 
درصد برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای تاجیکستان، 
اوزبیکستان، ترکمنستان و ایران تامین می شود. افغانستان 
ساالنه در حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر برای واردات 

برق به کشورهای همسایه پرداخت می کند.

کمبود انرژی و نیاز به روشنی؛
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حتا اگر کسی از پشت پرده قضایا آگاه نباشد، این 
به قدرت  بازگشت طالبان  را در می یابد که  موضوع 
امریکا  مخصوصاً  و  غربی  قدرت های  سبز  چراغ  با 
به  صورت گرفته است. وقتی ما حوادثی که منجر 
هم  کنار  را  شد  طالبان  دامن  به  افغانستان  افتادن 
می چینیم، به این نتیجه می رسیم که روی کار آمدن 
طالبان بخشی از بازی کالن قدرت های بزرگ جهانی 
است. راه دوری نمی رویم. همین اکنون، تام وست 
صادقانه با طالبان برای حل مشکالت اقتصادی شان 
می کند،  چاپ  پول  برای شان  می کند،  همکاری 
مشکالت  حل  برای  می فرستد،  نقدی  کمک های 
بانکی افغانستان راه و چاره می سنجد و از این قبیل 
کارها. افراد عادی طالبان، ساده لوحانه تصور می کنند 
که ابرقدرتی را شکست داده اند؛ حال آن که طالبان 
ناتوان تر از آن اند که قادر به شکست قدرت بزرگی 

همچون امریکا باشند. 
قطع نظر از جزییات این بیانیه، آن چه در وهله اول 
از آن استنباط می شود این است که القاعده با وجود 
شکست های بزرگی که پس از ۱۱ سپتامبر متحمل 
شده، در شیوه کارش تجدید نظر نکرده و به همان 
اندیشه های تندروانه و تکفیری ای که در گذشته به 
آن متعهد بود، متعهد است. از این لحاظ، می توان 
شباهت عجیبی میان سازمان القاعده و گروه طالبان 
پیدا کرد. طالبان هم با آن که بعضی ها تبلیغ می کردند 
که از گذشته درس گرفته و در باورها و رفتارهایش 
تجدید نظر کرده، با در دست گرفتن دوباره قدرت 
اواخر دهه 9۰  ثابت کردند که همان طالبان  عماًل 
میالدی اند و حتا در مواردی سخت گیر و خشن تر 

هم شده اند.
از این بیانیه این را هم می توان به دست آورد که هنوز 
هم سازمان القاعده رابطه فکری و عقیدتی اش را با 
طالبان حفظ کرده و نسبت به این گروه خوش بینی 
زاید الوصف دارد. ادعاهایی وجود دارد مبنی بر این که 
قسمت قابل توجهی از اعضای القاعده پس از پیروزی 
نیز  پایگاه هایی  و  برگشته اند  افغانستان  به  طالبان، 
رهبر  الظواهری،  ایمن  شدن  کشته  کرده اند.  ایجاد 
القاعده، در قلب کابل از سوی پهپاد امریکایی این 
را نمایان کرد که طالبان هنوز هم با القاعده رابطه 

تنگاتنگ دارند. 
پاکستان  طالبان  تحریک  از  طالبان  حمایت 
این  برای  آموزشی  مراکز  فراهم سازی  و  )تی تی پی( 
گروه در داخل افغانستان، این حقیقت را بیشتر از 
پیش برمال کرده که خطر طالبان منحصر در مرزهای 
افغانستان باقی نخواهد ماند. طالبان به رهبری مال 
هبت اهلل به علت این که در طول ۲۰ سال از سوی 
حمایت  و  پشتیبانی  مختلف،  تروریستی  گروه های 
خودشان  دینی  و  اخالقی  نظر  از  کرده اند،  دریافت 
را موظف می دانند که حاال که مقدرات افغانستان را 
در دست گرفته اند، از برادران دینی شان تا حد توان 
پاکستانی،  سیاستمدار  گفته  به  و  کنند  پشتیبانی 

»قرض خود را به این گروه ها پس بدهند.«
تجربه نشان داده که جریان های اسالم سیاسی پروژه 
مشترک دارند؛ هرچند نظر به شرایط و اوضاع ممکن 
است هرکدام آن ها روش مخصوص خود را برگزیند. 
اسالم  که می بینیم، همه جریان های  ندارد  غرابتی 
سیاسی از سازمان اخوان المسلمین در مصر و حماس 
در فلسطین گرفته تا سازمان القاعده و جبهه النصره 
در سوریه تا جمعیت اصالح در افغانستان، در اعالم 
و هم داستان هستند.  متفق  از طالبان  حمایت شان 
نظر  از  اگرچه  افغانستان،  در  اصالح  جمعیت  مثاًل 
نظامی به طالبان کمک نرساند، اما از نظر تبلیغاتی و 
ایدیولوژیک، بزرگ ترین خدمت را به این گروه انجام 
داد و بسیاری از جوانان را از نظر ذهنی به پذیرش 

حاکمیت طالبان آماده ساخت.

جامعه دینی و جنسیت گرایی خیرخواهانه از صفحه 4
طوری باشد که در آن زنان قشر آسیب پذیر و نیازمند 
محافظت به شمار روند. در نهایت به دلیل جنسیت زده 
بودن نگرش ها، محافظت از زنان را نه در بهتر ساختن 
سیستم جامعه و ایجاد فضای مسالمت آمیز، بلکه در دور 

کردن زنان از جامعه می بینند.
ماهیت نظام های پدرساالر و زن ستیزی همچون طالبان، 
موجود  آن ها  نگاه  در  زن  است.  گفته ها  این  مصداق 
برای  و  می شود  محسوب  خطرناک  و  وسوسه انگیز 
همین، سعی بر حذف آنان از جامعه دارند. طوری که 
ابژه  به عنوان  به زن  پیدا است،  از حرف و عمل آن ها 
جنسی می بینند که باید در خدمت مرد باشد و برای 
دوری  عمومی  فضای  از  باید  مردان  نیفتادن  گناه  به 
نظر  به  که  سیاهی  حجاب  با  را  بدن شان  یا  و  کنند 
آن ها وسوسه انگیز نیست، به طور کامل بپوشانند. تمام 
هستند،  آن ها  هم فکر  که  اشخاصی  و  طالبان  توجیه  
درباره حجاب و دیگر مسایل مربوط به زنان برخاسته 
را وسوسه انگیز و فسادگستر  ا ست که زن  از ذهنیتی 
می دانند و راه   حل َدم دستی شان برای از بین بردن فساد، 
پنهان ساختن زنان و دور کردن آن ها از فضای عمومی 
جامعه است. هرچند این دسته افراد و گروه ها در زبان، 
گاهی به زن جلوه تقدس می دهند، ولی این خود ناشی 
خیرخواهانه  جنسیت گرایی  آن  به  که  است  روشی  از 
زن ستیزی شان  به  آن ها  روش،  این  در  گفته می شود. 
هاله تقدس را می پوشانند؛ اما چون نگاه آن ها به زن، 
تحت  که  است  ضعیفی  و  فرودست  موجود  به مثابه 
جنسیت گرایی  می  شود  سبب  باشد،  باید  مرد  تسلط 

خصمانه شان آفتابی شود.

جنسیت گرایی خیرخواهانه و خصمانه
و  تبعیض  هرگونه  به   )sexism( جنسیت گرایی 
پیش داوری گفته می شود که براساس تفکیک جنسیتی 
زن ستیزی  و  زنان  با  ضدیت  را  جنسیت گرایی  باشد. 
نیز  تعریف کرده اند که بیشتر به شکل دوسوگرایانه 
شکل  دو  جنسیتی  نگاه  معنا،  این  به  می کند.  بروز 
»جنسیت گرایی  و  خصمانه«  »جنسیت گرایی  دارد: 
دو  فیسک،  سوزان  و  گلیک  پیتر  خیرخواهانه«. 
مطرح  را  نظریه  این  مقاالتی  طی  غربی،  روان شناس 
می تواند  زنان  به  نسبت  ونگرش ها  باورها  که  کردند 
خصمانه و یا خیرخواهانه باشد. به این سیستم اعتقادی 

جنست گرایی دوسوگرا گفته می شود. 
با  خصمانه  جنسیت گرایی  سوزان،  و  گلیک  باور  به 
خشونت آمیز  صریح  تبعیض  پدرساالری،  سلطه گری 
و فرو دست شمردن زن تعریف می شود. در حالی که 
جنسیت گرایی خیرخواهانه نگاه مثبت، اما رییس مآبانه 
به زنان دارد و در آن، زن نیازمند حفاظت از طرف مردان 
دانسته می شود و نوعی پدرساالری حفاظت کننده در 

آن غالب است.
به باور گلیک و سوزان، جنسیت گرایی خیرخواهانه و 
نگرش های  آشکارگر  دو  هر  خصمانه،  جنسیت گرایی 
سنتی و مرسوم نسبت به زنان است که با جنسیت گرایی 
آن،  ضمن  و  می کنند  توصیف  را  آن  دارند.  پیوند 
توجیه گر و محافظت کننده نظام پدرساالری و سنت های 
قدرت  با  نگرش ها  این  هردوی  هستند.  جنسیت زده 
)پدرساالری سلطه گر یا پدرساالری حمایت گر(، تفاوت 
به  یا تکمیل کننده( و گرایش  )رقابت کننده  جنسیتی 
جنس مخالف )خصمانه یا صمیمانه( مرتبط و وابسته 
این دو نگرش متفاوت است،  این که شکل  با  هستند. 
ولی هدف مشخصی دارند و آن هم حفظ موقعیت برتر 
مردان در ساختار هرم قدرت اجتماعی و فرودستی زنان 

می باشد.۲
ارزش گذاری برای زن مبتنی بر نقش زن به عنوان مادر، 
خیرخواهانه  جنسیت گرایی  عمده  نمونه های  از  یکی 
می باشد. در این دیدگاه، زن نه برای »زن بودن« که 
می شود.  تحسین  دیگران  به  وابسته گی اش  به دلیل 
حرف  زن  حقوق  و  ارزش  به  رابطه  در  که  کسانی 
می زنند و زن را به دلیل نقش او به عنوان مادر تحسین 
می کنند، درواقع، به شیوه ذهنی تبعیض جنسیتی را 

در جامعه ای که مذهب به عنوان یک ایدیولوژی حاکم 
افراد را در  برجسته  است، دین تمام ساحات زنده گی 
بر می گیرد و نیز نقش تعیین کنند ه ای در شکل دادن 
نگرش های افراد و جهان بینی آن ها دارد. درواقع، سازند ه 
پایه و اصل نظام معرفتی جامعه در جامعه دینی، دین 
اگر  دین،  جامعه شناس  زاکرمن،  فیل  باور  به  است. 
که  کرد  تشبیه  کیکی  به  بتوان  را  فرهنگی  یا  جامعه 
از مواد  یکی  از مواد گوناگون درست شده، دین غالباً 
اصلی در خمیرمایه اجتماعی ـ فرهنگی است که طعم و 
عطر خاص خود را به کیک می دهد و بعد بر همه مواد 
خمیرمایه تاثیر می گذارد و یکی از مواد تعیین کننده در 

ترکیب کلی کیک می شود.۱ 
دین در جامعه دینی، زنده گی روزمره، زبان و تجارب 
مردم را شکل می دهد. مردم برای سنجش رفتارها و 
می کنند.  استفاده  دینی  سنجه های  از  باورهای شان 
درواقع، آموزه های دینی دستاویزی است  در خدمت 
حاکم،  فرهنگ  و  کنش های شان  توجیه  برای  مردم 
ذهن  در  و  کرده  پیدا  بیشتر  مقبولیت  آن ها  برای  تا 

توده های مردم درونی شود. 
افغانستان،  به خصوص  دینی ـ اسالمی،  جوامع  در 
تبیین  برای  مردم  است.  بالمنازع  مرجع  تنها  اسالم 
رفتارهای  شان به شریعت اسالمی تمسک می جویند و 
سعی می کنند عمل خود را   ـ غیراسالمی هم اگر باشدـ 
پایه دینی برایش بتراشند. بدین سان، در مسایل مربوط 
به زنان نیز آن جاهایی که می خواهند از ارزش مقام زن 
به دین  را پست بشمارند، رجوع  یا آن ها  بزنند  حرف 
)اسالم( می کنند. تبعیض جنسیتی و ستم بر زنان که از 
عوارض آشکار جوامع اسالمی، مثل افغانستان، می باشد، 
در جامعه با خوانش آموزه های دین قایم شده/می شود. 
در بطن جامعه میان مردم و از سوی حکومت عمدتاً 
تبعیض نسبت به زنان نه به صورت بدبینانه و زشت، 
که به گونه بسیار خیرخواخاهانه و مقدس بیان و توجیه 
مادران  پای  زیر  »بهشت  چون  روایت هایی  می  شود. 
قیمتی  اشیای  و  »الماس«  به  زن  تشبیه  یا  و  است« 
و شکننده ای که باید دور از دسترس و در جای امن 
بارز جنسیت گرایی خیرخواهانه  نمونه  نگه داری شود، 
می باشد. از این رو، این نگرش در جامعه  دینی/ اسالمی 
و  بوده  استوار  تغییرناپذیر  و  دایمی  روایت های  برپایه 

بیشتر مروج است.
که  مسلمان  فمینیست های  از  یک  مرنسی،  فاطمه   
و  اسالم  در  زنان  نقش  زنان،  جامعه شناسی  حوزه  در 
دغدغه اش  داده،  انجام  زیادی  مطالعات  فمینیسم 
اسالمی،  جوامع  عقب گرد  علل  هم عصرانش،  همانند 
باور  این  به  او  است.  زنان  مورد  در  عرب ها  مخصوصاً 
ولی  مردان  اند،  از  کمتر  زنان  غربی،  نگاه  در  که  است 
او،  باور  به  نیست.  چنین  این   اسالمی  کشورهای  در 
این جا-در کشورهای اسالمی- زنان بیشتر وسوسه انگیز 
و خطرناک محسوب می شوند. به همین سبب، باورشان 
این است که دور بودن زن از فضای عمومی و پوشیده 
نه تنها  بودن شان،  »وسوسه انگیز«  دلیل  به  آنان  بودن 
جامعه را از فاسد شدن نجات می دهد که به نفع خود 
زنان نیز است؛ زیرا با فاسد نکردن جامعه خودشان را 
هم از فاسد شدن نجات داده اند و در نتیجه به نفع زنان 

پنداشته می شود. 
شدت این نوع باورها وقتی زیاد می شود که فضای جامعه 

زن  »هدف  کلیشه  دیدگاه،  این  در  می گیرند.  جشن 
فرزندآوری است« تقویت می شود. باورهایی که در آن 
زن را تا سرحد االهه باال می برد و به ملکه تشبیهش 
می کند که باید پشت پرده با تاجش بنشیند و مردان 
قیم اش باشند نیز در ذیل جنسیت گرایی خیرخواهانه 
جا می گیرد. هرچند در نگاه اول طوری معلوم می شود 
دارد،  زنان  به  نسبت  مهربانانه ای  نظر  دیدگاه  این  که 
ولی حقیقت امر این است که با همین باورها، پایه های 

تبعیض علیه زن مستحکم تر ساخته می شود. 
جنسیت گرایی خیرخواهانه مخرب تر از جنسیت گرایی 
خصمانه است. چون در نوع دوم، آشکار و عینی تبعیض 
ولی  می شود؛  دانسته  ضعیف  زن  و  می گیرد  صورت 
تبعیض آمیز  است  ممکن  خیرخواهانه  جنسیت گرایی 
نشانه  زن  جسم  اما  نباشد،  خشونت آمیز  و  آشکار 
خوب  لحن،  نظر  از  می شود.  دانسته  زن  شکننده گی 
ظریف  جنس  زن  آن  در  و  می رسد  نظر  به  مثبت  و 
پنداشته می شود. به طور مثال، گفته می شود که »زن 
ضعیف نه، ظریف است«. به همین دلیل، اغلب کسانی 
که به اصطالح می خواهند نه سیخ بسوزد و نه کباب، 
چون  می برند؛  پناه  خیرخواهانه  جنسیت گرایی  به 
می خواهند از این طریق هم نگاه »انسانی« و هم پندار 
»برتری مردان« را بدون لکه ای حفظ کنند. این نگرش 
نه تنها در بین مردان که در میان زنان نیز مروج است. 
به طور مثال، وقتی آزاری از سوی مردان به زنی می رسد، 
خود  این  ندارید؟«  مادر  و  »خواهر  می گویند:  برایش 
نشان گر عمق پذیرش این نوع جنسیت گرایی از سوی 
خود زنان می باشد که ارزش و احترام به خود را نه به 
سبب انسان بوده گی فارغ از جنسیت و زن بوده گی شان 

که در نسبت شان با مردان خواهانند. 
نرم  سالح های  از  خیرخواهانه  جنسیت گرایی 
مردساالری  کمربند  با  که  است  حکومت هایی 
برای  اغلب  حکومت ها  نوع  این  خورده اند.  پیوند 
رویکرد  جنسیتی شان  و  جنسی  سیاست های  توجیه 
جنسیت گرایی خیرخواهانه را پیش می گیرند. از یک سو 
در مقام توصیف، زن را به موجود فراانسانی باال می برند و 
از سوی دیگر در عمل، کم ترین حق انسانی برایش قایل 
روابط  در  می توان  را  متناقض  رویکرد  این  نمی شوند. 
میان افراد، در خانواده ها، اجتماع و حتا دولت ها دید. 
وقتی از پدر و مادری پرسیده شود که میان دختران 
خواهند  پاسخ  واحد  آن  در  قایل اند،  فرقی  پسران  و 
داد: »نخیر!« ولی وقتی پرسیده شود چرا دختران تان 
را  آنان  بودن  دختر  نمی دهید،  اجازه  دانشگاه  به  را 
دلیل می آورند و دلیل این کارشان را نهایت دل سوزی 
نیز  می دانند. همین رویکرد در سطح کالن حکومتی 
مشهود است، ولی با این تفاوت که هدف محدودیت ها و 
ممانعت های حکومت نه دل سوزانه، بلکه عقده مندانه و 

بنابر دالیل دیگری  مبتنی بر زن ستیزی است. 
در دستورات اخیر رژیم طالبان که زنان را از هرگونه 
تبعیض  است،  کرده  منع  کاری  و  آموزشی  فعالیت 
جنسیتی خیرخواهانه و خصمانه موج می زند. با نگاهی 
به دالیلی که آن ها برای بسته کردن درب آموزشگاه ها 
می آورند، می توان دریافت که طالبان در لباس یک پدر 
دل سوز خود را درآورده و به نحوی، با لفاظی می خواهند 
به مردم بگویند که این کار را برای حفاظت از زنان و 
به خیر آنان انجام داده اند و برای متقاعد ساختن مردم، 
این زن ستیزی شان را به اسم دین سرپوش می گذارند. 
از آن جا که کلیشه های زن ستیزانه هم صورت خصمانه 
و  دارد  وجود  جامعه  در  خیرخواهانه  به گونه  هم  و 
برای مردم نیز ذهنی شده، حساسیت  توده ها در برابر 
سیاست های زن ستیزانه رژیم نابه کار طالب اندک است. 
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پولیس ایالت تکزاس: اجساد سه مرد پس  از ناپدید شدن یافت شده است
پولیس ایالت تکزاس ایاالت متحده امریکا می گوید که اجساد ناپدید شده سه مرد پس از ۱۲ روز در این ایالت یافت شده است.

به گزارش نیویارک تایمز، اجساد این سه مرد که قرار بود ۱۲ روز قبل در یک نمایش رپ با هم دیگر مالقات کنند، روز 
پنج شنبه، ۲ فبروری از یک ساختمان متروکه در هایلندپارک واقع در منطقه میشیگان ایالت تکزاس یافت شده است.

پولیس مرگ این سه مرد را قتل خوانده، اما گفته که علت و انگیزه آن تا هنوز روشن نشده است. به گفته مایکل شاو، افسر 
پولیس این ایالت، آرمانی کلی، دانته ویکر و مونتویا گیونز که قرار بود در ۲۱ جنوری اجرای رپ داشته باشند، پس از لغو 

برنامه، ناپدید شده و به قتل رسیده اند. پولیس افزوده که بررسی ها در پیوند به این رویداد آغاز شده است.
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درخواست اوکراین از رهبران اروپایی برای دریافت تسلیحات دوربرد

بالون نظارتی چین در آسمان امریکا؛ 
پنتاگون در حال ردیابی است

پولیس هند یک هزار و 
۸۰۰ تن را به اتهام ازدواج 

با دختران زیر سن و تسهیل 
این روند بازداشت کرده است

نخست وزیر پاکستان درباره 
دوران دشوار اقتصادی در این 

کشور هشدار داد

مقام های نظامی امریکا اعالم کرده اند که یک عضو شبکه القاعده که دوران محکومیتش در 
زندان گوانتانامو را به پایان رسانده، آزاد شده است.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، مجید خان، شهروند پاکستان و پیک شبکه القاعده، پس 
از سپری کردن دوران حبس اش در این زندان، سرانجام روز پنج شنبه، ۲ فبروری،  آزاد و 

به بلیز، کشوری در امریکای مرکزی، منتقل شده است.
دولت امریکا تالش دارد تا در توافق با کشورهای سومی بر سر پذیرش زندانیان گوانتانامو، 

جایی که اعضای شبکه های تروریستی نگهداری می شود، این زندان را ببندد.
خان طی اظهاراتی در دادگاه گفته است که از همکاری با شبکه القاعده پشیمان است؛ 
در حالی که هنوز نگرانی در مورد پیوستن دوباره وی به القاعده همچنان پابرجاست؛ زیرا 
براساس اطالعات دفتر مدیر اطالعات ملی امریکا از ۱۱5 زندانی آزادشده بین سال های 
۲۰۰9 تا ۲۰۱5 دست کم شش تن شان دوباره به خشونت افراطی بازگشته و با گروه های 

تروریستی در ارتباط شده اند.
خان به تمویل مالی بمب گذاری مرگبار در هتلی در اندونیزیا و نیز شرکت در طراحی 

چندین حمله دیگر متهم است که انجام نشده است.
پنتاگون گفته است، در صورت پیدا شدن کشور سوم برای پذیرش زندانیان گوانتانامو، ۲۰ 

تن دیگر را که بیشترشان اهل یمن هستند، آزاد خواهد کرد.
در بیانیه خان آمده است: »من به همه شما، به ویژه مردم بلیز قول می دهم که عضوی 

سازنده و مطیع قانون در جامعه باشم.«
وکیل مدافع خان پس از آزادی وی گفته است: »این یک پیروزی تاریخی برای حقوق بشر 

و حاکمیت قانون است، اما پیروزی بسیار زیاد به طول انجامید.«
گفتنی است که توافق انتقال 
گروه های  پیشین  اعضای 
توافق  براساس  تروریستی 
کشورهای  و  امریکا  میان 
این  با  دریافت کننده 
انجام می شود که  پیش فرض 
تهدیدی  دیگر  زندانیان  این 

محسوب نمی شوند.

با  دیدار  در  اوکراین  رییس جمهور  زلنسکی،  والدیمیر 
سران کشورهای اروپایی در کی یف، پایتخت این کشور، بر 

درخواست تسلیحات دوربرد تأکید کرده است.
اتحادیه  شورای  رییس  میشل،  شارل  رویترز،  گزارش  به 
روز  اروپا،  کمیسیون  رییس  درالین،  فن  اورزوال  و  اروپا 

رسانه های بین المللی به نقل از مقامات وزارت دفاع امریکا گزارش داده اند که یک 
بالون نظارتی مشکوک چین از چند روز به این سو در آسمان این کشور دیده 

شده است.
الجزیره روز پنج شنبه، ۲ فبروری، گزارش داده که پنتاگون از ترس آسیب رسیدن 

به مردم، این بالون نظارتی را ساقط نکرده است.
یک مقام وزارت دفاع امریکا به شرط پنهان ماندن هویتش به خبرنگاران گفته 
که این کشور، حین ورود این بالون به حریم  هوایی اش آن را از طریق امکانات 

هواپیمای نظامی، مشاهده کرده است.
بالون  این یک  باالیی دارم که  این مقام پنتاگون گفته است: »اطمینان بسیار 
چینی در ارتفاع باال است و برای جمع آوری اطالعات بر فراز سایت های حساس 

پرواز می کند.«
بربنیاد اطالعات نشرشده، یکی از مناطقی که این بالون بر فراز آن دیده شده 
مونتانا بوده که پایگاه نیروی هوایی مالمستروم در آن موقعیت دارد؛ جایی که 
 Minuteman ۱5۰ انبار برای نگهداری موشک های بالستیک قاره پیما از جمله

III با قابلیت حمل کالهک هسته ای در آن هست.
پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، گفته است: »دولت امریکا یک بالون 
نظارتی در ارتفاع باال را که در حال حاضر بر فراز قاره امریکا است، شناسایی کرده 

و در حال ردیابی آن است.«
رایدر با تاکید بر عدم ایجاد تهدید نظامی و فزیکی این بالون نظارتی گفته که 
امریکا اقدامات الزم را برای اطمینان از اطالعات جمع آوری شده، انجام داده است.

به گفته مقام های نظامی امریکا، فعالیت های نظارتی مشابه با این در چند سال 
اخیر نیز دیده شده است.

پنج شنبه، ۲ فبروری برای گفت  وگو با والدیمیر زلنسکی، 
رییس  جمهور اوکراین به کی یف سفر کرده اند.

زلنسکی در این دیدار از غرب خواسته است که اگر ارایه 
نه تنها  شود،  تسریع  دوربرد  تسلیحات  به ویژه  تجهیزات، 
از  را  روسی  نیروهای  بلکه  کرد؛  نخواهد  رها  را  باخموت 

اسالم آباد،  در  را  افغان  پناه جوی   ۱5 پاکستان  پولیس 
پایتخت این کشور، بازداشت کرده و به جای نامعلومی 

انتقال داده است.
یک منبع معتبر در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که 
جمعه شب، ۱۴ دلو، تعدادی از پناه جویان افغان از سوی 
پولیس پاکستان از منطقه »بهاراکاو« اسالم آباد، بازداشت 

دونباس منطقه اشغال شده خارج می کند.
او که در کنار رهبران اتحادیه اروپا در یک نشست خبری 
هیچکس  می جنگیم.  داریم،  توان  »تا  گفت:  شد،  ظاهر 
باخموت را تسلیم نخواهد کرد. ما باخموت را قلعه دفاعی 

خود می دانیم.«
در همین حال، اولکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت و دفاع 

ملی اوکراین
در  روسیه  نیروهای  که  است  گفته  اسکای نیوز  شبکه  به 
اوکراین  خاک  به  بزرگ  تهاجم  یک  برای  آینده  روزهای 

آماده می شوند.
به گفته دانیلو، تهاجم تازه روسیه ممکن است با سالگرد 

آغاز حمله گسترده این کشور به اوکراین هم زمان باشد.
که  را  خود  موجود  امکانات  همه  روسیه  که،  افزوده  او 
برگزاری رزمایش ها و آموزش ها را شامل می شود، برای این 

هدف گردآوری و بسیج کرده است.
اوکراین  به  میالدی   ۲۰۲۲ سال  فبروری   ۲۴ در  روسیه 
حمله کرد. از آن زمان تا حال نزدیک به  یک سال می گذرد، 

اما مسکو موفق به  تصرف این  کشور نشده است.
زلنسکی در آن زمان حکومت نظامی اعالم کرد و گفت  که 

حمله روسیه به این کشور، جنگ با تمام اروپا است.

و به جای نامعلومی انتقال داده شده اند.
در همین حال، پولیس پاکستان بازداشت ۱5 پناه جوی 
مورد  در  »بررسی ها  می گوید:  و  کرده  تأیید  را  افغان 
آزاد  به زودی  و  است  شده  آغاز  تن   ۱5 این  مدارک 

خواهند شد.«
پناه جویان  این  بازداشت  علت  درباره  پاکستان  پولیس 

جزییات بیشتر نداده است.
براساس اطالعات منابع، شماری از خبرنگاران افغانستان 

نیز در میان بازداشت شده گان هستند.
گفتنی است که پس  از تسلط طالبان بر افغانستان، اکثر 
پناه جویان به  پاکستان سفر کرده  تا از آن جا به کشورهای 

مهاجرپذیر سفر کنند .

پولیس هند در ادامه مبارزه با ازدواج های زیر سن، 
دست کم یک هزار و ۸۰۰ تن را بازداشت کرده که 
با دختران زیر سن ازدواج و یا این روابط را تسهیل 

کرده اند.
رویترز به نقل از مقام های پولیس آسام، ایالتی در 
بازداشت   روند  که  است  داده  گزارش  هند،  شرق 
افراد در این زمینه روز پنج شنبه، ۲ فبروری، آغاز 

شد.
در  ازدواج ها  ثبت  به  افراد  این  پولیس،  گفته  به 

مساجد و معابد کمک و زمینه سازی کرده اند.
ایالتی  فرماندهان  از  یکی  سارما،  بیسوا  هیمانتا 
دلیل  کودکان  »ازدواج  است:  گفته  هند،  پولیس 
اصلی بارداری کودکان است که به نوبه خود عامل 

مرگ ومیر باالی مادران و نوزادان نیز است.«
به گفته وی، افراد بازداشت شده مسلمانان، هندوها، 
مسیحیان، افراد قبیله ای و مردانی از همه ادیان و 

جوامع را شامل می شود.
ازدواج زیر ۱۸ سال در هند غیرقانونی است، اما این 

قانون از دیرزمانی است که آشکارا نقض می شود.
ملل  سازمان  تخمین های  طبق  که  است  گفتنی 
متحد، هند با ۲۲۳ میلیون مورد ازدواج زیر سن، 
یکی از کشورها با بیشتر موارد کودک همسری در 

جهان است.
از کودکان سازمان  این صندوق حمایت  از  پیش 
که  بود  کرده  اعالم   ۲۰۲۰ سال  در  متحد  ملل 
ازدواج  قانونی  زیر سن  میلیون دختر  ساالنه ۱.5 

می کنند.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، درباره دوران 
دشوار اقتصادی  در این کشور هشدار داده است؛ 
شرایط  از  پیروی  برای  تالش  در  او  دولت  زیرا 
برای  پول،  بین المللی  صندوق  توسط  تعیین شده 

دریافت قسط بعدی بسته کمک مالی است.
واشنگتن پست روز جمعه، ۳ فبروری، گزارش داده 
است که آقای شریف این سخنان را در یک نشست 
خبری با حضور مقام های ارشد دولتی و نظامی در 

پیشاور بیان کرده است.
در  ما  اقتصادی  »چالش های  است:  افزوده  او 
شرایط صندوق  است.  تصور  غیرقابل  حاضر  حال 
بین المللی پول که ما باید انجام دهیم فراتر از تصور 

است، اما ما هیچ گزینه دیگری نداریم.«
دولتی  بانک  گذشته  روز  که  است  حالی  در  این 
پاکستان نیز اعالم کرد که ذخایر ارزی این کشور 

با ۱۶.۱ درصد به ۳.9 میلیارد دالر رسیده است.
گفتنی است که پاکستان پس از کمبود پول نقد در 
بازار این کشور، با صندوق بین المللی پول گفت وگو 
کرد تا از کمک های هفت میلیارد دالری که برای 
جلوگیری از فروپاشی اقتصادی طراحی شده بود، 

مستفید شود.

امریکا یک پیک القاعده را از گوانتانامو 
آزاد کرد

پولیس پاکستان ۱۵ پناه جوی افغان را در اسالم آباد بازداشت کرده است


