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شهروندان کشور از 
افزایش بهای گاز مایع 

شکایت دارند

از  کشور  شهروندان  از  شماری  غزنی:  ۸صبح، 
افزایش ۳۰ درصدی در بهای گاز مایع شکایت 

دارند.
غزنی،  کابل،  والیت های  باشنده گان  از  شماری 
پروان و پکتیکا روز شنبه، ۱۵ دلو، در گفت وگو با 
روزنامه ۸صبح می گویند که در یک هفته گذشته 
درصد   ۳۰ مایع  گاز  بهای  داخلی،  بازارهای  در 

افزایش یافته است.
باشنده گان کابل، پروان و غزنی تایید کرده اند که 
هم اکنون یک کیلوگرام گاز مایع در بازارهای این 
والیت ها به ۸۰ افغانی به فروش می رسد، در حالی 

 که یک هفته پیش ۶۵ افغانی بود.
در همین حال، یک منبع در والیت پکتیکا گفته 
است که بهای یک کیلوگرام گاز در بازارهای این 

والیت به ۸۵ افغانی رسیده است.
از سویی هم، شماری از بازرگانان و وارد کننده گان 
گاز مایع، با تایید بلند رفتن بهای گاز در بازارهای 
از  بازرگانی  کاالهای  حمل ونقل  توقف  کشور، 
طریق خط آهن اوزبیکستان را عامل آن می دانند.

نورالدین  پیش  چندی  که  است  حالی  در  این 
عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، 
گفته بود که بهای گاز مایع در فصل زمستان بلند 

نخواهد رفت.
گفتنی است که در ماه های اخیر بهای اکثر مواد 
اولیه به خصوص پیاز در بازارهای کشور افزایش 

بی پیشینه پیدا کرده است.

۸صبح، کابل: پنج روز پس از حمله انتحاری 
پشاور  پولیس  مرکز  در  مسجدی  بر  مرگبار 
طالبان  تحریک  کشور  این  دولت  پاکستان، 
پاکستانی یا تی تی پی را عامل آن دانسته و مال 
افغانستان،  طالبان  رهبر  آخوندزاده،  هبت اهلل 
را به تالش برای کنترل تی تی پی متهم کرده 

است.
اکسپرس تریبون، از رسانه های پاکستانی، روز 
جمعه، ۱۴ دلو، گزارش داده که رهبری دولت 
نظامی  و  ملکی  بخش های  از  اعم  پاکستان 
کشور  این  نخست وزیر  ریاست  به  را  نشستی 

والیت  در  محلی  منابع  نیمروز:  ۸صبح، 
نیمروز می گویند که طالبان در بدل قاچاق 
 ۶۰۰ والیت،  این  از  تریاک  کیلوگرام  هر 

افغانی مالیه می گیرند.
منابع روز شنبه، ۱۵ دلو، به روزنامه ۸صبح 
می گویند که بهای تریاک نیز در این والیت 

به گونه بی پیشینه ای افزایش یافته است.
منابع اضافه می کنند که امروز یک کیلوگرام 
هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۲۰ ارزش  به  تریاک 

طالبان  که  می گویند  منابع  غور:  ۸صبح، 
ـ  هرات  شاهراه  اعمار  برای  غور،  والیت  در 
روز  منابع  کرده اند.  ایجاد  بانکی  حساب  غور 
شنبه، ۱۵ دلو، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
حساب  یک  ایجاد  با  طالبان  که  می گویند 
و  داخل  در  افغانستان  شهروندان  از  بانکی، 
هرات  شاهراه  اعمار  در  تا  خواسته اند  خارج 
که  است  شده  گفته  کنند.  همکاری  غور  ـ 
گروه طالبان این حساب را در »بانک اسالمی 
افغانستان« ایجاد کرده اند. این در حالی ا ست 
که گروه طالبان پیش از این برای جمع آوری 
کمک و ساخت بند بخش آباد والیت فراه نیز 

حساب بانکی ایجاد کرده بودند.

هفته  مرگبار  انتحاری  حمله  بررسی  برای 
گذشته در پشاور برگزار کرده است.

تومان معادل نزدیک به ۴۴ هزار افغانی در 
این والیت تبادله شده است.

تسلط  اوایل  در  که  است  حالی   در  این 
در  تریاک  کیلوگرام  یک  قیمت  طالبان 
تومان  میلیون   ۱۰ از  کمتر  نیمروز  والیت 
هبت اهلل  مال  فرمان  از  پس  اما  است،  بوده 
آخوندزاده، رهبر طالبان، مبنی بر ممنوعیت 
در  روزانه  تریاک  بهای  مخدر،  مواد  قاچاق 

بازارهای داخلی رو به افزایش است.

بربنیاد اطالعات نشر شده، در این نشست گفته 
در  حمله  این  طراحان  ممکن  که  است  شده 

خاک افغانستان باشند.
تی تی پی  که  گفته اند  پاکستانی  مقام های 
مسوولیت  افغانستان  طالبان  از  ترس  به خاطر 

حمله را به گونه علنی بر دوش نگرفته  است.
در نشست ویژه پشاور، فیصله شده که بحث از 
بین بردن النه های تحریک طالبان پاکستان در 
خاک افغانستان باید در سطح باالیی با طالبان 

افغان شریک ساخته شود.
گفته  افغان  طالبان  از  نقل  به  نشست  این  در 
طالبان  تحریک  با  رویارویی  از  آنان  که  شده 

پاکستان ناتوان هستند 
گفتنی  است که پس از حمله انتحاری مرگبار 
دولت  پشاور،  پولیس  مرکز  در  مسجدی  بر 
باال  آستین  تی تی پی   سرکوب  برای  پاکستان 

زده است.

پاکستان:   
مال هبت اهلل در تالش به دست گرفتن 

کنترل تی تی پی است

طالبان از قاچاق هر کیلوگرام تریاک از مرز 
نیمروز ۶۰۰ افغانی مالیه می گیرند

جمع آوری کمک برای اعمار 
شاهراه هرات - غور؛ 

طالبان حساب بانکی 
ایجاد کردند
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در پی بارش باران و برف های سنگین، شماری از برج های »قلعه تاریخی« 
والیت غزنی به  گونه جدی آسیب دیده اند و احتمال فروریزی آن ها وجود دارد. 

شماری از باشنده گان شهر غزنی به این باورند که پس از تجمع آب برف و 
باران در حفره های سقف این برج ها، آب به داخل ساختمان نفوذ کرده و خطر 

فروریزی این برج ها بیشتر شده است. آنان مسووالن ریاست اطالعات و فرهنگ 
طالبان در این والیت را به کم توجهی در قسمت مراقبت و حفاظت از ساحات 

تاریخی متهم می کنند و خواهان توجه جدی به قلعه غزنی اند.

زنی که همه امیدش یک کراچی 
دستی و چند جفت جوراب است 3

برج های قلعه تاریخی غزنی 
در معرض فروریزی اند

بی توجهی به آبده ها؛ 

آیا بحران جدید در راه است؟

دور از دانشگاه و اجتماع 
چگونه سپری می کنیم؟

فقر در جاده های کابل؛

دلیل  بدون  پناه جویان 
می شوند تحقیر  و  بازداشت 

ازسرگیری بازداشت  مهاجران در پاکستان؛ 

تایوان؛

در سایه شر؛ 



 

سال   ۱۰۰ از  بیش  این سو،  به  مشروطیت  جنبش  از 
و  جنبش ها  شکل گیری  شاهد  افغانستان  که  است 
احزاب و  قالب  جریان های سیاسی متعدد است که در 
به  جنبش ها  این  آمد  ه اند.  پدید  گوناگون  سازمان های 
چند دسته تقسیم می شوند: از چپ تا راست، از ملی گرا 
تا بنیادگرا. داعیه هایی که مطرح کرد ه اند برای شماری 
عدالت اجتماعی، برای شماری برتری خواهی تباری، برای 
برپایی  دیگر  برای شماری  و  مدرن  ملت سازی  شماری 
خالفت اسالمی بوده است. اگر چه همه تحوالت سیاسی 
افغانستان ریشه داخلی نداشته و عامل خارجی در تمام 
وقت یکی از واقعیت های درشت این صحنه بوده است، 
نیز، دست کم در سطح ملی و  اما جنبش های سیاسی 
درون کشوری، یکی از عوامل اصلی تحوالت بوده  است. با 
توجه به حجم تاثیرگذاری این جنبش ها که بر زنده گی 
نسل های  به  آن  امتداد  و  می اندازد  سایه  نسل  چندین 
مورد  آن ها  کارنامه  که  است  الزم  می رسد،  نیز  آینده 

بازخوانی قرار بگیرد.
نیازهای  از  یکی  سیاسی  کارنامه جنبش های  بازخوانی 
در  است.  سیاسی  فرهنگ  آسیب شناسی  برای  مهم 
اساس، نباید هیچ جنبش و جریان سیاسی فوق چون 
و چرا و کارنامه اش پیچیده در هاله ای از تقدس باشد. 
و  تعقل  روزنه  سیاسی،  جنبش های  به  رمانتیک  نگاه 
برخورد عقالنی با آن ها را مسدود می کند؛ در حالی که 
نگاه انتقادی به این پدیده می تواند به پخته گی و بهبود 
البته هیچ گاه به معنای  انتقادی  آن ها کمک کند. نگاه 
و  منصفانه  بررسی  بلکه  نیست،  مغرضانه  عیب جویی 
بی طرفانه است. شماری گمان می کنند که نقد سازنده و 
منصفانه عبارت است از لیست کردن خوبی ها و بدی های 
یک جریان در کنار همدیگر بدون هیچ قضاوتی. چنین 
سازمان  و  جنبش  هر  زیرا  نیست؛  الزامی  قطعاً  چیزی 
برای ذکر محاسن و مناقب خود به حد کافی تبلیغات 
کرده است؛ از این رو، نیازی به ذکر مجدد آن ها از سوی 
تحلیل گران انتقادی نمی ماند. نقد در اساس، متمرکز بر 
نقاطی است که از دیدها پنهان مانده و در پهنه عمومی 
به گفت وگو و بحث گرفته نشده است. طبیعی است که 
هواداران یک جریان، انگشت نهادن بر کاستی ها و عیوب 
سازمان خود را نقد سازنده ندانسته و نوعی دشمنی تلقی 

می کنند.
نه سوسیالیسم شر مطلق  است که  این  ماجرا  واقعیت 
است و نه لیبرالیسم، نه ناسیونالیسم، نه اخوانیسم، نه 
و  پدیده های سیاسی  نه هیچ جریان دیگر.  و  سلفیسم 
در  اما  هستند،  معایب  و  محاسن  از  ترکیبی  اجتماعی 
چشم پیروان خود سراپا حسن و جمال به نظر می رسند 
و تعلقات عاطفی و پیوند های هویتی و گاه وابسته گی های 
منفعتی اجازه نمی دهد که کاستی های شان را ببینند. نقد 
درواقع برای این است که ابعاد تاریک و مغفول مانده را 
برآفتاب کند و پرده از جنبه های پنهان یک قضیه کنار 

بزند.
باید  نیفتد،  از مسیر سازنده خود دور  نقد  این که  برای 
مبتنی بر روش باشد؛ به این معنا که حقایق و فکت ها 
تحلیل،  و  ارزیابی  در  و  باشد  قضاوتی  اصلی هر  مبنای 
علوم  عرصه های  در  معتبر  روش های  از  امکان  حد  تا 
نقد  برای  که  زبانی  همچنان،  شود.  استفاده  اجتماعی 
عواطف  بار  از  آکنده  و  زننده  زبان  می شود،  انتخاب 
منفی نباشد و فاصله الزم میان نقد و خصومت را زیر پا 
نگذارد. بهترین روش برای نقد این است که پیروان یک 
جنبش خود به نقد خویشتن بپردازند؛ زیرا عالیق حب 
و بغض، دخالت کمتری خواهد داشت، اما نقدی که از 
بیرون صورت بگیرد، همچنان اهمیت دارد، به شرطی 
که روشمند باشد. وضعیتی که امروز گرفتارش هستیم 
سازمان های  و  جنبش ها  عملکرد  محصول  کم و بیش 
سیاسی است و بازخوانی کارنامه آن ها یکی از بایسته های 
اساسی برای رهایی از وضعیت کنونی و حرکت به سوی 

آینده ای بهتر است.

بازخوانی کارنامه 
جنبش های سیاسی 

در افغانستان
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گفته  امریکا  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
است که طالبان با نقض تعهدات شان در قبال مردم 
افغانستان، فرصت  بهبود روابط با جهان را از دست 

می دهند.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، روز 
است  گفته  خبری  نشست  یک  در  دلو،   ۱۵ شنبه، 
و  وحشیانه  ظالمانه،  اقدامات  با  حاضر  حال  در  که 
بهبود  برای  گروه  این  تصور  طالبان،  سرکوب گرانه 

روابط با جهان »توهمی« بیش نیست.
پرایس با اشاره به تصمیم اخیر وزارت امور خارجه 
امریکا مبنی بر وضع محدودیت صدور ویزه به اعضای 
با ده ها  امریکا در هماهنگی  طالبان گفته است که 
در عمل  و چه  گفتار  در  به وضوح چه  دیگر،  کشور 
به رویکرد  را در خصوص واکنش  پیام های واضحی 

۸صبح، جوزجان: منابع محلی از قتل مرموز و شنیع دو 
نظامی حکومت پیشین در والیت جوزجان خبر داده اند.

منابع محلی به روزنامه ۸صبح می گویند که جسد ستار 
سیرت، عضو نیروهای ویژه ارتش حکومت پیشین، پس از 
دو هفته بازداشت از سوی طالبان، روز جمعه، ۱۴ دلو، از 

دره های مربوط به والیت جوزجان پیدا شده است.
براساس اطالعات منابع، سیرت به گونه شنیع و بی رحمانه 

به قتل رسیده است.
در همین حال، منابع محلی در جوزجان می گویند که 
جسد به آتش کشیده شده عنایت اهلل، از نیروهای پولیس 
حکومت پیشین، نیز در ولسوالی فیض آباد این والیت پیدا 

شده است.

از  پنجشیر  والیت  در  محلی  منابع  پنجشیر:  ۸صبح، 
حکومت   نظامی  دو  به  شمول  تن  پنج   شدن  بازداشت 

پیشین از سوی طالبان در این والیت خبر می دهند.
با روزنامه ۸صبح  منابع روز شنبه، ۱۵ دلو، در صحبت 
می گویند که طالبان این افراد را سه روز پیش از منطقه 

بلخ  در  طالبان  محلی  مسووالن  بلخ:  ۸صبح، 
به شمول  می گویند که هفت عضو یک خانواده 

زنان و کودکان در این والیت کشته شده اند.
محمد آصف  وزیری، سخنگوی قوماندانی امنیه 
طالبان در بلخ، گفته است که اعضای این خانواده 
جمعه شب، ۱۴ دلو، در روستای جرقلعه ولسوالی 
قتل  به  ناشناس  مسلح  افراد  سوی  از  چمتال 

رسیده اند.
امنیه  قوماندانی  سخنگوی  اطالعات  بربنیاد 
طالبان در بلخ، چهار کودک، دو زن و یک مرد 

قربانیان این رویداد هستند.
هنوز علت قتل اعضای این خانواده معلوم نیست.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، 
افزایش  مختلف  والیت های  در  مرموز  قتل های 

یافته است.

کاپیسا  در  محلی  منابع  کاپیسا:  ۸صبح، 
اثر  در  روزه  دوازده  کودک  یک   که  می گویند 

گرسنه گی و سردی هوا جان باخته است.
این رویداد چهارشنبه شب، ۱۲ دلو، در روستای 
ولسوالی حصه دوم کوهستان والیت  مالخلیل 

کاپیسا رخ داده  است.
به گفته منابع، این کودک به بیماری سینه وبغل 
مبتال بوده، اما خانواده اش توان  مالی درمان او 

را نداشته اند.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند.

در پی به قدرت رسیدن طالبان، فقر و گرسنه گی 
نهادهای  است.  یافته  افزایش  افغانستان  در 
بین المللی همواره از تشدید بحران بشری در این 

کشور هشدار داده اند.

سمنگان  در  محلی  منابع  سمنگان:  ۸صبح، 
از  پیشین  حکومت  نظامی  یک  که  می گویند 

سوی افراد مسلح ربوده شده است.
نزدیکان این نظامی پیشین روز شنبه، ۱۵ دلو، 
به روزنامه ۸صبح می گویند که او سه  روز پیش 
توسط افراد مسلح در شهر ایبک، مرکز سمنگان، 

ربوده شده است.
از  و  دارد  نام  ضیاالحق  پیشین  نظامی  این 
اما  بود؛  سمنگان  در  مردمی  خیزش  نیروهای 
پس از تسلط طالبان به زنده گی عادی اش ادامه 

می داد.
طالبان در سمنگان دست داشتن در ربودن او 

را انکار کرده اند.
دو  گذشته  روز  دو  در  که  است  حالی   در  این 
نظامی حکومت پیشین در والیت جوزجان نیز 

به گونه شنیع کشته شدند.

طالبان نسبت به مردم افغانستان ابراز کرده است.
دنبال  به  ]طالبان[  آن ها  »اگر  است:  افزوده  نام برده 
اما فکر می کنند که  با جهان هستند،  روابط  بهبود 
ادامه  مردم  قبال  در  خود  رویکرد  این  به  می توانند 

دهند، این توهمی بیش نیست.«
در  طالبان  روی کار آمدن  با  که  است  حالی  در  این 
علیه  را  زیادی  این گروه محدودیت های  افغانستان، 

دختران و زنان وضع کرده اند.
وزارت خارجه امریکا در آخرین تصمیمش در واکنش 
به این محدودیت ها، محدودیتی را در صدور ویزه به 

اعضای طالبان وضع کرده است.
وزارت خارجه طالبان در واکنش به این تصمیم امریکا 
راه  از  اختالفی  است که خواهان حل مسایل  گفته 

گفت وگو است.

قتل های مرموز نیروهای امنیتی حکومت پیشین اخیراً 
در افغانستان افزایش یافته است. چهار تن از این  نیروها 
هفته گذشته در والیت های قندهار و بغالن نیز به گونه 

مرموز کشته شدند.

کرامان ولسوالی دره به اتهام داشتن سالح بازداشت و به 
جایی نامعلوم منتقل کرده اند.

منابع از نظامیان پیشین به نام های عبداللطیف و غازی 
نام برده و می افزایند که آنان از اعضای نیروهای پولیس 

حکومت  پیشین در ولسوالی آبشار پنجشیر بودند.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی  نگفته اند.

گفتنی  است که طالبان در یک  ماه اخیر روند بازداشت 
غیرنظامیان در والیت پنجشیر را افزایش داده  اند.

بر بنیاد گزارش های نشر شده، در این مدت دست کم ۲۰ 
از سوی  غیرنظامی به  شمول نظامیان حکومت  پیشین 
و  بازداشت  والیت  این  مختلف  بخش های  در  طالبان 

زندانی شده اند.

وزارت خارجه امریکا:  
طالبان با نقض تعهدات شان فرصت  بهبود روابط 

با جهان را از دست می دهند

افزایش قتل های مرموز نظامیان پیشین؛ 
دو جوان به گونه شنیع در جوزجان کشته شدند

طالبان در پنجشیر پنج  تن به  شمول دو نظامی پیشین 
را بازداشت کردند

افراد مسلح ناشناس هفت 
عضو یک خانواده را در بلخ 

کشتند

یک کودک نوزاد در اثر 
گرسنه گی و سردی هوا در 

کاپیسا جان داد

افراد مسلح در سمنگان یک 
نظامی حکومت پیشین را 

ربودند

۸صبح، کابل: کاردار سفارت امریکا برای افغانستان 
زنان  کردن  محروم   با  قندهار  مردان  که  می گوید 

روی  به   مکتب ها  بستن  و  بشردوستانه  خدمات  از 
دختران، کل کشور را از غذا و آینده محروم می کنند.

کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، روز 
ویزه  بازنشر خبر وضع محدودیت   با  دلو،  شنبه، ۱۵ 
امریکا بر اعضای طالبان گفته است که آن ها چاره  ای 

جز پاسخ دادن ندارند.
این در حالی است که وزارت خارجه امریکا در آخرین 
تصمیمش بر صدور ویزه به اعضای طالبان محدودیت 

وضع کرده است.

دکر: مردان قندهار با محروم  کردن زنان از خدمات 
بشردوستانه، افغانستان را از غذا و آینده محروم می کنند
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پولیس پاکستان پس از حمله 
انتحاری مرگ بار هفته گذشته در 

شهر پیشاور که منجر به کشته 
و زخمی شدن حدود 200 تن 

شد ، روند بازداشت، بازجویی و 
آزارواذیت پناهنده گان افغانستان را 

از سر گرفته است. براساس ادعای 
شماری از بازداشت شده گان، پولیس 
اسالم آباد جمعه شب، 14 دلو، آنان را 
از منطقه »بهاراکهو« از خانه های شان 

بیرون کشیده و پس از چندین 
ساعت توقیف در بدل پول رها کرده 
است. این پناهنده گان همچنان ادعا 

دارند که با وجود این که مدارک 
قانونی را در دست داشته اند، اما 
پولیس این کشور به اسناد آنان 

توجه نکرده و با پناهنده گان رویه 
زشت کرده است.

پناه جویان بدون دلیل 
بازداشت و تحقیر می شوند

پولیس ها در بالک ما آمدند. تمام افغان هایی را که 
این جا بودند، با یک رویه زشت با خود بردند. متعاقب 
خانم ها  با  آمد ند،  خانه ها  داخل  پولیس ها  آن ها، 
برخورد زشت کردند و خانه ها را تالشی کردند. وقتی 
ما را به حوزه مربوطه پولیس بردند، آن جا هم برخورد 
بسیار زشت با ما داشتند. پاسپورت ها و تمام اسنادی 
را که ما داشتیم، گرفتند و بعدش بازرسی کردند که 
در افغانستان ما مصروف چه کارهایی بودیم و آن جا 
می دهد:  توضیح  مدثر  آقای  می کردیم.«  کار  چه 
»تحقیقات شان که تکمیل شد، قرار بود ما را به یک 
آدرس دیگر انتقال بدهند. بین شان در مورد انتقال 
گپ می زدند. در همین فاصله با همکاران رسانه ای 
در تماس بودم، خوش بختانه تلفنم از دسترس  شان 
ماندم.  پیام  همکاران  به  مخفیانه  بود.  مانده  دور 
آن ها با یکی دو نفر از خبرنگاران پاکستانی به حوزه 

پولیس آمدند و از حوزه مرا بیرون کردند.«
این خبرنگاران تبعیدی مدعی است که پولیس این 
کشور در این مدت از شماری از بازداشت شده گان 
او  است.  کرده  پول  درخواست  رهایی  بدل  در 
عالوه می کند: »تقاضای پول هم می کردند. بعضی 
پولیس ها عنوان می کردند که این قدر پول بدهید، در 
غیر آن بندی می شوید و به جای دیگر شما را انتقال 
خوش بختانه  شدم،  بیرون  که  ]وقتی[  می دهیم. 
شدند.  رها  باز  هم  وطن دارها  از  دیگر  تعدادی 
]پولیس ها[ انگیزه بازداشت را نگفته اند؛ اما از جاهای 
دیگری شنیده ایم که پولیس مدعی است که در این 
بالک فعالیت های علیه حکومت ]پاکستان[ صورت 
می گرفته است، اما رفتار آن ها با ما مردم بسیار زشت 

بود.«
در  شوهرش  با  که  مستعار(  )نام  زهره  همچنان 
پولیس  که  است  مدعی  می برد،  سر  به  پاکستان 
اسالم آباد شب »پر از وحشت و تحقیرآمیز« را برای 
آن ها رقم زده است. او به روزنامه ۸صبح می گوید: 
»تقریباً ساعت ۱۱ یا ۱۱:۳۰ بود، دو بار تعدادی از 
پولیس ها آمدند و داخل خانه ها شدند که ما خانم ها 
تنها بودیم. پاسپورت های مان را نگاه کردند و اتا ق ها 
و الماری ها را گشتند و از خانم ها سوال های پرسیدند 
که چرا این جا آمده اید، چرا چه مشکل است که از 
»وقتی  می افزاید:  زهره  کرده اید.«  فرار  کشور خود 
آن هم شوهر  با  دادیم،  نشان  را  پاسپورت های مان 
من و دیگر مردها را ]به حوزه پولیس[ بردند.« او 
تایید می کند که شوهر او و شماری دیگر از کسانی 

مدنی،  جامعه  فعاالن  از  شماری  حال،  همین  در 
طی  برای  که  بشر  حقوق  فعاالن  و  خبرنگاران 
مراحل درخواست های پناهنده گی شان از افغانستان 
پاکستان  رفته اند، می گویند که دولت  پاکستان  به 
مصون  خروج  روند  در  خود  تعهدات  مطابق  باید 
شهروندان متضرر افغانستان از این کشور عمل کند و 
از موجودیت مهاجران برای زیر فشار گرفتن طالبان 
یا سایر بازیگرانی که در قضیه افغانستان نقش دارند، 
بین المللی  اسناد  بربنیاد  بلکه  نکند،  سوءاستفاده 
رفتار  آنان  رفتار کند.  زمینه  این  در  بشری  حقوق 
جمعه شب پولیس اسالم آباد را نکوهش می کنند و 
خواستار روشن شدن دالیل این بازداشت های شبانه 

هستند.
جهان زیب عقیلی )نام مستعار( از فعاالن سیاسی و 
رسانه ای کشور است که در حال حاضر در پاکستان به 
 سر می برد. او می گوید که از سرگیری روند بازداشت  
پناهنده گان افغانستان از سوی پولیس پاکستان و 
نوعیت پرسش های آنان برایش سوال برانگیز است. 
او ابراز نگرانی می کند که اگر این روند ادامه یابد، 
ممکن شماری از کسانی که از زیر ستم طالبان فرار 

کرده اند، بازداشت شوند.
به   پاکستان  در  که  پیشین  نظامیان  از  شماری 
پولیس  اخیر  اقدام های  به  نسبت  نیز  می برند،  سر 
پاکستان ابراز نگرانی می کنند و تاکید می ورزند که 
تمام مدارک قانونی را در اختیار دارند و نباید مورد 
کشورهای  از  آنان  بگیرند.  قرار  پولیس  آزارواذیت 
به صورت  پرونده های شان  به  که  می خواهند  مقصد 
نیز  پاکستان  در  زیرا  کنند؛  رسیده گی  جدی 

مصونیت ندارند.
پیش  هفته  دو  حدود  که  است  حالی  در  این همه 
اسالم آباد،  در  افغانستان  تبعیدی  زنان  از  شماری 
از پاکستان خواسته بودند که پناهنده گان را اخراج 
نکنند و مطابق تعهدات حقوق بشری با مهاجرانی 

که از ترس طالبان فرار کرده اند، رفتار کنند. 
سر  به  پاکستان  در  که  کشور  مهاجران  اکثریت 
زنده گی،  مشکالت  سایر  کنار  در  همواره  می برند، 
از آزارواذیت پولیس این کشور نیز شکایت دارند و 
می گویند که در بیشتر وقت ها پولیس به بهانه های 
مختلف از آنان با زور پول می گیرد. این مهاجران، دفتر 
کمیسیاریای عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد را 
در این کشور نیز متهم به کم کاری و بی توجهی به 
وضعیت خود می کنند. اما این نماینده گی سازمان 
ثبت  روند  که  است  گفته  پاکستان  در  متحد  ملل 
و  دارد  جریان  »شارپ«  دفتر  در  پناهنده گان  نام 
کسانی که با مشکل مواجه می شوند، می توانند به 
شماره خدمات این نماینده گی غیررسمی ملل متحد 
تماس بگیرند. پناهنده گان افغانستان در پاکستان اما 
می گویند برگه ای که از سوی دفتر شارپ برای شان 
داده شده، نزد پولیس پاکستان اعتبار ندارد و آنان 

در معرض خطر قرار دارند.
در حال حاضر حدود چهار میلیون مهاجر افغانستانی 
در پاکستان زنده گی می کنند. طبق اسناد مهاجرتی 
پاکستان سه نوع پناه جوی افغانستان در این کشور 
حضور دارند. دسته نخست دارنده گان کارت اقامت 
محلی  شناسایی  کارت  دارای  دوم  دسته   ،)POR(
غیررسمی اند  مهاجران  هم  سوم  گروه  و   )ACC(
که این کشور را محل عبور برای کشورهای مقصد 

انتخاب کرده اند. 
پاکستان  داخله  وزارت  است که  این همه در حالی 
از  نشر خبرنامه ای  با  میالدی  از سال جدید  پیش 
شهروندان کشورهای دیگر به ویژه افغان های ساکن 
این کشور که ویزه ندارند، خواسته بود که تا تاریخ 
۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ میالدی پاکستان را ترک کنند. 
از یک سال  بیش  که  افرادی  آن خبرنامه،  بر بنیاد 
در  باشند،  داشته  پاکستان  در  غیرقانونی  اقامت 
و  گرفت  خواهند  قرار  کشور  این  سیاه  فهرست 
همچنان حضور بیشتر این افراد به گونه غیرقانونی در 
این کشور، تا سه سال زندان را در پی خواهد داشت.

پیش از این نیز بارها پولیس پاکستان صدها تن از 
پناهنده گان افغانستان را در این کشور بازداشت کرده  
است. کودکان، زنان و مردان شامل بازداشت شده گان 
هستند. چندی پیش پولیس پاکستان بیش از یک 
هزار شهروند افغانستان را که در میان آنان زنان و 
کودکان نیز شامل  بودند، از ایالت سند بازداشت کرد . 
شماری از این زندانیان رها شده اند و شماری دیگر 

هنوز هم در عقب میله ها به سر می برند.

مهاجرت،  و  آواره گی  رنج 
هراس از بازداشت و تحقیر 
از سوی پولیس، از دردهای 
پناهنده گان  همیشه گی 
کشورهای  در  افغانستان 
از جمله در پاکستان  همسایه 
است؛ پناهنده گانی که بیش از 
چهار دهه است کوله بار مشقت ها و بی خانمانی ها را 
بر دوش می کشند و انواع شکنجه ها و حقارت ها را 
در پاکستان متحمل می شوند. مهاجران افغانستان 
مواجه اند  بازداشت  خطر  با  هم  هنوز  پاکستان  در 
قرار  پاکستان  پولیس  آزارواذیت  و هرازگاهی مورد 
می گیرند. پولیس پاکستان به تازه گی روند بازداشت 
پناهنده گان  به ویژه  خارجی  شهروندان  بررسی  و 
افغانستان را از سر گرفته است. پولیس این کشور 
در اسالم آباد تایید کرده که ۱۵ شهروند افغانستان را 
بازداشت کرده، اما علت بازداشت این افراد را روشن 
نساخته است. با این حال، شماری از پناهنده گانی 
شده اند،  بازداشت  پاکستان  پولیس  سوی  از  که 
و  شده  رها  بند  از  پول  پرداخت  با  که  مدعی اند 
با  با آنان رفتار »توهین آمیز« داشته است.  پولیس 
برگشت طالبان به قدرت، هزاران شهروند افغانستان 
مجبور به ترک کشور شدند. در حال حاضر حدود 
چهار میلیون شهروند کشور به پاکستان پناه برده اند 
که هزاران تن آنان در برنامه های خروج کشورهای 

مقصد، منتظر دریافت ویزه اند.
پولیس پاکستان پس از حمله انتحاری مرگ بار هفته 
گذشته در شهر پیشاور که منجر به کشته و زخمی 
شدن حدود ۲۰۰ تن شد ، روند بازداشت، بازجویی 
و آزارواذیت پناهنده گان افغانستان را از سر گرفته 
بازداشت شده گان،  از  ادعای شماری  براساس  است. 
از  را  آنان  دلو،   ۱۴ جمعه شب،  اسالم آباد  پولیس 
بیرون کشیده  از خانه های شان  »بهاراکهو«  منطقه 
رها  پول  بدل  در  توقیف  ساعت  چندین  از  پس  و 
کرده است. این پناهنده گان همچنان ادعا دارند که 
با وجود این که مدارک قانونی را در دست داشته اند، 
اما پولیس این کشور به اسناد آنان توجه نکرده و با 

پناهنده گان رویه زشت کرده است.
احمدمدثر )نام مستعار( یکی از خبرنگاران تبعیدی 
افغانستان در پاکستان است که از سوی پولیس این 
روزنامه  با  او در صحبت  بود.  بازداشت شده  کشور 
۸صبح می گوید: »حوالی ساعت ۱۱:۰۰ شب بود که 

را که می شناسد، با پرداخت پول از بند رها شده اند.
این گزارش صحبت  از سوی دیگر، کسانی که در 
نمی خواهند  امنیتی  نگرانی های  دلیل  به  کرده اند، 
نام های شان فاش شود، اما عالوه می کنند که دولت 
پاکستان باید از آزارواذیت پناه جویانی که از ترس 
طالبان،  توسط  توهین  و  تحقیر  و  بازداشت  قتل، 
گفته  به  بردارد.  دست  کرده اند،  رها  را  افغانستان 
آنان، پولیس پاکستان رفتار طالبان را با کسانی که 
کرده اند،  ترک  را  امنیتی کشور  دلیل مشکالت  به 
و  بشری  حقوق  ارزش های  بر مبنای  و  نکند  تکرار 

کنوانسیون های بین المللی مهاجرت رفتار کند. 
در  را  ساعت  دو  دست کم  که  بی نظیر  سدیس 
روزنامه  به  برده،  به سر  پاکستان  پولیس  بازداشت 
با  ایال ]رها[ کردند.  ۸صبح می گوید: »پول دادیم، 
هر کسی ]در بدل رهایی با پرداخت پول[ هر قسم 
صحبت کردند. تنها تنها گوشه می کردند و می گفتند 
داشتیم،  جیب  در  چه  هر  بدهید.  پول  مقدار  این 
گرفتند. حدود ۱۵ هزار کلدار بود. اما بخت  و طالع 
از  کردند.  آزاد  و  گرفتند  پول  متفاوت  هر کس  از 
مردم  کردند.  پرداخت  پول  مردم  هزار،  تا ۲۰   ۱۵
را  گوشی ها  تک تک  که  خاطری  به   بودند،  مجبور 
قید  را  کمپیوترها  و  اسناد  حتا  می کردند.  بررسی 

کرده بودند.«
مریم بهروز )نام مستعار( از خبرنگارانی است که پس 
از کشورهای  بازگشت طالبان به قدرت به یکی  از 
اروپایی در خواست پناهنده گی داده است. او اکنون 
در  پناهنده گی اش  قانونی  روند  مراحل  طی  برای 
با  در صحبت  بهروز  به  سر می برد. خانم  پاکستان 
شد  سال  یک  از  »بیش  می گوید:  ۸صبح  روزنامه 
مختلف  بهانه های  به  روز  هر  پاکستان  پولیس  که 
بند می سازد،  را  ویزه  روز  پول می گیرد. یک  ما  از 
پرداخته ایم. هر  دالر  تا حال صدها  ما  برای تمدید 
فامیل چندین نفر است، هر نفر که مکلف می شود 
حد اقل برای تمدید ویزه شش ماهه، بیشتر از ۱۰۰ 
معلوم  هم  ما  پناهنده گی  وضعیت  بپردازد.  دالر 
نیست، اما فشارها هر روز زیادتر می شود و هر حمله 
هراس افکنی که در این کشور صورت بگیرد، جزایش 

را پناهنده گان می پردازند.« 

امین کاوه

ازسرگیری بازداشت  مهاجران در پاکستان؛
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زنان افغانستان چه آنانی که در 
داخل کشور به شمول اعتراض 

خیابانی به اشکال مختلف مبارزه 
دارند و چه کسانی که در مورد 

حذف زنان از صحنه های عمومی 
می نویسند و چه آنانی  که در 

خارج از کشور مبارزه می کنند، 
با مرکزیت بخشیدن به مطالبات 

زنان، از یک طرف توانسته  اند 
شناسایی و کسب مشروعیت 

گروه طالبان را با چالش مواجه 
کنند و از جانب دیگر روایت 

زنانه از وضعیت وخیم افغانستان 
را به گونه برجسته به سوی 

یک جنبش پایدار آزادی بخش، 
رهبری کنند.

وایت زنانه تیشه  تخریب به ریشه  ر

میدان  به  زنان  که  نیست  باری  نخستین   این 
دادخواهی و تحقق عدالت آمده اند. زنان افغانستان 
تاریخ در مبارزات رهایی بخش دوشا دوش  در طول 
دلیلی  هر  بر  بنا  که  بسیاری   برای  بوده اند.   مردان 
یا  و  نمی دیدند  را  اخیر  تحوالت  و  تغییرات 
نمی خواستند بپذیرند، به میدان آمدن  زنان به عنوان 
روایت  خلق کننده گان  و  زنانه  جنبش  پیش گامان 
جدید، غافل گیرکننده بوده است.  بسیاری از درک 
و  محصول  افغانستان  امروز  نسل  که  واقعیت  این 
پرورش یافته افکاری است که در بیست سال گذشته 
در  کاشتند.   را  آزاد اندیشی  تخم  قدم به قدم  نیز 
مردساالر،  فرهنگ سنتی  غلبه  به  توجه  با  گذشته  
تاثیر  تحت  زنان  مبارزات  کلیدی  و  پررنگ  نقش 
احزاب سیاسی و جریان های مردساالر پوشیده ماند 
و نادیده گرفته شد؛ بدین معنا که زنان پس از هر 
تحول و تغییر نظام ها در جایگاه های تصمیم گیری 
تحول  هر  با  بلکه  نگرفتند،  قرار  نسبی  مشارکت  و 
در  بیشتری  محدودیت های  اجتماعی  و  سیاسی 
با  اما  است.  شده  اعمال  آنان  فعالیت های  عرصه  
طالبان،  گروه  دوباره   روی کار آمدن  از  پس  این همه 
یک بار دیگر شاهد برجسته ترین و انکار ناپذیرترین 

نوع مبارزه زنان افغانستان هستیم. 
زنان افغانستان چه آنانی که در داخل کشور به شمول 
اعتراض خیابانی به اشکال مختلف مبارزه دارند و چه 
کسانی که در مورد حذف زنان از صحنه های عمومی 
می نویسند و چه آنانی  که در خارج از کشور مبارزه 
می کنند، با مرکزیت بخشیدن به مطالبات زنان، از 
یک طرف توانسته  اند شناسایی و کسب مشروعیت 
گروه طالبان را با چالش مواجه کنند و از جانب دیگر 
به گونه  را  افغانستان  وخیم  وضعیت  از  زنانه  روایت 
آزادی بخش،  پایدار  جنبش  یک  سوی  به  برجسته 
و  است  انکار ناپذیر  دستاوردها  این  کنند.  رهبری 
هیچ گروه و کشوری نمی تواند با چشم بسته بگذرد، 
چنان که استبداد طالبانی نتوانست مانع مطرح کردن 
مطالبات برحق زنان در سایه حاکمیت نا مشروع این 

رژیم شود.  

در  افغانستان  از  نماینده گی  به  که  کسی  به حیث 
به  مرتبط  همایش های  و  محافل  نشست ها،  برخی 
سهم  پیوسته  و  داشتم  اشتراک  افغانستان  مسایل 
می گیرم، همواره تالش کردم تا از کلیت جامعه زنان 
افغانستان سخن بگویم و صدای خفه شده  آن ها را در 
هر جایی و در هر حدی که امکان دارد، بلند کنم. 
در این مدت در یافتم که در کنار همه نابه سامانی ها، 
یکی از مشکالتی که مجموع زنان افغانستان با آن 
دست  و پنجه نرم می کنند، چالش های درون گروهی 

و درون سازمانی زنان است. 

به  تنها منحصر  این مشکالت  بگویم که  باید  البته 
جریان زنان نیست، بلکه دیگر جریان ها هم از این 
به گونه   گرچه  چالش ها  این  برده اند.  رنج  مشکالت 
بسیار برجسته مطرح نیست، اما در واقعیت زنان را 
وارد یک فاز از تقابل و تعامل بر سر مسایل کوچک 
دغدغه   به عنوان  خود  ذات  و  نفس  در  که  می کند 
اصلی جامعه زنانه افغانستان به شمار نمی رود. به نظر 
ناآگانه برای پیروزی  یا  می رسد که عده ای آگاهانه 
دشمن در نقاب و چهره  زنان شمشیر می زنند و شعار 
آزادی بخش زنان را در قالب نثر دشمن می خوانند. 
تا  گاهی احتمال می رود که آنان  استخدام شده اند 
روایت زنانه و جنبش زنان افغانستان را آسیب بزنند، 
و  کرده ایم  درک  را  مهم  این  ما  همه  مطمینم  اما 
نبرد های  تا در میان  می دانیم که زمان آن رسیده 
مختلف یک جنگ را انتخاب کنیم. وقت آن رسیده 
تا هر یک از ما زنان در برابر قضایای مربوط به ما، 
مسووالنه تر برخورد کنیم. با توجه به این که طالبان 
جنگ تمام عیار را علیه زنان راه اندازی کرده اند، ما 
را  درونی  نزاع  متعدد  دروازه های  کردن  باز  فرصت 
نداریم. از سوی دیگر طالبان و البی های بیرونی شان 
تعریف می کنند  را چنان  زنانه  نیز وضعیت جامعه 
اختالفات  زنان  خود  میان  که  می دهند  بازتاب  و 
کالن و برجسته شود و داعیه حق طلبی را در سطح 
محدود  پناهنده گی  و  مهاجرت  کیس های  کسب 

جلوه دهند. مطرح کردن اختالف میان زنان، یکی 
از رویکردهای هدف مند و سازمان دهی شده طالبان و 
حامیان آنان برای تضعیف و زمین گیر کردن ساختن 
جنبش زنان افغانستان است. با این برنامه کسانی  که 
در صف آنان قرار می گیرند و تیشه به ریشه  روایت 
زنانه می زنند، آیا می دانند که در کجا قرار دارند؟ اگر 
دانسته روش تضعیف روایت زنانه را دنبال می کنند، 
باید برای قضاوت مردم و صداهای خفه شده  اکثریت 

خاموش تجدید نظر کنند.
چنان چه طی سال های گذشته شاهد بوده ایم و بنا بر 
وضعیت منحصر به  فرد جامعه  افغانستان  که اکثریت 
جریان های سیاسی و حرکت های مدنی بنا بر دالیل 
و علت های مختلف تا رسیدن به هدف اصلی دچار 
نوسان شده اند، گاهی به بن بست خورده و یا از هم 
و  برابر متحجرترین  زنانه ، در  روایت  اما  پاشیده اند، 
سرسخت ترین دشمن ممکن در تاریخ رو به رو است. 
از این جهت یگانه راه و نقطه مشترک که زنان را 
به هم پیوند می دهد ، داشتن دشمن مشترک است 
که جنگ تمام عیا ر را در برابر زنان افغانستان اعالم 

کرده است.
 در کنار این که تدابیر سرکوب گرایانه علیه زنان هر 
روز از روز دیگر بیشتر می شود، گروه طالبان توانسته  
است مساله زنان را به حیث ابزار گفت وگو با جهان 
آن چه  که  می دانند  نیز  خود  طالبان  کند.  استفاده 
آن ها علیه زنان افغانستان انجام می دهند، ریشه در 
هیچ تعریف و تفکری ندارد، مگر برتری طلبی و دوام 
قدرت طالبان. البته در گذشته نیز از نام زنان و از 
حضور آن ها در صف جریان های سیاسی برای تزیین 
استفاده شده است، اما این بار ابزار قرار دادن مساله 
زنان در گفت وگو با دنیا برای امتیاز گیری و کسب 
مشروعیت اوج بیچاره گی طالبان را نشان می دهد. 
برای همین دلیل و ده ها دلیل دیگر ایجاب می کند 
که انرژی جمعی زنان برای بسیج مبارزه علیه طالب 

در محوریت مسایل مربوط زنان معطوف شود.
در نتیجه می خواهم پیشنهاد کنم که ما باید از دایره  
برنامه ای که تفکر طالبانی را تقویت و روایت زنانه را 
تضعیف می کند، بیرون شویم. نمی گویم اگر کسی با 
کسی، چه زن و چه مرد اختالف نظر و تفاوت دید  گاه 
دارد، به خودسانسوری روی بیاورد. نمی خواهم انتقاد 
و  وضعیت  بهبود  برای  سازنده  و  اصالحی  سالم، 
باشیم.  نداشته  زنان  جنبش  و  زنانه  روایت  توسعه  
موجب  نظر  اختالف  و  دیدگاه  تفاوت  سالم،  انتقاد 
پیش رفت در هر جامعه  ای است، اما وقتی می بینیم 
که توطیه  بزرگ دستگاه حاکم برای شنیده نشدن 
نمی شود  است،  دیگر  زنان  نشانه   از  زنان  مطالبات 
آسیاب دشمن  به  نباید آب  اختیار کرد.  بی تفاوتی 
بریزیم و سنگری را نشانه بگیریم که خود سرباز و 

پاسبان همان سنگریم.

فراموش نکنیم که زنان افغانستان پیش از حاکمیت 
تفکرات  قربانی  و کنار کشور  نیز در گوشه  طالبان 
بدوی و خشونت های بومی بودند، اما امروز هم تفکر 
بدون  کشور  اداره   برای  طالبان  روایت  و  طالبانی 
سرکوب و محروم سازی زنان اصاًل معنا پیدا نمی کند. 
با آن هم اعتراضات زنان در هر سطحی مقابله آنان 
حقوق  تمامی  از  محروم سازی  و  حذف  سیاست  با 
انسانی آنان، هنوز تا تبدیل شدن به گفتمان غالب 
مدنی و حقوقی راه درازی در پیش دارد و مبارزه و 
من  باور  به  می طلبد.  را  زنان  همه  مشترک  تالش 
در برگیرنده  افغانستان  زنان  جنبش  و  زنانه  روایت 
همه  گروه ها، جریان ها، چهره ها و طرف هایی  است 
مطالبات  و  انسانی   حقوق  مبرم  نیازمندی  بر  که 
فرهنگ  کل  در  و  طالبان  گروه  برابر  در  زنان 
کنم  خاطر نشان  می خواهم  دارند.  تأکید  مردساالر 
که در همه  گفت وگوها و مواجهه با گروه طالبان در 
زنان کشورم  ابتدا مسأله  از همان  جریان مذاکرات 
با طالبان و  را مطرح کردم. چه در مذاکرات صلح 
چه پس از سقوط کشور به دست این گروه، مسأله 
در سطح  همچنان  و  بوده  انکار ناپذیر  همواره  زنان 
و  زنانه  روایت  در  دارد.  قرار  جهانی  مسایل  کالن 
جنبش زنان شماری از مردان دوشادوش زنان پا به 
آرمان های  صحنه دادخواهی گذاشتند و در تحقق 
همیشه فراموش شده  جامعه تالش و مبارزه کردند 
که فراموش شدنی نیست. امروز هم این تالش های 

مشترک برای ارزش های انسانی ادامه دارد. 
با این حال هنوز چالش های زیادی فراروی جنبش 
زنان و روایت زنانه از وضعیت کلی افغانستان وجود 
به آن می پردازم. من مطمینم که  دارد که در زیر 
بار  و  می شود  برچیده  طالبان  رژیم  بساط  روزی 
دیگر زنان پس از تغییر و تحولی که در راه است، 
همه   در  دارند،  که  شایسته گی هایی  و  توانایی ها  با 
عرصه ها حضور معنا دار خواهند داشت. پس از این 
زنان به حاشیه رانده نمی شوند و قرار گرفتن در برابر 
ظلم و ستم و رویارویی با گروه های افراطی و سیاست 

حذف، غافل گیر کننده نخواهد بود.

 تدابیر سرکوب گرایانه علیه 
زنان هر روز از روز دیگر بیشتر 

می شود، گروه طالبان توانسته  
است مساله زنان را به حیث ابزار 

گفت وگو با جهان استفاده کند. 
طالبان خود نیز می دانند که آن چه 
آن ها علیه زنان افغانستان انجام 
می دهند، ریشه در هیچ تعریف و 

تفکری ندارد.



 یک شنبه
شماره 3836

16 دلو 1401
5 فبروری 2023

سال شانزدهم

5

زنی که همه امیدش 
یک کراچی دستی و چند 

جفت جوراب است

روزهای  از  یکی  خورشید  و  است  سرد  کابل  هوای 
از  عالمی  با  میان سالی  زن  غروب.  حال  در  زمستان  چله 
نگرانی هایی که در سر دارد، با کراچی دستی اش در کنار 
از هیوالی  برای نجات جان کودکانش  و  جاده ای نشسته 
بیکاری حاکم در  و  فقر  گرسنه گی، مبارزه می کند. فشار 
کرد؛  تماشا  به خوبی  او  چشمان  در  می توان  را  پایتخت 
بی سواد  و  بی خانه  کودک  سه  آینده  نگران  که  چشمانی 
است؛  ناداری  و  فقر  از  داد  می آورد،  زبان  بر  آن چه  است. 
فقری که زنده گی بیش از نصف نفوس افغانستان اعم از زن 
و مرد را تهدید می کند. این خانم بیوه می گوید که یگانه 
امیدش برای تأمین مخارج زنده گی همین کراچی دستی و 

چند جفت جوراب و دست کش است.
که  است  زنی  صدها  از  یکی  چهل و هشت ساله،  قمر بی بی 
فقر وادارشان ساخته تا به کارهایی دست بزنند که طبق 
سنت های حاکم در جامعه، مربوط به مردان است. قمربی بی 
به عنوان زنی که شوهرش را از داده و خودش بار سنگین 
خانواده را بر دوش دارد، با پسر دوازده ساله اش در جاده های 

شهر کابل دست فروشی می کند.
او حدود چهار سال پیش با خانواده اش از ولسوالی نجراب 
والیت کاپیسا به کابل آمده و همین جا مسکن گزیده است. 
این زن به روزنامه ۸صبح می گوید که پس از آمدن به کابل، 
شوهرش را از دست داده و سه دخترش را به گفته او، به 
خانه بخت فرستاده است. این خانم اکنون با دو پسر و یک 
دختر خردسالش در حومه های ناحیه ششم شهر کابل در 
یک خانه کرایی زنده گی می کند. پسر بزرگش دوازده ساله 
و دختر کوچکش هشت ساله است. او از بی مهری دختران 
بزرگش شکایت دارد که در روزهای دشوار زنده گی، دست 
حال  این  با  نمی گیرند.  را  کوچک شان  برادران  و  مادر 
می گوید آنان هم مالمت نیستند، در این شرایط پیش برد 

زنده گی به شدت دشوار است.
کراچی  انتقال  با  انگشتانش  و  دستان  کف  که  قمر بی بی 
و مواد سوخت در  نبود مواد خوراکی  از  آبله زده،  دستی 
زمستان سرد امسال شکایت دارد؛ زمستانی که سرمای آن 
جان بیش از ۳۰۰ تن را در نقاط مختلف کشور گرفته است. 
لباس شویی  گذشته  سال های  در  که  می افزاید  خانم  این 
می کرد و به خانه مردم برای کار می رفت، اما از یک سال 
شود  حاضر  که  دارد  سراغ  را  خانواده ای  کمتر  این سو  به 
لباس هایش را برای شست وشو به او بدهد. می گوید: »قبال ً 
از همین طریق  می رفتم به خانه ها کاالشویی می کردم و 
زنده گی را می چالندم. یک  سال است به هر خانه که رفتم، 
کسی حاضر نشد کاالهایش را به من برای شستن بدهد.«

بد  وضعیت  را  لباس شویی  بازار  سقوط  دلیل  قمر بی بی 
اقتصادی در کشور عنوان می کند و می افزاید کسانی که 
در گذشته لباس های  شان را برای شست وشو به او می دادند، 
حاال خودشان شست وشو می کنند: »کاالهای کسانی را که 
قباًل می شستم، حاال برایم نمی دهند و خودشان می شویند؛ 

چون بی پیسه گی شده است.«

در پی بارش باران و برف های سنگین، 
تاریخی«  »قلعه  برج های  از  شماری 
آسیب  جدی  به  گونه  غزنی  والیت 
دیده اند و احتمال فروریزی آن ها وجود 
باشنده گان شهر غزنی  از  دارد. شماری 
به این باورند که پس از تجمع آب برف 
باران در حفره های سقف این برج ها،  و 
و  کرده  نفوذ  ساختمان  داخل  به  آب 
شده  بیشتر  برج ها  این  فروریزی  خطر 
اطالعات  ریاست  مسووالن  آنان  است. 
به  را  والیت  این  در  طالبان  فرهنگ  و 
کم توجهی در قسمت مراقبت و حفاظت 
و  می کنند  متهم  تاریخی  ساحات  از 

خواهان توجه جدی به قلعه غزنی اند.
باشنده گان غزنی از کم توجهی مسووالن 
ادوار  در  تاریخی  بنای  این  حفظ  در 
مختلف شکایت دارند و می گویند که در 
سال های ۱۳9۰ تا ۱۳99 خورشیدی به 
علت رویدادهای طبیعی از جمله باران، 
برج  میان ۳۴  از  رطوبت   و  زلزله  برف، 
برج  پنج  دست کم  والیت،  این  تاریخی 
در  آنان،  گفته  به  است.  فروریخته  آن 
صورتی که در قسمت حفظ و نگه داشت 
نشود،  جدی  توجه  تاریخی  بنای  این 
تاریخی  قلعه  این  بیشتر  امکان تخریب 

وجود دارد.
شهر  باشنده گان  از  یکی  محمد علیم، 
روزنامه  با  صحبت  در  غزنی،  قدیم 
چندین  از  آنان  که  می گوید  ۸صبح 
نسل در همین مکان زنده گی دارند. او 
ساحه  این  وضعیت  از  را  چشم دیدش 
شهر  »در  می کند:  بیان  چنین  تاریخی 
باالحصار  است.  نشده  کار  هیچ  کهنه 
سال  هر  شهر  دیوارهای  شد،  خراب 
آب  برج ها  این  است،  روان  خراب شده 
کش کرده و چاک چاک شده است. چند 
امسال  افتاد.  برج  چند  هم  پیش  سال 
کسی  نمی کند،  پاک  را  برف ها  کسی 
احوال نمی گیرد و  شاید دیگر هم خراب 

شود.« 
باشنده گان  از  )نام مستعار( یکی  احمد 
برج  پایین  در  که  است  غزنی  شهر 
دارد  تأکید  او  دارد.  دکان  »باالبین« 
با  را  موضوع  این  بار  چندین  آنان  که 
فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  مسووالن 
طالبان در غزنی در میان گذاشته اند، اما 
تاکنون در این مورد توجه صورت نگرفته 
است. این باشنده شهر غزنی می افزاید: 
»یک بار چند سال پیش ]۱۳9۸[ این 

پسر  و  دستی  کراچی  با  اکنون  خانواده  سرپرست  این 
با دو  او روزها  آغاز کرده است.  را  کوچکش دست فروشی 
پسرش که ۱۲ و ۶ ساله هستند، از خانه بیرون می شود و در 
جاده های کابل با کراچی دستی اش به دنبال فروش اجناس 
توضیح می دهد که  قمر بی بی  است.  نان  لقمه  ای  یافتن  و 
سود روزانه او کمتر از ۲۰۰ افغانی است و از همین درامد 
کرایه خانه، هزینه برق و نفقه خانواده اش را تأمین می کند: 
»از همین کراچی دستی روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی پیدا 

می کنم و مصارف خانه از همین طریق  بیرون می شود.«
نمی تواند دختر  به علت سردی هوا  این خانم کراچی ران 
کوچکش را نیز با خود به جاده های پایتخت بیاورد، اما از 
این که دختر کوچکش در خانه تنها است، به شدت نگران 
است. او اما ناگزیر است دخترش را تنها در خانه بگذارد: 
هوا  تنها می گذارم، چون  خانه  در  را  »دخترک خردسالم 
شود.  بیمار  ناخواسته  خدای  که  می ترسم  و  است  سرد 
پسرک شش ساله ام همراه ما می آید و در جاده های کابل 
خانه  در  تنها  را  کوچکش  دختر  که  او  می کند.«  گدایی 
روز  او  بود،  خانه  در  »دخترکم  می کند:  عالوه  می گذارد، 
باز  ترس  از  این  بود.  کرده  تک تک  را  خانه  دروازه  کسی 

نکرده و تا وقت رفتن ما گریان می کرد.«
می کند،  سپری  را  دشواری  روزهای  اکنون  که  قمر بی بی 
خاطرنشان می سازد که کرایه خانه باالی شانه های سنگینی 
می کند: »ماهی ۱۰۰ افغانی پول برق می دهم. از آب نل 
استفاده نمی کنیم، بچه هایم از مسجد آب می آورند. همین 
کرایه خانه ما را حیران کرده، ماهی سه هزار افغانی است.« 
با توجه به وضعیتی که این خانم دارد، روشن است که رژیم 
غذایی خانواده اش چندان مناسب نیست. او توضیح می دهد 
که تنها در صورتی می تواند برای خانواده اش گوشت بپزد 

که کسی برایش گوشت خیرات بدهد.
با  کابل  جاده های  در  که  نیست  زنی  تنها  قمربی بی 
در  فقر  میزان  افزایش  با  بلکه  می کند،  مبارزه  گرسنه گی 
کشور ده ها زن دیگر نیز مانند او در جاده های پایتخت و 
شهرهای دیگر کراچی رانی و دست فروشی می کنند. هرچند 
فقر اقتصادی در افغانستان پیشینه طوالنی دارد و میزان آن 
در مقطع های مختلف زمانی گواه دگرگونی هایی بوده ، اما با 
سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن رژیم طالبان، اقتصاد 
شهروندان به شدت ضربه دیده است. آمارهای سازمان های 
جهانی می رسانند که در حال حاضر ۲۵ میلیون شهروند 

افغانستان زیر خط فقر زنده گی می کنند.
از سوی دیگر، طالبان با کار زنان در بیرون از خانه مخالفت 
با گذشت هر روز حلقه محاصره بر مشاغل زنانه  دارند و 
و  طالبان  سخت گیرانه  اقدامات  با  می سازند.  تنگ تر  را 
فشارهای اقتصادی بر شهروندان، زنانی که مسوولیت تأمین 
نفقه خانواده های خود را بر دوش دارند، آینده خود را در 
خطر می بینند. با وجود این، ممکن است در صورت ادامه 
بحران اقتصادی صف زنان کراچی ران و دست فروش در کنار 

تکدی گران در سطح شهرهای کشور، طوالنی تر شود.

باز جور کردند. ما در  افتاد، دوباره  برج 
همان وقت هم به دولت سابق رفتیم که 
غمش را بخورید، اما کسی توجه نکرد تا 
که افتاد. حاال هم همان وضعیت است. 
نم  دیوارها   که  می بینند  سر  چشم  به 
کش کرده، آب داخل رفته، ببینیم که 

چه می شود.« 
بزرگ ترین  از  یکی  » باالبین«  برج 
که  است  قلعه  این  تاریخی  برج های 
برج  این  از  محل،  باشنده گان  گفته  به 
در  شاه  محمد ظاهر  سلطنت  اوایل  تا  
محل  به عنوان  خورشیدی   ۱۳۱۲ سال 
سکونت حاکم شهر استفاده می شده، اما 
پنج سال پیش به علت غفلت مسووالن 
وزارت اطالعات و فرهنگ فرو ریخته و 
در جریان یک سال دوباره ساخته شد، 
اما حاال برای بار دوم، بخش هایی از آن 
به صورت  اگر  و  است  تخریب  حال  در 
احتمال  نگیرد،  صورت  توجه  جدی 

فروریختن آن وجود دارد.
قلعه تاریخی غزنی که به نام »شهر قدیم 
غزنی« معروف است، یکی از میراث های 
فرهنگی کشور به شمار می رود و بیشتر 
از یک  هزار سال قدمت دارد. قلعه غزنین 
مرکز  در  زمین  هکتار   ۸۰ محدوده  در 
شهر غزنی و در یک ساحه مرتفع واقع 
شده است که ۳۴ برج و سه دروازه دارد.

غزنی  تاریخی  قلعه  که  است  گفتنی 
دارای ۱۴ گذر و مسجد است و هم اکنون 
نزدیک به ۵۰۰ خانواده در آن زنده گی 
در  که  تاریخی  برج های  از  می کنند. 
شده  اعمار  قلعه  این  دیوار  چهارسوی 
اداره های  به عنوان  گذشته  در  است، 
استفاده  نگهبانان  ترصد  و محل  دولتی 

می شد.
 ۱۳۴۰ سال  از  پس  روایت ها  بر اساس 
شهرنو  ساخت وساز  روند  خورشیدی، 
اداره های  به تدریج  و  آغاز  شد  غزنی 
دولتی به شهرنو و ساختمان های کنونی 
منتقل شد و با توزیع نمرات رهایشی، 
بیشتر باشنده گان شهر قدیم در ساحات 
این  شده اند.  مسکن گزین  شهر  پالنی 
قلعه تاریخی روزگاری مرکز فرمان روایی 
غزنویان  سلسله  امپراطوری  و  شاهان 
بوده است. این قلعه همچنان مهد شعر 
می شود.  شمرده  فارسی  زبان  ادب  و 
صدها  باستانی  خطه  این  در  چنان چه 
گوشه  از  دانش مند  و  فیلسوف  شاعر، 
یک  هر  و  می زیستند  جهان  کنار  و 
تجسس  و  تحقیق  به  خود  رشته  در 

می پرداختند.

8صبح، کابل

قمر بی بی چهل و هشت ساله، 
یکی از صدها زنی است 

که فقر وادارشان ساخته 
تا به کارهایی دست بزنند 

که طبق سنت های حاکم 
در جامعه، مربوط به مردان 

است. قمربی بی به عنوان 
زنی که شوهرش را از 

داده و خودش بار سنگین 
خانواده را بر دوش دارد، 

با پسر دوازده ساله اش 
در جاده های شهر کابل 
دست فروشی می کند.

برج های قلعه تاریخی غزنی 
در معرض فروریزی اند

بی توجهی به آبده ها؛ 

فقر در جاده های کابل؛

8صبح، غزنی
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تایوان؛ 
آیا بحران جدید در راه است؟

کشورها مشکالت سیاسی، اقتصادی، مرزی، آبی و علی سجاد موالیی
سرزمینی دارد. جمهوری خلق چین پس از انقالب 
دارد  ارضی  ادعای  تایوان  باالی  میالدی   ۱9۴9
مساله  می داند.  قلمرو خودش  از  بخشی  را  آن  و 
تایوان و چین بیش از نیم قرن است که الینحل 

باقی مانده است. 
به  روسیه  گذشته  سال  فبروری  در  که  زمانی 
معتقد  کارشناسان  از  خیلی  برد،  یورش  اوکراین 
تایوان  به  روسیه  از  تاسی  به  نیز  بودند که چین 
حمله و این جزیره را به خاکش الحاق خواهد کرد. 
هر چند تا اکنون چین به تایوان حمله نکرده ، ولی 
تهدید و استفاده گزینه نظامی همواره روی میز 
رییس  دیگر،  سوی  در  است.  بوده  چین  رهبران 
جمهور جو بایدن بارها گفته است که در صورت 
مداخله  متحده  ایاالت  تایوان،  به  چین  حمله 
نظامی خواهد کرد. او همچنان تاکید کرده است 
که تایوان باید به تنهایی تصمیم بگیرد که آیا باید 
مستقل باشد یا خیر، در حالی که موضع دیرینه 
ایاالت متحده هر گونه حرکت یک جانبه به سمت 
خارجی  سیاست  می کند.  رد  را  تایوان  استقالل 
ایاالت متحده همواره در مورد تایوان بی ثبات بوده 
تایوان وجود  مورد  در  گاه هم موضع مشخص  و 
کارشناسان  اکثر  دلیل  همین  به  است.  نداشته 
سیاست بین الملل از عبارت »ابهام استراتژیک۲« 
در مورد سیاست خارجی ایاالت متحده در قبال 
نخست وزیر  آبه،  شینزو  می کنند.  استفاده  تایوان 
فقید جاپان، در آخرین نوشته اش از ایاالت متحده 
خواسته بود تا به ابهام استراتژیک در مورد تایوان 
پایان بدهد. آبه نوشته است که »فاجعه انسانی که 
بر اوکراین وارد شده، درس تلخی به ما داده است. 
در عزم ما در مورد تایوان و در عزم ما برای دفاع از 
آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون، 
دیگر نباید جایی برای تردید وجود داشته باشد.« 
به زعم او، در حال حاضر شرایط تغییر کرده است 
و ایاالت متحده نیز باید استراتژی خود را تغییر 

بدهد. 

آیا تایوان به سرنوشت اوکراین دچار خواهد 
شد؟

زمانی  که حزب کمونیست چین به رهبری مائوتسه 
تونگ در سال ۱9۴9 کنترل بیجینگ را به دست 
رهبری  به  ناسیونالیست  حزب  رهبران  و  گرفت 
چیان کایشیک به جزیره تایوان فرار کردند، آن ها 
در تبعید حکومت و دولت جدیدی ساختند و برای 

در مورد واکنش ایاالت متحده مطمین نیستند و 
بنابراین از تشدید تنش اجتناب می کنند.

اکنون در سراسر تنگه تایوان، دو مورد اول از این 
شرایط دیگر برقرار نیست. بودجه نظامی چین از 
سال ۲۰۰۱ بدین سو پنج برابر شده است و اکنون 
بزرگ ترین نیروی موشکی ، دومین نیروی دریایی 
بزرگ و سومین نیروی هوایی بزرگ جهان را در 
اختیار دارد. طبق گزارشی از موسسه رند در سال 
منطقه  نه  از  منطقه  پنج  در  قباًل  چین   ،۲۰۱7
عملیاتی درگیر در سناریوی تایوان، موقعیت برابر 
داشته  امریکایی  نیروهای  به  نسبت  برتر  حتا  یا 
است. بر این اساس در تیوری بازدارنده گی، ایاالت 

متحده دیگر یک محور نیست.
حاال که امریکا درگیر بحران اوکراین است، چین 
در  را  خود  نظامی  مانوارهای  بزرگ ترین  از  یکی 
نزدیکی جزیره تایوان برگزار کرده است. این مانور، 
پاسخی  است به مانور نظامی ایاالت متحده هنگام 
ورود نانسی پلوسی به تایوان در آگست ۲۰۲۲ و 
بایدن در مورد مداخله نظامی  اخیر  صحبت های 
در تایوان. در حال حاضر مساله تایوان برای هر دو 
طرف حیثیتی شده است. چین، تایوان را جزوی 
از قلمرو خود می داند و این مساله به غرور ملی 
چین ارتباط دارد. در سوی مقابل امریکا هم نیاز 
دارد که از تایوان حمایت کند؛ چون این موضوع 
به دو هم پیمان دیگر ایاالت متحده یعنی جاپان 
و کوریای جنوبی و پرستیژ بین المللی این کشور 
ربط دارد. اگر امریکا نتواند از تایوان در مقابل چین 
محافظت کند، بدین معنا است که چین می تواند 
در آینده باالی کوریای جنوبی و جاپان نیز حمله 

کند. 
در کل ایاالت متحده از دهه 7۰ میالدی بدین سو 
تایوان روی  و  را در مقابل چین  سیاست دو پهلو 
دست دارد. این کشور از چین واحد به مرکزیت 
بیجینگ و حزب کمونیست حمایت می کند و در 
سوی دیگر آزادی تایوان و استقالل آن را نیز تایید 
می کند. ابهام هم در مورد مداخل نظامی ایاالت 
مطمین  چین  و  تایوان  حکومت  و  است  متحده 
نیستند که آیا ایاالت متحده وارد جنگ می شود 

یا خیر.

جمع بندی
امریکا تالش دارد که موازنه را دوباره برگرداند و 
از حمله احتمالی چین به تایوان جلوگیری کند. 
تحلیل گران امنیتی بهترین استراتژی دفاعی برای 
خارپشتی  و  نامتقارن  دفاع  استراتژی  را  تایوان 
ارزیابی می کنند. این استراتژی که در آن تایوان 
شبیه یک جزیره پر از سالح های ضد هواپیما، ضد 
کشتی و وسایط نقلیه می شود، جنگ را فرسایشی 
زمان  امریکایی  نیروهای  رسیدن  برای  و  می کند 
می خرد، در صورتی  که مداخله نظامی در کار باشد. 
و  بحران  از  این که  بر  بایدن  و جو  ایاالت متحده 
دردسر بعدی جلوگیر کنند، باید به صورت متواتر 
پیش رفته  تجهیزات  و  نظامی  کمک  تایوان  به 
بفرستند. این کمک ها به تایوانی ها اعتماد به نفس 
چین  به  و  کنند  دفاع  کشورشان  از  تا  می دهد 
این پیام را می رساند که در صورت حمله، ایاالت 

متحده نیز وارد عمل خواهد شد.
میان  درگیری  احتمال  حاضر  حال  در  چند  هر 
چین و تایوان کم است، اما این بدان معنا نیست 
که چین از موضعش در مورد تایوان عقب کشیده 
دیر  که  دارد  باور  چین  مرکزی  حکومت  است. 
بزرگ  قلمرو چین  از  این بخش جدا شده  زود  یا 
الحاق خواهد شد.  اصلی  بدنه  به  دوباره  واحد،  و 
چینی ها در حال حاضر تالش می کنند تا از راه های 
ادغام اقتصادی و اجتماعی تایوان را دوباره به چین 

الحاق کنند.

چین با اتخاد سیاست درهای باز در اواسط دهه 7۰ 
میالدی نخستین گام را برای مبدل شدن به یک 
قدرت بزرگ برداشت. در ظرف چند دهه، توانست 
جهان  اقتصادی  نوظهور  قدرت های  از  یکی  به 
مبدل شود. تبدیل شدن این کشور به یک قدرت 
اقتصادی، زنگ خطری بود برای ایاالت متحده و 
هم پیمانان آن کشور در شرق دور. زمانی که در 
سپتامبر ۲۰۰۱ میالدی چین وارد سازمان تجارت 
اندیشمندان  و  کارشناسان  از  خیلی  شد،  جهانی 
روابط بین الملل و اقتصاد جهانی آن را یک قدم 
تالقی  منطقه  و  جهان  بیشتر  ثبات  برای  مثبت 
کردند. به عقیده آن ها، ادغام چین به سیستم مالی 
جهانی باعث خواهد شد تا این کشور از یک قدرت 
تغییر ساختار طلب به حامی نظام لیبرال دموکراسی 
مبدل شود. در این میان جان مرشایمر، اندیشمند 
برجسته  واقع گرایی، نگاه متفاوت به قضیه داشت. 
نخواهد  آرام  قدرت مند  چین  که  بود  معتقد  او 
نشست و به  دنبال تغییر وضعیت خواهد بود۱. بعد 
از چند سال معلوم شد که حرف های جان مرشایمر 
از  است. چین پس  بوده  و درست تر  واقع بینانه تر 
تحکیم پایه های اقتصادی خویش، به سراغ بخش 
این سکتور سرمایه گذارهای  روی  و  رفت  نظامی 
سرگرم  امریکا  که  سال هایی  در  کرد.  هنگفتی 
مساله عراق و افغانستان و در کل خاورمیانه بود، 
چین در آسیاپاسیفیک در حال قدرت گیری بود. 
تهدیدی  بزرگ،  قدرت  یک  به عنوان  ظهور چین 
در  امریکا  متحدان  و  منافع  علیه  بالقوه  و  جدی 
دور  شرق  در  امریکا  است.  جنوب شرقی  آسیای 
سه متحد استراتژیک دارد و چین با هر سه آن 

سالیان زیادی کرسی چین در سازمان ملل را در 
اختیار داشتند. زمانی  که ایاالت متحده روابط خود 
را با چین در سال ۱979 میالدی عادی و پیمان 
کرد،  امضا  کمونیست  دولت  با  را  واحد«  »چین 
تایوان را نیز به عنوان دولتی جداگانه حفظ کرد. در 
 )TRA۳( همان سال کنگره ایاالت متحده قانون
را تصویب کرد که براساس آن ایاالت متحده به 
هر  در صورت  و  تجهیزاتی می کند  تایوان کمک 
گونه حمله به آن جزیره، از آن دفاع خواهد کرد. 
در حال حاضر هم چین و هم تایوان خود را وارث 
سرزمین چین می دانند و هر دو بر یک دیگر ادعای 

ارضی دوجانبه دارند. 
وضعیت تایوان شباهت فراوان به وضعیت اوکراین 
دارد. هر دو به لحاظ جغرافیایی از ایاالت متحده 
دور ند و از نظر نظامی چین به مراتب قدرت مندتر 
از تایوان است، درست مانند روسیه که توان نظامی 
بیشتر نسبت به اوکراین داشت. نه اوکراین و نه 
هر  ندارد.  رسمی  نظامی  متحد  هیچ کدام  تایوان 
دو کشور مجبورند به تنهایی در مقابل کشورهای 
متخاصم مقابله کنند. از آن جایی که روسیه و چین 
هر دو اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل 
متحد هستند و حق وتو دارند، نمی توان به کارکرد 

میانجی گری سازمان ملل اعتماد کرد. 

در صورتی  که چین به تایوان حمله کند، وضعیت 
این  است.  اوکراین  از  بدتر  کشور  این  پیرامونی 
نزدیک  جغرافیایی  متحد  هیچ  جزیره ای  کشور 
ندارد. در حالی که ناتو و ایاالت متحده اوکراین را 
از راه اروپا تمویل می کنند، اما برای تایوان چنین 
راه و مسیری مهیا نیست. در مورد اوکراین امریکا 
نیروهای نظامی اش  اعالم کرد که  آغاز  در همان 
وارد میدان نبرد نخواهند شد؛ اما در مورد تایوان 
ایاالت متحده همواره با ابهام صحبت کرده است و 
هنوز معلوم نیست که واقعاً جو بایدن یا دولت های 
نظامی  مداخله  گزینه  از  متحده  ایاالت  آینده 

استفاده خواهد کرد یا خیر. 
ابهام استراتژیک و بازدارنده گی

طرف داران استراتژی ابهام استراتژیک ایاالت متحده 
باور دارند که این استراتژی برای پنج دهه توانسته 
صلح را در جزیره تایوان تامین و بازدارنده گی میان 
ایاالت متحده و چین ایجاد کند. ابهام استراتژیک 
به وضعیتی گفته می شود که کشور ثالث با ایجاد 
رقیب  کشور  دو  میان  جنگ  از  بازدارنده گی، 
استراتژیک  ابهام  استراتژی  می کند.  جلوگیری 
فقط تحت سه شرایط کار می کند: ۱- کشور محور 
به  نسبت  بیشتر  تعیین کننده  نظامی  قدرت  باید 
جنگ  رقیب  دو  هر   -۲ باشد؛  داشته  رقیب  دو 
عقالنیت،  بخواهند؛ ۳-  محور  کشور  از  بیشتر  را 
یعنی این که هر دو طرف به صورت منطقی برخورد 
کنند. هنگامی که هر سه شرط برقرار باشد، کشور 
محور می تواند قدرت تعیین کننده خود را در برابر 
بر هم می زند،  را  هر کشوری که وضعیت موجود 
تغییر دهد. از آن جایی که این کشور به هیچ اقدام 
خاصی متعهد نیست، هر دو رقیب )چین و تایوان( 

مقایسه توان نظامی چین و تایوان 
Military Balance منبع: بی بی سی فارسی به نقل از

1- Mearsheimer, John. J. (2006). China’s 
Unpeaceful Rise. Current History, Vol 105, 
No 69, p 160 -162.
2- strategic ambiguity.
3- Taiwan Relation Act.

زمانی  که ایاالت متحده روابط خود 
را با چین در سال 1979 میالدی 

عادی و پیمان »چین واحد« را 
با دولت کمونیست امضا کرد، 
تایوان را نیز به عنوان دولتی 

جداگانه حفظ کرد. در همان سال 
 )TRA( کنگره ایاالت متحده قانون

را تصویب کرد که براساس آن 
ایاالت متحده به تایوان کمک 

تجهیزاتی می کند و در صورت هر 
گونه حمله به آن جزیره، از آن 

دفاع خواهد کرد.
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ورزش

تیم فوتبال لیورپول در هفته بیست ویکم لیک  برتر 
انگلستان در برابر تیم فوتبال ولفز شکست خورد و به 

رده دهم جدول سقوط کرد.
در این دیدار که شنبه شب، ۴ فبروری، در ورزشگاه 
خانه گی ولفز برگزار شده بود، لک لک های لندن ۳ بر 

صفر بازی را واگذار کردند.
و  ماتیپ  جویل  گول  دو  با  دیدار  این  نخست  نیمه 

کریک داوسون به نفع میزبان پایان یافت.
در نیمه دوم بازی، شاگردان یورگن کلوپ نتوانستند 
گول های خورده را جبران کنند. در عوض، یک گول 
دیگر نیز دریافت کردند تا نتیجه بازی سه بر صفر به 

نفع ولفز شود.
مدعی  گذشته  فصل  در  که  لیورپول  نتیجه  این  با 
قهرمانی بود، امسال با ۲9 امتیاز به رده دهم سقوط 

کرد ه است.
در دیدار همزمان، تیم فوتبال منچستر یونایتد ۲ بر ۱ 

در برابر کرستال پاالس پیروز شد.
فردا  است  قرار  انگلستان  فوتبال  لیک  ادامه  در 
یک شنبه، ۵ فبروری، من سیتی در برابر تاتنهام بازی 

کند.

از  غزنی  والیت  در  محلی  منابع  غزنی:  ۸صبح، 
روز  شام  که  داده اند  خبر  داکتر  یک  دریافت جسد 

گذشته مفقود شده بود.
منابع از این والیت روز شنبه، ۱۵ دلو، می گویند که 
نام داشت و شام روز  افتخار احمد  این داکتر جوان، 
گذشته از ساحه سمند قلعه ولسوالی مقر این والیت با 

یک عراده موتر نوع فلدر مفقود شده بود.
منابع تاکید دارند که جسد این داکتر چاشت امروز 
از مربوطات ولسوالی مقر دریافت و به کلینیک صحی 

منتقل شده است.
گفته می شود که موتر این داکتر به سرقت برده شده 

است.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند.

هفتمین  این  گذشته  ماه  یک  در  که  است  گفتنی 
رویداد مشابه در این والیت است.

لیورپول ۳ بر صفر در برابر 
ولفز شکست خورد

داکتر مفقود شده در مقر 
غزنی کشته شد

آن ها ممنوع می کنند، پس هستند. جمله  معروف 
رنه  دکارت، فیلسوف فرانسوی را به  خاطر می آورم 
او  هستم.«  پس  می اندیشم،  »من  است:  گفته  که 
بودن را ملزم به اندیشیدن می پندارد و برای تضمین 
بقا به تفکر تکیه دارد. چنین فهمیده می شود که 
بقای  برای  نیز  باندها  و  رژیم ها  گروه ها،  آدم ها، 
مثل  می شوند؛  متوسل  اعمالی  انجام  به  خویش 
و  هست  پس  می کند،  حذف  که  جنون«  »امارت 

ممنوع می کند، پس هست.
زوالنه   و  شد  سراسری  نهایت  در  ممنوعیت 
کنج نشینی در سایه  شر، به پای سرنوشت زنان و 
روایتی  روایتم،  به  قفل خورد. من مصمم  دختران  
ستره و سرشار از تجربه های روزانه که در زنده گی 
اتفاق  هم سرنوشتم  و  هم جنس  میلیون ها  و  من 
یک لختی   روزها  این  ویژه گی  کالن ترین  می افتد. 
شدن و نابودی تنوع در زنده گی ما است. از حذف 
ساعات کاری و مشغله با دفتر و اداره شروع تا حذف 
ساعات صنف درسی دانشگاه تا تعطیلی دیدارهای 
روزانه  ما در اجتماع با زنان و دختران، همه سخن 

۸صبح، کابل: رسانه های پاکستان گزارش داده اند 
که طالبان و مقام های پاکستان پیش نویس توافق نامه 
جلوگیری از مالیات گزاف بر عواید را امضا کرده اند.

دلو،   ۱۵ شنبه،  روز  پاکستان،  رسانه های  از  دان، 
از  توافق نامه پس  این  گزارش داده که پیش نویس 
امضا  به  سه  روز گفت  وگو روز جمعه در اسالم آباد 

رسیده است.
اطالعات نشر شده حاکی از آن است که گفت وگو های 
مقدماتی میان دو کشور در این خصوص، در دسامبر 

سال ۲۰۲۱ انجام شده بود.
هرچند اطالعات بیشتری در مورد این پیش نویس 

۸صبح، کابل: فرماندهی امنیه طالبان در والیت 
امروز در  انفجار شام  کابل گفته است که دراثر 
شهر کابل، دو تن به گونه سطحی زخمی شده اند.

امنیه طالبان  فرماندهی  زدران، سخنگوی  خالد 
در والیت کابل، شنبه شب، ۱۵ دلو، با نشر توییتی 
انفجار حوالی ساعت ۶:۰۰  این  نوشته است که 
شام در چهارراهی پشتونستان، از مربوطات حوزه 

از حذف تقسیم اوقات کاری روزانه، هفته وار و ماهانه  
ما است. »غیبت اهلل« ممنوع کرده است و همه چیز 

انگار جاِن زنده گی های ما را توقف داده است.
یکی از  روزهای گذشته، برای انجام کاری از خانه 
بیرون شدم. در تاکسی شهری که چوکی پیش  روی 
آن را یک عضو و شاید هواخواه گروه »ممنوع است« 
اشغال کرده بود، به سمت شهر در حرکت بودیم. در 
قسمتی از مسیر که راه بندان سنگینی وجود داشت، 
می خواستم از صحنه عکسی بردارم و برای دوستم 
که منتظرم بود، بفرستم تا از با تأخیر رسیدنم اطالع 
بدهم. جوان با لحنی آمرانه و دستوری از ممنوعیت 
عکس برداری سخن گفت و برای من گوش زد کرد 
که نمی خواهد شاهد حضور دختری در آن جا باشد. 
من، با خود درگیر ی روان خراش باقی مسیر را منتظر 
رسیدن ماندم تا پیاده شوم. شهر فرو رفته در فضای 
گورستانی و خالی از قدم های زن برای زنده گی شده 

است.
در تماس با دوستانم از احوال آنان می پرسم، هر یک 
در گوشه ایـ  در هر کجا که استـ  اینک به حقیقت 
روزهای  از  برده اند. همه  پی  بودن  بی پناه  دردناک 
فاقد تنوع و یک پهلو سخن می گویند و در آخرین 
سخن از کتاب های شان قصه می کنند یا از حفاظت 
رویاهای شان در این شرایط یادآور می شوند. زنجیره 
و پیوست اجتماع به حدی دگرگون شده و پاشیده 

است که ما هر یک مبدل شده ایم به  تن های تنها.
دستور تازه ای در پیوند به پذیرش و آزمون کانکور 
دانشگاه های غیر دولتی سال تحصیلی ۱۴۰۲ صادر 
شده است. در این دستورنامه همچنان قید »اطالع 

نشر نشده است، اما هیأت گفت وگوکننده پاکستان 
ابراز خوش بینی کرده که توافق به دست  آمده روابط 

اقتصادی دو کشور را تقویت کند.

ثانی« در مورد عدم جذب دختران و زنان گذاشته 
و  زنان  جذب  اجازه   دانشگاه ها  یعنی  است؛  شده 
دختران را به حیث دانشجو ندارند. این یعنی چیزی 

عمیق تر از عمق فاجعه است.
ما آهسته آهسته در مواجهه با وضع ناخواسته و غیر 
قابل پیش بینی ای که در برابر مان قرار گرفته است 
امارت جنون  و همه  روزه در هیأت دستورنامه های 
برای زن و مرد این جامعه تعیین تکلیف می کند، 
مبدل به »انبوه تنها« می شویم. نسل های مستأصل 
و جدا افتاده از اجتماعی  شدن و در اجتماع زیستن، 
که رفته رفته توانایی گفت وگو را به مثابه  یک ظرفیت 
پرورش یافته و نیازمند زمینه های بازتمرین، از دست 
می دهیم. جامعه  بی طبقه و بی گفت وگو البد درگیر 
سرنوشتی باقی می ماند که مردمانش امکان انتخاب 

و گفت وگو را ندارند.
زنانه زیستی و چه  ما چه در هیأت  شالوده  روزگار 
در جایگاه مردمی نیازمند »در اجتماع زیستن« که 
اکنون در حصارهای بلند »اطالع ثانی« و »ممنوع 
است«ها ادامه می دهیم، در شرح باالیی وارد قالب 

روایت می شود.
به  و  از جایگاه یک زن  به هم جنسانم  خطاب من 
همه  انسان های این جامعه از جایگاه یک هم نوع و 
مرتبط به جامعه  انسانی، این است که عزم مان برای 
از وضع موجود به  فروکشیدن این سیاهی و گذار 
مطلوب، جزم تر کنیم و از هیچ امکانی برای ایستادن 
»علیه ستم گری« فروگذاشت نکنیم. این روزگار تنها 
با بازوی پرتوان یک اجتماع و دارای کدهای ارزشی 

مشترک، شکستنی است، ال غیر.

در همین حال، صادق  خان، نماینده ویژه پاکستان 
پیش نویس  امضای  توییتی  در  افغانستان،  امور  در 
و  افغانستان  درامد  بر  گزاف  مالیات  از  اجتناب 

پاکستان را یک گام مهم خوانده است.
او نوشته است: »حدود ۱۲ سال طول کشید تا از این 
نقطه عطف عبور کنیم. سرمایه گذاران، پیمان کاران 
و مشاغل در هر دو طرف سود قابل توجهی خواهند 

داشت.«
این در حالی  است که افغانستان و پاکستان همواره 
روابط  اقتصادی  و  تجاری  تعامالت  به  پیوند  در 

گرم وسردی را تجربه کرده اند.

دوم امنیتی شهر کابل، رخ داده است.
به گفته او، هدف این انفجار یک نوتر نوع هایلکس 

از مردم عام بوده است.
بررسی  تیم های  که  است  کرده  تصریح  زدران 

طالبان به ساحه رسیده اند.
گفتنی است که تاکنون مسوولیت این رویداد را 

فرد یا گروهی برعهده نگرفته است.

طالبان شمار تلفات انفجار کابل را دو زخمی سطحی اعالم کردند

طالبان و پاکستان پیش نویس توافق نامه منع مالیات گزاف بر درامد را امضا کردند

دور از دانشگاه و اجتماع 
چگونه سپری می کنیم؟

در سایه شر؛

تمنا عارف
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آلمان از اتباع خود خواست تا ایران را ترک کنند
بر بنیاد گزارش ها، دولت آلمان به شهروندان این کشور هشدار داده است که ایران را ترک و از سفر به آن کشور خودداری کنند.

خبرگزاری تسنیم روز شنبه، ۴ فبروری، با نشر گزارشی نگاشته است که وزارت امور خارجه آلمان مدعی »خطر جدی 
دستگیری های خودسرانه، بازجویی و حبس های طوالنی مدت برای اتباع آلمانی« شده است.

این وزارت در وب سایت خود نوشته است که این هشدار شامل شهروندان دو تابعیتی ایرانی نیز می شود.
این در حالی است که پس از حمله مسلحانه بر سفارت آذربایجان در تهران، این کشور نیز از اتباعش خواست تا ایران را ترک 

کنند.

بهای نفت روسیه 
100 دالر برای 
هر بشکه نفت 
گران بها و 45 دالر 
برای هر بشکه 
نفت باکیفیت پایین  
تعیین شده است.

8am.media

گوترش: 
جهان باید از سوخت فسیلی 

دور شود

امریکا راکت های دوربرد 
به اوکراین می فرستد

امریکا، اتحادیه اروپا، گروه جی۷ و آسترالیا برای نفت روسیه قیمت های جدید 
تعیین کردند

پولیس ایالت تکزاس: 
اجساد سه مرد پس  از ناپدید شدن یافت شده است

اتحادیه اروپا و کانادا تحریم های بیشتری 
علیه روسیه وضع می کنند

امریکا بالون نظارتی چین 
را سرنگون کرد

دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که جهان باید 
از سوخت فسیلی را در پیش  مسیر معتبر دور شدن 

بگیرد.
روز  متحد،  ملل  سازمان  کل  دبیر  گوترش،  انتونیو 
با نشر توییتی نگاشته است: »تنها  شنبه، ۴ فبروری، 
از  پیش گرفت، دور شدن  در  باید  معتبری که  مسیر 
انرژی های  سمت  به  ]رفتن[  و  فسیلی  سوخت های 

تجدیدپذیر است.«
به گفته او، جهان باید این مسیر را تغییر دهد.

سال  نفتی جهانی  است: »شرکت های  افزوده  گوترش 
۲۰۲۲ را به عنوان سودآورترین سال تاریخ خود گزارش 

می دهند.«
او پیش از این نیز گفته بود که تهاجم روسیه به اوکراین 
و توقف صادرات گاز این کشور به اروپا، خطر استفاده از 

سوخت های فسیلی را افزایش داده است.
نام برده افزوده بود که دو برابر کردن سوخت های فسیلی 

برای جای گزینی گاز و انرژی، راه حل نیست.

امریکا گفته است که به ارزش بیش از دو میلیارد دالر 
تجهیزات جنگی به اوکراین می فرستد.

خبرگزاری فرانس پرس، روز شنبه، ۴ فبروری، به نقل 
از وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( گفته است که ایاالت 
متحده به ارزش ۲.۲ میلیارد دالر تجهیزات نظامی به 

اوکراین ارسال می  کند.
که  کرده  اعالم  )پنتاگون(  متحده  ایاالت   دفاع  وزارت 
دوربرد  راکت های  شامل  جدید،  تسلیحاتی  بسته  این 
حمله  قدرت  و  می باشد  دقیق  هدف گیری  قدرت  با 
نیروهای اوکراینی علیه نیروهای روسی را تقریباً دوبرابر 

می سازد.
پت رایدر، سخن گوی پنتاگون، گفته است که این بسته 
 )GLSDB( شامل راکت هایی با بمب های قطر کوچک
پرتاب می شود و می تواند مواضع و  از زمین  است که 

انبارهای روسیه را تا ۱۵۰ کیلومتری هدف قرار دهد.
با این راکت ها نیروهای اوکراین توانایی حمله به هر نقطه 
زاپوریژیا،  دونباس،  در  روسیه  اشغال  تحت  مناطق  از 

خرسون و بخش شمالی کریمه را خواهند داشت.
والدیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین، در توییتی 
از این تصمیم واشنگتن استقبال کرده و از جو بایدن، 

رییس جمهور ایاالت متحده، سپاس گزاری کرده است.
گفتنی است که امریکا از زمان تهاجم روسیه به اوکراین 
در  تسلیحاتی،  بسته  این  با   ،۲۰۲۱ فبروری   ۲۴ در 
دفاعی  دالر کمک های  میلیارد  به ۳۰  نزدیک  مجموع 

برای این کشور فراهم کرده است.

امریکا،  کشورهای  مسکو،  بر  غرب  فشارهای  ادامه  به 
اقتصاد بزرگ جهان )جی7( و  اروپا، گروه هفت  اتحادیه 
روسیه  نفتی  برای محصوالت  قیمت های جدید  آسترالیا 

اعالم کردند.
سی ان ان روز جمعه، ۳ فبروری گزارش داد که این تصمیم 

در ادامه تحریم های غرب علیه مسکو گرفته شده است.

امریکا می گوید که  ایاالت متحده  تکزاس  ایالت  پولیس 
اجساد ناپدید شده سه مرد پس از ۱۲ روز در این ایالت 

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

یافت شده است.

که  است  کرده  اعالم  متحده  ایاالت  خزانه داری  وزارت 
قیمت  آسترالیا،  و  جی7  گروه  اروپا،  اتحادیه  توافق  با 

محصوالت نفتی روسیه در دو سطح تعیین می شود.
براساس این تصمیم، بهای نفت روسیه ۱۰۰ دالر برای هر 
بشکه نفت گران بها و ۴۵ دالر برای هر بشکه نفت باکیفیت 

پایین  تعیین 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، 
بود در ۲۱ جنوری  قرار  و مونتویا گیونز که  دانته ویکر 
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.
گفتنی است که در این اواخر آمار رویدادهای مسلحانه در 

امریکا افزایش یافته است.

منطقه  از  بخش هایی  در  جنگ  آتش  که  حالی   در 
باخموت اوکراین زبانه می کشد، اتحادیه اروپا و کانادا از 

وضع تحریم های تازه علیه روسیه خبر داده اند.
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست   مسوول  بورل،  جوزپ  
کانادا، جمعه شب، ۳  امور خارجه  وزیر  ژولی،  و مالنی 
فبروری، در توییت های جداگانه از وضع تحریم های تازه 

علیه روسیه سخن گفته اند.
بورل گفته است: »ما در کنار اوکراین در تالش برای 
دفاع از این کشور هستیم. تحریم های بیشتر به هدف 
خنثا کردن توانایی روسیه برای ادامه تجاوزش در راه 

است.«
ظاهراً هیأت بلندپایه اتحادیه اروپا که در دو روز گذشته 

جنیت یلن، وزیر خزانه داری امریکا گفته است: »چیزی که 
ما روی آن تمرکز کرده ایم، قطع درآمد است. ما همچنان 
آنان  تأمین  زنجیره  و  نظامی  صنعتی  مجتمع  به دنبال 
هستیم تا نتوانند از پولی که دارند، برای خرید تسلیحات 
مورد نیاز خود استفاده کنند. رویکرد ما در این مورد واقعاً 
دنبال چیزهایی است که برای تالش های جنگی کرملین 

و توانایی آنان برای حمایت از اقتصادشان حیاتی است.«
او در ادامه افزوده است که آنان با سقف هایی که به  تازه  گی 
تعیین کرده اند، پوتین را مجبور می کنند که میان تأمین 
مالی جنگ در اوکراین و حمایت اقتصاد متزلزل، یکی را 

انتخاب کند.
مسکو این تصمیم را محکوم و تأکید کرده است که این 
اقدام به عدم تعادل بیش تر بازارهای جهانی انرژی منجر 

خواهد شد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته است که آنان 
در حال گرفتن تدابیری برای محافظت از منافع شان در 

برابر خطرات مرتبط به این تصمیم هستند.
گفتنی است که روسیه به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ 
تعزیرات  تحت  اوکراین،  بر  تهاجم  دلیل  به  جهان  نفت 

شدید جهانی قرار گرفته است.

سرگرم بازدید از اوکراین بوده  است، وضع تحریم های 
زلنسکی،  والدیمیر  با  دیدار  در  را  روسیه  علیه  بیشتر 

رییس جمهور اوکراین، نیز مطرح کرده است.
کانادا،  امور خارجه  وزیر  ژولی،  در همین حال، مالنی 
گفته که جنگ پوتین در اوکراین بربنیاد دروغ و فریب 

استوار است.
را  نهادی  و ۱۶  فرد  »ما ۳۸  است:  افزوده  ژولی  خانم 
نفع روسیه شریک هستند، تحریم  به  تبلیغات  که در 

می کنیم.«
با نزدیک شدن بهار جهت گیری ها و  گفتنی  است که 
صف  بندی  کشور های غربی برای حمایت از اوکراین در 

جنگ با روسیه افزایش یافته است.

در  را  بالون جاسوسی چین  امریکا  متحده  ایاالت 
سواحل کارولینا سرنگون کرده است.

خبرگزاری رویترز، روز شنبه، ۴ فبروری، گزارش 
داده است که امریکا بالون جاسوسی چینی را در 

سواحل کارولینا سرنگون کرده است.
رییس  جمهور  بایدن،  جو  که  کرد  اعالم  پنتاگون 
ساقط  دستور  فبروری،   ۱ چهارشنبه،  روز  امریکا، 

کردن این بالون را داد.
این  از  چین  که  است  افزوده  امریکا  دفاع  وزارت 
این  در  استراتژیک  اماکن  بر  نظارت  برای  بالون 

کشور استفاده کرده است.
یک  بالون  این  که  گفته اند  اما  چینی  مقام های 
وارد  تصادفی  به گونه   و  است  غیرنظامی  ماشین 

آسمان امریکا شده است.
فدرال  سازمان  عملیات   این  از  پیش  ساعتی 
فرودگاه  سه  موقت  تعطیلی  از  امریکا  هوانوردی 
پرواز  و  داد  خبر  شمالی  و  جنوبی  کارولینای  در 

هواپیماهایی غیرنظامی را ممنوع اعالم کرد.


