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سازمان صحی جهان:  
نزدیک به ۹۰۰ هزار 

کودک افغان از سوءتغذیه 
شدید رنج می برند

۸صبح، کابل: سازمان صحی جهان اعالم کرده 
افغان در  است که نزدیک به ۹۰۰ هزار کودک 
رنج  شدید  سوءتغذیه  از  میالدی  جاری  سال 

می برند.
چاشت  جهان  صحی  سازمان  افغانستان  بخش 
روز سه شنبه، ۱۷ دلو، در توییتی گفته که از این 

شمار کودکان ۱۲۵ هزار تن معیوب هستند.
در مجموع ۲.۳  گفته که  سازمان صحی جهان 
میلیون کودک در افغانستان با سوءتغذیه روبه رو 
هستند؛ اما ۸۷۵۰۰۰ تن آنان از سوءتغذیه شدید 

رنج می برند.
آمار های سازمان صحی جهان نشان می دهد که 
۸۴۰ هزار زن باردار و شیرده نیز در افغانستان با 

سوءتغذیه شدید روبه رو هستند.
گفتنی  است که پس از به قدرت رسیدن طالبان 
یافته  افزایش  گرسنه گی  و  فقر  افغانستان،  در 
است. بربنیاد گزارش های نهادهای معتبر جهانی، 
از ممنوعیت کار زنان در  فقر و تنگدستی پس 

موسسات غیردولتی بیشتر شده است .

طالبان  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرده است که مبلغ ۱۵ میلیون افغانی 
را با آسیب دیده گان زلزله اخیر در ترکیه و 

سوریه کمک می کنند.
وزارت خارجه طالبان روز سه شنبه، ۱۸ دلو، 
با نشر خبرنامه ای نگاشته است که برمبنای 
همدردی بشری و اخوت اسالمی، کمک ۱۰ 

ادامه  از  کابل  شهر  در  منابع  کابل:  ۸صبح، 
بازرسی های خانه به خانه در این شهر از سوی 

طالبان خبر می دهند.
باشنده گان ساحه قصبه شهر کابل به روزنامه 
۸صبح  می گویند که خانه های باشنده گان این 
ساحه شهر کابل روز سه شنبه، ۱۸ دلو، توسط 

طالبان بازرسی شده است.
به گفته باشنده گان ساحه یادشده، طالبان از 
صبح  زود تا پس از چاشت روز سه شنبه، ۱۸ 
دلو، با حضور سنگین نظامی، خانه های ساکنان 

قصبه و ساحات اطراف آن را بازرسی کرده اند.

میلیون افغانی با ترکیه و پنج میلیون افغانی 
را با سوریه اعالم می کند.

نجات  تیم های  که  است  افزوده  وزارت  این 
و صحی طالبان نیز در حال آماده باش قرار 
نجات  عملیات  در  نیاز  صورت  در  تا  دارند 

سهم بگیرند.
افغانستان  به سفارت  وزارت خارجه طالبان 

بربنیاد روایت منابع، طالبان در این بازرسی ها به 
هیچ اصول اخالقی و نظافت در خانه های مردم 

پابند نیستند و فقط دنبال هدف خودشان اند.
حوزه  مربوطات  از  منابع  حال،  همین  در 
گلوبل،  شهرک  که  می گویند  کابل  شهر   ۱۵

خانه های اطراف معینیت مبارزه با مواد مخدر، 
ساحه موسوم به گارد، تانک قسیم و خانه های 
ساحه شمال وزارت امور داخله نیز روز گذشته 

از سوی طالبان بازرسی شده است.
طالبان تاهنوز در مورد بازرسی  خانه ها، اهداف 

و نتایج آن چیزی نگفته اند.
گذشته  هفته   طالبان  که  است  حالی   در  این 
کارته  سیلو،  دهمزنگ،  ساحات  خانه های  نیز 
را  کابل  شهر  پروان سه  و  پروان دو،  مامورین، 
قرار  بازرسی  مورد  سومین بار  و  دومین  برای 

دادند.

در ترکیه گفته است که در محدوده امکانات 
به  کمک  برای  تالش  هیچ گونه  از  خود 

زلزله زده گان دریغ نکنند.
زلزله زدگان  به  طالبان  سوی  از  کمک  این 
انجام می شود که  ترکیه و  سوریه در حالی 
افغانستان خود به کمک های خارجی وابسته 

است.
ولسوالی  در  زلزله زده  خانواده های  بیشتر 
در  و  ندارند  سرپناه  پکتیکا  والیت  گیالن 

وضعیت بد اقتصادی به سر می برند.
 ۲۴ از  بیشتر  گذشت  با  که  است  گفتنی 
ساعت، تاکنون ترکیه و سوریه شاهد سه بار 
زلزله شدید با شدت های مختلف بوده است.

دراثر این زمین لرزه ها تاکنون دست کم پنج 
هزار تن در ترکیه و سوریه جان باخته اند.

طالبان با وجود فقر در افغانستان ۱۵ میلیون افغانی با 
زلزله زده گان ترکیه و سوریه کمک کردند

ادامه  بازرسی های خانه به خانه در شهر کابل؛ 
طالبان ساحات حوزه ۱۵ امنیتی را بازرسی کردند
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هرچند ترک اعتیاد به آسانی میسر نیست، اما هزاران معتاد در سطح افغانستان 
و جهان با روش های مناسب درمانی و مشورت های نیروبخش، اعتیاد را ترک 

کرده و به زنده گی عادی برگشته اند. روانشناسان و آگاهان صحی به این باورند 
که به فرد معتاد به چشم یک بیمار باید دید و با استفاده از داروهای موثر و 

مشورت های سالم او را به زنده گی عادی برگرداند. 

روزانه حدود چهار تن به شفاخانه 
حوزه ای مراجعه می کنند 3

طالبان در بلخ
 معتادان را موعظه می کنند

وضعیت مراکز ترک اعتیاد؛

راز بی مهری طالبان با 
حکمتیار

طالبان و حکومت 
جاسوس ها

خبرنگاران افغان در پاکستان
از شدت فقـر بـه فـروش اعضای 

افزایش سگ گزیده گی در هرات؛بـدن رو   آورده انـد

از کار  رسانه ای تا گرده فروشی؛



 

یووال نوح هراری نوشته است که نگرانی بشر برای هزاران 
سال، پس از جنگ ها و لشکرکشی های بزرگ، چند چیز 
بوده است: قحطی، طاعون و فاجعه های طبیعی مانند 
اثر این حوادث  بارها در  زلزله، سیالب و طوفان؛ زیرا 
شهرها ویران، صدها هزار تن آواره و ملیون ها تن تباه 
می شدند. امروزه نسبت به گذشته نگرانی ها از این بابت 
بسیار  قدیم  با  مقایسه  در  تلفات  آمار  و  یافته  کاهش 
پایین آمده است. با این هم، حوادث یادشده همچنان 
موجب نگرانی  است و از عوامل عمده آسیب های جمعی 
به شمار می رود. آن چه در ترکیه و سوریه در این روزها 
اتفاق افتاد، احتمال دارد روز دیگر در افغانستان، ایران، 
دیگری  هرجای  یا  و  روسیه  تاجیکستان،  پاکستان، 
طبیعی  بزرگ  فاجعه های  مهار  درواقع،  بیفتد.  اتفاق 
مانند زلزله، سونامی، توفان و مانند این ها از توان انسان 
خارج است، مگر این که در آینده های دور تکنالوژی و 
تمدن بشر به حدی پیش رفت کند که امکان مدیریت 
تمام این ها را داشته باشد؛ چیزی که تاکنون در شمار 

بحث های علمی ـ تخیلی است.
اگر حوادث یادشده را نتوان مهار و مدیریت کرد، اما 
می توان عوارض و پیامدهای آن ها را در زنده گی مردم 
تا حد وسیعی محدود کرد و از خسارت های ناشی از 
این حوادث کاست؛ این کار از دو راه ممکن است: یکی 
آموزش و دیگری قانون. از راه آموزش می توان آگاهی 
و  برد  باال  طبیعی  فاجعه های  یکایک  درباره  را  مردم 
توضیح داد که چی بی احتیاطی ها و سهل انگاری هایی 
سبب می شود تا عوارض این فاجعه ها به چندین برابر 
این  می توان  آماده گی هایی  و  تدابیر  چه  با  و  برسد 
عوارض را به حداقل رساند. مثاًل، برای مهار سیالب ها، 
بشر از قدیم به ساختن جوی و کشیدن رودخانه متوسل 
شده و از این طریق مدیریت و مهار آب ها را به دست 
گرفته است. مورخان می گویند که یکی از قدیمی ترین 
رودخانه های جهان که به دست انسان ها ساخته شد و 
نقطه عطفی در این کار بود، رود زرد در چین بود. با 
مهار و مدیریت آب ها، این منبع تهدید، به منبع انرژی 
و آب رسانی برای کشاورزی و سایر نیازمندی ها تبدیل 
کشورهایی  در  زلزله.  است  گونه  همین  به  می شود. 
به  ساختمان سازی  برای  تدابیری  بوده،  زلزله خیز  که 
شیوه علمی در پیش گرفته شده و امروزه بسیاری از 

زمین لرزه ها بدون کدام عوارضی سپری می شود.
در این میان نقش قانون اهمیت خاصی پیدا می کند؛ 
به  مناسب  قوانین  بدون  بشر  جمعی  زنده گی  زیرا 
هرج و مرج بزرگی کشیده خواهد شد. قانون عامل عمده 
سامان دهی امور اجتماعی و راه مهم جلوگیری از آشوب 
و بحران است. نه تنها باید آگاهی درباره قانون و اهمیت 
آن پیوسته در جامعه ترویج و تبیلغ گردد، بلکه باید 
برای ساختن قوانین از دانش های مختلفی کار گرفته 
شود تا بهترین قوانین در تناسب با شرایط هر جامعه 
وضع شود. در جهان قدیم مرز قانون، عرف، مذهب و 
عادت های اجتماعی مشخص نبود، اما در عصر حاضر 
جز  و  شده  نمایان  خوبی  به  قانون  جایگاه  و  اهمیت 
در کشورهای عقب مانده و جاهل، در هیچ جای دنیا 
ساختمان سازی  برای  باید  نمی شود.  گرفته  دست کم 

قوانین دقیقی وضع و اجرا شود.
قانون  اهمیت  به  هنوز  عمومی  ذهنیت  افغانستان  در 
پی نبرده و به جایش عرف ها، عادت های اجتماعی و 
گاه توصیه های مذهبی قرار گرفته است. اشکال کار در 
این است که عرف های اجتماعی و توصیه های مذهبی 
می تواند  که  است  قانون  تنها  ندارند.  اجرایی  ضمانت 

پشتوانه اجرایی داشته باشد و با قوت پیاده شود.

فاجعه های طبیعی؛ 
از آگاهی تا آماده گی
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در  زن  یک  گزارش ها،  بر بنیاد  کابل:  ۸صبح، 
اسکاتلند که به حمله بی دلیل بر دو پناه جوی افغان 
در شهر آبردین این کشور اعتراف کرده، به یک سال 

زندان محکوم شده است.
رسانه های بین المللی روز سه شنبه، ۱۸ دلو، گزارش 
داده اند که این زن بریتانیایی ۳۸ ساله سارا کریگ 
زن  دو  بر  گذشته  سال  اکتوبر  ماه  در  و  دارد  نام 
حمله  آبردین  شهر  کید  جاده  در  افغان  پناه جوی 

کرده بود.
در جلسه دادگاه شهر آبردین گفته شده است که 
این زنان پناه جو از افغانستان بوده و این مهاجم را 

نمی شناخته اند.
ایان واالس، قاضی دادگاه، این رویداد را »زشت و 
آزاردهنده« خوانده و قربانیان را »افراد آسیب پذیر 

جامعه  عرصه  فعال  سراج،  محبوبه  کابل:  ۸صبح، 
مدنی افغانستان و نامزد جایزه نوبل، گفته است که 
چاره ای جز گفت وگو با طالبان وجود ندارد و پس از 
۱۸ ماه »بی رحمی«، زمان آن فرا رسیده است که به 

طالبان گوش داده شود.
محبوبه سراج روز دوشنبه، ۱۷ دلو، در یک مصاحبه 
با فارن پالیسی خواهان تعامل با طالبان شده و تاکید 
کرده است: »مذاکرات با طالبان باید آغاز شود. در 
غیر آن مردم فقیر افغانستان هزینه آن را خواهند 

پرداخت.«
او افزوده است: »ما باید با طالبان به توافق برسیم و 
ببینم چه کارهایی را آنان می توانند انجام دهند و چه 

کاری را ما می توانیم انجام دهیم.«

۸صبح، کابل: ریاست هواشناسی افغانستان از وقوع 
داده  هشدار  والیت   ۲۷ در  شدید  باران  و  برفباری  
است. این ریاست پس از چاشت روز سه شنبه، ۱۷ 
والیت های  که  است  گفته  خبرنامه ای  نشر  با  دلو، 
بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل، لوگر، 
پکتیا، خوست، غزنی، تخار، کندز، بغالن، پنجشیر، 

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان می گوید که جنگ جویان و فرماندهان 
طالب، حکم رهبرشان مبنی بر »عفو عمومی« را 
رعایت نکرده و دست به انتقام جویی های فراوان 

از نظامیان حکومت پیشین زده اند.
نشر  با  دلو،   ۱۸ سه شنبه،  روز  کمیسیون  این 
تن  صدها  تا کنون  که  است  نوشته  خبرنامه ای 
بی رحمانه  به گونه  پیشین  حکومت  نظامیان  از 
توسط طالبان به قتل رسیده و با صدها تن دیگر 
صورت  ضدانسانی  و  خشن  بسیار  برخوردهای 

گرفته است.
در خبرنامه از ستار سیرت، عضو نیروهای ویژه 
یاد شده که جسدش  پیشین،    ارتش حکومت 
از سوی طالبان، روز  بازداشت  از دو هفته  پس 
والیت  به  مربوط  دره های  از  دلو،   ۱۴ جمعه، 

جوزجان پیدا شد.
از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
طالبان خواسته است که اصول و موازین حقوق 
بشر و حقوق بشردوستانه را در برابر افراد بی گناه، 

غیرنظامیان و اسیران رعایت کنند.
این نهاد همچنان از تمام نهادهای فعال در عرصه 
بین المللی  بشردوستانه  حقوق  و  بشر  حقوق 
بر  بیشتر  فشارهای  اعمال  با  تا  است  خواسته 
طالبان، به منظور رعایت ارزش های حقوق بشر 
و اصول مطرح در کنوانسیون های چهارگانه ژینوا 
و برای پاسداری از حقوق بشری افراد غیرنظامی 
بی دفاع  مردم  از  حمایت  در  جنگی،  اسرای  و 

افغانستان قرار گیرند.
خبرنامه کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی 
نشر می شود که طالبان پس از به  دست گرفتن 
قدرت در افغانستان، همواره دست به بازداشت، 
نظامیان حکومت  بسا موارد قتل  و در  شکنجه 

پیشین زده اند.

گزارش  بین المللی  رسانه های  کابل:  ۸صبح، 
طالبان  رسیدن  قدرت   به  از  پس  که  داده اند 
روزانه بیش از ۵ میلیون دالر به گونه قاچاق از 

پاکستان وارد افغانستان می شود.
بلومبرگ روز دوشنبه، ۱۷ دلو، گزارش داده که 
قاچاق دالر از پاکستان به افغانستان زیر تسلط 

طالبان، اقتصاد پاکستان را بحرانی کرده است.
محمد ظفر پاراچا، دبیر کل انجمن شرکت های 
نفره   ۲۶ نهاد  یک  که  گفته  پاکستان،  صرافی 
روزانه ۵  قاچاقچیان  و  تاجران  ارزی،  از دالالن 
میلیون دالر وارد افغانستان می کنند. به گفته او، 
این روند به یک تجارت پرسود مبدل شده است.

یک شرکت مشاوره مالی در اسالم آباد، پایتخت 
 ۱۵ تا   ۱۰ از  نیمی  حدود  که  گفته  پاکستان، 
میلیون دالر مورد نیاز بازار افغانستان از پاکستان 

تأمین می شود.
نیاز  مورد  دالر  بقیه  نشر شده،  اطالعات  برپایه 
بازار افغانستان از کمک های ۴۰ میلیون دالری 

سازمان ملل متحد تأمین می شود.
تسلط  از  پس  که  گفته اند  بلومبرگ  به  منابع 
طالبان بر افغانستان، روپیه پاکستانی ۳۷ درصد 
ارزش خود را در برابر دالر از دست داده که سبب 

بحرانی شدن اقتصاد این کشور شده است.
بانک مرکزی طالبان قاچاق دالر از پاکستان را 

رد کرده است.
ماه   ۱۲ در  پاکستانی  کلدار  که  است  گفتنی  
گذشته بدترین عملکرد  ارزی در سطح جهان را 

به خود اختصاص داده است.

که به این کشور آمده اند« توصیف کرده است.
در جلسه دادگاه گفته شده که این زن های مهاجر 
برای  خود  اقامت  محل  موقت  هوتل  از  که  زمانی 
پیاده روی خارج شده بودند، خانم کریگ بی دلیل، 

شروع به تعرض بر آن ها کرده است.
او بارها با مشت ولگد آن ها را مورد ضرب وشتم قرار 
داده و روی سر یکی از آن ها جای زخم باقی مانده 

است.
آن ها  از  یکی  در  که  تعرض  اتهام  دو  کریگ  خانم 
به چهره قربانی تغییر شکل دایمی وارد شده است 
همان  جریان  در  که  کرده  اعتراف  و  پذیرفته  را 
حادثه نسبت به سه تن دیگر نیز رفتاری با انگیزه 
نژادپرستانه داشته و به آن ها با کلمات توهین آمیز 

حمله لفظی کرده است.

افغانستان  زنان  که  است  کرده  خاطرنشان  سراج 
ناپدید شده اند.

نام برده تصریح  کرده است: »دیگر وجود نداریم. ما 
دیده نمی شویم. ما اجازه نداریم کاری بکنیم، جایی 

برویم، درس بخوانیم و برویم سر کار.«
گفتنی است که محبوبه سراج از فعاالن عرصه جامعه 
مدنی است که با وارد شدن طالبان به کابل در ۱۵ 
آگست سال ۲۰۲۱، به کشور بازگشت و سپس نام 
او در فهرست ۱۰۰ چهره تاثیرگذار جهان در »مجله 

تایم« در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.
روز  اسلو  صلح  تحقیقات  انستیتوت  آن  از  پس 
چهارشنبه، ۱۲ دلو، اعالم کرد که محبوبه سراج و 
نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر و حقوق 
کمیته  به  جایزه صلح  دریافت  برای  را  ایرانی  زنان 

نوبل معرفی کرده است.
معترض  زنان  جنبش  تصمیم،  این  به  واکنش  در 
طرفدار  و  البی گری  به  را  سراج  محبوبه  افغانستان 
تعامل با طالبان متهم کرده و از انستیتیوت تحقیقات 
صلح اسلو خواست که نام خانم سراج را از فهرست 

نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل حذف کند.

سمنگان،  بامیان،  میدان وردک،  پروان،  کاپیسا، 
فاریاب،  جوزجان،  بلخ،  سرپل،  غور،  دایکندی، 
بادغیس و هرات از ۱۹ تا ۲۰ دلو گواه ریزش برف 
و باران خواهند بود. ریاست هواشناسی مقدار باران 
را از ۱۵ تا ۴۰ ملی متر و مقدار برف را از ۱۵ تا ۵۰ 

سانتی متر پیش بینی کرده است.

یک زن در اسکاتلند به  دلیل حمله بر دو 
پناه جوی افغان به یک سال زندان محکوم شد

محبوبه سراج:  
چاره ای جز گفت وگو با طالبان وجود ندارد

هشدار ریاست هواشناسی از برفباری و باران شدید در ۲۷ والیت

کمیسیون حقوق بشر: 
طالبان »عفو عمومی« را 
رعایت نکرده و دست به 

انتقام از نظامیان حکومت 
پیشین می زنند

بلومبرگ: 
اقتصاد پاکستان با قاچاق 

روزانه ۵ میلیون دالر به 
افغانستان بحرانی شده است

۸صبح، غور: منابع محلی در غور می گویند که پنج 
مرد و یک زن توسط طالبان در این والیت شالق زده 

شدند.

روزنامه  با  صحبت  در  دلو،  سه شنبه،۱۸   روز  منابع 
به  را  تن  شش  این  طالبان  که  می گویند  ۸صبح 
شراب نوشی  ازدواج،  از  خارج  روابط  چون  اتهام هایی 
و تولید شراب، در شهر فیروزکوه، مرکز والیت غور، 

شالق زده اند.
به گفته منابع، طالبان در محضر عام این افراد را از ۱۵ 

تا ۳۹ شالق زده اند.
این در حالی است که این گروه چند روز پیش نیز 
۱۶ تن را در والیت هلمند به اتهام های مختلف شالق 

زده بود.

طالبان در غور پنج مرد و یک زن را شالق زدند
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در پاکستان از شدت فقر به 
فروش اعضای بدن رو  آورده اند

خبرنگاران افغان
از کار  رسانه ای تا گرده فروشی؛

می افزاید که بیش از یک  سال می شود در پاکستان 
با مشکالت اقتصادی و آینده نامعلوم دست وپنجه نرم 
می کند و راهی به  جز فروش گرده اش باقی نمانده 

است. 
خبرنگار دیگری که روزگاری در دشوارترین شرایط 
بازگوکننده مشکالت  ناامن ترین والیت صدایش  در 
سرنوشت  با  خودش  اکنون  بوده،  مردم  رنج های  و 
بوده  صدای شان  روزگاری  که  شده  مواجه  کسانی 
برنامه   گوینده گان  از  یکی  ویسا،  جهان زیب  است. 
رادیویی در والیت ارزگان بوده است. او بیش از یک  
سال می شود که در پاکستان با مشکالت اقتصادی 

شدید مواجه است. 
آقای ویسا در صحبت با روزنامه ۸صبح از نهادهای 
تاکید  و  می کند  انتقاد  رسانه ها  حمایت کننده 
روابط شخصی که  براساس  نهادها  این  که  می ورزد 
او  افراد کمک می کنند.  این  به  با خبرنگاران دارند، 
می افزاید: »وضعیت اقتصادی به حدی خراب است که 
قابل بیان نیست. سازمان هایی که در بخش حمایت 
از ژورنالیست ها کار می کنند، طبق روابط و شناخت 
کمک می کنند. بارها ایمل کردیم، درخواست کمک 
کردیم، هیچ جواب مثبتی از آن ها نگرفتیم. به تکلیف 
روحی روبه رو هستیم. نمی دانیم وضعیت بعد از این 

چه می شود.«

مشترک  درد  تبعیدی،  خبرنگاران  مشکالت  و  رنج 
کشورهای  در  که  است  رسانه ای  کارمندان  همه  
همسایه به ویژه در پاکستان در وضعیت ناگوار و آیند 
نامعلومی روز می گذرانند. این خبرنگاران خاطرنشان 
امیدی  نه هم  و  دارند  برگشت  راه  نه  که  می سازند 

برای فردای بهتر.
است  خبرنگاران  از  دیگر  یکی  احدی،  هدایت اهلل 

ابالغ خواهد کرد. حماد همچنان گفته است که  را 
در حال حاضر ۵۵ تلویزیون و ۱۶۴ رادیو در سراسر 
و  خبری  سایت های  درباره  او  دارند.  فعالیت  کشور 

نشرات چاپی آمار تازه ای ارایه نکرده است.
طالبان در حالی به سیاست وضع محدودیت و سانسور 
این  محدودیت های  که  ورزیده اند  مبادرت  رسانه ها 
است.  گسترش  حال  در  روزبه روز  رسانه ها  بر  گروه 
بودند  گفته  ۸صبح  روزنامه  به  منابع  این  از  پیش 
آن  بربنیاد  که  می کنند  کار  طرحی  روی  طالبان 
صدا و تصویر هیچ زنی از طریق رسانه ها نشر نشود. 
همچنان این گروه در ماه قوس سال جاری در والیت 
نیمروز به رسانه ها دستور داده است که بدون تایید 
آنان برنامه های خود را نشر نکنند. همین گونه در یک 
رویداد جداگانه طالبان به رسانه ها و خبرنگاران محلی 
در غزنی دستور داده اند که تظاهرات و اعتراضات را 
پوشش ندهند. ریاست اطالعات و فرهنگ طالبان در 
این والیت روز جمعه، ۲ جدی، به رسانه های محلی و 

خبرنگاران غزنی هشدار داده است. 
و  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  حال،  این  با 
معین پیشین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ این 
نهادهای  و  رسانه ها  مسووالن  با  نشستی  در  گروه، 
حامی خبرنگاران ادعا کرده بود که قانون رسانه های 
همه گانی نظام جمهوریت قابل اجرا است. اما خالف 
ادعای طالبان، آن ها به  بازداشت خبرنگاران، سانسور 
در  داده اند.  ادامه  رسانه ها  بر  محدودیت  اعمال  و 
اعالم  مرز  بدون  گزارشگران  مورد سازمان  تازه ترین 
ـ  افغان  خبرنگار  بهبودی،  مرتضا  طالبان  که  کرده 
فرانسه ای را بازداشت کرده  اند. به گفته این سازمان، 
آقای بهبودی یک ماه قبل از سوی طالبان بازداشت 
شده است و به اتهام »جاسوسی« در زندان این گروه 

به  سر می برد.
روز جمعه، ۹ جدی،  این مرکز خبرنگاران  از  پیش 
از ثبت بیش از ۲۵۰ رویداد نقض آزادی رسانه ها در 
افغانستان در سال ۲۰۲۲ خبر داده بود. به گفته این 
نهاد، عامالن نقض آزادی رسانه ها به استثنای چند 

رویداد معدود، طالبان بوده اند.
افزون بر این موارد، انجمن زنان در رادیو و تلویزون 
نتیجه  عقرب،   ۲۸ شنبه،  روز  انترنیوز،  همکاری  با 
یک نظرسنجی را منتشر کرده است که بربنیاد آن 
از زمان سلطه طالبان تا ماه عقرب سال جاری ۲۳۱ 
بیکار  خبرنگار   ۴۰۰ و  هزار  شش  و  تعطیل  رسانه  
شده اند. پیش از  این، ایتالف جهانی آزادی رسانه ها، 
افغانستان را از عضویت در این ایتالف حذف کرده 
است. این نهاد گفته است که وضعیت آزادی رسانه ها 

در افغانستان مطابق تعهدات جهانی نیست. 
پس از برگشت طالبان به قدرت، تمام نهادهای حامی 
علیه   محدودیت  و  اطالع رسانی  وضعیت  از  رسانه ها 
گزارشگران  سازمان  کرده اند.  نگرانی  ابراز  رسانه ها 
که  گفت  گزارشی  نشر  با  قبل  ماه   چند  مرز  بدون 
افغانستان قبل از ۲۴ اسد ۱۴۰۰، ۵۴۷ رسانه داشت، 
اما یک سال بعد از آن ۲۱۹ رسانه فعالیت خود را 
متوقف و از ۱۱ هزار و ۸۵۷ کارمند رسانه ای، ۷۶.۱۹ 

درصد آنان شغل خود را از دست داده اند.

به  افغانستان  سقوط  با 
وضعیت  طالبان،   دست 
کار  و  اطالع رسانی 
چالش های  با  نیز  رسانه ای 
گسترده ای مواجه شده است. 
به  دسترسی  و  رسانه ها  آزادی 
مهم ترین  از  که  آزاد  اطالعات 
می رفت،  شمار  به  گذشته  دهه  دو  دستاوردهای 
دست اندرکاران  رفت.  میان  از  گروه  این  سلطه  با 
رسانه ای با خطرهای جانی  و مالی شدید مواجه اند. 
به  رسانه ای  کارمندان  و  خبرنگاران  از  زیادی  شمار 
دلیل هراس از طالبان به کشورهای همسایه از جمله 
پاکستان و ایران رفته اند. در حال حاضر ده ها خبرنگار 
در پاکستان در وضعیت بد اقتصادی و آینده نامعلوم 
به سر می برند. این وضعیت باعث شده که شماری 
بدن شان  اعضای  فروش  به  رسانه ای  کارمندان  از 
اقدام کنند. به تازه گی دو تن از کارمندان رسانه ای، از 
طریق شبکه های اجتماعی گرده های شان را به فروش 

گذاشته اند. 
کارمند  صدها  قدرت،  به  طالبان  بازگشت  از  پس 
رسانه ای به دلیل هراس از بازداشت و کشته شدن، 
افغانستان را ترک کرده اند. شمار زیادی از خبرنگاران 
به  و  کرده  ترک  را  تخلیه، کشور  پروسه  در جریان 
ده ها  میان  این  در  رسیده اند.  مقصد  کشورهای 
خبرنگار به کشورهای همسایه رفته اند تا از آن جا به 
کشورهای مهاجرپذیر بروند، اما اکنون در پاکستان و 
ایران و برخی از کشورهای همسایه با انواع مشکالت 
مورد سمیر  تازه ترین  در  نرم می کنند.  دست وپنجه 
جهش، خبرنگار ، به دلیل مشکالت اقتصادی گرده اش 

را به فروش گذاشته است. 
آقای جهش در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید 
بد  وضعیت  در  پاکستان  در  ماه   ۱۶ از  بیش  که 
وضعیت  او  دارد.  قرار  نامعلوم  آینده  و  اقتصادی 
اقتصادی خود را در یک پست فیس بوکی شرح داده 
گذاشته  فروش  به  را  گرده اش  علت  همین  روی  و 
است. این پست آقای جهش در رسانه های اجتماعی 
این  است.  شده  دست به دست  گسترده   به شکل 
نگاشته است: »نان  خبرنگار در صفحه فیس بوکش 
خوردن در خانه نداریم. تعبید شده هستم در کشوری 
که بدتر از افغانستان است. دیگر چاره نمانده، گرده 
خود را می خواهم بفروشم، هر که خریدار است.« او 
شماره تلفن و عکس خود را نیز با نوشتن این پیام به 

اشتراک گذاشته است. 
پیش  مدتی  که  رسانه ای  کارمندان  از  دیگر  یکی 
گرده اش را به فروش گذاشته بود، یونس قاری زاده نام 
دارد. آقای قاری زاده که معلولیت نیز دارد،  در صحبت 
با روزنامه ۸صبح می گوید: »از وضعیت چه  برای تان 
بیان کنم. در حالتی قرار گرفته ام که حاضر م گرده 
خود را به  فروش برسانم. اگر کسی خریدار است، من 
از  پیش  که  می افزاید  قاری زاده  آقای  خدمتم.«  در 
سقوط افغانستان به  دست طالبان در »رادیو حقیقت 
و تلویزیون سیمای صلح« در والیت سمنگان کار و 
از این طریق مخارج زنده گی اش را تأمین می کرد. او 

که براساس ادعای خودش در افغانستان با خطرات 
روزنامه  با  در صحبت  او  است.  بوده  مواجه  امنیتی 
جریان  از  پس اندازش  تمام  که  می گوید  ۸صبح 
با گرفتن  اکنون  و  است  کار خبرنگاری، ختم شده 
می افزاید:  احدی  آقای  می کند.  زنده گی  »قرضه« 
»تمام پول پس اندازی که داشتم، مصرف شده است. 
بعد از آن به قرض زنده گی می کنم. حدود شش تا 
شد ه ام،  اقامت[  میعاد  ]ختم  ایستی  اور  ماه  هشت 
بعد از آن ویزه خود را به تمدید داده ام. حدود  یک 
لک  و پنجاه هزار کلدار از درخواستی تمدید ویزا و 
جریمه پرداخته ام. مشکالت اقتصادی ما زیاد است. از 
طرف نهادها برای ما کمک صورت نگرفته است. اما 
می شنویم که بعضی از نهادها برای خبرنگاران کمک 
نهادهای  از سوی  اما من ندیدم و کمکی  می کنند، 
می گوید چهار  او  نکرده ام.«  دریافت  رسانه ها  حامی 
را  زنده گی  نامعلوم،  آینده  و  بیکاری  و  دارد  فرزند 
برایش دشوار ساخته است. به گفته آقای احدی، در 
سایر  هزینه  و  خانه  کرایه  اقتصادی،  کنار مشکالت 
نیازهای اولیه برای زنده گی در پاکستان بسیار گزاف 

است.
حال  در  که  افغانستان  خبرنگاران  حال،  همین  در 
حاضر در پاکستان به  سر می برند، در کنار مشکالت 
اقتصادی و روحی، در خطر بازداشت، اخراج و برگشت 
اجباری به افغانستان نیز قرار دارند. پولیس این کشور 
پس از بروز مشکالت امنیتی و حمالت  انتحاری اخیر 
در شهرهای پیشاور و کویته، روند بازداشت و اخراج 
کشور  این  پولیس  است.  گرفته  سر  از  را  مهاجران 
هفته گذشته، چندین شهروند افغانستان را بازداشت 
کرد . یکی از این بازداشت شده گان، خبرنگار افغانستان 
بود که پس از توقیف کوتاهی با همکاری خبرنگاران 

پاکستانی آزاد شده است. 
ماه  یک  از  بیشتر  دیگری  خبرنگار  این،  بر  افزون 
سر  به   پاکستان  پولیس  بازداشت  در  که  می شود 
سال  جدی  ماه  اوایل  در  سلطانی  اسداهلل  می برد. 
 جاری در شهر حیدرآباد بازداشت شده است و تاکنون 
از سرنوشت او اطالعی دقیقی در دست نیست. پیش 
افغانستان  خبرنگاران  همبسته گی  انجمن  این  از 
گفته بود که آقای سلطانی تصویربردار این نهاد بوده 
است. خانواده  این خبرنگار بازداشت شده، از حکومت 
پاکستان می خواهد که او را هرچه زودتر از بند رها 

کند. 
خبرنگاران آواره افغانستان در پاکستان در حالی از 
نگرانی  ابراز  روانی  و  روحی  اقتصادی،  بد  وضعیت 
می کنند که طالبان به سیاست سرکوب، حذف و وضع 
محدودیت علیه رسانه ها و آزادی بیان ادامه داده اند. 
قبل  ماه  یک  گروه،  این  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
اعالم کرد، رسانه هایی که از بیرون کشور نواقص رژیم 
به عنوان رسانه های  و  را همه گانی می سازند  طالبان 

آزاد فعالیت می کنند، غیابی محکمه می شوند. 
رسانه ها  نشرات  بر  نظارت  رییس  حماد،  عبدالحق 
است،  گفته  طالبان،  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  در 
محاکمه رسانه هایی که از بیرون فعالیت دارند و برای 
خود  فیصله  به زودی  می کنند،  کار  نظام«  »تخریب 

رنج و مشکالت خبرنگاران تبعیدی، درد 
مشترک همه  کارمندان رسانه ای است که 
در کشورهای همسایه به ویژه در پاکستان 

در وضعیت ناگوار و آیند نامعلومی روز 
می گذرانند. این خبرنگاران خاطرنشان 

می سازند که نه راه برگشت دارند و نه هم 
امیدی برای فردای بهتر.

آقای جهش در گفت وگو با روزنامه 
8صبح می گوید که بیش از 1۶ 
ماه در پاکستان در وضعیت بد 
اقتصادی و آینده نامعلوم قرار 

دارد. او وضعیت اقتصادی خود را 
در یک پست فیس بوکی شرح داده 

و روی همین علت گرده اش را به 
فروش گذاشته است. این پست 

آقای جهش در رسانه های اجتماعی 
به شکل گسترده  دست به دست 

شده است. این خبرنگار در صفحه 
فیس بوکش نگاشته است: »نان 

خوردن در خانه نداریم. تبعید 
شده هستم در کشوری که بدتر از 

افغانستان است. دیگر چاره نمانده، 
گرده خود را می خواهم بفروشم، هر 
که خریدار است.« او شماره تلفن و 
عکس خود را نیز با نوشتن این پیام 

به اشتراک گذاشته است. 

امین کاوه



چهار شنبه
شماره 3839

19 دلو 1401
8 فبروری 2023

سال شانزدهم

4

طالبان و افزایش ناامنی در پاکستان

آغاز عملیات »ضرب  عضب« در سال ۲۰۱۴  از  پس 
میالدی، شمار حمالت تروریستی در پاکستان کاهش 
یافت. در سال ۲۰۱۵ میالدی، ۶۲۵ حمله تروریستی 
به همراه داشت.  صورت گرفت که ۱۰۶۹ تن کشته 
این رقم در سال ۲۰۱۶ کاهش ۲۸ درصد در شمار 
حمالت و ۱۲ درصد در شمار کشته ها را نشان می دهد. 
به همین ترتیب، آمار حمالت میان سال های ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۲۰ کاهش قابل مالحظه داشته است. چنان که 
به ۱۴۶  حمله  سال ۲۰۱۵  در  از ۶۲۵  رقم حمالت 
را  حمله در سال ۲۰۲۰ رسیده و کاهش ۷۶ درصد 
نشان می دهد و همچنان شمار کشته ها نیز از ۱۰۶۹ 
کشته در سال ۲۰۱۵ به ۲۲۰ کشته در سال ۲۰۲۰ 
تقلیل پیدا کرده است. دوماً، این نمودار ثبات می سازد 
که روی کار آمدن طالبان، تأثیر مستقیم روی افزایش 
هرچند  است.  داشته  پاکستان  در  ناامنی  و  حمالت 
طالبان در ماه آگست سال ۲۰۲۱ به قدرت رسیدند، 
با آن هم ما شاهد رشد ۴۲ درصد در شمار حمالت و 
در ۲۰۷  هستیم.  کشته ها  شمار  در  درصد  رشد ۵۱ 
حمله که در سال ۲۰۲۱ در پاکستان رخ  داده، ۳۳۵ 
 ۲۰۲۲ سال  در  حال،  این  با  است.  شده  کشته  تن 
سرسام آور  و  وحشت ناک  رشد  شاهد  دوباره  میالدی 
آمار و ارقام حمالت و کشته ها هستیم. در این سال 
آن ها  اثر  در  و  گرفته  صورت  تروریستی  حمله   ۵۱۲
بیانگر  آمار  این  شده اند.  کشته  تن   ۹۸۰ دست کم 
رشد ۱۴۷ درصد در شمار حمالت و ۱۹۲ درصد در 
شمار کشته ها است. آمار سال ۲۰۲۲ به خوبی نشان 
می دهد که با مستحکم شدن پایه های حکومت طالبان 
شده  بیشتر  پاکستان  در  و حمالت  ناامنی  کابل،  در 
است. اگر بخواهیم دلیل رشد حمالت در پاکستان را با 
متغیر طالبان علت کاوی کنیم، به این نتیجه می رسیم 
که طالبان با پناه دادن به طالبان پاکستانی و فراهم 
ساختن محیطی امن یا همان عقبه استراتژیک برای 
آن ها، در رشد ناامنی در پاکستان تاثیر داشته اند. به 
عبارت دیگر، عمیق استراتژیک پاکستان مبدل به عقبه 
استراتژیک برای تی تی پی شده است. با تغییر اوضاع 
امنیتی در پاکستان، منتقدان سیاست عمق استراتژیک 
باور دارند که پاکستان دارد بهای خوش بین بودن به 
طالبان را می دهد. طالبان برعکس تصور پاکستانی ها 
عمل کرده و در مورد محدود کردن فعالیت تی تی پی 

هیچ گونه همکاری با پاکستان نکرده اند. 

خیبرپختون خوا، خاستگاه پیکارجوبان
ایالت  پاکستان،  ایالت های  و  شهرها  میان  در 
خیبرپختون خوا که در شمال پاکستان موقعیت داشته 
ناامن ترین  افغانستان دارد،  با  و مرز مشترک طوالنی 

در مواقع اضطراری به این طرف خط دیورند با آرامش 
در  طالبان  دیگر، حضور  عبارت  به  ببرند.  پناه  خاطر 
افغانستان برای این گروه حیثیت عقبه استراتژیک را 
در خاک  گروه ها  این  استراتژیک  عقبه  برعالوه  دارد. 
را  نیروهای شان  آن جا  در  و  دارند  پایگاه  افغانستان 
آموزش می دهند. این گروه ها به راحتی می توانند در 

نوار مرزی میان افغانستان و پاکستان تردد کنند. 

دوم: حضور طالبان در افغانستان 
طالبان با گروه های بنیادگرا در پاکستان رابطه دیرینه 
طالبان  که  گذشته  سال  در ۲۰  دارند.  دوستانه ای  و 
مصروف پیکارجویی در افغانستان بودند، این گروه ها 
بودند. حاال  میزبان طالبان در آن طرف خط دیورند 
که طالبان قدرت را در افغانستان به دست دارند، فصل 
پذیرایی از گروه های بنیادگرا آغاز شده است. طالبان با 
تحمل فشارهای شدید پاکستان هنوز حاضر نشده اند 
که در مقابل تی تی پی اقدام جدی ای انجام بدهند و یا 
هم فعالیت این گروه را محدودتر کنند. قضیه به این جا 
ختم نمی شود. طالبان متهم به دادن تجهیزات به این 
گروه ها نیز هستند. گزارش هایی وجود دارد که تعداد 
زیادی از افراد تی تی پی حین نبرد با ارتش پاکستان 
حال،  این  با  کرده اند.  استفاده  امریکایی  سالح  از 
گزارش هایی نیز وجود دارد که تعداد قابل توجهی از 
و  شده اند  داخل  تی  تی پی  درون  به  طالبان  نیروهای 
می خواهند که جهاد را این بار در پاکستان ادامه بدهند. 
همین چند روز پیش مال هبت اهلل، رهبر طالبان، گفت 
که در پاکستان جهاد روا است. این حکم او تلویحاً به 
نیروهای طالبان که در حال حاضر درگیر هیچ جنگی 
نیستند، این پیام را می رساند که اهداف جدید را دنبال 
کنند. از نظر روان شناختی خیلی از نیروهای طالبان 
وجود  این که  یعنی  ماشین جنگی شده اند؛  به  مبدل 

آن ها بدون جنگ معنایی ندارد. 

سوم: نارضایتی 
نارضایتی مردمان )بلوچ ها و پشتون های( این دو ایالت 
از حکومت مرکزی پاکستان از مهم ترین عواملی  است 
که باعث افزایش ناامنی در این دو ایالت شده است. 
کارگزاران  با  توأم  پاکستان  درون حکومتی  بی ثباتی 
و  ناامید  از حکومت  شهروندان  که  فاسد سبب شده 
سرخورده گردیده و به سمت گروه های بنیادگرا بروند. 
از پشتون ها و بلوچ ها از شیوه حکومت داری  بسیاری 
فعلی دولت پاکستان ناراضی هستند و خواستار بیرون 
شدن پاکستان از زیر سیطره ارتش این کشور هستند. 
این دو گروه قومی برعالوه سندی ها،  از سوی دیگر، 
معتقد هستند که از سوی دولت مرکزی مورد تبعیض 
قرار گرفته اند. این گروه های قومی می گویند که دولت 
این  در  امکانات  و  رفاه  به سطح  کافی  توجه  مرکزی 
کرده  رها  را  مناطق  این  نحوی  به  و  ندارد  مناطق 
رهبری  به   )PTM( پشتون ها  از  روند حفاظت  است. 
باور دارد که مناطق پشتون نشین به  منظور پشتین، 
صورت عمدی به کام بنیادگرایی فرستاده شده است 
تا حیات نظام فعلی ادامه پیدا کند. عمیق تر شدن این 
دیگر  عوامل  از  یکی  می تواند  نیز  قومی  شگاف های 
ناامنی در پاکستان باشد. قوم هایی که احساس کنند 
مورد تبعیض قرار گرفته اند، به راحتی جذب گروه ها 

بنیادگرا و تندرو می شوند. 

سال 2023؟
ماه ها  خونین ترین  از  یکی   ۲۰۲۳ سال  جنوری  ماه 
در یک دهه اخیر در پاکستان بوده است. در این ماه 
حداقل ۴۴ حمله تروریستی در پاکستان اتفاق افتاده 
که در اثر آن ها ۱۳۴ تن کشته و ۲۵۴ تن دیگر زخم 
برداشته اند. با وجود بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ای که 
ناامنی  و  تروریسم  بحران  سویی،  از  و  دارد  پاکستان 
به سرعت در حال گسترش است، سال ۲۰۲۳، سال 

سختی برای پاکستانی ها خواهد بود. 

منابع:

حمله روز ۳۰ جنوری در پیشاور، محک جدی  برای 
امنیت ملی پاکستان بود. هرچند امنیت پاکستان پس 
از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دست خوش 
به  دوشنبه  روز  حمله  اما  شده،  تحول  و  تغییر 
»پولیس الین« در پیشاور، آژیر خطر را برای پاکستان و 
سیاست گذاران این کشور به صدا درآورد. حمله یادشده 
یکی از بزرگ ترین و بی سابقه ترین حمالت بر پاکستان 
در چندین دهه اخیر بود که تلفات جانی سنگین به 
همراه داشت. در این حمله کم و بیش ۴۰۰ تن کشته 
و زخمی شدند. در نوشته تالش نگارنده بر این است 
که با استفاده از آمارها و ارقام موجود، وضعیت امنیت 
پاکستان پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان 

را به بررسی بگیرد. 
سقوط  و  میالدی   ۲۰۲۱ سال  آگست   ۱۵ از  پس 
در  ناامنی  گراف  افغانستان،  در  جمهوریت  حکومت 
پاکستان افزایش چشم گیری داشته است؛ این در حالی 
است که سیاست گذاران و نظامیان پاکستانی احساس 
می کردند که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، 
خواهد  کشور  این  متوجه  کمتر  امنیتی  تهدیدات 
می کردند  احساس  پاکستانی ها  دیگر،  تعبیر  به  شد. 
که با سقوط دولت اشرف غنی در افغانستان آن ها به 
سیاست گذاران  مراد  رسیده اند.  استراتژیک شان  عمق 
پاکستانی از عمق چنین است: عمق استراتژیک یعنی 
به  وجود آمدن یک رژیم دوست و اسالم گرا در کابل که 
به احساس ناامنی دایمی پاکستان نقطه   پایان بگذارد؛ 
اما سوالی که این روزها در محافل سیاسی پاکستان 
مورد بحث است، این است که آیا طالبان به احساس 

ناامنی پاکستان نقطه پایان گذاشته یا خیر؟

طالبان و دگرگونی امنیت در پاکستان
حضور  که  بودند  معتقد  پاکستانی  سیاست گذاران 
این  دیرینه ای  دشمن  دست  افغانستان  در  طالبان 
کشور را از افغانستان کوتاه کرده و به امنیت این کشور 
محاسبات  این  که  نگذشت  دیری  اما  است؛  افزوده 
دوباره  قدرت گیری  و  شد  آب  بر  نقش  پاکستانی ها 
کمتر  را  پاکستان  امنیتی  تهدیدات  نه تنها  طالبان، 
افزود.  کشور  این  امنیتی  تهدیدات  به  بلکه  نکرد، 
مستقیم  تأثیر  افغانستان  در  طالبان  آمدن  روی کار 
ناامنی در این کشور  روی امنیت پاکستان و افزایش 
گذاشته است. حضور طالبان در افغانستان به اعتماد 
به نفس گروه های بنیادگرا افزوده و به این گروه ها این 
تفکر را داده است که آن ها نیز می توانند با الگوگیری 
از شیوه جنگ طالبان، پیروز شوند. تفکر غالب در میان 
سیاست گذاران پاکستانی این بود که آن ها می توانند با 
استفاده از نفوذ طالبان بر تی تی پی بهره ببرند و این 
گروه ناراضی را وادار به آتش بس و صلح کنند. هرچند 
دولت پاکستان توانست که در ابتدا با وساطت طالبان، 
آتش بس  این  اما  کند،  آتش بس  به  وادار  را  تی تی پی 
جریان  در  تی تی  پی  و  پی  داشت  در  معکوس  نتیجه 
آن، تجدید قوا کرد و قوی تر از گذشته به میدان نبرد 

برگشت.
این که  اول  است.  مهم  موضوع  دو  بیانگر  باال  نمودار 

است.  بوده  این کشور  در  اخیر  منطقه در چند سال 
این ایالت در حال حاضر شامل مناطق آزاد قبایلی نیز 
مرکز  ایالت  این  موجود،  اطالعات  براساس  می شود. 
گروه های بنیادگرا در پاکستان است. تی تی  پی و سایر 
فعال  ایالت  همین  در  بنیادگرا  و  افراطی  گروه های 
می باشند و از همین  جا سربازگیری کرده و حمالت شان 

را طراحی می کنند. 

آن ها  نفوذ  مناطق  و  بنیادگرا  گروه های  اول:  نقشه 
)منبع: انستیتوت مطالعات جنگ و امنیت پاکستان(

نقاط سرخ تیره در نقشه، بیانگر حضور فعال و دایمی 
همین  به  و  است  منطقه  یک  در  پیکارجو  گروه های 
آبی  رنگ  و  فعال  حضور  بیانگر  روشن  سرخ  ترتیب 
حضور  بیانگر  هم  بنفش  و  پایین  سطح  در  فعالیت 
و  خیبرپختون خوا  ایالت  در  است.  گروه ها  خفیف 
طالبان  تحریک  چون:  گروه هایی  قبایلی  مناطق 
حرکت   ،)JUA( الحرار  جماعت   ،)TTP( پاکستان 
االنصار )HUA( و لشکر اسالمی فعالیت گسترده دارند 
و این ایالت منطقه نفوذ آن ها است. در کنار این گروه ها 
شاخه  القاعده  هستند،  هم پیمان  نحوی  به  باهم  که 
شبه قاره هند )AQIS( و داعش )ISIS/ ISKP( نیز 
فعالیت دارد؛ اما فعالیت این دو گروه به دلیلی که این 
ساحه، منطقه نفوذ و مرکز قدرت تی تی پی است، زیاد 
مشهود و بارز نیست. در ایالت بلوچستان که هم مرز 
با افغانستان و ایران است، گروه های جدایی طلب بلوچ 
آزادی  جبهه   ،)BLA( بلوج  آزادی بخش  ارتش  نظیر 
 ،)BRA( بلوچ  جمهوری خواه  ارتش   ،)BLF( بلوچ 
ارتش متحد بلوچ )UBA(، لشکر بلوچ )LeB( و لشکر 
همواره  که  دارند  پرقدرت  حضور   )LeJ( جهنگوی 
باالی نهادهای نظامی و نظامیان در این ایالت حمالتی 
را سازمان دهی می کنند. در کنار این گروه ها، حرکت 
االنصار و تی تی پی نیز در منطقه فعال هستند. چندی 
از  برخی  با  تی تی پی  که  شد  نشر  گزارش هایی  قبل 
گروه های بلوچ هم پیمان شده است. اگر این خبر صحت 
داشته باشد، وضعیت در مناطق شمالی و شمال غربی 
برای ارتش پاکستان سخت تر از قبل خواهد شد. در 
ایالت سند که در جنوب غرب پاکستان موقعیت دارد، 
حرکت  جهنگوی،  لشکر  القاعده،  چون  گروه هایی 
فعال  ارتش جدایی طلب سند حضور نسبتاً  االنصار و 

دارد. 

نمودار باال نشان می دهد که در سه سال گذشته تعداد 
بلوچستان  و  خیبرپختون خوا  ایالت های  در  کشته ها 
حداقل  است.  داشته  بی سابقه  و  چشم گیر  افزایش 
می توان به سه علت برای افزایش آمار در این دو ایالت 

اشاره کرد. 

اول: هم مرز بودن این دو ایالت با افغانستان
افغانستان با پاکستان مرز طوالنی دارد و دو ایالتی که 
بیشترین ناامنی را در سال های اخیر تجربه کرده ، در 
نوار مرزی با افغانستان قرار دارد. بی ثباتی در افغانستان 
و عدم کنترل درست مرز ها و وجود نقاط کور فراوان، 
به گروه های تروریستی این امکان را فراهم کرده که 

علی سجاد موالیی

سیاست گذاران پاکستانی معتقد بودند که حضور طالبان در افغانستان دست دشمن دیرینه ای این کشور را از افغانستان کوتاه کرده 
و به امنیت این کشور افزوده است؛ اما دیری نگذشت که این محاسبات پاکستانی ها نقش بر آب شد و قدرت گیری دوباره طالبان، 

نه تنها تهدیدات امنیتی پاکستان را کمتر نکرد، بلکه به تهدیدات امنیتی این کشور افزود. 

1- https://www.pakpips.com/web/wp-content/
uploads/2022/01/Overview_PIPS-SR_2021.
pdf 
2- https://crss.pk/wp-content/up-
loads/2021/02/CRSS-Annual-Security-Re-
port-2020.pdf 
3- https://crss.pk/wp-content/up-
loads/2022/05/Report-Annual-Report.pdf 
4- https://crss.pk/annual-security-re-
port-2022-2/ 
5- https://www.picss.net/militant-groups/map-
ping-the-militancy-in-pakistan/ 
6- https://www.picss.net/general/janu-
ary-2023-deadliest-month-since-july-2018/
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یکی از کارمندان 
صحی در درمانگاه 
50 بستر معتادان در 
والیت بلخ به روزنامه 
8صبح می گوید: »پس 
از حاکمیت طالبان 
بیشترین نهادهایی که 
در گذشته شفاخانه 
معتادان را حمایت 
مالی می کردند و ادویه 
فراهم می کردند، از 
ادامه حمایت و فراهم 
ساختن ادویه دست 
کشیده اند.« 

8صبح، بلخ

اما هزاران  نیست،  به آسانی میسر  اعتیاد  هرچند ترک 
معتاد در سطح افغانستان و جهان با روش های مناسب 
درمانی و مشورت های نیروبخش، اعتیاد را ترک کرده 
آگاهان  و  روانشناسان  برگشته اند.  عادی  زنده گی  به  و 
صحی به این باورند که به فرد معتاد به چشم یک بیمار 
از داروهای موثر و مشورت های  با استفاده  باید دید و 
سالم او را به زنده گی عادی برگرداند. منابع صحی اما 
وضعیت مرکزهای ترک اعتیاد در شمال کشور را رقت بار 
توصیف می کنند و توضیح می دهند که افراد طالبان به 
موعظه   را  معتادان  سودمند ،  مشورت های  ارایه  جای 
می کنند؛ اقدامی که از دید داکتران برای همه معتادان 
سودمند واقع نمی شود. داکترانی که در بخش معالجه 
معتادان کار می کنند، به این باورند که علت رو آوردن 
افراد به اعتیاد متفاوت است و تا زمانی که این علت را 
داکتران پیدا نکنند، فرد معتاد با روش های دیگر معالجه 

نمی شود. 
یکی از کارمندان صحی در درمانگاه ۵۰ بستر معتادان 
در والیت بلخ به شرط فاش نشدن نامش، به روزنامه 
بیشترین  طالبان  حاکمیت  از  »پس  می گوید:  ۸صبح 
حمایت  را  معتادان  شفاخانه  گذشته  در  که  نهادهایی 
مالی می کردند و ادویه فراهم می کردند، از ادامه حمایت 

و فراهم ساختن ادویه دست کشیده اند.« 
این کارمند شفاخانه توضیح می دهد که در حال حاضر 
تنها چهار قلم دوا به معتادان داده می شود که از دید 
او برای ترک اعتیاد کافی نیست. شربت معده، داروی 
است  اقالمی  از  اعتیاد  ترک  شربت  و  ویتامین   خواب، 
داده  روز  یک شبانه  در  معتادان  به  حاضر  حال  در  که 

نشر  از  پس  طالبان  که  است  حالی  در  این همه 
گزارش های فراوانی درباره وضعیت معتادان در جاده های 
بزرگ شهرها، روند گردآوری معتادان را در کابل، هرات، 
کرده اند.  آغاز  کشور  پرنفوس  شهرهای  دیگر  و  بلخ 
محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان 
در بلخ، گفته است که بیش از ۱۰۰ هزار معتاد در والیت 
بلخ حضور دارند و از این میان کمتر از ۱۰  هزار تن آنان 
در شفاخانه ۵۰ بستر معتادان این والیت درمان و به 

خانواده های شان تسلیم داده شده اند. 
در کنار این، مسووالن محلی تأیید می کنند که بیش 
معتاد  معتاد در سمنگان، حدود ۱۷ هزار  از سه هزار 
در فاریاب، ۱۰ هزار معتاد در جوزجان و چیزی بیشتر 
از چهار هزار معتاد دیگر در والیت سرپل بدون سرپناه 
روز و شب خود را در کنار جاده ها، پارک های تفریحی و 
اماکن متروکه سپری می کنند. در این میان تعداد اندکی 
مراقبت های  زیر  والیتی  درمانگاه های  در  معتادان  از 

صحی قرار گرفته اند. 
مراقبت های  دوره  یک  که  معتادانی  حال،  همین  در 
صحی در درمانگاه های ترک اعتیاد زیر اداره طالبان را 
سپری کرده اند، نیز از وضعیت این درمانگاه ها شکایت 

دارند. 
حمید اهلل ۳۱ ساله حدود دو ماه پیش از شفاخانه ۵۰ 
در  او  است.  شده  مرخص  بلخ  والیت  معتادان  بستر 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: »ما در شفاخانه از 
سه وعده غذایی برای ما از طرف صبح چای با بوره و یک 
قرص نان خشک می دادند و از طرف شب بیشتر اوقات 
شوربا می دادند.« این باشنده بلخ می افزاید که مسووالن 
شفاخانه به بهانه فراهم سازی غذا، میوه تازه و ادویه از 

خانواده او پول گرفته اند.
منابع نیز تأیید می کنند که در حال حاضر خانواده های 
افراد معتاد ملکف اند مصارف ترک اعتیاد اعضای خود 
نظر  معتاد  فرد  هر  خانواده  آنان،  گفته  به  بپردازند.  را 
به میزان مراقبت ، بین سه تا پنج هزار افغانی پول به 

شفاخانه می پردازد.

می شود. او معتادانی که در این مرکز صحی بستری اند 
را »بیمار« توصیف می کند و خاطرنشان می سازد که به 
علت مشکالت اقتصادی غذای کافی نیز به آن ها داده 

نمی شود.
به سخن او، در دوره جمهوریت درمانگاه های معتادان 
زیر حمایت نهادهای بین المللی قرار داشتند و در کنار 
ادویه  باکیفیت و غذای کافی، توصیه ها و مشورت های 
الزم نیز به آن ها ارایه می شد تا به زنده گی دلگرم شوند 
بیشتر  اجتماع  در  سهم گیری  و  خانواده  اهمیت  از  و 
بدانند. این کارمند صحی می افزاید: »حاال برای بیمارانی 
که تحت مراقبت صحی قرار دارند، تنها مسایل دینی 

تدریس می شود.«
احمد منیر )نام مستعار( یکی از داکترانی است که مدت 
است.  کرده  فعالیت  معتادان  تداوی  بخش  در  زیادی 
او در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که روش های 
ترک اعتیاد بسته گی به خلق وخو و شخصیت فرد معتاد 
دارد. به گفته او، بیشتر افرادی که معتاد شده اند، بنا بر 
وضعیت های مفرح به مواد مخدر رو آورده اند و همین 
مواد نشئه آور و مخدر باعث یک نوع خوشی کاذب در 
شود  مشخص  باید  »فلهذا  می افزاید:  او  می شود.  فرد 
فرح  و  احساس خوشی  مسیر  کدام  در  معتاد  فرد  که 
برایش ایجاد می شود که با جای گزین کردن همچنین 

برنامه هایی او را از عامل اصلی اعتیاد دور کرد.« 
این داکتر متخصص بیشتر توضیح می دهد: »درصدی 
بسیار زیادی از افراد معتاد در همچین مجالس موسیقی 
و شاد با مصرف مواد مخدر به سوی اعتیاد روی آورده اند. 
داکتر متخصص با بررسی عوامل اعتیاد، شروع به معالجه 
و  ورزشی  برنامه های  اما  معتاد می کند،  افراد  تداوی  و 
تفریحی شاد و مفرح سالم بسیار موثر و تاثیرگذار است.«

طالبان در بلخ 
معتادان را موعظه می کنند

سگ گزیده گی  واقعات  افزایش  از  هرات  باشنده گان 
در این والیت خبر می دهند و از مسووالن شهرداری 
برای  که  می خواهند  طالبان  عامه  صحت  ریاست  و 
پیش گیری از افزایش این واقعات، دست به کار شوند. 
مسووالن صحی در هرات نیز تأیید می کنند که واقعات 
سگ گزیده گی در زمستان امسال افزایش یافته است 
و روزانه بین دو تا چهار واقعه نزد شفاخانه حوزه ای 
این والیت ثبت می شود. مسووالن شفاخانه حوزه ای 
هرات توضیح می دهند که در جریان ۱۱ ماه گذشته 
۹۳۰ تن دراثر سگ گزیده گی به این شفاخانه مراجعه 
کرده اند. منابع اضافه می کنند که در مواردی تا ۱۴ 
واقعه در یک روز در شفاخانه حوزه ای هرات ثبت شده 
است. سردی بیش از حد هوا، خوردن گوشت و خون 
سایر حیوانات و نبود غذای کافی در زباله ها برای سیر 
شدن شکم گرسنه سگ ها از علت های افزایش واقعات 

سگ گزیده گی در هرات عنوان می شوند.
فرید، باشنده ناحیه ششم شهر هرات است که برای 
این  شفاخانه حوزه ای  به  پسر هشت ساله اش  درمان 
روزنامه  با  او در صحبت  است.  مراجعه کرده  والیت 
به مسجد  رفتن  هنگام  پسرش  که  می گوید  ۸صبح 
توسط سگ های ولگرد گزیده شده است. این باشنده 
زیاد  بسیار  »واقعات سگ گزیده گی  می افزاید:  هرات 

زمستان  اما  می شدند،  جمع آوری  شاروالی  و  عامه 
امسال سگ ها زیاد شده و برای مردم تشویش خلق 

کرده است.« 
عبدالقدیر، باشنده منطقه بکرآباد شهر هرات، حدود 
به  نماز صبح  ادای  برای  ماه پیش هنگامی که  یک 
مسجد می رفت، توسط سگ های ولگرد مورد حمله 
قرار گرفت و گزیده شد. زخم پای او که تا هنوز خوب 
عبدالقدیر  است.  رویداد  این  تازه گی  بیانگر  نشده، 
می گوید، با وجود این که در اوایل همه روزه نزد داکتر 
ماه  یک  به  نزدیک  گذشت  با  اما  می کرد،  مراجعه 
می گوید:  او  است.  نشده  زخم ها خوب  این  هنوزهم 
»وقتی به طرف مسجد می رفتم، یک بلوک سگ .بود 
یک سگ به طرفم دوید و از پایم گرفت و مرا به زمین 
زد. هرچند با پتوی خود زدم، نشد. بلند جیغ زدم تا 
این که یکی از همسایه ها آمد و سگ  هم رهایم کرد. 
پایم زیاد زخم شد. یک ماه می شود، تا هنوز خوب 
اوایل. زخم  نشده است. بسیار شدید درد داشت در 
دیر هم خوب  بسیار  و  دارد  درد  بسیار  دندان سگ 

می شود.«
که  می دهد  توضیح  بکرآباد  منطقه  باشنده  این 
محاسن سفیدان منطقه چندین بار به حوزه  مربوطه 
امنیتی طالبان  اما مسووالن حوزه  مراجعه کرده اند، 
ولگرد  سگ های  گردآوری  برای  اقدامی  تاکنون 

نکرده اند. 
واقعات  افزایش  نیز  هرات  در  صحی  مسووالن 

سگ گزیده گی را تأیید می کنند، اما اطمینان می دهند 
دیوانه  سگ  گزیدن  گواه  امسال  زمستان  در  که 
شفاخانه  بخش  آمر  افضلی،  فرهاد  داکتر  نبوده اند. 
حوزه ای هرات، می گوید که در یک ماه گذشته ۶۶ 
واقعه سگ گزیده گی در این شفاخانه ثبت شده  است. 
به گفته او، روزانه دست کم دو تا چهار تن به دلیل 
می کنند.  مراجعه  شفاخانه  این  به  سگ گزیده گی 
بیان می کند که بیشتر سگ هایی که  افضلی  آقای 
باالی افراد حمله ور می شوند، سگ های خانه گی و یا 
دیوانه گی  مرحله  به  هنوز  که  ولگردی اند  سگ  های 

نرسیده اند. 
منابع در شفاخانه حوزه ای هرات عالوه می کنند که در 
۱۵ دلو سال روان خورشیدی ۱۴ واقعه سگ گزیده گی 
در این شفاخانه ثبت شده و آسیب دیده گان پس از 

پانسمان و تجویز ادویه مرخص شده اند.
با این وصف، از دید آگاهان صحت حیوانی، سردی 
بیش از حد هوا، خوردن گوشت و خون سایر حیوانات 
شدن  سیر  برای  زباله ها  در  کافی  غذای  نبود  و 
واقعات  افزایش  علت های  از  سگ ها،  گرسنه  شکم 

سگ گزیده گی در هرات است.
با این حال، باشنده گان هرات با ابراز نگرانی از افزایش 
سطح  در  سگ گزیده گی  واقعات  و  ولگرد  سگ های 
این سگ ها در کوچه ها  افزایش  شهر، می گویند که 
و نواحی شهر زنده گی آنان را به چالش کشیده است. 
عامه  صحت  ریاست  و  شهرداری  مسووالن  از  آنان 
طالبان در هرات می خواهند تا برای حل این معضل 

دست به کار شوند.
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شده. در منطقه ما که بی حد و اندازه سگ ها زیاد شده 
و در طی یک هفته این سومین بار است که سگ های 

ولگرد کودکان را می گزند.«
اضافه  هرات،  در  طالبان  شهرداری  از  انتقاد  با  فرید 
افزایش موارد  می کند که در سال های گذشته گواه 
در  مواردی  چنین  به ندرت  و  نبوده  سگ گزیده گی 
محله آنان اتفاق می افتاد؛ زیرا به گفته او، مسووالن 
اقدامات  زمستان  فرارسیدن  از  پیش  شهرداری 
گردآوری  را  ولگرد  سگ های  و  داشتند  پیش گیرانه 
او توضیح می دهد: »در سال های گذشته  می کردند. 
دو ماه قبل از رسیدن زمستان سگ ها توسط صحت  

روزانه حدود چهار تن به شفاخانه حوزه ای مراجعه 
می کنند

فرشاد، باشنده سمنگان، مدت ۱۰ سال از مواد مخدر 
معتادان  شفاخانه  در  که  می گوید  او  می کرد.  استفاده 
ولسوالی حضرت سلطان برای مدت یک ونیم ماه بستری 
بوده است. فرشاد درباره وضعیت این شفاخانه می گوید: 
»برخورد محافظان و کارمندان غیرصحی این شفاخانه با 
ما خشن بوده و برخی اوقات معتادان توسط کارمندان 
قرار  لت وکوب  مورد  شفاخانه  محافظان  و  غیرصحی 

می گرفتند.« 
زیر  ماه  برای دو  باشنده شهر میمنه،  بیک،  علی احمد 
مراقبت های صحی قرار داشته و به تازه گی از شفاخانه 
در هنگام درمان،  دارد که  ادعا  او  است.  مرخص شده 
هفته ای چهار شب برایش غذا داده می شد و بقیه شب ها 
را گرسنه سپری می کرد. او که مرگ ۱۱ فرد معتاد را در 
مرکز ترک اعتیاد شهر میمنه شاهد بوده، ادعا دارد که 
آن افراد به دلیل عدم دسترسی به مواد مخدر، داروی 

آرام بخش و غذای کافی جان باختند.
دوره  یک  که  معتادانی  از  شماری  حال،  این  با 
مراقبت های صحی را در مرکزهای ترک اعتیاد سپری 
کرده و صحت یاب شده اند، اکنون بیکاری را بزرگ ترین 
نگرانی خود عنوان می کنند و احتمال می دهند که در 
صورت نبود زمینه های کاری ممکن دوباره به اعتیاد رو 
بیاورند. در کنار بیکاری، کشت، تولید، خرید و فروش 
آزاد مواد مخدر در بازارها از مواردی اند که زمینه را برای 

اعتیاد جوانان در کشور فراهم می سازد. 
با این همه، مسووالن امنیتی طالبان در بلخ می گویند 
که با روی کار آمدن رژیم آنان، دست کم ۱۷۵ فروشنده 
مواد مخدر را بازداشت و زندانی کرده اند. طبق آمارهای 
ارایه شده در بیش از یک ونیم سال گذشته ۲۵ فروشنده 
مواد مخدر در سمنگان، ۳۱ تن در جوزجان، ۷۵ تن در 
فاریاب و ۱۰ فروشنده دیگر در والیت سرپل از سوی 
در  دیگر  فروشنده  اما صدها  بازداشت شده اند.  طالبان 
حال حاضر به گونه آزاد به فروش مواد مخدر از جمله 
ادامه  نشئه آور  مواد  دیگر  و  شیشه  تریاک،  چرس، 

می دهند. 

8صبح، هرات

وضعیت مراکز ترک اعتیاد؛

افزایش سگ گزیده گی در هرات؛ 
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عده ای  و  کرد  معین  هنگفت  ماهوار  معاش  نزدیکانش  از 
با  اما  ریاست جمهوری گماشت؛  به مشاوریت  را  آن ها  از 
ورود طالبان به کابل، حکمتیار از این امتیازات محروم شد 
و محدودیت هایی بر وی اعمال شد و حتا یک بار شکایت 
کرد که طالبان برق اقامت گاهش را قطع کرده اند. در اولین 
حقانی  خلیل الرحمان  پایتخت،  به  طالبان  ورود  روزهای 
نشر  به  دیدار  این  از  رفت. عکسی که  دیدار حکمتیار  به 
رسید، به خوبی برمال می کرد که دوران نوازش حکمتیار به 
سر رسیده است. در این عکس خلیل حقانی در حالی که 
کالشنکوف روسی را در کنارش گرفته بود، با حکمتیار در 
حال گفت وگو دیده می شد. طالبان می خواستند با این کار، 

از حکمتیار زهر چشم بگیرند.
از زمان ظهور طالبان در سال۱۹۹۴، حکمتیار مکرراً تالش 
کرده خود را به این گروه نزدیک کند و با آن ها از در سازش 
و مصالحه وارد شود، اما طالبان به او اعتنایی نشان نداده  
و دست رد به سینه اش زده اند. دالیل زیادی ممکن است 
موجب خلق بی اعتمادی میان طالبان و حکمتیار شده باشد. 
از جمله این که اساساً فلسفه وجودی طالبان بر مخالفت با 
رهبران جهادی شناخته شده تر بنا شده است. آن ها زمانی 
که در دهه ۹۰ ظهور کردند و به سرعت گسترش یافتند، از 
نارضایتی مردم از احزاب جهادی استفاده کردند و شعارشان 
این بود که با از بین بردن حزب و حزب بازی، نظم و ثبات 

را در کشور برقرار می کنند.
حکمتیار از نظر دانش دینی و سخنوری یک  سر و گردن از 
رهبران طالبان باالتر است. او به خوبی می تواند با استفاده 
از زبان آوری، عده ای را گرد خود جمع و مرکزیتی برای خود 
ایجاد کند. تحریک طالبان از زمان تأسیس تاکنون، عماًل 
نشان داده  که هرگز نمی خواهد در سایه حاکمیتش شخصی 
که مدعی استقالل باشد، برای خود جای پایی پیدا کند و 
تریبون مستقلی به دست آورد. آن ها در این راستا مسامحه 

متهم می کنند.
با  قدرت،  به  طالبان  دوباره  بازگشت  زمان  در  حکمتیار 
استفاده از تریبون نماز جمعه و تلویزیون بریا، تالش زیادی 
کرد تا اخالص خود را به طالبان نشان دهد و به همین 
علت، علیه جبهه مقاومت مواضع تندی گرفت و تبلیغات 
خطرناکی راه اندازی کرد و به رهبران این جبهه انواع اتهام ها 
ممکن  خود شیرینی  این  که  می کرد  تصور  او  داد.  نسبت 
است باعث شود طالبان نسبت به او از روی لطف نگاه کنند 
و از او در کارها استفاده کنند؛ اما طالبان در این بیشتر از 
ربع قرن، این مسأله را به درستی به همه گان فهمانده اند که 
برای افرادی که عضویت طالبان را نداشته باشند، سهمی 
قایل نیستند و همه چیز را در انحصار خود می گیرند. آن ها 
به جز به رهبرشان، به شخص دیگری اجازه قد علم کردن 

نمی دهند. 
طالبان با دموکراسی و آزادی بیان خصومت دارند و تصور 
می کنند که تکثر و تنوع صداها برای حاکمیت شان خطر 
ایجاد می کند. شما به اتفاقاتی که در این چند روز اخیر 
صورت گرفته نگاه کنید. اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه 
بود و با ممنوعیت آموزش دختران مخالفت داشت. او برای 
ابراز مخالفت خود از نرم ترین شیوه ها استفاده می کرد. مثاًل 
کراچی ای را ساخته بود و در آن، کتاب ها را در جاده های 
فرض  از  و  می کرد  توزیع  عالقه مندان  به  و  جا به جا  کابل 
با مردم سخن می زد. طالبان حتا در  بودن آموختن علم 
با آن ها مخالفت نشان  همین حد هم نمی خواهند کسی 
عامه،  انظار  در  مشعل  لت و کوب  از  پس  طالبان  دهد. 
اقدام به توقیقش کردند. مثال دیگر: زکریا اصولی، آدمی 
بی آزار از پنجشیر بود که تا یادم هست مردم را به خواندن 
او  می کرد.  تشویق  تاریخی  کتاب های  مخصوصاً  و  کتاب 
با سیاست های فرهنگی نظام جمهوری هم سر سازگاری 
نداشت. او در زمینه ثبت و بازسنجی بعضی وقایع تاریخی، 
کتاب تألیف و تدوین کرده بود. طالبان وی را از بابت همین 
کار بازداشت کردند و تاکنون از سرنوشتش خبری در دست 
بارز گروه های تند رو  نیست.  انحصارگرایی از خصوصیات 
است. این خصوصیت سبب می شود که به همان پیمانه که 
این گروه ها در برابر مخالفان غیر بنیادگرای خود برخورد 
مماشات  نیز  داخلی شان  رقیبان  با  باشند،  داشته  حذفی 
نکنند و در منزوی ساختن آنان، تردیدی به دل راه ندهند. 
برخورد طالبان با حکمتیار، جمعیت اصالح، حزب  التحریر 
و سایر گروهک های بنیادگرا، این ادعای ما را به روشنی 

تقویت می کند.

روز  افغانستان،  اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار،  گلبدین 
جمعه، ۱۴ دلو، ضمن ایراد آخرین خطبه نماز جمعه در 
اقامت گاه خود، اعالم کرد که بعد از این به دالیل امنیتی 
برگزاری مراسم نماز جمعه را متوقف می کند. با این حال، 
بعضی رسانه ها به نقل از منابع آگاه گفتند که علت توقف 
برگزاری نماز جمعه در اقامت گاه حکمتیار، مخالفت طالبان 

با شکل و شیوه برگزاری این مراسم است.
داده اند  دستور  افغانستان  در  خطیبان  همه  به  طالبان 
را بخوانند که وزارت  نماز جمعه، متنی  تا در خطبه های 
اوقاف طالبان تهیه کرده است. در این متن، دعا به حفظ و 
موفقیت »امیر المومنین مال هبت اهلل« نیز شامل است. آن 
عده از خطیبانی که از این دستور طالبان سرپیچی کنند 
بی درنگ از ِسمت شان برکنار می شوند و احتمال دارد که به 
مجازات هم برسند. حکمتیار تا آخرین خطبه ای که ایراد 
کرد این دستور متحد المال طالبان را نادیده گرفت و حتا 
در مواردی، برخالف سیاست های طالبان موضع گیری کرد. 
او بارها در برابر سیاست طالبان در قبال آموزش دختران 
را خالف  انتقاد کرد و آن  این رویکرد  از  و  موضع گرفت 
ارزش های اسالمی دانست. او با تعریف طالبان از حجاب هم 
مخالفت داشت و سخت گیری های طالبان در مورد پوشش 
زنان را خالف مبانی شرعی و دیدگاه های علما و مجتهدان 

دین می دانست. 
فعالیت  پسا بُن  نظام جمهوری  علیه  سال ها  که  حکمتیار 
حکومت  با  که  توافقی  براساس  می جنگید،  و  می کرد 
منطقه  در  برایش  و  آمد  کابل  به  داد،  انجام  اشرف غنی 
دار االمان کابل اقامت گاهی بزرگ تدارک دیده شد. حکومت 
محافظان  و  شد  قایل  برایش  فراوانی  امکانات  اشرف غنی 
بعضی  برای  و همچنین  گرفت  نظر  در  برایش  پرتعدادی 

نمی ورزند و هر صدای متفاوتی را خفه می کنند. سالم عابد، 
از مالهای جمعیت اصالح بود که سال ها در دوران  یکی 
نظام جمهوری، غیرمستقیم برای فکر طالبانی کار و تبلیغ 
می کرد، اما به محض این که طالبان قدرت را گرفتند، به او 
اجازه حرف زدن از منبر مسجد عبدالرحمان را ندادند و 
حتا برای از میان برداشتنش مواد منفجره در کنار جاده کار 
گذاشتند. طالبان به شدت انحصارطلب اند و اندکی مخالفت 

را، به ویژه از تریبون های مساجد، برنمی تابند. 
با  دارند،  قرار  طالبان  رهبری  در  که  اشخاصی  برخی 
حکمتیار خصومت شخصی نیز دارند. یکی از شخصیت های 
اوایل  در  که  است  منصور  عبدالرحمان  گروه،  این  مهم 
ورود دوباره طالبان به کابل، والی این والیت بود و گفته 
می شود که رابطه نزدیک با مال عبدالقیوم ذاکر دارد. او پسر 
مولوی نصراهلل منصور، از رهبران جهادی است. طرف داران 
نصراهلل منصور، حکمتیار را در قتل او دخیل می دانند. شاید 
حکمتیار  با  طالبان  رهبران  از  عده ای  شخصی  خصومت 
سبب شده باشد که طالبان بر عملکرد وی نظارت جدی 

نمایند و بر وی محدودیت وضع کنند. 
مخالفت و بدبینی طالبان نسبت به حکمتیار ریشه در جای 
حکمتیار  با  طالبان  گروه  فکری  آبشخور  دارد.  هم  دیگر 
متفاوت است. حکمتیار با جماعت اسالمی پاکستان قرابت 
دیوبندی  مدارس  طالبان  زادگاه  حالی که  در  دارد،  فکری 
است. در پاکستان همیشه میان هوادران مودودی و طالب 
و علمای مدارس دیوبندی تضاد و کشمکش فکری وجود 
داشته است و این کشمکش به رابطه حکمتیار و طالبان نیز 
سرایت کرده و آن را پرتنش ساخته است. حضور طالبان 
درگیری های  و  کشمکش ها  شده  موجب  افغانستان،  در 
موجود در پاکستان، به نحوی به افغانستان هم سرایت کند. 
نمونه اش این که در این یک و نیم سال، بسیاری از مالهای 
سلفی از سوی طالبان سر به نیست یا به توبه کردن وادار 
ساخته شده اند. از سوی دیگر، کتاب ها و نوشته هایی که به 
قلم حکمتیار به چاپ رسیده، حاکی از آن است که وی با 
آن که از نظر گرایش های سیاسی تند رو و بنیادگرا ا ست، 
در زمینه مسایل فکری محض، ذهنش پذیرای افکار نسبتاً 
تازه هم هست. او در کتابی، صحیح بخاری را نقد کرده و 
بسیاری از روایت های آن را بی اعتبار دانسته است. همچنین 
او در تفسیری که در دوران زنده گی مخفیانه اش نوشته، 
مالهای  است.  گنجانده  تفسیر  آن  در  را  متفاوتی  نظرات 
دیوبندی با برداشت های جدید دینی میانه ای ندارند و به 
آسانی افراد را از این بابت به بدعت گذاری و فسق و کفر 

طالبان از هر ابزار ممکن برای حضور در عرصه خصوصی 
زنده گی مردم، جاسوسی از آن ها و ایجاد ناامنی اجتماعی 
خان  عبدالرحمان  میراث  دقیقاً  این  می کنند.  استفاده 
مجبور  را  تن  هزار  صدها  که  است  افغانستان  تاریخ  در 
که  بود  نهاده  بنا  حکومتی  درواقع  و  کرده  جاسوسی  به 
پایه هایش بر منبای جاسوسی استوار بود. این به آن معنا 
است که طالبان از این روش نامیمون برای تلسط و حضور 
در میان مردم استفاده می کنند. منابع می گویند که مردم 
در هیچ جا نمی توانند حرف دل شان را گفته یا کوچک ترین 
اعتراضی از سیاست های طالبان بکنند. تصور مردم این است 
که همه جا جاسوس های طالبان حضور دارند و هر لحظه 
ترس،  ایجاد  شوند.  زندانی  و  دستگیر  که  می رود  آن  بیم 
زیر نظر بوده گی و ناامنی اجتماعی و به تعقیب آن، حضور 
نیروهای سرکوب در همه عرصه های زنده گی از ویژه گی های 

مشترک حکومت عبدالرحمان با طالبان است.
سال ها  خود  طالبان  سیاسی  رهبران  و  ارشد  فرماندهان 
توسط سازمان های استخباراتی کشورهای منطقه و جهان 
آموزش جاسوسی دیده و حاال که به قدرت رسیده اند، آن 
را در امر تسلط بر جامعه به کار می گیرند. این ها خودشان 
جاسوس های بزرگی هستند که حاال در نظر دارند با تربیت 
پایه های  مردم،  توده های  میان  از  کوچک  جاسوس های 
حضورشان را تقویت کنند. به صورت کلی، تمام تروریست ها 
از  بزرگی  بخش  طالبان  رهبران  که  جهانی  جهادگران  و 
آن ها هستند، توسط سازمان های جاسوسی جهان آموزش 

آسترالیایی  روزنامه نگار  پیلگر،  جان  پژوهش های  دیده اند. 
از ۱۰۰ هزار  بیشتر  نشان می دهد که  اواخر قرن ۲۰،  در 
 CIA جنگ جوی مسلمان توسط سازمان  های استخباراتی
جزیی  طالبان  فعلی  رهبران  که  دیده اند  آموزش   MI6 و 
از همین تروریست های نسل اول جهاد جهانی به رهبری 
اسامه بن الدن هستند که اکنون با توافقات پنهان و خشونت 

آشکار بر افغانستان تسلط پیدا کرده اند.
طالبان  که  می دهد  نشان  مردم  میان  از  اولیه  اطالعات 
هزاران تن را از طبقه های متفاوت جامعه و حتا از صنف های 
و  دینی  نهادهای  مردم، کسبه کاران،  توده های  دانشگاه ها ، 
کالن شهر ها، مجبور به جاسوسی کرده یا آن ها را تطمیع 
کرده اند تا از مجبوریت های اقتصادی و شرایط بد معیشتی 
کنند.  سوءاستفاده  هستند،  آن  مسبب  خود  طالبان  که 
صرف  نظر از ابعاد دیگر؛ حاکمیت طالبان، یعنی حاکمیت 
به خدمت گرفتن و  بزرگ تری که در صدد  جاسوس های 

تربیت جاسوس های تازه در میان مردم است تا جامعه را 
کنند.  مدیریت  استبدادی  و  خفقان آور  امنیتی،  به گونه 
این نوع نگاه به سیاست و مدیریت به یک جامعه متکثر، 
روایت از ترس عمیق رهبران طالبان دارد و نشان میدهد 
است  متزلزل  و  لرزان  چقدر  آن ها  نامشروع  حاکمیت  که 
صنف های  به  و  می شوند  خیابانی  کودک  به  متوسل  که 
درسی و در میان شهرها و روستاها جاسوس می فرستند تا 
کوچک ترین مخالف خود را بازداشت و زندانی کنند. خفقان 
را که در  استاد دانشگاه  اندازه ای است که طالبان یک  به 
کابل برای مردم کتاب تحفه  داده را بازداشت و زندانی کرده  
و از سوی دیگر ذکریا اصولی، یک نویسنده و تاریخ پژوه را 

نیز بازداشت کرده اند. 
مجبور کردن مردم محل به جاسوسی و استخدام کودکان 
و زنان برای این منظور در مناطقی که عمدتاً غیرپشتون ها 
در  و  هزاره ها  تاجیک ها،  است.  بیشتر  می کنند،  زنده گی 
هزاران  طالبان  که  هستند  کسانی  از  اوزبیک ها  آخر  رده 
یا  کرده   جاسوسی  به  مجبور  آن ها  میان  در  را  جاسوس 
آن ها  را تطمیع کرده است که اطالعات زنده گی مردم را 
در خدمت استخبارات این گروه قرار بدهند. نظامی گیری، 
جاسوسی، ایجاد ناامنی و گسترش ترس از استراتژی های 
اصلی طالبان است که جز این ها چیزی دیگر برای عرضه 
در جامعه ندارند. گروهی که رهبران و فرماندهان آن سال ها 
در کمپ ها و اردوگاه های سازمان های جاسوسی، مصروف 
آموزش نظامی گیری و جاسوسی و تبه کاری بوده اند، اکنون 
آن جاسوس  در  که  را یک کمپ می بینند  افغانستان  نیز 
باشند.  داشته  نظر  زیر  را  مردم  زنده گی  و  کرده  تربیت 
حکومت  است.  هم  جاسوس ها  حکومت  طالبان  حکومت 
مالهای سیاسی که تنوع افغانستان را نمی بینند و تکثر و 
زنده گی را بر نمی تابند و برای حضور و نظارت شان مردم و 

حتی کودکان را مجبور به جاسوسی می کنند.

با  معناداری  شکل  به  طالبان  حکومت داری  کارشیوه 
پیوند   ۱۹ قرن  اواخر  در  عبدالرحمان خان  امیر  زمام داری 
بی سابقه  استبداد  بی شمار،  کشتارهای  به دلیل  که  دارد 
که  داده اند  لقب  آهنین«  »امیر  را  او  خون ریزی هایش  و 
در  را  نسل کشی  و  سالخی  و  مرگ  تصویر  یادآوری اش 
از نحوه به قدرت  افغانستان تداعی می کند.  تاریخ خونین 
با  پنهان  توافق  مبنای  بر  خودکامه  رژیم  دو  این  رسیدن 
یک ابرقدرت خارجی تا دعوای نماینده گی از خدا در روی 
زمین و  تأکید ظاهری به مذهب که توسط آن بتواند نفوذ 
دین زده  و  بی سواد  توده های  میان  در  را  خود  استبدادی 
گسترش بدهند، شباهت های زیادی می توان ردیف کرد، اما 
یک شباهت بسیار برجسته دیگر که این روزها سر زبان ها 
است، جاسوس پروری و مجبور کردن توده های مردم برای 
پا  می شود  را  این  بی گمان  که  است  طالبان  به  جاسوسی 
گذاشتن به جای پای عبدالرحمان خان بعد از بیشتر از یک 
قرن دانست. سیاست ظالمانه ای که این پادشاه افغانستان در 
گذشته و طالبان در اکنون روی دست دارند و بر مبنای آن 

حکومت می کنند و نظارت دارند. 
رسانه ها گزارش های موثق ارایه کردند که بخش استخبارات 
هرات،  کابل،  مانند  کالن شهرهایی  در  طالبان  نابکار  رژیم 
کودکان  حتا  و  تاکسی ران ها  محل،  مردم  بلخ  و  قندهار 
خیابانی را مجبور می کنند که برای آن ها جاسوسی کرده 
تا مخالفان شان، حتا کسانی که در شبکه های اجتماعی از 
آن ها انتقاد می کنند را دستگیر کنند. به نظر می رسد که 

شهاب 

راز بی مهری طالبان با
حکمتیار

طالبان و حکومت جاسوس ها
آسو



چهار شنبه
شماره 3839

19 دلو 1401
8 فبروری 2023

سال شانزدهم

7

سنجر سهیلصاحب امتیاز: 
محمد محقمدیرمسوول:               

حسیب بهشسردبیر:        
شاحسین رسولیمسوول افغانستان:           
یونس نگاه، ابومسلم خراسانی و علی سجاد موالییتحلیل گران:                    
فهیم امیندبیر گزارش ها:           

دبیر بخش ویدیو:       نصیر کاوشگر
خبرنگار ارشد:           امین کاوه

ویراستاران:                محمدعلی نظری، مقیم مهران
صفحه آرایي:            رضا مرادی

پذیرش مقاالت:         
Shaparsepehr@gmail.com 0788788799 - 0700175510           :پذیرش اعالن

نشانی پستي:                صندوق پستی 038-025، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان
8صبح نوشته ها را ویرایش می کند. سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه 8صبح است. 

سایر دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

Publisher:
Sanjar Sohail, Sanjar.sohail@8am.media
Editor-in-Chief:
Mohammad Moheq
Mohammad.moheq@8am.media

Facebook.com/8am.media
Youtube.com/HashteSubhdaily
Twitter.com/@Hashtesubhdaily 
instagram.com/8am.media_official
www.8am.media

Sanjar.sohail@8am.media

Hasib.bahesh@8am.media
Mohammad.moheq@8am.mediaInfo@8am.media

این در حالی است که در حکومت پیشین همه ساله 
با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش سگ های ولگرد، 
کمیسیونی متشکل از شهرداری و ریاست صحت 
عامه برای جمع آوری، واکسین و در مواردی از بین 
را  وضعیت  و  می شد  ایجاد  ولگرد  بردن سگ های 

مدیریت می کرد.
یک منبع در ریاست صحت عامه طالبان در والیت 
هرات به شرط فاش نشدن نامش به روزنامه ۸صبح 
می گوید که شهرداری و ریاست صحت عامه طالبان 
در این والیت امسال هیچ برنامه ای برای گردآوری 
سگ های ولگرد روی دست ندارند. او می افزاید: »در 
حکومت پیشین دو ماه پیش از آن که موسم افزایش 
و  عامه  ریاست صحت  برسد،  فرا  ولگرد  سگ های 
شهرداری هرات به صورت مشترک جهت جمع آوری 
سگ های ولگرد برنامه ریزی می کردند و کمیسیونی 
را تشکیل می دادند. ریاست صحت عامه فقط در 
نقش  بردن  بین  از  مواردی  در  و  واکسین  زمینه 
داشت و سایر موارد از جمله منابع انسانی، وسایل 
ترانسپورتی و امور مالی به دوش شهرداری بود؛ اما 
امسال ریاست شهرداری کوچک ترین برنامه ای در 
این زمینه ندارد. باید اعتراف کنم که ریاست صحت 

عامه هم در این قسمت بی برنامه است.«
این منبع می افزاید که عدم فعالیت موثر شهرداری و 
آمریت صحت محیطی ریاست صحت عامه طالبان و 
نبود پالن مشخص برای نگه داری سگ های ولگرد، 

سبب افزایش این دست واقعات شده است.
هرچند مسووالن در شفاخانه حوزه ای هرات آمار 
شریک  را  سگ گزیده گی  واقعات  گذشته  سال 
نمی سازند، اما می گویند که واقعات امسال نسبت 
به سال های گذشته به گونه بی پیشینه افزایش یافته 

است.
نگران کننده تر  زمانی  ولگرد  سگ های  افزایش 
را  انسان  »رابیس«  به  مبتال  سگ  که  می شود 
این  ویروس  داکتران،  اظهارات  بر اساس  بگزد. 
بیماری از طریق لعاب دهن سگ وارد انساج بدن 
اختالل  دچار  را  عصبی  و سیستم  می شود  انسان 
می شود.  انسان  مرگ  نهایت سبب  در  و  می سازد 
داکتر محمد حامد صمیم در مورد بیماری رابیس، 
آثار و عالیم آن چنین می گوید: »رابیس بیماری 
ویروسی قابل پیش گیری است که بیشتر به سبب 
این  به  ملوث  و  دیوانه  پستان دار  گزیدن حیوانات 
می کند.  سرایت  انسان  به  سگ،  به ویژه  ویروس، 
از  عبارت  مصاب  شخص  نزد  آن  ابتدایی  عالیم 
عمومی  ناراحتی  و  خارش  ضعف،  سردردی،  تب، 
عالیمی چون  بیماری  پیش رفت  با  می باشد.  بدن 
اعضای  قسمی  فلج  اضطراب،  گیجی،  بی خوابی، 
بدن، پریشان حالی و... نزد مریض پیدا می شود که 
در صورت دریافت نکردن واکسین این بیماری تا 

چند روز معدود بیمار از بین خواهد رفت.«

اعترافات جالب در مجلس یادبود از وحید مژده

ملی  تلویزیون  رادیو  دلو،   ۱۳ پنج شنبه،  روز 
قرار دارد، مجلس  افغانستان که در کنترل طالبان 
یادبود از چهارمین سال کشته  شدن وحید مژده را 
در دانشگاه کابل برگزار کرد. در مجلس یادشده در 
نویسنده و تحلیل گر سیاسی، و  مورد وحید مژده، 
چهره جنجالی ای که در زمان حیاتش بارها متهم به 
همکاری با طالبان شده بود، ادعاهای ضد و نقیض 
از آن  اینجا نکاتی  اعترافات شنیدنی مطرح شد.  و 

اعترافات را مرور می کنیم.

وحید مژده، شخص »بی طرف«!
تلویزیون ملی تحت کنترل  وثیق، رییس  احمداهلل 
طالبان، در سخنرانی خود ادعا کرد که وحید مژده 
بیان  جرم  به  گویا  و  بود  »بی طرف«  محقق  یک 
کشته  جمهوریت  ملی  امنیت  سوی  از  »حقایق« 
طالبان  اداره  در  نیز  دیگر  پست  دو  وثیق  شد. 
نیز  و  طالبان  عمومی  سخنگوی  معاون  او  دارد. 
سخنگوی کمیسیونی است که طالبان برای ارتباط با 

شخصیت های افغان ساخته است.
تعداد دیگری از سخنرانان آن مجلس، وحید مژده 
را »شهید مظلوم« خواندند که به ادعای آنان، نظام 
جمهوریت به دلیل »بیان حقایق« تحملش نتوانست. 
قلم به دستان،  از  زیادی  تعداد  جمهوری  زمان  در 
استادان دانشگاه و تحلیل گران، آشکارا علیه آن نظام 
در  مژده  آقای  می کردند.  تبلیغ  طالبان  سود  به   و 
این کار بسیار محتاط تر از دیگران بود. خیلی از آن 
مبلغان زنده اند و هنگام برگشت طالبان همه دیدیم 
پیروزی  و  شتافتند  طالبان  استقبال  به  چگونه  که 
این گروه را جشن گرفتند. قابل یادآوری  است که 
سخنگویان حکومت جمهوری، اتهام دخالت دولت 

در قتل وحید مژده را رد کرده بودند.
برخی  اعتراف  از  ویدیویی  زمان  همان  در  طالبان 
افراد را نشر کردند که در آن گفته شده بود، آنان به 
دستور امنیت ملی، مژده را کشته اند. طالبان گفته 
بودند که افراد متهم را مجازات خواهند کرد، ولی 
افراد  آن  به سرنوشت  ارتباط  در  آن چیزی  از  بعد 

شنیده نشد.
طالب  کابل نشین  مبلغان  که  دارد  وجود  ادعاهایی 
روابط  نیز  ناتو  و  امریکا  سفارت  با  سال ها  آن  در 
ادارات  به  را  طالبان  رازهای  و  داشتند  استخباراتی 
جمهوری اسالمی نیز می فروختند. این ادعاها پس از 
آن مطرح شد که عکس هایی از حضور برخی دوستان 
مجالس  در  او  تبلیغاتی  همکاران  و  مژده  نزدیک 
سفارت امریکا و ناتو رسانه ای شد. زمانی که در اواخر 
حاکمیت جمهوری اسالمی، کشتار هدفمند افزایش 
یافت، تعدادی از مبلغان مشهور کابل نشین طالبان 
ملی  امنیت  مشاور  با حمداهلل محب،  دیدار  از  بعد 
وقت، به ترکیه رفتند. آن زمان ادعا شد که مصارف 
سفر و بودوباش آن افراد در ترکیه را شورای امنیت 
ملی برعهده گرفته است. این اتفاقات باعث افزایش 
گمانه زنی ها درمورد نقش جاسوسی چندجانبه آن 

در  را  گمان هایی  و  شک  نیز  و  شد  طالب  مبلغان 
ارتباط به حمداهلل محب و همکارانش خلق کرد.

اعترافات مهم
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان که قباًل مسوول 
کمیسیون فرهنگی طالبان بود و جنگ تبلیغاتی آن 
محفل  از سخنرانان  یکی  می کرد،  رهبری  را  گروه 
یادبود از وحید مژده بود. او تایید کرد که وحید مژده 
مشوره  طالبان  سخنگوی  به  اعالمیه ها  نوشتن  در 
می داد و پیام صوتی منسوب به او که در سال های 

آخر حکومت حامد کرزی نشر شد، صحت داشت.
شب ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، تلویزیون یک، فایل صوتی ای 
را نشر کرد که در آن آقای مژده با یکی از رهبران 
گروه حقانی در مورد فعالیت هایش صحبت می کرد. 
در آن گفت وگو آقای مژده گزارش می داد:  »امروز هم 
من و حاجی فرید در تلویزیون ها مصروف هستیم و 
از مضرات موافقت نامه امنیتی بین امریکا و افغانستان 
می گوییم.« در قسمت دیگری از آن صدا، وحید مژده 
به طرف گفت وگوی خود درمورد محتویات اعالمیه 
طالبان مشوره می داد. فردای نشر آن کلیپ، آقای 
مژده در گفت وگو با رسانه ها تایید کرد که صدا از او 
بود و توضیح داد که برای تشویق طالبان به صلح، با 
آن  گروه در تماس است و سازمان ملل متحد نیز از 
جریان روابطش با طالبان مطلع است. ملل متحد در 

مورد ادعای مژده واکنش نشان نداد.
چند روز قبل از نشر آن فایل صوتی، آقای رنگین 
حامد  حکومت  ملی  امنیت  مشاور  اسپنتا،  دادفر 
کرزی، در جلسه عمومی شورای ملی از شنود تماس 
آقای مژده با رهبران طالبان در کویته، سخن گفت. 
اسپنتا نامی از مژده نبرد، ولی اتفاقات بعدی نشان 
داد که منظورش از آن »شخص« آقای مژده بوده 
است. او در شورای ملی گفت: »امنیت ملی افغانستان 
از این شخص ثبت صدا دارد که با سخنگوی طالبان 
در کویته گفت وگو می کند و می گوید که ما تظاهرات 
برپا کردیم و شما علیه این سند دیوثی ]توافق نامه 

امنیتی افغانستان و امریکا[ اعالم موضع بکنید.«
مولوی متقی، وزیر خارجه طالبان، مأموریت وحید 
را در رژیم قبلی طالبان بسیار مهم خواند و  مژده 
گفت که او در ارتباط به اعالمیه های مهم طالبان، 

مشوره می داد.
وحید مژده قبل از طالبان با حزب اسالمی گلبدین 
حکمتیار تماس داشت و به نظر می رسد که روابط 
قدیمی او با حزب اسالمی، در دوران جمهوری که 
بسیار  مقامات  در  اسالمی  حزب  به  منسوب  افراد 
تمام  مفید  بسیار  برایش  می کردند،  کار  حساس 
نظام،  ضد  آشکار  فعالیت های  علی رغم  و  بود  شده 

ازمصونیت برخوردار بود.
از  عبدالکریم خرم، رییس دفتر حامد کرزی، یکی 
کریم  بود.  مژده  از وحید  یادبود  سخنرانان مجلس 
خرم که سابقه کار در حزب اسالمی دارد، با ارسال 
مژده  تماس های  آن  از  مجلس  آن  در  صوتی  پیام 

ما کسی  »در حکومت  گفت:  و  کرد  یاد  طالبان  با 
صدایی را به یکی از تلویزیون های خصوصی داد که 
]وحید مژده[ با یکی از بزرگان طالبان مکالمه تلفونی 
داشت. از این ]فایل صوتی[ گویا برای او یک دوسیه 
تلویزیون ها  خصوص  به  رسانه ها،  همه  و  ساختند 
تحریم کردند وحید مژده را و تنها تلویزیون کابل 
نیوز که توسط دوستان من اداره می شد، جایی بود 
که وحید مژده می توانست آن جا نظرات خود را ارایه 

کند.«
کریم خرم در پیام ویدیویی ارسالی اش به آن محفل 
گفته که پدر وحید مژده دوست دوران زندانش بوده 
است. او چیزی بیشتر در این زمینه نگفته، ولی در 
کتابش نوشته است که در دوران محمدداوود خان، 
بود.  زندانی شده  نظام،  علیه  نشر شب نامه  به دلیل 
یاد  مژده  وحید  با  دیرینه  از دوستی  پیامش  در  او 
کرده و گفته است که در حکومت حامد کرزی، وقتی 
وزیر اطالعات و فرهنگ شد، به وحید مژده معینیت 
فرهنگی آن وزارت را پیشنهاد کرد، ولی او نپذیرفت.

آقای خرم برای بیان اخالص و دوستی اش با وحید 
با شنیدن خبر زخمی  شدن وحید  مژده گفت که 
مژده خود را فوراً و پیش از آن که آقای مژده جان 

دهد، به شفاخانه رسانده بود.
عبدالرحیم ثاقب، مشاور وزارت داخله طالبان نیز از 
سخنرانان مجلس یادبود از مژده بود. او گفت که در 
سال دوم حکومت کرزی، زمانی که در ستره محکمه 
کار می کرد، در اولین مجله تبلیغاتی طالبان )عزم( 
مقاله ای با عنوان »شئون اسالمی نجیب یا شورای 
علمای کرزی« علیه شورای علمای آن دوران نوشت. 
به گفته ثاقب، آقای مژده تا آخر به نفع طالبان نوشت 
رهبر  نزدیکان  از  که  ثاقب  مولوی  کرد.  فعالیت  و 
شبکه حقانی است، در سخنرانی اش گفت که زمانی 
هنگام عکاسی برای یک گزارش از سوی امنیت ملی 
دستگیر شده بود و مژده با وجود خطرهای بسیار 

»در رهایی اش نقش فعال« بازی کرد.

تبصره پایانی
شد  آشکار  مژده  از  یادبود  مجلس  در  اعترافات  از 
که رابطه مژده با طالبان بسیار محکم بوده و او در 
جنگ تبلیغاتی آن گروه نقش مهم بازی کرده است. 
عبدالرب رسول سیاف، در زمان حکومت کرزی باری 
مدعی شده بود که اعالمیه های طالبان در محله وزیر 
اکبرخان شهر کابل نوشته می شود. آقای سیاف که 
زنده است، اما هنوز توضیحات روشنی در این مورد 
نداده است. مردم انتظار دارند که مسووالن حکومت 
کریم خرم،  نقش  مورد  در  را  اطالعات خود  قبلی، 
برای  نظام  درون  از  که  امثال شان  و  مژده  وحید 

سرنگونی آن می کوشیدند، شریک سازند.
ستون  فعالیت  از  گوشه هایی  خرم  کریم  اعترافات 
پنجم در نظام جمهوری را روشن ساخت. زمانی که 
رییس دفتر رییس جمهور با فعال مطبوعاتی طالبان 
وزیر  باشد،  داشته  صمیمی  و  نزدیک  رابطه  چنان 
اطالعات و فرهنگ کشور پیشنهاد معینیت به آن 
شدن  آشکار  از  پس  و  بدهد  طالبان  مبلغ  و  البی 
روابط مژده با طالبان و تحریمش از سوی رسانه ها، 
رازدار  و  مشاور  خرم،  کریم  قدرت مندی چون  فرد 
و طالبان  تربیون مژده  را  تلویزیونش  حامد کرزی، 
بسازد، دیگر آشکار است که ستون پنجم کجا بوده و 

چگونه کار می کرده است.
اگر وحید مژده های زنده نیز زبان بگشایند، رازهای 
بسیاری فاش خواهد شد و خواهیم دید که چگونه 
می شدند.  آزاد  ثاقب  مولوی  مثل  طالب  زندانیان 
مبلغان طالب و فعاالن ستون پنجم حامیانی چون 
آزادانه و بی خطر  کریم خرم داشتند، ورنه آن گونه 
مشغول تخریب نظام نمی شدند. کسانی که با حمایت 
طالبان از درون نظام جمهوری، زمینه برگشت آن 
گروه را به قدرت فراهم ساخته و کشور را به باتالق 
طالبانی انداختند، باید افشا شوند تا نقش سیاه آنان 

در تاریخ فراموش نگردد.
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وقوع زمین لرزه؛ این  بار در فلسطین

مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه اعالم کرده است که زمین لرزه ای نسبتاً شدید بخش هایی از شمال فلسطین را تکان داده است.
به مرکزیت ۲۶  ریشتر  با قدرت ۴.۴  زمین  لرزه  این  داده اند که  فبروری، گزارش  روز چهارشنبه، ۸  فلسطینی  رسانه های 
کیلومتری شمال شرقی شهر نابلس این کشور و در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است. مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه به مردم 
هشدار داده است که »طی ساعات یا روزهای آینده ممکن است پس لرزه هایی داشته باشد و از مناطق آسیب دیده برای حفظ 

ایمنی فاصله بگیرید.« هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه معلوماتی در دست نیست.

8am.media

فرانسوی ها برای بار سوم 
علیه قانون بازنشسته گی 

اعتراض کردند

زمین لرزه ۵.۳ ریشتری برای 
سومین بار در بیش از ۲۴ 

ساعت گذشته ترکیه را تکان داد

۶۸ خبرنگار کشته و ۳۷۵ تن زندانی؛ آی اف جی گزارش سال ۲۰۲۲ خود در 
مورد خبرنگاران را نشر کرد 

امریکا قصد دارد به ارزش ۱۰ میلیارد دالر تجهیزات جنگی 
به پولند بفروشد

رییس  جمهور چچن: جنگ اوکراین تا آخر ۲۰۲۳ 
با پیروزی روسیه  به پایان می رسد

بهرامی: 
پاکستان با بی ثباتی سیاسی، 

تی تی پی و ورشکسته گی 
اقتصادی مواجه است

برای  فرانسه  کارگری  اتحادیه های  گزارش ها،  بر بنیاد 
قانون  علیه  گذشته،  هفته  سه  طول  در  روز  سومین 
به  دست  مکرون،  امانویل  دولت  بازنشسته گی  اصالح 

اعتصاب زده و تظاهرات کرده اند.
رسانه های بین المللی روز سه شنبه، ۷ فبروری، به نقل از 
کنفدراسیون عمومی کار )CGT(، بزرگ ترین اتحادیه 
 ۴۰۰ از  بیش  که  داده اند  گزارش  فرانسه،  کارگری 
هزار تن روز سه شنبه در خیابان های پاریس علیه این 

اصالحات تظاهرات کرده اند.
دور  دو  به  نسبت  تظاهرات کننده گان  تعداد  چند  هر 
پیشین اعتصاب های سراسری و تظاهرات روی جاده ها 
کاهش یافته است، ولی اتحادیه های کارگری قصد دارند 
تظاهرات  و  سراسری  اعتصاب های  به  آینده  شنبه  از 

گسترده تر علیه دولت دست بزنند.
دولت فرانسه در قالب اجرای اصالحات وعده داده شده 
سن  حداقل  دارد  قصد  مکرون،  امانویل  سوی  از 

بازنشسته گی را از ۶۲ به ۶۴ ساله گی برساند.
به جز در پاریس، شهرهای بزرگ فرانسه از جمله لیون، 
تولوز و مارسی نیز روز سه شنبه شاهد حضور ده ها هزار 

تن از مخالفان اصالح قانون بازنشسته گی بودند.
در  اختالل  باعث  اعتراض ها  این  که  می شود  گفته 

سیستم حمل  ونقل عمومی شهرها شده است.
اتحادیه های کارگران هشدار داده اند که اگر این طرح 
لغو نشود، اعتراض های طوالنی تری برگزارخواهند کرد.

این سومین بار است که جمعیت گسترده ای از کارگران 
در سرتاسر فرانسه در برابر این تصمیم اعتراض می کند.

رسانه های ترکیه از وقوع سومین زمین  لرزه در بیش از 
۲۴ ساعت گذشته در این کشور خبر داده اند.

ساعت  زمین لرزه  این  آناتولی،  خبرگزاری  گزارش  به 
۶:۱۳ بامداد روز سه شنبه، ۷ فبروری، رخ داده است.

سازمان مقابله با رویدادهای غیرمنتظره ترکیه یا آفاد 
در  در شهر گول باشی  اخیر  زمین لرزه  که  کرده  اعالم 

جنوب شرق ترکیه رخ  داده است.
این، در نتیجه دو زمین لرزه دیگر در مناطق  از  پیش 
پازارجیک و البستان ترکیه نزدیک به ۳ هزار تن کشته 

و حدود ۱۲ هزار تن دیگر زخمی شدند.

فدراسیون بین المللی خبرنگاران )آی اف جی( سی ودومین 
گزارش خود را درباره خشونت و تهدید علیه خبرنگاران و 

کارکنان رسانه ای در جهان نشر کرده است.
براساس این گزارش که روز سه شنبه، ۷ فبروری، نشر شده 
سراسر  در  خبرنگار   ۶۸ دست کم   ۲۰۲۲ سال  در  است، 

جهان کشته و ۳۷۵ تن دیگر زندانی شده اند.
گزارش آی اف جی نشان می دهد که این شمار از خبرنگاران 
در امریکا، آسیا، افریقا، اروپا و خاور میانه در نتیجه حمالت 

امریکا گفته است که به ارزش ۱۰ میلیارد دالر به پولند 
جنگ افزار می فروشد.

نشریه بلومبرگ روز سه شنبه، ۷ فبروری، به نقل از وزارت 
دفاع امریکا گفته است که این کشور قصد دارد به ارزش 

۱۰ میلیارد دالر تجهیزات جنگی به پولند بفروشد.
موشک های  شامل  تسلیحات،  این  که  گفته  پنتاگون 

کشته  مرگبار  حوادث  دیگر  و  بمب گذاری  هدف مند، 
شده اند.

در گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگاران، ۳۰  مورد قتل 
در امریکا، ۱۶ مورد در آسیا، ۱۳ مورد در اروپا، ۵ مورد در 

خاور میانه و ۴ مورد در افریقا ثبت شده است.

در  خبرنگاران  قتل  مورد   ۵ آسیایی  کشورهای  میان  از 
پاکستان به ثبت رسیده است. بربنیاد این گزارش، در سال 

۲۰۲۲ هیچ خبرنگاری در افغانستان کشته نشده است.
دست کم   ۲۰۲۲ سال  در  سازمان،  این  گزارش  براساس 
۳۷۵ خبرنگار در سراسر جهان زندانی شده اند که چین 
و  مورد  با ۵۱  ترکیه  مورد،  با ۶۴  میانمار  زندانی،  با ۸۴ 
ایران با ۳۴ مورد، در صدر کشورهایی هستند که بیشترین 

»هیمارس« است که از قدرت فوق العاده ای برخوردار است 
و می تواند تا ۸۰ کیلومتر را هدف قرار دهد.

همچنان  بسته  این  امریکا،  دفاع  وزارت  بیانیه  براساس 
شامل تسلیحات موشکی دوربرد »ATACMS« و موشکی 

چندگانه هدایت شونده می شود.
تجهیزات نظامی آگاه شده است.دو منبع آگاه تایید کرده که کنگره از این توافق و فروش 

خودمختار  منطقه  جمهور  رییس   قدیروف،  رمضان 
چچن، گفته است که جنگ اوکراین با پیروزی روسیه و 

»به زانو درآمدن غرب« پایان می یابد.
نشریه نیوزویک روز چهارشنبه، ۸ فبروری، نوشته  است 
که رمضان قدیروف، رییس  جمهور منطقه خودمختار 
چچن که نیروهایش در اوکراین به طرف داری روسیه 
می جنگند، پیش بینی کرده است که جنگ اوکراین تا 
پایان سال جاری میالدی و با پیروزی قوای روسیه پایان 

خواهد یافت.
او در مصاحبه ای که در رسانه های روسیه انعکاس یافته، 
گفته است: »غرب به زانو درخواهد آمد و طبق معمول، 
کشورهای اروپایی مجبور خواهند شد در همه حوزه ها 
با فدراسیون روسیه همکاری کنند. هیچ نتیجه دیگری 
داشته  نباید وجود  و  نخواهد داشت  این وجود  از  غیر 

خبرنگاران زندانی را دارند.
یک   تنها  که  گفته  خبرنگاران  بین المللی  فدراسیون 
قادری،  خالد  است؛  شده  زندانی  افغانستان  در  خبرنگار 

خبرنگار رادیو نوروز.
آنتونی بالنگر، دبیر این فدراسیون، گفته است که جزییات 
تهدیدهای  از  شواهدی  به عنوان  گزارش  این  در  مندرج 
گسترده، اعمال خشونت آمیز واقعی و فرهنگ معافیت از 
مجازات است که عامل بحران پایدار ایمنی در روزنامه نگاری 

به حساب می آید.
در این گزارش جزییات بیشتری از خشونت های مضاعفی 
که خبرنگاران افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان با 

آن ها مواجه هستند، ارایه نشده است.

باشد.«
قدیروف همچنان در تلگرامش نوشته است که »پولند 
از کی یف تهدید کرد و چه  باید به دلیل حمایتش  را 
به  شروع  اوکراین  جنگ  از  بعد  روسیه  اگر  می شود 

نازی زدایی و غیرنظامی کردن کشور بعدی کند؟«
پیش از این کرملین یکی از اهداف عملیات نظامی در 

اوکراین را »نازی زدایی« این کشور خوانده بود.
قدیروف در یک سخنرانی گفته بود: »اگر در نظر بگیریم 
که دشمنان روسیه کامال با یک دیگر متحد شده اند، این 
بدان معنا است که جنگ در اوکراین، جنگ جهانی سوم 

است.«
خودمختار  منطقه  جمهور  رییس   قدیروف،  رمضان 
چچن، یکی از متحدان پوتین و طرف دار جنگ روسیه 

در اوکراین است.

در  ایران  پیشین  سفیر  بهرامی،  رضا  محمد 
افغانستان، گفته است که بحران بی ثباتی سیاسی، 
تی تی پی و ورشکسته گی اقتصادی به گونه همزمان 

پاکستان را تهدید می کند.
سفیر پیشین ایران در افغانستان این مطلب را روز 

سه شنبه، ۷ فبروری، در توییتی بیان کرده است.
سه  با  همزمان  »پاکستان  است:  گفته  بهرامی 
بحران، بی ثباتی سیاسی، توسعه فعالیت تی تی پی، 
در  داشتن  قرار  و  بلوچ  جدایی طلبان  و  افراطی ها 

آستانه ورشکسته گی اقتصادی، مواجه است.«
به  پاکستان  به نظر می رسد که  بهرامی،  به گفته 
و  منطقه  کشورهای  رقابت  برای  بزرگتری  عرصه 

فراتر از منطقه مبدل خواهد شد.
گفتنی  است که در بیش از یک سال اخیر، پاکستان 
گواه شدیدترین بحران های سیاسی و اقتصادی بوده 

است.


