
طالبانگلیمدسترسیبهاطالعاترابرچیدهاند

بیشتر موترداران و راننده گان در دو دهه 
گذشته با سپری کردن دوره های آموزشی 
و پروسه طوالنی آزمون، جواز راننده گی به 
دست آورده اند. اکنون اما اداره ترافیک زیر 

اداره طالبان در غزنی اعالم کرده که جوازهای 
راننده گی دوره جمهوریت فاقد اعتبار است؛ 

زیرا به باور آنان همه این جوازها بر مبنای 
فساد اداری و مالی برای افراد توزیع شده 

است. از همین  رو، مدیریت ترافیک غزنی از 
راننده گان خواسته است تا مراحل آموزشی و 

آزمون راننده گی را دوباره سپری کنند و جواز 
راننده گی جدید به دست بیاورند. 

شماری از راننده گان وسایط نقلیه و موترداران 
در غزنی با انتقاد از این اقدام تازه طالبان 

می گویند، بیشتر افراد طالبان که در سطح 
شهر به راننده گی می پردازند...
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از جالل الدین 
تا سراج الدین

استانکزی: 
هیچ »مخالفت و 
سرکشی« در میان 
طالبان وجود ندارد

میان  اختالف ها  بروز  دنبال  به  کابل:  ۸صبح، 
خارجه  امور  وزارت  معین  طالبان،  گروه  اعضای 
این گروه گفته است که اعضای طالبان چه موافق 
باشند چه نباشند، از اوامر »امیر« اطاعت می کنند 
و هیچ »مخالفت و سرکشی« در میان شان نیست.

شیرمحمد عباس استانکزی روز جمعه، ۲۸ دلو، 
دینی  مدرسه  یک  شاگردان  فراغت  مراسم  در 
این  موفقیت  رازهای  از  یکی  گفته که  کابل  در 
گروه، موجودیت »یک صف واحد« است و این که 

هیچ کسی »مشکل« ایجاد نمی کند.
او افزوده است: »ما با امیر خود بیعت کرده ایم. هر 
تصمیمی که او می گیرد، اطاعت از آن را واجب 

می دانیم.«
»امریکایی ها  است:  کرده  خاطرنشان  استانکزی 
اعضای  میان  تا در  دالر هزینه کردند  میلیون ها 

طالبان درز ایجاد کنند، اما موفق نشدند.«
عبدالسالم  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
و  طالبان  ریاست الوزرای  اداری  معاون  حنفی، 
سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله 
»انحصار  به دلیل  طالبان  رهبری  از  گروه  این 

قدرت«  و آموزش دختران انتقاد کرده بودند.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان نیز موجودیت 

این اختالفات را رد کرده است.

این کانال ۲۸5 کیلومتر طول دارد که قرار است با 
عمق شش و نیم متر و پهنای 15۲ متر در سه مرحله 

ساخته شود.

اوچا: تامین آب سالم برای ۱۴ میلیون تن 
در افغانستان به ۴۷۹ میلیون دالر نیاز دارد

۸صبح، کابل: دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل 
متحد )اوچا( گفته است که در پی خشک سالی های متواتر در افغانستان، 

۴۷۹ میلیون دالر برای تسهیل دسترسی به آب سالم و جلوگیری از 
بیماری برای 1۴ میلیون تن نیاز است. اوچا روز جمعه، ۲۸ دلو، با نشر 

توییتی نوشته که  افغانستان به شدت تحت تاثیر سه خشک سالی متواتر 
قرار گرفته است. این نهاد افزوده که  خشکسالی در سال ۲۰۲۲ تعداد 

خانواده های نیازمند به آب آشامیدنی را هفت درصد افزایش داده است. 
اوچا همچنان اضافه کرده است که 1۲ درصد خانواده ها در دسترسی به 
آب سالم با مشکل مواجه هستند. این در حالی است که مناطق مختلف 

افغانستان در تابستان سال جاری با خشک سالی روبه رو بودند.

مبنای حقو�ق ساخت 
کانال قوش تیپه در عرف 

ن الملل و حقوق ب�ی

جنگ میل گرایان 
هندو با شاهرخ خان؛

مودی در حال شکست 
در برابر بالیوود است
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۸صبح، کابل: واشنگتن پست  در گزارشی گفته 
است که طالبان برای ایجاد امارت دینی، سیستم 
از  را  افغانستان  پیشین  نافذ در حکومت  قضایی 

بین برده اند.

پکتیکا  در  محلی  منابع  پکتیکا:  ۸صبح، 
می گویند که یک کودک سیزده ساله در اثر شلیک 
نظامیان پاکستانی در این والیت کشته شده است.

منابع محلی می گویند که این کودک فیض اهلل نام 
از چاشت روز جمعه، ۲۸ دلو، در  داشت و پس 
ساحه تهندی مرغه ولسوالی برمل والیت پکتیکا 

در نزدیکی خط دیورند کشته شده است.
شلیک  مورد  زمانی  کودک  این  منابع،  گفته  به 
قرار گرفت که سرگرم  پاکستانی  گلوله نظامیان 

چراندن مواشی بود.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند.

چندی پیش نیز یک غیرنظامی در روستای مرغه 

این گزارش که روز شنبه، ۲۹ دلو، نشر  بربنیاد 
شده، طالبان زندان ها را پر از مردان و زنان کرده و 
شبکه های امنیت اجتماعی برای محافظت از افراد 

آسیب پذیر را از بین برده اند.
استفاده از رسانه ها برای ترویج  دیدگاه های خودی 
و منع موسیقی و حضور زنان در اجتماع از دیگر 

دستورهای ظالمانه طالبان گفته شده است.
که  گفته اند  گزارش  این  در  طالبان  منتقدان 
طالبان نظم مبتنی بر ارعاب و ترس را جاگزین 

نظم اجتماعی مبتنی بر حقوق بشر کرده اند.
افغانستان،  در  رسیدن  قدرت   به  از  پس  طالبان 
مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شده و همچنان 
دادگاه های  راه اندازی  ادامه می دهند.  کار  این   به 
صحرایی یکی از مواردی است که نشان می دهد 
طالبان هیچ اهمیتی به سیستم قضایی معمول و 

پذیرفته شده در جهان نمی دهند.

فروپاشی نظام جمهوریت در ۲۴ اسد 1۴۰۰ عالوه بر ایجاد بحران بشری و اقتصادی، فصل تاریک رسانه  های افغانستان را نیز رقم زده است. رسانه هایی که پیش از سلطه طالبان از دستاوردهای مهم بیست ساله 
افغانستان شمرده می شدند، اکنون با وضع مقررات سخت گیرانه طالبان در وضعیت ناگواری به سر می برند. در حال حاضر خبرنگاران و رسانه ها در کشور با سانسور شدید، خفقان، سرکوب، بازداشت و عدم دسترسی 

به اطالعات آزاد دست وپنجه نرم می کنند.

شلیک  نتیجه  در  پکتیکا  والیت  برمل  ولسوالی 
نظامیان پاکستانی کشته شد.

طالبان سیستم قضایی افغانستان را نابود کرده اند

یک کودک سیزده ساله در پی شلیک نظامیان پاکستانی 
در پکتیکا کشته شد

واشنگتن پست: 

تعارض گفتار و رفتار؛
تصمیم تازه مدیریت 

؛ ترافیک غز�ن
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جوازهای راننده �گ 
دوره جمهوریت 
فاقد اعتبار است
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سایه  افغانستان  بر  که  رسانه ای  سرکوب  فضای  در 
سنگین خود را گسترده، کمتر خبر سانسور نشده ای 
که  آن چه  به جز  می کند؛  درز  بیرون  جهان  به 
و  فیلتر  دیگر  خبرهای  می خواهند،  کنونی  حاکمان 
زندان ها  به  مربوط  خبرهای  به ویژه  می شود.  سانسور 
و  دست گیری  برای  که  گوناگونی  بازداشت گاه های  و 
شکنجه مخالفان به راه انداخته اند. منابع غیررسمی از 
داخل کشور گزارش های ترسناکی از زندان پل چرخی 
و محابس استخبارات و وزارت داخله می دهند. طبق 
برابر  در  برادر  مال  به  وابسته  ادارات  گزارش ها،  این 
و سخت ترین  نیست  پاسخگو  گروه  این  مراجع  دیگر 
اِعمال  آن  جا  در  دستگیر شده گان  برابر  در  خشونت ها 
می شود. همچنان ادارات وابسته به سراج الدین حقانی 
به سایر رهبران این گروه اعتنایی ندارد و به کسی اجازه 
استخبارات  دستگاه  نمی دهد.  را  کارهایش  بر  نظارت 
خود به دولتی در درون دولت تبدیل شده است که هر 
ریاستش برنامه خاصی را به پیش می برد؛ از دستگیری، 
شکنجه، محاکمه غیرقانونی گرفته تا انواع اقدامات دور 

از نظارت دستگاه های عدلی و قضایی.
دستگیری، حبس و شکنجه متوجه طیف های مختلفی 
آسیب پذیرترین  از  بخشی  اما  است،  شهروندان  از 
قربانیان این روند زنان هستند؛ چه زنانی که به دلیل 
اعتراض علیه سیاست های زن ستیزانه این رژیم دستگیر 
شده اند و چه زنانی که قربانی خشونت های خانواده گی 
هستند و بدون محاکمه به حبس انداخته شده اند. در 
مورد تعداد این زنان آمار دقیقی در دسترس نیست، اما 
طبق گفته این منابع، صدها زن تنها به جرم اعتراض 

دستگیر شده  و مورد آزار و تعذیب قرار دارند.
داشته اند،  دست گیری  و  حبس  تجربه  که  زنانی 
و  فزیکی  شکنجه های  از  تکان دهنده ای  داستان های 
روانی را حکایت می کنند. یکی از طریقه های شکنجه 
روانی برای زنان، حبس آنان در محیطی مردانه است. 
در جایی که پیرامون شان سلول های مردان قرار دارد و 
پیوسته صدای شکنجه از آن جا به گوش می رسد. عالوه 
بر این، نبود مأموران زن در زندان ها، سنگینی شکنجه 
فضای  در  را  آنان  و  می کند  برابر  چند  را  زنان  روانی 
خشم مردان شکنجه گر قرار می دهد. شکنجه های بدنی 
نیز انواعی دارد، اما بدترین آن ها وارد کردن ضربه های 
مشت و لگد به قسمت های حساس بدن شماری از بانوان 
است تا امکان نشان دادن به کسی وجود نداشته باشد و 
اگر هیأتی برای بررسی بیاید، امکان طرح شکایت در آن 
مورد وجود نداشته باشد. جالب این است که این اعمال 
از سوی کسانی انجام می شود که نگاه کردن به زن و 
سخن گفتن با او را ناروا می دانند، اما کوبیدن مشت 
و لگد به حساس ترین قسمت های بدن زنان و در هم 

شکستن روح و روان آنان را روا می شمارند.
تا هنگامی که دست گیری و بازداشت متهمان براساس 
مراجع  نباشد و دست  قاضی  با حکم رسمی  و  قانون 
امنیتی و استخباراتی از رفتارهای خودسرانه کوتاه نشود 
و نظارت جدی از سوی نهادهای حقوقی بین المللی بر 
زندا ن ها و بازداشت گاه های این گروه به صورت پیوسته 
خواهد  ادامه  شکنجه ها  این  باشد،  نداشته  جریان 
یافت. دست گیری های بی رویه همچنان زنده گی مردم 
نقض  و  داشت  خواهد  نگه  رعب  و  ترس  از  آکنده  را 
سازمان یافته حقوق بشر به وضعیتی هنجارین ارتقا پیدا 
خواهد کرد. نباید زنان افغانستان در چنگ زن ستیزترین 
گروه تروریستی دنیا تنها بمانند؛ زیرا این جنایت ها تنها 
متوجه دست گیرشده گان نیست، بلکه برای پخش رعب 
و وحشت در میان تمام زنان این کشور است تا ناتوانی 
از مطالبه حقوق انسانی به وضعیتی دایمی تبدیل شود.

زنان در زندان های طالبان؛ 
جهان نباید خاموش بماند
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 ۸صبح، کابل: مال هبت اهلل، رهبر طالبان، در دیدار 
با شماری از مقام های والیتی و علمای وابسته به 
این گروه گفته است که »دشمن« در میدان نظامی 
شکست خورده است، اما در زمینه تبلیغات باز هم 
برای تشویش اذهان و بی باوری مردم نسبت به نظام 

اسالمی تالش می کند.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه، ۲۹ 
دلو، با نشر توییتی از دیدار رهبر طالبان با والیان، 
والیت های  عالمان  و  ملکی  و  نظامی  مسووالن 
بدخشان، نیمروز، هرات، فراه و بادغیس خبر داده 

است.
این  از  هبت اهلل  مال  مجاهد،  گفته های  براساس 
»قومیت  از  که  است  خواسته  طالبان  مقام های 
به اهل کار  و منطقه گرایی« دوری کنند و کار را 

۸صبح،  کابل: شماری از خبرنگاران افغان در 
پایتخت  تهران،  در  اعتراضی  گردهمایی  یک 
وضعیت  به  جهان  توجه  خواهان  ایران، 

خبرنگاران افغان شده اند.
آنان روز شنبه، ۲۹ دلو، در یک فضای سربسته 

نشست اعتراضی برگزار کرده اند.
از  که  می گویند  ایران  در  افغان  خبرنگاران 
چندین ماه به این سو در بی سرنوشتی به سر 
می برند و نهادهایی که تعهد کرده بودند تا آنان 
کنون  تا  دهند،  انتقال  دیگر  کشورهای  به  را 

اقدامی نکرده اند.
آنان می گویند: »فراموش نهادها و کشورهای 

حامی خبرنگاران شده ایم.«
خبرنگاران افغان در ایران از کشورها و همچنان 
خبرنگاران  و  رسانه ها  پشتیبان  نهادهای 
خواستار تخلیه هرچه زودترشان از این کشور 

هستند.
در حال حاضر  ناشده،  تأیید  آمارهای  بربنیاد 
دست کم ۸۰ خبرنگار افغان با خانواده های شان 
در ایران زنده گی می کنند. آنان پس از تسلط 
تهدیدهای  دلیل  به  افغانستان،  بر  طالبان 
امنیتی ای که از سوی طالبان متوجه خبرنگاران 

و کارمندان رسانه ای است، به ایران رفته اند.

۸صبح، کابل: مکتب انتقادی کابل با راه اندازی 
یک اعتراض مدنی گفته است که تعلیم بانوان 
»سیاست سواران«  سیاسی  معامالت  حق 
نیست و »سکوت شرم آور« جهان در برابر زنان 
این را می رساند که تمام ارزش های  افغانستان 
انسانی می تواند در معامالت سیاسی زیر پا شود.

این  دلو،   ۲۹ شنبه،  روز  کابل  انتقادی  مکتب 
قطع نامه   و  کرده  راه اندازی  را  مدنی  حرکت 

پنج شماره ای صادر کرده  است.
در قطع نامه آمده است که تعلیم تجارت نیست 
تا از آن زمینه زر اندوزی برای اهل درآمد میسر 

شود.
به گفته مکتب انتقادی کابل، زن نباید بهانه ای 

برای امتیاز سیاسی شود.
در قطع نامه آمده است: »فقر، تباهی، بیماری و 
قتل عام نمی تواند افتخار برای طلب قدرت باشد. 
قدرت برخاسته از ظلم پایان تاریک و بدبختی 
هستیم  بدبختی  این  شاهد  روزه  هر  که  دارد 
و  گرسنه  ملت  نمی شود  حقیقت  کتمان  با  و 
درد کشیده و بیمار، در پهنای یک جغرافیا را به 

بنده گی گرفت.«
که  می گیرد  صورت  حالی  در  اعتراض ها  این 
دروازه  کشور،  بر  مجدد  تسلط  آغاز  از  طالبان 
مکاتب دخترانه را با روی دختران باالتر از صنف 

ششم بسته اند.
طالبان در آخرین تصمیم شان دروازه دانشگاه را 
نیز به  روی دختران مسدود و زنان را از کار در 

موسسه های داخلی و خارجی منع کرده اند.

بسپارند.
رهبر طالبان همچنان در این دیدار گفته است که 

مردم باید به »اصول نظام اسالمی« آگاه شوند.
او تصریح کرده است که مسووالن طالبان ابتدا باید 

خود را اصالح و با شریعت عیار کنند.
در این توییت به نقل از رهبر طالبان آمده است که 
در ۲۰ سال گذشته تالش های زیادی برای تغییر 
اذهان عمومی صورت گرفته و اکنون این گروه و 
علما باید شبانه روزی برای روشنگری اذهان مردم 

تالش کنند.
سخنگوی طالبان در مورد مکان این دیدار جزییات 

ارایه نکرده است.
فشار  که  بود  گفته  طالبان  رهبر  نیز  این  از  پیش 

جهانیان باالی این گروه تاثیری ندارد.

مال هبت اهلل: 
اعتراض خبرنگاران »دشمن« در میدان نظامی شکست خورده است

افغان در ایران؛ »فراموش 
نهاد ها و کشورهای حامی 

خبرنگاران شده ایم«

مکتب انتقادی کابل: 
تعلیم بانوان حق معامالت 

سیاسی سیاست سواران 
نیست

۸صبح، لغمان: منابع محلی در لغمان می گویند 
یک  خانه  در  دستی  بمب  انفجار  پی  در  که 
کشته  پسرش  و  همسر  طالب،  جنگ جوی 

شده اند و یک پسر او زخم برداشته است.

ساعت  رویداد  این  که  می گویند  محلی  منابع 
از چاشت روز شنبه، ۲۹ دلو، در  1۰:۰۰ پیش 
ساحه چهارباغ ولسوالی قرغه ای والیت لغمان رخ 

داده است.
انفجار زمانی رخ  داده که کودک این جنگ جوی 
چانته  در  موجود  دستی  بمب  حلقه  به  طالب 

تجهیزات پدرش دست زده است.
طالبان در لغمان هنوز در مورد این رویداد چیزی 

نگفته اند.
رویداد های ناشی از موجودیت جنگ افزار ها نزد 
زخمی  و  کشته  سبب  نیز  گذشته  در  طالبان 

شدن افراد شده است.

انفجار بمب دستی در خانه یک جنگ جوی طالب 
در لغمان جان همسر و کودکش را گرفت

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
بازداشت نرگس سادات و  به  افغانستان در واکنش 
اسماعیل مشعل گفته است که پس از تسلط طالبان 
بر کشور، فعاالن مدنی به ویژه فعاالن حقوق زنان در 

وضعیت سخت و ترس ناکی به سر می برند.
این کمیسیون روز شنبه، ۲۹ دلو، با نشر خبرنامه ای 
نوشته که بازداشت های خودسرانه و بدون دلیل از 
سوی طالبان، سبب تشویش مردم افغانستان شده 

است.
است  کرده  عالوه  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
که بازداشت فعاالن مدنی بر دشواری های سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان می افزاید.
زودتر  هر چه  تا  است  طالبان خواسته  از  نهاد  این 
و  زندان ها  از  را  بازداشت شده  مدنی  فعاالن  همه 

توقیف خانه های شان رها کنند.
حق  مدنی  فعالیت های  کمیسیون،  این  گفته  به 
اساسی هر شهروند است و هیچ ساختار سیاسی و 

دولتی حق مصادره و محدودیت این حق را ندارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از نهادهای فعال در 
زمینه حقوق بشر همچنان خواسته است تا صدای 
حقوق  احقاق  برای  و  بشنوند  را  افغانستان  مردم 
جدی  به گونه  مدنی  و  سیاسی  بازداشت شده گان 

دادخواهی کنند.
پیش  چندی  مشعل  اسماعیل  که  است  گفتنی 
ممنوعیت  علیه  اعتراض  به دلیل  طالبان  سوی  از 
آموزش و تحصیل دختران بازداشت شد. پس از آن 
نیز نرگس سادات در یک پاسگاه امنیتی در منطقه 

پل سرخ شهر کابل توسط طالبان بازداشت شد.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، فعاالن مدنی 
در وضعیت ترسناکی به سر می برند

کمیسیون حقوق بشر:



یک شنبه
شماره 3846

30 دلو 1401
19 فبروری 2023

سال شانزدهم

3

طالبانگلیمدسترسیبهاطالعاترابرچیدهاند

دسترسی  حق  به  احترام 
مهم ترین  از  اطالعات  به 
حکومت های  مولفه های 
در  حق  این  است.  پاسخگو 
بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  
دولت های  و  شده  گنجانده  نیز 
به  مکلف  ملل  سازمان  عضو 
حق  مردم ساالر،  حکومت های  شده اند.  آن  رعایت 
قوانین  در  را  اجرائات شان  از  اطالعات  به  دسترسی 
در  این حق  داده اند.  قرار  مورد حمایت حقوقی  خود 
کاهش فساد و شفافیت در اجرائات نهادهای دولتی از 
اطالعات  به  است. دسترسی  برخوردار  زیادی  اهمیت 
مسوولیت  دولت ها  بلکه  نیست،  تقاضا  وابسته  تنها 
دارند تا با ایجاد سیستم های شفاف بستر تحقق این 
حق را فراهم سازند. با فروپاشی نظام جمهوریت و لغو 
قوانین قبلی، طالبان اعالم کردند که قانون دسترسی 
به اطالعات دوره جمهوریت نافذ است؛ اما خبرنگاران 
به اطالعات و وضع  محدودیت های  از عدم دسترسی 
آنان،  باور  به  دارند.  شکایت  زمینه  این  در  گسترده 
رسانه ها از حق دسترسی به اطالعات آزاد محروم اند و 
سخنگویان طالبان در برابر تقاضای اطالعات، پاسخ رد 
می دهند یا وقت کشی می کنند. در این میان خبرنگاران 
زن با مشکالت گسترده تری مواجه اند و طالبان به آنان 

اطالعات نمی دهند.
فروپاشی نظام جمهوریت در ۲۴ اسد 1۴۰۰ عالوه بر 
ایجاد بحران بشری و اقتصادی، فصل تاریک رسانه  های 
نیز رقم زده است. رسانه هایی که پیش  را  افغانستان 
بیست ساله  مهم  دستاوردهای  از  طالبان  سلطه  از 
مقررات  وضع  با  اکنون  می شدند،  شمرده  افغانستان 
سخت گیرانه طالبان در وضعیت ناگواری به سر می برند. 
در حال حاضر خبرنگاران و رسانه ها در کشور با سانسور 
شدید، خفقان، سرکوب، بازداشت و عدم دسترسی به 

اطالعات آزاد دست وپنجه نرم می کنند. 
در  که  رسانه هایی  مسووالن  و  خبرنگاران  از  شماری 
روزنامه  با  در صحبت  می کنند،  فعالیت  داخل کشور 
۸صبح از محدودیت در دسترسی به اطالعات و عدم 
پاسخگویی به موقع سخنگویان طالبان شکایت دارند. به 
گفته آنان، طالبان از گردش آزاد اطالعات جلوگیری 
می کنند. از نظر این خبرنگاران، سخنگویان طالبان در 
برخی مواقع اطالعاتی را با خبرنگاران شریک می سازند 
به  ندارد.  آنان  تقاضا شده  اطالعات  به  ربطی  که هیچ 
دریچه  بستن  بر  عالوه   طالبان  خبرنگاران،  گفته 
گردش اطالعات آزاد و پاسخگویی به موقع، به تجسس 
و بازجویی خبرنگارانی دست می زنند که به اطالعات 
فعالیت  امر  این  و  می یابند  دست  موثق تر  و  مهم تر 

رسانه ای را در کشور با بن بست مواجه ساخته است. 
احمد شکیب دلداری )نام مستعار( از خبرنگاران ارشد 
فعالیت  کشور  داخل  از  که  است  رسانه هایی  از  یکی 
و  طالبان  سوی  از  بازجویی  دلیل  به  که  او  می کند. 
هراس از منفک شدن ، نام مستعار برگزیده است. او  در 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: »روزگاری نه چندان 
دور زبان گویای مردم بودیم، حال خود بی زبان شده ایم 
و به کجا صدا بکشیم و کی صدای مان را می شنود؟ 
تاریخی و مسوولیت  به  خاطر رسالت  مجبور هستیم 
از  دست  نان حالل  لقمه  یک  کردن  پیدا  و  وجدانی 
بر نداریم. هر چند می دانیم  بازتاب حقایق  برای  تالش 
که اجرای این مسوولیت، چه قدر خطرناک و سنگین 
که  اطالعاتی  به  مجبور هستیم  ما  اما  می شود،  تمام 

می ماند.«
از  یکی  خبرنگار  مستعار(  )نام  صدیقی  سهیال 
او در صحبت  تلویزیون های خصوصی در کابل است. 
با ۸صبح وضعیت اطالع رسانی  را »تیره وتار« توصیف 
می کند. به گفته او، دسترسی به اطالعات آزاد امروز 
در افغانستان به یک رویای دست نیافتنی مبدل گشته 
است. این خبرنگار می گوید: »با مراجعه مکرر، پاسخ های 
نیش دار و تبعیض گونه، بازهم موفق به به دست  آوردن 
معلومات دقیق و به موقع نمی شویم. معموالً اطالعاتی 
که می دهند، ناقص، حتا غیرموثق است. واقعیت و اصل 

مساله هیچ وقت با رسانه ها شریک ساخته نمی شود.«
در همین حال ظریف کریمی، مسوول دفتر »نی« یا 
حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در صحبت با 
به اطالعات در  روزنامه ۸صبح می گوید که دسترسی 
افغانستان به چالش بزرگی تبدیل شده است. به گفته 
او، اگر  وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، گلیم 
کریمی  آقای  می شود.  برچیده  اطالعات  به  دسترسی 
و  لغو شده  اطالعات  به  قانون دسترسی  که  می افزاید 
کمیسیون دسترسی به اطالعات به حالت تعلیق درآمده 
در  رسانه ها  با  را  اطالعات  طالبان  و سخنگویان  است 
میان نمی گذارند. به گفته او، طالبان پیش از این متعهد 
به همکاری و حمایت از رسانه ها شده بودند و تضمین 
دسترسی به اطالعات را داده بودند، اما سخنگویان این 

گروه با خبرنگاران و رسانه ها همکاری ندارند. 
مسوول دفتر نی عالوه می کند: »دسترسی به اطالعات 
به پیمانه زیادی محدود است. ما در یک ساله گی سقوط 
و در پایان سال ۲۰۲۲ یک سروی را انجام داده بودیم 
که نزدیک به ۹۳ درصد از خبرنگاران افغانستان مدعی 
بودند که دسترسی به اطالعات اصاًل وجود ندارد. تنها 
۷ درصد باورمند به این بودند که دسترسی به اطالعات 
وجود دارد و آن هم خبرنگارانی بودند که با سخنگویان 
رابطه نزدیک داشتند و به نحوی می توانستند اطالعات 
حقوقی  و  قانونی  پایگاه  بیاورند.  دست  به  را  اولیه 
دسترسی به اطالعات در افغانستان از بین رفته است. ما 
باید مبنای قانونی را در دست داشته باشیم تا حکومت 

]رژیم طالبان[ برمبنای آن اطالعات را شریک سازد.«
قانون  زودتر  »هر چه  می کند:  عالوه  کریمی  ظریف 
دسترسی به اطالعات با تعدیالتی که وارد می شود، نافذ 
شود. کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطالعات مجدداً 
ایجاد شود تا بتواند در قسمت نظارت از دسترسی به 
اطالعات و شکایاتی که از عدم دسترسی به اطالعات 
باالی  اداره ها  سوی  از  که  فشارهایی  و  دارد  وجود 

خبرنگاران می آید، رسیده گی کند.«
افغانستان  آزاد  رسانه های  پشتی بان  نهاد  مسوول 
همچنان می گوید: »متاسفانه از یک ماه به این طرف 
یافته  افزایش  خبرنگاران  توهین  و  تحقیر  بازداشت، 
است. اخیراً ما شاهد بازداشت محمدیار مجروح از سوی 
اداره محلی قندهار هستیم. هفته گذشته ما شاهد این 
به  ]طالبان[  داخله  امور  وزارت  نیروهای  که  بودیم 
تلویزیون تمدن هجوم بردند و کارکنان و خبرنگاران 
را مورد آزارواذیت قرار دادند. از طرف دیگر ما شاهد 
بازداشت خبرنگاران در والیت های ننگرهار، خوست و 
کابل هستیم. مرتضا بهبودی حدود دو ماه قبل در کابل 

بازداشت شده است.«
به  دسترسی  عدم  از  حالی  در  رسانه ها  و  خبرنگاران 
اطالعات شکایت دارند که مرکز خبرنگاران روز جمعه، 
۹ جدی، از ثبت بیش از ۲5۰ رویداد نقض آزادی بیان 
است.  داده  میالدی خبر  روان  در سال  افغانستان  در 

به  رسانه ها  آزادی  نقض  عامالن  نهاد،  این  گفته  به 
استثنای چند رویداد معدود، طالبان بوده اند. همچنان 
دلیل  به  را  افغانستان  رسانه ها،  آزادی  ایتالف جهانی 
ایتالف حذف  این  از  با تعهدات جهانی  عدم مطابقت 

کرده است.

قانون دسترسی به اطالعات و طالبان 
قانون دسترسی به اطالعات در حکومت پیشین نافذ 
شد . این قانون به مایه مباهات مسووالن پیشین وزارت 
اطالعات و فرهنگ و مقام های ارشد حکومتی نیز مبدل 
 1۳۹۳ سال  در  اطالعات  به  دسترسی  قانون  گشت. 
خورشیدی از سوی رییس جمهور پیشین توشیح شده 
بود. این قانون مورد نقد قرار داشت و در سال 1۳۹۶ 
تامین  گردید.  نافذ  مجدداً  تعدیل  از  پس  خورشیدی 
حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطالعات 
در  شفافیت  از  اطمینان  حصول  و  دولتی  اداره های 
قانون  این  تنفیذ  اهداف  مهم ترین  از  نهادها  اجرائات 

خوانده شده است.
قانون دسترسی به اطالعات، اداره های دولتی را مکلف 
تشکیل  در  را  اطالع رسانی  مسوول  مراجع  که  کرده 
خود به منظور دادن اطالعات به موقع ایجاد کنند. در 
ماده دوازدهم این قانون آمده است: »ادارات مکلف اند 
مراجع  اطالعات،  به  دسترسی  حق  تأمین  منظور  به 
مسوول اطالع رسانی و کارکنان مربوط را طبق الیحه 

وظایف، مشخص و توظیف نمایند.«
نشراتی  معین  فراهی،   مهاجر  که  است  حالی  در  این 
وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان، در ماه قوس سال 
به  قانون دسترسی  که  است  گفته  رسانه ها  به  جاری 
اطالعات برای توشیح به مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر 
این گروه، فرستاده شده است. اما پس از گذشته سه ماه، 
هنوز هم از سرنوشت این قانون خبری نیست. پیش از 
این رهبر طالبان، در نشست عالمان دین وابسته به این 
گروه در قندهار گفته بود که از احکام شرعی پیروی 

کنند و قوانین ساخت بشر را کنار بگذارند. 
همکاری  با  تلویزون  و  رادیو  در  زنان  انجمن  باری، 
انترنیوز، گفته است که از زمان سلطه طالبان بر کشور 
تا ماه عقرب سال جاری ۲۳1 رسانه  تعطیل و شش 
هزار و ۴۰۰ خبرنگار بیکار شده اند. سازمان گزارشگران 
بدون مرز  نیز چند ماه قبل گفته است که پیش از ۲۴ 
اسد 1۴۰۰، 5۴۷ رسانه در افغانستان فعالیت داشتند، 
را  خود  فعالیت  رسانه   ۲1۹ آن  از  بعد  سال  یک  اما 
متوقف ساخته و از 11 هزار و ۸5۷ کارمند رسانه ای، 

۷۶.1۹ درصد آنان شغل خود را از دست داده اند. 
به  طالبان  از  هراس  دلیل  به  خبرنگاران  این  بیشتر 
کشورهای اروپایی و یا کشورهای همسایه پناه برده اند. 
به  طالبان  رژیم  روی کار آمدن  از  که پس  خبرنگارانی 
خود  رقت بار  وضعیت  از  رفته اند،  همسایه  کشورهای 
بیکاری،  زنده گی،  سنگین  هزینه های  دارند.  شکایت 
مشکالت  و  خبرنگاران  از  جدی  حمایت های  نبود 
تمدیدی ویزه از مهم ترین شکایت های آنان است. یک 
خبرنگار افغان در پاکستان به دلیل مشکالت اقتصادی 
حاضر شده  است حتا یکی از گرده های خود را به فروش 

بگذارد.
در حال حاضر نزدیک به 1۰۰ کشور جهان در قوانین 
اطالعات  ارایه  و  اطالعات  به  دسترسی  داخلی شان 
توسط حکومت به شهروندان را پذیرفته اند، در حالی که 
در سال های 1۹۹۰ میالدی تنها شهروندان 1۳ کشور 

جهان از حق دسترسی به اطالعات برخوردار بودند.

خود طالبان می خواهند، بسنده کنیم، ورنه حرف های 
زیادی برای گفتن است که رسانه ها نمی توانند به آن ها 

بپردازند.«
حوزه  در  زن  خبرنگاران  از  مستعار(  )نام  آناهیتا 
روزنامه  با  او در صحبت  افغانستان است.  جنوب غرب 
عدم  به  ده چند  خبرنگار  »زنان  می گوید:  ۸صبح 
دسترسی به اطالعات دچار هستند. در کنار این که به 
عدم دسترسی به اطالعات مواجه  هستیم، با تبعیض 
مثاًل  هستیم.  مواجه  هم  اطالعات  به  دسترسی  در 
یک همکار آقا می رود گزارش تهیه می کند. ]طالبان[ 
اطالعات به دسترسش قرار می دهند، حاال با مشکل یا 
بی مشکل؛ اما زودتر از ما می تواند به اطالعات دسترسی 
به  به زودی  اطالعات  خانم ها  برای  ولی  کند.  پیدا 
دسترس قرار نمی گیرد. برای ما می گویند که مکتوب 
را  خود  مرد  همکار  بروید  می گویند  یا  باشیم  داشته 
را  اطالع رسانی  روند  نمی کنم.  تو مصاحبه  با  بیاورید، 

برای ما با مشکل مواجه ساخته اند.«
این خبرنگار می افزاید که به دلیل عدم ارایه اطالعات 
به زنان خبرنگار، آنان با مشکالت زیادی مواجه  اند. او 
داشتم،  گزارش  قبل یک  روز  می گوید: »همین چند 
ساده ای  گزارش  کردم،  کار  سرش  روز  سه  متاسفانه 
بود. اگر همان گزارش در دوره جمهوریت سرش کار 
می کردم، شاید سه ساعت وقتم را می گرفت. باالخره یا 
مجبور گزارش را با تاخیر کار کنیم یا از خیر گزارش 
عدم  کنار  »در  می ورزد:  تاکید  آناهیتا  شویم.«  تیر 
دسترسی به اطالعات، در محافل به ما اجازه نمی دهند. 
به بعضی از اداره ها اجازه رفتن نداریم و در برخی از 

نشست ها برای ما اجازه ورود داده نمی شود.«
شکیبا بهنام )نام مستعار( خبرنگار دیگری که به قول 
خودش »پرنده ای در قفس« است، در صحبت با ۸صبح 
می گوید: »خبرنگار هستیم، اما خبر به موقع، واقعی و 
حقیقی را بازتاب داده نمی توانیم. مثل پرنده ای هستیم 
که پر داریم، اما پرواز نمی توانیم. ما که باید زبان گویای 
مردم باشیم، امروز بیچاره تر از مردم بی صدا و بی پناه 
شده ایم.« او تصریح می کند که زنان خبرنگار مشکالت 
عمیق تر و بزرگ تر نسبت به مردان خبرنگار دارند. به 
گفته او »مردان حداقل به مسووالن طالبان زنگ زده 
تقاضای  که  ما  کنند.  اطالعات  تقاضای  که  می توانند 
اطالعات هم نمی توانیم، گاهی که دل به دریا می زنیم، 
را  مردتان  همکار  می گویند  می زنیم،  زنگ  برای شان 
اطالعات  به  دسترسی  برای  یا  بگیرد  تماس  بگویید 
دل مان  کجای  را  مصیبت  این  کند.  مراجعه  اداره  به 

بگذاریم؟«
با این حال بصیر بشارت، خبرنگار در شمال افغانستان، 
با روزنامه ۸صبح می گوید که محدودیت  در صحبت 
در دسترسی به اطالعات و تاخیر در ارایه اطالعات از 
سوی سخنگویان طالبان آنان را با چالش های فراوان 
مواجه ساخته است. به گفته او، در هنگام رخدادهای 
تازه و مهم، خبرنگاران و رسانه ها نمی توانند اطالعات 
به  مجبورند  و  برسانند  مردم  به  را  تازه  و  اول  دست 
مجازی  فضای  در  پراکنده  اطالعات  و  مردمی  منابع 
مراجعه کنند. این خبرنگار می افزاید: »وقتی انفجاری یا 
انتحاری رخ می دهد یا یک قضیه کالن دیگر زنده گی 
مردم را به چالش می کشد، نهادهای مسوول طالبان 
به پرسش های ما پاسخ نمی دهند، بناًء به شبکه های 
اجتماعی و منابع مردمی رجوع می کنیم که در بیشتر 
حوادث  چگونه گی  و  دقیق  محل  از  نمی تواند  مواقع 
پنهان  همچنان  قضایا  و  شود  حاصل  درست  آگاهی 

امین کاوه

تعارض گفتار و رفتار؛
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کانال آبیاری قوش تیپه که کارهای مقدماتی آن در دهه 50 
خورشیدی آغاز شده بود، بزرگ ترین پروژه آبیاری در سطح کشور 
است. قرار است در چارچوب این کانال حدود نه میلیارد مترمکعب 

آب از دریای آمو برای آبیاری زمین های زراعتی، تأمین آب آشامیدنی 
و سایر نیازهای حیاتی مردم به والیت های بلخ، جوزجان و فاریاب 

انتقال داده شود. این کانال 285 کیلومتر طول دارد که قرار است با 
عمق شش و نیم متر و پهنای 152 متر در سه مرحله ساخته شود.

کانال قوش تیپه از جمله پروژه های زیربنایی است که با هدف تأمین آب زراعتی و آشامیدنی مورد نیاز صدها هزار تن از جمعیت و ده ها هزار هکتار زمین بکر و بایر 
در سه والیت بلخ، جوزجان و فاریاب از آب آمودریا طراحی شده است. سابقه کار روی این پروژه که ره آورد آن ایجاد ده ها هزار فرصت شغلی و تأمین آب آشامیدنی و 

غذای مورد نیاز ساکنان گرسنه این والیت ها می تواند باشد، به دهه 50 خورشیدی بر می گردد.

و کنوانسیون 1۹۹۷ نیویارک انعکاس یافته اند. بنابراین، 
پاسخ به سوال دومی می تواند راه حل پرداختن به سوال 

اول را هم فراهم کند.
به همین دلیل پس از بیان مشخصات پروژه، در ذیل آن 
به سوال دومی پرداخته می شود که سوالی حقوقی بوده 

و مربوط به وضعیت حقوقی آمودریا می شود.

1- مشخصات پروژه
کانال آبیاری قوش تیپه که کارهای مقدماتی آن در دهه 
5۰ خورشیدی آغاز شده بود، بزرگ ترین پروژه آبیاری 
در سطح کشور است. قرار است در چارچوب این کانال 
حدود نه میلیارد مترمکعب آب از دریای آمو برای آبیاری 
زمین های زراعتی، تأمین آب آشامیدنی و سایر نیازهای 
حیاتی مردم به والیت های بلخ، جوزجان و فاریاب انتقال 

داده شود.
این کانال ۲۸5 کیلومتر طول دارد که قرار است با عمق 
شش و نیم متر و پهنای 15۲ متر در سه مرحله ساخته 
شود. قابل یاد آوری است که پهنای کانال در قسمت کف 
آن ۸5 متر و در قسمت باالیی و سطح آن 15۲ متر در 

نظر گرفته شده است.
احداث کانال در سه مرحله و شکل ذیل برنامه ریزی شده 

است: 
اتصال  از قوش تیپه که نقطه  مرحله اول ساخت کانال 
کانال به آمودریا می باشد، شروع شده و با عبور از مناطق 
خلم، نهرشاهی، حیرتان و بلخ والیت بلخ، به ولسوالی 
 1۰۸ مرحله  این  طول  می رسد.  والیت  آن  دولت آباد 
ولسوالی  آن  دوم  مرحله  است.  شده  تثبیت  کیلومتر 

دارای  موافقت نامه  این  شد.  برداشته  مسکو  در  کشور 
اول  ماده  در  است.  ضمیمه  پروتکول  یک  و  ماده  پنج 
آن آمده است : »خط سرحدی دولتی بین افغانستان و 
اتحاد جماهیر سوسیالستی شوروی در دریای آمو و در 
قسمت کشتی رانی دریای پنج در تلویگ خواهد گذشت. 
اگر تعیین وضعیت تلویگ غیرممکن باشد، خط سرحد 
در میان فارواتر اصلی این دریاها و در قسمت غیرقابل 
کشتی رانی دریای پنج در میان دریای اخیرالذکر خواهد 
گذشت. ضمناً جزیره ارال پیغمبر کما فی السابق در جزو 
خاک اتحاد جماهیر سوسیالستی شوروی داخل خواهد 
خاک  جزو  در  نیز  من بعد  توغای  اورته  جزیره  و  بود 
اول  ماده  حکم  مطابق  بود.«  خواهد  داخل  افغانستان 
موافقت نامه فوق الذکر، در رود آمو تالوگ به عنوان مرز 
میان دو کشور تعیین شده است که روش معمول تعیین 
خط مرزی در رودهای مرزی قابل کشتی رانی می باشد 
و آن عبارت از »عمیق ترین قسمت کشتي رانی رودخانه 
جایی  همان  رود خانه  قسمت  عمیق ترین  زیرا  ]است[، 
است که برای دریانوردی مناسب ترین می باشد.« در ماده 
دوم موافقت نامه نقاطی که در فاصله میان آن ها رود آمو 
خط سرحدی را تشکیل می دهد، مشخص شده و در آن 
آمده است : »تعیین صریح خط سرحد دولتی متذکره 
دریاچه  تا  خمیاب  قریه  از  هذا  موافقت نامه  اول  ماده 
زرقول به کمیسیون مختلط مرکب از سه نفر نماینده گان 
این کمیسیون مختلط خط  هر طرف سپرده می شود. 
سرحد را که در فوق مذکور است، باالی خریطه ترسیم 
و تعلق جزایر را معین و در آن جا که الزم بداند عالیم 
نمود.« همچنین در  را نصب خواهد  مربوطه  سرحدی 
از  موافقت نامه  امضای  روز  در  که  یادداشت ضمیمه ای 
طرف سفارت کبرای دولت شاهی افغانستان عنوانی وزیر 
فرستاده  شوروی  سوسیالستی  جماهیر  اتحاد  خارجه 
به  دارم  احترام  وزیر!  آقای  »جناب  است:  آمده  شده، 
اطالع جناب عالی برسانم که حکومت افغانستان موافقت 
دارد که در اسرع اوقات ممکنه به تجدید نصب عالیم در 
سرحد خشکی از ذوالفقار الی خمیاب براساس اسناد و 
خریطه های تقسیمات انگلیس و روس سال های 1۸۸5 
- 1۸۸۸ شروع کند و برای این مقصود باید کمیسیون 

مختلط افغان و شوروی مقرر شود.« 
دومین گام در راه تثبیت وضعیت حقوقی رود آمو در 
جدی 1۳۳۶ )1۸ جنوری 1۹5۸( برداشته شد. در آن 
سال قراردادی میان نماینده گان دو کشور هریک: شاه 
عالمی، سفیر کبیر افغانستان در اتحاد شوروی و گرومیکو، 
وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی، در شهر 
مسکو به امضا رسید. در این قرارداد که دارای 51 ماده 
است و موضوع آن را »رژیم سرحدات مملکتی افغانستان 
دریای  روی  بازهم  می دهد،  تشکیل  شوروی«  اتحاد  و 
آمو - پنج به عنوان خط سرحدی دو کشور تأکید شده 
و در ماده اول آن آمده است : »حط سرحدی مملکتی 
ذوالفقار  از  سوسیالستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  بین 
اتحاد  و  افغانستان  بین  موافقت نامه  طبق  زرکول  تا 
جماهیر شوروی سوسیالستی مورخه 1۳ جون 1۹۴۶ 
مورخه  سرحد  تعیین  اسناد  و   )1۳۲5 جوزای   ۲۳(
تجدید  اسناد  همچنین  و   1۹۴۸ سال  سپتامبر   ۲۹
براساس  تعیین سرحد مورخه ۲۹ سپتامبر 1۹۴۸ که 
پروتکول های تقسیمات سرحد سال های 1۸۸5 - 1۸۸۸ 
تنظیم گردیده است، تعیین می شود. )این پروتکول های 
سرحدی در زمان امیر عبدالرحمان خان یکی در دهم 
سپتامبر 1۸۸5 میان سالیسبری، وزیرخارجه انگلستان 
و سفیر کبیر روسیه در لندن و دومی به دنبال اشغال 
پنج ده توسط روس ها در سال 1۸۸۷ میان نماینده گان 
امضا رسیده و  به  انگلیس و روس »رجوی وکولبرگ« 
بر اساس آن ها سرحد افغانستان با روسیه تثبیت گردید.( 
از زرکول تا ملتقای سرحدات افغانستان و اتحاد جماهیر 
سرحد  چین  مردم  جمهوری  و  سوسیالستی  شوروی 
طوری تعیین شده است که در پروتکول های تقسیمات 

سرحدی سال 1۸۹5 ذکر گردیده است.«
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چکیده
و  عرف  خالف  و  یک جانبه  استفاده های  به  پاسخ  در 
این  آب  از  آمودریا  شمال  کشورهای  بین الملل  حقوق 
دریا که متأسفانه توسط آن ها به یک رویه مبدل شده 
است، افغانستان هم می تواند استفاده از آب آمو دریا و 
به خصوص شاخه های فرعی آن را برای مقاصد زراعتی، 
آن  هم جوار  مناطق  آشامیدنی  آب  تأمین  و  صنعتی 
با  اما  گیرد؛  دست  روی  بالمثل  اقدام  یک  به عنوان 
این که حق در روابط بین الملل به معنای  در نظرداشت 
برخورداری از آن نیست و دست یابی به حق به ابزارها 
ما در  نیاز دارد که در شرایط کنونی کشور  و وسایلی 
راه های موثر  از  بنابراین، یکی  تهیه آن ها مشکل دارد. 
شاخه های  آب  از  استفاده  آمو دریا،  آب  از  بهره برداری 
فرعی آن پیش از اتصال به دریا است، به خاطری که 
مورخ  منعقده  قرارداد  برمبنای  آمودریا  آب  از  استفاده 
اتحاد  با   1۹5۸ جنوری   1۸ مطابق   1۳۳۶ جدی   ۲۸
شوروی که در تثبیت وضعیت حقوقی آن موثر است، 
که  حالی  در  شده،  دانسته  دوجانبه  توافق  به  مشروط 
مانند  آن  فرعی  آب شاخه های  از  بهره برداری  برای 
کوکچه، تخار، کندز و... مطابق حکم جزو ۳ ماده هفتم 
قرارداد متذکره، هیچ محدودیتی در نظر گرفته نشده 
است. لذا افغانستان می تواند ضمن سرمایه گذاری روی 
شاخه های فرعی آمودریا، با آزادی عمل بیشتر ساخت 
کانال قوش تیپه را هم به عنوان یک اقدام بالمثل در برابر 
کشورهای شمال آمودریا، که با استفاده های یک جانبه از 
این آب در مغایرت با اصول پذیرفته شده در قرار دادهای 
دوجانبه و حقوق و عرف بین المللی، حقوق آب افغانستان 
را به عنوان یک کشور مبدا و مجاور آن نادیده گرفته اند، 

روی دست گیرد. 

مقدمه
و  اوزبیکستان  تاجیکستان،  قرغیزستان،  افغانستان، 
ترکمنستان کشورهایی اند که در حوضه آب ریز آمودریا 
قرار دارند. این کشورها در مجموع به دو دسته تقسیم 
می شوند. کشوهایی که در باالدست آمودریا قرار دارند و 
سرچشمه های آب آن شمرده می شوند، شامل افغانستان، 
قرغیزستان و تاجیکستان می باشند که با وجود داشتن 
سهم قابل مالحظه در تأمین آب آن، کمترین استفاده 
که  پایین دست  کشور  دو  مقابل  در  می برند.  آن  از  را 
سهمی چندانی در تأمین آب ندارند، بیشترین استفاده 
را از آب آمو می کنند. در این میان افغانستان با وجود 
تأمین می کند و  را  از ۳۰ درصد آب آمو  آن که بیشتر 
خط ساحلی طوالنی با آمو دارد، مورد ظلم مضاعف قرار 
گرفته است و کمترین استفاده را از آب آمودریا می کند. 
این عدم تعادل ریشه در حضور استعماری اتحاد شوروی 
در منطقه دارد که پرداختن تفصیلی به آن از حوصله 

مقال فعلی ما خارج است.
زیربنایی است که  پروژه های  از جمله  کانال قوش تیپه 
با هدف تأمین آب زراعتی و آشامیدنی مورد نیاز صدها 
هزار تن از جمعیت و ده ها هزار هکتار زمین بکر و بایر در 
سه والیت بلخ، جوزجان و فاریاب از آب آمودریا طراحی 
شده است. سابقه کار روی این پروژه که ره آورد آن ایجاد 
ده ها هزار فرصت شغلی و تأمین آب آشامیدنی و غذای 
مورد نیاز ساکنان گرسنه این والیت ها می تواند باشد، به 

دهه 5۰ خورشیدی بر می گردد.
از طریق این کانال قرار است نه میلیارد مترمکعب آب از 
دریای آمو به این والیت ها انتقال داده شده و به مصرف 
اجرایی  برسد.  مردم  حیاتی  نیازهای  سایر  و  زراعت 
عمده  سوال  دو  با  مهم  و  زیربنایی  پروژه  این  ساختن 
مواجه است: یکی تمویل پروژه توسط منابع مالی ملی 
و بین المللی و دومی استفاده از آب دریای آمو به عنوان 
کشورهای  برای  آن  قطره  هر  که  مرزی  رودخانه  یک 
هم جوارش چه در افغانستان و چه در کشورهای شمال 
آن ارزش حیاتی دارد. نقطه تالقی این سواالت هم در 
تمویل  برای  بین المللی  تمویل کننده های  که  است  آن 
پروژه های استفاده از آب در حوضه های آب ریز مشترک 
از اصولی پیروی می کنند که در قواعد هلسنکی 1۹۶۶ 

آقچه،  ولسوالی های  از  گذر  با  را  بلخ  والیت  دولت آباد 
ولسوالی   به  جوزجان  والیت  دوکوه  خواجه  و  مردیان 
آن  طول  که  می کند  وصل  فاریاب  والیت  اندخوی 
1۷۷ کیلومتر است. مرحله سوم، تقسیم آب کانال در 
شبکه های فرعی و انتقال به مزارع در سه والیت متذکره 

است. 
افغانی  میلیارد  هشت  پروژه  اول  مرحله  تطبیق  برای 
معادل ۸۸ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۸۸۸ دالر پیش بینی 
شده بود که پول آن در بودجه ملی پیش بینی شده بود و 
کار عملی آن در بهار 1۴۰۰ آغاز یافت. تشدید جنگ ها و 
تصرف افغانستان توسط طالبان باعث ایجاد وقفه در کار 
عملی پروژه شد. پس از وقفه یک ساله، دو باره کار مرحله 
اول پروژه در 1۰ حمل 1۴۰1 شروع شد که براساس 
آخرین گزارش های دریافتی به پایان خود نزدیک است. 
اگر تمام مراحل ساخت احداث کانال با موفقیت به پایان 
برسد، کانال قوش تیپه ظرفیت آن را دارد تا در سال نه 
میلیارد متر مکعب آب را از آمودریا به دشت های پهناور 
بلخ، جوزجان و فاریاب انتقال دهد که در نتیجه آن 5۸۰ 
هزار هکتار زمین در افغانستان آبیاری خواهد شد و این 
تحولی بزرگ در اقتصاد و زنده گی مردم شمرده می شود.

دوجانبه  قرار دادهای  در  آمو دریا  حقوقی  ضعیت   -۲
افغانستان با اتحاد شوروی

رود  حقوقی  وضعیت  تثبیت  جهت  در  نخست  گام   
آمو - پنج میان افغانستان و همسایه شمالی اش اتحاد 
 1۳۲5 جوزای   ۲۳ در  شوروی  سوسیالیستی  جماهیر 
موافقت نامه  امضای  با   1۹۴۶ جون   1۳ با  مصادف 
تعیین خط سرحدی میان نماینده گان افغانستان و آن 

مبنای حقوقی ساخت کانال قوش تیپه 
درعرفوحقوقبینالملل

پوهندوی نجیب آقا فهیم - بخش اولنویسنده:
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شماری از راننده گان وسایط نقلیه و موترداران در غزنی با انتقاد از این اقدام تازه 
طالبان می گویند، بیشتر افراد طالبان که در سطح شهر به راننده گی می پردازند، جواز 

راننده گی ندارند، اما به شهروندان عادی دستور می دهند که جوازهای راننده گی جدید 
بگیرند. به سخن آنان، عامالن بیشترین رویدادهای ترافیکی افراد طالبان هستند.

که  می دهند  توضیح  راننده گان  نمی گیرد.  صورت 
و  چهارراهی ها  در  همه روزه  گذشته  هفته  یک  در 
قرار  آزار و اذیت  مورد  ترافیک،  بازرسی  ایست های 
می گیرند و به بهانه های مختلف جوازهای شان ضبط 

و موترشان توقف داده می شود. 
محمد عوض، جوان ۲۹ ساله، راننده تاکسی شهری 
در شهر غزنی است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح 
دریوری  الیسنس  پیش  سال  دو  »من  می گوید: 
الیسنس  بعدش  و  خواندم  درس  هفته  دو  گرفتم. 
گرفتم. همین دو روز پیش صبح که از خانه بیرون 
نزدیکی شهر غزنی(  توحیدآباد )محلی در  از  شدم، 
دربستی داشتم. در پیش دروازه بلخ ترافیک ایستاد 
کرد که بده الیسنس. برایش نشان دادم، گفت باید 
بروی به مدیریت، چون این الیسنس سابقه است و 
باید امتحان بدهی.« محمد عوض می افزاید که نزدیک 
به یک سال از مدت اعتبار جواز راننده گی اش باقی 
مانده است، با آن هم در بیم به سر می برد که مبادا 
دوباره در ایست های بازرسی مورد بازپرسی قرار گیرد 

و موترش توقف داده شود.
یکی دیگر از راننده گان در شهر غزنی که نمی خواهد 

راننده گی در دوره جمهوریت بر بنیاد فساد مالی توزیع 
شده است و برای آنان قابل پذیرش نیست. گفتنی 
است که جوازهای راننده گی در حکومت پیشین، پس 
از یک دور 15 روزه آموزش  حرفه ای نظری و عملی و 

پس از تایید کمیته صحی، توزیع می شد. 
از این پیش نیز شکایت هایی درباره غیرمسلکی بودن 
و  داشته  وجود  کشور  بزرگ شهرهای  در  راننده گان 
دریافت جواز راننده گی در بدل پول نسبتاً گزاف یک 
امر معمول بوده است، اما اداره ترافیک حق این را 
نداشت که جوازهای راننده گی راننده گان و موترداران 
وجود  گمانه زنی هایی  کند.  باطل  گروهی  به گونه  را 
برای کسب  ترافیک طالبان در غزنی  اداره  دارد که 
و  کرده  باطل  را  قبلی  راننده گی  جوازهای  درآمد 
تا جواز جدید به دست  راننده گان را وادار می سازد 

بیاورند. 
رژیم  روی کار آمدن  با  که  است  حالی  در  این همه 
طالبان در تابستان سال گذشته خورشیدی، فعالیت 
ماموران پولیس ترافیک تا حد زیادی محدود شده 
بر  طالبان  حاکمیت  از  پس  سال  یک ونیم  تا  بود. 
به شمول  بیشتر شهرها  در  ترافیک  پولیس  کشور، 
از راننده گان درباره جواز راننده گی و جواز  پایتخت 
سیر موتر نمی پرسیدند. اکنون اما این روند در غزنی 
آغاز شده است. باشنده گان والیت های دیگر هنوز در 

این باره شکایتی نکرده اند.

بیشتر موترداران و راننده گان در دو دهه گذشته با 
طوالنی  پروسه  و  آموزشی  دوره های  کردن  سپری 
آزمون، جواز راننده گی به دست آورده اند. اکنون اما 
اداره طالبان در غزنی اعالم کرده  اداره ترافیک زیر 
اعتبار  که جوازهای راننده گی دوره جمهوریت فاقد 
است؛ زیرا به باور آنان همه این جوازها بر مبنای فساد 
اداری و مالی برای افراد توزیع شده است. از همین 
 رو، مدیریت ترافیک غزنی از راننده گان خواسته است 
تا مراحل آموزشی و آزمون راننده گی را دوباره سپری 

کنند و جواز راننده گی جدید به دست بیاورند. 
در  موترداران  و  نقلیه  وسایط  راننده گان  از  شماری 
می گویند،  طالبان  تازه  اقدام  این  از  انتقاد  با  غزنی 
افراد طالبان که در سطح شهر به راننده گی  بیشتر 
می پردازند، جواز راننده گی ندارند، اما به شهروندان 
عادی دستور می دهند که جوازهای راننده گی جدید 
بگیرند. به سخن آنان، عامالن بیشترین رویدادهای 
ترافیکی افراد طالبان هستند، اما از سوی اداره ترافیک 
ممانعتی  هیچ گونه  آنان  برای  گروه  این  کنترل  زیر 

نامش در این گزارش درج شود، می گوید که از یک 
هفته به این سو در حالی دوباره وارد صنف آموزش 
قوانین ترافیکی شده است که هنوز مدت اعتبار جواز 
راننده گی اش  هشت ماه باقی  مانده است. این راننده 
می افزاید: »برای مردم یک سرگردانی جور کرده اند. 
من 1۰ سال می شود که دریور هستم، دو بار الیسنس 
از آن  بعد  امتحان دادم و  گرفته ام. درس خواندم و 
برایم الیسنس دادند. یک  بار هم تمدید کردم.« این 
راننده توضیح می دهد: »یک روز از همین چهارراهی 
تقریباً ۲۰ نفر را بردند به ترافیکی،  چند سوال کردند 
که برای شان جواب دادم، اما گفتند که قبول نیست، 
را  ما  مستقیم  و  گرفتند  را  الیسنس ها  ندارید.  یاد 
به صنف بردند.  یک هفته است که از کار و غریبی 
مانده ام، درس دریوری می خوانم.« او عالوه می کند: 
که  افرادی  همین  یا  آمده  اطراف  از  که  »کسانی 
موترهای نظامی را می چالنند تمام بی نظمی از همین 
آن ها  از  مگر    ندارد،  یکی شان الیسنس  است.  مردم 

کسی پرسان نمی کند که کجا است الیسنس تان.«
جواز  اکنون  هم  ۸صبح،  روزنامه  یافته های  بر بنیاد 
راننده گی صدها راننده در شهر غزنی از سوی اداره 
مکلف  راننده گان  این  و  باطل شده  طالبان  ترافیک 

شده اند تا دوباره یک دوره  آموزشی را سپری کنند. 
مسووالن مدیریت ترافیک غزنی زیر کنترل طالبان، 
جوازهای  که  می کنند  ادعا  موضوع  این  تایید  با 

چهارم،  سوم،  دوم،  اول،  مواد  قرارداد،  اول  بخش  در 
پنجم و ششم آن به بیان احکام مربوط به تعیین عالیم 
آن ها  از  محافظت  چگونه گی  و  سرحدی  نشانه های  و 
اختصاص داده شده است. بخش دوم قرارداد که عنوان 
آن »آب های سرحدی و ترتیب استفاده از آن ها و طریقه 
می نمایند«  قطع  را  سرحد  که  جاده هایی  از  استفاده 
است، انواع استفاده  از آب آمو را مورد توجه قرار داده 
است که قابل دقت می باشد. فقره )1( ماده هفتم قرار داد 
»آب های سرحدی« را از »آب های داخلی« تفکیک کرده 
و در تعریف آن آورده است که »آب های سرحدی به آن 
قسمت آب ها اطالق می شود که طبق مدارک و تعیین 
و تجدید سرحد افغانستان و اتحاد شوروی سال 1۹۴۷ 
خط سرحد از آن عبور می نماید.« فقره )۲( ماده متذکره 
تا  که  دریاهایی  »آب  و  سرحدی«  »آب های  استعمال 
سرحد و یا آب سرحدی می رسند« را تابع احکام همین 
قرارداد و موافقت نامه های مخصوصی که میان حکومت 
افغانستان و حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی 
به امضا می رسد، دانسته و روی احترام »حقوق و منافع 
متقابله« طرفین در استعمال آب ها تأکید کرده است. 
در فقره )۳( ماده هفتم، با و جودی که آب های داخلی 
به صورت مشخص تعریف نشده ، اما با اشاره به »اصول 
عمومی مقررات حقوق بین الملل« این گونه آب ها خارج 
از احکام قرارداد دانسته شده و تنظیم رژیم آن ها تابع 
»قوانین داخلی« کشورهای متعاهد پنداشته شده است. 
فقره )1( ماده هشتم قرارداد، »استعمال آب های سرحدی 
را  قرارداد«  طرفین  از  هریک  »برای  سرحد«،  خط  تا 
دانسته است. در بخش سوم  قید و شرط مجاز«  »بدون 
قرار داد احکام مواد بیست ودوم تا بیست و پنجم به انواع 
استفاده دیگر مانند ماهی گیری، شکار، کشف و استخراج 

گونه های مختلف زیستی را در پی داشته است. از میان 
رفتن تدریجی صنایع وابسته به ماهی گیری نیز از نتایج 
این امر بوده است. انتشار نمک و ماسه در اراضی اطراف 
دریاچه آرال که تا هزاران کیلومتر امتداد می یابد، اراضی 
کشاورزی را در معرض نابودی قرار داده است. صحراهای 
قره قوم و قزل قوم ساالنه 11 هزار کیلومتر به وسعت شان 

افزوده می شود. 
در چند سال گذشته کاهش تولید پنبه، برنج و دیگر 
اندره مونین،  محصوالت کشاورزی هشدار دهنده است. 
عضو اکادمی علوم اتحاد شوروی، دوران رکود را مسبب 
است.  خوانده  آرال  دریاچه  زیست محیطی  فاجعه  بروز 
میلیون ها  وابسته گی  و  آرال  زیست محیطی  فاجعه 
هکتار اراضی ای که به کشت پنبه اختصاص یافته بود، 
بیشتر موضوع مدیریت و تقسیم منابع آب را در میان 
جمهوری های آسیای میانه اتحاد شوروی به یک موضوع 
نیازها،  این  به  پاسخگویی  برای  کرد.  تبدیل  حساس 
تقسیم آب در جمهوری های آسیای میانه به  یک موضع 
مهم دولت اتحاد شوروی بدل شده و منجر به امضا و 
تصویب یک رشته پروتکول  و قطع نامه در دهه 1۹۸۰ 
دراز  سالیان  برای  قطع نامه ها،  و  پروتکول ها  این  شد. 
مبنای سهیمه بندی آب در میان آن عده جمهوری هایی 

که در حوضه آب ریز دریاچه آرال موقعیت داشتند، قرار 
گرفت. پس از آن شورای فنی و علمی وزارت منابع آب 
میان  آمودریا  اتحاد شوروی محدوده سهمیه بندی آب 
این جمهوری ها را در 1۲ مارچ 1۹۸۷ تثبیت کرد. چهار 
جمهوری آسیای میانه که در حوضه آب ریز آمودریا قرار 
 1۰ در  را  آمو  آب  سهمیه بندی  موافقت نامه  داشتند، 
سپتامبر 1۹۸۷ تحت پروتکول 5۶۶ مورد تصویب قرار 
دادند که همین پروتکول، هنوز هم مبنای سهمیه آب 
میان جمهورهای متذکره را تشکیل می دهد. در پروتکول 
جریان  به عنوان  آب  مترمکعب  میلیارد   ۶1.5 متذکره 
جمهوری های  میان  آمودریا،  در  آب  سالیانه  متوسط 
متر مکعب  میلیارد  و ۲.1  چهارگانه سهمیه بندی شده 

آب هم برای افغانستان در نظر گفته شده است. 
بررسی سابقه موضوع نشان دهنده این واقعیت است که 
اتحاد  با  دوجانبه  قراردادهای  احکام  صراحت  وجود  با 
شوروی مبنی بر عبور »خط سرحدی از وسط دریا، در 
مناطق غیر قابل کشتی رانی«، پذیرش »تالوگ« به عنوان 
کشتی رانی  قابل  آمودریا  که  جایی  در  سرحدی،  خط 
این که  بر  قرارداد 1۹5۸ مبنی  تاکید ماده 1۶  و  است 
به  سرحدی  آب های  به  مربوط  آب  استفاده  »مسایل 
متعاهد  طرفین  بین  مخصوص  موافقت نامه  وسیله 
بدون  در سال 1۹۸۰  اتحاد شوروی  تنظیم می شوند« 
با  مغایرت  در  و  قبلی  قراردادهای  احکام  درنظرداشت 
آن ها، به صورت یک جانبه پروتکولی را تصویب کرد که 
مبنای سهیمه بندی آب در میان جمهوری هایی که در 
حوضه آب ریز آمودریا قرار دارند، نیز قرار گرفت. تصویب 
 1۹۸۷ موافقت نامه های  مبنای  بعداً  که  پروتکول  این 
جمهوری های آسیای میانه و 1۹۹۲ آلماتا قرار گرفت، 
زمینه را برای استفاده یک جانبه از آب آمودریا که یک 
رودخانه مرزی و مشترک میان افغانستان و کشورهای 
آسیای میانه است، فراهم ساخت. این کار نقض صریح 
به خصوص  شوروی  اتحاد  با  دو جانبه  قراردادهای  مفاد 

ماده 1۶ قرارداد 1۹5۸ شمرده می شود.

معادن، زراعت و جنگل داری از دریا اختصاص یافته و 
ضمن تأکید روی اصل جلوگیری از وارد کردن صدمه و 
زیان به طرف مقابل در همه موارد فوق، حقوق مساوی 

برای طرفین پیش بینی شده است. 
هرچند استفاده از آب آمو در قراردادی که به موضوعات 
ماهی گیری،  زراعت، شکار،  مانند کشتی رانی،  مختلفی 
باید  شده،  پرداخته  جنگل داری  و  معادن  استخراج 
اهمیت  وجود  با  اما  می بود،  محوری  و  اصلی  موضوع 
استفاده از آب برای طرفین، به آن به عنوان یک موضوع 
قرارداد 1۹5۸  ماده 1۶  در  و  پرداخته شده  حاشیه ای 
چنین پیش بینی شده است: »مسایل استفاده آب مربوط 
به آب های سرحدی به وسیله موافقت نامه مخصوص بین 
طرفین متعاهد تنظیم می شوند.« اتحاد شوروی چندان 
غیاب  در  که  چرا  نداد،  نشان  آن  امضای  به  عالقه ای 
چنین توافقاتی خوب تر می توانست به  صورت یک جانبه 
میلیاردها متر مکعب آب از »آب های سرحدی« آمو را در 
قالب پروژه های بزرگ از مسیر آن منحرف کرده و توسط 
آن میلیون ها هکتار اراضی اوزبیکستان و ترکمنستان را 

به مزارع پنبه و سایر حبوبات تبدیل کند.
میانه  آسیای  منطقه خشک  در  زراعتی  اراضی  توسعه 
و استفاده بی رویه از آب برای آبیاری میلیون ها هکتار 
مزرعه پنبه در اوزبیکستان و ترکمنستان، به تدریج باعث 
کاهش آب ورودی دریاچه آرال شده و از دهه ۶۰ به بعد 
سال به سال از وسعت و عمق آن کاسته می شد. مساحت 
دریاچه آرال که تا دهه 1۹۶۰ چهارمین دریاچه بزرگ 
جهان و دومین دریاچه بزرگ اورآسیا بود، حدود %۴۰ 
در سطح و ۶۶% در عمق کاهش یافته است. کاهش آب 
دریاچه سبب دگرگونی در ترکیبات معدنی آن و افزایش 
شدید نمک شده است که به نوبه خود مرگ ماهی ها و 

8صبح، غزنی

جوازهای راننده گی دوره 
جمهوریت فاقد اعتبار است

تصمیم تازه مدیریت ترافیک غزنی؛

مبنای حقوقی ساخت...
از صفحه 4



صاحب«  »خلیفه  و  کابل  »فاتح«  را  خود  که  او 
یک  طی  خوست  والیت  در  می پندارد،  طالبان 
سخنرانی، اخیراً امیرش مال هبت اهلل را به انحصار 

قدرت متهم کرده است.
اواخر  این  در  امیرش  می شود  گفته  که  حقانی 
درخواست های مکرر او برای دیدار را رد کرده، در 
سخنرانی اش در شهر خوست گفته است: »اکنون 
خود را چنان برحق می پنداریم و رای و فکر خود 
ما چنان بر ما حاکم شده است که تهدید، هدف 
قرار دادن، بدنامی و انحصار نظام به مزاج ما به یک 
ابتکار و اساس بدل شده است.« او افزوده است که 

این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست.
حقانی،  سراج الدین  صحبت های  این  از  بعد 
را  او  فریب خورده،  مخاطبان  و  پنهان  بازی گران 
چون پدرش پس از سال ها کشتار و ترور، قهرمان 
می تراشند و چنان می نمایند که گویا سراج الدین 
نجات دهنده و صدای مردم بی صدا و وطن درمانده 
مستبدش  امیر  علیه  مردم  منافع  برای  و  است 

صحبت می کند.
متناقض  بازی های  گونه  این  افغانستان  در 
اخیر  دهه های  در  ما  ندارد.  تازه گی  استخباراتی 
از این دست چهره ها را زیاد شاهد بوده ایم که به 
مطرح  و  پرورده  استخباراتی  شبکه های  حمایت 
روبه رو  مردم  نفرت  با  و  کشته  انسان  شده اند، 
شده اند و علی رغم آن، دوباره فرصت یافته اند تا با 
چهره و نقش تازه به قدرت برسند و قهرمان معرفی 
شوند؛ اما این فریب دوام نداشته و در نهایت اینان 
سرنگون شده و نقاب فریب استخباراتی از چهره 

منفورشان دریده شده است.
سراج الدین نیز مثل سایر چهره ها از جمله پدرش، 
تلخ  پایان  که  است  سیاسی  سریال  یک  بازیگر 
توانایی  که  جوامعی  در  داشت.  خواهد  برایش 
شکل دهی میدان و تعیین بازیگران سیاسی اش را 
ندارد، مردم به تماشاچی و ابزار بدل می شوند. نسل 
ننگین  بازی های  تماشای  به جای  باید  افغان ها  نو 
فعال  بازیگران  به  خود  و  یابند  انسجام  سیاسی، 
آن،  غیر  در  شوند.  مبدل  کشور  سیاست  میدان 
خواهند  میدان  به  سراج الدین ها  و  جالل الدین ها 
آمد و گروه های سیاسی و نظامی خواهند ساخت 
را  کشور  خود  و شخصی  قشری  منافع  برای  که 
جامعه  ارتقای  و  رشد  مانع  کرد،  خواهند  ویران 
خواهند شد و ملت را به مسیر قهقرا سوق خواهند 

داد.
در افغانستان باید اکنون این وضعیت تغییر یابد. 
تا  بیدار سازیم  را  تاریخی ملت خود  باید حافظه 
بربادی  عامالن  و  شود  گرفته  درس  گذشته ها  از 
کشور قهرمان معرفی نشوند. مردم باید خاطرات 
و  کنند  مرور  را  گذشته  تاریخی  یادداشت های  و 
و  کشور  بربادی  در  کسانی  چه  که  آورند  یاد  به 
خود  از  باید  داشته اند.  نقش  ما  وطنداران  کشتار 
بپرسیم که آیا با اتکا به افراد و گروه های خاینی که 
با کشتار و ویرانی به قدرت رسیده اند، می توانیم به 

عزت و آسایش برسیم یا خیر؟
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را مهیا می کرد.
آشوب  پایان  به  کمک  نقاب  زیر  حقانی  مال 
تازه تشکیل  گروه  از   1۳۷5 سال  در  تنظیمی، 
طالبان حمایت کرد. در آن دوران او نیروی نظامی 
کافی برای عمل مستقل را در اختیار نداشت. گفته 
می شود که پاکستان در دور اول حاکمیت طالبان 
نیاز چندانی به حمایت فرماندهان جهادی سابق 
نداشت و از این رو، جالل الدین نیز تا حدود زیادی 

در حاشیه باقی ماند.
جالل الدین حقانی بعد از سقوط حاکمیت طالبان 
و  کوچید  وزیرستان  به  دوباره   ،۲۰۰1 سال  در 
آموزشی  کمپ های  پاکستان،  حمایت  چتر  زیر 
به دلیل  فعال کرد. جالل الدین  را  جنگ جویانش 
روابط قومی و نفوذی که در مناطق مرزی نزدیک 
به وزیرستان داشت و نیز تجارب و روابطی که از 
نیروهای شوروی داشت، علیه  دوران جنگ علیه 
توانست  جهانی اش  حامیان  و  اسالمی  جمهوری 
ماشین جنگی موثری را در کنار طالبان فعال سازد. 
شبکه حقانی، گروه تحت رهبری خانواده حقانی 
استخبارات  با  پیچیده  و  نزدیک  بسیار  روابط  که 
بسیار  وقت ها  خیلی  دارد،  و  داشت  پاکستان 
بی رحم تر و وحشتناک تر از طالبان در عرصه جنگ 

ظاهر  شد.
شبکه حقانی در جنگ بیست ساله علیه جمهوریت، 
در  پاکستانی  همکاران  و  آموزگاران  حمایت  به 
مناطق مختلف کشور از جمله در کابل، مسوولیت 
حمالت پیچیده ای را برعهده گرفته بود که در آن ها 
غیر از کشتار هدف مند سیاست مداران، هم وطنان 
ما به شکل گروهی و بدون تفکیک ملکی و نظامی 
از  یکی  در  حقانی  سراج الدین  می شدند.  کشته 
تنها  بود که در آن سال ها  سخنرانی هایش گفته 
انجام  انتحاری  تن   5۰ و  هزار  یک  او  شبکه  از 
انتحاری ها  از همین رقم وحشت ناک  بودند.  داده 
می توان تعداد نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی 
این گروه کشته و زخمی شده اند را  از سوی  که 

حدس زد.
سراج الدین قبل از این صحبت ها، در عمل خود را 
مثل پدرش قاتل مشهور معرفی کرده بود. او که پا 
به پای پدر بی رحمش قدم می گذارد، اکنون برای 
منافع سیاسی و تحت رهبری مشاوران استخباراتی 
خارجی اش می کوشد تا نقش تازه ای بر عهده بگیرد.

سراج الدین حقانی که قباًل شبکه اش جدا از طالبان 
فعالیت می کرد، در سال ۲۰1۶، بعد از کشته شدن 
مال اخترمحمد منصور، رهبر طالبان، شبکه اش را 
ظاهراً در تشکیالت طالبان مدغم کرد و یکی از دو 
معاون رهبر تازه طالبان، مالهبت اهلل آخوندزاده، 
تعیین شد. معاون دیگر آخوندزاده هم مال یعقوب 

تعیین شد.
سراج الدین حقانی که ادعا می شود مقامات ارشد 
معامله گر جمهوری اسالمی، به دلیل عالیق قومی، 
او  شبکه  به  قندهاری  طالبان  به جای  را  قدرت 
شبکه اش  شدن  منزوی  از  اکنون  کردند،  واگذار 

ناراضی است.

سراج الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، تا دو سال 
پیش یکی از خطرناک ترین افراد این گروه شمرده 
می شد و از سوی پولیس اف بی آی امریکا به جرم 
ارتکاب اعمال تروریستی، 1۰ میلیون دالر جایزه 
برای سرش تعیین شده بود. اکنون تالش هایی راه 
او یک چهره قهرمان در فضای  از  تا  افتاده است 

سیاسی »شغالی شده« افغانستان ترسیم کنند.
حقانی از پدرش مولوی جالل الدین حقانی، ریاست 
شبکه حقانی و ادامه نقش متناقضی که از سوی 
نهادهای استخباراتی ترسیم شده بود را به میراث 

گرفته است.
سراج الدین رهبری نیروی بی رحمی را بر عهده دارد 
که عامل کشتار هزاران افغان می باشد و در عین 
استخبارات  با  ناگسستنی  و  پیچیده  رابطه  حال، 
او  برای  تازه ای که  دارد. نقش  پاکستان  اردوی  و 
ممکن  استخباراتی  حمایت  بدون  نیز  می تراشند 
استخباراتی  مهم  مهره  به  پدرش  مثل  او  نیست. 

بدل شده است.
سال  پنج  حقانی  جالل الدین  سراج الدین،  پدر 
شد.  نشر  ساله گی  به سن ۷۹  مرگش  خبر  قبل 
حقانی،  دارالعلوم  مشهور  مدرسه  در  جالل الدین 
یکی از هزاران مدرسه ای که در ایالت پختونخوای 
تمویل  کشور  آن  استخبارات  سوی  از  پاکستان 

می شود، آموزش دیده است.
نیروهای  علیه  جنگ  در  حقانی  جالل الدین 
مولوی  اسالمی  حزب  فرمانده  ظاهراً  شوروی، 
خالص در جنوب شرق بود، ولی او نسبت به رهبر 
حزبش بیشتر شهرت یافت و برای پسرانش میراث 

تنظیمی، قدرت و ثروت بسیار به میراث گذاشت.
جنگ  فرمانده  قوی ترین  را  او  حقانی،  حامیان 
تسخیر  و  می خوانند  شوروی  نیروهای  علیه 
والیت خوست از حکومت نجیب اهلل را بزرگ ترین 
که  دارند  باور  منتقدان  می دانند.  پیروزی اش 
پاکستان  استخبارات  و  اردو  با  چنان  آغاز  از  او 
حکمتیار،  گلبدین  از  بعد  زمانی  که  بود  نزدیک 
نازدانه اصلی استخبارات پاکستان در آن سال ها، 
بیشترین کمک را دریافت می کرد. به باور مخالفان 
جالل الدین، دلیل موفقیت او در تسخیر خوست، 
مساعدت بی دریغ پاکستان بود. گفته می شود که 
جالل الدین با استفاده از کارت قومی و معامله با 
تسخیر  را  وقت، خوست  آن  رژیم  مقامات  برخی 
کرد و بعد از آن تجهیزات دولتی و نظامی را چون 

آهن کهنه به بازار عرضه کرد.
سقوط  از  بعد  او  که  می گویند  حقانی  حامیان 
حکومت نجیب، به جای شرکت در جنگ داخلی، 
برای آشتی و میانجی گری کوشید؛ اما مخالفانش 
جنگ  آن  در  حقانی  جالل الدین  که  می گویند 
کند  بازی  جدی  نقش  نمی توانست  سنگین، 
گروه های  صفوف  در  جنگجویانش  از  بخشی  و 
درگیر جذب شده و در جنگ نقش ادا کردند.  به 
او در ظاهر می کوشید خود را مشغول  باور آنان، 
کمک  به  عمل  در  ولی  دهد،  نشان  میانجی گری 
پاکستانی ها زمینه ظهور نیروی تازه ای به  نام طالب 

امتحان شورای طبی بدون ازجاللالدینتاسراجالدین
حضور دختران  برگزار شد

شورای مقاومت به نشست 
امنیتی مونیخ: 

با حمایت از نیروی بدیل 
طالبان زمینه بازگشت 
مردم ساالری فراهم شود

سراج الدین رهبری نیروی بی رحمی را بر عهده دارد که عامل کشتار هزاران افغان می باشد و 
در عین حال، رابطه پیچیده و ناگسستنی با استخبارات و اردوی پاکستان دارد. نقش تازه ای 

که برای او می تراشند نیز بدون حمایت استخباراتی ممکن نیست. او مثل پدرش به مهره مهم 
استخباراتی بدل شده است.

اداره  زیر  امتحانات  ملی  اداره  کابل:  ۸صبح، 
عمومی  طب  دانشجویان  امتحان  طالبان 
دانشگاه های دولتی و خصوصی را بدون حضور 

دختران برگزار کرد.
شورای طبی روز شنبه، ۲۹ دلو، اعالم کرده است 
که بیش از ۷ هزار تن از فارغان دانشکده های 
این  در  خصوصی  و  دولتی  دانشگاه های  طب 
هیچ  آزمون  این  در  کردند.  شرکت  آزمون 

دختری اشتراک نداشت.
منیژه ملک، فارغ رشته طب دندان در کابل، به 
امتحان  این  برای  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
لحظات  آخرین  در  اما  داشت،  کامل  آماده گی 

فهمید که از دختران امتحان گرفته نمی شود.
او  می گوید: »با شنیدن این خبر بسیار مایوس و 

از زنده گی ناامید شدم.«
شورای طبی و اداره امتحانات طالبان آخر هفته 
گذشته از توزیع کارت برای داوطلبان مرد این 
آزمون  این  برگزاری  زمان  اما  داد؛  خبر  آزمون 

برای دختران را مشخص نکرد.
با این حال، ده ها دختر فارغ التحصیل طب در 
افغانستان خواستار برگزاری این آزمون هستند.

پیش از این شماری از فارغ التحصیالن پسر طی 
نامه ای به شورای طبی گفته بودند که نخست 
باید امتحان دختران اخذ شود؛ اما این شورا به 

خواست آنان تمکین نکرد.

۸صبح، کابل: شورای مقاومت ملی برای نجات 
افغانستان در نامه ای به نشست امنیتی مونیخ، از 
این کشورهای عضو این نشست خواسته است تا 
با حمایت از نیروی بدیل طالبان، زمینه بازگشت 
بیان،  آزادی  بشر،  حقوق  تامین  کثرت گرایی، 
فراهم  را  مردم  ساالر  نظام  و  شهروندی  حقوق 

کنند.
افغانستان  نجات  برای  ملی  مقاومت  شورای 
نامه سرگشاده  این  نشر  با  دلو،  روز شنبه، ۲۹ 

از سیاست های طالبان انتقاد شدید کرده است.
این شورا افزوده است که انتظار دارد تا جامعه 
جهانی از موضع منفعل در قبال مردم افغانستان، 
کشور  یک  نگذارد  و  داده  روی کرد  تغییر 
و  تروریست  »گروه  یک  کام  در  چهل میلیونی 
داده  سوق  کامل  نابودی  سوی  به  جنایت کار« 

شود.
گفتنی است که مقام های عالی رتبه بسیاری از 
کشورها در شهر مونیخ آلمان گرد هم آمده اند تا 
طی نشستی سه روزه درباره مهم ترین چالش های 

امنیتی تبادل نظر کنند.
از طالبان در این نشست دعوت نشده است.
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در   ۲۰1۰ سال  در  هندی،  هنرپیشه  خان،  شاهرخ 
نقد  به عنوان  که  است«  خان  من  »نام  به نام  فلمی 
اسالم هراسی، ایاالت متحده در زمان پس از حمالت 
11 سپتامبر را به نمایش می گذارد، نقش بازی کرد. 
داستان در فلم این گونه روایت می شود: شاهرخ خان 
به ایاالت متحده سفر می کند تا با رییس جمهور این 
کشور مالقات کند و بگوید که داشتن نام خانواده گی 
این  با  دهد.  نشان  تروریست  را  او  نمی تواند  اسالمی 
حال، در زنده گی واقعی، نام شاهرخ خان او را به یک 
فرد مورد هدف احزاب مختلف در هندوستان مبدل 

کرده است.
یک سال پس از این که نرندرا مودی در سال ۲۰1۴ 
شاهرخ   رسید،  هندوستان  نخست وزیری  به  میالدی 
این کشور هنوز هم  نابردباری در  خان گفت که جو 
موجود است که ممکن سرزمین هند را به عصر تاریکی 
و جهالت برگرداند. دو روز بعد، یوگی آدیتیانات، یکی از 
رهبران ارشد حزب حاکم بهاراتیا جنتا )BJP( و یکی 
شاهرخ   که  گفت  هند،  نخست وزیر  اصلی  شرکای  از 
خان با زبان تروریست ها گپ می زند و این دید، او را با 

اقلیت ها و پذیرش وضعیت ثانوی آن ها در هند است 
که دارد خودش را به اثبات می رساند. 

تبدیل  برای   BJP سوی  از  مکرری  درخواست های 
هندوستان به یک کشور مذهبی هندوگرا یا کشوری 
که بیشتر نفوس آن را هندوها تشکیل می دهد، وجود 
داشته است. به عنوان بخشی از این مناقشه، آن ها به 
این باورند که می توانند »بالیوود«، بزرگ ترین نیروی 
تحت  را  هند  پیام رسان  تاثیرگذارترین  و  فرهنگی 

مدیریت خود در بیاورند. 
ترند شدن هشتگ »بایکوت  از  در همین حال، پس 
پاتان« در توییتر، کارمندان توییتر هشتگ »بایکوت 
توییت  چندین  سپس  کردند.  دنبال  را  بالیوود« 
خوش باورانه نیز از سوی کاربران صورت گرفت  و از 
تغییر  را  فلم نامه های شان  که  خواسته  شد  فلم سازان 
داده در صف قرار بگیرند و یا هم خطر تحریم کامل 
بالیوود  این نخستین بار نیست که  اما  را قبول کنند. 
مورد حمله قرار می گیرد. محققانی که این روند را از 
اول ماه آگست میالدی تا 1۲ سپتامبر دنبال کرده اند، 
با  تنها  دریافتند که  را  کاربر دروغین  هزاران حساب 
هشتگ »بایکوت بالیوود« توییت می کردند. جویوجیت 
پال، یکی از استادان دانشگاه میشیگان که این مطالعه 
حساب   ۳۰۰ از  بیش  که  است  گفته  داده،  انجام  را 
کاربری بیش از هزار توییت را در مدت یک و نیم ماه 
توییت کرده که به گفته او، »نشان دهنده یک حرکت 
این  در  پال  این،  بر  عالوه  می باشد.«  سازمان یافته 
به  وابسته  جواِن  سیاست مداران  که  دریافته  تحقیق 

BJP محتوای آن توییت ها را مدیریت می کردند. 
درواقع، خشم در رسانه های اجتماعی تشدید گرفت، 
واقعاً  هندی ها  از  تعداد  چه  که  گفت  نمی شود  اما 
وب سایت  تحقیقات  کردند.  تایید  را  اعتراضات  این 
اخباری  از  بسیاری  که  داده  نشان   »Wire« خبری 
که می خواستند شاهرخ  خان را بدنام کنند و خواستار 
دیدگاه های  نشان دهنده  شدند،  »پتان«  فلم  بایکات 
احزاب سیاسی بودند، نه دیدگاه معترضان واقعی. در 
همین حال، فلم »پتان« بسیار زیاد به فروش رفت و 
فراخوان های تحریم فلم های شاهرخ  خان را در هند 
تحت شعاع خود قرار داد. طرفداران شاهرخ  خان در 
سینماهای شهرهای هند و خارج از آن کشور هجوم 
آوردند تا او را پس از چهار سال وقفه به روی پرده های 
سینما ببینند. با وجودی که خبرهایی ضد و نقیض در 
به پاکستان  این که شاهرخ خان میلیون ها دالر  مورد 
منگشکر،  لتا  مراسم  تشییع  در  و  است  کرده  کمک 
شد،  پخش  می نوشید،  آب  هندی،  مشهور  خواننده 
اما هواداران این ستاره بالیوود هنوز هم مشتاق دیدن 

چهره او در سینماها هستند. 
زمانی که شاهرخ خان در فلم اش بین ساختمان ها پرید 

و صحنه های اکشن انجام داد تا هند را از تروریست ها 
مشتاق  و  شدند  مفتخر  هندی ها  تمام  دهد،  نجات 
بودند که درخشش شاهرخ خان را در این فلم تحسین 
به  عاشقانه  ژانر  از  خان  شاهرخ  مجدد  احیای  کنند. 
اکشن، تمام هوادارانش را از سراسر جهان به سینماها 
ریکورد  »پتان«  فلم  اخیر،  گزارش های  طبق  کشاند. 
باکس آفس هند را شکست و در شانزدهمین روز پس 

از اکران، نزدیک به 1۰ ملیون دالر به فروش رسید. 
در همین حال، میرا ریزوی، فلم نامه نویس حرفه ای که 
اجداد مادری اش مانند شاهرخ خان پشتون  هستند، 
می گوید که عالقه چندانی به تماشای فلم نداشت، اما 
به عنوان اقدامی برای مقاومت در برابر ملی گرایان هندو 
ریزوی  ببیند.  را  فلم »پتان«  و خواست  شرکت کرد 
فکر  و  گرفته اند  قدرت  دولت  توسط  »هندوها  افزود: 
انجام  را  بخواهند  کاری  هر  می توانند  که  می کنند 
بدهند. من به دیدن فلم رفتم تا در کنار شاهرخ خان 
که در معرض آن قرار گرفته ایستاد شوم و او را حمایت 

کنم.«
انجو داون، یکی از طراحان فلم های هندی در بالیوود، 
در مصاحبه با فارن پالیسی گفت که اصاًل نمی داند این 
همه اعتراضات به خاطر چه چیزی است. او همچنان 
و  و هندو ها  است  بازیگر  افزود که شاهرخ خان یک 

مسلمانان هیچ کاری به او ندارند. 
در  عالی  تحصیالت  با  متخصص  دو  حال،  این  با 
ناسیونالیستی  تبلیغات  فارن پالیسی،  با  مصاحبه ای 
هندوها را واقعیت خواندند. عالوه بر آن، تحلیل گران 
سیاسی به مجله فارن گفته اند که موفقیت فلم »پتان« 
نشان دهنده تغییر در کشوری نیست که هنوز هم در 
افراطی تر  سیاسی  برنامه های  و  مودی«  »نرندرا  دام 
داد که  نشان  پتان  افزوده اند: »فلم  آنان  است.   BJP
ملی گرایان هندو هنوز توانایی حذف یک ستاره مشهور 
مسلمان را ندارند؛ مانند هندی هایی که هنوز هم یک 
بازیکن کریکت مسلمان را تشویق می کنند. اعتراضات 
بدان معنا نیست که حال و هوای کشور دچار تغییر 

شده باشد.«
که  داد  گزارش  هند  مطبوعات  گذشته،  هفته  در 
نرندرا مودی از وزرای خود خواسته از اظهارنظرهای 
سایه  دولت  توسعه  فعالیت های  بر  که  غیرضروری 
انوراگ  حال،  همین  در  کنند.  خودداری  انداخته اند، 
با  خود  مصاحبه  در  هندی،  فلم ساز  کیشیپ، 
فارن پالیسی گفت: »این پیام مودی در مورد کنترل 
کنترل  قابل  غیر  چیز  همه  اکنون  بود.  طرفدارانش 
است. وقتی خاموش می مانید، تعصب و نفرت را تقویت 
است  قدرتمند شده  آن قدر  اعتراضات حاال  می کنید. 
که به خودی خود یک قدرت است. اکنون جمعیت از 

کنترل خارج شده است.«

مغز متفکر حمالت تروریستی بمبیی در سال ۲۰۰۸ 
میالدی برابر می کند. سپس، آدیتیانات، شاهرخ خان 
را تهدید کرد و گفت که اگر توده بزرگی از هندی ها، 
فلم های او را تحریم کنند، این ستاره هندی بیکار در 
از آن زمان  توانست.  بازی کرده نخواهد  فلم ها نقش 
 BJP با به بعد، گروه های سیاسی زیادی که مرتبط 

هستند، به شاهرخ خان بارها حمله ور شده اند. 
خان  شاهرخ  به  سیاسی  گروه های  حمله   آخرین 
بعد از نشر و پخش تریلر تازه ترین فلم شاهرخ خان 
)Pathaan( بود. در این حمله ملی گرایان هندو و افراد 
مرتبط با این حزب سه نکته اساسی را به عنوان اعتراض 
مطرح کردند: اول این که دیپیکا پادوکن، بازیگر نقش 
این  آهنگ های  از  یکی  در  نباید  »پتان«  فلم  در  زن 
فلم »بشارام رنگ« بیکینی زعفرانی می پوشید؛ چون 
هندو شمرده  پیروان  میان  در  مقدسی  رنگ  زعفران 
می شود. دومین نکته این که بیکینی از چند سانتی متر 
چنان عریان و نازک بود که حتا فرهنگی های هندو 
هم نتوانست آن را برتابند. سومین و شاید آشکارترین 
نکته این بود که آن ها به شاهر خ  خان به خاطر اندام 
متناسبش تهمت زدند و اعتراض کردند که آیا شکم  
تراش شده )سیکس پک( این بازیگر سرشناس 5۷ ساله 

می تواند واقعی باشد یا خیر.
نظر  به  مضحک  خیلی  پادوکن  علیه  اتهامات  این 
نیز  این  از  پیش  بالیوود  زن  بازیگران  رسیدند؛ چون 
کرده اند  استفاده  آهنگ های حسی  در  زعفرانی  رنگ 
که هیچ وقت به این اندازه مورد بحث قرار نگرفته اند. 
نباید فراموش کرد که دیپیکا پادوکن یک دامن سبز 
و چندین رنگ دیگر نیز در این آهنگ پوشیده است، 
اما ظاهراً هیچ کسی اعتراض نکرده است. حمله این 
گروه سیاسی اصاًل منطقی نبود، اما به شدت شرورانه 
که  دیگر  معترضان  از  یکی  می رسید. سپس  نظر  به 
بعدها مشخص شد که هنرپیشه است، به شاهرخ خان 
توصیه کرد که بجای پادوکن برود به دخترش لباس 
یک  اسالم  در  سبز  رنگ  بپوشاند؛ چون  سبز  بکینی 

رنگ مقدس به شمار می رود.  
هارتوش سینگ بال، سردبیر سیاسی مجله »کاروان« 
»اگر  گفت:  »فارن پالیسی«  با  تلفونی  مصاحبه ای  در 
دیپیکا در مقابل یک هنرپیشه هندو بیکینی زعفرانی 
این  تمام  نمی داشت.  وجود  می پوشید، هیچ مشکلی 
اعتراضات و اتهامات به خاطر این است که شاهرخ خان 
مسلمان است.« پیش از این چندین بازیگر مرد هندی 
با  اما هرگز  رخ کشیده اند،  به  را  »سیکس  پک« خود 

چنین تمسخراتی مواجه نشده اند.
بسیاری از مردم بر این باورند که این کارزارهایی که بر 
ضد شاهرخ  خان و بدنام کردن او آغاز شده، ناشی از 
تالش گسترده تر ملی گرایان هندو برای تحقیر کردن 

مودی در حال شکست در برابر بالیوود است
نویسنده:

منبع: 
بسیاری از مردم بر این 
باورند که این کارزارهایی 
که بر ضد شاهرخ  خان و 
بدنام کردن او آغاز شده، 
ناشی از تالش گسترده تر 
ملی گرایان هندو برای 
تحقیر کردن اقلیت ها و 
پذیرش وضعیت ثانوی 
آن ها در هند است که 
دارد خودش را به اثبات 
می رساند. 

پی  در  که  آن  از  پس  بادغیس:  ۸صبح، 
فرمانده  یک  طالبان  میان گروهی  اختالفات 
این گروه در باغیس زندانی شد، رهبر طالبان 
کرده  احضار  را  والیت  این  محلی  مسووالن 

است.
روزنامه ۸صبح  به  دلو،  روز جمعه، ۲۸  منابع 
امنیه،  قوماندان  بادغیس،  والی  که  می گویند 
این والیت  لوای  رییس استخبارات و فرمانده 
از سوی  مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر طالبان، 

احضار شده اند.
به گفته منابع، این مقام ها پس از آن احضار 
شدند که والی طالبان یک فرمانده نامدار این 
را هفته گذشته  پهلوان  اسحاق  نام  به  والیت 

زندانی کرد.
در  بانفوذ طالبان در حال حاضر  فرمانده  این 
اتهام های وارده به  زندان به سر می برد. هنوز 

اسحاق پهلوان معلوم نیست.
احتمال می رود که فرماندهان محلی طالبان در 
والیت بادغیس در پیوند به این قضیه برکنار و 

یا تبدیل شوند.

اختالفات میان گروهی؛ 
مسووالن محلی طالبان 

در بادغیس به قندهار 
احضار شدند

جنگ ملی گرایان هندو با شاهرخ خان؛

آنچل وهرا

فارن پالیسی
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مردی در امریکا به شمول همسرش ۶ تن را کشت
رسانه های بین المللی گزارش داده اند که در تیراندازی یک مرد مسلح در امریکا ۶ تن به شمول همسر او کشته شده اند.

نیویارک تایمز روز شنبه، 1۸ فبروری، گزارش داده که این رویداد در بخش های مربوط به شهر می سی سی پی امریکا رخ  
داده است. این مرد پنجاه ودوساله ریچارد دیل کرام نام دارد و با استفاده از سه سالحی که در دست داشته به سوی مردم در 
یک فروشگاه محلی تیراندازی کرده است. برد لنس، از مقام های محلی، گفته که همه قربانیان از شهر کولدواتر بوده اند، به 
استثنای یک زن اهل فلوریدا. به گفته لنس، این ساحه از بخش های امن می سی سی پی است که رویداد های خشونت آمیز در 

آن کمتر رخ می دهد.

8am.media

کربی: ۳۰ هزار جنگ جوی گروه واگنر در جنگ اوکراین 
کشته شده اند

ادعای پولیس پاکستان: یک تن از مهاجمان بر مرکز پولیس 
کراچی در افغانستان جنگیده بود

وزیر خارجه آلمان: باید از تشدید تنش هسته ای با ایران 
جلوگیری شود

حمله داعش در سوریه ۵۳ کشته برجا گذاشت

هالند دیپلمات های روسی را اخراج می کند

متهم  به جاسوسی  را  روسی  دیپلمات های  هالند  دولت 
کرده و دستور داده که این کشور را ترک کنند.

الجزیره، روز شنبه، 1۸ فبروری، به نقل از مقام های دولت 
آوردن  دست  به  پی  در  مسکو  که  داده  گزارش  هالند 
اطالعات از دادگاه کیفری بین المللی و دیده بان جهانی 

سالح های شیمیایی در این کشور است.
ووپکه هوکسترا، وزیر امور خارجه هالند، گفته که با وجود 
تالش های متعدد این کشور برای یافتن راه حل، روسیه 
تحت  اطالعاتی  افسران  جذب  برای  تالش  به  همچنان 

پوشش دیپلماتیک ادامه می دهد.
او تصریح کرده است که هالند به چنین کاری در خاک 

آن کشور اجازه نمی دهد.
هفته  دو  تا  گرفته  تصمیم  هالند  هوکسترا،  گفته  به 
دیپلمات های روسی این کشور را ترک کنند و همچنان 
مسکو شمار دیپلمات هایش در الهه را شبیه تشکیالت 

نماینده گی دیپلماتیک هالند در مسکو محدود بسازد.
این در حالی است که به گفته هالند، مسکو از دادن ویزا 
به دیپلمات های هالندی در کنسول گری سن پترزبورگ و 

سفارت این کشور در مسکو خودداری کرده است.

هالند در واکنش به این تصمیم، گفته که کنسول گری اش 
در سن پترزبورگ را به زودی می بندد.

روسیه گفته است که در پیوند به این موضوع ابراز نظر 
رسمی خواهد کرد.

تنش  در روابط دیپلماتیک میان روسیه و هالند از زمان 
حمله روسیه بر اوکراین شدت گرفته است.

این  و  است  اروپا  اتحادیه  عضو  هالند  که  است  گفتنی 
از دولت والدیمیر  روسیه،  با  اوکراین  اتحادیه در جنگ 

زلینسکی حمایت کرده است.

معاون رییس جمهور امریکا هنگام سخنرانی در نشست 
امنیتی مونیخ، روسیه را به ارتکاب »جرایم علیه بشریت« 

متهم کرده است.
شنبه،  روز  امریکا،  جمهور  رییس  معاون  هریس،  کامال 
نیروهای  که  است  گفته  نشست  این  در  فبروری،   1۸
روسیه به طور گسترده و منظم جمعیت غیرنظامیان را در 

اوکراین آماج حمله قرار داده اند.
او خطاب به رهبران جهان گفته است:  »ایاالت متحده 
رسماً تشخیص داده است که روسیه جنایت علیه بشریت 

را مرتکب شده است.«
شهرهای  در  که  کشتار  از  مواردی  به  اشاره  با  هریس 
ماریوپل و بوچا توسط نظامیان روسی روی داده، گفته 
ما شواهد  اوکراین،  در  روسیه  اقدامات  مورد  است: »در 

رسانه های بین المللی به نقل از جان کربی، سخنگوی 
شورای امنیت ملی امریکا، گزارش داده اند که از آغاز 
تهاجم روسیه بر اوکراین تا کنون ۳۰ هزار جنگ جوی 

گروه واگنر کشته شده اند.
الجزیره گزارش داده که سخنگوی شورای امنیت ملی 
امریکا این مطلب را روز جمعه، 1۷ فبروری، در یک 

نشست خبری بیان کرده است.
به گفته کربی، از میان ۳۰ هزار جنگ جوی کشته شده 

تن  یک  که  می گوید  پاکستان  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
از مهاجمان بر مرکز پولیس کراچی از افغانستان دیدار 

کرده و در این  کشور نیز جنگیده بود.
از  نقل  به  دلو،  شنبه، ۲۹  روز  پاکستان  آج نیوز  شبکه 
مقام های پولیس آن کشور گزارش داده که این اطالعات 
پس از تحقیقات از خانواده مهاجم کشته شده به دست 

آمده است.
تحریک  ساله عضویت  کفایت اهلل ۲۳  پولیس،  گفته  به 
طالبان پاکستان )تی تی پی( را داشت و به خوبی آموزش 

یافته بود.
براساس تحقیقات پولیس، این فرد در حمالتی در ایالت 

خیبرپختون خوا نیز دست داشت.
اعضای خانواده کفایت اهلل گفته اند که او پنج ماه پیش 
از خانه فرار کرده بود و خانواده وی فکر می کرد که به 
افغانستان رفته است؛ اما پس از حمله بر دفتر پولیس 
در شهر کراچی، متوجه شده اند که او در پاکستان بوده 

است.
طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند.

در رویداد روز گذشته اسالم آباد، هفت تن، به  شمول سه 
مهاجم کشته و ده ها تن زخمی شدند.

تحریک  رویداد،  این  از  پس   لحظاتی  که  است  گفتنی 
طالبان پاکستان مسوولیت آن را برعهده گرفت.

بر بنیاد گزارش ها، وزیر امور خارجه آلمان گفته است که 
باید از تشدید تنش هسته ای با ایران اجتناب شود.

از  نقل  به  فبروری،   1۸ شنبه،  روز  رویترز  خبرگزاری 
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در نشست امنیتی 
مونیخ گفته است که تالش های دیپلماتیک بر این مساله 

رسانه های سوریه گزارش داده اند که حمله جنگ جویان 
داعش در این کشور جان 5۳ تن را گرفته است.

خبرگزاری دولتی سوریه )سانا( روز جمعه، 1۷ فبروری، 
گزارش داده که این حمله در جنوب شرق شهر السخنه 

رخ  داده است.
بر  براساس گزارش سانا، جنگ جویان داعش در حالی 
مردم حمله ور شده اند که آنان سرگرم جمع  آوری ترافل 

)نوعی از غذا های کمیاب( بوده اند.
بیانیه ای  در  پالمیرا،  ملی  شفاخانه  رییس  عوده،  ولید 

را بررسی کرده ایم، استندردهای قانونی را می دانیم و ]بر 
علیه  جنایت  اقدامات  این  نیست:  اساس[ شکی  همین 

بشریت هستند.«
هریس در ادامه خطاب به نیروهای روسیه و مقام های آن 
کشور که دستور جنایات علیه بشریت را داده اند، افزوده 
است: »شما نسبت به اقدامات تان پاسخگو خواهید بود.«

مسکو تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است.
اظهارات این مقام ارشد امریکایی فقط چند روز قبل از 
اولین سالروز آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین بیان 

شده است.
 ۲۴ تاریخ  به  روسیه،  جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر 
فبروری سال ۲۰۲۲، دستور حمله نظامی بر اوکراین را 

داد.

گروه واگنر ۹ هزار تن در عملیات ها هدف قرار گرفته 
و کشته شده اند.

از  درصد   ۹۰ کربی،  جان  گفته های  براساس 
 ۲۰۲۲ سال  دسامبر  ماه  از  واگنر  گروه  جنگ جویان 

میالدی به این سو کشته شده اند.
که  کرده  تأکید  زمان  عین   در  امریکایی  مقام  این 
مزدوران جنگی واگنر در چند روز اخیر دستاوردهای 
چشم گیری نیز در شهر باخموت اوکراین و اطراف آن 

داشته اند.
خبر  حالی  در  واگنر  جنگی  مزدوران  بلند  تلفات  از 
روز  روسی  اینترفکس  خبرگزاری  که  می شود  داده 
جمعه به نقل از رییس این  گروه گزارش داد که شهر 
واگنر  سوی  از  کامل  به گونه  اوکراین  پاراسکوویوکای 

تصرف شده است.
از پاراسکوویوکا به عنوان یکی از گره های مهم خطوط 

دفاعی اوکراین یاد می شد.
نفع  به   که  است  نظامی خصوصی  واگنر یک شرکت 

ارتش روسیه در اوکراین می جنگد.

متمرکز است.
ما  است: »به همین شیوه،  افزوده  ادامه سخنانش  در  او 
را  زنانی  و  از مردان  به طور کامل همبسته گی و حمایت 
که در ایران برای ]کسب[ آزادی خود تظاهرات می کنند، 

اعالم می کنیم.«
گفت وگوهای احیای برجام میان ایران و قدرت های غربی 
از سپتامبر سال گذشته میالدی وارد بن بست شده است. 
به پیش کشیدن مطالباتی که  با اشاره  کشورهای غربی 
از سوی این کشورها »غیرمنطقی« خوانده شده، از سوی 
جمهوری اسالمی ایران در آستانه نهایی  شدن مذاکرات و 
همچنین سرکوب معترضان ایرانی می گویند که احتمال 

دست یابی به توافق در آینده نزدیک بعید است.
میالدی  گذشته  ماه  نیز  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
از ایران به  دلیل ایجاد تغییر اعالم  نشده  در اتصال میان 
با  یورانیوم  غنی سازی  پیش رفته  ماشین های  خوشه  دو 

خلوص ۶۰ درصد در »تاسیسات فردو« انتقاد کرد.

اعالم کرده است: »اجساد 5۳ شهید به شفاخانه رسید 
که پس از بررسی مشخص شد که مرگ آن ها ناشی از 

شلیک به سر بوده است.«
یک تن از بازمانده گان این حمله به خبرنگار سانا گفته 
است که جنگ جویان داعش موترهای شهروندان سوری 

را در محل آتش زده اند.
دست خوش  که  می شود  سال   1۰ از  بیش  سوریه 
نبرد های خونین میان دولت این کشور و گروه داعش 

است.

کامال هریس:  
روسیه در اوکراین مرتکب 
»جنایت علیه بشریت« 

شده است


