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درگیری شکارچیان و طالبان 
در پروان؛ 

دو جنگ جوی طالب 
کشته شدند

پروان  والیت  در  محلی  منابع  پروان:  ۸صبح، 
میان  مسلحانه  درگیری  پی  در  که  می گویند 
والیت،  این  در  طالبان  نیروهای  و  شکارچیان 
دو جنگ جوی طالب کشته و یک تن دیگر شان 

زخمی شده  است.
منابع روز جمعه، ۵ حوت، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گویند که این درگیری سه شنبه شب، 
۲ حوت، در روستای بایان علیا از مربوطات مرکز 

پروان رخ  داده است.
وقوع  به  زمانی  درگیری  این  منابع،  گفته  به 
دزدی  هدف  به  طالب  که جنگ جویان  پیوست 

سالح شکارچیان باالی »نهر« رفته بودند.
گفته می شود که طالبان کشته شده، ساکنان دره 

غوربند والیت پروان بوده اند.
طالبان پس از آن، چهار تن از ساکنان محل را 

بازداشت و زندانی کرده اند.
به گفته منابع، این گروه شکار پرنده گان را نیز 
این  از وقوع  بایان شهر چاریکار پس  در منطقه 
رویداد ممنوع کرده است. طالبان تا کنون در این 
مورد ابراز نظر نکرده اند. گفتنی  است که از چند 
استفاده  با  مسلحانه  دزدی های  این سو،  به  ماه 
بخش های  در  طالبان  نظامی  تجهیزات  و  نام  از 
این  از  پیش  است.  یافته  افزایش  پروان  مختلف 
نیز باشنده گان این والیت از افزایش کم پیشینه 

رویدادهای جنایی شکایت داشتند.

جاری  شدن سیل در پریان پنجشیر؛ راه های  ۲۰ روستا 
مسدود شد

۸صبح، پنجشیر: باشنده گان پنجشیر از سرازیر شدن سیالب در بخش هایی 
از این والیت خبر می دهند.

باشنده گان والیت پنجشیر روز جمعه، ۵ حوت، می گویند که سیالب های ناشی 
از آب  شدن برف، از روز پنج شنبه شب، ۴ حوت، در ولسوالی پریان این والیت 

جاری شده و تا کنون ادامه  یافته است. در پی سرازیر شدن این سیالب ها، 
راه های دست کم ۲۰ روستا مسدود شده است. به گفته باشنده گان پنجشیر 

هرچند این سیالب ها تلفات جانی در پی ندارد، اما به ساکنان محلی خسارات 
هنگفت  مالی وارد کرده  است.

مسووالن محلی طالبان در پنجشیر نیز گفته اند که آنان کار پاک  کاری راه ها را 
آغاز کرده اند، اما به  دلیل جریان سیالب ، تاکنون موفق به بازگشایی این راه ها 
نشده اند. والیت پنجشیر یکی از والیت های کوهستانی کشور است که همواره 

در پی بارش باران شدید و آب  شدن برف، گواه سرازیر شدن سیالب  است.

فدرالیسم 
در جهان امروز )3(

جوزف بورل: 

از اختالفات میان 
طالبان استفاده کرده و 

بر آنان فشار بیاوریم
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مجاهد،  محمدیعقوب  مولوی  کابل:  ۸صبح، 
گفته  تازه گی  به  طالبان،  دفاع  وزارت  سرپرست 
است که نباید کورکورانه از کسی اطاعت صورت 

بگیرد.
در نوارهای تصویری از مولوی یعقوب مجاهد که 
در میان افسران تازه فارغ شده، سخن می زند و 
نشر  اجتماعی  روز جمعه، ۵ حوت، در صفحات 
رهبران  از  آگاهانه  اطاعت  بر  وی  است،  شده 

طالبان و مسووالن تأکید دارد.

۸صبح، کابل: بربنیاد گزارش ها، نصیراحمد فایق، 
سرپرست نماینده  گی دایمی افغانستان در سازمان 
ملل متحد، به قطع نامه مجمع عمومی این سازمان 
در محکومیت حمله روسیه به اوکراین رای مثبت 

داده است.
رسانه های بین المللی گزارش داده اند که سازمان 
ملل متحد روز پنج شنبه، ۵ حوت، با اکثریت قاطع 
آرا در قطع نامه ای خواستار خروج نیروهای روسیه 

از اوکراین و پایان درگیری ها شده است.
به  شمول  رای گیری، ۱۴۱ کشور  این  در جریان 
افغانستان به این قطع نامه رای مثبت، ۳۲ کشور 
رای  روسیه  جمله  از  کشور  هفت  و  ممتنع  رای 

منفی داده اند.
قطع نامه  این  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 

مجاهد در سخنانش می گوید: »خدا به ما عقل و 
فکر داده و ما را مکلف ساخته است. بنابراین با 

چشمان بسته از کسی اطاعت نکنیم.«
وی در ادامه سخنانش گفته است که از سرحدات 
»دشمنان  او   گفته  به  تا  شود  محافظت  باید 
خوشحالی افغانستان« به چشم بد به کشور نگاه 

نکنند.
با این حال، مشخص نیست که هدف وی از این 

سخنان اشاره به کدام موضوع است.
سراج الدین  سوی  از  اظهارتی  این،  از  پیش 
طالبان،  داخله  امور  وزارت  سرپرست  حقانی، 
بعداً  که  شد  مطرح  گروه  این  رهبری  مورد  در 

واکنش برانگیز گردید.
تحمیل  و  قدرت  انحصار  که  بود  گفته  حقانی 

دیدگاه ها به نفع طالبان نیست.

فدرالیسم ظرفی برای تطبیق دموکراسی است. توزیع 
افقی قدرت و دادن صالحیت های تصمیم گیری و 

اداری به ایالت ها، حرکتی دموکراتیک است.

خواستار برقراری صلح در اسرع وقت شده است.
از  حمایت  بر  دیگر  بار  یک  قطع نامه  این  در 
تاکید  اوکراین  ارضی«  »تمامیت  و  »حاکمیت« 
از  بخش هایی  بر  روسیه  ادعای  گونه  هر  و  شده 

اوکراین که »تحت اشغال« دارد، رد شده است.
گفتنی است که والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
روسیه، سال گذشته در چنین روزی دستور حمله 

نظامی به اوکراین را صادر کرد.

قطع نامه سازمان ملل در محکومیت حمله روسیه به اوکراین؛ 
افغانستان رای مثبت داد

کورکورانه از کسی اطاعت نکنیم

مولوی یعقوب:

یک ساله �گ جنگ اوکراین؛ 
ن  اشتباه محاسبا�ت پوت�ی

ان ناپذیر است ج�ب
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آسو، موسسه مددرسان داخلی است که کمک های بشردوستانه برنامه غذایی 
جهان )WFP( را در ولسوالی های سیغان، کهمرد، شیبر و مرکز بامیان توزیع 

می کند. دو منبع معتبر از اهالی ولسوالی سیغان بامیان به روزنامه ۸صبح 
می گویند که فعالیت این موسسه روز سه شنبه، ۲ حوت، از سوی مسووالن 

محلی طالبان تعلیق شده است.

فعالیت یک موسسه در بامیان 
تعلیق شد

کم کاری در توزیع کمک های بشردوستانه؛

5

هر ماه بیش از 500 بیمار به شفاخانه 
والیتی مراجعه می کنند

افزایش بیماری های روانی در نیمروز؛
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وندان: جهان نباید طالبان را  شهر
و دسته بندی کند و و میانه ر به تندر

اختالف های درون گروهی؛ 



 

فصل سرما رو به پایان است و به زودی تحرکات نظامی 
در دو سوی خط دیورند، مناطقی که اکنون به جوالنگاه 
است،  شده  بدل  متحدان شان  و  پاکستانی  طالبان 
در  پاکستانی ها  نیز  گذشته  سال  یافت.  خواهد  افزایش 
حمالت  مانع  مذاکره  و  تماس  طریق  از  کوشیدند  آغاز 
را  مذهبی  و  قومی  سیاسی،  هیات های  و  شوند  طالبان 
چندین بار به کابل و قندهار فرستادند تا در گفت وگوی 
میانجی گری  طریق  از  یا  تی تی پی  رهبران  با  رویاروی 
جنگ  آتش  که  برسند  توافقاتی  به  افغان شان،  همتایان 
آن  نشود.  شعله ورتر  بلوچستان  و  خیبرپختون خوا  در 
مذاکرات برای مدتی به آتش بس شکننده منجر شد، ولی 
به دلیل تفاوت شدید خواسته های دو جانب، دوام نیاورد. 
خاک  در  تی تی پی  رهبران  ترور  تهدید،  به  پاکستانی ها 
افغانستان و فشار باالی طالبان افغان نیز متوسل شدند، اما 
نه تی تی پی از خواسته های اصلی خود پای پس کشید و 
نه طالبان افغان خواسته های جنراالن پاکستانی را برآورده 
توانستند. اکنون، در آستانه فصل بهار، پاکستان بازهم با 
ارسال هیات بلندپایه به کابل تالش های ناموفق پارسال را 
از سر گرفته است؛ اما این گفت وگوها نیز تاثیر جدی بر 
تغییر مسیر اتفاقات حاصل از برگشت طالبان به قدرت، 
نخواهد گذاشت. اکنون برای همه از جمله سیاست مداران 
پاکستان باید ثابت شده باشد که حاکمیت طالبان، بیش 
از آن که پیروزی استراتژیک پاکستان باشد، سقوط منطقه 
به یقین  تازه آشوب و جهاد  گرایی است که  به یک دور 

نمی تواند در افغانستان محدود ماند.
پاکستان در جال سیاست های تروریست پرور خود گرفتار 
شده و حاکمان قندهار و کابل حتا اگر خواسته هم باشند، 
قادر به کنترل تی تی پی نخواهند بود؛ چرا که تی تی پی در 
آغوش طالبان افغان تولد یافته و تنیده و در بدنه و رهبری 
و  رهبران، جنگ جویان  آنان  است.  کرده  رشد  گروه  آن 
استادان مشترک دارند. حذف طالبان پاکستانی از بازی، 
مثل بریدن بازو یا کندن پوست بدن خود گروه طالبان 
دیگر  و  تی تی پی  داشتن  واقع  در  است.  سخت  افغان، 
گروه های هم سوی جهادی، کمتر از رضایت استخبارات 
حیاتی  طالبان  حاکمیت  تداوم  برای  پاکستان  اردوی  و 
نیست. این واقعیت را رهبران اردو و استخبارات پاکستان 
هم درک می کنند. از همین  رو، خود را با چالش بزرگی 
مواجه می بینند. مدیریت سرمایه استراتژیک تروریستی، 

کم خطرتر از مدیریت دیپوهای باروت و بم نیست.
استخبارات  رییس  انجم،  ندیم احمد  جنرال  چهره  در 
پاکستان و عضو هیات اخیر، هیچ نشانی از شادی و احساس 
پیروزی سلفش جنرال فیض حمید دیده نمی شد. او در 
تصاویر نشرشده از این سفر، ناراضی و غمگین ظاهر شد و 
خالف اعالم رسمی که گویا برای گفت وگو بر سر ارتقای 
روابط تجاری و رفع اختالفات مرزی سفر کرده اند، آشکار 
بود که پاکستانی ها در این سفر نگرانی های بسیار مهم تر 
از تنظیم امور نقل و انتقال کاالها و عبور مسافران از مرز 
تورخم و چگونه گی افزایش دادوستدهای تجاری داشتند. 
با  زیاد گفت وگوهای سخت و بی نتیجه  احتمال  به  آنان 

»سرمایه های استراتژیک« خود داشتند. 
کوچک  گروه های  اخیر  سال  یک ونیم  در  تی تی پی 
جنگ  برای  را  جهادی  متفرق  تندروان  و  تروریستی 
را  وسوسه برانگیزی  احتماالت  آن سویش  که  مشترکی 
تصور می کنند، متحد ساخته است. آن گروه تروریستی، 
بسیاری  خارجی  و  افغان  جنگ جویان  ضرورت  هنگام 
این مدت  را می تواند همراه سازد. گفته می شود که در 
هسته های عملیاتی اش را از بلوچستان تا چترال و سوات 
پیشاور و کراچی،  بازسازی کرده است. حمالت خون بار 
گواه روزهای سخت پیش روی مردم پاکستان است. به  نظر 
می رسد که تجارب سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، متاسفانه با 

ابعاد پیچیده تر تکرار خواهد شد.
تروریسم با مذاکره و تعامالت سودجویانه ای که تاکنون 
بلکه  نمی شود،  کنترل  کرده اند،  پیشه  پاکستان  رهبران 
پاکستان  دولت  می شود.  خطرناک تر  و  می یابد  تقویت 
زمانی از شر انفجار و انتحار رهایی خواهد یافت که دست 
از پروردن و نازدادن انتحاری ها و تروریستان، زیر هر نامی، 
دشمنی  منطقه  در  دموکراتیک  جریان های  با  و  بردارد 
و  مدنی  به حرکت های  نیز  کشور  آن  داخل  در  و  نکند 

دموکراتیک احترام بگذارد.

جدال پاکستان 
با سرمایه  استراتژیکش
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۸صبح، کابل: حدود دو سال پس از تسلط طالبان 
مردم،  بر  زیاد  محدودیت های  اعمال  و  کشور   بر 
جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
می گوید که اختالفات زیادی میان طالبان  وجود دارد 

که با استفاده از آن می شود بر آنان فشار وارد کرد.
بورل روز پنج شنبه، ۴ دلو، در یک  نشست خبری 
در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته 
است که رهبری طالبان به شدت بر این عقیده است 

ویژه  نماینده  امیری،  رینا  کابل:  ۸صبح، 
به  در سفری  افغانستان،  زنان  امور  در  امریکا 
لس آنجلس از دست اندرکاران هالیوود خواسته 
افغانستان زیر کنترل طالبان را  تا زنان  است 

فراموش نکنند.
امیری به رسانه امریکایی )The wrap(، روز 
جمعه، ۵ حوت، گفته است: »من به زنان ایران 
و مبارزه آن ها برای آزادی احترام زیادی قایلم. 
برای  را  افشاگری  و  حمایت  همین  فقط  من 

زنان افغانستان نیز می خواهم.«
او در مراسمی که اخیراً توسط کالین بل، مدیر 
کمیسیون فلم کالیفرنیا و سفیر سابق امریکا در 
مجارستان برگزار شد، از هالیوود و فلم سازان 
خواسته است تا با تهیه فلم و مستند، به صدای 

اعتراضی زنان افغانستان کمک کنند.
وجود  زیادی  »راه های  است:  افزوده  امیری 
از طریق صنعت خالق در  دارد که می توانیم 
هالیوود، با مستندسازی و داستان گویی به زنان 
افغانستان کمک کنیم تا داستان خود را تغییر 

دهند.«
از  هالیوود  در  زنان شاغل  با  دیدار  در  امیری 
جهان  در  مکان  »بدترین  به عنوان  افغانستان 

برای زنان« یاد کرده است.
او  همچنان گفته است که در حال حاضر زنان 
و دختران افغانستان وقتی می خواهند اعتراض 

کنند، شکنجه و کشته می شوند.
از  بخشی  تلویزیون،  این  گزارش  براساس 
بر  عالوه  هالیوود،  از  امیری  درخواست های 
زنان  مبارزات  اطالع رسانی  به  حمایت، کمک 

افغان در جهان است.
بر  تسلط  بدو  از  طالبان  که  است  گفتنی 
افغانستان دست کم ۸۰ فرمان محدودکننده در 
مورد زنان صادر کرده اند که جدی ترین آن ها 

ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار زنان است.

اروپا  اتحادیه  ارشد  مقام  یک   کابل:  ۸صبح، 
نسبت به وضعیت زنان در افغانستان و آن چه که 
وی آن را آپارتاید جنسیتی می خواند، واکنش 

نشان داده است.
جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، روز پنج شنبه، ۴ حوت، در حاشیه نشست 
جنگ  مورد  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
در  جنسیتی  آپارتاید  که  است  گفته  اوکراین 

افغانستان از سوی طالبان در حال اجرا است.
در  جنسیتی  آپارتاید   « است:  کرده  تأکید  او 
افغانستان را که رژیم طالبان در حال اجرا کردن 

آن هستند، تحمل نخواهیم کرد.«
در  که  آن چه  اروپا  اتحادیه  ارشد  مقام  این 
واقعی  آپارتاید جنستی  را  می گذرد  افغانستان 
خوانده و بر فشار روی گروه طالبان تأکید کرده 
است. او خاطرنشان کرده که اگر طالبان دست از 
وضع محدودیت ها علیه زنان و اجرای آپارتاید 
با  خود  معمول  روابط  به  ندارند،  بر  جنسیتی 

رژیم حاکم در افغانستان ادامه نخواهند داد.
اتحادیه  که  کرده  تاکید  حال  عین  در  وی 
توسعه ای  کمک های  قطع  با  نمی تواند  اروپا 
به افغانستان، زنان این کشور را که با تصمیم 

طالبان تنبیه می شوند، بار دیگر تنبیه کند.
که  می شود  مطرح   حالی  در  اظهارات  این 
طالبان در حدود ۱۸ ماه تسلط شان بر کشور، 
دختران  و  زنان  بر  بی شماری  محدودیت های 

وضع کرده اند.

که دختران حق ندارند به عنوان انسان زنده گی کنند 
و آموزش ببینند؛ در حالی که برخی دیگر از مقام های 

این گروه مخالف دیدگاه مال هبت اهلل هستند.
بورل افزوده است که از شکاف به وجود آمده میان 
طالبان استفاده و  بر آنان فشار وارد شود. او همچنان 
بر ارتباط با جامعه مدنی و حمایت از مردم افغانستان، 

نه طالبان تأکید کرده است.
این مقام اتحادیه اروپا اعمال فشار سیاسی و اقتصادی 
بر طالبان را طوری که به مردم آسیب نرسد، موازنه 
دشوار و ظریف همانند مسلح کردن اوکراین و عدم 

جنگ طلبی خواند.
فشار  اعمال  مورد  در  من  »نگرانی  است:  گفته  او 
متأثر  که چه کسی  است  این  اقتصادی  و  سیاسی 
می شود؛ زیرا اگر فردا از طریق سازمان های غیردولتی 
که مایحتاج اولیه را تأمین می کنند، تمام کمک های 
مردم  نمی خواهم  کنیم،  لغو  را  افغانستان  به  مالی 
افغانستان دوبار تنبیه شوند. بنابراین ما باید ]طالبان[ 
را مجازات کنیم و سعی کنیم مردم مجازات نشوند. و 

این موازنه دشوار و ظریف است.«
بورل  اظهارات جوزف  این  تاکنون در مورد  طالبان 

واکنش نشان نداده اند .
گفتنی است که طالبان از بدو تسلط شان بر کشور 
و  بستند  دختران  روی  به  را  مکاتب  درب  نخست 

سپس تحصیل و کار زنان را منع کردند.

رینا امیری به هالیوود: 
وضعیت اسفناک زنان 

افغانستان را از طریق فلم 
و مستند بازتاب دهید 

اتحادیه اروپا:   
آپارتاید جنسیتی در 
افغانستان را تحمل 

نمی کنیم

بدخشان  در  محلی  منابع  بدخشان:  ۸صبح، 
این  اثر برف کوچ در  می گویند که چهار تن در 

والیت جان باخته اند.
این  که  می گویند  حوت،   ۵ جمعه،  روز  منابع 
در  حوت،   ۴ پنج شنبه،  روز  شام گاه  برف کوچ 
روستای »تاق ارچه شیوه« ولسوالی ارغنچ خواه 

این والیت، باالی یک خانه سرازیر شده است.

گفته می شود که در این رویداد یک خانه به گونه 
کامل تخریب شده است.

یک  در  پیش  هفته  دو  که  است  حالی  در  این 
رویداد مشابه، شش تن در بدخشان جان باختند.

امسال  بی پیشینه  سرمای  که  است  گفتنی 
به  کشور  شهروندان  برای  را  زیادی  مشکالت 

میان آورده است.

چهار تن دراثر برف کوچ در بدخشان جان باختند

داده  گزارش  آناتولی  خبرگزاری  کابل:  ۸صبح، 
در  پاکستان،  دفاع  وزیر  آصف،  خواجه  که  است 
سفر به کابل به مالعبدالغنی برادر، معاون اقتصادی 
علیه  اگر  که  است  گفته  طالبان  ریاست الوزرای 
تحریک طالبان پاکستانی اقدام نشود، اسالم آباد در 

داخل افغانستان عملیات خواهد کرد.
خبرگزاری آناتولی روز جمعه، ۵ حوت، با نشر این 
گزارش به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان که از 
افشای نامش خودداری کرده، نوشته است: »ما به 
آ ن ها ]طالبان افغانستان[ مدارکی نشان دادیم که 
را  اخیر  پاکستان حمالت  تحریک طالبان  چگونه 
در بنو و پشاور از افغانستان طراحی و اجرا کردند 
و به آن ها هشدار دادیم که حمالت بیشتر منجر به 

پاسخ سخت پاکستان خواهد شد.«
و  بلند  صدای  با  ما  »هیات  است:  افزوده  نام برده 
از  تا  خواست  افغانستان  طالبان  رهبری  از  واضح 
هرگونه فعالیت نظامی طالبان پاکستانی مستقر در 

افغانستان جلوگیری کنند.«
وی همچنان خاطرنشان کرده است که در صورت 

طالبان  تحریک  حمله های  از  جلوگیری  عدم 
پاکستانی )تی تی پی( و عدم اقدام برای از بین بردن 
آن ها یا اخراج آن ها از مخفی گاه های شان، پاکستان 
داخل  در  مرزی  مناطق  در  عملیات  جز  چاره ای 

افغانستان ندارد.
در گزارش آمده است که مذاکره هیات پاکستان در 
کابل روی تحریک طالبان پاکستانی بوده و در این 
مذاکره سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله 
طالبان و مال محمدیعقوب، سرپرست وزارت دفاع 

این گروه نیز حضور داشته اند.
او گفته است که در پاسخ به هشدار هیات پاکستان، 
مال عبدالغنی برادر حضور تحریک طالبان پاکستان 

در افغانستان را رد کرده است.
روز  پاکستان  بلندرتبه  هیات  که  است  گفتنی 
چهارشنبه، ۳ حوت، وارد کابل شد و با مقام های 

طالبان دیدار کرد.
مورد  در  دیدار  این  در  که  کردند  اعالم  طالبان 
مسایل اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی گفت وگو شده 

است.

هیات پاکستان به طالبان در مورد عدم اقدام علیه 
تی تی پی هشدار داده است

آناتولی:

جوزف بورل: 
از اختالفات میان طالبان استفاده کرده و بر آنان 

فشار بیاوریم
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شماری از سیاست مداران، دسته بندی 
طالبان را به »میانه رو« و »تندرو« 
نادرست می دانند و تاکید می ورزند که 
به رغم اختالف های جزیی، همه اعضای 
این گروه در مورد مسایل کالن کشوری و 
چگونه گی حاکمیت و حکومت داری، دیدگاه 
یک سان دارند. 

جهان نباید طالبان را به تندرو و میانه رو 
دسته بندی کند

و »تندرو« دسته بندی کرد.

از  شماری  و  ملی  مقاومت  جبهه  دیدگاه 
سیاست مداران در مورد دسته بندی طالبان

به  را  طالبان  دسته بندی  سیاست مداران،  از  شماری 
»میانه رو« و »تندرو« نادرست می دانند و تاکید می ورزند 
گروه  این  اعضای  همه  اختالف های جزیی،  رغم  به  که 
در مورد مسایل کالن کشوری و چگونه گی حاکمیت و 

حکومت داری، دیدگاه یک سان دارند. 
ملی  مقاومت  جبهه  سخنگوی  احمدی،  صبغت اهلل 
با روزنامه ۸صبح می گوید: »در  افغانستان، در صحبت 
میان دسته های قدرت مند طالبان، طالبان میانه  رو اصاًل 
وجود ندارد و دید کلی شاخه  های قدرت مند این گروه 
در مورد شیوه های حاکمیت و کنترل جامعه فرق زیادی 
باور  انتخابات  به  طالبان  قدرت مند  شاخه   هیچ  ندارد. 
ندارد و تفسیر آن ها از حقوق بشر و حقوق زنان تفسیر 
افراطی، قبیله ای و غیر اسالمی گرفته شده از اکوره ختک 

است.«
تصریح  حال  عین  در  ملی  مقاومت  جبهه  سخنگوی 
به  جدا گانه  وابسته گی های  بر  بنا  »طالبان  می کند: 
و  گروهی  منافع  استخباراتی،  سازمان های  و  کشورها 
شدید  استبداد  و  سلیقه ای  شدید  اختالف های  فردی، 
مال هبت اهلل، رهبر گروه طالبان، احساس عدم مصونیت 
در میان سران این گروه طالبان را به دسته های مختلف 
تقسیم کرده و اختالف های شدید میان آن ها پدیدار شده 

است.«
با این حال رحمت اهلل نبیل، رییس عمومی امنیت ملی 
دولت پیشین، چندی قبل در توییتی تقسیم طالبان به 
»میانه رو« و »تندرو« را توهم قرارداد دوحه خوانده است. 
آقای نبیل که آن توییت را بار دیگر با ۸صبح نیز شریک 
تقسیم  برای  تالش  گونه  هر  که  است  نوشته  ساخته، 
طالبان به »تندرو و میانه رو« و یا هم امید برای تغییر 
زمان  توهم  همان  تکرار  و  باطل  تالش  طالبانی،  تفکر 

بستن قرارداد دوحه است. 
چهره های  و  سیاست مداران  از  دیگر  شماری  همچنان 
سیاسی در گفت وگو با ۸صبح که نام آن ها در این گزارش 
براساس درخواست خودشان برده نمی شود، معتقد ند که 
تقسیم طالبان به این دو دسته، خود فریبی است و بستر 

تداوم حاکمیت توتالیتر این گروه را مساعد می بخشد. 

دیدگاه دختران بازداشت شده در مورد دسته بندی 
طالبان به میان رو و تندرو

و  بود  زندان طالبان  ماه در  پریانی که حدود یک  تمنا 
تجربه ای تلخ از زندان این گروه دارد، به ۸صبح می گوید: 
»طالب میانه رو و تندرو وجود ندارد. همه آن ها فقط در 
پی  تصاحب و تداوم قدرت و باج گیری هستند. به عنوان 
کسی که در زندان این گروه نزدیک به یک ماه زندانی 
و  کرده  درک  به خوبی  را  گروه  این  واقعی  چهره  بودم، 
می توانم بگویم که چیزی به نام میانه روی در افکار گروه 

تروریستی طالب نیست.«
را  دسته  دو  این  به  طالبان  تقسیم بندی  پریانی  خانم 
زمینه سازی برای تداوم حاکمیت و مشروعیت بخشیدن 
به این گروه می داند. به گفته پریانی »این تقسیم بندی ها 
چشم  به  زدن  خاک  و  مشروعیت  خواستن  معنای  به 

وفادار  طالبان  از  شاخه ای  او،  گفته  به  می کند.  تقسیم 
ظاهراً  حاکمیت شان،  تداوم  برای  انگلیس  و  امریکا  به 
میانه رو تلقی می شوند، اما دسته  دوم وابسته به دستگاه 
شمرده  افراطی  گروه  جمله  از  پاکستان،  استخباراتی 
می شوند. او همچنان معتقد است که گروه های کوچک 
دیگر در میان طالبان از تک روی مال هبت اهلل  آخوندزاده، 
رهبر این گروه، خاطره خوش ندارند و رابطه مخفی برخی 
از چهره های طالبان با ایران و روسیه، نگرانی هایی را برای 
امریکا و انگلیس به  بار آورده است. او می گوید تا زمانی که 
مردم به لحاظ فکری به رشد نرسیده باشند، هر کشوری 

از آن ها به مقاصد خاص سیاسی استفاده می کند.
با این حال ویدا عمری، یکی از زنان معترض، با ارسال 
نوار تصویری به ۸صبح می گوید: »در حاکمیت طالبان 
با  تنها  طالب  ندارد.  و سیاسی جواز  مدنی  فعالیت های 
نیمی  با  طالب  بلکه  ندارد،  مشکل  دختران  تحصیل 
کردارشان  و  رفتار  در  دارد.  مشکل  جامعه  پیکر  از 
پذیرفتنی  را  طالبان  افغانستان  خانم های  به خصوص 
دیگر،  معترض  حبیبی،  محجوبه  همچنان  نیستند.« 
می گوید: »طالبان گروهی زن ستیز هستند. همه شان به 
از جامعه  ما  پیش می روند. خواست  عقیده  و  فکر  یک 
جهانی و حقوق بشر این است که باید بدانند طالبان همه 

خون خوار، زن ستیز و تروریست هستند.«

دیدگاه نظامیان در مورد این دسته بندی 
گفت وگو  در  پیشین،  نظامیان  از  ضیایی،  عبدالنصیر 
یک  به عنوان  طالبان  که  است  عقیده  این  به  با ۸صبح 
پروژه تا زمانی که قدرت های ایجادگر برای شان سناریو را 
سپرده اند، دوام می آورند. از نظر این نظامی پیشین، پروژه 
طالبان از ایجاد تاکنون طبق برنامه پیش رفته است. به 
گفته او »بازیگران پشت صحنه برای گرم ساختن بازی 
و دوام  کار تا دست یافتن به اهداف استراتژیک، شکی 
تا  هستند  جدید  صفحه  یک  پی  ایجاد  در  که  نیست 
راه  را  جدید  بازی  معتدل،  و  تندرو  شاخه های  نام  زیر 

بیندازند.«
زال زازی، افسر پولیس دولت پیشین، می گوید: »طالب 
خودش یک ایدیولوژی است. بنیاد طالبان بر دروغ استوار 
است. تا امروز برای خودشان و عساکرشان و برای ملت، 
اسالم  پرده  در پشت  و  دروغ  اساس  به یک  برای همه 
پیش رفته اند و امروز عین قصه است. زیادتر مردم اشتباه 
می کنند که این ها را به دو گروه تقسیم می کنند؛ چون 
را  قدرت  تا  کردند  کشتار  کردند،  قتل  که  است  واضح 
به  خاطر همان  قدرت که سال ها  امروز  تصاحب کنند. 
برایش کشت وخون  کردند، می خواهند این قدرت را حفظ 
باعث شده که  کنند. تقسیم قدرت بین کالن های شان 
اختالف های شدید در بین شان بیاید که این باعث شده 

به هم دیگر بی اعتبار شوند.«
دسته بندی  به  نسبت  حالی  در  افغانستان  شهروندان 
و  »خوب«  طالبان  یا  »تندرو«  و  »میانه رو«  به  طالبان 
دست کم  حاکمیت  در  گروه  این  که  معترض اند  »بد« 
اساسی  حقوق  مورد  در  نرمشی  نوع  هیچ  خود  دوساله 
دختران  و  زنان  طالبان  است.  نداده   نشان  شهروندان 
کرده اند.  حذف  جمعی  زنده گی  عرصه های  تمام  از  را 
نهادهای  سایر  و  دانشگاه ها  عالی،  متوسط،  مکتب های 
آموزشی خصوصی به روی زنان مسدود است و آنان از 
جمعی  حوزه  در  حضور  و  محرم  بدون  سفر  کار،  حق 
ممنوع شده اند. از طرف دیگر شهروندان کشور نیز حق 
فعالیت سیاسی و ابراز نظر آزادانه ندارند، آزادی بیان و 
دسترسی به اطالعات آزاد ناممکن شده و شهروندان به 
بهانه های مختلف بازداشت و شکنجه می شوند و به قتل 

می رسند.

نخست  دور  در  طالبان 
به  کشور  در  حاکمیت شان 
جنگ جویان و رهبران القاعده 
دادند.  پناه  افغانستان  در 
حاکمیت دور نخست این گروه، 
 ۱۱ تروریستی  حمله های  از  پس 
و  امریکا  توسط   ،۲۰۰۱ سپتامبر 
ناتو سرنگون شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 
سال ۲۰۰۳ با صدور قطع نامه ای طالبان را در فهرست 
گروه های تروریستی جهان قرار داد. این گروه براساس 
متن توافق امضا شده میان امریکا و طالبان، متعهد شد 
که با گروه هایی مقابله کند که امریکا آن ها را تروریست 
می خواند. تقسیم طالبان به »میانه رو« و »تندرو«، پس 
گسترده  به صورت  سیاسی  محافل  و  رسانه ها  در  آن  از 
تبلیغ شد که این گروه با ایاالت متحده توافق نامه دوحه 
از سلطه این گروه، حلقات سیاسی  را امضا کرد . پیش 
از پذیرش واقعیت های بیست ساله و حقوق بشر  خاص 
و حقوق زنان از سوی طالبان سخن می زدند، اما طالبان 
در مدت ۱۸ ماه خالف تمام آن چه گفته شد، عمل کرده  
و بساط ارزش های حقوق بشری به ویژه حضور زنان را از 

کشور برچیده اند. 
در روزهای پسین، گفته می شود که تنش  میان گروهی 
به  گروه  این  اعضای  از  برخی  است.  گرفته  باال  طالبان 
وزارت  سیاسی  معین  و  داخله  و  دفاع  وزیران  شمول 
خارجه این گروه، نیز در رسانه ها به گونه ای سخن گفته اند 
که نشان دهنده  اختالفات شدید میان اعضای رهبری این 
گروه است. اما ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، هر نوع 
اختالف میان گروهی را رد کرده و گفته است که اطاعت 
از هبت اهلل  آخوندزاده برای تمامی اعضای این گروه واجب 

است.
 در تازه ترین مورد، جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، روز پنج شنبه، ۴ دلو، در یک  نشست خبری 
گفت،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  حاشیه  در 
اختالفات زیادی میان طالبان  وجود دارد که با استفاده 
از آن می شود بر این گروه فشار وارد کرد. به گفته بورل، 
رهبری طالبان به این باور است که دختران حق ندارند 
به عنوان انسان زنده گی کنند و آموزش ببینند. در حالی 
از مقام های طالبان مخالف  او برخی دیگر  به گفته  که 

دیدگاه مال هبت اهلل هستند.
با این حال شماری از شهروندان با این سخنان مسوول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سایر کسانی که طالبان 
را به »میانه رو« و »تندرو« دسته بندی می کنند، واکنش 
نشان داده و می گویند که تقسیم طالبان به این دو دسته 
به  توهین  و  بزرگ  اشتباه  »بد«  و  »خوب«  طالبان  یا 
روزنامه ۸صبح  است.  افغانستان  مردم  جمعی«  »شعور 
افغانستان  که با شماری از شهروندان و سیاست مداران 
صحبت کرده، دریافته است که کاربرد این اصطالح برای 
اکثریت مردم که در یک  سال و هشت ماه گذشته زیر 
سیطره حاکمیت این گروه از تمام حقوق اساسی و بشری 
دلخراش  »حساسیت  برانگیز،  بوده اند،  محروم  خویش 
شهروندان،  این  گفته  به  است.  بوده  تکان دهنده«  و 
طالبان در قبال مسایل حقوق بشری و حقوق زنان،  از 
یک ایدیولوژی پیروی می کنند، اما در برخی از مسایل 
سیاسی اختالف نظر دارند که نباید آن ها را به »میانه رو« 

این گونه می خواهند ثابت کنند که همه  جهان است و 
می گیرد،  صورت  که  کاری  هر  و  نیستند  یک سان 
مقصر همه نیستند و عده ای هستند. در حالی که تمام 
تروریستان و گروه های مذهبی افراطی با یک دید و یک 
تفکر پیش می روند. تنها شیوه کارشان متفاوت است.« 
او تاکید می ورزد: »جهان باالی این گروه میلیون ها دالر 
مصرف کرده و نمی خواهد از آن ساده بگذرد. افغانستان 
را در اختیارشان گذاشته اند و کار خود را با این مسایل و 

گفته ها توجیه می کنند.«
پروانه ابراهیم خیل نجرابی، از دختران  معترض دیگری 
است،  کرده   سپری  طالبان  زندان  در  را  مدتی  که 
به  طالبان  تقسیم  که  می گوید  ۸صبح  با  صحبت  در 
»میانه رو« و »تندرو«، »دروغ و اشتباه بزرگ« برای تاریخ 
و مردم افغانستان است و می خواهند با این ترفند مردم 
را فریب بدهند و برای سفیدنمایی چهره »سیاه« طالبان، 
تالش کنند. این دختر معترض می افزاید: »من در زندان 
از  طالبان بودم و شکنجه و ظلم طالب را دیدم. آن جا 
نفرهایی که خود  بود.  زندان بان  قبیله طالب  و  قوم  هر 
نه  میان شان  در  اما من  و سارنوال می گفتند،  قاضی  را 
میانه روی دیدم و نه هم کسی را که از انسانیت چیزی 

بداند. همه شان تندرو بودند، ظلم و شکنجه می کردند.«
تجربه  به  را  طالبانی  ستم  و  شکنجه   که  خانم  نجرابی 
گرفته، به ۸صبح می گوید: »من که ظلم طالب و چهره 
که  طالبی  که  بگویم  می خواهم  دیدم،  را  طالب  واقعی 
رسانه ظاهر  در  که  طالبی  و  مذاکره می نشیند  میز  در 
می شود، حتا با طالبی که روی سرک است،  خیلی فرق 
دارد؛ اما همه آن ها از یک گروه هستند و تحت فرمان 

یک شخص به نام هبت اهلل کار می کنند.«
او در مورد اختالف های طالبان می گوید: »ما دیدیم که 
ستانکزی ]عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه 
بیان کرد  را در مورد رهبرشان  تند  طالبان[ حرف های 
و پس به شکل غیر مستقیم عذرخواهی کرد. پس از این 
تندرو  و  تروریستی  معلوم می شود که طالب یک گروه 
است و در میان شان میانه رو وجود ندارد. میانه رو گفتن، 
دروغ و اشتباه بزرگ است. دور از اعتماد و اعتبار است. 
اشتباه  باشد،  داشته  اعتماد  این حرف  به  هر کسی که 
بزرگ به کار سیاسی و تاریخ کشور انجام می دهد. طالب 
همان طالب بیست سال قبل است و امروز تفاوت شان 
بیشتر  دروغین  ترفندهای  و  تکنالوژی  با  که  است  این 

بلد شده اند.«

دیدگاه فعاالن مدنی و زنان معترض 
ویدا ساغری، فعال حقوق زن و کنشگر مدنی، در صحبت 
موضوعات  و  اساسات  »در  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با 
بنیادی باهم موافق نظرند، ولی در عمل پاسخ تخطی را 
طالب تندرو با گلوله و زندان می دهد و میانه رو با شالق 

و نصیحت.«
احمداهلل احمدی )مستعار( از فعاالن مدنی است که زیر 
پرچم طالبان زیسته و تجربه های تلخ از نقض گسترده  
۸صبح  با  صحبت  در  او  دارد.  گروه  این  بشری  حقوق 
تندرو، یک  به میانه رو و  می گوید: »دسته بندی طالبان 
اصطالح استخباراتی برای تطهیر طالبان است که بیست 
انفجار  و  انتحار  و  کشته  را  افغانستان  مردم  تمام  سال 

کرده اند.«
افغانستان  زنان  هم یاری  نهاد  مسوول  یفتلی،  گل چره 
مقیم هالند، در صحبت با ۸صبح، طالبان را به دو دسته  

وندان:  شهر
اختالف های درون گروهی؛ 
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اشتباه محاسباتی پوتین 
جبران ناپذیر است

را  کارایی اش  روسیه  ارتش  جنگ، 
از دست داد و رفته رفته این ارتش 
مناطق  از  بعضی  که  بود  اوکراین 

تصرف شده  را دوباره پس گرفت.
 تصویر باال به خوبی نشان می دهد 
که ارتش روسیه در همه عرصه های 
داشته   توجهی  قابل  برتری  نظامی 
نگاه  از  هم  روسیه  ارتش  است. 
نگاه  از  هم  و  نظامی  پرسنل 
تجهیزات و وسایط، دست باالتری 
داشته  اوکراین  ارتش  به  نسبت 
قابل  پیروزی  نتوانسته اند  روس ها  چرا  این که  اما  است؛ 
مالحظه و چشم گیری در میدان نبرد داشته باشند، به 
همان محاسبه اشتباه پوتین بر می گردد. پوتین در برآورد 
اوکراین دچار  ارتش  نظامی، قدرت ملی و روحیه  توان 

غلط فهمی شده بود. 

او احساس می کرد که ارتش اوکراین از درون متالشی 
خواهد شد و زلینسکی، کی یف را ترک کرده فرار خواهد 
کرد؛ اما این تخمین پوتین اشتباه از آب در آمد و ارتش 
مقابل  در  از خاک خودشان  جانانه  و  اوکراین شجاعانه 
حمله روسیه دفاع کردند. اشتباه دیگر پوتین این بود که 
جنرال نظامی روسیه می توانند از مسکو جنگ را مدیریت 
کند. این موضوع نیز سبب شد که نیروهای روسی در 
نباید  اینجا  در  البته  بدهند.  بیشتر  تلفات  نبرد  میدان 
نادیده  و  را دست کم  ناتو  و  کمک های تسلیحاتی غرب 
بگیریم. اگر کمک های ناتو و غرب نبود، به احتمال بسیار 
زیاد معادله در اوکراین متفاوت تر از امروز بود و جنگ 

خیلی زودتر پایان می یافت. 
 

حاال  تا  متحده،  ایاالت  به ویژه  و  ناتو  عضو  کشورهای 
داده  انجام  اوکراین  به  تسلیحاتی  کمک  دالر  بیلیون ها 
)هواپیمای  این کمک  های شامل چرخ بال، درون  است. 
بدون سرنیشین(، توپ خانه، تانک، سالح، مهمات، موشک 

ضد تانک، هواپیما و جلیقه های ضدگلوله می باشد.  
دومین اشتباه محاسباتی پوتین و روسیه در مورد اتحاد و 
ایتالف غرب و اروپا بود. در زمان اداره دونالد ترمپ، رابطه 
ایاالت متحده و اروپا به سردی گراییده بود و بایدن هم 
در ترمیم رابطه با اروپا نتوانسته بود چندان موفق ظاهر 
شود. به طور نمونه، رابطه  ایاالت متحده و فرانسه پس 
از دور زدن فرانسه در فروش زیردریایی های هسته ای به 

بررسی آمارهای جنگ اوکراین شوکه کننده و وحشتناک 
گزارش  در  ملل  سازمان  بشر  حقوق  کمیسیون  است. 
ویژه ای به تاریخ ۱۵ فبروری ۲۰۲۳ ارقام تلفات انسانی 
نیروهای  آمار،  این  براساس  است.  کرده  نشر  را  جنگ 
در حالی که  را کشته اند،  روسی  غیرنظامی  اوکراین ۲۵ 
از  اوکراینی را کشته و بیش  روس ها ۸۰۰6 غیرنظامی 
۱۳۰۰۰ تن را زخمی کرده اند. در این میان ۴۸6 کودک 
نیز کشته شده اند. در صورتی که این مساله تثبیت شود، 
روس ها و ارتش این کشور مرتکب جنایت جنگی شده اند. 
اوکراینی و ۱۳۰ هزار نیروی  تا حاال ۱۳۰ هزار نظامی 

نظامی روسیه نیز کشته و زخمی شده اند. 

در مورد آمار تلفات نظامی اتفاق نظر وجود ندارد. کرملین 
تا حاال حدود ۵۵۰۰ سرباز  آغاز جنگ  از  که  می گوید 
این کشور کشته شده است و در طرف مقابل اوکراینی ها 
ادعا دارند که بیش از ۱۳۴هزار سرباز روسی را کشته و 
یا زخمی کرده اند. بی بی سی واحد مسکو در 9 دسامبر 
۲۰۲۲ تایید کرده بود که حداقل ۱۰ هزار نیروی روسی 
از آغاز جنگ تا آن زمان کشته شده اند. سرویس اطالعات 
تا ۱۰ جنرال  که ۸  است  متحده مدعی  ایاالت  دفاعی 
حالی که  در  شده اند.  کشته  این جنگ  در  روسی  ارشد 
را  روسی  ارشد  جنرال   ۱۳ که  دارند  ادعا  اوکراینی ها 
می تواند  زیادی  اندازه  تا  آمارها  این  هرچند  کشته اند. 
تاکنون  طرف  دو  هر  نظامی  تلفات  اما  باشد،  غلط انداز 

بسیار باال است.  

و  پژوهشی جنگ روسیه  ویژه  یافته های گروه  براساس 
دانشگاه  در  بلفر  بین المللی  مطالعات  مرکز  در  اوکراین 
و  تجهیزات  نظر  از  طرف  دو  کار  این جای  تا  هاروارد، 
شده اند.  متقبل  را  سنگینی  هزینه های  جنگی  وسایط 
مجموعاً روس ها نُه  هزار و ۲۲۴ وسیله نقلیه و تجهیزات 
جنگی خود را از دست داده و در طرف مقابل این رقم 

برای اوکراین دو هزار و ۸۸۷ عراده است. 

این آمار و ارقام به خوبی نشان می دهد که اوکراینی ها 
جنگی  تجهیزات  و  وسایل  بردن  بین  از  و  تخریب  در 
مالی جنگ  افزایش هزینه های  بوده اند.  موفق تر  روسیه 
برای اقتصاد هر دو کشور ویرانگر بوده و اگر جنگ ادامه 
خواهد  جدی  ضربه  را  طرف  دو  هر  اقتصاد  کند،  پیدا 
توانسته  امریکایی  موشک های  لطف  به  اوکراینی ها  زد. 
تانک های روسیه را زمین گیر کنند. کمک های تجهیزاتی 
غرب به اوکراین یک از متغییرهای اصلی این جنگ است 

که تا هنوز اجازه پیروزی به روسیه را نداده است.
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فبروری   ۲۴ تاریخ  به  امروز  از  پیش  سال  یک  درست 
۲۰۲۲ اوکراین مورد حمله تمام عیار روسیه قرار گرفت. 
حاال با گذشت یک سال از این جنگ فرسایشی، هیچ 
روز  هر  و  نمی شود  دیده  آن  پایان  برای  چشم اندازی 
نبرد میان دو طرف در حال شدت گرفتن است. روس ها 
عالقه  ای برای پایان جنگ ندارند و در سمت مقابل، غرب 
و ناتو نیز در هفته های گذشته به کی یف تانک و سایر 
تجهیزات نظامی کمک کردند. این موضوع سبب تشدید 
درگیری شده و امیدها برای پایان جنگ را کاهش خواهد 
داد. جنگ اوکراین در یک سال گذشته سرخط اخبار در 
تمام جهان بود و این جنگ بر تمام  عرصه های سیاسی، 
نظامی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و تکنالوژی 
سایه افکنده است. به قول بسیاری از کارشناسان، جنگ 
اوکراین یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر است که جهان 
معلوم  ابتدا  از همان  است.  و دگرگون کرده  را متحول 
و  داشت  خواهد  ویرانگر  پیامدهای  جنگ  این  که  بود 
کشورهای زیادی زیان خواهد کرد. کمبود انرژی در اروپا 
این جنگ  تبعات  نخستین  از  در جهان،  غله  کمبود  و 
بود. با فرسایشی تر شدن جنگ میان اوکراین و روسیه، 
میلیون ها اوکراینی آواره و مهاجر شدند، شهرها به ویرانه 
مبدل و زیرساخت های انرژی و صنعت اوکراین تخریب 
شد. در سطح بزرگ تر، این جنگ بحث و جدل جدی را 
میان اندیشمندان روابط بین الملل به وجود آورده که نظم 
بین المللی پس از جنگ اوکراین چگونه خواهد بود؟ پس 
از گذشت یک سال از جنگ اوکراین، در این نوشته سعی 
بر آن است تا به تبعات این جنگ بر هر دو طرف و جهان 

را به بررسی بگیرم. 

1. اشتباه محاسباتی
امروزه اطالعات نقش بسیار مهم و اساسی در زنده گی مان 
دارد. دسترسی داشتن به اطالعات دقیق در تصمیم گیری 
دسترسی  اطالعات  به  رهبران  اگر  دارد.  حیاتی  نقش 
طور  اطالعات  از  برداشت شان  یا  باشند  نداشته  درست 
دیگری باشد، دچار محاسبه اشتباه می شوند. در صبح گاه 
۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میالدی، ارتش روسیه با فرمان پوتین 
یورش  اوکراین  به  جنوب  و  از سه جهت شمال، شرق 
بردند. پوتین در آغاز این تصور را داشت که شاید بتواند 
در طی چند هفته کی یف را تصرف کند و جنگ را خاتمه 
بدهد؛ اما وی در این مورد دچار چند خطای استراتژیک 
و محاسباتی شده بود. نخستین اشتباه محاسباتی پوتین 
او  بود.  اوکراین  ارتش  و  روسیه  نظامی  توان  مورد  در 
چنین تصور داشت که می تواند در حمله نظامی برق آسا 
بر  و  را زمین گیر کند  اوکراین  ارتش  از چندین جهت، 
روسیه  ارتش  هرچند  شود.  مسلط  اوکراین  جغرافیای 
در روی کاغذ برتری داشت و در روزهای نخست جنگ 
مناطق زیادی را تصرف کردند، ولی با طوالنی تر شدن 

تمام  با  اوکراین  اما جنگ  بود؛  استرالیا خدشه دار شده 
بدی هایش یک مزیت هم برای غرب داشت و آن این که 
ایتالف تخریب شده ایاالت متحده و اروپا دوباره ترمیم و 
کشورهای غربی به صورت یک دست پشت اوکراین در 

جنگ با روسیه ایستادند. 
 

سومین اشتباه راهبردی پوتین در مورد وابسته گی اروپا 
به انرژی روسیه بود. پوتین تصورش این بود که با بستن 
جریان گاز و انرژی به اروپا، این کشورها را زمین گیر خواهد 
کرد؛ اما حاال که به پایان زمستان نزدیک می شویم، دیده 
می شود که اروپا هم توانسته که با گرانی کنار بیاید و هم 
انرژی روسیه را جایگزین کند. برعکس آن چه که پوتین 
فکر می کرد، غرب و اروپا توانستند تحریم های جدی علیه 
روسیه وضع کنند و اقتصاد این کشور را متاثر بسازند. 
هرچند در مورد تحریم های اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد 
و خیلی ها بر این نظرند که تحریم های غرب تعیین کننده 
نیست؛ ولی با آن هم این تحریم ها اقتصاد روسیه را متاثر 
ساخته است. خط گاز نورد استریم۱ و ۲ برای فعاًل متوقف 
است. این به خودی خود یک ضربه اقتصادی بزرگ به 
روسیه است. هرچند که کشورهای اروپایی مجبور شده  
بازنده  روز  آخر  در  ولی  بخرند،  بیشتر  قیمت  به  انرژی 
اصلی این نبرد اقتصادی روسیه خواهد بود. این اشتباهات 
ژیوپلیتیکی  موقعیت  که  شده  باعث  پوتین  استراتژیک 
نادیده  نیز  را  نکته  این  نباید  اما  شود؛  تضعیف  روسیه 
بوده است  اوکراین موفق  گرفت که روسیه در تضعیف 
را  اوکراین  اقتصادی  زیرساخت های  از  زیادی  و قسمت 
تخریب کرده و این خسارت برای اوکراین جبران ناپذیر 
است. درامد سرانه اوکراین ۳۵ درصد کاهش یافته و ۴۰ 
درصد از زیرساخت های انرژی این کشور یا تخریب شده  

یا هم در کنترل روسیه است. 
این محاسبات اشتباه می تواند تبعات سنگین برای روسیه 
و پوتین داشته باشد. اگر روسیه این جنگ را ببازد، این 
روسیه خواهد  دوباره  فروپاشی  برای  مقدمه ای  شکست 
به  شدن  تجزیه  تجربه  تاریخی  لحاظ  به  روس ها  بود. 
جغرافیاهای کوچک را دارند. در صورتی که پوتین بمیرد 
و یا هم هر اتفاق دیگری بیفتد، وضعیت بهتر نخواهد شد. 
آن زمان یک درگیری درون میان الیگارش های روس بر 

سر تصاحب قدرت شکل خواهد گرفت. 
نیز در مورد  در طرف مقابل، رسانه ها و مفسران غربی 
تاثیر تحریم ها دچار غلط فهمی شده اند. خیلی از مفسران 
غربی تصور داشتند که تحریم های غربی کمرشکن خواهد 
بود و اقتصاد روسیه را زمین گیر خواهد کرد. همان طور 
که در باال تذکر داده شد، پایپ الین نورد استریم متوقف 
است و با آن هم صادرات انرژی روسیه کاهش نیافته و 
پول،  بین المللی  صندوق  داده های  تازه ترین   براساس 
اقتصاد روسیه فقط ۲.۳ درصد کاهش یافته و نرخ تورم 
نیز در این کشور ۵ درصد افزایش یافته است. این ارقام 
غربی  رسانه های  که  است  آن چیزی   از  پایین تر  خیلی 
تبلیغ می کردند. دومین محاسبه اشتباه مفسران غربی 
در مورد تحوالت درونی روسیه و امکان کودتا علیه پوتین 
مخالف  نیروهای  موفقانه  توانسته  پوتین  حاال  تا  بود. 
خودش را در داخل خاموش و سرکوب کند. آن چه در 
مورد نارضایتی های داخلی در روسیه نیز در رسانه های 
غربی نمایش داده می شد، فعاًل خاموش است و سخنی 

در مورد آن شنیده نمی شود. 

2. هزینه های جنگ 
بدیهی است که هیچ جنگی بدون هزینه نیست، اما جنگ 
پیشرفت کرده و سالح مدرن  تکنالوژی  در عصری که 
تولید شده، پرهزینه و خالی از تلفات سنگین نخواهد بود. 

یک ساله گی جنگ اوکراین؛ 

براساس آمار، نیروهای اوکراین 25 غیرنظامی روسی را کشته اند، در حالی که روس ها 8006 غیرنظامی اوکراینی را کشته و بیش از 
13000 تن را زخمی کرده اند. در این میان 486 کودک نیز کشته شده اند. در صورتی که این مساله تثبیت شود، روس ها و ارتش این 

کشور مرتکب جنایت جنگی شده اند. تا حاال 130 هزار نظامی اوکراینی و 130 هزار نیروی نظامی روسیه نیز کشته و زخمی شده اند.

علی سجاد موالیی
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کرده است. منبع )الجزیره(
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500 بیمار به  هر ماه بیش از 
شفاخانه والیتی مراجعه می کنند

پس از بسته شدن 
دروازه مکاتب 
و دانشگاه ها و 
وضع محدودیت بر 
گشت وگذار زنان در 
کشور، خشونت های 
خانواده گی و ازدواج های 
اجباری نیز در سطح 
کشور افزایش یافته 
است. این همه فشار 
بر زنان سبب افزایش 
بیماری های روانی نزد 
آنان شده است. 

8صبح، نیمروز

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی کشور کاماًل برهم خورده است. 
بر  طالبان  قیود  بزرگ،  چالش های  این  کنار  در 
کارکنان  از  زیادی  شمار  و  یافته  افزایش  شهروندان 
زنان  و  دختران  شده اند.  خانه نشین  دولتی  اداره های 
به  خانه  از  بیرون  در  کار  و  تحصیل  آموزش،  از  نیز 
سبب  پیهم  خانه نشینی های  شده اند.  محروم  نحوی 
شده  شهروندان  میان  در  روانی  بیماری های  افزایش 
است. منابع در شفاخانه والیتی زرنج، مرکز نیمروز، از 
افزایش بیماری های روانی در این والیت خبر می دهند 
و می گویند که در جریان یک ماه تا بیش از ۵۰۰ بیمار 
روانی برای درمان به این شفاخانه مراجعه می کنند. به 
سخن آنان، بیشتر افراد مبتال به نارسایی های روانی را 

دختران جوان و زنان شکل می دهند. 
در  طالبان  صحت  اداره  مسووالن  اظهارات  بر اساس 
درمان  برای  روانی  بیمار  ده ها  روزانه  نیمروز،  والیت 
به شفاخانه والیتی این والیت مراجعه می کنند. طبق 
آمار های ارایه شده تنها در ماه جدی امسال ۵۳9 تن 
که بیشتر آنان زن و دختر بوده اند، به شفاخانه والیتی 

کرده  مراجعه  درمانی  مرکز  این  به  مادرش  با  فریبا 
سنی  در  دخترش  که  می گوید  فریبا  مادر  است. 
او،  گفته  به  شود.  دچار  روانی  بیماری  به  که  نیست 
اما  نباید تشویش کند،  فریبا  توصیه کرده که  داکتر 
دختران  روی  به  مکتب  بودن  بسته  و  خانه نشینی 
سبب شده که او به این بیماری مبتال شود. مادر فریبا 
خانه  کنج  در یک  »روزها  می افزاید:  در باره دخترش 
نشسته است. هر چه برایش می گویم، گپ را هم گوش 
ما  فریبای  از دست داده است.  را  نمی کند. کنترلش 
قباًل این قسم نبود. صد گپ اگر به او گفتی، به لبخند 
جواب می داد، اما حاال همراهش گپ زده نمی شود. زود 

باالیش فشار می آید.«
پس از بسته شدن دروازه مکاتب و دانشگاه ها و وضع 
محدودیت بر گشت وگذار زنان در کشور، خشونت های 
خانواده گی و ازدواج های اجباری نیز در سطح کشور 
افزایش یافته است. این همه فشار بر زنان سبب افزایش 

بیماری های روانی نزد آنان شده است. 
برای درمان  از دخترانی است که  صنوبر، یکی دیگر 
به شفاخانه والیتی زرنج مراجعه کرده است. او پس از 
تسلط طالبان طعمه ازدواج اجباری شده و از همین 
رو به بیماری روانی مبتال شده است. از نامزدی صنوبر 
پنج ماه می گذرد، اما به گفته او، خانواده اش او را بدون 
رضایتش نامزد کرده  است. صنوبر ۲۰ ساله می گوید 
که بارها در صحبت با پدرش مخالفتش با این ازدواج 
را بیان کرده، اما بدون درنظرداشت حرف هایش او را 
می کند:  عالوه  کرده اند. صنوبر  نامزد  اجباری  به گونه 
حاال  نمی کرد،  گوش  دختر  گپ  به  کسی  هم  »قباًل 
که طالب آمده، هیچ کسی گوش نمی دهد. نامزدم به 

نیمروز برای درمان مراجعه کرده اند. یکی از داکتران 
این  در  نامش  نخواست  که  نیمروز  والیتی  شفاخانه 
میان  از  گفت،  روزنامه ۸صبح  به  درج شود،  گزارش 
۵۳9 بیماری که در ماه جدی به این شفاخانه مراجعه 
بیماران جدید و ۲9۸ تن  را  آنان  کرده اند، ۲۴۱ تن 
دیگر را افرادی شکل می دهند که برای دومین بار به 
میان  از  کرده اند.  مراجعه  درمان  این شفاخانه جهت 
تن  را مردان و ۱۸۰  آنان  تن  بیمار جدید 6۱   ۲۴۱

دیگر آنان را دختران و زنان شکل می دهند.
فریبا، دختر جوانی است که در جریان یک سال پسین 
بیش از هشت بار به شفاخانه والیتی زرنج مراجعه کرده 
است. افسرده گی و اختالالت روانی هر بار پای او را به 
این مرکز درمانی می کشاند. فریبا به روزنامه ۸صبح 
استفاده  دوام دار  به گونه  دارو ها  از  این که  با  می گوید 
می کند، اما هنوز هم مشکالت روانی او برطرف نشده 
است. این دختران جوان دانش آموز صنف ۱۱ مکتب 
از مسدود شدن درب  گفته خودش، پس  به  و  بوده 
مکاتب به روی دختران، به بیماری روانی مبتال شده 
است. می گوید: »یک سال می شود. این بار نهم است 
که من به شفاخانه می آیم، اما هرچند تالش می کنم 
تا هنوز موثریت استفاده از دوا در من دیده نمی شود.« 

فعالیت یکی از موسسه های مددرسان در پی شکایت 
باشنده گان والیت بامیان به حالت تعلیق درآمده است. 
کم کاری،  آن چه  از  والیت  این  باشنده گان  از  شماری 
و  مراجعان  با  سلیقه ای  رفتارهای  نادرست،  مدیریت 
نبود شفافیت در توزیع کمک ها از سوی موسسه های 
می کنند،  عنوان  بین المللی  و  ملی  محلی،  مددرسان 
شکایت دارند. به گفته آنان، فعالیت یکی از موسسه های 
اهالی  شکایت های  پی  در  »آسو«  نام  زیر  مددرسان 
ولسوالی سیغان و بزرگان محلی در مرکز این والیت، 
بی طرفانه  رسیده گی  آنان خواستار  است.  تعلیق شده 

سازمان های کمک کننده به این شکایت اند. 
کمک های  که  است  داخلی  مددرسان  موسسه  آسو، 
در  را   )WFP( جهان  غذایی  برنامه  بشردوستانه 
ولسوالی های سیغان، کهمرد، شیبر و مرکز بامیان توزیع 
می کند. دو منبع معتبر از اهالی ولسوالی سیغان بامیان 
به روزنامه ۸صبح می گویند که فعالیت این موسسه روز 
طالبان  محلی  مسووالن  سوی  از  حوت،   ۲ سه شنبه، 

تعلیق شده است. 
منابع توضیح می دهند که باشنده گان ولسوالی  سیغان 
عدم  کم کاری،  از  بامیان  مرکز  در  گذر  نماینده گان  و 
موسسه  این  کارمندان  برخورد سلیقه ای  و  هماهنگی 
سازمان های  به  سرانجام  و  بودند  آمده  ستوه  به 
مددرسان بین المللی از جمله برنامه غذایی جهان، اداره 
ملل  سازمان  بشردوستانه  کمک های  هماهنگ کننده 
اقتصاد  ریاست  و   )UNOCHA( افغانستان  در  متحد 

»برخورد  است:  آمده  این شکایت نامه  ماده چهارم  در 
نامطلوب  و  خشن  بسیار  مستفیدین  با  کارمندان 
با  می باشد. بر مردم فقیر و بیچاره منت می گذارند و 
بوده،  انسانیت  و  ادب  دایره  از  الفاظ رکیک که خارج 
فزیکی  برخورد  شاهد  حتا  می شود؛  برخورد  مردم  با 
کارمندان آسو هنگام توزیع کمک با مرجعه کننده گان 

نیز بوده ایم.«
از روند توزیع کمک های  نیز  بامیان  باشنده گان مرکز 
رضایت  مددرسان  موسسه های  سوی  از  بشردوستانه 
باشنده گان  از  یکی  مستعار(  )نام  صفدر علی  ندارند. 
مرکز بامیان، به روزنامه ۸صبح می گوید: »به طور مثال 
اگر موسسه بخواهد ۱۰۰ یا ۲۰۰ کارت کمک توزیع 
کند، مسوول موسسه برای هماهنگی نزد والی یا رییس 
اقتصاد طالبان می رود تا اجازه توزیع بگیرد. به صراحت 
می گویم که از این شمار کارت ها حداقل ۲۰ کارت را 
والی به دوستان و نزدیکان خود اختصاص می دهد و 
۲۰ کارت دیگر را رییس اقتصاد و این روند ادامه پیدا 

می کند.« 
خالصه  آسو  موسسه  به  تنها  صفدر علی،  نارضایتی 
کمک های  که  ابرار  موسسه  او،  گفته  به  نمی شود. 
پناهنده گان  امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیشنری 
موسسه های  سایر  و  می کند  توزیع  را    )UNHCR(
او،  به سخن  دارند.  مشابهی  کارشیوه  نیز  کمک رسان 
خانواده های  از  اندکی  شمار  مساعدتی  برنامه های 

نیازمند و فقیر را پوشش می دهند.
یک نماینده گذر در شهر بامیان که نخواست نامش در 
این گزارش درج شود، به روزنامه ۸صبح گفت که افزون 

این  در  مددرسان  موسسه های  دیگر  آسو،  موسسه  بر 
نیز به دلیل کم کاری و ضعف مدیریتی روزانه  والیت 
ده ها باشنده بامیان را به بهانه دریافت کمک سرگردان 
می کنند. این نماینده گذر می افزاید که شماری از این 
با  هماهنگی  بدون  آسو  موسسه  جمله  از  موسسه ها 
نماینده گان گذر خودسرانه به ناحیه های شهر می روند 

و سروی می کنند. 
سیغانی،  فرزان  عبدالصبور  که  است  حالی  در  این 
که  می گوید  نیز  بامیان،  در  طالبان  والی  سخنگوی 
باشنده گان  شکایت های  پی  در  آسو  موسسه  فعالیت 
بامیان،  مرکز  در  گذر  نماینده گان  و  سیغان  ولسوالی 
به  رسیده گی  روند  او،  گفته  به  است.  شده  تعلیق 
شکایت ها به مسووالن برنامه غذایی جهان )WFP(  در 

بامیان راجع شده است.
با این حال، عبدالجلیل امینی، مسوول موسسه آسو در 
بامیان، درباره تعلیق فعالیت این موسسه جزییات نداد، 
اکتبر سال گذشته  ماه  در  که  اما گفت: »کمک هایی 
جهان  غذایی  برنامه  از سوی  تاخیر  دلیل  به  میالدی 
از ولسوالی سیغان برگشتانده شده بود، در ماه جنوری 
۲۰۲۳ دوباره  برای ۱۸۰ خانواده در این ولسوالی توزیع 

شده است.« 
باشنده گان  نیز  این  از  پیش  که  است  یادآوری  قابل 
بامیان از کم کاری، رفتار سلیقه ای و کیفیت پایین مواد 
کمکی موسسه های مددرسان و دخالت مسووالن محلی 
طالبان در روند توزیع این کمک ها، شاکی بوده اند، اما 
تاکنون هیچ نهادی به این شکایت  ها رسیده گی نکرده 

است.

طالبان شکایت کرده اند.
این دو سازمان بشردوستانه بین المللی تاکنون درباره 
شکایت باشنده گان باشنده گان بامیان از موسسه آسو 
چیزی نگفته  اند. یکی از منابع، نسخه ای از شکایت نامه 
والیت  این  سیغان  ولسوالی  باشنده گان  ماده ای  پنج 
این  در  است.  داده  قرار  ۸صبح  روزنامه  اختیار  در  را 
شکایت نامه شوراهای محلی دست کم نُه گذر نیز مهر 
ولسوالی  باشنده گان  شکایت نامه  در  کرده اند.  امضا  و 
سیغان آمده است که در ماه اکتبر سال گذشته میالدی 
سازمان  بشردوستانه  کمک  های  بسته   ۵۰۰ حدود 
جهانی غذا در پی کم کاری و سوء مدیریت موسسه آسو 

برگشت خورده و به نیازمندان توزیع نشده  است.
بر بنیاد شکایت نامه، عالوه بر این، در جریان ماه اکتبر 
سال گذشته میالدی یک سروی از سوی این موسسه 
برای شناسایی افراد و خانواده های فقیر و نیازمند در 
ولسوالی سیغان انجام شد که باشنده گان این ولسوالی 
آن بررسی را غیرعادالنه توصیف کرده اند؛ زیرا به گفته 
آنان، سروی کننده گان موسسه آسو روستاهای دورافتاده 

ولسوالی سیغان را پوشش نداده  اند.

فعالیت یک موسسه در بامیان تعلیق شد

خاطری که مال بود و با طالبان رابطه خوبی داشت، 
پدرم مرا به او داد. اصاًل هیچ رضایتی نداشتم و از بس 
که به دل خود کشیدم، حاال افسرده گی پیدا کرده ام.« 
محدودیت های طالبان بر آموزش، تحصیل و کار زنان 
و همچنان محدودیت بر رفتن به حمام های عمومی، 
پارک های تفریحی و غیره، دختران و زنان زیادی را 
این  اما  زن  حقوق  فعاالن  است.  داده  قرار  فشار  زیر 
وضعیت را نگران کننده توصیف می کنند و می گویند 
که زنان در والیت های مختلف کشور شرایط دشواری 

را سپری می کنند.
در والیت  فعال حقوق زن  )نام مستعار(  شیما عرب 
نگران کننده  را  والیت  این  در  زنان  وضعیت  نیمروز، 
مرجعی  هیچ  که  می دهد  توضیح  و  می کند  عنوان 
یا  و  از خشونت ها  رهایی  برای  زنان  که  ندارد  وجود 
فعال حقوق  این  کنند.  مراجعه  آن  به  درج شکایت، 
زن می گوید که زنان زیادی پس از لت وکوب شدید، 
اصابت مرمی و حتا در مواردی پس از سوزانده شدن با 
آتش، به شفاخانه والیتی زرنج آورده شده اند، اما بدون 
رسیده گی به این پرونده ها از شفاخانه مرخص شده اند. 
این فعال حقوق زن اضافه می کند: »طالبان ریاست 
بروند،  زنان  اگر  به محاکم هم  بسته اند.  را  زنان  امور 
برای بار اول و دوم اجازه داده نمی شوند و اگر بتوانند 
به محکمه راه پیدا کنند، از سوی شخص قاضی تهدید 
می شوند و برای شان گفته می شود که عفت و عزت 
خود را حفظ کنید که در فرهنگ افغان ها و مسلمانان 
چنین چیزی وجود ندارد.« این فعال حقوق زن عالوه 
می کند که خشونت  ها روزانه علیه زنان در این والیت 

در حال افزایش است.

8صبح، بامیان

کم کاری در توزیع کمک های بشردوستانه؛ 

آسو، موسسه مددرسان داخلی است که کمک های بشردوستانه برنامه غذایی جهان )WFP( را در ولسوالی های سیغان، کهمرد، شیبر و مرکز بامیان توزیع می کند. دو منبع معتبر از اهالی 
ولسوالی سیغان بامیان به روزنامه 8صبح می گویند که فعالیت این موسسه روز سه شنبه، 2 حوت، از سوی مسووالن محلی طالبان تعلیق شده است.

افزایش بیماری های روانی در نیمروز؛
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فدرالیسم ظرفی برای تطبیق دموکراسی است. توزیع افقی قدرت و دادن صالحیت های تصمیم گیری و اداری به ایالت ها، حرکتی دموکراتیک است. از 
همین  رو بیشتر دولت های فدرال صاحب نظام های دموکراتیک اند و در شمار کشورهای بزرگی که در آن ها دموکراسی تا سرحد پخته گی نهادینه شده 

است، 28 کشور از نظام فدرالی برخوردار ند.

فدرالیسم در جهان امروز )3(

عمومی )popular electoral laws( صورت می گیرد. 
بعضی نظام های فدرالی دارای تنها دو حزب سیاسی اند؛ 
عده ای دیگر احزاب سیاسی متعدد دارند. بعضی نظام های 
فدرالی، باثبات و هم ساز و متحدند، عده ای دیگر بی ثبات 
و متفرق و درگیر منازعات اند. همه عوامل فوق بر شیوه 
کار و موفقیت نظام های فدرالی در عمل اثر وارد می کنند. 
بدین علت، مدل یا نظام خاص فدرالی که در همه اوضاع 
و احوال مناسب و مطلوب پنداشته شود، وجود ندارد. با 
این حال، فدرالیسم دارای ویژه گی هایی است که آن را از 

نظام های دیگر متمایز می سازند.

ب( ویژه گی های فدرالیسم
به رغم تفاوت هایی که در باال به آن ها اشاره شد، نظام 
فدرالی برخوردار از خصوصیات ویژه ای است که این نظام 
را از سایر انواع نظام های حکومت داری تمایز می بخشند. 
پنداشته  ویژه گی هایی  ذیل  مشخصات  عموم،  به طور 
فدرالی  خاصیت  را  سیاسی  نظام  یک  که  می شوند 

می بخشند:
سطح  دو  حداقل  صاحب  فدرالی  نظام های   .۱
حکومت داری اند. یک( سطح حکومت داری  که مسوولیت 
نماینده گی خارجی و وظیفه اداره امور عمومی سرتاسر 
حکومت داری  ای  سطح  دو(  و  دارد،  برعهده  را  کشور 
و  بوده  فدرالی  نظام  عضو  واحدهای  امور  مجری  که 
در  )که  ملی  اساسی  قانون  تجویزات  چهارچوب  در 
اداره  از صالحیت  دارد(  اعتبار  مشموله  واحدهای  همه 
عضو  واحدهای  برخوردارند.  ایالتی  رفاه  تامین  و  امور 
نام های  به  مختلف  فدرالی  نظام های  در  فدرالی  نظام 
متفاوت یاد می شوند. ما در این سلسله مقاالت، آن ها را 
»واحدهای فدرالی« و یا به طور مختصر »واحدهای عضو« 

یاد می کنیم.
۲. تقسیم قدرت و اجرائات امور اداری در نظام فدرالی 
بر بنای قانون اساسی مشترک و مدونی صورت می گیرد 
که حکومت مرکزی یا فدرال صالحیت تعدیل یک جانبه 
را  فدرالی  واحدهای  که  مهمی  تعدیالت  ندارد.  را  آن  
متاثر می سازند، به توافق مشترک این واحدها و حکومت 
و  مرکزی  حکومت  دیگر،  بیان  به  مشروط اند.  مرکزی 
واحدهای فدرالی نمی توانند به طور یک جانبه به تعدیل 

قانون اساسی فدرالی اقدام کنند.
۳. قانون اساسی فدرالی صالحیت های تقنینی، از جمله 
صالحیت وضع مالیات را به طور مشخص و رسمی بین 
این طریق  از  و  دو سطح حکومت داری تقسیم می کند 
میزانی از خودارادیت، خودگردانی یا خودمختاری واقعی 
واحدهای فدرالی را تضمین می نماید. معذالک، تعریف و 
تعیین حدود صالحیت های سطوح دوگانه حکومت داری 
زیادی  تفاوت های  هم  از  فدرالی  مختلف  نظام های  در 
داشته و بسته گی به اجماعی دارد که در زمان تاسیس و 
یا انتقال به نظام فدرالی، بین واحدهای فدرالی امکان پذیر 
پنداشته می شود. میزان و حدود صالحیت های مرکزی و 
ایالتی می توانند همگام با رشد و تکامل نظام فدرالی در 

حال تغییر باشند. 
۴. همه نظام  های فدرالی جهان دارای نهادها و ترتیبات 
خاصی اند که وظیفه نماینده گی از واحدهای فدرالی در 
نهادهای مرکزی را برعهده دارند. این ترتیبات و نهادهای 
را در  اراده واحدهای فدرالی  و  انعکاس نظریات  خاص، 
تصامیم و اجرائات حکومت مرکزی امکان پذیر می سازند. 
نماینده گی ایالتی در قدرت مرکزی غالباً از طریق ایجاد 

می توان گفت که هرچند تعداد زیادی از متخصصان امور 
سیاسی، اسپانیا و افریقای جنوبی را در شمار نظام های 
از  زیادی  تعداد  اما  فدرالی جهان دسته بندی می کنند، 
از کاربرد عنوان فدرالیسم در  این دو کشور  شهروندان 
در  فدرالیسم  زیرا   می ورزند،  احتراز  خود  کشور  مورد 
ذهن برخی از مردم اسپانیا خدشه دار شدن وحدت ملی 
را تداعی می کند و برخی از شهروندان افریقای جنوبی 
مفهوم  فدرالیسم را به رژیم آپارتایت منتسب می پندارند. 
زمان  در  اندونیزیا  سیاست مداران  و  مردم  همچنان، 
کسب آزادی از  هالند، کاربرد عنوان  فدرالیسم را برای 
اندونیزیا« بسنده  به »جمهوریت  کشورشان رد کرده و 
شدن  فدرالی  سوی   به  اندونیزیا  هرچند  امروز  شدند. 
بیشتر در حرکت است، به نظر نمی رسد که استفاده از 

عنوان  فدرالیسم در آن کشور عادی شود.

تفویض  بر  مبتنی  حکومت داری  و  فدرالیسم  ج( 
صالحیت به حکومت های محلی

نظام های سیاسی جهان  باید متذکر شد که  این جا  در 
مرکزی  واحد  نظام  کنفدراسیونی،  نظام  نوع اند:  سه  به 
حکومت  کنفدراسیونی،  نظام های  در  فدرالی.  نظام   و 
در  شامل  واحدهای  توسط  که  است  نهادی  مرکزی 
کنفدراسیون به  وجود آورده می شود. در نظام های واحد 
مرکزی، حکومت های منطقه ای یعنی والیات، مولود اراده 
و تصمیم حکومت مرکزی بوده و از خود صالحیت های 
از سطوح  مستقل ندارند. در نظام های فدرالی، هر یک 
مستقل  موجودیت  از  ایاالت(  و  )فدرال  حکومت داری 
قانونی برخوردار بوده و در عده ای از امور، با هم شریک 
حکومت های  موارد،  از  برخی  در  معذالک،  همکارند.  و 
واحد مرکزی نسبت به بعضی از نظام های فدرالی دارای 

ویژه گی های عدم مرکزیت بیشتر می باشند.
قدیمی ترین نظام های فدرالی جهان، یعنی ایاالت متحده 
تبارز  کنفدراسیون  به شکل  نخست  وهله  در  و سویس، 
اثبات  به  کشورها  این  تجربه  زمان،  گذشت  با  کردند. 
رساند که نظام کنفدراسیونی بی دوام و در عمل ضعیف 
و بی ثبات است. در ارتباط با موجودیت کنفدراسیون در 
که  اروپا،  اتحادیه  ندارد.  وجود  نظر  توافق  کنونی  عصر 
سیاسی  تشکیل  می گیرد،  بر  در  را  اروپایی  کشور   ۲۷
و  فدرالی  خصوصیات  دارای  همزمان  که  است  ویژه ای 
کنفدراسیونی است. تشکیالت سیاسی کشور بنولوکس 
را   )Caribbean Community( کاریکام  سازمان  و 
امارات  برد.  نام  محدود«  »کنفدراسیون های  می توان 
به حیث  بین المللی  مجامع  در  را  خود  عربی  متحده 
فدراسیون معرفی می کند، در حالی که در عمل دارای 

مشخصات عدیده کنفدراسیونی است.
اکثر ممالک جهان امروز، دارای نظام های سیاسی واحد 
مرکزی اند. غالب این کشورها دارای ساختارهای اجرایی 
منطقه ای/انتسابی بوده و حکام و ماموران منطقه ای آن ها 
غیرانتخابی، یعنی ماموران حکومت مرکزی اند. در سایر 
موارد، نظام های واحد مرکزی دارای واحد های محلی اند 
حکومات  توسط  و  شده  یاد  والیات  نام  به  اکثراً  که 
انتخابی اداره می شوند. این حکومت های انتخابی والیتی 
و  قدرت  ولی  متعددند،  و  اساسی  مسوولیت های  دارای 
قوای  از  یا  و  مرکزی  حکومت  از  آن ها  صالحیت های 
حکومت  موارد،  این  در  می کند.  نشات  مرکزی  تقنینه 
مرکزی و یا قوای تقنینه مرکزی این صالحیت را دارد که 
در شرایط خاص و در صورت لزوم دید، قدرت و صالحیت 
واحدهای ایالتی را فسخ کرده و به خود اختصاص دهد. 
از آن جایی که چنین عقب روی در صالحیت ها محتماًل 
مرکزی  نهادهای  برای  سیاسی  نگاه  از  یا  و  ناممکن 
مرکزی  واحد  نظام های  غالب  می شود،  تمام  پرهزینه 
نتیجه،  در  می ورزند.  احتراز  صالحیت ها  این  سلب  از 
نظام های  با  عمل  در  مرکزی  واحد  نظام های  از  برخی 
این  حقیقت  می کنند.  پیدا  بسیار  شباهت های  فدرالی 
امروز  نظام های واحد مرکزی جهان  از  است که بعضی 
خود  منطقه ای  واحدهای  به  را  بسیاری  صالحیت های 
تفویض نموده و از این نگاه نسبت به نظام های فدرالی )از 
لحاظ انقسام قدرت( فدرالی تر به نظر می رسند. معذالک، 
معموالً  فدرالی  نظام های  استثنائات،  چنین  وجود  با 
نسبت به نظام های واحد مرکزی از عدم مرکزیت بیشتر 

برخوردارند.

ادامه دارد...

در جهان امروز نظام های گوناگون رایج است و ۲۸ کشور 
که ۴۰ درصد نفوس جهان در آن ها زنده گی می کنند، 
صاحب نظام های فدرالی یا شبه فدرالی می باشند. منظور 
و  اداری  سیستم  که  است  نظام هایی  شبه فدرالی  از  ما 
رسماً  ولی  دارد،  مطابقت  فدرالی  اصول  با  سیاسی شان 
دولت های فدرال خوانده نمی شوند و یا عنوان فدرالی را 
اختیار کرده اند، ولی در نیمه راه تطبیق اصول فدرالی اند.

توزیع  است.  دموکراسی  تطبیق  برای  ظرفی  فدرالیسم 
افقی قدرت و دادن صالحیت های تصمیم گیری و اداری 
به ایالت ها، حرکتی دموکراتیک است. از همین  رو بیشتر 
دولت های فدرال صاحب نظام های دموکراتیک اند و در 
شمار کشورهای بزرگی که در آن ها دموکراسی تا سرحد 
پخته گی نهادینه شده است، ۲۸ کشور از نظام فدرالی 
برخوردار ند. البته در سطح جهان دولت هایی نیز هستند 
که در ظاهر دم از فدرالی بودن می زنند، ولی به دلیل 
ضعف نهادهای دموکراتیک، در عمل چیزی جز نام فدرال 
یا  انحصار یک  ندارند و قدرت به شکل بسیار شدید در 
چند ایالت بوده و باقی مناطق و ایالت ها در محرومیت 
سیاسی-اقتصادی به  سر می برند. با این  حال، در جهان 
و  دارند  فدرال وجود  نظام  موفق  بسیار  الگوهای  امروز، 
اتحادیه  چون  منطقه ای  اتحادیه های  و  کنفدراسیون ها 

اروپا نیز از اصول و قواعد فدرالیستی بهره می گیرند.
تعریف شده  پیش  از  و  محدود  چوکات  فدرالیسم 
انعطاف ناپذیر نیست، بلکه طیف های گوناگون دولت هایی 
توزیع  و  مرکزیت  عدم  ایده  با  که  می گیرد  بر  در  را 
اداره  محلی  ادارات  و  مرکزی  دولت  بین  صالحیت ها 

می شوند. از این  رو نظام های فدرالی انواع مختلف دارد. 

الف( انواع نظام های فدرالی
نظام های فدرالی از نگاه ساختارهای اجتماعی-اقتصادی 
و نهادهای حاکم، تفاوت های قابل مالحظه دارند. ممالک 
کوچک و بزرگ، کشورهای غنی و فقیر، ممالک دارای 
نفوس یک دست و  کشورهایی که ساکنان آن ها از نظر 
فرهنگی، باورها و نژاد بسیار متنوع اند، همه را می توان 
این نظام های  از  در جمع دولت های فدرال دید. برخی 
فدرالی سابقه دموکراتیک طوالنی دارند. عده ای دیگر تازه 
به مسیر دموکراسی قدم گذاشته و دارای تاریخ سیاسی 
متالطم و پر جنجال اند. این تنوع ممالک فدرالی در سطح 
جهان نشان می دهد که تطبیق موفقانه فدرالیسم نیازمند 
شرایط  و  اوضاع  در  بلکه  نبوده،  خاص  سیاسی  اوضاع 

متنوع امکان پذیر است. 
باهم  مختلف  فدرالی  نظام های  تشکیالت  و  نهادها 
تفاوت های قابل مالحظه ای دارند. تعداد واحد های شامل 
ایاالت( نیز از یک کشور تا  در نظام فدرالی )والیات یا 
فدرالی  نظام  مثال،  سبیل  بر  دارد.  تفاوت  دیگر  کشور 
سینت کیتس و نویس )کشوری مستقل در بحر اتالنتیک 
که از دو جزیره تشکیل شده و نفوس آن ۵۵ هزار تن 
است( متشکل از دو واحد فدرالی است. در سوی دیگر، 
نظام فدرالی روسیه که از نگاه قلمرو بزرگ ترین کشور 
جهان است، به هشتاد و شش واحد فدرالی تقسیم شده 
است. بعضی از نظام های فدرالی خاصیت به شدت مرکزی 
داشته و قدرت سیاسی در حکومت مرکزی متمرکز شده 
به طور  را  سیاسی  قدرت  آن ها  از  دیگری  تعداد  است.۱ 
وسیع غیرمرکزی ساخته و تعداد زیادی از صالحیت های 
داده اند.  انتقال  فدرالی  واحدهای  به  را  تقنینی  و  اداری 
و  مرکزی  حکومت  بین  صالحیت  و  قدرت  تقسیم 
واحدهای فدرالی در بعضی از فدراسیون ها به طور دقیق 
سایر  در  که  حالی  در  است؛  شده  تشخیص  و  تعریف 
بین  و صالحیت حکومت داری  قدرت  فدرالی  نظام های 
و  همزمان  به طور  فدرالی  واحدهای  و  مرکزی  حکومت 
فدرالی  نظام های  از  بعضی  می شود.  تنظیم  متداخل 
شکل پارلمانی داشته و نخست وزیر در راس آن ها قرار 
دارد؛ عده ای دیگر بر نظام ریاستی اتکا داشته و دارای 
و سنایند.  نماینده گان  از مجلس  متشکل  تقنینی  نهاد 
نام  به  مقاالت  سلسله  این  در  )که  فدرالی  واحد های 
بعضی  در  می شوند(  یاد  فدرالی  مشموله  واحدهای 
با  متناسب  نماینده گی  اصل  بر بنای  فدرالی  کشورهای 
قدرت  در   )proportional representation( نفوس 
شرکت  آن ها  از  دیگر  برخی  در  و  می شوند؛  شریک 
انتخاباتی  قوانین  بر اساس  قدرت  در  فدرالی  واحدهای 

 Union( حکومت مرکزی را به نام حکومت فدرال یاد می کنند، سایر کشورها از کاربرد واژه حکومت فدرال احتراز می ورزند. قانون اساسی و مردم هند حکومت مرکزی آن کشور را حکومت یونین )۱. در حالی که بعضی از ممالک جهان )مثاًل ایاالت متحده امریکا
government( یاد می کنند. در اسپانیا حکومت مرکزی به نام دوات )State( یاد می شـود. افریقای جنوبی برای اشاره به حکومت مرکزی از واژه حکومت ملی )National government( استفــاده می کند. در استرالیا حکومت مرکزی به نام حکوت 

مشترک المنافع )Commonwealth government(  یاد می شود. ما در این مقاالت واژه های حکومت مرکزی و حکومت فدرال را به صورت مترادف استفاده می کنیم.

نماینده گان  را  آن  اعضای  که  می آید  به  عمل  سنایی 
واحدهای فدرالی تشکیل می دهند. در بسا موارد، تعداد 
نماینده گان واحدهای کم نفوس در سنا مساوی به تعداد 
نماینده گان واحدهای پرنفوس تعیین می شود تا از ظهور 
گردد.  جلوگیری  می شود،  یاد  اکثریت  استبداد  آن چه 
مثاًل در سنای ایاالت متحده، هر یک از ۵۰ ایالت، بدون 

درنظرداشت تعداد نفوس آن ها، دارای دو کرسی است.
و  مرکزی  قدرت  بین  اختالف  مورد  قضایای  حل   .۵
طریق  از  فدرالی،  نظام های  در  ایالتی  حکومت های 
صورت  عمومی  ریفراندم  یا  و  قضاییه  قوای  حکمیت 

می گیرد.
و  پروسه ها  سلسله  دارای  فدرالی  نظام های  همه   .6
نهادهایی اند که روابط میان قدرت مرکزی و واحدهای 
و  تسهیل  اساسی  قانون  تجویز  بر اساس  را  فدرالی 
و  اجرائات  انسجام  و  هماهنگی  امر  و  کرده  تنظیم 
سیاست گذاری های مرکز و ایاالت را امکان پذیر می سازند. 
در  فدرالی  نظام  اصلی  جوهر  که  سپرد  خاطر  به  باید 
وجود دو سطح حکومت داری نهفته است که از استقالل 
برخوردارند.  اساسی(  قانون  در  )مندرج  واقعی  و  صریح 
در نظام فدرالی، حکومت مرکزی و حکومت های فدرالی، 
هریک، در برابر موکالن خود پاسخگو و مسوول پنداشته 

می شوند.
از  را  خاصی  فدرالی  نظام  که  اختصاصی  خصوصیات 
عوامل  بازتاب  می سازد،  متمایز  فدرالی  نظام های  سایر 
واحدهایی  سیاسی  و  تاریخی  بنیادی،  تجربه های  و 
است که در نظام فدرالی تجمع می کنند. در شمار این 
عوامل و تجربه ها می توان از سنن تاسیس و میزان و نوع 
برد.  نام  آن اند،  پی  در  فدرالی  واحدهای  که  استقاللی 
به  واقعی عموماً  فدرالی  نظام  این است که  قدر مسلم 
وجود دموکراسی و حکومت قانون نیاز دارد؛ زیرا تجربه 
نشان داده است که نظام های غیردموکراتیک، چه فدرالی 
و چه غیر آن، عالقه مند یا قادر به تامین خودمختاری 
واحد های فدرالی نبوده و عموماً با مفکوره تقسیم قدرت 

میانه خوبی ندارند.
باید یادآور شد که نمادها و خصوصیات فدرالی در همه 
یک دست  و  یک سان  به طور  جهان  فدرالی  کشورهای 
به  رغم  فدرالی،  ممالک  از  بعضی  نمی شوند.  مراعت 
انتخاب عنوان فدرالی، طرز اداره شدیداً مرکزی داشته 
است.   ضعیف  و  کم رنگ  آن ها  فدرالی  خصوصیات  و 
اصول  به  پابندی  وجود  با  نظام ها،  این  از  دیگر  برخی 
تمرکز  باعث  که  مقرراتی اند  و  نورم ها  دارای  فدرالیسم، 
قدرت می شوند. این نورم ها و مقررات به حکومت مرکزی 
شرایط خاص،  در  و  لزوم  در صورت  تا  می دهند  اجازه 
قدرت و صالحیت های واحدهای  فدرالی را محدود سازد. 
این سوال که آیا وجود چنین جنبه های محدودکننده و 
تمرکزگرا ماهیت فدرالی نظام های فدرالی را خدشه دار 
می سازد یا خیر، مطلبی است که نمی توان به آن پاسخ 
قطعی داد و باید در روشنی رعایت اصل استقالل فدرالی 
در عمل مورد قضاوت قرار گیرد. پرسش اصلی و عملی 
که باید در ارتباط با این مساله مطرح کرد، این است که 
آیا کشور مورد نظر بر بنای تقسیم واقعی و صادقانه قدرت 
بین مرکز و ایاالت اداره می شود و یا این که در زیر پوشش 
عنوان فدرالی، مرکزیت و انحصار قدرت، حکم فرما است. 
در نهایت باید گفت که بعضی کشورها به دالیل تاریخی 
و یا حساسیت های سیاسی، از کاربرد کلمه فدرالیسم در 
معرفی نظام سیاسی خود احتراز می ورزند. به گونه مثال 

دکتور محمد داود یارترجمه و تدوین: 
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مردم  اوکراین ۷۰ درصد  در  اما  حمایت می کنند، 
از جنگ حمایت می کنند و ۳۰ درصد دیگر مایل 
به مذاکره هستند. این آمار به خوبی نشان می دهد 
خاک شان  پس گیری  برای  اوکراینی ها  روحیه  که 
بسیار باال است و آن ها مصمم به دفاع از کشورشان 
طرف دار  کمتری  تعداد  مقابل  جناح  در  هستند. 
روسیه بزرگ و تاریخی هستند. به عقیده بسیاری 
مفسران و تحلیل گران مسایل جنگ و صلح، همین 
روحیه باالی مردم اوکراین برای دفاع از خاک شان 
و  آسان  پیروزی  به  نتواند  روسیه  که  شده  سبب 

زودرس دست پیدا کند. 

نتیجه گیری
شاید پوتین فکر نمی کرد که ایاالت متحده پشت 
اوکراین تمام قد ایستاد شود و از این کشور حمایت 
کند. چون الحاق شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ و 
بخشی از خاک گرجستان در سال ۲۰۰9 به پوتین 
این اعتماد به نفس را داده بود تا ایالت های دونباس 
همه  مقابل،  سوی  در  کند.  تصرف  را  الهنسک  و 
بودند که روسیه  باور  این  بر  امریکایی  کارشناسان 
به مانور نظامی اکتفا خواهد کرد. روسیه به دلیل 
این بار  ناتو به شرق داشت،  از گسترش  نگرانی که 
اجازه  تا  اوکراین حمله کرد  به  و  پیش دستی کرد 
تاریخی بخشی  این کشور که به صورت  ندهد که 
از خاک روسیه بوده، به ناتو بپیوندد. این کار روسیه 
نتیجه برعکس داشت و سبب شد که روند الحاق 
فنلند و سویدن نیز به ناتو تسریع شود و اوکراین نیز 
درخواست عضویت به ناتو را بدهد. جنگ اوکراین 
برای مان  مهم  در یک سال گذشته چندین درس 
دارد  وجود  هنوز  تفکر جنگ  این که  نخست  دارد. 
و گاهی امکان استفاده از سالح هسته ای نیز وجود 
باید  که  پیمانه  آن  با  غرب  تحریم های  دوم،  دارد. 
و  اتحادها  سوم،  نیستند.  باشند،  کارساز  شاید  و 
چهارم،  می گیرند.  شکل  جنگ  زمان  در  ایتالف 
غرب هنوز یک دست است و برای دفاع از ارزش های 
ایاالت متحده همچنان  غربی متعهد است. پنجم، 
این که  از  فارغ  می ماند.  باقی  نخست جهان  قدرت 
در میدان جنگ چه رخ می دهد و رخ خواهد داد، 
این کشور رهبری جهان غرب برای سالیان متمادی 
در اختیار خواهد داشت. ششم، چیره گی ریالیست ها 
اوکراین  جنگ  واقع گرا  نظریه پردازان  لیبرال ها.  بر 
 )Real Politek( از سیاست قدرت  را جلوه دیگر 
می دانند و بر انارشیک بودن نظام بین الملل تاکید 

بیشتر می کنند. 
در نهایت پایان جنگ هر چه که باشد بازنده اصلی 
اوکراین خواهد بود. این کشور میدان بازی دو قدرت 
برای  قریب الوقوع  پایان  و  قرار گرفته است  جهانی 

جنگ دیده نمی شود. امریکا و ناتو به اوکراین کمک 
هیچ  به  نمی خواهد  هم  روسیه  و  می کند  نظامی 
حال  در  بکشد.  دست  جنگ  از  فعاًل  برای  قیمتی 
اوکراین  خاک  از  یک پنجم  حدود  روس ها  حاضر، 
مذاکره  میز  پشت  آسانی  به  و  دارند  دست  در  را 
نخواهند نشست؛ اما روسیه بیشتر از امروز تضعیف 
خواهد شد و از لحاظ اقتصادی ضرر بیشتر خواهد 

کرد. 
منابع:

و  آواره  به  می توان  جنگ  این  دیگر  پیامدهای  از 
مهاجر شدن میلیون ها اوکراینی اشاره کرد. تا حاال 
مهاجر  اروپا  سراسر  در  اوکراینی  میلیون  هشت 
شده اند. براساس آمار بخش مهاجرت سازمان ملل، 
از ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ تاکنون، ۱۸ میلیون تن از مرز 
اوکراین خارج شده  و میلیون ها تن دوباره به اوکراین 

برگشته اند. 

نقشه باال نشان می دهد که بیشتر آواره گان داخلی و 
مهاجر از نقاط شرقی، جنوب شرقی و شمال اوکراین 
است. این مناطق به عبارت دیگر خط مقدم نبرد 
شهرهای  است.  بوده  گذشته  سال  یک  جریان  در 
اودیسا، خرسون، ماریپول، دنپیرو، خارکیف و کی یف 

بیشتر آواره گان و مهاجران را داشته  است.
 

3. ضد حمله اوکراین
از ماه اکتوبر به بعد، نیروهای اوکراینی در حمالت 
غافل گیرانه و سریع توانستند که بخش هایی از خاک 
بگیرند.  بودند،  اشغال کرده  را که روس ها  اوکراین 
نیروهای اوکراینی از ماه اکتوبر و نوامبر سال گذشته 
تلفاتی  و  دارند  قرار  تهاجمی  فاز  در  این طرف  به 
طور  به  کرده اند.  وارد  روسی  نیروهای  بر  سنگین 
نمونه، نیروهای اوکراینی در شب سال نو میالدی 
قرار  از ۲۰۰ سرباز روسی را هدف  توانستند بیش 

دهند. 

نشان می دهد که  را  مناطقی  نقاط صورتی روشن 
نیروهای روسی در حال پیشروی هستند. بخش های 
کنترل  روسیه  که  هستند  مناطقی  نقشه  صورتی 
روسیه  که  توضیح  این  با  دارد.  اختیار  در  را  آن ها 
شبه جزیره کریمه را در سال ۲۰۱۴ ضمیمه خاک 
خود کرده بود. نقاط زرد رنگ هم مناطقی را نشان 
را  آن ها  کنترل  دوباره  اوکراین  ارتش  که  می دهد 
به دست گرفته  است. شهر مایلکیف و بخش هایی 
از مناطقی هستند که توسط سربازان  از خارکیف 

اوکراینی دوباره آزاد شده اند. 
در حال حاضر روسیه ۲۵ هزار مایل مربع از خاک 
در  را  کریمه  شبه جزیره  احتساب  بدون  اوکراین، 
جنگ  ویژه  گروه  اطالعات  براساس  دارد.  اختیار 
حاال  تا  اوکراین  ارتش  هاروارد،  دانشگاه  اوکراین 
تصرف شده  خاک  از  درصد   ۵۴ از  بیش  توانسته 
هزار  حدود ۲9  که  بگیرد  واپس  را  روسیه  توسط 

مایل مربع می شود. 

4. افکار عامه 
جنگ  طرف دار  شهروندان  درصد   ۴۱ روسیه  در 
مذاکره  و  گفت وگو  از  دیگر  درصد   ۵9 و  هستند 

۸صبح، کابل: پس از گذشت حدود دو هفته از بازداشت 
معترض،  از دختران  و  زنان  فعال حقوق  نرگس سادات، 
اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بار دیگر  از طالبان 

خواسته تا او را آزاد کنند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، روز جمعه، 
۵ حوت، در توییتی بار دیگر به بازداشت های خودسرانه 

طالبان واکنش نشان داده است.
فعاالن  بازداشت های خودسرانه  پی  »در  است:  نوشته  او  
مدنی، نرگس سادات، زکریا اصولی و اسماعیل مشعل و 
آزادی  برای  درخواست خود  طالبان، من  توسط  دیگران 

فوری و بی قیدوشرط آنان را تکرار می کنم.«
به گفته او، طالبان باید از ایمنی و رفاه بازداشت شده گان 

اطمینان بدهند.
فعال  سادات  نرگس  بازداشت  مورد  در  تاکنون  طالبان 
اسماعیل  و  دانشگاه  استاد  اصولی  زکریا  زنان،  حقوق 

مشعل، استاد دانشگاه، چیزی نگفته اند.
گفتنی است که طالبان زکریا اصولی را سه شنبه شب، ۱۱ 
دلو، نرگس سادات را روز شنبه، ۲۲ دلو و اسماعیل مشعل 
را پنج شنبه، ۱۳ دلو، از کابل بازداشت کردند و تاکنون از 

سرنوشت آنان اطالعی در دست نیست.

کمک های  هماهنگ کننده  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
که  است  گفته  )اوچا(  متحد  ملل  سازمان  بشردوستانه 
افغانستان ۴.6 میلیارد دالر برای کمک های بشردوستانه 

در سال ۲۰۲۳ نیاز دارد.
اوچا روز پنج شنبه، ۵ حوت، با نشر توییتی نگاشته است 
که با این کمک آژانس  های امدادی می توانند به خانواده ها 
در طول فصل کاشت و آماده گی برای مقابله با سیل کمک 

کنند.
در توییت آمده است که در حال حاضر ۲۸.۳ میلیون تن 
یا دو سوم جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه 

نیاز دارند.
این در حالی است که پیش از این نیز این نهاد گفته بود 
که برای ارایه کمک های بشردوستانه غذایی و کشاورزی 
به ۲۱.۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۳، به ۲.۵9 میلیارد دالر 

نیاز است.

نقشه ۲. مناطقی که بیشترین آواره گان را داشته است. 
منبع )پروژه داده های مکان و رویداد درگیری مسلحانه(

نقشه ۳. مناطق مورد مناقشه. منبع )گاردین(

1- https://www.aljazeera.com/news/
longform/2023/2/21/mapping-the-ma-
jor-battles-of-the-ukraine-war 
2- https://www.bbc.com/persian/
world-features-60515173 
3- https://www.bbc.com/news/world-eu-
rope-62002218 
4- https://www.imf.org/en/Countries/
RUS 
5- https://www.ohchr.org/en/press-re-
leases/2023/02/turk-deplores-human-
cost-russias-war-against-ukraine-veri-
fied-civilian 
6- https://foreignpolicy.com/2023/02/23/
russia-war-ukraine-one-year-battlefield-
statistics/ 
7- https://meduza.io/en/
news/2022/12/09/bbc-and-mediazona-
confirm-10-000-russian-soldiers-dead-
in-ukraine 
8- https://english.alarabiya.net/amp/
News/world/2022/05/10/Ukraine-has-
killed-8-to-10-Russian-generals-US-De-
fense-Intelligence-Agency 
9- https://www.grid.news/story/
global/2023/02/09/ukraine-war-in-
data-estimated-number-of-russian-
troops-killed-and-wounded-in-ukraine-
is-approaching-200000/ 
10- Allison, Graham and Kate Davidson 
(2023). Russia – Ukraine War Report 
Card. Belfer Center for Science and 
International Affairs.  
11- https://dtm.iom.int/reports/
ukraine-internal-displacement-re-
port-general-population-sur-
vey-round-10-17-27-octo-
ber-2022?close=true 
12- https://acleddata.com/ukraine-crisis/ 
13- https://www.theguardian.com/
world/2023/feb/18/one-year-after-start-
of-war-what-lies-ahead-for-ukraine 

اشتباه محاسباتی پوتین...
از صفحه 4

بنت خواستار آزادی فوری 
بازداشت شده گان اخیر از 

سوی طالبان شد

اوچا: 
افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر 

برای کمک های بشردوستانه 
در سال ۲0۲۳ نیاز دارد
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آنسو فاتی مصدوم شد
باشگاه بارسلونا اعالم کرده است که آنسو فاتی، بازیکن این تیم، از ناحیه زانوی  چپ دچار مصدومیت شده است.

این باشگاه جمعه شب، ۲۴ فبروری، گفته است که این بازیکن در جریان تمرینات امروز مصدوم شده است.
مدت مصدومیت این بازیکن تاکنون مشخص نشده است.

فاتی در بازی دیشب بارسلونا در برابر منچستریونایتد نیز ۱۵ دقیقه بازی کرد و هیچ  گولی نتوانست به ثمر برساند.
این بازیکن ۲۰ ساله، در تمام رقابت های این فصل ۳۲ بازی انجام داده است.

وی در این باز ی ها ۴ گول برای بارسلونا به ثمر رسانده  و ۳ پاس گول داده است.

8am.media

قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل؛ 
روسیه فوراً از اوکراین بیرون شود

اندی ماری با شکست جیری لهکا به فینال اوپن قطر رسید

زمین لرزه ۶.۸ ریشتری بخش های شرقی تاجیکستان را تکان داد

یک ساله گی جنگ روسیه در اوکراین؛ زلینسکی: 
یک سال گذشته سال »شکست ناپذیری اوکراین« بود

افزایش »حمله های تروریستی« اعتراضات را در پاکستان 
برانگیخته است

نیروهای ترکیه عامل انفجار جاده استقالل استانبول 
را در سوریه کشتند

سازمان اطالعات و امنیت ملی ترکیه »میت« گفته که 
طراح حمله بر جاده استقالل شهر استانبول را در سوریه 

هدف قرار داده  است.
خبرگزاری آناتولی روز جمعه، ۲۴ فبروری، به نقل از میت 
یک  را طی  منجی  خلیل  سازمان  این  که  داده  گزارش 

عملیات نظامی در شمال سوریه کشته  است.
این عملیات دو  روز  پیش، ۲۲ فبروری، در منطقه قامشلی 
شهر حسکه، که تحت کنترل شبه نظامیان کرد سوریه 

قرار دارد، صورت گرفته است.
استقالل  جاده  بر  طراح  حمله  نشرشده،  اطالعات  طبق 
و  کردستان  کارگران  حزب  با  ترکیه  استانبول  شهر 

شبه نظامیان کرد شمال سوریه در ارتباط بوده است.
در ۱۳ نوامبر سال ۲۰۲۲، انفجار قدرت مندی در جاده 
استقالل شهر استانبول ترکیه رخ داد که در نتیجه شش 

تن جان باختند و ۸۱ تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش رسانه های ترکیه، آن حمله توسط احالم البشیر، 

عضو شبه نظامیان کرد شمال سوریه، انجام شده بود.

مناسبت  به  اوکراین،  رییس جمهور  زلینسکی،  والدیمیر 
یک ساله گی حمله روسیه بر کشورش گفته که یک سال 

گذشته »سال شکست ناپذیری اوکراین« بوده است.
سخنرانی  یک  در  فبروری،   ۲۴ جمعه،  روز  زلینسکی 
تلویزیونی با اشاره به ایستاده گی مردم اوکراین گفته است: 

»امسال هر کاری برای پیروزی خواهیم کرد.«
گلوله باران،  تهدیدها،  همه  برابر  در  »ما  است:  افزوده  او 
بمب های خوشه ای، موشک های کروز، هواپیماهای بدون 
سرنشین کامیکاز، تاریکی و سرما ایستاده گی می کنیم. ما 

قوی تر از این هستیم. ما شکست نخوردیم.«
وی همچنان با سربازان اوکراینی در حیاط صومعه صوفیه 

اندی ماری، تنس باز بریتانیایی، در دیدار نیمه نهایی اوپن 
قطر، جیری لهکا از کشور چک را شکست داد و به فینال 

صعود کرد.
دیدار نیمه نهایی میان این دو تنس باز جمعه شب، ۲۴ 

فبروری، برگزار شد.
در این دیدار ماری در سه ست با نتایج 6 بر صفر، ۳ بر 

6 و ۷ بر 6 پیروز شد.
این تنس باز ۳۵ ساله، قرار است  در فینال روز شنبه، 
سال  قهرمان  مدودف،  دانیل  مصاف  به  فبروری،   ۲۵
۲۰۲۱ اوپن امریکا و مرد شماره یک سابق جهان برود.

پیش از این دیدار، مدودف روسی، فلیکس اوگر آلیاسیمه 
کانادایی را با نتیجه 6 بر ۴ و ۷ بر 6 شکست داد.

مرکز زلزله نگاری امریکا گفته است که زمین لرزه ای با 
قدرت 6.۸ ریشتر بخش های شرقی تاجیکستان را تکان 

داده است.
این زمین لرزه بامداد روز پنج شنبه، ۲۳ فبروری، رخ داده 

است.
گفته می شود که این زمین لرزه در مناطق کم  جمعیت 

ساحات مرزی در شرق تاجیکستان رخ داده است.

اندی ماری در حالی به فنیال اوپن قطر رسیده است که 
این اولین فینال سال برای این تنس باز بریتانیایی پس 

از عمل جراحی لگن در سال  ۲۰۱9 است.

در همین حال، تلویزیون دولتی چین به نقل از مرکز 
این  قدرت  که  داده  گزارش  کشور  این  زلزله نگاری 

زمین لرزه ۷.۲ ریشتر بوده است.
براساس معلومات نشر شده، این زمین لرزه در عمق ۱۰ 

کیلومتری زمین رخ داده است.
این رویداد  از  برخاسته  تلفات و خسارت  از رقم  هنوز 

اطالعی در دست نیست.

مطلبی  نشر  با  پالیسی  فارن  مجله  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان  از زمان تسلط طالبان در  نوشته است که 
حمله های  افزایش  شاهد  پاکستان   ،۲۰۲۱ سال  در 
این  در  را  اعتراضات  حمله ها  این  و  بوده  تروریستی 

کشور برانگیخته است.
این  نشر  با  روز جمعه، ۵ حوت،  پالیسی  فارن  مجله 
مطلب نوشته است، حمله ها فراتر از مناطق قبیله ای 
پاکستان گسترش یافته است و این نشان می دهد که 
تحریک طالبان پاکستان که با »همتای افغان« خود 
افغانستان دوباره گروه بندی  از داخل  هم سو هستند، 

شده اند.
به شدت  مناطق  در  که  است  آمده  گزارش  این  در 
از  تازه ای  احساس  تروریسم  افزایش  شده،  نظامی 
پیش گویی را به ارمغان می آورد و ماه گذشته ساکنان 
وزیرستان در واکنش به حمله های اخیر در این منطقه 
برای روزها اعتراض کردند. آن ها از مقام های امنیتی 

اعضای  به  و  کرد  دیدار  این کشور،  پایتخت  در کی یف، 
ارتش اوکراین نشان دولتی اعطا کرد.

جنگ  در  که  سربازانی  بسته گان  به  سپس  زلینسکی 
اعطا  بودند، نشان دولتی  از دست داده  را  جان های شان 

کرد.
پس  روزی  چنین  در  پیش  سال  یک  که  است  گفتنی 
پوتین،  والدیمیر  و کی یف،  میان مسکو  تنش ها  بروز  از 
رییس جمهور روسیه، دستور حمله نظامی به اوکراین را 

صادر کرد.
ویژه«  نظامی   »عملیات  را  اوکراین  به  حمله  پوتین 

می خواند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از رأی گیری، 
قطع نامه ای را تصویب کرد که بربنیاد آن روسیه باید 

خاک اوکراین را فوراً ترک  کند.
آرا،  اکثریت  با  قطع نامه  این  یورونیوز،  گزارش  به 
۱۴۱ رأی مثبت، ۷ رأی منفی و ۲۳ رأی ممتنع روز 

پنج شنبه، ۲۳ فبروری، تصویب شد.
ایران، هند و چین از جمله کشورهایی هستند که به 

این قطع نامه رأی ممتنع دادند.
اعضای سازمان ملل متحد در این قطع نامه بر حفظ 
خروج  خواستار  اوکراین،  ارضی  تمامیت  به  احترام 

سریع و بدون قیدوشرط روسیه از این کشور شدند.

از  که  است  شده  تصویب  حالی  در  قطع نامه  این 
حمله روسیه به اوکراین یک سال می گذرد و مسکو 
حمالتش را بر بخش هایی از این  کشور تشدید کرده 

است.

این ایالت خواستند تا نیروهای امنیتی را برای مقابله 
با خشونت تقویت کنند .

تنش  به  پاکستان  داخل  در  حمالت  که  شده  گفته 
شده  منجر  نیز  افغانستان  طالبان  و  اسالم آباد  میان 

است.
روابط  ابتدا  در  پاکستان  پالیسی،  فارن  گفته  به 
فزاینده  فعالیت  اما  داشت،  طالبان  با  صمیمانه ای 
تحریک طالبان پاکستان این کشور وادار کرد تا نحوه 
قرار  مجدد  ارزیابی  مورد  را  همسایه  با  خود  برخورد 

دهد.
گفتنی است که خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز با نشر 
دفاع  وزیر  آصف،  خواجه  که  است  نگاشته  گزارشی 
برادر،  عبدالغنی  مال  به  کابل  به  سفر  در  پاکستان، 
است  گفته  طالبان،  ریاست الوزرای  اقتصادی  معاون 
نشود،  اقدام  پاکستان  طالبان  تحریک  علیه  اگر  که 

اسالم آباد در داخل افغانستان عملیات خواهد کرد.


