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مال هبت اهلل دستور 
سروی کشت زارهای 

کوکنار  در افغانستان را 
صادر کرد

۸صبح، قندهار: مسووالن مبارزه با مواد مخدر 
مال  که  می گویند  طالبان  داخله  امور  وزارت 
هبت اهلل آخوندزاده، رهبر این گروه، دستور سروی 
کشت زارهای کوکنار در سال جاری در افغانستان 

را صادر کرده است.
و  رییس سروی  عبدالحق مطیع،  را  این مطلب 
داخله  امور  وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  تحلیل 
طالبان، روز یک شنبه، ۷ حوت، در یک نشست 

خبری در قندهار بیان کرده است.
به گفته مطیع، این سروی به گونه فنی و تخصصی 
تا مقدار  انجام خواهد شد  افغانستان  در سراسر 

کوکنار کشت شده در سال جاری معلوم شود.
هدف  به  سروی  این  که  کرده اند  ادعا  طالبان 
هنوز  می شود.  راه اندازی  مخدر  مواد  با  مبارزه 

زمان شروع این سروی معلوم نیست.
ادعای سروی  با طرح  گفته می شود که طالبان 
کشت زارهای کوکنار در افغانستان در صدد جلب 
کمک های جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر 

هستند.
پیش از این، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت 
امور داخله طالبان، خواستار کمک یک میلیارد 

دالری برای مبارزه با مواد مخدر شده است.

آغاز بازرسی های خانه به خانه از سوی طالبان در نیمروز
۸صبح، نمیروز: منابع محلی در نیمروز می گویند که 
بازرسی های خانه به خانه از سوی طالبان در شهر زرنج، 

مرکز این والیت، راه اندازی شده است.
منابع در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که 
طالبان روز یک شنبه، ۷ حوت، با حضور سنگین 

نظامی در شهر زرنج حتا جاده های فرعی را به روی 
رفت وآمد بسته اند.

باشنده گان شهر زرنج می گویند که جنگ جویان 
طالبان بدون هیچ اعتنایی وارد خانه های آنان شده اند.

طالبان هنوز در مورد هدف این بازرسی ها چیزی 
نگفته اند.

بازرسی های خانه به خانه از سوی طالبان هرازگاهی در 
والیت های مختلف افغانستان راه اندازی می شود.

تجربه ای از بغض و حرست؛ 
اپرای »هزار خورشید 

تابان« در سیاتل امریکا 
افتتاح شد

اجماع منطقه ای؛   
رایه برای حل بحران 

افغانستان
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۸صبح، کابل: صدها پناه جوی افغان در پاکستان 
امریکا  برنامه های تخلیه پی ۱ و پی ۲  که شامل  
عدم  و  پاکستان  در  بی سرنوشتی  از  هستند، 

رسیده گی به پرونده های شان شکایت دارند.
صدها معترض شامل این پرونده ها روز یک شنبه، 
۶ حوت، در اسالم آباد،  پایتخت پاکستان، تجمع 

اعتراضی برگزار کردند.
به گفته معترضان، افراد شامل برنامه های پی ۱ و 
پی۲ امریکا بیش از ۱۶ ماه است که در پاکستان 
حضور دارند، اما از شروع این برنامه خبری نیست.

دولت  از  قطع نامه ای  نشر  با  معترضان  این 
پشتیبانی  مرکز  دفتر  به  تا  پاکستان خواسته اند 
و اسکان مجدد پناه جویان امریکا )RSC(، مجوز 

فعالیت در اسالم آباد را صادر کند.
دفتر  که  می خواهند  نیز  بایدن  دولت  از  آنان 
مشکالت  و  کرده  باز  را  پاکستان  در   )RSC(
منتقل  زودتر  هرچه  را  پی ۲  و   پی ۱  دارنده گان 

کند.
به  بازگشت  برای  راهی  که  می گویند  معترضان 
افغانستان ندارند و همزمان با این، در پی مشکل 
در تمدید اقامت در پاکستان با خطر اخراج مواجه 

هستند.
تاخیر  صورت  در  که  می خواهند  همچنان  آنان 
در افتتاح دفتر RSC در پاکستان، وزارت امور 
خارجه امریکا باید به دنبال راه های جایگزین، از 

جمله تعامل با دفتر IOM و نیز ایجاد کمپ های 
موقت در جریان رسیده گی به پرونده ها و نقل و 

انتقاالت باشد.
این معترضان می گویند که پس از تسلط طالبان، 
شمار زیادی از خانواده های آسیب پذیر افغان به 
بی سرنوشتی  در  اکنون  و  کردند  فرار  پاکستان 

بسر  می برند.
به گفته این پناه جویان، آنان با مشکالت اقتصادی 
باید  و   هستند  مواجه  پاکستان  در  اقامت  و 
هرچه زودتر به پرونده های آنان از سوی امریکا 

رسیده گی شود.
گردهمایی،  این  در  اشتراک کننده گان 
رسیده گی  عدم  و  پاکستان  در  وضعیت شان 
»بحران  را  امریکا  سوی  از  پرونده های شان  به 
فاجعه بار انسانی«  و »نقض حقوق بشر در قرن 

بیست ویکم« عنوان کرده اند.
طبق اطالعات برنامه پذیرش پناهنده گان امریکا، 
پرونده های  به  رسیده گی  برای  الزم   زمان  مدت 
پی ۱ و پی ۲ بین ۶ تا ۱۸ ماه است، اما تاکنون 

این برنامه آغاز نشده است.
گفتنی است که پس از تسلط طالبان بر کشور 
برنامه های  شامل  که  افغانستان  شهروند  هزاران 
به  می شوند  متحدانش  و   امریکا  مهاجرتی 
مشکالت  با  اکنون  و  رفته اند  ایران  و  پاکستان 

زیادی مواجه هستند.

اسالم آباد به دفتر رسیده گی به  پرونده های 
پی۱ و پی ۲ مجوز صادر کند

پناه جویان افغان در پاکستان:

سلطه طالبان؛ 
ی که به نام زن و  چ�ت

علیه زن زده شده است
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران روند ثبت نام دانشجویان بدون مدرک 
در دانشگاه های این کشور را متوقف کرده است. مسووالن این وزارت از 

دانشجویان افغانستان ساکن در ایران خواسته اند که به کشور خود بازگردند 
و پس از دریافت پاسپورت و ویزای تحصیلی، دوباره وارد ایران شوند و به 

تحصیالت خود ادامه دهند. بر بنیاد این تصمیم، تنها آن  عده از دانشجویان 
افغانستانی می توانند در آغاز خزان سال ۱۴۰۲ خورشیدی وارد دانشگاه های 

این کشور شوند که پاسپورت و ویزای تحصیلی دارند.

دانشجویان افغان: 
نگرانی ما دوبرابر شده است

منع جذب دانشجویان بدون مدرک در دانشگاه های ایران؛
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بازار گرم تبلیغات دینی در سایه 
حاکمیت طالبان
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کاهش آب های زیرزمینی زنده گی را 
برای پایتخت نشینان دشوار ساخته است

بحران خشک سایل؛



 

خبر واگذاری سفارت افغانستان در تهران به گروه طالبان 
در  افغانستان  شهروندان  از  بسیاری  سرخورده گی  مایه 
ایران  سرمایه گذاری حکومت  کشور شد.  خارج  و  داخل 
باالی گروه طالبان از دیری است که آغاز یافته و تاکنون 
فرماندهان  از  بسیاری  گذشته،  دهه  یک  در  دارد.  ادامه 
ایران  در  افغانستان،  غرب  مناطق  از  ویژه  به  طالبان، 
برای جنگ جویان  طالبان  اقامت داشتند. در عین حال، 
آموزشگاه های نظامی برپا بود و بخشی از عملیات این گروه 
از آن جا برنامه ریزی و در افغانستان اجرا می شد و آنان پس 
از شکست در برابر ارتش حکومت پیشین افغانستان به 

خاک ایران می گریختند و آن جا پنهان می شدند. 
رابطه ایران و طالبان برای بسیاری از مردم دو کشور، به 
ویژه اهالی دانش، فرهنگ و سیاست، پرسش برانگیز بوده 
است. آنان می پرسند که چرا باید با دشمنان مذهب، زبان، 
و مدنیت خود دوستی کرد؟ کسانی ساده ترین  فرهنگ 
مشهور  مقوله  این  در  را  متناقض  عمل کرد  این  پاسخ 
یافته اند که »دشمِن دشمن من، دوست من است.« یعنی 
دشمن  دو  این  دوستی  سبب  امریکا  با  طالبان  دشمنی 
مذهبی و فرهنگی شده، اما این پاسخ، دست کم در شرایط 
کنونی، قناعت بخش نیست؛ زیرا طالبان کنونی با امریکا 
چشم  از  روابط  این  و  دارد  فراوانی  پنهان  و  پیدا  روابط 
شماری  نیست.  مخفی  ایران  پاسداران  سپاه  و  اطالعات 
تا  گروه می داند  این  به  باج دهی  را  ایران  کار  این  دیگر، 
علی رغم روابطی که با امریکا دارد، دست کم از کمک به 
مرزهای شرقی اش خودداری  در  ایران  گروه های مخالف 
کند؛ به ویژه در شرایطی که اوج گرفتن اعتراضات مردمی 
برابر می سازد.  را چند  نظام حاکم  ایران شکننده گی  در 
ایدیولوژیک  اشتراکات  در  را  ریشه اش  دیگر  شماری 
از نوع سنی و  نماینده اسالم سیاسی  می دانند که یکی 
دیگری اسالم سیاسی از نوع شیعی است و پایه کار هر دو 
بر استبداد و نفی اراده مردم است. استدالل این عده به 
این است که حکومت ایران با القاعده، علی رغم تضادهای 
و  توانسته است هم پیمان شود  با تشیع،  عمیق سلفیت 
برای بسیاری از رهبرانش پناهگاه های امن ایجاد کند و 
این به معنای اتحاد همه افراط گریان است، طبق مقوله: 

»آب اگر صد پاره گردد، باز با هم آشنا است.«
بوده  پرتناقض  دیرباز  از  البته  افغانستان  با  ایران  روابط 
است. در سال هایی که افغانستان زیر اشغال اتحاد جماهیر 
شوروی بود، دولت ایران روابط رسمی را با حکومت تحت 
الحمایه شوروی و روابط رسمی را با گروه های مخالف آن 
به پیش می برد. در سال های پس از آن نیز، هر گروهی 
که در افغانستان شکست می خورد در ایران مورد استقبال 
مخالف  گروه های  از  بخشی  نیز  امروزه  می گرفت.  قرار 
طالبان در ایران مستقر شده اند. گویا یک ضلع سیاست 
افغانستان این است که این کشور دارای  ایران در مورد 
دولتی قوی نباشد و جدا از این که چه کسی بر کابل حکم 

براند، مخالفانش امکان تداوم حیات داشته باشند.
هرچه باشد، اقدام اخیر دولت ایران به عنوان نقطه ای سیاه 
در تاریخ دو کشور خواهد ماند و دیوار بی اعتمادی میان 
دو همسایه را بر افراشته تر خواهد کرد. این عمل در داخل 
از  بخشی  و  داشت  خواهد  ناخوشایند  بازتابی  نیز  ایران 
نیروهای سیاسی و فرهنگی را خشمگین تر خواهد ساخت؛ 
مشترکات  ملی،  ارزش های  ایران  حکومت  کار  این  زیرا 
حاکمان  منافع  پای  به  را  فرهنگی  پیوندهای  و  تمدنی 
کنونی ایران قربانی می کند. طالبان اما در نهایت گروهی 
نیست که دوست واقعی کسی باشد و ثابت خواهد شد که 
کمک به یک گروه تروریستی اگر در کوتاه مدت سودمند 
این  بحران های  وسعت  و  حجم  بر  بلندمدت  در  باشد، 
منطقه خواهد افزود و مردمان هر دو کشور رنج فراوانی از 
دست افراطیت و تروریسم خواهند کشید. روزهای سختی 

و تنهایی مردم افغانستان تا ابد نخواهد پایید.

ایران و طالبان؛ 
تقدم سیاست بر فرهنگ 

و مدنیت
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فیلم ساز،  و  کارگردان  سادات،  رویا  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان  در  زنده گی  تجربه  بار  نخستین  برای 
استیژ  به  تابان«  خورشید  »هزار  اپرای  قالب  در  را 

بین المللی برده  است.
با  حسینی  خالد  اثر  تابان«  خورشید  »هزار  اپرای 
کارگردانی رویا سادات، روز شنبه، ۶ حوت،  در استیژ 

اپرای سیاتل امریکا افتتاح شد.
رویا سادات، به روزنامه ۸صبح می گوید: »این اپرا در 
واقع یک فیلم موزیکال است که در آن فیلم هزار 
خورشید تابان در حدود دو ساعت و چهل دقیقه به 

نمایش می رود.«
نمایش  روی  کار  آغاز  که  می افزاید  سادات  رویا 
»هزاران خورشید تابان« در امریکا مصادف با سقوط 
روی  پیشامد  این  و  بود  طالبان  دست  به  هرات 
تأثیر  است،  شده  برگزار  اکنون  که  اپرایی  ساختار 
گذاشت. او می افزاید که پس از این تعقیب عناصر 

۸صبح، غزنی: براساس گزارش منابع محلی 
در غزنی، خبرنگارانی که برای پوشش نشست 
این  والیت  در  طالبان  علمای  شورای  معرفی 
رفته بودند، اجازه گزارش دهی از این نشست 

را نیافتند.
از  پس  غزنی  خبرنگاران  که  می گویند  منابع 
محل  از  حوت(   ۷ )یک شنبه،  امروز  چاشت 
برگزاری مراسم ایجاد شورای علمای طالبان در 
این  والیت اخراج شدند و به آنان اجازه  پوشش 

این مراسم داده نشد.
پس از دستور رهبری طالبان اخیراً در والیات 
ایجاد شده  گروه  این  علمای  کشور شورا های 
است و امروز نیز مراسم معرفی هیأت این شورا 

در غزنی بوده است.
طالبان تا کنون در  مورد این رفتار با خبرنگاران 

در غزنی  چیزی نگفته اند.
گفتنی است که پس از تسلط دوباره طالبان 
شده  بیشتر  رسانه ها  بر  فشار  افغانستان،  بر 
است و خبرنگاران و رسانه ها با سانسور شدید 

مواجه اند.
هلمند  در   طالبان  که  شده  گزارش  اخیراً 
تصویری  گزارش های  تهیه  از  را  خبرنگاران 
منع  گروه  این  محلی  با مسووالن  مصاحبه  و 

کرده اند.

۸صبح، کابل: یک هفته پس از پایان امتحان 
شورای طبی، منابع می گویند که رییس صحت 
عامه طالبان در والیت غور در این امتحان ناکام 

مانده است.
روز  زاهد،  عبدالستار  نتیجه  ارسال  با  منابع 
یک شنبه، ۷ حوت، به روزنامه ۸صبح، می گویند 
نمره   ۱۷۳ طبی  شورای  امتحان  در  وی  که 

گرفته است.
صحت  رییسان  که  می افرایند  همچنان  منبع 
و  فاریاب  تخار،  والیت های  برای  طالبان  عامه 

هلمند نیز در این آزمون موفق نشده اند.
کشور  طبی  شورای  آزمون  در  کامیابی  نمره 

حداقل ۲۰۰ است.
شورای طبی امتحان )EXIT( خود برای فارغان 
دانشگاه های  معالجوی  دانشکده های طب  پسر 
خصوصی و  دولتی را اوایل هفته گذشته برگزار 

کرد.
حضور  التحصیل  فارغ  دختران  آزمون  آن  در 
نداشتند و  حتا تاریخ برگزاری امتحان آنان نیز  

مشخص نشده است.
این  در  حالی  در  طالبان  عامه  رییسان صحت 
مدعی  گروه  این  که  مانده اند  ناکام  آزمون 

سپردن کار به اهل کار است.
از  تن  صدها  همه ساله  که  است  گفتنی 
فارغ  کشور  در  معالجوی  طب  دانشکده های 

می شوند و از بیکاری رنج می برند.

سوریال و جلوه های ویژه مدرن را کنار گذاشت و به 
سمت دنیای واقعی که واقعیت های جامعه افغانستان 

را به نمایش می گذاشت، رفت.
این  روی  سال  دو  که  می کند  خاطرنشان  سادات 
بار  اولین  برای  اپرا  کارگردانی  و  کرده  کار  نمایش 

تجربه جالب و پرچالش برای او  بوده است.
او اما عالوه بر قصه ای از بغض و حسرت، پیام دیگر 
برده  امریکا  در  سیاتل  اپرای  بزرگ  استیژ  به  نیز 
است: »قدرت زنانه گی، فداکاری و ایستاده گی.« این 
افغانستان  جامعه  از  قصه ای  که  است  بار  نخستین 
در قالب اپرا به استیژ های بزرگ بین المللی راه پیدا 
می کند. »هزار خورشید تابان« که مغز این نمایش 
نویسنده  حسینی،  خالد  اثر  می دهد،  تشکیل  را 
اهل افغانستان است که در کتابش داستان هایی از 
دهه های ۶۰ و ۷۰، جنگ های داخلی و تسلط طالبان 

بر کشور را بیان کرده است.

منع پوشش خبری جلسه شورای 
علمای طالبان در غزنی؛ 

خبرنگاران اخراج شدند 

رییس صحت عامه 
طالبان برای غور در 

امتحان شورای طبی 
ناکام  مانده است

۸صبح، غور: وزارت فواید عامه طالبان از مسدود 
شدن شاهراه کابل - غور به دلیل برف باری شدید 

خبر داده است.
ساحه  در  حوت،   ۷ یک شنبه،  روز  شاهراه  این 

کوتل بکک به روی رفت و آمد مسدود شده است.
در پی مسدود شدن این مسیر ده ها مسافر در دو 

طرف این کوتل گیر مانده اند.
کار  که  است  گفته  طالبان  عامه  فواید  وزارت 

پاک کاری این مسیر جریان دارد.
خواهان  مسیر  این  در  گیرمانده  مسافران 

بازگشایی آن هستند.
این در حالی است که با شروع برف باری از ماه 
گذشته به این سو شاهراه کابل - غور چندین بار 
به روی مسافران مسدود شده است  و مردم این 

مناطق با مشکالت زیادی مواجه شده اند.

برف باری شدید؛ شاهراه کابل - غور مسدود شد

واگذاری  به  ملی  مقاومت  جبهه  کابل:  ۸صبح، 
سفارت افغانستان در تهران به گروه طالبان، واکنش 

نشان داده و آن را سوال برانگیز توصیف کرده است.
این جبهه با نشر اعالمیه ای یک شنبه شب، ۷حوت، 
جریان های  و  جبهه  این  تالش های  که  است  گفته 
سیاسی دیگر برای منصرف کردن ایران از این تصمیم 
بر  بنا  ایران  و  ننشست  ثمر  به  عواقبش  به  توجه  با 
پالیسی خودش طالبان را وارد خانه دیپلماتیک مردم 

افغانستان کرده است.
نماینده گی  »واگذاری  است:  افزوده  جبهه  این 
قاتل  به گروهی که  ایران  افغانستان در  دیپلماتیک 
مردم افغانستان است و نام های رهبران شان همچنان 
در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد و هنوز 
رسمی  روابط  برقراری  به  حاضر  دنیا  کشور  هیچ 
پیامی  و حاوی  نشده، سوال انگیز  آن  با  دیپلماتیک 
کشورهای  برخی  و  افغانستان  مردم  به  ناخوشایند 

دیگر است.«
به گفته جبهه مقاومت ملی، حضور سیاسی طالبان در 
ایران با پیشینه ای که این گروه دارد، برای میلیون ها 
به  این گروه  تهدید و فشار  و  از ترس  مهاجری که 
ایران پناه برده اند، مخاطره آمیز است و می تواند سبب 

نگرانی و ناآرامی بیشتر آن ها شود.
در ادامه اعالمیه جبهه مقاومت ملی افغانستان آمده 
است که بستر تعامل مردم ایران و افغانستان همواره 
مشترکات فراوان فرهنگی بوده است که طالبان کمر 

به نابودی آن بسته اند.
این جبهه در نهایت واگذاری سفارت افغانستان در 
تهران به طالبان را »از دست رفتن اعتبار دیپلماتیک« 

افغانستان توصیف کرده است.
)یک شنبه،  امروز  عصر  تهران  در  افغانستان  سفارت 
نماینده  قرار است  و  واگذار شد  به طالبان  ۷حوت( 
این گروه فردا به کارش در تهران آغاز کند. در همین 
را  تغییرات  این  طالبان  خارجه  امور  وزارت  حال، 

معمولی خوانده است.

جبهه مقاومت: 
واگذاری سفارت افغانستان در تهران به طالبان 

سوال برانگیز است

تجربه ای از بغض و حسرت؛ 
اپرای »هزار خورشید تابان« در سیاتل امریکا 

افتتاح شد
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پایتخت نشینان در حالی از 
کاهش آب های زیرزمینی 

شکایت دارند که بر اساس 
بررسی های وزارت دولت در 

امور رسیده گی به حوادث، 
کابل و 19 والیت دیگر کشور 

با اثرات ناگوار تغییرات 
اقلیمی روبه رو هستند. کاهش 

آب های زیرزمینی، سرازیر 
شدن سیالب ، بلند رفتن درجه  

حرارت، کاهش بارنده گی، 
بارش های بی موقع و تغییر 

رطوبت هوا از نشانه های تغییر 
اقلیم در افغانستان است.

بحران خشک سالی؛

کاهش آب های زیرزمینی 
زنده گی را برای پایتخت نشینان دشوار 

ساخته است

باشنده گان پایتخت همزمان با نزدیک شدن فصل بهار، 
و  می دهند  خبر  زیرزمینی  آب های  سطح  کاهش  از 
می گویند که بیشتر چاه های نیمه عمیق آب در خانه ها 
خشک شده اند. شماری از خانواده هایی که با کمبود 
آب مواجه اند، به خرید آب از فروشنده گان سیار روی 
آورده اند و شمار دیگری که در مناطق مرتفع زنده گی 
نل های  پیش  ندارند،  را  آب  خرید  توان  و  می کنند 
آب شهری و یا مسجدها صف می کشند. شرکت های 
خصوصی آب رسانی در مناطقی از پایتخت نیز کاهش 
سطح آب های زیرزمینی را تأیید می کنند و از استفاده 
راه های بدیل برای فراهم سازی آب برای مشترکان خود 
چاه های  حفر  خصوصی  شرکت های  می دهند.  خبر 
آب نیز می گویند که بیشتر خانواده ها به دنبال حفر 
چاه های جدید و عمیق تر از گذشته هستند. به سخن 
آنان، سطح آب نسبت به دو سال گذشته در مناطقی 
از کابل بین پنج تا ده متر کاهش یافته است. طالبان 
اما از بهره برداری زودهنگام پروژه های بزرگ آب رسانی 
به کابل خبر می دهند. به گفته آنان، با بهره برداری از 
پروژه بند شاه توت و دریای پنجشیر، مشکالت کم آبی 

در پایتخت برطرف خواهد شد.
احمداهلل، باشنده ناحیه ششم شهر کابل است که از 
روزمره  نیازمندی های  رفع  برای  نیمه عمیق  چاه  آب 
با روزنامه  او در صحبت  خانواده اش استفاده می کند. 
۸صبح می گوید: »آب چاه بسیار کم شده. روزهایی که 
از چاه زیادتر آب می کشیم، ِگل در دولچه باال می آید. 
می آید.«  باال  آب  سطح  باز  می شود،  که  باران  ولی 
نل شهری  آب  از  که  »خانه هایی  می افزاید:  احمداهلل 
تا هنوز کدام شکایتی  استفاده می کنند، خوب است 

نکرده اند.«
شده  پایتخت  مرتفع  مناطق  دامن گیر  بیشتر  کم آبی 
است، از جمله شهرک امید سبز، کوه ده مزنگ، کارته 
پروان و مناطق غرب کابل. میرزامحمد، باشنده منطقه 
»دهن نل« از مربوطات کارته پروان شهر کابل است. 
خانه او در بلندی کوه موقعیت دارد و از آب نل دولتی 
نل  ما یک  منطقه  او می گوید: »در  استفاده می کند. 
استفاده می کنیم.  نل آب  این  از  است و ۶۰ خانواده 
آب خشک شده. فعاًل روزانه طرف های صبح وقت و 
عصر فقط برای چند دقیقه محدود آب می آید. همه ما 
به نوبت آب می گیریم. هر کس و طالعش، جریان آب 

منظم نیست. یک روز کم و یک روز زیادتر می آید.« 
به آب آشامیدنی و  نیاز خود  این منطقه  باشنده گان 
مسجدها  و  کوه  پایین  خانه های  از  را  غیرآشامیدنی 
تأمین می کنند. آنان توضیح می دهند که آب دولتی 
در این منطقه از ولسوالی پغمان کابل تأمین می شود. 
به سخن آنان، جریان آب در این اواخر به شدت کاهش 

نیز  از شرکت های خصوصی  آشامیدنی  آب  به خرید 
موترسایکل  از  استفاده  با  زیادی  افراد  آورده اند.  روی 
ذخیره های متوسط آب را با خود حمل و در بدل پول 
آب  لیتر  هر  افراد  این  می کنند.  توزیع  خانواده  ها  به 
یک  بدل  در  تصفیه شده«  نام »آب  زیر  را  آشامیدنی 
افغانی به فروش می رسانند. خانواده های نیازمند روزانه 
ده ها لیتر آب از این شرکت ها می خرند تا نیاز خود به 

آب را برطرف کنند.

تالش طالبان برای مهار کم آبی در پایتخت 
با این همه، طالبان از بهره برداری زودهنگام دو پروژه 
بزرگ آب رسانی به پایتخت خبر می دهند. عزیز الرحمان 
عزیز، رییس منابع آب های زیرزمینی وزارت انرژی و 
آب طالبان به رسانه ها گفته است که برای حل بحران 
روی  بزرگ  پروژه  دو  وزارت  این  پایتخت  در  کم آبی 
دست دارد که انتقال آب از بند للندر )بند شاه توت( 
عزیزالرحمان  است.  پنجشیر  دریای  از  آب  انتقال  و 
عزیز توضیح داده است: »پیپی که از پنجشیر آب را 
انتقال می دهد، آن پروژه است. این یک پروژه کالن 
است، پروژه خرد نیست. به ارزش باالتر از ۱۲۰ الی 
۱۵۰ میلیون دالر این پروژه ارزش دارد. با این پروژه ما 
حدوداً سه یا چهار متر مکعب آب را انتقال می دهیم 
که ساالنه تا ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب به شهر کابل 

انتقال داده می شود.«
خورشیدی  سال ۱۴۰۰  در  شاه توت  بند  ساخت  کار 
در جریان حکومت محمداشرف غنی، رییس جمهور 
پیشین کشور، آغاز شد. این پروژه از سوی دولت هند 
 ۲۸۶ حدود  بند  این  ساخت  هزینه  می شود.  تمویل 
میلیون دالر تخمین شده است. این بند پنج کانال برای 
آب یاری دارد که یکی از این کانال ها برای تأمین آب 
آشامیدنی تخصیص داده شده است. این بند در صورت 
بهره برداری می تواند نیاز حدود دو میلیون نفوس شهر 
کابل به آب را رفع کند. هنوز روشن نیست که این بند 
چه زمانی برای بهره برداری آماده خواهد شد. همچنان 
انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل نیز هنوز در حد 
یک طرح است و کار عملی آن تاکنون آغاز نشده است. 

تغییرات اقلیمی
پایتخت نشینان در حالی از کاهش آب های زیرزمینی 
شکایت دارند که بر اساس بررسی های وزارت دولت در 
دیگر  والیت   ۱9 و  کابل  حوادث،  به  رسیده گی  امور 
کشور با اثرات ناگوار تغییرات اقلیمی روبه رو هستند. 
کاهش آب های زیرزمینی، سرازیر شدن سیالب ، بلند 
بارش های  بارنده گی،  کاهش  حرارت،  درجه   رفتن 
بی موقع و تغییر رطوبت هوا از نشانه های تغییر اقلیم 

در افغانستان است. بیشتر والیت های کشور در سال 
سیالب های  شدن  جاری  گواه  خورشیدی  گذشته 
و  بی موقع  باران های  حرارت،  درجه  افزایش  مدهش، 
تأثیرپذیری  عماًل  نشانه ها  این  بوده اند.  زمستان سرد 

افغانستان از تغییرات اقلیمی را نشان می دهد.
طالبان  اداره  زیر  آب  و  انرژی  وزارت  دیگر،  سوی  از 
نیز کاهش ۵۰ درصدی آب های زیر زمینی پایتخت را 
تأیید می کند. به گفته مسووالن این وزارت، آب های 
متر  میلیون   ۵۰ به  حاضر  حال  در  کابل  زیرزمینی 
مکعب کاهش یافته است که بسنده جمعیت بیش از 

پنج میلیون نفوس این والیت نیست.

استفاده بی رویه از آب
افزایش نفوس و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی 
زیرزمینی  آب های  سطح  کاهش  اساسی  عامل  دو 
خوانده می شوند. بیشتر باشنده گان کابل با استفاده از 
آب شیرین، کشت زارهای خود را آبیاری می کنند و از 
این آب برای شستن لباس، موتر، وسایل خانه و غیره 
استفاده می کنند. در حالی که آگاهان امور زیست به 
این باورند که از آب شیرین زیرزمینی باید تنها برای 

آشامیدن استفاده شود. 
که حدود ۷۱  می دهد  نشان  انجام یافته  پژوهش های 
درصد کره زمین را آب پوشش می دهد. از این میان 
تنها یک درصد آن آب شیرین است که در زیر زمین 
قرار دارد. آگاهان محیط زیست توصیه می کنند که از 
آب شیرین زیرزمینی باید تنها برای آشامیدن استفاده 
شود و برای رفع نیازمندی های دیگر از آب های روی 
زمین مانند آب دریاچه ها، آب های ذخیره شده ناشی 
از باران و غیره استفاده شود. این در حالی است که 
شهروندان کشور بیش از 9۰ درصد نیازمندی های خود 

به آب را از منابع زیرزمینی استفاده می کنند.
و  بزرگ  رودخانه   ۲۵ دریایی،  حوزه  پنج  افغانستان 
بیش از ۱۰۰رودخانه کوچک دارد. ساالنه حدود ۷۵ 
میلیارد متر مکعب آب رودخانه ای در جغرافیای این 
کشور سرازیر می شود، اما باشنده گان کشور تنها ۲۰ 
میلیارد متر مکعب آن را استفاده می کنند و بقیه به 
با  می یابد.  جریان  رایگان  به طور  همسایه  کشور های 
این که افغانستان از لحاظ منابع آب غنی است، اما به 
دلیل نبود نظام سیاسی ثابت، افراد متخصص، مدیریت 
یک پارچه، سیاست گذاری و عدم سرمایه گذاری در این 
بخش نمی تواند از منابع آن چنانی که شایسته است، 

استفاده کند.  

خشک سالی و پیامدهای آن
خشک سالی، بحرانی همه گیر در افغانستان است. در 
با  نیز  کشور  دیگر  والیت های  بیشتر  پایتخت،  کنار 
معضل خشک سالی و کاهش سطح آب های زیرزمینی 
پژوهش  یک  بررسی های  مواجه اند.  رودخانه ای  و 
آب های  سطح  که  می دهد  نشان  هرات  در  میدانی 
به ۱۰ سال گذشته  نسبت  والیت  این  در  زیرزمینی 
از  تحقیق  این  است.  یافته  کاهش  درصد   ۳۰ حدود 
سوی گروهی از دانشجویان و استادان دانشگاه هرات 
انجام شده است. طبق این تحقیق، در صورتی که منابع 
آب زیرزمینی درست مدیریت نشود، باشنده گان هرات 
بحران جدی کاهش آب مواجه  با  آینده  تا ۱۰ سال 

خواهند شد. 
از سوی دیگر، آب یکی از چهار عنصر اساسی طبیعت 
آب های  از  بی رویه  استفاده  است.  حیات  ادامه  برای 
زیر زمینی سبب می شود که طبقه های آب زیرزمینی 
تخلیه شوند و این امر سبب فرونشست قسمت هایی از 
سطح زمین می شود. همچنان کم آبی می تواند زنده گی 
ببرد،  بین  از  کشت زارها  کند،  تهدید  را  روستایی 
یابد، پیشه مال داری رکود  فرصت های شغلی کاهش 
کند، دامنه فقر و ناامنی غذایی در کشور گسترش یابد 
و در نهایت بیشتر باشنده گان والیت های آسیب پذیر از 

تغییرات اقلیمی به مهاجرت های داخلی روی بیاورند.
با  مقابله  برای  جهان  مختلف  کشورهای  این همه،  با 
تاثیرات تغییرات اقلیمی دست به کار شده اند. کنترل 
آب های سطحی و زیرزمینی، استفاده پایدار از منابع 
آب، کنترل زراعت، نشر و پخش پیام های برای آگاهی 
از  درازمدت  و  کوتاه مدت  پالیسی های  تهیه  عامه، 
اقدام هایی است که از سوی کشورها روی دست گرفته 
شده است. افغانستان اما به دلیل فقدان ثبات سیاسی، 
نبود حکومت مشروع، فقر و مشکالتی که دامن گیر آن 
شده است، هیچ تالشی برای مبارزه با اثرهای منفی 
تغییرات اقلیمی روی دست نگرفته است. طالبان که 
اکنون حاکمیت دولت را در دست دارند، نیز از اقدام 
خاصی برای مبارزه با این پدیده جهان شمول، رونمایی 

نکرده اند.

یافته است و نیاز آنان را کفایت نمی کند. باشنده گان 
این منطقه مرتفع کابل مجبورند صدها متر مسیر را 
طی کنند و در نزدیکی نل آب دولتی و یا مسجدها 
از  آنان  ببرند.  آب  خود  خانه های  به  تا  بکشند  صف 
مسووالن ریاست آب رسانی می خواهند که جریان آب 
را منظم بسازند تا از سرگردانی آنان جهت دسترسی به 

آب جلوگیری شود.  
معضل  نتوانسته  نیز  زمستان  برف باری های  ظاهراً 
آب  سطح  کاهش  سازد.  برطرف  را  پایتخت  کم آبی 
به  افغانستان  در  اقلیمی  تغییرات  پی  در  کابل  در 
است.  نگران ساخته  را  پایتخت نشینان  و  آمده  وجود 
کابل  غرب  در  سبز  امید  شهرک  منطقه  باشنده گان 
نیز از مشکل مشابه شکایت دارند. آنان می گویند که 
سطح آب در دو سال گذشته در این منطقه تا ده متر 
زیر زمین نشست کرده است. بیشتر خانواده ها در این 
پول  بدل  در  را  آشامدنی  آب  کابل  غرب  از  قسمتی 

خریداری می کنند.
با این حال، شرکت های خصوصی آب رسانی نیز کاهش 
سطح آب در مناطق مختلف شهر کابل را می پذیرند 
و می گویند که آب چاه های عمیق نیز تا حد زیادی 
را  آنان  اشتراک کننده گان  نیازمندی  و  یافته  کاهش 
به  اکنون  شرکت ها  این  مسووالن  نمی سازد.  برآورده 
گزینه های بدیل چاه عمیق روی آورده اند و تالش دارند 
از مناطق دورتر از جمله ولسوالی پغمان به نواحی شهر 

کابل آب فراهم کنند.
شرکت های حفاری چاه های عمیق اما از رونق کارشان 
از  یکی  مالک  وزیرگل،  می رسند.  نظر  به  خشنود 
شرکت های خصوصی حفر چاه  آب در کابل، می گوید 
که بیشتر چاه های آب در ناحیه های پنجم، ششم و 
استفاده  قابل  و  است  شده  خشک  کابل  شهر  هفتم 
تا  که  دارند  تقاضا  »مردم  می افزاید:  وزیرگل  نیست. 
9۰ متر چاه برای شان بکنیم. این منطقه سنگ دارد 
این  نمی رسد.«  برمه  زور  زیادتر  متر  تا ۷۰  از ۶۰  و 
چاه کن توضیح می دهد که منطقه چهاردهی کابل تا 
۱۰ سال پیش در ۱۵ متری زیرزمین آب داشت، اما 
تا ۳۵ متر زیرزمین  این منطقه  اکنون سطح آب در 

نشست کرده است. 
می دهد  نشان  آب  و  انرژی  وزارت  تخمینی  آمارهای 
آب  مکعب  متر  تا ۳۰  میلیون  ساالنه  کابل  که شهر 
مصرف دارد، اما جذب و تولید آن به مراتب پایین تر از 

این مقدار است.

فروش آب آشامیدنی در پایتخت
در  گذشته  سال  یک  از  بیش  در  کابل  باشنده گان 
برمه ای،  چاه های  و  شهری  نل  آب  از  استفاده  کنار 

فهیم امین 
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ی که به نام زن و علیه زن زده شده است چ�ت
سلطه طالبان؛

زن و مسأله حقوقش از آغاز شکل گیری گروه طالبان 
تاکنون برای این گروه جامد و حل نشده باقی مانده و تا 
هنوز برای مطالبات زنان پاسخ قدیمی شان را می دهند. 
با این که از زمان شکل گیری طالبان تاکنون، تغییرات 
زیادی در الیه های اجتماعی آمده است، اما چیزی که 
در این میان دست نخورده باقی مانده، مفکوره طالبانی 
و موضع گیری این گروه در قبال زنان است. پرسشی 
همان  از  طالبان  چرا  که  است  این  می آید  پیش  که 
و  چسبیدند  زن  موضوع  به  محکم  روزها  نخستین 
تاهنوز برخورد جدی با این مسأله دارند؟ چه چیزی 
به سه دهه، طالبان  نزدیک  سبب شده که در طول 
این چنین نسبت به »زن« حساس اند؟ چگونه به نام 
تبدیل  برای  و  کردند  سربازگیری  داده،  وعده  »زن« 
ساختن زنان به سوژه های رام، بی شکل و راندن آن ها 
به اندرونی و حذف شان از خیابان، جلیقه انتحاری به 
تن کردند؟ و چرا این گروه حاضر نیست از موضعی که 
در قبال زن دارد، به میزان حتا کم عقب نشینی کند؟ 

هرچند پاسخ به این پرسش ها از ابعاد متفاوت می تواند 
تاریخ  به  نگاهی  با  مقدمه  در  اما  باشد؛  بررسی  قابل 
خاستگاه  که  گفت  می توان  پسین  دهه  سه  وقایع  و 
شکل گیری طالبان، زمینه فکری ـ فرهنگی این گروه، 
الگوی تازه  از بدن رهاشده زن، برجسته شدن  ترس 
باشد  از علت هایی  زنان  زنانه گی و ترک پستونشینی 
بنیان وجه نمادین »زن« وعده ای شده است که  که 
طالبان زیر چتر آن مردم را به سوی خود دعوت کردند 
با  زنان  را  آن  امنیت  که  بسازند  را  آرمانی  جامعه  تا 
خودبیانگری و خودنمایی شان در فضای بیرون متزلل 

نسازند. 

دیوسازی از زن آگاه
مناسبات سلطه و نابرابری های مقام و موقعیت در قلب 
هر نوع رابطه اجتماعی وجود دارد و آن جا که قدرت 
است، سلطه هم سنگ و همطراز با آن دیده می شود. 
میشل فوکو، نظریه پرداز مشهور فرانسوی، با بررسی و 
تحلیل در مورد مفهوم قدرت، مساله تسلط را به معنای 
گسترده آن در سطح جامعه تبیین می کند. او از رابطه 
قدرت با جنس و جنسیت پرده برداشته است. فوکو در 
کتاب »تاریخ سکسوالیته« از رابطه جنس و جنسیت 
با نظام های قدرت، هنجارهای اخالقی، رژیم حقیقت، 

حقوق، قانون و ساختارهای سیاسی صحبت می کند.
کار فوکو نشان می دهد که چگونه بدن نه تنها یک نهاد 
طبیعی نیست، بلکه از لحاظ اجتماعی از طریق دانش 
و قدرت تولید می شود. به باور او، عواملی چون بافت 
تاریخی، ساختارها، روابط قدرت و ایدیولوژی ها هویت 
یک سوژه را می سازند. همچنان او در کتاب »مراقبت 
و تنبیه« می نویسد که بدن مستقیماً در حوزه سیاسی 
بی واسطه  چنگال  بدن  بر  قدرت  مناسبات  دارد؛  جا 
می گشاید، آن را محاصره می کند، رام و تربیت کرده 
ملزم به انجام کارهایی می کند. او این مساله را محاصره 

سیاسی بدن می نامد.۱
را گروهی قبضه  افغانستان قدرت  در حال حاضر در 
آن  بنیان  زن  بدن  بر  سلطه  و  ستم  که  است  کرده 
را شکل می دهد. بدن زن عماًل در محاصره سیاسی 
قرار دارد. اگرچه مناسبات نابرابر زن و مرد در جامعه 
افغانستان آن ها را در مقام فرادست ـ  فرودست یا انسان 
مسلط و تحت سلطه قرار داده است؛ اما گروهی که به 
لحاظ سیاسی مسلط است )طالبان( حق هر نوع اختیار 
از گروه تحت سلطه خویش )زنان( را سلب کرده است. 
سلطه  عنوان  با  مقاله ای  در  اپفل بام  اریکا  طوری که 
)Domination( می نویسد که گروه مسلط در جایگاه 
نماینده ارزش های اجتماعی قرار می گیرد و اسارت و 
انقیاد را از طریق محدود کردن حقوق گروه های دیگر، 

برای خود حق هر نوع کنترلی را می دهد. 
همچنان ایجاد مرزبندی و تمایز میان »ما« و » آن ها«  و 
انگ زدن بر »دیگری« جزیی از مجموعه شرایط سلطه 
است که با اعتبار بخشیدن به این عقیده که »دیگری«  
نظر  در  برابر  و  باارزش  مخاطبی  به  عنوان  نمی تواند 
گرفته شود، سبب می شود سلطه گر به طور مشروع در 
جایگاه نماینده همه گان قرار بگیرد و در نتیجه، راه را 
برای سلطه، سلب مالکیت و تحت قیمومیت قرار دادن 

گرفته شده  بر  اصل  در  »ناموس«  است؛  زنده  ناموس 
یا  قانون  عرف،  معنای  به  »نوموس«  یونانی  واژه  از 
افغانستان  در  حاکم  قانون/شریعت  و  است  شریعت 
چیزی نیست جز مجموعه ای از تبعیض ها و در راس 

آن تبعیض جنسیتی. 
در معنای کلی می توان گفت که ناموس یعنی سلطه 
مردانه بر بدن و هویت زنان. »ناموس پرستان«  از بدن 
رها شده زن ترس دارند و رهایی زن را خاتمه سلطه 
و  قوانین  از  زنی  هرگاه  این رو،  از  می دانند.  خویش 
سنت های قبیلوی سرپیچی کرده و خالف عرف حاکم 
عمل کند، رگ غیرت مردان قبیله تکان می خورد و 
در این هنگام مردساالران یا همان »ناموس پرستان« 
وارد عمل می شوند. از نگاه » ناموس پرستان« برآمدن 
زن از پستونشینی/ اندرونی خانه ها، فضا را مساله دار، 
تنش زا و بحرانی می کند؛ چون وارد عرصه ممنوع شده 

و امنیت فضا را به خطر انداخته است. 
با توجه به حساسیتی که جامعه سنتی ـ قبیلوی نسبت 
به زن دارد، طالبان روی این موضوع انگشت گذاشته ا ند 
و »حفظ ناموس/ زن« را به عنوان چتری برای بسیج 
خویش  منازعه  سمبلی  را  آن  و  کرده  استفاده  افراد 
ساخته اند. همچنین هراس جامعه مردساالر از رهایی 
بدن زن سبب شد که این گروه، این هراس را برجسته 
بسازند. از همین رو، حول محور این که »زنان ما در 
خطرند« و  »ما در معرض بی ناموسی قرار داریم« و با 
دادن وعده ایجاد جامعه آرمانی، مردم را دور خود جمع 
کردند. درواقع، زن مهم ترین عنصر وجه نمادین وعده 
طالبان به شمار می رود،؛ وعده ای که همه آن ها را باهم 

وصل کرده و زیر یک چتر آورده است.
برای  ناموس«  »حفظ  و  »زن«  موضوع  از  استفاده 
بسیج افراد تنها به طالبان ختم نمی شود. در بسیاری 
زنان«  »پاکی« و »عفت  زنان، خصوصاً  از درگیری ها 
در  مردان  اکثر  و  شده  تبدیل  مقاومت  سمبل  به 
و  صفت ها  و  نقش ها  حامل  و  حافظ  مناسبات،  این 
می دهند.  نسبت  زنان  به  که  می شوند  هویت هایی 
علیه  ایران  اسالمی  انقالب  مبارزات  در   ۴۰ دهه  در 
به  این جنبش  مبارزاتی  به عنوان سمبل  »زن«  شاه، 
شمار می رفت. جنبش »ضد شاه« با تبلیغ علیه »زن 
غرب زده« و با شعار »بازگشت به اصل و اصالت«  از این 
سمبل تغذیه کرده و بر بستر آن مبارزات شان را سامان 
با  مخالفت  در  »چادر«  هنگام  آن  در  حتا  می دادند. 
حکومت به  عنوان » سمبل مخالفت و اعتراض« تبدیل 

شد و زنان نیز در این جریان همراه بودند.

چرا زنان؟
در  پسین  سال   ۲۰ در  دموکراسی  بر  مبتنی  نظام 
افغانستان سبب شد که زنان از آزادی حقوقی برخوردار 
شوند. زنان در این مدت به تحصیل پرداختند و وارد 
حوزه عمومی، اقتصاد و سیاست شدند. در این برهه 
کرد  پیدا  حضور  شهرها  در  زنان  از  قشری  زمانی 
تا  دارد.  خانه دار  سنتی  زن  نقش  با  تفاوت هایی  که 
اندازه ای ارزش های سنتی، حداقل در جامعه شهری، 
سست شد و جایش را به ارزش های جدیدی داد که 
دموکراسی بستر آن بود. همچنان حضور گسترده زنان 
بازنمایی رسانه ها  در عرصه های گوناگون اجتماعی و 
باعث احساس ضعف  آگاه«  از »زن شهری«  و » زن 

و یأس زده بسیاری از مردان جامعه مردساالر می شد. 
قوت  مردان سبب  آزرده گی  و  احساس ضعف  همین 
روایت طالبانی از زن شد. این گروه روایتش را بربنیاد 
تمایز از زن آگاه و آزادشده یا به قول خود این گروه، 

»ناموس رفته مردان« تعریف می کند.
در  تنها  زنان  پیشرفت  از  نارضایتی  و  آزرده گی  این 
نبرد طالبان خالصه نمی شود. آزرده گی آن ها  میدان 
از موقعیت تازه زن، خود را در نوشته ها، ترانه خوانی، 
تبیلغ و خطبه ها در قالب مبارزات ضد دموکراسی و 
باز گردادن  از  هدف آن ها  نشان می داد. ظاهراً  غربی 
زن در نقش های سنتی برای حفظ ارزش هایی است 
جنگ شان  همه  و  هستند  آن  حافظ  خودشان  که 
برای برگرداندن چادر سیاه به صورت زن بوده است، 
اما درواقع تمام این ها از احساسات »ضد زن« ناشی 

می شود. 
طالبان به افراد خویش وعده جامعه ای را دادند که در 
و جامعه ای  مسلمان« ظاهر می شود  الگوی »زن  آن 
آوان  همان  از  است.  آن ها  ایده آل  که  می سازند  را 
شکل گیری این گروه، سرکوب زنان و راندن آن ها در 
چهاردیواری خانه، از وعده های محکمی بوده است که 
به افرادشان داده اند. برای همین است که نمی توانند از 
موضع شان در قبال زنان عقب نشینی کنند. چون اگر 
بخواهند برابری و آزادی زنان را به رسمیت بشناسند، 
که  وعده ای  خالف  و  فکری  منظومه  خالف  درواقع، 
حول آن افراد را جمع کرده، عمل کرده اند. طالبان با 
وعده »با حجاب کردن زنان«، »نابودی آزادی زنان« و 
»راندن زنان به خانه ها«، توده روستایی را بسیج کرده 
و با همین ایده »برگشت زن به خانه« و تبدیل آن به 
موجود غیرفعال و بی خطر توانستند اتحادی را ایجاد 
کنند و با این اتحاد قدرت را به دست بگیرند. پس به 
این اساس، در صورتی که این گروه بخواهد این ایده را 
ترک کند، درواقع با بنیان و ریشه خودش در جنگ 

افتاده است.
وزارت  نشرات  و  اطالعات  سرپرست  مژده،  وحیده 
این گروه،  اول حاکمیت  امور خارجه طالبان در دور 
می  نویسد که مال محمدغوث، وزیر امور خارجه طالبان، 
در یک دیدار با هیأتی از سازمان ملل متحد، مشکل 
طالبان را در مورد تحصیل زنان چنین بیان کرد: »ما 
با افراد نظامی خویش تعهداتی داریم که از آن جمله، 
یکی ممانعت از کار و تحصیل زنان است. اگر ما این 
رها  را  نظامیان خطوط جبهه  نماییم،  نقض  را  تعهد 
باز خواهند گشت.  روستاهای شان  به  و  کرد  خواهند 
بنابراین، تا زمانی که مخالفان در برابر ما قرار دارند و 
برای جنگ با آنان، نیاز به جنگ جویان دهات و قبایل 
است، ما مبجور به ادامه این سیاست هستیم. تغییر این 
سیاست زمانی ممکن است که جنگ به پایان برسد.«۳ 
آغاز  از  طالبان  نشانگر چرایی چسبیدن  این سخنان 

پیدایش این گروه تا هنوز به موضوع زن است.
تاریک  سوی  طالبان  گفت:  می توان  خالصه  به طور 
است،  افگنده  سایه  زن  بر  که  را  قبیلوی  فرهنگ 
برجسته ساختند و آن را مانند چتری برای جمع کردن 
افراد استفاده کردند و با استفاده از آن افرادشان را زیر 
یک چتر قرار دادند؛ چتری که ستون آن را ضدیت با 
زن شکل می دهد. حال اما این گروه حتا باالفرض اگر 
را کنار  بخواهد هم نمی تواند سیاست زن ستیزانه اش 
بگذازد؛ زیرا پایه های نظام این ها روی تبعیض استوار 
است و ستیز و سرکوب زن آگاه و آزاد، خط سرخ شان 
سیاست  این  گذاشتن  کنار  با  که  می رود  شمار  به 
مجبور به تغییر تمام بدنه ای خواهند شد که از اساس 

پایه ریزی اش کرده اند.

تولد  تنبیه:  و  مراقبت   ،)۱۳99( میشل  فوکو،   -۱
زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان دیده، 

چاپ هفدهم، انتشارات نی.
مجموعه  از  گزیده ای  فمینیستی؛  نقد  فرهنگ   -۲
ترجمه  کیان،  آزاده  نظر  زیر   ،)۱۳9۴( فرانسوی 
مژگان ملکیان و نگین شریف، چاپ سوم، انتشارات 

آرمان شهر. 
سال  پنج  و  افغانستان   ،)۱۳۸۲( وحید  مژده،   -۳

سلطۀ طالبان، تهران، نشر نی.

دیگری و تصاحب بدن زن باز کند.۲
و خصوصاً  افغانستان  ترتیب جامعه مردساالر  این  به 
حافظان اصلی این نظام  )طالبان( یک غایت تثبیت شده 
»زن  آن  نبودن  صورت  در  که  دارند  نظر  در  زن  به 
نیست«. »زن اصیل« و »زن مسلمان« از نظر آن ها زنی 
است با ویژه گی های »زنانه« که بیشتر این ویژه گی ها 
نزد آن ها مولفه های قبیلوی دارند؛ مانند نامریی بودن 
زنان، چادری سر کردن، زنی که از سیاست و اقتصاد 
چیزی نمی داند، موقعیتش خانه است، فرمانبر مرد است 
و مادری و همسری وظایف بنیادی او است. طالبان با 
ترویج و تبلیغ این نوع »الگوی زنانه گی« درواقع، به 
فکری شان  منظومه  از  مخالف  زنان  »دیگری«سازی 
و  دار  چادری  زن  عکس  که  پوسترهایی  می پردازند. 
زنی که صورتش پوشانده نیست در یک قاب و عالمت 
روی  نوشته های  همچنان  و  دومی  زن  روی  چلیپا 
کافر  و  مسلمان  زن  بین  »فرق  مثل  شهر  دیوارهای 
حفظ چادر است« گواه این امر است. آن ها زن آگاه و 
آزاد را »دیگری« می پندارند و تا آن جا پیش می روند 
که از این »دیگری« دیوسازی )demonize( می کنند 
و افرادشان با شوق جلیقه انتحاری را برای نابودی این 

»دیو«ها به تن می کنند.
شریعت  »چارچوب  از  حرف  طالبان  دلیل  همین  به 
را  چارچوب  آن  از  بیرون  زن  و  می زنند  زن«  برای 
نمی پذیرند و با اتکا بر »امر به معروف و نهی از منکر« 
و »زن ناموس است« به داخل ساختن دیگر زنان به آن 
چارچوب تالش دارند؛ طوری که خود آن ها نیز اعترف 
می کنند که جنگ آن ها علیه دموکراسی ای بوده است 
بیرون  شریعت«  »چارچوب  از  را  افغانستان  زن  که 

کشیده است.

زمینه فکری-اجتماعی
در حال حاضر که موضوع زن کانون و دغدغه اصلی 
طالبان و اساس سیاست آن ها را تشکیل داده است. 
را شکل  گروه  این  مبارزات  کانون  زن  این که چرا  به 
می دهد، می توان پاسخ های زیادی ارایه کرد که از آن 
جمله خاستگاه شکل گیری این گروه است. خاستگاه 
که  است  افغانستان  جنوبی  والیت  )قندهار(  طالبان 
را  خویش  تحریک  همان جا  از  طالبان  نخستین بار 
مناطق  دیگر  مانند  قندهار  مردم  برای  کردند.  ایجاد 
افغانستان به دالیل فرهنگی ـ دینی، مسایل مربوط به 
تاریخ  طوری که  می رود؛  شمار  به  مساله حساس  زن 
قندهار در خصوص مساله  در  قیام  گواه خونین ترین 
حجاب و پوشش زنان در زمان حکومت داری ظاهرشاه 

بوده است. 
که  برخاسته اند  قبیلوی ای  فرهنگ  دل  از  طالبان 
فرهنگی که  است.  معنای دقیق کلمه »ضد زن«  به 
ابژه  آن  در  زن  و  بوده  سنتی  مردساالری  با  آغشته 
جنسی )sexual objectification( است. در چنین 
مردساالری  چنبره  در  خرخره  تا  که  فرهنگ هایی 
به مثابه  زن  است؛  زن »شی انگارانه«  به  نگاه  غرق اند، 
از مرد  دارد،   قرار  مرد  ملکیت  است که در  موجودی 
هویت می گیرد و باید همواره مورد مراقبت و حفاظت 
از  »ناموس پرستی«  هم  طرفی  از  گیرد.  قرار  مرد 
»ناموس«   و  است  قبیلوی  فرهنگ  بارز  مولفه های 
با  قبیله  روح  درواقع،  می رود.  شمار  به  ارزش  آن  در 
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و نگرانی دیگر را هم به آن جمع نکنند.« آقای شهیرپور 
یک  موجود  وضعیت  در  دارم  »آرزو  می کند:  عالوه 
 تیره روزی دیگر را به تاریکی روزگار مردم افغانستان و 
دانشجویان افغانستانی در ایران ایجاد نکنند و این نسل 
هرگز بزرگی و تحمل ایران را فراموش نخواهد کرد.« 

این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران به تازه گی 
که  افغانستان  دانشجویان  از  عده  آن  که  کرده  اعالم 
بدون مدرک رسمی وارد ایران شده اند، نمی توانند در 
دوره پاییزی سال ۱۴۰۲ خورشیدی در دانشگاه های 
دانشجویان  از  وزارت  این  کنند.  نام  ثبت   کشور  این 
افغانستان ساکن ایران خواسته است که به کشورشان 
بازگردند و پس از دریافت پاسپورت و ویزای تحصیلی، 
دانشجویان  امور  کل  مدیر  شوند.  ایران  وارد  دوباره 
به  نامه  ای  در  ایران  دولت  علوم  وزارت  بین المللی 
معاونان آموزشی  دانشگاه های سراسر ایران ابالغ کرده 
که دانشجویان دارای مدرک اقامت کارت آمایش را نیز 

ثبت نام نکنند.
بربنیاد آمارهای سال ۱۴۰۰ خورشیدی، از میان چهار 
و  میلیون  تنها یک  ایران  افغان در  پناه جوی  میلیون 
۷۰۰ هزار تن آنان مدرک اقامت قانونی در این کشور 
دارند. یکی از انواع متعدد این مدارک اقامت رسمی، 
کارت آمایش است. کارت آمایش یک نوع سند اقامت 
برای  اوایل دهه ۸۰ خورشیدی  تا  ایران است که  در 
شماری از مهاجران افغان صادر و پس از آن متوقف 
شده است. نظر به قوانین دولت ایران، افرادی که کارت 
آمایش دارند، یا از پدر و مادر دارای کارت آمایش به 
افراد  این  می آیند.  حساب  به  پناهنده  آمده اند،  دنیا 
اگرچه در زنده گی روزمره خود با محدودیت های زیادی 
مواجه اند، اما دست کم با مشکل اخراج از ایران مواجه 

نیستند.
افرادی  ایران،  قوانین جدید دولت  این حال، طبق  با 
ادامه  برای  باید  نیز  آمایش هستند،  کارت  دارای  که 
تحصیل در دانشگاه های ایران به افغانستان بازگردند، 
سند تابعیت و پاسپورت بگیرند و با ویزای تحصیلی 
به ایران برگردند تا به عنوان دانشجوی بین المللی در 

دانشگاه های این کشور تحصیل کنند.

تالش سفارت برای رفع محدودیت
می گویند  ایران  در  افغانستان  دیپلماتیک  کارمندان 
صدور  و  محدودیت  این  برداشتن  میان  از  برای  که 
می ورزند.  تالش  کشور،  شهروندان  به  شناس نامه 
در  افغانستان  کنسول گری  دیپلمات  فیضی،  وحید 
»با  است:  گفته  رسانه ها  با  صحبت  در  ایران،  مشهد 
جمهوری اسالمی ایران صحبت کردیم که در قسمت 
صدور گواهی تثبیت هویت و ضمیمه یک یادداشت 
مراجع  به  طریق  آن  از  و  شمال شرق  نماینده گی  به 
ذی صالح که در قسمت آموزش و پرورش و دانشگاه 
کار می کنند، همین مدارک ما را تایید و مورد قبول 

خود قرار دهند.« 
دانشجوی  هزار   ۱۱۰ گزارش ها،  از  برخی  بربنیاد 
خارجی در ایران آموزش می بینند و از این میان، ۳۳ 

8صبح، کابل

ما می خواهیم  نیست.  مهم  مهاجر،  سرنوشت جوانان 
با هزاران خون دل درس بخوانیم. از پول شخصی یا 
پول شهریه هنگفت  به دانشگاه ها پرداخت می کنیم، اما 

اجازه نمی دهند که درس بخوانیم.« 
عایشه اضافه می کند: »از یک طرف طالبان دخترانی 
را که می خواهند درس بخوانند در کشور خود ما اجازه 
با  ایران[  ]دولت  این ها  دیگر،  طرف  از  و  نمی دهند 
این  دانشگاه های  در  اگر  می کنند.  بازی  ما  سرنوشت 
کشور درس می خوانیم، پول می دهیم و رایگان درس 
ما نمی دهند. نباید به بهانه های مختلف باالی ما منت 
بگذارند. لطفاً با سرنوشت هزاران جوان بازی نکنید و 

بگذارید که درس بخوانیم.« 
نیز  دانشگاه  ها  استادان  از  شماری  حال،  همین  در 
پیش بینی،  غیرقابل  را  ایران  دولت  اخیر  تصمیم 
مقیم  افغانستانی  جوانان  برای  مشکل زا  و  ناعادالنه 
و  دانشجویان  خانواده های  برای  نگرانی  مایه  و  ایران 

شهروندان افغانستان عنوان می  کنند.
آرش شهیرپور، استاد پیشین دانشگاه البیرونی و آگاه 
مسایل حقوقی، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: 
»بدون تردید ایران حق دارد هر نوع تصمیمی در امور 
دا خلی خود را عملی کند، اما دانسته و آگاهانه با توجه 
به وضعیت بد موجود که افغانستان و افغانستانی ها با 
آن روبه رو هستند، دانشجویان با این مشکلی ممکن 
است اکثریت آن ها ترک تحصیل کنند و با وجود عالقه 
به دانش و ادامه تحصیل نتوانند به هدف خود برسند.« 
این استاد دانشگاه می افزاید: »نکته قابل تأمل این است 
که دانشجویان افغانستانی مقیم ایران هویت شان برای 
نظام سیاسی، امنیتی و علمی ایران روشن است. این 
برای  نگرانی  نوع  افغانستان هیچ  از شهروندان  دسته 
ایران ایجاد نمی کنند؛ چرا ایران برای آنان مشکل زایی 
دارد؟ حس بشردوستانه، اسالم، نقطه اشتراک هر دو، 
همسایه گی وغیره حکم می کند تا در چنین وضعیت 
نامطلوب و ماالمال از بدبختی و سیاه روزی یک تیره گی 

هزار آنان افغان هستند. 
دولت ایران در حالی ثبت نام  دانشجویان افغانستانی 
توقف  را  کشور  این  دانشگاه های  در  پاسپورت  بدون 
داده که پس از تسلطه طالبان بر افغانستان، سفارت 
نکرده  صادر  جدید  پاسپورت  ایران  در  کشور  این 
برای  نمی توانند  ایران  داخل  از  افغان  دانشجویان   و 
تبدیل وضعیت اقامت شان اقدام کنند. همچنان صدور 
دلیل  به  این سو  به  ماه ها  از  افغانستان  در  پاسپورت 
روند  آغاز  از  طالبان  هرچند  است.  متوقف  نا روشن 
توزیع پاسپورت در داخل افغانستان در آینده نزدیک 
خبر داده اند، اما به دست آوردن پاسپورت در افغانستان 
ماه ها طول می کشد و رفتن به این کشور زیر حاکمیت 
طالبان برای بیشتر دانشجویان دشوار است. در حال 
حاضر ریاست پاسپورت در کابل، یگانه مرجع صدور 
شهروندان  می شود.  شمرده  افغانستان  در  گذرنامه 
افغانستان اعم از باشنده گان پایتخت و والیت ها باید 
نخست فورمه آنالین ثبت نام را خانه پری کنند و ماه ها 
منتظر نوبت  خود باشند. پس از مشخص شدن نوبت، 
مراحل  طی  از  پس  و  کنند  سفر  کابل  به  می توانند 
اداری، پاسپورت به دست بیاورند. ظرفیت روزانه توزیع 
پاسپورت در کابل از این پیش حدود چهار هزار جلد 

گزارش شده است. 

سایر مشکالت پناه جویان افغان در ایران
ایران از سال های دور به ناچار پناهگاه شمار زیادی از 
مهاجران افغانستانی بوده است. اکنون و پس از سقوط 
طالبان،  رژیم  آمدن  و  افغانستان  در  جمهوری  نظام 
شمار مهاجران در ایران چند برابر افزایش یافته است. 
در آخرین نظرسنجی که دولت ایران انجام داده، شمار 
آواره گان افغانستانی در این کشور به بیش از چهارونیم 

میلیون تن رسیده است. 
و تحصیل،  آموزش  بر  ویزا، محدودیت  تمدید نشدن 
انجام کارهای شاقه و طاقت فرسا و برخورد تبعیض آمیز 
شهروندان  که  است  چالش هایی  از  پناه جویان  با 
از  شماری  هستند.  دچار  آن  با  ایران  در  افغانستان 
این  به  طالبان  نظام  ترس  از  افغانستان  شهروندان 
کشور پناه برده اند، اما شمار زیادی به دلیل نبود کار 

افغانستان را به قصد ایران ترک کرده اند. 
افغانستان  در  خانواده  هزاران  اقتصاد  حاضر  حال  در 
می شود.  ارسال  ایران  از  که  است  پولی  به  وابسته 
مجبورند  می کنند،  کارگری  ایران  در  که  شهروندانی 
فشارهای بیشتری را تحمل کنند تا مخارج خانواده ها 
کنند.  تأمین  را  کشور  داخل  در  بسته گان شان  و 
فرارسیدن  گرانی،  تورم،  مردمی،  اخیر  اعتراضات 
سرما و برف باری های شدید در ایران منجر به کمبود 
و  شده  ایران  مناطق  بیشتر  در  کاری  زمینه های 
افغانستانی  دشواری های فراوانی را متوجه پناه جویان 
در این کشور کرده است. گرانی، کم ارز ش  شدن پیهم 
ارز ایرانی )ریال( و کمبود زمینه های کاری، باعث شده 
مشکالت  با  کشور  این  در  افغانستانی  پناه جویان  که 
اقتصادی در پیش بُرد زنده گی و اکمال خانواده های شان 

دست وپنجه نرم کنند.

ثبت  روند  ایران  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
این  دانشگاه های  در  مدرک  بدون  دانشجویان  نام 
از  وزارت  این  مسووالن  است.  کرده  متوقف  را  کشور 
ایران خواسته اند که  افغانستان ساکن در  دانشجویان 
به کشور خود بازگردند و پس از دریافت پاسپورت و 
ویزای تحصیلی، دوباره وارد ایران شوند و به تحصیالت 
خود ادامه دهند. بر بنیاد این تصمیم، تنها آن  عده از 
سال  خزان  آغاز  در  می توانند  افغانستانی  دانشجویان 
۱۴۰۲ خورشیدی وارد دانشگاه های این کشور شوند 
که پاسپورت و ویزای تحصیلی دارند. این اقدام دولت 
ایران اما با واکنش های تُند برخی از استادان دانشگاه ها 
و دانشجویان افغانستان مقیم این کشور رو به رو شده 
است. شماری از استادان دانشگاه ها این تصمیم دولت 
ایران را غیرقابل پیش بینی، ناعادالنه و مشکل زا برای 
برای  نگرانی  مایه  و  ایران  مقیم  افغانستان  جوانان 
این  می  کنند.  عنوان  دانشجویان  این  خانواده های 
استادان دانشگاه که از وضعیت پناه جویان افغانستان 
تحقیقات  علوم،  وزارت  از مسووالن  آگاه اند،  ایران  در 
و فناوری این کشور می خواهند تا از وضع محدودیت 
همچنان  بردارد.  دست  افغانستان  دانشجویان  بر 
این  لغو  خواستار  ایران  مقیم  افغانستانی  دانشجویان 
ایران  دولت  از  دانشجویان  این  هستند.  محدودیت 
می خواهند که با توجه به وضعیت رقت بار آنان، نباید 
آنان  شود.  وضع  آنان  باالی  تازه ای  محدودیت های 
برگشت به افغانستان را پر مخاطره و دریافت پاسپورت 
این  را زمان بر توصیف می کنند و عالوه می کنند که 
آنان  عالی  تحصیالت  ادامه  مانع  ایران  دولت  تصمیم 

می شود. 
مجتبا احمدی، یکی از شهروندان جوان افغانستان، در 
ایران زنده گی می کند. خانواده او حدود ۲۳ سال پیش 
در  احمدی که  است. مجتبا  مهاجرت کرده   ایران  به 
ایران زاده شده و اکنون ۱9 سال سن دارد، مکتب را 
نیز در تهران خوانده  است. او نسبت عالقه مندی ای که 
پیش رو شامل  در سال  دارد، می خواست  به سیاست 
از دانشگاه های  دانشکده حقوق و علوم سیاسی یکی 
تحقیقات  علوم،  وزارت  اخیر  تصمیم  اما  شود؛  ایران 
مجتبا  است.  کرده  ناامید  را  او  کشور  این  فناوری  و 
»از  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  احمدی  
چون  شده ام؛  شوکه  شنیده ام،  را  خبر  این  وقتی  که 
من گذرنامه ]پاسپورت[ ندارم و گفته شده افرادی که 
فقط  ما  نمی شوند.  دانشگاه ها  شامل  ندارند،  گذرنامه 
یک  کارت آمایش داریم و بس. صدور گذرنامه هم در 
سفارت و هم در افغانستان بند است. پس سرنوشت 
من و هم نسالنم که در این کشور زنده گی می کنند، 

چه خواهد شد؟«
عایشه هژده ساله، خواهر مجتبا  احمدی، نیز می خواست 
برای سال پیش رو در یکی از دانشگاه های ایران ثبت 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اخیر  تصمیم  اما  کند؛  نام 
عایشه  است.  نگران ساخته  را  او  ایران  فناوری دولت 
که خواستار رفع این محدودیت از سوی دولت ایران 
است، می افزاید: »کشور ایران همه  ساله یک محدودیت 
برای  شان  اصاًل  می کند.  وضع  مهاجران  باالی  جدید 

دانشجویان افغان: نگرانی ما دوبرابر شده است
بربنیاد آمارهای سال 1400 خورشیدی، از میان چهار میلیون پناه جوی افغان در ایران تنها یک میلیون و 700 هزار تن آنان مدرک اقامت قانونی در این 
کشور دارند. یکی از انواع متعدد این مدارک اقامت رسمی، کارت آمایش است. کارت آمایش یک نوع سند اقامت در ایران است که تا اوایل دهه 80 

خورشیدی برای شماری از مهاجران افغان صادر و پس از آن متوقف شده است.

کارمندان دیپلماتیک افغانستان در 
ایران می گویند که برای از میان 

برداشتن این محدودیت و صدور 
شناس نامه به شهروندان کشور، تالش 

می ورزند. وحید فیضی، دیپلمات 
کنسول گری افغانستان در مشهد 

ایران، در صحبت با رسانه ها گفته 
است: »با جمهوری اسالمی ایران 

صحبت کردیم که در قسمت صدور 
گواهی تثبیت هویت و ضمیمه یک 

یادداشت به نماینده گی شمال شرق و 
از آن طریق به مراجع ذی صالح که در 
قسمت آموزش و پرورش و دانشگاه 
کار می کنند، همین مدارک ما را تایید 

و مورد قبول خود قرار دهند.«

منع جذب دانشجویان بدون مدرک در دانشگاه های ایران؛
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در راستای تقویت حاکمیت و ایدیولوژی طالبان 
تولید شده است. از این لحاظ، علت رواج این قبیل 
محتواها را می توان به قدرت گیری دوباره طالبان 
ربط داد. افرادی که در خلق این محتواها دخالت 
دارند، در خدمت ایدیولوژی و حکومت طالبان قرار 
می رسانند.  کمک  طالبان  رژیم  بقای  به  و  دارند 
طالبان  عقاید  با  راستی  به  افراد  این  از  عده ای 
موافقت دارند و شماری دیگر از روی خود شیرینی 
طالبان،  احتمالی  آسیب  از  رهایی  منظور  به  و 
خورد  به  و  می کنند  خلق  را  محتواها  قبیل  این 

مخاطبان می دهند.
اما آن چه بیش تر از همه در مقام نقد تبلیغات بیش 
از حد دینی که در زمان طالبان رایج شده قابل 
طرح است، این نکته است که پافشاری بر تبلیغات 
آورده  بر  را  مقصود  نه تنها  اشباع،  نقطه  تا  دینی 
درازمدت  در  و  است  غرض  نقض  بلکه  نمی کند، 
دینی  تبلیغات  و  دین  از  مردم  دلزده گی  موجب 
می شود. در تبلیغات بازرگانی هم این را همیشه 
به  باید  تجاری  کمپنی های  که  می شوند  یادآور 
این نکته توجه داشته باشند که با تکیه و تمرکز 
بیش از حد و تا رسیدن به نقطه اشباع به تبلیغات، 
و  و حاصل  دهند  را هدر  پول خود  است  ممکن 

سودی به دست نیاورند. 
تصور کنید اگر اماکن مقدس مسلمانان شبیه کعبه 
در همه جا قابل دسترس بود، آیا این اماکن مقدس 
از آن قدسیت و جایگاهی که در حال حاضر دارند، 
سوال  این  جواب  بدون شک  می بودند؟  بهره مند 
منفی است. در داستان های دینی نقل کرده اند که 
پیامبر  زمان  که  بود  قرنی  اویس  نام  به  شخصی 
ایشان بود،  خدا را دریافته و به شدت دوست دار 
نخواسته بود ایشان را از نزدیک ببیند. بعدها عمر 
بن خطاب، خلیفه دوم اسالم، وی را دیده و از وی 
پرسیده بود که چرا نخواستی پیامبر خدا را ببینی؟ 
اویس قرنی گفته بود که من نمی خواستم جایگاه 
متعالی پیامبر در نزدم اندکی کم شود. مثال زده 
بود که انسان زمانی که تشنه می شود و آبی در 
ارزش  برایش  آب  قطره  یک  حتا  ندارد،  اختیار 
بسیار دارد، اما چون به آب رسید و تشنه گی اش 
مرفوع شد، آب باالتر از ضرورتش را ضایع و حتا 
با آن آب تنی می کند. شاید این داستان، از اساس 
ولی  باشد،  نداشته  تاریخی  واقعیت  و  باشد  دروغ 

مفاد و مقصود داستان درست است. 
والتر بنیامین، متفکر آلمانی، مقاله مشهوری دارد 
میکانیکی«.  تکثیر  عصر  در  »هنر  عنوان  تحت 
حرف اصلی وی در این مقاله این است که تکثیر 
آثار هنری، اهمیت آن ها را از بین می برد و اشتیاق 
بیننده گان را به دیدن آن کاهش می دهد. تکثیر 
امر  به  را  آن ها  دیجیتال،  وسایل  با  هنری  آثار 

روزمره، تکراری و مبتذل تبدیل می کند و همین 
امر سبب می شود که رغبت و اشتیاق کمتری را 
در مخاطبان بر انگیزد. همین سخن بنیامین را در 
به  افراد  از  نیز می توان گفت. شماری  مورد دین 
این گمان اند که هر قدر تبلیغ دینی بیشتر صورت 
و  آیت  معرض  در  جامعه  که  اندازه  هر  و  گیرد 
حدیث افزون تری قرار گیرد، به همان پیمانه مردم 
نسبت به آموزه های دینی گرایش و شوق بیشتری 
می یابند. با این حال، ممکن است تکراری و روزمره 
را  مردم  و  برانگیزد  را  کمتری  توجه  دین،  شدن 

نسبت به آن، بی اعتنا کند. 
در مورد تبلیغات دینی طالبان، موضوع دیگری هم 
شایسته یادآوری است. حکومت طالبان حکومتی 
است که از نام دین برای برقراری نظم مورد نظر 
خود استفاده می کند. مردمی که در سایه حاکمیت 
و  دارند  شعور  و  عقل  می کنند،  زنده گی  طالبان 
آن چه را به صورت روزمره اتفاق می افتد، با چشم 
سر می بینند. آنان بالیی را که طالب بر سرشان 
آورده و می آورد با گوشت و پوست لمس می کنند. 
اگر قصد طالب این باشد که با راه اندازی تبلیغات 
دینی اذهان عامه را بفریبد، به نظر نمی رسد که در 
این کار موفقیتی به دست آورد. عملکرد ستم گرانه 
طالبان با مردم، نه تنها ادعاهای دینی آنان را نفی 
مردم  میان  در  را  باور  این  بلکه  نقض می کند،  و 
ترویج می دهد که طالبان عالوه بر این  که مدافعان 
راستین اسالم نیستند، در بهترین حالت دوستان 
نادانی هستند که زمینه بدنامی اسالم را در داخل 

و خارج از کشور فراهم می سازند. 
و  حق  کسی  هیچ  طالبان،  حاکمیت  سایه  در 
فرصت بیان آزادانه دیدگاه هایش را ندارد. اگر فرضاً 
روزی فرصت برای اظهار نظر آزادانه و به دور از 
ترس محتسب و پلیس مساعد شود، احتمال دارد 
عده قابل مالحظه ای از مردم اعالم کنند که نظر 
به عملکرد زشت طالبان، نسبت به کلیت دین و 
ارزش های دینی بی باور شده و پیوندشان را با اسالم 
به کلی بریده اند. طالبان با راه اندازی تبلیغات دینی 
ایدیولوژی و حکمرانی شان  بتواند  به شیوه ای که 
را  خود  طرفداران  است  ممکن  ببخشند،  نیرو  را 
آن ها  مردم،  عموم  ولی  سازند،  قانع  مدتی  برای 
طریق  از  نه  می سنجند،  عملکردشان  روی  از  را 
شعارهای کاذبی که سر می دهند. بنا براین، ممکن 
است راه اندازی تبلیغات دینی برای مدتی کوتاه به 
حال طالبان سودمند افتد، اما در درازمدت کارنامه 
ناکارآمدی حکومت طالبان، مسیر  یا  و کارآمدی 
حوادث را ترسیم می کند. آینده مشخص خواهد 
کرد که افغانستان به کدام مسیر می رود و طالبان 
با این شیوه حکمرانی، تا چه زمانی شانسی برای 

بقا به دست می آورند.

شیوه  در  افغانستان،  بر  طالبان  مجدد  تسلط  با 
طرز  به  افغانستان  مردم  زنده گی  روش  و  زیست 
محسوسی تغییر رونما شده است. یکی از مواردی 
که دگرگونی در آن قابل مشاهده است، دگرگونی 
کشور  این  شهروندان  دینی  زیست  شیوه  در 
مردمی  میان  در  دین داری  به  تظاهر  حاال  است. 
پای بند  و  از گذشته هم دین دار  که روی هم رفته 
به شعایر دینی بوده اند، بیشتر به چشم می خورد. 
بر  مردم  که  گفته اند  راست  و  درست  پیشینیان 
مدار قدرت می چرخند. در فضای فرهنگ سنتی 
که  بوده  رایج  سخن  این  دور  گذشته های  از  ما 
به دین  »الناس علی دین ملوکهم«، یعنی مردم 
را  غلبه  و  پیروزی  توده ها  هستند.  حاکمان شان 
مجذوب  بدین گونه  و  می شمارند  حقانیت  نشانه 
و شیفته قدرت می شوند. کرنش و سرسپرده گی 
در برابر قدرت حاکم از خصوصیات روان شناختی 

توده ها است.
بر  طالبان  سیطره  از  پس  آن چه  میان،  این  در 
بی رویه  گسترش  است،  مشهود تر  افغانستان 
قدرت،  ارباب  از  پیروی  به  است.  دینی  تبلیغات 
افراد پرشماری که ظاهراً پیوند محکمی با طالبان 
ندارند نیز در گسترش تبلیغات دینی دخیل اند. در 
رادیوها وعظ و تبلیغ دینی هر روزه برای ساعت  ها 
تلویزیون ها  وقت  از  بزرگی  قسمت  دارد.  جریان 
یافته  اختصاص  دینی  مسایل  تشریح  به  نیز 
است. همچنین شبکه های اجتماعی افغانستان از 
سوی تبلیغ گران دینی بمباران می شود. مالها از 
بر روزهای جمعه، در  بلندگوهای مساجد، عالوه 
به  پای بندی  به  را  مردم  نیز  هفته  روزهای  سایر 
از  این که مالها که  فرا می خوانند.  دین و شریعت 
گذشته سرگرم وعظ و تبلیغ دینی بوده اند و شرح 
از وظایف تخصصی شان به  دین و مقوالت دینی 
حساب می آید، مردم را به سوی آموزه های دینی 
فرا بخوانند، تعجبی ندارد. تعجب در این است که 
حتا آنانی که مباحث دینی از حوزه تخصص شان 
بیرون است نیز نمی خواهند از قافله عقب بمانند و 
با ورود به مباحث دینی و ذکر آیات و احادیث در 
سخنرانی های شان، افزون بر این که شدت مسلمانی 
خود را اثبات می کنند، قصد دارند دل مخاطبان 
دین دار را بربایند. از روان شناس و ریاضی دان گرفته 
تا سخنران انگیزشی و پزشک جراح، همه گی سر 
و دست می شکنند تا هر حرفی را که می زنند به 
که  کنند  ثابت  عماًل  و  دهند  ارجاع  دینی  متون 
پایه های مسلمانی شان استوار و تزلزل ناپذیر است. 
توجهی  قابل  حصه  یافته ام،  فرصت  که  جایی  تا 
از محتواهای دینی را که پس از غلبه طالبان در 
جاهای متفاوت پخش و نشر شده ارزیابی کرده ام. 
آشکارا می توان گفت که قسمت عمده این محتواها 

طالبان یک محافظ سابق 
حاجی الماس را در بگرام 

بازداشت کردند

واگذاری سفارت افغانستان 
در تهران؛ 

طالبان: تغییر در کادرهای 
دیپلماتیک معمول است

۸صبح، پروان: منابع محلی در والیت پروان می گویند 
زاهد،  الماس  حاجی  سابق  محافظ  یک  طالبان  که 
رییس  غنی،  محمداشرف   مشاور  و  جهادی  فرمانده 
جبهه  با  همکاری  اتهام  به  را  کشور  پیشین  جمهور 

مقاومت  ملی از این والیت بازداشت کرده اند.
منابع به روزنامه ۸صبح می گویند که طالبان صبغت اهلل 
فرزند نیک محمد، محافظ پیشین حاجی الماس زاهد را 
روز شنبه، ۶ حوت، از روستای داوودخیل ولسوالی بگرام 

والیت پروان بازداشت کرده اند.
بازداشت  مانع  نخست  محلی  ساکنان  منابع،  گفته  به 
نیک محمد شدند؛ اما طالبان با اعزام نیروهای کمکی او 

را با خود به جای نامعلومی انتقال داده اند.
منابع به نقل از ساکنان محلی مدعی اند که نیک محمد 

با هیچ گروهی ارتباط نداشت.
طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

روند  طالبان  این سو،  به  چندی  از  که  است  گفتنی  
را  پیشین  حکومت   نظامیان  و  غیرنظامیان  بازداشت 
در بخش های مختلف کشور، به ویژه والیت های شمال 

کابل، افزایش داده اند.

به گونه  تهران  در  افغانستان  سفارت  کابل:  ۸صبح، 
رسمی امروز به طالبان واگذار شد و وزارت امور خارجه 

این گروه، این تغییرات را معمولی خوانده است.
اعالمیه ای  نشر  با  حوت،  یک شنبه شب، ۷  وزارت  این  
گفته است که تغییر در کادرهای دیپلماتیک، یک امر 

معمول اداری و حق مشروع هر کشور است.
در اعالمیه طالبان آمده است: »با تعیینات جدید شاهد 
بیشتر  گسترش  همچنان  و  سفارت  امور  در  شفافیت 
مناسبات در عرصه های مختلف میان دو کشور مسلمان، 

دوست و برادر خواهیم بود.«
فضل احمد حقانی، شارژدافیر اعزامی طالبان به سفارت 

افغانستان در تهران، فردا به کار خود آغار خواهد کرد.
واگذاری سفارت افغانستان به طالبان پس از توافق میان 
جمهوری اسالمی ایران و  گروه طالبان انجام شده است.

یک دیپلمات پیشین در این سفارت به روزنامه ۸صبح 
گفته که پیش از این بارها میان افراد اعزامی طالبان و 
دیپلماتان افغان در تهران درگیری صورت گرفته است.

این در حالی است که براساس اطالعات منبع در سفارت 
افغانستان در ترکیه قرار است کنسول گری افغانستان در 

استانبول نیز فردا به طالبان  واگذار شود.

سروش نوروزی 

بازار گرم تبلیغات دینی 
در سایه حاکمیت طالبان

حکومت طالبان حکومتی است که از نام دین برای برقراری نظم مورد نظر خود استفاده می کند. مردمی که در سایه 
حاکمیت طالبان زنده گی می کنند، عقل و شعور دارند و آن چه را به صورت روزمره اتفاق می افتد، با چشم سر می بینند. 

آنان بالیی را که طالب بر سرشان آورده و می آورد با گوشت و پوست لمس می کنند.
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سفارت  رسمی  واگذاری  از   پس  کابل:  ۸صبح، 
یک   اکنون  طالبان،  گروه  به  تهران  در  افغانستان 
دیپلمات پیشین این سفارت می گوید که پیش از این 
طالبانی که در سفارت حضور داشتند، چندین بار با 

دیپلماتان کشور درگیر شده اند.
امروز  افغانستان  سفارت  پیشین  دیپلمات  یک 
که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  حوت(،   ۷ )یک شنبه، 
خودش بارها با افراد گماشته شده از سوی طالبان در 

این سفارت درگیر شده است.
او  می گوید که باری یکی از طالبان باالی محمدزمان 
نورستانی، کنسول افغانستان در این  سفارت، با چاقو 

حمله کرد .
با کونسل  این پیشامد  اما در مورد زمان دقیق  وی 

افغانستان در تهران چیزی  نگفت.
او  می گوید که طالبان گماشته شده به این سفارت دو 

بار با وی  درگیر شده اند.
این منبع همچنان می گوید که کلید، موترها و تمام 
اسناد بهادار این سفارت به طالبان واگذار شده است.

سفارت افغانستان در تهران پس از توافق میان وزارت 
خارجه ایران و طالبان به این  گروه واگذار شده است.

در  افغانستان  سفارت  واگذاری  با  که  است  گفتنی 
جان  امنیت  مورد  در  نگرانی ها  طالبان،  به  تهران 
شهروندان افغانستان به ویژه نظامیان پیشین در این 

کشور افزایش یافته است.

قاچاق چی  پنج  گزارش ها،  بربنیاد  کابل:  ۸صبح، 
توسط  بلعیده شده  مخدر  مواد  بسته   ۲9۰ با  افغان 

نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده اند.
خبرگزاری ایرنا روز یک شنبه، ۷ حوت، گزارش داده 
است که این قاچاق چیان حین ورود به خاک ایران 

بازداشت شده اند.
هنگ  مرزبانان  سوی  از  افغانستان  شهروندان  این 

تایباد در یک ایست بازرسی بازداشت شده اند.
در گزارش به نقل از مقام های امنیتی ایران آمده است 
که پس از معاینه این افراد، ۲9۰ بسته بلعیده شده 
به وزن  نوع هرویین فشرده و شیشه  از  مواد مخدر 
سه کیلو و ۳۳۷ گرام در معده آن ها کشف و متهمان 

بازداشت شده اند.
مقام های امنیتی ایران افزوده اند که متهمان به مراجع 

عدلی و قضایی معرفی شده اند.
این در حالی است که روز گذشته نیز منابع به روزنامه 
افغانستان  اهل  قاچاق چی  سه  که  گفتند  ۸صبح 
به شمول دو طالب حین ورود به خاک تاجیکستان 

توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند.

دیپلمات سفارت افغانستان 
در تهران: طالبان باالی 

کنسول  کشور چاقو  کشیدند

۲۹۰ بسته مواد مخدر از 
معده پنج قاچاق چی 
افغان توسط نیروهای 
امنیتی ایران کشف شد

گروه های  می کنند،  مدیریت  خود  خاص  شیوه   با 
منطقه  کشور های  سراسر  از  مرکز گریز  و  افراطی 
النه  و  تجمع  کشور  این  در  افغانستان  همسایه  و 
کرده اند و در حال هسته گذاری و اجرای عملیات 
هستند. این وضعیت ثبات و امنیت حال و آینده 
تاریک ترین،  سخت ترین،  با  را  منطقه  کشور های 
بی  پیشینه ترین و وحشت ناک ترین سناریوها مواجه 

کرده است.

آسیب پذیری های مشترک مناطق
جنوب آسیا 

سیاسی  حیات  تداوم  و  بقا  حتا  و  ملی  امنیت 
پس  طالبان  استراتژیک  حامی  به عنوان  پاکستان 
و  افغانستان  در  گروه  این  دوباره  روی کار آمدن  از 
پاکستان  طالبان  تحریک  الگو گیری  و  اوج گیری 
همسایه گی  در  سلف شان  پیروزی  از  )تی تی پی( 
پاکستان شدت یافته و این روز ها بی پیشینه ترین 
حمالت مرگ بار را در پاکستان اجرا می کند. حمله 
چندین  بر  حمله  پشاور،  در  نظامیان  مسجد  بر 
مورد  آخرین  و  خیبرپختون خوا  در  نظامی  پایگاه 
که  سند  ایالت  پولیس  فرماندهی  مرکز  بر  حمله 
صدها کشته به دنبال داشت، از نمونه های بارز آن 
اخیر  نافرمانی های  و  ناآرامی ها  آن  کنار  در  است. 
حکومت  چشم  از  را  خواب  شمالی  وزیرستان  در 
کشور  این  اطالعات  دستگاه  جنراالن  و  پاکستان 
آن ها  است.  ربوده  هستند،  نهایی  تصمیم گیر  که 
از  نجات  و  راه  بیرون رفت  در جست وجوی  اکنون 

سیاه چاله ای هستند که خود شان آماده کرده اند.

خاورمیانه 
ایران هم به عنوان همسایه غربی افغانستان در این 
اواخر حال و روز خوبی ندارد. مرز های این کشور با 
افغانستان خیلی آسیب پذیر و بحرانی شده است. 
پس از تحوالت ۱۵ آگست ۲۰۲۱، این کشور شاهد 
چندین مورد حمله تروریستی هدف مند از جمله 
در حرم امام رضا در مشهد و مسجدی در شیراز 
بود. از سویی، نا آرامی های اخیر در والیت به شدت 
بخران خیز و آسیب پذیر این کشور یعنی سیستان 
و بلوچستان نیز به وقوع پیوسته که تلفاتی نیز در 

پی داشته است.

آسیای مرکزی 
آسیای  جمهوری  پنج  و  روسیه  ثبات  و  امنیت 
افغانستان  از فروپاشی جمهوریت در  مرکزی پس 
بیشتر از هر زمان دیگر با تهدید مواجه شده است. 
آمده  اسپتونیک  خبرگزاری  گزارش  تازه ترین  در 
هزار  شش  تا   ۵۰۰ و  هزار  چهار  بین  که  است  
اکثریت شان  که  تروریستی  گروه های  جنگ جوی 
جنداهلل،  انصاراهلل،  خراسان،  شاخه  داعش  اعضای 
اسالمی  نهضت  و  اوزبیکستان  طالبان  تحریک 
و  آمو دریا  مرزی  نوارهای  در  تاجیکستان هستند، 
در والیات مرزی و کوهستانی بدخشان، تخار، کندز 
و بلخ صف کشیده اند و انتظار باز شدن سلول های 
آن سوی  را  بزرگی  توفان  تا  می کشند  را  بسته 

آمو دریا بر پا کنند. حجم این نگرانی ها به اندازه ای  
است که زنگ خطر را در پیمان امنیت جمعی به 
صدا درآورده است. چند روز پیش دبیر این پیمان 
از جانب  اقدام  هشدار داد که در صورت هر گونه 
افغانستان، این پیمان در ۱۲ ساعت پاسخ نظامی 

گسترده خواهد داد.

جنوب شرق آسیا 
بی ثباتی  مزایای  از  و هند هم  این میان چین  در 
بی بهره  افغانستان  گسترش  حال  در  بحران  و 
نشان می دهد  که  دارد  وجود  اطالعاتی  نمانده اند. 
همین  اکنون صد ها اویغور عضو جنبش ترکستان 
شرقی در والیت های بدخشان و تخار افغانستان در 
حال هسته گذاری و کار روی چگونه گی پیدا کردن 
یک راه عبور از افغانستان به چین هستند. در سوی 
دیگر رسانه های هندی به نقل از دبیر شورای امنیت 
این کشور، گزارش داده اند که نیروهای جدایی طلب 
کشمیری که در برابر هند برای آزادی می جنگند، 
به سالح و تجهیزات سبک بازمانده از نیروهای ناتو 
نگرانی های  که  کرده  اند  پیدا  دست  افغانستان  در 

هند را چند برابر ساخته است. 

نتیجه گیری
چالش های امنیتی و سیاسی در حال ظهور و آینده 
نا معلوم و خاکستری افغانستان، این کشور را مبدل 
به جغرافیای تهدید منافع همه  بازیگران منطقه ای 
این  از  بزرگی  بخش  در  بی گمان  که  است  کرده 
وضعیت کشورهایی چون روسیه، پاکستان، ایران، 
نزدیک  و  دور  همسایه گان  به عنوان  چین  و  هند 

افغانستان دست دارند.
و  افغانستان  از  امریکا  خروج  از  پس  این همه  با 
فروپاشی نظم در کشور و برگشت غیر قابل تصور 
طالبان به قدرت، حاال که نزدیک ۲۰ ماه از تحول 
افغانستان می گذرد، هیچ کشوری  در  آگست   ۱۵
حتا سرسخت ترین حامی این گروه آماده به رسمیت 
شناسی طالبان نیست. این وضعیت نشان می دهد 
و  افغانستان  بحران  حجم  منطقه  کشورهای  که 
پیامدهای در حال گسترش آن را عمیقاً درک کرده 
و در صدد یافتن یک مکانیسم منطقه  ای جهت حل 

بحران امنیتی و سیاسی افغانستان برآمده اند. 
بررسی ها نشان می دهد که در طول ۲۰ ماه گذاشته 
محوریت  با  منطقه  ای  گفتمان  و  نشست  هشت 
منطقه  کشورهای  همکاری  به  افغانستان  بحران 
نشست های  آن ها  مهم ترین  که  است  برگزار شده 
جمعی،  امنیت  پیمان  شانگهای،  سازمان  ساالنه  
منطقه،  امنیت  شورای  دبیران  مسکو،  فارمت 
غیر رسمی  مذاکرات  و  دوشنبه  امنیتی  نشست 
همه  است.  مقاومت  جبهه  و  طالبان  میان  تهران 
و  فراگیر  حکومت  شکل گیری  بر  نشست ها  این 
اجماع  خود  که  دارند  تاکید  افغانستان  در  قانونی 
و  بحران  در  دخیل  کشور های  میان  منطقه  ای 
یک  و  می گذارد  نمایش  به  را  افغانستان  بی ثباتی 
و  منطقه  در  ثبات  آوردن  جهت  در  مثبت  گام 
پنداشته  افغانستان  بحران  گسترش  از  جلوگیری 
می شود. خوش بینی دیگری که در این اواخر ایجاد 
جی ۵  ایتالف  ایجاد  بر  روسیه  تاکید  است،  شده 
ایران،  چین،  روسیه،  منطقه  ای  کارگروه  همان  یا 
پاکستان و هند به هدف دریافت راه حل بومی برای 
مطرح  کابلوف  ضمیر  که  است  افغانستان  منازعه 
کرد. به عنوان کالم آخر می توان گفت که در صورت 
صادق بودن بازیگران منطقه  ای در امر آوردن ثبات 
این  بحران  از گسترش  افغانستان و جلوگیری  در 
کشور به سراسر منطقه، می شود به آینده امیدوار 
که  صورتی  در  داشت.  روشن  چشم اندازی  و  بود 
بحران افغانستان مدیریت نشود و کشور های منطقه 
روی آتش بحران موجود نفت بریزند و افغانستان 
را به حال خود واگذارند، با توجه به گسترده گی و 
حجم بزرگ بحران فعلی افغانستان، منطقه دچار 
تحول و دگرگونی خواهد شد که خیلی از نظام ها 
در آن غرق خواهند شد و جمع کردن آن خیلی 

دشوار خواهد بود.

از  یکی  منطقه  ای  منطقه گرایی/ هم گرایی  امروزه 
به  رسیدن  مسیر های  کوتاه ترین  و  کم هزینه ترین 
ثبات سیاسی ـ امنیتی و توسعه اقتصادی جمعی 
کشور ها یی که در یک منطقه  تعریف شده جغرافیایی 
عمیق  نگاهی  وقتی  می شود.  شمرده  دارند،  قرار 
تاریخی  منازعات  و  بحران ها  به  آسیب شناسانه  و 
کشور های منطقه از آسیای مرکزی تا خاورمیانه و 
از جنوب و جنوب شرق آسیا تا کرانه های باختری 
رود اردن و شاخه افریقا داشته باشید، پی  خواهید 
فضای  و  کرده  فروکش  زمانی  بحران ها  که  برد 
صلح آمیز شکل  گرفته است که اجماع منطقه  ای بر 

محور کشور غرق در بحران شکل گرفته است. 
افغانستان با توجه به واقع شدنش در نقطه  اتصال 
و تالقی دو منطقه  به شدت مهم و استراتژیک آسیا 
اهمیت  جنوبی  آسیای  و  مرکزی  آسیای  یعنی 
بزرگ راه  در  حضور  سویی،  از  دارد.  ژیوپلیتیک 
ابریشم، نزدیکی با پروژه جهانی یک کمربند و یک 
جاده  چین، واقع شدن در منطقه استراتژیک انرژی 
مجموعه  نظریه  براساس  همه  از  مهم تر  و   جهان 
چهار  کانون  در  شدن  واقع  بوزان  باری  امنیتی 
آسیا  جنوب  امنیتی  )مجموعه  امنیتی  مجموعه 
پاکستان،  و  هند  هسته ای  قدرت  دو  محوریت  با 
آسیای مرکزی با محوریت روسیه و پنج جمهوری 
این منطقه، شرق  دور با محوریت چین هسته ای و 
جاپان صنعتی و خاور  میانه با محوریت قدرت هایی 
اهمیت  اسراییل(  و  ترکیه  عربستان،  ایران،  مانند 
این  به  ژیواستراتژیکی  و  ژیوپلیتیکی  فوق العاده 
کشور بخشیده و جایگاه افغانستان را در راهبرد  های 
بازیگران  ژیوکالچری  و  ژیواکونومیکی  امنیتی، 
منطقه بلند برده و باعث شده است تا هر بازیگری 
منافع خود را در این کشور داشته باشد و برای خود 

عمق استراتژیک تعریف کند.
امروز  بحران  از  بزرگی  بخش  که  گفت  می شود 
افغانستان ریشه در متغیر ها و کودهای وابسته ای 
می خورد.  آب   کشور  مرزهای  بیرون  از  که  دارد 
نیم قرنه   بحران  از  ریشه یابی  وقتی  مثال،  به عنوان 
کنار  در  که  می شود  دیده  باشید،  داشته  کشور 
متغیر های مستقل و داخلی بحران افغانستان )ناکام 
سیاست  بحران  قدرت،  تمرکز  ملت سازی،  بودن 
خارجی و جنگ سنت و مدرنیته( به عنوان کودهای 
یعنی  بیرونی  متغیر های  افغانستان،  بحران  اصلی 
مداخله کشورهای منطقه با توجه به منافع و تضاد 
منافعی که در افغانستان دارند، دومین عامل بی ثباتی 
سیاسی، بحران و منازعه متداوم این کشور پنداشته 
می شود. از این رو بحران و بی ثباتی افغانستان به 
معنای بی ثباتی هر یک از مناطق و امنیت و ثبات 
سیاسی پایدار در افغانستان به معنای ثبات و امنیت 
کل آن ها محسوب می شود. هر چند در بحران نیم 
قرن اخیر و به ویژه فروپاشی ۱۵ آگست ۲۰۲۱ و 
به دنبال آن روی صحنه آمدن طالبان شده، برخی 
)پاکستان،  افغانستان  همسایه  و  منطقه  بازیگران 
قطر، ایران و روسیه( نقش برجسته داشته اند. حاال 
که نزدیک ۲۰ ماه از شکست و فروریزی جمهوریت 
افغانستان می گذرد و حاکمان جدید کشور را  در 

راهی برای حل بحران افغانستان
ناصر وطن یار 

اجماع منطقه ای؛
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سفارت افغانستان در تهران رسماً به طالبان  واگذار شد 

۸صبح، کابل: یک هفته پس از نشر گزارش ها در مورد واگذاری سفارت افغانستان در تهران به طالبان، این سفارت امروز 
به طالبان واگذار شده است.

خبر واگذاری رسمی این سفارت عصر امروز )یک شنبه، ۷ حوت( تأیید شده است.
سفارت افغانستان یک هفته پیش از دیپلماتان افغان گرفته شده و به برخی از آنان اجازه ورود به این مکان دیپلماتیک داده 

نشده بود. وزارت امور خارجه طالبان در این مورد به گونه رسمی چیزی نگفته است.
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۸صبح، کابل: در اولین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین و 
حمایت هایی که اخیراً دولت بایدن از کی یف می کند، رییس 
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید که 
دولت بایدن باید از افغانستان درس گرفته باشد و کیسه اش 

را برای کمک به اوکراین باز نگذارد.
افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  ویژه  بازرس  جان سوپکو، 
)سیگار( روز  یک شنبه، ۷ حوت، به فاکس نیوز گفته است: 
»ما در برخورد با افغانستان اشتباهات مهمی مرتکب شدیم.«

او  در مورد حجم کمک هایی که به اوکراین فرستاده می شود 
افزوده  و  را مثال زده  افغانستان  برود،  و  ممکن است هدر 
است: »بدون نظارت کافی، کمک ها دزدیده می شوند یا به 
سیاست مداران محلی هدایت می شوند و در میان فقط یک 

اوکراینی معمولی ضرر خواهد دید.«
او  همچنان خاطرنشان کرده است: »افغان ها دیدند که تمام 
پول ها توسط سیاست مداران فاسد منحرف می شد. بنابراین 

۸صبح، کابل: مقام های ایتالیایی به رسانه ها گفته اند 
که در پی برخورد یک  قایق حامل پناه جویان از آسیا، 

دست کم مرگ ۴۵ تن تأیید شده است.
حامل  چوبی  بادبانی  قایق  رویترز،  گزارش  بربنیاد 
پناه جویان افغان، پاکستانی و ایرانی، روز یک شنبه، ۷ 
حوت، در پی برخورد با یک  صخره در نزدیکی ستیکاتو 
برخورد  ایتالیا  مربوطات سواحل جنوبی  از  کوترو  دی 

در حالی که طالبان پیش روی می کردند، یک سرباز یا افسر 
دولت  این  برای  عادی می گفت، من  افغان  یا یک  پولیس 

نمی میرم آن ها همه چیز را می دزدند.«

او  گفته است که همین گونه، امریکا و  کشورهای کمک کننده 
به عنوان »حمایت کننده گان از الیگارش های فاسد« معرفی 

شدند.

کرد که منجر به غرق شدن این کشتی شد.
شمار پناه جویان افغان که در این رویداد کشته شده اند، 
مجموعی  گزارش ها شمار  بربنیاد  اما  نیست،  مشخص 
بیشترشان  که  تن می رسد  قایق ۱۵۰  این  سرنشینان 

افغان هستند.
و   زنان  از  نامعلومی  ایتالیا گفته اند که شمار  مقام های 

کودکان در میان کشته گان هستند.

به گفته رییس سیگار، بدترین نتیجه این است که کمک ها 
به گونه ای دزدیده می شوند که هدف مورد نظر  منحرف و 

خود را محقق نمی کنند.
سوپکو همچنان تصریح کرده است: »ما پول زیادی را در 
آن کشور ]اوکراین[ خرج می کنیم و هر زمانی که این مقدار 
پول را در هر کشوری خرج کنید، مطمیناً هدر خواهد رفت.«

نه تنها  فاسد  عناصر  است  ناچار  امریکا  دولت  او،  گفته  به 
اوکراین یا دولت میزبان، بلکه پیمان کاران دولت امریکا یا 
در  کند.  پول جذب  سرقت  برای  نیز  را  پیمان کاران  سایر 
نتیجه فقط پول زیادی وارد می شود که نگه داشتن آن دشوار 

است.
این اظهارات یک  روز پس از اعالم کمک جدید ۲ میلیارد 
دالری تسلیحات به اوکراین از سوی جو بایدن، رییس جمهور 
امریکا، مطرح شده است؛ کمکی که در قالب تسلیحات ظرف 

یک سال به کی یف فرستاده می شود.

است:  گفته  ایتالیا،  جمهور  رییس  ماتارال،  سرجیو 
»بسیاری از این مهاجران از افغانستان و ایران آمده  و از 

شرایط سخت فرار کرده اند.«
با  پیش  روز  چند  کشتی  این  رویترز،  گزارش  به  او 
مهاجرانی از افغانستان، ایران و چندین کشور دیگر از 
ترکیه به راه افتاده بود و در پی هوای توفانی با صخره ها 

برخورد کرده است.
اتهام  به  را  نجات یافته گان  از  تن  یک   ایتالیا  پولیس 

قاچاق بری بازداشت کرده است.
و  افغانستان  از  بیشتر  بازماندگان  که  است  گفته  او 
سومالی  از  زوج  یک  و  پاکستان  از  تعدادی  همچنین 
دشوارتر  کشته گان  ملیت  شناسایی  که  افزود  و  بودند 

است.
از  تا کنون رقم  مشخصی  ایتالیا  افغانستان در  سفارت 

قربانیان افغان در این رویداد ارایه نکرده است.
گفتنی است که از بدو تسلط طالبان بر افغانستان صدها 
هزار تن از کشور فرار کرده و راه های دشوار مهاجرت را 

در پیش گرفته اند.

رییس سیگار: 
در زمینه کمک های نقدی 
بی مالحظه به اوکراین، از 
افغانستان درس بگیریم

بیشتر قربانیان قایق غرق شده پناه جویان در سواحل جنوبی ایتالیا افغان هستند

غرق شدن قایق حامل ۱۰۰ پناه جو 
در ایتالیا؛ 

اجساد ۳۰ تن پیدا شده است

انفجار در بلوچستان 
پاکستان ۴ کشته و ۱۰ 
زخمی برجا گذاشت

مسکو برای برگرداندن فضانوردان روسی و امریکایی 
گیرمانده، فضاپیمای بدون سرنشین فرستاد

بربنیاد گزارش رسانه های بین المللی، یک قایق حامل 
۱۰۰ پناه جو در سواحل ایتالیا غرق شده است.

آسوشیتدپرس گزارش داده که این قایق روز یک شنبه، 
۲۶ فبروری، غرق شده است.

سواحل  در  را  پناه جو   ۳۰ اجساد  ایتالیا  ساحلی  گارد 
جنوبی این کشور از آب بیرون کشیده است.

بربنیاد معلومات نشر شده، ۴۰ پناه جو در این رویداد 
زنده مانده اند.

گزارشی  در  ایتالیا  دولتی  تلویزیون  حال،  همین  در 
گفته است که ۲۷ پناه جو از سرنشینان این قایق ظاهراً 

توانسته اند خود را به ساحل برسانند.
هنوز معلوم نیست که سرنشینان این قایق شهروندان 
کدام کشورها بوده اند و مبدا و مقصد حرکت آن ها کجا 

بوده است.
اکثر کشتی هایی که به کاالبریا، محل پیدا شدن اجساد 

پناه جویان، می رسند از ترکیه و مصر حرکت می کنند.

براساس گزارش رسانه های پاکستان، در پی وقوع انفجار 
ماین در ایالت بلوچستان این کشور، ۴ تن کشته و ۱۰ 

تن دیگر زخمی شده اند.
دان گزارش داده که این انفجار صبح روز یک شنبه، ۲۶ 
فبروری، در بازار راخنی ایالت بلوچستان پاکستان رخ  

داده است.
عبداهلل خوسو، از مقام های محلی ایالت بلوچستان، گفته 
که این رویداد ناشی از انفجار ماین دست ساز کارگزاری 

شده در یک عراده موترسایکل بوده است.
با  بلوچستان،  ایالتی  وزیر  بیزنجو،  عبدالقدوس  میر 
محکوم کردن این انفجار گفته است: »کسانی که خون 
تروریست  و  بشریت  دشمنان  ریختند،  را  بی گناهان 
هستند. تروریست ها برای دستیابی به اهداف شیطانی 
خود، شرارت ایجاد می کنند؛ اما ما اجازه نخواهیم داد تا 

عناصر ضددولتی موفق شوند.«
عهده  بر  را  انفجار  این  مسوولیت  گروهی  هیچ   هنوز 

نگرفته است.
ایالت بلوچستان پاکستان از بخش های نا آرام این کشور 
فعالیت  ایالت  این  در  بلوچ  آزادی بخش  است. جنبش  

دارد.

رسانه های بین المللی گزارش داده اند که آژانس فضایی 
راسکوسموس روسیه یک فضاپیمای بدون سرنشین را 
به ایستگاه  فضایی فرستاده تا فضانوردان گیرمانده را به 

زمین باز گرداند.
روز  راسکوسموس  که  گفته  گزارشی  در  رویترز 
فضاپیمای  این  پرتاب  از  فبروری،   ۲۶ یک شنبه، 

بی سرنشین خبر داده است.
آژانس فضایی راسکوسموس گفته که این فضاپیما از 

مرکز فضایی بازیکونور قزاقستان پرتاب شده است.
قرار است فضاپیمای فرستاده شده، سرگئی پروکوپیف 
فرانسیسکو  و  روس  فضانوردان  پتلین،  دیمیتری  و 

روبیو، فضانورد امریکایی، را تا ماه سپتامبر سال جاری 
به زمین باز گرداند.

این فضانوردان که قرار بود پس از انجام مأموریت تا 
ماه مارچ سال جاری به زمین برگردند، به دلیل نشت 
سیستم های سردکننده کپسول های سایوز MS-22 از 

دو ماه پیش به این سو در فضا گیر مانده اند.
نجات بخش  فضاپیمای  شده،  نشر  اطالعات  بربنیاد 
در  خودکار  حالت  در  راسکوسموس  شده  فرستاده 
ماژول پویسک ایستگاه فضایی بین المللی لنگر انداخته 

است.
فضاپیمای تازه فرستاده شده ۴۲9 کیلوگرام محموله 

اضافی مورد نیاز فضانوردان روسی و امریکایی را نیز با 
خود انتقال می دهد.


