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در یازده ماه گذشته اجساد 
۴۷۰ مهاجر افغان از ایران 

به والیت نیمروز انتقال 
داده شده است

مهاجران  ریاست  از  منابع  نیمروز:  ۸صبح، 
ماه  یازده  در  که  می گویند  نیمروز  در  طالبان 
ایران  در  که  افغان  مهاجر  اجساد ۴۷۰  گذشته 

کشته شده اند، به این والیت منتقل شده است.
منابع در ریاست امور مهاجران نیمروز روز شنبه، 
۱۳ حوت، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند 
زنان و  آیا  این که  و  اجساد  که در مورد هویت 
چیزی  خیر  یا  بوده اند  آنان  شامل  نیز  کودکان 

گفته نشده است.
پیش از این نیز روزنامه ۸صبح به نقل از منابع 
خود در نیمروز گزارش داده بود که در ماه  جدی 
۴۵ و در ماه دلو ۵۵ جسد از مهاجران افغان که 
در رویداد های مختلف در ایران کشته شده اند، به 

نیمروز انتقال داده شده است.
امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 
افغانستان  مرزی  بخش های  در  که  پناهنده گان 
نظری  ابراز  مورد  این  در  هنوز  می کند،  فعالیت 

نکرده است.
از انتقال اجساد صدها پناه جوی افغان از ایران به 
افغانستان در حالی خبر داده می شود که اعتراضات 
مردمی در پنج ماه اخیر در ایران به شدت از سوی 
است.  این کشور سرکوب شده  نظامی  نیروهای 
در  نیز  افغان  شهروندان  شرکت  از  گزارش هایی 

این اعتراضات نشر شده است.

ساخت دو باب مکتب در خوست از سوی سازمان ملل

۸صبح، کابل: در آستانه شروع سال جدید آموزشی در افغانستان، 
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان از ساخت دو مکتب در 

والیت خوست خبر داده است.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان صبح روز شنبه، 
۱۳ حوت، در رشته توییت هایی گفته که این دو مکتب  در روستای 

قلموال مینه والیت خوست ساخته شده است. مکتب های تازه ساخته شده 
به دانش آموزان دختر و پسر خانواده های بازگشت کننده افغان اختصاص 

داده شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان در 
حالی از ایجاد دو مکتب در خوست خبر داده است که طالبان هنوز برای 

بازگشت دانش آموزان دختر به مکاتب در سال جدید آموزشی تصمیم 
نگرفته اند. پس از ممنوعیت های آموزشی بر دختران در افغانستان، 

شهروندان این کشور و جامعه جهانی انتظار دارند که طالبان درب مکاتب 
را به روی دانش آموزان دختر در سال جدید آموزشی باز کنند.

به کوه که نگاه می کنم، در شکوه بلند او گم می شوم. 
نسیمی با زمزمه غریبی از کنارم می گذرد. یک 

لحظه حس می کنم که کسی در آن دورهای دور، در 
بلندای کوه نشسته و سال های درازی  است...

دیداری با 
پ�ی روش�ن فروش

قوانی�ن که از هتلر 
برای طالبان یادگار 

مانده است
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تازه ترین  در  واشنگتن پست  کابل:  ۸صبح، 
زنان  طالق  پرونده های  به  افغانستان  از  گزارش  
در حکومت پیشین پرداخته و گفته است که با 
تسلط طالبان هزاران پرونده طالق از سوی این 

گروه باطل اعالم شده است.
بربنیاد این گزارش که روز شنبه، ۱۳ حوت، نشر 
ازدواج جان  قوانین  تغییر  با  است، طالبان  شده 
هزاران زن طالق گرفته را با خطر روبه رو کرده اند.

برپایه اطالعات نشر شده، قاضیان و وکالی مدافع 
پیشین افغانستان تخمین  زده اند که هزاران زن 
افغان که بدون رضایت شوهران شان در حکومت 
با خطر  پیشین طالق گرفته اند، در حال حاضر 

زندانی شدن و انتقام جویی روبه رو هستند.
طالق  که  گفته اند  افغانستان  پیشین  قاضیان 
زنانی  به  عمدتاً  پیشین  حکومت  در  یک طرفه 
داده می شد که از شوهران بدخوی، از جمله افراد 

معتاد به مواد مخدر، جدا می شدند.
طالبان  تسلط  با  که  است  آن  از  حاکی  گزارش 
ازدواج در حکومت پیشین، بخش  لغو قوانین  و 
دیگری از حقوق  زنان توسط طالبان نقض شده 

اسالم آباد  در  افغانستان  سفارت  ۸صبح، کابل: 
که از سوی طالبان مدیریت می شود، گفته است 
به شمول  افغانستان  از شهروندان  که ۱۳۷ تن 

زنان و کودکان از زندان کراچی آزاد شده اند.
سفارت طالبان در پاکستان روز شنبه، ۱۳ حوت، 
اعالم کرده است که قرار است افراد آزاد شده از 

گذرگاه چمن به افغانستان منتقل شوند.

است.
در این گزارش با شماری از زنانی که تجربه های 
طالق یک طرفه  را دارند و در نزدیک به ۲۰ ماه 
گذشته با انواع تهدید ها توسط شوهران سابق شان 

مواجه شده اند، گفت وگو شده است.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، حاضر نشده 
به پرسش ها در این مورد پاسخ دهد؛ اما تأکید 
پرونده های  در  گروه  این  در حاکمیت  که  کرده 
طالق باید زن و شوهر هر دو در برابر قاضی حاضر 

شده و تن به جدایی از هم بدهند.
بر  تسلط  از  پس  طالبان  که  است  گفتنی  
افغانستان با لغو قوانین نافذ در حکومت پیشین، 

محدودیت های زیادی بر زنان وضع کرده اند.

این در حالی است که چندی پیش نیز طالبان 
از  افغانستان  شهروندان  از  تن   ۱۷۰ آزادی  از 

زندان های شهر کراچی خبر داده بودند.
به  همواره  پاکستان  دولت  که  است  گفتنی 
برخورد  و  افغان  پناه جویان  غیرقانونی  بازداشت 

خشونت آمیز با آنان متهم شده است.

دو خواهر هراتی با هزینه شخصی 
کارگاه آموزش خیاطی راه اندازی 

کرده اند

روزنه امید در اوج ناامیدی؛ 

ننگیالی: نهادها و کشورهای حامی 
فراموشم کرده اند

بی سرنوشتی خبرنگار نابینای افغانستان در ایران؛

چرا جریان های 
ایدیولوژیک از 

»کتاب« یم ترسند؟
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با تسلط طالبان هزاران 
پرونده طالق زنان باطل 

شده است

۱۳۷ افغان از زندان کراچی پاکستان آزاد شدند

ریچارد بنت اقدام های طالبان 
را جنایت علیه بشریت خواند

3بحران حقوق بشری در افغانستان؛ 

حه
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پس از سقوط رژیم دور قبلی طالبان و روی کار آمدن نظام جمهوری در 
افغانستان، حضور زنان در سیاست، اقتصاد و اجتماع بیشتر شد و به مرور 
زمان، زنان زیادی در افغانستان توانستند از لحاظ برابری و کار به ویژه در 

بزرگ شهرهای کشور جایگاه مناسبی را اشغال کنند. در اواخر دوره جمهوریت 
حضور زنان در بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و کار در اداره های 

دولتی به گونه گسترده ای افزایش یافته بود...

واشنگتن پست:



 

جنگ  که  شده  تبلیغ  بسیار  گذشته  سال  یک و نیم  در 
شده  تامین  کشور  در  سراسری  امنیت  و  یافته  پایان 
میله های  سکوت  و  راه ها  آرامش  از  گاه  نیز  مردم  است. 
تفنگ صحبت می کنند. یوتیوبرها به مناطق دورافتاده و 
گوشه های مختلف وطن سر می زنند و تعدادی از شایقان 
گشت وگذار و توریست ها هم عکس سفر خود به والیات را 
نشر می کنند؛ اما در کنار این تصویر به ظاهر ساکت و آرام 
وطن، چهره دیگری نیز از کشور وجود دارد که پر از آشوب 
و ناامنی است. طالبان با اعمال سیاست های تبعیض آمیز، 
تمام اقشار غیرطالب را در ناامنی جسمی و روانی قرار داده 
اند. آنان تحصیل کرده گان غیرطالب، شهرنشینان و آنانی 
را که در نظام جمهوری اسالمی کار و زنده گی کرده اند، 
معرفی  پی گرد  مستحق  بالقوه  به طور  و  ساخته  منزوی 
کرده اند؛ به گونه ای که گروه بزرگی از ساکنان کشور با این 
خوف زنده گی می کنند که شاید روزی شکنجه یا کشته 
شوند. تبعیض و محرومیت بخش بزرگ جامعه، به خصوص 
زنان را گرفتار حس مرگ تدریجی کرده است. میلیون ها 
انسان دچار ناامنی روانی شده اند، تعدادی کشور را ترک 
کرده، برخی انزوا اختیار کرده  و دیگران به محافظه کاری و 

سکوت پناه برده اند.
کشور  سراسر  در  را  تن  هزاران  مدت  این  در  طالبان 
شکنجه کرده و کشته اند. عکس و ویدیوی تن های کوفته 
گرفتار  خانه  از  را  آنان  طالبان  که  قربانیانی  سیاه شده  و 
تحویل  خانواده ها  به  را  بعد جسدشان  روز  چند  و  کرده 
می دهند، چنان به تکرار و بسیار نشر شده است که دیگر 
چندان حساسیت خلق نمی کند. از جمله دیروز خبر مرگ 
میرویس نورزایی، نظامی پیشین، در هرات نشر شد. گزارش 
آن که  از  قبل  روز  چهار  را  نورزایی  آقای  که  است  شده 
جسد شکنجه شده اش را به خانواده تسلیم دهند، طالبان 
بازداشت کرده بودند. در این موارد، خانواده ها با اشک و ناله 
و بدون آن که مرجعی برای شکایت داشته باشند، عزیزشان 
را به  خاک می سپارند. هزاران فردی که در این یک ونیم 
سال به  این شیوه کشته شده اند، به دلیل آن که مقاومتی 
نداشته اند، با سکوت بازداشت شده و در جایی دور از انظار 
عمومی شکنجه و کشته شده اند؛ بی آنکه زنده گان شاهد 
فریادشان باشند یا صدای مرمی و شالق را شنیده باشند. 
لذا ناامنی تک تک این هزاران فرد و خانواده های شان در 
سکوت استبدادی حاکم بر ظاهر جامعه، نادیده می ماند. 
تعداد زیادی از این هم وطنان درگورهای نامعلوم، با عنوان 
اجساد ناشناس دفن می شوند. طالبان این کشتار را پنهان 
نمی کنند و از آن برای ارعاب مردم استفاده می کنند. ماه 
گذشته شاروالی کابل احصاییه داد که در جریان سه ماه، 
۱۴۴ جسد ناشناس را دفن کرده اند. اگر حساب اجسادی 
را که به خانواده ها تحویل می دهند و آنانی را که به  دست 
شاروالی نرسیده در گورهای نامعلوم دفن شده اند، بر این 
رقم بیفزاییم، نفوس کالنی می شود. آن گاه اگر قربانیان کل 
کشور را بشماریم، احتماالً تلفات مردم در زیر شکنجه و 

ستم طالبان روزانه به ده ها تن می رسد.
این حوادث در گزارش های مفصلی که نهادهای بین المللی 
در  نمی یابند.  انعکاس  شایسته  به صورت  می کنند،  نشر 
بشر  حقوق   ویژه  گزارشگر  بنت،  ریچارد  گزارش  دومین 
برای افغانستان که ماه گذشته نشر شد، چهره قربانیان محو 
است و صدای فریاد و رنگ خون آنان در متن گزارش به 
 چشم نمی خورد. آن جا سخن از کلیات و ستم های جمعی 
طالبان است. البته، طالبان به گزارش های حقوق  بشری، 
اعتراضات مردم و واکنش جهانی هیچ وقعی نمی گذارند 
و از روزی که آمده اند، حقوق بشر را در برابر شریعت قرار 
نمادین،  با حرکت های  با آن آشکارا می جنگند و  و  داده 
ارزش ها و نهادهای حقوق  بشری را از دایره »امارت« بیرون 
پرتاب می کنند. از جمله به تازه گی دفتر والیتی کمیسیون 
با دیگر  به مدرسه بدل کرده اند.  را  حقوق بشر بدخشان 
نداشته اند.  آن  از  بهتر  برخورد  نیز  کمیسیون  این  دفاتر 
نمادین  اقدام  با  اوایل  همان  در  هم  را  زنان  امور  وزارت 
به مرکز مبارزه علیه زنان و آزادی )وزارت امربه معروف و 

نهی ازمنکر( بدل کردند.
است.  تبلیغاتی  دروغ  طالبان  تغییر  مثل  طالبانی  امنیت 
شکنجه  اذیت،  ترساندن،  اصلی اش  مهارت  که  گروهی 
به صورت مستمر  و  بر کشور حاکم شده  است،  و کشتار 

وحشت و ناامنی خلق می کند.

دروغ امنیت طالبانی
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اخیر  دیدار  در  طالبان  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
محمدآصف،  خواجه  رهبری  به  پاکستان  هیات  با 
را پیشنهاد کرده اند  این کشور، طرحی  وزیر دفاع 
که براساس آن به اعضای تحریک طالبان پاکستان 
در نقاط مرزی افغانستان اسکان داده شده و خلع  
اسالم آباد  که  شرطی  به  اما  شد،  خواهند  سالح 

هزینه این طرح  را بپردازد .
اکسپرس تریبون روز شنبه، ۱۳ حوت، به نقل از 
منابع خود گزارش داده است که طالبان و پاکستان 
در حال رای زنی در مورد این طرح هستند، تا به این 
ترتیب بر فعالیت های تی تی پی نظارت و به موضوع 

حمالت تروریستی فرامرزی رسیده گی کنند.
بربنیاد این گزارش، طالبان از پاکستان خواسته اند 
تا هزینه این طرح، به عنوان تنها گزینه عملی برای 

حل معضل تی تی پی را بپردازد.
منابع به این رسانه گفته اند که سفر هیات پاکستان 
به کابل انتقال پیام روشن به طالبان افغانستان بود 
مبنی بر این که پاکستان دیگر به دنبال گفت وگو با 
تحریک طالبان پاکستان نخواهد بود؛ زیرا این گروه 

قایق  که  آن  از  روز پس  پنج  کابل:  ۸صبح، 
حامل پناه جویان افغانستان، ایران و پاکستان 
سفارت  اکنون  شد،  غرق  ایتالیا  آب های  در 
افغانستان در این کشور گفته است که ۳۲ تن 

از قربانیان این رویداد افغان هستند.
سفارت افغانستان در روم روز شنبه، ۱۳ حوت، 
در اعالمیه ای گفته است که شمار دیگر ی از 
زخمی  رویداد  این  در  افغانستان  شهروندان 

شده اند.
احتماالً  که  است  آمده  سفارت  اعالمیه  در 
حدود ۱۸۰ تن در قایق غرق  شده در سواحل 
ایتالیا حضور داشته اند که تا کنون دست کم ۶۷ 

جسد دریافت شده است.
خانواده های شان  سوی  از  قربانیان  اجساد 
اجازه داده اند  آنان  شناسایی و تثبیت شده و 
تا شماری از اجساد در گورستان شهر کروتون 

دفن شود.
در  افغانستان  شهروند   ۵ رویداد  این  پی  در 
شفاخانه بستری هستند و ۷۲ تن از پناه جویان 
افغان با بازمانده گان قربانیان در مرکز مهاجرت 

کروتون جابه جا شده اند.
خالد احمد زکریا، سفیر ا فغانستان در ایتالیا، 
امور  وزارت  مقام های  با  دیدار  در  که  گفته 
خارجه ایتالیا بر تسریع تحقیقات در مورد این 

رویداد تأکید کرده است.
قایق  گفتنی است که در ۸ حوت ماه جاری 
بادی حامل  پناه جویان افغان در سواحل شهر 
پیشتر  شد.  غرق  ایتالیا  جنوب  در  کروتون 
طالبان اعالم کرده بودند که در این رویداد ۸۰ 

تن از پناه جویان افغان جان  باخته اند.

۸صبح، غزنی: منابع محلی در غزنی می گویند 
که طالبان نزدیک به ۲۰ مرکز تبادله اسعار یا 

صرافی را در مرکز این والیت مسدود کرده اند.
روزنامه  به  روز شنبه، ۱۳ حوت،  منابع محلی 
۸صبح می گویند که درب نزدیک به ۲۰ صرافی 
دلیل  به  غزنی  شهر  صرافی های  مارکیت  در 
بسته  طالبان  سوی  از  پاکستانی  کلدار  تبادله 

شده است.
این  شدن  مسدود  که  می کنند  تأکید  منابع 
میان  پولی  دادوستد  در  را  مشکالتی  مراکز 

بازرگانان این والیت به وجود آورده است.
صرافان در غزنی این اقدام طالبان را غیرقانونی 
جواز  براساس  که  دارند  تأکید  و  می دانند 
فعالیت شان حق دارند در بخش تبادله پول کار 

کنند.
زده اند  اقدام  این  به  دست  حالی  در  طالبان 
و  جنوبی  والیت های  بیشتر  در  هم اکنون  که 
پول  پاکستانی  کلدار  افغانستان،  جنوب شرقی 

رایج بازارهای محلی  است.

از تالش های صلح قبلی برای سازمان دهی مجدد و 
هدف قرار دادن پاکستان استفاده کرده است.

در همین حال، گفته شده است، در صورتی  که پس 
به  پاکستان  طالبان  تحریک  طرح،  این  اجرایی  از 
حمالت تروریستی فرامرزی علیه این کشور ادامه 
دهد، ممکن است اسالم آباد به گزینه های دیگر از 
جمله به اعمال سیاست تعقیب و گریز متوسل شود.

که  طرح  این  مورد  در  نهایی  توافق  حال،  این  با 
بهترین راه حل احتمالی موجود برای مقابله با تهدید 

تی تی پی خوانده شده، صورت نگرفته است.
در حال  است که  ادعا کرده  پاکستانی  رسانه  این 
حاضر دست کم ۱۲ هزار جنگ جوی تی تی پی در 

خاک افغانستان حضور دارند.
چیزی  گزارش  این  مورد  در  کنون  تا  طالبان 

نگفته اند.
گفتنی است که ادعا می شود، هیأت پاکستان در 
دال  را  شواهدی  افغانستان  به  گذشته  هفته  سفر 
بر حضور جنگ جویان تحریک طالبان پاکستان به 

طالبان افغانستان ارایه کرده است.

سفارت افغانستان در ایتالیا: 
۳۲ تن از سرنشینان 

قایق غرق  شده، افغان 
هستند

طالبان نزدیک به ۲۰ 
صرافی را در غزنی مسدود 

کردند

۸صبح، بدخشان: منابع محلی در والیت بدخشان 
می گویند که طالبان دفتر والیتی کمیسیون حقوق 
بشر در این والیت را به مدرسه دینی تبدیل کرده اند.

روز شنبه، ۱۳  طالبان  منابع محلی می گویند که 

هرات  والیت  در  محلی  منابع  هرات:  ۸صبح، 
بازداشت  از  پس  پیشین  نظامی  یک  که  می گویند 
توسط طالبان، زیر شکنجه این گروه جان باخته است.

روزنامه  با  صحبت  در  حوت،   ۱۳ شنبه،  روز  منابع 

حوت، این دفتر را طی یک مراسم ویژه، به مدرسه 
دینی برای دختران تبدیل کرده اند.

نام  طالبان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ریاست 
»مدرسه  را  بشر  حقوق  دفتر  در  خود  مدرسه 

ام المومنین عایشه صدیقه« گذاشته اند.
دختر  دانش آموز  مدرسه، ۵۰۰  این  در  است  قرار 

آموزش های دینی فرا بگیرند.
در  طالبان  روی کارآمدن  با  که  است  گفتنی 
افغانستان، این گروه چندین نهاد از جمله کمیسیون 

مستقل حقوق بشر را ملغا اعالم کرده است.
که  می شود  افتتاح  حالی  در  دخترانه  مدرسه  این 
گروه طالبان مکاتب و دانشگاه ها را به  روی دختران 

بسته اند.

۸صبح می گویند که طالبان چها روز پیش میرویس 
از  پس  و  کرده  بازداشت  را  پیشین  نظامی  نورزایی، 

شکنجه زیاد کشته اند.
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  وی  نزدیکان  از  یکی 

می گوید که او توسط طالبان به قتل رسیده است.
جسد میرویس نورزایی روز شنبه، ۱۳ حوت، در هرات 

به خاک سپرده شد.
گفتنی است که پس از تسلط طالبان بر کشور، این 
بسا  در  و  شکنجه  بازداشت،  به  دست  همواره  گروه 

موارد قتل نظامیان  پیشین زده است.
این در حالی است که طالبان در آخرین مورد یک 
نظامی پیشین را در والیت خوست پس از بازداشت 

به قتل رساندند.

طالبان دفتر والیتی حقوق بشر در بدخشان را 
به مدرسه تبدیل کردند

یک نظامی پیشین در هرات زیر شکنجه طالبان 
جان باخت

اسکان در افغانستان و خلع سالح؛ 
طرح طالبان به پاکستان برای مبارزه با تی تی پی



 یک شنبه
شماره 3856

14 حوت 1401
5 مارچ 2023

سال شانزدهم

3

گزارشگر ویژه حقوق بشر، 
وضعیت حقوق بشری در 

افغانستان را بحرانی و وخیم 
توصیف کرده و گفته است: 

»از زمان ارایه گزارش نخست 
تاکنون، بحران حقوق بشری در 
افغانستان وخیم تر شده است. 
موارد نقض سیستماتیک حقوق 

بشر زنان و دختران بیشتر از 
پیش افزایش یافته است. 

آزادی های بنیادی، به  شمول 
حق اجتماعات و اعتراض های 

مسالمت آمیز، آزادی بیان و حق 
زنده گی و محافظت در برابر 
بدرفتاری با گذشت هر روز 
بیشتر پامال گردیده است.«

ریچارد بنت اقدام های طالبان 
را جنایت علیه بشریت خواند

حقوق بشری در افغانستان وخیم تر شده است. موارد 
نقض سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران بیشتر 
از پیش افزایش یافته است. آزادی های بنیادی، به 
 شمول حق اجتماعات و اعتراض های مسالمت آمیز، 
برابر  در  محافظت  و  زنده گی  حق  و  بیان  آزادی 
گردیده  پامال  بیشتر  روز  هر  گذشت  با  بدرفتاری 

است.«
گزارشگر ویژه حقوق بشر در گزارش خود از اعمال 
مجازات سخت توسط طالبان نیز یاد کرده و گفته 
است که این گروه در جریان سال روان میالدی »۱ 
او،  گفته  به  که  کرده اند  اجرا  را  قصاص«  و ۲  حد 
داللت بر احیای سیاست های دهه ۹۰ میالدی این 

گروه می کند. 

وضعیت زنان در افغانستان
نقض  که  است  گفته  گزارش  این  در  بنت  ریچارد 
آشکار حقوق زنان در افغانستان از شدیدترین موارد 
نقض حقوق بشری در جهان است. او در گزارش خود 
بر ممنوعیت  آورده است: »دستورهای اخیر مبنی 
زنان و دختران از هر گونه تحصیالت فراتر از سطح 
پارک ها، کلپ های ورزشی و  به  ابتدایی، دسترسی 
حمام های عمومی و کار در موسسه های غیردولتی، 
قبل شدیدترین  از  که  را  زنان  آشکار حقوق  نقض 
موارد در سطح جهان به شمار می روند، متبارزتر می 

سازد.« 
آقای بنت در این گزارش افزوده است: »چشم پوشی 
زنان و دختران  تبعیض در مورد حقوق اساسی  از 
جنایت  و  جنسیتی  آزارواذیت  معادل  می توان  را 
علیه بشریت تلقی کرد. نقض حقوق زنان و دختران 
را  سوءاستفاده  و  خشونت  خطر  عموم،  به صورت 
افزایش بخشیده و بر صحت جسمی و روانی آن ها 

پیامد های ناگواری بر جا می گذارد.«
از  نگرانی عمیق  ابراز  با  بشر  ویژه حقوق  گزارشگر 
علیه  جنسیتی  و  جنسی  خشونت  میزان  افزایش 
زنان و دختران، تاکید می ورزد که مدافعان حقوق 
زنان  برابر  در  محدودیت ها  علیه گسترش  که  بشر 
با خطر  اعتراض مسالمت آمیز می کنند،  و دختران 
بیشتری روبه رو می شوند و به طور فزاینده لت وکوب 
و بازداشت می شوند. در این گزارش گفته شده که 
طالبان زنان و دختران را به دلیل اعتراض های شان 

مجازات می کنند. 

آغاز  از  که  رفته  تذکر  گزارش  این  در  است.  کرده 
سلطه طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به  این سو حدود 
دست   از  را  وظایف شان  کشور  در  تن  هزار   ۷۰۰
و  ملکی  خدمات  زراعت،  سکتورهای  و  داده اند 
ساختمانی در مقایسه با سایر سکتورها، عمیقاً متاثر 

شده  است. 
بربنیاد این گزارش، بیشتر شهروندان افغانستان از 
حق داشتن غذای کافی و معیارهای زنده گی مناسب 
محروم نگه داشته شده اند و حدود ۱۸.۹ میلیون تن 
گزارش  در  مواجه اند.  حاد  غذایی  مصونیت  عدم  با 
گفته شده که احتمال می رود این رقم به ۲۰ میلیون 
تن افزایش یابد و به این ترتیب بیش از ۹۰ درصد 
مردم افغانستان از عدم مصونیت غذایی رنج می برند. 
این گزارش، وضعیت دسترسی  یافته های  براساس 
طالبان  حاکمیت  سیطره  زیر  صحی  خدمات  به 
صحی  مراقبت های  سیستم   و  گراییده  وخامت  به 
دستگاه  که  شده  اشاره  همچنان  است.  فروپاشیده 
تداوی  مانع  طالبان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
بیماران زن از سوی داکتران مرد می شود که منتج 
به کمبود  ها و محدودیت در ارایه خدمات صحی به 
مداخله  از  گزارش  در  است.  شده  کودکان  و  زنان 
نهادهای  در  زنان  ممنوعیت  و  کارها  در  طالبان 

بشردوستانه نیز ابراز نگرانی شده است. 

وضعیت اقلیت های مذهبی در افغانستان
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر، در گزارش 
تازه  خود از وضعیت اقلیت های مذهبی در افغانستان 
نیز ابراز نگرانی کرده است. او نبود چهارچوب قانونی 
عمده  نقض  را  اقلیت ها  با  برخورد  برای  حقوقی  و 
دانسته و گفته است که این امر مشارکت اقلیت های 
امور عامه و سیاسی شدیداً  را در  قومی و مذهبی 
 ۳۰ از  گزارش،  این  براساس  است.  ساخته  متاثر 
 ۲۲ حدود   ،۲۰۲۲ سپتامبر   ۳۰ تا   ۲۰۲۱ آگست 
حمله علیه غیرنظامیان در افغانستان به  ثبت رسیده 
است. در گزارش ریچارد بنت گفته شده که در این 
حمله ها دست کم ۳۳۴ تن کشته شده و ۶۳۱ تن 

دیگر زخمی شده اند. 
در گزارش تصریح شده که از میان این حمله ها، ۱۶ 
حمله به شمول سه حمله که باالی مراکز آموزشی 
صورت گرفته، به گونه آشکار جمعیت هزاره را مورد 
هدف قرار داده که عمدتاً شیعه مذهب هستند. در 
خانواده های  با  طالبان  که  است  آمده  گزارش  این 
قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج بدرفتاری کرده 
و در برابر آنان از الفاظ تحقیرآمیز کار گرفته اند. در 
گزارش تصریح شده که طالبان مانع انتقال زخمیان 
شده اند.  رسانه ها  خبری  پوشش  و  شفاخانه ها  به 
افزون بر این ها، طالبان حدود ۳۰ دانشجوی متعلق 
از دانشگاه کابل که قصد اشتراک  را  به قوم هزاره  
در تظاهرات برای یادبود از قربانیان کاج را داشتند، 

اخراج کرده اند.
سازمان  وجهی  از صندوق  نقل  به  گزارش  این  در 
 ۲۰۲۲ نوامبر   ۲۵ در  که  است  آمده  متحد  ملل 
قوم  به  متعلق  غیرنظامی  میالدی دست کم هشت 
بوده اند، در والیت  آنان کودک  هزاره که چهار تن 
نیروهای طالبان کشته  شده اند.  از سوی  دایکندی 
این گزارش، نشانه های شکنجه  یافته های  براساس 
و اعمال فشار به روی اجساد آنان دیده شده است. 
در این گزارش گفته شده که شش تن از بسته گان 
قربانیان حادثه دایکندی تاکنون در زندان طالبان به 

 سر می برند.
در گزارش آقای بنت، از وضعیت امنیتی اقلیت های 
قومی و مذهبی اهل هنود، سیک  ، مسیحی ، جامعه 
شده  نگرانی  ابراز  شدیداً  نیز  اسماعیلیه  و  احمدیه 
و  مسیحیان  از  برخی  گزارش،  این  طبق  است. 
زندانی  و  تهدید  طالبان  سوی  از  احمدیه  جامعه 
شده اند. افزون بر این، سیک ها نیز از آزارواذیت در 
عبادتگاه شان در کابل، از سوی طالبان خبر داده اند. 
عالوه بر این، گزارشگر ویژه حقوق بشر به اطالعاتی 
دست  یافته که در آن وزارت معارف طالبان جامعه 
اسماعیلیه را »مرتد« اعالم کرده است. عالوه بر این، 
در گزارش گفته شده که طالبان در شهرهای عمدتاً 
لوحه های  مزارشریف،  و  هرات   مانند  فارسی زبان 
دانشگاه ها را از فارسی به پشتو تبدیل کرده و سایر 

گروه های قومی را به حاشیه رانده اند.

ادامه در صفحه 5

در  بشر  حقوق  وضعیت 
از  یکی  به  افغانستان 
نهادهای  محوری  مباحث 
بشری  حقوق  بین المللی 
تبدیل شده است. طالبان در 
جریان ۱۹ ماه گذشته به شکل 
در  را  بشر  حقوق  گسترده 
کشور نقض کرده اند. این گروه همه آزادی های مدنی 
را ممنوع کرده   و سیاسی  اجتماعی  فعالیت های  و 
است. طالبان از آغاز سلطه مجدد بر کشور تاکنون 
بیش از ۲۰ فرمان ضد زن صادر کرده اند که حضور 
سیاسی و اجتماعی زنان را در افغانستان محدود و 
ممنوع کرده  است. در تازه ترین مورد ریچارد بنت، 
امور وضعیت حقوق  در  بشر  ویژه حقوق  گزارشگر 
برای  را  ساالنه اش  گزارش  افغانستان،  در  بشری 
پنجاه ودومین نشست شورای حقوق بشر آماده کرده 
است. این گزارش که موارد نقض حقوق بشری بین 
جوالی تا دسامبر ۲۰۲۲ میالدی را در بر می گیرد، 
و  وخیم  را  افغانستان  در  بشری  حقوق  وضعیت 
گزارش،  این  براساس  است.  کرده  توصیف  بحرانی 
حدود شش میلیون شهروند افغانستان آواره شده اند 
با  به شدت  قومی  و گروه های  اقلیت های مذهبی  و 

تبعیض و حذف سیستماتیک مواجه اند. 
سازمان  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  بنت،  ریچارد 
درباره  ساالنه اش  گزارش  است  قرار  متحد،  ملل 
نشست  در  را  افغانستان  در  بشر  حقوق  وضعیت 
ساالنه شورای حقوق بشر ارایه کند. به گفته بنت، 
این گزارش بر مبنای مشاهدات و معلوماتی به  دست 
افغانستان  به  آمده که در جریان دومین سفر وی 
به آن دست یافته است. براساس این گزارش، آقای 
بشر،  مدافعان حقوق  با  کابل  به  از سفر  بنت پس 
نهادهای جامعه مدنی و سایر دست اندرکاران دیدار 
کرده و گزارش های منتشر شده از سوی  منابع معتبر 
به ویژه نهادهای سازمان ملل متحد، اتاق های فکری، 
نهادهای علمی، آموزگاران و موسسه های غیردولتی 
را مرور کرده و در مورد این گزارش با آنان صحبت 
کرده و برای تصدیق معلومات به دست آمده اقدامات 

الزم را انجام داده است. 
گزارشگر ویژه حقوق بشر، وضعیت حقوق بشری در 
افغانستان را بحرانی و وخیم توصیف کرده و گفته 
است: »از زمان ارایه گزارش نخست تاکنون، بحران 

در  زنان  اجساد  که  آمده  بنت  ریچارد  گزارش  در 
افغانستان دریافت شده است که نشانه هایی از تجاوز 
جنسی در آن ها دیده می شود. آقای بنت از جریان 
سفرش در افغانستان قصه هایی را نیز در این گزارش 
آمده  گزارش  این  از  بخشی  در  است.  کرده  روایت 
است: »دختر جوانی در روز روشن بدون هیچ  گونه 
گرفتار  ]طالبان[  بالفعل  مقام های  از سوی  توضیح 
به  بعداً  و  گرفته  قرار  تجاوز  مورد  سپس  شده ، 
خانواده اش برگردانده شده است. آن دختر احتماالً 
دراثر ننگ و عاری که در برابر زنان و دختران قربانی 
تجاوز جنسی وجود دارد، دست به خودکشی زده 

است.«
به  زمانی که طالبان  از  این گزارش گفته شده  در 
بیش  غیرطبیعی  مرگ  تاکنون  رسیده اند   قدرت 
یافته  بازتاب  رسانه ها  در  کودک  و  زن   ۲۸۰ از 
عمد  قتل  مورد   ۷۵ گزارش،  این  براساس  است. 
ارتکاب یافته که ۱۳۰ مورد آن ناشی از جنگ ها و 
حمالت انتحاری و بیش از ۲۰ مورد آن در نتیجه 
خشونت های خانواده گی بوده است. همچنان تصریح 
شده که از ۶۰ پرونده دیگر هیچ سرنخی ارایه نشده 
است. در این گزارش حدس زده شده که تعداد زنان 
و کودکان کشته شده بیشتر از موارد ارایه شده است.

پیامدهای محدودیت های اعمال شده بر زنان
محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان، 
پیامدهای ناگواری بر دختران و زنان در افغانستان 
بر  عالوه  محدودیت ها  این  است.  گذاشته  به جا 
ازدواج های  باعث  بشری،  و  اقتصادی  بحران  ایجاد 
اجباری و ازدواج کودکان نیز شده است. افزون بر 
باز  و تحصیل  آموزش  از  زنانی که  و  این، دختران 
مانده اند، به افسرده گی مبتال شده اند و این امر منتج 
این گزارش گفته  نیز شده است. در  به خودکشی 
شده که رژیم طالبان باالی صحت روانی جامعه تاثیر 
ناراحتی در  و  ناامیدی  ایجاد  باعث  و  جدی داشته 

زنان شده است.
جدی  پیامدهای  از  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر 
نگرانی  ابراز  به شدت  زنان  کار  ممنوعیت  اقتصادی 
کرده و گفته است که طی سال های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ 
اقتصاد افغانستان رکود ۳۰ - ۳۵ درصدی را تجربه 

امین کاوه

بحران حقوق بشری در افغانستان؛ 
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افراطی های ایدیولوژیک همواره 
در تالش اند فضایی مینیمالیستی 

ایجاد و از مخالفان خود چهره ای 
کاریکاتوری و هیوالیی ترسیم 

کنند. آن ها با این کار می خواهند 
پیروان خود را قناعت دهند که 

افکار و اندیشه های مخالفان، 
ارزش مطالعه و هدر دادن وقت 

را ندارد. در گفتمان بنیاد گرایان، 
دشمن حضور همیشه گی دارد. 
بنیادگرایان می دانند که تنها با 

توسل با غیریت سازی و ترسیم 
تصویری زشت از مخالفان یا 

همان دشمنان، قادر خواهند بود 
که احساسات و عواطف پیروان را 
تحریک کنند و فاصله میان خود و 

رقیبان را بیشتر سازند.

چرا جریان های ایدیولوژیک 
از »کتاب« می ترسند؟

محمد عماره که این روزها سالروز وفات او ا ست، از 
محققان اسالم گرای شناخته شده مصری است. آثاری 
که از او برجا مانده، وی را پژوهش گری توان مند در 
زمینه تاریخ اندیشه اسالمی نشان می دهد؛ هرچند 
درباره پژوهش هایش می توان چون و چرا کرد .  طبعاً 
عماره در جایی از مصاحبه اش با شبکه الجزیره که 
پس از مرگش انتشار یافته، به نکته جالب توجهی 
عمرش  از  برهه ای  در  می گوید  می کند.  اشاره 
می بایست تصمیم می گرفت که به اخوان المسلمین 
از  پس  جوان.  مصر  ملی گرای  حزب  به  یا  بپیوندد 
محاسبه گری و سنجش به این نتیجه رسید که بهتر 
آورد.  دست  به  را  جوان  مصر  عضویت حزب  است 
دارند،  آشنایی  عماره  محمد  افکار  با  که  کسانی 
سازمان  به  فکری  نظر  از  او  که  می دانند  به خوبی 
اخوان المسلمین شدیداً نزدیک بود. از این رو، سوالی 
که پیدا می شود این است که چرا او ترجیح داد به 
بپیوندد؟ محمد عماره خود  حزب ملی گرای جوان 
می دهد.  پاسخ  سوال  این  به  یاد شده  مصاحبه  در 
کتاب های  مطالعه  به  اخوان المسلمین  که  می گوید 
نشان  خوش  روی  خود  حزبی  برنامه  از  بیرون 
نمی داد و او که به شدت مشتاق کتاب خوانی بود، 
این مقررات سازمانی را تحمل کند و  نمی توانست 
به همین دلیل، ترجیح داد در چارچوب حزب مصر 

جوان فعالیت کند. 
نیازی به پژوهش گسترده و همه جانبه نیست تا به 
گروه های  و  احزاب  همه  که  یابیم  نکته دست  این 
تمامیت گرا و رادیکال، چپی یا راستی، به نحوی با 
»مطالعه عمیق« مخالفت می کنند و اجازه نمی دهند 
اعضای آن ها به منابعی دسترسی یابند که شعارها و 
ادعاهای این احزاب و گروه ها را به چالش بکشد و 
تخطئه کند. این قبیل احزاب و گروه ها تمایل دارند 
که پیروان شان را شست وشوی مغزی دهند و آماده 
هر نوع فداکاری و جان نثاری در راه حزب و سازمان 
بسازند. در صورتی که هواداران این احزاب و گروه ها 
این خطر وجود  قرار گیرند،  افکار دیگر  در معرض 
دارد که دچار تردید شوند و حاضر به قربانی دادن در 
راه اهداف حزب و سازمان نباشند. رهبران این گونه 
احزاب  و سازمان ها با پیروان خود به عنوان اشخاصی 
بالغ نیستند و بدون رهنمایی رهبران،  که عاقل و 

قدرت تصمیم گیری ندارند، برخورد می کنند.
افراطی های ایدیولوژیک همواره در تالش اند فضایی 
چهره ای  خود  مخالفان  از  و  ایجاد  مینیمالیستی 
این  با  آن ها  کنند.  ترسیم  هیوالیی  و  کاریکاتوری 
که  دهند  قناعت  را  خود  پیروان  می خواهند  کار 
ارزش مطالعه و هدر  اندیشه های مخالفان،  و  افکار 
دادن وقت را ندارد. در گفتمان بنیاد گرایان، دشمن 
حضور همیشه گی دارد. بنیادگرایان می دانند که تنها 
زشت  تصویری  ترسیم  و  غیریت سازی  با  توسل  با 

شنیدن رادیوی بی بی سی جرم تلقی می شده است. 
کتاب های  که  اشخاصی  با  مجاهدین  همین طور 
خشونت  و  زشتی  با  می خوانده   را  »غیراسالمی« 
برخورد می کرده اند. اصاًل آیا کسی که در آن دوران 
در قلمرو مجاهدین  زنده گی می کرد، جرأت داشت 
خود  با  را  مارکسیست-لینیست ها  کتاب های  که 
نگه دارد؟ بدون شک خلق فضایی که به تعصب و 
جزم گرایی دامن می زند به رادیکال ها کمک می کند 
تا بی درد سر به ترویج ایده های مورد نظرشان دست 

یازند. 
علی اصغر سید آبادی، نویسنده ایرانی کتاب کودک، 
سرگذشت  مطالعه  که  است  نوشته  جایی  در 
که  می نشاند  کرسی  به  را  واقعیت  این  تروریستان 
آن ها در کودکی و نوجوانی هرگز کتاب نمی خوانده اند 
و به ویژه به مطالعه شعر و داستان عالقه نداشته اند. 
گذشته  خصوص  در  که  ژورنالیستانی  او،  گفته  به 
تروریستان تحقیق کرده اند از همه چیز سخن زده اند، 
ولی هیچ وقت ندیده ام که از اشتیاق تروریستان به 
ممکن  باشند.  آورده  میان  به  سخنی  کتاب خوانی 
دانش آموز  نوجوانی  و  کودکی  در  تروریستی،  است 
زبده باشد، اما بعید است که به شعر و رمان عالقه مند 
به  بیاورد.  روی  تروریستی  اعمال  به  بازهم  و  باشد 
قول سید آبادی، به احتمال زیاد اگر تروریستانی که 
خشونت می آفرینند و آدم می کشند و تباهی به بار 
می آورند کتاب می خواندند و در معرض دیدگاه های 
گوناگون قرار می گرفتند، کارشان به این جا کشیده 

نمی شد و شهروندان مفید جامعه می بودند. 
یا  ساده اندیشی  روی  از  افراد  از  عده ای  شاید 
جز  به  خواندن  کتاب  که  کنند  تصور  کم سوادی، 
این که سرگرمی بیافریند ارزش دیگری ندارد. بعضی 
دیگر هم هستند که فکر می کنند انترنت می تواند 
روزگار  حاال  و  باشد  کتاب  برای  خوبی  جای گزین 
بی تردید  است.  شده  سپری  کتاب خوانی  و  کتاب 
دنیای آنالین مزایا و فواید خود را دارد، ولی هرگز 
ما  خوب  کتاب  بکاهد.  کتاب  اهمیت  از  نمی تواند 
به گونه عمیق و چند جانبه یک  تا  قادر می سازد  را 
یک  در باره  را  مختلف  نظرات  و  بکاویم  را  مسأله 
موضوع بررسی و ارزیابی کنیم. اگرچه این را هم باید 
متذکر شد که تمیز سره از ناسره و جدا کردن کتاب 
سودمند از کتاب ناسودمند به مهارت هایی نیاز دارد 
که باید آن را با ممارست و آزمون و خطا حاصل کرد. 
پژوهش های میدانی ثابت کرده که افراد کتاب خوان 
قدرت همدلی بیشتری دارند و می توانند حر ف ها و 
نظرات دیگران را بشنوند بدون آن که ناراحت شوند 
بکشند.  دست  خود  مخصوص  دیدگاه های  از  یا 
کتاب های شعر و رمان، ظرفیت تخیل خواننده گان 
تجربیات  می دهد  فرصت  آن ها  به  و  می برد  باال  را 
تبدیل  خود  زیسته  تجربه  به  و  درونی  را  دیگران 

برای  بیشتری  توانایی  کتاب خوان،  افراد  کنند. 
طور  به  می توانند  و  دارند  سنجش گرانه اندیشی 
از زوایای دید مختلف نگاه  همزمان به هر موضوع 
کنند. این مهارت ها، مهارت های با ارزش است و ما را 
برای زیستن در جهان پیچیده امروز یاری می رساند. 
و  کنند  مطالعه  را  متنوع  کتاب های  که  اشخاصی 
دارای تفکر انتقادی باشند و بتوانند به پیرامون خود 
از زاویه های گوناگون نگاه کنند، بسیار بعید است که 
به دام جزمیات ایدیولوژیک گرفتار شوند. جزم گرایان 
و ایدیولوژی پرستان، از هر نحله و طایفه ای که باشند، 
هرگز نمی توانند با چنین اشخاص رابطه صمیمانه و 
دوستانه برقرار کنند. جریان های تمامیت گرا تفکر را 
منافی با عمل و مبارزه و افراد کتاب خوان را افرادی 
آن ها  با  و  می شمارند  جامعه  با  بیگانه  و  منزوی 
دشمنی می ورزند و حضور آنان را در جامعه، خطری 
برای خود قلمداد می کنند و با توسل به شگردهای 
مختلف، سعی می کنند آنان را از میدان بیرون کنند. 
گاهی با توسل به تبلیغات و زمانی هم با به کارگیری 
نیروی فزیکی، با جدیت کوشش می کنند صدای افراد 
کتاب خوان را خاموش کنند. افراطی ها درک کرده اند 
که در فضایی که تفکر انتقادی و کثرت گرایی حاکم 
بی خریدار  متاعی  ایدیولوژی،  درازمدت  در  باشد، 

خواهد بود. 
در درازنای تاریخ و در تمدن های مختلف، مقابله با 
کتاب از جمله اقدام به سوزاندن آن با آتش کما بیش 
انگیزه های  براساس  کار  این  است.  داشته  وجود 
متفاوت صورت  گرفته است. با این همه، آن چه مسلم 
است این است که مبارزه بی امان با کتاب و از جمله 
اقدام به سوزاندن آن، بیان گر اهمیتی است که کتاب 
در دگرگون سازی سرنوشت ملت ها دارد. اگر کتاب 
چیز بی اهمیت می بود، چه نیازی به این همه کوشش 
این نکته هم  نابود سازی آن احساس می شد.  برای 
قابل تذکر است که در حال حاضر، رژیم های سیاسی 
و  راه های کم هزینه تر  ایدیولوژیک می کوشند که  و 
بی سر و صدا تر را برای از بین بردن کتاب جست وجو 
کنند. مثاًل این رژیم ها آن چنان خفقان و فشار را بر 
دگراندیشان افزایش می دهند که آنان را ناگزیر به 
خودسانسوری می سازند. به نظر من، خودسانسوری 
ویران گر تر از اعدام کتاب است. خودسانسوری ایده ها 
و افکار را در نطفه خنثا می کند و اصاًل فرصتی برای 
طرح آن ایده ها نمی دهد. این درحالی است که اعدام 
از میان رفتن همه نسخه های آن  کتاب به معنای 
کتاب نیست. افزون بر آن، اقدام رژیم های سیاسی 
کتاب،  نابودسازی  برای  ایدیولوژیک  گروه های  یا 
اشتیاق  آتش  و  دهد  معکوس  نتیجه  دارد  احتمال 
را در دل خواننده گان شعله ورتر کند و این امر سبب 
شود که آن ها کتاب یاد شده را به هر قیمتی به دست 

آورند و بخوانند. 

بود  خواهند  قادر  دشمنان،  همان  یا  مخالفان  از 
که احساسات و عواطف پیروان را تحریک کنند و 
فاصله میان خود و رقیبان را بیشتر سازند و نگذارند 
آن ها  برسد.  پیروان شان  گوش  به  رقبا  حرف های 
این طور تلقین می کنند که در حال حاضر مشغول 
»جنگ فکری« هستند و باید از همه ابزارهای الزم 
استفاده  تمام عیار  جنگ  یک  در  شدن  برنده  برای 
کنند. یکی از این ابزارها تبلیغات و پروپاگندا  است. 

اصلی  تریبون های  از  یکی  اجتماعی  شبکه های 
بنیادگرایان برای پروپاگندا، ترویج ایده ها و جلب و 
جذب نیروی تازه نفس است. بنیاد گرایان و افراطی ها 
به درستی می دانند که کاربران شبکه های اجتماعی 
غالباً افرادی هستند که می توان به آسانی تحت تأثیر 
از  مجازی  کمپاینی  سامان دهی  با  و  داد  قرارشان 
آن ها سربازگیری کرد. احزاب و گروه های رادیکال، 
هرگز سراغ افرادی که کتاب خوان واقعی هستند و 
احزاب  این  نمی روند.  عالقه مندند،  ژرف  مطالعه  به 
منطقی  زورآزمایی  و  استدالل ورزی  از  گروه ها  و 
به  قرار  اگر  که  می دانند  نمی آید؛ چون  خوش شان 
استدالل کردن و منطق تراشیدن باشد، ُکمیت آن ها 
در این عرصه لنگ است. از نظر این جریان ها، فقط 
چند تا کتابی که سازمان و حزب مقرر کرده ارزش 

مطالعه دارد. 
رادیکال ها و تمامیت گرایان، دوست دارند همه چیز 
را به سیاه و سفید تقسیم کنند. در چنین فضایی، 
آن چه رواج می یابد و نهادینه می شود، روحیه تعصب 
این  ما  همه  است.  انحصار طلبی  و  جزم گرایی  و 
تهاجم  و  جهاد  دوران  در  که  شنیده ایم  را  داستان 
سال های  در  مخصوصاً  افغانستان،  به  سرخ  ارتش 
اول این تهاجم، کافی بود که در خانه کسی کتابی 
متعلق به نویسنده گان جریان نهضت اسالمی یافت 
زندان  به  را  وی  کمونیستی  رژیم  عساکر  تا  شود 
بیندازند و حتا سر به نیست کنند. حتا در آن زمان، 
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و یاری داده باشیم.« 
تأسیس کننده گان این کارگاه خیاطی توضیح می دهند 
که برای این کارگاه یک تعمیر را به کرایه گرفته  و در 
دو ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار افغانی هزینه کرده اند. 
به گفته آنان، کرایه ماهانه این تعمیر پنج هزار افغانی 
دیگر  و وسایل  تار  باید رخت،  کرایه  کنار  در  و  است 

خرید کنند. 
مصروف  کارگاه  این  در  که  زنانی  و  جوان  دختران 
آموزش حرفه خیاطی هستند، از ایجاد به این کارگاه 
دخترانی  از  یکی  سهیال،  می کنند.  خرسندی  ابراز 
می آموزد.  خیاطی  آموزشی  کارگاه  این  در  که  است 
بسته  از  پس  که  است  هرات  دانشگاه  دانشجوی  او 
شدن درب دانشگاه ها به روی دختران به این کارگاه 
روزنامه  با  صحبت  در  سهیال  است.  آمده  آموزشی 
محروم  دانشگاه  به  رفتن  از  »وقتی  می گوید:  ۸صبح 
شدیم، امید من کاماًل از بین رفت و خیلی ناامید شده 
بودم. از وقتی که به این جا آمده ام و خیاطی را شروع 
کرده ام، آهسته آهسته بهتر شده ام و امیدم به زنده گی 
بیشتر شده است.« سهیال که از مبارزه برای رسیدن 
از  آرزوهایش سخن می گوید، می افزاید: »موفقیت  به 
راه علم درست که بهتر بود و محروم شدن از آن ما را 
ناامید کرد، اما تالش ما از راه هنر نیز یک مبارزه است 

و به مرور زمان به آرزوهای خود می رسیم.« 
برای  خیاطی  حرفه  آموزشی  کارگاه  این  راه اندازی 
دختران بازمانده از آموزش و خانم های خانه، با استقبال 
گرم از سوی فعاالن حقوق زن در هرات مواجه شده 
برنامه هایی  چنین  راه اندازی  زن  حقوق  فعاالن  است. 
اساسی شان محروم  از حقوق  زنان  را در شرایطی که 

شده اند، گامی مثبت و ارزشمند توصیف می کنند.
فریبا سعیدی )نام مستعار( یکی از فعاالن حقوق زن 
در هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید، در شرایطی که 
همه دروازه ها به روی زنان بسته شده و هیچ راهی باقی 
نمانده است، چنین برنامه هایی در جهت توان مندسازی 
زنان  که  می افزاید  او  می شود.  واقع  سودمند  زنان 
آموزشی،  دوره  یک  کردن  سپری  از  پس  می توانند 
زن  حقوق  فعال  این  شوند.  درآمدزا  کار  یک  صاحب 
حق  که  حالی  در  برنامه ها  »این گونه  می کند:  عالوه 
تحصیل و کار در نهاد ها و محیط بیرون از زنان گرفته 
شده، بسیار مفید است. زنان و دختران می توانند پس 
از فراگیری آموزش خیاطی از این طریق کسب درآمد 

کنند.«
طالبان از بدو تسلط بر افغانستان تاکنون محدودیت های 
از  پس  گروه  این  کرده اند.  وضع  زنان  علیه  زیادی 
صنف  از  باالتر  مکاتب  درب  افغانستان  بر  حاکمیت 
ششم را به روی دختران بسته اند. در حال حاضر رفتن 
و حتا درب  است  ممنوع  تفریحی  پارک های  به  زنان 
طالبان  است.  مسدود  آنان  روی  به  زنانه  حمام های 
در آخرین فرمان منسوب به رهبر این گروه، دختران 
در  زنان  کار  از  و  منع  دانشگاه  به  رفتن  از  را  زنان  و 
موسسه های داخلی و خارجی نیز جلوگیری کرده اند. با 
وجود فشارهای کشورها و سازمان های جهانی، طالبان 
هنوز هم از وضع محدودیت های دست وپاگیر بر زنان 

دست برنداشته اند.

پس از سقوط رژیم دور قبلی طالبان و روی کار آمدن 
نظام جمهوری در افغانستان، حضور زنان در سیاست، 
اقتصاد و اجتماع بیشتر شد و به مرور زمان، زنان زیادی 
در افغانستان توانستند از لحاظ برابری و کار به ویژه در 
بزرگ شهرهای کشور جایگاه مناسبی را اشغال کنند. 
بخش های  در  زنان  حضور  جمهوریت  دوره  اواخر  در 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و کار در اداره های دولتی 
به گونه گسترده ای افزایش یافته بود؛ اما سقوط نظام و 
تسلط دوباره طالبان بر کشور دستاورد های چندین ساله 
زنان  رفت.  بین  از  توان مندسازی  بخش های  در  زنان 
به عنوان شهروندانی که دارای حقوق مشخصی هستند، 
از جامعه حذف شده اند. طالبان محدودیت های زیادی 
علیه زنان وضع کرده اند و در فرمان های جداگانه درب 
مکاتب و دانشگاه ها را به روی زنان بسته و کار آنان در 

موسسه های داخلی و خارجی را منع کرده اند. 
پس از وضع این محدودیت ها زنان زیادی خانه نشین 
شده اند و روز خود را به دشواری شب می کنند. در میان 
این ناامیدی ها اما دو خواهر به نام های یلدا یوسفی و 
کارگاه  یک  خود  شخصی  بودجه  با  یوسفی  مریم 
آموزشی خیاطی را برای دختران محروم از تحصیل و 
آموزش راه اندازی کرده اند. این کارگاه حرفه ای از دو ماه 
به این سو زیر نام »فانوس« فعالیت دارد و به دختران 
و زنان هنر دوخت لباس های زنانه را آموزش می دهد. 

خیاطی  آموزشگاه  این  خواهرش  با  که  یوسفی  یلدا 
ویژه بانوان را تاسیس کرده، خودش دانشجوی رشته 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  او  است.  بوده  قابله گی 
می گوید: »ما دو خواهر هستیم که با همکاری هم دیگر 
مسوولیت تدریس هم نسالن خود را بر دوش داریم. این 
آموزشگاه مخصوص بانوان است. ما یک دوره آموزشی 
خیاطی را رایگان برگزار کردیم و حاال بیش از ۶۰ تن 

در این جا آموزش می بینند.«
منظور  به  آموزشگاه  این  که  می افزاید  یوسفی  یلدا 
عرصه های  در  زنان  فعالیت های  از  حمایت  و  رشد 
اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده است تا با استفاده از 
ظرفیت ها و توان مندی های زنان در عرصه های خیاطی، 
این قشر  اشتراک  و  بافنده گی، حضور  و  خامک دوزی 
در جامعه باارزش و معنادار شود. خانم یوسفی عالوه 
می کند: »از طریق این روزنه بتوانیم سبب اشتغال زایی 
برای زنان در جامعه شویم تا باشد که دست همکاری 
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تالشی می شوند و خود آن ها مورد بازداشت و 
شکنجه قرار می گیرند. او گفته است که از ماه 
جوالی ۲۰۲۲ به این سو، از میان ۱۲۹ باب 
مکتب در والیت پنجشیر، ۲۴ باب آن قسماً 
گزارش  طبق  شده اند.  اشغال  طالبان  توسط 
و  گشت وگذار  محدودیت های  بنت،  ریچارد 
قیود شب گردی طالبان رسیده گی به زراعت 
و مال داری را متاثر و زنده گی مردم محل را 
دشوار ساخته است. او همچنان تصریح کرده 
که طالبان به باشنده گان محل هشدار داده اند 
که در رسانه های اجتماعی چیزی را به نشر 
نرسانند و نیز به گونه پیوسته از سوی طالبان 

مورد بازرسی قرار می گیرند. 
به  خود  گزارش  از  بخشی  در  بنت  ریچارد 
خاطرنشان  و  پرداخته  پنجشیر  وضعیت 
ساخته است: »جوانان به شکل سیستماتیک 
سوی  از  خانه های شان  تالشی  جریان  در 
و  بازداشت  اجباری،  دستگیری  با  طالبان 
نقد  پول  و  مانند طال  گران بها  اشیای  غارت 

روبه رویند.«
به مدارکی دست  گزارشگر ویژه حقوق بشر 
و  اجباری  ازدواج  بازتاب دهنده  که  یافته 
است.  طالبان  سوی  از  سن  زیر  ازدواج های 
در گزارش گفته شده که والی طالبان برای 
که  کرده  اعتراف  ویژه  گزارشگر  به  پنجشیر 

امکان دارد تخلفات صورت گرفته باشد.

وضعیت کودکان در زیر حاکمیت طالبان
ریچارد بنت در گزارش تازه اش آورده است که 
کودکان از تغییر نظام سیاسی در افغانستان 
با  این گزارش،  بربنیاد  متاثر شده اند.  شدیداً 
رفاه  و  از کودکان  فروپاشی خدمات حمایت 
و  شده  وخیم  اقتصادی  وضعیت  اجتماعی، 
در نبود کارت تولد و شناس نامه، کودکان با 
سوءاستفاده  و  بیشتر  آسیب پذیری  و  خطر 
براساس  هستند.  روبه رو  اقتصادی  و  جنسی 
یافته های این گزارش، حدود یک هزار و ۸۵۵ 
مورد تخلف شدید در برابر کودکان از جنوری 
به  است.  گرفته  صورت   ۲۰۲۲ سپتامبر  تا 
گفته بنت، او به گزارش هایی دست یافته که 
استخدام  میزان  در  قابل مالحظه ای  افزایش 
در  به عنوان سرباز  از کودکان  و سوءاستفاده 

صفوف طالبان را نشان می دهد. 
قتل  به  و  بازداشت، شکنجه  از  بنت  ریچارد 
سوی  از  امنیتی  پیشین  نیروهای  رساندن 
طالبان نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که 
به فرمان عفو عمومی متعهد  باید  این گروه 
باشد و از کشتار و بازداشت نیروهای پیشین 

امنیتی دست بردارد. 
که  می شود  منتشر  حالی  در  گزارش  این 
وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت 
به و خامت گراییده است. براساس اطالعات 
در  طالبان  ۸صبح،  روزنامه  گزارش های  و 
جریان یک  سال گذشته پیوسته غیرنظامیان، 
جبهه  در  عضویت  به  متهم  و  وابسته  افراد 
مدنی  فعاالن  و  خبرنگاران  ملی،  مقاومت 
را  معترض  دختران  و  زنان  بشری،  و حقوق 
بازداشت و شکنجه کرده و به قتل رسانده اند. 
این گروه روزانه غیرنظامیان را از والیت های 
مختلف به ویژه از شهر کابل بازداشت می کند 
و به  جاهای نامعلومی انتقال می دهد. براساس 
این  ۸صبح،  روزنامه  مستند  گزارش های 
گروه در جریان سال جاری حدود ۷۲ تن از 
اسیران جنگی را در والیت پنجشیر و ۲۲ تن 
دیگر را در والیت بدخشان تیرباران کرده اند 
در  را  غیرنظامی  و  جنگی  اسیر  ده ها  نیز  و 
بلخاب  ولسوالی  و  بغالن  والیت  اندراب های 

والیت سرپل تیرباران کرده اند.

کوچ های اجباری و بی جاشده گان
ویژه  گزارشگر  بنت،  ریچارد  تازه  گزارش  در 
هزار  یک  به  نزدیک  که  آمده  بشر،  حقوق 
خانواده از دایکندی به گونه اجباری کوچ داده 
شده اند. بربنیاد اطالعات این گزارش، طالبان 
تنها در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ از ۱۵ روستا در 
والیت های دایکندی و ارزگان حدود دو هزار 
و ۸۰۰ هزاره  را به شکل اجباری کوچ داده اند.  
ماه  تا  است  آمده  بنت  ریچارد  گزارش  در 
شهروند  میلیون  شش  حدود   ۲۰۲۲ نوامبر 
افغانستان به گونه های مختلف آواره شده اند. 
آواره،  تن  میلیون   ۹.۵ میان  از  او،  گفته  به 
۶۸ درصد آنان دراثر جنگ  و خشونت و ۳۲ 
مناطق  از  طبیعی  حوادث  دراثر  آنان  درصد 

رهایشی بی جا شده اند.

عدم حاکمیت قانون در رژیم طالبان 
در گزارش ریچارد بنت گفته  شده که طالبان 
را  قاضیان  و  رانده  حاشیه  به  را  دادستانان 
به طور سیستماتیک سبک دوش  کرده اند. در 
این گزارش آمده که یک قاضی همزمان نقش 
براساس  می کند.  ایفا  را  قاضی  و  دادستان 
ادعای گزارش، این امر تخطی آشکار از اصل 
آقای  می رود.  حساب  به  عادالنه  محاکمه 
زنان  که  است  آورده  خود  گزارش  در  بنت 
با محدودیت شدید  به محاکم  در دسترسی 
مواجه اند. قضات زن و اشخاصی که به مذهب 
شیعه تعلق داشته اند، از وظایف شان عزل شده 

و زنان به مشاور حقوقی دسترسی ندارند.
در این گزارش تصریح شده که نبود سیستم 
فعال حقوقی و وضاحت وظایف و مکلفیت های 
نهادهای حقوقی، مردم را مجبور ساخته تا به 
جرگه های قومی و مذهبی مراجعه کنند که 
فاقد دانش حقوقی اند و اکثراً به حقوق زنان، 

کودکان و اقلیت ها ارج نمی گذارند. 

سرکوب و تنگ  شدن فضای مدنی
شدن  تنگ تر  از  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر 
فضای مدنی در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی 
کرده است. او گفته است که مدافعان حقوق 
با  خبرنگاران  و  مدنی  جامعه  فعاالن  بشر، 
گفته  به  هستند.  روبه رو  گسترده  فشارهای 
او، فعاالن مدنی با تهدیدات زیادی از جمله 
منازل،  بازجویی  تلفنی،  تماس  های  دریافت 
بازداشت های  و  لفظی  و  فزیکی  حمالت 
حقوق  گزارشگر  هستند.  روبه رو  خودسرانه 
بشر گفته است که در سال ۲۰۲۲ حدود ۷۶ 
کارکن نهادهای حقوق بشری از سوی طالبان 
فوری  توقف  خواستار  او  شده اند.  بازداشت 

آزارواذیت کارکنان این نهادها شده است. 
گفته  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  همچنان 
است که طالبان پالیسی های محدودکننده ای 
بر اجتماعات مسالمت آمیز وضع کرده اند که 
منجر به بازداشت و زندانی شدن راه پیمایان 
در  طالبان  او،  گزارش  براساس  می گردد. 
زور  به  متوسل  راه پیمایان  ساختن  پراگنده 

شده اند. 
افغانستان  در  آزاد  مطبوعات  دورنمای  او 
که  است  گفته  و  کرده  توصیف  وخیم  را 
تهدید،  فشار،  نظارت،  خطر  با  خبرنگاران 
خشونت و بازداشت روبه رو هستند. براساس 
این گزارش، از اسد سال گذشته خورشیدی 
به این سو ۲۴۵ مورد نقض آزادی مطبوعات 
از  بازداشت  ثبت شده که شامل ۱۳۰ مورد 

چند ساعت تا چند ماه می شود.

اسیران  قتل  و  غیرنظامیان  شکنجه 
جنگی در پنجشیر 

معتبر  اسناد  و  گزارش ها  به  بنت  ریچارد 
اسیران  فراقانونی  قتل های  که  یافته  دست 
افراد وابسته  ناپدید شدن  جنگی، شکنجه و 
به  می دهد.  نشان  را  ملی  مقاومت  جبهه  به 
گفته بنت، خانه های غیرنظامیانی که طالبان 
آنان را وابسته به جبهه مقاومت ملی می دانند، 

روزنه امید در اوج ناامیدی؛

دو خواهر هراتی با هزینه 
شخصی کارگاه آموزش خیاطی 

راه اندازی کرده اند
طالبان از بدو تسلط بر افغانستان 

تاکنون محدودیت های زیادی علیه 
زنان وضع کرده اند. این گروه پس از 
حاکمیت بر افغانستان درب مکاتب 

باالتر از صنف ششم را به روی 
دختران بسته اند. در حال حاضر 
رفتن زنان به پارک های تفریحی 

ممنوع است و حتا درب حمام های 
زنانه به روی آنان مسدود است. 

طالبان در آخرین فرمان منسوب به 
رهبر این گروه، دختران و زنان را از 
رفتن به دانشگاه منع و از کار زنان 

در موسسه های داخلی و خارجی 
نیز جلوگیری کرده اند.

از صفحه 3

ریچارد بنت...



 یک شنبه
شماره 3856

14 حوت 1401
5 مارچ 2023

سال شانزدهم

6
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جامعه را از آن ها می گیرد و وعده دوباره پس دادن آن ها 
را به حکم ثانی موکول می کند، این گونه مرحله به مرحله 

صورت می گیرد.
راه حل اول: بسته  کردن مکتب، دانشگاه و مراکز آموزشی ؛

دفاتر  و  وظایف  از  ماموران  اخراج  و  طرد  دوم:  راه حل 
کاری؛

کار  برای  دختران  کردن  ممنوع الخروج  سوم :  راه حل 
نهایی  راه حل  متأسفانه  کشور.  از  خارج  در  تحصیل  و 
دختر،  کدام  هر  زنان  این  چون  نداریم؛  را  )کشتار( 
خواهر و مادر همین جامعه با دین مشترک و اقوام در 
هم تنیده اند. اگر این زنان مربوط قوم خاص و یا عقیده 
خالف هتلر افغانی بودند، طبیعتا این راه حل بهترین راه 

برای تصفیه کلی جامعه از وجود زنان بود .
درد  کتاب،  با  بزرگ شده  دختر  هزاران  و  من  برای  اما 
تفاوتی  با گاز در دوره  هتلر هیچ  اختناق و خفه شدن 

می آید،  میان  در  توتالیتر  از حکومت های  بحث  »وقتی 
بحث قوم، ارزش ها، مذهب و تمدن رنگ می بازند. این جا 
فقط یک قانون حاکمیت می کند؛ »ظلم« و حاکم یک 
هدف نهایی دارد و آن هدف در دست  داشتن و حفظ 
فرقی  اقشار؛  همه  اختیار  گرفتن  دست   به  و  قدرت 
پیاده  را  ایدیولوژی  کدام  می خواهد  حکم ران  نمی کند 
کند، حاال این حاکم توتالیتر می تواند یک ناسیونالیست 

باشد یا یک رهبر مذهبی.«
)هانا آرنت، آیشمن در اورشلیم(

با این عقیده آن چه امروز بر سر زنان افغانستان جاری 
اعتقاد یهودستیزانه هتلر نیست. مطابق  از  است، کمتر 
پاک سازی  برای  هتلر  آمده،  آرنت  هانا  در کتاب  آن چه 
یهودیان از ساختار آلمان سه مرحله را انجام داده است: 
اخراج، تجمیع و کشتار. به این طریق خود را من حیث 
قهرمان و ابر مرد هولوکاست ثبت تاریخ جهان کرده است.

آن چه قابلیت قیاس را دشوار می کند، این  است که هتلر 
به خوبی  را  »غیرهتلر باوران«  دیگر  و  کمونیست  یهود، 
تشخیص شب از روز می توانست تشخیص دهد. هتلر و 
حکومت هتلری به راحتی می توانست یک خانواده یهود 
مراسمی چون »پسح، شاوت، روش هشانا  اجرای  از  را 
و  دهد  تشخیص  کیپور«  یوم  مناسبت  در  اشتراک  یا 
نهایی  راه حل  باالخره  و  تجمیع  و  اخراج  به سمت  بعد 
)کشتار( سوق دهد. چیزی  که سخت هتلر افغانی ما را 
از  را  زنان  کالفه کرده، همین موضوع است که چگونه 
جامعه باید می راند. این جا آیشمن، هس و هملر نداریم 
تا راه تصفیه جنسیتی را برایش نشان دهد؛ اما خبره های 
بهتر از ایشان در بطن پوسیده افکار پرورش یافته و در 
دامان تعصب بزرگ شده را داریم که بر این مرد »هزار 
فرمان بی تصویر« راه را نشان دهند تا چگونه جامعه را 
به فالکت و از دیدگاه خودشان به فضایل اخالقی سوق 
دهند. آن چه مکتوب وار آرزو و داشته های نصفی از نفوس 

دنیای  داشتن  حذف  و  گلو  در  صداها  کردن  خفه   با 
معرکه  این  از  اخراج  شاید  ندارد .  خودمان  از  مستقل 
تحصیل کرده  دختر  هزاران  برای  ممکن  حالت  بهترین 
باشد که دیپلوم های دانشگاه را روی تاقچه بلند گذاشته 
را  برباد رفته اش  وقت  و  سرمایه  افسوس  هزاران بار  و 
می خورند . یا هم شاید دخترانی  که با هزار امید درس  
با  بر کتاب های خوانده شان که هیچ شباهتی  خواندند، 
دنیای واقعی شان ندارند، لعنت می فرستند. با این حال، 
برای حفظ  قانونی  را  آنانی  که بستن مکتب و دانشگاه 
زن  مصونیت  را  خانه  در  ماندن  و  می خوانند  عفت مان 

می دانند، چه قدر مردن روح جامعه را تصور می توانند؟
جوابگوی  خانه  چهاردیواری  در  زنان  کردن  محدود  آیا 

چالش های درونی جامعه بوده می تواند؟
انسانیت  ننگ  مایه  آزاده خو  انسان  هر  را  هتلر  اگر 
تصفیه  یا  هولوکاست  بی رحمی  و  و سالخی  می پندارد 

از هتلر برای طالبان یادگار  قوانینی که 
مانده است

ننگیالی: نهادها و کشورهای حامی فراموشم کرده اند
از خط بریل )خط ویژه نابینایان( فراگیری علوم اسالمی و 
حفظ قرآن کریم را آغاز می کند و سرانجام در سال ۱۳۹۹ 
خورشیدی از مکتب صادقی در شهر چاریکار، سند فراغت 
به دست می آورد. او حدود سه سال پیش آزمون کانکور 
را سپری کرد ه و در سال گذشته در رشته حقوق و علوم 
با سقوط  اما  است؛  کابل کامیاب شده  دانشگاه  سیاسی 
نظام جمهوری و سرنوشت مبهم و مهاجرت سبب شد که 

او نتواند به دانشگاه برود.
از  را  چشمانش  بینایی  که  وجودی  با  نوری  ننگیالی 
دست داده، اما دست از تالش برنداشته است. او در کنار 
دانش آموزی برای حدود ۱۱ سال در رسانه های مختلف 
تهیه کننده  و  گوینده  خبرنگار،  به عنوان  پروان  والیت 
این  است.  کرده  کار  اجتماعی  ـ  سیاسی  برنامه های 
خبرنگار نابینا که تا پیش از حاکمیت طالبان بر کشور، 
همواره از طریق گزارش ها، برنامه های اسالمی و اجتماعی 
کارکرد »گروه های افراطی« به ویژه طالبان را نقد می کرد، 
پس از تسلط طالبان، کشور را ترک کرده و به مقصد یکی 

از کشورهای اروپایی به ایران آواره شده است.
و  از طریق گزارش ها  او عالوه می کند: »من که سال ها 
را  طالبان  به ویژه  افراطی  گروه های  کارکرد  برنامه هایم 
نقد می کردم، پس از حا کمیت این گروه، این موضوعات 
برایم مشکل آفرین شد و گروه های مخالف مسلح  حکومت 
پیشین افغانستان در صدد انتقام جویی از من بودند. ناگزیر 
شدم کشور را ترک کنم. سرنوشت مبهم نابینایان زیر چتر 

طالبان یکی از دالیل دیگر بیرون شدنم از کشور بود.«
ننگیالی حدود ۱۰ ماه می شود که با برادر کوچکش مجتبا 
حکیمی در ایران به سر می برد. او در این مدت از طریق 
اروپایی  کشور  چندین  برای  خبرنگاران  حامی  نهادهای 
اما  داده،  پناهنده گی  درخواست  آلمان  و  فرانسه  به ویژه 
او  پرونده  به  کشورها  و  نهادها  این  از  هیچ یک  تاکنون 
به صورت جدی توجه نکرده  است. او کشورها و نهادهای 

از  تخلیه  وعده   آنان  به  که  نهادهای جهانی  خبرنگاران، 
ایران را داده بودند، به تعهدات خود عمل نکرده اند.

ویزا،  نشدن  تمدید  آینده،  برای  دورنما  نبود  آواره گی، 
سبب  افغانستان  به  اخراج  خطر  و  اقتصادی  مشکالت 
از این خبرنگاران زیر فشارهای شدید  شده که شماری 
حامی  نهادهای  و  کشورها  از  آنان  بگیرند.  قرار  روانی 
خبرنگاران می خواهند که به پرونده های شان رسیده گی 
کنند. گفتنی است که مرکز خبرنگاران افغانستان )ای .

اف.جی.سی( در آخرین روز سال ۲۰۲۲ میالدی گزارشی 
را درباره چگونه گی وضعیت خبرنگاران و رسانه ها منتشر 
و  رسانه ها  آزادی  وضعیت  گزارش،  این  بربنیاد  کرد. 
خبرنگاران در سال ۲۰۲۲ میالدی در افغانستان به شدت 
رو به وخامت نهاده و در کنار افزایش بی سابقه رویدادهای 
خشونت و تهدید خبرنگاران، فضای کاری برای رسانه ها 

به گونه جدی محدود شده است.
آزادی  که  می دهد  نشان  همچنان  نهاد  این  یافته های 
دست  به  افغانستان  در  پسین  دهه  دو  در  که  رسانه ها 
به سرعت  کشور،  بر  طالبان  تسلط  از  پس  بود،  آمده 
خبرنگاران  مرکز  گزارش  در  است.  شدن  محو  به  رو 
 ۲۰۲۲ سال  در  نهاد  این  که  آمده  همچنان  افغانستان 
و  رسانه ها  آزادی  نقض  رویداد   ۲۶۰ دست کم  میالدی 
و  بازداشت  تهدید،  شامل  که  کرده  ثبت  را  خبرنگاران 
برخورد خشونت آمیز می شود. یافته های این گزارش نشان 
می دهد که بیشتر این رویدادها از سوی اداره ها و یا افراد 
منسوب به طالبان، به ویژه نیروهای امنیتی و استخباراتی 
از  گزارش،  این  براساس  است.  گرفته  صورت  گروه  این 
میالدی   ۲۰۲۲ سال  در  ثبت شده  رویدادهای  مجموع 
افغانستان، دست کم ۱۱۹ مورد آن  در مرکز خبرنگاران 
بازداشت موقت خبرنگاران از یک ساعت تا چندین ماه 
فزیکی،  با خشونت  توأم  بازداشتی ها  این  بیشتر  و  است 

روانی، توهین و تحقیر بوده است.

نزدیک عصر است و برای پیدا کردن راه نجات از سرنوشت 
مبهم، تالش می کند. تالش بام  تا شام خبرنگار نابینایی که 
حدود ۱۰ ماه می شود ادامه دارد، اما نتیجه مثبت نداشته 
است. تالشی که تنها به فرستادن نامه های الکترونیکی به 
نهادها و کشورهای حامی خبرنگاران، محدود شده است. 
این خبرنگار نابینا دست کم ۱۱ سال در رسانه های صوتی 
و تصویری در والیت های شمال کابل وظیفه اجرا کرده ، 
اما به دلیل تهدیدات امنیتی و سرنوشت مبهم نابینایان 
ایران آواره شده است. او که بر بنیاد وعده  در کشور، به 
نهادها و کشورهای حامی خبرنگاران مبنی بر انتقالش به 
یکی از کشورهای اروپایی به ایران آمده ، در حال حاضر 
به فراموشی سپرده شده است. این خبرنگار نابینا خواستار 
رسیده گی جدی به  پرونده خبرنگاران در تبعید از سوی 

نهادها و کشورهای حامی خبرنگاران است.
انفجار  پی  در  پیش  سال  بیست  نظامی،  نوری  ننگیالی 
ماین کارگذاری  شده در والیت پروان، بینایی یک چشمش 
را از دست داد. این خبرنگار چگونه گی نخستین روز نابینا 
شدنش را با روزنامه ۸صبح بازگو می کند. او می گوید که 
بیست سال پیش زمانی  که سرگرم بازی کودکانه بود، در 
پی انفجار یک ماین کارگذاری  شده بینایی یک چشمش 
را از داده است. به گفته او، این ماین از جریان نبردهای 
دهه ۷۰ به گونه منفجرناشده در منطقه باقی مانده بود. او 
به دلیل نبود شفاخانه مدرن و امکانات درمانی پیش رفته، 
از  از داکتران محلی در روستای »توغبیردی«  نزد یکی 

مربوطات مرکز والیت پروان مراجعه کرده است. 
نوری نظامی می افزاید که این داکتر بدون وسایل جراحی 
او  از چشم  ماین  چره  کردن  بیرون  به  اقدام  »انبور«  با 
کرده که در نتیجه چشم سالم ننگیالی نیز بینایی اش را از 
دست داده است. این جوان پس از نابینا شدن با استفاده 

حامی خبرنگاران را به توجهی در خصوص رسیده گی به 
پرونده خبرنگاران در تبعید متهم می کند و می افزاید که 
نیز  را  او  از یک دهه  نهادها حتا کارکرد بیش  از  برخی 

نادیده گرفته اند.
این خبرنگار نابینا اضافه می کند: »در این مدت همه روزه 
ده ها درخواست به نهادها و کشورهایی که اعالم پذیرش 
افراد آسیب پذیر افغانستان را کرده بودند، انجام می دهم، 
سازمان  حتا  نمی کند.  جدی  توجه  هیچ کدام شان  اما 
خبرنگاران بدون مرز )RSF( مرا از فهرست آسیب پذیر 
نیست.  خطر  در  خودت  جان  که  گفته  و  کرده  حذف 
آیا این سازمان، می تواند ضمانت جان من را بکند؟« او 
خبرنگاران  سازمان  که  صورتی  »در  می گوید:  همچنان 
بدون مرز درخواست مرا نادیده بگیرد، مسوولیت جانی 

من بر دوش این سازمان خواهد بود.« 
بد  وضعیت  در  حاضر  حال  در  نظامی  نوری  ننگیالی 
اقتصادی و روحی قرار دارد. او که با بی سرنوشتی مطلق 
مواجه است، خاطرنشان می سازد: »هرچند به بخش های 
به  ]ایران[  این جا  در  اما  دارم،  کامل  بلدیت  کمپیوتر 
خاطر این که نابینا هستم، کسی برایم فرصت کار کردن 
سن  زیر  که  خاطری  به  هم  کوچکم  برادر  نمی دهد.  را 
است، کار کرده نمی تواند. در ۱۰ ماه گذشته با مشکالت 
جدی اقتصادی مواجه بوده ام؛ چون در این جا کرایه خانه 
دیگر  است.  قیمت  خیلی  هم  خوراکی  مواد  می دهم. 
حوصله ام سر رسیده است. نه این جا بوده می توانم و نه هم 
به کشور برگشته می توانم.« این خبرنگار نابینا، خواستار 
از سوی کشورها و  پناهنده گی اش  به پرونده  رسیده گی 

نهادهای حامی خبرنگاران است.
با این همه، تنها ننگیالی نیست که به دلیل ترس از طالبان 
به کشورهای همسایه به ویژه ایران فرار کرده  است، بلکه 
از ۸۰ خبرنگار و کارمند رسانه ای  در حال حاضر بیش 
این  گفته   به  می برند.  به  سر  بی سرنوشتی  در  ایران  در 

بی گمان ضعف اقتصادی 
دوران آلمان هتلری و 
امروز افغانستان قابل 

قیاس است. چیزی 
 که امروز می بینیم و 

روایت هایی  که می خوانیم، 
هر کدام پیامدی از 

این حذف غرض آلود و 
متعصبانه جنسیتی است.

مذهبی، عقیدتی و ایدیولوژیکی وی را تحریم می کند و 
عمل کردهای غیر انسانی او را همه تقبیح می کنیم، بعد 
هر دانشمندی از ظن خود علت هایی را برای این اعمال 
در وجود هتلر و هم سنگرانش ارزیابی می کند و سپس 
هیچ دین و کتابی برای توجیه اعمالش نمی یابند، مشکل 
روانی را تنها عامل کشتار میلیون ها یهود و کمونیست 

می دانند .
اما ما برای رهبران کنونی افغانستان چه تعریفی می توانیم 
داشته  باشیم ؟ داعیه دار اسالم  نوین و جدید االختراع که با 
سنت های مسخ شده قبیله ای تعمید داده شده یا یک نام 
خالی که اصال وجود فزیکی ندارد و بار هر گند اعتقادی 

را در این خندق می ریزد؟
امروز  و  هتلری  آلمان  دوران  اقتصادی  ضعف  بی گمان 
امروز می بینیم  است. چیزی  که  قیاس  قابل  افغانستان 
این  از  پیامدی  کدام  هر  می خوانیم،  روایت هایی  که  و 
حذف  است.  جنسیتی  متعصبانه  و  غرض آلود  حذف 
و  اقتصاد  از صحنه  بودن  زن  به جرم  کار  فعال  نیروی 
سیاست و اجتماع، اقتصاِد تا گلو غرق در بحران را بیشتر 
در  گداها  شدن  اضافه   روند،  این  برآیند  می کند.  نابود 
زیر  بیماران  به صف  افزودن جوانان  و  جاده های  کشور 
پل )معتادان(، تحصیل کرده های در فرار و بلعیده شدن 
جوانان تحصیل کرده از سوی آب های سیاه، خانواده غرق 
در خشونت و دختر پر عقده تحصیل کرده در خانه که نه 
انگیزه برای زن بودن و نه عالقه به پسری از نسل کسانی 
هضم  می خواهد  خود  در  را  ربوده اند  را  آرزو هایش  که 
کند، است. همچنان برآیند دیگرش سیاست مضحک و 
رهبران  گرد  میزهای  آن  براساس  که  است  خنده داری 
جهان هر روزه با یاد افغانستان، به یاد قوانین عصر حجر 
می افتند و بر آن می خندند و باالخره کما این که با این 

دیدگاه بر ۳۰ میلیون نفوس افغانستان حکم می رانند. 
در پایان، من افغانستان کنونی را آلمان نازی، حاکمش 
را هتلر و مظلومیت زنان متدین افغانستان را مظلومیت 
یهودیان عصر هتلر می خوانم و به امید افغانستان آزاد، 

آباد و با مردم شاد، این روز ها را سر می کنم.

بی سرنوشتی خبرنگار نابینای افغانستان در ایران؛

8صبح، تهران
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پرتو نادری 

به  کوهی،  پشت  در  آن سوی،  در  آرام آرام  خورشید 
گفته کودکان به خانه خود می رود و جامه رنگین و 
ابریشمین روشنی از شانه های کوهستان ها و تپه ها به 

دنبال او پرواز می کند.
تاریکی و وزش نفس های هراس انگیز  من می مانم و 
او که از دل دره ها به سوی قله ها باال می آید. ناگهان 
گل  چنان  که  می بینم  را  کم درخششی  روشنایی 
من  سوی  به  می شگوفد.  تپه  آن سوی  از  سرخی 
همان  می بینم؛  را  پیرمرد  می شود.  نزدیک  و  می آید 
یار همیشه گی خود را که با روشنایی کوچکی در میان 
دستانش، نفس سوخته باال می آید. چون به من نزدیک 
سوی  به  راهت  چگونه  پیرمرد!  می پرسم:  می شود، 
کوهستان افتاده است، آن هم در این شام گاه تاریک؟

بی آن که پاسخی بدهد، می گوید: تو خودت این جا به 
چه کار آمده ای؟

به آن کوه بلند اشاره کردم و گفتم: هوای رفتن به کوه 
را داشتم. تا این جا که رسیدم، دیگر یارای رفتن ندارم.

باز  من  و  می شگفد  لبانش  روی  معناداری  تبسم 
به سوی کوهستان گذرت  نگفتی، چگونه  می پرسم: 

افتاد؟
گفت: به دیدار »پیر روشنی فروش« می روم.

گفتم: خود که روشنی در میان دستانت داری؟
این، آن روشنی ای نیست که پیر  با تلخی می گوید: 

روشنی فروش می بخشد. این کرم شب تاب است؟
با شگفتی گفتم:  بگویم،  یک لحظه نمی دانستم چه 

کرم شب تاب!
گفت: ها ها، کرم شب تاب است، کرم شب تاب!

پیش  و  دور  به  شب تابم.  کرم  یک  هم  خودم  من 
چه  را،  سیاه پندار  سیاه کاران  چه  که  کن  نگاه  خود 
تاریک اندیشان  چه  و  را  سیاه اندرون  سیاه اندیشان 
و  ذهن  در  روشنی  از  ذره  ای  که  را  روشنی دشمن 
روان ندارند، به نام روشن فکر، تهمتن زمین و ستاره 
آسمان می سازند. چگونه به یاد نداری که بوزینه گان 
روزگار، زمستان شان که سخت بیاید، پشته پشته روی 
همین کرم های شب تاب هیزم  تر می گذارند تا خود و 
خانواده خود را گرم کنند. گرم که شدند، چنان پیالن 
بدمست باز کرم های شب تاب را در زیر گام های خود 

له می کنند و به راه خود می روند.
کرم شب تاب که روشنی در ذات خود دارد، چرا کسی 
آن را روشن فکر نمی گوید، در حالی که هر شغال افتاده 
در خم رنگ می پندارد که نه شغال، بلکه طاووس باغ 

بهشت است.
لحظه  ای خاموش ماندم. سخنان پیرمرد مرا از جای 

به کوه که نگاه می کنم، در شکوه بلند او گم می شوم. 
نسیمی با زمزمه غریبی از کنارم می گذرد. یک لحظه 
حس می کنم که کسی در آن دورهای دور، در بلندای 
ارغنون  که  است  درازی   سال های  و  نشسته  کوه 
ارغنون  زمزمه  با  را  کوهستان  می خواهد  و  می نوازد 

تنهایی خود آشنا سازد.
پژواک صدای کسی را می شنوم که بال در بال زمزمه 

نسیم شام گاهی و نغمه ارغنون تنهایی می خواند:
***

چه کوه آیینه ی عالی نگاهان
شکوه عزت گردون کالهان
عروج قصر همت پایه ی او
بلندی ها، زمین سایه ی او

سر رفعت ز بس بر آسمان سود
ز تیغ او نیام کهکشان سود

ز راهش گر نشان پرسی نشان کو
به  اوج قصر گردون نردبان کو

مگو ای بی خبر سنگ است این جا 
هزار آیینه در زنگ است این جا

***
به چهار سوی خود نگاه می کنم. افق ها روشن اند، سرخ 
و گلگون، شاید خون آلود. این بار حس می کنم صدایی 
از آن سوی افق های سال های دور در گوشم می پیچد:

***
چه گویم زین شفق های جهان تاب
که آتش هم نمی باشد بدین تاب

ندارد آفتاب این در گرفتن
جهان را این قدر در زر گرفتن
کدامین ناله بر اوج فلک تاخت

که این آتش به جان عالم انداخت
بیان در وصف او ناقص کمند است
عبث دامن مزن آتش بلند است

کدامین بسمل این جا پر فشان شد
که خونش رفته رفته آسمان شد

***
به کوه که می بینم، دل تنگ می شوم، چون دیگر یارای 
رفتن ندارم. روی تخته سنگی می نشینم و به خورشید 
نگاه می کنم. به نظرم می آید که خورشید نیز دل تنگ 

است.
است  پیرمردی  نیز  خورشید  که  می گذرد  ذهنم  در 
بیدادگری های  شاهد  می شود  سال  هزار  هزاران  که 
خونینی در روی زمین بوده است و هنوز هم هر روز 

بیدادگری های تازه  ای را تماشا می کند.

برده بود. نمی دانستم چه بگویم که پیر مرد گفت: من 
رفتم، راه درازی پیش رو دارم!

گفتم: لحظه  ای!
 ایستاد. با صدای بلند گفتم:

***
سپیده پیر روشنی فروش دوره گرد 

ز کودکان کوچه های شهر شرق
دو سکه خنده می ربود

به دست شان دو خوشه نور می نهاد
***

چیزی نگفت و به سوی ُکهسار روان شد. من باز صدا 
زدم:

***
سبک تر ران در این کهسار محمل

مبادا شیشه  ای را بشکنی دل
***

ایستاد و رو به سوی من کرد. نزدیکش رفتم و گفت: 
دو  هر  و  می یابم  را  خود  راه  من  مباش!  من  نگران 

دستش را کشود. دیدم شمعی بر کف دست دارد.
گفت: می بینی این شمع است، نه کرم شب تاب. در 

روشنی این شمع راه می زنم.
به چشم هایش خیره شدم و دیدم که پیرمرد آرام آرام 
می گرید. گفتم: پیرمرد! چرا گریانی؟ متوجه باش که 

اشک هایت شمع را خاموش نسازند!
گفت: این اشک های من نیست، اشک های شمع است 
که از چشمان من می ریزند. شمع می سوزد و من به 

جای او می گریم تا تمام نشود. 
سال ها شمع ها سوخته اند و گریسته اند و ما در روشنایی 
آنان خندیده ایم. چنین بوده است که هیچ گاهی شمع 
ما و روشنی ما دوام دار نبوده  و زود خاموش شده اند. ما 
گاهی قدر شمع های روشنی بخش خود را ندانسته ایم.
گفتم: پس چرا این همه از کرم شب تاب سخن گفتی؟

بسیار  راهم  دیگر.  زمان  به  باشد  گفت:  با خسته گی 
از بامدادان به منزل  پیچیده و دور است، باید پیش 
روی  چگونه  روشنی فروش  پیر  که  ببینم  تا  برسم 
نور می گذارد  دستان کودکان شهر شرق، دو خوشه 
و چگونه شهر از خنده های کودکان سکه باران می شود.

پیرمرد رفت و در خم و پیچ راه از نظر من ناپدید شد. 
باز من ماندم و تاریکی. یک بار صدای زوزه گرگان را 
شنیدم. تا بجنبم، دیدم که گرگان سیاه با دهان های 
از شکار  به دور من حلقه زده اند.  کشود و خون آلود 
تازه  ای بر گشته بودند. دندان های شان سرخ و خونین 
بود . بسیار ترسیده بودم. فکر کردم که همه چیز تمام 

شده است که یک بار یادم آمد:
***

هزار دشت سرگردانی را برای او راه زده ام
و در کوهستان ها آتش افروخته ام

و از دریاهای بی خویشتنی گذشته ام
و سرود خوانان،

 ستاره گان را پرواز داده ام
***

دایره  میان  در  ماندم  کردم.  روشن  آتش  از  دایره  ای 
آتش و گرگان هار در آن سوی آتش، نگاه های شان را 
بر زمین دوختند و یگان یگان از دایره روشن آتش دور 

می شدند.
با خود گفتم: گرگان از آتش می هراسند و آن جا که 
روشنایی پاسدار زنده گی باشد، دیگر هیچ گرگ هاری 

را توان نزدیک شدن نیست.
خیلی خسته شده بودم و در آن دایره نورانی، سرم را 

روی بازویم گذاشتم و با تنهایی خود به خواب رفتم.
یک بار دستی روی شانه خود احساس کردم. چشم 

با پیر روشنی فروش دیداری 
بر گشته  خندان  چهره  با  پیرمرد  که  دیدم  کشودم، 

است.
کردم.  نگاه  پیرمرد  چشم های  به  برخاستم،  جای  از 
چشمانش پر از نور و روشنایی بود . هیچ گاهی چهره 

پیرمرد را آن همه شادان و نورانی ندیده بودم.
به آن کوه بلند نگاه کردم، حس کردم که بلندتر و 
پر شکوه تر از روزها دیگر سر بر آسمان دارد و خورشید 

سرخ روی فراز سرش نورافشانی می کند.
پیر  رسیدی؟  منزل  به  شد؟  چگونه  پیر مرد!  گفتم: 

روشنی فروش را دیدی؟
با خنده  ای که گویی روشنی پخش می کرد، گفت: آری 
دیدمش. در کوچه های شهر شرق که می گشت، با هر 
کودکی که روبه رو می شد، دو خوشه نور روی دستش 

می گذاشت.
گفتم: دو سکه خنده چه؟ به کسانی که دو سکه خنده 

نداشتند، هم دو خوشه نور می داد.
پیرمرد، با نگاه معنا داری به سویم دید. حس کردم که 
در دلش بر من می خندد و گفت: به گمانم هنوز زبان 

پیر روشنی فروش را نمی فهمی!
او تا با کودکی روبه رو می شد، با لبخند و مهربانی آن 
بعد همه  را روی دستش می گذاشت.  نور  دو خوشه 
زنجیرهای دل تنگی در دل و روان کودکان می شکست 
کودکان،  خنده های  همین  می خندیدند.  بلند بلند  و 

سکه های او بودند که می خواست.
دست در جیب کرد و دو خوشه نور بیرون آورد. لحظه 
به سوی من  را  از خوشه ها  بود. یکی  شگفت انگیزی 
دراز کرد و گفت این از تو است، بگیر تا که دور از همه 

دل تنگی های زنده گی، بخندی!
کوهستان  دامنه  در  که  بود  ما  خنده های  صدای 
می پیچید. به نظرم آمد که تمام آسمان را کبوتران 

سپید پر کرده است.
پیر  می دانم،  من  که  جایی  تا  پیرمرد!  گفتم: 
روشنی فروش خوشه های نور را روی دستان کودکان 
می گذارد، نه روی دستان پیرمردان؟ چگونه شد که به 

تو هم رسید؟
که  دوخت  چشمانم  به  چنان  را  نگاه هایش  پیرمرد 

حس کردم دو تیر آتشین در دلم نشسته است.
کند،  پنهان  را  خود  می خواست خشم  که  حالی  در 
کرده ای!  سپید  آسیا  در  را  سر  این  گمانم  به  گفت: 
نمی دانی که در جهان دو گونه  را  همین گپ ساده 
کودک وجود دارند: یکی کودک  خردسال است و دیگر 

کودک سال خورد !
پیر روشنی فروش با هر کسی که روبه رو می شد، دو 
خوشه نور روی دستش می گذاشت و نمی خواست که 
کودکان سال خورد را دل شکسته سازد. آن گونه که من 

نخواستم ترا دل شکسته سازم!
در  که  بود  ما  موج خنده های  باز  چه؟  خودت  گفتم: 
همه  گویی  که  بود  چنان  و  می پیچید  کوهستان 

کوهستان به خنده آمده است.
خنده دراز ما که پایان یافت، پیرمرد گفت: برویم که 
آن پیرمرد دیگر گفته است: جهان تا جنبشی دارد رود 

هر کس به راه خود!
هم سرایانی  چنان  و  افتادیم  راه  به  دو  هر  بعد 

می خواندیم:
جهان تا جنبشی دارد رود هر کس به راه خود
عقاب پیر هم غرق است و مست اندر نگاه خود

نباشد هیچ کار سخت کان را در نیابد فکر آسان ساز
شب از نیمه گذشته ست و خروس دهکده برداشته ست 

آواز
چرا دارم ره خود را رها من

بخوان ای هم سفر با من!
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وقوع ۱۳ هزار زمین لرزه در ترکیه و مناطق اطراف آن ظرف یک ماه
مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه )آفاد( از وقوع حدود ۱۳ هزار زمین لرزه طی یک ماه اخیر در این کشور و مناطق 

اطراف آن خبر داده است. خبرگزاری آناتولی روز شنبه، ۴ مارچ، به نقل از آفاد گزارش داده که از تاریخ ۶ فبروری تا ۴ 
مارچ سال روان میالدی، حدود ۱۳ هزار زمین لرزه در ترکیه و مناطق هم جوار آن رخ داده است. برپایه اطالعات این نهاد 

ترکی، تعداد زمین لرزه هایی که به طور معمول در بازه زمانی شش ماهه ثبت می شود، پس از زلزله های اخیر در ترکیه ظرف 
یک ماه ثبت شده است. گفتنی است که آغاز زمین لرزه های ویران گر به شدت ۷.۷ و ۷.۶ درجه ریشتر در ترکیه و سوریه، ۶ 

فبروری سال روان میالدی بود که در اثر آن بیش از ۴۵ هزار تن جان های شان را از دست دادند.
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گوترش: کشورهای ثروت مند باید ساالنه ۵۰۰ میلیارد دالر 
به کشورهای فقیر کمک کنند

جنگ شدید در باخموت؛ 
وزیر دفاع روسیه از خط 
مقدم نبرد در اوکراین 

دیدن کرد

رافایل گروسی:  
گفت وگو  با مقام های ایران 

برای احیای توافق هسته ای 
سازنده بود

امریکا و پاکستان تا یک روز دیگر  مذاکرات بر سر مبارزه 
با تروریسم را آغاز می کنند

بودجه  چین  که  داده اند  گزارش  بین المللی  رسانه های 
دفاعی اش را به هدف مقابله با چالش های امنیتی افزایش 

می دهد.
بلومبرگ گزارش داده که وانگ چائو، سخنگوی اجالس 
ساالنه قانون گذاری کنگره ملی چین روز شنبه، ۴ مارچ، 
در یک نشست خبری گفته است: »چین برای مقابله با 
چالش های امنیتی پیچیده و ایفای مسوولیتش به عنوان 
یک کشور بزرگ باید هزینه دفاعی خود را افزایش دهد.«

هرچند چائو مبلغ مشخصی را به زبان نیاورده است، اما 
انتظار می رود که بودجه دفاعی چین روز یک شنبه هفته 
روان در نشست ساالنه قانون گذاری کنگره ملی این کشور 

اعالم شود.
افزایش بودجه دفاعی  تأکید کرده است که  وانگ چائو 

چین تهدیدی برای هیچ کشوری نخواهد بود.
از افزایش بودجه دفاعی چین در حالی خبر داده می شود 
که این کشور با موجی از انتقاد کشورهای غربی به دلیل 
احتمال کمک نظامی به روسیه در جنگ اوکراین، مواجه 

است.
افزون بر این ، با افزایش بودجه دفاعی چین، نگرانی ها از 

حمله این کشور بر تایوان بیشتر شده است.

دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که کشورهای 
به  برای کمک  باید ساالنه ۵۰۰ میلیارد دالر  ثروت مند 

گرفتار  معیوب«  »چرخه های  در  که  کشورهایی  سایر 
شده اند، کمک کنند که مانع از تالش آن ها برای تقویت 

حامل  کشتی  توقیف  بر  مبنی  گزارش ها  نشر  دنبال  به 
بریتانیا،  از سوی  ایران در خلیج عمان  تسلیحات نظامی 
را رد کرده  ادعا  این  ایران  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 

است.
روز  توییتر  در  ایران  خارجه  امور  وزارت  کاربری  حساب 
شنبه، ۴مارچ، در توییتی به نقل از ناصر کنعانی، سخنگوی 
این وزارت، نوشته است: »کشورهایی که با ارسال میلیارد ها 
یمن  مردم  کشتار  موجب  متجاوز،  ایتالف  به  دالر سالح 

شده اند، نمی توانند با این اتهام زنی خود را تبریه کنند.«
وزارت دفاع بریتانیا دو روز پیش اعالم کرد که نیروهای این 

در  خونبار  تروریستی  حمالت  افزایش  دنبال  به 
پاکستان، رسانه های این کشور از سفر قریب الوقوع 
دوجانبه  گفت وگوهای  آغاز  برای  امریکا  از  هیأتی 
میان واشنگتن و اسالم آباد بر سر مبارزه مشترک 

با تروریسم، خبر داده اند.
اعالمیه  از  نقل  به  مارچ،   ۳ جمعه،  روز  نیوز  دنیا  
این  پاکستان گزارش داده که  امور خارجه  وزارت 
هیأت در روز های ششم و هفتم ماه جاری میالدی 

در اسالم آباد خواهد بود.
گفت وگو در مورد تهدیدهای تروریستی و مقابله با 
این تهدیدها محور اساسی دیدار هیأت امریکا یی و 

اقتصاد و بهبود بهداشت و آموزش می شود.
انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، این سخنان 
افتتاحیه  نشست  پنجمین  در  مارچ،   ۴ شنبه،  روز  را 
اجالس سران ۴۶ کشور کمتر توسعه  یافته سازمان ملل 

)LDC۵( در دوحه، پایتخت قطر، بیان کرده است.
او از کشورهای ثروت مند جهان و غول های انرژی به  دلیل 
سرکوب کشورهای فقیر با نرخ های بهره »غارت گرانه« و 

قیمت فلج کننده سوخت، انتقاد کرده است.
گفتنی است که اجالس سران ۴۶ کشور کمتر توسعه  یافته 
معموالً هر ۱۰ سال یک بار برگزار می شود؛ اما از سال 
۲۰۲۱ تاکنون دو بار به دلیل همه گیری ویروس کرونا به 

تعویق افتاده است.
افغانستان و میانمار، دو کشور فقیر، در این نشست حضور 
ندارند؛ زیرا دولت های آن ها توسط اعضای سازمان ملل 

به رسمیت شناخته نشده اند.

کشور کشتی حامل تسلیحات مربوط به ایران را در دریای 
عمان توقیف کرده اند.

شامل  تسلیحات  این  شده،  نشر  اطالعات  براساس 
موشک های هدایت شونده ضد تانک و اجزای موشک های 

بالستیک میان برد بوده است.
هواپیمای  یک  توسط  کشتی  این  که  می شود  گفته 
از سوی یک چرخبال  و  امریکایی شناسایی  بی سرنشین 

بریتانیایی ردیابی شده است.
در مورد مقصد حرکت این کشتی حامل تسلیحات ایران 

چیزی گفته نشده است.

مقام های پاکستانی خواهد بود.
به  امریکایی  از سفر هیأت  انتظار می رود که پس 
پاکستان، مبارزه با منابع مالی گروه های تروریستی 

از سوی واشنگتن و اسالم آباد افزایش یابد.
این در حالی است که  امریکا چند روز پیش اعالم 
کرد که برای عملیات بر ضد گروه های تروریستی 

فعال در افغانستان به اجازه طالبان نیاز ندارد.
انجام  حالی  در  پاکستان  به  امریکایی  هیأت  سفر 
می شود که دو کشور پیش از این نگرانی های شان 
ابراز  افغانستان  در  تروریسم  تقویت  و  رشد  از  را 

کرده اند.

در حالی که نبرد کم پیشینه و پرتلفات این روزها 
در باخموت اوکراین جریان دارد، سرگئی شویگو، 
وزیر دفاع روسیه، از خط نخست جنگ در شرق 

اوکراین بازدید کرده است.
خبرگزاری فرانس پرس روز شنبه، ۴ مارچ، به نقل 
از وزارت دفاع روسیه گزارش داده است که سرگئی 
شویگو در جریان بازدید از خط مقدم جنگ، یک 
پاسگاه نیروهای این کشور را در منطقه دونتسک 

اوکراین بررسی کرده است
پخش  روسیه  دفاع  وزارت  سوی  از  که  ویدیویی 
شده، شویگو را در حال سفر با چرخبال و صحبت 
آسیب دیده  ساختمان  یک  برابر  در  سرباز  یک  با 

نشان می دهد.
گروه  رییس  پریگوژین،  یوگنی  حال،  همین   در 
برای  که  گفته  تلگرام  در  ویدیویی  نشر  با  واگنر، 
محاصره کامل باخموت، تنها یک جاده باقی  مانده 

است.
باخموت  شهر  کامل  تصرف  به  مصمم  روسیه 
به عنوان یک هدف بزرگ نظامی در شرق اوکراین 
است. نظامیان اوکراینی اما تا کنون از این شهر با 

چنگ  و دندان دفاع کرده اند.

ملل  سازمان  اتمی  انرژی  بین المللی  اداره  رییس 
متحد گفته است که در جریان سفرش به تهران، 
داشته  ایرانی  مقام های  با  سازنده  گفت وگو های 

است.
رافایل گروسی، رییس اداره بین المللی انرژی اتمی 
یک  در  مارچ،   ۴ شنبه،  روز  متحد،  ملل  سازمان 
نشست خبری مشترک با محمد اسالمی، رییس 
با  »ما  است:  گفته  ایران،  اتمی  انرژی  سازمان 
گفت وگوی سازنده و داشتن توافق های خوب که 
مطمینم خواهیم داشت، راه را برای توافق های مهم 

هموار خواهیم کرد.«
این اظهارات گروسی در حالی بیان شده است که 
پیش از این نشریه بلومبرگ نیوز از کشف یورانیم 
با خلوص ۸۴ درصد در تاسیسات هسته ای ایران 

گزارش داده بود.
حالی صورت  در  تهران  به  گروسی  روزه  دو  سفر 
گرفته که اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل 
مستقر در ویانا در صدد همکاری بیشتر ایران در 

بخش فعالیت های هسته ای آن کشور است.
یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانس پرس 
ابراهیم رییسی، رییس  با  گفته است که گروسی 
تا  داشت  خواهد  دیداری  نیز  ایران،  جمهور 
گفت وگو های هسته ای در سطح باال از سر گرفته 

شود.

چین بودجه دفاعی اش را 
افزایش می دهد

ایران ادعای توقیف کشتی  حامل تسلیحات این کشور در خلیج عمان را رد کرد


