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نیکالسون: تعهد محکم 
طالبان برای بازگشایی 

مکاتب در سال جدید را 
دریافت نکرده ایم

برای  اروپا  اتحادیه  نماینده ویژه  ۸صبح، کابل: 
پرسش های  وجود  با  که  است  گفته  افغانستان 
واضح، تعهدی محکم در مورد این که مکتب های 
از آغاز سال جدید تعلیمی شروع  دخترانه پس 

می شود، دریافت نکرده است.
اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده  نیکالسون،  توماس 
برای افغانستان، روز یک شنبه، ۱۴ حوت، در یک 
نشست خبری در کابل گفته است که در دیدار با 
مقام های طالبان در مورد حقوق بشر به خصوص 
حقوق زنان و دختران، حق تعلیم، حق کار و حق 
مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی بحث کرده 

است.
در  زنان  کار  ممنوعیت  که  است  افزوده  او 
موسسه های داخلی و خارجی یک تخطی آشکار 
از حقوق زنان برای کار است که در تامین مخارج 

آنان و خانواده های شان اثر منفی  می گذارد.
مکتب ها  کردن  »باز  است:  کرده  عالوه  نام برده 
امر  پسران یک  و  روی دختران  به  دانشگاه ها  و 
و  بعدی  نسل  آینده  برای  این  نیست؛  اننتخابی 

داشتن یک افغانستان بهتر ضرورت است.«
تمام  تقاضای  این  که  است  گفته  نیکالسون 

شهروندان افغانستان است.
گفتنی است که توماس نیکالسون پنج روز قبل 
وارد افغانستان شده و در این مدت با مقام های 
طالبان در کابل و قندهار دیدارهایی داشته است.

دزدان مسلح یک جوان را در کابل کشتند

۸صبح، کاپیسا: منابع محلی در کاپیسا می گویند که دزدان مسلح یک باشنده این والیت را در 
شهر کابل کشته اند.

این رویداد صبح روز یک شنبه، ۱۴ حوت، در ساحه کوتل خیرخانه شهر کابل به وقوع پیوسته 
است.

به گفته منابع، این جوان احمد فرشید نام  داشت و دزدان مسلح پس از کشتن او موترش را با 
خود برده اند.

منابع تصریح می کنند که طالبان جسد احمد فرشید را به شفاخانه انصاری انتقال داده اند.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، دزدی های مسلحانه در والیت های مختلف افزایش 
یافته است. بربنیاد گزارش ها، بیشتر این دزدی ها با استفاده از نام و تجهیزات نظامی طالبان انجام 

می شود.

خیال یکی از مفاهیم کلیدی در فلسفه است. این 
مفهوم فلسفی در میان نحله های فکری با برداشت ها 

و تأویل های گوناگون مواجه است.

آغاز سال تحصییل؛ 
طالبان از ورود 

ان به دانشگاه ها  دخ�ت
زی نگفته اند چ�ی

خیال سیایس و فهم 
وارونه آن در افغانستان
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بلخ  والیت  در  محلی  منابع  بلخ:  ۸صبح، 
شهر،  این  نواحی  آمران  بیشتر  که  می گویند 
مهرهای  هفتم،  و  ششم  ناحیه های  جمله  از 
وکیل های گذر را به بهانه  تغییر آن از جمهوریت 
به امارت جمع آوری کرده اند و اکنون در بدل آن 

پول مطالبه می کنند.
از  از وکالی گذر  امیرمحمد )نام مستعار(، یکی 
ناحیه هفتم شهر مزارشریف روز یک شنبه، ۱۴ 
مشکل  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  حوت، 
جمع آوری مهرهای وکالی گذر از ماه ها به این سو 

ادامه دارد.
او  می گوید: »من یکی از همین وکال هستم که 
۱۱ ماه قبل آمر ناحیه مهر مرا خواست و گفت 
که تمامی مهرهای دوره جمهوریت جمع آوری و 
این  در  می گردد.  توزیع  امارتی  جدید  مهرهای 
مدت باربار به بهانه های مختلف از من پول مطالبه 
شد، اما من پول ندادم و به این دلیل حدود ۱۱ 
با تالش  ماند و سرانجام  ناحیه  ماه مهر من در 
زیاد و پادرمیانی متنفذین مهر خود را به  دست 

آوردم.«

این وکیل گذر می افزاید که شاهد پرداخت پول از 
۲۰ تا ۵۰ هزار افغانی از سوی شماری از وکالی 

گذر به آمران ناحیه های طالبان بوده است.
افراد  که  می گویند  ۸صبح  روزنامه  به  منابع 
طالبان در آمریت های نواحی شهر افراد مورد نظر 
خودشان را به عنوان وکیل گذر استخدام کرده اند 

و با باشنده گان محل مشورت نمی کنند.
در همین حال، گفته شده است که  آن عده از 
وکالی گذر را که از سوی مردم انتخاب شده اند، 
سرگردان هستند و به بهانه های مختلف از آنان 

پول مطالبه می شود.
نیز  مزارشریف  شهر  باشنده گان  از  شماری 
می گویند که طالبان فیصله کرده اند تا هر وکیل 
گذر، ۵۰۰ خانواده را تحت پوشش داشته باشد، 
اما در بعضی موارد افراد خودشان از ۵۰ خانواده 

وکالت می کنند.
تازه ای  سخن  طالبان  توسط  باج گیری  موضوع 
از  گروه  این  اعضای  نیز  این  از  پیش  نیست. 
شهروندان کشور به بهانه های مختلف باج گیری 

کرده اند.

حکومت پیشین به سبب 
انحصار قدرت فروپاشید

هشدار تلویحی نماینده اروپا به طالبان:

در دو ماه پسین هفت غیرنظامی 
کشته شده اند

افزایش قتل های مرموز در بامیان؛ 

مال فیض محمد کاتب؛ 
مورخ یا وقایع نگار؟
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طالبان از ۲۰ تا ۵۰ هزار افغانی از وکالی گذر 
در مزارشریف باج  می گیرند

از ستم طالبان به ستوه آمده ایم، 
جامعه جهانی وارد اقدام شود

3دادخواهی زنان به پیش واز 8 مارچ؛ 
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هرچند مشارکت همه اقشار جامعه به ویژه نماینده گان سیاسی اقوام و زنان 
در تصمیم گیری های مرتبط به سرنوشت کشور، حق شهروندی و نیاز اساسی 
برای کسب مشروعیت یک حکومت شمرده می شود، اما طالبان تالش دارند 
رژیم آنان بدون رعایت این حق مسلم شهروندان از سوی جامعه جهانی به 

رسمیت شناخته شود. نقض حقوق بشر، وضع محدودیت های دست وپاگیر بر 
شهروندان، محرومیت زنان از حقوق اساسی، قوم گرایی و...



 

با سیطره طالبان بر افغانستان شکاف های جدیدی در این 
کشور دهن باز کرده و منازعات بیشتری از آن سر برآورده 
است؛ از جمله مشاجره بر سر هویت ملی که در یک و نیم 
سال اخیر داغ تر از قبل شده است. هویت ملی بخشی از 
روند ملی گرایی یا ناسیونالیسم است که در اروپا و امریکا از 
قرن ۱۸ آغاز شد، در قرن ۱۹ به اوج خود رسید، در قرن 
۲۰ عوارض آن آشکار شد و در قرن ۲۱ در معرض نقدهای 
به  که  آن  افراطی  نسخه های  به ویژه  گرفت؛  قرار  جدی 
ترویج تعصبات ملی و شکاف میان انسان ها می انجامد و 
گاهی به ورطه نفرت پراکنی و نژادپرستی فرو می لغزد. اما 
هویت ملی همیشه همسان با ناسیونالیسم نیست، بلکه 
گاهی می تواند تنها بار سیاسی ـ حقوقی داشته باشد که به 
مفاد مندرج در پیمان صلح وستفالی ارجاع می دهد. هدف 
از این پیمان به رسمیت شناختن مرزهای ملی به عنوان 
و  ملی می باشد  دارای حاکمیت  است که  واحد سیاسی 
زبان،  نظرداشت  بدون در  برای شهروندان یک سرزمین 

تبار، نژاد و هویت واحد سیاسی می آفریند.
از  سیاسی ـ اجتماعی  گرایش  به مثابه  ناسیونالیسم 
مانند  مفاهیمی  با  همگام  و  یافت  آغاز  غربی  کشورهای 
قرارداد اجتماعی، حقوق شهروندی و دموکراسی به بالیدن 
از کشورهای شرقی  بسیاری  در  نسخه ای که  اما  رسید، 
ترویج شد، فاقد ابعاد یادشده بود و در نتیجه ملی گرایی 
نارسا و معیوبی را پایه نهاد که سبب تنش های درونی در 
بر اساس  مردم  ساختن  متحد  به جای  و  شد  جوامع  این 
یک هویت، آنان را گرفتار چند پارچه گی کرد. اکنون که 
تاریخی خود  از دست اندازهای  دیگر  یکی  در  افغانستان 
گرفتار شده، بحث از چیستی هویت ملی و سازه های آن 
از نو مورد کنکاش قرار گرفته است. پرداختن به مبحث 
برتری جویی،  روحیه  با  اگر  اما  است،  مهم  ملی  هویت 
همراه  گذشته  خصومت های  در  اسارت  و  انتقام جویی 
چند  را  کینه ها  افزود،  خواهد  شکاف ها  ژرفای  بر  باشد، 
برابر خواهد کرد، زمینه زد و خوردهای خونین تری را فراهم 
خواهد آورد و راه را بر فاجعه های کالن تری خواهد گشود. 
و  سیاسی  نیروهای  میان  اجماع  به  راهی  بخواهیم  اگر 
فراهم  ملی  همگرایی  برای  استوار  بستری  و  اجتماعی 
آوریم، باید گفت وگوها در این باب همدالنه باشد تا زمینه 
تفاهم و توافق را مساعد گرداند. در گفت وگوی همدالنه 
اصل بر درک طرف مقابل و فهم موضع او است، همراه با 
تالش برای رفع سوءتفاهم، تا نقاط مشترک از نقاط محل 
اختالف بازشناخته شود و آن گاه از نقاط مشترک نقطه 
تا رسیدن به  ادامه گفت وگو  برای  عزیمتی ساخته شود 

توافق همه گانی که پایه قرارداد اجتماعی است.
نقاط مشترک می تواند درک این واقعیت باشد که همه 
قربانی  و  دیده  آسیب  داده،  رخ  که  حوادثی  در  طرف ها 
داده اند و بخشی از این حوادث به دخالت عوامل خارجی 
ربط داشته است؛ از زمان بریتانیای کبیر و روسیه تزاری 
همه  زیان  به  کنونی  وضعیت  دوام  این که  و  امروز  تا 
طرف ها است و این که رسیدن به زنده گی شهروندمحور 
و حاکمیت مبتنی بر اراده مردم تحولی است که سودش 
با چنین نقطه  به همه خواهد رسید، بی هیچ استثنایی. 
عزیمتی می توان گفت وگو کرد که چارچوب هویت ملی 
چگونه  چیست،  اجماع  به  رسیدن  مبنای  باشد،  چگونه 
بوم  و  مرز  این  تاریخ  در  کاماًل جدیدی  می توان صفحه 
باید  گذاشت.  پایان  نقطه  درازدامن  نزاعی  به  و  گشود 
گفت وگوی همدالنه را تمرین کنیم و به ترویج و نهادینه 
شدن آن همت بگماریم و نگذاریم میدان به ماجراجویان، 
نهاده  وا  خصومت برپا کنان  و  آتش افروزان  فرصت طلبان، 

شود.

هویت ملی و نیاز به 
گفت وگوی همدالنه
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۸صبح، کابل: سرپرست وزارت امور داخله طالبان 
که  است  خداوند  الطاف  از  یکی  این  است،  گفته 
قندهار را سرآغاز »رهبری اسالمی و خانه وحدت و 

اتحاد مسلمانان« کرده است.
داخله  امور  وزارت  سرپرست  حقانی،  سراج الدین 
را  سخنان  این  حوت،   ۱۴ یک شنبه،  روز  طالبان، 
آموزشی  »مرکز  از  طالب   ۳۸۰ فراغت  مراسم  در 
اسالمی و ملی پولیس« در قندهار بیان کرده است.

امپراتوری های   برابر  در  »قندهار  است:  افزوده  او 
میرویس  بابا،  احمدشاه  مانند  قهرمانانی  یاغی، 
مجاهد،  محمدعمر  مال  امیرالمومنین  نیکه،  خان 
عالی قدر  و  منصور  اخترمحمد  مال  امیرالمومنین 
امیرالمومنین شیخ صاحب را پیدا کرد و این یکی 
سرآغاز  را  قندهار  که  است  )ج(  الطاف خداوند  از 

عدالت خواه  زنان  جنبش  کابل:  ۸صبح، 
جهانی  روز  مارچ،   ۸ مناسبت  به  افغانستان 
خواسته  جهانی  جامعه  از  زنان،  همبسته گی 
است که دست از تعامل با طالبان بردارد و وارد 

کار عملی تری شود.
روز  افغانستان  عدالت خواه  زنان  جنبش 
یک شنبه، ۱۴ حوت، با راه اندازی یک حرکت 
اعتراضی و صدور قطع نامه، از تمام کشورهای 
جهان و کشورهایی که به زنان و حقوق آنان 
احترام قایل اند و معاهدات بین المللی را برای 
عدم نقض حقوق زنان امضا کرده اند، خواسته 
و  افراطی  روش های  تغییر  زمانی  تا  که  است 
رسمیت  به  را  گروه  این  طالبان،  زن ستیزانه 
نشناسند و وارد هیچ گونه تعامل سیاسی با آن 

نشوند.
و  اروپا  اتحادیه  »از  است:  آمده  قطع نامه  در 
از ایاالت متحده امریکا و در کل جهان غرب 
گونه همکاری های  هر  از  خواهانیم که دست 
آشکار و پنهان با این گروه بر دارد و تحریم های 

بیشتر علیه این گروه را وضع نماید.«
جهان  کشورهای  از  همچنان  جنبش  این 
شدن  برآورده  منظور  به  که  است  خواسته 
را  افغان  زنان  اقتصادی،  و  سیاسی  مسایل 

معامله نکنند.
در  زنان  همبسته گی  جهانی  روز  از  امسال 
حالی در جهان تجلیل خواهد شد که با تسلط 
طالبان بر افغانستان، دختران و زنان افغان با 

محدودیت های گسترده ای مواجه شده اند.
دختران و زنان از آموزش در مکتب و دانشگاه و 
کار کردن در موسسه های داخلی خارجی منع 

شده اند.

ریاست  در  محلی  مسووالن  هرات:  ۸صبح، 
که  می گویند  هرات  والیت  در  طالبان  معارف 
یک باب مکتب در این والیت افتتاح و سنگ 
تهداب یک باب مکتب دیگر گذاشته شده است.

حوت،   ۱۴ یک شنبه،  روز  مسووالن  این 
 ۲۶۳ هزینه  به  مکتب  باب  یک  که  می گویند 
رضای  شهرک  منطقه  در  امریکایی  دالر  هزار 

والیت هرات افتتاح شد.
به گفته مسووالن، همزمان سنگ تهداب یک 
باب مکتب دیگر به مساحت سه هزار مترمربع 
هرات  انجیل  ولسوالی  بلند  صحرای  قریه  در 

گذاشته شده است.
در مراسم تهداب گذاری این مکتب گفته شده 
که قرار است کار آن طی شش ماه تکمیل و با 

تمام معیار ها به بهره برداری سپرده شود.
هزینه ساخت این دو باب مکتب توسط موسسه 
سازمان  کمیساری های  مالی  کمک  و  اهدا 
 )UNHCR( پناهنده گان  امور  در  متحد  ملل 

پرداخت شده است.
این در حالی است که با روی کار آمدن طالبان 
در افغانستان، این گروه دروازه مکاتب را به روی 

دختران باالتر از صنف ششم مسدود کرده اند.
نزدیک به ۱۶ روز به آغاز سال جدید تعلیمی 
مورد  در  تا کنون  طالبان  و  است  مانده  باقی 

بازگشایی مکاتب دخترانه چیزی نگفته اند.

اتحاد مسلمانان  و  رهبری اسالمی و خانه وحدت 
کرد.«

اعتماد  که  خواسته  طالب  جنگ جویان  از  نام برده 
مردم را به  دست بیاورند.

حقانی خاطرنشان کرده است: »اگر میان پولیس و  
مردم باور و همکاری وجود داشته باشد، جایی برای 

مجرم پیدا نخواهد شد.«
سخنان سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، در  
حالی بیان می شود که او خود یکی از افراد تحت 
تعقیب پولیس فدرال امریکا )اف بی آی( است و برای 
اطالعاتی که منجر به یافتن او شود، ۱۰ میلیون دالر 

جایزه تعیین شده است.
حمله های  مرگ بارترین  مسوول  حقانی  شبکه 

انتحاری  در نقاط مختلف کشور بوده است.

جنبش زنان عدالت خواه 
افغانستان:  

جامعه جهانی باید 
دست از تعامل با طالبان 

بردارد

یک مکتب در هرات با 
هزینه سازمان ملل 

افتتاح شد

نشر  با  کابل  انتقادی  مکتب  کابل:  ۸صبح، 
جهانی  روز  ۸مارچ،  مناسبت  به  اعالمیه ای 
همبسته گی زنان جهان را به سازمان ملل متحد، 
این سازمان و دیده بان حقوق   به  نهادهای مربوط 

بشر تسلیت گفته است.
این اعالمیه که روز یک شنبه، ۱۴ حوت نشر شده 
است، در آن آمده که به دلیل درد بی پایان جاری 
به  آلوده  گوش های  و  ایران  و  افغانستان  در  زنان 
ترجیح  و  سیاسی  تعامالت  از  کر شده  و  سیاست 
سیاست نسبت به ارزش های جهانی، ۸مارچ را به 

جای تجلیل باید به خاک سپرد.
مکتب زنان انتقادی کابل با توجه به محدودیت های 
اعمال شده بر زنان افغانستان و ایران هشدار داده که 

میان  مرزی  درگیری  دنبال  به  نیمروز:  ۸صبح، 
زخمی  از  منابع  ایرانی،  مرزبانان  و  طالبان  نیروهای 
شدن یک طالب و تخریب شدن یک خانه  مسکونی 

خبر می دهند.
منابع روز یک شنبه، ۱۴ حوت، در صحبت با روزنامه 
حمله های  با  ایرانی  مرزبانان  که  می گویند  ۸صبح 
شهر  در  مسکونی  خانه های  و  طالبان  توپ خانه ای، 

زرنج را هدف قرار داده اند.
به گفته منابع، این درگیری اکنون پایان یافته است.

خانه  یک  حمله ها،  این  دنبال  به  می شود  گفته 
مسکونی در ناحیه اول شهر زرنج تخریب شده و یک 

طالب به گونه شدید زخمی شده است.

این وضعیت محدود به این دو جغرافیا نخواهد ماند.
در اعالمیه خطاب به زنان پاکستان نیز گفته شده 
که خاموشی و هم صدایی آنان با سیاست های جاری 
در  طالبان  جنایت های  برابر  در  که  کشور  این  در 

افغانستان صورت
دختر  میلیون ها  تا  شد  خواهد  سبب  می گیرد، 
پاکستانی به سرنوشت مالله یوسف زی گرفتار شوند.

زنان  موفقیت  از  تجلیل  ۸مارچ  اعالمیه،  بر بنیاد 
به  تلخ  زهر  بلکه  نیست،  اجتماعی  در سهم گیری 
و  انسان  حق   که  است  بین المللی  ساختارهای 

مخصوصا حق زن را زیر پا کرده است.
رینا  اعتراف  از  یاد آوری  با  کابل  انتقادی  مکتب 
امیری گفته  است که این اعتراف بیانگر ارزش زدایی 
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، از ارزش های جهان 

امروز است.
این مکتب انتقادی تاکید کرده  که به تنهایی برای 
حقوق زنان جهان مبارزه می کند و زنان افغانستان 

را قربانی مصلحت های سیاسی می داند.
امسال در حالی از ۸مارچ، روز جهانی همبسته گی 
در  افغانستان  زنان  که  می شود  تجلیل  زنان، 
بی پیشینه ترین محدودیت ها از جمله ممنوعیت های 

آموزشی، تحصیلی و کاری، به  سر می برند.

موشک های مرزبانان ایرانی در اطراف فرماندهی امنیه 
طالبان در نیمروز نیز اصابت کرده است.

اما  است،  نشده  این درگیری  مشخص  علت  تاکنون 
مرزی  نقاط  در  هرازگاهی  ایرانی  مرزبانان  و  طالبان 

باهم درگیر شده اند.

مکتب انتقادی کابل ۸مارچ را تسلیت گفت

حمالت توپ خانه ای مرزبانان ایرانی در نیمروز؛ 
یک طالب زخمی و یک خانه مسکونی تخریب شد

حقانی: 
لطف خداوند است که قندهار را سرآغاز 

»رهبری اسالمی« کرد
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معترضان زن سکوت 
جامعه جهانی در برابر 
سخت گیری های طالبان 
را مهر تأییدی بر 
سرکوب زنان توصیف 
می کنند که از دید آنان 
خالف موازین حقوق 
بشری است. 

8صبح، کابل

جهانی  روز  از  پیش واز  به  زن  معترضان  از  شماری 
در  مارچ«   ۸« از  و  آمده  گردهم  زنان  همبسته گی 
یک مکان سربسته تجلیل کردند. آنان ضمن انتقاد از 
وضعیت کنونی زنان زیر حاکمیت طالبان، می گویند 
که این گروه حقوق و نقش آنان در جامعه را نادیده 
گرفته و آنان را به حاشیه رانده است. این زنان معترض 
برای  زودتر  چه  هر  که  می خواهند  جهانی  جامعه  از 
به  به کار شود.  افغانستان دست  زنان  بهبود وضعیت 
باور آنان، سکوت جامعه جهانی در برابر محدودیت های 
بر  تأییدی  مهر  زنان،  علیه  طالبان  سخت گیرانه 

فعالیت های زن ستیزانه این گروه است.
زیر عنوان »شبکه مشارکت  از معترضان زن  گروهی 
سیاسی زنان« روز یک شنبه، ۱۴ حوت، در یک مکان 
مدنی  اعتراض های  ادامه  بر  و  کردند  تجمع  سربسته 
خود تأکید ورزیدند. نوار تصویری این گردهمایی که 
روزنامه ۸صبح  اختیار  در  نیست،  مشخص  آن  محل 
تصویری  نوار  این  در  معترضان زن  است.  قرار گرفته 
می گویند، در حالی که جهان با سرعت به سوی تکامل 
و ترقی روان است، یک گروه تروریستی به نام طالبان 
به  را  افغانستان  دختران  و  زنان  سرنوشت  و  آینده 

گروگان گرفته است.

تا  امریکا می گویند،  ایاالت متحده  و  اروپا  اتحادیه  به 
را  و زن ستیزانه  خود  افراطی  زمانی که طالبان روش 
تغییر ندهند، از تعامل با این گروه دست بردارند. این 
و  آشکار  همکاری های  توقف  خواهان  زن  معترضان 
و  امریکا هستند  و  اروپا  اتحادیه  به ویژه  پنهان جهان 
به  را  نباید طالبان  تأکید می ورزند که جامعه جهانی 

رسمیت بشناسد. 
این همه در حالی است که طالبان با تسلط بر کشور، 
افغانستان  در  زنان  بر  محدودیت های سخت گیرانه ای 
وضع کرده اند. بستن مکاتب متوسطه و لیسه  دخترانه، 
تعلیق کار زنان در موسسه های داخلی و خارجی، رفتن 
به پارک های تفریحی، حمام های عمومی، در برخی از 
والیت ها رفتن به آرایشگاه های زنانه و سفر بدون محرم 
از یک سال و نیم  بیش  در  که  است  از محدودیت هایی 

گذشته زنان را ستوه آورده است. 
سازمان  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  بنت،  ریچارد 
منفی  پیامدهای  تازه اش  گزارش  در  نیز  متحد،  ملل 
این  در  است.  ساخته  برجسته  را  طالبان  زن ستیزی 
گزارش از افزایش ازدواج دختران زیر زن و ابتالی آنان 
به بیماری های روانی تذکر رفته است. در قسمتی از این 
گزارش آمده است: »محدودیت  های اعمال شده در برابر 
اقتصادی و بشری که  با بحران  زنان و دختران، توأم 
منتج به متوسل شدن به مکانیسم های منفی از جمله 

برابر  در  جهانی  جامعه  سکوت  زن  معترضان 
سخت گیری های طالبان را مهر تأییدی بر سرکوب زنان 
توصیف می کنند که از دید آنان خالف موازین حقوق 
بشری است. آنان همچنان هشدار می دهند: »وضعیت 
امروز در افغانستان نه تنها برای مردم افغانستان، بلکه 
برای منطقه و برای جهان نیز عواقب خطرناکی خواهد 

داشت.« 
در قطع نامه این معترضان آمده است: »ما زنان معترض 
ستم  و  ظلم  و  موجود  وضعیت  از  افغانستان  مبارز  و 
حاکم در افغانستان به ستوه آمده ایم و از جامعه جهانی 
نقض  این  برابر  در  و جدی  فوری  اقدام  یک  خواهان 
علنی حقوق بشر و این جنایات آشکار که طالبان بر 
زنان افغانستان روا می دارند، هستیم.« در این قطع نامه 
همچنان تأکید شده است: »هشتم مارچ در حالی در 
تمام جهان تجلیل می گردد که زنان افغانستان بیش 
از ۱۹ ماه است تحت حاکمیت یک گروه تروریستی 
به نام طالب از همه حق و حقوق انسانی، شهروندی 
رانده  به حاشیه  کاماًل  و  مدنی شان محروم شده اند  و 

شده اند.«
»جنبش  نام  زیر  زنان  از  دیگری  گروه  این،  کنار  در 
از  جداگانه  گردهمایی  یک  در  عدالت خواه«  زنان 
بیشتری  جامعه جهانی خواسته  است که تحریم های 
باالی طالبان وضع کند. آنان در این گردهمایی خطاب 

از ستم طالبان به ستوه 
آمده ایم، جامعه جهانی 

وارد اقدام شود

هرچند مشارکت همه اقشار جامعه به ویژه نماینده گان 
به  مرتبط  تصمیم گیری های  در  زنان  و  اقوام  سیاسی 
برای  اساسی  نیاز  و  شهروندی  حق  کشور،  سرنوشت 
اما  می شود،  شمرده  حکومت  یک  مشروعیت  کسب 
این حق  رعایت  بدون  آنان  رژیم  دارند  تالش  طالبان 
رسمیت  به  جهانی  جامعه  سوی  از  شهروندان  مسلم 
شناخته شود. نقض حقوق بشر، وضع محدودیت های 
حقوق  از  زنان  محرومیت  شهروندان،  بر  دست وپاگیر 
اساسی، قوم گرایی و انحصار قدرت از انتقادهای دیگری 
رژیم  بر  گذشته  سال  یک ونیم  از  بیش  در  که  است 
طالبان وارد شده است. بر اساس گزارش ریچارد بنت، در 
کابینه سرپرست طالبان تنها پنج تن از اقوام غیرپشتون 
بر  تسلط  با  طالبان  گزارش،  این  طبق  دارند.  حضور 
افغانستان به قوم گرایی و حذف کارمندان غیرپشتون 
از سطوح باال و پایین نهادهای دولتی اقدام کرده اند. با 
این همه، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در دیدار با مقام های 
ارشد طالبان به گونه تلویحی هشدار داده است که در 
ادامه  قدرت  انحصار  به  گروه  این  رهبران  که  صورتی 
دهند، رژیم آنان نیز همانند حکومت محمداشرف غنی 

فرو خواهد پاشید.
توماس نیکالسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور 
افغانستان، به تازه گی با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی 
رییس الوزرای طالبان در کابل دیدار کرده است. آقای 
نیکالسون در این دیدار به طالبان گفته است که آنان 
باید به نظر و مشورت شهروندان متخصص و باتجربه 
نماینده  بدهند.  گوش  نیز  خود  رژیم  حلقه  از  خارج 
توسط  سیاسی  قدرت  انحصار  از  اروپا  اتحادیه  ویژه 
قدرت  انحصار  که  است  گفته  و  کرده  انتقاد  طالبان 
شده  افغانستان  در  پیشین  حکومت  فروپاشی  سبب 

جریان دو دهه گذشته شهروندان افغانستان متناسب 
با ترکیب قومی محلی با حضورشان در دوایر والیتی 
وظیفه اجرا می کردند، اما از زمان بازگشت طالبان به 
قدرت، ترکیب قومی ساختارهای حکومتی به شمول 
تعویض  جدی  به گونه  ولسوالی ها  و  والیت ها  سطوح 
شده است. این گزارش می افزاید: »در والیات بامیان، 
دایکندی و غور، در ریاست های عدلیه، زراعت و آبیاری، 
بامیان  دانشگاه  شمول  به  معارف،  پترولیم،  و  معادن 
جاگزین  طالبان  منسوبان  تعداد  یک  شهرداری ها  و 
از  ناشی  عمدتاً  که  شده اند  پیشین  دولت  کارمندان 

وابسته گی قومی می باشد.« 
والیت های  سایر  در  مشابه  موارد  گزارش،  این  طبق 
شمالی کشور نیز گزارش داده شده است. گزارشگر ویژه 
این گزارش توضیح داده  حقوق بشر سازمان ملل در 
مقامات  دولت  کابینه  اعضای  تن  میان ۳۰  »از  است: 
بالفعل، تنها پنج تن آنان به گروه های قومی غیرپشتون 
تعلق دارند )دو تن تاجیک، دو تن اوزبیک و یک تن 
اقلیت های  بیشتر  نماینده گان  بنابراین،  نورستانی(.« 
قومی در دیدار با گزارشگر ویژه خاطرنشان ساخته اند 
که احساس می کنند به گونه کامل از همه پروسه های 
خواستار  بنت  ریچارد  شده اند.  حذف  تصمیم گیری 
تأمین حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی از سوی 

طالبان شده است. 

از سوی دیگر، اعالمیه نشست سازمان ملل متحد که 
در سال ۱۹۹۲ میالدی صادر شد، مقام های حکومت ها 
اقلیت های  به  متعلق  افراد  تا حقوق  ساخته  مکلف  را 
مذهبی، قومی و زبانی را رعایت کنند و زمینه مشارکت 
کامل و موثر آنان در حیات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، 
اقتصادی و همچنان تصمیم گیری آنان در سطوح ملی و 

منطقه ای را فراهم بسازند. 
رییس  غنی،  محمداشرف  فرار  با  برعکس  اما  طالبان 
بلندپایه  مقام های  بیشتر  و  کشور  پیشین  جمهور 
دولت، نظامیان پیشین را بازداشت، شکنجه و تیرباران 
کرده اند، زنان را از حوزه سیاسی و اجتماعی حذف و 
گروه های قومی و فکری مخالف خود را از بدنه نهادهای 
جمهور  رییس  کرزی،  حامد  رانده اند.  دور  دولتی 
سیاست مداری  ده ها  و  عبداهلل  عبداهلل  کشور،  پیشین 
و  شده   صالحیت  سلب  مانده اند،  باقی  کشور  در  که 
از گشت وگذار آزادانه و سفرهای خارجی محروم  حتا 
گشته اند. طالبان از سیاست مدارانی که با فروپاشی نظام 
جمهوری به کشورهای دیگر آواره شده  ، نیز خواسته اند 
که به کشور برگردند، مشروط بر این که هیچ دخالتی در 
امور سیاسی نداشته باشند. با این همه، مقام های طالبان 
رژیم کنونی  خود را همه شمول توصیف می کنند و از 
کشورها و سازمان های بین المللی خواسته اند که در امور 

داخلی افغانستان دخالت نکنند. 
توماس نیکالسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور 
افغانستان، در حالی از احتمال فروپاشی رژیم طالبان 
طبق  که  است  داده  هشدار  قدرت  انحصار  سبب  به 
گزارش »سیگار« نیروهای نظامی حکومت پیشین به 
توسط محمداشرف غنی در ۲۴  قدرت  انحصار  سبب 
اسد سال گذشته خورشیدی، فروپاشیده است. گزارش 
اداره بازرس ویژه ایاالت متحده امریکا )سیگار( توضیح 
داده که رییس جمهور غنی در اواخر دوره جمهوریت 
افراد  و  حذف  ارتش  بدنه  از  را  غیرپشتون  جنراالن 
وابسته به قوم پشتون و وفادار به خودش را به جای آنان 
مقرر می کرد. در کنار گزارش سیگار، سیاست مداران و 
مقام های برحال و معزول حکومت اشرف غنی نیز در 
دور دوم ریاست او از انحصار قدرت توسط آقای غنی 

انتقاد می کردند.

است. توماس نیکالسون از طالبان خواسته است که به 
تشکیل حکومت همه شمول تن بدهند و اجازده دهند 
که نماینده گان همه اقشار جامعه در تصمیم گیری های 
بزرگ سیاسی مرتبط به افغانستان، سهم داشته باشند.

با معاون  اروپا  اتحادیه  نیز دیدار نماینده ویژه  طالبان 
کرده اند.  تأیید  را  گروه  این  رییس الوزرای  سیاسی 
با نشر خبرنامه ای گفته است  دفتر مولوی عبدالکبیر 
که معاون سیاسی رییس الوزرای این گروه در دیدار با 
توماس نیکالسون تأکید کرده که رژیم آنان خواستار 
حکومت  ایجاد  به  متعهد  و  جهانی  جامعه  با  تعامل 
جزییات  خبرنامه  این  در  است.  افغانستان  در  فراگیر 

بیشتر ارایه نشده است. 
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در حالی 
به گونه غیرمستقیم به طالبان گوش زد کرده که انحصار 
قدرت سبب فروپاشی رژیم آنان خواهد شد که طالبان 
با تسلط بر افغانستان همه کرسی های بلند حکومت را 
به افراد خود واگذار کرده اند. رهبری این گروه در حالی 
مقرر  دولتی  بلند  بست های  در  را  خود  جنگ جویان 
تجربه مسلکی  و  کامل  آنان سواد  بیشتر  که  کرده اند 

برای پیش برد امور ندارند. 
ملل  سازمان  بشر  ویژه حقوق  گزارشگر  بنت،  ریچارد 
متحد، در تازه ترین گزارشش از تشدید قوم گرایی توسط 
طالبان خبر داده است. در این گزارش آمده است که در 

حکومت پیشین به سبب انحصار قدرت فروپاشید

ازدواج  های اجباری و ازدواج کودکان شده است.« در 
این گزارش همچنان آمده است: »تعداد گزارش هایی 
به  ویژه در  پیوند دارند،  افسرده گی و خودکشی  با  که 
میان دختران نوجوان که از ادامه تحصیل منع شده  اند، 
زیاد است. به وضاحت دیده می شود که رژیم طالبان 
باالی صحت روانی جامعه پیامدهای جدی دارد، به ویژه 

باالی زنان و کودکان.«
افغانستان  برای  اروپا  اتحادیه  نماینده  پیش،  این  از 
و  امریکایی  اروپایی،  کشورهای  بلندپایه  مقام های  و 
از وضعیت  افغانستان  به شمول همسایه های  آسیایی 
با  کرده اند.  انتقاد  طالبان  حاکمیت  زیر  زنان  رقت بار 
وجود خواست های مکرر زنان و نماینده گان کشورها، 
طالبان درب مکاتب را به روی دختران باز نکرده اند و 

هیچ تمکینی به مطالبه های جامعه جهانی ندارند. 
این معترضان زن در حالی در مکان های سربسته تجمع 
و علیه طالبان شعار می دهند که این گروه به آزادی بیان 
و اعتراض های مدنی احترام قایل نیست. جنگ جویان 
درباره  زنان  مسالمت آمیز  اعتراض های  بارها  طالبان 
گشایش مکاتب دخترانه، حق کار و آزادی های فردی 
زنان در  از  این میان شماری  را سرکوب کرده اند. در 
اعتراض های کابل بازداشت و شکنجه شده اند. همچنان 
دانشجویان معترض در هرات برای ساعاتی زندانی و به 

ضمانت اعضای خانواده از قید طالبان آزاد شدند.

فهیم امین

دادخواهی زنان به پیش واز ۸ مارچ؛

هشدار تلویحی نماینده اروپا به طالبان:
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تاریخ نگاری  اصلی  بحث  آن ها،  نتایج  تعمیم  و  علت ها 
مدرن است. از نظر احمدی، این وظایف تاریخ نگار را به 
آرون،  قول  به  و  تاریخی« می کشاند  سوی »نظریه های 
دقت  به  مفاهیم  آن  در  که  نظریه ای  بدون  تاریخ نگار، 
تعریف شده باشند، نمی تواند بسیاری چیزها را ببیند و 

درک کند.
شرایط  به  نظر  کاتب  کار  در  که  می بینیم  بنا براین، 
تاریخ نگاری وجود داشته،  از  و درکی که  زمان خودش 
محتویات  است.  نشده  وارد  شاخص ها  و  معیارها  این 
متعدد  حوادث  ارزش یابی  براساس  نه  سراج التواریخ 
تاریخی  نظریه  کدام  بر  کتاب،  هم  نه  و  شده  انتخاب 
مشخصی استوار شده که  تاریخ را برمبنای آن نظریات 
بررسی کرده  را  و معلولی حوادث  رابطه علت  و  نوشته 
به  است؛  وقایع نگاری  بیشتر  کاتب،  کار  بنابراین،  باشد. 
این معنا که حوادث و وقایعی که دولت و نظام زمان به 
سرپرست  به عنوان  کاتب  داده،  دستور  یا  و  فرستاده  او 
یک گروه کاری دولتی، این حوادث را ثبت و درج کرده 
است و اگر کاتب نمی بود، طبعاً کسی دیگر این وظیفه 

را پیش می برد .
در  نیز  افغانستانی،  محقق  موسوی،  سید عسکر  دکتر 
یادآوری  را  نکته  همین  روزنامه ۸صبح  در  مصاحبه ای 

درج  نظر  از  کاتب،  فیض محمد  مال  اثر  سراج التواریخ 
و  بزرگ  شهکار  تاریخی،  خام  معلومات  و  اطالعات 
مهمی است. شاید از صد سال قبل، ما کتابی به اهمیت 
سراج التواریخ نداشته باشیم یا کمتر داشته باشیم. این 
یکی  است؛  اهمیت  و  توجه  قابل  جنبه،  دو  از  کتاب 
نثر روان و تقریبا بدون حشو و زوایدی که در مرز نثر 
از این جهت  ماقبل و ما بعد خود قرار می گیرد و دیگر 
که مقدار فراوانی از اطالعات و معلومات تاریخی در آن 
گردآوری شده است و این مواد می تواند برای مورخان و 

تاریخ نگاران، قابل استفاده و بررسی باشد. 
اما برای پاسخ به این سوال که مال فیض محمد کاتب، 
مورخ بود یا وقایع نگار، باید دیده شود که مورخ کیست و 
وقایع نگاری چیست و این دو مفهوم، چه تفاوت و تباینی با 
هم دیگر دارند. ادوار هالت کار در کتاب »تاریخ چیست؟« 
که یکی از آثار معروف در عرصه تاریخ به حساب می آید، 
کشف  دارد:  دوگانه ای  وظیفه  »مورخ  که  است  آورده 
حوادث معدود و مهم و تبدیل آن ها به واقعات تاریخ؛ و 
دوم، دور انداختن رویدادهای ناچیز بی شماِر فاقد اهمیت 
تاریخی.« )کار، ۱۳۹۶: ۴۱( او در ادامه بحث خود عالوه 
دفترهای  و  مکاتبات  عهدنامه ها،  »فرامین،  که  می کند 
خاطرات... مادامی که مورخ روی آن ها کار نکرده و کلید 
کشف رمز آن را به دست نیاورده، معنا و مفهومی ندارد.« 
)همان، ۴۳( کار، از قول کروچه می نویسد: »کار اصلی 
)همان،  است.«  ارزش یابی  نیست،  ضبط  و  ثبت  مورخ 
۳۹- ۴۰( از نظر کار، »تاریخ، یعنی تفسیر«. به نظر او، 
»نمی توان کار مورخ را فهمید، مگر این که دیدگاهی را که 
اساس برداشت او بوده، دریابیم.« )همان، 7۰( سرانجام 
کار در اثر خود به این نکته می رسد که »تاریخ، مطالعه 
علل است« )همان، ۱۲7( و »عینیت در تاریخ، عینیِت 
امر واقع نیست، بلکه عینیت، رابطه میان واقعیت و تفسیر 
است.« )همان: ۱۶۶( بنا بر این، از این منظر وقتی به اثر 
نمی کند،  تفسیر  او  که  می بینیم  می کنیم،  نگاه  کاتب 
در صدد  و  نمی دهد   قرار  مطالعه  مورد  را  تاریخی  علل 

ارزش یابی حوادث نیست. 
اریک هابسبام نیز در اثر خود »درباره تاریخ« خاطر نشان 
می سازد که »تاریخ از توصیف و روایت به تحلیل و تبیین 

سوق یافته است.« )هابسبام، ۱۳۹۸: ۱۰۲(
همین  تایید  در  تاریخ«  »رساله  در  نیز  احمدی  بابک 
رویکرد، می نویسد: »در فلسفه تاریخ، میان »رویداد« و 
»فهم« تفاوت می گذاریم.« ) احمدی، ۱۳۹۹: ۴7(. از نظر 
بابک احمدی، در تاریخ »حقیقت چندان اهمیت ندارد؛ 
آن چه مهم است، تاریخ تاویل های این حقیقت است. ما 

با تاویل حقایق به آن ها معنا می بخشیم.« )همان: ۵۱( 
می بینیم که از نظر بابک احمدی نیز، تاریخ فقط ثبت 
کشف  رویدادها،  سنجش  و  تحلیل  نیست.  رویدادها 

و تایید کرده و کاتب را نه مورخ به معنای امروز، بلکه 
وقایع نگار دانسته است.

»دو  می  گوید:  ۸صبح  خبرنگار  به  پاسخ  در  موسوی 
مفهوم از تاریخ داریم. یکم، تاریخ نگاری یا هیستوگرافی 
از  و  است  وقایع نگاری  در حقیقت  که   )histographi(
اسالم  از  پیش  تا  و  بوده  مرسوم  اکنون  تا  هزاران سال 
 )histology( هیستولوژی  دوم،  است.  داشته  پیشینه 
است که تاریخ علمی یا تاریخ نگاری مدرن می باشد. این 
تاریخ نگاری  شیوه  این  شد.  آغاز  پیش  سال  نوع، ۱۵۰ 
نقد  و  نگارش علمی  فلسفی، روش  نظریه های  براساس 
کار  تاریخ نگاری  دانش  تخصص  بر  مبتنی  و  تحلیل  و 
می شود و در رابطه با چیستی، چونی و چرایی حوادث، 
و  اول  نوع  از  »سراج التواریخ«  بنابراین،  می کند.  بحث 
وقایع نگاری بوده است. حتا فیض محمد کاتب نیز خود 
بدون  وقایع  و  گزارش ها  این  می گفت.  »وقایع نگار«  را 
تجزیه، تحلیل و ارزیابی و از زاویه منافع حاکمیت بیان 
شده و در کل تاریخ درباری و دستوری است؛ اما می تواند 
به عنوان آرشیف درجه یک مواد خام، مورد استفاده قرار 
وقایع  مکررات  تکرار  سراج التواریخ  نخست  جلد  گیرد. 
و کتاب های  از گذشته گان  و در حقیقت  است  گذشته 
دیگران نسخه برداری شده است و در جلدهای دیگر به 

یا وقایع نگار؟ مورخ 

خیال سیاسی و فهم وارونه آن در افغانستان
نسبت عالم خیال با سیاست، معتقد ند که خیال متعلق 
به حوزه خصوصی و بدون مبانی عقلی است، در حالی 
که سیاست از حوزه جدی اجتماعی است و مبانی قابل 
فهم در عقل و واقعیت دارد. موافقان نسبت عالم خیال 
با سیاست می گویند که نباید خیال را در حوزه هنری 
و فردی به  بررسی گرفت. از نظر این طیف، سیاست 
مهم ترین روزنه را به  سوی عالم خیال می گشاید و این 
خیال سیاسی است که هویت آفرینی می کند و بستر 
شکل گیری اندیشه و التزامات مدیریت سیاسی را برای 
اگر  از نظر آن ها،  آرمانی فراهم می سازد.  یک جامعه 
برقراری  قانون گذاری،  شود،  گرفته  سیاست  از  خیال 
نظم و ثبات اجتماعی، توسعه و جامعه ایده آل سیاسی 

نیز از سیطره ذهن بساط خویش را بر می چیند. 
در هر دو حالت، دیده می شود که خیال عنصری مهم 
در خلق اندیشه و ترسیم جامعه آرمانی است که هم 
اهمیت  از  اجتماعی  در عرصه  و هم  انفرادی  بعد  در 
به سزایی برخوردار است. اگر به بلند پروازی های هنری، 
فرهنگی و تمدنی نگریسته شود، همه زاییده خیاالت 
انسان های  توسط  مختلف  مقاطع  در  که  انسانی اند 
خیال پرداز به منصه ظهور رسیده و از عالم خیال به 
که  جوامعی  شده اند.  پیاده  محسوس  و  واقعیت  عالم 
خیاالت  نمی شود،  داده  اهمیت  خیال  به  آن ها  در 
انسانی به پویش و رویش نمی رسد و به خیاالت میدان 
از  عاری  و  ایستا، یک دنده  آن  جوامع  نمی شود،  داده 
خالقیت  و نوآوری اند. همه آدم ها در زنده گی خویش 

فلسفه سیاسی و هنری است؛ اما دیده می شود که در 
افغانستان به این امر سیاسی و هنری که بال اندیشه 
قدرت  و  می دهد  میدان  تفکر  افق  به  می گشاید،  را 
به سان  می سازد،  فربه  را  رویاپردازی  و  اندیشیدن 
ناچیز دیده می شود. درک  و  مفهوم غیرضروری  یک 
درست از قدرت خیال حتا در میان سیاست مداران و 
نخبه گان جامعه سیاسی به نظر نمی رسد، یا هم آن را 
وارونه می فهمند. در حالی که اگر واقع بینانه نگریسته 
شود،  زبان سیاست بر عنصر خیال استوار است؛ چون 
استنباط  آن  از  که  مفاهیمی  سایر  کنار  در  سیاست 
می شود، کارکرد اقناع مردم و شیوه پذیرش درونی از 
برنامه های سیاسی را نیز برعهده دارد. سیاست مدار با 
عالم خیال می تواند خوب تر و بهتر در باورهای مردم 
نفوذ کند و به اقناع آن ها بپردازد. مفاهیمی چون هویت 
به شکل  نیز در قدرت خیال  فرهنگی  و  تمدنی  ملی، 
درست تر و نیکوتر می تواند تبیین و جامعه پذیر شود. 
امروز اگر تنش در مورد مفهوم هویت ملی وجود دارد، 
شکاف های قومی هر روز برجسته تر می شود و فضای 
مجازی به دادگاه های صحرایی تبدیل می گردد، یکی از 
عوامل آن، عدم درک خیاالت شهروندان جامعه متکثر 
فرجام  می شود.  مشترک  حس  ایجاد  مانع  که  است 
سخن را به ژاک الکان فیلسوف و روان کاو فرانسوی 
می سپاریم که گفته است با قوه خیال می توان شعله 
میل را فروزان نگه  داشت و کنش های سیاسی جمعی 

را براساس آن تبیین کرد.

این  است.  فلسفه  در  کلیدی  مفاهیم  از  یکی  خیال 
مفهوم فلسفی در میان نحله های فکری با برداشت ها 
به  عنوان  خیال  است.  مواجه  گوناگون  تأویل های  و 
تفکر، همواره مورد  و  اندیشه  عنصر کلیدی در خلق 
کاربرد اندیشمندان سیاسی، نویسنده گان، هنرمندان 
اندیشمندان  فیلسوفان،  است.  داشته  قرار  شاعران  و 
سیاسی و هنرمندان در درازنای زمان هر کدام با توجه 
به فهم و غایت  کارشان، به این امر فلسفی و فکری 
تا  انسانی  خرد  و  تفکر  گستره  در  خیال  پرداخته اند. 
آن جا از اهمیت و جایگاه برخوردار است که مقدم بر 
تفکر دانسته می شود. عنصر خیال تنها به حوزه هنر 
منحصر نمی شود، بلکه در سیاست از جایگاه مهم تر و 
جدی تری برخوردار است. این امر در اندیشه سیاسی 
و سیاست نقش برازنده و پراهمیت دارد، تا آن جا که 
را  آرمان شهرش  افالطون  سیاسی،  اندیشه  تاریخ  در 
به عنوان جاگزین نظام های »تباه« پیشنهاد می کند. از 
به سیاست  آسیب شناسانه  دید  با  باید  افالطون،  نظر 
و  اندیشمندان  افالطون،  از  پس  شود.  نگریسته 
فیلسوفان زیادی تا دوران ما در مورد خیال سیاسی 
و نقش آن در تعمیم اندیشه سیاسی سخن زده اند که 

مجال ذکر همه آن ها در این جستار نیست. 
با عالم  خیال،  از سوی دیگر، بررسی نسبت سیاست 
کاری سخت و در عین حال نامأنوس است. مخالفان 

عالمی از خیال و تصویرهای خیالی دارند که نهایت امر 
اهداف شان را تشکیل می دهد. این افراد برای رسیدن 
به آن خیاالت، مبارزه و پیکار می کنند. هنرمندی که 
با عالم خیال رابطه نداشته باشد، موسیقی ای که در 
را  تفکر  که جوالنگاه  اندیشمند ی  و  ننوازد  تار خیال 
در عالم خیال نگشاید، کمتر می تواند به کار جدی و 

بنیادی دست  یابد. 
خیال در اندیشه متکلمان اسالمی نیز جایگاه بلندی 
دارد. مال صدرا وقتی در مورد قوه خیال سخن می زند، 
عالم  است،  الهی  قدرت  مظهر  عالم  »همه  می گوید: 

خیال هم مظهر قدرت خالقه انسان است.« 
خیال سیاسی و در کل مفهوم خیال، از مفاهیم اساسی 

سراج التواریخ اثر مال 
فیض محمد کاتب، از نظر 
درج اطالعات و معلومات 

خام تاریخی، شهکار بزرگ 
و مهمی است. شاید از 

صد سال قبل، ما کتابی 
به اهمیت سراج التواریخ 

نداشته باشیم یا کمتر 
داشته باشیم.

مهم ترین  اما  می پردازد،  سدوزایی  خاندان  رخدادهای 
بخش آن شرح دوران سلطنت عبدالرحمان است که در 
واقع آغاز دولت ـ ملت سازی کشوری است که امروزه به 
نام افغانستان یاد می شود. در مجموع می توان گفت که 
فیض محمد خان کاتب هزاره اسناد، حوادث، رخداد ها و 
فجایع تاریخی را گزارش می دهد که به عنوان مواد خام 
بی نظیر است و در هیچ جای دیگر گزارش نشده است؛ اما 
این که به عنوان تاریخ مدرن و تاریخ نگاری علمی خوانده 

شود، جای تامل دارد.«
همان گونه که در سخن دکتر موسوی هم آمده است، به 
یک معنا از تاریخ، هر چیزی که از گذشته به ما رسیده 
و امروز به عنوان مواد خام تاریخی به درد مورخ بخورد، 
تاریخ است. مثاًل عکس های قدیمی، نقاشی های قدیمی، 
سنگ قبرها، حتا کتب شعر و داستان و اسناد مالیاتی 
به  همه  خصوصی،  نامه های  و  ازدواج  و  طالق  سند  و 
یک معنا تاریخ و بخشی از تاریخ اند، اما وقتی از تاریخ 
و تاریخ نویسی به معنای مدرن صحبت می شود، این در 
واقع همان تاریخی است که با نظریه تاریخی همراه باشد 
و کشف علت ها و رمزها و حوادث در چارچوب تفسیر 
بگیرد.  ارزش یابی حوادث، صورت  و  مورخ  تاویل های  و 
کاری که  در اثر کاتب صورت نگرفته است. در نتیجه 
کاتب  کار  گرفته،  نتیجه  موسوی  دکتر  که  همان گونه 
حوادث  و  رویدادها  ثبت  و  تاریخی  خام  مواد  به عنوان 
روی  پیش  را  بی نظیری  اطالعات  و  معلومات  زمان  آن 
خواننده می گذارد و از این جهت اهمیت منحصربه فردی 
دارد؛ اما کاتب به معنای خاص و به معنای مدرن، مورخ 
نبوده است و کتاب او تاریخ به معنای خاص نیست. با 
بی اهمیت  معنای  به  هیچ وجه  به  نکته  این  این،  وجود 
تلقی کردن کار کاتب نیست. کار کاتب به عنوان مواد خام 
تاریخی، اهمیت بسیاری دارد و همان گونه که گفته شد، 

بسیاری مطالب آن را در جای دیگری نمی توان یافت.
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در دو ماه پسین هفت 
غیرنظامی کشته شده اند

سوی  از  پیشین  نظامیان  تعقیب  و  مرموز  قتل های  افزایش 
افراد مسلح ناشناس، باشنده گان والیت بامیان را نگران ساخته 
ماه  دو  در  که  می دهد  نشان  گردآوری شده  آمارهای  است. 
پسین دست کم هفت باشنده مرکز و ولسوالی های این والیت 
قتل رسیده اند. طبق  به  ناشناس  افراد  از سوی  به گونه فجیع 
اظهارات منابع محلی، همه این افراد غیرنظامی بوده اند و در 
برخی از موارد اجساد آنان سالخی و اعضای بدن آنان مفقود 
توسط  پیشین  نظامیان  تعقیب  از  منابع همچنان  است.  شده 
نیروهای طالبان خبر می دهند و می گویند که افراد طالبان به 
بهانه های گوناگون نظامیان پیشین و همکاران نیروهای خارجی 
در افغانستان را ردیابی می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان نیز از افزایش قتل های هدف مند در افغانستان ابراز 
نگرانی کرده و از طالبان خواسته است تا جلو این ناامنی ها و 

بی نظمی ها را بگیرند.
به  هویتش  حفظ  شرط  به  بامیان  مرکز  باشنده گان  از  یکی 
روزنامه ۸صبح می گوید که یک راننده به نام خلیفه راهب در 
۱۵ دلو از سوی افراد مسلح به قتل رسیده است. خلیفه راهب 
باشنده روستای »گوهرگین« ولسوالی یکه ولنگ نمبر۱ والیت 
بامیان بوده است. این باشنده بامیان ادعا دارد که خلیفه راهب 
از سوی سیدعبدل، محافظ سید جاوید، فرمانده امنیه طالبان 
در این ولسوالی، با شلیک گلوله کشته شده است. طالبان اما 

تاکنون درباره قاتل این راننده ابراز نظر نکرده اند. 
در  دیگر  تن  شش  محلی  منابع  اظهارات  بر اساس  همچنان 
سوی  از  بامیان  والیت  مرکز  و  سیغان  پنجاب،  ولسوالی های 
افراد مسلح ناشناس به گونه مرموز و فجیع کشته شده اند. عیسا، 
جوان ۱۸ ساله بوده که جسدش به تاریخ ۱۳ جدی از داخل 
یک تشناب در بازار ولسوالی پنجاب پیدا شده است. او با شلیک 
محلی، یک  منابع  اطالعات  بر اساس  است.  گلوله کشته شده 
جوان دیگر به نام علی داد که تقریباً ۲۲ سال سن داشته، در 
۱7 دلو از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. او 
از  »دره شکاری«  ساحه  از  داشته، جسدش  چوپانی  شغل  که 
مربوطات ولسوالی شیبر پیدا شده است. این باشنده بامیان نیز 

با شلیک گلوله به قتل رسیده است. 
به دنبال این رویدادها، جسد پارچه پارچه شده یک مرد جوان به 
تاریخ ۲۴ دلو از منطقه »دره ککرک« از مربوطات مرکز والیت 
بامیان پیدا شده است. هویت این جسد به دلیل مفقود بودن 
شماری از اعضای بدن از جمله سر و صورت، هنوز تشخیص 

نشده است. 
یکی از باشنده گان بامیان که نخواست نامش در این گزارش 
درج شود، گفت: »به تاریخ ۴ حوت اجساد تیرباران شده سه 
محمدغنی  محمدآصف،  نام های  به  برادر  دو  جمله  از  جوان 
در  دره ای  از  سیغان  روستای خشک دره  باشنده گان  کریم،  و 
مربوطات کوتل دندان شکن در مرز میان ولسوالی های کهمرد و 
سیغان بامیان پس از یک هفته مفقود شدن یافت شده است.« 
نشان  نخستین  »بررسی های  می افزاید:  بامیان  باشنده  این 
می دهد که افراد مسلح ناشناس این سه جوان را با دستان و 
چشمان بسته تیرباران کرده و سپس اجسادشان را به داخل 

دره پرتاب کرده اند.« 
بر بنیاد اظهارات باشنده گان بامیان، عالوه بر این قتل ها، چندین 
دلیل  به  که  داده  رخ  والیت  این  در  نیز  دیگر  مشابه  رویداد 
ترس از طالبان تاکنون رسانه ای نشده اند. اطالعات باشنده گان 
بامیان همچنان نشان می دهد افرادی که در این دو ماه به گونه 

عالی  تحصیالت  وزارت  اعالمیه  بر اساس 
حضوری  درس های  است  قرار  طالبان، 
دختر  دانشجویان  حضور  بدون  دانشگاه ها 
در والیت های سردسیر امروز آغاز شود. در 
اعالمیه وزارت تحصیالت عالی درباره زمان 
بازگشایی دروازه دانشگاه ها به روی دختران 
چیزی نیامده است. انتظار می رفت با پایان 
تعطیلی های زمستان، دروازه دانشگاه ها به 
روی دختران نیز باز شود، اما طالبان در این 
از  شماری  اکنون  نداده اند.  معلومات  مورد 
دانشجویان دختر، طالبان را به تعهدشکنی 
دانشگاه ها  دروازه   شدن  باز  خصوص  در 
بر  افزون  می کنند.  متهم  دختران  روی  به 
این، شماری از سیاست  مداران نیز خواستار 
به  مکاتب  و  دانشگاه  ها  دروازه   بازگشایی 
روی دختران و برگشت زنان به کار هستند. 
باز شدن  اما  زن  حقوق  فعاالن  از  شماری 
دروازه دانشگاه ها و مکاتب با نصاب تحصیلی 
طالبانی«  اندیشه های  »تدریس  را  طالبان 

عنوان می کنند.
خالده پوپل، دان جوی صنف سوم دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی در یکی از دانشگاه های 
باز  برای  ماه ها  که  او  است.  کشور  دولتی 
دختران  روی  به  دانشگاه ها  دروازه  شدن 
منتظر مانده، اکنون ناامید شده است. خالده 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: »از 
سال گذشته میالدی تا حال خیلی امیدوار 
وعده  بر اساس  دانشگاه ها  دروازه  که  بودم 
طالبان در سال پیش  رو باز می شود، اما روز 
چهارشنبه هفته گذشته که اعالمیه وزارت 
تحصیالت  عالی را دیدم، خیلی ناامید شدم. 
از آن روز تا امروز وضعیت روحی و روانی ام 

هیچ خوب نیست.«
در  تعهدشکنی  به  را  طالبان  دانشجو  این 
پیوند به باز شدن دروازه دانشگاه ها به روی 
دختران متهم می کند و می افزاید: »طالبان 
واقع  در  می گویند.  دروغ  مردم  به  همیشه 
اراده ای برای باز شدن دروازه مکاتب  هیچ 
چرا  ندارند.  دختران  روی  به  دانشگاه ها  و 
واضح اعالم نمی کنند که از این پس هیچ 
زن و دختر افغانستان حق تعلیم و تحصیل 
را ندارد تا همه بدانند که کشور ما را به چه 

قسم یک گروه سپرده اند.« 
دختر،  دانشجویان  از  دیگری  شمار 
متحده  ایاالت  به ویژه  جهان  کشورهای 
از  دختران  محرومیت  عامل  را  امریکا 
تحصیل عنوان می کنند و می گویند که این 
افغانستان  مردم  باالی  را  طالبان  کشورها 
حاکم ساخته اند. مرسل امیری، دانشجو در 
بدبختی های  تمام  »عامل  می گوید:  کابل، 
دختران  و  زنان  به خصوص  مردم  امروزی 
امریکا  به ویژه  جهان  کشورهای  افغانستان 
هستند که با طالبان توافق کردند. امروز با 
آن که می دانند گروه طالب یک گروه افراطی 
است و حقوق اساسی انسان ها را سلب کرده  
است، باز هم نظاره گر هستند. این کشورها 
اقدام های  بی ارزش  اعالمیه  یک  با  فقط 
و  می کنند  محکوم  را  طالبان  زن ستیزانه 
ما  حقوق  که  می گذارند  وقت  چه  تا  بس. 

پای مال شود؟«
دانشجویان دختر از طالبان می خواهند که 
همزمان با آغاز دروس دانشجویان پسر به 
را  تا دروس شان  بدهند  اجازه  نیز  دختران 
از سر بگیرند؛ خواستی که به رغم فشارهای 
پیهم جهانی بر طالبان تاکنون نتیجه مثبت 

در پی نداشته است.
در همین حال، دفتر حامد کرزی، رییس 
 ۱۴ یک شنبه،  روز  کشور،  پیشین  جمهور 

»مرموز و فجیع« در این والیت کشته  شده اند، پیشینه نظامی 
ابراز  مرموز  قتل های  افزایش  از  بامیان  باشنده گان  نداشته اند. 
نگرانی می کنند و طالبان را در تأمین امنیت ناکام می خوانند. 
به گفته آنان، طالبان تاکنون عامالن هیچ یک از این قتل ها را 

شناسایی و مجازات نکرده اند. 
از سوی دیگر، مسووالن محلی طالبان در بامیان شماری از این 
قتل ها از جمله پیدا شدن اجساد سه باشنده روستای خشک دره 
ولسوالی سیغان این والیت را تایید کرده و به خانواده قربانیان 
مجازات  و  شناسایی  را  قتل ها  این  عامالن  که  داده اند  وعده 
برای تحقق وعده خود  اقدامی  اما هیچ  تاکنون  خواهند کرد. 

روی دست نگرفته اند.

سازمان های  نام  از  استفاده  با  پیشین  نظامیان  تعقیب 
مددرسان

به دنبال افزایش قتل های مرموز و هدف مند در بامیان، منابع 
معتبر محلی به روزنامه ۸صبح می گویند که اداره استخبارات، 
کندک انتحاری و دیگر بخش های کشفی و اوپراتیفی طالبان با 
استفاده از نام سازمان های مددرسان ملی و بین المللی، نظامیان 

پیشین و مخالفان گروه خود را تعقیب می کنند.
دو منبع معتبر محلی در بامیان با تایید این موضوع می گویند 
از جمله  پیشین  نظامیان  از  این سو شماری  به  ماه  دو  از  که 
شماره های  از  پیشین  حکومت  کماندوهای  و  ارتش  اعضای 
ناشناس تماس دریافت کرده اند که فرد تماس گیرنده خود را 
کارمند یکی از سازمان های مددرسان معرفی کرده و نظامیان 
را به آدرس های مشکوک برای دریافت کمک فرا خوانده است.

یکی از منابع به طور نمونه شماره و عکسی را در اختیار روزنامه 
۸صبح قرار داده و مدعی است که این شماره مربوط به مجاهد 
گفته  به  است.  طالبان  انتحاری  کندک  عضو  حافظ،  ذبیح اهلل 
منبع، این عضو طالبان دست کم به سه نظامی پیشین تماس 
 )WFP( غذا  جهانی  برنامه  کارمند  »فرید«  را  خود  و  گرفته 
آدرس های  به  کمک  دریافت  برای  را  آنان  و  کرده  معرفی 
»نظامیانی  می دهد:  توضیح  منبع  است.  خواسته  مشکوک 
برای  کرده اند،  دریافت  تماس   WFP کارمند  فرید نام  از  که 
راست آزمایی شماره تماس او را در واتس اپ جست وجو کرده و 
متوجه شده اند که این شماره از عضو کندک انتحاری طالبان به 

نام مجاهد ذبیح اهلل حافظ است.« 
باشنده گان بامیان احتمال می دهند که قتل های مرموز دو ماه 
پسین در بامیان ، به تماس های مشکوک و سوءاستفاده طالبان 
محلی  مسووالن  باشد.  مرتبط  مددرسان  سازمان های  نام  از 
طالبان در بامیان و مسووالن برنامه جهانی غذا تاکنون در این 

باره چیزی نگفته اند.
در کنار بامیان، والیت های دیگر نیز گواه وضعیت مشابه اند. افراد 
مسلح ناشناس در هفته روان وارد خانه یک داکتر شده و او را 
در پیش چشمان اعضای خانواده اش در والیت سمنگان تیرباران 
کرده اند. این داکتر نجم الدین سهرابی نام داشت و در شفاخانه 
۳۰ بستر ولسوالی دره صوف باالی والیت سمنگان کار می کرد. 
با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش 
به افزایش قتل  در کشور گفته است که وضعیت وخیم نقض 
حقوق بشر در افغانستان  قابل تحمل نیست. این نهاد هشدار 
زیر  عمدی  قتل های  جلو  طالبان  که  صورتی  در  است  داده 
حاکمیت خود را نگیرند، پرونده  سیاه نقض حقوق  بشر توسط 

این گروه سیاه تر خواهد شد.

است  نگاشته  رشته توییت  یک  در  حوت، 
که شماری از عالمان دین والیات مرکزی 
کرزی،  آقای  با  دیدار  در  قومی  بزرگان  و 
به  دانشگاه ها  و  بازگشایی مکاتب  خواستار 
روی دختران و برگشت زنان به کار شده اند. 
اعالمیه می افزاید که در این دیدار بر آغاز 
در  دایمی  ثبات  برای  ملی  گفت وگوهای 
همچنان  است.  شده  تأکید  نیز  افغانستان 
اتحادیه  ویژه  نماینده  نیکالسون،  توماس 
اروپا، در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون 
سیاسی رییس الوزرای طالبان، نیز خواستار 
روی  به  دانشگاه ها  و  مکاتب  بازگشایی 

دختران شده است.
زن  حقوق  فعاالن  از  شماری  حال،  این  با 
نصاب  با  مکاتب  و  دانشگاه ها  گشایش 
اندیشه های  تدریس  را  طالبان  آموزشی 
ماندن  بسته  و  می کنند  عنوان  طالبانی 
ترجیح  را  تحصیلی  و  آموزشی  نهادهای 
حقوق  فعال  مبارز،  مونسه  می دهند. 
صحبت  در  معترض،  زنان  از  یکی  و  زن 
شدن  »باز  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با 
را  دانشگاه ها مشکلی  و  مکاتب  دروازه های 
حل نمی کند. خواست های ما هم من حیث 
زنان معترض، باز شدن دروازه های مکاتب 
دروازه های  که  گیریم  نیست.  دانشگاه ها  و 
مکاتب و دانشگاه ها باز شد، نصاب آموزشی 
و تدریس اندیشه های طالبانی چه دردی را 
مالهای  از  تعدادی  استخدام  می کند؟  دوا 
بی سوادی که در مدرسه های شبکه  حقانی 
در  نخوانده اند  درس  بیشتر  ماه  شش 
را  مشکلی  چه  استاد،  به حیث  دانشگاه ها 
با همان نصاب آموزشی  اگر  حل می کند؟ 
مدرن باز نگه  داشته می شد، خوب بود، ولی 
این که تروریست تربیت شوند، بهتر است که 

بسته باشد.«
ایجاد  عدالت،  تحقق  خواستار  مبارز  خانم 
انتخابات،  برگزاری  مشارکتی،  حکومت 
روندهای  در  شهروندان  ساختن  سهیم 
سیاسی و حضور زنان در ساختار سیاسی 
»ما  می افزاید:  او  است.  کشور  اجتماعی  و 
ماموریت نمی خواهیم، ما خواستار شراکت 
هستیم.  کابینه  در  عضویت  و  قدرت  در 
می خواهیم ،  سیاسی  قدرت  تقسیم  ما 
و  مساوات  می خواهیم،  قانون  حاکمیت 
برابری می خواهیم. بسته ماندن دروازه های 
نابخشودنی  جنایتی  دانشگاه ها  و  مکاتب 
است و هیچ گاهی تاریخ این سیاه رویی و 
را  دار و دسته اش  و  هبت اهلل  گردن بسته گی 
نمی کند. طالبان هرگز مورد عفو  فراموش 

ملت افغانستان قرار نمی گیرند.« 
عالی  تحصیالت  وزارت  که  است  گفتنی 
میالدی  گذشته  سال  اواخر  در  طالبان 
دولتی  دانشگاه های  در  دختران  تحصیل 
و خصوصی تا اطالع ثانی به حالت تعلیق 
حدود  وزارت  این  همچنان  است.  درآورده 
دو ماه پیش به موسسه های تحصیالت عالی 
سمستر  برای  که  داده  دستور  خصوصی 
دانشجوی  خورشیدی   ۱۴۰۲ سال  بهاری 
وزارت  این  از  پیش  نکنند.  جذب  دختر 
معارف زیر اداره طالبان نیز آموزش دختران 
را تا امر ثانی تعلیق کرده بود، اما با گذشت 
خبری  طالبان  ثانی  امر  از  سال،  یک ونیم 

است.
زیاد  واکنش های  طالبان  تصمیم های  این 
است.  داشته  پی  در  را  بین المللی  و  ملی 
بسیاری  و  اسالمی  همکاری های  سازمان 
از کشورهای جهان روی گشایش مکاتب و 
دانشگاه ها به روی دختران تأکید کرده اند، 
این  از  هیچ یک  به  تاکنون  طالبان  اما 

خواست ها لبیک نگفته اند.

8صبح، بامیان

بر بنیاد اظهارات 
باشنده گان بامیان، عالوه 

بر این قتل ها، چندین 
رویداد مشابه دیگر نیز 
در این والیت رخ داده 

که به دلیل ترس از 
طالبان تاکنون رسانه ای 

نشده اند. اطالعات 
باشنده گان بامیان همچنان 

نشان می دهد افرادی 
که در این دو ماه به گونه 
»مرموز و فجیع« در این 

والیت کشته  شده اند، 
پیشینه نظامی نداشته اند. 

طالبان از ورود دختران به 
دانشگاه ها چیزی نگفته اند

افزایش قتل های مرموز در بامیان؛

8صبح، پروان

آغاز سال تحصیلی؛
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بردیا معین

ایران سال ها مخالف برقراری 
ارتباط سیاسی با طالبان بود و 
هرگونه تمایز و تفکیک آن ها 
با شبکه های تروریستی دیگر 
مانند القاعده و داعش را رد 
می کرد. مجموعه این گزاره ها 

نشان می دهد که ایران، طالبان 
را از زمان ظهور تا سقوط دشمن 

جمهوری اسالمی می خواند. از 
همین جهت این کشور پیوسته 

تالش ورزیده بود تا از شر آن ها 
خالص شود. در واقع رویکرد 

جمهوری اسالمی ایران در مورد 
طالبان از سال 1373 تا1380 

بیشتر امنیت محور بوده و حضور 
این گروه را در همسایه گی خود 

در تقابل با امنیت ملی خود 
می دانسته است.

سیاست خارجی ایران و 
دوگانه انگاری »خیر و شر« 

طالبان در پیوند به واگذاری 
سفارت افغانستان

جمهوری اسالمی ایران در برابر خود مواجه بوده اند. 
رویکرد جمهوری  سیاست ها،  نوع  این  به  پیوند  در 
و  زمان  دو  در  می توان  را  طالبان  برابر  در  اسالمی 
داد  قرار  شر«  و  »خیر  معرفتی  مقوله  دو  قالب  در 
و به بررسی گرفت. طالبانی که زمانی به عنوان یک 
گروه سنی وهابی و ضد شیعی در پیشگاه جمهوری 
اسالمی معنا و مفهوم داشتند و به »منبع شر« تعبیر 
می شدند و طالبانی که حاال از برکت معبران سیاسی 
جمهوری اسالمی، به »منبع خیر« تعبیر می شوند که 
حضورشان در همسایه گی با آن ها هیچ گونه منافاتی 
با منافع ملی )سیاسی و عقیدتی( جمهوری اسالمی 
ایران ندارد. نکته قابل تامل اما این جا است که طالبان 
عصبیت  از  گذشته  به  نظر  به مراتب  که  وجودی  با 
ایدیولوژیکِی بیشتری برخوردار شده اند و هیچ گونه 
تغییر و تعدیل قابل مالحظه ای در نیات و رفتارهای 
آن ها دیده نمی شود، پس چه چیزی سبب شده تا 
جمهوری اسالمی پس از سال ها دشمنی با این گروه، 
زند؟ جمهوری  بر  آستین  آن ها  از  به حمایت  حاال 
اسالمی که زمانی بیش از هر کشوری تالش می کرد 
تا رژیم طالبان را سقوط بدهد، حاال این گروه را تا 
رسیدن دوباره به قدرت مشایعت می کند و زود تر از 
هر کشوری نماینده گی سیاسی افغانستان را به آن ها 
واگذار می کند. ما در این مقاله، طالبان را به سیاست 
دوگانه انگارانه جمهوری اسالمی ایران پیوند می زنیم 
که طالبان را به منبع خیر و شر برای آن ها تبدیل 
کرده است و سپس روابط این کشور با طالبان را در 
به صورت  تا  می گیریم  بررسی  به  زمان جداگانه  دو 
جمهوری  رویکرد  تفاوت  باشیم  توانسته  فاکتوریال 
اسالمی ایران در قبال آن ها را مقایسه کنیم. مساله 
اصلی ما در این نوشته این است که چه چیزی باعث 
شد تا طالبان برای جمهوری اسالمی ایران -پس از 
یک دوره دشمنی- به دوست تبدیل شوند؟ در این 
معما چه رازی نهفته است که باید رمز گشایی شود؟

رویکرد جمهوری اسالمی ایران در مورد طالبان 
از ۱3۷3 تا ۱3۸۰

طالبان به عنوان یک گروه بنیادگرای سنی مذهب و 
با تصرف  نام »تحریک طالبان«  زیر  پشتون  عمدتاً 
در سال  قندهار  والیت  مرزی سپین بولدک  منطقه 

خود راه اندازی کرد که مایه نگرانی مردم افغانستان 
نیز شده بود. همه جا از حمله قریب الوقوع جمهوری 
اسالمی ایران به افغانستان گفته می شد و طالبان نیز 
ایران  با  افغانستان  نیرو در مرزهای غربی  به بسیج 
می پرداختند. در کنار این، کشت و قاچاق مواد مخدر 
تهدید دیگری برای ثبات منطقه و جمهوری اسالمی 
را سخت  کشور  این  مقام های  که  می شد  پنداشته 

نگران ساخته بود. 
مساله دیگری که برای جمهوری اسالمی قابل تحمل 
نبود و بر شدت نگرانی مقام های این کشور می افزود، 
بود.  طالبان  از  عربستان  بی دریغ  حمایت های 
عربستان سعودی  نخستین کشور اسالمی بود که در 
سفارت  و  شناخت  رسمیت  به  را  طالبان  زمان  آن  
ایران  ـ حاال  داد  قرار  اختیار آن ها  را در  افغانستان 
نخستین کشور اسالمی است که سفارت افغانستان 
را به طالبان واگذار کرده است ـ و مناسبات سیاسی 
برقرار ساخت. کمک های  اسالمی  امارت  با  را  خود 
هنگفت سعودی ها برای ساخت وساز مدارس دینی و 
فرهنگی در کابل و هرات و برخی دیگر از والیت ها، 
از نظر مذهبی و ایدیولوژیکی برای جمهوری اسالمی 
سنگین تمام می شد. اختالفات اسالم شیعی والیت 
تشکیل  از  پس  که  آل سعود  وهابی  اسالم  و  فقیه 
دولت خمینی در سال ۱۳۵7 شدت گرفته بود، دیده 
می شد که خود را در اتخاذ مواضع سفت و سخت 
جمهوری اسالمی در برابر طالبان نشان می دهد. همه 
این عوامل باعث و بانی این بود تا جمهوری اسالمی 
گیرد.  دست  روی  را  طالبان  براندازی  برنامه  ایران 
جمهوری اسالمی که پس از فروپاشی نظام دوقطبی 
دنبال منافع خود در خاورمیانه به راه افتاده بود، نیاز 
داشت تا مرزهای شرقی خود را از هر طریق ممکن 
آرام بسازد. همین مالحظات امنیتی بود که از حمله 
به افغانستان دست کشید و به تحکیم مرزهای خود 
با افغانستان پرداخت و پادگان های مرزی خود را از 
هرات تا نیمروز تقویت کرد و سرویس های اطالعاتی 
ساخت.  فعا ل   طالبان  براندازی  جهت  در  را  خود 
سپاه پاسداران که تجربه کافی در گروهک سازی و 
پیش برد جنگ های نیابتی در خاورمیانه دارد، با تمام 
قوت به حمایت نظامی، مالی و تدارکاتی مجاهدین 
در خاک افغانستان پرداخت و از طرفی برای رهبران 
جهادی امتیاز فعالیت های سیاسی در برابر طالبان را 
در خاک خود قایل شد. حمایت جمهوری اسالمی 
از جبهه مقاومت به رهبری احمدشاه مسعود دلیل 

محکمی در جهت براندازی طالبان بود. 
به  کشوری  هر  از  بیش  ایران  اسالمی  جمهوری 
دنبال این بود تا جهان را قانع بسازد که طالبان در 
هم دستی با شبکه القاعده، افغانستان را به پناهگاه 
امن تروریستان تبدیل کرده اند که منافع کشورهای 
منطقه و جهان را تهدید می کند. در پیوند به همین 
تالش ها، رایان کراکر، سفیر سابق امریکا در کابل و 
بغداد می نویسد: »اوایل اکتبر، تقریبا یک ماه پس از 
حمالت ۱۱ سپتامبر، در یکی از سالون های کنفرانس 
سازمان ملل نشسته بودیم و در مورد ساختار پارلمان 
افغانستان بعد از طالبان صحبت می کردیم. یکی از 
و  ایستاد  بعد  و  آمد  تنگ  به  ایرانی  دیپلمات های 
تقریبا با فریاد گفت که ما نباید در مورد »چه باید 
باشد« گفت وگو کنیم. تا زمانی که رژیم کنونی در 
افغانستان بر سر کار است، هیچ یک از این گفته ها 
سودی ندارد. سپس او اتاق را ترک کرد.« او ادامه 
می دهد که»عالقه ایرانی ها نسبت به اعزام نیروهای 
امریکا به افغانستان، برایم جالب بود.« او با کنایه به 
مقام های جمهوری اسالمی می گوید »شما که امریکا 
آن ها  از  چطور  حاال  می گویید،  بزرگ  شیطان  را 
می خواهید که به افغانستان حمله کنند. همین بود 
که بمباران افغانستان توسط امریکا چند روز بعد آغاز 
شد.« کراکر در جایی دیگر می گوید: »در جریان یکی 
از جلسات، یک نفر از شرکت کننده گان اروپایی، با 
انتقاد از ایران، این کشور را به ارایه کمک های نظامی 
به طالبان متهم کرد. یک دیپلمات بازنشسته ایرانی 
ایران چگونه می تواند به  با عصبانیت پاسخ داد که 
دشمنان سوگند خورده خود کمک کند؟« همچنان 
کراکر می نویسد: »در سال ۲۰۰۱، جمهوری اسالمی 
ایران با حمایت نظامی و اطالعاتی در میدان جنگ 
با حمایت سیاسی در مذاکرات سازمان ملل  و هم 
متحد در کنفرانس بُن، به ایاالت متحده کمک کرد 
که طالبان را سرنگون کند و حکومت جدیدی در 

افغانستان تشکیل دهد.«

ادامه در صفحه ۷

سفارت  به  طالبان  ورود  از  پیش  روز  چند 
افغانستان، وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران از 
تا بدون  افغانستان می خواهد  دیپلمات های سفارت 
هیچ مقاومت و ممانعتی سفارت را به طالبان تسلیم 
کنند؛ چون تصمیم شورای عالی امنیت است. شورای 
عالی امنیت جمهوری اسالمی ایران باالترین قدرت 
تصمیم گیری در امور خارجی، امنیتی و دفاعی ایران 
است. دیپلمات های سفارت افغانستان در تهران اما 
از  سفارت،  امکانات  و  محرم  مدارک  و  اسناد  همه 
جمله حساب های بانکی و مقداری پول نقد را به طور 
امانت در اختیار وزارت خارجه ایران قرار می د هند و 
به آن ها می گویند که ما سفارت را به طالبان تسلیم 
نمی کنیم، شما این کار را بکنید. وزارت خارجه ایران 
توسط  سفارت  اشغال  از  پس  و  می کند  قبول  هم 
طالبان، امانتی ها را به طالبان واگذار می کند. )منبع(

با  ایران  اسالمی  روابط جمهوری  نوشته  این  در  ما 
طالبان را در دو دوره )از ۱۳7۳ - ۱۳۸۰( تا )۱۳۹۰ 
می گیریم؛  بررسی  به  اجمالی  به طور   )۱۴۰۰  -
شر  منبع  به  طالبان  و  بود  تنش  از  پر  که  دوره ای 
برای جمهوری اسالمی تبدیل شده بودند که منافع 
این کشور را تهدید می کرد و جمهوری اسالمی را 
واداشت تا از هیچ تالشی برای براندازی طالبان دریغ 
نکند. دوره دوم اما، که می توان به دوره تنش زدایی 
از آن یاد کرد، به سال های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بر  می گردد 
وارد  طالبان  با  اسالمی  جمهوری  مقام های  که 
این  راهبردی می شوند.  و همکاری های  گفت وگو ها 
داشت.  ادامه  در سال ۲۰۲۱  کابل  تا سقوط  روش 
که چه چیزی  است  این  نوشته  این  در  ما  پرسش 
باعث شد تا طالبان برای جمهوری اسالمی ایران از 
منبع شر به منبع خیر تبدیل شوند. در این معما چه 

رازی نهفته است که ما نمی دانیم؟

سیاست خارجی ایران و دوگانه انگاری »خیر و 
شر« طالبان 

از همان آغاز ظهورشان در میدان سیاست  طالبان 
افغانستان تا به امروز که برای بار دوم به حاکمیت 
دوگانه  و  ناهمگون  سیاست های  با  رسیده اند، 

۱۳7۳ ظهور کردند که مورد توجه برخی کشورهای 
قرار  ایران  اسالمی  جمهوری  به خصوص  جهان، 
این گروه،  از  گرفت. در آن زمان هر گونه شناخت 
منطقه  کشورهای  اطالعاتی  دستگاه های  برای  حتا 
کامل نبود و پرسش های زیادی را مبنی بر چیستی 
این گروه در افکار عمومی رقم می زد. این که طالبان 
دقیقاً از کجا آمده بودند و چگونه سازمان دهی شده 
بودند، به یکی از سخت ترین معماهای موجود در آن 
زمان تبدیل شده بود. اولیویه روآ، نویسنده برجسته 
فرانسوی در زمینه طالبان گفته است: »من ظهور 
ارزگان،  مناطق  در   ۱۹۸۴ سال  در  را  افراد  این 
زابل و قندهار دیده بودم.« بدون تردید زمینه های 
غیرمترقبه  ظهور  استخباراتی  و  فرهنگی  و  فکری 
با  است.  داشته  قبل وجود  از  افغانستان  در  طالبان 
خاستگاه  مورد  در  پیچیده گی ها  این  همه  وصف 
طالبان اما هیچ تردیدی وجود نداشت که این گروه 
برخوردار  عربستان  و  پاکستان  بالمنازع  حمایت  از 
بود. ویلیام میلی در کتاب خود »افغانستان، طالبان 
»طالبان  که  می کند  نقل  جهانی«  سیاست های  و 
مورد  افغانستان،  در  حضورشان  اولین  با  همزمان 
حمایت شدید بی نظیر بوتو قرار گرفتند«. عربستان 
سعودی نیز مانندی که مجاهدین را در دوره جهاد 
و  شفقت  مورد  نیز  را  طالبان  می کرد،  حمایت 
یاد  به  که  آن هایی  می داد.  قرار  مالی خود  حمایت 
دارند، می دانند که پیش َروی طالبان برق آسا بود و 
شهرهای بزرگ افغانستان را بدون مقاومت یکی پس 
از دیگری اشغال می کردند و شریعت اسالمی خود را 

عملی می ساختند.
با  شریف،  مزار  به  ورود  ساعات  اولین  در  طالبان 
بی رحمی ۹ دیپلمات جمهوری اسالمی ایران را به 
قتل رساندند که باعث خشم دولت و مردم ایران شد. 
این کار طالبان در واقع هشدار جدی به جمهوری 
اسالمی به شمار رفت و منافع این کشور را تهدید 
کرد. تسلط طالبان نه تنها به مثابه یک تهدید سیاسی 
و امنیتی برای جمهوری اسالمی که بیش از هر چیزی 
تهدیدی در برابر مذهب تشیع پنداشته می شد. من 
به خاطر دارم که زمزمه هایی در بین طالبان شنیده 
می شد که می گفتند ما تا نیشابور و مشهد خواهیم 
رفت و آ ن جا را از وجود رافضیان پاک خواهیم ساخت. 
حتا پس از این که طالبان هرات را اشغال کردند، به 
یعنی  تولو شیعه گان دی.  تاسو  می گفتند:  هراتیان 
همه شما هراتیان، شیعه هستید. این ادبیات نشان 
می داد که طالبان از طرفی هیچ شناختی از جامعه 
هرات نداشتند و از جانبی چون هرات با ایران مرز و 
سرحد مشترک دارد، فکر می کردند که همه هراتیان 
شیعه هستند. نکته قابل مالحظه این است که این 
نشان  با مذهب شیعه  را  علنی خود  گروه دشمنی 
می داد. طالبان در مناطق شیعه نشین هرات دست به 
آزار و اذیت مردم می زدند و به نحوی از آن ها اخاذی 
و رسانه ای جمهوری  ادبیات سیاسی  در  می کردند. 
اسالمی و حتا در در بین مردم ایران، از طالبان به 
گروهی سلفی و وهابی تعبیر می شد که آزار و اذیت و 
قتل شیعیان را روا می داند. جمهوری اسالمی ایران 
وقتی متوجه رفتارهای غیر عادی طالبان شد، فرض 
را بر این گذاشت که ممکن است با حمله این گروه 
و  ماشه شد  به  دلیل دست  به همین  روبه رو شود. 
رزمایش نظامی را برای چند روز در مرزهای شرقی 
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از صفحه 6

سیاست خارجی ایران...

به دو منظور  ایران  در  ما  آموزش  بود که  ادعا کرده 
بود؛ یکی به خاطر حمله بر نیروهای امریکایی و ناتو 
افغانستان.  در  داعش  گروه  بر  حمله  برای  دیگری  و 
همچنان مقام های امنیتی افغانستان مدعی شده بودند 
از  نام علی کمیلی و حسام رضوی،  به  که اشخاصی 
جنگ جویان  به  که  هستند  پاسداران  سپاه  اعضای 
سپس  می دهند.  رسانه ای  آموزش  کابل  در  طالبان 
رسانه  که  کردند  اعالم  افغانستان  امنیتی  نهادهای 
به  »اوج« متعلق به سپاه، در منطقه پل سرخ کابل 
جلب و جذب برخی افراد مشغول است که روی طرح 
»پروپاگندای ضد امریکایی« با آن ها همکاری کنند. 
نیز وجود دارند که نشان می دهد  گزاره های دیگری 
سپاه پاسداران نیروهای طالبان را در شهر مرزی تایباد 
امکانات  آن ها  از  برخی  برای  و  داده  نظامی  آموزش 

رفاهی را در ایران فراهم ساخته  بود.
و  سوریه  عراق،  در  پسین  سال های  در  سپاه  نقش 
افغانستان مبتنی بر راهبردهای میدانی به پیش می رود 
اسالمی کاسته  وزارت خارجه جمهوری  نقش  از  که 
بیشتر  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست های  است. 
که  است  استوار  اسالمی  انقالب  ارزش های  بر مبنای 
عدول از آن ها برای دستگاه دیپلماسی ناممکن است. 
نقش سپاه قدس در خاورمیانه و افغانستان که بیشتر 
بر محور حفاظت از مرزهای عقیدتی می چرخد، سبب 
شده تا فرماندهان آن ها نفوذ خود را در این کشورها 
انتصاب امیر عبداللهیان به عنوان یک  افزایش دهند. 
همین  به  خارجه،  وزیر  سمت  در  کارکشته  سپاهی 

منظور بود تا سپاه بتواند دیپلماسی را میدانی کند.

برابر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دیپلماسی 
طالبان پس از ۲۰۲۱

میدانی  دیپلماسی  براساس  ایران  اسالمی  جمهوری 
طالبان  با   ،۲۰۲۱ در  کابل  سقوط  از  پس  خود 
از  نشان  که  است  شده  تازه ای  گفت وگوهای  وارد 
اسالمی  جمهوری  سوی  از  آن ها  به رسمیت شناختن 

ایران دارد.
رفت و آمد های اخیر مقام های وزارت خارجه طالبان به 
ایران در ماه های پسین، نشان می دهد که جمهوری 
اسالمی ایران در هم سویی و همکاری بیشتری با این 
کاظمی  آقای  این که  از  پس  است.  گرفته  قرار  گروه 
قمی سفیر جمهوری اسالمی برای رژیم طالبان تعیین 
گردید، بر نزدیکی همکاری میان جمهوری اسالمی و 
طالبان افزود و باعث شد تا انگیزه به رسمیت شناختن 
طالبان از طرف جمهوری اسالمی بیشتر شود. آقای 
قمی که از اعضای ارشد سپاه و نماینده ویژه رییس 
جمهور ایران در امور افغانستان است ، پس از حاکمیت 
این  از  حمایت  در  کسی  هر  از  بیش  طالبان  جدید 
ارشد  مقام های  و  است  زده  تبلیغات  به  دست  گروه 
و  جمهور  رییس  جمله  از  اسالمی،  جمهوری  نظام 
رهبر مذهبی را متقاعد ساخته که طالبان نه تنها هیچ 
تهدیدی برای جمهوری اسالمی نیستند، که می توانند 
درازمدت  در  مشترک  همکاری های  برای  فرصتی 

ندارد،  تروریستی  شبکه های  با  پیوندی  هیچ  دیگر 
سخت در اشتباه است. این در حالی است که طالبان 
متحده  ایاالت  نقدی  کمک های  از  که  است  ماه ها 
و  امریکا  از  باربار  آن ها  رهبران  و  برخوردار می شوند 
کرده اند.  هنگفت  نقدی  کمک های  تقاضای  جهان 
وست،  تام  با  دیدارشان  تازه ترین  در  طالبان  رهبران 
نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا در امارات متحده 
نماینده گی  تا  خواسته اند  امریکا  از  قطر،  و  عربی 
سیاسی اش را در افغانستان بازگشایی کند. همچنان 
دیدارهای مقام های بلندپایه امنیتی ایاالت متحده با 
طالبان در کابل مساله دیگری است که نشان می دهد 
از تیررس این کشور خارج نیستند. حتا اگر  طالبان 
ایران به این باور باشد که بخشی  جمهوری اسالمی 
باشد،  داشته  با خود  آینده  در  می تواند  را  طالبان  از 
نیز یک اشتباه تاریخی است. هیچ گروهی از کلیتی 
به نام طالبان نمی خواهد پیوند خود را با پاکستان و 
به دامن جمهوری اسالمی سقوط کند.  قطر قطع و 
از طرفی ایران توان پرداخت هزینه های مالی سنگین 
امنیتی  مقام های  برخی  ادعای  ندارد.  را  طالبان  به 
طالبان  با  نزدیک  همکاری  که  اسالمی  جمهوری 
در خاک  را  این کشور  امنیتی  کمربندهای  می تواند 
افغانستان محکم کند، بیشتر به یک رویای عاشقانه 
می ماند. چندی پیش رییس اف بی آی در فاکس نیوز 
طالبان را متهم به همکاری با شبکه القاعده و داعش 
کرد و به صراحت گفت که هزاران داعشی در داخل 
را  اطالعات  این  به  مشابه  دارند.  فعالیت  افغانستان 
کابلوف، نماینده روسیه در امور افغانستان، بیان کرده 

است. 
مبنی  طالبان  وعده های  به  می توان  که  دیگر  مساله 
این  که  است  این  داشت،  تردید  داعش  با  مبارزه  بر 
گروه چند ماه قبل به طور علنی از واحد استشهادی و 
انتحاری خود در وزارت دفاع  رونمایی کرد؛ گروهی 
که طالبان آن ها را فرشته های نجات و پیروزی در برابر 
نیروهای امنیتی افغانستان و ایاالت متحده می دانند. 
نباید فراموش شود که در بیست سال پسین طالبان 
در همکاری با شبکه های تروریستی دیگر، دست به 
می زدند  افغانستان  در  انفجاری  و  انتحاری  حملالت 
از مواقع زمینه ساز حمالت وحشت ناک  پاره ای  و در 
تروریستی داعش بودند. حاال چطور می شود که از نظر 
با این شبکه های  فکری به یک باره گی پیوند خود را 
بود  خواهد  ساده انگارانه  باشند؟  کرده  قطع  مخوف 
استشهادی  واحد های  از  طالبان  که  کنیم  فکر  اگر 
و  افغانستان  ثبات  و  انتحاری خود در جهت صلح  و 

منطقه کار می گیرند. 
کشور  هر  یا  ایران  اسالمی  جمهوری  اگر  همچنان 
دیگری به این فکر باشد که طالبان توانایی و ظرفیت 
تامین امنیت افغانستان و مرزهای امنیتی کشورهای 
همسایه را دارند، باید گفت که انتظاری باطل است. 
با  از این کشورها می پرسم که آیا ممکن است  من 
تروریسم به جنگ تروریسم رفت؟ با وجود این همه 
تناقض آشکار در گفتار و کردار طالبان، جای تعجب 
به  را  طالبان  اسالمی،  مقام های جمهوری  که  است 
گروه اصیل برای مردم خود معرفی می کنند و تالش 
می ورزند تا به هر طریقی از آن ها قباحت زدایی کنند. 
مردم  اغفال  من، چیزی جز  نظر  از  هزینه  این همه 
ایران نیست که جمهوری اسالمی دارد می پردازد. به 
باور من رویکرد تازه جمهوری اسالمی در برابر طالبان 
بیش از آن که به مردم افغانستان آسیب بزند، مردم 
می بود  قرار  اگر  می دهد.  قرار  گمراهی  در  را  ایران 
داعش به جمهوری اسالمی ایران حمله می کرد، این 
اتفاق باید سال ها پیش که جمهوری اسالمی در عراق 
جمهوری  می داد.  رخ  می جنگید  آن ها  با  سوریه  و 
قسمت  در  میدانی  سنجش های  از  پس  اسالمی 
طالبان به این نتیجه رسید تا سفارت افغانستان در 
تهران را به طالبان واگذار کند. در پیوند به همین 
مساله باید بگویم که همکاری وزارت خارجه ایران با 
طالبان به خاطر واگذاری سفارت به این گروه، چیزی 
جز اشغال امتداد سرزمینی نیست. مردم افغانستان  
در شرایطی که همه چیز خود را از دست داده اند، 
آگاه تر از گذشته تحوالت سیاسی کشور خود را دنبال 
می کنند و تا رسیدن به آزادی به مبارزات خود ادامه 

خواهند داد.

ایران سال ها مخالف برقراری ارتباط سیاسی با طالبان 
شبکه های  با  آن ها  تفکیک  و  تمایز  هرگونه  و  بود 
تروریستی دیگر مانند القاعده و داعش را رد می کرد. 
مجموعه این گزاره ها نشان می دهد که ایران، طالبان 
را از زمان ظهور تا سقوط دشمن جمهوری اسالمی 
تالش  پیوسته  این کشور  از همین جهت  می خواند. 
ورزیده بود تا از شر آن ها خالص شود. در واقع رویکرد 
جمهوری اسالمی ایران در مورد طالبان از سال ۱۳7۳ 
این گروه  بوده و حضور  امنیت محور  بیشتر  تا۱۳۸۰ 
با امنیت ملی خود  را در همسایه گی خود در تقابل 
براندازی طالبان  به  اقدام  به همین  می دانسته است. 

می کند.

رویکرد جمهوری اسالمی ایران در مورد  طالبان 
پس از ۲۰۱۲

پس از آن که جمهوی اسالمی ایران از حضور نیروهای 
ایتالف به رهبری امریکا در افغانستان احساس ناامنی 
کرد، در سیاست خود علیه طالبان تجدید نظر کرد 
و به هدف این که بتواند امریکایی ها را در افغانستان 
معامله های  یک سری  وارد  طالبان  با  کند،  زمین  گیر 
پنهانی شد و به صورت غیر علنی دست به حمایت مالی 
و تسلیحاتی آن ها در جنگ علیه نیروهای امریکایی و 
ایتالف جهانی زد. روابط سیاسی جمهوری اسالمی با 
طالبان رفته رفته وارد فصل تازه ای می شد و مقام های 
سپاه که ابتکار این روابطه را در دست گرفته بودند، 
جمهوری  ارشد  مقام های  با  طالبان  مالقات   زمینه 
اسالمی در تهران را فراهم می ساختند. از مهمانی مال 
اختر منصور در تهران که در راه بازگشت به پاکستان، 
توسط امریکایی ها کشته شد تا میزبانی هیات بلندپایه 
طالبان به ریاست مال برادر در مهمان خانه های سپاه 
در تهران، به عمیق  شدن رابطه جمهوری اسالمی با 

طالبان می افزود. 
اهداف جمهوری اسالمی ایران از این مالقات ها را چند 
چیز تشکیل می داد: تشکیل اتحاد با طالبان در برابر 
برای خروج کامل  )امریکا( و تالش  دشمن مشترک 
نیروهای امریکایی و ایتالف بین المللی از افغانستان، 
مرزهای  امنیت  حفظ  و  داعش  برابر  در  مبارزه 
جمهوری اسالمی ایران. همه این مالقات ها به صورت 
وزارت خارجه  انجام می شد که  نظر سپاه  زیر  سری 
ایران هیچ نقشی در تنظیم آن ها نداشت. امریکایی ها 
که از همه این مالقات ها با خبر بودند، بارها از توزیع 
سالح و مهمات و بمب های دست ساز که توسط سپاه 
به طالبان برای حمله به نیروهای امریکایی و ناتو داده 
وزیر  معاون  برنز،  نیکالس  داشتند.  شکایت  می شد، 
خارجه ایاالت متحده، در گفت وگو با شبکه سی ان ان 
ایران مطرح کرد و گفت که اسناد  را علیه  اتهاماتی 
برای  پاسداران  سپاه  که  دارد  وجود  کافی  مدارک  و 
طالبان سالح می رساند. این در حالی بود که مقام های 
افغانستان بارها گفته بودند که جمهوری اسالمی ایران 
برخی از نیروهای طالبان را در شهر کرمانشاه آموزش 
کویته  شورای  در  طالبان  از  یکی  می دهد.  نظامی 

باشند. در پیوست به همین موضع، آقای قمی چندی 
از سخنرانی های خود در مورد جبهه  پیش در یکی 
مقاومت ملی اظهار داشت که »امریکا مجموعه ای را 
می کند  سازمان دهی  مقاومت«  »جبهه  عنوان  تحت 
که دروغ است. آن ها به اسم مقاومت به دنبال ایجاد 

آشوب های داخلی هستند.«
به عبارتی، مقام های سپاه موجی از تالش ها به منظور 
قباحت زدایی از طالبان و سفید  کردن آن ها را به راه 
انداخته اند. طالبانی که روزی دیپلمات های جمهوری 
اسالمی را در مزار شریف سالخی کرده بودند، حاال 
شریک سیاست های جمهوری اسالمی ایران شده اند. 
روزنامه  کابل،  سقوط  از  پس  روزهای  همان  در 
از  یکی  در  است،  اصول گرایان  به  نزدیک  که  کیهان 
عنوان  زیر   ۱۴۰۰ سرطان   ۴ در  خود  یادداشت های 
»در افغانستان چه خبر است؟« نوشته بود »طالبانی 
که می شناختیم و مثاًل سر می برید، تفاوت هایی کرده 
افغانستان  در  گروه  این  اخیر  پیش روی های  است. 
خبری از جنایت های هولناک، شبیه جنایات داعش 
در عراق نیست و طالبان حتا اعالم کرده که با شیعیان 
این کشور هم کاری ندارد.« جالب اما این جا است که 
رهبر جمهوری اسالمی نیز در یکی از خطابه هایش در 
مراسم فراغت دانشجویان ارتش، بیان کرد که امریکا 
بعد از سال ها جنایت در افغانستان، این کشور را به 

طالبان تسلیم داده است.
همچنان احمد نادری، از نماینده گان مجلس شورای 
اسالمی، طالبان را »جنبش اصیل در منطقه خواند و 
با آنان می تواند به گسترش  یادآور شد که همکاری 
نفوذ  از  جلوگیری  و  افغانستان  جامعه  در  ثبات 
گروه هایی همچون داعش منجر شود.« به ادامه روند 
از  یکی  مهاجرانی،  عطاهلل  طالبان،  از  قباحت زادیی 
محمد  دولت  در  که  اصالح طلب  برجسته  چهره های 
خاتمی سمت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاون 
ریاست جمهوری را داشت ، در همان روزهای پس از 
گروهی  را  طالبان  رشته توییتی  در  غنی،  اشرف  فرار 
با درایت و موقعیت شناس توصیف کرد که بیست  سال 
در برابر اشغال امریکا مقاومت کرده و هزاران »شهید« 
افغانستان شکست  در  را  امریکا  هم  و سرانجام  داده 
دریافت  این گونه  می توان  حساب  این  با  است.  داده  
که جمهوری اسالمی یکی از عوامل مهم در سقوط 
حاال  و  است  بوده  طالبان  دست  به  نظام جمهوریت 
که این گروه توانسته به قدرت برسد، به خاطر جلب 
افکار عمومی در ایران و جلوگیری از هر گونه تنش در 
مرزهای شرقی خود با افغانستان، سعی دارد طالبان 
و  بدهد  قرار  خود  شفقت  و  حمایت  مورد  بیشتر  را 
زمینه های مشروعیت آن ها را در داخل و خارج فراهم 

سازد.

نتیجه گیری
با توجه به سیاست ناآرام و دلواپسانه جمهوری اسالمی 
ایران در دو ونیم دهه اخیر در افغانستان، دیده می شود 
با  برخورد  توان  کشور  این  دیپلماسی  دستگاه  که 
قضایای کالن سیاسی در افغانستان را ندارد. نقش و 
نفوذ سپاه در تصمیم گیری های سیاسی، سبب شده 
شرکای  یافتن  جای  به  اسالمی  جمهوری  تا  است 
جدید، به دنبال دشمنان قدیمی خود )طالبان( برود 
امریکا  دامن  به  دست  سرنگونی اش  برای  زمانی  که 
شده بود. از نظر نویسنده مقاله، سیاست های میدانی 
جمهوری اسالمی بیش از آن که بتواند به تامین امنیت 
و ثبات افغانستان و منطقه کمک کند، بیشتر بر طبل 
که  می کوبد  افغانستان  داخل  در  نیابتی  جنگ های 
تاوان آن  را مردم دو کشور افغانستان و ایران خواهند 
داد. جمهوری اسالمی ایران در حالی ابتکار سیاست 
پاسداران سپرده است که  به دست سپاه  را  خارجی 
این گروه از سوی کشورهای غربی و برخی کشورهای 
که  جایی  تا  می شود،  خوانده  شرارت  محور  منطقه 
تعدادی از اعضای بلند پایه آن زیر تحریم های سنگین 

غرب قرار دارند. 
باری، اگر جمهوری اسالمی فکر می کند که طالبان 
برای  و  ندارند  متحده  ایاالت  با  رابطه ای  هیچ  دیگر 
همیشه با این کشور دشمنی می کنند، دچار خطای 
استراتژیک شده است. اگر به این نتیجه رسیده است 
که در ماهیت فکری طالبان تغییر آمده و این گروه 
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پنجمین نشست سازمان ملل در مورد کشورهای کمتر توسعه  یافته؛ شریف به دوحه رفت

سازمان ملل متحد از برگزاری پنجمین نشست کشورهای کمتر توسعه یافته در دوحه قطر خبر داده است. سازمان ملل 
متحد اعالم کرده که این نشست قرار است از تاریخ ۵ تا ۹ مارچ در دوحه قطر برگزار شود. براساس اطالعات نشر شده، 
کشورهای کمتر توسعه یافته در تالش دستیابی به توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ هستند. نشست سازمان ملل به بررسی 

وضعیت ۴۶ کشور کمتر توسعه یافته جهان می پردازد تا اطمینان حاصل شود که این کشورها از توسعه اجتماعی، اقتصادی 
و زیست محیطی بهره مند می شوند. در همین حال، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در توییتی از سفرش به دوحه قطر 

برای اشتراک در این کنفرانس خبر داده است.

ورزش

کیلیان امباپه، مهاجم تیم فوتبال پاری  سن ژرمن، پس از 
به ثمر رساندن یک گول در بازی پاری سن ژرمن مقابل 
تیم فوتبال نانت، به بهترین گول زن تاریخ باشگاه پاری  سن 

ژرمن مبدل شده است.
مارچ،   ۵ یک شنبه شب،  فرانسوی  ساله   ۲۴ بازیکن  این 
دوصدویکمین گول خود برای پاری سن ژرمن را در برابر 

تیم نانت به ثمر رساند.
امباپه پس از انتخاب شدنش به این عنوان گفت: »این جا 
بودن خیلی خاص است. حضور در این جا به عنوان بهترین 

گول زن باشگاه باعث افتخار است.«
پیش از این ادینسون کاوانی، مهاجم سابق این تیم، با ۲۰۰ 

گول، برترین گول زن این تیم فرانسوی بود.
کیلیان امباپه در این فصل تا کنون در لیگ فوتبال فرانسه، 
در ۲۲ بازی ۱۸ گول به ثمر رسانده است و در صدر برترین 

گول زن های این لیگ قرار دارد.
او در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز بهترین گول زن انتخاب 

شد.

تیم فوتبال زنان آرسنال با شکست ۳ بر ۱ تیم فوتبال زنان 
چلسی، قهرمان جام اتحادیه انگلستان شد.

دیدار نهایی میان این دو تیم یک شنبه شب، ۵ مارچ، در 
ورزشگاه سلهرست پارک برگزار شد.

بر صفر  این  دیدار نخست چلسی یک  نیمه نخست  در 
پیش افتاد، اما در ادامه این نیمه سه گول دریافت کرد تا 

۳ بر ۱ شود.
در نیمه دوم هیچ گولی میان دو تیم ردوبدل نشد و بازی 

با همان نتیجه ۳ بر ۱ پایان یافت.
در این دیدار برای آرسنال کیم لیتل، استینا بلکستنیوس 
و نیام چارلز گول زنی کردند و تک گول چلسی را نیز سام 

کر به ثمر رساند.
با این پیروزی، تیم فوتبال زنان آرسنال برای ششمین بار 
قهرمان این جام شد و چلسی برای دومین سال متوالی، 

بازی نهایی را واگذار کرد.

امباپه رکورد گول زنی تاریخ 
پاری سن ژرمن را شکست

تیم فوتبال زنان آرسنال 
قهرمان جام اتحادیه 

انگلستان شد

8am.media

بر بنیاد گزارش ها، نیروهای آذربایجانی و ارمنی های 
قومی در منطقه مورد مناقشه قره باغ آذربایجان بر 
هم دیگر تیراندازی کردند که حداقل پنج تن کشته 

شدند.
نقل  به  مارچ،   ۵ یک شنبه،  روز  رویترز  خبرگزاری 
از وزارت دفاع آذربایجان گزارش داده است که دو 
از آن کشته شدند که  نظامی در تبادل آتش پس 
حمل  به  مظنون  کاروان  یک  آذربایجان  نیروهای 
را  به مناطق دورافتاده  از شهر اصلی منطقه  سالح 

متوقف کردند.
غیرمجاز  جاده  یک  از  کاروان  که  می شود  گفته 

استفاده کرده است.
وزارت خارجه ارمنستان نیز از کشته شدن سه مقام 

وزارت داخله قره باغ خبر داده است.
گفتنی است که نیروهای دو کشور پیش از این نیز 

همواره باهم درگیر شده اند.
بین المللی  سطح  در  این سو  به  دیری  از  قره باغ 
شناخته  رسمیت  به  آذربایجان  از  بخشی  به عنوان 
شده است، اگرچه جمعیت آن عمدتاً از قوم ارمنی 

در پی غیابت دوام دار عمران خان، نخست وزیر پیشین تشکیل شده است.
اسالم آباد  در  پولیس  دادگاه،  جلسات  در  پاکستان، 

برای بازداشت او دست به کار شده است.
دان، از رسانه های پاکستان، روز یک شنبه، ۵ مارچ، 
پولیس  عملی  اقدام  پی  در  که  است  داده  گزارش 
فواد چودری،  بازداشت عمران خان،  برای  پاکستان 
رهبر حزب تحریک انصاف، از تمام کارگران حزبش 

خواسته تا خود را به محل اقامت خان برسانند.
چودری گفته است: »هر گونه تالش برای دستگیری 

عمران خان، وضعیت را بدتر خواهد کرد.«

دان، از رسانه های پاکستان، روز یک شنبه، ۵ مارچ، گزارش داده است که در پی اقدام عملی پولیس 
پاکستان برای بازداشت عمران خان، فواد چودری، رهبر حزب تحریک انصاف، از تمام کارگران حزبش 

خواسته تا خود را به محل اقامت خان برسانند.

به دنبال بازنگری در سیستم قضایی اسراییل، شهروندان 
این کشور برای نهمین روز پیهم به جاده ها ریختند و در 

برابر تغییرات اعمال شده اعتراض کردند.
رویترز گزارش داده که معترضان شنبه شب، ۴ مارچ، نیز 
در تل آویو و دیگر نقاط اسراییل به اعتراض های شان ادامه 

دادند.
که  می دهد  نشان  پولیس  سوی  از  شده  نشر  تصاویر 
معترضان در حال شکستن موانع، شعله ور کردن آتش و 

مسدود کردن جاده ها هستند.
این اعتراضات پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو به کرسی 
نخست وزیری اسراییل و تغییرات اعمال شده در سیستم 
کاهش  را  عالی  دادگاه  اختیارات  که  این کشور  قضایی 

می دهد، آغاز شد.

حامل  کشتی  شدن  غرق  از  پس  روز  ده  به  نزدیک 

او دولت فعلی پاکستان را وارداتی و دشمن این کشور 
عقالنی  که  است  خواسته  حاکم  از حزب  و  خوانده 

عمل کرده و بحران را تشدید نکند.
پولیس  که  می دهد  نشان  شده  نشر  ویدیوهای 
اسالم آباد و پنجاب کارگران حزب تحریک انصاف را 
در اطراف محل اقامت عمران خان بازداشت می کنند.

گفتنی  است که ظفر اقبال، قاضی جلسات تکمیلی 
دادگاه اسالم آباد، ماه گذشته به دلیل غیابت دوام دار 
عمران خان در جلسات دادگاه، حکم بازداشت او را 

صادر کرد.

آزادی های  شده  اعمال  تغییرات  که  گفته اند  معترضان 
مدنی را به خطر انداخته و به اقتصاد آسیب می رساند.

از  و  اسراییلی  ساله   ۶۸ آموزگار  کوبیتسکی،  اوفیر 
معترضان به تغییر سیستم قضایی این کشور گفته است: 

بیش از ۲۰۰ پناه جو در آب های ایتالیا، جورجیا ملونی، 
کرده  دفاع  دولتش  اقدامات  از  کشور،  این  نخست وزیر 

است.
بلومبرگ روز شنبه، ۴ مارچ، گزارش داده که نخست وزیر 
با  صحبت  در  ابوظبی  به  سفرش  جریان  در  ایتالیا 
خبرنگاران گفته که قصد ندارد وزیر داخله این کشور را 
در واکنش به رویداد غرق شدن کشتی حامل پناه جویان 

برکنار کند.
ملونی در حالی از ماتئو پیانتدوسی، وزیر داخله ایتالیا، 
اخیر  مرگبار  رویداد  مدیریت  برای  کشورش  اقدامات  و 

»خطر بزرگی وجود دارد. ممکن در اسراییل دیکتاتوری 
برقرار شود.«

وجود  با  او  راست گرای  متحدان  و  اسراییل  نخست وزیر 
اعتراضات گسترده، انتظار دارند که تغییرات به وجود آمده 
قانون گذاران  تصویب  به  کشور  این  قضایی  سیستم  در 

برسد.

دفاع کرده که پس از غرق شدن ده ها پناه جو، انتقادهای 
شدیدی بر پیانتدوسی وارد شده است.

ایتالیا  نخست وزیری  کرسی  به  رسیدن  از  پس  ملونی 
اقدامات سخت گیرانه ای را در برابر پناه جویان اتخاذ کرده 

است.
از ۲۰۰  بیش  حامل  چوبی  قایق  یک  که  است  گفتنی  
از ایران، پاکستان و افغانستان یک هفته  پناه جو عمدتاً 
قبل در سواحل کاالبریا در جنوب ایتالیا غرق شد. بربنیاد 
آخرین گزارش ها، نزدیک به ۴۰ پناه جوی افغان در این 

رویداد جان داده اند.

پنج تن در نتیجه درگیری جدید 
آذربایجان و ارمنستان بر سر 

قره باغ کشته شدند

غیبت دوام دار در جلسات دادگاه؛ 
پولیس پاکستان برای بازداشت عمران خان 

وارد عمل شد

ادامه اعتراض های گسترده در اسراییل

غرق شدن کشتی حامل پناه جویان در ایتالیا؛ ملونی از اقدامات کشورش دفاع کرد


