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وزیر تحصیالت عالی طالبان: 
عامالن تخریب نظام 
واجب القتل هستند

تحصیالت  وزیر  ندیم،  ندامحمد  کابل:  ۸صبح، 
عالی طالبان می گوید، افرادی که نظام این گروه 

را تخریب می کنند، واجب القتل هستند .
در  حوت،  روز  شنبه، ۲۰  را  اظهارات  این  ندیم 
دوره  پایانی  مراسم  در  سخنرانی اش  جریان 
آموزشی مفتی ها و قاضی های طالبان در والیت 

قندهار بیان کرده  است.
او افزوده است: »تخریب کننده نظام اگر با زبان، 
اگر با قلم یا در عمل تخریب کند، همه آن ها باغی 

و واجب القتل پنداشته می شوند.«
یا  فرد  از  هرچند  طالبان  عالی  تحصیالت   وزیر 
»آن ها  است:  کرده  تاکید  اما  نبرده،  نام  گروهی 
افغانستان  مردم  برای  بیگانه گان  دسیسه های  با 
مشکل می آفرینند و در مقابل، ما ]طالبان[ آماده 

هستیم تا آن ها را سرکوب کنیم.«
گفتنی   است که طالبان از زمان حاکمیت شان تا 
حال، برخی از منتقدان سیاسی شان را بازداشت، 
قتل  به  مختلف  شیوه های  به  حتا  و  شکنجه 

رسانده اند.
این گروه در مورد اقدام های فراقانونی شان به فرد 

و یا نهادهای حقوق  بشری پاسخ گو نیستند.

ازدواج  اجباری در  پروان؛ دختری در جریان مراسم 
عروسی اش خودکشی کرد

۸صبح، پروان: منابع محلی در پروان می گویند که یک دختر جوان در این والیت در جریان برگزاری 
مراسم عروسی  اش خودکشی کرد.

این رویداد روز یک شنبه، ۲۱ حوت، در روستای توریج، از مربوطات ولسوالی شیخ علی پروان به وقوع 
پیوسته است.

به گفته منابع، این دختر ذوفینون نام  داشت و در نخستین روز برگزاری مراسم عروسی اش خودکشی 
کرده  است.

منابع دلیل خودکشی ذوفینون، را ازدواج اجباری عنوان کرده و می گویند که او با شلیک گلوله 
کالشینکوف به زنده گی اش پایان داده  است.

گفتنی است که پیش از این نیز برخی از دختران در والیت های مختلف کشور به دلیل ازدواج  های اجباری 
خودکشی کرده اند.

کشته شدن داوود مزمل؛    
تنش درو�ن 

یا حمله داعش؟

ورت  نواقص و �ن
اجرا�ی شدن توافق نامه 

2020 ایاالت متحده 
و طالبان
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کارشناسان  و  امنیتی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
تحریک  جنگ جویان  که  می گویند  پاکستان 
تسلیحات  با  )تی تی پی(  کشور  این  طالبان 
در  خارجی  نیروهای  از  به جامانده  پیشرفته 

افغانستان بر نظامیان پاکستانی حمله می کنند.
گزارش  حوت،   ۲۱ یک شنبه،  روز  نیکی آسیا 
داده که این تسلیحات مدرن شامل دوربین های 

پیشرفته حرارتی و  شب بین است.
ایالت  پولیس  رییس  انصاری،  معظم  جاه 
خیبرپختونخواه، در ۱۴ جنوری سال روان تأیید 
کمین  یک  در  تی تی پی  جنگ جویان  که  کرد 
شبانه از تسلیحات پیشرفته مجهز با شب بین ها 

استفاده کرده اند.
تحریک  جنگ جویان  که  کرده  تأکید  انصاری 
در  مشابه  تجهیزات  از  پاکستان  طالبان 
حمله های شان در بخش های دره اسماعیل، بانو 
کار  نیز  خیبرپختونخواه  ایالت  مروات  لکی  و 
گرفته اند. این حمله ها در سال ۲۰۲۲ جان ۱۱۸ 

افسر پولیس پاکستان را گرفت.
پیشین  داخله  امور  وزیر  احمد،  رشید  شیخ 

پاکستان، نیز مدعی شده که ارتش  آزادی بخش 
بلوچ هم به تجهیزات و تسلیحات به جامانده از 
نیروهای خارجی در افغانستان، دست یافته است.

وار نویر، یک گروه تحقیقی، نیز گفته است که 
نشان  پاکستان  طالبان  تحریک  اخیر  تبلیغات 
می دهد که جنگ جویان این گروه با سالح های 
این  می کنند.  تمرین  امریکا  ساخت  مدرن 
 ،M24 تک تیرانداز  تفنگ های  شامل  سالح ها 
 Trijicon دوربین های  با   M4 کارابین های 
ACOG و تفنگ های M16A4 با دوربین های 

حرارتی است.
جنگ جویان  دستیابی  این  از  پیش  طالبان 
تسلیحات  به  شبه نظامیان  دیگر  و  تی تی پی 
در  خارجی  نیروهای  به جامانده  تجهیزات  و 

افغانستان را رد کرده اند.
وزارت دفاع امریکا سال گذشته اعالم کرد که به 
ارزش ۷.۱۲ میلیارد دالر تجهیزات و تسلیحات 
نظامی که در اختیار حکومت پیشین افغانستان 
بود، با سقوط این حکومت در ۱۵ آگست سال 

۲۰۲۱، به دست طالبان افغان افتاد.

ارشاد: برای تحقق نظام 
فدرالی مبارزه می کنیم

اعالم موجودیت حزب شهروندان افغانستان؛

برده های ذهنی
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جنگ جویان تی تی پی با تسلیحات پیشرفته به جامانده 
نیروهای خارجی در افغانستان، می جنگند

پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، به شمول رهبران سیاسی، 
سیاست مداران و نخبه گان عرصه های مختلف جامعه، کشور را ترک کرده اند. 
در جریان نه ماه گذشته شماری از چهره های سیاسی در بیرون از افغانستان 

دست به ایجاد احزاب مختلف سیاسی زده  و خواستار برقراری نظام غیرمتمرکز 
در افغانستان شده اند. در تازه ترین مورد حزبی جدید زیر نام »حزب شهروندان 

افغانستان« به رهبری دکتر ذاکرحسین ارشاد، استاد دانشگاه، و عضویت 
جمعی از چهره های سیاسی و فرهنگی...

تا 11 روز دیگر 
سال آموزشی جدید 

آغاز می شود

موضع ناروشن طالبان 
انه؛  درباره بازگشا�ی مکاتب دخ�ت
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توافق ایران و عربستان 
و تاثیر آن بر افغانستان

خاموشی طالبان مبنی  بر گشایش دوباره مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران، 
واکنش تند نهادهای بین المللی و کشورهای جهان را نیز برانگیخته است. 

نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان روز شنبه، ۲۰ حوت، در دیدار با معاون 
وزیر خارجه قطر درباره نیاز به برداشتن گام های عملی برای رسیده گی به مساله 

آموزش دختران در افغانستان گفت وگو کرده  است.
لولوه بنت راشد الخاطر، معاون وزیر امور خارجه قطر، در این دیدار گفته است: 

»اقتصاد، امنیت و سیاست های منطبق بر دسترسی همه، به ویژه دختران و زنان 
به آموزش تاثیر می گذارد.«

پیرمرد این بار که به خانه آمد، مانند آن بود 
که خود را برای یک سخنرانی سنگین آماده 

کرده است. تا نشست، گفت...

مولوی محمدداوود مزمل در گرشگ هلمند 
به دنیا آمده و از شاخه اسحاق زی قبیله 

درانی بود.
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در  سیاسی  فرهنگ  مهم  آفات  از  مادام العمر  رهبری 
افغانستان و بسیاری از کشورهای جهان سوم و یکی از 
عوامل اساسی بحران های سیاسی در این کشورها است. 
نظر  از  دارد.  اقتدار  مدل  در  ریشه  مادام العمر  رهبری 
جامعه شناس مشهور، ماکس وبر، اقتدار به سه گونه است: 
اقتدار عقالنی رهبری  سنتی، کاریزماتیک و عقالنی. در 
دموکراتیک شکل می گیرد و پایه اش بر اراده شهروندان 
آزاد و آگاه نهاده می شود و از این رو، قرار گرفتن در این 
منصب بسته گی مستقیم دارد به این که مردم تا چه زمانی 
او را در آن مقام بخواهند و چون که مردم معموالً رهبر 
مادام العمر نمی خواهند، دوران رهبری محدود است. در 
فرهنگ سیاسی افغانستان برعکس، هر کس که به مقام 
رهبری می رسد، چه رهبری احزاب و چه رهبری دولت ها، 
مصمم است تا جان در بدن دارد از این مقام دست نکشد 

و آن را به خوشی و رضایت به کسی دیگر واگذار نکند.
رهبری مادام العمر عوارض گوناگونی دارد. برای نمونه، این 
مدل رهبری، به دلیل اطمینانی که از دوام حاکمیت ایجاد 
می کند، سبب اعتماد به نفس مفرط در رهبران می شود و 
سطح پاسخ گویی شان را به حداقل یا حتا به صفر می رساند. 
از آن مهم تر این است که کارایی و توانایی هر فرد، دوره 
زمانی مشخصی دارد و پس از آن، شکوفایی و ثمردهی اش 
به پایان می رسد؛ زیرا براساس قوانین بیولوژیک طبیعت، 
توانایی ها و خالقیت هایش می خشکد و پس از مدتی به 
شخصی فرسوده، واپس  گرا و ناکارآمد تبدیل می شود که 
بار دوش سازمان و تشکیالت خواهد بود. چنین رهبری 
جامعه را با نگاه معطوف به گذشته، از حرکت به سوی 
این که  احساس  این،  بر  افزون  داشت.  خواهد  باز  آینده 
مقام رهبری به صورت مادام العمر در دست یک شخص 
است، کسان دیگر را که توانایی یا بخت قرار گرفتن در این 
مقام را دارند وا می دارد تا به رقابتی ویران گر روی آورده 
به روشی قهرآمیز برای به زیر کشیدن او از اریکه قدرت 
انشعاب های  سیاسی،  منازعات  از  بخشی  شوند.  متوسل 
حزبی، کودتاهای نظامی و آشوب های اجتماعی ریشه در 
همین جا دارد. جوامعی که دچار رهبران مادام العمرند به 
انرژی  کشورها  این  در  می شوند.  گرفتار  سیاسی  انسداد 
سرکوب شده تغییرخواهی به انفجار می انجامد و زخم هایی 

عمیق در بدنه دولت و ملت برجا می گذارد.
در کشورهای دموکراتیک، اگر مقام و منصبی مادام العمر 
باشد، تنها به صورت سمبولیک است؛ مانند مقام شاهی 
که  این ها  مانند  و  دنمارک  هالند،  ناروی،  انگلستان،  در 
صالحیت های اجرایی از پادشاهان گرفته شده و در دست 
دولتی منتخب و متکی به آرای مردم قرار دارد. شاهان در 
این نظام ها رمزی از وحدت و همبسته گی ملی هستند که 
در سطحی باالتر از کشمکش های حزبی و جناحی، با تمام 
شهروندان کشور نسبت مساوی دارند و تنها در شرایط 
کاماًل اضطراری که تنش میان احزاب و گروه های سیاسی، 
چارچوب  در  آن ها  برساند،  شکننده  مرزی  به  را  کشور 

قانون، وارد عمل می شوند تا کشور را از بحران برهانند.
هستند،  حاکم  طالبان  فعاًل  که  اما  افغانستان  در 
رهبری شان مادام العمر است. قاضی القضات شان در کتاب 
برای  رهبری  زمان  محدودسازی  که  است  گفته  خود 
امیرالمومنین، به عنوان پدیده ای غربی، در نظام مورد نظر 
این گروه جایی ندارد. در چنین وضعیتی، کسانی که از 
از هر جهت  را  او  رویکرد  و  به ستوه می آیند  او  رهبری 
برداشتن قهرآمیز  از میان  راه حلی جز  زیان بار می دانند، 
او پیدا نمی کنند. اکثر گروه های اسالم سیاسی به مدل 
رهبری مادام  العمر گرایش دارند؛ به ویژه این که این مدل 
با روحیه استبدادی این جریان ها همخوانی بهتری دارد. 
در نظام های دموکراتیک دوران حاکمیت رهبران محدود 
است و جا به جایی در نظام قدرت بدون خون ریزی صورت 

می گیرد.

افغانستان و رهبران 
مادام العمر

برای  را  نشراتش  افغانستان  ماه نامه  کابل:  ۸صبح، 
نخستین بار در امریکا و کانادا آغاز کرد.

 »afghanistan monthly« نام  تحت  ماه نامه  این 
در  حوت،   ۲۲ دوشنبه،  روز  را  شماره اش  نخستین 

شهر ویرجینیای امریکا چاپ کرد و به نشر سپرد.
مسووالن نهاد »خانه افغانستان« در شهر ویرجینیای 
امریکا می گویند که این نشریه شامل بخش نشراتی 

این نهاد می باشد.
افغانستان،  ماه نامه  مسوول  مدیر  رحمتی،  برکت اهلل 
هنگام گشایش فعالیت این نشریه گفت: »این ماه نامه 
برای  افغانستان  خانه  نهاد  رسانه ای  بازوی  به عنوان 
تدوین روایت یک افغانستان جدید، استوار بر ارزش ها 
گفتمان  یک  محور  بر  و  افغانستان  مردم  منافع  و 

فراگیر و آینده محور تمرکز خواهد کرد.«

نامه  یک  از  نسخه ای  بربنیاد  کابل:  ۸صبح، 
در  هند  سفارت  طالبان،  خارجه  امور  وزارت 
کابل یک برنامه آموزشی کوتاه مدت را به گونه 
آنالین برای کارمندان وزارت امور خارجه این 
هندی«  افکار  در  »تعمیق  عنوان  تحت  گروه 

برگزار می کند.
در این نامه آمده است که این برنامه آموزشی 
روان میالدی،  مارچ سال  تا ۱۷  تاریخ ۱۴  از 
توسط انستیتوت مدیریت هند برگزار خواهد 

شد.
این نامه به تاریخ ۱ حوت سال روان با امضای  
نوراهلل عزام، رییس انستیتوت دیپلماسی وزارت 

خارجه طالبان، صادر شده است.
این مقام طالبان از کارمندان اداره های مرکزی 
و والیتی وزارت خارجه این گروه که به زبان 
از  که  است  خواسته  دارند،  تسلط  انگلیسی 
دوره  این  در  شرکت  برای  خود  عالقه مندی 

آموزشی اطالع دهند.
روابط  پایه  بر  طالبان  که  است  حالی  در  این 
با  با پاکستان دارند، گفته می شود  سنتی که 

هند روابط نزدیکی ندارند.
با روی کارآمدن طالبان در افغانستان به تاریخ 
هیاتی  بار  اولین   برای  روان  سال  جوزای   ۱۲
از جانب هند وارد کابل شد و روی موضوعات 
با مقام های طالبان دیدار و گفت وگو  مختلف 

کرد.
تُن  هزار   ۲۰ کمک  از  هند  مورد  آخرین  در 

گندم نیز به افغانستان خبر داد.
رسمیت  به  را  طالبان   کنون  تا  کشور  این 
نشناخته و سفارت افغانستان در دهلی را هم 

به این گروه تحویل نداده است.

ویژه  گزارشگر  بنت،  ریچارد  کابل:  ۸صبح، 
شورای حقوق  بشر سازمان ملل برای افغانستان، 
این  روزنامه نگاران  از  افزایش حمایت  خواستار 

کشور شده است.
گزارشگر ویژه شورای حقوق  بشر سازمان ملل 
برای افغانستان شنبه شب، ۲۰ حوت، در توییتی 
در  خبرنگاران  تجمع  بر  که حمله  است  گفته 
مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف، ضربه  

دیگری به آزادی بیان در افغانستان است.
بنت خواستار بررسی و پی گیری دقیق انفجار در 

تجمع خبرنگاران در بلخ شده است.
نهادهای حامی خبرنگاران افغان زخمی شدن 
۱۵ خبرنگار و کارمند رسانه ای را در این حمله 

تأیید کرده اند.
فعالیت های  از  قدردانی  مراسم  در  انفجار 
خبرنگاران در بلخ با واکنش های زیادی روبه رو 

شده است.

در  که  افغان  نویسنده گان  و  روزنامه نگاران  از  او، 
کشورهای خارجی حضور دارند، خواستار همکاری با 

این  نشریه شده است.
قرار  افغانستان،  ماه نامه  مسووالن  گفته های  بربنیاد 
است این رسانه به زبان  های فارسی، پشتو، اوزبیکی 
و انگلیسی در ۲۰ صفحه به چاپ برسد و به صورت 

همزمان در امریکا و کانادا توزیع شود.
گفتنی   است که پس از سقوط حکومت   پیشین بیشتر 
روزنامه نگاران و فرهنگیان کشور به دلیل تهدیدات 
امنیتی از سوی طالبان مجبور به ترک کشور شده اند.

محدودیت های  وضع  دلیل  به  افراد  این  از  برخی 
اقدام  افغانستان،  داخلی  رسانه های  بر  سخت گیرانه 
در  تصویری  و  صوتی  مختلف  رسانه  های  ایجاد  به 

کشورهای مختلف جهان کرده اند.

هند برای کارمندان 
وزارت خارجه طالبان 
برنامه آموزشی برگزار 

می کند

انفجار در تجمع 
خبرنگاران در بلخ؛ بنت 
خواستار حمایت بیشتر از 
روزنامه نگاران افغان شد

بر  حمله  مسوولیت  داعش  گروه  کابل:  ۸صبح، 
مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزارشریف را پذیرفته 

است.
شبکه خبری العربیه روز یک شنبه، ۲۱ حوت، به 
نقل از یک کانال تلگرامی منسوب به گروه داعش 
انفجار روز شنبه، ۲۰ حوت، در  گزارش داده که 

۸صبح، کابل: شاخه افغانستان سازمان صحی جهان 
از دریافت بسته  کمک  صحی اتحادیه اروپا به این نهاد 

خبر داده است.
حساب کاربری بخش افغانستان سازمان صحی جهان 
در توییتر چاشت روز یک شنبه، ۲۱ حوت، در رشته 
کابل  به  کمکی  بسته  این  که  نوشته  توییت هایی 

رسیده است.
لوازم بهداشتی و بسته  این بسته کمکی که شامل 

مرکز  مزارشریف،  شهر  در  تبیان  فرهنگی  مرکز 
والیت بلخ، کار این گروه بوده است.

تجمع  گذشته  روز  انفجار  این  که  است  گفتنی 
خبرنگاران را در مرکز فرهنگی تبیان مورد هدف 

قرار داد.
طالبان تعداد کشته گان را یک تن و زخمیان این 

رویداد را پنج تن اعالم کردند.
خبرنگاران  تعداد  افغانستان،  خبرنگاران  مرکز 
اعالم کرده  را ۱۵ تن  این رویداد  زخمی شده در 

است.
در فاصله سه روز، دو حمله در مزارشریف رخ داد 
که در یکی از آن ها داوود مزمل، والی طالبان در 

بلخ، کشته شد.
نیز گروه داعش پذیرفته  مسوولیت آن رویداد را 

بود.

کمک های اولیه است، از طریق یوناما و نماینده گی 
کشور  این  سراسر  در  افغانستان  برای  اروپا  اتحادیه 

توزیع خواهد شد.
سازمان صحی جهان با ابراز سپاس گزاری از اتحادیه 
شمار  جان  کمکی  بسته  این   که   است  گفته  اروپا 
زیادی از افغان ها را نجات خواهد داد. اتحادیه اروپا از 
کمک کننده گان اصلی مردم افغانستان در نزدیک به 

۲۰ ماه تسلط طالبان بر این کشور بوده است.

داعش مسوولیت حمله بر مرکز فرهنگی تبیان در شهر 
مزارشریف را برعهده گرفت

کمک  اتحادیه اروپا به شاخه افغانستان 
سازمان صحی جهان

ماه   نامه افغانستان در امریکا و کانادا 
به نشرات آغاز کرد
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8صبح، پروان

خاموشی طالبان مبنی  بر 
گشایش دوباره مکاتب 

و دانشگاه ها به روی 
دختران، واکنش تند 
نهادهای بین المللی و 

کشورهای جهان را نیز 
برانگیخته است. نماینده 

ویژه امریکا برای زنان 
افغانستان روز شنبه، 20 
حوت، در دیدار با معاون 
وزیر خارجه قطر درباره 

نیاز به برداشتن گام های 
عملی برای رسیده گی به 

مساله آموزش دختران در 
افغانستان گفت وگو کرده  

است.

موضع ناروشن طالبان درباره بازگشایی مکاتب دخترانه؛ 

تا 11 روز دیگر سال آموزشی جدید 
آغاز می شود

شود، نگران آینده خود و هم نسالن  خود است. این 
دانش آموز می گوید: »هرچند دروزاه مکاتب دخترانه 
از سوی طالبان بسته شده، با آن هم ناامید نیستم. 
و  تعلیم  فراگیری  اجازه  طالبان  که  هستم  امیدوار 
به  تا  بدهند  رو  پیش   سال  در  ما  برای  را  تحصیل 

اهداف خود برسیم.« 
نیز  پسر  دانش آموزان  از  شماری  حال،  همین  در 
از  باالتر  دختران  به روی  مکاتب  بازگشایی  خواهان 
صنف ششم هستند. مصطفا، باشنده والیت کاپیسا، 
می گوید: »ترس ما این است که یک سال دیگر هم 
طالبان خواهران ما را اجازه تعلیم و تحصیل ندهند. 
به روی  را  مکتب ها  امسال  طالبان  هستم  امیدوار 
دختران باز کنند. طالبان باید دختران را اجازه تعلیم 
و تحصیل بدهند. نباید یک سال دیگر وقت دختران 

ضایع شود.«
از سویی هم، شماری از فعاالن حقوق زن می گویند، 
طالبان  باالی  جهانی  جامعه  و  کشورها  زمانی که  تا 
فشارهای جدی دیپلماتیک وارد نکنند، منع آموزش 
دختران از سوی این گروه ادامه خواهد یافت. شمایل 
توانا ناصری، فعال حقوق زن، در صحبت با روزنامه 
۸صبح گفت: »طالبان یک گروه ایدیولوژیک و یک 
آن چه  و  است  دینی  افراط گرای  و  بنیادگرا  گروه 
تطبیق  را  آن  است،  درست  گروه  این  خود  نظر  به 
می کنند. برای شان مهم نیست که یک قشر عظیمی 
این گروه در  آموزش محروم می شوند.  از  از جامعه 
مدارس دینی پاکستان به همین شیوه ذهنیت سازی 
خانه نشین  و  محدود  را  افغانستان  زنان  تا  شده اند 

بسازند.« 
این فعال حقوق زن اضافه می کند: »زنان افغانستان از 
طالبان ناامید هستند و هیچ امیدواری نسبت به تغییر 
دیدگاه طالبان نسبت به زنان ندارند. آن چه مهم است 
از  است که جامعه جهانی  فشارهای جامعه جهانی 
تا محدودیت و محرومیت  چه مجراهایی وارد شود 
باالی زنان افغانستان کمتر شود و دروازه های مکاتب 

و دانشگاه ها به روی دختران افغانستان باز شود.« 

واکنش ها
خاموشی طالبان مبنی  بر گشایش دوباره مکاتب و 
نهادهای  تند  واکنش  دختران،  روی  به  دانشگاه ها 

بپذیرند که پیش رفت افغانستان با تامین حقوق زنان 
و دختران، تضمین می شود.

سازمان  گوترش، سرمنشی  آنتونیو  این،  با  همزمان 
این  که  نوشت  توییترش  صفحه  در  متحد،  ملل 
سازمان هرگز از مبارزه برای حقوق زنان و دختران 

در افغانستان، دست نخواهد کشید.
پیش از این، سازمان همکاری اسالمی منع تحصیل 
زنان و دختران را »خالف شریعت و سنت های اسالم« 
خوانده و از طالبان نیز خواسته بود تا ممنوعیت کار 

زنان در موسسه های خیریه را لغو کنند.
عربستان  جمله  از  اسالمی  کشورهای  از  شماری 
کشورهای  از  بسیاری  و  ترکیه  و  قطر  سعودی، 
برای  طالبان  تصمیم  متحده  ایاالت  جمله  از  غربی 
کرده  نکوهش  را  زنان  کار  و  تحصیل  آموزش،  منع 
این  به  اما  طالبان  شده اند.  آن  تغییر  خواستار  و 

خواست ها تمکین نکرده اند.
دانش آموزان دختر در حالی از خاموشی طالبان مبنی 
دخترانه  لیسه های  و  متوسطه  مکاتب  بازگشایی   بر 
دروس  حوت،   ۱۵ دوشنبه،  روز  که  دارند  نگرانی 
بدون  سردسیر  والیت های  در  دانشگاه ها  حضوری 
حضور دانشجویان دختر آغاز شد. انتظار می رفت با 
به روی  دانشگاه ها  دروازه  زمستانی،  تعطیالت  پایان 
دختران نیز باز شود، اما طالبان در این مورد معلومات 
نداده اند. در اعالمیه وزارت تحصیالت عالی زیر اداره 
به روی  دانشگاهی  درس های  آغاز  از  تنها  طالبان 

»طبقه ذکور« تذکر رفته است.
از  شماری  دانشگاه ها،  درس های  آغاز  با  هم زمان 
یک  در  ۱۵حوت،  دوشنبه،  روز  دختر  دانشجویان 
حرکت نمادین، در مقابل دانشگاه کابل جمع شدند و 
قصد داشتند در این نقطه پایتخت دروس شان را آغاز 
طالبان سرکوب  از سوی  اما  دانشجویان  این  کنند. 
شدند. همچنان گروهی از دانشجویان دختر و پسر در 
یک حرکت جداگانه از استادان دانشگاه ها خواسته اند 
که با دختران کشور هم صدا شوند و دانشگاه را تحریم 

کنند.
کشور،  بر  دوباره  تسلط  با  طالبان  که  است  گفتنی 
دروازه های  حاکمیت شان،  نخست  دوره  همانند 
مکاتب متوسطه و لیسه ها را به روی دختران بستند و 
با وجود تعهدات مقام های این گروه برای بازگشایی 
مکاتب، یک ونیم سال است که دختران از فراگیری 
آموزش محروم نگه داشته شده اند. طالبان در جریان 
حکم رانی دوره قبل، بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ 
میالدی نیز به دختران اجازه نمی دادند که باالتر از 

صنف ششم درس بخوانند. 
طالبان  تصمیم  این  که  می رفت  انتظار  هرچند 
معارف  وزارت  زمان  آن  در  زیرا  باشد؛  کوتاه مدت 
طالبان در مورد ایجاد طرحی برای »ایجاد فضای امن 
برای آموزش دختران طبق شریعت اسالمی« سخن 
گفته بود؛ اما در اواخر سال ۲۰۲۲ میالدی ممنوعیت 
تحصیل دختران در دانشگاه ها، امید تحصیلی دختران 
ماندن  بسته  برد.  بین  از  پیش  بیشتر  را  افغانستان 
مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران، واکنش های ملی 
المللی را همواره در قبال داشته است. زنان  بین  و 
زدند  اعتراض  به  در شهرهای مختلف کشور دست 
و کارزارهای مدنی را از طریق رسانه های اجتماعی 
راه اندازی کردند، اما هیچ یکی از این تالش ها تاکنون 
نتیجه نداده است. طالبان ضمن این که دادخواهی ها 
برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه به  روی دختران را 
نادیده گرفته، شماری از راه پیمایان را توهین، تحقیر 

و بازداشت نیز کرده اند.
وزارت  سرپرست  ندیم،  ندامحمد  همه،  این  با 
تحصیل  که  است  گفته  طالبان،  عالی  تحصیالت 
دانشجویان دختر ممنوع نشده، بلکه تا »امر ثانی« به 
حالت تعلیق در آمده است. ندیم این سخنان را روز 
سه شنبه، ۱۶ دلو، در مراسم فراغت متخصصان افتا و 
قضا در دانشگاه کابل بیان کرده است. او افزوده است: 
»تحصیل دانشجویان دختر ممنوع نه، بلکه تا »امر 
ثانی« به حالت تعلیق می باشد و کسانی که شرایط 
افغانستان را نادیده می گیرند و افکار عامه را تخریب 
می کنند، بی انصافی است.« به گفته او، هیچ  کس به 
طالبان،  گروه  رهبر  آخوندزاده،  هبت اهلل  مال  اندازه 
نسبت به زنان »شفقت« ندارد. ندیم عالوه کرده است 
که تمام استادان خانم در دانشگاه ها که برای تدریس 

حاضر نمی شوند، معاش شان را دریافت می کنند.

آموزشی  سال  آغاز  به  دیگر  روز   ۱۱ تنها  این که  با 
روشنی  موضع  هنوز هم  طالبان  مانده،  باقی  جدید 
درباره گشایش مکاتب به  روی دختران ندارند. وزارت 
اداره طالبان حدود یک ونیم سال پیش  زیر  معارف 
آموزش دختران را تا امر ثانی تعلیق کرد و توضیح 
داد که روی طرح مصونیت دانش آموزان دختر کار 
می کند، اما با گذشت ۱۹ ماه، نه طرح این گروه نهایی 
شده و نه هم از امر ثانی طالبان خبری است. شماری 
از دختران دانش آموز در واکنش به سکوت طالبان 
برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه های دخترانه 
برای  اراده جدی  هم  هنوز  گروه  این  که  می گویند 
این  ندارد.  به روی دختران  مکاتب  دروازه  بازگشایی 
دانش آموزان خواهان بازگشایی هر چه زودتر مکاتب 
هستند. فعاالن حقوق زن اما می گویند، تا زمانی که 
جدی  فشار  طالبان  بر  جهانی  جامعه  و  کشورها 
دیپلماتیک وارد نکنند، منع آموزش دختران از سوی 

این گروه ادامه خواهد یافت.
از  یکی  یازدهم  صنف  دانش آموز  سادات،  بهاره 
مکاتب دولتی در پروان است. او از ادامه بسته ماندن 
ابراز  ششم  صنف  از  باالتر  دختران  به روی  مکاتب 
و می گوید که وضع محدودیت های  نگرانی می کند 
سخت گیرانه طالبان علیه زنان و دختران او را ناامید 
کرده است. بهاره که نزدیک به دو سال می شود در 
انتظار بازگشایی درب مکاتب به روی دختران باالتر 
ازصنف ششم است، طالبان را به عهدشکنی در پیوند 
به آموزش دختران متهم می کند. این دانش آموز در 
از یک  با روزنامه ۸صبح می افزاید: »بیشتر  صحبت 
سال وقت ما ناحق تلف شد. طالبان بارها وعده ایجاد 
طرح بازگشایی مکاتب را دادند، اما دروغ بود. طالبان 
مثل دوره اول حاکمیت شان زنان و دختران را اجازه 
تعلیم و تحصیل و کار نمی دهند. تجربه نشان داده 
که طالبان هیچ گاهی به تعهدشان پای بند نبوده اند 

و نیستند.« 
مکاتب  از  یکی  در  دهم  دانش آموزان صنف  مدینه، 
داکتر  آینده  در  او که می خواست  است.  کابل  شهر 

بین المللی و کشورهای جهان را نیز برانگیخته است. 
نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان روز شنبه، 
۲۰ حوت، در دیدار با معاون وزیر خارجه قطر درباره 
به  برای رسیده گی  برداشتن گام های عملی  به  نیاز 
مساله آموزش دختران در افغانستان گفت وگو کرده  

است.
خارجه  امور  وزیر  معاون  الخاطر،  راشد  بنت  لولوه 
امنیت  »اقتصاد،  است:  گفته  دیدار  این  در  قطر، 
به ویژه  همه،  دسترسی  بر  منطبق  سیاست های  و 

دختران و زنان به آموزش تاثیر می گذارد.«
نشست  شصت وهفتمین  حاشیه  در  مقام  دو  این 
روی  متحد  ملل  سازمان  در  زن  مقام  کمیسیون 
افغانستان،  در  دخترانه  مکاتب  بازگشایی  اهمیت 

تبادل نظر کرده اند.
روز  نیز  ملل،  سازمان  دبیرکل  معاون  امینه محمد، 
روز  مناسبت ۸  مارچ،  به  گذشته،  هفته  چهارشنبه 
که  است  کرده  تاکید  زنان،  همبسته گی  جهانی 
محرومیت دختران از آموزش در افغانستان باید فوراً 
جهانی  صندوق  توسط  که  پیامی  در  او  یابد.  پایان 
و  اضطراری  شرایط  در  آموزش  برای  ملل  سازمان 
از ۵۰۰ روز  بحران منتشر شده، می گوید که بیش 
است که طالبان در افغانستان حق آموزش دختران 

باالتر از صنف ششم را انکار کرده اند.
او از تمویل کننده گان و شرکای سازمان ملل متحد 
برای  از صندوق جهانی سازمان ملل  می خواهد که 
آموزش در شرایط اضطراری و بحران حمایت کنند تا 
اطمینان حاصل شود که هیچ دختری در افغانستان 

و جای دیگری پشت سر باقی نمی ماند.
یک روز پیش از روز جهانی زن، شورای امنیت سازمان 
ملل متحد نشستی را زیر نام »زنان، صلح و امنیت« 
برگزار کرد. در این نشست بر تجدید نظر طالبان در 

مورد کار و آموزش زنان و دختران، پافشاری شد.
بالول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، در این 
نشست محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران 
ناامیدکننده عنوان کرد و خواستار تجدید  را  افغان 
و  زنان  تحصیل  و  کار  تعلیق  مورد  در  طالبان  نظر 

دختران شد.
امور  در  دولت  وزیر  احمد،  طارق  حال  همین  در 
خارجه بریتانیا، گفت که طالبان باید این واقعیت را 
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نواقص و ضرورت اجرایی شدن توافق نامه 
2020 ایاالت متحده و طالبان

کل مفهوم مذاکره مستقیم ایاالت متحده و در نهایت امضای یک 
توافق نامه با طالبان -یک بازیگر غیردولتی که تحت تحریم های ایاالت 
متحده و سازمان ملل متحد بود- و حتا بعضی از رهبران آن در سطح 
بین المللی من حیث تروریست شناخته می شدند، از لحاظ ارزشی برای 

واشنگتن مناسب نبود.

و افغانستان در تضاد واقع شد.

مشارکت  بدون  -که  توافق نامه  متن  در  دوم: 
قرار  مذاکره  مورد  افغانستان  انتخابی  حکومت 
که  افغانستان  اسالمی  »امارت  عبارت  گرفت- 
ایاالت متحده آن را به عنوان یک دولت به رسمیت 
نمی شناسد اما به عنوان طالبان شناخته می شود« 
به  اشاره  یک  حتا  اما  است؛  شده  استفاده  بار ها 
»جمهوری اسالمی افغانستان« که ایاالت متحده 
آن را به عنوان یک دولت به رسمیت می شناخت، 
وجود ندارد. فرصتی برای ذکر »جمهوری اسالمی 
افغانستان« در بند مربوط به مبادله زندانیان فراهم 
بود -که خود این بند عمیقاً مشکل ساز است - اما 
در عوض این توافق نامه به »زندانیان طرف مقابل« 
نشان دهنده  متنی  اشتباهات  این  می کند.  اشاره 
نمی خواستند  هرگز  آن ها  بود؛  طالبان  پیروزی 
بشنوند،  افغانستان«  اسالمی  »جمهوری  درباره 

ببینند یا صحبت کنند.
اسالمی  جمهوری  به  کامل  بی اعتنایی  این   
افغانستان، عمیقاً باعث تضعیف نیروهای دفاعی و 
امنیتی ملی افغانستان شد. فروپاشی ناگهانی دولت 
و پیروزی سریع طالبان در آگست ۲۰۲۱ احتماالً 

تا حدودی ناشی از این تضعیف روحیه است.

توافق نامه  در  زندانیان  مبادله  گنجاندن  سوم: 
برای  اقدامی  به عنوان  طالبان  و  متحده  ایاالت 
اعتماد سازی، عاقالنه نبود. از آن جایی که زندانیان 
مربوطه در صالحیت حکومت افغانستان نگه داری 
کار  دستور  در  موضوع  اولین  باید  می شدند، 
مبادله  گنجاندن  می بود.  بین االفغانی  مذاکرات 
زندانیان در این توافق نامه به طور غیرضروری باعث 
مقاطعی  در  و  چالش برانگیز  ماده  چندین  ایجاد 
دشوار در روابط دوجانبه ایاالت متحده و جمهوری 
اسالمی افغانستان شد. طالبان آزادی  زندانی ها را 
در اولویت قرار داده بودند و احتماالً برای دست یابی 
جدی  به صورت  بین االفغانی  مذاکرات  در  آن  به 

نظامی خود را خارج کنند، باید به راحتی توافق نامه 
این  گنجاندن  امضا می رسید.  به  و  نهایی می شد 
»جمهوری  که  بود  معنا  این  به  غیرنظامی  موارد 
و  دفاعی  نیروهای  به ویژه  و  افغانستان«  اسالمی 
امنیتی ملی، تنها می مانند . این مساله بیشتر باعث 
نیروی  به ویژه  و  افغان  نیروهای  روحیه  تضعیف 
هوایی شد؛ زیرا آن ها کاماًل به قراردادی ها وابسته 

بودند.

ششم: هیچ مکانیسم قابل سنجشی برای ایاالت 
متحده وجود ندارد که طالبان را در قبال تعهدات 
ضد تروریسم، به  ویژه قطع روابط با القاعده، پاسخگو 
بسازد. این قرارداد تنها بر تعهدات شفاهی طالبان 
بر  مبنی  خود  فرماندهان  به  دادن  دستور  برای 
اجتناب از همکاری با القاعده استوار است. هر گونه 
عملی  به  طالبان  تعهد  مورد  در  باقی مانده  سوال 
ساختن این بخش از توافق نامه زمانی پاسخ داده 
شد که نیروهای امریکایی به طور یک جانبه ایمن 
الظواهری رهبر القاعده را در یک پناهگاه طالبان 

در کابل پیدا کردند و از بین بردند.
این  فراوان،  نواقص  وجود  با  هنوز،  حتا  ولی 
به ویژه  است،  ارزشمندی  موارد  حاوی  توافق نامه 
اشاره های مکرر به آغاز مذاکرات بین االفغانی، که 
قرار بود به ایجاد »حکومت اسالمی افغانستان پس 
از مذاکره« منجر شود. ایاالت متحده و بقیه جامعه 
تا  ادامه دهند  به تالش های خود  باید  بین المللی 
طالبان این بخش مهم توافق نامه را محترم بشمارند 

و اجرا کنند.
تاکید بر اجرای وعده های داده شده در توافق نامه 
دولت  تشکیل  ـ به  ویژه  طالبان  و  امریکا   ۲۰۲۰
دادن  پایان  و  افغانستان  در  همه شمول  و  فراگیر 
تروریستی  گروه های  به  پناهگاه ها  و  کمک ها  به 
ایاالت  تعامل  برای  اساسی  مبنای  باید  خارجی ـ 
متحده و جامعه بین المللی با طالبان باشد. هر گونه 
حرکت در جهت به رسمیت شناختن یا کمک های 
مالی برای بازسازی، باید بر اساس عملی سازی این 

دو مورد باشد.
وضعیت رقت بار ۴۰ میلیون افغان، به ویژه زنان و 
دختران و همچنان قربانی های تعداد بی شماری از 
افغان ها، امریکایی ها و متحدان غربی و خانواده های 
آن ها، ایجاب می کند که برای ایجاد صلح واقعی در 

افغانستان تالش بیشتری انجام دهیم.
و  تکمیل  با  می توان  را  پیش رفتی  چنین 
توافق نامه  باقی مانده  بخش های  اجرایی سازی 
متحدان  و  متحده  ایاالت  آورد.  دست  به   ۲۰۲۰
غربی آن باید کمک کنند تا مذاکرات بین االفغانی 
جمله  از  افغان  جناح های  همه  و  طالبان  بین 
شود؛  آغاز  متحد  ملل  نظر  زیر  جوانان  و  زنان 
امری که می تواند به ایجاد یک حکومت مسوول، 
شود.  منجر  افغانستان  در  همه شمول  و  فراگیر 
چنین حکومتی که شامل طالبان نیز می شود، با 
نماینده گی گسترده از همه افغان ها، می تواند روی 
ایجاد و فعال سازی یک مکانیسم قابل سنجش در 
تهدیدات  کشف  و  نظارت  برای  افغانستان  داخل 
تروریستی به توافق برسد. چنین حکومتی می تواند 
توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود 
بازگشایی نهاد های دیپلماتیک را تسهیل کند.  و 
بنا براین برای جامعه جهانی الزم است تا با مردم 
افغانستان به صورت مستقیم تعامل کند و در نهایت 
این اقدامات منجر به زمینه سازی جهت کمک های 
برای  نیاز  مورد  امنیتی  و  اقتصادی  تخنیکی، 
حکومت جدید خواهد شد تا بتواند در قسمت ارایه 
خدمات اساسی به مردم و در ساختن یک آینده 

باثبات و پایدار برای افغانستان موفق شود.

نماینده  خلیل زاد،  زلمی   ۲۰۲۰ فبروری   ۲۹ در 
ویژه ایاالت متحده امریکا برای مصالحه افغانستان، 
با  را  توافق نامه ای  کشور،  این  از  نماینده گی  به 
طالبان  دفتر سیاسی  رییس  برادر،  عبدالغنی  مال 
تا  کرد  امضا  طالبان،  از  نماینده گی  به  دوحه  در 
در  متحده  ایاالت  بیست ساله  نظامی  دخالت  به 

افغانستان پایان دهد.
و  کارشناسان  توافق نامه،  این  امضای  زمان  از 
همه طرف ها،  از  خارجی  سیاست  دست اندرکاران 
به دلیل نواقص متنی و امتیازات غیر ضروری به طور 
گسترده ای از آن انتقاد کرده اند. برای شناسایی این 
نواقص به پیشینه حقوقی یا تخصص در سیاست 
با یک نگاه سرسری به متن  نیاز نیست ؛  خارجی 
آن، به نظر می رسد که شرایط این توافق نامه، عمدتاً 
توسط طالبان در آن زمان دیکته شده باشد. در واقع، 
در روز امضا، طالبان پیروزی خود را با راه پیمایی و 
در  سیاسی شان  دفتر  محل  از  خود  پرچم  اهتزاز 
که  گرفتند؛ جایی  تا هتل شیراتون جشن  دوحه 
دو طرف در مقابل ناظران بین المللی، توافق نامه را 
امضا کردند. آن راه پیمایی آغازگر اقداماتی از طرف 
طالبان بود که با تسلط کامل آن ها بر افغانستان در 

۱۵ آگست ۲۰۲۱ به نتیجه رسید.
به رغم نواقص عمیق در این توافق نامه، دولت بایدن 
بخش های  که  باشد  داشته  اصرار  باید  همچنان 
مانند  شرایطی  یعنی  شود؛  اجرا  آن  باقی مانده 
مذاکرات بین االفغانی و قطع حمایت از گروه های 

تروریستی خارجی از سوی طالبان .
تطبیق این موارد در نهایت می تواند منجر به تشکیل 
یک حکومت مسوول، فراگیر و »همه شمول« در 
افغانستان شود تا بتواند حقوق اولیه  بشری افغان ها 
و حقوق زنان را در این کشور تضمین کند. چنین 
جامعه  سوی  از  تا  یافت  خواهد  امکان  حکومتی 
بین المللی به رسمیت شناخته شود، روند دشوار 
بازسازی افغانستان پس از جنگ را آغاز کند و در 
نتیجه منافع بلندمدت و مشترک ایاالت متحده و 

افغانستان از این طریق تامین شود.

نواقص توافق نامه 
توافق نامه ۲۰۲۰ دارای شش نقیصه اصلی است.

اول: کل مفهوم مذاکره مستقیم ایاالت متحده و در 
نهایت امضای یک توافق نامه با طالبان -یک بازیگر 
و  متحده  ایاالت  تحریم های  تحت  که  غیردولتی 
سازمان ملل متحد بود- و حتا بعضی از رهبران آن 
تروریست شناخته  بین المللی من حیث  در سطح 
می شدند، از لحاظ ارزشی برای واشنگتن مناسب 
نبود. ایاالت متحده مطمیناً حق دارد با بازیگران 
باشد؛  داشته  تعامل  جهان  سراسر  در  غیردولتی 
اما تنها از نظر تاکتیکی و صرف برای دست یابی 
به اهداف فوری و کوتاه مدت چنین امری مناسب 
علنی  مذاکرات  به  وارد شدن  ولی  می تواند.  بوده 
مانند مذاکرات دوحه و در نهایت امضای قرارداد با 
طالبان که به طور غیرمستقیم آن ها را مشروعیت 
به  غیردولتی  بازیگر  از  را  آن ها  و جایگاه  بخشید 
یک بازیگر دولتی ارتقا داد، با منافع ایاالت متحده 

صادق امینی، رییس روابط عامه در بنیاد 
نظارت و تحقیقات امریکا در واشنگتن 

دی سی است. او پیش از این دست یار سیاسی 
سفارت ایاالت متحده امریکا در کابل بوده و 
در نماینده گی دایمی افغانستان در سازمان 

ملل کار می کرد. نظرات بیان شده در این 
مقاله، کاماًل دیدگاه های شخصی او است.

پیروزی  به  طالبان  عوض،  در  می کردند.  شرکت 
تصاعدی دست یافتند؛ زیرا زندانیان خود را آزاد 
کردند و در عین زمان روابط حکومت محمد اشرف 
غنی با واشنگتن به شدت تیره شد. ایاالت متحده بر 
جمهوری اسالمی افغانستان فشار آورد تا زندانیان 
و  کند  آزاد  توافق نامه  اجرای  خاطر  به  را  طالبان 
که »جمهوری  کرد  تقویت  را  طالبان  روایت  این 
اسالمی افغانستان« چیزی جز دست نشانده ایاالت 

متحده نیست.

چهارم: متنی که طالبان را در قبال پاسپورت و 
ویزه مسوول می سازد، در حالی که کنترل صدور 
چنین اسنادی را در دست نداشتند، سیگنال های 
از  جامعه،  مختلف  عناصر  به  را  ناامیدکننده ای 
جمله نیروهای دفاعی و امنیتی ملی فرستاد که 
آن را به  عنوان نشانه عدم حمایت ایاالت متحده از 
جمهوری اسالمی افغانستان تعبیر کردند و این که 
به عنوان  را  ایاالت متحده در عوض طالبان  شاید 
می شناسد.  رسمیت  به  افغانستان  قانونی  دولت 
اسالمی  »امارت  عبارت  از  استفاده  تعدد  و  تکرار 
به عنوان  را  آن  متحده  ایاالت  - که  افغانستان« 
به عنوان  اما  نمی شناسد  رسمیت  به  دولت  یک 
»طالبان« شناخته می شود - نمی توانست این تعبیر 

را تغییر دهد.

بسیاری  افغان های  برای  توافق نامه  متن  پنجم: 
آن  ناتوی  متحدان  و  متحده  ایاالت  حکومت  در 
غافل گیرکننده بود، که تنها چند روز قبل از امضای 
آن یک نسخه از آن را به دست آوردند و دیدند که 
این توافق حاوی اشاره هایی به خروج »همه پرسنل 
خصوصی  قراردادی های  ملکی،  غیر دیپلماتیک 
حمایتی  پرسنل  و  مشاوران  استادان،  امنیتی، 
غیرنظامی  موارد  این  نبود  قرار  است.  خدمات« 
روی میز مذاکره باشند. اگر طالبان می خواستند 
نیروهای نظامی ایاالت متحده بیرون شوند و اگر 
نیروهای  که  بودند  مایل  متحدانش  و  واشنگتن 

صادق امینی
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به  افغانستان،  در  جمهوری  نظام  سقوط  از  پس 
شمول رهبران سیاسی، سیاست مداران و نخبه گان 
عرصه های مختلف جامعه، کشور را ترک کرده اند. 
چهره های  از  شماری  گذشته  ماه  نه  جریان  در 
ایجاد  به  دست  افغانستان  از  بیرون  در  سیاسی 
احزاب مختلف سیاسی زده  و خواستار برقراری نظام 
غیرمتمرکز در افغانستان شده اند. در تازه ترین مورد 
حزبی جدید زیر نام »حزب شهروندان افغانستان« 
به رهبری دکتر ذاکرحسین ارشاد، استاد دانشگاه، 
و عضویت جمعی از چهره های سیاسی و فرهنگی 
دیگر در فرانسه اعالم موجودیت کرده است. این 
با شعار »افغانستان برای همه شهروندان«  حزب 
و اصل شهروندمحوری، وارد کارزار سیاسی شده 
است. دست اندرکاران این حزب می گویند که برای 
تحقق نظام سیاسی فدرالی مبارزه می کنند تا همه 
شهروندان بتوانند به حقوق اساسی خود نایل شوند. 
فکر  در  افغانستان«  شهروندان  »حزب  مسووالن 
پیدا کردن جای گزین برای رژیم طالبان هستند. 
همه شمول  حکومت  حزب،  این  اعضای  گفته  به 
باطل  چرخه  تمدید  طالبانی  نظام  چارچوب  در 
سیاسی، استمرار بحران نفس گیر جامعه و به خطر 
انداختن نظم بین المللی است. از نظر اعضای این 
حزب، تعامل و تساهل بازیگران منطقه و جهان با 

طالبان به معنای باج دهی است.
 ۱۹ جمعه،  روز  افغانستان«  شهروندان  »حزب 
موجودیت  اعالم  فرانسه  پارلمان  مقر  در  حوت، 
این  رییس  ارشاد،  ذاکرحسین  دکتر  است.  کرده 
بر  حزب  افتتاحیه  سخنرانی  جریان  در  حزب، 
سیاست«  انحصارگرایانه  قواعد  و  »رویه ها  تغییر 
تحقق  برای  است که  او گفته  است.  تاکید کرده 
نظام سیاسی غیرمتمرکز و شهروندمحور که همه 
مردم افغانستان در آن حس مالکیت داشته  باشند، 
مبارزه می کند. اعضای این حزب تصریح می کنند 
چهره های  از  متشکل  سیاسی  مجموعه  این  که 
اکادمیک، سیاست مداران و افراد بانفوذ اقتصادی 
محفل  در  هستند.  افغانستان  جامعه  فرهنگی  و 
تاسیس این حزب در مقر پارلمان فرانسه، برخی 

از اعضای پارلمان فرانسه نیز اشتراک داشته اند. 
آقای ارشاد در این سخنرانی مداخله های خارجی ، 
و  مذهبی  بنیادگرایی  قومی،  برتری جویی های 
انحصارطلبی در عرصه سیاسی کشور را از دالیل 
دهه  چند  بحران های  و  سیاسی  بی ثباتی  عمده 
اخیر در افغانستان خوانده است. نوار تصویری از 
جریان سخنرانی رییس حزب شهروندان افغانستان 
در  است.  گرفته  قرار  ۸صبح  روزنامه  اختیار  در 
می گوید:  ارشاد  ذاکرحسین  دکتر  سخنرانی  این 
»افغانستان با هم دستی عوامل خارجی و حلقات 
فاشیستی به گروه  تروریستی طالبان سپرده شده 
خواستار  حزب  این  که  کرده  تاکید  او  است.« 
افغانستان  در  طالبان  استبدادی  نظام  برچیدن 
است. رییس »حزب شهروندان افغانستان« افزوده 

هر سطحی از رهگذر تروریسم و گروه های رادیکال 
استراتژیک  تاوان  به  تن دهی  معنای  به  طالبانی 

می باشد.«
جامعه  به  خطاب  سخنرانی  این  در  ارشاد  آقای 
جهانی افزوده است: »مساله ما روش حکومت داری 
ایده طالبان و نظام طالبانی  طالبان نیست، بلکه 
و  می خواهید  جهان  همکار  افغانستاِن  اگر  است. 
باید  می طلبید،  تروریسم  خطر  از  مصون  جهان 
نظام طالبان  و جای گزینی  برای دگردیسی کلی 
فکر شود؛ حکومت همه شمول در چارچوب نظام 
و  سیاسی  باطل  چرخه  تمدید  جز  به  طالبانی 
استمرار بحران نفس گیر جامعه و به خطر انداختن 

نظم بین المللی چیز دیگری نمی باشد.«
این حزب سیاسی در حالی در بیرون از افغانستان 
این »حزب ملی  از  تاسیس شده است که پیش 
نبیل،  رحمت اهلل  رهبری  به  افغانستان«  آزادی 
رییس عمومی امنیت ملی پیشین افغانستان نیز 
در خارج از افغانستان اعالم موجودیت کرده است. 
رحمت اهلل نبیل، رییس این حزب، در ۲۶ جدی 
سال روان خورشیدی در یک نشست مجازی گفته 
است که طالبان مردم افغانستان را تحقیر کرده اند 
و همه تحقیر شده گان برای رهایی و آزادی کشور 
هم سو شوند. او نیز از نظام غیرمتمرکز سخن گفته 

است.
با این حال، شماری از مقام های دولت پیشین نیز 
احزاب سیاسی جداگانه تاسیس کرده اند. در این 
ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش،  سرور  میان 
پیشین، یک حزب سیاسی زیر نام »حزب عدالت 
و آزادی« تاسیس کرده است. او نیز گفته است که 
برای استقرار نظام فدرالی در کشور مبارزه می کند. 
در حالی که او در زمان تصدی معاونت خود گفته 
بود که نظام فدرالی در افغانستان قابل اجرا نیست. 
افزون بر این ها، حزب سیاسی دیگری نیز در خارج 
از افغانستان زیر نام »حرکت ملی صلح و عدالت« 
امور  اتمر، وزیر  تاسیس شده است. محمد حنیف 
استانکزی،  معصوم  و  پیشین  حکومت  خارجه 
رییس عمومی امنیت ملی حکومت اشرف غنی، 
از چهره های مشهور و اصلی این جریان سیاسی 
اقتصاد  پیشین  وزیر  یاد می شوند. جلیل شمس، 
کشور، رهبر موقت این تشکل سیاسی است. این 
در  مشروع«  اداره  و  »نظام  ایجاد  خواستار  حزب 
کشور شده است که از رأی و اراده همه شهروندان 

افغانستان از جمله زنان، منشا بگیرد.
در همین حال شماری از شهروندان کشور با انتقاد 
از ایجاد احزاب »بدون جغرافیا« می گویند که باید 
اساسی  و  عملی  گام های  طالبان  با  مقابله  برای 
برداشته شود. به گفته آنان، همه نیروهای سیاسی 
دهند  به  خرج  الزم  هماهنگی  و  انسجام  باید 
را جلب  و جامعه جهانی  مردم  اعتماد  بتوانند  تا 
با سیاست »آنالین« دگرگونی  کنند،  در غیر آن 
در وضعیت تاریک افغانستان به وجود نخواهد آمد.

که برای پایان بخشیدن به این  رژیم استبدادی از 
هر امکان باید استفاده شود.  

این حزب ابراز امیدواری می کند که با تالش های 
پی گیر سیاسی با حمایت مردم و جامعه جهانی 
بتواند نظام سیاسی پاسخگو و مبتنی بر آرای مردم 
را در کشور ایجاد کند. رهبر این حزب افزوده است 
که خروج سپهر عمومی از حوزه انحصار و احساس 
اهداف  از  سیاست  به  نسبت  همه گانی  تعلق 

راهبردی اش است. 
محفل  در  سخنرانی  جریان  در  ارشاد  آقای 
افتتاحیه، راه های حل پیشنهادی و اصول بنیادین 
این حزب را برای افغانستان ارایه کرده است. به 
گفته او، اعتقاد به ارزش  و کرامت ذاتی انسان ها 
اصل های  اساسی ترین  از  افراد،  حقوقی  معیار  و 
است.  افغانستان«  شهروندان  »حزب  مبارزاتی 
رییس حزب شهروندان افغانستان عالوه کرده که 
در  او  است.  فدرالی  حزب،  این  پیشنهادی  نظام 
مورد سیاست خارجی این حزب گفته است: »با 
تاکید بر اصل وابسته گی متقابل واحدهای سیاسی 
به  معتقد  صلح  و  جنگ  شدن  جهانی  الزامات  و 
سیاستی است که در آن بازی ها به صورت برد - برد 

در نظر گرفته شود.«

آقای ارشاد عالوه کرده است: »از نظر ما تعامل و 
رابطه حسنه با همسایه گان و جهان و به رسمیت 
شناختن منافع ملی آن ها در منطقه بخشی از منافع 
ملی افغانستان است. احترام گذاشتن به ارزش های 
دموکراتیک و جهانی، حقوق بشر، حقوق زنان به 
ارزش های استراتژیک  به  معنای احترام گذاشتن 

افغانستان می باشد.«
طالبان  افغانستان«  شهروندان  »حزب  رییس 
او،  گفته  به  است.  کرده  توصیف  را خطر جهانی 
بنیادگرایی، خطر ذاتی برای کل جهان و ارزش های 
مدرن و دموکراتیک دنیای معاصر است. رییس این 
حزب سیاسی تأکید کرده است: »هرگونه تعامل و 
تساهل و جست وجوی منافع موقتی هر بازیگر در 

ارشاد: 
برای تحقق نظام فدرالی مبارزه می کنیم

انفجار در یک  به  ادامه واکنش ها  در  ۸صبح، کابل: 
دیپلماتیک  نماینده گان  بلخ،  در  خبرنگاران  تجمع 
روزنامه نگاران  از  محافظت  خواستار  اروپا  و  امریکا 

افغانستان شدند.
توماس ویست، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در 
نماینده گی  کاردار  یودیچه،  رافیال  و  افغانستان  امور 
اتحادیه اروپا برای افغانستان، روز یک شنبه، ۲۱ حوت، 

انفجار در تجمع خبرنگاران در بلخ را نکوهش کردند.
نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان 
بی معنا  و  خشونت آمیز  اعمال  ادامه  را  رویداد  این 

خوانده است.
توماس ویست گفته است که به انعطاف پذیری مردم 
شرایط  به  بازگشت  برای  آنان  ظرفیت  و  افغانستان 

ایده آل باور دارد.
نیز  افغانستان  برای  اروپا  اتحادیه  نماینده گی  کاردار 
این  در  جاری  خشونت های  به  دادن  پایان  خواستار 

کشور شده است.
انفجار در مراسم تقدیر از خبرنگاران در مزار شریف 
این  در  است.  داشته  پی  در  را  زیادی  واکنش های 

رویداد ۱۵ خبرنگار و کارمند رسانه ای زخمی شدند.

امور  وزیر  عبداللهیان،  امیر  حسین  کابل:  ۸صبح، 
خارجه ایران با بختیار سعید، همتای اوزبیکستانی اش 

در مورد افغانستان دیدار و گفت وگو کرده  است.
با  ناوقت شنبه، ۲۰ حوت،  ایران  امور خارجه  وزارت 
نشر خبرنامه ای گفته است که در این دیدار بر لزوم 
در  ثبات  و  صلح  تأمین  برای  کشور  دو  همکاری 

افغانستان تأکید شده است.
از گفت وگو های دو طرف در مورد  جزییات بیشتری 

افغانستان نشر نشده است.
وزارت امور خارجه ایران گفته که در این دیدار روابط 
اقتصادی، سیاسی و تجاری میان تاشکند و تهران نیز 

به بحث گرفته شده است.
کشور های  از  ایران  و  اوزبیکستان  که  است  گفتنی  
 ۱۵ در  گروه  این  تسلط  از  پس  طالبان  با  پرتعامل 

آگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان هستند.

امین کاوه 

واکنش ها به انفجار در 
بلخ؛ امریکا و اروپا خواستار 

حفاظت از روزنامه نگاران 
افغان شدند

وضعیت افغانستان محور 
دیدار وزیران خارجه ایران 

و اوزبیکستان

اعالم موجودیت حزب شهروندان افغانستان؛ 
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امین کاوه

عربستان سعودی و ایران، دو قدرت مخالف با رویکرد 
مذهبی در خاورمیانه هستند. این دو کشور سالیان 
زیادی است که جنگ های نیابتی شان را در سوریه، 
گروه های  از  حمایت  با  افغانستان  و  لبنان  یمن، 
شورشی و مذهبی دنبال می کنند. هر دو کشور در 
کنار سایر ابزارهای استخباراتی، مهم ترین سالح شان 
است.  فرهنگی  و  مذهبی  اختالفات  به  زدن  دامن 
را  پیوسته تالش کرده اند که خود  تهران،  و  ریاض 
نماینده تام االختیار و سکان دار جهان اسالم معرفی 
در  پیوسته  امر،  این  به  برای رسیدن  دو  کنند. هر 
ستیز بوده اند. رابطه تنش آلود این دو، زمانی که یک 
روحانی شیعه در عربستان سعودی اعدام شد، منجر 
به قطع روابط دیپلماتیک دو طرف گردید. عربستان 
سعودی شیخ نمر، روحانی مخالف دولت این کشور 
مقابل  در  کرد .  اعدام  تروریستی  جرایم  اتهام  به  را 
معترضان در تهران باالی سفارت عربستان سعودی 
و در مشهد بر کنسولگری این کشور هجوم بردند و 
با  روابطه دیپلماتیک خویش  پایان  ریاض  سرانجام 
تهران را اعالم کرد. اکنون پس از هفت  سال رقابت 
خشمگین، با میانجی گری چین توافق کرده اند که 

روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند.
روز  ایران،  و  سعودی  عربستان  رسمی  رسانه های 
جمعه، ۱۹ حوت، اعالم کرده اند که دو طرف برای 

تلقی  امریکا  به  تلنگر  و  نیش دار  دیپلماسی، حرف 
عربستان  و  ایران  توافق  دیگر،  سوی  از  می شود. 
برای  بزرگ  پیروزی  با میانجی گری چین،  سعودی 
تلقی  امریکا  برای  ژیوپلیتیکی  و چالش  این کشور 

می شود. 
هرچند رقابت این دو کشور خلیج فارس ریشه در 
با  که  دارد  درازدامنی  و سیاسی  مذهبی  اختالفات 
یک تعامل دیپلماتیک ساده نمی توان تصور کرد که 
آن ها بر این اختالفات غلبه می کنند، با وجود آن هم، 
این توافق از اهمیت مهم در ژیوپلیتیک منطقه ای 
ریاض  و  تهران  شدن  نزدیک  زیرا  است؛  برخوردار 
باور  با چین، خالف  آنان  در خاورمیانه و هم سویی 
و رای ایاالت متحده در منطقه است. ارتقای جایگاه 
چین در خاورمیانه برای امریکا پذیرفتنی نیست. این 
توافق بدون هیچ بدبینی ای، در نقطه  تقابل دو قدرت 
اقتصادی جهان قرار دارد. چین با این میانجی گری 
خواسته است که نقش سنتی و پر رنگ امریکا را در 
را  انرژی  خاورمیانه  در  امنیت  کند.  ایفا  خاورمیانه 
اکنون  هم  کشور  این  و  می سازد  ارزان  چین  برای 
است.  سعودی  عربستان  نفت  خریدار  بزرگ ترین 
احتمال نمی رود که امریکا به چین اجازه بدهد تا به 
این راحتی میدان دار خاورمیانه شود و جاده را برای 
ممکن  امریکا  کند.  صاف  بیجینگ  اقتصادی  رشد 
است هیچ وقت اجازه ندهد که چین به قطب اصلی 

سیاست و قدرت در خاورمیانه تبدیل شود.
در خاورمیانه  نفوذ  برای  ایران  و  عربستان سعودی 
چندین دهه است که با هم رقابت می کنند. آل سعود 
از برنامه های اعتراضی غرب در قبال برنامه هسته ای 
ایران حمایت و با کانال های دیپلماتیک اسراییل که 
شمار  به  خاورمیانه  در  ایران  ضد  نیروی  قوی ترین 
می آید، کمک کرده  است. این کشور به صورت مداوم 
شبه نظامی  گروه های  از  حمایت  به  متهم  را  ایران 
ایران،  مقابل،  در  است.  کرده  خاورمیانه  در  مسلح 
گروه های  از  به حمایت  متهم  را  عربستان سعودی 
تروریستی چون دولت اسالمی )داعش( کرده است. 
رقابت عربستان سعودی و ایران جنگ ها را در سراسر 
و  سوریه  و  یمن  لبنان،  عراق،  جمله  از  خاورمیانه 
خارج از خاور میانه در افغانستان نیز تحت تاثیر قرار 
داده است. عربستان سعودی به طور سنتی و مذهبی 
از طالبان در چندین دهه گذشته حمایت کرده و در 
سطوح مختلف رهبری این گروه نفوذ دارد. نزدیکی 

وزیران  و  توافق کرده اند  روابط دوجانبه  از سرگیری 
می کنند.  دیدار  باهم  به زودی  کشور  دو  خارجه 
توافق  این  بربنیاد  ایران،  و  سعودی  عربستان 
می کنند،  احیا  را  خویش  امنیتی  همکاری  پیمان 
فعال  ماه  دو  ظرف  در  را  سفارت خانه های شان 
و  سرمایه گذاری  بازرگانی،  فعالیت های  و  می سازند 
فرهنگی را از سر می گیرند. عالوه بر استقبال کشورها 
از این توافق، شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران 
در یمن هم از این توافق استقبال کرده و آن را به نفع 
اسالم دانسته  است. به نظر می رسد به رغم استقبال 
محتاطانه امریکا از این توافق، کاخ سفید از توافق دو 
رقیب مذهبی و سیاسی در خاورمیانه راضی نیست؛  
عادی سازی  و  دیپلماتیک  روابط  از سرگیری  چون 
تنش ها دو قدرت مذهبی منطقه، منتج به صف بندی 
بزرگ در خاورمیانه خواهد شد. هر چند چین اعالم 
دنبال  را  خودخواهانه«  منافع  نوع  »هیچ  که  کرده 
نمی کند و مخالف رقابت های ژیوپلیتیکی در منطقه 
است، اما در عمل دیده می شود که این کشور برای 
ارتقای جایگاهش در نظام بین المللی به یک بازیگر 

تاثیرگذار در خاورمیانه، آستین بر زده است. 
است.  کرده  فخرفروشی  نیز  میزبانی  این  در  چین 
از امضای این  وانگ  یی، دیپلمات ارشد چین، بعد 
توافق نامه گفته است که کشورش یک »میانجی گر 
قابل اعتماد« است که »با تعهد باال به وظایف خود 
به عنوان میزبان عمل کرده است.« این سخن از نظر 

توافق ایران و عربستان و تاثیر آن بر افغانستان 

در ساعات اولیه صبح روز پنج شنبه، ۱۸ حوت، مهاجم 
انتحاری به دفتر محمدداوود مزمل، والی بلخ، وارد شد 
و مواد انفجاری خود را در درون دفتر وی منفجر کرد. 
در این حمله به شمول داوود مزمل، دو تن از محافظان 
شخصی او نیز کشته شدند. مرگ یک تن از فرماندهان 
ارشد گروه طالبان در درون مقام والیت بلخ، سوال ها 
است.  داشته  داشته  همراه  به  را  فراوانی  ابهام های  و 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در توییترش 
این قضیه  گفته است که تحقیقات در مورد عامالن 
مزمل  داوود  شدن  کشته  مورد  در  است.  شده   آغاز 
می توان دو فرضیه داشت؛ این که او قربانی تنش های 
درونی طالبان شد که از روز به قدرت رسیدن  آنان آغاز 

شده است، یا شکار حمله افراد گروه داعش.

مخدر به ایران نیز بود. پس از قدرت گیری طالبان در 
۱۵ آگست، داوود مزمل به عنوان والی طالبان برای 
ننگرهار تعیین شد؛ جایی که او مسوولیت داشت تا 
داعش شاخه خراسان را سرکوب کند. پس از سرکوب 
بی رحمانه ای داعش در ننگرهار، وی به عنوان معاون 

آن  از  که  موقفی  طالبان گماشته شد؛  داخله  وزارت 
راضی نبود. بعد از مدتی، طالبان در اواسط سال جاری 
داوود مزمل را به عنوان والی بلخ معرفی کردند و او 

سرانجام امروز در محل کارش کشته شد.

واکنش رسانه های افغانستان، ایران و پاکستان
واکنش رسانه های داخلی در مورد کشته شدن داوود 
مزمل، خفیف و به نحوی می توان گفت که خنثا بود. 
بیشتر رسانه ها پس از تایید خبر توسط آصف وزیری، 
نشر  را  خبر  این  بلخ،  در  طالبان  پولیس  سخنگوی 
کردند. آن ها تنها به خبر کشته شدن او اکتفا کرده و 
جزییات بیشتر در مورد ترورش نداده اند. در رسانه ها 
چند  و  جیونیوز  تربیون،  اکسپرس  داون،  پاکستانی، 
داده اند.  پوشش  را  او  شدن  کشته  خبر  دیگر  رسانه 
رسانه های پاکستانی بیشتر داعش را مسوول احتمالی 
تنش  و  رقابت  مورد  در  آن ها  دانسته اند.  حمله  این 
اختالفات  به  اشاره ای  هیچ  و  گفته  طالبان  با  داعش 
درونی طالبان نکرده اند. رسانه های ایرانی نیز در مورد 
کشته شدن داوود مزمل جزییات بیشتر ارایه نکرده  و 

تنها به پخش خبر بسنده کرده اند.
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مولوی محمدداوود مزمل کیست؟
دنیا  به  هلمند  در گرشگ  مزمل  مولوی محمدداوود 
در  او  بود.  درانی  قبیله  اسحاق زی  شاخه  از  و  آمده 
حوزه  در  طالبان  ارشد  فرماندهان  از  اخیر  سال   ۲۰
جنوب و جنوب غرب افغانستان شمرده می شد. مزمل 
در سال های پسین در هلمند، قندهار، نیمروز و فراه 
در مقابل نظام جمهوری اسالمی افغانستان و نیروهای 
به دلیل  او در میان طالبان  بود.  بین المللی جنگیده 
نبردهای نفس گیری که با سربازان برتانیایی در هلمند 
داست، شهره بود و بعد از جنگ خونین در آن والیت، 
او به عنوان معاون والی گروه طالبان در فراه کار کرد، 
جایی که او از سال ۲۰۱۵ بدین سو مسوول قاچاق مواد 

باج  طالبان  به  اکنون  هم  که  ایران  با  کشور  این 
دیپلماتیک می دهد و برای راضی نگه داشتن طالبان، 
سفارت افغانستان را در تهران نیز به این گروه واگذار 
کرده است، امریکا را متقاعد خواهد ساخت تا دست 
این کشورها را از سر طالبان کوتاه کند و این گروه 
این  در  امریکا  حمایت  مورد  نیروی  به عنوان  تنها 

منطقه حضور داشته باشد. 
سناریوی دیگر این است که با قدرت گیری چین در 
خاور میانه و حامیان سنتی طالبان، این گروه را از 
بده وبستان های ایاالت متحده دور شود و در صورت 
عدم موافقت، داعش را که هم اکنون با قوت و قدرت 
طالبان را به چالش کشیده  است، بیش از گذشتته 
که  القاعده  کرد.  خواهند  بسیج  گروه  این  علیه 
براساس گزارش سازمان ملل در ایران در مصونیت 
به سر می برند، زنگ خطر برای امریکا می تواند تلقی 

شود. 
سوی دیگر سکه را هم نباید نادیده گرفت. افغانستان 
که سال های زیادی در نتیجه اختالف های مذهبی 
گروه های  نبرد  میدان  به  کشور  دو  این  سیاسی  و 
بنیادگرایی مورد حمایت ریاض و تهران قرار داشته، 
نفس  اندکی  کشور،   دو  مثبت  تعامل  و  نزدیکی  با 
برنامه های  به  وقتی  به ویژه  کشید،  خواهد  راحت 
عربستان  ولی عهد  سلمان،  بن  محمد  بلندپروازانه 
قدرت  به  از  پس  که  می شود  نگریسته  سعودی 
نمایش  به  از خود  رسیدن رویکرد عمل گرایانه تری 
گذاشته است. او که شکاف عمیق ریاض و دوحه را 
پر کرد و تنش با ترکیه را کاهش داد، اکنون طرف دار 
مذاکرات صلح در یمن است و برای آشتی منطقه ای 
تالش می کند و ممکن است با رویکرد اقتصادی »برد 
-  برد« به منطقه ببیند. برنامه های بن سلمان نشان 
می دهد که او سعی می کند همه جنبه های زنده گی 
چشم انداز  طرح  کند.  اصالح  را  سعودی  عربستان 
۲۰۳۰ او خواستار تنوع بخشیدن به اقتصاد وابسته 
به نفت از طریق جذب گردشگری و سرمایه گذاری 
خارجی و تبدیل این کشور به یک مرکز جهانی برای 
تجارت و فرهنگ است. از همین  رو کاهش تنش های 
نقش  او  سیاسی  رویای  این  تحقق  برای  منطقه ای 
حیاتی دارد و می تواند منجر به ثبات و تامین امنیت 
با توجه به قرینه ها و نوع نگاه  اما  در منطقه شود. 
به  خاورمیانه  که  گفت  می توان  سیاسی،  بازیگران 
نخواهد  چین  حضور  میدان  ساده گی  و  زودی  این 
انرژی جهان  بازار  بود؛ چون منطقه بسیار مهم در 
است. امریکا و اروپا به خاورمیانه به عنوان جای گزین 
روسیه در بازار انرژی نگاه می کنند و به چین اجازه 
منطقه  این  در  را  خویش  قدرت  تا  داد  نخواهند 
گسترش ببخشد، ولی آن چه در نتیجه این تقابل به 
میان می آید، بدون شک حضور گسترده تر نیروهای 

رادیکال در افغانستان و منطقه است.

 عربستان سعودی و ایران برای نفوذ در خاورمیانه چندین دهه است که با هم رقابت می کنند. آل سعود از برنامه های اعتراضی 
غرب در قبال برنامه هسته ای ایران حمایت و با کانال های دیپلماتیک اسراییل که قوی ترین نیروی ضد ایران در خاورمیانه به شمار 

می آید، کمک کرده  است. این کشور به صورت مداوم ایران را متهم به حمایت از گروه های شبه نظامی مسلح در خاورمیانه کرده 
است. در مقابل، ایران، عربستان سعودی را متهم به حمایت از گروه های تروریستی چون دولت اسالمی )داعش( کرده است. 

تنش درونی یا حمله داعش؟
کشته شدن داوود مزمل؛ 

علی سجاد موالیی
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برده های ذهنی

رابطه داوود مزمل با ایران
داوود مزمل از افراد نزدیک به مال صدر ابراهیم 
و مال اخترمحمد منصور، رهبر پیشین طالبان 
بود. اخترمحمد منصور روابط نزدیک و خوب 
با ایران داشته و در مه ۲۰۱۶ زمانیکه او در 
حال بازگشت از ایران بود، در ایالت بلوچستان 
بی سرنیشین  هواپیماهای  توسط  پاکستان 
ابراهیم هر  امریکا کشته شد. منصور و صدر 
هستند.  درانی  قیبله  اسحاق زی  شاخه  از  دو 
ابراهیم و  به یمن مناسبات نزدیک مال صدر 
اخترمحمد منصور با ایران، او هم رابطه خوبی 
با آن کشور داشت و در نوار مرزی ایران )والیت 
فراه( فعالیت می کرد. زمانی که که معاون والی 
سایه طالبان برای فراه بود، داکتر شاه جهان، 
والی پیشین این والیت گفته بود که طالبان 
جریان  در  می شوند.  تجهیز  ایران  سوی  از 
افغانستان در  سال ۲۰۲۰، هنگامی که جنگ 
داشت  وجود  گمانه  زنی های  بود،  اوج خودش 
که طالبان قرار است شورایی در مشهد ایجاد 
کویته  شورای  با  تقابل  در  شورا  این  و  کنند 
قرار گیرد. هر چند چنین شورای هیچ وقت 
با  هلمند  شورای  روابط  ولی  نشد،  ایجاد 
افراد چون مال  از  ماند.  برقرار  ایران همچنان 
اخترمحمد منصور، صدر ابراهیم، قیوم ذاکر و 
داوود مزمل به عنوان کسانی یاد می شود که 
با ایران رابطه نزدیک داشته اند و آن کشور نیز 
پس از روی کارآمدن طالبان، روی این مهره ها 
سرمایه گذاری کرده بود. پرواضح است که این 
میانه  ایران،  با  روابط  داشتن  دلیل  به  افراد 
خوبی با ایاالت متحده ندارند. گفتنی است که 
سفارت ایران در کابل نیز این حمله محکوم 
کرده و آن را به نفع ثبات افغانستان ندانسته 

است.

سناریوهای مطرح در مورد قتل او
از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا اکنون، چنین حمله ای 
بر یکی از بلندپایه ترین مقامات طالبان انجام 
و  اسم  درشت ترین  مزمل  داوود  بود.  نشده 
برجسته ترین فرمانده طالبان شمرده می شود 
که در جریان ۱۸ ماه گذشته کشته شده است. 
او شایعات و گمانه  زنی های  به قتل  رابطه  در 
فراوانی وجود دارد. این جا دو سناریو و احتمال 

را به بررسی می گیریم.

1,4 تنش های درونی
دفاع  وزیر  عنوان  به  ابراهیم  صدر  مال  از 
سال   ۲۰ جریان  در  طالبان  دی فکتوی 
گذشته یاد می شد. او تا سال ۲۰۲۰ مسوول 
کمیسیون نظامی طالبان بود و بعد از او مال 
یعقوب این مسوولیت را برعهده گرفت. همان 
وی  که  داشت  وجود  فراوان  شایعات  زمان 
گفته  حتا  مدتی  و  نبود  خرسند  تصمیم  از 
»نظربند«  کویته  شورای  توسط  که  می شد 
گرفتند،  قدرت  طالبان  زمانی که  است.  شده 
عنوان  به  که  داشت  توقع  ابراهیم  صدر  مال 
تعیین  ارتش  ستاد  رییس  هم  یا  دفاع  وزیر 
شود، اما نشد و بعد از یک سری جنجال های 
طوالنی، به عنوان معاون وزارت داخله انتخاب 

پیرمرد این بار که به خانه آمد، مانند آن بود که خود را 
برای یک سخنرانی سنگین آماده کرده است. تا نشست، 

گفت: ُخب، آن روز چه پرسشی داشتی؟
گفتم: آن همه که از بت های ذهنی گفتی، در ذهنم گذشت 
که آیا بت سازی ذهنی خود سبب برده گی فکری انسان 

می شود یا...؟ 
پیرمرد نگذاشت دیگر چیزی بگویم. با لحنی که پرسشم 
تایید می کرد، گفت: بلی، از یک نقطه نظر انسان همیشه 
برده بوده و در زنجیر بوده است. تنها این زنجیرهایند که 
تازه می شوند و رسم برده گی است که شکل و رنگ تازه 
پیدا می کند، در حالی که زنجر چه کهنه، چه نو، همان 
زنجیر است که دوام برده گی را سبب می شود. جایی که 

زنجیر باشد، آن جا بند و برده گی هم است.
باید به یاد داشته باشی که دو گونه برده  وجود دارد؛ یکی 
برده های جسمی یا برده هایی که تجسم ظاهری دارند و 
حتا نشان برده گی بر بدن خود دارند. همان گونه که یک 
رمه دارد گوسفندان خود را نشان می زند تا کسی نتواند 
گوسفندانش را بدزدد و اگر هم دزدیده شدند، شناخته 
شوند، به همان گونه روزگاری برده داران هم برده ها خود 
را نشانی بر اندام شان می گذاشتند تا شناخته شوند. البته 
با  هنوز  اما  است؛  یافته  پایان  ظاهراً  برده گی ای  چنین 

جلوه ها دیگری ادامه دارد. 
اما در درون  آزاد،  برده های ذهنی اند. در ظاهر  یکی هم 
برده گی  همین  برده گی،  شکل  بدترین  برد ه اند.  خود 
را  خود  برده گی  ذهنی  برده  آن که  برای  است؛  ذهنی 
حس نمی کند و نمی تواند بیندیشد که او یک برده است. 
اندیشه چنین افرادی تنها روی یک خط باریک به پیش 
می خزد و آن خط، خط عادت ذهنی آنان است؛ یک خط 
سنگ شده. چیزهایی را مثبت می بیند و چیزهایی را منفی 
و  آن چیزها شک  بودن  منفی  و  مثبت  در  و هیچ گاهی 

تردیدی نمی کند. 
به  است.  دشوار  خیلی ها  انسان ها  برای  عادت  تغییر 
همین گونه تغییر اندیشه برای آنانی که حس می کنند جز 
خط اندیشه آنان دیگر هیچ اندشه  ای به حقیقت نمی رسد، 
بسیار و بسیار دشوار است؛ حتا گاهی شاید ناممکن باشد. 
گویی آنان به عادت و باور های خویش معتاد شده اند. پس 
خود  سنگ شده  اندیشه های  از  شماری  گفت:  می شود 

اعتیادآورند. 
این امر زمانی دشوار می شود که برده گان ذهنی خود را به 

از صفحه ۶

شد. فرماندهان جبهه هلمند همه از وضعیت 
وزارت  معاون  شیرین،  مال  ناراضی اند.  فعلی 
دفاع، صدر ابراهیم، قیوم ذاکر و فاضل مظلوم 
برجسته شورای هلمند هستند  از چهره های 
ندارند.  رضایت  فعلی شان  منصب های  از  که 
اختالفات  از  زیاد  شایعات  اول  روز  همان  از 
به  این گروه  ولی  میان طالبان وجود داشت، 
این  با  می کرد.  رد  را  شایعات  چنین  کرات 
حال، در چند ماه اخیر تنش های لفظی میان 
جبهه حقانی ها و کندهاری ها اوج گرفته بود. 
شبکه حقانی  به دالیل معتدد، از جمله داشتن 
بیرون مرزی،  اطالعاتی  سرویس های  با  رابطه 
در  ایران  که چهره های طرفدار  ندارد  دوست 
کابینه گروه طالبان حضور داشته باشد. چنین 
موضوع این فرضیه را تقویت می کند که شاید 
دست شبکه حقانی در پشت این قضیه باشد. 
پیش از این نیز مال صدر ابراهیم از دو مورد 
براساس گفته های  بود.  یافته  سوءقصد نجات 
از  منابع مستقل، طالبان هلمندی که عمدتاً 
شبکه  تیررس  در  هستند،  اسحاق زی  شاخه 
هدایت  که  می شود  گفته  دارند.  قرار  حقانی 
گروه  مالیه  وزیر  اسحاق زی(،  )گل آغا  بدری 
طالبان نیز استعفا داده است. هر چند رسانه ها 
هبت اهلل  از  نارضایتی  را  او  استعفای  دلیل 
احتمال  این  اما  کرده اند،  عنوان  اخوندزاده 
نیز وجود دارد که وی برای حفظ جان خود 
استعفا کرده است. بدری در ۲۰ سال گذشته 
مسوول کمیسیون مالی طالبان بود. براساس 
اطالعات، »نعیم برح«، پسر اختر منصور نیز از 
افرادی است که اسمش در لیست تصفیه دیده 
می شود. قابل یادآوری است که اسحاق زی ها 
در ۲۰ سال اخیر کنترل تجارت مواد مخدر در 
افغانستان در اختیار داشتند. الل آغا اسحاق زی 
از قاچاقیان معروف مواد مخدر بود که در سال 

۲۰۱۲ از زندان کندهار فرار کرده بود.

2,4 داعش خراسانی
اگر ادعای داعش درست باشد که آن گروه این 
استد، می توان چنین  را طراحی کرده   حمله 
برداشت کرد که داعش انتقام سختی از داوود 
مزمل گرفته است. نزدیک به دو ماه بود که 
و  فعالیت  نوع  هیچ  خراسان  داعش  اعضای 
شنبه  چهار  روز  اما  نداشتند،  میدانی  تحرک 
با صدور اعالمیه ای، مسوولیت حمله بر کارمند 
گرفتند.  برعهده  را  هرات  آب رسانی  ریاست 
خراسان  داعش  ساعت،  از ۱۳  پس  هم  حاال 
مسوولیت حمله به داوود مزمل را نیز به گردن 
گرفته است. نظر به وضعیت کنونی، بعید به 
نظر می رسد که داعش توانایی چنین حمله ای 
را داشته باشد. نوارهای تصویری نشان می دهد 
تالشی های  از  راحتی  به  انتحاری  مهاجم  که 
والی  دفتر  به  را  خودش  و  گذشته  درونی 

رسانده است.
با این وصف می توان چنین نتیجه گرفت که 
اوج  دوباره  طالبان  گروهی  درون  اختالفات 
که  دارند  تالش  جناح  دو  هر  و  است  گرفته 
آینده  روزهای  در  کنند.  تضعیف  را  یک دیگر 

امکان تشدید این درگیر نیز وجود دارد.

اشتباه آزاد می انگارند، در حالی که آزادی انسان به آزادی 
اندیشه او پیوند دارد. آنانی که از هر چیز و از هر کس در 
ذهن خود بت  می سازند و بعد بت های ذهنی خود را نماد 
حقیقت می انگارند و با آن بت های ذهنی چنان برخورد 
می کنند که گویی آنان را می پرستند، چنین کسانی همان 

برده گان ذهنی اند.
انسان نیاز دارد که برای رسیدن به هر حقیقتی در گام 
نخست به آزادی اندیشه و آزادی ذهنی برسد و بت های 
ذهنی خود را بشکند یا از چیزی و کسی بت ذهنی نسازد. 
زمان دیگرگون می شود و جامعه پیچیده گی های تازه  ای 
می یابد، اما ذهنیت ها تغییر نمی کنند و این امر بزرگ ترین 
مشکل انسان در راه راه رسیدن به حقیقت است. وقتی 
همه چیز در ذهن ما چنان حقیقت مطلق جلوه می کند و 
ما توان بلند کردن پرسشی را در پیوند به آن نداریم، این 

خود جز برده گی ذهنی چیز دیگری نیست.
با پرسش  انسان  بگویی که  پیرمرد، می خواهی  پرسیدم: 
است که زنجیر وابسته گی ذهنی خود را می شکند و به 

آزادی ذهنی می رسد؟
پیرمرد، چپ چپ طرفم دید و گفت: انسان هرچه دارد، با 
پرسش دارد. انسان با پرسش است که به جایگاه انسانی 
خود رسیده است. البته پرسش هایی هم مانند نشانه های 

دروغین در یک خیابان انسان را به بی راه می رسانند. 
پرسش راه آزادی را باز می کند. برده گان اما نمی پرسند؛ 
برای آن که همه چیز را پذیرفته اند و به همه چیز عادت 
کرده اند. وقتی پرسشی در میان نباشد، ما همه  برده ایم؛ 
آن گونه  یا  کرده ایم،  عادت  که  می اندیشیم  آن گونه 
می اندیشیم که به ما یاد داده اند، یا هم آن گونه می اندیشیم 

که این یا آن رهبر ما می اندیشد.
وقتی  ما دستور می دهند.  به  رفتار می کنیم که  آن گونه 
یا  رهبر  اندیشه  یا  خود  اندیشه  به  پیوند  در  نمی توانیم 
باورهایی که دیگر بخشی از رفتار ما شده اند، پرسشی را 
مطرح کنیم، این خود سیاه ترین جلوه از برده گی ذهنی 

انسان است.
پرسیدم: پیرمرد! پس باورهای ما آرام آرام به زنجیرهایی 
بدل می شوند که آزادی ذهنی ما را به دام می کشند و ما 

برده باورهای خود می شویم؟
گفت: بلی، چنین می شود. هیچ باوری نمی تواند از پرسش 

بر کنار بماند.
گفتم: پس این باوری را که من به گفته ها و اندیشه های 
و من  رنجیر ذهنی من می شوند  روزی  پیدا کرده ام،  تو 
هم می شوم یک برده ذهنی؟ یا از تو در ذهن خود بتی 

می سازم؟
و  کنی  تردید  من  گفته های  در  نتوانی  اگر  گفت: 
پرسشی نسبت به آن ها به میان آوری و همه را حقیقت 

پرسش ناپذیر پنداری، بلی چنین می شود!
 گفتم: پس تو هم می خواهی مرا برده ذهنی خود سازی.

برده  را  تو  بخواهم  چنین  اگر  نمی خواهم.  چنین  گفت: 
ذهنی خود بسازم، آزادی ذهنی خود را نیز از بین برده ام؛ 
برای آن که هر برده ساز و بت ساز ذهنی خود اسیر ذهنی 

برده سازی و بت سازی خود است. 
مهم این است که کسی باید به این ظرفیت ذهنی برسد 
که هر حقیقتی را مطلق نپندارد. باید پرسش مطرح کند؛ 
برای آن که شناخت انسان از هستی، پایان ندارد. انسان با 
طرح پرسش های خود است که به شناخت تازه و حقیقت 

تازه  ای می رسد.
حس کردم که اندک اندک پیرمرد خسته می شود. گفتم: 
چه فکر می کنی که بر خیزم و چیزی برای نوشیدن بیاورم 
و  شر  و  دنیا  ز  »بیاسایم  لحظه هایی  حافظ:  تعبیر  به  و 

شورش«.
پیر مرد بلند بلند خندید و گفت: این زیباترین پرسشی بود 

که در این همه سال از من پرسیدی!
صدای خنده ها مان بود که در اتاق می پیچید.

کشته شدن داوود مزمل...

پرتو نادری 
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زمین لرزه ۴.۴ ریشتری ترکیه را لرزاند

بربنیاد گزارش ها، زمین لرزه ای به بزرگی ۴,۴ درجه ریشتر، منطقه سائیم بیلی والیت آدانای ترکیه را تکان داده است.
خبرگزاری آناتولی روز یک شنبه، ۱۲ مارچ، به نقل از مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه )آفاد( این حادثه را گزارش 

داده است. این زمین لرزه ساعت ۳:۳۱ عصر به وقت محلی در عمق ۷,۷ کیلومتری رخ داده است. از تلفات احتمالی 
برخاسته از این زلزله تا کنون گزارش نشده است. این در حالی است که زمین لرزه های پیهم در ترکیه و سوریه جان بیش 

از ۴۵ هزار تن را گرفته و شمار زیادی از شهروندان این کشورها را بی خانمان کرده است.
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پیشروی روسیه در نبرد باخموت متوقف شده است

ایران از توافق با امریکا برای تبادله زندانیان خبر داد و 
امریکا آن را رد کرد

گوترش:  
مسلمانان در جهان با تبعیض فزاینده روبه رو هستند

رییس سازمان صحی جهان: یافتن منشا ویروس کرونا یک 
امر اخالقی و ضروری است

نظامیان اسراییل سه فلسطینی را در کرانه  باختری کشتند

مک کال:  
اگر دولت بایدن اسناد خروج فاجعه بار از افغانستان را پنهان کند 

احضار خواهد شد

مجلس  خارجی  روابط  کمیته  رییس  کال،  مک  مایکل 
امریکا، تهدید کرده که اگر دولت به رهبری بایدن اسناد 
کند،  مخفی  را  افغانستان  از  فاجعه بار  خروج  به  مربوط 

احضار خواهد شد.
به شبکه سی بی اس  مارچ،  مک کال روز یک شنبه، ۱۲ 
خارجی  روابط  کمیته  تالش  درباره  وی  که  است  گفته 
در  دولت  از  پاسخ  دریافت  برای  نماینده گان  مجلس 
خصوص خروج غیرمسووالنه از افغانستان وارد گفت وگو با 

مارگارت شده  دست.
به درخواست  بایدن که  به گفته وی، در صورتی دولت 

سند کمیته موافقت نکند، احضار خواهد شد.
مک کال افزوده است: »این اولین جلسه استماعیه علنی 
افغانستان  مورد  در  افغانستان  سقوط  زمان  از  که  بود 
فرمانده زمانی  یا  افسر  بدانم که آن  داشتیم. می خواهم 
که اجازه رفع یک تهدید را رد کرد، به چه چیزی فکر 
ایاالت  دولت  در  چه سطوحی  به  تهدید  این  و  می کرد 

متحده رسید؟«

مجلس نماینده گان امریکا در حالی خواهان بازجویی از 
دولت بایدن می شود که پیش از این کانگرس ایاالت  متحد 
خواهان وضاحت در مورد چگونه گی خروج غیرمسووالنه و 

فاجعه بار امریکا از افغانستان شده بود.
کارشناسان سیاسی معتقدند که بررسی ها در مورد نحوه 
بیرون شدن امریکا از افغانستان و طبعات پس از خروج، بر 
نتیجه انتخابات سال ۲۰۲۴ این کشور تاثیر مستقیم دارد.

در آستانه روز بین المللی مبارزه با اسالم  هراسی، دبیر کل 
سازمان ملل متحد خواستار مبارزه علیه این پدیده شده 
روبه رو  فزاینده  تبعیض  با  مسلمانان  که  است  افزوده  و 

هستند.
با  مبارزه  بین المللی  روز  بیانیه  در  گوترش،  انتونیو 
را  توجه خود  مارچ( گفته است: »ما  اسالم هراسی )۱۵ 
متمرکز کرده و خواهان اقدام هستیم تا زهر نفرت بر ضد 

مسلمانان را پایان بخشیم.«
وی عالوه کرده است که حدود دو میلیارد مسلمان که در 
جوامع خویش انسانیت را بازتاب می دهند، به کرات فقط 

به دلیل دین شان با تبعیض و تعصب مواجه می شوند.
او افزوده است که فراتر از تعصبات ساختاری و سازمانی و 
بدنام سازی جوامع اسالمی، مسلمانان از حمله های فردی، 

سخنان نفرت آمیز و مقصر شدن ناحق رنج می برند.
گوترش اضافه کرده است: »برای بیش از هزار سال است 

گفته  واشنگتن،  در  مستقر  جنگ،  مطالعات  موسسه 
که پیشروی نیروهای روسیه در نبرد باخموت اوکراین 

متوقف شده است.
از  نقل  به  مارچ،   ۱۲ یک شنبه،  روز  آسوشیتدپرس 
موسسه مطالعات جنگ گزارش داده است که حمالت 
دوام دار نظامیان روسیه در سطح شهر باخموت ادامه 
موجود  آنان  پیشرفت  بر  دال  مدرکی  هیچ  اما  دارد؛ 

امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین  گزارش ها،  بربنیاد 
خارجه ایران، از دست یابی کشورش و امریکا به توافق بر 
سر تبادله زندانیان خبر داده و ساعاتی پس از آن، امریکا 
این توافق را رد کرده و آن را ادعای »کاذب« از سوی 

تهران خوانده است.
خبرگزاری ایرنا روز یک شنبه، ۱۲ مارچ، به نقل از آقای 
عبداللهیان در یک گفت وگوی تلویزیونی گفته است: »در 
روزهای اخیر در موضوع تبادل زندانیان موجود بین ایران 
و امریکا به توافقی دست پیدا کردیم و اگر همه چیز از 
سوی طرف امریکایی به خوبی پیش برود، در کوتاه مدت 

شاهد تبادل زندانیان خواهیم بود.«
وی افزوده که از نظر تهران همه چیز آماده است و طرف 
امریکایی در حال آخرین هماهنگی های فنی خود قرار 

دارد.
با  تبادل  پیام ها  که  است  کرده  تصریح  امیرعبداللهیان 
طرف امریکایی در موضوع لغو تحریم ها نیز جریان دارد.

از جانبی، خبرگزاری رویترز نیز با نشر گزارشی به نقل از 

یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اظهارات 
حسین امیرعبداللهیان را رد کرده است.

این سخنگو  گفته است که ادعاهای مطرح شده توسط 
مقام های ایرانی در مورد توافق تبادل زندانیان امریکایی 
که به شکل غیرقانونی در ایران نگه داری می شوند، درست 
نیست. این مقام امریکایی در عین حال بر تعهد کشورش 
برای آزادی شهروندان زندانی اش در ایران تاکید کرده 

است.
در  نیز  امریکا،  خارجه  وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند 
گفت وگو با بی بی سی فارسی اظهارات امیرعبداللهیان را 

»دروغی ظالمانه « خوانده است.
گفتنی است که در ماه های اخیر روابط میان تهران و 

واشنگتن به اوج تیره گی رسیده است.

تدروس آدهانوم گبریسوس، رییس سازمان صحی جهان، 
به مناسبت سومین سال پیدایش کووید-۱۹ گفته است 
چگونه گی  مورد  در  ابهامات  و  فرضیه ها  همه  باید  که 

صحت  وزارت  باختری،  کرانه   در  ناآرامی ها  ادامه  در 
پی  در  کشور  این  شهروند  سه  که  است  گفته  فلسطین 

تیراندازی نظامیان اسراییل کشته شده اند.
داده است که  مارچ، گزارش  روز یک شنبه، ۱۲  تی آر تی 
افراد کشته شده به ظن گلوله باری بر نظامیان اسراییل، 

آماج قرار گرفته اند.
مرد  سه  همراهان  از  تن  یک  که  گفته  اسراییل  ارتش 

کشته شده با سالح خودش را تسلیم کرده است.

که پیام صلح، شفقت و رحمت اسالم مردم را در سراسر 
جهان الهام بخشیده است.«

به گفته او، بدترین تاثیرات این تعصب افزایش سه برابری 
تبعیض علیه زنان مسلمان است که به دلیل جنسیت، 

نژاد و دین شان صورت می گیرد.
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  که  است  گفتنی 
سال گذشته قطع نامه ای را تصویب کرد که براساس آن 
با اسالم هراسی  بین المللی مبارزه  به مثابه روز  ۱۵ مارچ 

شناخته شده است.
افراط گرایی  و  »تروریسم  که  دارد  تاکید  سند  این 
خشونت بار« به هیچ  گروه دینی، ملیتی، مدنی یا قومی 

ربط نداشته و نباید ربط داده شود.
این قطع نامه برای ترویج فرهنگ تحمل و صلح براساس 
حقوق بشری و تنوع دینی، خواستار گفتمان جهانی شده 

است.

نیست.
نیروهای  سخنگوی  چرواتی،  سرهی  حال،  همین  در 
که  است  گفته  کشور،  این  شرق  در  اوکراین  مسلح 
از هفته  در هفته جاری شدیدتر  باخموت  در  نبرد ها 
پیش است و این شهر در ۲۴ ساعت گذشته، گواه ۲۳ 

درگیری بوده است.
پیشروی  عدم  از  حالی  در  جنگ  مطالعات  موسسه 
وزارت  که  می دهد  خبر  باخموت  در  روسی  نیروهای 
که جنگ جویان  کرد  اعالم  روز گذشته  بریتانیا  دفاع 
واگنر بخش های شرقی باخموت را به تصرف خود در 

آورده اند.
پیش از این، یوگنی پریگوژین، رییس گروه واگنر، گفته 
بود که عقب نشینی از باخموت فاجعه بار خواهد بود. او 
از عدم ارسال تسلیحات به جنگ جویان این گروه در 

خط مقدم نبرد انتقاد کرده بود.
پیدایش ویروس کرونا مورد ارزیابی قرار گیرد.

آقای گبریسوس روز یک شنبه، ۱۲ مارچ، با نشر توییتی 
نگاشته است: »در مورد درک منشا، بررسی همه فرضیه ها 
باقی می ماند. یک ضرورت علمی است برای کمک به هدف 
جلوگیری از شیوع بیماری های آینده و یک الزمه اخالقی 

برای کسانی که در نتیجه این بیماری فوت کرده اند.«
نهاد  یک  ارزیابی  براساس  ژورنال  وال استریت  جانبی،  از 
تحقیقاتی امریکایی گزارش داده که ویروس کرونا احتماال 
ناشی از یک نشت ناخواسته  از یک آزمایشگاه چینی بوده  
شده  جهان  سازمان صحی  بر  فشارها  افزایش  سبب  که 

است.
اواخر سال ۲۰۱۹ در  گفتنی است که ویروس کرونا در 
شهر ووهان چین شناسایی شد و پس از آن به سرعت به 

سراسر جهان گسترش یافت.

تعداد  یک شنبه،  روز  در  فلسطینی  سه  شدن  کشته  با 
نظامیان  سوی  از  کشور  این  شده  کشته  شهروندان 
 ۸۰ به  کنون  تا  میالدی  جاری  سال  ابتدای  از  اسراییل 

تن رسیده است.
خشونت ها در این بخش از فلسطین اخیراً به دنبال حمله 

نظامیان اسراییل بر روستای جبا تشدید شده است.
نوع  بدترین  باختری  کرانه   در  درگیری ها  فعلی  دور 

درگیری ها میان اسراییل و فلسطین گفته شده است.


