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فراخوان عفو بین الملل 
برای پاسخ گو کردن طالبان 

در پیوند به ادامه نقض 
حقوق  بشر در افغانستان

برای  بین الملل  عفو   سازمان  کابل:  ۸صبح، 
نقض  ادامه  به  پیوند  در  طالبان  کردن  پاسخ گو 
حقوق  بشر در افغانستان، درخواست ایستادن در 

کنار مردم این کشور را کرده است.
شاخه آسیای جنوبی  عفو بین الملل روز سه شنبه، 
۲۳ حوت، گفته است که طالبان نه تنها تعهدشان 
برای رعایت حقوق  بشر را عملی نکرده اند، بلکه 

چرخه خشونت را از سر گرفته اند.
به گفته سازمان عفو بین الملل، طالبان در یک 
نهادهای  سیستماتیک  به گونه  گذشته  سال 
بین  از  را  بشر  حقوق   از  حمایت  برای  کلیدی 
برده و آزادی بیان و حقوق اساسی زنان را سلب 

کرده اند.
به  افغانستان  »مردم  است:  گفته  بین الملل  عفو 
مقاومت در برابر وضعیت فعلی ادامه می دهند، در 
کنار آنان بایستید و از حق آنان برای زنده گی در 

آزادی، کرامت و برابری حمایت کنید.«
که  است  گفته  بشر  حقوق  مدافع  سازمان  این 
طالبان باید به نقض فاحش حقوق  بشر از جمله 
قتل های تالفی جویانه و حمله بر اقلیت های قومی، 
بشر،  حقوق   مدافعان  جنسی،  دگرباشان  زنان، 
روزنامه نگاران  و  پیشین  دولت  مقام های  قضات، 

پایان دهند.
افغانستان،  در  طالبان  رسیدن  قدرت  از  پس 
حقوق  بر  گسترده ای  محدودیت های  گروه  این 
افزون  کرده اند.  وضع  زنان،  به ویژه  شهروندان، 
معتبر  نهادهای  سوی  از  بارها  طالبان  این،  بر 
متهم  بشر  حقوق  فاحش  نقض  به  بین المللی 

شده اند.
طالبان اما همواره اتهامات نقض حقوق بشر در 

افغانستان را رد کرده اند.

طالبان عبدالحمید خراسانی را ولسوال احمدآباد پکتیا 
تعیین کردند

۸صبح، کابل: عبدالحمید خراسانی، آمر امنیت پیشین طالبان در والیت 
پنجشیر به حیث ولسوال احمدآبای پکتیا گماشته شده است.

خراسانی روز سه شنبه، ۲۳ حوت، خبر گماشته  شدنش به حیث ولسوال در 
احمدآبای والیت پکتیا را تأیید کرده است. گفته  می شود که در ولسوالی 

احمد آبای والیت پکتیا خانواده های زیادی از والیت پنجشیر زنده گی 
می کنند. عبدالحمید خراسانی پس از به قدرت رسیدن طالبان به حیث آمر 

امنیت این گروه در والیت پنجشیر گماشته شد؛ اما پس از مدتی در پی 
بروز اختالفات میان وی و والی طالبان در پنجشیر، از مقامش برکنار شد. 

خراسانی تا کنون بارها با پخش نوارهای دیداری در شبکه های اجتماعی از 
تعصبات قومی در رژیم طالبان شکایت کرده است.

روایت پس از آزادی؛  
زندان تنها محبوس 

بودن نیست

طالبان 
ن  کشتار نظامیان پیش�ی

را رسعت بخشیده اند
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۸صبح، کابل: نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای 
افغانستان گفته است که وضعیت بشردوستانه، 
»گروه های  روزافزون  تهدید  و  بشر  حقوق 

تروریستی« در افغانستان نگران کننده است.
اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده  نیکالسون،  توماس 
برای افغانستان، روز سه شنبه، ۲۳ حوت، با نشر 

توییتی این مطلب را نگاشته است.
او افزوده که صلح و ثبات در افغانستان مستلزم 
نظم  به سوی  فراگیر  و  معتبر  ملی  گفت وگوی 

قانون اساسی با یک نظام سیاسی فراگیر است.
در  طالبان  شدن  حاکم  با  که  است  ذکر  قابل 
تبدیل  از  همواره  جهان  کشورهای  افغانستان، 
شدن این کشور به پایگاه امن برای »گروه های  زندان تنها محبوس بودن در پشت دیوارهای 

بلند نیست؛ زندان یعنی جبر. وقتی آدمی 
اختیاری از خودش ندارد،  محبوس است.

والی  دین دوست،  احمدشاه  مال  غور:  ۸صبح، 
طالبان در والیت غور، برای رسانه ها و خبرنگاران 
مطابق  باید  آنان  کار  تا  است  گفته  والیت  این 

»شریعت اسالمی« باشد.
منابع در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که 
دین دوست این سخنان را صبح روز سه شنبه، ۲۳ 
حوت، در نشستی که از سوی کمیته مصونیت 
و  حکومت  »هماهنگی  نام  تحت  خبرنگاران 

رسانه« برگزار شده بود، بیان کرده است.
که  رسانه هایی  و  بیان  »آزادی  است:  گفته  او 
فعاًل کار اطالع رسانی می کنند، باید کار آن ها به 

مطابق به شریعت اسالمی باشد.«

تروریستی« نگران اند.
به دنبال این نگرانی و پس از تسلط طالبان، ایمن  
حمله  یک  در  القاعده  شبکه  رهبر  الظواهری، 
شیرپور  منطقه  در  امریکایی  نیروهای  پهپادی 

شهر کابل کشته شد.

دین دوست افزوده است: »خبرنگاران از پخش و 
نشر آن چه که ضد پالیسی امارت اسالمی است، 

خود داری نمایند.«
بر  طالبان  تسلط  از  پس  که  است  گفتنی 
را  گسترده ای  محدودیت  گروه   این  افغانستان، 

علیه کار رسانه ای وضع کرده  است.
طالبان در بسا موارد دست به بازداشت و شکنجه 

خبرنگاران نیز زده اند.
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تهدید روزافزون »گروه های تروریستی« در افغانستان 
نگران کننده است

والی طالبان در غور: رسانه ها مخالف پالیسی طالبان 
نشرات نکنند

شماری از خانواده ها به ویژه باشنده گان محلی 
پروان اما بسته ماندن دروازه های مکاتب 

دخترانه، تفسیر سخت گیرانه طالبان از دین 
و ترغیب و تشویق دختران به آموزش های 
اسالمی از سوی امامان مساجد به دستور 
طالبان را از عوامل مهم رجوع دختران به 

مدارس دینی عنوان می کنند. 

جامعه دینی همانند انواع دیگر جامعه ها 
احتمال دارد با آفات و بیماری های گوناگون 

مبتال شود. یکی از این آفات این است که 
تصدی امور دینی به دست افراد کم سواد و 

فاقد ظرفیت بیفتد که توان انتقال پیام انسانی 
دین را به مردم نداشته باشند.

اوچا: چشم انداز سال ۲۰۲۳ 
تأسف بار است
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بازار مدارس دینی در 
پروان گرم تر شده است

سرما و کاهش قدرت خرید؛
 گل خانه داران هرات 

خسارت دیده اند

دین در اسارت 
مبلغان مذهبی 

کم سواد و شارالتان

منع آموزش دختران؛

نیکالسون:

صفحه 5

صفحه 4

بحران گرسنه یک در افغانستان؛ 
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طاعت  و  سمع  بنیادگرا،  گروه های  سیاسی  اندیشه  در 
اهمیت خاصی دارد. سمع و طاعت که به معنای گوش 
در  که  است  کلیدواژه ای  است،  بردن  فرمان  و  دادن 
را  پیروانش  و  رهبر  رابطه  بنیادگرا سرشت  سازمان های 
تعریف می کند و هنگامی که این سازمان ها به حاکمیت 
دست می یابند، این رابطه را بر کلیت جامعه می گسترانند. 
براساس ذهنیت رایج در این سازمان ها، کسانی که در رده 
رهبری قرار می گیرند، به ویژه شخص رهبر، از نوعی فره 
ایزدی برخوردار می شوند و نباید مانند دیگر شهروندان 
این  از  رهبر  نگاه کرد.  آنان  به  و ساکنان یک سرزمین 
حیث که دارای قدرت یا دست کم اقتدار سازمانی است، 
اسالم  تاریخ  در  است.  الهی  شکوه  و  قدرت  تجلی گاه 
پیامبر  به  و  باره ساخته شد  این  در  فراوانی  روایت های 
مشهور:  روایت  این  جمله  از  شد،  داده  نسبت  اسالم 
»السلطان ظل اهلل فی االرض« یعنی پادشاه سایه خدا 

در روی زمین است. 
قدسی دانستن قدرت و پرستش صاحبان قدرت به هزاران 
سال پیش از اسالم بر می گردد. در نظام های استبدادی 
مختلف چه در ایران باستان، چه در مصر باستان و چه 
در دیگر نقاط دنیا، به شاهان و زورمندان حیثیت خدایی 
داده شده بود. حتا در شماری از ادیان این منطقه، تجربه 
سیاسی مردم از نظام های سیاسی بازتاب الهیاتی پیدا کرد 
و خدا در قالب پادشاه تعریف و توصیف شد و آن چه در 
عملکرد شاهان دیده می شد، به عنوان صفات الهی معرفی 
می گردید؛ مانند این که قابل محاسبه و پرسشگری نیست، 
هر  عذابش  و  کیفر  ندارد،  مرزی  و  حد  بخشنده گی اش 
آن محتمل است و او به هیچ قانونی پای بند نیست؛ زیرا 
خودش تجسم قانون است. بسیاری از توصیفات کالمی 
این  مردمان  که  است  تجربه ای  بر  مبتنی  خدا  درباره 

منطقه در نسبت به شاهان و حاکمان شان داشته اند.
آمد،  پدید  استبدادی  نظام های  سایه  در  که  ادبیاتی 
رفته رفته وارد بدنه فرهنگ عمومی شد و در ادوار بعدی، 
شناخته  اسالمی  تمدن  در  تدوین  عصر  که  دوره ای  در 
می شود، بخشی از این ادبیات به رنگ دینی درآمد و به 
راه  به کتاب ها  اسالم  پیامبر  به  احادیث منسوب  عنوان 
یافت. در بخشی از این ادبیات تاکید خاصی بر سمع و 
طاعت از رهبران صورت می گیرد و این که حتا در برابر 
ظلم آنان باید راه صبر و مدارا در پیش گرفت و جز در 
کافر شود، نباید واکنش خاصی  حالتی که حاکم رسماً 
نشان داد، مگر در حد نصیحت مالیم و محتاطانه. البته 
گروه های رقیب نظام حاکم نیز ناچار بودند که از همان 
سالح استفاده کنند و آنان نیز روایت هایی ساختند درباره 
فضیلت قیام در برابر حاکمان جور و ستم و قبول خطر در 
مبارزه با آنان تا سرحد جان باختن و به مقام سیدالشهدا 
پی  طرف  دو  هر  از  که  خشونت  چرخه  این  رسیدن. 
نظام های  که  داشت  انسدادی  در  ریشه  می شد،  گرفته 
راهی جز  برای شکستن آن  و  ایجاد می کرد  استبدادی 
تیوری های  غیاب  در  هرچند  نمی ماند؛  کاربرد خشونت 
از نو برپا می شد. تجربه تلخی  راه گشا، استبداد دیگری 
که از هزاران سال در حافظه تاریخی منطقه ما انباشته 

شده است.
حاکمان  دموکراسی،  قالب  در  بشر  نوین  تجربه  در 
عنوان  به  نه  را  مشروعیت شان  و  قدسیت زدایی شده اند 
دست  به  مردم  نماینده  به عنوان  بلکه  خدا،  نماینده 
می آورند و سمع و طاعت جایش را به پیروی از قوانین و 
مقرراتی داده است که از سوی قوه مقننه به نماینده گی از 
مردم ساخته می شود. در نظام های دموکراتیک، حاکمان 
مجبورند در برابر مردم پاسخ گو و در برابر قانون سمع و 
طاعت داشته باشند و این یکی از تفاوت های عمده میان 

دموکراسی و استبداد دینی است.

سمع و طاعت 
در نظام های توتالیتر

حزب  رییس  ربانی،  صالح الدین  کابل:  ۸صبح، 
به  نامه ای  ارسال  با  افغانستان،  اسالمی  جمعیت 
ارزیابی  که  است  گفته  متحد  ملل  دبیرکل سازمان 
دقیق کارکرد یوناما در مدت بیش از یک ونیم سال 
حاکمیت طالبان نشان می دهد که این نهاد در انجام 
»نقش  و  بوده  »ناکام«  مسوولیت هایش  و  ماموریت 

منفعل« داشته  است.
در  پیامی  نشر  با  حوت،   ۲۳ سه شنبه،  روز  ربانی 
برگه فیسبوکش از ارسال نامه ای به آنتونیو گوترش، 
کارکرد های  مورد  در  متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل 

یوناما و احتمال تمدید مأموریت آن خبر داده است.
ماموریت های  از  به عنوان بخشی  افزوده است که  او 
ذی نفع  جهت های  تمامی  با  باید  نهاد  این  یوناما، 
به گونه  اما برخالف،  وارد تعامل و گفت وگو می شد، 
پرسش برانگیز پیوسته با طالبان در تعامل بوده است.

۸صبح، کابل: سازمان گزارشگران بدون مرز و 
کمیته مصونیت خبرنگاران، خواستار شناسایی 
بر  حمله  عامالن  دادن  قرار  پیگرد  مورد  و 

خبرنگاران در بلخ شدند.
سه شنبه،  روز  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
۲۳حوت، در اعالمیه ای حمله بر خبرنگاران را 
تکان  دهنده عنوان کرده و خواستار شناسایی 
»بی تاخیر« عامالن این رویداد از سوی طالبان 

شده است.
بر  حمله  نیز  خبرنگاران  مصونیت  کمیته 
خبرنگاران را نکوهش کرده و گفته است که از 
زمان تسلط طالبان به این سو آزادی مطبوعات 
در افغانستان با محدودیت های شدیدی روبه رو 

است.
این کمیته در اعالمیه ای این حمله را »یادآوری 
دردناک از وضعیت خصمانه ای« توصیف کرد 

که خبرنگاران در آن کار می کنند.
کمیته مصونیت خبرنگاران از طالبان خواست 
تا از خبرنگاران در افغانستان محافظت کنند و 

فضای مصون کاری را برای آنان فراهم سازد.
حوت،   ۲۰ شنبه،  روز  که  گفتنی   است 
مرکز  در  مراسمی  در  خبرنگاران  هنگامی که 
آمده  بلخ گرد  تبیان در  اجتماعی  و  فرهنگی 
بودند، انفجار رخ داد. در این حمله دست کم ۳ 

تن کشته و ۳۳ تن دیگر زخمی شدند.
چهار روز پس از این انفجار برخی از نهادهای 
این  در  که  کرده اند  اعالم  خبرنگاران  حامی 
انفجار یک خبرنگار و یک کارآموز خبرگزاری 
صدای افغان کشته و ۱۸ خبرنگار دیگر زخمی 

شده اند.
داعش مسوولیت این حمله را برعهده گرفت.

کنترل  زیر  مرکزی  بانک  کابل:  ۸صبح، 
طالبان گفته که یک بسته 4۰ میلیون دالری 
از کمک های بشردوستانه به کابل رسیده است.

حساب کاربری بانک  مرکزی در توییتر چاشت 
روز سه شنبه، ۲۳ حوت، در رشته توییت هایی 
از  یکی  به  نقدی  کمک  بسته  این  که  گفته 
بانک های خصوصی در کابل سپرده شده است.

ارسال  بار دیگر خواستار  بانک مرکزی طالبان 
سیستم  طریق  از  نقدی  کمک  بسته های  این 

بانکی شده است.
از  بخشی  دالری  میلیون   4۰ بسته های  این 
کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به مردم 

افغانستان است.
سازمان ملل متحد پیش از این گفته است که 
این کمک ها دور از دسترس طالبان به مصرف 

می رسد.

رییس حزب جمعیت اسالمی گفته است که این کار 
بی طرفی و اعتبار سازمان ملل متحد را در میان مردم 

افغانستان صدمه می زند.
به باور وی، طالبان از این موضوع در راستای کسب 
تبلیغاتی  و  ابزاری  استفاده  بین المللی  مشروعیت 

می کنند.
نام برده عالوه کرده که بعضی گزارش های غیرمعیاری 
و غیرواقعی یوناما در مورد افغانستان به شورای امنیت 
سازمان ملل، مستقیم یا غیرمستقیم به عادی سازی 

وضعیت ناگوار در کشور کمک کرده است.
آقای ربانی همچنان نگاشته است که ضعف مدیریت 
این نهاد، در مورد چگونگی توزیع و گردش مبلغ های 
هنگفت هفته وار که تحت نام کمک های بشری برای 
اطمینان  می شود،  سرازیر  کابل  به  افغانستان  مردم 
را  به کمک های مذکور  از دسترسی مستقیم مردم 

دشوار کرده است.
وی اضافه کرده که ادامه این وضعیت ممکن است 
نهادی  به  صفت  افغانستان  مردم  انظار  در  را  یوناما 
معرفی کند که از طالبان عیب پوشی می کند و چنین 
حالتی می تواند به بی اعتباری جایگاه سازمان ملل در 

میان مردم افغانستان منجر شود.
آقای ربانی همچنان خواستار ارزیابی جدی ماهیت 
کارکردی یوناما در افغانستان شده و افزوده است که 
رویکرد عملی تازه ای   جاگزین شیوه کاری کنونی این 

نهاد شود.
افغانستان،  در  یوناما  سیاست های  که  است  گفتنی 
مردم  اکثر  برای  طالبان  با  تعامل  زمینه  در  به ویژه 

افغانستان پرسش برانگیز بوده است.
در  یوناما  عمل کرد  به  نسبت  انتقادی  برداشت  این 
میان حلقات سیاسی افغانستان در خارج و داخل نیز 

وجود دارد.

انفجار در بلخ؛ 
دو سازمان بین المللی 

خواستار برخورد طالبان 
با عامالن حمله بر 
خبرنگاران شدند

یک بسته ۴۰ میلیون دالری 
دیگر به کابل رسید

۸صبح،  خوست: منابع محلی در والیت خوست 
حکومت  ارتش  نظامی  یک  شدن  بازداشت  از 

پیشین در این والیت خبر می دهند.
حوت،   ۲۳ سه شنبه،  روز  والیت  این  از  منابع 

کشته  از  غزنی  در  محلی  منابع  غزنی:  ۸صبح، 
شدن یک مرد به دست سارقان در این والیت خبر 

می دهند.
منابع از این والیت می گویند که این مرد صبح روز 
مربوطات  از  شیربز  ساحه  در  حوت،   ۲۳ سه شنبه، 
به قتل  با ضربات چاقو  این والیت،  ولسوالی ده یک 

رسیده است.
به گفته منابع، سارقان یک عراده موترسایکل و پول 

نقد این مرد را برده اند.
باشنده اصلی ولسوالی زرمت والیت پکتیا  این مرد 

بوده و به سوی شهر غزنی در حرکت بوده است.
منابع تاکید دارند که شاهراه نمبر ۲ غزنی - پکتیا 
ناامن شده و شب هنگام  به شدت  اخیر  در روزهای 

می گویند که این نظامی پیشین اسداهلل نام دارد 
و در آغاز هفته روان، شب هنگام از سوی نیروهای 
منزلش  از  خوست،  شهر  در  طالبان  استخبارات 
شده  منتقل  نامعلومی  جای  به  و  کشیده  بیرون 

است.
مکرر،   تالش های  وجود  با  که  دارند  تاکید  منابع 
طالبان اجازه نداده اند تا اعضای خانواده این نظامی 

پیشین او را در زندان مالقات کنند.
اسداهلل در حکومت پیشین به حیث آمر کشف لوای 

ارتش در خوست، وظیفه اجرا می کرد.
طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

این در حالی است که دو روز پیش نیز یک افسر 
امنیت ملی حکومت پیشین از سوی طالبان در این 

والیت بازداشت شد.
تا کنون از سرنوشت او نیز اطالعی در دست نیست.

سارقان در چندین مورد، پول نقد و اشیای قیمتی 
مسافران این مسیر  را به سرقت برده اند.

این در حالی است که در یک ماه اخیر، چندین عراده 
موتر نیز از شهر غزنی به سرقت برده شده است.

باشنده گان غزنی طالبان را در تامین امنیت مردم به 
سهل انگاری متهم می کنند.

طالبان در خوست یک نظامی پیشین را بازداشت کردند

دزدان در غزنی یک  مرد را کشتند

ربانی: 
یوناما در انجام ماموریتش پس از تسلط طالبان 

»نقش منفعل« داشته است
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اوچا: چشم انداز سال ۲۰۲۳ تأسف بار است

نشان دهنده  بشردوستانه  کمک های  به  افغانستان  در 
وضعیت وخیم بشری است. طبق گزارش این نهاد، از 
۲۸.۳ میلیون شهروند کشور که به کمک های فوری 
نیاز دارند، شرکای سازمان ملل حدود ۲۳.7 میلیون 
در  در سال ۲۰۲۳  این کمک ها  دریافت  برای  را  تن 
برای  که  افزوده  اوچا  گزارش  داده اند.  قرار  اولویت 
فراهم سازی این کمک های بشری به 4.6۲ میلیارد دالر 

امریکایی نیاز است. 
در گزارش اوچا توضیح داده شده است: »تأمین مالی 
برای  دو  هر  مساعد،  عملیاتی  محیط  یک  و  فوری 
جلوگیری از تحقق بدترین ترس، حیاتی هستند؛ زیرا 
چشم انداز سال ۲۰۲۳ مبهم است.« به گفته مسووالن 
این نهاد، مردم افغانستان زمستان دشواری را سپری 
کرده اند، به گونه ای که در جنوری ۲۰۲۳ در برخی از 
مناطق دمای شدید تا منفی ۳5 درجه رسیده بود. از 
نظر مسووالن دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری 
شدن  تلف  باعث  شدید  سرمای  متحد،  ملل  سازمان 
در  را  کشور  این  شهروندان  شده،  دام  رأس  هزاران 
معرض گرسنه گی قرار داده و بر مصیبت آنان افزوده 

است.

نرخ سوءتغذیه در گزارش  اوچا
ملل  سازمان  بشری  کمک های  هماهنگ کننده  دفتر 
نرخ  تازه اش گفته است که  افغانستان در گزارش  در 
سوءتغذیه در افغانستان بسیار باال است. یافته های این 
نهاد نشان می دهد که ۸75 هزار کودک در سال ۲۰۲۳ 
از سوءتغذیه شدید و ۲.۳ میلیون کودک و ۸4۰ هزار 

زن از سوءتغذیه نیمه شدید رنج خواهند برد. 
داده  تغذیه هشدار  ناگوار  وضعیت  از  گزارش  این  در 
وارد »سومین سال  افغانستان  که  گفته شده  و  شده 
خشک سالی و دومین سال نزول اقتصادی فلج کننده« 
شده است و وضعیت تغذیه ممکن است تا ۲۰ درصد 

دیگر نیز بدتر شود. 

منع کار زنان در موسسه ها
در گزارش تازه دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری 
 )WFP( و برنامه جهانی غذا )سازمان ملل متحد )اوچا
آمده است که منع کار زنان در موسسه ها تاثیر مستقیم 
سرپرست  که  زنانی  به ویژه  زنان  به  کمک ها  ارایه  بر 
گفته  به  است.  گذاشته  هستند،  خانواده های شان 
نمی توانند  مرد  امدادگران  سازمان ،  دو  این  مسووالن 
جای گزین زنان در ارایه کمک رسانی شوند. در گزارش 
تذکر رفته که خشونت های مبتنی بر جنسیت که زنان 

را هدف قرار می دهد، ناشی از این ممنوعیت ها است.
بنت،  ریچارد  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، 
در نشست شورای حقوق بشر این سازمان گفته بود که 
محدودیت  سیاست حساب شده«  با  و  »عمداً  طالبان 
کرده اند.  اعمال  اجتماعی  عرصه های  در  را  زنان  بر 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان  اوتونبایوا،  رزا  همچنان 
ملل، نیز در نشست شورای امنیت این سازمان منع کار 

زنان در موسسه ها را نگران کننده خوانده است. 
روز  نیز   )WFP( غذا  برنامه جهانی  در  همین حال 
دوشنبه، ۲۲ حوت، با نشر گزارشی گفته است که شمار 

را  شرکت  شدیم  مجبور  بود.  جدی  بسیار  مشکالت 
بسته کنیم.« خانم اعتمادی می افزاید: »درآمد خوبی 
نبود. مشکالت امنیتی وجود داشت، کارمندان زن تعداد 
از  را  با مهارت  را ترک کردند. کارمندان  زیادشان کار 
دست دادیم. با معاش کم کارمندانی که وجود داشتند، 
محصوالت را از قبل آماده می کردیم. نتوانستیم، هم 
معاش شان پایین بود و هم مشکالت امنیتی بود. دو 

هفته می شود که شرکت را بسته کرده ایم.«

کاهش  درباره  اقتصادی  مسایل  آگاهان  دیدگاه 
درآمدها 

با  صحبت  در  اقتصادی،  امور  آگاه  حافظی،  آذرخش 
روزنامه ۸صبح می گوید: »وضعیت اقتصادی افغانستان 
می کند.  حرکت  فاجعه  طرف  به  بحرانی  حالت  از 
معیشت مردم بی نهایت خراب است. اقتصاد مصنوعی 
که متکی بر کمک های خارجی و حضور نظامی ایاالت 
برگشت  با  بود،  افغانستان  در  متحدانش  و  متحده 
نیروهای مسلح  آن ها به کشورشان و خدماتی که از ما 

می خریدند به پایان رسید.«
اقتصادی  با  »ما  می افزاید:  اقتصادی  امور  آگاه  این 
ناخالص  تولید  اقتصاد  بر  متکی  که  شده ایم  روبه رو 
کشور  یک  ما  که  است  تلخ  واقعیت های  و  داخلی 

عقب مانده هستیم.«
آقای حافظی بدون این که از نهاد مشخصی نام ببرد، 
خاطرنشان می سازد که احصاییه ها و ارقام ارایه شده در 
مورد وضعیت فقر و گرسنه گی در کشور دقیق نیست. 
ظاهراً اشاره او به گزارش اخیر دفترهای هماهنگ کننده 
کمک های بشری و برنامه  جهانی غذای سازمان ملل 
متحد است. او در این باره می گوید: »باید به صراحت 
بگویم که این احصاییه ها دقیق نیست. مرجع فراگیری 
که بتواند این احصاییه را تهیه کند، در کشور ما وجود 
ندارد. بانک معلومات که متکی بر آن این احصاییه ها 

ترتیب شود، در افغانستان وجود ندارد.« 
طریق  »از  می کند:  تصریح  اقتصادی  امور  آگاه  این 
سعادت  به  کشوری  هیچ  گدایی  و  یارانه ها  کمک ها، 
نرسیده است.  مردم افغانستان با گرفتن این کمک ها 
نمی توانند زنده گی و معیشت خود را تنظیم کنند. بناًء 
سرمایه گذاری های  که  است  ضرورت  افغانستان  برای 
خارجی را جذب کند و سرمایه گذاران داخلی که فرار 
دنیا  کشور   5۱ در  ما  برگرداند.  کشور  به  را  کرده اند 
شهروندان  به  مربوط  تجاری  و  صنعتی  مجتمع های 
افغانستان داریم، اگر فضا در کشور درست باشد، محیط 
و  مال  باشد، مصونیت  اجتماعی مصون وجود داشته 
جان مردم وجود داشته باشد، بسیاری از متشبثان  که 
از  در خارج سرمایه گذاری کرده اند، می توانند بخشی 
این جا  در  تا  بیاورند  افغانستان  به  را  سرمایه های شان 

رونق اقتصادی به وجود  آید.«
متعارف  اقتصاد  افغانستان  که  است  معتقد  حافظی 
برای  ندارد و بستر سیاسی مشروع  را  بر خود  متکی 
انجام فعالیت های اقتصادی نیز نیست. به گفته او، در 
کشور زمینه ها و امکانات سرمایه گذاری زمانی میسر 
این  باشد.  فراهم  مشروع  سیاسی  بستر  که  می شود 
اقتصادی خاطرنشان می سازد: »ما در قدم  امور  آگاه 
اول نیازمند یک بستر سیاسی مشروع، توانا و مقتدر 
هستیم. آن بستر، دولت است. دولتی که دنیا آن را به 
رسمیت بشناسد؛ دولتی که ممد رشد باشد و بتواند 
زمینه ساز رشد اقتصادی در وطن شود و  مردم بتوانند 
اعتماد کنند و بیایند سرمایه گذاری کنند. بدون یک 

بستر سیاسی مناسب، رشد اقتصادی امکان ندارد.«
با این حال، آقای حافظی تاکید می ورزد: »در شرایط 
در  را  انسانی  فاجعه  کمک ها  قطع  فعلی  نابه سامان 
افغانستان تشدید می کند. این کمک ها حد اقل کمکی 
است که به مردم بیچاره و مظلوم می رسد. پروژه های 
برنامه  یک  و  می برد  زمان  و سرمایه گذاری  اقتصادی 

درازمدت است.«
زیرمجموعه  سازمان های  و  بشری  حقوق  نهادهای 
در  بشری  وضعیت  از  بارها  متحد،  ملل  سازمان 
حمایت های  خواستار  و  کرده   نگرانی  ابراز  افغانستان 
از  طالبان  هرچند  شده اند.  جهان  مالی  و  اقتصادی 
دادخواهی نهادهای بین المللی برای کمک به افغانستان 
استقال کرده اند، اما تاکنون درباره گزارش اوچا و برنامه 

جهانی غذا ابراز نظر نکرده اند.

طالبان  سلطه  زیر  افغانستان 
شدیدترین  و  بزرگ ترین  با 
مواجه  گرسنه گی  بحران 
 ۱9 جریان  در  است. 
اکثریت  گذشته،  ماه 
ترک  را  کشور  سرمایه گذاران 
کرده اند. کمک های جامعه  جهانی 
برای رشد برنامه های توسعه ای متوقف شده و هزاران 
برکنار  وظایف شان  از  زنان  به  شمول  دولت  کارمند 
شده اند. بیشتر موسسه ها و شرکت های خصوصی با قطع 
کمک ها و وضع تعزیرات طالبان، از فعالیت باز مانده اند. 
دست وپاگیر،  محدودیت های  اعمال  خشک سالی، 
از  شهروندان  گروهی  فرار  و  طالبان  انتقام جویی های 
کشور بر شدت بحران بشری افزوده است. در تازه ترین 
مورد، دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان 
ملل متحد )اوچا(  گفته است که ۸۰ درصد شهروندان 
افغانستان با معضل کاهش درآمد مالی مواجه شده اند. 
قرض داری های شهروندان ۱۱ درصد افزایش یافته، سه 
ـ چهارم حصه درآمد شهروندان کشور صرف غذا شده 
و مقدار بسیار ناچیز عواید ساالنه آنان برای آموزش و 
مراقبت های بهداشتی مصرف شده است. تشدید فقر، 
نقض گسترده حقوق بشر و عدم دسترسی شهروندان 
به خدمات مورد نیاز، وضعیت را بیش از پیش وخیم  
ساخته است. برنامه جهانی غذا نیز گفته است که ۲۰ 
میلیون شهروند افغانستان با گرسنه گی شدید و شش 
میلیون تن با قحطی مواجه شده اند. طبق گزارش این 
نهاد، دست کم چهار میلیون کودک زیر پنج سال در 

افغانستان دچار سوءتغذیه حاد شده اند. 
ملل  سازمان  بشری  کمک های  هماهنگ کننده  دفتر 
متحد )اوچا( روز یک شنبه، ۲۱ حوت، با نشر گزارشی 
گفته است که اقتصاد رو به وخامت باعث کاهش شدید 
شده  باال  بیکاری  و  بدهی   افزایش  خانواده ها،  درآمد 
است؛ تا جایی که ۸۰ درصد از خانواده ها در افغانستان 
کاهش درآمد را تجربه کرده اند. این نهاد افزوده است: 
»بدهی های مردم افزایش یافته است - هم از نظر تعداد 
افرادی که بدهی می گیرند )۸۲ درصد از کل خانوارها( 
و هم از نظر میزان بدهی )حدود ۱۱ درصد بیشتر از 

سال قبل(.«
سازمان  بشری  کمک های  هماهنگ کننده  دفتر 
در حال  افغانستان  که  است  داده  متحد هشدار  ملل 
حاضر با بزرگ ترین و شدیدترین بحران بشردوستانه 
در جریان  نهاد،  این  مسووالن  به  گفته  است.  مواجه 
سال ۲۰۲۳ میالدی افغانستان ۲۸.۳ میلیون تن که 
به  را شکل می دهند،  این کشور  دو - سوم جمعیت 
گزارش  براساس  دارند.  نیاز  بشردوستانه  کمک های 
اوچا، سه  - چهارم حصه درآمد مردم صرف غذا می شود 
و مقدار بسیار اندکی برای رفع سایر نیازهای آنان مانند 
این  می شود.  هزینه  بهداشتی  مراقبت های  و  آموزش 
است  افزوده  متحد  ملل  سازمان  زیرمجموعه  نهاد 
دسترسی  عدم  و  بشر  حقوق  نقض  فقر،  تشدید  که 
شهروندان به خدمات ضروری وضعیت در این کشور 

را وخیم تر ساخته است. 
ملل  سازمان  بشری  کمک های  هماهنگ کننده  دفتر 
متحد همچنان گفته است که نیاز ۲۸.۳ میلیون تن 

افراد نیازمند به کمک های فوری بشری در افغانستان 
به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیده  است. در این گزارش 
آمده است که دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر نیاز است 
این گزارش  براساس  افراد رسیده گی شود.  این  به  تا 
زیر  کودک  میلیون   از جمله ۳.۲  تن  میلیون  »چهار 
پنج سال با سوءتغذیه شدید مواجه اند و ۲۸.۳ میلیون 
تن که دو - سوم جمعیت را تشکیل می دهند، نیازمند 

کمک های بشردوستانه چندبخشی هستند.«
براساس یافته های این نهاد سازمان ملل متحد، نزدیک 
به ۲۰ میلیون تن تا مارچ ۲۰۲۳ به شدت در ناامنی 
تن  میلیون  شش  از  بیش  که  داشته اند  قرار  غذایی 
آنان با قحطی شدید مواجه اند. این سازمان همچنان 
گفته است که چهار میلیون کودک در افغانستان دچار 

سوءتغذیه حاد هستند. 
که  بود  گفته  نیز  این  از  پیش  غذا  جهانی  برنامه  
افغانستان با باالترین میزان مصرف ناکافی مواد غذایی 
در سطح جهان مواجه است که از هر دو خانوار، یک 
خانوار برای زنده ماندن در حالت مقابله با بحران است. 
طبق یافته های این سازمان،  به طور متوسط ۸۸ درصد 
از درآمد خانوارها صرف غذا می شود؛ زیرا به گفته این 
ناکافی  با مصرف  افغانستان  سازمان 9۲ درصد مردم 

مواد غذایی روبه رویند.
از  درصد   ۸۱ غذا،  جهانی  برنامه  گزارش  براساس 
و  با قرض گرفتن  ادامه حیات  برای  افغانستان  مردم 
که  کرده اند  معاش  امرار  غذایی  وعده های  کاهش 
افراد دارای معلولیت بیشترین صدمه را می بینند. این 
مشکالت  که  است  ساخته  خاطرنشان  همچنان  نهاد 
اقتصادی یکی از بزرگ ترین نگرانی های مردم است که 
از  نگران  درصد(   44( خانوار  خانوار، چهار  هر ۱۰  از 

دست دادن شغل شان هستند.

دیدگاه بازرگانان در مورد کاهش عواید 
کاهش ۸۰ درصدی  از  حالی  در  متحد  ملل  سازمان 
از  افغانستان خبر می دهد که پیش  عواید شهروندان 
کاهش  و  اقتصادی  بحران  از  بارها  کسبه کاران  این 
بی پیشینه درآمدهای خود ابراز نگرانی کرد ه اند. میزان 
خرید و فروش در بازارهای کشور به شدت پایین آمده 
از  که  دارو  خرید  در  حتا  مردم  که  به گونه ای  است، 
نیازهای اولیه است، دچار مشکل شده اند و از مراجعه 

نزد داکتر خودداری می کنند.
به  نامش  نشدن  فاش  شرط  به  داروفروشان  از  یکی 
روزنامه ۸صبح می گوید که وضعیت مردم به میزانی 
نزد  نمی توانند  نیز  بدترین حالت  در  است که  خراب 
داروفروش  این  بگیرند.  دوا  و  کنند  مراجعه  داکتر 
می  افزاید: »فروشات مزه ندارد، وضعیت  بسیار خراب 
است. مردم  در غم شکم مانده اند. درآمد پایین آمده، 
اقتصاد مردم بیش از حد ضعیف شده، مردم توانایی 
خرید و مراجعه نزد داکتر را در حالت مریضی ندارند. 
در  شود.  پر  اوالدشان  شکم  می کنند  تالش  صرف 
گذشته وضعیت مردم خوب بود. اگر مدیر بود،  معلم 
مردم  اکثریت  بود،  موسسه  کارمند  بود،  مامور  بود، 
وابسته به معاش بودند و پول نیز به چرخش می آمد.« 
این داروفروش عالوه می کند: »حاال کسی پول ندارد 
که در حالت مریضی هم پیش داکتر برود. وقتی پول 
با  هم  را  اشد خود  نباشد، کوشش می کنند ضرورت 
مرگ ومیر  وضعیت  کنند.  رفع  به گونه ای  پراستامول 
افزایش یافته، آمار مرگ های ناشی از امراض زیاد شده، 
هم تاثیر فقر و ناداری است و مردم تا دم مرگ توانایی 

مراجعه به داکتر و گرفتن دوا را ندارند.«
پایین  درآمد  دلیل  به  که  تجارت پیشه  زنان  از  یکی 
که  می گوید  سازد،  متوقف  را  کارش  شده  مجبور 
مشکالت امنیتی و از دست دادن کارمندان با مهارت 
سبب  مناسب،  معاش  پرداخت  توانایی  عدم  علت  به 

شده که او شرکتش را بسته کند.
در  فود«  »بیست  شرکت  معاون  اعتمادی،  فاطمه 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: »شرکت ناشتاپزی 
داشتیم. 7۲ دو رقم نان فانتزی آماده می کردیم. شرکت 
از منفعتش کرده ضررش زیادتر بود. عایدش مصارف 
می ماند،  کارمندان  معاش  نمی توانست.  کرده  پوره  را 

دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان در گزارش تازه اش گفته است که نرخ سوءتغذیه در افغانستان 
بسیار باال است. یافته های این نهاد نشان می دهد که 8۷5 هزار کودک در سال 2023 از سوءتغذیه شدید و 2.3 میلیون 

کودک و 840 هزار زن از سوءتغذیه نیمه شدید رنج خواهند برد. 

بحران گرسنه گی در افغانستان؛

امین کاوه



سال شانزدهم
شماره 3864
چهار شنبه
24 حوت 1401
15 مارچ 2023

4

کم سواد و شارالتان
دین در اسارت مبلغان مذهبی

قرار داد، اما نام یوسف ادریس در پهلوی نام های ادبی 
بزرگی مثل طاها حسین و نجیب محفوظ و توفیق 

الحکیم جای می گیرد. 
است  این  ماجرا  این  در  اهمیت  حایز  موضوع 
آرزوهای  به  رسیدن  برای  محمود  مصطفا  که 
سراغ  به  رفتن  را،  راه  کوتاه ترین  بلند پروازانه اش 
موضوعات دینی دانست و با استفاده از مخاطبانی که 
محتواهای دینی را می پسندند، برای خود جایگاهی 
متعالی و بی رقیب احراز کرد. قصد ما مقایسه مصطفا 
محمود، که فردی با سواد و نویسنده دینی پرمخاطب 
بود، با مالها یا مبلغان دینی کم سواد در جامعه ما 
که  کنیم  مطرح  را  سوال  این  بگذارید  اما  نیست، 
رقم  به گونه ای  اسالمی  در جامعه های  چرا وضعیت 
خورده که مردم تصور می کنند سخن زدن در حوزه 
مسایل دینی یکی از آسان ترین کارها است و نیازی 
به تخصص و تعمق زیاد ندارد و رسیدن به اهداف و 

آرزوهای شخصی را آسان می کند؟
احتمال  جامعه ها  دیگر  انواع  همانند  دینی  جامعه 
شود.  مبتال  گوناگون  بیماری های  و  آفات  با  دارد 
یکی از این آفات این است که تصدی امور دینی به 
دست افراد کم سواد و فاقد ظرفیت بیفتد که توان 
باشند.  نداشته  مردم  به  را  دین  انسانی  پیام  انتقال 
ناآگاه و کم سواد در  افراد  دین داری ای که از طریق 
همان  لعاب  و  رنگ  طبعاً  می یابد،  جامعه گسترش 
افراد را با خود خواهد داشت و با انحطاط و ابتذال 
این که  بر  عالوه  بدین سان  و  بود  خواهد  همراه 
بر جامعه تحمیل می کند، چهره دین  را  ضررهایی 
را نیز خدشه دار و تاریک جلوه گر می سازد و زمینه 
را برای قضاوت منفی مردم نسبت به آموزه های دین 
مساعد می کند. جامعه افغانستان را می توان از همین 

جنس جوامع به حساب آورد. 
به فهرست اشخاصی که از طریق منبرهای مساجد 
خالیق  ارشاد  به  دیگر  میدیوم های  وسیله  به  یا 
مشغول اند و شب و روز سرگرم شرح و بسط پیام های 
دین برای مردم اند، نگاه کنید. بسیاری از آن ها وقتی 
دریافته اند استعداد هیچ کار دیگری را ندارند، به وعظ 
و تبلیغ و تبیین دین روی آورده اند. کافی است در 
جامعه ما توانایی حفظ چند آیت و حدیث و عبارت 

عوام زده  است.  شده  دینی  تبلیغات  شدن  عوام زده 
شدن گفتمان دینی یکی از آفاتی است که به این 
گفتمان صدمه وارد می کند و زمینه را برای تحریف 
فراهم  دین  نام  به  اوهام  و  خرافات  شیوع  و  دین 
بیشتری  ژرفای  را  جوامع  عقب مانده گی  و  می آورد 

می بخشد. 
درست است که جامعه ما در حال حاضر در حضیض 
و  مصیبت ها  انواع  با  و  می زند  دست و پا  انحطاط 
دردهای مزمن گرفتار است، ولی نباید این واقعیت 
تلخ و گزنده ما را از جست وجوی راه های مختلف برای 
رهایی از این وضعیت غافل سازد. یکی از کار هایی که 
نقد  می کند،  وضع کمک  این  از  رهایی  برای  را  ما 
افغانستان است.  و آسیب شناسی گفتمان دینی در 
نیست که تسلط  واقعیت  این  به  اعتراف  از  گزیری 
دیگر،  متعدد  عوامل  کنار  در  افغانستان،  بر  طالبان 
از اسالم در  قرائت طالبان  بودن  مدیون پرطرف دار 
طرح  با  دوم  بار  برای  طالبان  است.  نیز  کشور  این 
شعارها و ادعاهای دینی، بخشی از عوام را توانستند 
فریب دهند و خلع سالح کنند. البته این اولین بار در 
تاریخ کشور ما نیست که جریانی با بهره گیری از نام 
دین، عقب گرایی و دشمنی با مدنیت را سرلوحه کار 
خود قرا می دهد. پیش از این هم جریان های مرتجع 
روندهای  توانسته اند  بارها  دین،  نام  از  استفاده  با 
پیش رو را ضربه بزنند یا حتا دچار فروپاشی کنند. 
معلوم نیست چه زمانی مردم افغانستان به حافظه 
تاریخی خود مراجعه می کنند و از بارها گزیده شدن 

از یک سوراخ می پرهیزند. 
مبارزه با جریان عقب گرا و ارتجاعی بدون نقد جدی 
و محکم گفتمان دینی رایج در افغانستان که تا کنون 
نیست.  ممکن  آورده،  بار  به  مصایب  کافی  قدر  به 
گفتمان  تقویت  در  کم سواد  دینی  مبلغان  و  مالها 
باید  می کنند.  ایفا  تعیین کننده  نقشی  رایج  دینی 
از راه های گوناگون بکوشیم مشت این افراد را باز و 
کم سوادی و نا آگاهی شان را نسبت به دین و اوضاع 
از مؤلفه های  باید دین که یکی  جهان برمال کنیم. 
مهم در جامعه ما است، از اختیار عده ای شارالتان 
قدرت طلب و حریص بیرون ساخته و از آن در راه 

رشد و گسترش معنویت و اخالق کار گرفته شود.

یک  قلم  از  تأمل برانگیزی  حرف  قبل  چندی 
روزنامه نویس مصری خواندم. نوشته بود که از اوایل 
دهه 5۰ میالدی به بعد، دو چهره همزمان در فضای 
و مطبوعاتی مصر ظهور کردند؛ یکی مصطفا  ادبی 
محمود و دیگری یوسف ادریس. اتفاقاً هر دو در اصل 
و  کوتاه  داستان  می خواستند  حاال  و  بودند  پزشک 
نمایش نامه بنویسند و تالش می ورزیدند آثارشان به 
جمع کثیری از مردم برسد و خوانده شود و برای شان 
شهرتی چشم گیر بیاورد. آن دو قصد داشتند تجربیات 
برای  و  کنند  توأم  ادبی  با خالقیت  را  پزشک  یک 
خود جایگاهی ممتاز در ادبیات عرب به دست آورند. 
اما به مرور زمان، راه این دو ادیب از هم جدا شد. 
یوسف ادریس توانست آثار متعدد ادبی بنویسد که 
مورد توجه و ستایش منتقدان قرار گیرد و همچنین 
جایگاه  این سان  و  کند  پیدا  پرشماری  خواننده گان 
نویسنده ای شاخص و طراز اول در  به عنوان  را  خود 
مصر و جهان عرب تثبیت کند. سرنوشت با مصطفا 
محمود به شیوه ای دیگر بازی کرد. کارهای ادبی وی 
توجه و تقدیر کارشناسان و منتقدان ادبی را جلب 
و  قوت  از  اندازه  آن  به  وی  نوشته های  گویا  نکرد. 
اصالت برخوردار نبود که وی را در عداد نویسنده گان 
ادبی بلند مرتبه قرار دهد و خواننده گان فراوان را به 
سوی او سوق دهد. با آن که مصطفا محمود قادر نشد 
اما  کند،  عرضه  درخشانی  کارنامه  ادبی  عرصه  در 
هیچ وقت از پا ننشست و کوشید راه  دیگری را برای 
دست یابی به شهرت و جایگاه اجتماعی پیدا کند. نام 
مصطفا محمد هنوز هم که چند دهه از فعالیت هایش 
گذشته، نامی شناخته شده است، اما نه به علت این که 
کارهای ادبی درخور توجهی از خود به جا گذاشته، 
بلکه به این جهت که کتاب ها و سخنرانی هایی در 
همچون  پدیده هایی  و  دین  و  علم  رابطه  خصوص 
الحاد و اعجاز علمی قرآن عرضه کرده است. ظاهراً 
محمود وقتی احساس کرد که بهره چندانی از ادبیت 
ندارد و نمی تواند در این حوزه چیز دندان گیری به 
خورد مخاطبان دهد، به دین روی آورد و با توجه به 
آگاهی ها و تجربیات پزشکی اش در باره مسایل دینی 
نظریه پردازی کرد. اکنون می توان مصطفا محمود را 
در کنار نام هایی چون شعراوی و حوینی و ابن باز 

یک شبه  را  صد ساله  راه  تا  باشید  داشته  را  دینی 
بپیمایید و اگر قدری زرنگی به خرج دهید، به آسانی 
به شهرت نیک و ثروت قابل توجه می رسید. کسانی 
در جامعه ما تبلیغ دین می کنند و نیز به سواالت 
در  سالی  سه  دو  که  می دهند  پاسخ  مردم  دینی 
گرفته اند  یاد  عربی  زبان  آموزشی  نهادهای  از  یکی 
از شاخص ترین  یکی  که حاال  و همین سبب شده 
میان  در  و  شوند  شهر  دینی  مبلغان  و  واعظان 
متدینان از احترام ویژه برخوردار باشند. حتا در حال 
حاضر که فعالیت های یوتیوبرها در کشور رواج پیدا 
تلویزیونی  برنامه های کم مخاطب  کرده، مجری های 
نیز وارد ماجرا شده اند و با تولید محتواهای کم مایه 
بدتر  از آن  با رویکرد دینی کسب درآمد می کنند. 
این است که یکی از مدعیان فیلسوف بودن و یک 
بودن که تخصص های شان هیچ  روان شناس  مدعی 
ربطی به مسایل دینی ندارد، نیز نمی خواهند از قافله 
عقب بمانند و پرهیجان تر از دیگران، به تبلیغ دین 
می پردازند یا حتا می کوشند درباره دین نظر محققانه 
دهند. با مشاهده این قبیل رویدادها، می توان گفت 
در  ثروت  و  به شهرت  رسیدن  برای  راه  آسان ترین 
جامعه افغانستان، تظاهر به دین داری و اغفال عوام 

زیر نام و شعار دین است. 
افغانستان،  در  مزمن  آشفته گی  و  فراگیر  بی نظمی 
از  و  داده  قرار  تأثیر  را تحت  زنده گی  همه ساحات 
جمله به تبلیغات دینی آسیب های جدی وارد کرده 
یا  از سوی مالها  به محتواهایی که  اگر  است. شما 
سایر مبلغان دینی در انترنت یا در بیرون از آن عرضه 
می شود توجه کنید، درمی یابید که این محتواها از 
و  توجه  ارزش  اصاًل  و  است  برخوردار  نازل  کیفیت 
و سواد  فهم  ولی چون سطح  ندارد؛  را  وقت  ضیاع 
در کشور پایین است و نیز محتوایی که این مبلغان 
عرضه می کنند ساده و عام فهم است، می بینیم این 

محتواها برای برخی افراد جذابیت دارد. 
هر  از  بیش  کم سواد،  دینی  مبلغان  که  آن جایی  از 
چیز دیگری به توده مردم تکیه دارند و جایگاه خود 
وسیله ای  هر  به  می دانند،  آن ها  حمایت  مدیون  را 
متوسل می شوند تا نظر عوام را جلب کنند و رضایت 
موجب  امر  این  سازند.  فراهم  را  آنان  خرسندی  و 

فواد میرزایی 

جامعه دینی همانند انواع دیگر جامعه ها احتمال دارد با آفات و بیماری های گوناگون مبتال شود. یکی از این آفات این است که تصدی امور دینی به دست افراد 
کم سواد و فاقد ظرفیت بیفتد که توان انتقال پیام انسانی دین را به مردم نداشته باشند. دین داری ای که از طریق افراد ناآگاه و کم سواد در جامعه گسترش 
می یابد، طبعاً رنگ و لعاب همان افراد را با خود خواهد داشت و با انحطاط و ابتذال همراه خواهد بود و بدین سان عالوه بر این که ضررهایی را بر جامعه تحمیل 

می کند، چهره دین را نیز خدشه دار و تاریک جلوه گر می سازد و زمینه را برای قضاوت منفی مردم نسبت به آموزه های دین مساعد می کند.
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وان  بازار مدارس دینی در پر
گرم تر شده است

بسته  ماندن دروازه مکاتب متوسطه و لیسه  دخترانه، بازار 
را گرم  تر ساخته  پروان  در والیت  دینی خصوصی  مدارس 
با  این والیت  از مسووالن مدارس دینی در  است. شماری 
ابراز خرسندی از افزایش دانش آموزان، خاطرنشان می سازند 
که در آستانه فرارسیدن بهار، تعداد دانش آموزان دختر در 
بهار گذشته  به  پنج درصد نسبت  تا  بین سه  این مدارس 
بیشتر شده است. باشنده گان پروان بسته ماندن دروازه های 
مکاتب دخترانه، تفسیر سخت گیرانه طالبان از دین و ترغیب 
امامان  از سوی  اسالمی  آموزش های  به  تشویق دختران  و 
مدارس  به  دختران  آوردن  روی  مهم  عوامل  از  را  مساجد 
دینی عنوان می کنند. شماری از خانواده هایی که دختران 
خود را به این مدارس می فرستند، توضیح می دهند که از 
روی ناگزیری و ترس از آینده تاریک دختران، به این گزینه 
در  پروان  در  خصوصی  دینی  مدارس  بازار  آورده اند.  روی 
حالی گرم شده که بربنیاد یافته های روزنامه ۸صبح، بیشتر 
این مدارس، از گذشته ها تاکنون ثبت وزارت معارف کشور 

نیستند.
عایشه )نام مستعار( یکی از مسووالن مدارس دینی خصوصی 
در والیت پروان است. مدرسه او، از چهار سال به این  سو در 
در صحبت  عایشه  دارد.  فعالیت  از شهر چاریکار  گوشه ای 
با روزنامه ۸صبح می گوید که پس از مسدود شدن مکاتب 
دانش آموزان  دختران، شمار  روی  به  از صنف ششم  باالتر 
مدارس دینی در بخش های مختلف کشور به ویژه در پروان 
افزایش یافته است. به گفته او، تا پیش از روی کارآمدن رژیم 
طالبان شمار شاگردان دختر در مدرسه او حدود ۱۰۰ تن 
بود، اما در حال حاضر این رقم به 5۰۰ تن افزایش یافته 

است.
عایشه می افزاید: »از زمان تسلط طالبان به این  سو، میزان 
است.  شده  بیشتر  مدارس   به  دختر  شاگردان  عالقه مندی 
شاید دلیلش بسته ماندن مکاتب باشد. مثاًل در گذشته تعداد 
شاگردان ما اگر ۱۰۰ تن بود، حاال به ۳5۰ تا 5۰۰ تن رسیده 
است.« به گفته او، در یک سال گذشته ده ها مدرسه دینی 
مناطق مختلف  از سوی ساکنان محل در  خصوصی دیگر 
والیت پروان ایجاد شده اند. این مسوول مدرسه دینی عالوه 
می کند: »زمانی که متوجه شدم بیشتر دختران به مدارس 
دینی مراجعه می کنند، من دو مدرسه دینی دیگر در کابل 
نیز ایجاد کردم و در آن صدها دختر در حال حاضر مصروف 

آموزش هستند.«
اما  پروان  محلی  باشنده گان  به ویژه  خانواده ها  از  شماری 
بسته ماندن دروازه های مکاتب دخترانه، تفسیر سخت گیرانه 
طالبان از دین و ترغیب و تشویق دختران به آموزش های 
اسالمی از سوی امامان مساجد به دستور طالبان را از عوامل 

مهم رجوع دختران به مدارس دینی عنوان می کنند. 
باشنده گان شهر چاریکار، مرکز والیت  از  یکی  منیراحمد، 
پروان است که سه دختر ۱4 تا ۱۸ ساله اش را به مدرسه های 
دینی خصوصی می فرستد. او می گوید: »دخترانم هر کدام از 
صنف هشت مکاتب به باالتر است، اما از روی مجبوریت که 
نمانند، شامل مدارس دینی کرده ام ؛ چون  از آموزش پس 
خوانده اند  درس  مکاتب  در  که  همان قدری  داشتم  هراس 
را هم فراموش کنند. اگر نه با توجه به تجارب گذشته از 
دینی  مدارس  به  عالقه ای  چندان  افراطی گرایی،  آموزش 
نداشتیم.« این باشنده پروان می افزاید: »من دکان دار هستم 
و شاید هزینه مدارس دخترانم را پرداخت کنم، اما در شرایط 
ندارند،  را  حاضر مردم توان سیر کردن شکم فرزندان شان 
باز چگونه می توانند دختران شان را به مدارس دینی شامل 

هرات در غرب کشور یکی از والیت هایی 
است که سرمای کم پیشینه ای را پشت سر 
گذاشته است. شهر هرات در بیست سال 
گذشته چنین سرمای شدیدی را تجربه 
نکرده بود. شدت سرما و یخ بندان در کنار 
به  نیز  مالی  هنگفت  زیان  جانی،  تلفات 
است.   کرده  وارد  والیت  این  باشنده گان 
گل خانه داران هرات یکی از اصنافی است 
به علت سرمای کم سابقه  دارند  ادعا  که 
بیشتر از دیگران متضرر شده اند. مالکان 
گل خانه ها می گویند که شدت سرما در 
را  آنان  گل های  بیشتر  گذشته  ماه  سه 
توقع داشتند  است. هرچند  برده  بین  از 
این زیان مالی را در فصل فروش گل ها 
می سازند  خاطرنشان  اما  کنند،  جبران 
خرید  به  شهروندان  کم عالقه گی  که 
بیشتر  است.  ساخته  ناامید  را  آنان  گل 
گل خانه داران همزمان با فرا رسیدن فصل 
گل  فروش  بازار  شدن  کم رنگ  از  بهار، 
شکایت دارند. به گفته آنان، سرمای بیش 
از حد و کاهش قدرت خرید شهروندان، 

رونق بازار آنان را زدوده اند.

عبدالحی که از دو سال به این  سو مصروف 
گل خانه داری است، در صحبت با روزنامه 
گل های  بیشتر  که  می گوید  ۸صبح 
کم یاب او به علت سردی هوا و یخ بندان 
از بین رفته است. این باشنده هرات که 
مالک پنج گل خانه بزرگ و متوسط است، 
می افزاید: »هر نوع گل در گل خانه وجود 
داشت. ما توانستیم اکثریت گل ها را در 
گل خانه پرورش بدهیم، اما خنکی  امسال 
گل خانه  هر  از  برد.  بین  از  را  آن  تمام 
نزدیک به 6۰ تا 65 درصد گل ها از بین 

رفته است.« 
عبدالحی که برای مدتی در ایران زنده گی 
کرده، عالوه می کند که در سال ۱۳99 
خورشیدی تنها یک گل خانه ایجاد کرده 
بود، اما به مرور زمان گل هایش را انکشاف 
در  گل خانه  پنج  مالک  اکنون  و  داده 
گل خانه های  در  هرات  می باشد.  والیت 
او انواع مختلف گل  ها پرورش یافته و با 
هزار  یک  تا  بین 5۰۰  متفاوت  نرخ های 
۳۰۰ افغانی به فروش گذاشته شده است. 
بی توجهی  و  گل خانه داران  اتحادیه  نبود 
شکایت های  از  دیگر،  نهادهای  و  دولت 
می کند:  عالوه  او  است.  گل خانه دار  این 
»گل های زیادی در گل خانه است؛ یعنی 
ما از 5۰۰ تا یک هزار و ۳۰۰ افغانی گل 

کنند.«
نصرت  خان، یکی دیگر از ساکنان والیت پروان، می گوید: »از 
زمانی که طالبان حاکم شده اند، حتا بیشتر امامان مساجد 
برای مردم فراخوان شامل ساختن فرزندان شان به مدارس 
به مکاتب طوری  نسبت  این گروه  دید  را می دهند.  دینی 
است که فکر می کنند هر فردی که در مکاتب درس خوانده، 

از شریعت اسالمی خارج شده است.«
که  خصوصی  مدرسه  های  از  یکی  شاگرد  حال،  همین  در 
پیش  از تسلط طالبان بر کشور دانش آموز صنف دهم مکتب 
بود، می گوید که با تداوم حاکمیت گروه طالبان امیدی به 
رفتن دوباره به مکتب برایش باقی نمانده و به همین دلیل 
به مدرسه دینی مراجعه کرده است. آمنه که حدود ۱6 سال 
سن دارد، به روزنامه ۸صبح می گوید: »من فکر نمی کنم که 
طالبان دیگر اجازه مکتب رفتن دختران باالتر از صنف ششم 
را بدهند؛ چون در حالی که چند روز به آغاز بهار مانده، اما 

طالبان در مورد مکتب ها چیزی نگفته اند.«
از سویی هم، بازار مدارس دینی خصوصی در پروان در حالی 
گرم شده که بربنیاد یافته های روزنامه ۸صبح، بیشتر این 
مدارس از گذشته ها تاکنون ثبت وزارت معارف نیستند. یک 
منبع در ریاست معارف والیت پروان که از ذکر نامش در 
روزنامه ۸صبح می گوید:  به  این گزارش خوداری می شود، 
راجستر  و  ثبت  بدون  »در حال حاضر ده ها مدرسه دینی 
در پروان فعالیت دارند. هر کسی دلش خواست، در خانه اش 
یک مدرسه دینی ایجاد می کند. برخی مدارس پسرانه بدون 
راجستر در حکومت قبلی در پروان فعالیت داشتند که زور 
را  فعالیت شان  تا  نمی رسید  آن ها  به  هم  معارف  ریاست 
متوقف کند، در حالی که می دانست آن مدارس افراط  گرایی 
را ترویج می کنند. امروز بیشتر طالبان بومی پروان حاصل 

همان مدارس دینی هستند.«
گفتنی است که طالبان با تسلط دوباره بر کشور، همانند دوره 
نخست حاکمیت  خود، دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه  را 
به روی دختران بسته اند. با وجود تعهدات مکرر مقام های این 
گروه برای بازگشایی مکاتب، یک ونیم سال است که دختران 
از فراگیری آموزش محروم نگه  داشته شده اند. طالبان در 
جریان حکمرانی دوره قبلی بین سال های ۱996 تا ۲۰۰۱ 
میالدی نیز به دختران اجازه نمی دادند که باالتر از صنف 

ششم درس بخوانند.
کوتاه مدت  طالبان  تصمیم  این  که  می رفت  انتظار  هرچند 
باشد؛ زیرا حدود یک ونیم سال پیش وزارت معارف طالبان 
طبق  دختران  آموزش  برای  امن  فضای  »ایجاد  مورد  در 
شریعت اسالمی« سخن گفته بود، اما در اواخر سال ۲۰۲۲ 
دختران  ناامیدی  دختران،  تحصیل  تعلیق  فرمان  میالدی 
افغانستان را بیشتر ساخت. بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها 
به  روی دختران، واکنش های ملی و بین المللی را همواره در 
قبال داشته است، اما هیچ یک از این واکنش ها تاکنون نتیجه 

مثبت در پی نداشته  است.
مبنی  بر  طالبان  خاموشی  از  حالی  در  دختر  دانش آموزان 
نگرانی  ابراز  دخترانه  لیسه   و  متوسطه  مکاتب  بازگشایی 
حضوری  دروس  حوت،   ۱5 دوشنبه،  روز  که  می کنند 
دانشگاه ها در والیت های سردسیر بدون حضور دانشجویان 
تعطیالت  پایان  با  می رفت  انتظار  است.  شده  آغاز  دختر 
باز شود،  نیز  دختران  به  روی  دانشگاه ها  دروازه  زمستانی، 
اما طالبان در این مورد معلومات نداده اند. در اعالمیه وزارت 
درس های  آغاز  از  تنها  طالبان  اداره  زیر  عالی  تحصیالت 

دانشگاهی به  روی »طبقه ذکور« تذکر رفته است. 

اساسی  مشکل  اما  داریم،  فروش  برای 
این است که ما تا هنوز اتحادیه نداریم و 
گاهی که مشکالت پیش می شود، بسیار 

به سختی حل می کنیم.« 
سلیم، یکی دیگر از گل خانه داران در شهر 
هرات، می گوید که سرمای زمستان همه 
گل خانه داران این والیت را متضرر ساخته 
شدن  کم رنگ   که  می افزاید  او  است. 
بازار فروش گل در هرات نیز او را ناامید 
ساخته است. سلیم از چهار سال به این  
سو مشغول این پیشه است. او در فصل 
فروش  »با  می کند:  عالوه  گل ها  فروش 
حداقل  می توانستیم  باقی مانده  گل های 
با  اما  بدهیم،  کاهش  را  وارده  خسارات 
وجودی که فصل برداشت گل است، اما 
خود  از  گل  خرید  برای  عالقه ای  مردم 

نشان نمی دهند.«
که  می سازند  خاطرنشان  گل فروشان 
مشکالت اقتصادی و نبود آرامش فکری 
است.  گل  خرید  کاهش  علت هایی  از 
و  پرورش گل  آنان توضیح می دهند که 
نهال شانی نیاز اول انسان ها نیست، بلکه 
در شرایط موجود تأمین مخارج خانواده 

برای شهروندان اهمیت بیشتری دارد.

بازار  سردی  از  حالی  در  گل خانه داران 
فقر  که  دارند  شکایت  گل ها  فروش 
روز  هر  را  شهروندان  گلوی  روزافزون 
ارزیابی  می فشارد.  دیروز  از  بیشتر 
که  می دهد  نشان  بین المللی  نهادهای 
حدود سه - چهارم نفوس افغانستان در 
به  معاش  امرار  برای  میالدی  روان  سال 
کمک های بشردوستانه نیاز دارند. خروج 
سرمایه داران و از بین رفتن هزاران شغل  
دیگر  عامل  جمهوری،  نظام  سقوط  با 

افزایش فقر است.
روان  سال  در  افغانستان  دیگر،  از سوی 
خورشیدی زمستان دشواری را پشت سر 
دما،  از حد  بیش  است. سردی  گذاشته 
خانواده های بی بضاعت را بیشتر زمین گیر 
زمستان  در  هرات  شهر  است.  کرده 
امسال در مقایسه با سایر والیت ها، گواه 
سرما  دلیل  به  انسانی  تلفات  بیشترین 
گردآوری  آمارهای  بر اساس  است.  بوده 
در  هرات  در  تن   ۱۰۰ دست کم  شده، 
دلیل سردی  به  ماه گذشته  جریان سه 
بیشتر  باخته اند.  جان  هوا  حد  از  بیش 
این جان باخته گان را افراد معتاد به مواد 
سرپناه  بدون  که  می دهند  شکل  مخدر 
باز روز و شب خود را سپری  در فضای 

می کردند.

8صبح، پروان

شماری از خانواده ها به ویژه 
باشنده گان محلی پروان اما 

بسته ماندن دروازه های 
مکاتب دخترانه، تفسیر 

سخت گیرانه طالبان از دین و 
ترغیب و تشویق دختران به 
آموزش های اسالمی از سوی 

امامان مساجد به دستور 
طالبان را از عوامل مهم رجوع 

دختران به مدارس دینی 
عنوان می کنند. 

گل خانه داران هرات 
خسارت دیده اند

منع آموزش دختران؛
سرما و کاهش قدرت خرید؛

8صبح، هرات

نبود اتحادیه گل خانه داران و بی توجهی دولت و نهادهای 
دیگر، از شکایت های این گل خانه دار است.
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در ماه های جوالی و آگست ۲۰۲۱، زمانی که ولسوالی ها 
می شد،  داده  تسلیم  طالبان  به  یکی پی دیگر  والیات  و 
سرنوشت چندصدهزار نظامی و وابسته گان شان نگرانی 
معاش  به  که  را  بسیاری  خانواده های  بود.  بزرگی شده 
ترِس  یک سو  از  بودند،  وابسته  سرباز  جوانان  ناچیز 
گرسنه گی و از سوی دیگر احتمال برخورد انتقام جویانه 
تبلیغاتی  ویدیوهای  وقتی  بعد،  می داد.  عذاب  طالبان 
طالبان نشر شد و در آن ها دسته دسته نظامیان را درحال 
می داد،  نشان  خانه های شان  به  برگشتن  و  خداحافظی 
اعدام صحرایی گروهی  و  زندانی  فوری،  انتقام  از  ترس 
و  سرباز  آن همه  برای  آینده  اما  رفت،  بین  از  سربازان 
باقی  دیگر  اقشار  از  از خیلی  تاریک تر  خانواده های شان 
ماند. این واقعیت را جز خود آنان دیگران به آسانی در 
نمی یافتند. اکثر مردم دالیلی برای امیدواری نسبی به 
ترحم احتمالی طالبان داشتند. حتی سیاست مداران و 
مدیران ارشد دولتی با اتکا به روابط و امکانات مالی ای 
که در اختیار داشتند، احساس می کردند که اگر سکوت 
کنند و مزاحم طالبان نشوند، شاید به خاطر سیاست و 
روزهای  تا  اما سربازان  نشوند؛  ماموریت گذشته کشته 
و دالیل  بودند  ایستاده  طالبان  علیه  آخر دست به ماشه 
ملموس و حساب شدنی خصومت با جنگ جویان طالب 
به  توجه  با  هرکس  خانه،  به  برگشت  با  آنان  داشتند. 

آن گزارش مدتی در رسانه ها دست به دست شد، ولی در 
اثری به جا نگذاشت.  رفتار طالبان و مصونیت سربازان 
چرا که سربازان همان طوری که در ۲۰ سال جنگ با 
طالبان، مرگ و رنج شان حساسیت زیاد بر نمی انگیخت، 
بعد از سقوط نیز در حاشیه ماندند. سربازان تا زمانی که 
به دستگاه دولتی وصل باشند، صاحب هویت جمعی اند 
و می توانند چون یک گروه اجتماعی عمل کنند، ولی 
بین  از  نظام  زنجیره  و  می پاشد  فرو  دولت  که  زمانی 
می شوند  بدل  افراد  آسیب پذیرترین  به  آنان  می رود، 
و با همدیگر روابط و مشترکات چندان ندارند تا چتر 
کنار هم  منافع مشترک،  برای  و  ایجاد کنند  حمایتی 
ایستاده، البی کنند و دشمنان مشترک شان را به چالش 
سربازان  با  نیز  نظامی  رهبران  و  فرماندهان  بکشند. 
رابطه سازمانی و پایدار ندارند تا در نبود دولت بتوانند 
چتر حمایتی ایجاد کنند. سربازان در واقع قربانیانیان 
نشانی دار، تنها و بی دفاعی شدند که هر فرمانده محلی 
و هر زورمند تفنگ به دست طالب می توانست با  بهانه یا 

بی بهانه آنان را زندانی، شکنجه و سربه نیست کند.
شکنجه و کشتار سربازان بی وقفه جریان داشته است 
نشر  به  آنان  قتل  یا  از دستگیری  روز خبرهایی  هر  و 
می رسد. به طور نمونه در ۲7 میزان امسال، گزارشی در 
۸صبح نشر شد که نشان می داد در جریان دو ماه )از 
این  وقایع  روزشمار  در  اسد ۱4۰۱(  تا ۲4  میزان   ۲4
روزنامه، قتل ۲۰ فرد نظامی حکومت پیشین ثبت شده 
از  را  اطالع رسانی  حق  طالبان  این که  به  توجه  با  بود. 
مردم گرفته و در نتنیجه دسترسی به خبرهای حوادث 
بسیار کاهش یافته است، لذا گزارش هایی از این دست 
انعکاس  را  فاجعه  از  گوشه ای  صرفاً  و  نمی باشد  کامل 
می دهد. در میان قربانیان شامل آن گزارش، نام افرادی 
نسبتاً صاحب نام و منصب دار نیز دیده می شد، از جمله 
و  ننگرهار  در  پیشین  محلی  پولیس  فرمانده  شکراهلل، 
قاری قدیر، آمر امنیت پیشین ولسوالی خلم که هردو در 
ماه اسد سال جاری کشته شدند. نام خان محمد، دگروال 
پیشین امنیت ملی نیز در آن گزارش ثبت است که او را 

با شکنجه کشته بودند.
زمان  از  سابق  نظامیان  قتل  و  شکنجه  روند  آن که  با 
برگشت طالبان به امارت متوقف نشده، ولی در روزهای 
اخیر تعداد این خبرها به صورت نگران کننده ای افزایش 
یافته است. با نگاه به گزارش های چند روز گذشته، دیده 
می شود که هر روز خبرهایی از بازداشت و قتل نظامیان 
سابق نشر می شود. روز شنبه هفته جاری )۲۰ حوت( 

قریه ها  به  کسانی  برگزید.  را  راهی  امکاناتش  و  سوابق 
رفته و در پوشش حمایت های محلی و خانواده گی پناه 
گرفتند، کسانی دل به دریا زده منتظر اتفاقات نشستند 
و عده ای فوراً اقدام به ترک وطن کردند. طبق گزارشی 
ایران مقصد اصلی  که ماه گذشته در ۸صبح نشر شد، 
این نظامیان بوده است و براساس آمار غیررسمی بیش 
از ۱۰۰ هزار تن از آنان به کشور همسایه غربی ما پناه 
برده اند؛ اما همه امکانات ترک کشور را نداشتند و یا پیش 
از  بعد  نیز  تعدادی  قربانی شدند.  کنند،  اقدام  آن که  از 
مدتی به دلیل نداشتن اسناد، بیکاری یا برای رسیده گی 

مسایل خانواده گی دوباره به افغانستان بر می گردند.
بسیار وقت گرفت تا رسانه ها و سیاست مداران متوجه 
فاجعه ای شوند که نظامیان پیشین گرفتار شده بودند. 
گزارش  نیویارک تایمز  روزنامه   ،۲۰۲۲ جوالی  ماه  در 
ماه  شش  در  می داد  نشان  که  کرد  نشر  تحقیقی ای 
نیروهای  نخست حاکمیت طالبان، کشتار کارمندان و 
انجام یافته بود. آن  امنیتی پیشین به صورت فاجعه بار 
کشور  سراسر  در  را  کشتار  پراکنده گی  نقشه  روزنامه 
نیز تهیه کرده و نشان داده بود که حذف کارمندان و 
نظامیان سابق در گوشه های مختلف کشور و نظام مند 
در  نشر شده  ارقام  که  است  روشن  بود.  شده  اجرا 
نیویارک تایمز کامل نبود و در شرایط اختناقی حاکمیت 
طالبانی، خیلی از افراد ثبت ناشده و در گمنامی قربانی 

شده بودند.

طالبان کشتار نظامیان پیشین را سرعت بخشیده اند

بلند  دیوارهای  پشت  در  بودن  محبوس  تنها  زندان 
از  اختیاری  آدمی  وقتی  جبر.  یعنی  زندان  نیست؛ 
خودش ندارد،  محبوس است. فرقی ندارد این دیوارها 
تا چه حدی کوتاه یا بلند باشند. آزادی تنها در بند 
نبودن نیست. وقتی آدمی نمی تواند به میل خودش 
را  ماه  بود. ۱۰  نخواهد  و  نیست  آزاد  کند،  زنده گی 
آن سوی دیوارها گذراندم؛ دیوارهایی که هر روز در 
چشم هایم بیدار بیدار قد می کشیدند. زندان بود و من 
زندانی؛ جبر زنجیر و دست وپای من. دست وپا بسته، 
گلو بسته، دهان بسته، چشم ها اما باز. چشم داشتم 
بند خالص می شوم. چشم  از  از دیوارها  با عبور  که 

داشتم اما رویا بود.
آدمی شب های هراس و کابوس را با قصه و رویا سر 
می کند؛ قصه و رویای خوش. آن جا تنها من زندانی 
روز  می کردم  گمان  بودم.  حبس  در  من  تنها  بودم. 
از  می شود  گم  زندان  خاطر  و  یاد  برسد،  که  آزادی 
چشم هایم، از یادهایم؛ اما درست روز آزادی از زندان 
کوچکی به زندان بزرگ تری منتقل شدم. آن سوی 
دیوارها زندان بود و این سوی دیوارها هم زندان است. 
آن جا من بودم و سه  ـ چهار زجر کشیده دیگر، این جا 
زندانی های  دیگر؛  زندانی  میلیون  میان ۳۰  منم  اما 
در بند جبر! این روزها که دیوارها طاقتم را می برند، 
حق  دارم که پشت سر بگذارم . صبح، چاشت، عصر، 

در  زنان  داشتند،  کار  حق  زنان  می رفتند،  دانشگاه 
صورت شان  نبود  نیازی  و  می شدند  ظاهر  رسانه ها 
را بپوشانند. مراکز آموزشی باز بود، کتاب خانه ها باز 
بود، زن حق داشت کار کند، تحصیل کند، راه برود، 
نفس بکشد. اکنون بعد از یک  سال می بینم جامعه 
کور شده است. در این جامعه دیگر زن نقشی ندارد. 
از خودم می پرسم یک انسان با کدام حق، به خودش 
حق می دهد که حقوق حیاتی و اساسی انسان دیگری 
را سلب کند؟ می گریزم از جواب دادن و از فکر کردن 
و کاری نتوانستن. می گریزم از زندانی به این بزرگی! 

اما مگر می شود؟!
در مرکز شهر هرات،  در فاصله میان مستوفیت و چوک 
سینما و بعد چوک گل ها و بعد چوک شهرنو،  از همه 
اقشار جامعه عابر است و شاهد . قدم به قدم کودکی را 
می بینی که به دست وپای آدم می چسبد. باید خیلی 
نگاهش  کنی.  نگاهش  بتوانی  که  باشی  داشته  توان 
که بکنی، از آدم بودن خودت و همه آن هایی که در 
می شوی.  منزجر  دارند،  نقش   کودک  آن  سرنوشت 
چطور چشمی می تواند پاهای برهنه  آن کودکان را 
در سرمای منفی ۲5 درجه هرات ببیند و نبارد؟ به 
دستان کوچکش نگاه می کنم که خالی بودنش را به 
چشمم می کشد و لب های کبود و ترک بسته اش هنوز 
لبخند زدن را به یاد دارد. در هر قدمی که برداری، 
با یکی از این کودکان سر می خوری و تمامی ندارند. 

سلول  و  می شود  بیشتر  درد  بروی،   پیشتر  هر چه 

تنگ تر و نفس گیرتر و هم بندی ها بیشتر. کنار دیوار 
شفاخانه  حوزه ای هرات، محل اقامت گروهی معتادان 
است؛ شب  و روز  در سرما و گرما. روی تکه  ای کارتن 
شالی،  برهنه.  زمین  روی  عده ای  کشیده اند؛  دراز 
پتویی، کمپلی روی خود انداخته اند و می توانم لرزش 
کبودشان  و  تکیده  پوست  زیر  را  استخوان های شان 
ببینم. شعری از شاملو به ذهنم می خزد: »ای کاش 

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی در کار، در کار می بود«. 
جرمی،  چه  به  که  بدهم  جواب  خودم  به  نمی توانم 
سهم مان از زنده گی این است.  زنی خودش را الی 
چادر برقع پیچانده است و نوزادی را الی قنداق. سرما 
انجماد  به  خونم  و  می زند  سیلی  صورتم  به  سخت 
می رسد. کاغذی در دست دارد و از میان کلماتی که 
تنها می توانم  نیامده، گم می شود.  بیرون  از دهانش 

بشنوم »به راه خدا«، باز ذهنم دنبال تحلیل است. 
بعدها  تحصیل،  برای  فرصتی می داشت  زن  این  اگر 
کاری می داشت و درآمدی و حاال مجبور نبود آواره  
زنده گی خودش باشد؛ یعنی سرنوشت هزاران دختری 
این  دارند،  دانشگاه ها  و  مکاتب  دروزاه   به  چشم  که 
یک  سال  بگیرم،  مقیاس  می خواهم  بود؟!  خواهد 
زندان سخت تر بود یا دیدن این اوضاع؟! درد جمعی 
و اجتماعی را آدمی به تنهایی تحمل نمی تواند و با 
هیچ قصه و رویایی هم تلخی و شدت کم نمی شود. 
این آزادی نیست. نه من آزادم و نه هم وطنانم و نه 

سرزمینم. این جا زندان است، به مقیاس بزرگ تر.

شب هر ساعت نفسم می گیرد و کوچه های هرات مرا 
می خوانند. آیا من در کشوری به مثابه زندان بزرگ، 
آزادم؟ راه می روم و نگاه می کنم. به جبران روزهای 
رفته از عمرم در حصار دیوارهای زندان و در سلول 
چند قدمی، قدم می زنم، از آن سوی شهر تا این سوی. 
نگاه می کنم به همه جا، به همه کس، به رهگذران، به 
خانه ها، به دکان ها، قدم می زنم. از آن سوی شهر تا 
این سوی خیابان. نگاه می کنم به همه جا، به همه کس، 
به رهگذران، به  خانه ها، به دکان ها، به قفل و زنجیر 

دروازه  مکاتب. 
می خواهم بشمارم قدمت این قفل و زنجیر را، یادم 
نمی آید. در خاطرم نیست که از چند صد روز گذشته 
که  است  روزهایی  از  بیشتر  می دانم  فقط  است. 
دیوارهای  قدوقامت  بیشتر.   خیلی  بوده ام؛  محبوس 
چنگ  حافظه ام  و  می رود  فرو  چشمم  در  مکتب 
به روزهای گذشته. خیلی سابق، روزهایی  می اندازد 
که هنوز این شهر کبوتران سفیدش را می دید. هنوز 
قلب شهر با خنده می تپید. هنوز وطن جایی بود برای 
بود.  دیوارها  از  بلندتر  رویاها  قامت  هنوز  و  زنده گی 

هنوز  و هنوز... هنوز زنده گی جان داشت. 
به کجا نگاه کنم که درد نبینم؟! هر چند یک  سال 
پیش مثل حاال، نسل شال سپیدان در انتظار پوشاندن 
اما  می شد،  سپید  موی سرشان  سپیدی،  با  سیاهی 
باز بودن دانشگاه ها امیدی در دل ها نگه داشته بود. 
درس بود و ما نسل دانشجویی داشتیم. دختران به 

جسد انعام الحق، باشنده مرکز والیت کنر، در روستای 
»دم« اسعدآباد پیدا شد. منابع محلی گفته اند که آقای 
انعام الحق را با ضرب گلوله کشته و جسدش را به دریا 
وب سایت  در  که  دیگری  خبر  براساس  بودند.  انداخته 
روزنامه اطالعات روز نشر شده است، روز یک شنبه، ۲۱ 
»بلخ  را در ساحه  پیشین  نظامی  حوت، سید خداداد، 
باستان« از مربوطات ناحیه هشتم شهر مزارشریف، در 
خانه و پیش چشم اعضای خانواده اش تیرباران کرده اند. 
خانواده  از  سابق،  سربازان  اکثر  مثل  خداداد  سید 
کم درآمد و کارگر بوده است. او بعد از سقوط دولت، در 

معدن زغال سنگ دره صوف باال کار می کرده است.
خیل،  گل مت  حوت،   ۲۲ دوشنبه  آن،  از  بعد  یک روز 
مدیر اسبق امنیت ملی ولسوالی صبری والیت خوست، 
خبری  براساس  است.  شده  بازداشت  طالبان  سوی  از 
از  پس  خیل  گل مت  آقای  شده،  نشر  ۸صبح  در  که 
به تازه گی به کشور  برده و  پناه  ایران  به  سقوط دولت، 
ایران  پناه گرفته در  بود. چندی قبل، سربازان  برگشته 
که  بودند  گفته  و  کرده  نگرانی  اظهار  بی سرنوشتی  از 
اگر به کشور برگردند با شکنجه و قتل روبه رو می شوند. 
در همان روز )۲۲ حوت( ویس الدین، باشنده روستای 
بازداشت  از خانه اش  را طالبان  اندراب  دره  کاسه تراش 
کرده اند. در خبر آمده بود که ویس الدین در حکومت 

پیشین عضو قطعه خاص پولیس بوده است.
طالبان به خانواده های قربانیان، رسانه ها و نهادهای حقوق  
بشری هیچ گونه اطالعی از علت قتل نظامیان پیشین 
آنان بدون  امارت نمی دهند.  و دیگر شهروندان گرفتار 
توضیح به خانه ها وارد شده، افرادی را که نشانی کرده اند، 
به  را  آنان  یا  و  را ترک می گویند  تیرباران کرده آن جا 
در  را  جسدشان  بعد  روز  چند  برده  نامعلوم   جاهای 
رودخانه، کنار جاده یا شیله ای می اندازند. هیچ مرجعی 
برای دادخواهی وجود ندارد و وابسته گان قربانیان نیز 
بی آنکه به کدام نهاد داخلی یا بین المللی شکایت ببرند، 
با هراس به خانه بر  تن عزیزان شان را به  خاک سپرده 
می گردند و چشم به راه اتفاقات تازه می مانند. طالبان نام 
این سکوت را اطاعت، نظم و امنیت گذاشته اند. ظاهراً 
از این که در برابر ستم هایی که بر مردم اعمال می کنند، 
پیروزی  احساس  نمی گیرند،  پاسخ  فریادی  و  گلوله 
در  و  هموار  نسبتاً  را  زمین سیاست کشور  و  می کنند 
اختیار می بینند؛ اما این سکوت و همواری تا کی ادامه 
خواهد یافت؟ مردم تا چی زمان برای خوردن دردهای 

فردی و اجتماعی شان، تحمل خواهند داشت؟

صمد پاینده

آوید

روایت پس از آزادی؛ زندان تنها محبوس بودن نیست
آن جا من بودم و سه  ـ چهار زجر کشیده دیگر، این جا اما منم میان 30 میلیون زندانی دیگر؛ زندانی های در بند جبر! این روزها که دیوارها طاقتم را می برند، حق  دارم که پشت سر 

بگذارم . صبح، چاشت، عصر، شب هر ساعت نفسم می گیرد و کوچه های هرات مرا می خوانند. آیا من در کشوری به مثابه زندان بزرگ، آزادم؟ راه می روم و نگاه می کنم.
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خوان هفتم و آنگاه...
تداعی  خواننده  ذهن  در  را  شاهنامه  هیجان انگیز 
می کند؛ جهان پهلوان رستم را می بینیم که به جنگ 
دیو سپید می رود و هفت خوان را پشت سر می گذارد. 
ستیز او را می بینیم، نه تنها با آدم ها، بلکه با نیروهای 

جادویی، با اژدها که نمادی از شر و بدی است.
راه  که  نمادهایند  این  پایان  تا  آغاز  از  شعر  این  در 
پیر  »سپیده،  می گیرند.  قرار  هم  برابر  در  و  می زنند 
روشنی فروش دوره گرد« خود نماد پیچیده  ای است که 

با آی آی روشنی از کوچه های خاوران گذر می کند. 
همه چیز زیبا است، زنده گی دل پذیر و قشنگ است 
که ناگهان »انار سرخ ماه« از »چرخ گوشت سای ابرها« 
نماد پیچیده دیگری در شعر  با  می گذرد و خواننده 

روبه رو می شود. 
***

که نا گهان انار سرخ ماه
ز »چرخ گوشت سای« ابرها گذشت

ز تازیانه ی تگرگ
و در سقوط خوشه های واژه گان رویش گیاه و برگ

چراغ آرزوی بارور شدن
به چشم نخل های پیر تیرخورده تیره شد

***
تازیانه های تگرگ امید رویش و بارور شدن را در ذهن 
می سازد؛  خاموش  تیرخورده  پیر  درختان  و  گیاهان 
و  تا جوان  پیر  از  قربانی شده اند،  جامعه  همه  یعنی 

کودک.
بعد »چریک آفتاب« را می بینیم که به آوردگاه می آید 
آتشین  نیزه  هزاران  تگرگ«  و  تندر  »یاغیان  بر  و 
می افگند. آن ها را از پای در می آورد و راهی جز فرار 

برای شان نمی ماند.
آنگاه خورشید بار دیگر بر همه چیز چیره می شود. این 
است.  دوره گرد  روشنی فروش  پیر  پیروزی  خود  امر 
 پیروزی حقیقت است بر دروغ، پیروزی داد است بر 

بیداد، نقطه پایان یک مصیبت بزرگ اجتماعی است.

چریک آفتاب
- سپهبد ستبر سینه ی سپهر- 

که در کمین ستاده بود
به سوی یاغیان تندر و تگرگ

هزار عمود آتشین فگند

انار سرخ ماه یک ترکیب تصویری است که می توان 
آن را دو گونه تعبیر کرد. نخست این که ماه تشبهی 
است به انار سرخ که بحث چندانی ندارد؛ اما زمانی که 
این انار سرخ از چرخ گوشت سای ابرها می گذرد، همه 
چیز دگرگونه می شود. ترکیب تصویری انار سرخ ماه، 
بیشتر از این که ذهن خواننده را به سرخی انار بکشاند، 
او ماهتاب سرخی را در آسمان می بیند که خود یک 

حادثه هراس ناک است.
ماهتاب  از  را  خواننده  ذهن  خونین  و  سرخ  ماهتاب 
ماه  به  می رسد  و  می  کشاند  تقویمی  ماه  به  آسمان 
ثور با رویداد های خونینش. استبداد و تجاوز بیگانه بر 
همه جا سایه می اندازد. نخل های پیر تیر می خورند و 

چراغ رویش در چشم شان تاریک می شود.
از یک نقطه نظر این شعر مقابله نور و روشنایی است 
در برابر تاریکی، مقابله نیکی است در برابر بدی، مقابله 
برابر  در  است  صلح  مقابله  بیداد،  برابر  در  است  داد 

جنگ و در نهایت مقابله اهورا است در برابر اهرمن.
در این شعر حرکت انسان ها را نمی بینیم. انسان ها در 
نمادها استحاله یافته اند و با استحاله نمادها است که 

حرکت انسان ها و جامعه را در شعر می بینیم!
رو به رو  نمادها  با  هم  رستم،  خوان  هفت  داستان  در 

هستیم و هم با انسان ها.
رستم رخش را برای مبارزه و در هم کوبی دیو سپید 
زین زده است. شش خوان یا شش نبرد بزرگ را پشت 
سر می گذارد. این شش خوان دام ها و بندهایی اند که 

دیو سپید بر سر راه او چیده است.
رستم به خوان هفتم می رسد، به آن غار تاریک که 
فرمانگاه دیو سپید است. دیو سپید خالف نامش نماد 
تاریکی و بیداد است. دیو سپید تاریکی شب را دوست 
دارد. زنده گی و تالش او با تاریکی آغاز می شود. چون 
خورشید سر از افق بیرون می کند، او در غار مخوف 
او پاس داری  از  به خواب می رود و دیوان دیگر  خود 

می کنند. 
رستم باید به او برسد تا کاووس و لشکریانش را که در 
مازندران در بند دیوان افتاده اند، از بند آزادشان کند. 
کاووس و لشکریان او به وسیله دیو سپید جادو شده 
و همه گان نیروی بینایی خود را از دست داده اند. آنان 
به بینایی نخواهند رسید، مگر این که قطره های خون 

جگر دیو سپید در چشمان شان چکانده شود. 
دیو سپید بینایی را می گیرد و گرفتن بینایی همان 
ایجاد تاریکی است و تاریکی بیداد است. او بینایی را 
از مردم می گیرد؛ اما قطره های خون جگر او بینایی به 
بار می آورد. این قطره های خون جگر او باید در چشم 

آنانی که جادو شده اند، انداخته شود.
این نکته خیلی باریک است؛ یعنی نظام های استبدادی 
یا حاکمان مستبد و خودکامه تا بر اریکه اند، می خواهند 
بر چشم و گوش مردم ُمهر زنند، اما فروپاشی چنین 
و  بینایی  خود  مستبدانی  چنین  مرگ  و  نظام هایی 

به زیستی را برای مردم به بار می آورد. 
رستم در آن غار تاریک دیو سپید را از پای در می آورد. 
با  و  می آورد  بیرون  را  جگرش  می درد،  را  او  سینه 
بینا  را  جادو شده گان  چشم  او  جگر  خون  قطره های 

می سازد.
پیر روشنی فروش دوره گرد در بند پنجم شعر با چهره 
خندان و پیروزمند روی دستان کودکان که نماد آینده 
و زنده گی اند، دو خوشه نور می گذارد و کودکان هم 
روشنایی خود  یعنی  می دهند؛  او  به  خنده  دو سکه 

زنده گی است با لبخند و نیک بختی!
***

سپیده پیر روشنی فروش دوره گرد
ز کودکان کوچه های شهر شرق

دو سکه خنده می گرفت
به دست شان دو خوشه نور می نهاد

***
در افغانستان دو رویداد خونین به ماه ثور وابسته است؛ 
یکی همان کودتای 7 ثور ۱۳57 است که می شود آن 
را سرآغاز بدبختی های بزرگ کشور دانست؛ امری که 
زمینه تجاوز شوروی بر افغانستان را نیز فراهم ساخت. 
به  ثور ۱۳7۱  در ۸  مجاهدین  رسیدن  دیگر  رویداد 
کابل است که تا بودند، با هم جنگیدند. ثور در تاریخ 

افغانستان ماه خونینی است. 
این  برابر  در  تقویم«  برزخ  »از  کوتاه  شعر  در  واصف 
هر دو رویداد می ایستد و آن را نکوهش می کند که 
نیز  خونین  رویداد  دو  این  پیشوایان  تمام  نکوهش 
آتش فشان  شقاوت،  کتاب  دیباچه  را  ماه  این  است. 

برزخ تقویم و چتری فراز مسند نامرد خوانده است.
***

اردی بهشت ماه که می آید
هر قطره خون که در رگ گل هاست

یک رودبار دلهره و درد می شود
کاین ماه گوییا

تا واپسین صحیفه ی تاریخ
دیباچه ی کتاب شقاوت
آتش فشان برزخ تقویم 

و چتری فراز مسند نامرد می شود
)همان، ص ۲۳۱(

افغانستان هنوز ورق  این کتاب شقاوت در  بی تردید 
خون  تازه  فواره های  خوردن،  ورق  هر  با  و  می خورد 
است که قامت بلند می کند. دیباچه این کتاب خونین 
با  با شاخ های سرخ و سبز.  ثور است  شقاوت همین 
زمانی  چه  تا  خونین  کتاب  این  که  نمی دانیم  دریغ 

این گونه ورق می خورد و در هوا خون پخش می کند.

و  هفتم  »خوان  نام  زیر  دارد  شعری  باختری  واصف 
آنگاه...« وقتی این شعر را خواندم، به یاد هفت خوان 
رستم افتادم. به یاد آن نبردهای هیجان انگیز رستم با 

نیروهای اهریمنی و با دیو سپید در آن غار مخوف.

۱
سپیده پیر روشنی فروش دوره گرد

به دوش کوله بار نور
به ره نهاده بود گام

که با صدای آی آی روشنی
ز کوچه های شهر خاوران گذر کند

که ناگهان انار سرخ ماه
ز »چرخ گوشت سای« ابرها گذشت

ز تازیانه ی تگرگ
و در سقوط خوشه های واژه گان رویش گیاه و برگ

چراغ آرزوی بارور شدن
به چشم نخل های پیر تیرخورده تیره شد

۲
چریک آفتاب

سپهبد ستبر سینه ی سپهر
که در کمین ستاده بود

به سوی یاغیان تندر و تگرگ
هزار عمود آتشین فگند

۳
پس از گریز یاغیان تندر و تگرگ

که برترین چکاد
سالم گرم آفتاب را پذیره شد

جوانه  ای که از تگرگ و باد، تازیانه خورده بود
به شانه ی نسیم سر نهاد و گفت
خوشا خوشا که آفتاب چیره شد
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سپیده پیر روشنی فروش دوره گرد
به شهر شرق شادمانه پا گذاشت

5
سپیده پیر روشنی فروش دوره گرد

ز کودکان کوچه های شهر شرق
دو سکه خنده می گرفت

به دست شان دو خوشه نور می نهاد
)سفالینه اي  چند بر پیشخوان بلورین فردا، ص ۱54- 

)۱55

شعر »خوان هفتم و آنگاه...« یک شعر نمادین است 
که در سال های تجاوز شوروی در دهه 6۰ خورشیدی 
سروده شده است. شاعر در این شعر نیز اسطوره سازی 
روشنی فروش  »پیر  همان  شخصیت محوری  می کند. 
از  می خواهد  که  نور  کوله بار  با  است  دوره گرد« 

کوچه های شهر خاوران گذر کند. 
از  رشته  یک  ارایه  با  واصف  اسطوره سازی  این  در 
نمادهای طبیعی، می خواهد ما را با وضعیت ناگوار و 

خونینی که در جامعه حاکم شده است، آشنا سازد.
نام شعر نیز نمادین است. نام شعر یکی از داستان های 

پرتو نادری 

ورزش

را  در سال ۲۰۲6  جام جهانی  رقابت های  فیفا 
از ۸۰ به  ۱۰4 بازی با حضور 4۸ تیم افزایش 

داده است.
این تصمیم سه شنبه شب، ۱4 مارچ، در نشست 

شورای فیفا در رواندا تصویب شده است.
براساس این تصمیم، قرار است رقابت های جام 
جهانی ۲۰۲6 در امریکا، کانادا و مکسیکو در ۱۲ 

گروه چهار تیمی برگزار شود.
این  که  بود  گرفته  تصمیم  فیفا  این  از  پیش 
رقابت ها با حضور 4۸ تیم در ۱6 گروه سه تیمی 

برگزار شود.
از زمانی که جام جهانی مردان در سال ۱99۸ 
سی ودوتیمی شد، از هر گروه چهار تیمی، دو تیم 

برتر به مرحله حذفی راه یافته اند.
اما نظر به تصمیم جدید فیفا، قرار است 4۸ تیم 
در این رقابت ها حضور داشته باشند و هشت تیم 
حذفی  دور  در  برتر  تیم  دو  به  سوم  رتبه  برتر 

خواهند پیوست.
زمان برگزاری رقابت های جام جهانی ۲۰۲6 از 

سوی فیفا  ۱9 جوالی ۲۰۲6 اعالم شده است.

فیفا اعالم کرده که قرار است در جام باشگاه های 
جهان در سال ۲۰۲5، ۳۲ تیم در برابر هم رقابت  

کنند.
این نهاد سه شنبه شب، ۱4 مارچ، حضور این ۳۲ 
باشگاه را در جلسه شورای خود در رواندا تصویب 

کرده است.
این رقابت ها قرار است در هشت گروه چهار تیمی 
مرحله  به  گروه  هر  برتر  تیم  دو  و  برگزار شود 

حذفی راه خواهند یافت.
از مجموع ۳۲ تیم حاضر در این رقابت ها، ۱۲ 
تیم از کشورهای اروپایی از جمله برنده گان لیگ   
و   ۲۰۲۳  ،۲۰۲۲  ،۲۰۲۱ سال های  در  قهرمان 

۲۰۲4 خواهند بود.
تا کنون حضور چلسی و ریال مادرید به عنوان 
اروپا قطعی  قهرمان های دو دور لیگ  قهرمانان 

شده است.
هشت تیم باقی مانده از اروپا از طریق رده بندی 
فیفا و براساس عمل کرد هر تیم در رقابت های 

اروپایی در پنج سال گذشته محاسبه می شود.
این برنامه قرار است در سال ۲۰۲5 اجرا شود، 
گذشته  مثل  و۲۰۲4   ۲۰۲۳ سال های  در  اما 
هفت تیم در این رقابت ها حضور خواهند داشت 

و برای عنوان قهرمانی رقابت خواهند کرد.
رقابت های جام باشگاه های جهان از سال ۲۰۰۰ 

به این سو، همه ساله  برگزار می شود.

رقابت های جام جهانی 
۲۰۲۶ به ۱۰۴ بازی 

افزایش یافت

جام باشگاه های جهان در 
سال ۲۰۲۵ با حضور ۳۲ 

باشگاه برگزار می شود
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قوه قضایی ایران ۸۰ هزار متهم را عفو کرد؛ ۲۲ هزار تن به اعتراضات اخیر مرتبط اند
بربنیاد گزارش ها، قوه  قضایی ایران ۸۰ هزار متهم، از جمله شرکت کننده گان اعتراضات اخیر در این کشور را عفو کرده است. 

نیشن گزارش داده که عفو عمومی قوه قضایی ایران روز دوشنبه، ۱۳ مارچ، اعالم شده است. غالم  حسین اژه ای، رییس قوه 
قضایی ایران، گفته است که اکثر معترضان عفو شده در زندان نیستند و در انتظار محاکمه یا صدور حکم قرار دارند. گفته 

می شود که این عفو ۲۲ هزار معترضی را که بازداشت شده اند، نیز در  بر می گیرد.  
گفتنی است که هزاران شهروند ایران در سپتامبر ۲۰۲۲ پس از کشته شدن یک دختر جوان در بازداشت  نیروهای گشت  

ارشاد این کشور، به جاده ها ریختند.

8am.media

مارک زاکربرگ ۱۰ هزار کارمندش را از شرکت متا اخراج می کند

چهارشنبه سوری در ایران؛ 
۱۹ تن جان باخته و بیش از دو هزار تن دیگر زخمی شده اند

پاکستان رکورد مرگ و میر 
ناشی از تروریسم در جنوب 

آسیا را شکست

صلح  برای  امریکا  خارجه  وزارت  پیشین  نماینده 
شدن  بازداشت  صورت  در  که  است  گفته  افغانستان 

عمران خان، بحران در پاکستان عمیق تر خواهد شد.
امریکا  وزارت خارجه  پیشین  نماینده  زلمی خلیل زاد، 
برای صلح افغانستان، روز سه شنبه، ۱4 مارچ، در توییتی 
سیاسی،  سه گانه  بحران  با  پاکستان  که  است  نوشته 

اقتصادی و امنیتی مواجه است.
به باور وی، »هم دیگرزنی« رهبران این کشور از طریق 

زندان، اعدام و ترور، مسیری اشتباه است.
خان،  عمران  بازداشت  که  است  افزوده  خلیل زاد 
نخست وزیر عزل شده پاکستان، بحران در این کشور را 

عمیق تر خواهد کرد.
صلح  برای  امریکا  خارجه  وزارت  پیشین  نماینده 
برای  پاکستان  دولت  که  است  کرده  عالوه  افغانستان 
ملی  انتخابات  برای  را  تاریخی  فروپاشی،  از  جلوگیری 

در اوایل ماه جون سال روان میالدی باید تعیین کند .
از  او، هر حزبی که برنده شد، به نماینده گی  به گفته 

مردم کارهای الزم را انجام دهد.
عمران  که  می شود  بیان  حالی  در  خلیل زاد  گفته های 
نیروهای  که  است  گفته  تصویری  نوار  یک  در  خان 

امنیتی ویژه پاکستان قصد دارند او را بازداشت کنند.
او از هوادارانش خواسته است که به خیابان ها بیایند و 
ثابت کنند که تصمیم دولت بر سر کار پاکستان برای 

بازداشت او »نادرست« است.
این در حالی است که در ماه های اخیر وضعیت سیاسی 

و اقتصادی پاکستان وخیم شده است.

مارک زاکربرگ ۱۰ هزار کارمندش را از شرکت متا اخراج می کندمارک زاکربرگ، مدیر عامل شرکت متا که مالک فیسبوک، 
واتساپ و اینستاگرام هست، اعالم کرده که قرار است ۱۰ هزار کارمندش را از شرکت اخراج کند.

این خبر روز سه شنبه، ۱4 مارچ، از طریق وب سایت شرکت »متا« به نقل از زاکربرگ نشر شده است.
او افزود که بیشتر کاهش های جدید در دو ماه آینده اعالم می شود، اگرچه در برخی موارد این کاهش ها تا پایان سال ادامه خواهد 

داشت.
مارک تصریح کرده است: »من فکر می کنم ما باید خودمان را برای این احتمال آماده کنیم که این واقعیت جدید اقتصادی برای سالیان 

متمادی ادامه پیدا می کند.«
این خبر با واکنش مثبت سرمایه گذاران روبه رو شده و سهام متا 6 درصد افزایش یافته است.

این دومین اخراج  گسترده کارمندان شرکت در سال جاری است. در پاییز سال گذشته نیز متا ۱۱ هزار کارمندش را اخراج کرد.
گفتنی است که با کاهش های شغلی جدید، احتمال می رود هزینه های شرکت متا در سال جاری، که قبال بین 95 تا ۸9 میلیارد 

پیش بینی شده بود، تا بین ۸6 الی 9۲ میلیارد دالر برسد.

ساخت  سه جانبه  طرح  از  آسترالیا  و  بریتانیا  امریکا، 
چین،  تهدیدهای  با  مقابله  برای  هسته ای  زیردریایی های 

رونمایی کردند.
رویترز گزارش داده که جو بایدن، رییس جمهور امریکا، روز 
سه شنبه، ۱4 مارچ، در سن دیگوی این کشور میزبان ریشی  
نخست وزیر  آلبانیز،  آنتونی  و  بریتانیا  نخست وزیر  سوناک، 

آسترالیا، بود.
در این دیدار، جزییات طرح ساخت زیردریایی های هسته ای 
برای مقابله با تهدیدهای چین در اقیانوس های  هند و آرام  

اعالم شد.

از زخمی شدن ۲ هزار و 56۲  ایران  اورژانس  سازمان 
حوادث  پی  در  تن   ۱9 دست کم  باختن  جان  و  تن 

چهارشنبه سوری امسال در این کشور خبر داد.
خبرگزاری  به  ایران،  اورژانس  سازمان  رییس  میعادفر، 
تسنیم گفته است که این تعداد افراد از صبح روز سه شنبه، 
۱4 مارچ، تا حوالی ساعت ۱۱:۳۰ سه شنبه شب به وقت 

محلی در پی آتش بازی ها کشته و زخمی شده اند.
به گفته او، شهرهای تهران، آذربایجان شرقی و آذربایجان 

غربی بیشترین تعداد تلفات را داشته اند.
بدن  اعضای  تاکنون  آتش بازی ها  این  پی  در  همچنان 
۱6۲ تن قطع شده و 594 تن دیگر دچار سوخته گی 

شده اند.
میعادفر افزوده که ۱۱ تن از زخمیان این رویدادها نیز در 

بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها قرار دارند.
مقام های ایرانی اضافه کرده اند که احتمال افزایش آمار 

تلفات نیز وجود دارد.
ایران  از شهرهای  از سوی دیگر، گزارش های تصویری 

هسته ای  زیردریایی های  ساخت  برنامه  طرح،  این  بربنیاد 
آسترالیا تا سال ۲۰55 حدود ۲45 میلیارد دالر هزینه خواهد 

داشت.
آنتونی  آلبانیز، نخست وزیر آسترالیا، گفته است که تا چهار 
پایگاه  توسعه  برای  را  دالر  میلیارد   4 کشورش  دیگر  سال 
زیردریایی اصلی و کارخانه های ساخت زیردریایی و همچنان 

آموزش کارگران ماهر هزینه خواهد کرد.
موسسه سیاست استراتژیک آسترالیا اخیراً سرمایه گذاری های 
این کشور در عرصه ساخت زیردریایی را چشم گیر دانسته 

است.

نشان می دهد که، شهروندان ایران در »چهارشنبه سوری« 
امسال عالوه بر جشن و برافروختن آتش علیه حکومت  

این کشور نیز شعار می دهند.
براساس ویدیوهایی که در شامگاه سه شنبه، ۱4 مارچ، 
منتشر شده، شماری از شهروندان این کشور همزمان با 
برگزاری گردهمایی ها در محله های مختلف، شعارهایی 
بسیجی«،  بر  »مرگ  خامنه ای«،  بر  »مرگ  جمله  از 
بر  آزادی«، »مرگ  آزادی  بر سپاهی«، »آزادی  »مرگ 
دیکتاتور«، »این همه سال جنایت، مرگ بر این والیت« 
و »فقر فساد گرونی، می ریم تا سرنگونی« را در شهرهای 

مختلف ایران سر داده می شود.
این شعارها در ادامه اعتراضات سراسری ایران در پیوند 

به قتل مهسا امینی سر داده می شود.
شب  آخرین  در  که  سوری«  چهارشنبه  »جشن  در 
شود،  می  برگزار  ایران  در  همه ساله  سال،  چهارشنبه 
ایرانیان  از  سال  هر  و  می پردازند  آتش بازی  به  مردم 

قربانی گرفته است.

پاکستان در سال ۲۰۲۲ دومین افزایش مرگ و میر 
ناشی از تروریسم در جنوب آسیا را به ثبت رسانده 

است.
بربنیاد گزارش ساالنه جهانی تروریسم )جی تی آی( 
که روز سه شنبه، ۱4 مارچ، توسط موسسه اقتصاد و 
صلح مستقر در استرالیا منتشر شده است، 64۳ تن 
در پی حمالت تروریستی در سال ۲۰۲۲ میالدی 

در پاکستان کشته شده اند.
در  تلفات  تعداد  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
پاکستان بیشترین افزایش ساالنه را در دهه گذشته 
دارد، به طوری که 55 درصد از کل قربانیان مربوط 
به تروریسم را نظامیان این کشور تشکیل می دهند.

دلیل  به  آسیا  پاکستان در جنوب  اساس،  این  بر 
به  تلفات، چهار پله صعود کرده و  افزایش شدید 

رتبه ششم در این شاخص رسیده است.
و  پاکستان  طالبان  تحریک  فعالیت های  تشدید 
گروه داعش، منجر به افزایش مرگ و میر در سراسر 

این کشور شده است.
آزادی  بخش  ارتش  که  شده  مدعی  جی تی آی 
تروریسم  با  مرتبط  مرگ   ۳6 مسوول  بلوچستان 
در پاکستان بوده که نسبت به سال پیش، نه برابر 
حمالت این گروه در آن کشور افزایش یافته است.

ارتش آزادی بخش  بریتانیا،  و  امریکا  پاکستان، 
سازمان های  به عنوان  را   TTP و  بلوچستان 

تروریستی معرفی کرده اند.
جی تی آی افزوده است که افغانستان برای چهارمین 
سال متوالی با وجود کاهش 75 درصدی حمالت و 
کاهش 5۸ درصدی مرگ و میر ناشی از آن در سال 
تاثیر  تحت  متوالی  سال  چهارمین  برای   ،۲۰۲۲

تروریسم باقی مانده است.
در این گزارش آمده است که از مجموع مرگ و میر 
ناشی از تروریسم در سراسر جهان در سال گذشته 
داده  رخ  افغانستان  در  درصد  نه  حدود  میالدی، 
است که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش 

را نشان می دهد.
با این حال، بورکینافاسو با افزایش مرگ و میر ناشی 
در  را  آمار  بیشترین  در سال ۲۰۲۲  تروریسم،  از 

سراسر جهان داشته است.

خلیل زاد:  
بازداشت عمران خان بحران 
سه بعدی پاکستان را عمیق تر 

خواهد کرد

رونمایی از طرح ساخت زیردریایی های هسته ای آسترالیا

جی تی آی مدعی شده که ارتش 
آزادی  بخش بلوچستان مسوول 
36 مرگ مرتبط با تروریسم در 

پاکستان بوده که نسبت به سال 
پیش، نه برابر حمالت این گروه در 

آن کشور افزایش یافته است.


