
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

اطالعات روز: نمایندگان کشورهای امریکا، روسیه، 
چین و پاکستان در یک بیانیه ی مشترک اعالم 
کرده اند که برای ختم جنگ در افغانستان هیچ 
راه حل نظامی وجود ندارد و تنها راه برای برقراری 
صلح پایدار و ثبات در افغانستان،...
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شام روز جمعه یک موتربمب در پل علم، مرکز 
والیت لوگر منفجر شد و در نتیجه ی این انفجار 
24 نفر کشته و 110 نفر دیگر زخم برداشتند. 
براساس معلومات دفتر مطبوعاتی والیت لوگر، 
قربانیان این رویداد همه غیرنظامی اند. در میان 
زخمیان این رویداد  12 زن، 16 کودک و 11 
از  زیادی  کارمند یک شفاخانه شامل اند. شمار 
قربانیان این رویداد هم دانش آموزانی هستند که 
برای شرکت در امتحان کانکور از ولسوالی ارزه 

به پل علم آمده بودند. 
همزمان با این طالبان در 24 ساعت گذشته در 
نیروهای  و  نظامی  مراکز  بر  مختلف  بخش های 
صبح  کرده اند.  حمله  کشور  دفاعی  و  امنیتی 
از  امنیتی پس  نیروهای  پاسگاه  روز شنبه یک 
دست  به  غزنی  شهر  مرکز  در  محاصره  روزها 
که  گفته اند  نیز  نظامی  مقام های  افتاد.  طالبان 
طالبان در چندین والیت دست به حمله زده اند. 
تلفات دقیق از حمالت پراکنده در نقاط مختلف 
به صورت روشن در دست نیست ولی گزارش ها 
اخیر  و هفته های  روزها  نشان می دهد که طی 
روز  در  غیرنظامی   49 تا   11 میانگین  به طور 

کشته شده اند...
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به جای کشتن مردم 
به میز مذاکره برگردید

صفحه 7

صفحه 2

صفحه 3

بیانیه ی مشترک نمایندگان 
امریکا، روسیه، چین و پاکستان:

جنگ راه حل نیست، 
دولت و طالبان از راه مذاکره 
به توافق برسند

کابل نان؛ 
روزشمار بی کاری مرد دواپاش

سقوط یک پاسگاه ارتش در 
شهر غزنی به دست طالبان
دو سرباز کشته و بیش از 
۲۰ سرباز ناپدید هستند

سرپرست وزارت دفاع: 
روند خروج نظامیان 
خارجی از افغانستان 
عمال آغاز شده است

طالبان: 
بعد از اول می راه هرگونه 
اقدام علیه نیروهای خارجی 
برای ما باز است

یک ونیم سال انتظار؛ 

چرا معاش امتیازی 
3هزار داکتر ارتش پرداخت 

نشده است؟
امتیازی  معاش  که  می شود  سال  یک ونیم  حدود 
افغانستان  حدود سه هزار کارمند صحی وزارت دفاع 
پرداخت نشده است. شماری از داکتران نظامی ارتش 
در مصاحبه با اطالعات روز می گویند مقام های وزارت 
دفاع هر ماه وعده می دهند که این مشکل به زودی 
برطرف شده و معاش امتیازی آن ها پرداخت می شود، 
اما بعد از گذشت حدود یک ونیم سال معلوم نیست 

که معاش امتیازی آنان پرداخت می شود یا نه. 
این داکتران، شکایت ها و مراجعه ی آنان  به گفته ی 
نتیجه  مسئول  نهادهای  و  دفاع  وزارت  مقام های  به 
شنیده  رفته اند، صدای شان  که  دری  هر  به  و  نداده 
مشکل  که  می گوید  دفاع  وزارت  اما  است.  نشده 

پرداخت نشدن معاش امتیازی کارمندان...

4

آنچه امروز در افغانستان می گذرد، 
نتیجه ی غرور امپریالیستی است

طی فراز و نشیب های تاریخ و دومی، احساس غم و اندوه 
به دلیل وندالیسم فرهنگی افراطی های دینی مذهبی بود. 
به کابل که برگشتم، بر فراز تپه ای در اطراف پایتخت رفتم 
و در کنار بقایای تانک دوره شوروی ایستادم و از خودم 

پرسیدم: چقدر مانده تا امریکا از افغانستان...

سال 2009 بود. درحالی که داشتم به حفره های دامنه ی 
کوهی در بامیان ــ دره ای که در آن دو مجسمه بودا برای 
بیش از 1500 سال ساکت و خموش و ایستاده نگهبانی 
می دادند ــ نگاه می کردم، دو احساس کل وجودم را فرا 
هند  مرزهای  شمالی  محدوده  درونی شدن  اولی،  گرفت. 

4

5

آن هفت و هشت
کسی گفته بود که ملتی که از تاریخ خود عبرت نمی   گیرد، 
برای آن که ملتی  بود. حال،  به تکرار آن خواهد  مجبور 
بتواند از تاریخ خود عبرت بگیرد، ابتدا باید بتواند آن را به 
یاد بیاورد. در این مورد بخت چندان با مردم افغانستان یار 
نبوده است. تاریخ ما خیلی کم مکتوب شده و سطح سواد 

عمومی همواره بسیار پایین بوده است...

ویروس  شیوع  اوج گیری  با  همزمان  روز:  اطالعات 
روز  سفید  کاخ  ساکی سخنگوی  هند، جن  در  کرونا 

جمعه اعالم کرد، از روز سه شنبه محدودیت هایی...

۱۸ بیمار مبتال 
به کرونا بر اثر 

آتش سوزی در 
بیمارستانی در غرب 

هند جان باختند

کاخ سفید: 
از روز سه شنبه محدودیت هایی برای 
سفر از هند به امریکا اعمال می شود

پنتاگون: 
بایدن بودجه 
ساخت دیوار 
ترمپ در مرز 

مکزیک را لغو کرد

3

24 ساعت خونین و اول ماه می؛ 
حکومت می گوید طالبان در پی کسب قدرت اند
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مانده  ساعت  چند  لوگر  والیت  در  انفجار 
به آغاز اول ماه می، زمان تعیین شده برای 
خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان 
براساس توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان 
این  براساس  گرفت.  صورت  دوحه،  در 
ماه  اول  تا  خارجی  نیروهای  توافق نامه، 
خارج  کشور  از  کامل  به صورت  باید  می 
می شدند اما در اول می اعالم شد که روند 
خروج این نیروها آغاز شده است. طالبان 
نیروهای  خروج  در  تأخیر  که  مدعی اند 
خارجی از افغانستان تخطی روشن از مفاد 
برای  راه  حاال  و  است  دوحه  توافق نامه ی 

اقدام علیه این نیروها باز شده است. 
پیش از این پیش بینی می شد که طالبان 
به حمالت شان شدت بخشند. گمانه ها بر 
اعالم نشده  به صورت  طالبان  که  بود  این 
آغاز  را  ساالنه شان  بهاری  عملیات های 
می کنند. از طرفی روند صلحی که در دوحه 
آغاز شد و انتظار می رفت به خشونت های 
جاری در کشور پایان دهد، ماه ها است به 
استانبول  و نشست  است  بن بست رسیده 
که قرار بود در اواسط ماه اپریل برگزار شود، 
مقام های حکومت  است.  افتاده  تعویق  به 
افغانستان با اشاره به شرکت نکردن طالبان 
می گویند  استانبول  ترکیه/  نشست  در 
طالبان در پی صلح نه بلکه در پی گرفتن 
قدرت از طریق زور و نظامی اند از همین رو 
منتظر خروج نیروهای خارجی اند تا پس از 
آن با حمالت نظامی به اهداف شان برسند. 
آمارها نشان می دهد که در سه ماه نخست 
سال جاری میالدی رقم تلفات غیرنظامیان 
در  زمانی  دوره ی  همین  با  مقایسه  در 
سال های گذشته تا 30 درصد افزایش یافته 
ابراز  با  بین المللی  و  ملی  نهادهای  است. 
نگرانی در این خصوص تأکید می کنند که 
طرفین جنگ خشونت ها را کاهش دهند و 

به راه حل سیاسی جنگ توجه کنند. 
نمایندگان  شنبه  روز  مورد  تازه ترین  در 
کشورهای امریکا، روسیه، چین و پاکستان 
در یک بیانیه ی مشترک اعالم کردند که 
برای ختم جنگ در افغانستان هیچ راه حل 
نظامی وجود ندارد و تنها راه برای برقراری 
صلح پایدار و ثبات در افغانستان، مذاکره و 
توافق سیاسی از طریق روندی به رهبری و 
مالکیت افغان ها است. اعالمیه ی مشترک 
جنگ  درگیر  طرف های  از  کشورها  این 
سطح  که  است  خواسته  افغانستان  در 
از طالبان  را کاهش بدهند و   خشونت ها 
عملیات های  که  است  شده  خواسته  نیز 

بهاری شان را شروع نکنند.
تلفات  افزایش  و  شرایط  به  توجه  با 
و  جهانی  جامعه  درخواست  غیرنظامیان، 
افغانستان،  قضایای  در  دخیل  کشورهای 
آغاز مذاکرات مستقیم و تالش برای یافتن 
اساسی  و  فوری  نیاز  یک  سیاسی  راه حل 
از شدت حمالت خود  باید  طالبان  است. 
تروریستی  راه اندازی حمالت  با  و  بکاهند 
بیشتر  را  افغانستان  مردم  درد  و  رنج 
نسازند. هیچ کسی امارت اسالمی طالبان را 
نمی خواهند و کشورهای حامی روند صلح 
نیز به صراحت گفته اند که برگشت امارت 
طالبان  نیست.  آن ها  قبول  قابل  اسالمی 
باید این درخواست و صدا را بشنوند و اگر 
همان گونه که می گویند برای منافع مردم 
و کشور می جنگند، باید این را نیز در نظر 
بگیرند که مردم دیگر توان تحمل جنگ و 

خشونت را ندارند. 
در  پی گیرانه  تالش های  و  موجود  شرایط 
دو سال اخیر برای برقراری صلح در کشور 
یک فرصت بی نظیر را در اختیار افغانستان 
قرار داده است. از طرفی طالبان به یکی از 
خواسته های اصلی شان که خروج نیروهای 
رسیده اند.  است،  افغانستان  از  خارجی 
جنگ و کشتن مردم هیچ توجیهی ندارد 
هم  صلح نکردن  برای  بهانه ای  طالبان  و 
جمهوری  دیگر  سوی  در  و  آن ها  ندارند. 
این  درک  به  توجه  با  افغانستان  اسالمی 
به  مردم  اساسی  و  فوری  نیاز  و  شرایط 
آرامش و ثبات، هرچه زودتر وارد مذاکره 
شده و به یک توافق سیاسی برسند. مشکل 
افغانستان راه حل نظامی ندارد و تجربه ی 
تاریخی نیز این را اثبات کرده است. یک 
توافق سیاسی که منجر به برقراری صلح 
در کشور شود، به نفع همه و به ویژه طالبان 

است.

وزارت خارجه ی افغانستان نیز از این بیانیه 
مذاکره  اصالت  اهمیت  بر  و  کرده  استقبال 
کرده  تأکید  پایدار  صلح  به  رسیدن  برای 
است:  آمده  وزارت  این  اعالمیه ی  در  است. 
برای  افغانستان  اسالمی  جمهوری  »دولت 
آغاز مذاکرات بامحتوا و جدی روی مسایل 
و رسیدن  آتش بس  تأمین  از جمله  اساسی 
به ختم  راه حل سیاسی جامع که منجر  به 
آماده  در کشور شود،  دایمی  و صلح  جنگ 

است.«

حاشیه ی  در  جانبه  پنج  نشست های 
نشست »ترویکای گسترده«

پیش  روز  دو  گسترده«  »ترویکای  نشست 
)جمعه، 10 ثور( در شهر دوحه برگزار شد. 
نمایندگان  نشست،  این  برگزاری  از  قبل 
اعضای  با  پاکستان  و  چین  روسیه،  امریکا، 
هیأت های مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی 
به گونه ی  نیز  طالبان  گروه  و  افغانستان 

جداگانه دیدار کرده اند.
خبرنامه ای  در  صلح  امور  در  دولت  وزارت 
عضو  کشورهای  نشست  در  که  است  گفته 
هیأت  اعضای  با  گسترده«  »ترویکای 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
درباره ی روند صلح و نقش کشورهای منطقه 

در این روند صحبت شده است.
به نقل از خبرنامه، نمایندگان امریکا، روسیه، 
چین و پاکستان یک بار دیگر حمایت شان را 
از روند صلح افغانستان اعالم کرده و خواهان 
بین االفغانی  صلح  مذاکرات  روند  تسریع 

شده اند.
سخن گوی  محمدنعیم،  حال،  همین  در 
دفتر سیاسی طالبان در قطر در رشته تویتی 
هیأت  اعضای  نشست  در  که  است  گفته 
نمایندگان  با  گروه  این  مذاکره کننده ی 
مورد  در  پاکستان،  و  چین  روسیه،  امریکا، 
حذف نام رهبران و اعضای طالبان از فهرست 
باقی مانده،  زندانیان  رهایی  جایزه،  و  سیاه 
وضعیت کنونی افغانستان و موارد مربوط به 

صلح بحث و گفت وگو شده است.

پیشرفت کنند.
به شدت طرفدار  »ما  است:  آمده  بیانیه  در 
که  هستیم  دایمی  سیاسی  راه حل  یک 
منتج به شکل گیری یک افغانستان مستقل، 
و  بی طرف  دیموکراتیک،  امن،  متحد،  آزاد، 
مخدر  مواد  و  تروریزم  از  عاری  خودکفا، 
برای  امن  محیط  به  که  افغانستانی  شود؛ 
بازگشت داووطلبانه، سریع و پایدار مهاجران 
به  افغانستانی که  و  تبدیل شود.  افغانستان 

ثبات و امنیت جهانی کمک کند.«
چین  روسیه،  امریکا،  کشورهای  نمایندگان 
بیانیه  این  پایانی  قسمت  در  پاکستان  و 
صلح  توافق  گونه  هر  که  کرده اند  تأکید 
زنان،  به شمول  افغان ها  تمامی  حقوق  باید 
اقلیت ها  و  جنگ  قربانیان  کودکان،  مردان، 
را تأمین کند و در عین حال جوابگوی میل 
شدید تمامی افغان ها به توسعه ی اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی به شمول حاکمیت قانون 

باشد.

استقبال دولت افغانستان
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
بیانیه ی  این  از  افغانستان  ملی  مصالحه ی 

مشترک استقبال کرده است.
منتشر  سپیدار  سوی  از  که  خبرنامه ای  در 
است:  آمده  عبداهلل  آقای  از  نقل  به  شده، 
دوست  کشورهای  کمک  به  داریم  »انتظار 
به منظور  گفت وگوها  افغانستان،  همکار  و 
یک  به  زودتر  رسیدن هرچه  و  ختم جنگ 
و  قناعت بخش  نتایج  به  سیاسی،  موافقه ی 

قابل قبول برای تمام طرف ها برسد.«
خشونت،  ادامه ی  که  است  افزوده  عبداهلل 
خون ریزی و کشتار مردم بی گناه توجیه ناپذیر 
و  مادی  سرمایه های  تباهی  از  غیر  و  است 

بشری افغانستان، سودی ندارد.
به گفته ی او، آغاز خروج نیروهای بین المللی 
و  است  سیاسی  تفاهم  برای  فرصت  یک 
شورای عالی مصالحه ی ملی تالش می کند 
تا در هماهنگی با طرف های مطرح سیاسی 

از این فرصت مسئوالنه استفاده شود.

از  بدهند.  کاهش  را  خشونت ها  سطح  که 
طالبان خواسته شده است که عملیات های 

بهاری شان را شروع نکنند. 
در بیانیه آمده است: »ما با شدیدترین لحن 
و  را محکوم می کنیم  بر غیرنظامیان  حمله 
از دو طرف می خواهیم که برای حفاظت از 
بشردوستانه ی  قوانین  مطابق  غیرنظامیان 
احترام  مسئولیت های شان  به  بین المللی 

بگذارند.«
نمایندگان امریکا، روسیه، چین و پاکستان 
و  اموال  پرسنل،  به  که  کرده اند  تأکید 
نباید  افغانستان  در  دیپلماتیک  ملکیت های 
یا  حمله  گونه  هر  عامالن  و  برسد  آسیب 
و  خارجی  دیپلماتیک  پرسنل  به  تهدید 
قرار  پیگرد  تحت  کابل،  در  آنان  امالک 

خواهند گرفت.
اسالمی  جمهوری  از  که  درحالی  آنان 
ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  و  افغانستان 
خواستار سهیم شدن با طالبان برای رسیدن 
حال  عین  در  شده اند،  سیاسی  راه حل  به 
گفته اند که در مطابقت با بیانیه ی مشترک 
نشست »ترویکای گسترده«ی قبلی که در 
18 مارچ در مسکو برگزار شد، از حکومتی 
که با زور در افغانستان حاکم شود، حمایت 

نمی کنند.
نمایندگان  مشترک  بیانیه ی  از  قسمتی  در 
امریکا، روسیه، چین و پاکستان آمده است 
که آنان از بازبینی و بررسی افراد و نهادهای 
سازمان  تحریم های  فهرست  در  که  طالبان 

ملل قرار دارند، حمایت می کنند. 
اقدامات  مشترک،  بیانیه ی  این  براساس 
خشونت  کاهش  راستای  در  طالبان  عملی 
روند  پیشرفت  برای  دوامدار  تالش های  و 
بازبینی  روند  در  بین االفغانی  گفت وگوهای 

تحریم ها کمک می کند.«
تالش های  از  استقبال  بیانیه ضمن  این  در 
برگزاری  برای  قطر  و  ملل  سازمان  ترکیه، 
مذاکرات  طرف های  از  استانبول،  نشست 
توافق  راستای  در  که  است  شده  خواسته 
سیاسی فراگیر و آتش بس دایمی و سراسری 

امریکا،  کشورهای  نمایندگان  روز:  اطالعات 
بیانیه ی  یک  در  پاکستان  و  چین  روسیه، 
مشترک اعالم کرده اند که برای ختم جنگ 
در افغانستان هیچ راه حل نظامی وجود ندارد 
و تنها راه برای برقراری صلح پایدار و ثبات 
از  سیاسی  توافق  و  مذاکره  افغانستان،  در 
طریق روندی به رهبری و مالکیت افغان ها 

است.
در این بیانیه ی مشترک که پس از نشست 
یادشده  نمایندگان کشورهای  چهارجانبه ی 
دوحه،  در  گسترده«  »ترویکای  نام  زیر 
که  است  آمده  شده،  منتشر  قطر  پایتخت 
مردم  صمیمانه ی  و  گسترده  خواست  آنان 
افغانستان برای ختم جنگ و برقراری صلح 

پایدار و عادالنه را تأیید می کنند.
نشست  عضو  کشورهای  بیانیه،  این  طبق 
در  که  کرده اند  تأکید  گسترده«  »ترویکای 
جریان خروج نظامیان خارجی از افغانستان، 
روند صلح نباید مختل شود. طبق این بیانیه، 
خروج نظامیان خارجی باید ثبات اوضاع را 
تضمین کند و امنیت آنان بدون هیچ گونه 

جنگ و درگیری، تأمین شود.
نمایندگان امریکا، روسیه، چین و پاکستان در 
این بیانیه افزوده اند که آنان از طالبان انتظار 
دارند که به تعهد مبارزه با تروریزم شان عمل 
میزبانی،  را  تروریستی  گروه  هیچ  و  کرده 

آموزش، جذب و حمایت مالی نکنند.
از  که  خواسته اند  طالبان  از  همچنان  آنان 
استفاده از خاک افغانستان توسط گروه های 
کشورها  دیگر  تهدید  برای  تروریستی 

جلوگیری کنند.
که  است  شده  خواسته  افغانستان  دولت  از 
جامعه  با  همکاری  در  تروریزم  با  مبارزه  به 

بین المللی ادامه دهد.
خواسته  نیز  طالبان  و  دولت  از  همچنان 
خاک  از  که  بدهند  اطمینان  تا  است  شده 
تهدید  کشوری  هیچ  امنیت  افغانستان 

نمی شود.
در این بیانیه ی مشترک از طرف های درگیر 
است  شده  خواسته  افغانستان  در  جنگ 

کستان: یکا، روسیه، چنی و پا بیانیه ی مشرتک نمایندگان امر

کره به توافق برسند جنگ راه حل نیست، دولت و طالبان از راه مذا

طالبان: 
بعد از اول می راه هرگونه اقدام علیه نریوهای خارجی برای ما باز است

افغانستان تعیین شده بود.
امریکا و سازمان  ایاالت متحده ی  از سوی  برنامه ای  که  براساس 
 9600 حدود  خروج  شده،  اعالم  )ناتو(  شمالی  اتالنتیک  پیمان 
با چند ماه تأخیر، در 11 سپتامبر  افغانستان  از  نظامی خارجی 

سال جاری میالدی تکمیل خواهد شد.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، روند خروج نظامیان خارجی از 

افغانستان عمال آغاز شده است. 
طالبان پیش از این نیز تأخیر در خروج نظامیان خارجی را نقض صریح توافق نامه ی دوحه 
عنوان کرده و هشدار داده بودند که نیروهای خارجی را پس از اول ماه می هدف قرار 

خواهند داد.
امریکا اما به خاطر این که خروج نیروهای خارجی از افغانستان به گونه ی مصون انجام شود، 
650 سرباز ویژه را به افغانستان اعزام و همچنان یک سیستم موشکی توپخانه ای با تحرک 

باال )HIMRS( را در این کشور مستقر می کند.

ُمهلت  آخرین  می،  اول  فرارسیدن  با  همزمان  روز:  اطالعات 
تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، گروه طالبان 
توافق نامه ی دوحه  از  را سرپیچی  نیروهای  این  تأخیر در خروج 

میان امریکا و این گروه عنوان کرده است.
ذبیح اهلل مجاهد، از سخن گویان گروه طالبان دیروز )شنبه، 11 ثور( 
در رشته تویتی گفته است که این سرپیچی »اصوال راه هر گونه 
نیروهای  برابر  در  این گروه  برای جنگ جویان  را  مناسب«  اقدام 

خارجی باز کرده است.
این سخن گوی طالبان گفته است که اکنون جنگ جویان این گروه منتظراند تا رهبری شان 

با درنظرداشت »استقالل کشور، ارزش ها و منافع علیای مردم«، تصمیم بگیرند.
مجاهد افزوده است که در آینده براساس آنچه که از سوی رهبری طالبان فیصله می شود، 
و  امریکا  میان  خورشیدی  حوت 1398  دهم  در  دوحه  توافق نامه ی  شد.  خواهد  اقدام 
طالبان امضا شد که براساس آن، اول می به عنوان آخرین ُمهلت خروج نیروهای خارجی از 

خارجی از افغانستان آغاز شده است.
مقام  از یک  نقل  به  نیز  آناتولی  خبرگزاری 
خروج  روند  که  بود  کرده  گزارش  پنتاگون 
نظامیان امریکایی از افغانستان نیز آغاز شده 
از  برخی  و  پرسنل   100 کنون حدود  تا  و 

تجهیزات از افغانستان خارج شده اند.
نیروهای  دوحه،  توافق نامه ی  براساس 
افغانستان  می(  )اول  دیروز  تا  باید  خارجی 
را ترک می کردند، اما طبق برنامه ی امریکا و 
ناتو، خروج این نیروها با چند ماه تأخیر، در 

11 سپتامبر تکمیل خواهد شد.
طالبان تأخیر در خروج نیروهای خارجی را 
سرپیچی از توافق نامه ی دوحه عنوان کرده 
راه هر  این سرپیچی »اصوال  و گفته اند که 
جنگ جویان  برای  را  مناسب«  اقدام  گونه 
این گروه در برابر نیروهای خارجی باز کرده 

است.

افغان  امنیتی  نیروهای  صحبت هایش گفت 
توانایی دفاع مستقالنه از کشورشان را دارند 
نظامیان  خروج  از  نگرانی ای  گونه  هیچ  و 

خارجی وجود ندارد.
پیش  روز  دو  که  است  درحالی  این 
ناتو  از یک مقام  به نقل  خبرگزاری فرانسه 
نظامیان  خروج  روند  که  بود  کرده  گزارش 

شورابک در هلمند را تخلیه کنند. 
نیروهای  که  گفت  دفاع  وزارت  سرپرست 
در  پایگاه های شان  ترک  از  پس  خارجی 
مراکز عمده ی شان است،  از  بگرام که یکی 
کشورهای شان  مقصد  به  سپس  و  جمع 

افغانستان را ترک می کنند.
از  بخشی  در  همچنان  ضیا  آقای 

رییس  ضیا،  محمدیاسین  روز:  اطالعات 
ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  و  ارتش  ستاد 
نظامیان  خروج  روند  که  می کند  تأیید 
آغاز  عملی  به گونه ی  افغانستان  از  خارجی 

شده است.
آقای ضیا که دیروز )شنبه، 11 ثور/1 می( 
ارشد  مسئوالن  با  خبری  نشست  یک  در 
می کرد،  کابل صحبت  در  امنیتی  نهادهای 
گفت که هیچ تغییری در زمان بندی خروج 
این  و  نیامده  میان  به  خارجی  نیروهای 
نیروها پایگاه های شان را یکی پس از دیگری 

تخلیه می کنند.
مسایل  روی  کار  هم اکنون  که  گفت  ضیا 
لوژستیکی جریان دارد و درحال تسلیم گیری 
پایگاه هایی اند که از سوی نیروهای خارجی 
دارد  امکان  که  افزود  او  می شود.  تخلیه 
پایگاه  یک شنبه  امروز،  خارجی  نیروهای 

پرست وزارت دفاع:  رس

روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان عمال آغاز شده است
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سفره ی افطار یکی از باشندگان منطقه ی نزدیک به انفجار در شهر پل علم پس از انفجار

24 ساعت خونین و اول ماه یم؛ 

حکومت یم گوید طالبان در یپ کسب قدرت اند

مشغول  ارتش  سربازان  هنگامی  بگرام  نظامی 
انفجار  این  داد.  رخ  بودند،  تراویح  نماز  ادای 
ناشی از ماین تعبیه شده در داخل مسجد بود. 
دیگر  تن  و 24  تن کشته  رویداد یک  این  در 

زخمی شدند. 
ماین  انفجار  در  تن  چهار  دیروز  نیز  هرات  در 
مقناطیسی جاسازی شده در یک رنجر پولیس 
سه  شامل  زخمی ها  شدند.  زخمی  اطفاییه 
غیرنظامی و یک نظامی بوده است. این انفجار 
»تانک  منطقه ی  در  دیروز  عصر  پنج  ساعت 

مرکز« شهر هرات رخ داد. 
هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای ذکرشده را 
اما  افغانستان  حکومت  است.  نگرفته  عهده  به 
این انفجارها را کار طالبان می خواند و می گوید 
این گروه با انجام چنین حمالتی سعی می کند 
اوضاع را بحرانی نشان دهد و فاصله میان ملت 

و دولت را بیشتر کند.
گروه  و  امریکا  متحده  ایاالت  توافق  براساس 
طالبان که در 29 فبروری 2020 در دوحه امضا 
شد، باید تا اول ماه می، روند خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان تکمیل می شد و در سوی 
طالبان  که  می شد  حاصل  اطمینان  این  دیگر 
رابطه اش را با گروه های تروریستی قطع کرده 
از  یک  هیچ  و  رسید  فرار  می  ماه  اول  است. 
نیروهای خارجی  نه  این دو مورد عملی نشد؛ 
نه  و  شده  خارج  افغانستان  از  کامل  به صورت 
طالبان رابطه اش را با القاعده قطع کرده است. با 
وجود این رییس جمهوری امریکا در 14 اپریل 
اعالم کرد که نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر 

به صورت کامل از افغانستان خارج می شوند. 
ملی  امنیت  مشاور  سالیوان،  جیک  پیش تر 
از  پس  که  بود  گفته  امریکا  متحده ی  ایاالت 
هیچ  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
این کشور را تضمین  آینده ی  کسی نمی تواند 

کند.
گروه طالبان در اول ماه می عالم کرده است که 
تأخیر در خروج نیروهای خارجی از افغانستان 
در واقع سرپیچی از توافق نامه ی دوحه است و 
از سوی  براساس آنچه که  این گروه در آینده 
خواهد  اقدام  می شود،  فیصله  طالبان  رهبری 

کرد. 
همچنان  افغانستان  صلح  روند  حال  این  با 
قابل  پیشرفت  و  است  معلق  و  بی سرنوشت 
توجهی نداشته است. نشستی که قرار بود در 
حکومت  میان  استانبول  شهر  در  اپریل   24
و  کشور  مطرح  سیاسی  چهره های  افغانستان، 
ماه  از  پس  تا  شود  برگزار  طالبان  نمایندگان 
رمضان به تعویق افتاده است و هیچ تضمینی 
به  و  شود  برگزار  نشست  این  که  ندارد  وجود 

نتیجه برسد. 
افغانستان  از مردم  و درگیری همچنان  جنگ 
قربانی می گیرد و نه تنها که از شدت خشونت ها 
کاسته نشده، بلکه افزایش یافته است. براساس 
گزارش یوناما تلفات غیرنظامیان در کشور در 
ربع اول سال 2021 نسبت به زمان مشابه در 
سال گذشته 29 درصد افزایش را نشان می دهد. 

مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
ملی، نیز در پیامی این حمله را نکوهش کرده  
و  اسالم  »دشمنان  به  را  حمله  این  او  است. 
درحالی که  است  گفته  و  داده  نسبت  وطن« 
تالش ها برای صلح در سطح ملی و بین المللی 
جریان دارد و امید به صلح را افزایش داده است، 
با  را  صلح  روند  بزدالنه«،  »حمالت  نوع  این 

چالش روبه رو می کند.
طالبان  از  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
خواسته است که به خاطر ماه رمضان آتش بس 
و  دهند  نشان  حسن نیت  صلح  برای  و  کنند 
نوع  این  زمینه  تا  بردارند  از خشونت ها  دست 

»جنایت « فراهم نشود.
ایاالت  ویژه ی  فرستاده ی  خلیل زاد،  زلمی 
متحده امریکا برای صلح افغانستان بی آن که به 
هیچ گروهی اشاره کند، این حمله را بی معنا و 
وحشتناک خوانده و آن را با شدیدترین لحن 

مورد  یگان  از  اما  است.  شده  خنثا  موتربمب 
مثل انفجار دیروز در لوگر نتوانستیم جلوگیری 
کنیم. این حمله به کدام قرارگاه نظامی انجام 

نشد بلکه بر مردم ملکی انجام شد.«

واکنش ها به فاجعه ی لوگر
حمله ی خونین شام روز گذشته در والیت لوگر 
پی  در  گسترده  محکومیت های  و  واکنش ها 

داشته است. 
این  محکومیت  ضمن  غنی  رییس جمهوری 
حمله گفته است که طالبان حتا در ماه رمضان 
از  دست  است،  بخشش«  و  »رحمت  ماه  که 
تأسیسات  به  آسیب رساندن  و  مردم  کشتار 
عامه برنمی دارند. او افزوده که طالبان با ادامه ی 
برابر  در  خشونت شان«  و  »نامشروع  جنگ 
نه تنها به حل  بار دیگر نشان دادند که  مردم، 
بحران کنونی به گونه ی صلح آمیز و اساسی اراده 
ندارند، بلکه با پیچیده کردن وضعیت، فرصت به 

میان آمده برای صلح را ضایع می کنند. 

لطف علی سلطانی 

اول ماه می که براساس توافق امریکا و طالبان 
باید روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان 
در  غیرنظامیان  برای  می شد،  تکمیل  آن  در 
کشور تاریخ خونینی بوده است. در عصر و شام 
در  انفجار  سه  در  ثور(  )دهم  می  اول  از  قبل 
والیت های لوگر، هرات و پروان دست کم 25 

تن کشته و 130 تن دیگر زخمی شدند.
مرکز  در  انفجار  مرگبارترین  و  بزرگ ترین 
والیت لوگر رخ داد. یک موتر نوع الری در کنار 
منفجر  والیت  این  ارز  ولسوالی  مهمان خانه ی 
دانش آموزانی  خوابگاه  به عنوان  آن  از  که  شد 
که آمده بودند امتحان کانکور بدهند، استفاده 
پل  شهر  در  ثور  دهم  شامگاه  انفجار  می شد. 
علم 24 کشته و 110 زخمی برجای گذاشت. 
میان  در  که  کرد  اعالم  لوگر  والی  سخن گوی 
و  داکتر   11 و  کودک   16 زن،   12 زخمی ها 

کارمند شفاخانه ی والیتی لوگر نیز شامل اند. 
سفره های  تازه  که  داد  رخ  موقعی  انفجار  این 
این  از  که  عکس های  بود.  شده  پهن  افطار 
انفجار منتشر شده نشان می دهد که شماری از 
خانه های اطراف این انفجار با خاک یکسان شده 
و سقف و در و پنجره ی منازل هم شکسته است. 
فرود  مردم  بر  منازل  انفجار سقف  این  پی  در 
نیروهای  توسط  نفر  دو  دست کم  است.  آمده 

امنیتی از زیر آوار بیرون کشیده  شده اند. 
این  قربانیان  تمامی  کرد  اعالم  داخله  وزارت 

رویداد غیرنظامی اند. 
به  را  انفجار  این  هنوز هیچ گروهی مسئولیت 
عهده نگرفته است. گروه طالبان نه مسئولیت 
حکومت  است.  کرده  رد  نه  و  پذیرفته  را  آن 

افغانستان اما آن را کار طالبان می خواند. 
ملی،  امنیت  شورای  مشاور  محب،  حمداهلل 
که  گفت  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  امروز 
گروه  افغانستان،  از  نیروهای خارجی  با خروج 
بیشتر  را  حمالتش  که  می کند  سعی  طالبان 
قدرت  به  طریق  این  از  او  گفته ی  به  تا  کند 
برسند. او حمله ی موتربمب طالبان در لوگر را 
نیز تالشی در همین راستا خواند: »طالب دوام 
جنگ را می خواهد. اطالعات نشان می دهد که 
برای طالب هر افغان هدف است؛ در حدی که 
حمله ی شرم آور در لوگر را انجام داد.« او تأکید 
امکان پذیر  جنگ  با  طالبان  پیروزی  که  کرد 

نیست. 
پیش از این گروه طالبان بارها اعالم کرده بود 
که پس از توافقنامه ای که در 29 فبروری سال 
2020  با ایاالت متحده ی امریکا امضا کرد، این 
گروه عملیات های بزرگ مثل انفجار موتربمب 
در شهرها و حمله بر قرارگاه های بزرگ نیروهای 
است.  کرده  متوقف  را  افغان  دفاعی  و  امنیتی 
این  اما  افغانستان  ملی  امنیت  شورای  مشاور 
ادعای طالبان را رد می کند و می گوید که این 
گروه در طی یک سال گذشته بارها تالش کرده 
که حمالتی را با استفاده از موتربمب انجام دهند 
که به گفته ی او از سوی نیروهای امنیتی کشف 
و منفجر شده است: »در چند ماه اخیر چندین 

محکوم کرده است. 
سفارت ترکیه در افغانستان نیز با نشر اعالمیه ای 
این حمله را به شدت محکوم و تأکید کرده است 
که مرتکبین این حمله ی شنیع تروریستی باید 
قانون  پیشگاه  در  و  بگیرند  قرار  پیگرد  تحت 

پاسخگو باشند. 
اتحادیه اروپا انفجار لوگر را یک فاجعه برای همه 
افغانستان خوانده است. این اتحادیه تأکید کرده 
است که خشونت های بی معنا باید متوقف شود.

واکنش   با  هم  شهروندان  میان  در  حمله  این 
گسترده ای روبه رو شده است. کاربران شبکه های 
قربانیان  با  کشور  خارج  و  داخل  در  اجتماعی 
رویداد لوگر ابراز همدردی و غم شریکی کرده اند. 

دو انفجار دیگر 
دیگری  انفجار  لوگر،  در  انفجار  از  بعد  دقایقی 
پایگاه  از  فرقه ی حفاظت  در داخل مسجد در 

و درختان وسط یک حویلی خالی می کنند. بابتش 300 
افغانی به دست می آورد، پولی که او را برای ادامه ی کار 

دلگرم می کند. 
روز پنجم هیچ اتفاقی برایش نمی افتد، در روز ششم یک 
اتفاق بد برایش می افتد. آن روز سمت داراالمان می رود 
می فشارد،  را  از جنگل  پر  خانه ی  یک  دروازه ی  زنگ  و 
باز می کند و پس از کمی  لحظات بعد مردی دروازه را 
گفت وگو با مشت به  صورت محمد عمر می زند و می گوید: 
»قواره ات قواره ی طالبان واری است، زود از این جا گم شو!« 
مشت هیچ آسیب به صورتش به جا نمی گذارد ، حرف ها اما 
دلش را خون می کند. همان روز لبه ی نسبتا تیز قسمت 
تهتانی دستگاه سمپاشی اش نیز از نازکی واسکتش عبور 
می کند و یک مهره ی بند پشتش را به درد می آورد. درد 
شب تسکین می یابد اما در روز هفتم وقتی به طرف پل 

سرخ می آید، دوباره شروع می شود. 
ساعت ده بجه ی روز هفتم در چهارراهی دانشگاه، واقع 
را  خود  که  می شود  هم صحبت  کسی  با  سرخ،  پل  در 
سوال های  روزنامه نگار  می کند.  معرفی  »روزنامه نگار« 
تمام  می شود  مجبور  محمد عمر  و  می پرسد  زیادی 
کند...  بازگو  آورده،  یاد  به  را  کارش  روز  هفت  جریانات 
دست  روز  آن  محمد عمر  که  است  امیدوار  روزنامه نگار 

خالی به اتاقش بازنگردد. 
این جا کابل جان است!  

بدون »دست الف« هم به اتاق برنگشته است. بعدازظهر 
آن روز مردی در برچی او را به داخل یکی از اتاق های 
خانه اش راهنمایی می کند. بعد لب فرش کف یک اتاقش 
را پس می کند و محمد عمر در ظرف ده دقیقه یک قطار 
مورچه ی زردزرد و ریزریز را قتل عام می کند و بابتش 70 

افغانی پول می گیرد.  
در روز سوم نیز رهسپار کوچه های برچی می شود. در نظر 
دارد بیشتر از روزهای دیگر تالش کند، اما دیگر تارهای 
صوتی حنجره اش یاری اش نمی کند. در دو روز قبل آن قدر 
از آن ها استفاده کرده که از کار افتاده است. چه کار کند، 
چه کار نکند؟ در مسیرش چند سمپاش دیگر را می بیند 
که با بلندگوی دستی صدا می کنند: »دواپاشی می کنیم، 
دواپاشی می کنیم!«. محمد عمر نمی تواند به خرید بلندگو 
به  دیگری  راه  اما  ندارد،  جیب  در  پولی  چون  فکر کند؛ 
را  خانه هایی  زنگ  بیداد  و  داد  به جای  می رسد؛  ذهنش 
می زند که در حویلی شان درخت داشته باشند. با این حال 
آن روز نیز کاری گیر نمی آورد. تنها چیزی که آن روز 
تغییر می کند، شعار تبلیغاتی اش است که از یک کلمه ی 
»دواپاش« به یک جمله ی »دواپاشی می کنیم!« تبدیل 

می شود.
دارد،  نام  چه  نمی داند  او  که  منطقه ای  در  چهارم  روز 
کسی او را به داخل خانه اش می برد و  او دو بار دستگاه 
سمپاشی اش را از سم پُر و بر برگ ها و شاخه های نهال ها 

سهراب سروش

محمدعمر، دهقان 27 ساله ی وردکی، سالی یکی دو بار 
می افتد،  که  بار  هر  و  نمی افتد  کابل  به  گذرش  بیشتر 
فقط یکی دو روز و گاهی یکی دو ساعت در شهر می ماند 
و همین که کارش تمام  شد، زود برمی گردد به روستایش 
آن جا  در  تا  »میدان وردک«  والیت  »نرخ«  ولسوالی  در 
پرورش درختانش سرگرم  به  و  آبیاری کند  را  مزارعش 
شود. امسال برخالف سال های گذشته کار دهقانی مایه ی 
دلگرمی  اش نیست. دلیلش زمستانی آفتابی و بی برف و 
بارانی است که گذشت. فکر نمی کند زمستان آینده نیز به 
آن سادگی بگذرد. می ترسد درختانش امسال میوه ندهند 
و یا خشک شوند. می ترسد تمام سال زحمت بکشد و در 
آخر محصول چندانی از زمین هایش به دست نیاورد. در آن 
صورت زن و دو فرزندش گرسنه خواهند ماند و دست او 

پیش دوست و دشمن دراز.  
چیزهای  به  نشود،  گرفتار  روزی  چنان  به  این که  برای 
زیادی اندیشیده است. یک از آن چیزها دستگاه مستعمل 
را  سیبش  درختان  آن  با  همه ساله  که  است  سمپاشی 
آفت زدایی می کند. به فکرش می رسد که به کابل سفر 
را  کابلیان  حویلی  داخل  درختان  دستگاه  آن  با  و  کند 
سمپاشی کند. چنان می شود که دستگاه را با خود به کابل 
می آورد و تصمیم ندارد تا یکی دو ماه دیگر به خانه اش 
برگردد. می خواهد با آن دستگاه به جنگ لشکر حشرات 

روزمشار یب کاری مرد دوااپش
برود، تا ناداری و خشک آبی را شکست بدهد. حاال یک 
هفته می شود که آواره ی کوچه های کابل است. هر صبح 
پشتش  به  کوله پشتی  یک  مثل  را  سم پاشش  دستگاه 
 می بندد و از اتاق کرایی اش واقع در کوچه ی »قالی واحد« 
بیرون می زند و تا موقع افطاری با لب خشک و شکم خالی 
کوچه های محله های غرب کوه تلویزیون را گز می کند. در 
جریان کوچه گردی مرتب داد و بیداد می کند »دواپاش! 
دواپاش!« غیر از این دو کلمه هیچ تبلیغ دیگری یاد ندارد.

کرده  سپری  ذیل  قرار  به  کابل  در  را  هفته  یک  این  او 
است. روز اول به دکان دوافروشی رفته، دوا خریده، بعد 
تا شام در کوچه های محله ی خوشحال  خان باال و پایین 
رفته است. تا شام صدایش افتاده اما کاری به دست نیاورده 
است. کوچه گردی های آن روز هیچ سودی برایش نداشته، 
اما ماه مبارک رمضان سبب شده 40 افغانی ضرر نکند. 
اگر روزه  نمی داشته، مجبور می شده برای سرکوب قار و 
را  افغانی اش  ده  و  را چپس  افغانی اش  قور شکمش 30 
اما روزه دار بوده و روزه برایش برکت  نان خشک بخرد، 

داشته است. 
روز دوم برای این که صدایش بیهوده به هدر نرود، فقط 
پیش خانه هایی »دواپاش، دواپاش« گفته که دیده از سر 
وزش  با  درختی  سبز  شاخه های  خانه ها  آن  دیوارهای 
روز  آن  در  این وصف  با  داده.  تکان  برایش دست  بادها 
اما  است،  نکرده  سم افشانی  درختی  هیچ  برگ های  بر 

هیچ گروهی مسئولیت 
انفجارهای ذکرشده را به 
عهده نگرفته است. حکومت 
افغانستان اما این انفجارها 
را کار طالبان می خواند و 
می گوید این گروه با انجام 
چنین حمالتی سعی می کند 
اوضاع را بحرانی نشان دهد 
و فاصله میان ملت و دولت 
را بیشتر کند.
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اعتراض و پیگیری جمعی این موضوع نیز 
است  غیرممکن  تقریبا  داکتران  این  برای 
چون آنان در والیت ها، قول اردوها و قطعات 
رو  این  از  می کنند،  وظیفه  انجام  مختلف 
نمی توانند در کابل جمع شده و دست به 

اعتراض بزنند. 
معالجوی  طب  سال  هفت  که  داکتر  این 
و  خوانده  کابل  دانشگاه  در  را  نظامی 
اردوی  قول  در  می شود  سال  یک ونیم 
می کند،  درمان  را  ارتش  نیروهای  سیالب 
ناامیدانه می گوید  این موضوع،  به  اشاره  با 
قطع  جواب  قاطع  حمایت  سیستیکای 

اسداهلل  است.  نشده  پرداخت  می کنند، 
ارتش  صحی  کارمندان  تعداد  می افزاید 
معاش  می شود،  سال  یک ونیم  حدود  که 
بیش  به  نکرده اند،  دریافت  را  امتیازی شان 

از سه هزار تن می رسد.
پرداخت نشدن  به دلیل  که  می گوید  وی 
معاش امتیازی، زندگی شخص وی مختل 
از پس مخارج زندگی  او نمی تواند  و  شده 
و  طرف  یک  از  کرونا  »شیوع  براید:  خود 
قیمتی اجناس از طرف دیگر و از هر نگاه ما 

شرایط سختی را طی می کنیم.«
ظفر   207 اردوی  قول  داکتر  پیکان، 

منیره  از جمله  وزارت  این  ارشد  مقام های 
یوسف زاده، معاون سابق پرسونل و تعلیمات 
ارائه  گزارش  خود  فیسبوک  صفحه ی  در 
پست  زیر  نظامی  داکتر  چندین  کرد، 
فیسبوک این مقام ها مشکل پرداخت نشدن 

معاش امتیازی شان را مطرح کردند.
هلمند  والیت  در  که  فضل الرحمن  داکتر 
ارائه  صحی  کمک های  ارتش  نیروهای  به 
نوشت:  »  یوسف زاده  پست  زیر  می کند 
که  می شود  سال  یک  از  بیشتر  تقریبا 
معاشات تشویقی پرسونل صحیه بند است. 
تعدادشان بیشتر از 3هزار نفر است. به هر 
را  ما  صدای  ]کرده ایم[  شکایت  که  دری 

کسی نشنید و نتیجه نداد.«
رسانه ها  طریق  از  می خواهند  آنان  اکنون 
صدای شان را به گوش مسئوالن برسانند تا 
به حقوق خود برسند. روزنامه اطالعات روز 
با چهار تن از این داکتران که در والیت ها و 
قول اردوهای مختلف برای نیروهای امنیتی 
خدمات صحی ارائه می کنند، صحبت کرده 

است.
قول  شفاخانه  در  که  داکتران  از  یکی 
ننگرهار  والیت  در  سیالب   201 اردوی 
نامش  نمی خواهد  و  می کند  وظیفه  ایفای 
برای  که  می گوید  شود،  ذکر  گزارش  در 
حل شدن این مشکل به نهادها و مقام های 
به  تاکنون  اما  کرده،  مراجعه  مختلف 
مشکل شان رسیدگی نشده است :»به قول 
صحیه  ریاست  و  ریاست جمهوری  اردو، 
که  می گویند  آن ها  رفتیم.  دفاع  وزارت 
نیست  معلوم  اما  می شود.  حل  مشکل تان 

که چه وقت حل خواهد شد.«

عصمت اهلل سروش

معاش  که  می شود  سال  یک ونیم  حدود 
صحی  کارمند  سه هزار  حدود  امتیازی 
وزارت دفاع افغانستان پرداخت نشده است. 
شماری از داکتران نظامی ارتش در مصاحبه 
وزارت  مقام های  روز می گویند  اطالعات  با 
دفاع هر ماه وعده می دهند که این مشکل 
امتیازی  معاش  و  شده  برطرف  به زودی 
از گذشت  بعد  اما  پرداخت می شود،  آن ها 
حدود یک ونیم سال معلوم نیست که معاش 

امتیازی آنان پرداخت می شود یا نه. 
و  شکایت ها  داکتران،  این  گفته ی  به 
دفاع  وزارت  مقام های  به  آنان  مراجعه ی 
هر  به  و  نداده  نتیجه  مسئول  نهادهای  و 
دری که رفته اند، صدای شان شنیده نشده 
دفاع می گوید که مشکل  وزارت  اما  است. 
کارمندان  امتیازی  معاش  پرداخت نشدن 
با فرماندهی مشترک  صحی این وزارت را 
انتقال امنیتی در افغانستان یا »سیستیکا« 
در میان گذاشته و این وزارت امیدوار است 
این  معاش  پرداخت  روی  سیستیکا  که 

کارمندان توافق کند.
پیگیری  سال  یک  از  پس  داکتران  این 
بی نتیجه، در نهایت به شبکه های اجتماعی 
زیر  در  دادن  نظر  طریق  از  تا  آوردند  رو 
در  دفاع  وزارت  ارشد  مقام های  پست 
شنیده  صدای شان  اجتماعی  شبکه های 
روش  این  اما  شود،  حل  مشکل شان  و 
پیگیری نیز تاکنون نتیجه نداده است. در 
ملت«  به  دولت  »حساب دهی  برنامه  روند 
زمانی که وزارت دفاع ملی در پنجم حوت 
و  ارائه  را  خود  ساله  یک  کارکرد   1399

داده که معاش امتیازی داکترانی را که از 
سوی وزارت دفاع در کد 85 تعیین بست 
شده اند، پرداخت نمی کند: »این که حکومت 
یا  را پرداخت می کند  افغانستان معاش ما 

نه، معلوم نیست.«
داکتر اسداهلل )نام مستعار( که در لوای اول 
فاریاب مربوط به قول اردوی 209 شاهین 
انجام وظیفه می کند، در صحبت با اطالعات 
معاش  می شود  ماه   16 که  می گوید  روز 
امتیازی ده ها داکتر و نرس این قول اردو که 
در شرایط دشوار جنگی به نیروهای ارتش 
درمان  را  زخمی ها  و  ارائه  صحی  کمک 

یک ونیم سال انتظار؛ 

چرا معاش امتیازی 3هزار داکرت ارتش 
پرداخت نشده است؟

سیستیکای حمایت قاطع در سال 1397 به وزارت دفاع یک ونیم 
سال وقت می دهد که مشکل کدها را حل کند. اما وزارت دفاع 

افزون به این که در مدت یک ونیم سال این مشکل را برطرف 
نمی کند، تاکنون نیز به این مشکل رسیدگی نکرده است.
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هند حمایت می شد. چندین نفر از اعضای 
پیشین  رییس جمهور  جمله  از  حکومت 
داشتند.  رابطه عمیق  با هند  حامد کرزی 
ایاالت  رهبری  به  غربی  قدرت های  وقتی 
متحده پس از یازدهم سپتامبر برای انتقام 
به افغانستان بازگشتند، هند و ایران مورد 

آنچه امروز در افغانستان یم گذرد، 
نتیجه ی غرور امرپیالیسیت است

از  از خروج شوروی  قدرت های غربی پس 
و  بی عالقه شدند  کشور  این  به  افغانستان 
و دستان طالبان  به حال خودش  را  کابل 
به  پاکستان  امنیتی  دستگاه  توسط  که 
اتحاد  کردند.  رها  بود  یافته  پرورش  دقت 
شماِل ضد طالب از جانب روسیه، ایران و 

یک  فقدان  قبیل  از  عواملی  به  اشارات 
شریک محلی قابل اعتماد، فساد، بی کفایتی 
اختالفات  امنیتی،  نیروهای  خشونت  و 
و  قبیله ای  با رهبران  ارتباط  و عدم  قومی 
به جای  می خواهم  اما  من  محلی.  مذهبی 
خطای  سه  به  عوامل،  این  به  پرداختن 
بزرگ ایاالت متحده در افغانستان بپردازم: 
از  افغانستان  جداکردن  عراق،  با  جنگ 
و  است  شده  واقع  آن  در  که  منطقه ای 

تحمیل نظام سیاسی اشتباه.
از  ناشی  ناتوان کننده  حواس پرتی 
جنگ  مشروعیت  و  منابع  عراق،  جنگ 
ایور  »ِسر  برد.  بین  از  را  افغانستان  در 
ایتالیا، در سال  انگلیس در  رابرتز«، سفیر 
که  گفت  به یادماندنی  سخنی  در   2004
رییس جمهور جورج دبلیو بوش با حمله به 
جلب وجذب«  قوماندان  »بهترین  به  عراق 
باعث  عراق  به  حمله  شد.  تبدیل  القاعده 
اصلی حمالت 11  عامالن  از  بسیاری  شد 
تمرکز  با  زیرا  شوند،  فراموش  سپتامبر 
حسین،  صدام  بر  متحده  ایاالت  سیاست 
بن  »اسامه  به  واقع  در  بن الدن«  »اسامه 
اسالم گرایان  شد.  تبدیل  فراموش شده« 
تندرو که در سال 2002 پس از سرنگونی 
را  خود  روحیه  افغانستان  طالباِن  سریع 
باتالق  در  امریکا  فرورفتن  با  بودند،  باخته 
بازیافتند.  را  خود  انرژی  و  روحیه  عراق، 
دشمن  به  عنوان  امریکا،  »واقعی«  چهره 
عرب  نفت  سرقت  قصد  که  اسالم  جهانی 

دارد، »افشا« شد.
به  نیویورک  تروریستی  حمالت  محل 
سال  اما  شد.  معروف  زمین«  صفر  »نقطه 
2001 برای افغانستان سال صفر و شروع 
دوباره نبود. بیشتر سیاست های غربی پسا 
سال 2001 در قبال افغانستان، تاریخ این 
این سرزمین  را سفیدنمایی و خود  کشور 
است.  کرده  مجزا  آن  جغرافیای  از  را 
سرنوشت  تاریخی،  نظر  از  این حال،  با 
این  جغرافیای  توسط  اغلب  افغانستان 

کشور تعیین شده است.

رامش تاکور
مترجم: جلیل پژواک

به  داشتم  درحالی که  بود.   2009 سال 
ــ  بامیان  در  کوهی  دامنه ی  حفره های 
برای  بودا  مجسمه  دو  آن  در  که  دره ای 
و  خموش  و  ساکت  سال   1500 از  بیش 
ـ نگاه می کردم،  ایستاده نگهبانی می دادندـ 
دو احساس کل وجودم را فرا گرفت. اولی، 
درونی شدن محدوده شمالی مرزهای هند 
دومی،  و  تاریخ  نشیب های  و  فراز  طی 
وندالیسم  به دلیل  اندوه  و  غم  احساس 
فرهنگی افراطی های دینی مذهبی بود. به 
کابل که برگشتم، بر فراز تپه ای در اطراف 
تانک  بقایای  کنار  در  و  رفتم  پایتخت 
دوره شوروی ایستادم و از خودم پرسیدم: 
چقدر مانده تا امریکا از افغانستان به  عنوان 
یکی دیگر از اهداف از دست رفته اش دست 

بکشد؟
در  داریم:  را  پرسش  این  جواب  اکنون 
بیستمین سالگرد 11 سپتامبر. یکی دیگر از 
قدرت های بزرگ در تاریخ جهان که گرفتار 
غمگینانه ی  لحظه ی  به  بود،  مفرط  غرور 
نزدیک  امپراتوری ها  قبرستان  در  خود 
می شود. ایاالت متحده خروج ننگین خود 
را به پایان خواهد رساند و خروج متحدانش 
فقدان  سر  از  خروج  بلکه  عقب نشینی،  نه 
سرباز  یک صدهزار  بود.  خواهد  استراتژی 
میلیارد   100 ساالنه  هزینه ی  با  امریکایی 
و  اروپایی  متحدان  حمایت  با  و  دالر 
تا   20 نتوانستند  واشنگتن  استرالیایی 
دست مزد  بدون  که  را  طالب  هزار   25
شکست  می جنگند،  هدف  یک  برای  اما 
و  تهاجم  از  اشغال، چالش برانگیزتر  دهند. 
از آب درآمد.  واهی  ملت سازی یک خیال 
جانی  و  مالی  هزینه ی  سال   20 از  پس 
که  ندارد  انتظار  جدی ای  آدم  هیچ  غرب، 
حکومت و ارتش افغانستان برای جنگیدن 

در برابر طالبان آماده باشند.
در خصوص  غربی  تحلیل گران  نوشته های 
از  است  پر  افغانستان،  در  امریکا  ناکامی 

بی محلی غرب قرار گرفتند و از بازی کنار 
گذاشته شدند.

تاریخ،  جغرافیا،  طریق  از  هند  این حال  با 
فرهنگ و منافع تجاری و استراتژیک خود 
که به روابط دوجانبه فعلی دو طرف عمق و 
بافت می بخشد، با افغانستان پیوند خورده 
و  زودگذر  منافع  غربی  قدرت های  است. 
افغانستان دارند؛ هند  ناپایدار در خصوص 
از  دارد،  کشور  این  در  دائمی  منافع  اما 
ریشه کن کردن  طالبان؛  بر  نظارت  جمله 
نهادها،  تقویت  اسالمی؛  افراط گرایی 
افغانستان  توسعه  دولت؛  ثبات  و  ظرفیت 
به  عنوان داالن تجاری و ترانزیتی به آسیای 
و  انرژی؛  برای  مخصوصا  ایران،  و  میانه 

حواس پرتی ناتوان کننده ناشی از جنگ عراق، منابع و مشروعیت 
جنگ در افغانستان را از بین برد. »ِسر ایور رابرتز«، سفیر 

انگلیس در ایتالیا، در سال 2004 در سخنی به یادماندنی گفت 
که رییس جمهور جورج دبلیو بوش با حمله به عراق به »بهترین 

قوماندان جلب وجذب« القاعده تبدیل شد.
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نیز جز قتل و غارت و تجاوز و ویرانگری چیز دیگری با خود 
نیاورده   اند. با پیروزی مجاهدین ویرانی گسترده   تر شد و خوف 

و خطر فراوان   تر. 
نبینید؛  را  ما  کار  حاصل  می   گویند  مجاهدین  و  کمونیست   ها 
دیگر،  عبارت  به  می   خواستیم.  چه  اصل«  »در  ما  که  ببینید 
پیش  آنچه  روی  از  نه  و  بنویسید  ما  نیات  روی  از  را  تاریخ 

چشم   تان رخ داده است. 
اکنون، به همان پرسش مغزپیچ می   رسیم که این   همه ویرانی 
به پای »شاگرد«.  یا  بنویسیم و  به پای »مکتب«  را  و تباهی 
هستند.  ایدئولوژی  دو  پیرو  ما  کمونیست   های  و  مجاهدین 
می   گوییم دو ایدئولوژی، چون در ظاهر باورهای این دو شدیدا 
مخالف همدیگر به نظر می آیند. هر دو هم سخن از »انحراف« 
می   گویند. یعنی اسالم به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که 
هست در مسلمانی ماست/ یعنی کمونیسم اگر به دست افراد 
ناصالح نمی   افتاد و چنان که باید فهم و تطبیق می   شد، این همه 
آفت نمی   آفرید. هر دو می   گویند که اگر این همه تباهی پیش 
چشم ما گسترده است، به خاطر این است که اسالم را خوب 
نفهمیدیم و بد تطبیق کردیم و در درک صحیح از کمونیسم 
ناکام ماندیم و نسخه   ی انحرافی آن را به عمل آوردیم. معنای 
سعی  باز  آینده  در  ما  است:  این  طرف  دو  هر  در  این سخن 
این  را در  یا کمونیسم  خواهیم کرد نسخه   های درست اسالم 

کشور بیازماییم. 
افغانستان فقط زمانی ممکن است  تاریخ در  از  عبرت گرفتن 
تجربه   های  کرده   ایم،  تجربه  ثور  و هشت  هفت  از  را  آنچه  که 
نتایج  به  و  بدانیم  ایدئولوژی  دو  واقعی  آزمون   های  از  واقعی 
این تجربه پابند بمانیم. به بیانی دیگر، اگر دیده   ایم که آن دو 
ایدئولوژی تباهی و ویرانی به باور آورده   اند، این را به عنوان یک 
واقعیت تجربی بپذیریم. پای »انحراف« را در میان آوردن به 
این معناست که می   خواهیم آنچه را پیش چشم ما رخ داده، 

باور نکنیم. 
آموختن از این تجربه   ها یعنی چه؟

آموختن از این تجربه   ها یعنی این که آزموده را باز نیازماییم 
و به الزاماِت آزموده را نیازمودن پابند بمانیم. این کار سختی 
است. برای این که هر وقت در تنگنا قرار می   گیریم و دنبال 
راه حلی می   گردیم که به صورت عاجل گره از کارمان بگشاید، 
معموال به همان چاره   هایی فکر می   کنیم که دم دست هستند 
و از جمله   ی »ذخایر« فرهنگی یا فکری و اجتماعی ما شمرده 
آزمودن  را  آزموده  دام  به  می   شوند. در چنین حالتی، معموال 
می   افتیم. برای بیرون رفتن از این َدور به نوجویی نیاز داریم- به 

اندیشیدن نامتعارف. 
خوشبختانه، در عصر ما بخش بزرگی از آن اندیشیدن نامتعارف 
را دیگران به جای ما انجام داده   اند. فقط کافی است با چشم باز 
و ذهن باز نتایج آن اندیشه   ها و پی   آمدهای عملی   شان را مطالعه 
امروزی  باثبات  و  آباد  کشورهای  از  بسیاری  کنیم.  معاینه  و 
دارند  تاریخ خود  در  را  ایدئولوژیک  بد سیستم   های  خاطره   ی 
دیگر(.  توتالیتر  نظام   های  تا  ناکارآمد  مذهبی  )از سیستم   های 
هفت و هشت ثور ما فقط دو مثال مختصر از این تجربه   های 

گسترده   ی بشری هستند. سوال امروز ما این است:
با  را  دیگران  و  خود  کامیاب  و  ناکام  سرگذشت  حاضریم  آیا 
بجوییم؟  نو  چاره   های  آماده   ایم  آیا  کنیم؟  سنجش  باز  ذهن 
باورهای  برابر  )در  تاریخی  آزمون  و  تجربه  برای  حاضریم  آیا 

متصلب خود( جایی در ذهن خود باز کنیم؟ 
با  ضعیف   اند.  خیلی  هنوز  ما  میان  در  آمادگی  این  نشانه   های 

دریغ.

سخیداد هاتف

نمی   گیرد،  تاریخ خود عبرت  از  که  ملتی  بود که  کسی گفته 
مجبور به تکرار آن خواهد بود. حال، برای آن که ملتی بتواند 
از تاریخ خود عبرت بگیرد، ابتدا باید بتواند آن را به یاد بیاورد. 
در این مورد بخت چندان با مردم افغانستان یار نبوده است. 
تاریخ ما خیلی کم مکتوب شده و سطح سواد عمومی همواره 
بسیار پایین بوده است. یعنی یا سند تاریخی کم داریم یا حتا 
اگر سند کافی هم می   داشتیم، بسیاری از شهروندان افغانستان 
سواد کافی خواندن ندارند. اما طالع ما در این زمینه صد درصد 
داریم که در آن یک  نبوده. حداقل یک مورد  تار  و  تیره  هم 

تصادف جالب ابزاِر یادآور خوبی در اختیار ما گذاشته است: 
هفت ثور و هشت ثور. 

کردند  کودتا  کمونیست   ها  شمسی   1357 ثور  ماه  هفتم  در 
شمسی   1371 ثور  هشتم  در  گرفتند.  دست  به   را  قدرت  و 
حاکمیت  دوران  و  شدند  پایتخت  وارد  مسلمان  مجاهدین 
کمونیست   ها را پایان دادند. کمونیست   ها و مجاهدینی که به 
مرام خود وفادار مانده   اند، دوست دارند که ما این دو تاریخ را 

در نیم قرن گذشته   ی خود به یاد داشته باشیم. 
برای  افغانستان  ما می   آورند که چپ   های  یاد  به  کمونیست   ها 
اولین بار در تاریخ این کشور موفق شدند نظام کهنه   ی حکومت 
خاندانی را سرنگون کنند و به جای آن یک سیستم مترقی را 
سر کار بیاورند. می   گویند چپ   ها به مردم افغانستان یاد دادند 
ابدی   شان  سرنوشت  خاندانی  استبداد  سایه   ی  در  زیستن  که 
بار  نخستین  برای  که  بودند  چپ   ها  این  می   گویند  نیست. 
و  کردند  پخش  افغانستان  در  را  عدالت   محور  سیاسی  ادبیات 
به  را  جامعه  سرکوبگر  و  ضعیف   کش  طبقاتی  نظام  کوشیدند 
سود محرومان و کارگران و ستم   دیدگان تغییر بدهند. چپ   ها 
کودتای هفتم ثور را به نام »انقالب ثور« یاد می   کنند و گاهی 

به آن صفت »کبیر« نیز می   دهند. 
مجاهدین به یاد ما می   آورند که حکومت کمونیستی -به کمک 
تباهی  به سوی  را  ما  اسالمی  سرزمین  خارجی-  اشغالگران 
می   راند، مردمان مومن وطن را با دین مبین و فرهنگ درخشان 
آبایی   شان بیگانه می   کرد و اختیار قاموس و ناموس میهن را به 
دست اجنبی می   سپرد. می   گویند مجاهدین با جان   فشانی   ها و 
پایداری   های طاقت   شکن در برابر این خیانت بزرگ ایستادند و 
نگذاشتند وطن به اشغال اجنبی درآید یا با آیین آبایی خود 
نجات  برای  جهادشان  که  می   گویند  مجاهدین  شود.  بیگانه 
وطن بود و پیروزی   شان پیروزی مردم بر بیگانگان و مزدوران 

داخلی   شان. 
مردم از آن هفت و از آن هشت چه را به یاد می   آورند؟

آنچه از حکومت کمونیستی به یاد مردم مانده خوف و خطر 
ایجاد  وضعیتی  خود  حاکمیت  دوره   ی  در  کمونیست   ها  است. 
این  نداشت.  آرامش  احساس  کس  هیچ  آن  در  که  کردند 
بی   ریشه  گسترده   ی  روحی  اختالل  یک  تنها  خوف  احساس 
نبود. ریشه در یک واقعیت خطرناک داشت. اگر نفست کمی 
گرم   تر و سردتر از درجه    ای بیرون می   آمد که رفقای انقالبی در 
کمیته   های مجازات خود تعیین کرده بودند، زندگی دیگر بر تو 
حرام بود. هزاران نفر در آن دوره به تنگنای زندان افتادند و 
هزاران نفر از تنگنای زندان به تنگنای گورهای جمعی رفتند. 

زمانه   ی خوف و خطر و عسرت و بی   پناهی بود. 
آنچه از حکومت اسالمی مجاهدین به یاد مردم مانده نیز چیز 
بر  دست  هفتی   ها  حاکمیت  زیر  در  که  آنانی  نیست.  بهتری 
آسمان بلند کرده بودند و از ایزد توانا می   خواستند هرچه زودتر 
مجاهدین را به پیروزی برساند، به زودی دریافتند که هشتی   ها 

می گوید 17 ماه می شود که معاش امتیازی 
خود را دریافت نکرده است: »پرداختن شدن 
معاش امتیازی زندگی ما را با مشکل مواجه 
را به مقدار  کرده است، چون ما خرج خود 

معاش خود عیار کرده  بودیم.«

مشکل چیست؟
معاش امتیازی کارمندان ملکی و کارمندان 
نیروهای  سوی  از  ارتش  نیروهای  صحی 
خارجی و از طریق فرماندهی مشترک انتقال 
امنیتی در افغانستان یا »سیستیکا« از طریق 
وزارت  می شود.  پرداخت  مختلف  کدهای 
دفاع در سال های گذشته چند هزار کارمند 
از  غیر  را در کدهای  ارتش  نیروهای  صحی 
کد مربوطه شان از جمله کد 85 که کد ویژه 
سیستیکای  می کند.  تعیین  است،  اداری 
حمایت قاطع در سال 1397 به وزارت دفاع 
یک ونیم سال وقت می دهد که مشکل کدها 
را حل کند. اما وزارت دفاع افزون به این که 
در مدت یک ونیم سال این مشکل را برطرف 
نمی کند، تاکنون نیز به این مشکل رسیدگی 

نکرده است.
به گفته ی داکتران نظامی ارتش، سیستیکا 
از  بعد  و  پیش  سال  یک ونیم  حدود 
معاش  کدهای  مشکل  دفاع  وزارت  آن  که 
نمی کند،  اصالح  را  ارتش  صحی  کارمندان 
امتیازی  معاش  که  می گوید  وزارت  این  به 
مخصوص کارمندان صحی را که در کدهای 
مربوطه شان تعیین نشده، پرداخت نمی کند. 
این  باید  دفاع  وزارت  که  گفته  سیستیکا 
بنابراین  نکرده،  که  می کرد  حل  را  مشکل 
آنان معاش امتیازی ویژه ی کدهای صحی را 
برای داکترانی که از طریق کد 85 استخدام 

شده اند، نمی پردازد. 
که  می گویند  داکتران  این  دیگر  سوی  از 
مشکل تنها در کد 85 نیست، بلکه کدهای 
مختلف با این مشکل روبه رو است و وزارت 
دفاع برای این حل این معضل هیچ اقدامی 
»داکتر  یک  آنان،  گفته ی  به  نمی کند. 

MD« در کد معاون داکتر و یک نرس در 
کد پایین تر مقرر شده است. در کل 15 صد 
دیگر  نفر  صد   15 حدود  و   85 کد  در  نفر 
در کدهای غیر از کدهای مربوطه شان تعیین 

شده اند.
از مدتی به این سو معاش تمامی کارمندان 
»اپس«  سیستم  طریق  از  دفاع  وزارت 
پرداخت می شود. دو مکتوب وزارت دفاع که 
به دست اطالعات روز رسیده نشان می دهد 
و  کدها  در  تخنیکی  مشکالت  به دلیل  که 
افزوده نشدن کد 85 در سیستم، معاش بیش 
از سه هزار کارمند صحی این وزارت از طریق 

سیستم پرداخته نشده است. 
اما فواد امان، معاون سخن گوی وزارت دفاع 
و  اصالح  را  کدها  وزارت  این  که  می گوید 
سیستیکا  اختیار  در  و  تهیه  را  فهرست ها 
که  می افزاید  امان  آقای  است.  داده  قرار 
اکثر  امتیازی  معاش  پرداخت نشدن  مشکل 
از  شده  حل  دفاع  وزارت  صحی  کارمندان 
تعداد محدودی که باقی مانده، وزارت دفاع 
پرداخت  روی  سیستیکا  که  است  مطمئن 

معاش آنان نیز توافق می کند.
پرداخت نشدن  مسأله ی  امان،  گفته ی  به 
معاش امتیازی تنها مشکل کارمندان صحی 
کارمندان  بقیه  بلکه  نیست،  دفاع  وزارت 
از  امتیازی شان  این وزارت که معاش  ملکی 
سوی سیستیکا پرداخت می شود، نیز با این 
سیستیکا  با  »موضوع  است:  روبه رو  مشکل 
در میان گذاشته شده و وزارت دفاع امیدوار 
این  حل  شود.  حل  مشکل  این  که  است 
مشکل به سیستیکا مربوط می شود و این که 
آن ها چه وقت نشستی در این مورد برگزار و 

چه فیصله می کند.«
از  خارجی  نیروهای  خروج  آغاز  به  توجه  با 
افغانستان و ختم مأموریت حمایت قاطع این 
نیروها در این کشور، معلوم نیست که معاش 
کارمندان  گذشته  سال  یک ونیم  امتیازی 
پرداخت  افغانستان  دفاع  وزارت  صحی 

می شود یا نه.

آن هفت و هشت
فقط کافی است با چشم باز و ذهن باز نتایج آن اندیشه   ها و پی   آمدهای عملی   شان 

را مطالعه و معاینه کنیم. بسیاری از کشورهای آباد و باثبات امروزی خاطره   ی بد 
سیستم   های ایدئولوژیک را در تاریخ خود دارند )از سیستم   های مذهبی ناکارآمد 

تا نظام   های توتالیتر دیگر(.
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جلوگیری از تبدیل شدن دوباره افغانستان به 
تروریستی  راه اندازی حمالت  برای  پایگاهی 

بر هند.
وارد  افغانستان  از طریق  اسکندر و مغول ها 
هندوکش  دیدنی  کوه های  شدند.  شبه قاره 
مناطق  و  پاکستان  شمالی  مناطق  بین 
برای  افغانستان، سه معنی متفاوت  مرکزی 
میانه ای،  آسیای  منظر  از  دارد:  خود  نام 
همان  )»هند«،  هند  کوه های  هندوکش 
هندی،  منظر  از  است؛  هندوها(  سرزمین 
هندوکش مرز هند است؛ و از منظر فارسی، 
هندوکش کشتارگاهی برای کشتن هندوها 
وصل  نقطه ی  همچنین  افغانستان  است. 
ابریشم  افسانه ای  محور شمال-جنوب جاده 
و تقاطع جغرافیایی برای گسترش بودیسم از 

هند به چین بود.
متحده  ایاالت  و  هند  همکاری  درحالی که 
افغانستان می توانست از طریق  در خصوص 
سخت  قدرت  بین  منافع  پایدار  همبستگی 
تقویت  هند  نرم  قدرت  و  متحده  ایاالت 
پاکستان  و  متحده  ایاالت  مشارکت  شود، 
)بده بستانی(  معامالتی  روابط  براساس  اما 
برای  پاکستان  توانایی  بود.  طرف  دو  بین 
دو  افغانستان  فضای  کنترل  و  نفوذ  اعمال 
کشور  این  برای  ارزشمند  فوق العاده  مزیت 
است. این توانایی، به اسالم آباد در رابطه به 
استقرار اردوگاه های آموزشی برای شورشیان 
و تروریست های مخصوص هند فراتر از توان 
و  می بخشد  استراتژیک  عمق  هند  ارتش 
همسایگان  آن  در  که  امنیتی ای  کابوس  از 
عدو از دو طرف دست به اقدامات گازانبری 
می کند.  جلوگیری  می زنند،  پاکستان  علیه 
هرازگاهی  که  سرخوردگی هایی  و  تنش ها 
در رابطه ایاالت متحده و پاکستان برجسته 
با  رفتن  شکار  به  منطقی  نتیجه ی  می شد، 
سگ های شکاری و سرگرمی با خرگوش های 

مزرعه بود.
رهبری  به  غربی  قدرت های  اشتباه  سومین 
نظام  تحمیل  افغانستان  در  متحده  ایاالت 
هند  بود؛  کشور  این  در  اشتباه  سیاسی 

جلوگیری  نیز  اشتباه  این  از  می توانست 
اطراف  منطقه  بین همه کشورهای  از  کند. 
کمی  با  هند،  سیاسی  مدل  افغانستان، 
تغییرات به دلیل ویژگی های خاص افغانستان، 
مدل  مناسب ترین  می توانست  جهت  هر  از 
افغانستان  در  سیاسی  نهادهای  ایجاد  برای 
جهاِن  کل  در  هند  استثنایی  ثبات  باشد. 
درحال توسعه به دلیل سه نهاد اصلی ناکامل 
اما قوی و مقاوم این کشور است: دموکراسی 

پارلمانی، فدرالیسم و سکوالریسم.
دچار  عمیقا  و  جنگ زده  جامعه ی  یک  در 
جنگ ساالر،  و  زورمند  گرفتار  و  اختالف 
حکومت داری،  ریاست جمهوری  شکل 
واحد  برنده  یک  تولید  به  منجر  همواره 
بقیه  می شود  باعث  امر  این  و  می شود 
ناراضی  بازندگان  نقش  ادامه  در  بازیگران 
که  جوامعی  در  کنند.  ایفا  را  قدرت مند  اما 
گرفتار شکاف های عمیق اجتماعی و سیاسی 
باشد، دموکراسی پارلمانی از ثبات بیشتری 
برخوردار است. رژیم های پارلمانی در چنین 
محیط هایی سازوکارهای ذاتی برای تقسیم 
قدرت )مثال از طریق حکومت ائتالفی( دارند 
و به مهارت  سیاسی چانه زنی و اجماع سازی 

امتیاز بیشتری می دهند.
مطمئنا نه این سه عامل با هم و نه هیچ یک 
غرب  مداخله  جداگانه،  به صورت  سه  آن  از 
افغانستان  در  متحده  ایاالت  رهبری  به 
لیبرال  قالب  در  کشور  این  بازسازی  برای 
محکوم  شکست  به  را  غربی  دموکراسی 
نکردند. اما نادیده گرفتن این عوامل، مطمئنا 
احتمال ناکامی این مداخله را در مقایسه با 

شانس موفقیت آن، به شدت باال برد.

رامش تاکور، دستیار سابق دبیرکل سازمان 
ملی  دانشگاه  برجسته  استاد  متحد،  ملل 
منع  و  رییس »مرکز خلع سالح  و  استرالیا 

گسترش سالح های هسته ای« است.

استراتژیک  سیاست  انستیتوت  منبع: 
استرالیا
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با  مقابله  و  ها  بیمارستان  پذیرش  ظرفیت  افزایش 
کمبود کپسول های اکسیژن و دیگر تجهیزات درمانی 

را بررسی کرد.
دولـت هنـد همچنیـن اعـالم کـرده کـه همـه افـراد 
بـاالی 18 سـال در ایـن کشـور از ایـن پـس واجـد 
شـرایط واکسیناسـیون در برابر بیمـاری »کووید 19« 
هسـتند. ایـن در حالـی اسـت کـه مسـئوالن برخـی 
ایالـت هـا از کمبـود دوزهـای واکسـن کرونـا سـخن 

گویند. مـی 

در میان کشورهای جهان ثبت کرد. شمار روزانه جان 
باختگان بر اثر ابتال به بیماری همه گیر »کووید 19« 
این  به  شد.  اعالم  نفر   3523 شنبه  روز  نیز  هند  در 
ترتیب تاکنون بیش از 211 هزار نفر در این کشور یک 
میلیارد و 300 میلیون نفری جان خود را بر اثر ابتال به 

»کووید 19« از دست داده اند.
را »بحران  اخیر شیوع ویروس کرونا  دولت هند موج 
قرن« در این کشور خوانده است. کابینه نارندرا مودی، 
نخست وزیر هند در جلسه روز جمعه خود راهکارهای 

به گزارش یورونیوز فارسی، تحقیق درباره علت وقوع 
این آتش سوزی که ساعت یک بامداد به وقت محلی 
روی داد آغاز شده است. پیش از این نیز آتش سوزی 
بیماری همه گیر »کووید  به  بیماران مبتال  در بخش 
19« در بیمارستانی در حومه بمبئی در روز 23 اپریل 

)سوم ثور( جان 13 نفر را گرفته بود.
داد  روی  در حالی  بهاروچ  بیمارستان شهر  در  حریق 
هزار   400 از  بیش  شناسایی  با  شنبه  روز  هند  که 
را  جدیدی  رکورد  کرونا  ویروس  به  ابتال  جدید  مورد 

اطالعات روز: آتش سوزی در بیمارستانی در غرب هند 
ویروس  به  مبتال  بیمار   18 مرگ  به  منجر  روز شنبه 

کرونا شد.
بنا به اعالم پولیس شهر بهاروچ در ایالت گجرات این 
و  داد  روی  بیمارستان  در طبقه همکف  آتش سوزی 
کارکنان  و  نشانان  آتش  شد.  مهار  ساعت  یک  ظرف 
بیمارستان موفق شدند 31 نفر از بیماران بستری را از 
حریق نجات دهند. حال این بیماران پس از حریق »با 

ثبات« گزارش شده است.

۱۸ بیمار مبتال به کرونا بر اثر آتش سوزی در بیمارستاین در غرب هند جان باختند

کالیفرنیا، آریزونا، نیومکزیکو و تگزاس عبور می کرد.
حفاظت  و  گمرک  سازمان  اطالعات  تازه ترین  بنابر 
در  شد،  منتشر   2021 ژانویه   4 که  امریکا  مرزی 
پایان  به  دیوار  این  از  کیلومتر   727 ساخت  مجموع 
این  از  کیلومتر   129 تنها  حال  این  با  است.  رسیده 
دیوار به بخش هایی مربوط می شود که از قبل در آن ها 
دیوار  کیلومتر   76 شامل  این  نداشته.  وجود  حصاری 
برای  که  ثانویه ای می شود  دیوار  کیلومتر  و 53  اولیه 

استحکام حصار ابتدایی ساخته شده است.
بخش عمده  کاری که در دوره ریاست جمهوری ترمپ 
انجام شد در در واقع ساخت دیوار جایگزین در مناطقی 

بود که دولت های قبلی در آن حصار کشیده بودند.

رییس جمهور  تصمیم  معتقدند  خواهان  جمهوری 
هجوم  به  منجر  سیاست های سختگیرانه،  تغییر  برای 

مهاجران در مناطق مرزی شده است.

مرز امریکا -مکزیک
از  و  امریکا-مکزیک حدودا 3100 کیلومتر است  مرز 
نواحی مختلفی می گذرد، از بیابان های خالی و خاکی 

تا زمین های سرسبز و ناهموار مجاور ریو گراند.
سال  در  ترمپ  آقای  ریاست جمهوری  آغاز  از  پیش 
بود  شده  کشیده  منطقه  این  در  حصار  انواع   ،2017
که مجموع طول آن به کمی بیش از 1000 کیلومتر 
ایالت های  از  که  حصاری  می رسید.  مایل(   654(

ساخت دیواری در مرز با مکزیک از جمله سیاست های 
کلیدی آقای ترمپ بود، به عقیده او چنین اقدامی در 

جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی ضروری است.
اختیار  در  محض  به  که  کرد  اعالم  بایدن  آقای  اما 
گرفتن زمام امور، ساخت این دیوار را متوقف خواهد 

کرد.
اعالم  »براساس  است:  گفته  پنتاگون  سخنگوی 
رییس جمهور، وزارت دفاع در حال لغو تمام پروژه های 
احداث دیوار مرزی است که قرار بود از بودجه  اختصاص 

یافته به سایر ماموریت های نظامی، ساخته شود.«
او افزوده که وزارت دفاع » تمام اقدامات ضروری برای 

لغو این پروژه را شروع کرده است.«

دولت جو  گفته که  امریکا  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
که  را  مکزیک  مرز  امتداد  در  دیواری  ساخت  بایدن 
دونالد ترمپ، رییس جمهور سابق وعده آن را با بودجه 

نظامی داده بود، لغو کرده است.
سخنگویان  از  یکی  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
پنتاگون گفته است که این امر باعث می شود بودجه ای 
سایر  به  شود  دیوار  آن  ساخت  صرف  بود  قرار  که 
پروژه های ساخت وساز ارتش امریکا از جمله ساخت 

مدرسه برای فرزندان سربازان اختصاص یابد.
دونالد ترمپ، پس از آن که کنگره با تصمیم او برای 
این دیوار مخالفت کرد، دستور  بودجه ساخت  تامین 
داد تا هزینه ساخت آن از بودجه پنتاگون تامین شود.

گون:  پنتا
یک را لغو کرد بایدن بودجه ساخت دیوار ترمپ در مرز مکز

است:  گفته  سالیوان  آقای  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
»قصد ندارم در زمان فعلی در باره ماهیت مذاکرات صحبت 
کنم، چون این مذاکرات در وضعیت نامشخصی قرار دارند.« 
برای مذاکرات  ایران  از جمله  است همه طرف ها  او گفته 
برجام  توافق  به  برگشت  و  تحریم ها  کاهش  سر  بر  جدی 

»تمایل دارند.«
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران هم در مورد 
مذاکرات وین گفته است »هنوز چالش ها و جزییات سختی 

در پیش داریم و برای آن ها راه حلی نیافته ایم.«
آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران نسبت به »فرسایشی« 
شدن این گفت وگوها به مسئوالن دولت هشدار داده است.

مشاور امنیت ملی امریکا گفته است هنوز مشخص نیست 
مذاکرات وین به توافق منجر خواهد شد یا نه. او گفته است 
طرف ایرانی »به طور جدی« برای »مذاکرات جدی« حضور 

دارد.
دوران  در  که  است  تحریم هایی  لغو  خواهان  ایران 
ریاست جمهوری دونالد ترمپ وضع شد. امریکا هم از ایران 

خواسته به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کند.
برخی  در  توقف  برابر  در  برجام،  هسته ای  توافق  طبق 
بین المللی  تحریم های  ایران،  اتمی  برنامه  جنبه های  از 
ترمپ،  دونالد  اما  شد  برطرف  کشور  این  علیه  هسته ای 

یکا:  مشاور امنیت ملی امر

کرات غریمستقیم با ایران در وضعیت نامشخیص قرار دارد مذا

کاخ سفید: 
یکا اعمال می شود از روز سه شنبه محدودیت هایی برای سفر از هند به امر

از  با خروج  آمدن  کار  روی  از  رییس جمهوری سابق پس 
ایاالت متحده را دوباره  اتمی  این توافق، همه تحریم های 
اعمال کرد و تحریم های بیشتر و شدیدتری علیه این کشور 

به اجرا گذاشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا اخیرا در مورد مذاکرات 
اما  داشته  پیشرفت هایی  گفت و گوها،  این  بود  گفته  وین 
و  مانده  باقی  مقصد«  به  رسیدن  تا  زیادی  فاصله  »هنوز 

طرفین »در آستانه توافق نیستند.«
به  شده  گرفته  تصمیم  وین  در  گفته اند  ایرانی  مقام های 
روند مذاکرات، »سرعت دهند« و توافق شده فعالیت های 
مسایل  و  تحریم ها  لغو  حوزه  در  کارشناسی  هیات های 
هسته ای »به صورت فشرده و سریع« ادامه یابد. این مقام ها 
گفته اند قرار است گروه دیگری نیز به منظور راه های اجرایی 
شدن لغو تحریم ها و بازگشتن امریکا به برجام تشکیل شود.
ایران بر خالف توافق برجام ذخایر اورانیوم غنی شده خود 
آغاز  را  اورانیوم  درصدی  سازی 60  غنی  داده،  افزایش  را 
کرده و سطح بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی 

را کاهش داده است.
تحریم های  همه  رفع  از  پس  است  گفته  خامنه ای  آقای 
امریکا، ایران با »راستی آزمایی« آن دوباره به تعهدات خود 

در برجام بازخواهد گشت.

اروپا پروازها از مبدا و یا به مقصد هند را متوقف کرده اند.
دومین کشور پرجمعیت جهان با بحران عمیقی روبرو است و 
اکثر مراکز درمانی، گورستان ها و سردخانه ها اشباع شده اند. 
به دلیل افزایش چشمگیر تعداد مرگ و میر در بسیاری از 
شهرها و روستاهای هند طی روزهای اخیر سوزاندن اجساد 

در پارک ها و فضاهای باز انجام می شود.
دستگاه   ، اکسیژن  تخت،  شدید  کمبود  با  بیمارستان ها 
تنفس مصنوعی و حتی آمبوالنس روبرو هستند و بسیاری 
از مردم به خصوص در روستاها و شهرهای کوچک ناگزیرند 
از بیماران با حداقل امکانات در خانه های خود مراقبت کنند.

ارتش هند فعالیت لجستیک برای حمل و نقل تجهیزات 
پزشکی از جمله اکسیژن در سراسر کشور را آغاز کرده و 
قرار است بیمارستان ها و مراکز درمانی خود را در اختیار 

غیرنظامیان قرار دهد.

این مذاکرات، هیات هایی از بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و 
روسیه در حال مذاکره با هیات ایرانی هستند و امریکا نیز 

»رودرو« با ایران مذاکره نمی کند.
قرار است این مذاکرات امروز شنبه، اول ماه مه نیز ادامه 

یابد.

نفر  هزار  و 700  میلیون  از 18  بیش  به  هند  در  بیماری 
افزایش یافت.

وزارت بهداشت هند هم روز جمعه اعالم کرد در 24 ساعت 
گذشته سه هزار و 498 نفر بر اثر ابتال به کووید 19 جان 
خود را از دست داده اند و شمار کل تلفات به بیش از 208 

هزار نفر رسید.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند شمار مبتالیان 
و کسانی که بر اثر این ابتال به ویروس کرونا جان خود را از 
دست داده اند بسیار بیشتر از آمار رسمی است، اما این که 

آمار واقعی به چه میزان باشد، مشخص نیست.
تلفنی  گفت وگوی  از  پس  روز  یک  امریکا  دولت  تصمیم 
جو بایدن، رییس جمهوری ایاالت متحده با نارندرا مودی، 

نخست وزیر هند اتخاذ شده است.
بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، بریتانیا و اتحادیه 

اطالعات روز: جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا گفته 
است مذاکرات غیر مستقیم ایاالت متحده با ایران در مورد 
بازگشتن به توافق هسته ای، »در وضعیت نامشخصی است.«
به نقل از بی بی سی فارسی، این اظهارنظر آقای سالیوان به 
دنبال سومین هفته مذاکرات وین صورت گرفته است. در 

اطالعات روز: همزمان با اوج گیری شیوع ویروس کرونا در 
هند، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعالم کرد، 
امریکا  به  از هند  بر سفر  روز سه شنبه محدودیت هایی  از 

اعمال خواهد شد.
به گزارش رادیو فردا، کاخ سفید می گوید، با توصیه مرکز 
پیشگیری و کنترل بیماری های امریکا تصمیم گرفته است 
تا محدودیت هایی بر ورود مسافران و افراد از هند به ایاالت 

متحده اعمال کند.
العاده تعداد  جن ساکی گفته است، با توجه افزایش فوق 
گونه های  همچنین  و  هند  در   19 کووید  به  مبتال  افراد 
اجرا  محدودیت ها  این  بیماری  این  متفاوت  جهش یافته 

خواهد شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، با اعالم 386 هزار و 452 مورد 
این  به  مبتالیان  کل  آمار  کووید،  بیماری  به  ابتال  جدید 
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سقوط یک اپسگاه ارتش در هشر غزین به دست طالبان

جریان این درگیری آسیبی نرسیده است.
بامداد  طالبان  جنگ جویان  آن،  بر  افزون 
روستای  در  را  ارتباطی  پل  یک  روز جمعه 
انفجار  خواجه عمری  ولسوالی  »نُه برجه«ی 
این  این ولسوالی گفت که  داده اند. ولسوال 
شهر  با  را  خواجه عمری  از  بخش هایی  پل 

غزنی وصل می کرد.
پولیس  فرماندهی  در  منبع  یک  همچنان، 
از  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  غزنی 
ولسوالی  چهار  غزنی،  ولسوالی   18 مجموع 
آن به صورت کامل در کنترل طالبان است. 
این ولسوالی ها شامل ناوه، گیرو، رشیدان و 

اجرستان می شود.
مراکز سه ولسوالی واغظ، خوگیانی، زنه خان 
این  از  امنیتی  بلند  تهدیدات  به دلیل  نیز 
است.  شده  منتقل  غزنی  شهر  به  ولسوالی 
به جز  والیت  این  ولسوالی های  متباقی 
ولسوالی های جاغوری، مالستان و ناهور نیز 

زیر تهدید گروه طالبان قرار دارد.
در همین حال، اعضای شورای والیتی غزنی 
والیت  این  در  امنیتی  بلند  تهدیدات  دلیل 
امنیتی  نهادهای  در  هماهنگی  عدم  را 
می کنند.  عنوان  غزنی  محلی  حکومت  و 
روز  اطالعات  روزنامه  به  جامع  عبدالجامع 
رهبری  صفوف  در  اخیر  »تغییرات  گفت: 
پولیس در غزنی، تأثیر بد در مهار وضعیت 

امنیتی گذاشته است.«
به باور او، رهبری حکومت محلی با بخش های 
مختلف حکومت از جمله نهادهای امنیتی و 

دفاعی هماهنگ نیست.
این درحالی است که روز پنج شنبه ی هفته ی 
گذشته، یک هیأت بلندرتبه به ریاست مشاور 
امنیت ملی و عضویت مقامات ارشد سکتور 
امنیتی کشور از جمله سرپرستان وزارت های 
امنیت ملی  دفاع و داخله و رییس عمومی 
این  به  غزنی  امنیتی  وضعیت  ارزیابی  برای 

والیت سفر کردند.
این هیأت در جریان سفرش به غزنی، روی 
اتخاذ  و  امنیتی  وضعیت  بهبود  چگونگی 
از  و  طالبان  سرکوب  برای  عملی  گام های 
بین بردن مخفی گاه های آنان نیز بحث کرده 
حکومت  از  غزنی  در  محلی  مقام های  بود. 
مرکزی خواهان راه اندازی عملیات گسترده 
بودند.  شده  نیروها  تجهیز  و  طالبان  علیه 
به  نیز  امنیتی  سکتورهای  ارشد  مقام های 
مسئوالن این والیت تعهد داده بودند که به 

مشکالت غزنی رسیدگی می کنند.

پراکنده میان نظامیان دولت و جنگ جویان 
شهر  حومه های  دیگر  مناطق  در  طالبان 

غزنی نیز جریان دارد.

توسط  غزنی  ولسوالی  پنج  محاصره ی 
طالبان

پاسگاه در منطقه ی  با سقوط یک  همزمان 
این  ولسوالی  چندین  غزنی،  شهر  آرزوی 
والیت نیز در محاصره ی شدید جنگ جویان 
در  قره باغ  ولسوالی  دارد.  قرار  طالبان  گروه 
55 کیلومتری جنوب غرب شهر غزنی، حدود 
سهمگین  حمالت  شاهد  پیش  هفته ی  سه 
از  این گروه  بود. جنگ جویان  گروه طالبان 
چند استقامت بر مرکز این ولسوالی یورش 
و  ولسوالی  ساختمان  اطراف  تا  و  بردند 

ساعت  حوالی  از  آرزو  ساحات  در  دولتی 
2:00 پس از چاشت آغاز شده است.

او تأکید کرد که این عملیات تا پاک سازی 
جنگ جویان  وجود  از  آرزو  منطقه ی  کامل 

طالبان ادامه می یابد.
از  مجاهـد،  ذبیـح اهلل  هـم،  سـویی  از 
سـخن گویان طالبـان گفتـه اسـت کـه در 
جریـان عملیـات جنگ جویان ایـن گروه در 
منطقـه ی آرزو، یـک قـرارگاه و یک پاسـگاه 
اسـت.  کـرده  سـقوط  دولتـی  نیروهـای 
همچنـان ایـن گـروه گفتـه کـه در جریـان 
دولتـی  نیروهـای  از  تعـدادی  درگیـری، 
 23 کـه  افـزوده  طالبـان  شـده اند.  کشـته 

برده انـد. خودشـان  بـا  نیـز  را  نظامـی 
انفجار  نتیجه ی  در  امروز  چاشت  همچنان 
کودک  یک  منطقه،  این  در  طالبان  ماین 
شده اند.  زخمی  دیگر  کودک  یک  و  کشته 

این کودکان باهم برادر و خواهر بوده اند.
در  غزنی  شهر  حومه ی  در  آرزو  منطقه ی 
پکتیکا   – غزنی  نمبر»2«  شاه راه  مسیر 
دو  حدود  از  منطقه  این  دارد.  موقعیت 
طالبان  توسط  طرف  این  به  پیش  هفته ی 
بر  را  حمالتی  بارها  طالبان  است.  محاصره 
حومه ی  در  »استراتیژیک«  منطقه ی  این 
 2 تاریخ  در  کرده اند.  راه اندازی  غزنی  شهر 
اول  حوزه ی  آمر  خلجی،  هاشم خان  ثور، 
امنیتی شهر غزنی در درگیری با طالبان در 

این منطقه زخمی شد.
به  پیش  سال  یک  از  بیش  از  منطقه  این 
این طرف شاهد درگیری های خونین میان 
دولتی  نیروهای  و  طالبان  جنگ جویان 
بخش هایی  گذشته  سال های  در  بوده اند. 
و  بود  طالبان  کنترل  در  منطقه  این  از 
آن،  از  استفاده  با  گروه  این  جنگ جویان 

هرازگاهی بر مرکز غزنی حمله می کردند.
درگیری های  آرزو،  منطقه ی  بر  افزون 

جلیل رونق

شدید  محاصره ی  از  پس  هفته  دو  حدود 
منطقه ی  در  دولت  نظامیان  پاسگاه های 
امنیتی  سوم  حوزه ی  مربوطات  از  »آرزو«، 
یک  طالبان،  توسط  غزنی  شهر  پولیس 
بامداد امروز )شنبه، 11 ثور(  پاسگاه ارتش 

به دست این گروه سقوط کرده است.
در  محلی  مختلف  منابع  اظهارات  براساس 
در  ارتش  سرباز  دو  دست کم  والیت،  این 
جریان این درگیری کشته و دو سرباز دیگر 
این نیروها زخمی شده اند. همچنان طالبان 
این  در جریان  را  ارتش  سرباز  از 20  بیش 

حمله   شان به اسارت برده اند.
عبدالجامع جامع، عضو شورای والیتی غزنی 
به روزنامه اطالعات روز گفت که طالبان در 
از  گذشته  شب  ناوقت  که  حمله   شان  این 
پایگاه های  و  قرارگاه ها  بر  استقامت  چندین 
کرده اند،  آغاز  آرزو،  منطقه ی  در  ارتش 
تمامی تجهیزات و یک هاموی ارتش را نیز 

با خودشان برده اند.
نیز  شورا  این  دیگر  عضو  اکبری،  خالق داد 
تأیید کرد که طالبان 25 سرباز و افسر ارتش 

را با خود برده اند.
یـک منبـع امنیتـی کـه نخواسـت نامـش 
و  کشـته  نیـز  نشـود،   ذکـر  گـزارش  در 
زخمی شـدن دسـت کم سـه سـرباز ارتـش 
اسـارت  بـه  و  طالبـان  حملـه ی  ایـن  در 
گرفته شـدن حـدود 20 سـرباز دیگـر ایـن 
نیروهـا توسـط جنگ جویان این گـروه را به 
روزنامـه اطالعـات روز تأییـد کـرد. او گفت 
کـه مرکـز سقوط شـده توسـط طالبـان یک 

قـرارگاه اسـت.
ارتش  ستاد  رییس  ضیا،  محمدیاسین  اما 
خبری  مشترک  نشست  یک  در  کشور 
و  ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  با 
امور  وزارت  سرپرست  حیات،  حیات اهلل 
سقوط شده  مرکز  که  گفت  کابل  در  داخله 
توسط طالبان در منطقه ی آرزو، یک پاسگاه 
پاسگاه  این  در  او،  گفته ی  به  است.  بوده 

تعدادی از نیروهای امنیتی کشته شده اند.
آقای ضیا در مورد زخمی و اسارت گرفته شدن 
نیروها چیزی نگفت. او اما تأکید کرد که در 
این پاسگاه 17 نظامی از بخش های ارتش، 
پولیس و امنیت ملی مستقر بوده اند. رییس 
پاسگاه  این  سقوط  که  افزود  ارتش  ستاد 
خلق  دولت  برای  جدی«  بسیار  »مشکل 

نکرده است.
همچنان به گفته ی او، هنوز دلیل سقوط آن 

مشخص هم نشده است.
 4:30( هنوزهم  آرزو  منطقه ی  در  درگیری 
عصر امروز( جریان دارد. واحداهلل جمعه زاده، 
اطالعات  روزنامه  به  غزنی  والی  سخن گوی 
روز گفت که عملیات هوایی و زمینی توسط 
نیروهای ارتش، پولیس و امنیت ملی برای 
دفع حمله ی طالبان بر پاسگاه های نیروهای 

فرماندهی پولیس آن پیشروی کردند.
دست کم  طالبان،  حمالت  این  نتیجه ی  در 
کابل  و  غزنی  به شهرهای  خانواده  یک هزار 

آواره شده اند.
را  گسترده  حمالت  گروه  این  آن،  به دنبال 
کیلومتری   120 در  مقر  ولسوالی های  در 
شاهراه  مسیر  در  غزنی  شهر  جنوب غرب 
کیلومتری   70 در  آب بند  قندهار،   – کابل 
شهر غزنی و گیالن در 120 کیلومتری شهر 
امنیتی  نیروهای  کردند.  راه اندازی  غزنی 
اعالم  این حمالت طالبان  از  چند روز پس 
این  در  را  گروه  این  جنگ جویان  که  کرد 

ولسوالی ها شکست داده اند.
در روزهای اخیر، طالبان حمالتی بر تعدادی 
ولسوالی  در  دولت  نظامیان  پاسگاه های  از 
خواجه عمری در 16 کیلومتری شمال شهر 
غزنی نیز راه اندازی کرده اند. در آخرین مورد 
گروه طالبان شب گذشته بر ساختمان این 
یعقوبی،  احمدضیا  کرده اند.  حمله  ولسوالی 
اطالعات  روزنامه  به  خواجه عمری  ولسوال 
روز گفت که این گروه در بخشی از ساحات 
و  بودند  کرده  تجمع  ولسوالی  این  اطراف 
پراکنده  به صورت  ولسوالی  ساختمان  بر 

تیراندازی می کردند.
دولتی  نیروهای  یعقوبی،  آقای  گفته ی  به 
داده  قرار  را هدف  طالبان  گروه  تجمع  این 
و در نتیجه 11 جنگ جوی این گروه کشته 
شده اند. او گفت که به نیروهای امنیتی در 

دو سرباز کشته و بیش از ۲۰ سرباز ناپدید هستند

در روزهای اخیر، طالبان حمالتی بر تعدادی از پاسگاه های نظامیان 
دولت در ولسوالی خواجه عمری در 1۶ کیلومتری شمال شهر غزنی 
نیز راه اندازی کرده اند. در آخرین مورد گروه طالبان شب گذشته 

بر ساختمان این ولسوالی حمله کرده اند. احمدضیا یعقوبی، ولسوال 
خواجه عمری به روزنامه اطالعات روز گفت که این گروه در بخشی 

از ساحات اطراف این ولسوالی تجمع کرده بودند و بر ساختمان 
ولسوالی به صورت پراکنده تیراندازی می کردند.
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یک منبع امنیتی که نخواست 
نامش در گزارش ذکر نشود،  

نیز کشته و زخمی شدن 
دست کم سه سرباز ارتش 
در این حمله ی طالبان و به 
اسارت گرفته شدن حدود 

20 سرباز دیگر این نیروها 
توسط جنگ جویان این گروه 
را به روزنامه اطالعات روز 

تأیید کرد.
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بر  را  اضافی  قانون مسئولیت های  این  ثانیا  نظر می رسد.  به 
عهده مردان تحمیل می کند. این بدان معناست که50 فیصد 
جامعه باید همیشه 50 فیصد  دیگر را همراهی کنند که از نظر 
اقتصادی و زمانی به صالح یک جامعه نیست. عالوه بر همه ی 
این ها، نباید حقوق زنان را نادیده گرفت. زنان انسان هستند 
و از حقوق برابر مانند مردان برخوردارند. اگر آن ها )طالبان( 
به خاطر ایمنی زنان این مطالبه را می نمایند، باید از همه بیشتر 

به موضوعات امنیتی بپردازند تا نسبت به محدودیت زنان.
در  را  جنسیتی  پویایی  چگونه  جنگ  سال  چهل 

افغانستان تغییر داده است؟
عادله محسنی: در طول دهه های جنگ هزاران مرد افغان در 
جنگ ها جان خود را از دست داده اند. این باعث ایجاد خالی 
کارگران  با  متعاقبا  که  است  گردیده  اقتصاد  در  کار  نیروی 
و  زنان  حقوق  خواندن  بیگانه  است.  شده  پر  خال  این  زن 
نادیده گرفتن دستاورد های حاصله زنان افغان بر کار آفرینی 
و رقابت در اقتصاد تأثیر منفی خواهد گذاشت و بسیاری را 
به فقر و گرسنگی باز می گرداند. داشتن یک محرم به صورت 
اجباری می تواند موانعی را در مسیر کسب تحصیالت عالی 
ایجاد کند، که به خاطر تأمین معیشت زندگی و مدیریت امور 
مالی آن ها الزمی است. در بسیاری از مناطق افغانستان که 
افراد محافظه کار جامعه تالش می کنند و تحرک زنان را منع 
می کنند و خواستار بودن محرم برای همراهی زنان در خارج از 
خانه شان هسنتد، بسیاری از حقوق تضمین شده زنان در دین 
اسالم را نقض می کنند. عالوه بر این، داشتن محرم برای دختر 

و زن از نظر علمی و منطقی غیرممکن است.
قدسیه رهین، عضو کمیته جوانان دادخواه برای صلح و فعال 
مدنی می گوید بیایید در این جا با استفاده از منطق صحبت 
کنیم. تعداد افراد در خانواده های افغانستان حد اوسط هفت 
تن است. هرگاه در این حالت مادری را فرض کنیم )که یک 
دو  و  می روند  دانشگاه  و  مکتب  به  دخترانش  و  است  معلم 
پسرش در مکتب ابتدائیه هستند( که شوهرش را از دست 
نان آور خانواده است.  بدهد، آن وقت چه پیش می آید؟ مادر 
در خانواده چه کسی او را به محل کارش برساند و در رفت و 
برگشت همراهی کند و کی باید دخترانش را همراهی کند؟ 
آیا پسران باید مکتب را ترک کنند و برای مادر و خواهرشان 
محرم باشند؟ آیا این غیرعادالنه و نقض حق تحصیل آن ها 
نخواهد بود؟ آیا دختران باید تحصیل خود را ترک کنند؟ آیا 
این به معنای نقض حق تحصیل آنها نیست؟ یا مادر باید کار 
خود را ترک کند؟ آیا این نقض حق وی برای کسب درآمد 
نیست؟ کی مسئول رسیدگی به نیازهای خانواده خواهد بود؟ 
میلیون ها خانواده افغان در شرایط مشابه زندگی می کنند. 42 

سال جنگ، پویایی جنسیتی جامعه را تغییر داده است.
عضو  مدافع،  وکالی  مستقل  انجمن  معاون  راحل،  نجال 
افغان و عضو شبکه زنان منطقه می گوید  ارشد شبکه زنان 
اکثرا  را  افغانستان  در  مستقیم جنگ  قربانیان  آنجایی که  از 
زنان تشکیل می دهند، با مرگ همسران شان، زنانی که دارای 
عهده  به  را  زیادی  مسئولیت های  فرزندان خردسال هستند 
می گیرند، از جمله تأمین نفقه و تحصیل فرزندانش. عالوه بر 
این، زنان موظف اند که در خارج از خانه در جامعه کار کنند تا 
مسئولیت های خود را در قبال یتیمان خود ایفا کنند. بنابراین 
اگر کارکردن جداگانه مردان و زنان را در نظر بگیریم، زمینه ی 
کار برای زنانی که باید زیر نظر یک مدیر و مرد کار کنند، 
محدود می شود و این روند از یک طرف باعث پیدا نتوانستن 
نفقه یتیمانش می شود و از طرف دیگر به تحصیل آن ها توجه 
کافی نمی شود. در چنین حالت، و از آن جایی که آینده سازان 
میهن اطفال هستند، پس آینده ی میهن نیز در معرض خطر 

قرار خواهد گرفت.
آیا در سایر جوامع اسالمی هم باید زنان با محرم شرعی 

همراهی شوند؟
دیزی خان: زنان مسلمان در 57 کشور عضو سازمان همکار 
اسالمی )OIC( برای سفر به کشورهای شان و یا به خارج از 
کشورهای شان به محرم احتیاج ندارند. در ماه جوالی سال 
2019 عربستان سعودی شرط داشتن و یا دریافت اجازه از 
محرم برای زنان جهت سفر، تحصیل، راه اندازی تجارت و یا 

کار برای تأمین معیشت را لغو کرد.
اما اگر افغانستان از چنین قوانین پیروی نکند نداشتن محرم 
تأثیر کامال منفی بر زندگی زنان افغان وارد می کند. این امر 
جامعه  بر  که  مثبتی  تأثیرات  از  زنان  دست  می شود  باعث 
وارد می کنند دور نگه داشته شوند. اما با تضمین امنیت زنان 
و  در عرصه های عمومی شرکت کنند؛ صدا  آن ها می توانند 
دیدگاه های خود را در زمینه تدوین پالیسی های اجتماعی و 
امنیتی ارایه دهند و به تحقق صلح، ثبات و شگوفایی انسانی 

برای همه افغان ها کمک کنند.

هیچ گونه ممانعت وجود ندارد و آن ها می توانند بدون محارم 
شرعی کار نمایند و از یک نقش اجتماعی برخودار باشند.

خداوند متعال در سوره القصاص، آیه 11، به نقش مادر و خواهر 
حضرت موسی)ع( اشاره نموده است و نشان می دهد که آن ها 
چگونه در جامعه برای نجات پیامبر)ص( تالش می نمودند و 
بدون داشتن محارم شرعی به فعالیت های خویش در جامعه 

ادامه می دادند.
در  زن  جایگاه  بر  تأثیری  چه  محدودیت ها  تحمیل 

اجتماع دارد؟
دیزی خان: بعضی از مسلمانان آیه 33 سوره 33 را در مورد 
حکم بیرون نرفتن زنان بدون محرم و ماندن زنان در خانه 
استنباط می کنند، ولی اگر دقت به عمل آید این آیه به همسران 
پیامبر)ص( دستور داده است که با بیرون رفتن بدون موجب 
در سرک ها از زنان بت پرست تقلید نکنند. این آیه به »تمامی 
زنان مسلمان اطالق نمی شود. محدودکردن فعالیت های زنان 
به خاطری است که از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن شان با نبود 
اقارب )محارم( جلوگیری به عمل آید، و این تعبیر به حکم دین 
تعلق ندارد. قابل ذکر است که نیاز به داشتن محارم در دوران 
آشفتگی های  و  جنگ ها  چون که  شد،  احساس  وسطا  قرون 
اجتماعی منجر به پاشیدن تمدن اسالم و فیودالیزم شد. تهاجم 
صلیبی ها، امنیت مردم عام را تهدید می کرد و امنیت شخصی 
زنان در معرض خطر قرار گرفت. فقها حکم دادند که جهت 
ایمن ماندن باید زنان یک محرم همراه شان داشته باشند. با 
گذشت زمان، این حکم تغییر شکل یافت و به طور کلی زنان 

را از رفتن به ساحات عامه منع کرد.
دستاوردهای زنان در طول تاریخ تمدن اسالمی فراتر از محیط 
مذهبی بوده است. روفیضه بنت سعد، یک نرس حاذق و ماهر 
بود و اولین کلینیک اضطراری موقت را تأسیس کرد که در 
پرستاری  و  مراقبت  را  مجروحان  )جنگ ها(  غزوات  جریان 
می کرد. نوصیبه بنت کعب النصاریه متوفای 634 و خواله بنت 
االزور متوفای 639 به دلیل مهارت های جنگی شان مشهور 
بودند و هر دو در کنار مردان در غزوات زیادی شرکت کردند. 
خلیفه عمر)رض( الشیفا بنت عبداهلل را به عنوان اولین تفتیش 
در بازار مدینه منصوب کرد که فعالیت های مشکوک در بازارها 
را کنترل می کرد و تاجران را در مورد مجاز بودن معامالت 
انجام  محرم  بدون  را  کار  این  او  می کرد.  راهنمایی  تجاری 

می داد.
مسیحه فایز، مدافع حقوق زن، فعال حقوق بشر با تجارب هژده 
ساله در عرصه های منع خشونت علیه زن، برابری جنسیتی و 
حاکمیت قانون و همکار با نهادهای ملی و بین المللی می گوید 
مانند  ناهنجاری هایی  و  اجتماعی  فساد  نوع  هر  مادر  فقر، 
دزدی است. جامعه ای که از نظر اقتصادی دچار فقر نباشد 
نظر شرعی مسئولیت  از  ما  دارد.  بیشتری  اجتماعی  امنیت 
داریم که جامعه اسالمی را از فقر و بدبختی نجات بدهیم و 
این که کشورهای اسالمی از نظر اقتصادی فقیر هستند یکی 
از دالیلش عدم فعال بودن زنان است که ما نیمی از جامعه را 
مصرف کننده بار می آوریم و درامد و مخارج را فقط مسئولیت 
مردان می دانیم. این کار ما ریشه مذهبی ندارد، چنان که در 
صدر اسالم زنان مسلمان تجارت می کردند و در اجتماع حضور 

داشتند.
حمیده رمضانی، آگاه و دادخواه در زمینه حقوق زن، صلح و 
امنیت می گوید اگر حضور یک مرد در کنار هر زنی در یک 
جامعه اجباری تلقی شود، قبل از هر چیز، آن جامعه ناامن 

نسبت به گذشته از لحاظ برخوردهای اجتماعی تغییر کرده 
است، زیرا با درآمدی که دارد مسئولیت های خانواده و حتا 
شوهر را به دوش می گیرند. و چون سطح بیکاری برای جوانان 
و مردان فعال خیلی بلند است زنان جهت بازاریابی و توجه 
مشتریان داخلی و خارجی نیاز دارند همانند مردان تولیدات 
در  و  بگذارند  نمایش  به  به خصوص صنایع دستی خویش را 
نمایشگاه های داخلی و خارجی اشتراک نمایند. درصورتی که 
محرم نداشته باشند همین است که جای رقابت شان خالی 
این  بیشتر مساعد می شود.  مردان  برای  فضا  بازهم  و  مانده 
اخیر  افغان طی چهار دهه  زنان  فراموش کنیم که  نباید  را 
می شدند،  محسوب  نان آور  که  را،  شوهران شان  و  فرزندان 
ازدست داده اند و یا هم الدرک است. به همین دلیل بیشتر 
خانواده ها فعال توسط زنان مدیریت می شوند و زنان نان آورند.

اوایل ظهور دین مبین اسالم مسأله همراهی زنان  در 
توسط محارم شرعی چگونه بوده است؟

دیزی خان: در اوایل ظهور دین مبین اسالم ، شماری زیادی 
از زنان که به منظور مشرف شدن به دین مبین اسالم هجرت 
نمودند این کار را به تنهایی انجام می دادند و آن ها خانواده و 
حتا همسران خویش را ترک می نمودند. آن ها فواصل طوالنی 
به  تا  شرعی  محارم  داشتن  بدون  و  می کردند  مسافرت  را 
پیامبر)ص( بیعت نمایند. به همین ترتیب، زنان در اولین و 
دومین کنفرانس عقبه که قبل از مهاجرت به یثرب )مدینه( 
برگزار گردیده بود اشتراک ورزیدند، که در واقع به تأسیس 

دولت اسالمی انجامید.
دینی  فریضه های  انجام  بر  عالوه  مسلمان  مردان  و  زنان 
را  و عدالت  تقوا  دانش معنوی،  تا  ترغیب می شوند  خویش، 
جست وجو نمایند. هر گاه یک زن صرف به خانه محدود بماند 
و از دسترسی به اماکن عامه مانند مکاتب، دانشگاه، مسجد، 
شفاخانه، محل کار و یا صندوق رأی دهی محروم گردد، یقینا 
که هیچ کدام این فعالیت ها عمال امکان پذیر نخواهند بود. دین 
اسالم از حق دسترسی زنان به دارایی های مادی محافظت و 
حمایت می نماید. در دین مبین اسالم زن بدون هرگونه نظارت 
و مراقبت از جانب شخص دیگری، از حق استفاده، از مال و 
دارایی خویش برخوردار می باشد. در چارچوب اهداف عمومی 
مردان  و  زنان  به  مال  و  افزایش سرمایه  و  شریعت، حمایت 
حق می دهد تا کار نمایند و از کار خویش دستمزد عادالنه 
به دست آورند. این مورد شامل حفاظت از معیشت زندگی در 
یک محیط اقتصادی می باشد که کارگران را قادر می سازند 
قانونی به دست آورند. تحمیل  تا سرمایه و دارایی مشروع و 
محارم شرعی بر زنان و وضع محدودیت کارنکردن بر آن ها، 
در واقع آنان را از حقوق شرعی شان که شامل فراهم ساختن 
مخارج زندگی، به دست آوردن سرمایه و دستیابی به استقالل 

مالی است، محروم می سازند.
عادله محسنی فعال حقوق زن، عضو کمیته تعدیل قوانین 
احوال شخصیه تشیع، عضو قانون منع خشونت علیه زن، قانون 
خانواده، و یک تن از مؤسسین کمیته مشارکت سیاسی زنان 
افغانستان به نقل از قرآن می گوید در جنبش بزرگ سیاسی – 
اجتماعی مهاجرت، زنان نیز با مردان نقش مشابه ایفا نموده اند 
و شانه به شانه با مردان مسلمان برای حفظ و گسترش اسالم 
مهاجرت می نمودند ) سوره النساء، آیات 97 و 98(. در سوره 
دختران حضرت  اجتماعی  کار  به  و 26  آیات 23  القصاص 
شعیب رضی اهلل عنه اشاره صورت گرفته است و نشان می دهد 
که در برابر کار زنان به منظور کسب درآمد و داشتن عواید 

شبکه زنان افغان

زنان  نسبت  انعطاف ناپذیری  و  خشک  نگاه  همیشه  طالبان 
داشته است. به همین دلیل نه تنها هیچ نقشی برای زنان قایل 
نشده بلکه محدودیت بسیار شدید را علیه زنان وضع کرده اند، 
شرعی.  محرم  بدون  خانه  از  زنان  خروج  مورد  در  جمله  از 
طالبان این کار را مبنای فقهی و اسالمی داده اند. این وضعیت 
علیه زنان تا به امروز در مناطق تحت تسلط طالبان ادامه دارد.

در  کرد.  تغییر  زنان  وضعیت  طالبان  رژیم  فروپاشی  از  پس 
دولت پساطالبان محدودیت های زیادی از سر راه زنان برداشته 
شد و نقش زنان در عرصه های مختلف به رسمیت شناخته 
شد. اما با این حال هرگز زنان جایگاه واقعی خود را باز نیافت. 
ساختار سنتی جامعه همچنان برخی محدودیت ها را علیه زنان 
حفظ کرد. گاهی در زیر چتر جمهوریت اتفاق هایی رخ داد 
بود. آخرین مورد دستور  زنان  بارز نقض حقوق  که مصداق 
ولسوال ولسوالی کهمرد به شفاخانه است مبنی بر این که از 
مداوای زنان بدون محارم شرعی خودداری کنند. هرچند این 
دستور خیلی زود واکنش برانگیز شد و در نتیجه پس گرفته 
شد، اما پرسش اساسی این است که چرا واقعا  مسأله ی محارم 
است.  مسأله  یک   افغانستان  در  زنان  برای  همیشه  شرعی 
آیا اسالم حکم می کند که زنان را باید محارم شرعی آن ها 
همراهی کنند؟ در افغانستان امروز همراهی یک زن توسط 

محرم شرعی چقدر عملی است؟
برپایه این وضعیت، شبکه زنان افغان پرسش های مشخصی را 
در این رابطه به علما و کارشناسان دینی و همچنان فعالین 
حقوق زن در میان گذاشته است تا روشن شود که آیا این 
رفتار با زنان مبنای دینی دارد یا یک رفتار سلیقه ا ی است؟ 
اصوال چنین چیزی عملی است یا نه؟ یافته ها به طور کل این 
است که از نظر اسالم بیرون شدن زنان با محارم شرعی از خانه 
الزامی ندارد و رفتار کسانی که چنین محدودیتی را بر زنان 
اعمال می  کنند، ناشی از کج فهمی و تفسیر نادرست از منابع 
در  این خواست  از طرفی،  است.  تاریخ  از  بی خبری  و  دینی 
جامعه عملی نیست. در ادامه به نظر چند تن از این کارشناسان 

پرداخته می شود.
و  زنان  فعالیت های  پیرامون  اسالم  مبین  دین  دیدگاه 

همراهی آنان توسط محارم شرعی چیست؟   
دیزی خان بنیانگذار ابتکار اسالمی زنان در معنویت و برابری، 
بزرگترین شبکه جهانی زنان مسلمان متعهد به ایجاد صلح، 
برابری جنسیتی و کرامت انسانی می گوید در دین مبین اسالم 
زن همانند مرد از یک شخصیت حقوقی و مذهبی برخوردار 
بوده و یک عنصر مسئولیت پذیر، یک شهروند آزاد و یک بنده 
خداوند)ج( می باشد. در برابر آزادی و تحرکات مشروع و قانونی 
وی هیچ گونه محدودیت و ممانعتی وجود ندارد، زیرا زن مانند 
مرد حق دارد منافع خود را جست وجو نماید و توانایی ها و 
استعداد خویش را در تمام فعالیت های بشری تجربه کند. در 
زمان پیامبر)ص( زنان هیچگاه در حصار خانه به سر نمی بردند، 
بلکه در عرصه های سیاسی، اجتماعی، دینی ... جامعه نقش 

فعال ایفا می نمودند. 
به شمار  نقش های  از جمله  زنان در جامعه  اقتصادی  نقش 
می رود که نشان دهنده حضور فعال و مؤثر زن در جامعه را 
زنان در عرصه های  وانمود می کند، یعنی نشان می دهد که 
اقتصادی حضور فعال در جامعه دارند )سوره النساء، آیه 32(. 
بتوانند  آن ها  تا  است  شده  داده  اقتصادی  استقالل  زنان  به 
همانند مردان از حق مالکیت و ملکیت برخوردار باشند. در 
پیوند به این  مسأله باید گفت که قرآنکریم به زنان این حق 
را داده است که از مال و دارایی خویش مطابق نیازمندی های 
خود و بدون هرگونه نظارت و مراقبت از جانب کسی دیگری 
استفاده نمایند. آیه مذکور منفعت اقتصادی و مالکیت زن و 
مرد را تصدیق می دارد که در واقع یکی از مثال های بارز و 
مشارک اجتماعی به شمار می رود و این تصور و پندار نادرست 
را که گویا منفعت اقتصادی و مالکیت تنها در گرو و انحصار 

مردان می باشد، به صراحت مردود می شمارد.
در آیه متذکره از حضور محارم شرعی در فعالیت های اقتصادی 
زنان هیچ گونه تذکری به عمل نیامده است. در سوره القصاص 
آیات 23 و 26 به کار اجتماعی دختران حضرت شعیب)رض( 
اشاره صورت گرفته است و نشان می دهد که در برابر کار زنان 
به منظور کسب درآمد و داشتن عواید هیچ گونه موانع وجود 
ندارد و زنان می توانند بدون محارم شرعی کار نمایند و از نقش 

اجتماعی برخوردار باشند.
از  یک تن  زن،  حقوق  مدافع  و  ژورنالیست  نیکزاد،  فریده 
بنیان گذاران آژانس پژواک، عضو کمیته مشترک حکومت و 
رسانه ها و عضو بورد مشورتی شبکه زنان ناروی می گوید عده ی 
از زنان بعد از مدت ها توانسته اند با سرمایه گزاری های کوچک 
در خانواده استقالل مالی داشته باشند و با این کار جایگاه شان 

آیا اسالم حکم یم کند که زانن را محارم رشعی هرماهی کنند؟


