
4

جنگ روانی دوست و دشمن علیه دولت

شماره 3615
سال پانزدهم

 شنبه
15 جوزای 1400

5 جون 2021
قیمت: 20 افغانی

پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت

3

تعمیر  فروشی
یک تعمیر تجارتی به مساحت }316.25 مترمربع{ واقع مارکیت میوه }ناحیه 4، کابل -  افغانستان{ به قیمت مناسب به فروش رسانیده 

می شود. ضرورت مندان و اشخاصی که خواهان خریداری آن باشد به شماره تلیفون های ذیل تماس گرفته معلومات اخذ نمایند.

+93 (0)797888154 / +93 (0)798888802

افزایش نگرانی ها؛

7

کرونا؛  
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غرب  فصل،  این  در  است.  شده  آغاز  کابل  در  بمب گذاری ها  تازه  فصل 
در حادثه  تنها  بوده اند.  اصلی  تاکنون هدف  - شیعه ها  هزاره ها  و  کابل 
بمب گذاری مکتب سیدالشهدا نزدیک به ۱۰۰ دانش آموز جان باختند و 
24۰ دانش آموز دیگر زخمی شدند. ۱۸ نفر هم در چهار حادثه بمب گذاری 
دیگر در هفته گذشته کشته شدند و 22 نفر دیگر نیز زخم برداشتند. 
عوامل این بمب گذاری ها که از آن بوی نسل کشی به مشام می رسد، تاهنوز 
شناسایی نشده اند. گروه طالبان گفته که در پشت این بمب گذاری ها قرار 

ندارد. دولت اما طالبان را مظنون اصلی این بمب گذاری ها می داند.
کابل از زمان شروع مذاکرات صلح بین دولت و طالبان شاهد دو فصل 
متفاوتی از ترور و بمب گذاری بوده است. فصل اول ترورها و بمب گذاری ها 
در کابل هم زمان بود با دور دوم مذاکرات صلح که تاهنوز تصمیم دولت 
بایدن در قبال توافق نامه دوحه اعالم نشده بود. در آن زمان، لبه تیز تیغ 
ترور و بمب گذاری، بیش تر فعاالن مدنی و رسانه ای و ماموران دولتی را 
قرار  نیز در همان زمان هدف  البته موترهای مردم عام  نشانه می رفت. 
می گرفت. ترورها و بمب گذاری ها در فصل اول آن قدر بر فعاالن مدنی و 
رسانه ای فشار آورده بود که بسیاری از چهره های سرشناس این دو حوزه 
را مجبور کرد تا برای مدتی در اختفا به سر ببرند. اما در پی فشارهای 
جامعه جهانی، این فصل ترور و بمب گذاری پایان یافت و فعاالن مدنی و 
رسانه ای از اواسط حوت پارسال به این طرف دوباره مجال یافتند تا کمی 

نفس راحت بکشند.
فصل دوم بمب گذاری ها در کابل که از اواسط ماه ثور امسال آغاز شده 
است، کمی خاص به نظر می رسد. در بمب گذاری های نزدیک به یک ماه 
گذشته در این شهر، بیش تر یک گروه قومی و مذهبی معین هدف قرار 
گرفته است. این ویژه گی در بمب گذاری های اخیر آن قدر برجسته بوده 
که بسیاری از کشورها و سازمان ها از آن به عنوان »کشتار هزاره ها« یاد 
کرده اند. البته تاهنوز هم دولت افغانستان و هم سازمان های بین المللی به 
امر »نسل کشی« هزاره ها در پی این انفجارها اذعان نکرده اند. با این وصف، 
بسیاری از فعاالن فرهنگی و کنش گران سیاسی، رویدادهای اخیر را در 
شمار مصادیق »جنایت علیه بشریت« و »پاک سازی قومی« قرار داده اند.

مسوولیت رویدادهای مرگ بار اخیر در کابل را گروه طالبان برعهده نگرفته 
است. این گروه از پذیرش مسوولیت تلفات غیرنظامیان در دیگر والیت ها 
نیز شانه خالی کرده است. طالبان مسوولیت حادثه پروان را که قربانیان 
آن دانشجویان و استادان دانشگاه البیرونی بودند، نیز بر دوش نگرفتند. به 
این ترتیب، داعشی ها هم تاهنوز ادعا نکرده اند که حمالت اخیر در شهر 
کابل، کار این گروه بوده است. شاخه انشعابی گروه طالبان زیر رهبری 
است.  تاکنون ساکت  کابل  بمب گذاری های  به  پیوند  مال رسول هم در 
هرچند مال عبدالمنان نیازی، معاون پیشین این گروه، گفته بود که آن ها 
هزاره ها را هر روز به شکلی می کشند که هرگز نمی فهمند که چگونه 
کشته شده اند. این شاخه طالبان در گروگان گیری و سربریدن مسافران 
هزاره در زابل و تیرباران کردن آن ها در دیگر والیات از طرف مردم این 

قوم مظنون است.
یا  و  بوده  هراس افگنی  اخیر،  بمب گذاری های  هدف  این که  از  جدایی 
یا کدام گروه  و  بوده  آن کدام گروه  این که مسوول  و  قومی  پاک سازی 
نبوده، یک مسأله کاماًل روشن است و آن این که مقامات مسوول برای 
برقراری امنیت در شهر کابل تاهنوز هیچ یک از طرح هایی را که قباًل 
وعده شده بودند، عملی نکرده اند. امراهلل صالح گفته بود که شهر کابل را با 
سرمایه گذاری میلیون ها دالر با کمره های امنیتی مجهز می کند؛ اما تا هنوز 
اثری از اقدام در این خصوص دیده نمی شود. وزیر داخله پیشین گفته بود 
که تعداد پولیس در شهر کابل دو برابر می شود؛ اما خبری از انجام این کار 
تاهنوز منتشر نشده است. سال ها پیش گفته بودند که با نصب دروازه های 
هوشمند در چهار دروازه بزرگ شهر کابل، مشکل امنیتی این شهر رفع 
می شود. فعاًل گزارش می شود که پولیس بیچاره در استفاده از امکانات 
این دروازه ها عاجز است و سواد استفاده آن را ندارد. هم چنان گفته بودند 
که جلو واردات امونیم نایتریت از پاکستان را می گیرند؛ اما این کار هم 
نشده است. به همین شکل قرار بود که برای غرب کابل یک طرح امنیتی 
جداگانه تهیه و اجرا شود. فعاًل گفته می شود که طرح فوق آماده شده و 

اما ریاست عمومی امنیت ملی با اجرای آن مخالف است.
برنامه حتا در  این  نداده است.  امنیتی صالح پاسخ  برنامه میثاق  ظاهراً 
به چالش  تروریستان  بود توسط  او مسوول جلسه شش ونیم  زمانی که 
گرفته شده بود. انفجارهای اخیر در شهر کابل حاکی از آن است که برنامه 

میثاق امنیتی نیز کارآمدی چندانی نداشته است.
دولت می گوید که طی ماه های اخیر صدها نفر را بازداشت کرده اند که در 
ترور ماموران دولتی و بمب گذاری ها دست داشته اند. در توضیح این آمارها 
هیچ چیز دیگری ارایه نمی شود. به همین علت، آمارهای دولت در پیوند 

به بازداشت شده ها همواره مورد تردید بوده است.
واقعیت عریان این است که فصل تازه ترورها و بمب گذاری ها در کشور 
از  آغاز شده است. این فصل درست زمانی آغاز شده که تالش ها برای 
سرگیری مذاکرات صلح در جریان است و موج های اول و دوم حمالت 
طالبان در ماه می برای محاصره و تصرف مراکز والیت ها و ولسوالی ها با 
شکست روبه رو شده است. این اتفاقات اما این گمان را تقویت می کند 
که پشت ترورها، بمب گذاری ها و تخریب تأسیسات عامه هیچ گروهی 
این  نیز  در گذشته  گروه  این  نیست. سنت جنگ  طالبان  گروه  از  غیر 
گمان را تقویت می کند. اما با توجه به این که کشتار غیرنظامیان و تخریب 
تأسیسات عامه برای طالبان هزینه هایی در پی دارد، از پذیرش مسوولیت 

آن انکار می کنند.
کابل، ساکنان  در شهر  بمب گذاری ها دست کم  تیغ  تیز  نوک  متأسفانه 
یک بخش معین این شهر را با تفکیک مذهب و قوم هدف گرفته است. 
با توجه به این که احتمال تکرار حوادث مشابه وجود دارد، توقع می رود 
که دولت مسوولیت هایش را در قبال گروه های آسیب پذیر قومی و مذهبی 
انجام دهد و از ادامه کشتار آن ها پیش گیری به عمل آورد. هم چنان جامعه 
جهانی با اعمال فشار بر گروه های ضد دولت، آن ها را باید وادار بسازد که 

در برابر اعمال جنایت کارانه خود پاسخ گو شوند.
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معاون  دانش،  محمدسرور  کابل:  8صبح، 
مکرر  »حوادث  درباره  جمهوری،  ریاست  دوم 
تروریستی در غرب کابل« روز جمعه، چهاردهم 
به  نسبت  و  کرده  منتشر  را  یادداشتی  جوزا، 
معاون  است.  داده  نشان  واکنش  حوادث  این 
دوم ریاست جمهوری می گوید که تنها در سه 
حوزه ۶، ۱۳ و ۱۸ شهر کابل یک میلیون ۶۰۰ 
انسان، در معرض تهدید سازمان یافته اند و هر 

روز قربانی می دهند.
دانش که از سوی رییس جمهور غنی مسوولیت 
گرفته بود تا طرح امنیتی را برای منطقه غرب 
کابل تهیه کند، در این یادداشت نوشته است 
که نهادهای امنیتی و کسانی که در حکومت 
به طور مستقیم مسوولیت تأمین امنیت را به 
دوش دارند، مکلف هستند که در قبال »حوادث 
مکرر کشتار و نسل کشی« که در غرب کابل 
صورت می گیرد، هر چه سریع تر اقدام کنند و 

به مردم پاسخ گو باشند.
طرح های  یا  امنیتی  نهادهای  دانش،  گفته  به 
ارائه شده از سوی نهادهای مردمی را بپذیرند 
و یا خود طرح مناسبی را تهیه و با کمک مردم 

تطبیق کنند.
به  از حمله  افزوده است که پس  سرور دانش 
مکتب سیدالشهدا مسوولیت گرفته بود که در 
این رابطه طرحی با مشورت مردم و با استفاده 
از تجربیات گذشته، تهیه کند که آن را به تاریخ 
۳۱ ثور به ریاست جمهوری و نهادهای امنیتی 

ارائه کرده است.
است که  افزوده  ریاست جمهوری  معاون دوم 
این طرح اکنون تحت بررسی و کارشناسی قرار 
دارد و رد نشده است و از آدرس معاونت دوم 
پیوسته  صورت  به  موضوع  جمهوری  ریاست 
این  در  مردم  با  مشورت ها  و  می شود  تعقیب 

رابطه ادامه دارد.
مشاور  محقق،  محمد  که  است  حالی  در  این 
رییس جمهور غنی در امور سیاسی و امنیتی 
گفته است که طرح امنیتی غرب کابل رد شده 

است.
سرور دانش تصریح کرده است که تمام اقشار 
مردم  همکاری اند،  نوع  هر  به  حاضر  مردمی 
خالف یک شمار افراد »ماجراجو و فرصت طلب« 
که تنها دنبال منافع شخصی و رقابت های منفی 

خود هستند، از نظام حمایت می کنند.
او افزوده است که مردم غرب کابل برای دفاع از 
جمهوریت و نظام آماده گی دارند و همواره هم 
دفاع و حمایت کرده اند و می توانند در مقابل هر 
گروه »تروریست و مزدور بیگانه« مقاومت و از 
خود دفاع و امنیت منطقه خود را تأمین کنند.

سرور دانش در پایان گفته است که صلح تبدیل 
به سرابی شده است که همه »تشنه لبان« دنبال 
آن می گردند و در مقابل دشمنان کشور، به 
توصیه  به همه  و  التماس می پردازند  و  تضرع 
می کنند که چیزی نگویید که مغایر صلح باشد، 
اما دشمن جری تر و جسورتر از پیش، به کشتار 

همیشه گی خود ادامه می دهد.
دانش می گوید که دشمنان کشور برای این که 
آسان تر به اهداف شوم خود برسند، افراد ملکی 
و گروه های خاص قومی و مذهبی و علمای دین 
را مورد حمله قرار می دهد و همه وظیفه دارند 
که فریب ترفندها و جنگ های روانی دشمن را 
نخورند و از جمهوریت و نظام سیاسی و منافع 
ملی و دست آوردهای 2۰ ساله خود با قوت و 

شجاعت دفاع کنند.
وظیفه  که  است  کرده  تصریح  دانش  سرور 
تمام  با  که  است  حکومت  بنیادین  و  اساسی 

توان از جان و مال و زنده گی مردم دفاع کند.
غرب  در  هدف مند  حمالت  از  جدیدی  موج 
جاری  هفته  جریان  در  است.  آغاز شده  کابل 
چهار حمله هدف مند موترهای کاستر و تونس 
داده  قرار  هدف  کابل  غرب  در  را  مسافربری 
است. شمار کشته گان این چهار انفجار ۱۸ نفر 
اعالم شده است. شمار زخمیان این رویدادها 
نیز به 22 نفر می رسد. همه قربانیان غیرنظامی 
هستند. پیش تر از آن در هژدهم ماه ثور مکتب 
قرار  حمله  هدف  کابل  غرب  در  سیدالشهدا 
گرفت که در آن نزدیک ۱۰۰ دانش  آموز دختر 
زخمی  دیگر  دانش آموز   24۰ حدود  و  کشته 

شدند.

حزب  رهبر  ربانی،  صالح الدین  کابل:  8صبح، 
جمعیت، می گوید که در جریان یک سال گذشته 
هیچ گام موثری برای تأمین صلح پایدار و عادالنه 
در افغانستان برداشته نشده است. او از گروه ها و 
جریان های موثر سیاسی خواست که اجازه ندهند 
چند فرد برای منافع شخصی و تداوم سلطه خود 

جنگ را تشدید و مردم را قربانی کنند.
ربانی که روز جمعه، چهاردهم جوزا، در نشستی به 
مناسبت یک ساله گی کشته شدن ایاز نیازی، استاد 
دانشگاه و خطیب مسجد وزیرمحمد اکبرخان، در 
که  گفت  می کرد،  سخنرانی  جمعیت  حزب  مقر 
برای  اراده ای  منازعه  اصلی  طرف های  از  بخشی 

صلح ندارند.
به باور ربانی، برخی تدوام جنگ را به عنوان یک 
»مأموریت و هدف« می دانند و برای برخی دیگر 
جنگ به معنای تدوام اقتدار و امتیازات ناشی از 

جنگ برای آن ها است.
صالح الدین ربانی گفت که این ها شعار صلح سر 
برنامه ریزی  جنگ  برای  عمل  در  اما  می دهند، 
می کنند. او تصریح کرد که به همین دلیل خشونت 

و ویران گری در کشور ادامه یافته است.
رهبر حزب جمعیت افزود که گروه ها و جریان های 
سیاسی رسالت بزرگی را بر دوش دارند و نباید در 
برابر وضعیت جاری بی تفاوت بمانند. ربانی تأکید 
کرد که این جریان ها و گروه ها نباید اجازه دهند 
که چند فرد به خاطر منافع شخصی و سلطه خود 

باعث تشدید جنگ شوند و مردم را قربانی کنند.
در این نشست صالح الدین ربانی مهم ترین مساله 
حل  را  عادالنه  و  پایدار  صلح  به  رسیدن  برای 
مشکالت داخلی و رسیدن به اجماع داخلی خواند. 
به گفته او، این موضوع از سوی کسانی که »نظام 

افغانستان اعالم  8صبح، کابل: مرکز خبرنگاران 
کرده است که مینا خیری، گوینده خبر/ مجری 
تلویزیون آریانانیوز که شام روز گذشته در انفجار 
از  سوخته  پل  منطقه  در  مسافربری  تونس  در 
برداشته  زخم  کابل  شهر  ششم  ناحیه  مربوطات 

بود، در شفاخانه جان باخته است.
داده  گزارش  آریانانیوز  تلویزیون  حال،  همین  در 
مشخص  دی ان ای  آزمایش  از  پس  که  است 
شده است که مینا خیری با مادر در انفجار شام 

پنج شنبه کابل کشته شده است.
سال  جریان  در  که  است  خبرنگاری  نخستین  او 

جاری خورشیدی کشته شده است.
پنج شنبه،  روز  شام   ۷:۰۰ ساعت  انفجار  این 

و حکومت« را به »گروگان« گرفته اند، قابل فهم 
نیست.

باورمند  نیروهای  که  زمانی  تا  کرد  تصریح  ربانی 
به اصل مردم ساالری و حق حاکمیت مردم یک 
دیگر را تحمل نکنند و برای عبور از وضعیت کنونی 
نرسند،  داخلی  اجماع  و  مشترک  دیدگاه  یک  به 
هیچ نسخه ای دیگر نمی تواند درد کنونی کشور را 

درمان کند.
در  افغانستان  که  می گوید  جمعیت  حزب  رهبر 
شرایط حساس قرار دارد و تالش برای عبور از این 
وضعیت مکلفیت جمعی است. به باور او، سکوت در 
برابر وضعیت کنونی به معنای شراکت و هم سویی 

با این فاجعه، در تاریخ تفسیر خواهد شد.
گسترش  از  نشست  این  در  ربانی  صالح الدین 
انتحار«  افراط گرایی، تکفیری و فرهنگ  »اندیشه 
هشدار داد و گفت که این »آفت کشنده« یک خطر 
جدی برای جامعه است. به گفته او، افراط گرایی 
جز تولید نفرت و خشونت هیچ پیام دیگر ندارد 
و عالمان دین باید در برابر آن بسیج شوند؛ زیرا 
افراط گرایی  برابر  در  عالمان  جز  به  آدرسی  هیچ 

موثرتر نیست.
او ترورهای عالمان دین را نیز مرتبط به گسترش 

اندیشه های افراط گرایی و تکفیری دانست.
به گفته او، مسوولیت مبارزه با این پدیده تنها بر 
عهده عالمان دین نیست و باید همه الیه های نظام 
از جمله وزارت های اطالعات و فرهنگ، تحصیالت 
عالی و معارف برای زودون این پدیده و پایان چهار 

دهه جنگ تحمیلی تالش کنند.
گفتنی است ایاز نیازی سال گذشته در سیزدهم 
وزیرمحمد  مسجد  داخل  در  انفجاری  در  جوزا 

اکبرخان جان باخت.

سیزدهم جوزا، در منطقه پل سوخته از مربوطات 
ناحیه ششم شهر کابل رخ داد. پولیس کابل اعالم 
کرد که در این انفجار چهار تن کشته و پنج تن 

دیگر زخمی شده اند.
مینا  که  می گوید  افغانستان  خبرنگاران  مرکز 
خیری در این انفجار ابتدا زخمی شده بود، اما در 
اثر جراحات عمیق جان باخته است. طبق معلومات 
این مرکز، همراه با مینا مادرش نیز در این انفجار 
جان باخته و یک خواهرش به شدت زخم برداشته 

است.
طبق آمار مرکز خبرنگاران افغانستان از سال ۱۳۸۰ 
به این سو ۱22 خبرنگار و کارمند رسانه ای که ۱۹ 

تن آن ها زن بوده اند، در کشور کشته شده اند.

ربانی:  
جریان های موثر سیاسی اجازه ندهند که چند فرد 

برای تداوم سلطه خود جنگ را تشدید کنند

مینا خیری، خبرنگار آریانانیوز با مادرش در انفجار شام 
پنج شنبه کابل کشته شد

دانش: 
۱٫۶ میلیون نفر در 

حوزه های ششم، سیزدهم 
و هژدهم کابل در معرض 
تهدید سازمان یافته قرار دارند



دامنه  می،  ماه  پایان  با  هم زمان 
افغانستان گسترده تر  جنگ در 
در  آمارها،  بر اساس  می شود. 
جریان پنج ماه اول سال 2۰2۱ 
درگیری،  از  مواردی  میالدی، 
 ۳4 در  راکت پراگنی  یا  انفجار 
است.  شده  ثبت  کشور  والیت 
هم چنان میانگین تلفات روزانه جنگ افغانستان در سال 
2۰2۱، ماه رمضان و به ویژه ماه می که زمان نهایی خروج 
آن  حداکثر  به  است،  دوحه  توافق  در  خارجی  نیروهای 
رسیده است. این آمار در پنج ماه اول سال روان میالدی به 
۱2۳ نفر، در ماه رمضان به ۱۳۷ نفر و در ماه می به ۱۷۰ 
نفر در روز افزایش یافته است. بدین ترتیب در جریان سال 
روان میالدی نزدیک به ۱5 هزار نفر از طرف های درگیر 
و غیرنظامیان در جنگ افغانستان کشته شده اند. این در 
حالی است که تلفات غیرنظامیان نیز سیر صعودی گرفته  
است. هم زمان با این، شورای امنیت سازمان ملل متحد 
نیز از وضعیت موجود در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. 
به باور این نهاد، روابط طالبان با القاعده و فعالیت داعش 
در افغانستان هم چنان ادامه دارد. از سویی هم این نهاد 
از چگونه گی درآمد طالبان پرده برداشته است. بر اساس 
بین  میالدی  سال 2۰2۰  در  طالبان  تخمینی،  آمارهای 
۳۰۰ میلیون تا ۱.۶ میلیارد دالر عاید داشته اند که بیش تر 
آن از طریق استخراج معادن، قاچاق مواد مخدر، اخاذی در 
شاهراه ها، آدم ربایی و ترورهای هدف مند تأمین شده است. 
متعدد  گروه های  جنگ جویان  حضور  از  گزارش  این  در 
منطقه ای، تنش های درونی طالبان و سایر موارد مهم نیز 
پرده برداشته شده است. طالبان اما محتوای این گزارش 
را رد کرده  و آن را نتیجه سوء استفاده »حلقات دشمن« از 
موقف شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان خوانده اند.  

نزدیک به 15 هزار کشته در پنج ماه اول سال 2021
نیروهای  میان  جنگ  دامنه  که  می دهد  نشان  آمارها 
امنیتی و جنگ جویان طالبان به شدت در حال گسترش 
است. تاکنون که تنها یک ماه از زمان آغاز خروج نهایی 
نیروهای خارجی می گذرد، مواردی از درگیری، انفجار یا 
حمالت راکتی بدون استثنا در ۳4 والیت کشور ثبت شده 
و  رویدادها  داده های  پروژه   که  آمارهایی  بر اساس  است. 
نقاط درگیری مسلحانه )اکلد( ثبت کرده ، در جریان پنج 
رویداد  و 4۷۱  اول سال 2۰2۱ میالدی، چهار هزار  ماه 
امنیتی در کشور اتفاق افتاده است. این آمار سه هزار و 5۳ 
درگیری، یک هزار و ۱2۹ انفجار و 2۸۳ مورد از خشونت 
مستقیم علیه غیرنظامیان را در بر می گیرد. در نتیجه این 
رویدادها، ۱4 هزار و 5۷5 تن، به شمول نیروهای امنیتی، 
بدین  شده اند.  کشته  غیرنظامیان  و  طالب  جنگ جویان 
ترتیب میانگین روزانه کشته  گان جنگ افغانستان در سال 

2۰2۱ میالدی حدود ۱2۳ نفر است. 
افزایش  رمضان  ماه  ورود  و  می  ماه  شروع  با  آمار  این 
چشم گیری داشته است. در جریان ماه رمضان )از سیزدهم 
اپریل 2۰2۱ تا سیزدهم می همین سال(، دست کم چهار 
هزار و ۱۰4 نفر در جنگ افغانستان کشته شده اند. این 
آمار در واقع بیش از یک چهارم مجموع آمارها در پنج 
ماه سال روان میالدی را تشکیل می دهد. میانگین روزانه 
کشته  گان جنگ کشور در ماه رمضان ۱۳۷ نفر بوده است 
با روزهای عادی 2۰2۱ حدود ۱4 نفر و  که در مقایسه 
برابر شده  دو  میانگین سال 2۰2۰ حدود  با  مقایسه  در 
است. این آمار در 2۰2۰ حدود ۸۰ نفر بود. در ماه می 
اما وضعیت به شدت وخیم تر شده است. در جریان 2۸ 
روز این ماه که اکلد آمار آن را توحید کرده ، چهار هزار و 
۷۷۱ تن کشته شده اند. میانگین روزانه کشته  گان جنگ 

افغانستان در این ماه به ۱۷۰ کشته رسیده است. 
میزان  طالبان،  جنگ جویان  و  امنیتی  نیروهای  کنار  در 
شده  بیش تر  کشور  سراسر  در  نیز  غیرنظامیان  تلفات 
است. هرچند طرف های درگیر آمارهای متفاوتی از تلفات 
غیرنظامیان نشر می کنند، اما دفتر هیأت معاونت سازمان 
ملل متحد در افغانستان )یوناما( گفت که در جریان سه 
ماه اول 2۰2۱، یک هزار و ۷۸۳ غیرنظامی کشته و زخمی 
با سال 2۰2۰، حدود 2۹ درصد  شده اند که در مقایسه 
افزایش را نشان می دهد. با این حال آمارهای روزانه جنگ 
افغانستان نیز بیانگر افزایش تلفات غیرنظامیان است. در 
است  داده  هشدار  غیرنظامیان  به  حکومت  حتا  مواردی 
که از مکان های عمومی فاصله بگیرند تا بدین ترتیب در 
صورت حمالت نیروهای امنیتی بر آن نقاطی که طالبان 
نبینند.  آسیب  می کنند،  استفاده  پایگاه  عنوان  به  آن  از 
موردی از این هشدار در دوم جوزای سال روان از سوی 
ادعا  لوگر نشر شد؛ دقیق زمانی که طالبان  مقام والیت 
کردند که بر ۸5 درصد خاک این والیت تسلط دارند. در 
این اطالعیه گفته شده بود که نیروهای امنیتی به زودی 
»عملیات گسترده « را علیه جنگ جویان گروه طالبان در 
سراسر لوگر آغاز می کنند و مردم باید مصونیت شان را در 

این جریان حفظ کنند. 

سازمان ملل: طالبان از جنگ به عنوان اهرم فشار 
استفاده می کنند

متحد  ملل  سازمان  کشور،  در  روزانه خشونت ها  افزایش 
را نیز نگران ساخته است. شورای امنیت این سازمان در 
تحریم ها  و  پشتی بانی  تحلیلی  تیم  گزارش  دوازدهمین 
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گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان در مقایسه 
با گذشته های نزدیک وخیم تر است. یکی از دالیل افزایش 
خشونت ها، عدم اطمینان از روند صلح و مقاومت طالبان 
در برابر فشار نیروهای امنیتی خوانده شده است. به گفته 
کمک های  ارایه  حتا  طرف ها  میان  درگیری  نهاد،  این 
در  کرونا  بحران  مدیریت  برای  نیاز  مورد  بشردوستانه 
گزارش  این  است.  ساخته  پیچیده تر  نیز  را  افغانستان 
وضعیت افغانستان را از اواخر ماه می 2۰2۰ تا اپریل 2۰2۱ 
در بر می گیرد که در بیست وهشتم اپریل به این شورا ارایه 

و در اول جون همه گانی شد. 
نیروهای  بر  حمالت  طالبان  گروه  گزارش،  این  بر اساس 
نیروهای  علیه  را  روند  این  اما  کرده  ،  متوقف  را  خارجی 
این  تحلیل گران  گفته  به  است.  بخشیده   تسریع  امنیتی 
شورا، با آن که موقف مال هبت اهلل، رهبر گروه طالبان در 
مورد صلح افغانستان هنوز روشن نیست، اما مال یعقوب 
مخالفان  از  وی  معاونان  عنوان  به  حقانی  سراج الدین  و 
هستند.  نظامی  راهکار  حامی  و  صلح  گفت وگوهای 
بدین ترتیب در گزارش تصریح یافته است که مبتنی بر 
خروج  جریان،  این  در  طالبان  اهداف  پیشین،  یافته های 
کامل نیروهای خارجی، رهایی هفت هزار زندانی، حذف 
شناختن  رسمیت  به  و  متحد  ملل  سازمان  تحریم های 
حکومت آنان از سوی جامعه جهانی است. شورای امنیت 
سازمان ملل متحد باور دارد که طالبان هم چنان به دنبال 
مزیت نظامی برای کسب امتیازات بیش تر هستند و این 

استراتژی را در سال 2۰2۱ نیز ادامه می دهند. 
که  طالبان  رهبری  شورای  متحد،  ملل  سازمان  گفته  به 
و  دیپلماتیک  است، یک سیاست  واقع شورای کویته  در 
استراتژی نظامی را برای به دست آوردن قدرت، استفاده از 
مذاکرت و بلند بردن سطح طالبان دنبال می کند. هرچند 
گفته شده است که طالبان مبتنی بر گزارش ها، اختالفات و 
تنش های درونی دارند، اما در ظاهر متحد مانده اند. در این 
گزارش آمده است که شورای کویته در واقع امور طالبان 
در ۱۱ والیت جنوب، جنوب غرب و غرب کشور را کنترل 
می کند، در حالی  که شورای پشاور گروه طالبان ۱۹ والیت 
را زیر کنترل دارد و در ادامه هر دو شورا در کابل به گونه 
هم زمان فعالیت دارند. به باور شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، این دو شورای طالبان برای تقویت  عملیات های شان 
جنگ جویان را ردوبدل می کنند، اما در عین حال سران 
این گروه نگران عملیات های مستقل و اعمال قدرت توسط 

فرماندهان شان نیز هستند. 
بدین ترتیب گفته شده است که تنش میان برخی از رهبران 
ابراهیم و مال  سیاسی و نظامی این گروه، از جمله صدر 
عبدالقیوم ذاکر، بیانگر رقابت  داخلی، تنش های قبیله ای و 
اختالف نظرهای گروه طالبان است. به گفته شورای امنیت 
به گونه مداوم  سازمان ملل متحد، رهبری گروه طالبان 
وحدت شان را در ظاهر حفظ کرده اند، در حالی  که تالش 
پنهان  را  درونی شان  تنش های  و  اختالف نظرها  می کنند 
تخصیص  قبیله ای،  رقابت  از جمله  اختالف ها  این  کنند. 
فرماندهان  و خودمختاری  مخدر  مواد  از  برخاسته  منابع 
را شامل می شود. هم چنان تصریح یافته است که طالبان 
در چندین دور، والیان نام نهاد و فرماندهان نظامی شان را 

بیش تر در هلمند، قندهار و زابل تغییر داده اند. 

خشونت ها بی پیشینه است
ین  از  بخشی  در  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
انتظارات برای  گزارش زیر عنوان  »فصل جنگ 2۰2۰ و 
 2۰2۰ توقعات،  وجود  با  که  است  گفته   »2۰2۱ سال 
آن  در  و  است  بوده  افغانستان  در  سال  خشونت بارترین 
25 هزار رویداد ثبت شده است که در مقایسه با 2۰۱۹، 
شدت  سازمان،  این  گفته  به  می داد.  نشان  را  افزایش 
درگیری ها در فصل سرما به مراتب بیش تر از فصل بهار 
و تابستان 2۰2۰ بوده است و از اول جنوری تا ۳۱ مارچ، 
یک هزار و ۷۹۸ رویداد ثبت شده که ۶۱ درصد افزایش 
نسبت به عین زمان در 2۰2۰ را نشان می دهد. بر اساس 
آمار سازمان ملل متحد، طالبان در حال حاضر 5۸ هزار تا 
۱۰۰ هزار جنگ جو دارد که شمارشان متغیر است؛ زیرا 
بخشی از آنان در میدان های جنگ حضور می یابند و بخش 
ترتیب  بدین  قرار می گیرند.  تعویضی  یار  عنوان  به  دیگر 
را همانند چند سال گذشته  ملل متحد طالبان  سازمان 

»قوی« خوانده است. 
تحت  حقانی  شبکه  که  است  شده  تصریح  گزارش  در 
گروه  اول  معاون  عنوان  به  حقانی  سراج الدین  پرورش 
باور  به  است.  کنونی  برای جنگ  آماده ترین ها  از  طالبان 
سازمان ملل متحد، هرچند این شبکه با طالبان ادغام شده، 
اما وضعیت نیمه مستقل خود را حفظ کرده است و مستقیم 
امنیت  شورای  می دهد.  گزارش  طالبان  عالی  شورای  به 
سازمان ملل متحد گفته است که این شبکه دارای »یک 
هسته بسیار ماهر متشکل از اعضای متخصص در حمالت 
پیچیده و مهارت های  فنی« است که مهارت قابل  توجهی 
در بمب های دست ساز و موشک دارد. شمار نیروهای این 
اغلب در  نفر خوانده شده است که  تا ۱۰ هزار  شبکه ۳ 
والیت های خوست، پکتیا و پکتیکا فعالیت می کنند. از این 
گروه به عنوان مرکز ارتباط و همکاری طالبان با گروه های 
با  گروه  این  اصلی  رابط  و  منطقه  در  تروریستی خارجی 

القاعده یاد شده است.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد گفته اند که طالبان هم 
اکنون بر 5۰ تا ۷۰ درصد قلمرو افغانستان تسلط دارند و 

مناطق را بیرون شهرها را کنترل می کنند. این در حالی 
است که به گفته شورای امنیت سازمان ملل متحد، این 
کنترل شان  زیر  مناطق  اداری  مراکز  درصد   5۷ بر  گروه 
در  طالبان  شورا،  این  گفته  به  دارند.  مستقیم  دسترسی 
ولسوالی ها  از  برخی   ،2۰2۱ و   2۰2۰ سال های  جریان 
را تصرف کرده اند و برخی را نیز از دست داده اند. حمله 
طالبان بر لشکرگاه و نقاطی در هلمند نیز تالش این گروه 
برای ارزیابی توانایی هایش بوده است. حمالت طالبان بر 
تالش  نیز  شمال شرقی  و  شمالی  والیت های  از  شماری 
این گروه برای کنترل شاهراه ها به منظور تسهیل تجارت 

غیرقانونی مواد مخدر و معادن خوانده شده است. 
هم چنان تصریح یافته است که در حمالت بر فعاالن جامعه 
مدنی، خبرنگاران، استادان دانشگاه، داکتران و دیگر اقشار، 
 ۸5 در  طالبان  اما  نمی گرفت،  مسوولیت  کسی  هرچند 
درصد آن نقش داشتند. به گفته این شورا، شعارهای طالبان 
و گزارش های مربوط به آماده سازی آنان نشان می دهد که 
این گروه عملیات های نظامی  خود برای 2۰2۱ را افزایش 
می دهد. در این میان به باور شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، تکذیب برگزار شدن جلسه شورای پشاور از سوی 
طالبان در حالی که بر ثواب داشتن جنگ در ماه رمضان 

تأکید داشتند، این گمانه زنی ها را حمایت کرده است. 

طالبان روابط شان با القاعده را قطع نکرده اند
در بخشی از این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل متحد 
گفته است که طالبان هم چنان با القاعده هم سو مانده اند 
نشده  دیده  گروه  دو  این  روابط  قطع  از  نشانه ای  هیچ  و 
است. ۱۸ کشور عضو این سازمان گفته اند که این روابط به 
دلیل پیوندهای شخصی، از جمله ازدواج و مبارزه مشترک، 
توافق نامه  در  سازمان،  این  گفته  به  است.  شده  عمیق تر 
بین  طوالنی مدت  روابط  قطع  از  انتظارات  سطح  دوحه 
تعریف  آن  از  توقعات  اما  شده،  تعیین  القاعده  و  طالبان 
نشده و ضمیمه های آن نیز پنهان مانده است. مبتنی بر 
گزارش این نهاد، القاعده در ۱5 والیت، به ویژه در مناطق 
شرقی، جنوبی و جنوب شرقی فعالیت دارد، اما اعضای آن 
توسط طالبان به مناطق دور افتاده منتقل شده اند تا از قرار 
احتمالی جلوگیری شود.  گرفتن شان در معرض خطرات 
در کنار این تصریح یافته است که القاعده ارتباطاتش را 
با طالبان حفظ می کند، اما تالش دارد که برای به خطر 
نیفتادن موقعیت دیپلماتیک طالبان در توافق نامه دوحه، 
ارتباطات آشکارش با رهبری این گروه را به حداقل برساند. 
این سازمان گفته اند که بیش تر رهبران  کشورهای عضو 
مستقر  پاکستان  و  افغانستان  مرزی  منطقه  در  القاعده 
نزدیک  از  اصلی،  هسته  با  ارتباطات  طریق  از  و  هستند 
در شبه قاره هند همکاری می کنند. استراتژی کوتاه مدت 
در  پناه گاه سنتی اش  گزارش »حفظ  این  در  نیز  القاعده 
افغانستان برای رهبری هسته القاعده« عنوان شده است 
خود  بلندمدت  استراتژی  در  استراتژیک،  صبر  از  پس  تا 
حمالت علیه اهداف بین المللی را سازمان دهی کند. شمار 
است که  نفر خوانده شده  تا صدها  ده ها  القاعده  اعضای 
هسته آن منشا غیرافغانی دارد و اتباع آفریقای شمالی و 
خاور میانه در میان آن ها حضور دارند. هرچند سطح روابط 
این  از  عضوی  اما  خوانده شده،  »کم«  القاعده  با  طالبان 
بحث صلح  در  القاعده  با  طالبان  که  است  گفته  سازمان 
ارتباطات منظمی دارد. این شورا اذعان شاخه های تبلیغاتی 
القاعده در مورد حضور این گروه در ۱۸ والیت افغانستان 
و خرسندی آنان از توافق با امریکا زیر نام »پاداش جهاد« 

را نشانه های بارز حضور این گروه در افغانستان می داند.

 300 طالبان  ساالنه  درآمد  ملل:  سازمان  تخمین 
میلیون تا 1.3 میلیارد دالر است

بر اساس تحقیق شورای امنیت سازمان ملل متحد، طالبان 
نیازهای مالی شان را از طریق »فعالیت های جنایی« تأمین 
حمایت های  حاصل  طالبان  درآمد  از  بخشی  و  می کنند 
و  ثروت مند  افراد  مالی  کمک  جمله  از  خارجی،  مالی 
آن که  با  است.  غیردولتی  خیریه  بنیادهای  از  شبکه ای 
تشخیص میزان درآمد طالبان در سال غیرممکن خوانده 
شده ، اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته اند 
که این گروه به گونه تخمینی ساالنه ۳۰۰ میلیون تا ۱.۶ 
میلیارد دالر درآمد دارند. مبتنی بر تخمین یک کشور عضو 
از بخش استخراج معدن  این سازمان، طالبان در 2۰2۰ 
4۶4 میلیون دالر سود به دست آورده اند. برخی از مقام ها 
در حکومت نیز در این گزارش گفته اند که در 2۸۰ نقطه 
معادن  استخراج  مناطق  بر  طالبان  کشور،  والیت   2۶ از 
کنترل دارند. این در حالی است که به گفته شورای امنیت 
معادن  مورد  در  اطالعاتی  هیچ گونه  متحد،  ملل  سازمان 
اندازه گیری  برای  واقعی زیر کنترل دولت و روش معتبر 

مقدار استخراج شده به گونه روزانه وجود ندارد. 
بر اساس  که  است  شده  تصریح  گزارش  دیگر  بخش  در 
گزارش کشورهای عضو سازمان ملل متحد، مواد مخدر از 
مهم ترین منابع درآمد طالبان بوده و تخمین شده که این 
گروه در سال 2۰2۰ میالدی 4۶۰ میلیون دالر از این درک 
به دست آورده  است. به گفته این نهاد، آمارها نشان می دهد 
که با وجود بحران کرونا، تولید مواد مخدر در افغانستان و 
است.  نکرده  پیدا  کاهش  دیگر  کشورهای  به  آن  تجارت 
هم چنان در این گزارش بر اخاذی طالبان در شاهراه ها نیز 
به عنوان یک منبع درآمد تأکید شده است. هدف گیری 
خدمات زیربنایی، کارمندان شرکت ها، آدم ربایی و قتل های 

هدف مند نیز بخشی از تالش های سازمان یافته طالبان در 
این راستا خوانده شده است. 

داعش هم چنان تهدید است
در بخشی از این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل متحد 
گفته است که با وجود تلفات سنگین داعش در والیت های 
افغانستان  برای  تهدیدی  این گروه هنوز  ننگرهار،  و  کنر 
با  ادامه تصریح شده است که داعش  و منطقه است. در 
از  که  رزمنده گان جدیدی  آموزش  و  استخدام  بر  تمرکز 
مرتب می سازد. شمار  را  طالبان جدا می شوند، صفوفش 
جنگ جویان این گروه بین یک هزار و 5۰۰ تا دو هزار و 
2۰۰ نفر خوانده شده است که بیش تر در والیت های کنر 
و ننگرهار حضور دارند. با این حال گفته شده است که این 
گروه در حال حاضر مجبور به تمرکززدایی شده و بیش تر 
فعالیت  کشور  سراسر  در  کوچک  هسته های  عنوان  به 
به گونه مستقل  این گروه  ترتیب هسته های  بدین  دارد. 
عمل می کنند و اتباع افغانستان و پاکستان در آن حضور 
تاجیک نشین و  این در حالی است که در مناطق  دارند. 
اوزبیک نشین، از جمله بدخشان، کندز و سرپل، گروه های 
کوچک تری از جنگ جویان داعش تشکیل شده اند. حضور 

این گروه در مناطق شمال »قوی تر« خوانده شده است.
بر اساس تحقیق شورای امنیت سازمان ملل متحد، رهبری 
داعش قلمرو افغانستان را پایگاهی برای گسترش نفوذ در 
آسیای مرکزی و جنوبی می داند و از این رو، پس از تصمیم 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نحوه توافق سیاسی 
را تعیین  و میزان پی گیری روند صلح، استراتژی داعش 
است  شده  گفته  گزارش  این  از  بخشی  در  کرد.  خواهد 
که هرچند برخی از کشورهای عضو از همکاری تاکتیکی 
فرماندهان داعش و حقانی خبر داده  ، اما شماری دیگر آن 
از  این حال گفته شده است که برخی  با  را رد کرد ه اند. 
انکار می کنند و  حمالت انجام می شود که طالبان آن را 
داعش مسوولیت آن را می پذیرد، اما این مشخص نیست 
که این حمالت را شبکه حقانی به تنهایی انجام می دهد 
یا سرمایه گذاری مشترک هر دو با نقش عملیاتی داعش 
میزان حمالت  که  است  شده  تصریح  حال  این  با  است. 
داعش به گونه چشم گیری در مقایسه با سال های گذشته 

کاهش یافته است. 

در  خارجی  جنگ جوی  هزار   10 تا  هشت  بین 
افغانستان حضور دارند

 در بخشی از این گزارش گفته شده است که طالبان برخورد 
دیرینه شان را با جنگ جویان خارجی حفظ می کنند و اتباع 
کشورهای مختلف و گروه های شبه نظامی در افغانستان به 
از کشورهای  به گفته شماری  داده اند.  ادامه  فعالیت شان 
عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، طالبان در مواردی 
این افراد را تحمل می کنند یا هم از آنان محافظت می شود. 
شمار این جنگ جویان هشت تا ۱۰ هزار نفر تخمین شده 
است که اغلب از آسیای میانه، قفقاز شمالی، پاکستان و 
منطقه سین کیانگ چین آمده اند. با این حال تصریح شده 
است که بیش تر این افراد به گروه طالبان وابسته اند، اما 
در عین حال بسیاری از آن ها از القاعده حمایت می کنند 
و برخی دیگر یا با داعش متحد ند یا همدردی دارند. این 
شورا گفته است که یک حکم طالبان در مورد این افراد 
و  بوده  نیز  رهنمودی  جزییات  از  برخی  شامل  که  است 
در آن برای آموزش و رفاه این افراد یک واحد اختصاص 

یافته است. 
بدین ترتیب در اول باید از این افراد سرشماری و مشخصات 
و وابسته های آنان مستند شود. در ادامه نیز حضور آنان 
در جنگ، مسافرت غیرمجاز و به نمایش آوردن پرچم ها 
در  تعهد گرفته می شود که  آنان  از  و  است  ممنوع شده 
مناطق تعیین شده زنده گی کنند. هم چنان از دستورالعمل 
افراد خارجی در صفوف  به  ندادن  طالبان در مورد جای 
این گروه نیز یاد شده است. با این حال تصریح یافته است 
که این کار بخشی از تالش طالبان بوده تا نشان دهند که 
ادامه  بر  این گزارش  پیروی می کنند. در  توافق دوحه  از 
ارتباط طالبان با تحریک طالبان پاکستان نیز تأکید شده 
است. شمار جنگ جویان این تحریک بین دو هزار و 5۰۰ تا 
شش هزار نفر خوانده شده است. هم چنان دز این گزارش 
شده  یاد  نیز  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش  حضور  از 
است که بیش تر در بدخشان و دیگر والیت های هم جوار 
آن حضور دارند و هدف شان ایجاد کشور اویغور در ایالت 
سین کیانگ چین است. در این میان به حضور ۷۰۰ نفر از 
اعضای جنبش اسالمی اوزبیکستان نیز اشاره شده است که 

توسط جعفر یولداش رهبری می شود.
بهتر شدن وضعیت افغانستان، از جمله روند صلح، از موارد 
تاثیرگذار بر حضور و فعالیت جنگ جویان خارجی خوانده 
شده است. به باور شورای امنیت سازمان ملل متحد، فشار 
موفق  خارجی،  جنگ جویان  علیه  اقدام  برای  طالبان  بر 
برابر »شواهد قطعی«  القاعده در  و  انکار طالبان  و  نبوده 
و  بین المللی  کشورهای  میان  گفت وگو  در  است  ممکن 
این  به  است که طالبان  طالبان مشکل ساز شود. گفتنی 
معلومات  این  که  گفته اند  و  داده  نشان  واکنش  گزارش 
برخاسته از »معلومات نادرست حلقات دشمن« است که 
در آن از موقف شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده 
سوء شده است. این گروه تصریح کرده است که با وجود 
نقض برخی از موارد توافق نامه دوحه از سوی امریکا، هنوز 

به مواد آن متعهد مانده است.

میانگین تلفات روزانه در ماه می به ۱70 نفر می رسد
افزایش نگرانی ها؛ 
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روز کودک

چهار روز پیش، روز کودک بود و بسیاری از مقام ها  
این روز را  به صرف رفتن به کودکستان های دولتی 
تجلیل کردند و چند عکس در فضای مجازی منتشر 
سازمان های  که  است  حالی  در  این  تمام.  و  شد 
بین المللی و نهادهای داخلی از وضعیت بد کودکان 
افغانستان گزارش می کنند. این گزارشات حاکی از آن 
است که بخش زیادی از کودکان افغان از نبود غذای 
کافی، عدم دسترسی به آب صحی آشامیدنی، محیط 
سالم آموزش، آزار و اذیت جنسی و کارهای شاقه رنج 

می برند.
اداره ملی احصاییه در آماری که منتشر کرده، نشان 
نفوس  نیم(  )تقریب  درصد   4۸ حدود  که  می دهد 
تشکیل  سال   ۱5 سن  زیر  کودکان  را  افغانستان 
از  محافظت  برای  جامع  برنامه های  نبود  می دهند. 
و  افراطی  گرایشات  از خشونت،  نوجوانان  و  کودکان 
و  نبود یک چشم انداز روشن  و  آن  منفی  پیامدهای 
برنامه ریزی های حساب شده برای مراقبت های صحی، 
به  امید  و  خالقیت  اشتغال زایی،  با کیفیت،  آموزش 
آینده برای کودکان افغانستان، مشکالت این کشور را 

بیش تر ساخته است.

جنگ روانی یکی از مخرب ترین و ارزان ترین جنگ ها 
با  نوع جنگ،  این  بود.  بیست و یکم خواهد  قرن  در 
جنگ های متعارف و نا متعارف دیگر برای موفقیت 
می شود.  برده  پیش  موازی  طور  به   بیش تر  هرچه 
مالی  هزینه های  پرداخت  توان  دیگر  کشورها 
طرف  یک  از  اکنون  ندارند.  را  متعارف  جنگ های 
کاهش  و  اقتصادی  بزرگ  زیان های  از  گریز  برای 
تلفات جانی که باعث نارضایتی مردم می شود و از 
طرف دیگر برای موفقیت در زمان کوتاه ، به تبلیغات 

و جنگ روانی می پردازند. 
جنگ روانی با جسم دشمن کاری ندارد، بلکه مغز 
انسان  روح  و  مغز  می دهد.  قرار  را هدف  او  روح  و 
وسیله ای است که برای سرباز انگیزه جنگ با دشمن 
و مورال رزمی خلق می کند. به همین ترتیب، مورال 
سالح  نوع  هر  از  بهتر  سرباز  یک  برای  انگیزه  و 
برای سربازان  انگیزه جنگ  و  مورال  است.  کشنده 
ابتدایی  بسیار  سالح  با  که  است  مهم  اندازه ای  به 
می توانند بزرگ ترین ابرقدرت های جهان را شکست 
سال های ۱۹۶۰  در  ویتنام  مردم  چنان چه  بدهند. 
ابر قدرت جهان یعنی امریکا را شکست  بزرگ ترین 
 ،۱۹۸۰ سال های  در  افغانستان  مجاهدین  و  دادند 
دومین ابرقدرت جهان یعنی اتحاد شوروی سابق را 

شکست دادند.  
اساس جنگ روانی را تبلیغات تشکیل می دهد. برای 
رسیدن به این هدف، رسانه های چاپی و تصویری، 
رادیو، رسانه های اجتماعی مثل فیس بوک، توییتر و 
انستاگرام، شب نامه و غیره از جمله ابزار هایی است 
که دشمن از آن ها برای هدف قرار دادن نظامیان و 
غیرنظامیان وابسته به جانب مقابل استفاده و توسط 
آن تبلیغ می کنند. وقتی این تبلیغات از جانب افراد 
مسلکی اجرا می شود، آن قدر زیان بار و برنده می شود 

به  معتاد  میلیون کودک  آمارها، یک  براساس  است. 
مواد مخدرند )معینیت مبارزه با مواد مخدر(، از هر ۱۰ 
کودک ۷ تن آنان تحت خشونت قرار دارند )یونسف( 
و 4۶ درصد از کودکان قربانی ازدواج های زود هنگام 
کارهای  انجام  روانی،  فشارهای  لت و کوب،  هستند. 
شاقه، معلولیت و گدایی از مشکالت شایعه کودکان 

افغانستان است.
زمینه  در  نیز  پیش رفت هایی  مشکالت،  این  همه  با 
کود  است.  داشته  وجود  کودکان  حقوق  تامین 
جزای افغانستان مصوب سال ۱۳۹۶ فصلی را تحت 
بچه بازی  موضوع  گنجانیده،  اطفال  تخلفات  عنوان 
برای  و  کرده  جرم انگاری  را  جنسی  سوء استفاده  و 
با  مرتکب آن جزا پیش بینی شده است. همین گونه 
وجود مخالفت پارلمان، قانون حمایت حقوق کودک 
در سال ۱۳۹۶ بر اساس حکم ریاست جمهوری نافذ 
شده است و تطبیق می شود. اهداف این قانون، فراهم 
تامین  آموزش،  و  تعلیم  سالم،  تربیت  زمینه  کردن 
معیشت، صحت و سالمت جسمی و روانی کودکان، 
مساعد شدن زمینه رشد بدنی، حفاظت کودکان در 
معرض خطر و دارای معلولیت و سایر موضوعات مهم 

حقوق کودکان گفته شده است.
منع  اصل  از  قانون  این  اول  فصل  در  همین گونه 
مشارکت  اصل  و  کودک  رشد  و  بقا  اصل  تبعیض، 
دوم  فصل  در  هم چنان  است.  رفته  سخن  کودک 
از حقوق کودک  قانون کمیسیون ملی حمایت  این 
است،  غیر دولتی  و  دولتی  اداره   22 از  متشکل  که 
به منظور رعایت و حمایت حقوق کودک، نظارت و 
بررسی از تطبیق احکام این قانون و تامین هماهنگی 
میان وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی پیش بینی 
شده است. این کمیسیون تحت ریاست معاون رییس 
شده  تعریف  آن  صالحیت های  و  دارد  قرار  جمهور 
است. گفته می شود این کمیسیون در هر سه ماه یک 

بار تدویر جلسه می دهد.

افشای این توافقات، تبلیغات و جنگ روانی 
است که بر ضد رییس جمهور به راه انداخته 
صالحیت  جمهور  رییس  یعنی  می شود؛ 
اجرای توافقاتی را که خود انجام داده، ندارد 

و یا توافق نظر میان رییس جمهور، معاونان و 
سایر همکاران شان وجود ندارد.

به همین ترتیب، سپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی و 
وزیر خارجه پیشین، در هفته جاری از ادبیات تسلیم 
و تضرع دولت در مقابل طالبان یاد می  کند و می گوید 
که دولت انفعالی عمل می کند. در حالی که رهبران 
حکومت نه تنها رفتار منفعالنه ندارند، بلکه همه روزه 
جسورانه در مقابل خواست ها و تحرکات طالبان و 
پاکستان قاطعانه برخورد می کنند. چنان چه رییس 
جمهور به وضاحت به پاکستان هشدار می دهد که 
شیوه بازی در منطقه تغییر کرده و آن کشور موضع 
بر  عالوه  سازد.  روشن  را  افغانستان  قبال  در  خود 
آن، سخنان مشاور امنیت ملی در ننگرهار عملکرد 

جسورانه حکومت را ثابت می سازد.
که  یافته  شدت  دولت  ضد  بر  تبلیغات  این  چنان 
پیشین  نماینده  سیوان،  بنون  حتا  آن  دشمنان 
در  که  را  نجیب اهلل  داکتر  زمان  در  ملل  سازمان 
۳۰ سال اخیر هیچ ابراز نظری در مورد افغانستان 
نداشته است، پیدا کردند و با او در باره مشابهت های 
سیوان  اگرچه  داشتند.  مصاحبه  امروز  و  زمان  آن 
از مشابهات صحبت می کند، ولی خوش بختانه در 
نخست مشابهت ها میان امروز و آن زمان وجود ندارد 
و اگر در بعضی موارد وجود هم داشته باشد، بسیار 
جدی نیست . مثاًل در آن زمان مجاهدین قوی ترین 
سالح ضد هوایی ستینگر را در اختیار داشتند، اما 
طالبان ندارند. دوم این که کمک های مالی شوروی 
به داکتر نجیب اهلل قطع شد ، در حال یکه برای سال 
آینده دولت بایدن کمک مالی ۳.۳ میلیارد دالری به 
افغانستان را به کنگره آن کشور پیشنهاد داده است. 
فشار  تحت  تبلیغات،  این  تمویل کننده گان  هدف 
تبلیغات  این  با  است.  افغانستان  دولت  دادن  قرار 
بدهند  قرار  فشار  تحت  را  دولت  می خواهند  آن ها 
با  افغانستان  دولت  بدون حضور  را که  تعهداتی  تا 
طالبان و پاکستان انجام داده اند، بپذیرد؛ اما دولت 
توانایی آن را دارد تا در مقابل خواست های نامشروع 
جوانب ذی دخل ایستاده گی کند. چنان چه بیش از 

به  کودکان  گرایش  مشکل  با  که  دولت هایی 
افراط گرایی مواجه اند، برنامه های موثری برای کودکان 
در نظر گرفته اند . عمان یکی از کشورهایی است که 
این  از 2۶ سال است.  پایین تر  4۶ درصد نفوس آن 
کشور به همکاری سازمان ملل متحد و سازمان های 
عمان،  مدنی  جامعه  و  کودک  حقوق  فعال  مختلف 
توانسته است یک چتر محافظتی جامع با چشم انداز 
2۰۳۰ را برای کودکان آن کشور به منظور جلوگیری 
صحی،  مراقبت های  کردن  فراهم  افراط گرایی،  از 
و  انگیزشی  برنامه های  اشتغال زایی،  ورزش،  آموزش، 
خالقیت طراحی کند. این کار عمان در سال 2۰2۰ 
مورد تمجید سازمان ملل متحد قرار گرفته و در میان 
قابل  و  مناسب  مدل  عنوان  به  اسالمی  کشورهای 

تطبیق به اجرا درآمده است.
از  مهمی  مباحث  ایران،  افغانستان،  همسایه گی  در 
جمله پیش گیری از کودک آزاری، محافظت از کودکان 
در فضای مجازی، حقوق کودکان در تمامی سطوح 
مراقبت  خصوص  در  سیاست گذاری  سیاست گذاری، 
یا  بدرفتاری  از  محافظت  شاغل،  مادران  کودکان  از 
سیاسـتگـذار ي  کودکان،  جنسی  آزار  و  بهره کشی 
و اصـالح  برنامـه هـاي سـالمت کودکان خیابانی از 
جمله برنامه های روزانه ای است که در رسانه های آن 

کشور به بحث گرفته می شود.
این در حالی است که هنوز هم گفته می شود پس از 2۱ 
سال حضور فعال سازمان های بین المللی و قدرت های 
به  کودک  میلیون   ۳ از  بیش  افغانستان،  در  جهانی 
تعلیم دسترسی ندارند و ساالنه هزار کودک به دلیل 
فقر و نابه سامانی های اجتماعی طعمه قاچاق بران انسان 
شده و از مرزهای این کشور خارج ساخته می شوند. 
کودکان یکی از قربانیان اصلی جنگ های جاری کشور 
هستند و در جنگ های مسلحانه به عنوان ابزار استفاده 
استفاده های  افغانستان  از  بخش هایی  در  می شوند. 
جنسی از کودکان و بچه بازی تبدیل به فرهنگ شده 

که ترس و وحشت را میان صفوف ملکی و نظامی 
جانب مقابل ایجاد می کند و در نهایت افراد مجبور 

به فرار می شوند. 
امریکا  متحده  ایاالت  و  طالبان  این که  از  بعد 
توافق نامه صلح را امضا کردند و امریکا متعهد شد 
که نیروهای نظامی اش را از افغانستان خارج می کند ، 
و  قابلیت  از  آگاهی  داشتن  بدون  و دشمن  دوست 
از  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  ظرفیت های 
در  شنیداری  و  تصویری  چاپی،  رسانه های  طریق 
از  پس  آن ها،  نظر  به  برآمدند.  دولت  تخریب  پي 
اسالمی  دولت جمهوری  امریکایی،  نظامیان  خروج 
افغانستان سقوط می کند و نیروهای امنیتی و دفاعی 
از هم می پاشند. نه تنها که طالبان این تبلیغات را 
می کردند و می کنند، بلکه افرادی که در زیر بیرق 
این دولت زنده گی می کنند و حتا کشور های دوست 
منفی  تبلیغات  این  در  امریکا  به شمول  افغانستان 

سهیم بودند و هستند.
امریکا به شهروندان خود هشدار می دهد که بنا بر 
وضعیت بد امنیتی از سفر غیر ضروری به افغانستان 
خودداری کنند و یا ترجمانان و پیمان کاران شان را از 
افغانستان خارج می کنند. به همین ترتیب، انگلیس، 
فرانسه و آلمان نیز هرکدام به نوبه خود اعالم می کند 
که ترجمانان و پیمان کاران شان را از افغانستان خارج 
می کنند. یا آسترالیا اعالم می کند که سفارت خود را 
در کابل می بندد. این همه فشار روانی است که برای 
رسیدن به اهداف شان باالی دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان تحمیل می شود. در غیر آن، آیا در زمان 
حضور گسترده نظامی این کشورها، شهروندان شان 
اختطاف و کشته نشده اند؟ آیا در زمان حضور امریکا 
اختطاف  را  افغانستان  امریکایی  دانشگاه  استادان 

نکردند؟ 
طالبان به حیث یک جانب اصلی قضیه جنگ و صلح 
افغانستان، حق دارند تا از این شیوه جنگ استفاده 
کنند، اما افراد و اشخاصی که در زیر بیرق این دولت 
زنده گی می کنند و حتا از امتیازات مادی و معنوی 
به  آن  ضد  بر  نباید  می کنند،  استفاده  دولت  این 

تبلیغات و جنگ روانی بپردازند. 
اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار،  قبل  روز  چند 
که  را  جمهور  رییس  با  خود  توافقات  افغانستان، 
کرد.  افشا  بود،  شده  حاصل  کرزی  میانجی گری  با 

کودک  حقوق  از  حمایت  تخنیکی  کمیته  هم چنان 
منظور  به  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر  ریاست  تحت 
اداره   ۱5 اشتراک  با  قانون  این  احکام  بهتر  تطبیق 
می شود.  دایر  ماهوار  طور  به  غیر دولتی  و  دولتی 
همین طور کمیته تخنیکی والیتی حمایت از حقوق 
دومی  واحدهای  نماینده گان  اشتراک  با  کودک 
وزارت ها و ادارات و نهادهای والیتی ایجاد شده است. 
این قانون که همه ابعاد مختلف حقوق کودک را در بر 
گرفته است، قانونی جامع و فراگیر محسوب می شود. 
ساختارهای پیش بینی شده در تطبیق این قانون نیز 
نشان از توجه و اراده حکومت افغانستان برای تامین 

حقوق کودکان افغانستان دارد.
به   ۱۹۹4 سال  در  افغانستان  دولت  دیگر،  سوی  از 
به  اختیاری  پروتکل  و دو  کنوانسیون حقوق کودک 
شمول کنوانسیون حقوق کودک پیرامون منع استفاده 
و   2۰۰۳ سال  در  مسلحانه  منازعات  در  کودکان  از 
پیرامون  طفل  حقوق  کنوانسیون  اختیاری  پروتکل 
سال  در  کودکان  هرزه نگاری  و  فحشاء  فروش،  منع 
پیوستن ها  و  الحاق ها  این  است.  ملحق شده   2۰۰4
الزامات بیش تری در سطح بین المللی ایجاد کرده است 
تا دولت افغانستان به رعایت مواد این کنوانسیون ها و 

اعالمیه ها، متعهد شود.
از  گزارش  چندین  کنون  تا  خارجه  امور  وزارت 
پیش رفت ها و دستاوردهای دولت افغانستان در زمینه 
تطبیق مواد کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل های 
کودک  حقوق  ناظر  کمیته های  به  را  آن  اختیاری 
سازمان ملل متحد ارسال داشته است. این گزارش ها، 
جنگ تحمیل شده جاری، فقر و آفات طبیعی مانند 
کرونا را به عنوان عوامل اصلی نابه سامانی های کنونی 

کودکان کشور بیان داشته است.
نیم  تقریباً  برای  جامعی  و  موثر  برنامه های  چه  اما 
چه  آینده  سال  ده  تا  و  دارد  وجود  کشور  نفوس 
چشم اندازی برای کودکان افغانستان می توان متصور 
شد؟ در صورتی که دولت افغانستان با همین منوال به 
پیش رود و نتواند یک چشم انداز روش و برنامه موثری 
را تطبیق کند، یکی از بزرگ ترین معظالت آینده این 
کشور افزایش نفوس لجام گسیخته ای خواهد بود که 

مشکالت فراوانی را به وجود خواهد آورد.

یک سال از توافق امریکا با طالبان می گذرد، اما یک 
که  ولسوالی  چهار  است.  نکرده  سقوط  هم  والیت 
غفلت  دلیل  به  است  ممکن  هم  آن  کرده،  سقوط 

نیروهای امنیتی و دفاعی بوده باشد.
دشمنان در هر کجایی که باشند، حق دارند از تبلیغات 
بر ضد جانب مقابل استفاده کنند و کسانی که از این 
شیوه ارزان و مخرب استفاده نمی کنند، ناکام خواهند 
بود؛ ولی برای دوستان ـ کسانی که زیر بیرق دولت 
معنوی اش  و  مادی  امتیازات  از  و  می کنند  زنده گی 
سود می برندـ  نمی زیبد که بر ضد آن و به نفع دشمن 
تبلیغ کنند. در زمان داکتر نجیب اهلل هم مردم کابل 
وقتی زیر باران راکت های مجاهدین قرار می گرفتند 
و عزیزان شان را از دست می دادند، فریاد می زدند که 
کنی،  تامین  را  ما  امنیت  نمی توانی  اگر  نجیب،  »او 
ریاست جمهوری را رها کن«. داکتر نجیب اهلل ریاست 
جمهوری را رها کرد، کابل ویران شد، ملوک التوایفی 
آغاز یافت و اردوی صد ساله، منظم و مجهز با تانک و 

توپ و طیاره  کشور از هم پاشید. 
تبلیغات جنگ روانی بر ضد دولت نه تنها به افراد 
ملی  منافع  کل  در  بلکه  می رساند،  زیان  حکومتی 
کشور را آسیب می زند. در نخست، طالبان را برای 
رسیدن به قدرت از راه جنگ امیدوار می سازد، اما 
مهال است. آن ها تشویق می شوند که میز مذاکرات 
و  ویرانی  برادر کشی،  جنگ،  به  کرده  رها  را  صلح 
اتباع  بپردازند. در قدم دوم،  بیش تر کشور  تخریب 
فرار  هم  کرده  ارزیابی  نا مناسب  را  وضعیت  کشور 
از وطن آغاز خواهد شد و هم فرار مغز ها.  سرمایه 
اکنون زمان آن است که همه شخصیت های تاثیرگذار 
تالش کنند تا یک راه معقول رسیدن به صلح را برای 
کشور بیابند، میان طالبان و دولت میانجی گری کنند 
تخریب  از  را  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  و  و کشور 

دوباره نجات دهند.

و وضعیت کودکان در افغانستان





یک شخص مظنون به دزدی را با زغال سیاه کرده و 
روی االغی سرچپه نشاندند و در بازار گشتاندند. وی را 
مجبور کردند تا در بلندگو فریاد بکشد که »من از این 

کار پشیمان هستم«. 
و  کابل  در  غربی  تحلیلگران  غیرنظامیان،  گفته  به 
دنبال  را  طالبان  به  مربوط  مسایل  که  کارشناسانی 
می کنند، اگرچه طالبان از مجازات قطع عضو در جرم 
چنین  ندرت  به  امروزه  اما  می کنند،  حمایت  سرقت 

قطع هایی در قلمرو طالبان صورت می گیرد.
ایجاد  با  ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت که 
یک سیستم کاماًل پایدار، از جمله مراقبت های بهداشتی 

برای بریدن اندام ها، قطع عضو باید انجام شود.
دارد،  قندهار دکان  اسپیروان  نثار احمد که در منطقه 
در حالی که دستانش را از پشت قالب کرده بود، نگران 
است که دخترانش تحت سلطه طالبان آموزش کافی 
نبینند. طالبان هم چنین بسته به آداب و رسوم محلی، 

در اعمال قانون تا حدودی انعطاف نشان داده اند.
به گفته باشنده گان، در مناطقی از والیت های هلمند و 
قندهار، طالبان آنتن های تلویزیونی و دستگاه هایی را که 
موسیقی یا فلم پخش می کنند، از بین می برند. با این 
حال، در والیت شرقی لوگر، این اقالم اکثراً مجاز است.

ولسوالی  از  سمندر، یک جنگ جوی 2۸ ساله طالبان 
با  وی  دارد.  هوشمند  تلفن  دو  وی  که  گفت  چرخ، 
در  که  »عثمان«  تاریخی  تلویزیونی  سریال  به  اشاره 
 مورد امپراطوری عثمانی ها است و از طریق تلویزیون 
طلوع به نشر می رسد، گفت : »ما سریال های ترکی را 
سریال  تماشای  »بدون  گفت:  وی  می کنیم«.  تماشا 
نمی خوابیم«. او برای خواندن اخبار به گوگل مراجعه 
احساس  کنم،  استفاده  انترنت  از  نتوانم   »اگر  می کند: 

می کنم بخشی از بدنم را از دست داده ام«.
در قندهار، زادگاه طالبان، که تحت کنترل دولت است، 
حکومت داری  نحوه  از  صریحاً  برجسته  دینی  علمای 
طالبان در مناطق تحت کنترل آن ها ستایش می کنند.

با نفوذ جامع  ساله مسجد  محمود سعید، مسوول 2۸ 
حنفی گفت: »تعدادی کمی از مردم خواستار بازگشت 
طالبان هستند«. وی افزود: »اگر طالبان رویکرد خود 
را تغییر دهند، بهتر خواهد بود، زیرا اکنون هیچ قانون 

اسالمی تطبیق نمی شود«.
بیش  مالیات  از  طالبان  حکومت  مخالف  غیرنظامیان 
از حد، خشونت خودسر و خدمات ضعیف، به ویژه در 

مکاتب و بهداشت شکایت دارند.
را  به مسجد  ارغستان، گفت که رفتن  از  کمال الدین، 
متوقف کرده است، زیرا طالبان از وقت نماز برای فشار 
دادن ساکنان برای تهیه تراکتور، غذا و کار بدون مزد 

برای جنگ جویان خود استفاده می کردند.
نثار احمد، یک دکان دار در اسپیروان قندهار که تحت 
کنترل طالبان است، شکایت کرد که دختران پس از 
رسیدن به بلوغ اجازه تحصیل ندارند. وی گفت: »من 
قصد دارم دکان خود را بفروشم و به شهر بروم تا دخترم 

بتواند تحصیل کند«.
معلمی به نام عبداهلل که در مکاتب تحت کنترل دولت 
و شورشیان کار کرده است، گفت که مکاتب در مناطق 
حدود  فقط  وی،  تولد  محل  لوگر،  والیت  در  طالبان 

یک پنجم کتاب های مورد نیاز را دارند.
شگوفه بهار، مادر سه فرزند از منطقه پنجوایی قندهار 
که تحت کنترل طالبان است، گفت که طی ۱4 سال 
زنده گی در ازدواج اجباری، همسر وی فقط اجازه رفتن 
به بازار را به وی داده است. وی گفت که پس از آمدن 
از بیرون رفتن بدون داشتن  طالبان به شهر، زنان را 
در  را  آن ها  و  کردند  منع  شرعی  محرم  یا  مرد  اقوام 
خانه محصور کردند. وی گفت: »مردم نیازی به طالبان 
ندارند تا قوانین خود را بر آن ها تحمیل کنند«. »همه 
می دانند چگونه در چوکات اسالم و اخالقی زنده گی 

کنند«.
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قندهار- کمال الدین در جریان سفرش به والیت قندهار 
به یک آرایشگاه مردانه رفت تا از »لذت نامشروع« ریش 
و بروت تراشیده مستفید شود، اما دکان دار 25 ساله از 
این که در راه رفتن به خانه مورد خشم و غضب طالبان 
قرار نگیرد، ریش گذاشته بود. پدر و برادرش ماه گذشته 
ولسوالی  در  هوشمند  تلفن های  از  استفاده  جرم  به 
است  طالبان  زیر سلطه  بیش تر  که  جایی  ـ  ارغستان 
ـ بازداشت شدند. شورشیان طالب وسایلی را که سبب 
رفتار های غیر اسالمی مانند پخش موسیقی و فلم شود، 
سیم کارت  بلعیدن  به  مجبور  را  مردان  و  کرده  ضبط 
بازگشت به  می کنند. کمال الدین در حالی که منتظر 
مرکز شهر قندهار که زیر کنترل دولت قرار دارد است، 
تراشیده  ریش  با  این گونه  مرا  طالبان  »اگر  می گوید: 
ببینند، زندانی ام می کنند. اگر طالبان برگردند ، با خود 

تاریکی می آورند«.
طالبان که 2۰ سال قبل توسط حمله به رهبری ایاالت 
متحده از قدرت برکنار شدند، آماده گسترش نفوذ خود 
هستند؛ زیرا نیروهای امریکایی پس از پیمانی که در 
فبروری 2۰2۰ با این گروه به امضا رسانید ، قصد دارند 
تا آخر سال جاری افغانستان را ترک کنند. این گروه 
در ماه های اخیر تالش کرده است تا خود را به عنوان 
یک بازیگر مسوول دولت در برابر قدرت های منطقه ای 
و غرب نشان دهد. در واقع ، آن ها برخی از مجازات های 
شدیدتر خود مانند قطع دست افراد متهم به سرقت را 
نسبت به دهه ۱۹۹۰ کاهش داده اند، زیرا سعی دارند 
افکار عموم افغان ها را جلب کنند. با این حال گزارشات 
کمال الدین و دیگران که در مناطق تحت سلطه طالبان 
حاکی  شورشیان،  خود  عملکرد  و  می کنند  زنده گی 
مانند گذشته  این گروه  از آن است که حکومت داری 
بی رحمانه است و اکنون با چندین دهه تجربه مهارت 
موسیقی  هم  هنوز  طالبان  کرده اند.  حاصل  زیادی 
ریش  گذاشتن  به  وادار  را  مردان  می کنند ،  منع  را 
زنان  و  را محدود می کنند  سازند ، تحصیالت دختران 
را از ترک خانه بدون محرم شرعی یا »چادری« منع 
می کنند. ساکنان مناطق تحت کنترل طالبان می گویند 
نمایش  با   - جنایات  متهمان  اعدام  و  که ضرب و شتم 
جسد در محضر عام برای پند و عبرت دیگران - هنوز 
یک امر عادی است. در یک مورد ، مردانی که متهم به 
آدم ربایی شده بودند ، تیرباران شده و سپس در محضر 
عام با لباس های خونین آن ها را به دار آویختند. برخی 
تصور می کنند که عدالت فوری و بی رحمانه احساس 
امنیت می دهد و نظم را در کشوری که درگیر جنگ ، 
جنایت و فساد است برقرار می کند، اما این باعث ترس 

نیز می شود.
مورد  در  گسترده ای  تحقیقات  که  جکسون  اشلی 
آن ها  سلطه  زیر  که  افرادی  و  طالبان  افغانستان ، 
زنده گی می کنند انجام داده است، می گوید: »سال ها 
داده  را  تجربه  این  طالبان  به  »سایه«  حکومت داری 
سال  در  کابل  تصرف  هنگام  در  گروه  این  که  است 
و  قندهار  روستایی  روحانیون  رهبری  فاقد   ۱۹۹۶
سایر والیات جنوبی بود«. وی گفت : »آن ها این سطح 
سازمان ، آموزش و مهارت کنونی را نداشتند.« »این 
بدین معنا نیست که آن ها نرم تر هستند؛ آن ها زرنگ 

هستند«.
سال  خروج  توافق نامه  مورد  در  که  طالبان  رهبران 
گذشته با دیپلمات های امریکایی در دوحه قطر مذاکره 
فراگیر  دولت  یک  می خواهند  آن ها  می گویند  کردند ، 
ایجاد کنند که هیچ کس را تهدید نکند و از فعالیت 
گروه های تروریستی در خاک افغانستان جلوگیری کند. 
عیدی  پیام  در  طالبان،  رهبر  آخوندزاده ،  هبت اهلل  مال 
خود در ماه می گفت: »امارت اسالمی به دنبال روابط 
صمیمانه و مثبت بر اساس احترام متقابل و رفتار خوب با 
همه کشور های همسایه ، منطقه و جهان است«. میزان 
نفوذ طالبان بر آینده سیاسی افغانستان تا حد زیادی 
به نتیجه گفت وگوهای صلح فعلی با دولت افغانستان 
بسته گی دارد که قرار است این هفته از سر گرفته شود. 
در صورت فروپاشی این گفت وگوها، کشور می تواند به 
خشونت بیش تر یا جنگ داخلی کشیده شود. با رفتن 
امنیتی  خالی  از  طالبان  احتماالً  امریکایی،  نیروهای 
صلح  توافق  یا  نظامی  راه  از  یا  کرد،  خواهند  استفاده 
که به آن ها نفوذ سیاسی بیش تری در کشور می بخشد. 
نوع حکومتی که طالبان سعی می کنند باالی نزدیک 
نوع  با  کنند،  تحمیل  افغانستان  مردم  میلیون  به 4۰ 

در والیت لوگر، در جنوب کابل، گفت: »ما می توانیم 
مغازه های خود را از صبح تا عصر باز نگه داریم، بدون 
یک  در  او  باشیم«.  داشته  هراس  سارقان  از  این که 
بعد از ظهر روز جمعه سال گذشته پس از نماز به دنبال 
صدها نفر دیگر از نمازگزاران به بازار رفت؛ جایی که 
شورشیان به ساکنان گفته بودند جمع شوند. هنگامی 
جنگ جویان  شدند،  جمع  تماشاگر  حدود 2۰۰۰  که 
را  او  و  کشاندند  مقابل جمعیت  در  را  مردی  طالبان 
گفت،  کردند.  عبدل  متهم  موترسیکلت  سرقت  به 
با شالق چرمی که روی آن آیات  سپس یک مولوی 
قرآنی نوشته شده  بود، به پشت او می زد تا این که وی 
جان داد . یک جنگ جوی دیگر تماشاچیان را تحریک 
می کرد تا »نعره تکبیر« بگویند. این ماجرا دو ساعت 

طول کشید.
افغان های مخالف حکومت طالبان از خدمات ضعیف، به 

ویژه در مکاتب، شکایت دارند.
رهبران طالبان جزییات کمی درباره نحوه اداره کشور 
حاکمیت  می خواهند  که  گفته اند  آن ها  داده اند.  ارایه 
اسالمی را وضع کنند، اما توضیح نداده اند که این امر 
چه چیزی را به دنبال دارد - یا افرادی را که از تکرار 
تاریخ در مورد نقض گسترده حقوق بشر ترس دارند، 

آرام می کند.
فاطمه گیالنی، یکی از چهار زن عضو هیأت در نشست 
2۰۰2 به رهبری دولت بود که پس از سرنگونی طالبان، 
یک دولت انتقالی را انتخاب کرد و متعاقب آن  عضو 
کمیته تصویب قانون اساسی بود. وی در این نقش هایی 
اقوام  بزرگان  و  محافظه کار  روحانیون  با  داشت،  که 
سراسر کشور برای ایجاد حمایت واحد از قانون اساسی 
متقاعد  طالبان  که  بود  امیدوار  و  کرد  مشورت  جدید 
بیش تر  حمایت  جلب  برای  را  خود  اقدامات  تا  شوند 
ممکن  که  گفت  گیالنی  خانم  کنند.  تعدیل  افغان ها 
است طالبان اعتقادات اصلی خود را تغییر نداده باشند، 
اما »آن ها به خوبی می دانند که نمی توانند مانند گذشته 
قباًل داشته اند،  بر مردم حکومت کنند . داشتن آن چه 
غیرممکن است«. »آن ها می دانند که افغانستان دیگر 

آن کشور سابق نیست«.
تصور  نباید  غرب  می گویند  کابل  در  دولتی  مقام های 
کند که طالبان خواست ها و دیدگاه های شان را تغییر 
مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داده اند. 
مقاومت ضد طالبان  برجسته  افغانستان و چهره  ملی 
انتظار  در دهه ۱۹۹۰، گفت: »من فکر نمی کنم شما 
داشته باشید که طالبان تغییر کنند«. در مورد افغانانی 
که نگران از دست دادن آزادی های موجود خود هستند، 

آقای عبداهلل افزود: »این ترس ها موجه است«.
در ماه می طالبان در موسی قلعه هلمند، دو آدم ربایی را 
که دو زن و یک مرد را ربوده بودند، بازداشت کردند. در 
یک فلم، افراد ربوده شده در حالی که در زنجیر و زوالنه 
شده و میل سالح متوجه آن ها است، از خانواده های شان 
می خواهند که برای آزادی آن ها پول بیاورند. چند روز 
عامالن  طالبان  گروگان ها،  کردن  آزاد  از  پس  بعد، 
از برجي در مرکز شهر به دار آویختند و  آدم ربایی را 
سپس آن ها را به رگ بار بستند. به همین حال آن ها 
را باالی دار معلق گذاشتند. به گفته یکي از ساکنان 
که از جریان فلم و عکس گرفته بود، چشمان مجرمان 
بسته بود و خون از لباس آن ها جریان داشت.  طالبان 
در ماه دسامبر، گروهی از مردان را که گفته می شد در 
اتوبوس هایی را  اموال مسافران  شاهراه کابل ـ قندهار 
که در این جاده رفت و آمد دارند سرقت می کنند، مورد 

تعقیب قرار دادند.
به گفته حمید و مردم محل، جنگ جویان طالبان در 
تیر اندازی متقابل یک تن از مظنونان سرقت را کشتند 
و جسد وی را غرض عبرت دیگران در تیرک چراغ کنار 

شاهراه آویزان کردند.
به گفته ساکنان، طالبان در یک مجازات معمولی روی 

حکومت اسالمی جهان اسالم ـ جایی که بنیادگرایان 
اسالمی طی سال های اخیر در حال زوال بوده اند ـ در 

تضاد قرار دارد.
موسسه  در  سیاسی  اسالم  کارشناس  حمید،  شادی 
بروکینگ، گفت: »این یک داستان هشدار دهنده است«.

وی با اشاره به گروه هایی مانند اخوان المسلمین مصر، 
که پس از یک سال حکومت در سال 2۰۱۳ به کودتای 
نظامی تسلیم شدند، گفت: »جنبش های جریان اصلی 
فرایندهای  در  مشارکت  به  تصمیم  که  اسالم گرایی 
دموکراتیک گرفتند، چیزهای زیادی برای نشان دادن 
از  که  اسالم گرا  جنبش های  از  »برخی  ندارند«.  آن 
خشونت استفاده می کنند، حرف های زیادی به گفتن 
دارند«. حمید، جن گجوی 2۸ ساله طالبان، گفت که 
پس از کشته شدن کاکایش در حمله هواپیمای بدون 
سرنشین امریکایی، در سن ۱5 ساله گی به این گروه 
پیوست. حمید اوایل ماه جاری با سه ساعت فاصله از 
روستای خود به کابل رفت و برای اولین بار پس از ۹ 
سال وارد پایتخت افغانستان شد. او در حالی که چپلی 
افغانی(  سنتی  )لباس  پیراهن تنبان   و  پا  به  پشاوری 
قهوه ای رنگ به تن داشت و موهای فرفری و ریش انبوه 
داشت، از دیدن زنانی که در محله های طبقه متوسط 
بدن  تمام  که  )برقع(  چادری  پوشیدن  جای  به  شهر 
را می پوشاند فقط چادر های کوتاه به سر کرده بودند، 

ناراحت بود.
در حالی که نوای آهنگ موسیقی پاپ افغانی از یک 
رستورانت به گوش می رسید، حمید گفت: »این مردم 
به موسیقی گفت:  اشاره  با  را نمی شناسند«. وی  خدا 
»این در اسالم حرام است«. وی گفت: »طالبان قصد 
دارند نوع حکومت اسالم گرایان را که در دهه ۱۹۹۰ 
تاسیس کرده بودند، بازگردانند«. وی گفت: »حکومت 
همیشه  مردم  داشت؟  مشکل  چه  طالبان  گذشته 
می گویند ما با زنان بدرفتاری کردیم، اما در آن زمان 
این یک ضرورت بود.« وی گفت، همان طور که اغلب 
دختران  رفتن  برای  زمان  آن  »در  می گویند:  طالبان 
امنیتی خوب و محیط امن وجود  به مکتب، وضعیت 
او بیرون  نداشت«. حمید گفت روز ها قبل، زمانی که 
میدان وردک  والیت  سیدآباد  منطقه  در  مسجدی  از 
را  مسن  مرد  یک  هم قطارش  طالب  می کرد،  نگهبانی 
به اثر شکایت یک مرد روستایی دیگر به جرم تقاضای 
رابطه جنسی بازداشت کرد. حمید گفت: »آن مرد را 
بردند و به پاهایش با شاخه های ضخیم درخت گیالس 
بود  قادر  مشکل  به  دیگر  که  زدند  کتک  اندازه ای  به 
روی پای بایستد. وی گفت: »قوت واقعی ما اطالعات 
است«. »اگر کاری انجام دهید، به سرعت برای ما اطالع 

می رسد«.
توانایی طالبان در ایجاد نظم، هر چند در بیش تر مناطق 
افغانستان در دهه ۱۹۹۰ بی رحمانه بود، اما از آن زمان 
که  روستایی  مناطق  در  آن ها  قدرت  منبع  هم چنان 
مردم آن با طالبان بسیاری ارزش های مشترک دارند، 

باقی مانده است .
ولسوالی سنگین والیت هلمند، مرکز حکومت استبدادی 
طالبان، واقع در غرب قندهار، به گفته ساکنان آن جا 
از  پناه جویان  تعداد  افزایش  شاهد  گذشته  سال  طی 
مناطق ناامن تر در این والیت بوده است. یکی از ساکنان 
ایاالت  با  توافق فبروری 2۰2۰ طالبان  از زمان  گفت: 
دالر   ۱۰ حدود  از  خانه  ماهوار  کرایه  قیمت  متحده، 
به ۱۰۰ دالر افزایش یافته است. مردم محلی توصیف 
کردند که طالبان چگونه اختالفات چندین نسل روی 
زمین زراعتی را طی چندین ماه حل و فصل کردند، فساد 
را ریشه کن کردند و تجارت را به بازارهای سال ها خالی 

برگرداندند.
طالبان  تسلط  تحت  چرخ  منطقه  در  پزشک  عبدل، 

طالبان می گویند تغییر کرده اند
اما وحشیانه عمل می کنند

منبع: وال استریت ژورنال 

نویسنده : سون آنگل راسموسن

برگردان: سید جمال اخگر
اشلی جکسون که تحقیقات 

گسترده ای در مورد افغانستان ، 
طالبان و افرادی که زیر سلطه آن ها 

زنده گی می کنند انجام داده است، 
می گوید: »سال ها حکومت داری »سایه« 

به طالبان این تجربه را داده است که 
این گروه در هنگام تصرف کابل در سال 
1996 فاقد رهبری روحانیون روستایی 
قندهار و سایر والیات جنوبی بود«. وی 

گفت : »آن ها این سطح سازمان ، آموزش 
و مهارت کنونی را نداشتند.« »این بدین 

معنا نیست که آن ها نرم تر هستند؛ 
آن ها زرنگ هستند«.



بهای انجام آزمایش کرونا برای مسافرانی که از مرزهای زمینی وارد ایران می شوند 500 افغانی 
است، اما مسافرانی که هوایی سفر می کنند باید 2500 افغانی پرداخت کنند؛ این یعنی مجموع 3 
هزار و 755 مسافری که هوایی به مشهد سفر کردند، مبلغ 7.5 میلیون افغانی، چیزی حدود 97 هزار دالر 

امریکایی پول بیش تر تنها برای انجام آزمایش کرونا پرداخت کرده اند.

در پی مسدود شدن مرزهای زمینی ایران با افغانستان، 
افزایش  تقاضا برای خرید تکت هوایی هرات ـ مشهد 
یافته است. بررسی روزنامه ۸صبح نشان می دهد که با 
افزایش چشم گیر تقاضا برای خرید، بازار فروش تکت 
سودجو  افراد  و  شده  مافیایی  مشهد  ـ  هرات  هوایی 

پول های گزافی از این رهگذر به جیب می زنند. 
در هرات تنها یک تکت فروشی به گونه انحصاری تکت 
زیادی  بسیار  تفاوت  و  می فروشد  را  مشهد  ـ  هرات 
میان بهای فروش تکت رفت از هرات به مشهد و تکت 
مسافران  اما  دارد،  وجود  هرات  به  مشهد  از  برگشت 

مجبورند تکت رفت و برگشت خریداری کنند.
مشکالت  نیز  تکت  خریدوفروش  دیگر  سوی  از 
و  دولتی  ارشد  مقام های  زورمند،  افراد  و  دارد  اساسی 
دخالت  آن  فروش  در  هرات،  در  ایران  سرکنسولگری 
دارند؛ اما مقام های سرکنسولگری ایران در هرات حاضر 

نشدند در این مورد پاسخ بدهند.
انجام آزمایش کرونا  بهای  این، در حالی که  بر  افزون 
ایران 5۰۰  به  زمینی  مرزهای  از  مسافران  ورود  برای 
افغانی است، اما مسافرانی که هوایی وارد ایران می شوند، 
آزمایش کرونا پرداخت  انجام  برای  افغانی  باید 25۰۰ 

کنند.
برخی شهروندان افغانستان که اقامت ایران را دارند و 
به افغانستان سفر کرده اند، روایت می کنند که مسدود 
شدن مرزهای زمینی ایران مشکالت زیادی برای شان 
ایجاد کرده و آ ن ها اکنون توان خرید تکت هوایی برای 

بازگشت به این کشور را ندارند.
مقام های محلی هرات وضعیت فروش تکت هوایی هرات 
ـ مشهد را غیرقابل قبول دانسته و تاکید دارند که با 
و  موجود  مشکالت  رفع  به  پیوند  در  ایرانی  مقام های 
فراهم سازی تسهیالت بیش تر برای رفت وآمد از مرزهای 
زمینی گفت وگو کرده و منتظر پاسخ مقام های ایرانی 

هستند.
قرار  روزنامه ۸صبح  اختیار  در  که  معلوماتی  برمبنای 
زمینی  مرزهای  که  اخیر  ماه  یک  جریان  در  گرفته، 
ایران مسدود شده، در پروازهای هوایی هرات ـ مشهد 
افزایش بسیار زیادی رونما شده است.  از تاریخ 25 ثور 
تا ۱2 جوزای سال روان خورشیدی، دست کم ۱۹ پرواز 
با هواپیمای »بویینگ ۱۳۷« میان هرات و مشهد انجام 

شده است. این هواپیما ظرفیت ۱4۳ مسافر را دارد.
به همین ترتیب، در تاریخ های ۱۳، ۱4 و ۱5 جوزا نیز با 
افزایش شمار خریداران تکت، سه پرواز »ایرباس ۳4۰« 
میان هرات و مشهد انجام شد که این هواپیما ظرفیت 
۳4۶ مسافر را دارد. با این حساب از تاریخ 25 ثور تا 
۱5 جوزا حدود ۳ هزار و ۷55 مسافر از هرات به مشهد 

سفر کرده اند.
بهای  تفاوت  دریافت که  بررسی ساده می توان  با یک 
آزمایش کرونا برای مسافران ورودی از مرزهای زمینی 
مبلغ  ایران  به  هوایی  مرزهای  از  ورودی  مسافران  و 
این  اگر  حاال  است.  مسافر  هر  برای  افغانی«   2۰۰۰«
با شمار مسافرانی که طی هفته های  را  قیمت  تفاوت 
کنیم،  به مشهد سفر کرده اند محاسبه  از هرات  اخیر 

با روزنامه ۸صبح می گویند که پول  شود، در صحبت 
زیادی برای خریداری تکت و آزمایش کرونا پرداخته اند 
و مسدود بودن مرزهای زمینی ایران مشکالت فراوانی 

برای بازرگانان و مسافران ایجاد کرده است.
و  دانشجویان  برخی  که  دارد  وجود  نیز  گزارش هایی 
شهروندان افغانستان که در ایران زنده گی می کنند، با 
وعده این که مرز زمینی برای ورود دانشجویان و افرادی 
که اقامت ایران را دارند باز می شود، از ایران به افغانستان 
دوباره  هوایی  مسیر  از  مجبورند  حاال  و  کرده اند  سفر 

راهی این کشور شوند.
مرز  شدن  مسدود  مورد  در  خواست  ۸صبح  روزنامه 
در  ایران  سرکنسولگری  دیدگاه  تکت،  فروش  بازار  و 
هرات را نیز با خود داشته باشد، اما مقام های رسمی و 
مسووالن بخش رسانه ای این نهاد پاسخی به درخواست 

روزنامه ۸صبح ارایه نکردند.
پی  در  که  می گویند  مشهد  ـ  هرات  مسیر  مسافران 
افغانستان، تنها  ایران و  مسدود شدن مرزهای زمینی 
راه سفر به ایران مسیر هوایی است و بازار فروش تکت 
این  در  افراد  برخی  شده  و  مافیایی  مشهد  ـ  هرات 

آشفته بازار به دنبال کسب درآمد و سودجویی هستند.
به  مشهد  ـ  هرات  تکت  فروش  وضعیت  بررسی  برای 
چند تکت فروشی در شهر هرات مراجعه کردم؛ اما تمام 
چند قدمی  در  که  دادند  نشانی  را  جایی  تکت فروشان 
مرکز  و  دارد  موقعیت  هرات  در  ایران  سرکنسولگری 
فروش تکت  هوایی این مسیر است؛ شرکتی که فروش 

تکت را به گونه انحصاری در اختیار دارد.
پیش از رفتن به این تکت فروشی، به عنوان خریدار تکت 
به دفتر مرکزی شرکت هوایی کام ایر در هرات مراجعه 
اما نماینده گی مرکزی کام ایر هم نشانی همان  کردم، 
تکت فروشی را داد. سرانجام به این تکت فروشی مراجعه 
کردم که شمار زیادی از خریداران تکت مقابل دروازه 

آن جمع شده بودند. 
در میان شلوغی خریداران تکت، مردی جوان با گویش 
»فارسی ایرانی« پاسپورت های مسافران را برای فروش 
نامنظم  صف  داشت  تالش  و  می کرد  بررسی  تکت 
منتظر  دقیقه  چند  کند.  تنظیم  را  مراجعه کننده گان 
ماندم و با برخی مسافران صحبت کردم؛ افرادی که از 
والیت های گوناگون حوزه غرب برای خرید تکت خود را 

به هرات رسانده بودند.
فراه  و  تا  غور گرفته  و  بادغیس  از  مسافران سرگردان 
نیمروز منتظر باز شدن مرزهای زمینی بودند و برای 
باطل نشدن ویزه های شان راهی جز سفر هوایی به ایران 
نداشتند. از مسدود بودن مرزهای زمینی شاکی بودند 
و تحلیل می کردند که علت مسدود شدن مرزها کرونا 
آستانه  در  ایران  سیاسی  نابه سامان  وضعیت  بلکه  نه، 
پایان  تا  و   است  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 

انتخابات مرزها باز شدنی نیست.
که  مردی  همان  بودم،  مسافران  با  صحبت  سرگرم 
صف را تنظیم می کرد، گفت: »برای امروز بلیط/تکت 
نیست، بفرمایید فردا تشریف بیاورید«. آن مرد فکر  کرد 
با پراکنده شدن  من هم برای خریداری تکت رفته ام. 

مراجعه کننده گان، نزدیکش رفتم و خود را معرفی کردم 
که روزنامه نگار هستم  و برای تهیه گزارش آمده ام.

فروش  برای  کام ایر  هوایی  شرکت  نماینده  را  خود  او 
تکت هرات ـ مشهد معرفی کرد. از وی خواستم با من 
بدهد.  پاسخ  را  دارم  که  پرسش هایی  و  کند  مصاحبه 
»ارایه  گونه  به  خواست  اما  نشد،  مصاحبه  به  حاضر 
معلومات بدون مصاحبه رسمی«، برخی اطالعات را با 

من شریک کند. 
پرسش نخست من این بود: »چرا بهای تکت رفت هرات 
ـ مشهد 2۰۰ دالر و تکت برگشت 2۰ دالر است؟« پاسخ 
این بود که بیش تر مسافران تنها تکت رفت را می خرند 
و پس نمی آیند یا هم از مسیر زمینی می آیند؛ با این 
حساب تقاضا برای خرید تکت رفت ۹۰ درصد و برای 
تکت برگشت ۱۰ درصد است و به همین دلیل میان 
تکت رفت و برگشت 2۰۰ دالر تفاوت قیمت وجود دارد. 
یک  تنها  هرات  تمام  در  »چرا  بود:  این  دوم  پرسش 
تکت فروشی به گونه انحصاری تکت هرات ـ مشهد را 
میان  گذشته  در  که  بود  این گونه  پاسخ  می فر وشد؟« 
سرکنسولگری ایران در هرات و شرکت های هوایی برای 
تکت  و حاال هم  تکت هماهنگی وجود داشت  فروش 

بدون ارایه پاسپورت و ویزه ایران فروخته نمی شود.
بود،  باز  ایران  زمینی  مرزهای  که  زمانی  گذشته  در 
برخی  برای  جبراً  هرات  در  کشور  این  سرکنسولگری 
مسافران »ویزه مخصوص ورود از مرزهای هوایی« صادر 
می کرد و مسافران مجبور بودند با هزینه بیش تر، هوایی 

به ایران سفر کنند.
پرسش سوم این بود: »آیا فروش تکت هرات ـ مشهد 
مافیایی شده است؟« نماینده شرکت کام ایر پاسخ داد: 
»نه خیر، مافیایی نیست، اما برخی افراد بانفوذ، مقام های 
ارشد محلی هرات و مقام های سرکنسولگری ایران در 
بلیط/تکت دارند و ما نمی توانیم  هرات تقاضای خرید 
که  افرادی  برای  باید  و  کنیم  رد  را  آن ها  درخواست 

معرفی می کنند، خارج از نوبت بلیط/تکت بفروشیم«.
با این همه، سیدوحید قتالی، والی هرات، در صحبت با 
روزنامه ۸صبح می گوید که شکایت های متعددی در این 
مورد از شهروندان رسیده و قیمت تکت متناسب با توان 
اداره محلی هرات هم  برای  قیمت  این  و  نبوده  مردم 

قابل قبول نیست.
در  تبعیض  و  تناقض  این قدر  »چرا  افزود:  هرات  والی 
قیمت ها وجود دارد که از یک  سو 25۰ دالر و از یک 
کمی  تکت  تَکس  و  واکسین  تَکس  دالر!   5۰ طرف 
تناقض دارد«. به گفته او، شایعات مطرح شده در پیوند 
به مسدود شدن مرز هوایی ایران واقعیت ندارد و مرز 

هوایی هم چنان باز است. 
نوراحمد حیدری، معاون والی هرات، که چند روز پیش 
در نشست مشترک با مقام های سرکنسولگری ایران در 
مسافران  مشکالت  و  مرز  شدن  مسدود  مساله  هرات 
که  روزنامه ۸صبح می گوید  به  است،  کرده  بررسی  را 
سهولت هایی برای رفت وآمد موترهای باربری ایجاد شده 
و باید برای تردد مسافران هم سهولت هایی ایجاد شود.

ایرانی  مقام های  که  می کند  تأکید  هرات  والی  معاون 
بیماران،  ورود  مورد  در  زودی  به  تا  سپردند  وعده 
دانشجویان، بازرگانان و افرادی که اقامت ایران را دارند، 
از طریق مرزهای زمینی تسهیالت الزم را ایجاد  کنند تا 
این دسته از مسافران بتوانند از راه زمینی به این کشور 
سفر کنند؛ اما مقام های ایرانی منتظر فیصله ستاد ملی 

مبارزه با کرونای ایران هستند.
و  مانده  بی پاسخ  که  مهمی  پرسش  میان  این  در 
این  باید به آن پاسخ بدهند،  ایران  مقام های حکومت 
از  و  مرزهای هوایی  از  ویروس کرونا  است که چگونه 
طریق هواپیمایی با ۳5۰ مسافر انتقال پیدا نمی کند، اما 
از طریق مرز زمینی و با موتری که حداکثر پنج مسافر 

دارد، انتقال می یابد؟
در تاریخ نهم ثور سال روان خورشیدی مرزهای زمینی 
ایران با افغانستان، به گونه یک طرفه از سوی حکومت 
ایران مسدود شد. افزون بر این، ایران تمامی مرزهای 
زمینی با پاکستان و برخی همسایه های غربی، جنوبی 
 و شمالی خود را به دلیل همه گیری گسترده ویروس 

»جهش یافته هندی« در کشور هندوستان بست. 
در حالی که مرزهای زمینی ایران با کشورهای عراق، 
باز  ترکیه و برخی همسایه های دیگرش چندی پیش 
شد، اما گذرگاه های زمینی با افغانستان و پاکستان هنوز 
برای  زیادی  مشکالت  مساله  این  و  است  مسدود  هم 
مسافرانی که قصد سفر به کشور ایران را دارند، ایجاد 

کرده است.
با  ایران  زمینی  مرزهای  شدن  بسته  از  پس  هرچند 
که  کردند  اعالم  هرات  محلی  مقام های  افغانستان، 
بازگشایی  دوباره  و  است  موقت  مرزها  شدن  مسدود 
می شود، اما با گذشت بیش تر از یک  ماه، تا کنون خبری 
از باز شدن مرزهای زمینی ایران نیست و مافیایی شدن 
برای  زیادی  مشکالت  مشهد،  ـ  هرات  تکت  فروش 

مسافران ایجاد کرده است.

مبلغ گزافی به دست می آید.
بهای انجام آزمایش کرونا برای مسافرانی که از مرزهای 
اما  است،  افغانی   5۰۰ می شوند  ایران  وارد  زمینی 
افغانی  باید 25۰۰  مسافرانی که هوایی سفر می کنند 
 ۷55 و  هزار   ۳ مجموع  یعنی  این  کنند؛  پرداخت 
 ۷.5 مبلغ  کردند،  سفر  مشهد  به  هوایی  که  مسافری 
میلیون افغانی، چیزی حدود ۹۷ هزار دالر امریکایی پول 
بیش تر تنها برای انجام آزمایش کرونا پرداخت کرده اند.

از جانب دیگر کرایه برای هر مسافر هرات ـ مشهد از 
مسیر زمینی حدود ۱4۰۰ افغانی معادل ۱۸ دالر است، 
اما به دلیل مسدود بودن مرزهای زمینی ایران، مسافران 
پرداخت  کشور  این  به  سفر  برای  دالر  مجبورند 2۰۰ 
کنند که محاسبه تفاوت پرداخت این پول هم جالب 
توجه است. تفاوت پول سفر هوایی با سفر زمینی برای 
هرکدام از مسافرانی که طی روزهای اخیر از هرات راهی 
مشهد شدند، ۱۸2 دالر امریکایی و مجموع این تفاوت 
امریکایی  دالر  و ۷55 مسافر، ۶۸۳ هزار  برای ۳ هزار 
توان  مسافران  از  بسیاری  که  گزافی  پول  می شود؛ 
پرداخت آن را ندارند و چشم انتظار بازگشایی مرزهای 

زمینی هستند.
دست کم چهار شرکت تکت فروشی در هرات که از ذکر 
نام  شان خودداری می کنند، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می گویند که فروش انحصاری تکت هرات ـ مشهد با 
و  می شود  انجام  هرات  در  ایران  سرکنسولگری  تبانی 
مقام های ایرانی اجازه نمی دهند تکت در بازار آزاد و به 

گونه غیرانحصاری فروخته شود.
ایران به  از  طی یک  ماه اخیر، صدها مسافر بازگشتی 
گیر  افغانستان  در  مرزها،  شدن  مسدود  با  افغانستان 
بهبود،  ندارند.  را  هوایی  تکت  خرید  توان  و  مانده اند 
مردی که حدود دو ماه پیش با چهار عضو خانواده اش 
با  آمد،  هرات  به  ازدواج  جشن  یک  در  اشتراک  برای 
سفر  ایران  به  دوباره  نتوانست  مرزها  شدن  مسدود 
کند. او در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که برای 
رسیده گی به کسب وکارش در شهر مشهد، مجبور است 
اعضای خا نواده خود را در هرات تنها بگذارد و از مسیر 
ـ  هرات  هوایی  تکت  اما خرید  برود؛  به مشهد  هوایی 
مشهد دشوار است و او چندین روز برای خریداری تکت 

انتظار کشیده است.
یکی دیگر از مسافرانی که از هرات به مشهد سفر کرده ، 
بدون ذکر نامش در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید 
انتظار کشید و  که حدود یک هفته برای خرید تکت 
سرانجام مجبور شد برای سفر به مشهد، تکت رفت و 
برگشت هرات ـ مشهد را با بهای 22۰ دالر بخرد. به 
گفته او، در حالی که حکومت ایران به بهانه جلوگیری از 
گسترش ویروس کرونا مرزهای زمینی خود با افغانستان 
را مسدود کرده، اما مسایل بهداشتی در پروازهای هوایی 
بدون  مسافر  ده ها  و  نمی شود  رعایت  مشهد  ـ  هرات 
رعایت توصیه های بهداشتی و فاصله گیری اجتماعی، با 

هواپیما به ایران سفر می کنند.
به مشهد  از هرات  پرواز هوایی  با  دو مسافر دیگر که 
ذکر  گزارش  در  نام   شان  نمی خواهند  و  کرده اند  سفر 
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کرونا؛
فروش تکت هرات - مشهد مافیایی شده است

محمدحسین نیک خواه



دیبا ایزدیار
برادرش محمدسالم ایزدیار را در دوازدهم جوزای سال 1396 در جریان تظاهرات جنبش رستاخیز تغییر از دست داد. در جریان 

این تظاهرات که در واکنش به حمله مرگ بار چهارراهی زنبق یک روز پس از آن شکل گرفته بود، در پی شلیک نیروهای امنیتی 
شماری دیگر از اعضای این جنبش نیز جان باختند. دیبا ایزدیار در این مقاله که به روزنامه ۸صبح فرستاده است، نگاهی به این 

تظاهرات و داعیه آن انداخته است.

بود که چهار  ارگ!« شعاری  به سوی  از مرگ،  »خسته 
سال قبل از روح جوانان عدالت خواه به پیش تازی »سالم« 
بلند شد تا با این شعار به جای تمام شهیدان فریاد برآرد، 
تا با صدای خود آواز گلو هایی را که از فریاد و درد خفه 
شده بود، به سمع ارگ نشینان برساند، تا با صدای خود 
مرهمی باشد به دل مادرانی که از داغ جگرگوشه های شان 
در خون ضجه می زدند، تا امیدی باشد برای چشمان ورم 
کرده از اشک شان که خون فرزندان شان در زمین نخواهد 
که  هست  آوازی  کنند  باور  داغ دیده گان  همه  که  ماند، 
برای هر قطره خون عزیزان شان فریاد می شود. کشور ما 
بعد از شکست طالبان و روی کار آمدن حکومت موقت، 
این گام،  به سوی دموکراسی گذاشت.  را که  اولین گام 
بعدی  گام  بود.  لویه جرگه  توسط  اساسی  قانون  تصویب 
برگزاری انتخابات آزاد بود تا مردم خود زمام دار خویش 
نظام  پیاده سازی  برای  گام  دو  این  کنند.  انتخاب  را 
دموکراسی حیاتی است. نسل امروزی افغانستان حق خود 
را می دانند و هرکدام صاحب فکر و نظرند. سال ها جنگ 
به تنها چیزی که هرگز آسیب نزده، روحیه آزادی خواهی 
و حق و عدالت خواهی جوانان این مرز و بوم است. اکنون 
جوانان این سرزمین در جایگاهی قرار دارند که از حقوق 
خود و وظایف حکومت داران با خبر ند و اگر این وظایف به 
گونه ای که باید، انجام نپذیرد، جوانان عدالت خواه خیلی 
و  مدنی  حرکت های  با  را  خود  اعتراض  می توانند  خوب 
کاماًل صلح آمیز نشان دهند تا تکانی باشد برای زمام دارانی 

که وظایف اصلی خود را فراموش کرده اند.
سی و ششم  ماده  دوم  فصل  در  افغانستان  اساسی  قانون 
حق اجتماع و تظاهرات جایز و صلح آمیز را بدون حمل 
سالح برای اتباع افغانستان بدون هیچ گونه استثنا پذیرفته 
است؛ ولی در کمال تاسف این ماده در گام اول توسط 
صاحبان زمام زیر پا گذاشته شده است. آن ها در مقابل 
از مردم دارند، سکوت است؛  انتظاری که  این عمل شان 
سکوتی که نه تنها باعث زیر پا گذاشتن قانون می شود، 
بلکه باعث و بانی خفه شدن هزاران صدای اعتراض کننده 

و صاحب فکر در مقابل ظلم و بی عدالتی خواهد شد.
زمانی که سالم جان با جمعی از جوانان عدالت خواه قد 
علم کردند تا فریاد مردم مظلوم را به گوش ارگ نشینان 
محصور در پشت سنگ های سرد ارگ و دنیای درون آن 
که فارغ از درد اجتماع اند برسانند ، آن زمان یما و فاطمه 
زنده بودند، آن زمان آلتینای و مادرش زنده بودند. رسول 

پانزدهم جوزا مصادف با روز جهانی 
که  آن گونه  است.  زیست  محیط 
افرادی  می گویند،  روان شناسان 
خود  و  پیرامون  محیط  در  که 
می کنند،  نگهداری  گیاه  و  گل 
و  شادتر  دیگران  با  مقایسه  در 
مهربان ترند. این شادابی و مهربانی 
چهره  در  می توان  صراحت  به  را 
عبدالرحمن دیدار مشاهده کرد؛ مردی که زنده گی اش بوی 
و گیاه  با گل  او سال ها است  طبیعت و هستی می دهد. 
زنده گی مشترکی دارد و بخش های مختلفی از باغچه اش 
هر  که  است  آراسته  چنان  متفاوت  و  زیبا  گل  های  با  را 
گلدان به دلیل تنوع رنگ ، برگ  و شادابی  عالوه بر این که 
یک منظره دل انگیز را خلق کرده ، طراوت عطر و زیبایی 
آن در یک دنیای بی نظیر، نوازشگر روح و روان آدمی مثل 

او شده است.
عبدالرحمان دیدار با سلیقه خاصی در هر گلدان حس یک 
طبیعت زیبا را جا  داده است، حس یک دنیای متفاوت. او 
با مهارتی که دارد، توانسته در یک گلدان  کوچک لذت یک 
باغ پرطبیعت، زیبایی یک کوهستان پر خم و پیچ و طراوت 
یک آبشار را جا دهد. با این کار، او در حاضر به یک فرد 
ماهر در این عرصه مبدل شده است. سال ها پیش تصمیمی 
برای گل فروشی نداشت و فقط می خواست گلدان های زیبا 
را صرف برای خود نگهداری کند. به همین دلیل هشتاد 
گلدان متفاوت را برای تزیین حیاط خانه اش خریده است.

خاص بودن این گل  ها، توجه تعداد زیادی را به خود جلب 
کرده است. این عالقه مندی روز افزون مشتریان سبب شده 
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جوزا که بیش تر از صد ها خانواده را در عزای عزیزان شان 
نشانده بود، به درد آمد ه بود. مگر نه این که بنی آدم اعضای 
یک دیگر ند و وقتی عضوی به درد می آید، همه آن درد 
را حس می کنند؟ پس خیلی طبیعی است که این همه 
کشتار و ویرانی آن روز به صبر جوانان وطن دوست و دانا 

سنگ تمام بگذارد.
از نخستین و مهم ترین مکلفیت های یک  امنیت  تامین 
دولت است که این تکلیف را حاکمان افغانستان به کلی 
مردم  همین  رای  با  که  حاکمانی  بودند؛  کرده  فراموش 
تکیه  قدرت  منصب  به  کاذب  و  پوچ  وعده های  دادن  و 
زده بودند. اکنون که دولت مردان مهم ترین وظیفه خود 
را فراموش کرده بودند، وظیفه قشر جوان و درس خوان 
کشور بود تا برای شان این امر مهم را یاد آوری کنند. سالم 
جان با قلب مملو از عشق وطن با هزاران جوان همه در 
صف انسانیت ایستاده بودند؛ آن جا دیگر قوم و ملیت معنا 
نداشت ، همه یک صدا و یک تن بودند و یک شعار بر زبان 
داشتند : »خسته از مرگ، به سوی ارگ!« همان ارگی که 
تن های جوان شان را به گلوله بست؛ همان ارگی که پیکر 
بلند شان را به خون غلتاند. به کدامین جرم؟ به جرم صدا 
بلند کردن در مقابل ظالمان و به جرم آگاهی از زجری 
که مردم متحمل می شدند/می شوند. دین گفته است بدتر 
جوانان  می کنند.  تحمل  را  ظلم  که  افرادی اند  ظالم  از 
عدالت خواه  رفتند تا مانع ظلم شوند، ولی خود تحت ظلم 
قرار گرفتند. ایشان در ازای قد علم کردن در مقابل ظلم، 
پاداشی جز گلوله های داغ و اثر خونین آن باالی پیکر های 

سرد شان نگرفتند.
پاسخ شعارشان  که  داشتند  کمر  در  آن ها سالحی  مگر 
با مرمی داده شد ؟ مگر آن ها باالی پولیس حمله کرده 
شد؟  برخورد  جانی،  مانند  آن ها،  با  این گونه  که  بودند 
معادله  رستاخیز ،  با جنبش  برخورد حکومت  چگونه گی 
مجهول برخورد با جنبش روشنایی را وضاحت می دهد. 
جنبش  روشنایی ،  جنبش  مقابل  در  حکومت  برخورد 
اعمال  قابل توجیه است.  رستاخیز و جنبش تبسم غیر 
حکومت در مقابل این جنبش های خود جوش و متشکل 
پیشانی حکومت  بر  است  ننگ  لکه ای  از جوانان کشور، 
این ننگ  وحدت ملی. مهم نیست چه قدر زمان بگذرد، 
ناتمام اند که  این ها حماسه های  هرگز پاک نخواهد شد. 

هرگز فراموش نخواهند شد.
پنهان  دولت ها  کارنامه های  و  حقایق  کنونی  عصر  در 
نمی ماند. امروز گوش ها شنواست و چشم ها بینا. هیچ فرد 
افغانستان به مهمالتی که به جنبش رستاخیز ربط داده 
می شود تا به هدف پاک آن ها لطمه بزنند و کار وحشیانه 
دولت در مقابل آن ها را توجیه کنند، باور نمی کند. مردم 
ظالم  که چه کسی  و خوب می دانند  بیدارند  و  هوشیار 
است و کی ستم دیده. خواست سالم و یارانش مشروع و 
حرکت شان متمدنانه بود، ولی حلقه مستبد حکومت تا 
چه اندازه می تواند ذلیل شود و از کسانی که به این جوانان 

ظلم روا داشته اند حمایت کند؟
جوانان جنبش رستاخیز وقتی به راه افتادند، هیچ چیزی 

نشود، در روز دو بار آن ها را مورد نوازش قرار داده ازشان 
دل جویی کنید«. 

در  گل  مشغول  پرورش  روز ها  که  دیدار  عبدالرحمان 
مخصوص  غذای های  گل هایش  برای  است،  باغچه اش 
این که  بر  عالوه  او  می کند.  آماده  را  مختلفی  داروهای  و 
گل های متفاوت را در والیت های ننگرهار، کاپیسا و لوگر 
شناسایی و وارد کابل می کند، از کشورهای ایران، پاکستان، 
چین، جاپان، هند و هالند نیز انواع گل  از قبیل بن سای، 
پرنده  انتریوم،  رازقی،  یاس،  اورکیده،  مرسل،  گلیدون، 

بهشتی و میخک را با هزینه خیلی زیاد می خرد.
به باور او، هر گیاه نظر به طبیعت خاصی که دارد، به مراقب 
به آب کم تر  به گونه مثال گیاه کاکتوس  نیاز دارد.  ویژه 
و گیاه های دیگر در مقایسه با کاکتوس به آب بیش تری 

نیاز دارد. 
یکی از ویژه  گی های خریداری گل از گل فروشی دیدار این 
است که او برای مشتریانش چگونه گی مراقبت از گل هایش 

را یاد می دهد.
رضا ممتاز، یکی دیگر از گل فروشان است که پس از فارغ 
شدن از رشته زراعت، در کنار بقیه مصروفیت هایش، به این 
شغل پرداخته است. فضای گل فروشی ممتاز با گلدان های 
بزرگ و کوچک تزیین شده است. او در مورد هر گلدانش 
تعبیر ویژه ای دارد. ممتاز که زنده گی اش را وابسته به گل 
برای  را  متفاوتی  و  طبیعی  کاماًل  فضای  می داند،  گیاه  و 

گل هایش آماده کرده است.
به گفته رضا ممتاز، برای گل ها باید فضای خاص و ویژه ای 
اختصاص داد شود؛ فضایی که گل  ها به خوبی در معرض 
باالی احساسات  تنها  نه  باشد، زیرا گل و گیاه  افراد  دید 
رفتارهای  در  بلکه  می گذارد،  مثبت  تاثیر  افراد  شخصی 

بیرونی و اجتماعی آن ها نیز موثر واقع می شود . 
گل  از  مردم  استقبال  و  بازار  تقاضای  به  توجه  با  امروزه 
تازه، عالوه بر کوچه گل فروشی، دکان هایی در پل  سرخ، 

کاکا، راننده ما، نفس می کشید و دل گرم آینده آرام برای 
فرزندانش بود. آن زمان دانشگاه کابل هنوز غرق در خون 
سید الشهدا  مکتب  گل های  هنوز  بود.  نشد  دانشجویان 
پر پر نشده بود. آن زمان آموزشگاه کوثر هنوز بوی رنگ 
مداد دانش آموزانش را می داد، نه خون . امروز اما تمام این 
صدای  چون  است؛  شده  هموار  دیگر  روی  یکی  درد ها 
عدالت خواهی  را در گلوی جوانان خاموش کردند و دردا 
مدعی  خود  عدالت خواهی  خاموش کننده گان صدای  که 

حفظ عدالت اند.
وقتی سالم با پدر وداع کرد تا راهی راه عدالت شود و سهم 
خود را به حیث یک جوان تحصیل کرده و روشن فکر ادا 
کند، همه چیز سر جایش بود. او هنوز هم دل گرمی همه 
ما بود. برنامه های تحصیلش و خدمت هرچه کامل تر برای 
وطنش پا برجا بود. در فراغت من از مکتب اشتراک کرده 
نتوانسته بود؛ اما به من وعده داده بود که اولین شخص 
حاضر در جشن فراغتم از دانشگاه خواهد بود. این وعده 
هم پابرجا بود، ولی دردا که وعده ها شکستند، نه او و نه 
من در فراغتم اشتراک نکردیم. جای دل گرمی پدر را درد 
سرد که تا مغز استخوان نفوذ می کند، گرفت. غم و خون 
پاک او همه چیز را شست و شکست. او به راه افتاده بود 
تا دیگر هیچ خانواده ای برای فرزند خود اشک نریزد، ولی 
افتاده  راه  به  او  خانواده اش.  به چشم  اشک شد  خودش 
بود تا دیگر سنگ فرش این شهر با خون بی گناهی رنگین 
نشود، ولی خون خودش را ریختند و این سنگ فرش ها 
هنوز درد آن جوان عدالت خواه را فراموش نکرده است. 
او به راه افتاد تا افغانستان آینده ای روشن و فارغ از دود 
انفجار و بوی خون فرزندان خود داشته باشد، ولی دردا 
که خون خودش را ریختند. خون او را خود ارگ ریخت. 
می دانست،  دادخواهی  برای  مرکزی  سالم  که  را  جایی 

اولین بی داد را همان جا - ارگ - در حقش روا داشت.
عدالت خواهی  برای  هرگز  عدالت خواه  جوانان  و  سالم 
قوم  کدام  و  نبود خون چه کسی  مهم  نکردند.  کوتاهی 
می ریخت، با هر قطره خون هموطنانش قلب او به درد 
می آمد و بی تابانه دنبال راه حل می گشت . این او بود که 
تابوت شکریه را بر کول خود تا ارگ برد تا شاید وجدان 
ولی وجدان خوابیده ممکن  درآید،  به صدا  ارگ نشینان 

است بیدار شود، اما وجدان مرده هرگز زنده نمی شود.
عدالت خواهی  برای کی  و  جوانان جنبش رستاخیز چرا 
می کردند؟ قلب این جوانان با انفجار چهارشنبه سیاه دهم 

است که او در قسمت پرورش گل سرمایه گذاری و وظیفه 
قبلی اش را ترک کند. در حالی  که این کار به اندازه شغل 
به خاطر شوق  دیدار  آقای  اما  نیست،  پر درآمد  قبلی اش 
شغل  این  از  دارد،  گیاه  و  گل  به  نسبت  که  عالقه  ای  و 

کم درآمد بیش تر احساس لذت و آرامش می کند.
در حالی که فعاًل در سطح کابل گل فروشی های بی شماری 
ایجاد شده و مردم به شکل بازار آزاد گل فروشی می کنند، 
اما کارهای دیدار در این عرصه با بقیه گل فروشی ها متفاوت 
است. او که طی چند سال گل آرایی حرفه ای را در ایران 
که  چندین ساله   تجربه  با  حاضر  حال  در  دیده ،  آموزش 
دارد می خواهد مهارت پرورش گل را به شکل حرفه ای به 

عالقه مندان آموزش دهد. 
بودنش،  خاص  خاطر  به  دیدار  عبدالرحمان  گل  فروشی 
مشتریان به خصوص خود را دارد. اکثر گلدان هایی که از 
آن جمله بن سای است و مورد توجه قرار می گیرد، کم تر 
گل   اصلی  خاستگاه  می شود.  دیده  گل فروشی ها  بقیه  در 
بن سای، چین و جاپان است، اما دیدار این گل ها را وارد 
کابل کرده و در گلدان های ظریفی می کارد. او برای این که 
به این گل ها شکل خاصی بدهد، شاخه هایش را به روش 

خاصی به دور ساقه هایش می پیچاند می کند. 
»بن سای  می گوید:  گل ها  این  به  ارتباط  در  عبدالرحمان 
به  خاطری که یک گیاه گرم سیر است، به رطوبت باالیی 
نیاز دارد و به خاطری که این گل ها در گلدان های کوچک 
کاشته می شود، ذخیره کمی برای دریافت حفظ آب و مواد 

غذایی دارد«.
شاداب،  و  زنده  طبیعت  اندازه  به  نمی تواند  چیزی  هیچ 
دیدار،  گفته  به  کند.  دعوت  نشاط  و  آرامش  به  را  انسان 
گل  ها که حس سر زنده گی را برای ما منتقل می کند، به 
خاطر روحیه لطیفی که دارد، به مراقبت و نوازش بیش تر 
نیاز دارد. او می افزاید: »وقتی گلی را در خانه نگه می دارید، 
پژمرده  آن ها  این که  برای  کنید.  مراقبت  آن  از  با جدیت 

به  مرگ،  از  »خسته  نداشتند:  زبان  در  شعار  یک  جز 
سوی ارگ«، ولی در مقابل با آن ها به گونه وحشیانه و 
پرخاشگرانه برخورد شد، به روی شان آب گند پاشیده شد، 
هدف گلوله ها قرار گرفتند و مورد لت وکوب واقع شدند، 
ولی آن جوانان دلیرانه ایستادند . عزم آن ها جزم بود و این 
اعمال قادر نبود نیت پاک و قلب مهربان شان را آلوده کند.

از  مانده اند.  بی پاسخ  همیشه  عدالت خواه  جنبش های 
مقابل خواسته  در  روشنایی چشم پوشی کردند،  جنبش 
نگرفت ،  صورت  برخوردی  بی تفاوتی  جز  تبسم  جنبش 
هزاران نفر کشته شدند، دولت صدایی بلند نکرد و اکنون 
شهیدان جنبش رستاخیز با گذشت چهار سال هنوز هم 
به عدالت نرسیده اند. روح آن اشخاص که خود روزی برای 
در  که  است  عدالتی  نیازمند  می کردند،  علم  قد  عدالت 
چنگال دولت مستبد اسیر مانده است. حلقه خیانت کار 
اتهام بسته اند که اگر جوانان عدالت خواه را نمی کشتند، 
این  می کردند.  تصرف  را  اجراییه  ریاست  و  ارگ  آن ها 
و همه خوب می دانند هدف جوانان  است  ادعای محال 
رستاخیز تصرف ارگ نبود، بلکه دادخواهی برای هموطنان 
مظلوم شان بود. آنانی که با بی شرمی تهمت خشونت را به 
آن شهیدان می بندند، بیایند و یک دلیل برای این ادعای 
خود بیاورند. این جوانان به کدام سرک آسیب زده بودند؟ 
را لت و کوب  بودند؟ چه کسی  را تخریب کرده  بنا  کدام 
کرده بودند؟ خون چه کسی را ریخته بودند که آن ها را 

محکوم به مرگ کردند؟
روایت کسانی که شاهد عینی قضیه بوده اند، خیلی روشن 
پرده از ظلم گارنیزیون کابل در مقابل جوانان رستاخیز 
بر می دارد. رفیع جسور و آرش شهیرپور، چشم دید خود 
را از صحنه چنین حکایت می کنند: »معترضان در مقابل 
امنیتی«،  نیرو های  باد  »زنده  شعار  پولیس  شلیک های 
ما  برای حفظ  و  است  ما  از  پولیس  دوستان،  »رفیق ها، 
آمده ، برای شان مانع خلق نکنید« سر می دادند و از پولیس 
می خواستند تا دست از خشونت بردارند« ولی پاسخ شان 
بازهم با گلوله داده شد. حکومت باید پاسخگو باشد که 
چه کسی توطیه کرد و افراد نظامی را در داخل معترضان 
جا داد؟ فرمانده گارنیزیون کابل به چه جرمی معترضان 
را به خاک و خون نشاند؟ چرا هنوز هیچ محکمه ای برای 
مجازات قاتالن جوانان رستاخیز برگزار نشده است؟ چرا 
این گونه از خون پاک شهیدان راه عدالت خواهی بی رحمانه 
چشم پوشی می شود؟ چرا آنانی که یک روز برای عدالت به 
راه افتاده بودند، اکنون خودشان چهار سال تمام است که 

در انتظار عدالت اند؟
حرکت  جوانان  شهادت  سالگرد  چهارمین  این 
عدالت خواهی است، در حالی که تا کنون نا امنی و قتل 
در  زن  و  کودک  جوان ،  هزاران  و  می کند  بی داد  کشتار 
سرک ، دانشگاه ، آموزشگاه و جبهه جنگ کشته می شوند. 
یاد تمام شهیدان راه وطن و عدالت را گرامی می داریم و 
بار دیگر بر خواست مان که طلب عدالت به روح شهدای 
حرکت عدالت خواهی است، تاکید می ورزیم. مجرمان باید 

به سزای اعمال وحشیانه خود برسند.

مکروریان،  دواخانه،  ایستگاه  برچی،  دشت  کوته سنگی، 
خیرخانه و کارته نو نیز مصروف گل فروشی اند. نوید، یکی 
از مالکان گل فروشی  پل  سرخ که از چهار سال بدین  سو 
مشغول گل فروشی است، از درآمد گل  فروشی اش احساس 
عالقه مندی  سال ها  این  »در  می گوید:  و  می کند  رضایت 
مردم به گل  و گیاه بیش تر شده و بازار گل فروشی نیز رونق 

پیدا کرده است«.

خانه ها  در  گل   پرورش  امروزه  که  است  حالی  در  این 
تزیین  خاطر  به  خانواده ها  بیش تر  و  یافته  افزایش  نیز 
خانه های شان گل های متفاوتی را  پرورش می دهند. خانم 
سیما که 55 سال سن دارد، از سال ها بدین  سو مشغول 
پرورش گل در باغچه اش است. باغچه او به بهشتی پر از گل 
می ماند و خانم سیما آهسته آهسته در میان گل هایش گام 
می گذارد. او می گوید: »گل هایم ره خیلی دوست دارم. اینا 

همدم زنده گی ام هستن«. 
ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن، راهی 
ساده اما بسیار مهم برای کسب آرامش و تلطیف روح و 
روان آدمی خوانده می شود. به باور روان شناسان، خریدن 
گل، نگاه کردن به گل و کاشتن آن سبب بروز احساس 
مثبت اندیشی، شادی و طراوت، دوری از اندوه و آرامش نزد 
انسان ها می شود. به همین علت نیز توصیه شده است که 
افراد جامعه همواره یک شاخه گل یا یک گلدان کوچک را 

در معرض دید خود قرار دهند.

خسته از مرگ، به سوی ارگ
نگاهی به جنبش رستاخیز تغییر؛

روز جهانی محیط زیست؛
طبیعت را به خانه بیاوریم 

شمیم فروتن
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Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Date:   5-June-2021
 Grant No: 0506 / 0507-AFG- Panj-Amu River Basin Project (P-ARBP)
Contract Title:  Supply of Engineering Equipment (Survey & Soil/Concrete 

testing Tools)
Contract No.  MAIL/P-ARBP/SHP/25

Closing Date & Time: 15-June-2021 at 10:00 Am

1. The Islamic Republic of Afghanistan has received financing from the Asian 
Development Bank (ADB) towards the cost of Panj-Amu River Basin Project 
(P-ARBP)". Part of this financing will be used for payments under the contract named 
above. Bidding is open to bidders from eligible source countries of the ADB. 
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock ("the Employer") invites sealed 
Quotation from eligible bidders for Supply of Engineering Equipment (Survey & Soil/
Concrete testing Tools)
3. To be qualified, you must have experience as a manufacturer or authorized supplier 
of the items covered by this Request for Quotation and, as evidence, you must also 
attach a document of your experience as supplier at least one contract in the last 5 
years of a size and nature similar to the items in the supply schedule of this contract 
for Amount of AFN 4,774,500.00.

4. Further information can be obtained from:
Name:   CPMO Procurement 
Address:   First Floor of Ever Green Building, CPMO Procurement Section 

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL)    
Telephone:  0202922235
Fax:   N/A
E-mail:   cpmo.proc@gmail.com & ihsanullah.ihsan@mail.gov.af
5. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid 
meeting which will take place on 12-June-2021 at 2:00 PM in the meeting room at the 
address given below to explain the procedure of proper preparation and submission 
of Quotation, clarify issues and to answer questions on any matter that may be raised 
at that stage.

6. Deliver bid: 
(i) In hard copies, the Quotation should be submitted to the address in Kabul. 
(ii) On or before the deadline 15-June-2021 Time: 10:00 AM.
(iii) Electronic submission of Quotation will NOT be accepted. 

(7) Quotations shall be opened in public, in the presence of participating suppliers’ 
representatives who choose to attend, on 15-June-2021 at 10:00 AM and at the 
following address.  First Floor of Ever Green Building, CPMO Procurement Section 
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL)

Project Panj-Amu River Basin Project (P-ARBP)

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

Invitation for Quotation
Request for Quotation (RFQ)

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Central Program Management Office (CPMO)

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

CPMO دفتر مرکزی برنامه های بانک انکشاف آسیایی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

 RFQ دعوت به داوطلبی روش درخواست نرخ دهی
شماره دعوت به داوطلبی :-

پروژه حوزه دریایی پنج آمو (P-ARBP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
 Supply of  Engineering شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدراک
Equipment (Survey & Soil/Concrete testing Tools    )پروژه خریداری وسایل انجنیری 

برای سروی تست خاک و تست کانکریت( برای دفتر مرکزی کابل  اشتراک نموده RFQ مربوطه 
را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از شعبه تدارکات دفتر مرکزی 
برنامه های بانک انکشاف آسیایی CPMO ویا از ویب سایت  های  وزارت زراعت آبیاری و مالداری 
MAIL.GOV.AF  و یب سایت تدارکات ملی TENDERS.AGEOPS.NET بدست آورده  از 

داو طلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت بعمل می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ 
۱2 جون2۰2۱  ساعت 2:۰۰ بعد از ظهر بخاطر وضحات RFQ  و مشخصات تخنیکی و یا دیگر 
سواالت داوطلبان در تعمیر همیشه بهار منزل اول دفتر جلسات برنامه های مرکزی بانک انکشاف 

آسیایی CPMO دایر میگردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی ۱5جون 2۰2۱ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر همیشه بهار منزل اول دفتر 
جلسات برنامه های مرکزی بانک انکشاف آسیایی CPMO  ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و 

انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

MAIL/P-ARBP/SHP/23

در مطالعات اجتماعی، از مفهومی چون بی تفاوتی به 
یاد  انسانی  روابط  در  مهم  آسیب های  از  یکی  عنوان 
در  ذهن  آن  مصداق های  که  مفهومی  است؛  شده 
بسیاری از ما بر اثر دیدن برخی رفتار ها در جامعه نقش 
بسته و در واقع تجربه شده است. صاحب نظرانی چون 
هارولد کاپالن و بنیامین سادوک می گویند بی تفاوتی، 
بی اعتنایی به احساس درونی و عاطفه انسانی و سطح 

اندک همدردی با دیگران است.
بدبینی،  بی احساسی،  بیانگر  اجتماعی،  بی تفاوتی 
بی میلی و به عبارت بهتر نوعی افسرده گی اجتماعی 
از  منظر آسیب شناختی، بی تفاوتی در جامعه  است. 

نوعی بیماری است.
عوامل بی تفاوتی را  به می توان به سه دسته تقسیم 
رفتار  هم چون  عوامل،  از  دسته  نخستین  کرد. 
برای  بودن  قایل  احترام  معنای  به  که  روان شناختی 
شدن،  داشته  دوست  و  داشتن  دوست  به  نیاز  خود،  
رفتار خوب با دیگران و دریافت پاسخ متقابل  و مناسب 
این رفتار در کنار احساس کارایی و اثر  گذاری، اعتماد 
به احساس عزت نفس شهروندان و مسوولیت پذیری 

است، از زمینه های مهم روانی محسوب می شود.
دسته دوم از عوامل، بی تفاوتی به زمینه های اجتماعی 
و اقتصادی بر می گردد و با ظرفیت های اقتصادی فرد 
شهروندان،  اجتماعی  ـ  اقتصادی  پایگاه  جامعه  ،  و 
نیز  و  کشور  اقتصادی  نظام  و  ساختار  ویژه گی های 
نزدیکی  پیوند  زبانی  و  نژادی  قومی،  وابسته گی 
در   را  بی تفاوتی  ریشه  مارکس  کارل  چنان چه  دارد. 
سرمایه داری  و  لیبرال  جوامع  اقتصاد  ویژه گی های 
از  عادی  مردم  که  جوامعی  می کند؛  جست وجو 
دسترسی داشتن به ابزار و منابع اقتصادی کنار گذاشته 
که  حاکم  طبقه  بی تفاوتی  مسبب  امر  این  می شوند. 

مسلط بر منابع اقتصادی مملکت هستند، می شود.
عامل سوم، ویژه گی های سیاسی جامعه است. از این 
قواعد  سیاسی،  ساختار  قدرت،  توزیع  چگونه گی   رو 
ذهنی  اتصال  عدم  واسطه  به  فرد  که  قدرت  کسب 
)شناختی( و عینی )کنشی( با جامعه )هم نوعان ، نهادها 
و ساختارهای اجتماعی(، با بی عالقه گی و بی اعتنایی به 
واقعیت های پیرامون می نگرد، در کنش های مشارکتی 
به  کمک  قبیل  از  نوع دوستانه  اعمال  و  دگرخواهانه 
مشکالت  به  توجه  دیگران،  از  حمایت  مستمندان، 
اطرافیان، اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و شرایط 

موجود و آینده دچار بی تفاوتی می شود.
بی تفاوتی، رفتاری است که به عنوان یک آسیب مهم 
اجتماعی در جوامع مدرن مورد توجه جامعه شناسان 
قرار گرفته است. آن چه از نظریه و افکار جامعه شناسان 
نام دار گفته شد، بر پایه مطالعه، بررسی و پژوهش هایی 
است که در جوامع غربی صورت گرفته است و از این 
رو تحلیل این رفتار در جامعه ای چون افغانستان به 
چون  مساله ای  است.  نیازمند  نیز  بومی  کاوش های 
در  کشورهای  از  شماری  و  افغانستان  در  بی تفاوتی 

پیامدهای وضعیت »آنومیک« است؛  از  توسعه،  حال 
از وضعیت سنتی  وضعیتی که جوامع در حال گذار 
سیاسی،  هنجارهای  از  واسطه گسست  به  مدرن،  به 
جریان  و  هویتی  چالش های  اجتماعی،  و  اقتصادی 

نوسازی به آن دچار می شوند.
واقعیت این است که هر روز در افغانستان حوادثی رخ 
می دهد که حمالت انتحاری در پایتخت و تداوم جنگ 
در اکثر والیات، افزایش تلفات غیرنظامیان، مهاجرت، 
قومی،  تعصبات  به  زدن  دامن  اداری،  فساد  بیکاری، 

زبانی، نژادی و... را می توان ذکر کرد.
مردم  واکنش  حکومتی،  نهاد  کنار  در  افغانستان  در 
از  گذشتن  زود  و  کردن  نگاه  بیش تر  مسایل،  به  نیز 
کنار آن بوده است. عدم تمرکز بر مسایل اجتماعی و 
سیاسی پیرامون خود و بی تفاوتی نسبت به موضوعات 
و اتفاقات زنده گی روزمره، افزایش یافته است. در این 
مورد، محققان علوم اجتماعی اذعان می دارند که هرچه 
مشروعیت  فقدان  بی نظمی،  باشد،  بیش تر  بی تفاوتی 

نظام های سیاسی، اجتماعی و... بیش تر خواهد بود.
از آن جایی که بی اعتنایی افراد در جامعه بر مشکالت 
بیگانه گی  از  معموالً  می افزاید،  جامعه  چالش های  و 
عدم  و  نارضایتی  اثربخشی،  عدم  احساس  اجتماعی، 
مرور  به  که  می شود  ناشی  دیگران  به  نسبت  اعتماد 
زمان کاهش پاسخگویی و احساس مسوولیت مقام های 
در پی خواهد داشت.  را  مردم  بی تفاوتی  و  حکومتی 
و  در ساختار  ناهنجاری هایی  ایجاد  هم چنین موجب 
اجتماع از جمله قدرت گیری مجرمان، افزایش خشونت 
در جامعه، به خطر افتادن امنیت و افزایش فساد اداری 
اجتماع  افراد  تمام  رفته رفته  عوامل  این  شد.  خواهد 
را که به عنوان عناصر تشکیل دهنده جامعه به شمار 
و  اجتماعی  مسایل  و  موضوعات  به  نسبت  می آیند، 
انزواطلب  و  ناامید  آینده  به  و نسبت  بدبین  سیاسی، 
احساس  جامعه  به  نسبت  که  فردی  کرد.  خواهد 
هدف دار  اجتماعات  انواع  از  بی گمان  کند،  بی تفاوتی 

اجتماعی کناره گیری می کند.
در جامعه  بی تفاوتی  که  آخر کالم می توان گفت  در 
نوعی بیماری اجتماعی است، همان گونه که در مقابل 
آن هر گونه اعتنای اجتماعی و نوع دوستی در حیات 
فردی و اجتماعی، نشانه پویایی و سالمت اجتماعی 
فرهنگی  سابقه  با  جامعه  در  پدیده ای  چنین  است. 
این  باشد؛ چرا که  نگران کننده  کهن، می تواند بسیار 
نوع بی تفاوتی نه ریشه در آموزه های دینی ما دارد و نه 
ریشه در فرهنگ بومی؛ صرف نظر از آن که چه عاملی 
سبب ایجاد این بی تفاوتی در جامعه شده است. این در 
حالی است که احساس تعلق فرد به کلیت جامعه و 
تعهد نسبت به سرنوشت جمعی، عملی مهم در حفظ 
انسجام ملی و اعتالی یک کشور است. در جامعه ای 
که تک تک افراد به جامعه احساس پیوسته گی داشته 
می دانند،  مسوول  هم  سرنوشت  قبال  در  را  خود  و 
ضمن آن که جامعه ای شادتر، پر انرژی تر و اخالق گراتر 
با  آن  همه جانبه  پیش رفت  و  رشد  داشت،  خواهیم 

شتاب بیش تری رخ می دهد.

بی تفاوتی اجتماعی 
در افغانستان



اتحادیه  عضویت  به  دارند  تالش  کشور  هفت 
از  بیش  پرداخت  اتحادیه  این  درآیند.  اروپا 
در  اصالحات  اجرای  برای  یورو  میلیارد   ۱4
جمله  از  است،  گرفته  نظر  در  کشورها  این 
برای حاکمیت بیش تر قانون در ترکیه براساس 

معیارهای اتحادیه اروپا.
اروپا  اتحادیه  بار  آخرین  یورونیوز،  گزارش  به 
برای ترکیه چشم انداز عضویت در این اتحادیه 

را ترسیم کرده بود.
با این حال، ترکیه باید همانند شش کشور دیگر 
خواهان عضویت در اتحادیه اروپا تا پایان سال 
2۰2۷ در مجموع ۱4 میلیارد و 2۰۰ میلیون 
یورو برای تدارک و اصالحات الزم برای ورود به 

این اتحادیه را دریافت کند.
ریاست  اروپا،  اتحادیه  شورای  اعالم  به  بنا 
توافقی  به  اروپا  پارلمان  با  شورا  این  پرتغالی 
سیاسی در مورد مقررات ضروری در این زمینه 

پنج شنبه،  روز  ملل  سازمان  مقام  یک 
سیزدهم جوزا هشدار داد که اگر این نهاد 
نتواند اجازه انتقال کمک های بشردوستانه 
آینده  ماه  در  را  سوریه  غربی  شمال  به 
تمدید کند، میلیون ها نفر در این منطقه با 

فاجعه روبه رو خواهند شد.
میلیون  سه  فردا، حدود  رادیو  از  نقل  به 
که  سوریه  مناطق  سایر  جمعیت  از  نفر 
بر اثر جنگ داخلی آواره شده اند از چند 
سال پیش به نواحی مرزی با ترکیه پناه 
بشار  رژیم  کنترل  از  خارج  که  آورده اند 

اسد است.
سال گذشته در پی مخالفت نماینده گان 
با  امنیت  شورای  در  چین  و  روسیه 
دیگر،  مرزی  نقاط  از  عبور  اجازه  تمدید 
گذرگاه های مرزی از خاک ترکیه به سوی 
مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال 

غربی سوریه به یک مورد محدود شد.
با پایان یافتن مهلت یک ساله استفاده از 
این گذرگاه در ماه آینده، این موضوع بار 
دیگر به شورای امنیت ارجاع داده می شود 
و تمدید آن مستلزم توافق تمامی اعضای 

این نهاد است.
هماهنگی  مسوول  کاتس،  مارک 
ملل  سازمان  بشردوستانه  فعالیت های 
گفت:  رویترز  خبرگزاری  به  سوریه،  در 
»اگر شورای امنیت اجازه استفاده از این 
فاجعه روی  نکند، یک  تمدید  را  گذرگاه 
خواهد داد. توقع ما از شورای امنیت این 
است که نیازهای غیرنظامیان را در اولویت 
شمال  نواحی  ساکن  آواره گان  دهد.  قرار 
و  آسیب پذیرترین  از  یکی  سوریه  غربی 

رومن پروتاسویچ، روزنامه نگار مخالف دولت 
بالروس که به تازه گی در پی عملیات هوایی 
بود،  شده  زندانی  و  بازداشت  مینسک  در 
این  دولتی  تلویزیون  دوربین های  مقابل 

کشور اعتراف کرد و اشک ریخت.
اعترافات این روزنامه نگار بالروس که نحوه 
واکنش  با  وی  بازداشت  و  دست گیری 
نهاد های حامیان  و  غربی  اغلب کشورهای 
خبرنگاران و فعاالن رسانه ای همراه شد، به 
و  فشار  تحت  کشور  این  اپوزیسیون  گفته 
برای فریب افکار عمومی گرفته شده است.

پروتاسویچ  رومن  یورونیوز،  از  نقل  به 
یک  را  وی  بالروس  دولت  مخالفان  که 
می دانند،  مینسک  دست  در  »گروگان« 
در این اعتراف تلویزیونی به نقش خود در 
تحریک و برپایی تجمعات اعتراضی اخیر در 

این کشور اذعان کرده است.
بخشی  در  هم چنین  رسانه ای  فعال  این 
دوربین های  مقابل  تلویزیونی  اعتراف  از 

تلویزیون اشک می ریزد.
این در حالی است که پدر رومن پروتاسویچ 
پس از پخش فلم اعتراف ها، به فرانس پرس 
گفته است که با توجه به شناختی که وی از 
فرزندش دارد، اطمینان دارد که این سخنان 
او نیست و هر آنچه وی اعتراف کرده تحت 

فشار و اجبار صورت گرفته است.
رومن پروتاسویچ در ویدیویی که پنج شنبه 
شب از یک شبکه تلویزیون دولتی بالروس 
انتقاد های  گرفتن  پس  ضمن  شد،  پخش 
قبلی از  رییس جمهوری بالروس به صراحت 

دست یافته است.
این مقررات تعیین می کند که پول مورد نظر 
بالکان،  حوزه  کشورهای  و  ترکیه  در  چگونه 
شمالی،  مقدونیه  مونته نگرو،  آلبانی،  ازجمله 
صربستان، کوزوو و نیز بوسنی هرزگوین تقسیم 

شود.
که  پرتغالی  وزیر  معاون  زاکاریاس،  پائوال  آنا 
گفت:  است،  زمینه  این  در  مذاکرات  مسوول 
اجرای  از  است  قرار  تدارکاتی،  کمک  این  »با 
مهم ترین اصالحات سیاسی، نهادی، اجتماعی 
و اقتصادی حمایت شود که در راستای رعایت 
و  می گیرد  صورت  اروپا  اتحادیه  ارزش های 
و  هنجارها  قواعد،  سطح  به  معیارها  رساندن 

راهبردهای اتحادیه اروپا الزامی است.«
اتحادیه  گسترش  امور  کمیسر  وارهلی،  الیور 
به  قوی  سیگنال  یک  از  رابطه  این  در  اروپا 
کشورهای کاندیدای عضویت و از سرمایه گذاری 

برای آینده اتحادیه اروپا سخن گفت.
هم شورا و هم کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید 
کردند که این پول ها فقط باید براساس گام های 
اصالحی به کشورهای مورد نظر پرداخت شود. 
این امر می تواند برای مثال مشوقی باشد برای 
ترکیه تا حاکمیت قانون را بار دیگر در راستای 

استانداردهای اتحادیه اروپا قرار دهد.

محتاج ترین مردمان جهان هستند«.
هزار  یک  حدود  ماه  هر  حاضر  حال  در 
از  ملل  سازمان  کمک های  حامل  الری 
سوریه  خاک  وارد  الهوی«  »باب  گذرگاه 
نیازهای  تمامی  محموله ها  این  می شوند. 
۸۰ درصد از جمعیت ساکن نواحی شمال 
غربی سوریه، از جمله مواد غذایی و دارو را 

تامین می کنند.
در  امریکا  سفیر  گرینفیلد،  توماس  لیندا 
این  از  دیداری  جریان  در  ملل،  سازمان 
منطقه مرزی به خبرنگاران گفت: »انتقال 
این کمک ها تنها شریان حیاتی این مردم 
امنیت  شورای  اعضای  از  برخی  است. 
را  گذرگاه ها  سایر  خود  شرم آور  نظر  با 
مسدود کرده اند. بسته شدن گذرگاه باب 
قابل  غیر  بی رحمی  و  فاجعه  یک  الهوی 

توجیه خواهد بود«.
که  کرد  اعالم  سفر  این  در  امریکا  سفیر 
این کشور در سال جاری 24۰ میلیون دالر 
دیگر به پناهنده گان سوری و کشورهای 
میزبان آن ها اختصاص خواهد داد. او افزود 
که دولت امریکا آماده است در همکاری 
انتقال  برای  دیگری  راه های  مسکو  با 
مناطق  طریق  از  بشردوستانه  کمک های 

تحت کنترل دولت سوریه پیدا کند.
در  اسد،  بشار  رژیم  اصلی  حامی  روسیه، 

اعتراف کرد که قصد داشته با سازمان دهی 
دولتی،  ضد  اعتراض های  و  شورش ها 

الکساندر لوکاشنکو را سرنگون کند.
محکومیت  با  هم چنین  اعتراف ها  این 
چهره های سرشناس اپوزیسیون بالروس و 
فعاالن رسانه ای این کشور همراه شده است.

سوتالنا  مشاور  ویاکورکا،  فرانک 
اپوزیسیون  اصلی  از رهبران  تیخانوفسکایا، 
روز  می برد،  سر  به  تبعید  در  که  بالروس 
ویدیوی  پخش  از  بالفاصله  پنج شنبه 
را  آن  پروتاسویچ،  رومن  اعتراف های 
از خانواده این  »دردناک« خواند و به نقل 
فعال رسانه ای گفت که او تحت شکنجه قرار 

گرفته است.
وی  که  فردی  کرد،  تصریح  هم چنین  او 
رومن  دید،  تلویزیونی  اعتراف های  در 
را  او  قباًل  که  است  نبوده  پروتاسویچی 

می شناخت.
انتشار پیامی در توییتر  با  فرانک ویاکورکا 
دولت  گروگان  پروتاسویچ  »رومن  نوشت: 
است و ما باید برای آزادی او و 4۶۰ زندانی 
انجام  است  الزم  آنچه  هر  سیاسی  دیگر 

دهیم«.
گفته  پیش تر  بالروس  در  دولتی  مقامات 
بودند که پروتاسویچ یک فرد افراطی است 
سازمان دهی  در  داشتن  دست  ضمن  و 
ترویج  به  اقدام  دولتی،  ضد  اعتراض های 

خشونت در این کشور کرده است.
مینسک هم چنین تاکید کرده که اعترافات 
همه گی  اپوزیسیون  اعضای  تلویزیونی 

نادیده  به  را  غربی  کشورهای  گذشته 
انتقال  به  و نقض مقررات مربوط  گرفتن 
مناطق  طریق  از  بشردوستانه  کمک های 

تحت کنترل دولت متهم کرده است.
هماهنگی  مسوول  کاتس،  مارک 
فعالیت های بشردوستانه سازمان ملل در 
سوریه، در مالقات کوتاهی با سفیر امریکا 
برای تضمین  در سازمان ملل گفت: »ما 
مناطق  به  بشردوستانه  انتقال کمک های 
تحت کنترل دولت و حمل آن ها به سوی 
سال  یک  از  بیش  سوریه  غربی  شمال 
مذاکره کرده ایم. ولی حتا موفق نشده ایم 
بفرستیم.  مناطق  این  به  را  کاروان  یک 
دلیل آن نه عدم پافشاری و تالش سازمان 
منطقه  در  جنگی  وضعیت  بلکه  ملل، 

است.«
احتمال  بر  عالوه  کاتس،  مارک  گفته  به 
الهوی«  »باب  گذرگاه  شدن  مسدود 
نیز  مالی  منابع  کمبود  ترکیه،  با  مرز  در 
خطر  به  را  پناه جویان  به  کمک رسانی 

انداخته است.
به  واقعاً  »ما  گفت:  امریکا  سفیر  به  او 
بر  عالوه  داریم.  نیاز  مالی  منابع  افزایش 
این، به گذرگاه های بیش تر هم نیاز داریم. 
ملل  سازمان  در  را  موضوعات  این  لطفاً 

مطرح و پی گیری کنید«.

اختیاری و با اراده خود آن ها ضبط و پخش 
شده است.

رومن پروتاسویچ در ویدیوی ۹۰ دقیقه ای 
بالروس  دولتی  تلویزیون  از  پخش شده 
خواست  به  مصاحبه  این که  بر  تاکید  با 
واکنش های  خصوص  در  شده،  انجام  او 
این  پخش  از  پس  اپوزیسیون  احتمالی 
ویدیو می گوید: »من تقریباً مطمئن هستم 
و  کرد  خواهند  محکوم  علناً  مرا  آن ها  که 
نخواهد  جایی  به  من  از  تجمعات حمایت 
رسید؛ من اهمیتی نمی دهم که آن ها چه 

خواهند گفت«.
از  پیش تر  که  است  گفته  هم چنین  او 
اما  کرده؛  انتقاد  بسیار  لوکاشنکو  الکساندر 
سیاسی  موضوعات  درگیر  بیش تر  وقتی 
جمهوری  رییس  که  است  فهمیده   شده، 

کشورش کار درستی را انجام می دهد.
بازداشت رومن پروتاسویچ با زمین نشاندن 
هواپیمای حامل وی به شکل اضطراری که 
بسیاری آن را به عنوان »آدم ربایی« محکوم 
کرده اند، با واکنش گسترده جامعه جهانی و 

کشورهای غربی همراه شد.
از آن بالفاصله  اروپا یک روز پس  اتحادیه 
اعالم کرد که حریم هوایی خود را به روی 
که  گفت  و  است  بسته  بالروس  پروازهای 
تحریم های مضاعفی را علیه رهبران سیاسی 

این کشور وضع خواهد کرد.
هواپیمایی  شرکت های  از  نیز  بروکسل 
اروپایی خواست که از حریم هوایی بالروس 

استفاده نکنند.
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۱۴ میلیارد یورو برای اصالحات در کشورهای 
کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا

سازمان ملل: 
اگر راه انتقال کمک مسدود شود میلیون ها نفر در سوریه 

با فاجعه روبه رو می شوند

اعتراف تلویزیونی روزنامه نگار بالروس؛ 
اپوزیسیون: سخنان زیر فشار بیان شده است


