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۷۰ خانواده چادرنشین در 
خواجه بهاوالدین از گرفتن 

زمین باز مانده اند

تخار  والیت  از  محلی  منابع  تخار:  ۸صبح، 
چادر نشینی  خانواده   ۷۰ برای  که  می گویند 
ولسوالی  در  پشتون تبار  ناقالن  سوی  از  که 
داده  اجباری  کوچ  تخار  خواجه بهاوالدین 
شده اند، زمین های تخصیص داده شده از سوی 

طالبان توزیع نشده است.
منابع روز شنبه، ۶ قوس، می گویند برای ۳۲۰ 
کوچ  مهاجر قشالق  روستای  از  که  خانواده 
جریب   ۱۵۰ طالبان  شده اند،  داده  اجباری 
زمین در نظر گرفته بودند، با این حال اکنون 
به ۷۰  و  شده  توزیع  زمین  خانواده  به ۲۵۰ 

خانواده دیگر هیچ زمینی داده نشد است.
خانواده   ۷۰ این  اکنون  که  می افزایند  منابع 
در های  پشت  در  دست داشته شان  اوراق  با 
ادار ه های طالبان در ولسوالی خواجه بهاوالدین 

تخار بدون هیچ حاصلی روز می گذرانند.
خانواده   ۴۰۰ پیش  ماه  شش  طالبان 
روستای  در  خانه های شان  از  را  تاجیک تبار 
کوچ  خواجه بهاوالدین  ولسوالی  مهاجر قشالق 
ناقالن  به  را  آن ها  خانه های  و  دادند  اجباری 

پشتون تبار تسلیم کردند.

نماینده  نیکالسون،  توماس  کابل:  ۸صبح، 
ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است 
که از شالق زدن ۱۴ زن و مرد در والیت لوگر 
در محضر عام توسط طالبان وحشت زده شده  

است.
نیکالسون روز شنبه، ۶ قوس، با نشر توییتی 
گفته است که طالبان از آگست سال گذشته 
بشر  حقوق  به  احترام  مورد  در  این سو  به 

عقب گرد جدی داشته اند.
افغانستان  برای  اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده 
برخی  از  اروپا  اتحادیه  که  است  افزوده 
کشور های دیگری که اشکال مشابهی از تنبیه 
خواسته  نیز  می شود،  اعمال  آن ها  در  بدنی 
قوانین  به  نسبت  تعهدات شان  به  تا  است 

بین المللی متعهد باشند.
به گفته نیکالسون، تنبیه بدنی نوعی رفتار یا 
مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است 
که بر اساس کنوانسیون منع شکنجه و میثاق 

در سمنگان  محلی  منابع  ۸صبح، سمنگان: 
زغال سنگ  معدن  کارگر  هفت  باختن  جان  از 
خبر  والیت،  این  باالی  دره صوف  ولسوالی 

می دهند.
منابع محلی به روزنامه ۸صبح می گویند که این 
رویداد شامگاه پنج شنبه هفته گذشته در ساحه 
»دهن تور« ولسوالی دره صوف باالی سمنگان، 
زمانی اتفاق افتاده که کارگران سرگرم استخراج 

زغال سنگ بوده اند.
باشنده گان  رویداد،  قربانیان  منابع،  گفته  به 
والیت های دایکندی و سمنگان بوده اند و اجساد 
آنان به خانواده های شان تسلیم داده شده است.

از شش هزار  منابع محلی  می گویند که بیش 
باالی  صوف  دره  زغال سنگ  معدن  در  کارگر 

ممنوع  سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین المللی 
دانسته شده است. او در ادامه گفته است که 
افغانستان از جمله کشور هایی است که به هر 
بنابراین طالبان  تعهد دارد،  یاد شده  دو مورد 
به عنوان حکومت سرپرست موظف به حمایت 

از آن هایند.

نیکالسون گفته است که احترام به حاکمیت 
قانون بسیار مهم است. اتحادیه اروپا پیوسته 
قانون  چارچوب  تا  است  خواسته  طالبان  از 
اساسی و دیگر قوانینی را که اعمال می کنند، 
راستای  در  مناسبی  مسیر  و  کرده  روشن 

تعهدات بین المللی طی کند.
هر  که  است  کرده  خاطر نشان  نیکالسون 
برآورده  هنوز  تا  طالبان  را  یاد شده  مورد  دو 

نکرده اند.
نیکالسون همچنان افزوده است که در مورد 
نحوه تفسیر و اجرای شریعت اسالمی در میان 
تفاوت هایی  افغانستان  مردم  سایر  و  طالبان 
وجود دارد و او از بحثی که در این مورد شکل 
گرفته است، استقبال می کند و به آن احترام 

می گذارد.
چند روز پیش طالبان اعالم کردند که ۱۴ تن 
بنا بر جرم ها گوناگون، در والیت لوگر در  را 

مالء عام شالق زده اند.

سمنگان کار می  کنند که از این میان بیش از 
زیر سن ۱۵  سه هزار و ۵۰۰ کارگر، کودکان 

سال اند.
استخراج  روند  طالبان  که  است  حالی   در  این 

معادن زغال سنگ را در کشور تسریع کرده اند.
در  ایمنی  موارد  هیچ گونه  گزارش ها،  بربنیاد 
هنگام کار کارگران در معادن زغال سنگ  رعایت 

نمی شود.

آیا نشانه هایی از تغییر رویکرد 
پاکستان در قبال طالبان دیده 

می شود؟

چگونه طالبان در ساخت 
استدیوم های جام جهانی قطر 

کمک کردند؟

نیکالسون: از شالق زدن ۱۴ زن و مرد در والیت لوگر وحشت زده شده ام

هفت کارگر معدن زغال سنگ سمنگان در نتیجه گاز گرفته گی جان باختند

تمایل به غرب؛  
طالبان به دام منطقه 

نمی افتند
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همزمان با تشدید جنگ ها و تنگ شدن حلقه محاصره  مراکز شماری از 
والیت ها از سوی طالبان، قدرت گیری دوباره  این گروه در افکار عامه شکل 
گرفت. وضع قواعد سخت گیرانه بر پوشش مردان و زنان در دوره گذشته 

حاکمیت طالبان بر کشور و اعمال محدودیت ها در طی چند سال پسین بر 
شهروندان در مناطق تحت حاکمیت این گروه، سبب  شد تا باشنده گان غرب 
کشور همزمان با نزدیک شدن تسلط دوباره این گروه بر شهرها، نوع پوشش 

خود را با قواعد طالبانی وفق دهند. 

تقاضا و بهای برقع در غرب کشور 
افزایش یافته است

زخمیان کاج چگونه آزمون کانکور 
را سپری کردند؟ 3

طالبان از آموزگاران 
امتحان دینی می گیرند

تثبیت سویه یا تحقیر ؛

معاوضه خون با نمره؛



 

در یکی از فرمان های تازه استخبارات طالبان، فعالیت 
جمعیت  تحریر،  حزب  مانند  بنیادگرایی  گروه های 
قرار  ممنوع  نجم،  آن،  دانشجویی  شاخه  و  اصالح 
دوران  در  یاد شده  گروه های  فعالیت  است.  شده  داده 
جمهوریت نیز مایه نگرانی بخش هایی از تحلیل گران 
ترویج  آنان  که  افکاری  و  بود  افغانستان  شرایط 
می کردند، مایه بی ثباتی کشور شناخته می شد، اما با 
آن  هم اقدامی برای ممنوعیت رسمی این سازمان ها و 
مانند آن ها صورت نمی گرفت. این عمل از سوی برخی 
از ناظران مورد انتقاد قرار داشت، اما روح دموکراسی، 
حتا به صورت بسیار کم جان آن، مانع برخوردهایی از 

این قبیل بود.
روحیه مدارا و تساهل، به رسمیت شناختن پلورالیسم 
و کثرت گرایی، باور داشتن به حقوق اساسی شهروندان 
در فعالیت های عاری از خشونت، اعطای آزادی بیان و 
اساسی  ویژه گی های  از  آزادی های مذهبی،  به  احترام 
تیوریک  پایه های  که  است  سکوالر  دموکراسی های 
آن ها را فرزانه گان عصر روشنگری نهادند. برای نهادینه 
صورت  فراوانی  مجاهدت  بنیادین،  اصول  این  شدن 
گرفت، از نقد تیوریک دگماتیسم و جزم اندیشی تا به 
چالش کشیدن اتوریته های انحصارگرا و مبارزات عملی 
تمامیت خواه  جریان های  سطوت  از  که  نفس گیری 
کاست و عرصه را برای همه گان گشود. پس از آن بود 
که مذهب و دیگر نهادها به هم زیستی مسالمت آمیز 
 رسیدند، کلیسا و دانشگاه از زد و خورد دست کشیدند و 
متدین و نامتدین به حقوق مساوی دست یافتند. در اثر 
همان روند است که امروز فعالیت های دینی، به شمول 
فعالیت های اسالمی، در کشورهای غربی آزاد است و 
هیچ محدودیتی برای مساجد و مراکز اسالمی وجود 

ندارد، چه سلفی باشند، چه اخوانی، تبلیغی یا صوفی.
 گروه های بنیادگرا در کشورهای ما با مدارا، کثرت گرایی، 
آزادی بیان و سایر حقوق اساسی شهروندان بیگانه اند 
و آن ها را بخشی از تهاجم فرهنگی غرب می دانند و با 
همه توان به مصاف آن ها می روند. هنگامی که این اصول 
انحصارگرایی،  را  جایش  نشوند،  شناخته  رسمیت  به 
تمامیت خواهی، استبداد، زورگویی و سرکوب می گیرد. 
این تجربه در هر یک از کشورهایی که در نیم قرن اخیر 
زیر سیطره این گروه ها قرار گرفته اند، به صورت آشکار 
بر  را  عرصه  اسالم گرایان سودان  است.  مشاهده شده 
اخوانی ها و بقیه تنگ کرده بودند، اسالم گرایان ایران 
عرصه را بر ملی ـ  مذهبی ها، اصالح طلبان و سایران تنگ 
افغانستان میدان را بر حزب  کرده اند و اینک طالبان 

تحریر، جمعیت اصالح و دیگران بسته اند.
این گروه ها تا هنگامی که در برابر دموکراسی خواهان 
اتحادی  دارند،  قرار  سکوالرها  آنان  اصطالح  به  و 
گذشته  دهه  دو  در  می برند.  پیش  به  را  اعالم ناشده 
در  آنان  هم فکران  و  اصالح  جمعیت  تحریر،  حزب 
که  می رفتند  را  مسیری  همان  کالن  استراتژی 
رهبری اش را طالبان برعهده داشتند. آنان همه متحداً 
اصول و ارزش های یاد شده را »غزو فکری« یعنی جنگ 
اندیشه ای می خواندند و جامعه را از آن می رماندند. آنان 
با شور و شوق از شکست غرب می سرودند و پیروزی 
نظام  که  حاال  می ستودند.  را  مجاهدین  اصطالح  به 
یافته  آغاز  آن ها  جنگ  آمده،  کار  روی  دل خواه شان 
است. تنها در پرتو دموکراسی است که جا برای همه 
گروه ها باز می شود، بدون این که یکی بخواهد دیگری را 
به صورت قهرآمیز از میان بردارد. پناه بردن رهبران این 
گروه ها از دست نظام اسالمی طالبان به نظام سکوالر 
ترکیه، درسی آموزنده است برای کسانی که عقلی برای 

اندیشیدن دارند.

بنیادگرایی علیه بنیادگرایی؛ 
طالبان و ممنوعیت 
سازمان های بنیادگرا
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۸صبح، کابل: گزارشگر ویژه شورای حقوق  بشر 
سازمان ملل متحد از پی گیری پرونده های خشونت 

در برابر زنان در افغانستان خبر داده است.
ریچارد بنت، شنبه شب، ۶ قوس، در توییتی با باز 
نشر کردن گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد 
مبنی به احتمال شمرده شدن عملکرد طالبان در 
برابر زنان افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت، 
نخواهند  تنها گذاشته  این کشور،  زنان  که  گفته 

شد.
بنیاد  بر  افغانستان  بنت در حالی آزار زنان را در 
قوانین بین المللی، جنایت علیه بشریت خوانده که 
پیش از این گزارش های متعدد از آزار و اذیت زنان 

توسط جنگ جویان طالبان، نشر شده است.

کودکان  از  حمایت  صندوق  کابل:  ۸صبح، 
بر  طالبان  حمله   یونیسف  یا  ملل  سازمان 
والیت  مرکز  در  شیبر   - سیوک  روستای 
دایکندی را شوک آور و اندوهبار توصیف کرده 

است.
یونیسف روز جمعه، ۴ قوس، در پیامی گفته 
کشته  حمله  این  در  کودک  چهار  که  است 

شده اند.
روز  مهیب  حمله  »از  است:  نوشته  یونیسف 
ولسوالی  شیبر  سیوک  قریه  در  پنج شنبه 
نیلی والیت دایکندی که چهار پسر بین ۱ تا 
و  متأثر  آن کشته شدند، عمیقاً  در  ۱۴ سال 

اندوهگین هستیم.«
از  ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت  صندوق 
طرف ها خواسته که به تعهدات خود براساس 
قوانین بین المللی برای حمایت از کودکان در 

همه زمان ها عمل کنند.
در  پسر  و  دختر  هر  که  است  گفته  یونیسف 
تا در صلح  باشد  داشته  اجازه  باید  افغانستان 
و محیطی زنده گی کند که در آن بتواند رشد 

کرده و توانایی های خود را به  کار گیرد.
همدستی  با  گذشته  هفته  پنج شنبه  طالبان 
منطقه   در  خانواده   دو  بر  محلی شان  حامیان 
سیوک - شیبر در مرکز والیت دایکندی هجوم 

برده و دست به کشتار زدند.
از  تن  نه  حمله  این  در  گزارش ها،  براساس 
اعضای این دو خانواده به شمول کودکان کشته 

شده اند.
قربانیان  از  منابع گفته اند که طالبان شماری 
در  را  دیگر  تن   دو  و  بسته اند  رگبار  به  را 

خانه های شان سر بریده اند.
از  تن  چند  که  است  شده  گزارش  همچنان 
اسیر  طالبان  سوی  از  خانواده ها  این  اعضای 
گرفته شده اند و یک زن نیز زخمی شده است.

۸صبح، کابل: محمد مسعود زاهدیان، معاون 
ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، می گوید که 
قاچاق مواد مخدر از خاک این کشور افزایش 

یافته است.
نقل  به  روز شنبه، ۵ قوس،  ایسنا  خبرگزاری 
افزایش  علت  که  گفته  ایرانی  مقام  این  از 
قاچاق مواد مخدر فعال شدن مسیر جنوبی از 

افغانستان است.
به گفته زاهدیان، از این مسیر مواد مخدر از 
دریای عمان به خلیج فارس منتقل شده و وارد 

مرزهای خاکی ایران می شود.
او افزوده است: »در سال ۲۰۲۲، بیش از ۲۲۰ 
افغانستان  از زمین های کشاورزی  هزار هکتار 
درصد  و ۷۶  است  بوده  زیر کشت خشخاش 
این کشت نیز در والیت های نزدیک مرزهای 

ایران قرار دارد.«
پیش از این، مقام های هندی، روسی و ایرانی 
بارها در مورد افزایش کاشت، تولید و قاچاق 
مواد مخدر پس از تسلط طالبان بر افغانستان 

ابراز نگرانی کرده اند.

ملل  سازمان  بشر  حقوق   شورای  ویژه  گزارشگر 
گفته  گروهی  یا  و  فرد  از  بردن  نام  بدون  متحد 
که عامالن خشونت در برابر زنان  در افغانستان، 

مسوول اعمال شان خواهند بود.
ریچارد بنت این مطلب را به مناسبت آغاز کارزار 
۱۶ روزه مبارزه با خشونت در برابر زنان در سراسر 

جهان بیان کرده است.
گفتنی  است که گروهی از کارشناسان سازمان ملل 
اشاره  با  گزارشی  در  جاری  هفته  آغاز  در  متحد 
به رویداد شالق زده شدن شماری از متهمان، به 
شمول زنان در لوگر گفته بودند که آخرین رفتار 
طالبان در برابر زنان در افغانستان، ممکن جنایت 

علیه بشریت باشد.

بنت:    
زنان افغانستان تنها گذاشته نخواهند شد

یک زن در پکتیکا شش گانه گی به دنیا آورد

رحمان و مکرون در مورد افغانستان گفت وگوی تلفنی کردند

طالبان خیاطی های زنانه در پروان را مسدود می کنند

یونیسف قتل چهار 
کودک در حمله طالبان در 

دایکندی را محکوم کرد

مقام ایرانی: 
مسیر جدید قاچاق مواد 
مخدر از افغانستان گشوده 

شده است و  تاجیکستان  رییس  جمهور  رحمان،  امام علی 
امانویل مکرون، رییس  جمهور فرانسه، در یک تماس 
تلفنی تحوالت افغانستان و تاثیرات آن بر منطقه را 

مورد بحث قرار داده اند.
اسپوتنیک گزارش داده است که رحمان و مکرون 
روز شنبه، ۲۶ نوامبر، وضعیت افغانستان و تحوالت 

بعدی آن را مورد بحث قرار داده اند.
به گفته دفتر مطبوعات رییس  جمهور تاجیکستان، 
صورت  فرانسه ای  طرف  درخواست  به  مکالمه  این 
گرفته و مسایل افغانستان در محراق توجه طرفین 

قرار داشته است.
در این نشست در مورد وضعیت نظامی، سیاسی و 

می گویند  پروان  در  محلی  منابع  پروان:  ۸صبح، 
طالبان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ریاست  که 
کرده  مسدود  والیت  این  در  را  زنانه  خیاطی های 

است.

۸صبح، پکتیکا: منابع محلی در والیت پکتیکا 
از تولد شش گانه گی در این والیت خبر داده اند.

این  که  می گویند  قوس،   ۵ شنبه،  روز  منابع 
شش گانه گی در روستای مدکی ولسوالی زیروک 
این والیت به دنیا آمده اند. به گفته منابع، این 
کودکان شامل سه نوزاد پسر و سه نوزاد دخترند.

منابع افزوده اند که از این میان،  دو نوزاد دختر، 

جان باخته و چهار تن دیگر زنده اند.
نیز  یک منبع در مرکز صحی ولسوالی زیروک 
چهار  و  مادر  صحی  وضعیت  که  کرده  تایید 

نوزادش قناعت بخش است.
گفتنی است که نزدیک به دو سال پیش نیز یک 
زن در ولسوالی المار والیت فاریاب چهارگانه گی 

به دنیا آورده بود.

اقتصادی آینده افغانستان تبادل نظر شده است.
ضرورت  به  فرانسه  و  تاجیکستان  جمهور  رییسان 
هدایت  منظور  به  مشترک  رویکردهای  ایجاد 
افغانستان »به مسیر صلح و ثبات به عنوان یک شرط 

مهم برای تضمین امنیت منطقه« تاکید کرده اند.
دو طرف همچنان تضمین امنیت منطقه ای و مقابله 
مانند  مدرن  چالش های  و  تهدیدات  با  مشترک 
تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر را مورد 

بحث قرار داده اند.
پیش از این نیز تاجیکستان و دیگر کشور های آسیای  
میانه از خطر انتشار تروریسم از خاک افغانستان به 

آن سوی آمو ابراز نگرانی کرده اند.

روزنامه  با  صحبت  در  قوس،   ۵ شنبه،  روز  منابع 
۸صبح می گویند که مأموران  امر به  معروف و نهی 
از منکر طالبان در پروان فعالیت خیاطی های زنانه را 

»حرام« خوانده اند.
به گفته منابع، طالبان روز چهارشنبه هفته گذشته 
وارد خیاطی های زنانه در نقاط مختلف شهر چاریکار 
را  دکان های شان  که  گفته اند  خیاط ها  به  و  شده 
که  گفته اند  پروان  در  خیاط ها  به  طالبان  ببندند. 

شغل دیگری پیدا کنند.
افغانستان محدودیت های  بر  از تسلط  طالبان پس 
وضع  زنان  به ویژه  شهروندان  زنده گی  بر  زیادی 
کرده اند. این محدودیت ها با گذشت هر روز بیشتر 

می شود.
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امین کاوه

وزارت معارف طالبان از هفته گذشته به این سو روند اخذ »امتحان دینی« از آموزگاران در شهر کابل را آغاز کرده اند. طالبان هدف این امتحان را تثبیت سویه آموزگاران از منظر 
آموزش های »مسلکی و دینی« عنوان می کنند. اما شماری از آموزگاران این اقدام طالبان را تحقیر و توهین به جایگاه خود عنوان می کنند و خاطرنشان می سازند که طالبان با این کار 

می خواهند آموزگاران مسلکی را سبک دوش و به جای آنان افراد خود را مقرر کنند. به گفته آنان، این روند »تصفیه سازی« و جابه جایی »مالیان« در بست های معلمی است.

است.  کرده  حاصل  اطالع  پرسش ها  نحوه  مورد  در 
مهسا می افزاید: »سه سوال تحریری در مورد مکتب، 
سه  و  دیگر  مسایل  بعضی  و  تدریس  روش  و  پالن 
نفر هستند.  می باشد. سه چهار  تقریری  دینی  سوال 
امتحان تحریری که خالص شد، طالب ها دو دو معلم 
معلم  است. هر  را می خواهند. در هر ورق سه سوال 
یک ورق را باال می کند و هر سوالی که آمده بود، باید 

جواب بدهد.«
این آموزگار عالوه می کند: »طالبان در این پرسش ها 
کلمه،  شش  می پرسند.  آن  معنای  همراه  را  سوره ها 
دعای قنوت، التحیات، فرایض نماز و وضو و موضوعات 
دیگری چون نام آمر حوزه، نام مدیر مکتب، نام وزیر 

معارف، نام رییس معارف شهر.« 
برگه پرسش های »امتحان دینی« طالبان که در اختیار 
روزنامه ۸صبح قرار گرفته، در یکی از بخش های آن 
هر  است،  نوع  چند  به  غلیظه  »نجاست  است:  آمده 
یک را تعریف و نام ببرید؟« در پرسش دیگری چنین 
است،  رونده  صحرا  در  »شخصی  است:  شده  نگاشته 
در وقت ادای وضو می بیند که آب نیست، اما نزد آن 
حالت  چنین  در  پس  دارد،  وجود  میوه  آب  شخص 
اضطراری وضو با آب مذکور درست می گردد یا خیر؟« 

کار شده اند. ۲۰ نفر در کارگاه در دو بخش خامک دوزی 
و د وختن و دیزان برقع فعاًل همراه ما کار می کنند.« 

این مالک کارگاه برقع دوزی می افزاید: »۲۰ نفر در کارگاه 
کار می کنند و روزانه  بین ۵۰ تا ۶۰ برقع می دوزند. یک 
تعداد کم را در دکان می فروشم و بقیه را به طور عمده 
از غور و  بیشتر  به دکان دارانی که  پایین تر  با قیمت  و 
بادغیس هستند می فروشیم. مشتریان بادغیسی و غوری 
به  نسبت  دکان دار  هر  و  هستند  دکان داران  بیشتر  ما 
فروش خود برقع می برد؛ بعضی ۲۰ تا، بعضی ۳۰ تا و 

حتا تا ۷۰ برقع هم می برند.« 
در کنار افزایش تقاضا برای برقع، بهای این کاال نیز نسبت  
به زمان پیش از حاکمیت طالبان بر کشور، افزایش ۵۰ 
تا ۶۰ درصدی داشته  است. عزیز احمد می گوید: »برقعی 
که ۶۰۰ افغانی قیمت داشت، اکنون  به ۹۰۰ تا یک  هزار 
افغانی می فروشیم و جنس کرپناز که قباًل یک  هزار بود، 
فعاًل به یک  هزار و ۵۰۰ و یک  هزار و ۶۰۰ افغانی رسیده 
است. برقع هایی که قباًل دو هزار افغانی بود، حاال به سه 

هزار می فروشیم.«
تقاضا و قیمت برقع در غرب در حالی در غرب کشور 
افزایش یافته که با قدرت گیری دوباره طالبان بر کشور، 
رکود اقتصادی شدیدی به میان آمده است. هزاران تن 
فعالیت های  برای  زمینه  و  داده  از دست   را  شغل خود 
اقتصادی تنگ تر شده است. کارشناسان امور اقتصادی 
پوشش برقع را در زمره مصارف گزاف قلم داد می کنند 
شهروندان  اقتصادی،  نابه سامان  وضعیت  به  توجه  با  و 
ترویج آن را ضربه ای شدید بر اقتصاد خانواده ها توصیف 

می کنند.
احمد فهیم )نام مستعار( استاد رشته اقتصاد در یکی از 
دانشگاه های خصوصی در هرات، می گوید: »از نظر من 

همچنان پرسشی دیگر این گونه است: »آب  چاه ها با 
چه نجاست پلید می شود؟ کلمه طیبه را ترجمه نموده 
و بگویید که کدام نوع از توحید می باشد؟« در یکی 
دیگر از پرسش های »دینی« طالبان آمده است: »چرا 

باید روی خویش را به طرف قبله کنیم؟«
مربوط  آن ها  گفته  به  که  تحریری  پرسش های  در 
مسایل »مسلکی« می شود، آمده است: »پالیسی امر به 
معروف را در رابطه به معلمین ذکور و اناث بیان کنید؟ 
کتاب حاضری شاگردان و کتاب ترقی تعلیم چیست؟ 

موثریت و مثمریت وزارت معارف را بیان کنید؟«
در  را  جزوه ای  آموزگاران  از  یکی  حال،  همین  در 
از  طالبان  که  است  داده  قرار  ۸صبح  روزنامه  اختیار 
روی آن پرسش های خود را آماده می سازند. به گفته 
این آموزگار: »یک  چپتر دارند که به زبان پشتو است 
به  را  چپتر  ]آموزگاران[  این ها  است.  صحفه  و ۲۵۰ 
از  طالبان  او،  گفته  به  کرده اند.«  تبدیل  فارسی  زبان 
مکتب )نام مکتب به دلیل نگرانی آموزگاران از طالبان 
در گزارش ذکر نشده است( دو امتحان گرفته اند. هر 
امتحان ۱۲ سوال داشته و به شکل تحریری بوده است.«
از سوی ریاست معارف شهر  نام این جزوه که ظاهراً 
معارف  اسالمی  عمومی  »نصاب  شده،  توزیع  کابل 
درسی  جزوه  این  اول  فصل  در  است.  افغانستان« 
آمده است: »نام دین مسلمانان چیست؟ کالم اسالم 
چیست؟ کلمه شهادت چیست؟ روز قیامت چیست؟ 
قیامت کی می آید؟« به گفته منابع، طالبان تاکنون از 
لیسه مخفی بدخشی، سردار کابلی، فخر آسیا، زرغونه، 
لیسه غالم حیدر خان و شماری از مکتب های دیگر در 

شهر کابل امتحان گرفته اند و این روند ادامه دارد. 
از سوی دیگر، شماری از آموزگاران زن می گویند که 
طالبان در ارزیابی های ساالنه نیز به  جای پرسش های 
»مسلکی«، »دعای قنوت، فرایض وضو و آمنت  بااهلل« 
اما این پرسش های دینی را  را پرسیده اند. آموزگاران 
بسیار ساده توصیف می کنند و می گویند که با این کار، 

به مقام معلم اهانت می شود.

بیشتر خانواده ها  برای  برقع در شرایط کنونی  استفاده 
یک مصرف گزاف است. طالبان باید بدانند که کشور ما 
اکنون در رکود اقتصادی شدید به سر می برد. به غیر از 
یک طیف کوچک، بیشترین مردم درامد اندکی دارند و 
حتا بسیاری از خانواده ها هیچ درامدی ندارند. در چنین 
حالتی، اجباری ساختن پوشیدن برقع برای زنان، ضربه ای 
خانواده ها  درهم شکسته  و  نیم بند  اقتصاد  بر  مهلک 
دانشگاه می افزاید: »هر خانواده یک  استاد  این  است.« 
واحد کوچک از جامعه است و در رشد اقتصاد جامعه 
نقش اساسی ایفا می کند. اگر میزان مصرف و پس انداز 
و  عمل کرد  بر  منفی  تأثیر  نشود،  سنجیده  درست  آن 
طالبان  می گذارد.  برجای  کشور  اقتصادی  چرخه های 
باید درک کنند که با ترویج برقع و لنگی و فرهنگ های 
مشابه آن، در قدم اول چرخه اقتصادی خانواده ها و در 

نهایت کشور را متأثر می سازند.«
ترویج برقع در میان زنان در حالی افزایش می یابد که با 
گذشت بیش از یک  سال و سه ماه از تسلط طالبان بر 
کشور، تاکنون هیچ کشوری حاضر نشده رژیم این گروه 
را به رسمیت بشناسد. شهروندان بیم دارند که با استقرار 
کامل طالبان و به رسمیت شناختن این گروه از سوی 
و  جامعه جهانی، محدودیت های شدیدتری وضع شود 
پوشیدن برقع و لنگی و اعمال فرهنگ های مشابه آن بر 

عموم زنان و مردان در کشور تحمیل خواهد شد.

وضع  دنبال  به  طالبان 
و  گسترده  محدودیت های 
مذهبی  مضاعف  فشارهای 
از  حاال  شهروندان،  بر 
در  دولتی  مکاتب  آموزگاران 
می گیرند.  دینی  امتحان  کابل 
آموزگاران  از  تاکنون  گروه  این 
چندین مکتب در ناحیه های مختلف شهر کابل امتحان 
را  طالبان  اقدام  این  آموزگاران  از  شماری  گرفته اند. 
بی حرمتی به  جایگاه آموزگار می دانند و تأکید دارند 
آنان صورت  با  تحقیرآمیزی  برخورد  نباید چنین  که 
»دعای  که  می دهند  توضیح  آموزگاران  این  بگیرد. 
وضو«  و  نماز  مستحبات  و  فرایض  التحیات،  قنوت، 
آنان  از  طالبان  محتسبان  که  است  پرسش هایی  از 
می پرسند. نمونه ای از پرسش های دینی طالبان که در 
نشان می دهد که  قرار گرفته،  روزنامه ۸صبح  اختیار 
پرسش های آزمون آموزگاران شامل دو بخش »مسلکی 
 و دینی« است. نام های سرپرست وزارت معارف طالبان، 
آمر حوزه مربوطه طالبان و رییس طالبان برای معارف 
شهر از پرسش های دیگر این گروه است که آموزگاران 

باید در حافظه داشته باشند. 
وزارت معارف طالبان از هفته گذشته به این سو روند 
کابل  شهر  در  آموزگاران  از  دینی«  »امتحان  اخذ 
تثبیت  را  امتحان  این  طالبان هدف  کرده اند.  آغاز  را 
و  »مسلکی  آموزش های  منظر  از  آموزگاران  سویه 
این  از آموزگاران  اما شماری  دینی« عنوان می کنند. 
اقدام طالبان را تحقیر و توهین به جایگاه خود عنوان 
می کنند و خاطرنشان می سازند که طالبان با این کار 
می خواهند آموزگاران مسلکی را سبک دوش و به جای 
آنان افراد خود را مقرر کنند. به گفته آنان، این روند 
بست های  در  »مالیان«  جابه جایی  و  »تصفیه سازی« 

معلمی است.
مریم )نام مستعار( یکی از آموزگاران لیسه قلعه بختیار 
می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  کابل،  شهر 

همزمان با تشدید جنگ ها و تنگ شدن حلقه محاصره  
مراکز شماری از والیت ها از سوی طالبان، قدرت گیری 
دوباره  این گروه در افکار عامه شکل گرفت. وضع قواعد 
سخت گیرانه بر پوشش مردان و زنان در دوره گذشته 
حاکمیت طالبان بر کشور و اعمال محدودیت ها در طی 
چند سال پسین بر شهروندان در مناطق تحت حاکمیت 
این گروه، سبب  شد تا باشنده گان غرب کشور همزمان 
با نزدیک شدن تسلط دوباره این گروه بر شهرها، نوع 
کنار  در  دهند.  وفق  طالبانی  قواعد  با  را  خود  پوشش 
مردان لنگی و کاله پوش، برخی از زنان نیز سعی کردند 
تغییری در پوشش خود بیاورند. از همین رو، بازار فروش 
بیشتر  شد.  گرم  دیگر  بار  وقفه  دهه   دو  از  پس  برقع 
از  ماندن  برای مصون  در والیت های حوزه غرب،  زنان 
خشم حاکمان جدید ناگزیر شدند به خرید برقع روی 
به دو  این کاال که نزدیک  برای  تقاضا  افزایش  بیاورند. 
دهه رکود را تجربه کرده بود، سبب افزایش بهای آن در 
بازار شد. دکان های کوچک برقع فروشی گسترش یافت 
و کارگاه های تولیدی این کاال نیز سطح تولید خود را 

افزایش دادند. 
لیالمی فروشی هرات  اخیر جاده   رحیم اهلل، دکان دار در 
که بیشترین دکان های برقع فروشی و کارگاه های تولیدی 
این کاال در آن واقع شده است، در مورد افزایش تقاضا 
و بهای برقع می گوید: »۱۰ روز پیش از سقوط هرات 
می کرد  سقوط  ولسوالی ها  که  زمانی  طالبان  دست  به 
برقع روز به روز  و جنگ به شهر نزدیک می شد، فروش 
بیشتر می شد. زنان زیادی برای برقع خریدن می آمدند. 
از  بیشتر  برقع  وقتی طالبان داخل شهر شدند، فروش 
روزهای پیش بلند رفت. همه می ترسیدند و می گفتند 
نگاه  نفرت  با  ندارند،  برقع  که  زنانی  طرف  به  طالبان 

»طالبان از ما امتحان نماز و وضو می گیرند. این یک 
توهین است به معلمی  که سال ها به اطفال افغانستان 
خدمت کرده است. مجبور هستیم. اگر امتحان ندهیم 
کنند.  ما  برکنار  وظیفه  از  ممکن  نشویم،  کامیاب  یا 
مردم  اعتراضی  صدای  که  نیست  جمهوری  حکومت 

شنیده شود.«
عبیداهلل )نام مستعار( یکی از آموزگارن لیسه حبیبه، 
می گوید: »روزهای دوشنبه و پنج شنبه نیم نیم ساعت 
باید درس دینی بخوانیم. ما که خود ما معلم هستیم، 
باید در چوکی شاگردی بنشینیم و یک مالی بی سواد 
بیاید و سر ما استادی کند. خواست ما این است که 
را  وطن  معلم  تحقیر  و  توهین  باید  صاحبان  طالب 

متوقف کنند.«
مهسا )نام مستعار( یکی از آموزگاران دیگر در کابل، 
توضیح می دهد: »مدت زیادی می شود که طالبان در 
تالش این هستند که معلمان را به بهانه های مختلف 
حذف کنند. دیگر بهانه نیافته اند، حاال مساله امتحان را 
پیش گرفته اند. اگر معلمان را حذف می کنند، مستقیم 
برطرف کنند؛ قسمی که در اوایل برطرف ساخته اند.«

دینی«  »امتحان  تاکنون  که  می گوید  آموزگار  این 
و دوستانش  از همکاران  اما  نکرده ،  را سپری  طالبان 

می کنند.« 
این دکان دار از گسترش فعالیت هایش در زمینه تولید 
برقع می گوید: »قباًل دکان برقع فروشی داشتم که برقع ها 
خود  دکان  در  و  می خریدم  تولیدی  کارگاه های  از  را 
زیاد است، خودم  اما وقتی دیدم فروشات  می فروختم، 
یک کارگاه  تولیدی برقع باز کرده ام. فعاًل چهار نفر در این 
کارگاه کار می کنند و برقع هایی را که می بینید، همه در 
کارگاه خود ما تولید می شود. شکر خدا مشتریان زیادی 

از هرات، غور و بادغیس دارم.« 
رحیم اهلل می افزاید: »چندین دکان دار از غور و بادغیس 
مشتریان من هستند. هر سه و چهار ماه یک  بار به هرات 
اندازه  ضرورت خود  به  برای خرید می آیند و هر کدام  
برقع می خرند. از ۵۰ تا ۱۰۰ تا می برند؛ چون در این دو 

والیت استفاه برقع خیلی بیشتر از هرات است.«
هرات  شهر  در  برقع  تولیدی  جدید  کارگاه های  ایجاد 
نشان می دهد که با ورود طالبان به این شهر، بازار کساد 
که  عزیز احمد  است.  شده  پررونق  اکنون   برقع فروشی 
پیش از ورود طالبان به شهر هرات دکان فروش برقع 
و حجاب داشت، به دلیل افزایش تقاضا برای این کاال، 
یک کارگاه بزرگ تولیدی برقع ایجاد کرده است. او برای 
مشتریان هراتی، غوری و بادغیسی خود روزانه  بین ۵۰ 

تا ۶۰ برقع نظر به فرمایش دکان داران، تولید می کند. 
می رسد،  نظر  به  خرسند  کار و بارش  رونق  از  که  او 
می گوید: »قباًل دکان برقع و حجاب داشتم که به طور 
پرچون برای مشتریان خود برقع و حجاب می فروختم. 
با آمدن طالبان، خرید و فروش برقع خیلی بلند رفت. با 
برادرم که او هم دکان برقع فروشی داشت، شریک شده ام 
و کارگاه ساخته ایم. شکر خدا است، فروشات خیلی زیاد 
است . کار ما هم می شود و چند تا اوالد غریب هم صاحب 

تقاضا و بهای برقع در غرب کشور افزایش یافته است

تثبیت سویه یا تحقیر ؛
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که کشورهای منطقه طالبان را به رسمیت بشناسند، 
روند  این  اراده کنند(  )اگر  کشورهای غربی می توانند 
غربی  اگر کشورهای  برعکس  بکشانند؛  بن بست  به  را 
قرار  )اگر  مخالفت  بردارند،  زمینه  این  در  را  اول  گام 
بر مخالفت باشد( کشورهای منطقه نمی تواند جایی را 
بگیرد. طالبان هم تازه دریافته اند که چرخیدن به سمت 
غرب، می  تواند بستر را برای مشروعیت بین المللی شان 

هموار سازد. 

3-  حمایت مالی طالبان
طالبان که تازه بر سریر قدرت نشسته اند، برای آن که 
این  نیاز دارند.  دوام شان حفظ شود، به حمایت مالی 
نیاز طالبان را کشورهای غربی می توانند برآورده سازند، 
نه کشورهای منطقه. ارسال محموله ۴۰ میلیون دالری 
نام  زیر  غربی  کشورهای  سوی  از  هفته  در  کابل  به 
»کمک بشردوستانه« می تواند نمونه کوچکی باشد از 
حمایت مالی غرب از گروه طالبان. همچنان اگر قرار 
بر شناسایی رسمی طالبان باشد، دوام و بقای رژیم این 
گروه به حمایت مالی بیرونی نیاز دارد، که کشورهای 
آن  متکفل  نمی توانند  هم  کوتاه مدت  در  حتا  منطقه 
از دیگر سو، کشورهای غربی در بدل حمایت  باشند. 
برای  سر  درد  خلق  دارند.  انتظاراتی  طالبان  از  مالی 
برخی کشورهای منطقه یا حداقل نیفتادن به دام آن ها 

می تواند بخشی از این انتظارات باشد. 

4-  ضعف و گرفتاری کشورهای منطقه
دارند  دیگری  گرفتاری های  منطقه  کشورهای  برخی 
یا هم  بپردازند  افغانستان  امور  به  که کمتر می توانند 
از پرداختن به امور افغانستان عاجزند. روسیه به مثابه 
و  اوکراین است  نبرد در  بزرگ منطقه، گرفتار  قدرت 
به عنوان  هم  چین  مردمی.  اعتراض  گرفتار  هم  ایران 
رقیب ایاالت متحده امریکا، به فراتر از »معدن «کاوی 
و »اویغور«ها در افغانستان فکر نکرده است. طوری که 
دیده می شود، این کشورها فقط به ابراز نگرانی اکتفا 

دیگران  به  را  خود  آهسته آهسته  برمی خیزد  و  جا  از 
می رساند. او در جریان رفتن به صنفی که قرار است 
از زخمیان  با چند تن  امتحان را سپری کند،  در آن 
با دیدن این زخمیان، خوشحال  کاج روبه رو می شود. 

می کنند، ولی گامی برای رفع آن برنمی دارند. پیدا است 
که طالبان این بلوک ضعیف را وانهاده و به سمت بلوک 

قوی )غرب( چرخش می کنند.

5- بدهکار  خواندن منطقه از سوی طالبان
خود  بدهکار  را  منطقه  کشورهای  به نحوی  طالبان 
این  رقیب  بزرگ ترین  می کنند  فکر  می خوانند؛ چون 
کشورها که ایاالت متحده امریکا باشد را شکست داده 
و خاطر این کشورها از ناحیه حضور ایاالت متحده در 
دارند  انتظار  رو،  این   از  ساخته اند.  آرام  را  افغانستان 
بالدرنگ از سوی کشورهای منطقه به رسمیت شناخته 
شوند، نه این که مطالبات دیگری از نو پیش روی این 
گروه گذاشته شود. گذاشتن مطالبات جدید ، بی گمان 

این گروه را به رفتن به سمت غرب ترغیب می کند.

6-  خطر حمایت غرب از مخالفان طالبان
طالبان فکر می کنند که حفظ و گسترش تعامل گرم با 
برخی کشورهای منطقه ممکن است غرب را به حمایت 
از مخالفان این گروه وا دارد. تا این دم که دیده می شود، 
مخالفان طالبان با غرب بیشتر دم ساز به نظر می رسند 
غرب  این  می کنند  فکر  چون  منطقه؛  کشورهای  تا 
است که اگر اراده کند، می تواند طالبان را سر جایش 
بنشاند. دیدار با مقام های غربی، اشتراک در نشست های 
بین المللی، حضور در رسانه های غربی و صحبت علیه 
طالبان، تدویر کنفرانس های بین المللی و... زمینه هایی 
است که در فضای غرب برای مخالفان طالبان مساعد 

گشته است.

7- قدرت نظامی طالبان
طوری که مشاهده می شود، طالبان تا این دم از موضع 
نه  می کنند،  صحبت  منطقه  کشورهای  با  مغرورانه 
موضع فروتنانه. این غرور ناشی از توان نظامی طالبان 
است. طالبان امروز با توپ و تانک امریکایی مسلح اند. 
است. شعار  دماغ شان پف شده  در  نخوت  و  غرور  باد 
در  را  مخالف  صدای  و  می دهند  سر  مطلق  استقالل 
از  ندارند  دوست  همین طور  می کنند.  سرکوب  داخل 
بیرون چیزی بر این گروه تحمیل شود. درگیر شدن 
طالبان با مرزبانان برخی کشورهای همسایه، ناشی از 
غروری است که به واسطه توپ و تانک امریکایی در سر 

طالبان برانگیخته شده است. 

۸-  نبود اهرم فشار در چنگ کشورهای منطقه 
است.  فشار  اهرم  از  خالی  منطقه  کشورهای  دست 
طالبان اگر از برآورده سازی مطالبات این کشورها سر 
در  تنبیهی  اقدامات  نمی توانند  این کشورها  زنند،  باز 
هم  نه  و  دارند  اختیار  در  مالی  اهرم  نه  گیرند.  پیش 
کشورهای  برخی  می کنند  فکر  طالبان  نظامی.  اهرم 
منطقه حتا ظرفیت حمایت از مخالفان این گروه را نیز 
ندارند. برای نمونه چالش هایی که روسیه و ایران بدان 
گرفتارند، عظیم تر از آن است که به این دو کشور مجال 
حمایت از مخالفان طالبان را اعطا کند. همچنان طالبان 
به حمایت مالی این کشورها وابسته نیست که با قطع 

این حمایت ماشین حکومت داری شان از کار بیفتد. 

نتیجه
براساس آن چه در باال آمد، طالبان هوشیارتر از آن اند 
را  منطقه  بیفتند؛ چون کشورهای  منطقه  دام  به  که 
مایحتاج  بتوانند  که  می کنند  ارزیابی  آن  از  ضعیف تر 
کشورهای  سازند.  برآورده  را  گروه  این  حکومت داری 
غربی تا این دم قبله آمال طالبان و مخالفان این گروه 
به شمار می روند. هر دو، چشم به سمت غرب دوخته اند. 
در هم  را  دو جناح مخالف  این  نیست که غرب  پیدا 
فراگیر«  »حکومت  نام  به  معجونی  و  می کند  عجین 

می سازد یا یکی را فدای دیگری می کند.

می شود و لحظه ای خود را تنها حس نمی کند. با روحیه 
بهتر از پیش، وارد صحن امتحان می شود، اما زمانی که 
در صنف حضور می یابد، می بیند که هیچ کسی به جز او 
از زخمیان کاج نیست و چشم ها به گونه عجیب به بدن 
خالی  دلش  لحظه ای  شده اند.  دوخته  زخم خورده اش 
می شود، اما با خود می گوید: »حتا وقت زخمی شدن 
و لحظه  نزدیکی مرگ  مادر و پدر کنارم نبودند، این که 
چیزی نیست.« این گونه به خود تسلی می دهد. با این که 
دست و بدنش به دلیل سپری کردن عملیات های پیهم 
هنوز درد دارد، در یک چوکی ای می نشیند و منتظر 

دریافت برگه آزمون می ماند.
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و  منطقه  کشورهای  به  طالبان  گروه  وابسته گی  از 
زیاد خوانده  طالبان  از  این کشورها  از  برخی  حمایت 
و شنیده ایم. این حمایت ها زمانی بود که ایاالت متحده 
امریکا در افغانستان حضور سنگین و سهمگین نظامی 
و  چین  )روسیه،  منطقه  کشورهای  برخی  داشت. 
ایران( از آن جایی  که حضور ایاالت متحده را به سود 
چون  می کردند؛  حمایت  طالبان  از  نمی دیدند،  خود 
امریکایی در  نیروهای  فکر می کردند که طالبان علیه 
از  امریکا  متحده  ایاالت  خروج  می جنگند.  افغانستان 
افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر این کشور، صحت 
این مدعا را تا جایی برمال کرد. روسیه، چین و ایران 
افغانستان بودند،  ایاالت متحده در  که مخالف حضور 
با شنیدن خبر خروج این کشور از افغانستان، به پرواز 
آمدند. نه تنها بابت خروج ایاالت متحده به پرواز آمدند، 
بلکه گروه طالبان را که عامل موثر در خروج این کشور 
می دانستند، قدر دادند و تا مرز برقراری نوعی مراوده 

دیپلماتیک )پذیرش سفیر( با این گروه پیش رفتند.
این  برای  متحده  ایاالت  حضور  از  عاری  افغانستان 
صحنه  تماشایی ترین  ایران(  و  چین  )روسیه،  مثلث 
بود. مزید بر این، تسلط طالبان بر سرنوشت افغانستان 
به مثابه گروهی که بیست  سال تمام علیه رقیب این 
مثلث جنگیده بود، فضا را بیش از این هم می توانست 
تماشایی تر سازد. البته طالبان به رایگان از سوی این 
سوی  از  مطالباتی  بلکه  نمی شدند،  نوازش  کشورها 
این کشورها پیش روی طالبان گذاشته شده بود که 
انتظار می رفت طالبان آن را برآورده سازند. مبارزه علیه 
نشدن  استفاده   داعش(،  )خاصه  تروریستی  گروه های 
این کشورها، تشکیل  منافع  افغانستان علیه  از خاک 
حکومت فراگیر در افغانستان و نیفتادن طالبان به دام 
غرب )خاصه ایاالت متحده( خالصه مطالباتی است که 
این کشورها آرزوی برآورده شدن آن از سوی طالبان 
را داشتند و دارند. تا این دم که دیده می شود، طالبان 
نکرده،  برآورده  را  مطالبات  این  از  هیچ یک  نه تنها 
بلکه خالف مراد این کشورها فرس رانده اند. تازه این 

هنوز چند دقیقه ای به آغاز امتحان باقی مانده و نازدانه 
با بدن زخمی  و با بخیه های تازه، در گوشه ای از صحن 
دانشگاه تعلیم و تربیه باالی چوکی می نشیند و با دستی 
ساخته،  مواجه  مشکل  با  سخت  را  او  روزها  این  که 

کشورها دریافته اند که کاربست سیاست »استمالت« 
با طالبان بازدهی خوبی ندارد و باید چاره ای از نو باید 
جست. دعوت  نشدن طالبان در نشست »فرمت مسکو« 
را می توان نوعی تغییر موضع کشورهای منطقه نسبت 

به طالبان ارزیابی کرد.
این  که  می دهد  نشان  دم  این  تا  طالبان  رفتار  مرور 
گروه به دام کشورهای منطقه نمی افتد. به نظر می رسد 
برقراری رابطه با کشورهای غربی، برای طالبان بیشتر 
جذابیت دارد تا کشورهای منطقه. این در حالی است 
که برخی کشورهای منطقه بارها از ضرورت به رسمیت  
شناختن طالبان سخن گفته اند، ولی کشورهای غربی 
زمینه می توان  این  در  را  باور من، عوامل ذیل  به  نه. 

موثر ارزیابی کرد:

1-  موافقت نامه دوحه
طالبان تسلط خود بر افغانستان را مرهون موافقت نامه 
این  منطقه.  کشورهای  حمایت  نه  می دانند،  دوحه 
موافقت نامه که میان طالبان و ایاالت متحده امریکا به 
امضا رسیده است، کشورهای منطقه نه تنها نقشی در 
آن نداشتند، که حتا از مفاد آن هم بی خبر بودند. تنها 
نکته ای که در این موافقت نامه گنجانده شده و می تواند 
منع  باشد،  منطقه  کشورهای  منافع  تأمین  متضمن 
علیه کشورهای همسایه،  افغانستان  از خاک  استفاده 
منطقه و جهان است. اگر قرار باشد در شکل و ماهیت 
رژیم طالبان تغییراتی آید، طبق مفاد این موافقت نامه 

خواهد بود، نه سفارش کشورهای منطقه.

2-  شناسایی طالبان
به رسمیت  شناسی رژیم طالبان به معضلی کالن میان 
منطقه  کشورهای  است.  شده  تبدیل  غرب  و  منطقه 
تمایل دارند که طالبان به رسمیت شناخته شوند، ولی 
در این زمینه جسارت نمی کنند گام اول را بر دارند. از 
این  رو، انتظار دارند که کشورهای غربی در این زمینه 
پیش گام شوند. به عبارت دیگر، اگر قرار بر این باشد 

نخستین  می کند.  آماده  پیش  از  پیش  را  ورق  و  قلم 
دانش آموزان  همه  از  و  رسیده  فرا  امتحان  لحظات 
مشخص  قباًل  که  صنف هایی  در  تا  می شود  خواسته 
شده است، حضور یابند. نازدانه با درک حالتش، زودتر 

طالبان به دام منطقه نمی افتند

زخمیان کاج چگونه آزمون کانکور را سپری کردند؟
معاوضه خون با نمره؛

شجاع الدین امینی 

زولفا بهینا

افغانستان عاری از حضور ایاالت متحده برای این مثلث )روسیه، چین و ایران( تماشایی ترین صحنه بود. مزید بر این، تسلط 
طالبان بر سرنوشت افغانستان به مثابه گروهی که بیست  سال تمام علیه رقیب این مثلث جنگیده بود، فضا را بیش از این هم 

می توانست تماشایی تر سازد. البته طالبان به رایگان از سوی این کشورها نوازش نمی شدند، بلکه مطالباتی از سوی این کشورها 
پیش روی طالبان گذاشته شده بود که انتظار می رفت طالبان آن را برآورده سازند. 

تمایل به غرب؛
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می گیرد. لحظه ای کارش را توقف می دهد و دوباره 
به حل پارچه امتحان شروع می کند. در این جریان 
از درد زیاد بی تاب می شود. چند بار از جایش بلند 

می شود و دوباره می نشیند. 
ممتحن به او نزدیک می شود و دلیل بی تابی اش را 
دلیل  نمی خواهد  دلش  این که  با  نازدانه  می پرسد. 
نشستن و برخاستنش را بازگو کند، اما به دلیل ترس 
بیرون کنند،  امتحان  از صحن  را  او  این که مبادا  از 
با لحن عاجزانه ای می گوید که او از جمله زخمیان 
موضوع،  این  دانستن  با  ممتحن  است.  کاج  حادثه 
صدا در گلویش گیر می کند و دیگر چیزی نمی گوید. 
نازدانه با این که از درد زیاد می سوزد و گاهی دلش 
دردش  از  سیر  دل  با  و  بدهد  توقف  می خواهد 
می کند  فکر  هم والیتی اش  دختران  به  اما  بگرید، 
که پدران شان اجازه نداد ند به کابل بیایند و درس 
بخوانند. او از معدود کسانی است که پدرش با وجود 
شرایط دشوار زنده گی به او اجازه داده تا درس بخواند 
و به رشته دلخواه خود و خانواده اش در بخش طب 
کامیاب شود. بنابراین او تا لحظه آخر دوام می آورد. 

سرانجام امتحان سپری می شود و نازدانه با تن افگار 
از جایش برمی خیزد و با قدم های آهسته به سمت 
را  امتحان  او  می رود.  است،  او  منتظر  که  دوستش 
خوب سپری کرده و خوشحال است، اما به دلیل درد 
بدنش نمی تواند خرسندی خود را بروز دهد. با اخم 
پیشانی ، دوستش فکر می کند که نازدانه امتحانش را 
خوب سپری نکرده است؛ اما وقتی از سپری شدن 
امتحانش می گوید، هر دو با خوشحالی راهی اتاقی 
می شوند؛ اتاقی که خاطره ها و دلهره های چگونه گی 
سپری کردن آزمون کانکور آنان در آن رقم خورده 

است.
منتظر  روزها  امتحان،  کردن  از سپری  پس  نازدانه 
اعالم نتایج کانکور در کابل می ماند و در این مدت به 
دلیل نداشتن پول کافی برای کرایه موتر، نمی تواند 
که  رنج هایی  و  دردها  و  برگردد  خانواده اش  نزد 
یابد.  التیام  پدرش  و  مادر  آغوش  در  است،  کشیده 
مادر و پدرش نیز به دلیل بلند بودن هزینه های سفر، 
به  دور  راه  از  اما  بیایند؛  کنار دخترشان  نمی توانند 
به  نازدانه  دارند.  التیام   آرزوی  خود  دختر  دردهای 
جز کاکایش در کابل کسی را ندارد. از همین سبب 
تا اعالم نتیجه نهایی کانکور و به دلیل سرد بودن 
تن  چند  با  کانکور  آماده گی  برای  که  اتاقی  هوای 
به خانه کاکایش  بود،  از دختران دیگر کرایه کرده 
می رود و مدتی را در آن جا سپری می کند. سرانجام 
نتیجه آزمون کانکور اعالم می شود و نازدانه با گرفتن 
۲۹۷ نمره به انتخاب اولش یعنی رشته صحت عامه 

در دانشگاه کابل کامیاب می شود. 
نازدانه با شنیدن این خبر، از خوشی زیاد دست از پا 
نمی شناسد و این خبر را اولین بار به پدر و مادرش 
می رساند. لحظه حادثه غم انگیز کاج و درد بدنش را 
از یاد می برد. حاال به رویاهایش یک گام نزدیک تر 
زیاد  خوشی  از  این که  با  روزها  این  او  است.  شده 
همه دردهایش را فراموش کرده است، لحظه شماری 
می کند تا به دانشگاه برود و در صنفی که سال ها به 
خاطر آن مبازره کرده و از جانش هزینه کرده است ، 
به گوشش  داکتران  از  بد دیگری  اما خبر  بنشیند، 
می رسد؛ این که به دلیل پاره شدن پرده گوش چپش 
باید به بیرون از کشور برود، در غیر آن شنوایی یک 
گوشش را از دست خواهد داد. نازدانه با شنیدن این 
دیگر  بار  و  می شود  خالی  دلش  داکتران،  اظهارات 

سیاهی بر روزگارش سایه می اندازد.
به  تن زخمی  و  روح  با  که  نیست  نازدانه  تنها  این 
دنبال رویاهایش می رود و در امتحان کانکور شرکت 
می کند. حمیداهلل، یکی دیگر از زخمیان حادثه کاج، 
نیز با وضعیت مشابه این آزمون را سپری کرده است. 
از  و  حمیداهلل فرزند غالم سخی ۲۰ سال سن دارد 
مدت  برای  است.  شده  فارغ  شهید  همایون  لیسه 
آماده گی  مصروف  کاج  آموزشگاه  در  سال  یک و نیم 
گرفتن برای کانکور بوده و در حادثه انتحاری اخیر از 
ناحیه مهره کمر شدیداً آسیب دیده است. او با کسب 
۳۴۱ نمره، به رشته  طب معالجوی دانشگاه کابل راه 

یافته و از جمله نخبه گان آزمون کانکور است. 
آغاز  آن  از  پس  حمید  دشوار  و  سخت  روزهای 
با  خانواده اش  را  او  حادثه  روز  در  که  می شود 
شفاخانه  به  وخیم  حالت  با  فراوان  دشواری های 
و  انتحاری  مهاجم  از دیدن  می رسانند. حمید پس 
تیراندازی بی وقفه ای که باالی دانش آموزان بی سالح 
و  می  کند  گم  را  فرار  راه  ترس،  از  می کند،  انجام 

حرکت  سمت  کدام  به  را  پاهایش  زودتر  نمی داند 
دهد. در هنگام فرار، چیزی محکم بر پشتش اصابت 
می کند. برای لحظه ای نمی تواند خود را تکان دهد. 
به یکی  را  فرار می شود و خود  به  نهایت موفق  در 
از دکان ها در همسایه گی آموزشگاه می رساند و به 
خانواده اش خبر می دهد. پس از رسیدن به شفاخانه 
و تشخیص داکتران، معلوم می شود که چندین مهره 
کمرش شکسته است. او را مدت سه روز در شفاخانه 
نمی یابد.  بهبود  وضعیتش  اما  می کنند؛  بستری 
با شنیدن  را جدی می خوانند.  او  داکتران وضعیت 
این حرف داکتران و تکرار خاطرات تلخ جیغ و فریاد 
هم صنفی هایش برای نجات از صحنه انفجار، سایه غم  

در دلش جا می کند. 
او نمی داند زودتر نگران امتحان کانکور باشد که شب 
و روز برای آن تالش کرده و شاید دیگر نتواند در آن 
شرکت کند یا نگران از دست دادن هم صنفی هایش 
باشد که همانند اعضای خانواده با آنان صمیمی شده 
بود. این جوان برای این که مهره کمرش ترمیم شود، 
باید مدت سه ماه را در قالب به گونه خوابیده سپری 
و  ساخته  آشفته  به شدت  را  او  وضعیت  این  کند. 
تک تک لحظه هایی که به خاطر سپری کردن آزمون 
کانکور در کتاب خانه به دور از خانه و خانواده سپری 
کرده است را به یادش می آورد؛ اما برای رسیدن به 
هدف و به پاس سختی هایی که در این دوره متحمل 
شده بود، همتش را از دست نمی دهد و با خود عهد 
کانکور  آزمون  در  ممکن  حالت  هر  در  که  می کند 

شرکت کند. 
دیگر  باری  بیماری  بستر  در  دلیل  همین  به 
کتاب هایش را می گیرد و تا فرا رسیدن روز امتحان 
که ۱۰ روز بیشتر باقی  نمانده، درس هایش را مرور 
می کند. سرانجام روز آزمون کانکور فرا می رسد، اما 
وضعیت صحی حمیداهلل هنوز بهبود نیافته است. او 
با توجه به این که نمی تواند بنشیند، به این فکر است 

که چگونه امتحان را سپری کند. 
همه  جای  به  باید  که  می گوید  خانواده اش  به 
بنابراین  دهد،  امتحان  جان باخته اش  هم صنفان 
قوی تر از همیشه روانه صحن آزمون کانکور می شود. 
از جایش  به سختی  است. حمید  امتحان  روز  صبح 
برمی خیزد و به کمک پدر، برادر و مامایش به صحنه 
امتحان حاضر می شود. او نیز مانند نازدانه، خودش 
را در میان دانش آموزان دیگری که از صحت کامل 
برخوردار ند،  بیگانه می یابد و آه سردی از سینه  بیرون 
کانکور  آزمون  ممتحن  و  پدر  به همکاری  می دهد. 
در آخر صنف با وسیله هایی که باید همراهش باشد، 
بنشیند،  نمی تواند  که  آن جایی  از  می شود.  جابه جا 
می کند.  سپری  را  کانکور  امتحان  خوابیده  به گونه 
وقت،  آوردن  کم  بدون  پرسش ها  از  بخشی  هر  به 
از دیگری  پاسخ می دهد و یکی پس  به گونه دقیق 
کلید می کند. پس از ختم امتحان و انتخاب رشته ها، 
آگاه  حمیداهلل  وضعیت  از  که  دیگری  دانش آموزان 
شده اند، به قصد دل داری و تحسین، نزد او می آیند. 

با این حالت از طرف دانش آموزان  از این که  حمید 
است.  خوشحال  می شود،  تحسین  و  تمجید  دیگر 
به کمک پدر و دیگر همراهانش، از این که امتحان 
خانه  به  خوشحال  است،  کرده  سپری  خوب  را 
بر می گردد. در مسیر راه نیز چندین بار روز حادثه و 
صحنه کشته شدن هم صنفانش همانند یک خاطره 
بد در ذهنش مرور می شود و حالت روحی او را برهم 
می زند. حمیداهلل اما به یاد کشته  گان حمله بر مرکز 
آموزشی کاج، قوی تر می ایستد. پس از چندین روز، 
در حالی که وضعیت صحی اش هنوز خوب نیست، از 
نتیجه کانکور مطلع می شود؛ این که با کسب ۳۴۱ 
نمره به رشته دلخواهش کامیاب شده است. پس از 
این که  از  تسلی می یابد.  اندکی دلش  نتیجه،  اعالم 
زحماتش نتیجه داده است، خوشحال است و انتظار 
دانشجوی  من حیث  دانشگاه  چوکی  در  تا  می کشد 

طب بنشیند.
این تنها وضعیت دو دانش آموز آموزشگاه کاج است 
انتحاری  حمله  هدف  امسال  میزان  هشتم  در  که 
باشنده گان  به ویژه  دانش آموز  صدها  گرفتند.  قرار 
منطقه دشت برچی کابل برای سپری کردن امتحان 
آزمایشی به این مرکز آمده بودند. بر اساس اظهارات 
منابع، در نتیجه این حمله دست کم ۵۶ دانش آموز 
جان باخته و بیش از ۱۱۵ تن دیگر زخمی شده اند. 
بیشتر زخمیان این حادثه خونین با وضعیت مشابه 
را سپری  امسال  کانکور  آزمون  و حمیداهلل،  نازدانه 

کرد ند.

یکی  و  دارد  سن  سال   ۱۹ امیرداد،  فرزند  نازدانه 
در  که  است  »کاج«  آموزشی  مرکز  دانش آموزان  از 
حادثه  از یک  روان خورشیدی،  میزان سال  هشتم 
انتحاری مرگ بار متضرر شده است. او مدت سه سال 
پیش از والیت دایکندی به کابل آمده تا برای کانکور 

آماده گی بگیرد و به دانشگاه راه یابد. 
آزمون  فرارسیدن  برای  انتظار  روزهای  واپسین  در 
دست  ناحیه  از  کاج  حادثه  در  کانکور،  سرتاسری 
با  او  می بیند.  آسیب  گوش  دو  هر  و  پشت  چپ، 
گرفتن ۲۹۷ نمره توانسته به رشته  صحت عامه در 
دانشگاه کابل راه یابد. نازدانه از دانشجویانی است که 
از میان زخمیان کاج بیشترین نمره را کسب کرده 
است. او از چگونه گی کانکور و دشواری هایی که بر 
دانشجویان زخمی گذشته است، به روزنامه ۸صبح 

روایت می کند.
سیاهی شب را پایانی نیست و نازدانه از هیجان زیاد 
لحظه ای  نمی شود.  خواب  نیم جانش  بدن  درد  از  و 
درد  از  اما  می بندد،  خواب  قصد  به  را  چشم هایش 
یک  با  چگونه  فردا  که  نگرانی ای  از  و  زخمی   بدن 
دست آزمون کانکور را سپری خواهد کرد، خواب از 
چشمانش ربوده می شود. سرانجام شب سیاهی اش را 
پس می گیرد و آفتاب کم کم روشنی را می گستراند. 
اتاق  باز هم خود را در همان  نازدانه مانند همیشه 
از  آزمایشی  امتحان  آخرین  برای  که  می یابد  سرد 
آن راهی کاج شده بود. با خود می گوید: »ای کاش 
حداقل مادر و پدرم  امروز کنارم می بودند تا هر دو 
به  که  می شدم  آزمون  راهی  و  گرفته  آغوش  در  را 
از  را  مادرش  اما صدای  نیم جان شده ام«؛  خاطرش 
پشت تلفن که برای او آرزوی موفقیت می کند، هنوز 
یا  مادر  برای حضور  دلش  این که  با  دارد.  به خاطر 
یکی از اعضای خانواده اش تنگ شده، اما با یکی از 
هم اتاقی هایش برای سپری کردن آزمون کانکور روانه 
دانشگاه تعلیم و تربیه می شود؛ جایی که قرار است 

آزمون را سپری کند.
ساعت ۶:۰۰ بامداد است و نازدانه برای رسیدن به 
آن  به  رسیدن  برای  سنگینی  تاوان  که  آرزوهایی 
که  دوستش  با  باال  همت  با  اکنون  است،  پرداخته 
روزهای  همدم  بیگانه  شهری  در  سال  سه  مدت 
خوب و بد هم دیگر بوده اند، روانه محل آزمون کانکور 
و  موتر  داخل  هوای  گاه  و  است  دور  راه  می شود. 

هیجان امتحان کانکور نفس نازدانه را در سینه اش 
اما  می لرزد؛  نیز  راستش  دست  و  می کند  حبس 
برای  است  مرهم خوبی  او  دست های سالم دوست 

دست های زخمی اش.
هنگامی که به نزدیکی درب دانشگاه تعلیم و تربیه 
روزهایی  یاد  به  می ترکد.  بغضش  ناگهان  می رسد، 
می افتد که تصور می کرد مانند دیگران با تن سالم 
که  اشک هایی  با  شد.  حاضر  خواهد  امتحان  سر 
اما  می کند؛  خالی  را  دلش  لحظه ای  ندارد،  تمامی 
او  که  وعده ای  و  پدرش  و  مادر  نابه سامان  وضعیت 
به خاطر فراهم ساختن زنده گی بهتر داده بود را به 

یاد می آورد.
دوستش  یاری  با  و  می کند  پاک  را  اشک هایش 
به سختی از موتر پیاده می شود. زمانی که از دروازه 
دخترانی  از  زیادی  تعداد  با  می شود،  وارد  دانشگاه 
آمده اند،  امتحان  کردن  سپری  برای  او  همانند  که 
او  به  همه  چشم ها  می کند  حس  می شود.  روبه رو 
دوخته شده اند و صداهای مختلفی از چهار طرف به 
گوشش می رسد. کسی می گوید که او از کاج است 
می کند  نگاه  به سمتش  ترحم آمیزی  نگاه  های  با  و 
از  که  اما کسانی  را تحسین می کند،  او  و همزمان 
رنج نازدانه بی خبرند، او را مواخذه می کنند و با خود 
می گویند چه جبر است که در این حالت برای کانکور 
آمده است. اما برای نازدانه  که سال ها در کنار پدرش 
تا  بیل زده  را  فراوان جریب ها زمین  با مشقت های 
لقمه ای نان و مصارف درس را تهیه کند، وضعیت 
شاید  که  هدفش  به  رسیدن  برای  او  می کند.  فرق 
بتواند روزی وضعیت اقتصادی خانواده اش را بهبود 
بخشد و دست پدر و مادرش را بگیرد و الگوی خوبی 

برای خواهران و برادرانش باشد، مبارزه می کند.
تنها چند دقیقه معدود به آغاز امتحان باقی مانده 
روی  دانشگاه  صحن  از  گوشه ای  در  نازدانه  است. 
چوکی ای می نشیند و با دستی که این روزها او را 
سخت با مشکل مواجه ساخته، قلم و برگه را آماده 
می سازد. لحظات نخست امتحان شروع شده است. از 
همه دانش آموزان خواسته می شود تا در صنف هایی 
یابند.  است، حضور  این مشخص شده  از  پیش  که 
پا  روی  دیگران  از  زودتر  حالتش  درک  با  نازدانه 
می ایستد و خود را به دیگران می رساند. در جریان 
رفتن به سمت صنف، با چند تن از زخمیان دیگر 
حادثه کاج روبه رو می شود. حاال خوشحال است که 
تنها نیست. با روحیه بهتر از پیش وارد صحنه امتحان 
می شود، اما هنگامی که به صنف می رسند، در می یابد 

که هیچ کسی به جز او از زخمیان کاج نیست. 
روحیه  خود  به  اما  می شود،  خالی  دلش  لحظه ای 
کناری  نسبتاً  چوکی های  از  یکی  در  و  می دهد 
می ماند.  امتحان  برگه  دریافت  منتظر  و  می نشیند 
ورق های امتحان به همه توزیع می شود و دقیقه های 
نازدانه  می گردد.  آغاز  ریاضی  بخش  حل  نخست 
پرسش ها را با دست راست یکی پس از یگری حل و 
سپس کلید می کند. پرسش ها به نظرش آسان می آید 
و با چهره ای خوشحال ادامه می دهد؛ اما بخش اول 
تمام نشده که دست چپ و زخم های عملیاتش درد 

زخمیان کاج ...

نازدانه به جز کاکایش در کابل کسی 
را ندارد. از همین سبب تا اعالم 

نتیجه نهایی کانکور و به دلیل سرد 
بودن هوای اتاقی که برای آماده گی 

کانکور با چند تن از دختران دیگر 
کرایه کرده بود، به خانه کاکایش 

می رود و مدتی را در آن جا سپری 
می کند. سرانجام نتیجه آزمون کانکور 

اعالم می شود و نازدانه با گرفتن 297 
نمره به انتخاب اولش یعنی رشته 

صحت عامه در دانشگاه کابل کامیاب 
می شود. 
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آیا نشانه هایی از تغییر رویکرد پاکستان 
در قبال طالبان دیده می شود؟

افزایش  درصد   ۵۱ پاکستان  خاک  در  تروریستی 
داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد 
که از ابتدای آگست ۲۰۲۰ تا ۱۴ آگست ۲۰۲۱، 
در مجموع ۱۶۵ حمله تروریستی در خاک پاکستان 
رخ داده که در نتیجه آن ها ۲۹۴ تن کشته و ۵۹۸ 
یعنی  از ۱۵ آگست ۲۰۲۱،  اما  تن زخمی شدند. 
 ۱۴ تا  افغانستان،  در  طالبان  قدرت گیری  از  پس 
آگست ۲۰۲۲، به تعداد ۲۵۰ حمله تروریستی در 
پاکستان انجام شده که حداقل ۴۳۳ کشته و ۷۱۹ 

زخمی برجا گذاشته است.
در حال  روز  هر  پاکستانی  طالبان  تحریک  تهدید 
جدی تر شدن است و این مساله سبب نگرانی شدید 
این  از  پاکستانی شده است. پیش  سیاست گذاران 
آقای بوتو در صحبتی در انستیتوت صلح امریکا، از 
سران طالبان خواست تا از نفوذشان باالی تحریک 
منطقه  در  صلح  آوردن  برای  پاکستان  طالبان 

استفاده کنند. 
بود  نخواهد  اشتباه  ]این[  »به دنبال سقوط کابل، 
که بگوییم تحریک طالبان پاکستان در افغانستان 
که  داشتیم  آتش بس  ما  کرده اند.  پیدا  پناهگاهی 
خوب بود. امیدواریم طالبان افغانستان از نفوذ خود 
این  تا  کنند  استفاده  پاکستان  طالبان  تحریک  بر 
گروه قانون اساسی پاکستان را بپذیرد و خلع سالح 
شود.« این بخشی از سخنان بالول بوتو زرداری در 

انستیتوت صلح امریکا است.
به  که  می خواهد  طالبان  از  همچنان  بوتو  آقای 
تعهدات خود عمل کنند و به تروریستان بین الملل 
مقاصد  برای  افغانستان  خاک  از  تا  ندهند  اجازه 
تروریستی شان استفاده کنند. این در حالی است که 
در حال حاضر داعش و القاعده به صورت گسترده 
در افغانستان حضور دارند. این مساله سبب نگرانی 
جهانی شده است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان 
گام  دو  افغانستان  طالبان   ،۲۰۲۱ آگست   ۱۵ در 
پاکستان  طالبان  تحریک  از  حمایت  در  مشکوک 
برداشته اند که آشکارا علیه منافع و امنیت پاکستان 

است.
۱- پشتی بانی عملیاتی: مهم ترین گامی که طالبان 
در حمایت از تحریک طالبان پاکستان برداشته اند، 
در  آن ها  برای  امن  و  آزاد  فضای  کردن  فراهم 
بالفاصله  افغانستان  طالبان  رژیم  است.  افغانستان 
پس از به دست گرفتن قدرت، بیش از دو هزار تن از 
اعضای تحریک طالبان پاکستان را که توسط اشرف 
غنی و حامد کرزی، رییسان جمهور قبلی افغانستان 
شش  از  پس  کردند.  آزاد  بودند،  افتاده  زندان   به 
سال ثبات نسبی در پاکستان ـ زمانی که حمالت 
تروریستی هر سال کاهش می یافت ـ حمالت در 

سال ۲۰۲۱ به میزان ۵۱ درصد افزایش یافت.

وزیر  زرداری،  بوتو  بالول   ،۲۰۲۲ نوامبر   ۱۸ در 
خارجه پاکستان، در نشست با خبرنگاران در مورد 
سیاست خارجی پاکستان و عمل کرد چند ماهه خود 
روابط  مورد  در  زرداری  بوتو  آقای  داد.  توضیحات 
با  توازن  ایجاد  اقتصادی،  روابط  پاکستان،  خارجی 
فهرست  از  پاکستان  خروج  و  جهانی  قدرت های 
)اف  ای  تی اف(   مالی  اقدام  ویژه  گروه  خاکستری 
صحبت کرد. بخشی از سخنان آقای بوتو زرداری 
می توان  آن چه  بود.  طالبان  و  افغانستان  مورد  در 
این  برداشت،  طالبان  مورد  در  او  صحبت های  از 
است که لحن و رویکرد دستگاه سیاست خارجی 
پاکستان در قبال طالبان در حال تغییر است. این که  
این تغییر لحن چه قدر می تواند عملی باشد، جای 
سوال است؛ چون در پاکستان این ارتش است که 
این کشور،  را می دهد. در  سیاست خارجی جهت 
دستگاه دیپلماسی یا وزارت خارجه بیشتر وظیفه 
پیاده سازی استراتژی را دارد و در تصمیم گیری های 
اصلی نقش چندانی ندارد. با آن هم، در این نوشته 
تالش می کنیم تا نکات کلیدی و مهم سخن های 

آقای بوتو زرداری را مورد بررسی قرار بدهیم. 
بوتو  آقای  سخنان  در  تامل  قابل  مورد  نخستین 
زرداری این بود که »صبر جهان ]در برابر طالبان[ 
با وجود این چالش ها،  اما  رو به تمام شدن است. 
ما بر حفظ تعامل ]با افغانستان[ تاکید می کنیم و 
نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.« این سخنان 
و  پاکستان  ناامیدی  از  حاکی  زرداری  هشدارآمیز 
جهان از طالبان است. در آخرین مورد وزارت امر 
رفتن  بر  طالبان  رژیم  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
عمومی  و حمام   تفریحی  پارک   ورزشگاه،  به  زنان 
اقدام  این  هر چند  است.  کرده   وضع  ممنوعیت 
طالبان با واکنش های بین المللی همراه شد، ولی به 
این  تا در  این گروه آماده نیست  نظر می رسد که 
حدود  سویی،  از  دهد.  نشان  نرمش  خود  از  مورد 
یعقوبی،  ظریفه  سرنوشت  از  که  است  هفته  چند 
فعال حقوق زن، اطالعی در دست نیست. پس از 
به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این گروه با 
شدت تمام اعتراضات زنان را سرکوب و شماری از 
زنان فعال را بازداشت کرده است. در آخرین مورد 
این کشور  پارلمان  رییس  و  امریکا  کاردار سفارت 
در مورد وضعیت حقوق بشری و زنان در افغانستان 
هشدار دادند و آن را مانع اصلی ثبات در افغانستان 
دانستند و از طالبان خواستند که به بازداشت های 

خودسر پایان ببخشند.
نگرانی دوم آقای بوتو زرداری، از گسترش بنیادگرایی 
در خاک پاکستان بعد از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ است. 
بر بنیاد گزارش انستیتوت مطالعات صلح پاکستان 
که در ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۲ منتشر شد، تعداد حمالت 

۲- حمایت از تحریک طالبان پاکستان: نفوذ طالبان 
افغانستان بر طالبان پاکستان، سبب شده است تا 
از طالبان بخواهند که گفت وگوها میان  اسالم آباد 
نفع  به  نه تنها  این  کنند.  تسهیل  را  دو جناح  این 
مسلح  برادران  به عنوان  پاکستان  طالبان  تحریک 
دو  این  که  آن جایی  )از  است  افغانستان  طالبان 
طالبان  به  بلکه  دارند(  طوالنی  روابط  سابقه  گروه 
مطلوب  تصویری  که  اجازه می دهد  نیز  افغانستان 
و  کنند  ایجاد  صلح طلب  گروهی  به عنوان  خود  از 
پاکستان را در حالت تدافعی قرار دهند تا در امور 
افغانستان دخالت نکند. در نهایت و شاید قوی تر از 
همه، این می تواند به حذف برچسب طالبان افغان 

که دست نشانده پاکستان هستند، کمک کند.
آقای  می رسد  نظر  به  طالبان،  اقدام  دو  این  با 
بوتو در این مورد نیز از طالبان ناامید شده است؛ 
ایالت های خیبر پختون خواه  چون در ماه های اخیر 
در  است.  بوده  بیشتر  ناآرامی  شاهد  بلوچستان  و 
تازه ترین مورد، هشت پولیس و سرباز در دو حادثه 
جداگانه در باجور و لکی مروت کشته شده اند. آقای 
بوتو زرداری در جواب به سوال خبرنگاران در مورد 
تروریسم و امنیت داخلی گفت: »زمان آن فرارسیده 
امنیت  تا در مورد تصمیم  هایی که در مورد  است 
داخلی و تروریسم گرفته ایم و می گیریم، بازنگری 

کنیم.« 
سومین نکته مهم در سخنان وزیر خارجه پاکستان، 
در  طالبان  رژیم  شناختن  رسمیت  به  مساله 
افغانستان بود. آقای بوتو گفت: »تا جایی که مربوط 
پاکستان  می شود،  آن ها  شناختن  رسمیت  به  به 
مایل نیست به تنهایی اقدام کند و ترجیح می دهد 

این روند را با اجماع بین المللی دنبال کند.«
از سویی، در روزهای اخیر طالبان با نیروهای مرزی 
پاکستان درگیر شدند. این تنش مرزی زمانی اوج 
گرفت که یک طالب با شلیک مستقیم یک مرزبان 
پاکستانی را کشت. آقای بوتو زرداری در این مورد 
گفت: »در مورد حادثه اسپین بولدک ما نظر خود 
موقت  دولت  به  دیپلماتیک  مجراهای  از طریق  را 

]طالبان[ گفته ایم.« 
به نظر می رسد که ناکامی طالبان در امر مبارزه با 
تروریسم، تشکیل دولت فراگیر و کنترل مرزها باعث 
تغییر لحن و به عبارت دیگر تغییر رویکرد پاکستان 
در قبال طالبان شده است. البته این موضوع وابسته 
به یک متغیر دیگر نیز است که پس از کنار رفتن 
دولت عمران خان نیازی، ما شاهد تغییر در رویکرد 
این  از  پیش  هستیم.  طالبان  قبال  در  پاکستان 
شاه محمود قریشی، وزیر خارجه  پیشین پاکستان، 
خارجه  وزیر  و  بین المللی  البی گر  یک  قامت  در 

طالبان در سطح جهانی صحبت می کرد.

علی سجاد موالیی 

یک نظامی پیشین در 
لغمان پس از بازداشت 

توسط طالبان، جسدش 
پیدا شد

تی تی پی با شماره های 
ارتباطی افغانستان از 
افراد پرنفوذ پاکستانی 

اخاذی می کند

لغمان  در  محلی  منابع  لغمان:  ۸صبح، 
می گویند که جسد یک نظامی پیشین پس از 
آن که توسط طالبان بازداشت شد، در این والیت 

پیدا شده است
منابع روز شنبه، ۵ قوس، در صحبت با روزنامه 
۸صبح گفتند که این نظامی پیشین صفی اهلل 
نام داشت و طالبان او را بیشتر از یک ماه پیش 

از ولسوالی الینگار لغمان بازداشت کرده بودند.
نظامی  این  جسد  منابع،  معلومات  براساس 
والیت  قرغه   ولسوالی  از  گذشته  روز  پیشین 

لغمان یافت شده است.
این در حالی  است که در هفته های گذشته نیز 
اجساد چندین نظامی پیشین پس از بازداشت 
و جالل آباد  کنر  والیت های  در  طالبان  توسط 

پیدا شدند.
نظامیان  افغانستان،  بر  تسلط  پس از  طالبان 
پیشین را به بهانه های مختلف بازداشت کرده 

و کشته اند.

گزارش  پاکستانی  رسانه های  کابل:  ۸صبح، 
بر  طالبان  تسلط  از  پس  تی تی پی  که  داده اند 
نقاط  در  خرابکارانه اش  فعالیت های  افغانستان 

مختلف پاکستان را افزایش داده  است.
منابع  از  نقل  به  دان  روزنامه  گزارش  براساس 
شده  نشر  قوس،   ۵ شنبه،  روز  که  محلی 
با  تی تی پی  یا  پاکستان  طالبان  تحریک  است، 
و  پرنفوذ  افراد  از   +۹۳ کد  دارنده  شماره های 

پولدار در پاکستان اخاذی می کند.
و  پرنفوذ  افراد  روایت های  حاوی  دان  گزارش 
پولدار است که از سوی تی تی پی هشدار دریافت 

کرده اند که اگر پول نپردازند، کشته می شوند.
نام  وی  از  نخواسته  که  ایالتی  قانون گذار  یک 
برده شود می گوید که از ماه جوالی به این سو 
به  پاکستانی  روپیه  میلیون   ۱.۲ دست کم 

تی تی پی پرداخته است.
منابع به دان گفته اند، کسانی که پول نمی پردازند 
باید با عواقب آن روبه رو شوند که شامل پرتاب 

نارنجک به خانه شان و تیراندازی می شود.
یک تحلیل گر مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی 
اسالم آباد گفته است که با بازگشت طالبان به 
قدرت در افغانستان، این کشور به یک »پناهگاه 
باز« برای تحریک طالبان پاکستان تبدیل شده 
در  اکنون  پاکستانی  طالبان  او،  گفته  به  است. 
افغانستان زیر تسلط طالبان زنده گی می کنند و 

آزادی عمل دارند.
پاکستان همواره مدعی شده است که تی تی پی 
در افغانستان حضور دارد و از خاک این کشور 
علیه پاکستان استفاده می کند. طالبان اما این 

ادعا را رد می کنند.
گفتنی است که طالبان دست کم دو بار پس از 
گفت وگوهای  میزبان  افغانستان  بر  تسلط شان 
بودند؛  پاکستان  دولت  و  تی تی پی  میان  صلح 

گفت وگوهایی که به نتیجه ای نرسید.

تهدید تحریک طالبان پاکستانی هر روز در حال جدی تر شدن است و این مساله سبب نگرانی شدید سیاست گذاران 
پاکستانی شده است. پیش از این آقای بوتو در صحبتی در انستیتوت صلح امریکا، از سران طالبان خواست تا از 

نفوذشان باالی تحریک طالبان پاکستان برای آوردن صلح در منطقه استفاده کنند.
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وجود  قطری  مقام های  توسط  طالبان  ساخت وساز 
ندارد.

»اسرار آشکار«
حاجی  احمد جان،  که  می کنند  ادعا  متعدد  منابع 
رابط طالبان و وزیر پیشین نفت و گاز افغانستان بین 
سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ که در دوحه به سر می برد، 
ساختمانی  شرکت های  به  ماشین آالت  اجاره  بر 
جام  زیرساخت های  و  استدیوم ها  ساخت  مسوول 
جهانی نظارت داشت. نظر حاجی احمد جان در این 

مورد پرسیده شد.
یکی از دیپلمات های ارشد سابق افغانستان در دوحه 
می گوید: »این یک راز آشکار در سفارت افغانستان در 
دوحه بود که تیم مذاکره کننده و دفتر سیاسی طالبان 
و  می کردند  دریافت  قطر حقوق خوبی  رژیم  توسط 
تجهیزات  خریدوفروش  در  را  حقوق  این  آن ها 
ساخت وساز برای جام جهانی سرمایه گذاری کردند.« 
از  حتا  طالبان(  زیرشاخه های  )از  حقانی  »شبکه 
و  پول  عربی  کشورهای  سایر  در  مستقر  افغان های 
قول  آن ها  به  و  می کرد  جمع آوری  مالی  کمک های 
قطر  جهانی  جام  پروژه های  در  پول  این  که  می داد 

سرمایه گذاری شود.«
ارتباط طالبان با ساخت استدیوم جام جهانی، اگرچه 
نادرست یا غیرقانونی نیست، اما سواالت بیشتری را 
اتهامات  و  جنجال ها  درگیر  که  مسابقاتی  مورد  در 

سوءاستفاده از کار است، ایجاد می کند.
گزارش شده است که بیش از شش هزار کارگر مهاجر 
در حین کار در ورزشگاه ها و زیرساخت های قطر جان 
خود را از دست داده اند که دولت ملی این موضوع را 
رد می کند. در عوض ادعا می کند که تنها سه کارگر 

استدیوم در طول ۱۲ سال ساخت وساز، جان دادند.
حضور طالبان در این کشور به بیش از یک دهه قبل 
باز می گردد. در اوایل دهه ۲۰۱۰، بسیاری از مقام های 
ارشد طالبان افغانستان را به مقصد قطر ترک کردند؛ 
این  وقت  امیر  آل ثانی،  خلیفه  بن  حمد  که  جایی 

کشور، از ستیزه جویان استقبال کرد.
رییس   کرزی،  حامد  علیه  طالبان  افغانستان،  در 
جمهور سابق، که توسط نیروهای ایتالف به رهبری 

ایاالت متحده حمایت می شد، می جنگیدند.
آن  در  تن  میلیون  سه  از  کمتر  که  نفت خیز  قطر 
زنده گی می کنند، به یکی از ثروتمندترین کشورهای 
جهان تبدیل شده بود و از سرمایه گذاری از سراسر 
جهان استقبال می کرد؛ اما آن چه دوحه نداشت، نفوذ 

تجهیزات  تهیه  با  طالبان  که  می گوید  تلگراف 
قطر،  در  استدیوم ها  ساختن  برای  ساخت وساز 

میلیون ها دالر از جام جهانی به دست آورده اند.
یک منبع از دفتر طالبان در دوحه افشا کرده است که 
مقام های ارشد این گروه از حقوق های پرسود مرتبط 
تا  استفاده کردند  مذاکرات صلح در دهه گذشته  با 
ماشین آالت سنگین را خریداری کنند و سپس برای 

ساخت استدیوم جام جهانی قطر به فروش برسانند.
 جمع بزرگی از رهبران طالبان از سال ۲۰۱۳ به بعد 
در دوحه، پایتخت قطر، زنده گی می کردند و در آن جا 
درگیر مذاکرات طوالنی مدت صلح با ایاالت متحده و 

سازمان ملل بودند.
منتج  مذاکرات  جریان  در  گذشته  دهه  که  منبعی 
به پیروزی طالبان در سال ۲۰۲۱، در دوحه به سر 
زیادی  »طالبان سرمایه گذاری  می کند:  ادعا  می برد، 
در ساخت استدیوم جام جهانی کردند و این مسابقات 
دالر  میلیون ها  آن ها  به  بود.  طالیی  چانس  یک 

پرداخت می شد.«
ده  تا  شش  بین  کدام  هر  طالبان  اعضای  از  برخی 
دستگاه ماشین  سنگین در دوحه داشتند و ماهیانه 
کسب  درامد  پوند  هزار   ۱۰ تا  دستگاه  هر  ازای  به 

می کردند.
دو منبع ارشد دیگر طالبان توضیح دادند که چگونه 
به مقام ها در طول مذاکرات صلح کمک هزینه های 
پرسود برای زنده گی در کشور ]قطر[ پرداخت می شد 
که سپس ]توسط مقام های طالبان در خریدوفروش[ 

ماشین آالت ساختمانی سنگین سرمایه گذاری شد.
قابل درک است که مقام های قطری )با تایید ایاالت 
متحده و سازمان ملل( به اعضای دفتر سیاسی طالبان 
پوند  هزاران  ارزش  به  ماهانه  کمک هزینه  دوحه  در 
تسهیل  به  کمک  برای  تالش ها  از  بخشی  به عنوان 
گفت وگوهای صلح با غرب پرداخت کردند. همچنین 
 ،SUV لوکس  موترهای  بازدیدکننده  مقام های  به 

خدمات بهداشتی رایگان و غذا منظم فراهم می شد.
ابتدا  در  پول  این  که  است  شده  گفته  تلگراف  به 
به  مستقیماً  بعداً  و  شده  پرداخت  نقدی  به صورت 
حساب های بانکی مقام های طالبان واریز شده است، 
و  امریکایی  مقام های  برای  را  هزینه ها  ردیابی  که 

قطری دشوار می کند.
قطری ها ادعا می کنند که از پرداخت های ماهانه »با 
هماهنگی« با ایاالت متحده، »که شامل کل مبالغ و 

نحوه و مکان مصرف آن می شد« نظارت شده است.
هیچ پیشنهادی مبنی بر تخلف یا دخالت در ترتیبات 

در حوزه جیوپلیتیک بود.
جهانی  جام  شدن  برگزار  امتیاز  آوردن  دست  به 
۲۰۲۲، در سال ۲۰۱۰ شروعی برای این کشور بود. 
قطری ها فرصتی را دیدند تا پس از شکست دور اولیه 
مذاکرات صلح بین ایاالت متحده و طالبان در سال 

۲۰۱۳، جایگاه بین المللی خود را افزایش دهند.
در حالی که قطر برای میانجی گری توافق نامه صلح 
کار  متحده  ایاالت  و  طالبان  بین  دوحه  در   ۲۰۲۰
می کرد، رهبران طالبان را در امالکی که به »اندازه 

قلعه های کوچک« توصیف شده اند، اسکان داد.
معلوم است که اکثریت این مقام ها اکنون به افغانستان 

بازگشته اند.
از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، طالبان 
کمک های  بیشتر  شدن  برداشته  با  سیاسی  نظر  از 
بین المللی از کشور و به زانو در آمدن اقتصاد افغانستان 

دست به گریبان بوده اند.
شخصیت های ارشد بر سر این که این گروه چه قدر 
درگیر  با هم  باشد،  پای بند  شریعت  قوانین  به  باید 
شروع  طالبان  رژیم  اخیر،  هفته های  در  و  شده اند 
به تحت فشار قرار دادن رسانه های بین المللی کرده 

است.
به  مربوط  جزییات  که  طالبان  مقام های  از  تن  دو 
مشارکت سازمان شان در جام جهانی را ارایه کرده اند، 
پس از ناامیدی از رهبری ارشد در اجرای سیاست های 
محافظه کارانه در افغانستان، به رغم داشتن زنده گی 
مجلل در قطر، به طور مستقل با تلگراف تماس گرفتند. 
هفته گذشته، طالبان از بازگشت مجازات های شرعی 
وحشیانه از جمله سنگ سار و شالق در افغانستان خبر 

دادند.
قتل های  همچنین  بشر  حقوق  مدافع  گروه های 
غیرقانونی صدها مقام سابق دولت افغانستان و اعضای 
نیروهای مسلح و پولیس توسط طالبان و همچنین 

بازداشت فعاالن و خبرنگاران را مستند کرده اند.
در همین حال از حضور دختران در مکاتب متوسطه 
جلوگیری شده و زنان از کار و حتا استفاده از بسیاری 
از مکان های عمومی از جمله پارک ها، نمایشگاه ها و 

سالن های ورزشی منع شده اند.
ما  گفت:  تلگراف  به  پاسخ  در  طالبان  سخنگوی 
ماشین آالت  گونه  هر  ارایه  بر  مبنی  ادعاهایی 
ساختمانی توسط امارت اسالمی افغانستان برای جام 

جهانی ۲۰۲۲ به کشور قطر را رد می کنیم.
هیچ گونه  اسالمی  امارات  مقام های  از  یک  »هیچ 
ماشین های  خریدوفروش  روی  را  »پرسود«  هزینه 
سنگین سرمایه گذاری نکرده و یا قرارداد فرعی چنین 
نکرده  منعقد  قطری  هیچ شرکت  با  را  ماشین هایی 

است.«
یک مقام دولتی قطر به تلگراف گفت: دفتر سیاسی 
ایاالت  دولت  خاص  درخواست  به  دوحه  در  طالبان 
سابق  دولت  هماهنگی  با  و  سال ۲۰۱۳  در  متحده 
افغانستان به هدف تقویت گفت وگو برای صلح ایجاد 

شد.
شرایط  بر اساس  آن  فعالیت های  و  سیاسی  »دفتر 
توافق شده و هماهنگ با ایاالت متحده تحت نظارت 
و تدقیق قرار گرفت. بر این اساس، ایاالت متحده در 
مورد همه ترتیبات و مسایل مربوط به میزبانی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر، نظارت کامل داشت. هر گونه 
قطر  تعهدات  با  مطابق  اتخاذشده  ترتیبات  یا  اقدام 
بر اساس قوانین بین المللی و طبق قوانین و مقررات 

مربوطه ایاالت متحده و قطر بوده است.«

چگونه طالبان در ساخت استدیوم های 
جام جهانی قطر کمک کردند؟

منبع: نویسنده:

جام جهانی؛  
مسی امید را به هواداران 

تیم آرژانتین برگرداند

تیم فوتبال عربستان 
سعودی در برابر پولند 

شکست خورد

در آخرین بازی از هفتمین روز رقابت های جام 
جهانی ۲۰۲۲ فوتبال قطر، تیم ملی آرژانتین در 

برابر مکسیکو پیروز شد.
این دیدار که شنبه شب، ۲۶ نوامبر، در ورزشگاه 
لوسیل برگزار شد ، ۲ بر صفر به نفع یاران مسی 

پایان یافت.
در نیمه نخست این دیدار، هرچند تماشاگران 
بازی پر  برخوردی را شاهد بودند، اما هیچ توپی 

از خط دروازه ها عبور نکرد.
در  نیمه دوم، لیونل مسی صاحب موقعیت شد 
و با یک ضربه پشت پا گوشه دروازه مکسیکو  
را به لرزه آورد تا نتیجه بازی ۱ بر صفر به نفع 

آرژانتین شود.
در ادامه، انزو فرناندز با یک ضربه بغل پا، برای 
بار دوم دروازه مکسیکو را باز کرد تا نتیجه بازی 

۲ بر صفر به نفع آرژانتین شود.
با این پیروزی، آرژانتین با سه امتیاز در جایگاه 
قرار  جهانی  جام  رقابت های   »C« گروه  دوم 
می گیرد و  هفته بعد آخرین بازی اش در مرحله 

گروهی را با پولند خواهد کرد.

دومین  در  عربستان سعودی  فوتبال  ملی  تیم 
دیدارش در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر، در 

برابر پولند شکست خورد.
این دیدار که شنبه شب، ۲۵ نوامبر، در ورزشگاه 
بر  پولند ۲  بود،  برگزار شده  ایجوکیشن سیتی 

صفر پیروز شد.
پولند  نخست  دیدار  این  نخست  نیمه  در 
پیوتر  و  شد  موقعیت  صاحب   ۳۹ دقیقه  در 

زلینسکی آن را به گول تبدیل کرد.
در دقیقه ۴۴ بازی، داور میدان برای عربستان 
سعودی یک پنالتی گرفت، اما سالم الدوسری 

نتوانست آن را به گول تبدیل کند.
نیمه دوم این دیدار تا دقیقه ۸۱ یک صفر به نفع 
پولند ادامه یافت، اما در دقیقه ۸۲ سفیدپوشان 
پولند موقعیت خلق کردند و روبرت لواندوفسکی 

برای بار دوم دروازه عربستان را باز کرد.

ویژه: بنا بر گفته منابع، شرکت های ساختمانی برای خرید و اجاره ماشین آالت ساخت وساز 
میلیون ها ]دالر[ به طالبان پرداخت کرده اند.

تلگرافجو والن

ورزش
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رانش زمین در ایتالیا هشت کشته برجا گذاشت
بر بنیاد گزارش ها، رانش زمین در جزیره ایسکیای ایتالیا دست کم هشت کشته برجا گذاشته است.

رسانه های بین المللی روز شنبه، ۲۶ نوامبر، به نقل از مقام های ایتالیایی گزارش داده اند که بارش باران های سیل آسا در روزهای 
گذشته، دلیل رانش زمین بوده است.

مقام های ایتالیایی گفته اند که ۱۳ تن دیگر نیز از اثر این رویداد طبیعی ناپدید شده اند.
در همین حال، نیروهای امداد توانسته اند دو سرنشین یک موتر را که آب با خود به دریا برده بود، نجات دهند.

مقام ها از مردم خواسته اند تا برای تسهیل عملیات نجات، از خانه های شان خارج نشوند.

برینک: روسیه در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده است

امریکا فروش محصوالت شرکت های 
فناوری چین را ممنوع اعالم کرد

الیگ سیرومولوتوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، می گوید که دولت های غربی 
به رهبری امریکا رقیبان شان را به عنوان »دولت پشتیبان تروریسم« می شناسند.

این مقام روسی روز جمعه، ۲۵ نوامبر، در حالی این اظهارات را مطرح کرده است 
که هفته گذشته پارلمان اروپا روسیه را به عنوان دولت حامی تروریست معرفی کرد.
به گفته معاون وزارت خارجه روسیه، دولت های غربی از برچسب هایی مانند »دولت 
مشروعیت  برای  تروریسم«  پشتیبان  »دولت  و  تروریستی«  »رژیم  تروریستی«، 

بخشیدن به اقدامات قهری یک جانبه علیه رقیبان شان استفاده می کنند.
به گزارش اسپوتنیک، سیرومولوتوف گفته است: »تنها شورای امنیت سازمان ملل 

صالحیت انحصاری اعمال اقدامات قهری در برابر یک کشور مستقل را دارد.«
آن  در  که  رساندند  تصویب  به  را  متنی  روز چهارشنبه  اروپا  پارلمان  نماینده گان 
دولت روسیه به عنوان حامی و  »ترویج دهنده تروریسم« در جنگ اوکراین معرفی 

شده است.
پارلمان اروپا در این متن از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا می خواهد که اقدام مشابه را در 

محکومیت »ترویج تروریسم از سوی روسیه« در کشورهای شان انجام دهند.

سفیر امریکا در اوکراین به تازه گی گفته که روسیه در نبرد 
نُه ماهه اش در اوکراین، مرتکب جنایات جنگی شده است.

با  گفت وگو  در  اوکراین،  در  امریکا  سفیر  برینک،  بریجت 
فاکس نیوز که روز شنبه، ۲۶ نوامبر، نشر شده، رگبار اخیر 

امریکا واردات و فروش تجهیزات مخابراتی جدید از پنج شرکت فناوری چین از جمله 
»HUAWEI« را به دلیل نگرانی های امنیت ملی ممنوع کرد.

کمیسیون ارتباطات فدرال ایاالت متحده امریکا )FCC( به اتفاق آرا قوانین جدیدی 
توسط شرکت های  تولیدشده  ارتباطی  تجهیزات  واردات  و  فروش  ممنوعیت  برای 

فناوری چین را تصویب کرد.
اعالم کرده است:  امریکا،  فدرال  ارتباطات  جسیکا روزن ورسل، رییس کمیسیون 
برابر  در  مردم  از  محافظت  برای  مداوم  اقدامات  از  مهمی  بخش  جدید  »قوانین 

تهدیدات در محدوده ارتباطات از راه دور است.«
او افزوده که کمیسیون متعهد به محافظت از امنیت ملی است و برای اطمینان از 
این که تجهیزات ارتباطی غیرقابل اعتماد در داخل مرزهای امریکا استفاده نمی شود، 

این قوانین را تصویب کرده است.
این در حالی است که »هایک ویژن«، شرکت دولتی چین و تولیدکننده تجهیزات 
نظارتی غیرنظامی و نظامی، اعالم کرده که محصوالت این شرکت هیچ گونه تهدید 

امنیتی برای امریکا ایجاد نمی کند.

و  خوانده  »وحشتناک«  را  اوکراین  باالی  روسیه  موشکی 
اتفاق می افتد،  از سوی روسیه  اوکراین  گفته که آنچه در 

جنایت جنگی ا ست.
سفیر امریکا در اوکراین در پیوند به توجیه حمایت کشورش 

رسانه های دولتی کوریایی شمالی به نقل از کیم  جونگ اون، 

از اوکراین در رویارویی با تهاجم روسیه گفته است: »این 
حمایت ها در راستای آزادی است، درباره مبارزه بین خیر 
با  روسیه  که  است  کاماًل ضروری  می کنیم  فکر  ما  و شر. 

شکست استراتژیک روبه رو شده و اوکراین پیروز شود.«
این دیپلمات امریکایی در حالی به حمایت بی قید و شرط 
کشورش از اوکراین تاکید کرده است که اخیراً و به دنبال 
تسلط جمهوری خواهان به مجلس نماینده گان این کشور، 
گمانه  زنی ها مبنی به کاهش کمک های امریکا به اوکراین 

افزایش یافته است.
خانم برینک اما گفته که حمایت کامل رییس جمهور امریکا 
و اعضای هر دو حزب کنگره از اوکراین را متیقن شده است.
از  موجی  اخیر  هفته های  در  روسیه  که  است  گفتنی  
باالی  را  رشته حمالت هواپیماهای بی سرنشین و موشکی 
شهر های مختلف اوکراین انجام داده که بر بنیاد گزارش ها، 
زیرساخت های انرژی این کشور را نابود کرده است. در پی 
این حمالت دسترسی میلیون ها تن به برق، قطع شده است.

رهبر این کشور، گزارش داده اند که وی می خواهد کوریای 
شمالی بزرگ ترین قدرت هسته ای جهان باشد.

رویترز گزارش داده که رسانه های دولتی کوریای شمالی روز 
شنبه، ۲۶ نوامبر، گزارش داده اند که کیم جونگ اون،افسران 
نظامی را که در پرتاب اخیر بزرگ ترین موشک بالستیک 

این کشور نقش داشته  را ارتقا داده است.
کوریای شمالی در حالی از هدف نهایی این کشور مبنی به 
مبدل شدن به بزرگ ترین قدرت هسته ای سخن  می زند که 
رهبر این کشور، آزمایش موشک بالستیک قاره پیمای جدید 
هواسونگ – ICBM( ۱۷( را بررسی کرده و اخیراً متعهد 

شده که با سالح های هسته ای امریکا مقابله کند.
جهانی  قدرت  ارتقای  برای  دستور  هنگام  جونگ اون  کیم 
نیروی هسته ای  است: »ساخت  بی سابقه کشورش گفته 
برای حفاظت مطمئن از کرامت و حاکمیت دولت و مردم 

است و هدف نهایی آن برخورداری از قدرتمندترین نیروی 
قرن  در  که  مطلقی  نیروی  می باشد،  جهان  استراتژیک 

گذشته بی سابقه باشد.«
آزمایش شده  تازه  موشک  شمالی  کوریای  رهبر 
جهان  استراتیژیک  سالح  قوی ترین  را  »هواسونگ-۱۷« 
این به معنای تصمیم کشورش  خوانده و تاکید کرده که 

برای ساختن قوی ترین ارتش جهان است.
او همچنان گفته که دانشمندان کوریای شمالی »جهش 
کالهک های  نصب  و  فناوری  توسعه  در  شگفت انگیزی 

هسته  ای بر روی موشک های بالستیک« انجام داده اند.
را  هواسونگ-۱۷  شمالی  کوریای  رهبر  که  است  گفتنی  
“قوی ترین سالح استراتژیک جهان” خوانده و گفته است 
که این، نشان دهنده عزم و توانایی کره شمالی برای ساختن 

قوی ترین ارتش جهان است.

وزارت خزانه  داری امریکا در بیانیه ای از لغو تحریم 
عرضه نفت ونزویال خبر داده است.

براساس گزارش ها، وزارت خزانه داری امریکا روز 
شنبه، ۲۶ نوامبر، ادعا کرده است که اجازه عرضه 

نفت از ونزویال به بازار امریکا داده شده است.
در بیانیه  وزارت خزانه داری امریکا آمده است که 
در  را  ونزویال  نفت  عرضه  تحریم  متحده  ایاالت 
و  کشور  این  مقام های  بین  توافقات  به  واکنش 

مخالفان لغو کرده است.
گفته  باره  این  در  امریکا  خزانه داری  وزارت 
به شرکت »شورون«  این کشور  دولت  که  است 
)Chevron( اجازه استخراج و تولید محصوالت 

نفتی در ونزویال  را داده است.
گفتنی است که دولت امریکا به شرکت »شورون« 
ارسال محصوالت تولیدی از نفت ونزویال به ایاالت 

متحده را نیز داده است.
این در حالی است که خبرگزاری های فرانسه ای 
مخالفان  و  ونزویال  دولت  که  داده اند  گزارش 

توافق نامه ای را در مکسیکو امضا کرده اند.

در  که  کرده  اعالم  چین  ملی  کمیسیون صحت 
سومین روز متوالی ۳۵ هزار و ۱۸۳ مورد ابتالی 

جدید به کووید۱۹ گزارش شده است.
روز  که  کرد  اعالم  نوامبر،   ۲۶ شنبه،  روز  چین 
گذشته بیش از ۳۵ هزار تن به کرونا مبتال شده اند 
داده اند  نشان  تعداد ۳۴۷۴ تن عالیم  این  از  که 

و حدود ۳۱ هزار تن دیگر بدون عالمت بوده اند.
چین در روز جمعه ۳۴ هزار و ۹۰۹ مورد جدید 
ثبت کرونا را گزارش کرد. این در حالی است که 
یک روز پیش از آن ۳۲ هزار و ۶۰۹  مورد به ثبت 

رسیده بود.
بیشترین موارد جدید کرونا در ایالت های چونگ 
چونگ  است.  رسیده  ثبت  به  گوانگژو  و  کینگ 
کینگ، شهری در جنوب غرب با ۳۲ میلیون نفر 
برای روز  را  جمعیت، ۷۷۲۱ مورد جدید محلی 
جمعه گزارش کرد که جهش تقریباً ۲۰ درصدی 

نسبت به روز گذشته داشت.
گوانگژو، شهری مرفه با نزدیک به ۱۹ میلیون نفر 
در جنوب چین، ۷۴۱۹ مورد جدید محلی را برای 
روز جمعه گزارش کرد که اندکی نسبت به ۷۵۲۴ 

مورد در روز گذشته کاهش یافته است.

امریکا رقیبانش را »دولت حامی 
تروریسم« می نامد

کیم جونگ اون: می خواهیم بزرگ ترین قدرت هسته ای جهان باشیم

رکورد ابتال به کرونا در چین؛

امریکا تحریم تجارت 
نفت با ونزویال را لغو کرد

در یک روز ۳۵ هزار مورد 
ثبت شد

روسیه:


