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شماری از زنان معترض 
آزمون بدون آموزش 

دختران را توهین آمیز 
خواندند

۸صبح، کابل: شماری از زنان در یک مکان 
سربسته در برابر تصمیم طالبان مبنی بر اخذ 
امتحان از دختران صنف ۱۲ در حالی که آن ها 

از آموزش محروم اند، اعتراض کردند.
این زنان روز سه شنبه، ۱۵ قوس، با فرستادن 
»به  ۸صبح،  به  اعتراض شان  از  تصاویری 

تصمیم غلط اداره طالبانی نه می گویند.«
آنان تاکید می کنند که دختران نیاز به دانش 
بی سوادی  »درد  طالبان  رویکرد  این  و  دارند 

و نتایج ناگوار آن در جامعه را دوا نمی کند.«
انتقادی«  مکتب  »اعضای  را  خود  که  آنان 
به  نسبت  که  می گویند  می کنند،  معرفی 
»ارتقای بدون تعلیم به دانش آموزان« اعتراض 

دارند.
به گفته آنان، نادیده گرفتن یک سال تعلیمی 
چشم  به  زدن  »خاک  فراغت  سند  توزیع  و 
جامعه است و باری را از خسارت مسدود بودن 

مکاتب نمی کاهد.«
افزوده اند که این روش طالبان »توهین  آنان 
این  به  تعلیم و خرد ورزی است« و شبیه  به 
اقدام شان است که »کارمندان زن باید در خانه 

باشند و معاش شان پرداخته شود.«
زنان  این  نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
زن ستیزانه  مواضع  به  واکنش  در  چندین بار 

طالبان دست به اعتراض زده اند.

سازمان  عالی  کمیساریای  کابل:  ۸صبح، 
ملل برای پناهنده گان )UNHCR(، و برنامه 
اعالم   )UNDP( متحد  ملل  سازمان  توسعه 
کرده اند که روی ۸۰ منطقه مشخص شده در 
مجدد  ادغام  و  بازگشت  برای  که  افغانستان 
هستند،  برخوردار  اولویت  از  بی جاشده گان 

به گونه مشترک کار می کنند.
 ۱۵ سه شنبه،  روز  ملل  سازمان  نهاد  دو  این 
صادر  را  اعالمیه ای  مشترک  به گونه  قوس، 
کرده اند که باالی ۸۰ منطقه مشخص شده در 
سراسر افغانستان که شامل ۷۵ ولسوالی و پنج 

شهر می شود به گونه مشترک کار می کنند.
آغاز  از  افغانستان  است که  آماده  اعالمیه  در 
سال ۲۰۲۱ تاکنون شاهد بازگشت داوطلبانه 
بوده  داخلی  بی جاشده گان  از  توجهی  قابل 

است.
ارزیابی سطح خانوار از سوی کمیساریای عالی 

شهروند  یک  وهاب،  عایشه  کابل:  ۸صبح، 
کالیفرنیای  ایالت  ساکن  امریکایی   - افغان 
ایاالت متحده، گفته است که کارش را رسماً 

به عنوان سناتور این ایالت آغاز کرده است.
با  قوس،   ۱۵ سه شنبه،  روز  وهاب  عایشه 
نشر توییتی نگاشته است که افتخار می کند 
افغان بوده  که متعلق به یک خانواده مهاجر 
و سپس نماینده شورای شهر هیوارد شده و 

اکنون به عنوان سناتور انتخاب شده است.
او افزوده است که در نتیجه سخت کوشی به 
این مقام رسیده و امیدوار است با استفاده از 

این سمت، مصدر خدمت به این کشور شود.

پناهنده گان سازمان ملل متحد نشان می دهد 
داخلی  بی جاشده  میلیون   ۱.۲۳ حدود  که 

داوطلبانه بازگشت کرده اند.
میلیون   ۱.۲ جمله  از  اعالمیه،  براساس 
تن  هزار  از  ۲۱۱  بیش  بازگشته،  بی جاشده  
آن ها شامل کسانی می شود که در سال ۲۰۲۲ 

بازگشته اند.
 )UNDP( نماینده  الدرداری،  عبداهلل 
مشترک  »کار  است:  گفته  افغانستان  در 
و  خدمات   )UNHCR( و   )UNDP(
فرصت هایی را به جوامع ارایه می دهد که برای 
تثبیت جمعیت و کاهش خطرات جابه جایی 

آینده ضروری است.«
در   )UNHCR( نماینده  زولو،  لئونارد 
جمعی  »تاثیر  است:  گفته  افغانستان 
برنامه  با  ارتباط  در  ما  مشترک  فعالیت های 
توسعه سازمان ملل متحد برای جلوگیری از 

وابسته گی طوالنی مدت کمک می کند«.
ملل  سازمان  پناهنده گان  عالی  کمیساریای 
 ۲.۷ حدود  برای  تاکنون  جاری  سال  آغاز  از 
 ۸۰ در  افغانستان  سراسر  در  تن   میلیون 

منطقه کمک توزیع کرده است.
پروژه مشترک دو نهاد سازمان ملل در “مناطق 
ادغام”  و  بازگشت  برای  اولویت  از  برخودار 
و  »راه حل ها  برنامه  کاری  راهبرد  از  بخشی 
 )UNHCR( جامعه«  بر  مبتنی  حفاظت 
برای   )UNDP( منطقه محور  رویکرد  و 

طرح های اضطراری توسعه هستند.

 - افغان  زن  اولین  او  وهاب،  عایشه  گفته  به 
انتخاب شده  امریکایی است که به این مقام 

است.
»رویای  به  اشاره  با  پیامی  در  وهاب  خانم 
امریکایی« افزوده که »رسیدن به هر رویایی 

ممکن است.«
گفتنی است که پیش از این خانم وهاب در 
شورای شهر هیوارد در منطقه سانفرانسیسکو 
جمعیت  بزرگ ترین  که  جایی  می کرد؛  کار 

افغان ها در امریکا را در خود جا داده است.
او در رقابت های انتخاباتی خواستار فراهم آوری 
تسهیالت مسکن به صرفه، حمایت از مشاغل 
کوچک و بیمه قابل دسترس برای شهروندان 

بود.

دیپلمات ها رویکردشان نسبت 
به افغانستان را تعدیل می کنند

قربانیان کوچ اجباری در 
خواجه بهاوالدین گرسنه 

می خوابند

برنامه مشترک دو نهاد سازمان ملل برای بی جاشده گان؛ 
۸۰ منطقه برای کار مشخص شده  است

عایشه وهاب، زن افغان - امریکایی سناتور ایالت کالیفرنیا شد

تقابل حقانی ها و 
قندهاری ها چرا و چگونه وارد 
مرحله تازه ای شده است؟ 
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انفجار مرگ بار در مدرسه »الجهادیه« در شهر ایبک، مرکز والیت سمنگان 
که ده ها کشته و زخمی برجای گذاشته، با واکنش های جدی شهروندان، 

چهره های سیاسی و نهادهای ملی و بین المللی روبه رو شده است. با این حال 
خالف سایر حمله ها، تاکنون هیچ گروهی مسوولیت آن را برعهده نگرفته 

است. باشنده گان شهر ایبک، مرکز سمنگان، طالبان را در تأمین امنیت اماکن 
عمومی ناکام توصیف می کنند.

خانواده های قربانیان خواهان 
مجازات عامالن انفجار ند

خشک سالی به محصوالت انار آسیب 
رسانده است 3

حمله مرگ بار بر مدرسه الجهادیه؛

روزنه های امید؛ 

زمستان سرد و وضعیت خیمه نشینان؛ 

باغ داران فراه: 

وز دختران صنف 12  امر
بدون آموزش امتحان می دهند

توهین به دانش یا امتحان حجاب؛



 

بخشی از تنش های موجود در افغانستان را صاحب نظران 
تقابل سنت و مدرنیته دسته بندی می کنند.  زیر عنوان 
یکی از درشت  ترین مظاهر تقابل میان سنت و مدرنیته 
ناسازواری دو نهاد آموزشی و تقابل فارغان این نهادها بوده 
است: نهاد آموزشی مدرن زیر نام مکتب و نهاد آموزشی 
سنتی زیر نام مدرسه. مراد از سنت مجموعه اعتقادات، 
که  است  رسم و رواج هایی  و  عرف ها  عادت ها،  ارزش ها، 
مانده  میراث  به  پیشامدرن،  روزگار  از  دور،  زمانه های  از 
است. نهادهای مختلفی از سنت نماینده گی می کنند و 
یا خودشان را پاسدار حریم آن می دانند و در میان آن ها 
رهبری کننده  و  مرکزی  نقش  کالسیک  دینی  مدارس 
دارند. این مدارس افزون بر افغانستان در دیگر کشورها 
باالیی  نفوذ  از  شبه قاره هند،  و  پاکستان  در  ویژه  به  نیز 
نام  به  تشیع  جهان  در  مدارس  این  بوده اند.  برخوردار 
حوزه های علمیه شناخته می شوند که مهم ترین آن ها در 
نجف و قم قرار دارند. در جهان عرب نهادهای آموزشی 
آن ها  نظایر  و  القرویین  الزیتونه،  االزهر،  مانند  مشهوری 

کم و بیش در همین دسته بندی قرار می گیرند.
از روزگاری که آشنایی با جهان مدرن آغاز یافت و بخشی 
دانش های  فراگیری  به  مسلمان  کشورهای  نخبه گان  از 
از آسیب دیدن هویت  مدرن غربی روی آوردند، هراس 
شرقی ـ  اسالمی نیز متولد شد. نهادهای سنتی به سرعت 
وارد عمل شدند تا در برابر تحوالت مدرن صف آرایی کنند. 
در آغاز هرگونه فراورده های جهان مدرن، حتا پخش قرآن 
از رادیو و یا اذان از بلندگو را حرام می دانستند. به مرور 
این مقاومت در هم شکست و به سطح  اول  زمان خط 
اما  گرفت،  صورت  عقب نشینی  مدرن  ابزار  از  استفاده 
مقاومت در برابر دانش های مدرن به شمول علوم طبیعی 
مانند کیمیا و بیولوژی ادامه یافت. رفته رفته دیده شد که 
بدون این دانش ها زنده گی در جهان امروز ممکن نیست 
و در نتیجه خط دوم مقاومت نیز شکست و سنگربندی به 
مرزهای علوم انسانی و اجتماعی رسید. بخشی از مدارس 
عرب،  جهان  در  ویژه  به  فشار حکومت ها،  اثر  در  دینی 
حدی  تا  مدرنیته  با  و  دادند  تن  اصالحات  از  نوعی  به 
اما همواره به شکل  کنار آمدند. تقابل سنت و مدرنیته 
نخبه گان سیاسی  گاهی  و  نرفت  پیش  به  مسالمت آمیز 
پروژه های مدرن را با قوه قهریه به پیش بردند؛ به ویژه 
هند  پهلوی،  ایران  امانی،  افغانستان  کمالی،  ترکیه  در 
بریتانیایی و مناطقی دیگر. از آن سو نیروهای مدافع سنت 
نیز در جایی که شرایط برای شان اجازه داد، به واکنش 
خشن روی آوردند؛ در افغانستان مثاًل قیام مالی لنگ، 
جهاد در برابر نظام کمونیستی و سپس ظهور طالبان در 
صحنه سیاسی کشور از مثال  های واکنش  خشن سنت در 

برابر مدرنیته است.
و مدرن در یک قرن گذشته بخشی  قطب بندی سنتی 
از توان گروه های سیاسی و اجتماعی را استهالک کرده 
این  می زند.  دست و پا  گرداب  این  در  هنوز  افغانستان  و 
به  مدرنیته،  مسلط شده اند،  بر کشور  طالبان  که  روزها 
ویژه در عرصه آموزش، زیر فشار سنتی ها به نفس نفس 
افتاده است. مردم از سلطه مالها بر همه مقدرات شان به 
ستوه می آیند و خشمی گسترده در تار و پود جامعه پخش 
می شود. بدون شک از تقابل و درگیری به جایی نخواهیم 
یا  و مکتبی  به آشتی مال  راهی  است که  بهتر  و  رسید 
کنار آمدن مدرسه و مکتب گشوده شود. برای این کار 
به اقدامات فراوانی نیاز است و یکی از اولین گام ها این 
است که اهالی مدرسه از ادعای رهبری انحصاری جامعه 
دست بکشند و عرصه عمومی را برای عموم باز بگذارند. 
اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد، خشم فزاینده مردم، جامعه 
را به سوی درگیری های خونین دیگر پیش خواهد راند 
و تکرار تجربه به دار کشیدن کشیشان در انقالب کبیر 
فرانسه را محتمل خواهد ساخت که قطعاً برای هیچ یک 
از طرف ها خوب نیست. بیم آن وجود دارد که گروه های 
شکل  مدرسه ها  بر  حمله  و  مالها  کشتن  برای  مردمی 
جامعه  این  دامن گیر  از خشونت  موج جدیدی  و  بگیرد 

شود.

افغانستان و دیالکتیک 
مکتب و مدرسه
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فعالیت  از  هند  امنیتی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
گروه های جیش محمد و لشکر طیبه در افغانستان 
گروه های  به  که  گفته اند  و  کرده  نگرانی  اظهار 

تروریستی نباید در افغانستان پناه گاه داده شود.
اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، روز سه شنبه، 
افتتاحیه  مراسم  در  سخنرانی اش  در  قوس،   ۱۵
نشست مشاوران امنیتی ملی و دبیران شورای امنیت 
مورد  این  در  مرکزی،  آسیای  کشور  پنج  و  هند 

صحبت کرده است.
براساس گزارش  نشریه هندی »وایر« آقای دوال در 
این نشست از ادامه حضور لشکر طیبه و جیش محمد 

در افغانستان اظهار نگرانی کرده است.
او گفته است که حمایت مالی »رگ حیات« تروریسم 
است و باید اولویت بیشتری برای مقابله با تامین مالی 

تروریسم قایل شد.
که  شده  تاکید  نشست  این  مشترک  اعالمیه  در 
»سرزمین افغانستان نباید برای پناه دادن، آموزش، 

۸صبح، کابل: وزارت دفاع طالبان گفته است 
که سرپرست این وزارت با نماینده ویژه امریکا 
امارات متحده عربی دیدار  افغانستان، در  برای 

کرده است.
وزارت دفاع طالبان روز سه شنبه، ۱۵ قوس، با 
نشر خبرنامه ای نوشته است که مال محمد یعقوب 
مجاهد، سرپرست این وزارت، با توماس وست، 
نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در ابوظبی، 

پایتخت امارات متحده عربی دیدار کرده است.
این  در  که  است  افزوده  طالبان  دفاع  وزارت 
دیدار دو طرف روی مسایل افغانستان گفت وگو 

کرده اند.
به  ملی  دفاع  »وزیر  است:  آمده  خبرنامه  در 
نماینده خاص امریکا اطمینان داد که افغانستان 
امن و تمام سرحدات و نقاط فرضی محفوظ بوده 
تهدیدی  نوع  افغانستان هیچ  داخل خاک  از  و 
و  نبوده  جهان  منطقه  و  کشور های  متوجه 

نخواهد بود.«
برای  امریکا  نماینده  با  دیدار  در  یعقوب  مال 
تمامیت  به  جهان  که  کرده  تاکید  افغانستان، 

ارضی افغانستان احترام بگذارد.
وزارت دفاع طالبان از دیدار مال یعقوب با شیخ 
محمد بن راشد آل مکتوم، نایب دولت امارات 

متحده عربی نیز خبر داده است.
طرف  دو  دیدار  این  در  وزارت،  این  گفته  به 
تسهیل  و  کشور  دو  بین  روابط  استحکام  روی 
خدمات بازرگانی برای بازرگانان دو کشور و دیگر 

موضوعات مهم بحث و تبادل نظر کرده اند.
گفتنی است که روز گذشته نیز مال یعقوب با 
دولت  رییس  نهیان،  آل  زاید  بن  محمد  شیخ 

امارات متحده عربی، دیدار کرد.
با  پیش  روز  دو  طالبان  دفاع  وزارت  سرپرست 
وارد  بلندپایه طالبان  افراد  انس حقانی و دیگر 

ابوظبی شد.

۸صبح، پنجشیر: منابع محلی در پنجشیر از 
از سوی  والیت  این  باشنده گان  بازداشت  ادامه 

طالبان خبر می دهند.
منابع ناوقت روز دوشنبه، ۱۴ قوس، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح می گویند که تنها در سه روز 
باشنده گان  از  تن   ۶ دست کم  طالبان  اخیر، 
ولسوالی دره را در والیت های پنجشیر و کابل 
به اتهام همکاری با جبهه مقاومت  ملی بازداشت 

کرده و به جای نامعلوم انتقال داده اند.
روز دوشنبه، ۱۴  منابع، طالبان صبح   به گفته  
دره  ولسوالی  بازار  از  را  دکان دار  یک  قوس، 
بازداشت کردند. این مرد گلزار خان نام دارد و 

خوراکه فروش است.
ساکنان  از  تن   ۵ طالبان  منابع،  ادعای  بربنیاد 
بخش های  از  را  پنجشیر  والیت  دره  ولسوالی 
مختلف کابل نیز بازداشت کرده و به جای نامعلوم 

انتقال داده اند.
به گفته منابع، افراد بازداشت شده غیرنظامی اند 

و هیچ ارتباطی با جبهه مقاومت  ملی ندارند.
گزارش ها،  براساس  که  است  حالی  در  این 
به تازه گی یک آموزگار لیسه ولسوالی رخه والیت 
پنجشیر زیر شکنجه طالبان جان باخته است. 
روز  داشت،  نام  شمس اهلل  که  فرد  این  جسد 

گذشته به خانواده اش تحویل داده شد.

برنامه ریزی یا تامین مالی هر گونه اقدامات تروریستی 
استفاده شود.«

»هیچ  که  شده  اشاره  همچنان  مشترک  بیانیه  در 
مشخص  سازمان های  جمله  از  تروریستی،  سازمان 
سازمان  امنیت  شورای   ۱۲۶۷ قطع نامه  در  شده 
خاک  از  استفاده  اجازه  یا  پناه گاه  نباید  متحد  ملل 

افغانستان را داشته باشد.«
امنیتی همچنین توافق کرده اند که  مقام های ارشد 
اسلحه  قاچاق  جدید،  فناوری های  از  »سوء استفاده 
فرامرزی،  تروریست های  از  استفاده  مخدر،  مواد  و 
سوء استفاده از فضای سایبری برای انتشار اطالعات 
سرنشین  بدون  هوایی  سامانه های  و  نادرست 
تروریسم  ضد  تالش های  در  را  جدیدی  چالش های 

ایجاد کرده و نیازمند اقدام جمعی است.«
پیش از این نیز بارها مقام های هندی از افزایش خطر 
طالبان  گروه  تسلط  از  پس  افغانستان  در  تروریسم 

اظهار نگرانی کرده بودند.

نگرانی هند از پناه گاه  سازی گروه های تروریستی 
در افغانستان

طالبان در ننگرهار یک زن و دو مرد را شالق زدند

سه زن از افغانستان در فهرست ۱۰۰ زن تاثیرگذار بی بی سی  
قرار گرفتند

مال یعقوب با توماس وست 
دیدار کرد

ادامه بازداشت  غیرنظامیان 
در پنجشیر؛ 

طالبان ۶ تن از باشنده گان 
دره را بازداشت کردند

۸صبح، کابل: رسانه بین المللی بی بی سی فهرستی 
از ۱۰۰ زن تاثیرگذار امسال خود را به نشر رسانده 
نیز  افغانستان  از  زن  سه  آنان  میان  در  که  است 

شامل اند.
بی بی سی، روز سه شنبه، ۱۵ قوس، در گزارشی زهرا 
جویا، بنیان گذار رسانه رخشانه، تمنا پریانی، فعال 
حقوق زن و فاطمه امیری، دانش آموز آموزشگاه کاج 
که در حمله بر این مرکز یک چشم و گوشش را 
از دست داده است را به عنوان زنان تاثیرگذار سال 

۲۰۲۲ معرفی کرده است.
در فهرست امسال نام فاطمه امیری، یکی از قربانیان 
حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کاج دیده می شود 
که با وجود جراحت های عمیق، در آزمون کانکور 
دانشکده  به  نمره   ۳۱۳ گرفتن  با  و  کرد  شرکت 

کامپیوترساینس دانشگاه کابل کامیاب شد.
تاثیرگذار شناخته شده  زنان  دیگر  از  پریانی  تمنا 
است که با وجود تهدیدات طالبان، در برابر نقض 
شدید حقوق بشری به ویژه حقو زنان در افغانستان 
ایستاد و یک ماه را در زندان این گروه سپری کرد.

ننگرهار  در  محلی  منابع  ننگرهار:  ۸صبح، 
می گویند که طالبان یک زن و دو مرد را در این 

والیت شالق زده اند.
منابع محلی روز سه شنبه، ۱۵ قوس، به روزنامه 
ولسوالی  ابتدایی  دادگاه  که  می گویند  ۸صبح 
به  را  مرد  دو  و  زن  یک  ننگرهار  والیت  گوشته 

اتهام رابطه پیش از ازدواج شالق زده  است.
به گفته منابع، طالبان این سه تن را پس از حکم 

دادگاه در محضر عام شالق زده اند.
زنان  نیز  والیت ها  دیگر  در  این  از  پیش  طالبان 
اتهام رابطه پیش ازدواج و دزدی  و مردان را به 

شالق زده اند.

زهرا جویا، مدیر مسوول رسانه  رخشانه که در حوزه 
زنان بیشتر فعال است، به بی بی سی گفته است که 
مورد  در  باید  و  دارد  باور  واژه ها  نرم  قدرت  به  او 

بی عدالتی ها در مورد زنان صحبت شود.
در فهرست امسال بی بی سی چهره های مشهور زنان 
هندی،  معروف  سینماگر  چوپرا،  پریانکا  جمله  از 
اولینا زلنسکا، بانوی اول اوکراین و نرگس محمدی، 

فعال حقوق زن ایرانی، نیز دیده می شوند.
بزرگی  با وجودی که گام های  به گفته بی بی سی، 
برای حقوق زنان در گوشه های جهان برداشته شده، 
ولی هنوز هم به نظر می رسد راه درازی در پیش 

است.
این  که  است  شده  اشاره  بی بی سی  گزارش  در 
قلب  زنان در  نقش  نشان دهنده  فهرست همچنان 

درگیری ها در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ است.
بر اساس  همه ساله  اخیر،  دهه  یک  در  بی بی سی 
و  تاثیر گذار  زن   ۱۰۰ از  فهرستی  ارزیابی هایش 
الهام بخش را که در زمینه های حقوق بشر و زنان 

فعالیت دارند، منتشر می کند.
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وزارت معارف طالبان اعالم کرده است که برای فراغت دانش آموزان صنف های 
دوازدهم لیسه های دخترانه ، این دانش آموزان باید آزمون همه مضامین صنف 

دوازده را در یک روز سپری کنند. بربنیاد کارشیوه ارایه شده از سوی این وزارت، 
دانش آموزان در این امتحان به 140 پرسش به شکل صحیح  و غلط، چهارجوابه و 

خانه  خالی پاسخ می دهند.

وز دختران صنف 12  امر
بدون آموزش 
امتحان می دهند

که  داده اند  دستور  طالبان 
دانش آموزان  همه  از 
دوازدهم  صنف های 
در  دخترانه  مکتب های 
گرفته  امتحان  روز  یک 
صنف های  دانش آموزان  شود. 
دوازدهم لیسه های دخترانه قرار است امروز آزمون 
بدون آماده گی را سپری کنند. شماری از آموزگاران 
دانش«،  به  »توهین  را  آموزش  بدون  ارتقای 
»باج گیری  و  مردم«  مجبوریت  از  »سوءاستفاده 
آموزگاران  می کنند.  توصیف  جهان«  از  طالبان 
به  شهروندان  مخالفت  عدم  از  دخترانه  مکاتب 
آنان،  باور  به  می کنند.  انتقاد  طالبان  تصمیم  این 
به ویژه  برای جامعه  زیان باری  پیامدهای  اقدام  این 
برای زنان دارد و درد بی سوادی و نتایج ناگوار آن 
دیدگاه های  اما  دانش  آموزان  نمی کند.  درمان  را 
متفاوتی نسبت به این آزمون دارند. شماری از آنان 
می گویند که از شنیدن این خبر شوکه شده اند و 
آماده گی الزم را ندارند، اما تعدادی دیگر از این که 
حاال  که  می گویند  و  خوشحال اند  می شوند  فارغ 
دانشگاه ها  به  ورود  برای  راحت  خیال  با  می توانند 
آماده گی بگیرند. بربنیاد کارشیوه ارایه شده از سوی 
وزارت معارف زیر اداره طالبان، دانش آموزان در این 
غلط،  صحیح  و  به شکل  پرسش   ۱۴۰ به  امتحان 
چهارجوابه و خانه  خالی پاسخ می دهند. این در حالی 
است که از سرنوشت دانش آموزان دختر پایین تر از 

صنف ۱۲ هیچ اطالعی در دست نیست.
برای  که  است  کرده  اعالم  طالبان  معارف  وزارت 
لیسه های  دوازدهم  دانش آموزان صنف های  فراغت 
دخترانه ، این دانش آموزان باید آزمون همه مضامین 
بربنیاد  کنند.  سپری  روز  یک  در  را  دوازده  صنف 
کارشیوه ارایه شده از سوی این وزارت، دانش آموزان 
امتحان به ۱۴۰ پرسش به شکل صحیح  و  این  در 

غلط، چهارجوابه و خانه  خالی پاسخ می دهند.
امروز  امتحان  این  طالبان،  خبرنامه  بربنیاد 
)چهارشنبه، ۱۶ قوس( برای مدت سه  ساعت از همه 
دانش آموزان دختر گرفته و آنان ارتقا داده می شوند. 
با این حال، شماری از دانش آموزان دختر فراغت از 
صنف دوازدهم بدون آموزش را »توهین به دانش« 
فراغت  بابت  از  هم  تعدادی  و  می کنند  توصیف 
صورتی  در  دانش آموزان،  این  نظر  از  خوشحال اند. 
برای شان  ارتقا داده نمی شدند، زمینه تحصیل  که 

فراهم نمی شد.
بهناز کریمی، یکی از دانش آموزان صنف دوازدهم، 
با روزنامه ۸صبح می گوید: »به نحوی  در گفت وگو 
امتحان  این که  ارتقا است، به خاطر  می شود گفت 
کسی  می شود.  حساب  توهین  شرایط  چنین  به 
از  کثیری  تعداد  ندارد.  امتحان  این  در  آماده گی 
دانش آموزان از جریان امتحان خبر ندارند. از امتحان 
هیچ آگاهی درست ندارند؛ چه نوع امتحان است، 
کدام سواالت شامل امتحان است یا این که سواالت 
منحصر به نصاب تعلیمی است یا نه، آگاهی ندارند.« 

ندارد.  وجود  زمینه ای  چنین  حال  اما  می کشند، 
دوازدهم  صنف  دختران  که  است  داشته  آرزو  او 
می توانستند حتا آموزش  وقفه ای را سپری کنند. به 
گفته او: »کاش یک ماه دو ماه درس می خواندند، 
یک  به عنوان  وقتی  خودم  می کشیدند.  زحمت 
دانش آموز نگاه می کنم، وقت خود را صرف انگلیسی 
کرده ام و برای مکتب هیچ زحمت نکشیده ام. تمام 

دوره تحصیلی به باد فنا رفت.«
این دانش آموز می گوید: »صنف دهم بودیم، کرونا 
بود، یازده جنگ های اخیر و سقوط بود، نتوانستیم 
نه  و  یازده  نه  خوانده ام،  را  ده  صنف  نه  بخوانیم. 
زحمت  کمی  را  قبلی  صنف های  ولی  دوازده،  هم 
 ۷۰ حداقل  برای  خواندن  درس  بدون  کشیده ام. 
فیصد دخترها می تواند یک نکته خیلی منفی باشد، 
ولی باز هم این که فارغ می شویم نکته مثبت است.«
بانو احمدی بسته بودن مکتب  ها به روی دختران 
به دلیل مشکل در نصاب آموزشی را پرسش برانگیز 
برای  بودن مکتب ها  او می گوید: »بسته  می خواند. 
]طالبان[  اگر  است.  سوال برانگیز  خیلی  دخترها 
اسالمی  نظام  با  دارد،  مشکل  نصاب  که  می گویند 
هم خوانی و تطابق ندارد، پس برای پسرها هم باید 
این قانون می بود. نمی شود نصاب تنها برای دختران 
مشکل  هیچ  پسران  برای  و  باشد  داشته  مشکل 

نداشته باشد.«
این دانش آموز می گوید: »فعاًل تنها حسی که به آن 
مضامینی  ندارم،  خبر  ازش  من  که  امتحانی  دارم، 
در  می دادم،  امتحان  مضمون  یک  روز  هر  من  که 
یک روز جمع می شود، پشت کار خود می رود. یک 
می کنم.  خود حس  درون  در  بزرگ  خیلی  خالی 
و  اضطراب  نگرانی،  است.  غریب  و  عجیب  برایم 
گیجی دارم. بیشتر از همه این ها مرا حس گیجی 
اذیت می کند. واقعاً نمی توانم این را یک نکته مثبت 

بگویم یا منفی.«

دیدگاه آموزگاران زن به آزمون ارتقای دختران 
صنف دوازدهم

عاقله )مستعار( آموزگار یکی از مکتب های دولتی در 
کابل است. نامش به دلیل هراس از طالبان مستعار 
با  گفت وگو  در  آموزگار  این  است.  شده  برگزیده 
روزنامه ۸صبح به این باور است که امتحان ارتقای 
»آزمون  دختران  دوازدهم  صنوف  دانش آموزان 
که  نشست هایی  در  او،  گفته  به  است.  حجاب« 
داشته،  اشتراک  دختران  ارتقای  امتحان  مورد  در 
اخذ  آموزگار  این  است.  رسیده  برداشت  چنین  به 
را  دوازدهم  صنف  دانش آموز  دختران  امتحان 
»امتحان  می ورزد:  تاکید  و  می خواند  بی نتیجه 
طالبان  دارد.  معنا  نه  و  دارد  نتیجه  نه  یک روزه 
این ها  می کند.  تغییر  لحظه به لحظه  تصمیم شان 
امتحان  هیچ  اناث  طبقه  از   ۱۴۰۲ سال  در  شاید 

کانکور نداشته باشند.«
بانو عاقله این اقدام را برای طالبان سود آور می داند 
خوش  زیاد  را  پول  ]طالبان[  »این ها  می گوید:  و 

را  پاسپورت  دارند. پول دوست هستند. قسمی که 
ده ساله جور کردند، پیسه ها همه را جمع کردند، 
بعد دروازه ]اداره[ پاسپورت را بستند، این امتحان 
عین چیز است. از هر شاگرد ۶۰۰ افغانی به  دست 
می آورند، در حالی که در حالت عادی به کسی طی 
در  برسد  نمی شود، چه  داده  دو سال شهادت نامه 
این وضعیت.« به گفته او، در این تصمیم طالبان 
»مساله پول و مساله نام« نهفته است. از نظر این 
آموزگار، طالبان با این امتحان می خواهند به جهان 
نشان بدهند که به دخترها اجازه داده اند امتحان 
او همچنان می افزاید: »شاگردها سه سال  بدهند. 
درس نخوانده اند، یا در هر سال دو ماه یا سه ماه 
از  نخوانده اند.  هیچ درس  امسال  درس خوانده اند. 
چه امتحان می گیرند؟ فکر می کنم این ها ]طالبان[ 
ببینند  که  می گیرند  امتحان  دختران  حجاب  از 
دختران تا چه حد حجاب مورد نظر آنان را رعایت 
کرده اند. این امتحان از برداشت ما امتحان حجاب 
است. در جلسات چنین برداشت کرده ایم که آن ها 
می گویند ببینیم که حجاب را مراعات می کنند یا 

نه.«
بانو عاقله در مورد پرسش های این آزمون می گوید: 
»سواالت از طریق وزارت جور شده، هفت بجه صبح 
حوزه های  از  می رود  مکتب  از  چهار نفری  هیات 

تعلیمی سوال ها را تسلیم می شود.«
بانو حیدری از آموزگاران در غرب افغانستان است. 
در گزارش به دلیل نگرانی از برخورد طالبان، تنها 
با روزنامه  او در صحبت  تخلصش ذکر شده است. 
۸صبح می گوید: »از نظر من ارتقای صنف دوازدهم 
یک خالی بزرگ در روند آموزش و پروش حساب 
سال  از  روز  یک  حتا  که  دانش آموزانی  می شود. 
بدهند؟  امتحان  نکرده اند، چگونه  استفاده  تعلیمی 
حتا ۱۴۰ سوال که قرار است در امتحان بیاید، همه 
چهار جوابه باشد، بازهم پاسخ به آن ها مشکل است.«

صنف  دختران  »شاید  می افزاید:  آموزگار  این 
فکر  ولی  باشند،  داشته  صنف  ارتقای  دوازدهم 
نمی کنم ارتقای دانش و سواد کافی را داشته باشند. 
تعجب من از این است که خانواده ها، منظورم، پدر و 
مادر دانش آموزان است که یک بار هم مخالفت خود 
را با این تصمیم اعالم نکرده اند، بلکه خیلی نرمال 

شرایط  را پذیرفته اند.«
بانو حیدری تعیین تکلیف  و تذکرات طالبان را که به 
 خاطر اخذ امتحان به دانش آموزان داده اند، از لحاظ 
تصریح  او  می خواند.  نگران کننده  روانی  و  روحی 
روانی  و  لحاظ روحی  از  می کند: »محدودیت هایی 
وضع شده است. دو سه بار شاگردها را به مکتب ها 
خواسته و تذکر داده اند که حجاب اسالمی را رعایت 
کنید.  ما دختر افغانستانی را هیچ گاه به مکاتب و 
باشد،  بدحجاب  یا  بی حجاب  که  ندیده ایم  مدارس 
بلکه حجاب اسالمی را رعایت کرده اند. دانش آموزان 

ما از این لحاظ هیچ مشکلی نداشته اند.«

ادامه در صفحه 5

اخذ  از چگونه گی  دانش آموزان  بیشتر  او،  گفته  به 
امتحان آگاهی ندارند و در این زمینه اطالع رسانی 

درست صورت نگرفته است. 
بانو کریمی می افزاید: »هیچ یک از نماینده گانی که 
در مکتب ها حضور دارند، با دانش آموزان همکاری 
نمی کنند. چندین بار به مکتب رفتم که پرسان کنم، 
به خاطری که اول نمره عمومی در مکتب بودم، باز 
جریان  از  خودشان  چون  نشد؛  همکاری  هیچ  هم 

امتحان معلومات موثق نداشتند.«
این دانش آموز مکتب تصمیم ارتقای بدون آموزش 
و  می داند  کشور  دختران  آینده  با  بازی  را  طالبان 
با کلمات قابل قیاس  تاکید می ورزد : »احساس ما 
نیست، به خاطری که بازی با آینده و بازی دادن 
آینده ما است؛ چون در جریان یک سال وقتی چیزی 
نخوانده باشی، در جریان یک روز قرار نیست که تو 
شاید  بیاوری.  به دست  باشی  که خواسته  را  نمره 
نمره بگیریم، ولی جبران چیزهایی را که نخوانده ایم، 

چیزهایی را که نفهمیده ایم، نمی شود کرد.« 
آموزش  و  کار  روند  از  زنان  حذف  کریمی  بانو 
»زنان  می کند:  تاکید  و  نمی داند  امکان پذیر  را 
حذف نشدنی اند.  جامعه اند،  بخش  توقف ناپذیرترین 
در تمام اداره های دولتی، بودن آن ها ضروری تر از هر 
ضرورت است. خواست ما این است که دروازه های 
شود،  باز  دختر  دانش آموزان  تمام  روی  به  مکاتب 
|طالبان| از رفتن به دانشگاه هیچ دختری را محروم 
نکنند که در هر نهادی خانم ها باید حضور داشته 

باشند.«
حس  کنونی  »امتحان  می افزاید:  دانش آموز  این 
نابرابری را در ما ایجاد می کند، به خاطری که تمام 
پسر ها خیلی راحت می توانند بروند درس بخوانند . 
خیلی صدمه  سال  یک  در  که  شد  باعث  کار  این 
حبس  خانه  در  روحی.  لحاظ  از  ببینیم،  جدی 
ما  از  گرفته ایم  یاد  که  چیزی  مکتب  در  هستیم. 
جریان  در  شاگردان  از  هیچ یک  چون  شد؛  گرفته 
یک سال نه درسی خواندند و هیچ کدام نمی فهمند 
به کدام جرم این نابرابری تحمیل شده در سرشان. 
شاید موضوع این است که دیگر فهم مان به نفهمی 

آن ها ]طالبان[ نمی رسد.«
صدف احمدی، دانش آموز دیگری است که از بعد 
دیگر به ارتقای بدون آموزش می بیند. او در صحبت 
با روزنامه ۸صبح می گوید: »خیلی خوشحال شدم، 
باعث  چون  می کنم؛  نگاه  آن  به  که  بعد  یک  از 
می شود که حداقل یک  سال ما حیف نشود. بعضی 
از شاگردها رفتند کانکور خواندند، زحمت کشیدند، 
می پذیرم  اما  خواندند،  درس  خانه  به  یا  سال  کل  
که خیلی ها خوانده نتوانستند؛ ولی این اقدام باعث 
می شود که حداقل یک سال ما حیف نمی شود. ما 
می توانیم از دوره مکتب فارغ شویم. این نکته مثبت 

است.«
زحمت کشی  مکتب  در  که  می افزاید  احمدی  بانو 
استادان  از  دانش آموزان  او،  گفته  به  است.  متقابل 
یاد می گیرند و آنان نیز برای آموزش دادن زحمت 

توهین به دانش یا امتحان حجاب؛

امین کاوه
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میان  در  روز افزونی  محبوبیت  و  نفوذ  از  بین المللی،  و 
از  گروه  این  هرچند  است.  بوده  برخوردار  گروه ها  این 
قوم کوچک تر غلزایی در داخل مناسبات درونی پشتونی 
می آمد، اما ویژه گی های تذکر رفته آن را در متن فعالیت 

گروه طالبان قرار داد. 
پس از سقوط کابل )آگست ۲۰۲۱( فضای رسانه های 
ملی و بین المللی نیز با توجه به غیابت رهبر این شاخه 
در ماه های اول و سپس ظهور تدریجی او در رسانه ها 
و جایزه های میلیون دالری امریکا برای به دام انداختن 
یا کشتن سران این شاخه )سراج الدین و خلیل حقانی( 
کمک کرد این شاخه سر زبان ها باشد. هرچند تشکیل 
رژیم و تعیینات طالبان تکلیف سلسله مراتب در امارت 
طالبانی را روشن تر کرد، اما حقانی ها همچنان در کسب 
مناصب اداری پیش تاز بودند. آنان ابتکاراتی چون رهبری 
تشکیل کمیسیون عودت چهره های سیاسی، برگزاری 
همایش های حامیان خود و قدردانی از بسته گان افراد 
انتحاری را به دوش داشتند و سعی کردند در محراق 
این کش و قوس های سیاسی باقی بمانند. شاخه حقانی 
همچنان در میانجی گری میان طالبان پاکستانی و دولت 
پاکستان بر سر آتش بس و آزاد سازی زندانیان، چند دور 

مذاکرات را در کابل میزبانی کرد. 
 این موارد و در کنار آن تعیینات در سطوح مختلف و 
از پیش دستی های حقانی ها  عایداتی،  منابع  بر  کنترل 
بالطبع  برای تصاحب بیشتر قدرت دانسته می شد که 
شاخه قندهاری گروه طالبان را نگران می ساخت. این 
نگرانی ها با توجه به ابعاد تاریخی رقابت درون قومی، هر 
روز بیشتر می شد. کش مکش و رقابت در چند مورد به 
درگیری مستقیم و باقی به صورت ترورهای هدف مند در 
کابل و شهرهای دیگر علیه افراد و اهداف هم دیگر دنبال 
می شد )به آمار رسانه ای قتل ها در ماه های اول سقوط 
کابل مراجعه شود(. حقانی ها همچنان تا دسامبر ۲۰۲۱ 
حدود شش هزار نیرو وارد کابل کردند. واکنش علنی 
سران هر دو شاخه، پیام هایی با محتوای حفظ وحدت و 

اتحاد میان طالبان بود. 
بر  حمله  تا  گروه  دو  این  میان  تنش  و  رقابت  فضای 
مخفی گاه ایمن الظواهری کماکان با همان صورت دنبال 

می شد، اما منابع آگاه از داخل طالبان می گویند که پس 
از این حادثه و چرخش فضای رسانه ای علیه حقانی ها 
و بی اعتمادی عمیق ایاالت متحده به این شاخه، گروه 
قندهاری طالبان در همکاری با مولوی عبدالحق وثیق، 
با  نزدیک  رابطه  حاال  که  طالبان  استخبارات  رییس 
صالحیت  با  دارد،  غربی  اطالعاتی  نهادهای  مسووالن 
بیشتر علیه حقانی ها وارد عمل شده است. در تازه ترین 
مورد، معین عواید گمرکات وزارت مالیه، ریاست عمومی 
گمرکات و ریاست پاسپورت وزارت داخله از وجود افراد 
وابسته به حقانی پاک سازی شده است. از سوی دیگر، 
معدن  جمله  از  معادن  از  شماری  قراردادهای  کنترل 
با یک شرکت  با وساطت حقانی  قباًل  تخار که  طالی 
سوی  از  جداگانه  فرامین  طی  بود،  شده  بسته  چینی 
این  رهبر  به  وفادار  افراد  از  که  طالبان  رییس الوزرای 
در  همچنان  است.  گرفته شده  می شود،  دانسته  گروه 
نشان  را  بیشتر حقانی ها  انزوای  که  دیگر  یک حرکت 
می دهد، اداره دو زندان در تاسیسات قبلی امنیت ملی 
در شش َدَرک و داراالمان کابل از حقانی ها گرفته شده 
و وزیر شهرسازی از وابسته های شاخه حقانی از وظیفه 

برکنار شده است.
منابع می گویند که امنیت پروژه تاپی که قرار بوده به یک 
شرکت خصوصی مورد حمایت حقانی ها سپرده شود، 
نیز لغو شده است. از سوی دیگر، هیات های جداگانه از 
سوی مال حسن برای بررسی ادارات تحت نفوذ حقانی ها 
طالبان  قندهاری  است که شاخه  دیگری  فشارهای  از 
لغو کامل  علیه حقانی ها به آن متوسل شده اند. اخیراً 
وزارت  سنگین  جرایم  با  مبارزه  اداره  جمله  از  ادارات 

داخله نیز در همین راستا صورت گرفته است. 
خود  به  علنی  صورت  چگونه  تنش ها  این که  حال 
این  اختالفات  این  پیدای  اما  است،  نا معلوم  می گیرد، 
است: شاخه حقانی که تندور ترین شاخه در میان گروه 
از رهبران آن هنوز  طالبان دانسته می شود و شماری 
ملل  سازمان  و  متحده  ایاالت  تحریم های  فهرست  در 
میان  در  قدرت سنتی خود  افول  با  دارند،  قرار  متحد 
علیه  جدید  اتحاد  شکل گیری  است.  روبه رو  طالبان 
قرار  فشار  را تحت  داخل طالبان، حقانی ها  در  حقانی 
داده است تا انعطاف و اطاعت پذیری بیشتری به قدرت 
در محور شاخه قندهاری ها نشان دهند؛ اما با توجه به 
قدرت و نفوذ این شاخه در میان سایر گروه های فعال 
و  سیاسی  کامل  رویایی  امکان  منطقه ای،  تروریستی 
نظامی حقانی ها و قندهاری ها در ماه های آینده وجود 
دارد، مگر این که تنش این دو شاخه بر سر چگونه گی 
توزیع قدرت و منابع به وساطت قطری ها، پاکستانی ها و 

اماراتی ها حل شود.

کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در روز 
مقام های  چنان که  کابل،  در  جاری  سال  جوالی  آخر 
نقطه  کردند،  بیان  امریکا  متحده  ایاالت  در  مسوول 
برگشت در تعامل این کشور با طالبان دانسته می شود. 
وزیر خارجه امریکا، آنتونی بلینکن، پس از این حمله 
در  الظواهری  ایمن  به  دادن  پناه  با  طالبان  که  گفت 
توافق نامه ای  کرده اند؛  نقض  را  دوحه  توافق نامه  کابل، 
با  طالبان  همکاری  را  آن  مخفی  بند های  آگاهان  که 
با  مبارزه  ماموریت  انجام  و  ایاالت متحده در پیش برد 
حمله،  این  از  پس  می دانند.  افغانستان  در  تروریسم 
انگشت اتهام به سوی شبکه حقانی، قدرتمند ترین گروه 
کشته  از  گزارش هایی  همزمان  رفت.  نشانه  کابل،  در 
گروه،  این  رهبر  حقانی،  سراج الدین  بسته گان  شدن 
در رسانه های ملی و بین المللی بازتاب گسترده یافت. 
طالبان و شبکه حقانی به این اتهامات پاسخ روشن ارایه 
اما زلمی خلیل زاد، نماینده پیشین امریکا در  نکردند، 
امور صلح افغانستان، گفت که شبکه حقانی از حضور 

ایمن الظواهری در افغانستان باخبر بوده است. 
در روزها و هفته  های پس از این حمله خبرنگاران مستقل 
و شماری از منابع آگاه، از خروج سران شبکه حقانی به 
شمول سراج الدین حقانی، از کابل خبر دادند. ترس از 
ایاالت متحده، متحدان  انتقام جویانه  و  حمالت مشابه 
القاعده و  از گروه  به شمول هسته هایی  شبکه حقانی 
سایر گروه های تروریستی بین المللی را از کابل متواری 
کرد؛ گروه هایی که رقم آنان در کابل به گونه روز افزون 
پس از آگست ۲۰۲۱ افزایش یافته بود. از سوی دیگر 
الظواهری  ایمن  اختفای  محل  افشای  سر  بر  اختالف 

میان حقانی ها و طالبان قندهاری شدت گرفت. رسانه ها 
از درگیری های مسلحانه در برخی از مناطق از جمله 
کابل و قندهار میان آنان خبر دادند؛ اما منابع مستقل 

نتوانستند عامل این درگیری ها را تایید کنند. 
نگارنده که اوضاع را با تحلیل منابع علنی و معلومات 
از منابع آگاه در جریان شش ماه پس  به دست آمده 
از آن حادثه دنبال می کند، باور دارد که افول حقانی ها 
»فروپاشی  ظرفیت  به  توجه  با  طالبان  قدرت  دایره  از 
ساختار درونی« طالبان رقم خورده است؛ گروهی که با 
رابطه نزدیک با اشرف غنی و حلقه نزدیکش، تردستی 
عجیبی در »فتح!« کابل نشان دادند و در یک مرحله 
به نظر می رسید رقبای درونی خود )شاخه قندهاری ها( 
را مرعوب کرده باشند. حقانی ها در کابل نیز در تعیین 
با  اما  داشتند،  پر رنگی  دولتی حضور  ادارات  مسووالن 
این حادثه، به عنوان میزبان و عامل قتل الظواهری مورد 
اتهام ایاالت متحده و سران شاخه قندهاری قرار دارند. 

این افول چگونه اتفاق افتاده؟ 
سال  بیست  جریان  در  طالبان  سازمانی  رفتار  تحلیل 
گذشته نشان می دهد که این گروه دسته های متعدد، 
که  است  محلی  فرماندهان  محور  در  فعال  و  منشعب 
از  برخاسته  فکری  و  قبیله ای  شخصی،  منفعت های 
خوانش خاص و افراطی از دین، آنان را گرد هم آورده 
کاربرد شیوه های خشونت بار  به  توجه  با  است. حقانی 
خارجی  اهداف  علیه  انفجاری  و  انتحاری  حمالت  در 
با سازمان  نزدیک  روابط  و  افغانستان  پیشین  دولت  و 
تروریستی منطقه ای  پاکستان و گروه های  استخبارات 

تقابل حقانی ها و قندهاری ها چرا و چگونه وارد 
مرحله تازه ای شده است؟ 

ناامید شده است. این کشور برای مقابله با تهدیدات و 
چالش های امنیتی، همکاری های اطالعاتی خویش را با 
تاجیکستان افزایش داده است. ایجاد تأسیسات نظامی 
و امنیتی مشترک چین ـ تاجکستان در گورنو-بدخشان، 

هم مرز با سین کیانگ، دال بر این واقعیت  است. 
با این حال تهدیدهای تروریستی از خاک تاجیکستان 
تا هنوز ملموس نبوده و در عوض، این پاکستان بوده 
است.   چینی  اتباع  علیه  فزاینده  حمالت  شاهد  که 
ماه ها قبل یک مرد چینی در یک کلینیک دندان در 
شهر کراچی به ضرب گلوله کشته شد. در ماه اپریل 
گذشته، یک بمب گذاری انتحاری سه آموزگار چینی را 
در مؤسسه کنفوسیوس کراچی هدف قرار داد. براساس 
یافته های مقام های پاکستانی، طراحان این حمالت در 

خاک افغانستان هستند. 
سخنگویان طالب بارها وعده داده اند که به هیچ گروه 
افغانستان  خاک  از  تا  داد  نخواهند  اجازه  فردی  یا 
کند.  استفاده  چین،  جمله  از  سومی،  کشوری  علیه 
تضمین  »طالبان  دوحه،  صلح  موافقت نامه  براساس 
از  استفاده  اجازه  یا فردی  به هیچ گروه  می کنند که 
خاک افغانستان را نمی دهند تا امنیت ایاالت متحده و 
متحدانش را با خطر مواجه بسازد.« اما هیچ چیزی در 
توافق دوحه طالبان را از پناه دادن به جنگ جویان در 
افغانستان منع نمی کند. به همین دلیل است که هنوز 
شبه  نظامیان اویغور در افغانستان حضور دارند و طالبان 
آن ها را از والیت های هم مرز با چین خارج و به مناطق 

مرکزی افغانستان منتقل کرده اند. 
افغانستان  همسایه گان  از  برخی  تعهد  از  نیز  طالبان 
ناامید شده اند. در حالی که کشورهای آسیای مرکزی 
برای ثبات اقتصادی در افغانستان متعهد ند، اما چین 
بیجینگ یک  نقش و عمل کرد ضعیفی داشته است. 
بیشتر  اما  کرده،  ارسال  افغانستان  به  کمک  مقدار 

فعالیت های اقتصادی در افغانستان توسط شرکت های 
بزرگ  انجام شده است. شرکت های  خصوصی چینی 
دولتی چین جلسات متعددی را در افغانستان برگزار 

کرده ، اما هیچ گونه پیشرفت واقعی نداشته اند. 
حال  عین  در  و  فرستاد  کابل  به  را  هیاتی  روسیه 
میزبان نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان 
بود . آن ها توافق نامه هایی در مورد غذا، نفت و کمک 
صورت  سرمایه گذاری ای  هیچ گونه  اما  کرده اند،  امضا 
نگرفته است.  این وضعیت، در تضاد با موفقیت ایاالت 
متحده در برخورد با نگرانی های امنیتی مستقیمش در 
افغانستان است. نمونه این موفقیت، حمله هواپیمای 
بدون سرنشینی است که ایمن الظواهری، رهبر القاعده 

را در قلب کابل هدف قرار داد. 
 ایاالت متحده خطوط ارتباطی مستقیم با طالبان را 
رییس  با حضور  دوحه  و  کابل  در  از طریق جلساتی 
به  ایاالت متحده  ترتیب کرده است.  او  سیا و معاون 
همکاری های امنیتی با همسایه گان شمالی و جنوبی 
با  حال،  عین  در  است.  متمایل  به شدت  افغانستان 
پی  در  که  افغانستان  ارزی  ذخیره های  تحویل  دهی 
تسلط طالبان بر کشور مسدود شده بود، توافق نکرد 
و در عوض صندوقی ویژه را در سویس برای پرداخت 
نیاز های اساسی و ملی مانند بهای برق مدیریت می کند. 
این اقدام واشنگتن، طالبان را خشمگین کرده است. 
طالبان به همین دلیل ایاالت متحده را متهم به غصب 
پول افغانستان کرده اند. با این حال، این رویکرد برای 
مارک  آزادی  است.  شده  واقع  مثمر  متحده  ایاالت 
ازای  در  سپتامبر  ماه  در  امریکایی  زندانی  فریکس، 
آزادی یک جنگ ساالر طالبان و فروشنده مواد مخدر، 
نشان دهنده توانایی دست یابی به توافقی با طالبان است 
توافقات  بوده و احتماالً  به آن  که هر دو طرف مایل 

دیگری نیز در پشت صحنه حاصل شده باشد. 

طالبان  توسط  کابل  تصرف  از  سال  یک  از  بیش 
حکومت  چین  شمول  به  کشوری  هیچ  می گذرد. 
طالبان را به رسمیت نشناخته است. رابطه افغانستان 
تحت قیادت طالبان با همسایه گان مانند تاجیکستان، 

پاکستان و ایران همواره مشکل ساز بوده است. 
 در پی تسلط طالبان بر کابل، روایت های میان خالی 
مبنی بر این که گویا یک پیروزی بزرگ برای چین رقم 
خورده، وجود داشت. فرض بر این بود که افغانستان در 
حال تبدیل شدن به یک میدان پرمنفعت استراتژیک 
و تجاری برای چین است. باورها به این بود که خالی 
را  غرب  و  متحده  ایاالت  خروج  از  پس  ژیوپلیتیکی 
چین پر خواهد کرد. اما برعکس، بیجینگ در تعامل 
با طالبان بسیار محتاطانه عمل کرده است. به رسمیت 
شناختن دیپلماتیک و سرمایه گذاری بزرگ اقتصادی 
چین در افغانستان، بعید است به  زودی ها اتفاق بیفتد. 
آینده  بودن  نامشخص  و  اویغور  جنگ جویان  مساله 
افغانستان، همچنان بزرگ ترین موانع در این راستا به 

حساب می آید. 
در  غرب  زوال  از  سخن  سیاسی  محافل  در  همواره 
چین،  همچون  رقیب  قدرت های  که  بود  افغانستان 
استفاده  فرصتی  چنین  از  می توانند  ایران  و  روسیه 
موسوم  مذاکرات  برگزاری  با  پیش  چندی  اما  کنند؛ 
دیده شد که  بودن طالبان،  غایب  و  فرمت مسکو  به 
قدرت های منطقه ای بیشتر از غرب با طالبان مشکل 

دارند. 
برای  سال ۲۰۱۷  در  روسیه  ابتکار  به  مسکو  فارمت 
این  شد.  ایجاد  افغانستان  همسایه گان  گرد هم آوردن 
پاکستان،  ایران،  هند،  چین،  روسیه،  شامل  فارمت 
و  ترکمنستان  تاجیکستان،  قرقیزستان،  قزاقستان، 

اوزبیکستان است. 
 ۲۰۲۱ اکتوبر  در  مسکو  فارمت  اخیر  ماقبل  جلسه 

برگزار شد. در آن جلسه نماینده گان طالبان هم حضور 
داشتند و احساس می کردند که  »فضای مثبت« برای 
آن ها شکل گرفته است. در آن جلسه به شکل شفاهی 
موافقت شد که با طالبان به عنوان »مقام های واقعی« 
در افغانستان رفتار کنند. اعضای فارمت مسکو به دنبال 
اعمال فشار بر ایاالت متحده مبنی بر لغو همه تحریم ها 

علیه رژیم طالب شدند.
امسال اما ضمیر کابلوف، نماینده فدراتیف روسیه برای 
افغانستان، اعالم کرد که هیات طالبان در این جلسات 
در برگیرنده  تنها  جلسات  این  و  کرد  نخواهد  شرکت 
فارمت  کابلوف،  نظر  از  است.  مسکو  فرمت  اعضای 
تقویت همکاری میان همسایه گان  بر  مسکو متمرکز 
احترام  به  طالبان  تشویق  حال  عین  در  و  افغانستان 
است.  تروریستی  تهدیدات  با  مقابله  و  بشر  به حقوق 
به  طالبان  نکردن  دعوت  مورد  در  توضیحی  هیچ  او 
مذاکرات فارمت مسکو ارایه نکرد. با این حال، حدس 
زدن دلیل آن سخت نیست. همسایه گان افغانستان از 
ناتوانی طالبان جهت مقابله با تهدیدات امنیتی از جمله 
این  ناامید شده اند و  تهدیدات داعش شاخه خراسان 
یکی از دالیل نادیده گرفتن طالبان در جلسات فارمت 

مسکو است. 
مقام های ایرانی حمله تروریستی اخیر را که منجر به 
به  کشته شدن ۱۵ تن در زیارتگاهی در شیراز شد، 
داعش خراسان نسبت می دهند. عالوه بر این، داعش 
مسوولیت حمله بر سفارت روسیه در کابل را برعهده 
گرفته است. در عین حال، این گرو مسوولیت حمالت 

راکتی بر آسیای مرکزی را نیز پذیرفته است.
چین تاکنون از هر گونه حمله مستقیم در امان بوده، 
اما تبلیغات داعش مملو از روایت های ضد چینی بوده 
است. بیجینگ همچنان از شکست طالبان در سرکوب 
گروه های مسلح اویغور که در افغانستان فعالیت دارند، 

غالم  غوث

آیا چین جای خالی ایاالت متحده را در افغانستان پر خواهد کرد؟ 

سهراب تکاور

خبرنگار آزاد 
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خانواده های قربانیان خواهان مجازات 
عامالن انفجار ند

انفجار  این  نتیجه  در  که  است  دیگری  کودک 
مرگ بار زخمی شده است. او می گوید با وجود 
اما  از حادثه می گذرد،  این که حدود یک هفته 
هنوز هیچ نهادی به آسیب دیده گان این انفجار 
می گوید:  محمداهلل  پدر  است.  نکرده  کمک 
رایگان  معاینات  »درست است که در شفاخانه 
صحی  وضعیت  بهبود  برای  را  ادویه   اما  است، 

پسرم از بازار خریداری می کنم.« 
با این حال، خانواده های قربانیان انفجار مرگ بار 
توجه  خواهان  سمنگان  الجهادیه  مدرسه  بر 
نهادهای امدادرسان در قسمت تداوی زخمیان 
از  همچنان  خانواده ها  این  هستند.  رویداد  این 
با  دوگانه  برخورد  بدون  که  طالبان می خواهند 
و  شناسایی  را  انفجار  این  عامالن  شهروندان، 

مجازات کنند.  
این در حالی است که روز چهارشنبه، 9 قوس، 
انفجاری در مدرسه الجهادیه شهر ایبک، مرکز 
این  نتیجه  در  گرفت.  صورت  سمنگان،  والیت 
انفجار ۱9 دانش آموز جان باخته و ۲۳ تن دیگر 
زخمی شده اند. ساختمان این مدرسه در ۱۴۰ 
مقام  چند قدمی  و  استخبارات  ریاست  متری 
مدرسه  این  در  انفجار  دارد.  موقعیت  والیت 
و  قربانیان  بازمانده گان  انتقاد شهروندان،  دینی 
واکنش های داخلی و خارجی را برانگیخته است. 

واکنش های داخلی و خارجی
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای 
طالبان، انفجار در مدرسه دینی در سمنگان را 
کار خالف  این  که  است  گفته  و  کرده  محکوم 
»جنایت  و  انسانی  و  اسالمی  اصول  تمام 

نابخشودنی« است. 
عبداهلل  و  پیشین  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت 
پیشین، با نشر پیام هایی در صفحات فیس بوک 
این  کرده اند.  محکوم  را  سمنگان  انفجار  خود 
حمله  که  نوشته اند  پیشین  حکومت  مقام  دو 
دینی،  مدرسه های  دانش آموزان  نمازگزاران،  بر 
ارزش های  خالف  عبادت گاه ها،  و  مسجدها 

اسالمی و انسانی است. 
صلح  برای  امریکا  ویژه  نماینده  وست،  توماس 

هر تن پیاز از سه هزار به یک هزار و ۳۵۰ افغانی 

افغانستان، نیز این انفجار را محکوم کرده و در 
برگه توییترش نوشته است که هر کودک افغان 
این حق را دارد که بدون ترس آموزش ببیند. 
امریکا  سفارت  شارژدافیر  دیکر،  کرن  همچنان 
ویژه  نماینده  امیری،  رینا  و  افغانستان  برای 
این کشور در امور حقوق بشر، زنان و دختران 
کرده اند.  محکوم  را  رویداد  این  نیز  افغانستان، 
خانم کرن دیکر در توییترش نوشته است که از 

کودکان افغان باید حفاظت شود.
از سوی دیگر، وزارت خارجه ناروی در خبرنامه ای 
حمله بر این مدرسه را یک عمل ظالمانه توصیف 
است  آمده  وزارت  این  در خبرنامه  است.  کرده 
افغانستان  در  را  بحران ها  حمله ها  این گونه  که 
بیشتر می سازد و دامن ظلم را گسترش می دهد. 
سازمان  کودکان  از  حمایت  صندوق  همچنان 
ملل متحد )یونیسف( توضیح داده است که همه  

کشته گان این رویداد کودک اند. 
گفته  بین الملل  عفو  سازمان  حال،  همین  در 
است که این حمله مرگ بار یادآوری دیگری به 
جهانیان است که رنج های مردم افغانستان هنوز 
رشته  در  سازمان  این  است.  نرسیده  پایان  به 
نشان دهنده  رویداد  »این  است:  نوشته  توییتی 
اتخاذ هر گونه تدابیر  ناکامی مطلق طالبان در 
مشخص برای حفاظت از مردم، به ویژه کسانی 
مراکز  مساجد،  مدارس،  در  عمدتاً  که  است 
آموزشی و اماکن عمومی هدف قرار گرفته اند.« 
سازمان عفو بین الملل خاطرنشان ساخته است 
که افغانستان توجه جهانیان را می طلبد و باید 
این  مردم  از  محافظت  برای  مصمم  تالش های 
کشور صورت بگیرد و کسانی که مسوول چنین 
حمالت مذموم اند، در دادگاه ها با عدالت روبه رو 
در  قطر  و  پاکستان  ایران،  سفارت های  شوند. 
کابل نیز این رویداد را محکوم و با قربانیان آن 

ابراز همدردی کرده اند. 
از  پس  داعش  گروه  که  است  حالی  در  این 
افغانستان، مسوولیت شماری  بر  تسلط طالبان 
از حمله ها بر عبادت گاه ها، مدارس دینی و مراکز 
مسوولیت  اما  است؛  گرفته  بر عهده  را  آموزشی 
انفجار بر مدرسه الجهادیه در والیت سمنگان را 

تاکنون هیچ گروهی برعهده نگرفته است.

کاهش یافته است.
در  که  است  کرده  تصریح  طالبان  مالیه  وزارت 
گذشته تعرفه گمرکی سبزیجات ۲۰ درصد بود و 
تعیین نرخ تازه به هدف کاهش بهای سبزیجات 

صورت گرفته است.
از  افغانستان  این در حالی است که شهروندان 
افزایش بهای مواد خوراکی و سبزیجات از جمله 

پیاز، کچالو و بادنجان رومی شکایت دارند.

انفجار مرگ بار در مدرسه »الجهادیه« در شهر 
و  ایبک، مرکز والیت سمنگان که ده ها کشته 
جدی  واکنش های  با  گذاشته،  برجای  زخمی 
شهروندان، چهره های سیاسی و نهادهای ملی و 
بین المللی روبه رو شده است. با این حال خالف 
سایر حمله ها، تاکنون هیچ گروهی مسوولیت آن 
را برعهده نگرفته است. باشنده گان شهر ایبک، 
مرکز سمنگان، طالبان را در تأمین امنیت اماکن 
بازمانده گان  می کنند.  توصیف  ناکام  عمومی 
قربانیان این رویداد اما خواهان مجازات عامالن 

حمله بر این مدرسه دینی اند.
انفجار  بازمانده گان قربانیان  از  حکمت اهلل، یکی 
دو عضو  که  است  الجهادیه  مدرسه  بر  مرگ بار 
خانواده اش را در این رویداد از دست داده است. 
او به روزنامه ۸صبح می گوید که با گذشت یک 
هفته از انفجار خونین مدرسه الجهادیه، طالبان 
را شناسایی  آن  عامالن  نشده اند  موفق  تاکنون 
به  تعهدی  هیچ  طالبان  که  می افزاید  او  کنند. 
نسپرده اند  رویداد  این  قربانیان  خانواده های 
بازداشت  و  شناسایی  را  انفجار  این  عامالن  که 

خواهند کرد.  
پسر  که  است  میان سالی  خانم  بی بی عبیده ، 
از دست داده  انفجار  این  چهارده ساله اش را در 
است. او می گوید که پسرش را شش ماه پیش 
فراگیری  برای  پایین  دره صوف  ولسوالی  از 
آموزش های دینی به این مدرسه فرستاده بود، 
اما نمی دانست که پیش از فراغت، پسرش را به 
پربغض  گلوی  با  بی بی عبیده  می سپارد.  خاک 
از  پیش  روز  بار سه  آخرین  برای  که  می افزاید 
انفجار از طریق تلفن با پسرش در ارتباط شده 

بود. 
دیدن  به  جمعه  روز  بی بی عبیده  پسر  بود  قرار 
خانواده اش به ولسوالی دره صوف پایین برگردد، 
اما خانواده اش او را روز جمعه دفن خاک کردند. 
این خانم درددیده، طالبان را مسوول جان باختن 
پسرش می داند و می گوید اگر طالبان در تامین 
امنیت اماکن دینی و مذهبی کامیاب می بودند، 

امروز پسرش زنده می بود.
پسر  به تازه گی  که  سراج الدین  دیگر،  سوی  از 
پانزده ساله اش را به خاک سپرده است، می گوید 
الجهادیه  مدرسه  انفجار  قربانیان  بیشترین  که 
او  بوده اند.  سمنگان  والیت  بومی  باشنده گان 
در  اقوام ساکن  با  دوگانه  برخورد  به  را  طالبان 
اگر  که  می افزاید  و  می کند  متهم  افغانستان 
می بودند،  پشتون تبار  مدرسه  این  دانش آموزان 
این  امنیت  تامین  در  طالبان  صورت  آن  در 

مدرسه توجه خاصی می داشتند.
بیشتر دانش آموزانی که در این مدرسه مصروف 
کودکان  دینی اند،  آموزش های  فراگیری 
در  که  زین الدین  بی بضاعت اند.  خانواده های 
انفجار این مدرسه زخمی شده است، می گوید: 
»پدرم در شهر شبرغان مشغول کارهای شاقه  
است و توان مصارف تداوی مرا ندارد.« محمداهلل، 

۸صبح، کابل: وزارت مالیه طالبان گفته است 
واردات  تعرفه  قیمت ها،  آوردن  پایین  برای  که 
سبزیجات را از ۲۰ به پنج درصد کاهش داده اند.
وزارت مالیه طالبان روز سه شنبه، ۱۵ قوس، با 
نشر خبرنامه ای گفته است که برای پایین آوردن 
قیمت ها، تعرفه گمرکی سبزیجات از جمله پیاز 

و بادنجان رومی را کاهش داده است.
این وزارت افزوده است که با تغییرات تازه،  تعرفه 

را  تاکید  »بیشترین  می افزاید:  آموزگار  این 
و  سیاه  ماسک  از  که  می آورند  دانش آموز  سر 
خیلی  کنند.  استفاده  چادر نماز  یا  سیاه  چادر 
نگران کننده است. از لحاظ روحی و روانی فکر 
می شد،  داده  دانش آموز  به  انگیزه  اگر  می کنم 
خیلی بهتر بود از این که خواسته باشیم از لحاظ 
قرار  فشار  تحت  را  دانش آموز  روانی  و  روحی 

بدهیم.«
به گفته این آموزگار »دانش آموزان یک سال به 
شدند،  درس  از  محروم  کرونا  محدودیت  دلیل 
هم  بعد  سال  و  امنیتی  مشکالت  بعد  سال 
آموزش[،  از  ]محرومیت دختران  گروگان گیری 
این که  نگران  نگرانم،  شده اند.  محروم  درس  از 
بیست سال قبل برای خودم اتفاق افتاد و هشت 
سال خانه نشین شدم، اکنون برای شاگردانم نیز 

چنین نشود. تاریخ دوباره تکرار نشود.«
بانو حیدری اخذ امتحان از دانش آموزان صنف 
ارتقای  یک  را  دخترانه  مکتب های  دوازدهم 
امیدی  امر  این  که  دارد  باور  و  می داند  محض 
در  زنان  و  دختران  وضعیت  شدن  بهتر  برای 
کشور خلق نمی کند. او می گوید: »امیدوار نیستم 
که روند امتحان صنوف دوازدهم یک روزنه امید 
مکتب های  شدن  باز  برای   ۱۴۰۲ سال  برای 
دخترانه باشد که دختران به مکتب بروند؛ چون 
افتتاح  برنامه   تعلیمی در جریان  با شروع سال 
دروازه های  شنیدم  که  داشتم  حضور  مکتب ها 
مکتب ها بسته شده، اول کابل و بعد به ترتیب 
والیت های دیگر بسته شدند. از کجا معلوم که 
سال جدید هم چنین برنامه را نداشته باشند؟ 

برایم نگران کننده است.«
در همین حال شماری از دختران معترض، این 
که  گفته اند  کرده،  نکوهش  را  طالبان  تصمیم 
در برابر آن می ایستند. به گفته آنان، افغانستان 
نیازمند دانش عملی و تعلیم بالفعل است و ارتقا 
تعلیم،  بدون  فراغت  آوردن سند  به دست  برای 
معترض  دختران  نظر  از  ندارد.  توجیهی  هیچ 
»گذار از یک سال تعلیمی و داشتن سند تلویحاً 
مفهوم خاک زدن به چشم جامعه است و باری 
از خسارت مسدود بودن مکاتب نمی کاهد.« این 
دختران از دانش آموزان خواسته اند که »خواستار 

سند با تعلیم شوند، نه سند باد آورده.«
این در حالی است که حدود ۱۶ ماه از مسدود 
دختران  عالی  و  متوسطه  مکتب های  بودن 
از  هیچ یک  به  طالبان  مدت  این  در  و  می گذرد 
فشارهای داخلی و خارجی تن نداده اند. این گروه 
پیش از این برای بسته بودن مکتب های دخترانه 
نخستین  در  آورده اند.  زیادی  بهانه های  و  دالیل 
روز سال تعلیمی که پیش از بازگشایی دروازه های 
مکتب ها را بستند، گفته بودند که تا تهیه شدن 
دانش آموزان،  شرعی  حجاب  و  لباس  طرح 
مکتب ها به روی دختران مسدود خواهد ماند. این 
گروه پس از واکنش ها در این زمینه، دلیل بستن 
عنوان  فرهنگی  مساله  را  دخترانه  مکتب های 
کرده و گفته بود که مردم افغانستان نمی خواهند 
دختران شان از خانه بیرون شوند؛ اما بعداً از تغییر 
در نصاب آموزشی سخن گفت و تغییر نصاب را 

پیش شرط بازگشایی مکاتب دخترانه اعالم کرد.
اطالعاتی دست  به  روزنامه ۸صبح  این  از  پیش 
تصمیم  گروه  این  می داد  نشان  که  بود  یافته 
گرفته  است برای همیشه در رژیم شان دروزاه های 
ببندند،  دختران  روی  به  را  دخترانه  مکتب های 
دانش آموز،  دختران  آموزش  بدون  ارتقای  با  اما 
نگرانی ها از مسدود بودن دایمی مکتب ها افزایش 

یافته است.

حمله مرگ بار بر مدرسه الجهادیه؛

8صبح، سمنگان

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، نیز این انفجار را محکوم کرده و در برگه توییترش نوشته 
است که هر کودک افغان این حق را دارد که بدون ترس آموزش ببیند. همچنان کرن دیکر، شارژدافیر سفارت امریکا 

برای افغانستان و رینا امیری، نماینده ویژه این کشور در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، نیز این رویداد را 
محکوم کرده اند. خانم کرن دیکر در توییترش نوشته است که از کودکان افغان باید حفاظت شود.

از صفحه 3

توهین به دانش...

طالبان تعرفه واردات سبزیجات را کاهش دادند
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باشنده گان مرکز 
والیت فراه 
خاطرنشان می سازند 
که تا دو سال پیش 
در هشت متری 
زمین آب قابل 
دسترس بود، اما 
اکنون سطح آب تا 
40 متر نشست 
کرده است.

باغ داران فراه:

8صبح، فراه

خشک سالی های پیهم در فراه و به دنبال آن پایین 
انار  به ویژه  زراعتی  به محصوالت  رفتن سطح آب، 
باغ داران  است.  رسانده  جدی  آسیب  والیت  این 
فصل  آستانه  در  والیت  این  مرکزی  روستاهای 
آنان خشک  که محصوالت  انار می گویند  برداشت 
مسووالن  نیست.  استفاده  قابل  آن  بیشتر  و  شده 
سطح  کاهش  و  خشک سالی  نیز  طالبان  محلی 
آب های زیرزمینی در این والیت را تایید می کنند و 
می گویند که پدیده خشک سالی در سال های پسین 
باشنده گان بیشتر والیت های کشور را نگران ساخته 
است. مسووالن ریاست تنظیم اداره آب در والیت 
فراه توضیح می دهند که سطح آب های زیرزمینی 
ادامه  است.  رفته  پایین  متر  تا ۳۰  والیت  این  در 
باغ داران  از  شماری  که  شده  سبب  خشک سالی 
روستاهای مرکزی شهر فراه از کشاورزی و باغ داری 

دست بردارند.
بارکزی، یکی از باغ داران در روستای نوده است که 
سال های زیادی را صرف کشاورزی و باغ داری کرده 
است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که از 

آب زیاد داشت و آب دریا و کاریز ها یک غنیمت 
بزرگ برای باغ های میوه و کشاورزی ما بود، اما حاال 

خشک شده.«
فضل احمد همچنان می گوید، پس از آن که آب رود 
و کاریز خشک شد، مردم به کندن چاه های عمیق 
روی آوردند و با استفاده از این چاه ها به کشت و 
زراعت ادامه دادند. پس از این که باران های موسمی 
در این والیت کاهش یافت، آهسته آهسته چاه ها نیز 
این خشک سالی ها  و  گذاشت  شدن  به خشک  رو 

اکنون مردم را نگران ساخته است. 
فراه خاطرنشان می سازند  باشنده گان مرکز والیت 
که تا دو سال پیش در هشت متری زمین آب قابل 
دسترس بود، اما اکنون سطح آب تا ۴۰ متر نشست 
کرده است. همچنان در شماری از روستاهای دورتر 
و  کرده  نشست  حد  از  بیش  آب  سطح  مرکز،  از 
باشنده گان این مناطق با حفر چاه های عمیق بین 
آبیاری  را  زراعتی  زمین های  متر،   ۲۰۰ تا   ۱۵۰
می کنند. از آن جایی که بیشتر باشنده گان فراه توان 
حفر چاه های عمیق را ندارند، آن ها با مشکل جدی 

کمبود آب برای آبیاری روبه رویند. 
که  انار  باغ های  به ویژه  میوه  باغ های  خشک شدن 
روزگاری از والیت فراه به کشورهای پاکستان و هند 
صادر می شد، اکنون نگرانی باشنده گان این والیت 

دو سال به این سو به دلیل نبود آب محصوالت انار 
باغش خشک شده و قابل استفاده نبوده است. این 
باغ دار می افزاید: »باغ  انار ما خشک شده. آب نبود 
تا از خشک شدن درخت های انار جلوگیری کنیم. 
همه قریه های مرکز فراه همین رقم است. حیران 

مانده ایم چه کنیم.« 
با  بارکزی خاطرنشان می سازد که سال های پیش 
زنده گی خود  باغ مخارج  این  انار  فروش حاصالت 
است.  می کرده  پس انداز  مقداری  حتا  و  تأمین  را 
اکنون اما خشک سالی او را نگران ساخته است. به 
گفته او، در صورتی که خشک سالی همین طور دوام 
کند، شاید آب آشامیدنی نیز تا یک  سال دیگر در 

روستای نوده پیدا نشود.
فضل احمد، باشنده قریه کهدانک والیت فراه است. 
آنان  روستای  در  که  انار  باغ  ده ها  که  می گوید  او 
برداشت  هیچ  باغ داران  و  کاماًل خشک شده  بوده ، 
این که  بر  عالوه  فضل احمد،  گفته  به  نداشته اند. 
باغ های میوه به ویژه انار در این روستا خشک شده  ، 
آب برای کشاورزی نیز ندارند و تنها آب آشامیدنی 
به دسترس آنان قرار دارد. او توضیح می دهد: »در 
هم  کاریز ها  می کردیم.  استفاده  دریا  آب  از  ابتدا 

خشک سالی به 
محصوالت انار آسیب 

رسانده است

روستای  اهالی  اجباری  کوچ  از  پس  ماه  شش 
مهاجر قشالق ولسوالی خواجه بهاوالدین والیت تخار، 
نهادهای  و  طالبان  سوی  از  توجهی  کوچک ترین 
امدادرسان ملی و بین المللی به این بی جاشده گان 
نشده است. بی جاشده گان چادرنشین که از سوی 
کوچ  خانه های شان  از  ناقلین  حمایت  به  طالبان 
اجباری داده شده  اند، همزمان با سرد شدن هوا در 
تخار زنده گی رقت باری را در فضای سرد زمستانی 
با  صحبت  در  چادرنشینان  این  می کنند.  سپری 
روزنامه ۸صبح می گویند که مردان، زنان و کودکان 
هیچ  بدون  و  گرفته  قرار  دشواری  وضعیت  در 

سرپناهی شب و روز خود را سپری می کنند. 
زرینه )مستعار( زنی است که با پنج کودک قد و 
نیم قدش در زیر یکی از این خیمه ها زنده گی خود 
را سپری می کند. او  با چشمان پراشک می  گوید که 
و شب های  ندارند  خوردن  برای  چیزی  کودکانش 
سرد زمستان را با گریه صبح می کنند. او می افزاید: 
بخورند.  کودک  پنج  این  که  نداریم   چیزی  »هیچ 
سرپرست هم نداریم. کسی به داد مان هم نرسیده. 
به کمک مان هیچ کسی نیامده، همین رقم دربه در و 
خاک به سر زیر خیمه نشسته ایم. کودکان ما را خنک 
زده، از دست خنک کودکانم واضح گریه می کنند.« 
کمک های  نام  زیر  دالر  میلیون ها  آن که  با 
ظاهراً  می شود،  سرازیر  افغانستان  به  بشردوستانه 

و  ویرانه  خانه های  در  و  چادرها  زیر  کرده اند،  رها 
دست و پنجه  فراوانی  مشکالت  با  چهاردیواری ها 
دیگر  یکی  مستعار(  )نام  بی بی خال  می کنند.  نرم 
این چادرنشینان است که حدود ۸۰ سال سن  از 
گریبان  مختلف  بیماری های  که  می گوید  او  دارد. 
و سردی  است  گرفته  را  نواسه های کوچکش  و  او 
در  که  او  می سوزاند.  را  استخوان هایش  زمستان 
میان مرگ و زنده گی قرار دارد و اشک از چشمانش 
جاری می شود، از شهروندان و نهادهای مددرسان 
کنند  رسیده گی  آنان  وضعیت  به  که  می خواهد 
آنان در زمستان پیش رو  تلف شدن کودکان  از  تا 

جلوگیری شود. 
ما  به  مسلمان ها  »شما  می کند:  عالوه  پیرزن  این 
کمک کنید، از شما امید کمک داریم. خداوند جان 
شوم.  بیچاره گی خالص  این  از  که  نگرفت  را  من 
اگر  و  را  کدام مان که داشتیم، گرم می کنیم خود 
نداشتیم، لباس های نابه کار مان را آتش می کنیم، سر 

کودکان مان را در بغل مان می گیریم که گرم شوند.« 
طالبان  که  می گویند  محلی  منابع  هم،  سویی  از 
مانع توزیع کمک های بشردوستانه به ۳۷۰ خانواده 
شده اند. این خانواده ها از سوی طالبان کوچ اجباری 
همه  محلی  طالبان  منابع،  گفته  به  شده اند.  داده 
کمک های نهاد های مددرسان ملی و بین المللی را 
که شامل البسه، مواد خوراکی و پول نقد می شود، 

به کوچی ها توزیع کرده اند.
می گوید:  نامش  نشدن  فاش  شرط  به  منبع  این 
دبلیو  شیلتر،  اکتید،  دفاتر  این  بگویم  »خواستم 
پاکستان  از  برای آن چهل و چهار خانه که  اف.پی، 
آمده بودند، کمک چهار ماهه کرده اند، اما چرا برای 
این ۳۰۰ خانواده که بی جا شده، کمک نمی کنند. 
کمپل هم چهار خرد و چهار کالن،  آرد، روغن، دال، 
بسکویت و سه رقم کمک کرد. اکتید پول نقد داد، 

۳۴ هزاری برای هر خانواده.« 
بشردوستانه  کمک های  نشدن  توزیع  از  شکایت ها 
والیت های  در  طالبان  سوی  از  آن  حیف ومیل  و 
بغالن، پنجشیر و دایکندی نیز از سوی خانواده هایی 
پس  دارد.  وجود  شده اند،  داده  اجباری  کوچ  که 
از  تخار  کشور،  در  طالبان  رژیم  روی کار آمدن  از 
والیت هایی است که بیشترین آمار کوچ های اجباری 
را ثبت کرده است. بیشتر خانواده هایی که از سوی 
و  تاجیک تبار  داده می شوند،  اجباری  طالبان کوچ 

اوزبیک تبار ند. 

دیده می شود که نهادهای ملی و بین المللی نیز از 
کنار این کودکان خیمه نشین چشم بسته می گذرند 

و دست این نیازمندان را تاکنون نگرفته اند. 
و  دارد  سال سن  که ۷۰  مستعار(  )نام  شاه محمد 
به روزنامه ۸صبح  از دست داده است،  را  خانه اش 
می گوید که تاکنون هیچ نهاد ملی یا بین المللی به 
کمک او و خانواده اش نشتافته است. او از نهادهای 
مددرسان می خواهد تا دست نیازمندان را در این 
ماه  »چند  می افزاید:  پیرمرد  این  بگیرند.  والیت 
می شود که در این دشت و میدان نشسته ایم. نی نان 
است و نی آب. کودکان ما با گرسنه گی افتیده اند، 
خود ما هم از پای مانده ایم. از حویلی ها بیرون مان 
ما  کمک  به  کسی  هیچ  خنکی  این  در  کشیدند، 

نیامده است. به جز خدا کسی را نداریم.«
هم اکنون صدها خانواده که خانه های رهایشی خود 
در روستای مهاجر قشالق ولسوالی خواجه بهاوالدین 
پاکستانی  و  پشتون تبار  ناقلین  به  را  تخار  والیت 

قربانیان کوچ اجباری در خواجه بهاوالدین گرسنه می خوابند

فراه  فعاالن مدنی در  از  به همراه دارد. شماری  را 
بحران خشک سالی را نگران کننده توصیف می کنند 
و می گویند در صورتی که توجهی در این خصوص 
نشود، فراه در سال های نه چندان دور به یک بیابان 

خالی و بدون سکنه بدل خواهد شد.
ذبیح اهلل، فعال مدنی در فراه، می گوید: »مردم نگران 
دوام وضعیت اند. اگر همین گونه دوام بیاورد، فراه به 
می شود.  تبدیل  سنکه  بدون  و  بیابان خشک  یک 
مصرف  به  والیت  این  در  منظم  به گونه  آب  چون 
نرسیده و هیچ معیاری هم برای مصرف کننده گان 
تعیین نشده بود، از همین سبب بحران خشک سالی 

دامن گیر مردم شده است.« 
از دید این فعال مدنی، یگانه راهی که می تواند فراه 
را از خشک سالی نجات دهد، تکمیل کردن کار بند 
او، در فصل  آب گردان »بخش آباد« است. به گفته 
مقدار  باران یک  و  برف  ریزش  نتیجه  در  زمستان 
آب به دریای فراه می ریزد و به سمت ایران می رود. 
بخش آباد  آب گردان  بند  که  در صورتی  او،  نظر  از 
تکمیل شود، همه باشنده گان فراه می توانند از آب 
مستفید شوند. هرچند مسووالن محلی طالبان نیز 
پایین رفتن سطح آب را تأیید می کنند، اما درباره 
نظر  ابراز  پروژه آب گردان بخش آباد  تکمیل کردن 

نمی کنند.

هم اکنون صدها خانواده که خانه های رهایشی خود در روستای مهاجر قشالق ولسوالی خواجه بهاوالدین والیت تخار را به ناقلین پشتون تبار و پاکستانی رها کرده اند، زیر چادرها و 
در خانه های ویرانه و چهاردیواری ها با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.

8صبح، تخار

زمستان سرد و وضعیت خیمه نشینان؛ 
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رهبری رژیم طالبان و حقانی، که 
توسط حامیان آن ها در پاکستان 
حمایت می شوند، در تمایل خود 

برای دیدار دیپلمات ها و فقط 
در کابل اظهار آماده گی کرده اند. 

تروریست ها و حامیان آن ها 
همچنین از هر گروه افغان در خارج 
از افغانستان که با دیپلمات ها برای 
گفت وگو در مورد آینده افغانستان 

و نیازهای افغان های گرفتار در 
رژیم تروریسم مالقات می کنند، 

انتقاد کرده اند.

۸صبح، کابل: نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با 
شماری از مقام های هندی در مورد منافع دو  کشور 

در افغانستان گفت وگو کرده  است.
با  دیدار  از  قوس،  روز سه شنبه، ۱۵  ویست  توماس 
و  هند  ملی  امنیت  مشاور  معاون  مایسری،  وکرام 
این  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   باغچی،  آرندام 

کشور در دهلی نو خبر داده است.
ویست گفته که در این دیدار در مورد منافع امریکا و 

هند در افغانستان بحث شده است.
صلح  برای  امریکا  خارجه  وزارت  ویژه  نماینده 
عبداهلل،  عبداهلل  با  هند  به  سفرش  در  افغانستان 
رییس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، نیز دیدار 

و گفت وگو کرده است.
در  سفارتش  که  است  کشورهایی  جمله  از  هند 
پی  در  و  کرده  باز  را  طالبان  کنترل  زیر  افغانستان 

ایجاد رابطه با این گروه است.

شهر  در  انفجار  قربانیان  آمار  طالبان  بلخ:  ۸صبح، 
مزار شریف، مرکز والیت بلخ، را اعالم کردند .

امنیه  قوماندانی  سخنگوی  وزیری،  آصف  محمد 
طالبان در بلخ، بامداد روز سه شنبه، ۱۵ قوس، گفته 
است که در انفجار بس حامل کارمندان مواد نفتی 
زخمی  دیگر  تن   ۶ و  کشته  تن  حیرتان ۷  شهرک 

شده اند.
بلخ،  در  امنیه طالبان  قوماندانی  به گفته سخنگوی 
حامل  موتر  در  جاسازی شده  ماین  از  ناشی  انفجار 

کارمندان مواد نفتی حیرتان بوده است.
بلخ  سینای  ابن  شفاخانه  در  منابع  دیگر،  سوی  از 
گفته اند که ۱۸ کشته و زخمی از رویداد بامداد امروز 

به این شفاخانه منتقل شده اند.
برخی منابع نیز از کشته و زخمی شدن ۳۵ تن در 

این انفجار سخن می زنند.
به  افغانستان  در شهرهای مختلف  انفجارها  افزایش 

نگرانی  شهروندان افزوده است.

مقام های امریکایی و 
هندی در مورد منافع 

مشترک شان در افغانستان 
گفت وگو کردند

انفجار در مزار شریف؛ 
طالبان شمار قربانیان را 
۷ کشته و ۶ زخمی اعالم 

کردند

هفته گذشته ما چهار نوع از رویکردهای دیپلماتیک 
متداول در قبال تالش های شکست خورده اولیه روند 
صلح افغانستان را مورد مداقه قرار دادیم. این هفته، 
قبال کشور  در  دیپلماتیک  تعامل  اخیر  رویکردهای 
و مردم افغانستان در داخل و خارج از این کشور را 
امید  این  افغان ها  میان  در  اکنون  می کنیم.  بررسی 
در  که  را  کسانی  صدای  دیپلمات ها  که  دارد  وجود 
جریان مذاکرات صلح قبلی به حاشیه رانده شده اند، 

می شنوند.
از زمان سقوط جمهوری اسالمی افغانستان در آگست 
بهترین  تا  ۲۰۲۱، دنیای دیپلماسی در تالش است 
رویکرد را در قبال رژیم تروریستی که در حال حاضر 
کشور را اشغال کرده است، تعیین کند. نگرانی عمده 
برای دیپلمات های غربی این بوده است که چگونه به 
بهترین نحو به مردم افغانستان کمک کنند تا از یک 
فروپاشی کامل اقتصادی و بحران انسانی نجات پیدا 
بر رژیم  را  اهرم فشار محدودی  کنند، در حالی که 

طالبان و ]شبکه[ حقانی حفظ کنند.
تا بدون  اکثر موارد تالش کرده است  رژیم ترور در 
تغییر هیچ یک از مواضع ایدیولوژیک تندروانه اش که 
شامل تبانی نزدیک با گروه های تروریستی بین المللی 
و منطقه ای است، به رسمیت شناخته شود. در همین 
پاکستان،  از  منطقه ای  دیپلمات های  از  برخی  حال، 
چین و کشورهای عربی ]حوزه[ خلیج  فارس کمتر 
نگران مشروعیتی اند که ممکن است به تروریست ها 
دیپلمات های  این  بدهند.  گفت وگوها  مورد  در 
منطقه ای همچنین رهبران طالبان و حقانی را برای 

کاهش نقض حقوق بشر تحت فشار نمی گذارند.

انتقاد از رویکردهای دیپلماتیک گذشته
رویکردهای  از  آن ها  متحدان  و  افغان ها  از  بسیاری 
زیرا  کرده اند؛  انتقاد  منطقه ای  و  غربی  دیپلماتیک 
مکان های  در  و  مکرر  مالقات های  با  فرستاده ها 
به  به رسمیت می شناسند که  را  عمومی رژیم ترور 
رهبران طالبان و حقانی این امکان را می دهد تا ابزار 
تبلیغاتی باشند. در همین حال، کشورهای منطقه که 
از  تروریستی خوشحال اند،  رژیم  یک  با  همکاری  از 
دیپلمات های غربی می خواهند که حتا بیشتر روبه رو 
با رژیم طالبان-حقانی تعامل کنند و در نهایت آن ها 

را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسند.

رویکرد جدید؟
دو ماه گذشته نشان داده است که دیپلمات ها ممکن 
است به صحبت های افغان ها و متحدان آن ها هنگام 
بدهند.  اهمیت  خود  دیپلماتیک  رویکردهای  تغییر 
نشست های بین دیپلمات های ایاالت متحده، اتحادیه 
اروپا، سازمان ملل و ناتو با افغان های به حاشیه رانده 
شده در داخل افغانستان، با مهاجران جدید افغان و 

با دیگر افغان های دیاسپورا، افزایش یافته است. این 
نشانه خوبی برای کسانی است که به دنبال به حاشیه 
راندن رژیم ترور و تقویت و متحد کردن افغان ها در 

خارج و داخل افغانستان اند.
اروپا برای  توماس نیکالسون، فرستاده ویژه اتحادیه 
افغانستان، این هفته در مورد شواهد روشنی مبنی بر 
نقض حقوق بشر توسط رژیم طالبان-حقانی بر اساس 
جنایات  اصطالح  به  برای  افغان ها  اخیر  شالق های 
صحبت کرد. او به رژیم تروریستی یادآوری کرد که 
کنوانسیون  »طبق  آن ها  مجازات  جدید  روش های 
و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق  و  ضدشکنجه« 
ادامه  در  او  است.  ممنوع   ICCPR1996 سیاسی 
اظهار داشت که »افغانستان کشوری ملحق شده به هر 
دو قانون بین المللی است« و »طالبان به عنوان رژیم 

دی فاکتو، موظف به تطبیق آن ها هستند.«
با  هرات  امنیتی  نشست  در  هفته  این  نیکالسون 
متحدان  و  افغانستان  دیاسپورای  اعضای  از  بسیاری 
این  کرد.  شرکت  تاجیکستان  دوشنبه  در  آن ها 
کنفرانس به میزبانی یکی از مهم ترین اتاق های فکر 
جامعه مدنی افغانستان، موسسه مطالعات استراتژیک 

افغانستان )AISS(، برگزار شد.
»اگر  که  داشت  اظهار  کنفرانس  آن  در  نیکالسون 
طالبان تغییر نکنند«، او می تواند ببیند که اتحادیه 
اروپا از دادگاه کیفری بین المللی برای اقدام علیه رژیم 
استفاده می کند و »اعمال تحریم های بیشتر علیه این 
گروه« می تواند به دستور کار اتحادیه اروپا اضافه شود. 
در  متحده  ایاالت  مأموریت  کاردار  دیکر،  کرن 
افغانستان، به تازه گی سفر خود به پاکستان را به پایان 
با  جلسات  از  »مجموعه ای  آن  در  که  است  رسانده 
افغان ها برای شنیدن ایده های آن ها در مورد آینده« 
»افغان ها  که  کرد  خاطرنشان  او  است.  کرده  برگزار 

مهارت ها و استعدادهای الزم را دارند تا برای آن چه 
می خواهند تالش کنند« و اگرچه گفت وگوها اغلب 
دشوار است، »اما ضروری است و من آماده انجام آن 

باشم.«
درست پس از آن مجموعه دیدارها با افغان هایی که 
گروگان رژیم طالبان و حقانی نیستند، دیکر همچنین 
در نشست امنیتی هرات یادآوری کرد تا با نماینده گان 
افغانستان، تاجیکستان، کشورهای منطقه و اتحادیه 

اروپا در مورد وضعیت افغانستان تبادل نظر کند.
او این هفته اظهار داشت که از موضع مشترک جهان 
که بر طالبان در مورد ایجاد یک دولت فراگیر فشار 
می آورد، استقبال می کند. این با اظهارات بسیاری از 
دارد. هر  امنیتی هرات مطابقت  افغان ها در نشست 
چه افغان ها بیشتر سازمان دهی شوند تا دیدگاه های 
خود را با دیپلمات های غربی مانند دیکر به اشتراک 
روایت های  با  مقابله  برای  بیشتری  چانس  بگذارند، 
رژیم کنونی در کابل دارند که به دنبال دیدگاه های 

متفاوت در دولت آینده نیستند.
اکتوبر  در  افغانستان  استراتژیک  مطالعات  موسسه 
گفت وگو  برای  فکری  فضای  ایجاد  هدف  با   ۲۰۱۲
را  مفیدی  فضای  سازمان ها  نوع  این  شد.  تأسیس 
برای دیپلمات ها فراهم می کنند تا با افغان هایی که به 
حمایت کامل از حقوق بشر برای همه افغان ها اعتقاد 

دارند، تعامل کنند.

حقوق بشر و آزادی های ]مدنی[ افغانستان
یکی از دالیلی که دیپلمات ها اکنون با افراد غیرطالبان 
گروه های جامعه  می کنند، ظهور  بیشتری گفت وگو 
نماینده گانی  بلند و متحد است که  با صدای  مدنی 
مینا  که  همان طور  دارند.  افغانستان  دیاسپورای  در 
شریف در این هفته اشاره کرد، »دیاسپورا« بار منفی 
آن را ندارد. آن دسته از افغان هایی که خارج از کشور 
برای  بهتر  شرایط  و  بشر  حقوق  از  بیشتر  هستند، 
طالبان ـ حقانی  تروریست های  توسط  که  افغان هایی 
دیاسپورای  می کنند.  دفاع  شده اند،  گرفته  گروگان 
مسکن  مسایل  و  غذا  بحران  کاهش  بر  افغانستان 
دست  از  طبیعی  بالیای  دلیل  به  مردم  که  شغل   و 
داده اند، یا با اخراج و تخلیه خانه ها به دلیل خشونت 
و بدرفتاری طالبان و حقانی با آن ها مواجه اند، بیشتر 
جای گزین های  دنبال  به  دیپلمات ها  است.  متمرکز 
بیشتری برای گفت وگو با افغان ها در مورد آینده شان 
بوده اند. این یک روند مثبت است که ببینیم افغان ها 
با  بتوانند  که  می کنند  سازمان دهی  را  گروه هایی 

دیپلمات ها صحبت کنند.
حامیان  توسط  که  حقانی،  و  طالبان  رژیم  رهبری 
آن ها در پاکستان حمایت می شوند، در تمایل خود 
برای دیدار دیپلمات ها و فقط در کابل اظهار آماده گی 
کرده اند. تروریست ها و حامیان آن ها همچنین از هر 
گروه افغان در خارج از افغانستان که با دیپلمات ها 
نیازهای  افغانستان و  برای گفت وگو در مورد آینده 
افغان های گرفتار در رژیم تروریسم مالقات می کنند، 
انتقاد کرده اند. براساس مطالعه ۲۰ ساله من درباره 
رهبران طالبان و حقانی، آن ها همیشه از کاری که 
دیپلمات ها و دیگر افغان ها انجام می دهند، عصبانی 
می دهد  نشان  که  دارید  شواهدی  شما  می شوند؛ 
افغانستان  بشر  حقوق  پیشرفت  به  شما  اقدامات 
می کند.  کمک  تروریست ها  مواضع  تضعیف  و 
و متحدان شان  افغان ها  با  به دیدار  باید  دیپلمات ها 
زدن  دور  برای  خالقانه تری  راه های  تا  دهند  ادامه 
افغان ها برای یافتن آینده ای  رژیم ترور و کمک به 

بهتر بیابند.

دیپلمات ها رویکردشان نسبت به افغانستان 
را تعدیل می کنند
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گلوله باری سربازان ایرانی بر موتر حامل پناه جویان افغان؛ ۱۷ تن کشته و زخمی شدند
۸صبح، نیمروز: منابع گزارش می دهند که دراثر گلوله باری سربازان ایرانی بر موتر حامل پناه جویان افغان در شهر سیستان و 
بلوچستان، ۱۷ تن از شهروندان افغانستان کشته و زخمی شده اند. منابع روز سه شنبه، ۱۵ قوس، در صحبت با روزنامه ۸صبح 

می گویند که یک موتر حامل پناه جویان افغان پس از آن که به گونه قاچاقی وارد خاک ایران شده، در منطقه خاش و سراوان 
شهر سیستان و بلوچستان هدف گلوله باری سربازانی ایرانی قرار گرفته و واژگون شده است. منابع می افزایند که نیروهای 

نظامی موسوم به مرصاد بر موتر حامل پناه جویان افغان تیر اندازی کرده اند.
این در حالی است که در هفته پیش نیز در پی تیر اندازی مرزبانان ایرانی در اسالم قلعه، یک شهروند افغانستان کشته شد.

جام جهانی؛ 
پرتگال به یک چهارم نهایی 

صعود کرد

مراکش تیم فوتبال اسپانیا را 
از جام جهانی حذف کرد

تیم فوتبال پرتگال در آخرین بازی مرحله یک هشتم نهایی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، تیم فوتبال سویس را شکست داد 

و به مرحله یک چهارم صعود کرد.
ورزشگاه  در  دسامبر،  که سه شنبه شب، ۶  دیدار  این  در 

لیوسل برگزار شد ، پرتگال با نتیجه ۶ بر ۱ پیروز شد.
نیمه نخست این دیدار، گونسالو راموس، بازیکنی که به 
 جای رونالدو در ترکیب اصلی جا داده شده بود، در دقیقه 

۱۷ گول اول را وارد دروازه صلیب های سرخ کرد.
در ادامه این نیمه، پپه با ضربه سر برای بار دوم دروازه 
بر  نیمه نخست ۲  بازی در  نتیجه  تا  باز کرد  را  سویس 

صفر شود.
در نیمه دوم بازی، گونسالو راموس برای سومین بار دروازه 
سویس را باز کرد تا به فرناندو سانتوس، مربی تیم فوتبال 
کریستیانو  با  او  جاگزینی  که  بدهد  اطمینان  پرتگال، 

رونالدو تصمیم اشتباهی نبوده است.
در ادامه این بازی، رافایل گوئریرو برای چهارمین بار دروازه 
صلیب های سرخ را باز کرد، اما سه دقیقه پس از این گول، 
مانویل آکانجی یکی از گول  های خورده را جبران کرد تا 

نتیجه بازی ۴ بر ۱ شود.
این آخر بازی نبود و گونسالو راموس در دقیقه ۶۷ بازی، 
پنجمین و در نهایت رافایل لئو ششمین گول پرتگال را به 

ثمر رساند و بازی با نتیجه ۶ بر ۱ پایان یافت.
با این پیروزی، تیم ملی فوتبال پرتگال در یک چهارم نهایی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، در برابر مراکش بازی خواهد کرد.
قرار است بازی های جام جهانی دو شب تعطیل باشد و 
جمعه شب، 9 دسامبر، در اولین بازی از مرحله یک چهارم 
نهایی، تیم ملی فوتبال کرواسیا با تیم ملی فوتبال برازیل 

بر سر صعود به نیمه نهایی رقابت کند.

در آخرین شب از دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر، تیم فوتبال اسپانیا در ضربات پنالتی 
در برابر مراکش شکست خورد و از جام جهانی حذف شد.
ورزشگاه  در  دسامبر،  که سه شنبه شب، ۶  دیدار  این  در 
ضربات  در  مراکش  بود،  شده  برگزار  ایجوکیشن سیتی 

پنالتی با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.
تالش بازیکنان دو تیم در هر دو نیمه این دیدار برای به 
ثمر رساندن گول بی نتیجه بود و بازی به وقت  اضافه رفت.

۳۰ دقیقه وقت اضافه نیز برای دو تیم ثمربخش نبود و  
بازی به ضربات پنالتی کشانده شد.

در ضربات پنالتی تیم فوتبال مراکش ۳ بر صفر پیروز شد 
و به یک چهارم نهایی صعود کرد.

این دومین بازی در مرحله یک هشتم نهایی بود که در 
به یک چهارم  تیم صعودکننده  پنالتی سرنوشت  ضربات 

مشخص شد.
شب گذشته تیم ملی فوتبال کرواسیا در ضربات پنالتی با 
نتیجه ۳ بر ۱ تیم ملی فوتبال جاپان را شکست داد و به 

مرحله یک چهارم صعود کرد.

این  نظامی  اعالم کرده که ۶۰  دفاع روسیه  وزارت 
معرض  در  و  اوکراین  دولت  حبس  در  که  کشور 

»مرگ« قرار داشتند، رها شده اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این نیروهای 
روسی روز سه شنبه، ۶ دسامبر، در نتیجه مذاکرات از 

اوکراین به روسیه بازگردانده شده اند.
حمله  از  پس  روسی،  رسانه های  گزارش  برمبنای 
دور  تاکنون چندین   اوکراین،  به  این کشور  نظامی 
اوکراین نیروهای اسیر روسی را آزاد کرده  و همچنان 

دو طرف صدها اسیر را تبادله کرده اند.
روسیه در ۲۴ فبروری امسال بر اوکراین حمله کرد 
و بر اساس گزارش ها دو طرف در این جنگ که هنوز 
به شدت ادامه دارد، هزاران سرباز را از دست داده اند.

رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل  گزارش ها،  براساس 
ایران، خواستار »بازسازی انقالبی نظام فرهنگی« در 

این کشور شده است.
رویترز گزارش داده است که آیت اهلل خامنه ای روز 
فرهنگی  شورای  با  دیدار  در  دسامبر،   ۶ سه شنبه، 
را  کشور  فرهنگی  ساختار  »باید  است:  گفته  ایران 
متحول کرد... شورای عالی باید نقاط ضعف فرهنگ 

را در عرصه های مختلف کشور رعایت کند.«
 ۱۶ تاریخ  به  امینی  مهسا  شدن  کشته  از  پس 
اعتراضات  ماه می شود که  به سه  نزدیک  سپتامبر، 

گسترده ای را ایران شاهد است.
میالدی،   ۱9۷9 انقالب  از  پس  که  است  گفتنی 
اعتراضات اخیر یکی از چالش بر انگیزترین موارد برای 

جمهوری اسالمی ایران به شمار می آید.

پس از وقوع جنگ اوکراین و بحران در بازار انرژی، 
جاری  سال  در  سطح  پایین ترین  به  نفت  قیمت 
میالدی سقوط کرده و به زیر ۸۰ دالر در هر بشکه 

رسیده است.
براساس گزارش رویترز، بهای نفت روز سه شنبه، ۶ 
دسامبر، ۳.۳۳ دالر یا چهار درصد کاهش یافته و به 

۷9.۳۵ دالر در هر بشکه رسیده است.
بزرگ ترین  سه شنبه  روز  رکود  که  می شود  گفته 

با  برای دیدار  شی  جین پینگ، رییس جمهور چین، 
مقامات عربستان به ریاض، پایتخت این کشور، سفر 

خواهد کرد.
براساس گزارش رویترز، انتظار می رود که محمد بن 

در ادامه کارزار شانزده روزه مبارزه با خشونت علیه 
از  تازه ای  آمار  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  زنان، 

زن کشی در جهان ارایه کرده  است .
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، صبح 
روز سه شنبه، ۶ دسامبر، در توییتی نوشته است که 
در هر ساعت بیش از ۵ زن در سراسر جهان کشته 

می شوند.
بربنیاد معلومات گوترش، این تعداد از زنان توسط 
شریک زنده گی و یا یکی از اعضای خانواده های شان 

کشته می شوند.

به  سپتامبر  ماه  اواخر  از  نفت  قیمت  روزانه  کاهش 
این سو بوده است.

بازار نفت همچنان تا حد زیادی تهدیدات عرضه، از 
از  از تعیین سقف ۶۰ دالری  جمله تهدیدات ناشی 
سوی گروه ۷ برای صادرات نفت خام دریایی روسیه 

را نادیده گرفته است.
روسیه گفته است که به هر کشوری که سقف محدود 

شده قیمت نفت را امضا کند، نفت نخواهد فروخت.

سلمان، ولی عهد عربستان سعودی، روز چهارشنبه، ۷ 
دسامبر، از شی  جین پینگ در ریاض به گونه باشکوه 

استقبال کند.
با  دیدار  در  سعودی  عربستان  مقامات  هدف 
بیجینگ،  با  تجارت  افزایش  چین،  رییس جمهور 
بحث در مورد امنیت منطقه ای و گسترش روابط با 

ابرقدرت ها است.
در  سعودی  عربستان  حکومت  که  می شود  گفته 
با  مطابق  کشور  این  خارجی  سیاست  تغییر  پی 

واقعیت های جدید قدرت های جهانی است.
امریکا که برای دهه ها ضامن اصلی امنیت عربستان 
سعودی بوده، نگرانی اش را در مورد مشارکت فزاینده 
خلیج  در  حساس  زیرساختی  پروژه های  در  چین 

فارس ابراز کرده است.

به گفته گوترش، بررسی های تازه نشان می دهد که 
در  زن کشی  از  در جلوگیری  بسیار کمی  پیشرفت 

حریم خصوصی صورت گرفته است.
آنچه  پایان  خواستار  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر 
شده  خوانده،  زنان«  برابر  در  نفرت انگیز  »جنایت 

است.
کارزار جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در حالی 
راه اندازی شده است که زنان افغانستان در پی تسلط 
روبه رو  محدودیت ها  و  خشونت ها  انواع  با  طالبان 

شده اند.

اوکراین ۶۰ سرباز روسی 
را آزاد کرد

خامنه ای خواستار 
»بازسازی انقالبی نظام 

فرهنگی« ایران شد

قیمت جهانی نفت به پایین ترین سطح 
در سال جاری میالدی رسید

شی برای دیدار با مقامات عربستان به ریاض سفر می کند

گوترش: 
بیش از پنج زن در هر ساعت در جهان کشته می شوند


