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وزیر خارجه قطر:   
به  رغم اقدامات 

»ناامید کننده« به تعامل با 
طالبان ادامه خواهیم داد

 ۸صبح، کابل: وزیر امور خارج قطر گفته است 
طالبان،  »ناامیدکننده«  اقدامات  رغم  به  که 

کشورش به تعامل با این گروه ادامه خواهد داد.
امور  وزیر  آل ثانی،  بن عبدالرحمان  شیخ محمد 
خارجه قطر، روز سه شنبه، ۲۷ جدی، در حاشیه 
است  گفته  »داووس سویس«  اقتصادی  نشست 
ناامیدکننده«  »بسیار  طالبان  اخیر  اقدامات  که 
برای  پیش رو  راه  تنها  به عنوان  دوحه  اما  است، 
دست یابی به تغییر در افغانستان، به تعامل با این 

گروه ادامه خواهد داد.
با  تعامل  هرچند  که  است  کرده  خاطرنشان  او 
طالبان »کار آسانی نخواهد بود«، اما مهم است 

که به تالش ادامه داده شود.
در  کشورش  که  است  افزوده  قطر  خارجه  وزیر 
برای  اسالمی  کشورهای  سایر  با  رای زنی  حال 

گفت وگو با مقام های طالبان در قندهار است.
بر  مبنی  طالبان  اخیر  تصمیم  که  است  گفتنی 
تعلیق آموزش و کار دختران و زنان، واکنش های 

زیاد داخلی و خارجی را به همراه داشته است.

۸صبح، کابل: سازمان ملل متحد می گوید که 
یک هیات بلندپایه به نماینده گی از دبیر کل 

این سازمان به افغانستان سفر کرده است.
در  جدی،   ۲۷ سه شنبه،  روز  سازمان  این 
خبرنامه ای تاکید کرده که »یک راه حل فوری 

برای بحران افغانستان نیاز است.«
معاون  محمدی،  آمنه  خبرنامه،  این  بر اساس 
دست یار  خیاری،  خالد  ملل،  سازمان  دبیرکل 
دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و اعمار 
زنان  دفتر  اجرایی  مدیر  بحوث،  و سیما  صلح 
سازمان ملل، در ترکیب این هیات حضور دارند.

که  است  آمده  ملل  سازمان  خبرنامه  در 
همسایه،  کشور  چند  به  تاکنون  هیات  این 
از  برخی  و  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 
سفر  افغانستان  به  پیوند  در  دیگر  کشورهای 

کرده است.
زنان  از  شماری  با  پیشتر  هیات  این  اعضای 

استخبارات  عمومی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
طالبان با فرستادن مکتوبی به مقام ها و افراد 
این گروه در همه والیت ها، حوزه های امنیتی 
و ولسوالی ها، دستور داده است که ۱۳ تن از 

نظامیان حکومت پیشین را بازداشت کنند.
در این مکتوبی که روز سه شنبه، ۲۷ جدی، 
در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود، 
پیشین مشخص  نظامیان  از  نام های شماری 

شده است.
نام های مل پاسوال زلمی منگل رییس پیشین 
دولت زی  انصاف اهلل  دگروال  پلچرخی،  زندان 
فرمانده پیشین لوای کماندو، دگروال ذکراهلل 
لومری   ،۰۱ قطعه  پیشین  فرمانده  میاخیل 
بریدمن محمد انعام فرمانده پیشین انجنیری 

نماینده گان  اسالم آباد،  و  انقره  در  افغانستان 
کنفرانس  سازمان  رهبری  دوحه،  در  طالبان 
اسالمی و نماینده گان بانک توسعه اسالمی نیز 

دیدار و گفت وگو کرده اند.
سفارت آلمان برای افغانستان نیز در توییتی از 
سفر این هیات استقبال کرده و آن را فرصتی 

آمر  ممتاز  ممتاز الدین  سمونمل  کماندو، 
عزیز اهلل  سارمن  کابل،  چهارم  حوزه  پیشین 
پولیس،  خاص  قطعه  ارکان  پیشین  رییس 
حوزه  پیشین  آمر  نبرد  وحیداهلل  سمونیار 
دوم کابل، سمونوال مسعود میاخیل فرمانده 

عزیزاهلل  سارمن  پولیس،   ۳۳۳ قطعه  پیشین 
آمر پیشین کندک دورازه دفتر، مجتبا ملک یار 
مدیر پیشین استخدام وزارت داخله، احمد آغا 
ملک یار کارمند پیشین جنایی والیت پروان، 
آمر پیشین حوزه سوم کابل  سمونمل زلگی 
و حیات اهلل خنجر معاون اداری پیشین حوزه 

نهم شهر کابل در این مکتوب دیده می شود.
طالبان تا هنوز صحت این مکتوب را تایید و 

یا رد نکرده اند.
این در حالی است که روز گذشته نیز منابع 
به روزنامه ۸صبح گفته بودند که استخبارات 
از  و شماری  کابل  در  از وکالی  گذر  طالبان 
نظامیان  فهرست  پایتخت  شمال  والیت های 

ویژه پیشین را خواسته اند.

برای گفت وگو و توافق بر سر سیاست هایی که 
به نفع مردم افغانستان باشد، خوانده است.

هیچ  که  است  کرده  تاکید  آلمان  سفارت 
از  از جمعیتش  با »محرومیت نیمی  کشوری 
کرده  پیش رفت  اقتصاد،  و  عمومی  زنده گی 

نمی تواند.«

سازمان ملل متحد از ورود یک هیات بلندپایه به کابل خبر داد

استخبارات طالبان دستور بازداشت ۱۳ نظامی پیشین را صادر کرد

پاکستان و استراتژی 
تـروریسـم 
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فقر و گرسنه گی معضل کشنده ای است که دامن گیر شهروندان افغانستان 
شده است. صندوق حمایت از کودکان در تازه ترین گزارش خود افغانستان را 
در بین هشت کشوری قرار داده که بیشترین میزان افراد گرسنه را در خود 

جای داده اند. این گزارش نشان می دهد که میزان گرسنه گی در افغانستان در 
سه سال پسین سیر صعودی پیموده است. طبق این گزارش، در سال ۲۰۱9 
میالدی حدود ۲.5 میلیون تن در افغانستان با گرسنه گی حاد مواجه بودند. 

این آمار اما در سال روان میالدی به 6.6 میلیون تن افزایش یافته است.

طالبان و گروه های شبه نظامی وابسته به آن در حال آزمایش 
این دید استراتژیک برای جامعه پاکستان اند. این در حالی 

است که ارتباط طالبان با مدرسه ها در این کشور زمانی 
سرمایه سیاسی برای دولت بوده است.

ماجرای کشته شدن علی احمد 
چیست؟ 3

کودکانی که با قحطی 
مبارزه می کنند

فقر و گرسنه گی؛

امنیت زیست محیطی در 
افغانستان 

روایت طالبان از اسالم

سرما جان 62 تن و 25 هزار 
سر بریده باغبان و غارت گوسفندان؛مواشی را گرفته است

زمستان سرد و فقر خون آشام؛



 

اگرچه طالبان تنها نظام ایدیولوژیک در جهان نیستند، 
ایدیولوژیک  نظام های  هستند.  آن ها  بدوی ترین  اما 
بلکه  دهند،  انطباق  واقعیت ها  با  را  خود  نمی خواهند 
می کوشند واقعیت ها را با خیاالت خود منطبق کنند. آنان 
است  حاکمان  دل خواه  چنان که  شهروندان  می خواهند 
بیندیشند و همان گونه که آنان می پسندند، رفتار کنند. 
این نظام ها همه توان خود را صرف جامعه ای مصنوعی 
برابر با هوس های حاکمان مستبد و خودکامه می کنند، 
بدون گذاشتن کوچک ترین وقعی به نیازهای شهروندان. 
به  دارند،  را  ایدیولوژیک  نظام  های  عیوب  همه  طالبان 
اضافه بدویتی که می خواهند همه جامعه را در قالب آن 

بریزند.
نظام هایی که در دام ایدیولوژی گرفتار نیامده اند، فلسفه 
وجودی دولت را ارایه خدمات به شهروندان می دانند و 
یقین دارند که هرچه در خدمت به مردم و بهبود بخشیدن 
به زندگی شان موفق تر باشند، به همان پیمانه بخت تداوم 
حاکمیت شان بیشتر است. ارایه خدمات لزوماً ربطی به 
توانایی بسیار باالی اقتصادی یا نظامی ندارد؛ زیرا نمونه 
موفق نظام های رفاهی در دنیا نه دارنده گان بمب اتم مانند 
پاکستان و کوریای شمالی اند و نه دارنده گان ذخایر عظیم 
اتم  نه  که  اسکاندیناوی اند  کشورهای  بلکه  گاز،  و  نفت 
دارند و نه نفت. چرا این کشورها بهترین نظام های رفاهی 
گرفتار  ایدیولوژیک  اوهام  دام  در  این که  برای  دارند؟  را 
باشند.  عاجز  زنده گی  واقعیت های  دیدن  از  تا  نشده اند 
اولویت این نظام ها محو فقر و بی سوادی، فراهم آوردن کار 
و سرپناه، ارایه خدمات صحی و بهداشتی، بهبود سیستم 
برای درک  است.  این ها  مانند  و خدماتی  نقل،  و  حمل 
چنین واقعیت هایی نه نیاز به هیچ تیوری پردازی فلسفی 
است و نه به ارایه شواهدی از متون دینی و مذهبی. الزم 
نیست برای این که شهروندان باسواد باشند آیه و حدیث 
بخوانید و برای این که نان داشته باشند به مثال هایی از 
عصر سلف و ایمه متوسل شد و برای این که گرما و سرما 
قبل  سال  هزار  مجتهدان  فتاوای  میان  در  نیازاردشان، 

بگردید. کافی است که عقل داشته باشید!
واقعیت ها  دیدن  از  مذهبی  ایدیولوژیک  نظام های 
ارزش های دینی  را  اوهام و خیاالت شان  زیرا  عاجزترند؛ 
می پندارند. این نظام ها به جای محو گرسنه گی، کاهش 
و  بیماری ها  با  مبارزه  سواد،  همه گانی ساختن  بیکاری، 
دیگر ضرورت های زنده گی، به این می اندیشند که مردم 
چگونه لباس بپوشند، از چه ساز و آوازی خودداری کنند، 
رابطه مرد و زن در اجتماع چگونه محدود شود، مراسم 
مذهبی با چه ادا و اطواری به نمایش درآید، و آن چه از 
محو  جامعه  از  چگونه  می رود  شمار  به  گناه  آن ها  نظر 

گردد.
از  تصویری خیالی  در ذهن خود  ایدیولوژیک  نظام های 
از جهان همساز  آنان  با درک  که  دارند،  ایده آل  جامعه 
به دست  اّره  و  تیشه  آن  مصنوعی  تحقق  برای  و  است 
می گیرند تا سر و ته واقعیت را چنان بزنند که با اندازه و 
قواره مورد نظر آنان برابر شود. در این نظام ها، پولی که 
از منابع عمومی جمع آوری می شود تا مایه بهبود زنده گی 
مردم باشد، به محستبان و شالق بدستان داده می شود تا 
میرغضب های بیشتری را به جان مردم انداخته و زنده گی 
را به کام آنان بیش تر زهر کنند؛ چنان که بخشی دیگر 
خبرچینی  که  می شود  داده  جاسوسانی  به  پول  این  از 
شهروندان را به دستگاه های اسختباراتی بکنند. نظام های 
ایدیولوژیک در نهایت فرو می پاشند؛ زیرا پایه کار خود را 
بر اوهام نهاده اند نه بر واقعیت ها، اما تا زمان فروپاشی شان 
تار  و  تیره  نسل  گاه چندین  و  نسل  بر یک  را  زنده گی 
به  ایدیولوژیک  نظام های  پوپر،  کارل  گفته  به  می کنند. 
مردم وعده بهشت می دهند، اما محصول کارشان جهنم 
ایدیولوژیک  جهنم  این  قعر  در  اکنون  افغانستان  است. 

دست و پا می زند.

مهندسی جامعه در 
نظام های ایدیولوژیک
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۸صبح، قندهار: منابع محلی در قندهار از مجازات 
علنی 9 متهم از سوی طالبان در محضر عام خبر 

می دهند.
در  افراد  این  علنی  مجازات  که  می گویند  گواهان 
جدی،   ۲۷ سه شنبه،  روز  قندهار  والیت  ورزشگاه 

برگزار شد.
طالبان  علنی  مجازات  این  در  گواهان،  گفته  به 
دستان چهار فردی را که به اتهام دزدی بازداشت 

شده بودند، در برابر چشمان مردم قطع کردند.
پنج متهم دیگر که به اتهام رابطه پیش از ازدواج 
زده   دره  بودند،  شده  بازداشت  جنایی  جرم های  و 

شدند.
مورد  یک  علنی  مجازات  در  این  از  پیش  طالبان 
حکم قصاص را در والیت فراه بر یک مرد متهم به 

پنجشیر  در  محلی  منابع  پنجشیر:  ۸صبح، 
می  گویند که یک مرد میان سال پس از شکنجه 

طالبان در شفاخانه جان باخته است.
با  صحبت  در  جدی،   ۲۷ سه شنبه،  روز  منابع 
روزنامه ۸صبح می گویند که این مرد خال محمد 
نام  داشت و حدود ۱5 روز پیش از سوی طالبان 

در ساحه عمرز پنجشیر بازداشت شده بود.
از  پس  را  خال محمد  طالبان  منابع،  گفته  به 
پنجشیر  ایمرجنسی  شفاخانه  به  زیاد  شکنجه 
وخیم   دلیل  به  مرد  این  اما  بودند؛  داده  انتقال 
بودن وضعیت  صحی اش روز دوشنبه، ۲6 جدی، 

جان باخت.
طالبان خال محمد را به اتهام همکاری با جبهه 
مقاومت  ملی بازداشت و شکنجه کردند؛ اما منابع 

سمنگان  در  محلی  منابع  سمنگان:  ۸صبح، 
و  دست فروشان  از  طالبان  که  می گویند 
کسبه کاران روی جاده در این والیت باج گیری 

می کنند.
شماری از دست فروشان شهر ایبک، مرکز والیت 
روزنامه  به  سه شنبه، ۲۷ جدی،  روز  سمنگان، 
۸صبح می گویند که شهرداری غرفه های فلزی 
را به هدف تنظیم امور شهری برای آنان ایجاد 

کرده است.
که  آن  با  ایبک،  شهر  دست فروشان  گفته  به 
افغانی  هزار  فلزی ۱۰  غرفه  هر  ساخت  هزینه 
است، اما طالبان هر غرفه را مبلغ ۲5  هزار افغانی 

جبراً به آنان می فروشند.
این  اگر  که  می گویند  سمنگان  دست فروشان 
مبلغ را پرداخت نکنند، مورد لت وکوب طالبان 
قرار گرفته و از ادامه کار در سطح شهر محروم 

می شوند.
مرکز سمنگان  در  و دست فروشان  کسبه کاران 
می گویند که در حال حاضر به خاطر وضعیت بد 
اقتصادی توان پرداخت ۲5 هزار افغانی را ندارند.

شهرداری طالبان در سمنگان هرچند در پیوند 
به قیمت گزاف غرفه های فلزی چیزی نگفته اما 
تأکید کرده که این غرفه ها به منظور بهبود نظم 

شهری ساخته شده است.
مرکز  در  طالبان  شهرداری  که   است  گفتنی  
این   به   که  ساخته  فلزی  غرفه   ۲۰۰ سمنگان 
ترتیب، قرار است طالبان ۳ میلیون افغانی بیشتر 

از قیمت اصلی غرفه ها از دست فروشان بگیرند.

کاپیسا  در  محلی  منابع  کاپیسا:  ۸صبح، 
مراسم  یک  بر  طالبان  که  می گویند 
داماد و سه عضو  و  برده  شیرینی خوری هجوم 

خانواده او را بازداشت کردند.
این رویداد روز دوشنبه، ۲6 جدی، در روستای 
اول  حصه   ولسوالی  مربوطات  از  لطیف خیل، 

کوهستان والیت کاپیسا رخ  داده است.
این محفل  بر  با هجوم  به گفته منابع، طالبان 
را  عروس  پدر  و  او  پدر  و  بزرگ  برادر  داماد، 

بازداشت کرده اند.
داماد  برادر  طالبان  که  می کنند  تصریح  منابع 
مرکز  به   نیز  را  غذا  دیگ  و  کرده  لت وکوب  را 

ولسوالی انتقال داده اند.
به گفته منابع، طالبان خانواده های داماد و عروس 

را ۳۰۰ هزار افغانی جریمه نقدی کرده اند.
مسووالن محلی طالبان در کاپیسا دو هفته قبل 
به  مردم  برای  را  فیصله نامه ای  جمعه  نماز  در 
دختران  مهریه  آن  بربنیاد  که  گرفتند  خوانش 
والیت ۱5۰  این  اول  حصه  ولسوالی  در  جوان 
هزار افغانی و از زنان بیوه ۸۰ هزار افغانی تعیین 

شده است.
طالبان  ولسوال  سعید،  عبدالمتین  مولوی 
نامزدی،  مراسم  کوهستان،  اول  حصه  در 
شیرینی خوری، عیدی، براتی، چاشتی، هفته گی، 
سالگرد تولد، شب حنا، آیینه مصاف، پایوازی، 
رفتن به آرایشگاه، کیک بریدن و رفتن به ماه 

عسل را ممنوع کرده  است.
دستور  این  از  فردی  هر  که  داده   هشدار  او 
سرپیچی کند، ۱5۰ هزار افغانی جریمه خواهد 
مراسم  محفل،  این  در  که  است  گفتنی   شد. 
به  را  خواهر  دو  که  برادر  دو  شیرینی خوری 
است.  بوده  جریان  در  می آوردند  در  خود  عقد 
طالبان به همین دلیل جریمه دو مراسم را بر 

این خانواده ها وضع کرده اند.

قتل اجرا کرده اند.
در  بدخشان  والیت  از  منابع  حال،  همین  در 
شمال شرق کشور می گویند که طالبان یک دختر 
و پسر جوان را در مرکز ولسوالی شهدای این والیت 
به اتهام داشتن رابطه پیش از ازدواج شالق زده اند.

به گفته منابع، طالبان هر یک از این دو جوان را 
روز سه شنبه، ۲۷ جدی، در محضر عام ۳۸ شالق 

زده اند.
مورد  یک  علنی  مجازات  در  این  از  پیش  طالبان 
حکم قصاص را در والیت فراه بر یک مرد متهم به 

قتل اجرا کرده اند.
در قندهار به عنوان مرکز حکمرانی طالبان و محل 
حضور رهبر این گروه، بار نخست است که دستان 

متهمان در محضر عام قطع می شود.

می گویند که او با هیچ گروهی ارتباط نداشت.
والیت  باشنده  ده ها  طالبان  نیز  این  از  پیش 
با جبهه مقاومت   اتهام همکاری  به  را  پنجشیر 

ملی شکنجه کرده و سپس به قتل رسانده اند.

۸صبح، غزنی: منابع محلی در والیت های غزنی، 
فاریاب، جوزجان و بادغیس می گویند که ۱۸ تن 
به شمول زنان و کودکان در پی سردی هوا در این 

والیت ها جان باخته اند.
منابع محلی روز سه شنبه، ۲۷ جدی، می گویند که 
در جریان سه روز گذشته 9 مرد بی سرپناه و معتاد 
به مواد مخدر در نتیجه سردی هوا در شهر غزنی 

جان باخته اند.
از جان باخته گان  منابع، جسدهای 5 تن  به گفته 
که هویت شان شناسایی نشده، از سوی شهرداری 
به  دیگر  تن   ۴ جسدهای  و  شده  دفن  غزنی 

خانواده های شان تسلیم داده شده است.
از ۱۰۰ هزار معتاد در غزنی  بربنیاد آمارها، بیش 
آنان  تن  هزار   ۲5 میان  این  از  که  دارند  وجود 

بی سرپناه هستند.

در همین حال، سیف الدین معتصم، رییس اطالعات 
و فرهنگ طالبان در جوزجان، می گوید که دو زن 
و یک کودک در پی سردی هوا و نداشتن امکانات 
آقچه  ولسوالی  کوهستانات  روستای  در  گرمایشی 

این والیت جان باخته اند.
از سوی دیگر، شمس اهلل محمدی، رییس اطالعات 
و فرهنگ طالبان در فاریاب، از جان باختن یک زن 
و یک کودک در پی شدت سرما در ولسوالی المار 
این والیت خبر داده است. منابع محلی در بادغیس 
نیز می گویند که سردی هوا روز دوشنبه ، ۲6 جدی، 
والیت  این  آبکمری  و  باالمرغاب  ولسوالی های  در 
جان یک مرد کهن سال و سه کودک را گرفته است.

گفتنی  است که در یک هفته اخیر ۲5 مرد معتاد به 
مواد مخدر در نتیجه سردی هوا در بغالن و هرات 

نیز جان داده اند.

طالبان در قندهار دستان چهار تن را در محضر 
عام قطع کردند

یک باشنده پنجشیر پس از شکنجه طالبان در شفاخانه 
جان باخت

سردی هوا در غزنی، فاریاب، جوزجان و بادغیس 
جان ۱۸ تن به شمول زنان و کودکان را گرفت

طالبان غرفه های ۱۰  هزار 
افغانیگی را به قیمت ۲۵ 
هزار به دست فروشان در 

سمنگان می فروشند

منع مراسم  شیرینی خوری 
در کاپیسا؛ طالبان یک 

خانواده را ۳۰۰ هزار افغانی 
جریمه نقدی کردند
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امین کاوه

جان باختن سه تن خبر داده اند. به گفته آنان، این 
سه تن در شهر گردیز، مرکز پکتیا، در نتیجه سردی 
هوا جان داده اند. یک زن و دو کودک شامل قربانیان 

این حادثه اند.

جان باختن معتادان
منابع محلی در غزنی روز سه شنبه، ۲۷ جدی، گفته اند 
و  بی سرپناه  مرد  نُه  گذشته  روز  سه  جریان  در  که 
معتاد به مواد مخدر در نتیجه سردی هوا در این شهر 
جان باخته اند. به گفته منابع، جسدهای پنج تن از 
جان باخته گان که هویت شان تاکنون شناسایی نشده، 
از سوی شهرداری غزنی دفن شده و جسدهای چهار 
تن دیگر آنان به خانواده های شان تسلیم داده شده اند.

در پی سرمای شدید در کشور بیشترین قربانی را افراد 
معتاد به مواد مخدر داده اند. این بی پناهانی که به جز 
زیر پل ها و خوابیدن در کنار خیابان ها پناهگاه دیگری 
ندارند، نخستین قربانیان سردی شمرده می شوند. در 
هفته  در جریان یک  به کشور  موج سرما  ورود  پی 
مختلف  والیت های  در  دیگر  معتاد  چندین  گذشته 
کشور جان باخته اند. منابع محلی در والیت بغالن به 
روزنامه ۸صبح می گویند که پنج تن از معتادان مواد 
مخدر در شهر پلخمری جان باخته اند که جسدهای 
سه تن آنان از سوی شهرداری این والیت به خاک 
در  محلی  منابع  گفته  به  همچنان  شده اند.  سپرده 
پی  در  معتاد   ۲۴ غزنی  و  بغالن  هرات،  والیت های 

سردی هوا جان باخته اند. 
براساس آمار ثبت شده در روزنامه ۸صبح، در نتیجه 
سردی هوا در چند روز اخیر ۱9 مرد معتاد به مواد 
مخدر در والیت هرات جان باخته اند. بربنیاد معلومات 
منابع محلی، این افراد در پارک های تفریحی به ویژه 
در ساحه کمرکالغ شهر هرات جان باخته اند. منابع 
روز یک شنبه، ۲5 جدی، به روز نامه ۸صبح از جان 
باختن یک چوپان در ولسوالی ناور والیت غزنی نیز 

خبر داد ند. 
این در حالی است که در نتیجه سردی بیش از حد 
هوا، بیماری های فصلی نیز افزایش یافته است. منابع 
صحی در کشور تایید می کنند که مراجعه کودکان 
بیمار در شفاخانه های اندراگاندی و صحت طفل در 
کابل و والیت ها به شکل بی پیشینه ای افزایش یافته 
است. به گفته داکتران، بیماران در نتیجه عدم تدابیر 
سایر  و  سینه وبغل  تنفسی،  مشکالت  به  زمستانی 
این  از  از سردی مبتال شده اند. پیش  ناشی  عوارض 
منابع صحی در قندهار به روزنامه ۸صبح گفته اند که 

به  مقایسه  در  افغانستان 
زمستان  گذشته  دهه  یک 
سردتری را تجربه می کند؛ 
که  طاقت فرسایی  سرمای 
حیوان  و  انسان  زنده گی  بر 
براساس  است.  افگنده  سایه 
جریان  در  رسمی  گزارش های 
یک هفته گذشته 6۲ تن به شمول زنان و کودکان 
در مناطق مختلف کشور به سبب سردی هوا جان 
باخته  و بیش از ۲5 هزار مواشی نیز تلف شده است. 
این تلفات انسانی و حیوانی در حالی تشدید شده که 
هیچ اقدام پیش گرانه ای از سوی مسووالن طالبان در 
والیت ها صورت نگرفته است. با این حال، شهروندان 
با ابراز نگرانی از شدت سرما می گویند که از چند روز 
به  این سو به دلیل نبود برق و شدت سردی هوا، به آب 
آشامیدنی و مصرفی دسترسی ندارند و با مشکالت 

شدیدی دچار ند. 
جوزجان  در  محلی  منابع  بی سابقه،  سرمای  پی  در 
به روزنامه ۸صبح گفته اند که دو زن و یک کودک 
در نتیجه سردی هوا و نداشتن امکانات گرمایشی در 
روستای کوهستانات ولسوالی آقچه این والیت جان 
 ۲6 دوشنبه،  روز  محلی  منابع  همچنان  باخته اند. 
جدی، در صحبت با روزنامه ۸صبح  از جان باختن 
یک  زن و یک کودک در ولسوالی المار والیت فاریاب 
خبر داده اند. افزون بر این یک مرد کهن سال و سه 
کودک در ولسوالی های باالمرغاب و آب کمری والیت 

بادغیس در پی  سرمای شدید جان باخته اند. 
در  پسرش  با  مرد  باختن یک  از جان  محلی  منابع 
به  داده اند.  خبر  بدخشان  والیت  شهدای  ولسوالی 
گفته منابع، این مرد نوراحمد نام داشته و در نتیجه 
بارش برف و سردی هوا در ساحه »کوتل غالم دره« 
ولسوالی شهدای این والیت جان باخته است. این در 
به دنبال سردی هوا و  این  از  حالی است که پیش 
نیمروز یک کودک ۱۲  در والیت  توفان های شدید 
به مواد  ساله و یک زن 5۰ ساله و پنج فرد معتاد 
مخدر جان باخته اند. به گفته منابع، این کودک برای 
زباله های  دنبال  به  خانه اش، شب هنگام  کردن  گرم 
شهر بر آمده بود که وضعیت توفانی و سرمای شدید 

جانش را گرفت .
منابع محلی در والیت سرپل به روزنامه ۸صبح تایید 
می کنند که در نتیجه سردی هوا هفت تن به شمول 
جان  والیت  این  مختلف  ولسوالی های  در  زن  یک 
از  پکتیا  والیت  در  محلی  منابع  همچنان  باخته اند. 

حدود بیش از یک هزار تن به شمول زنان و کودکان 
در پی بیماری های ناشی از سرمای شدید به شفاخانه 

مرکزی این والیت مراجعه کرده اند.

تلفات گوسفندان در پی  یخ بندان
بر  بی پیشینه در کشور، عالوه  با ورود موج سرمای 
تلفات انسانی، هزاران راس گوسفند نیز در شماری 
بر بیناد  شده  اند.  تلف  کشور  سردسیر  والیت های  از 
آمارهای نشر شده که از سوی مسووالن محلی طالبان 
در  گوسفند  راس  هزار  هفت  است،  شده  تأیید  نیز 
والیت های فاریاب، جوزجان و سرپل در نتیجه سردی 

هوا از بین رفته  اند. 
روزنامه  به  جدی،   ۲6 سه شنبه،  روز  محلی  منابع 
۸صبح گفته اند که سه هزار و ۴۰۷ رأس دام در نتیجه 
فیض آباد،  خم آب،  ولسوالی های  در  شدید  سرمای 
منگجیک،  مردیان،  درزاب،  قوش تپه،  خواجه دوکوه، 

آقچه، قرقین و خانقاه والیت جوزجان تلف شده اند. 
جهنم  به  نیز  جوزجان،  همجوار  والیت  فاریاب، 
گوسفندان و دام تبدیل شده است. منابع محلی در 
این والیت به روزنامه ۸صبح گفته اند که در نتیجه 
 ۲5۸ و  هزار  سه  حدود  هوا،  حد  از  بیش  سردی 
راس دام دیگر در پنج ولسوالی فاریاب تلف شده اند. 
منابع همچنان گفته اند که چهار چوپان با ۴5۰ راس 
گوسفند از چهار روز به این سو در کو ه های ولسوالی 
المار فاریاب الدرک شده اند و تاکنون از سرنوشت آنان 
تالش های  می شود  گفته  نیست.  دست  در  اطالعی 
و  این چوپانان  یافتن  برای  مسووالن محلی طالبان 

رمه ها تاکنون نتیجه نداده است.
سرپل نیز به قربانگاه  گروهی گوسفندان مبدل گشته 
ولسوالی  در  گوسفند  راس   ۷۴ و  هزار  شش  است. 
چهل گزی و ۱۱5 راس دیگر در ولسوالی کوهستانات 
با  مبارزه  رییس  شده اند.  تلف  هوا  سردی  پی  در 
حوادث طبیعی طالبان برای والیت سرپل گفته است 
که در کنار تلفات انسانی، دو هزار و ۱۱۷ رأس دام 
نیز در مرکز و ولسوالی های این والیت تلف شده اند. 

افغانستان  سردسیر  والیت های  جمله  از  دایکندی 
باعث  گذشته  هفته  یک  در  شدید  سرمای  است. 
این والیت  پنج هزار راس دام در  از  شده که بیش 
تلف شوند. براساس اظهارات رسمی مسووالن محلی 
طالبان در این والیت، چهار هزار و 6۰۰ راس گوسفند 
سرمای  نتیجه  در  گاو  راس   ۴6۰ از  بیش  و  بُز  و 
تلف شده اند. همچنان سردی  این والیت  شدید در 
چهار  به  نزدیک  جان  فراه  و  نیمروز  والیت های  در 

سرما جان 62 تن و 25 هزار مواشی 
را گـرفته است

زمستان سرد و فقر خون آشام؛

هزار دام دیگر را گرفته است. منابع روز دوشنبه، ۲6 
جدی، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفته اند که در پی 
سرمای شدید در والیت نیمروز، بیش از سه هزار دام 
شامل گاو، شتر، گوسفند و اسپ تلف شده اند. منابع 
ولسوالی  به  مربوط  تلفات  این  بیشتر  می افزایند که 
خاش رود این والیت است. با این حال منابع از ریاست 
زراعت طالبان در والیت نیمروز در صحبت با روزنامه 
راس  و 5۳۴  هزار  دو  را  مواشی  تلفات  آمار  ۸صبح 
از این  عنوان کرده اند. این در حالی است که پیش 
منابع محلی در بادغیس نیز تلف شدن بیش از چهار 
هزار راس دام در این والیت را تایید کرده بودند. به 
گفته منابع، در پی برف باری و سرمای شدید، بیش از 
چهار هزار راس مواشی در ولسوالی های جوند، تگاب 
از  یکی  تلف شده اند.  بادغیس  قادس والیت  و  عالم 
شماری  در  که  می گوید  جوند  ولسوالی  باشنده گان 
از مناطق و قریه های این ولسوالی از هر خانواده در 

حدود ۲۰ تا ۲5 راس گوسفند تلف شده  اند.
در کنار تلفات انسان و دام، سردی بیش از حد هوا 
بار  به  شهروندان  برای  نیز  دیگری  جدی  مشکالت 
آورده است. بیشتر شهروندان در بزرگ شهرها از یخ 
بستن نل های آب شکایت دارند و از عدم دسترسی 
به موقع به آب صحی و مصرفی نگران اند. این در حالی 
است که براساس یافته های روزنامه ۸صبح، قیمت هر 
هزار  به ۲۳  نیمروز  والیت  در  آشامیدنی  آب  بشکه 

تومان افزایش یافته است.
با ورود موج سرما به کشور، بیشتر شهروندان نگران 
می خواهند  امدادرسان  سازمان های  از  و  وضعیت اند 
که برای جلوگیری از تلفات انسانی و حیوانی مردم 
را کمک کنند. به گفته آنان، این نهادها می توانند با 
کمک ابزارهای سیار از تلفات مواشی آن ها جلوگیری 
کنند. در حال حاضر هزاران راس مواشی در کشور 
در حال تلف شدن قرار دارند و بیم آن می رود که 
باشنده گان  مواشی  تمام  سردی،  تداوم  و  تشدید  با 
کوهستانی و مناطق سردسیر که تدابیری برای شان 

سنجیده نشده است، از بین بروند. 
این همه در حالی است که افغانستان در یک سال و 
هفت ماه حاکمیت طالبان با بحران عمیق اقتصادی 
مواجه شده  است. افزایش میزان فقر سبب شده که 
بیشتر شهروندان آماده گی چندانی برای زمستان سرد 
نداشته باشند. بیشتر خانواده ها با اندک ترین امکانات 
دست داشته، به مقابله سرما رفته اند، بی خبر از این که 
گذشته  زمستان های  با  مقایسه  در  امسال  زمستان 

سردتر و غیرقابل تحمل خواهد بود.

با ورود موج سرمای بی پیشینه در کشور، عالوه بر تلفات انسانی، هزاران راس گوسفند نیز در شماری از والیت های سردسیر کشور تلف شده  اند. 
بر بیناد آمارهای نشر شده که از سوی مسووالن محلی طالبان نیز تأیید شده است، هفت هزار راس گوسفند در والیت های فاریاب، جوزجان و سرپل 

در نتیجه سردی هوا از بین رفته  اند.
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حمایت پاکستان از تروریسم تنها محدود به افغانستان نبود. ارتش و استخبارات این کشور در پهلوی این که مصروف حمایت بی پایان از 
طالبان و سایر گروه های تروریستی در افغانستان بودند، چنین نگاه بی ثبات کننده ای به هند نیز داشتند. از این رو چندین حمله تروریستی 
را توسط لشکر طیبه و جیش محمد در هند راه اندازی کردند. حمله بر پارلمان هند، چندین حمله در کشمیر، حمله به عبادتگاه هندو ها در 

گجرات، حمله بر قطار مسافربری در ممبئی و حمله بر هوتل تاج که منجر به کشته  شدن تعدادی از خارجی ها شد.

استراتژیک پاکستان را تضمین کند، به اولویت های 
دلیل،  همین  به  شد.  مبدل  پاکستان  استراتژیک 
اسالم آباد گروه طالبان را ایجاد کرد و اکثریت مطلق 
کشمیر  در  که  پاکستانی  و  خارجی  جنگ جویان 
این  فرستاد.  افغانستان  به  را  بودند  مصروف جنگ 
حرکت پاکستان تا اندازه ای فشار بر کشمیر را کاهش 
داد و از آن به بعد سطح خشونت ها در آن جا به خود 
سیر نزولی گرفت. بنابراین، ارتش هند دوباره موفق 
شد نظم را در دره کشمیر برقرار سازد. اما بر عکس 
در افغانستان خشونت ها رو به افزایش بود و ساالنه 
صد ها تن از مدارس پاکستانی برای جهاد به صفوف 
طالبان می پیوستند و به افغانستان می آمدند. با وجود 
آن که پاکستان توانست با استفاده از این ابزار طالبان 
را به قدرت برساند، اما نتوانست وضعیت  ایده آلی را 
که توقع داشت، برقرار سازد؛ چون طالبان به عنوان 
یک گروه افراطی و ستیزه جو به سازمان های دیگری 
چون القاعده اجازه داد تا از افغانستان به حیث پایگاه 

برای عملیات های خود استفاده کنند. 
القاعده با استفاده از فرصت چندین حمله تروریستی 
و  امریکایی  اهداف  بر  افریقایی  کشور های  در  را 
ایاالت  سرانجام  کرد.  راه اندازی  اروپایی  کشور های 
متحده پس از حمله ۱۱ سپتامبر تحت نام مبارزه با 
تروریسم در سال ۲۰۰۱ به افغانستان حمله نظامی 
کرد و رژیم نخست طالبان را ساقط ساخت. به این 
افغانستان  را که در  امتیاز نسبی  پاکستان  ترتیب، 
پالیسی حمایت  از دست داد.  بود،  آورده  به  دست 
و  شکست  اولین  پاکستان،  غیردولتی  گروه های  از 
عقب گشت خود را تجربه کرد. پاکستان تحت فشار 
ایاالت متحده و جامعه جهانی از حمایت تسلیحاتی 
طالبان دست کشید، اما به اعضای این گروه و هزاران 
ایاالت  حمالت  ترس  از  که  خارجی  ستیزه جوی 
متحده و متحدانش از افغانستان فرار کرده بودند، 
اجازه داد تا در مناطق قبایلی پاکستان پناه بگیرند. 
در حقیقت دست کشیدن از حمایت ستیزه جویان 
افراطی، سیاست دایمی پاکستان نبود؛ فقط تحت 
ایاالت  جانب  از  تالفی  ترس  و  خارجی  فشار های 
متحده بود که پاکستان به آن تن داد . با این حال 
خود  روابط  کشور  این  اطالعاتی  سرویس  خفا  در 
داشت .  نگه  مستحکم  را  افراطی  گروه های  این  با 
به طور مثال، زمانی که ایاالت متحده به افغانستان 
حمله کرد، پاکستان اکثریت نیرو های نظامی خود 
سازمان های  به  و  کرد  بیرون  را  قبایلی  مناطق  از 

که در آینده می تواند این سازمان ها و یا سازمان های 
انشعاب کنند و میل سالح خود را به  از آن  دیگر 
 سوی پاکستان نشانه بگیرند، توجه نکرد. نه تنها این 
هیچ  به  بلکه  نبود،  پاکستان  نگرانی  باعث  موضوع 
یکی از هشدار های منطقه ای و جهانی در مورد پیامد 
خطرناک این سیاست توجه نکرد و به حمایت خود 
از تروریسم ادامه داد. این سیاست های غلط پاکستان 
باعث شد که خطرناک ترین گروه های افراطی چون 
طالبان، شبکه حقانی، القاعده، لشکر طیبه و سایر 
گروه ها در منطقه متولد شوند و امنیت کل منطقه و 

جهان را به خطر بیندازند. 
امروز براساس اطالعات موجود تنها بیش از ۲۰ گروه 
تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. این گروه های 
اویغوری،  چون  مختلفی  ملیت های  از  افراطی 
چچنی،  هندی،  عرب،  اوزبیکستانی،  تاجیکستانی، 
سایر  و  کشمیری  پاکستانی،  افغان ،  داغستانی، 
ملیت ها تشکیل شده اند که هر کدام خواهان برقراری 
کشور های  در  اسالمی  حکومت  و  شریعت  نظام 
این  از  استفاده  با  پاکستان  متبوع خویش هستند. 
این که  جز  نداشته ،  بزرگی  دستاورد  کدام  گروه  ها، 
منطقه را هرچه بیشتر در کام هیوالی افراط گرای 
و هرج و مرج فرو برده است . حاال خود پاکستان نیز 
طالبان  تحریک  است.  مانده  گیر  منجالب  این  در 
افغانستان  از طالبان  پاکستان که خود را شاخه ای 
متولد  وضعیت  این  خاک دان  و  دود  از  می گوید، 
امنیت  برای  تهدید  بزرگ ترین  به  امروز  و  گردیده 
ملی پاکستان مبدل شده است. طالبان پاکستان که 
از اتحاد رهبران قبایلی در سال ۲۰۰۷ ایجاد و پس 
از عملیات ضرب عضب به افغانستان متواری شده 
بودند، در کنار طالبان با دولت افغانستان جنگیدند؛ 
اما پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه با 
اعتماد به نفس بیشتر خواهان ادامه جنگ با ارتش 
پاکستان و برقراری نظام طالبانی در پاکستان شده 
 ۲۰۲۱ آگست   ۱5 از  پس  دلیل،  همین  به  است. 
افزایش  پاکستان  خاک  داخل  در  را  خود  حمالت 
نظامیان  علیه  را  انتحاری  عملیات  چندین  و  داده 
پژوهشی  براساس  است.  کرده  اجرایی  پاکستان 
پاکستان  راهبردی  مطالعات  انستیتوت  توسط  که 
صورت گرفته است، پس از روی کار آمدن طالبان در 
افغانستان حمالت دهشت افگنی 5۱ درصد در خاک 
گروه های  بنابراین،  است.  یافته  افزایش  پاکستان 
ابزاری  را  آن ها  روزگاری  پاکستان  تندرو دینی که 
برای اهداف خود می دید، امروز به بزرگ ترین درد 
سر برای خود این کشور مبدل شده اند. هرچند گمان 
پاکستان بر این بود که پس از روی کار آمدن طالبان 
در افغانستان امنیت بیشتر به پاکستان بر می گردد و 
طالبان افغانستان در مهار طالبان پاکستان همکاری 
می کنند، اما دیده می شود که چنین نشده است. حتا 
طالبان افغانستان تا هنوز هیچ تمایلی به همکاری 
عدم  این  نداده اند.  نشان  پاکستان  طالبان  مهار  در 
همکاری به دو دلیل است: نخست، این که طالبان 
لحاظ  از  پاکستان  طالبان  تحریک  و  افغانستان 
طالبان  دوم،  یکی اند.  تباری  و  قومی  ایدیولوژیک، 
افغانستان نسبت به تحریک طالبان پاکستان نگاه 
پاکستان  با  خود  روابط  در  بتوانند  تا  دارند  ابزاری 
از آن گروه استفاده کنند. کاری را که پاکستان در 
می داد،  انجام  افغانستان  برابر  در  اخیر  دهه  چند 
حاال دست پرورده گانش با سالح خودش به او حمله 
پاکستان  که  می توانیم  گفته  نتیجه  در  می کنند. 
خود را در گودالی عمیق انداخته است که به آسانی 
گمان  پاکستان  شاید  بیرون شود.  آن  از  نمی تواند 
می کرد که برگشت طالبان رویای عمق استراتژیک 
این کشور را برآورده می سازد، اما حاال دیده می شود 
که نه تنها به سیاست عمق استراتژیک خود دست 
نیافته، بلکه خودش را در گودال استراتژیک فرو برده 

است.

گروه های  از  استفاده  برای  پاکستان  رویکرد 
از  استراتژیک، پس  اهداف  برای  اسالم گرا  رادیکال 
شکست هایی است که در مقابل هند در سال های 
۱9۴۷، ۱965، ۱9۷۱ و ۱999 متقبل شده است. 
به  موفق  این جنگ ها  در  پاکستان  آن جایی که  از 
تصرف کشمیر از طریق نشد، تصمیم گرفت تا در 
مورد رویکرد راهبردی خود نسبت به هند تجدید 
نظر کند. این تجدید نظر تغییر استراتژی از جنگ 
متعارف به جنگ غیر متعارف بود؛ چون پاکستان به 
این نتیجه رسیده بود که هیچ چانسی برای برنده 
 شدن در جنگ روبه رو با ارتش قدرت مند هند ندارد. 
به  همین دلیل مجبور شد در استراتژی خود تغییر 
دو  بر  استراتژی  تغییر  برای  پاکستان  توجیه  آورد. 
دلیل استوار بود؛ یکم، جنگ متعارف دارای هزینه 
بیشتر است و حتا به  دست آوردن اهداف سیاسی 
دلیل  به  بین المللی  کنونی  نظام  در  جنگ  راه  از 
واکنش های منفی جامعه ملل و مجهز بودن هر دو 
کشور به سالح هسته ای امکان پذیر نیست. بنابراین، 
استفاده از بازیگران غیردولتی بهترین ابزاری برای 
دست یابی به منافع نظامی و ژیوپلیتیکی پاکستان 
است. دوم، پاکستان می خواست موضوع کشمیر را 
به هر شکلی که باشد، زنده نگه دارد. به همین دلیل، 
کرد.  در کشمیر  گروه های شورشی  ایجاد  به  اقدام 
هزاران جوان کشمیری را توسط سازمان های مختلف 
آموزش های  پاکستان  در  و  کرده  جذب  افراطی 
نظامی و ایدیولوژیک داد و به کشمیر تحت اداره هند 
برای جنگ علیه ارتش هند فرستاد. یکی از مغزهای 
متفکر این استراتژی دگروال اکبرخان بود که شورش 
در کشمیر تحت اداره هند را مدیریت می کرد. باری 
او گفته بود که بهترین گزینه برای پاکستان، حمایت 
از گروه های نیابتی در کشمیر است. از همان زمان 
گروه های  از  حمایت  به  دست  پاکستان  بعد  به 
اسالم گرای افراطی زد تا بتواند به این شیوه آتش 
خشم و جنگ را در کشمیر زنده نگه دارد. به همین 
لحاظ، ارتش و سازمان استخبارات پاکستان دست 
لشکر  متعددی چون  افراطی  گروه های  تشکیل  به 
طیبه، جیش محمد، سپاه صحابه، حزب المجاهدین 

کشمیر و سایر گروه ها زد. 
باورمند به  را  از عوامل عمده ای که پاکستان  یکی 
این ساخته بود که جنگ نیابتی به مراتب از جنگ 
است، شکست  و کم هزینه  مفید  روبه رو  و  متعارف 
ارتش سرخ در افغانستان بود. ارتش سرخ با متقبل 
میلیارد ها  هزینه  و  کشته  هزار   ۱۴ از  بیش  شدن 
در  اما  بود؛  خورده  شکست  افغانستان،  در  دالری 
مقابل قدرت های غربی با هزینه کم و جنگ جویان 
رایگان  ایدیولوژیک توانسته بودند هیوالی شوروی را 
در افغانستان شکست دهند. از آن جایی  که پاکستان 
در خط مقدم این جنگ قرار داشت و به نیابت از 
غرب این جنگ را مدیریت، تمویل و تجهیز می کرد، 
تجربه کافی از آن آموخته بود. پس از خروج شوروی 
از افغانستان، جنراالن ارتش پاکستان ترجیح دادند 
تا به حمایت از گروه های اسالم گرای افراطی ادامه 
بدهند و از آن ها در به  دست آوردن اهداف سیاسی 

خود در منطقه استفاده کنند. 
دهه 9۰ میالدی به خصوص بین سال های ۱99۱ و 
۱99۲ سطح شورشگری در کشمیر تحت اداره هند 
در نقطه اوج خود قرار داشت و صد ها جنگ جوی 
کافی  تجربه  افغانستان  از جنگ  که  چندین ملیتی 
گرفته بودند، به کشمیر سرازیر شدند تا تنور جنگ 
را در آن جا هرچه بیشتر داغ کنند. حتا به باور یک 
به  جنگ جویان  هجوم  اگر  هندی  جنراالن  تعداد 
همان ترتیب ادامه پیدا می کرد، به احتمال بیشتر 
اداره کشمیر از دست هند بیرون می شد. اما بی ثباتی 
سیاسی و امنیتی در افغانستان پس از خروج شوروی 
روی کار آوردن  برای  پاکستان  همیشه گی  رویای  و 
فرمان بردار در کابل که عمق  و  یک دولت دوست 

اسالمی پاکستان مانند جماعت اسالمی اجازه داد تا 
برای نیرو های طالبان و ستیزه جویان خارجی که از 
افغانستان متواری شده و به مناطق قبایلی پناه برده 
بودند، امکانات ابتدایی مثل نان، خانه و سایر امکانات 
را تهیه کنند. در حقیقت پاکستان با این کار عمداً 
چشم خود را در برابر حضور و پناه گرفتن گروه های 
افراطی بسته نگه داشت و هر نوع حضور این گرو ه ها 

را در خاک خود انکار کرد. 
با گذشت زمان سازمان اطالعات پاکستان دست به 
احیای قدرت نظامی این گروه ها زد. قدرت نظامی 
طالبان که پس از سال ۲۰۰۱ تقریباً فروپاشیده بود، 
توسط پاکستان دوباره سازمان دهی شد. اسالم آباد 
اسالمی  جنبش  القاعده،  چون  دیگری  گروه های 
شرقی،  ترکستان  اسالمی  جنبش  اوزبیکستان، 
چتر  زیر  دوباره  را  طیبه  لشکر  و  محمد  جیش 
بیشتر  رهنمود های  با  و  داد  قرار  طالبان  حمایتی 
ناتو  علیه  این سازمان ها خواست که در جنگ   از 
در افغانستان طالبان را یاری دهند. این گرو ه ها در 
همکاری با هم دیگر و با تشکیل سلول های چریکی 
و  جنگیدند  تمام  سال   ۲۰ افغانستان،  دولت  علیه 

خون هزاران انسان بی گناه را ریختند. 
به  محدود  تنها  تروریسم  از  پاکستان  حمایت 
این کشور در  استخبارات  و  ارتش  نبود.  افغانستان 
طالبان  از  بی پایان  حمایت  مصروف  این که  پهلوی 
بودند،  افغانستان  در  تروریستی  گروه های  سایر  و 
داشتند.  نیز  هند  به  بی ثبات کننده ای  نگاه  چنین 
از این رو چندین حمله تروریستی را توسط لشکر 
طیبه و جیش محمد در هند راه اندازی کردند. حمله 
بر پارلمان هند، چندین حمله در کشمیر، حمله به 
عبادتگاه هندو ها در گجرات، حمله بر قطار مسافربری 
در ممبئی و حمله بر هوتل تاج که منجر به کشته  
از جمله حمالتی  از خارجی ها شد،  تعدادی  شدن 
بود که توسط لشکر طیبه و جیش محمد تحت نظر 
سازمان استخباراتی پاکستان سازمان دهی و اجرایی 
شد. لشکر طیبه و جیش محمد دو سازمان افراطی 
اسالم گرایند که با سازمان های افراطی مثل القاعده 
اهداف مشترک اند. همچنان  دارای  و  دارند  ارتباط 
افسران  را  سازمان  دو  این  کادر های  از  تعداد  یک 
استخبارات  سازمان  و  ارتش  متقاعد  جنراالن  و 

پاکستان تشکیل می دهند.
پاکستان این سازمان ها را در درون خود مستقیم یا 
غیر مستقیم پرورش داد، اما هیچ گاهی به عواقب آن 

پاکستان و استراتژی تروریسم 

زاهد آریا
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کودکانی که با قحطی مبارزه 
می کنند

دامن گیر  که  است  کشنده ای  معضل  گرسنه گی  و  فقر 
شهروندان افغانستان شده است. صندوق حمایت از کودکان 
در تازه ترین گزارش خود افغانستان را در بین هشت کشوری 
افراد گرسنه را در خود جای  قرار داده که بیشترین میزان 
داده اند. این گزارش نشان می دهد که میزان گرسنه گی در 
افغانستان در سه سال پسین سیر صعودی پیموده است. طبق 
این گزارش، در سال ۲۰۱9 میالدی حدود ۲.5 میلیون تن در 
افغانستان با گرسنه گی حاد مواجه بودند. این آمار اما در سال 
روان میالدی به 6.6 میلیون تن افزایش یافته است. افزایش 
فقر و گرسنه گی در جامعه روی محرومیت کودکان از آسایش 
تأثیر منفی گذاشته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان 
ملل تأیید می کند که در حال حاضر دست کم چهار میلیون 
صعودی  سیر  محروم اند.  آموزش  از  افغانستان  در  کودک 
گرسنه گی در کشور سبب شده که کودکان زیادی به جای 

کسب آموزش، به دنبال کارهای درآمدزا بروند. 
این روز ها با وجود هوای سرد، کودکان زیادی در پارک های 
گردآوری  مصروف  زباله دانی ها  و  شهر  کوچه های  تفریحی، 
جست وجوی  جای  به  دارند  حق  کودکان  این  زباله  اند. 
پالستیک و قطی های آهنی در میان زباله ها، به مکتب بروند و 
آینده روشن خود را در کتاب های آموزشی جست وجو کنند. 

احسان اهلل، کودک سیزده ساله، در یکی از پارک های تفریحی 
با  پیش  سال  چهار  او  است.  زباله  گردآوری  مصروف  هرات 
آواره  شده  این شهر  به  رباط  ولسوالی کشک  از  خانواده اش 
است. احسان اهلل که بازوی مادر و نان آور خانواده هفت نفری 
و  می کند  ترک  را  خانه  زود  صبح  کوچکش  برادر  با  است، 
زباله دانی های  از  آهن پاره ها  و  پالستیک  گردآوری  از  پس 
سطح شهر، شام به خانه برمی گردد. این کودک که در دهه 
دوم عمرش قرار دارد، می گوید: »چهار سال پیش به خاطر 
جنگ از منطقه به شهر آمدیم. این جا هم دیگر کاری کرده 
پالستیک،  می گردیم،  پارک ها  و  شهر  داخل  به  نمی توانیم، 
بوتل نوشابه و قطی های انرژی که داخل شهر پرتو است را 
جمع کرده می فروشیم. همین زنده گی ما را چهار سال است 

که می چرخاند.« 
می کند،  پیدا  نان  خانه اش  برای  این که  بر  افزون  احسان اهلل 
پدر  می کند.  نیز  مادری  و  پدری  برادرانش  و  خواهر  برای 
احسان اهلل سه سال پیش هنگامی که برای کار به ایران رفته 
بود، به استفاده مواد مخدر روی آورده و معتاد شده است. او 
مدتی پیش از ایران اخراج شده و اکنون در کنج خانه تنها در 
انتظار دود مواد است و از زنده گی چیز دیگری نمی خواهد. 

کشور،  بر  طالبان  دوباره  قدرت گیری  با 
زورگویی،  جمله  از  زیادی  جرایم 
چپاول گری، راه زنی و اختطاف زیادی به 
داده شده  این گروه نسبت  جنگ جویان 
افراد  شهروندان،  شکایت  بر اساس  است. 
سالح های  و  موتر   از  استفاده  با  طالبان 
دست  جمهوری،  حکومت  از  به جا مانده 
تازه ترین  در  می زنند.  جرایم  این  به 
بریده  سر  فراه  والیت  در  باغبانی  مورد 
شده اند.  غارت  نیز  گوسفندانش  و 
به  را  جنایت  این  محل  باشنده گان 
و  می دهند  نسبت  طالبان  جنگ جویان 

خواهان مجازات عامالن آن هستند. 
دارآباد  قریه  باشنده  )نام مستعار(  فرهاد 
والیت فراه، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می گوید، شماری از جنگ جویان طالبان 
که در خانه عبدالستار حسینی، نماینده 
پاسگاه  پارلمان،  در  فراه  مردم  پیشین 
امنیتی ایجاد کرده اند، شب هنگام با موتر 
این  و  شده  باغ  یک  وارد  )رنجر(  دولتی 
قتل را انجام داده اند. این باشنده دارآباد 
که به دالیل امنیتی نمی خواهد نامش در 
این گزارش درج شود، می افزاید: »وقتی 
رنجر از پوسته بیرون شد، در یک جوی 
افتاد. طالبان زیاد مصروف بودند تا رنجر 
خود را از این جوی بیرون کشیدند. رنجر 
به سوی دارآباد روان بود؛ جایی که خانه 
علی احمد است.« این رویداد هفته گذشته 
)سه شنبه شب، ۲۰ جدی( رخ داده است. 
باشنده گان این روستا که در همسایه گی 
علی احمد خانه دارند، نیز تأیید می کنند 
نزدیک  طالبان  موتر  یک  که شب هنگام 
شده  باغی  وارد  و  آمده  خانه های شان 
است که علی احمد در آن سکونت داشته 
است. باشنده دیگر محل می گوید: »وقتی 
داخل خانه  و  آمدند  رنجر  با  که  کسانی 
شدند، صدای علی احمد می آمد که شما 
برای تامین امنیت مردم هستید یا برای 
دزدی مال مردم.« دست کم سه باشنده 
این روستا تأیید می کنند که حدود نیم 
از شکنجه علی احمد توسط  ساعت پس 
طالبان، صدای شلیک را شنیده اند. آنان 
به دلیل ترس از طالبان جرئت نکرده اند 
از  یکی  شوند.  نزدیک  حادثه  محل  به 
»صدای  می کند:  عالوه  رویداد  گواهان 
از  را  طالبان گوسفندان  و  فیر شد  چند 
باغ بیرون کردند و در بادی رنجر با خود 

بردند .« 

جسد علی احمد چگونه پیدا شد
یکی  که  می کنند  روایت  مردمی  منابع 
چهارشنبه  روز  طالبان  جنگ جویان  از 
فروش  برای  را  گوسفندان  جدی(   ۲۱(
به بازار »گنج« برده است. به گفته آنان، 

احسان اهلل می گوید: »پدرم سه سال پیش به ایران رفت و در 
او  ایران  از چند وقتی پولیس های  همان جا معتاد شد. پس 
را ردمرز کردند. حاال در خانه است. چند روپه گیر او بیاید، 
است.«  افتاده  خانه  در  و  می گیرد  مواد  خود  برای  می رود 
احسان اهلل چهار ماه پیش مادرش را نیز از دست داده است. 
او می گوید که مادرش بیماری نفس تنگی داشت و به دلیل 

نداشتن پول و هزینه درمان، جان باخته است.
توضیح  بیشتر  را  زنده گی  کودک سیزده ساله مشکالت  این 
ما  برای  زنده گی  فوت کرد،  مادرم  این که  از  می دهد: »پس 
بسیار سخت شد. از مهر پدر که محروم بودیم، چون او معتاد 
شده بود، مادرم را که از دست دادیم. مشکالت به زنده گی ما 

افزوده شد؛ چرا که تنها سرپرست خود را از دست دادیم.« 
با خانواده اش در محله  قندهاری  های شهر هرات  احسان اهلل 
زنده گی می کند. او مجبور است بیشتر کار کند تا گرسنه گی 
خواهر و برادران کوچکش را به چشم نبیند. می گوید ماهانه 
دو هزار افغانی کرایه خانه می دهد، پول برق هم در دو ماه 
پیدا  نان  باید  برای خانه هم  و  افغانی می آید  یا ۷۰۰   5۰۰
برادر کوچکش خانه  با  این کودک که هر صبح وقت  کند. 
را به مقصد گردآوری زباله ترک می کند، موقعیت مشخصی 
برای کار ندارد. کوچه ها و اطراف شهر و پارک های تفریحی 
محله هایی اند که او باید بگردد تا مخارج زنده گی خانواده اش 

را تأمین کند. 
با احسان اهلل در »باغ ملت« روبه رو شدم. او راوی رنج و مشقت 
کودکان کار در کشور است که با حمل بوجی مملو از زباله 
برای زنده ماندن برادران و خواهرش تقال می کند. این کودک 
از این که مادرم  وضعیت خانواده اش را شرح می دهد: »پس 
فوت شد، پدرم که هیچ کاری کرده نمی تواند و معتاد است، 
خواهرم که از من کوچک تر است آشپزی یاد ندارد. من شام ها 

هنگامی که به سوی خانه برمی گردم، با خود نان می برم.« 
می روم.  می شود،  شام  »وقتی  می دهد:  توضیح  احسان اهلل 
چیزهایی که جمع کرده ایم را می فروشم. بعضی روزها ۱5۰، 
بعضی روزها ۲۰۰ می شود. می روم از شهرنو یا دروازه ملک 
یک برنج یک بار مصروف می گیرم با چند دانه نان خشک، تا 
ساعت های ۸:۰۰ یا 9:۰۰ شب خانه می رسم و همراه با خواهر 
و برادرک هایم می خوریم.« احسان اهلل پول گردآوری شده را به 
خواهر کوچکش می دهد تا برای غذای چاشت، مصارف اعتیاد 

پدرش و کرایه خانه گردآوری کند.
با این حال، احسان اهلل سیزده ساله تنها کودکی نیست که با 
گردآوری زباله ها زنده گی خود و خانواده  اش را می چرخاند؛ 
صدها کودک دیگر همانند او در جاده ها و پارک های تفریحی 
هرات مشغول بوت پالشی، گردآوری زباله   و تکدی گری هستند 

تا برای خانواده های خود غذا تهیه کنند. 
سوءتغذیه  تازه اش  گزارش  در  کودکان  از  حمایت  صندوق 
کودکان در افغانستان را یک معضل طوالنی مدت دانسته است. 
گزارش هایی به این سازمان رسیده که شماری از خانواده ها 
در افغانستان برای زنده ماندن به فروش فرزندان خود متوسل 
شده اند. در بخشی از این گزارش به نقل از خانم نورا حسنین، 
آمده  افغانستان،  در  کودکان  از  حمایت  صندوق  سرپرست 
است که کودکان در حدی با گرسنه گی شدید مواجه اند که 

آن چه را در مکتب آموخته اند، نمی توانند به خاطر بیاورند.
تن دادن به ازدواج های اجباری، محرومیت از آموزش و دوران 
پیامدهای  از  شاقه  کارهای  انجام  و  ناروشن  آینده  کودکی، 
است.  شده  خوانده  افغانستان  در  حاد  گرسنه گی  منفی 
امور،  این همه در حالی است که طالبان به عنوان زمام داران 
روی  کشور  اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  مشخصی  برنامه 

دست ندارند و روزی مردم را به خدا حوالت می دهند.

خریدار با توجه به گوسفندان چاقی که 
برای الندی آماده شده بودند، باالی این 
فرد مشکوک شده و مطابق به اصول بازار 
است.  خواسته  ضمانت  فروشنده  این  از 
فروشنده به دنبال ضامن رفته و تا پایان 
که  خریدار  بنابراین  است.  برنگشته  روز 
قباًل مشکوک بوده، فرماندهی امنیه فراه 

را در جریان گذاشته است.
یک منبع توضیح می دهد که در جریان 
انتقال گوسفندان به فرماندهی امنیه فراه، 
شماری از باشنده گان روستای دارآباد که 
را  گوسفندان  این  دارند،  دکان  شهر  در 
شناسایی کرده اند که از علی احمد است. 
مسووالن فرماندهی امنیه طالبان در فراه 
از  را  او  رفته و جسد  به خانه علی احمد 
منبع  کشیده اند.  بیرون  آب  چاه  داخل 
می افزاید: »بسیار ظالمانه کشتند. اول او 
را سر بریده بودند و بعداً با هفت مردمی 
به بدنش شلیک کرده اند.« آن چنانی که 
فرماندهی  مسووالن  می کند،  بیان  منبع 
جسد  تحقیقات  بدون  طالبان  امنیه 
علی احمد را با خود برده و تاکنون با کسی 

سر صحبت را باز نکرده اند. 

علی احمد کی بود و چرا کشته شد ؟
علی احمد مشهور به علی احمد برنا یکی از 
باشنده گان روستای دارآباد بود که پدرش 
برای مدتی به عنوان امام یکی از مساجد 
علی احمد  می کرد.  اجرا  وظیفه  فراه  در 
نثاراحمد،  نام های  به  داشت  برادر  سه 
فضل احمد و امان اهلل. او و برادرانش پس 
از مرگ مادرشان، وطن را ترک کرده و 
به ایران مهاجر شدند. علی احمد اما پس 
روستای  در  و  برگشت  فراه  به  مدتی  از 

دارآباد مصروف زند ه گی  خود شد.
را  علی احمد  بیشتر  محل  باشنده گان 
می شناسند.  »ملنگ«  یک  به عنوان 
گوسفند  فروش  و  پرورش  مصروف  او 
گوسفندانش  برای  باغ  در همین  و  بوده 
او  اطرافیانش  است.  می کاشته  علوفه 
می کنند.  توصیف  بی غرض  فرد  یک  را 
»کوک  منطقه  در  خانه اش  هرچند 
بتواند  این که  برای  اما  بوده،  فراه  شیب« 
بیشتر  کند،  رسیده گی  گوسفندانش  به 
وقتش را در همین باغ در روستای دارآباد 

سپری می کرده است. 
تاکنون  فراه  در  طالبان  محلی  مسووالن 
درباره قتل علی احمد ابراز نظر نکرده اند، 
به  را  او  قتل  محل  باشنده گان  اما 
خانه  در  مستقر  گروه  این  جنگ جویان 
عبدالستار حسینی، نماینده پیشین مردم 
در مجلس نماینده گان، نسبت می دهند و 
این  بازداشت و مجازات عامالن  خواهان 

قتل اند.

8صبح، هرات 

8صبح، فراه

فقر و گرسنه گی؛
سر بریده باغبان و غارت گوسفندان؛

احسان اهلل، کودک سیزده ساله، 
در یکی از پارک های تفریحی 

هرات مصروف گردآوری زباله 
است. او چهار سال پیش 
با خانواده اش از ولسوالی 

کشک رباط به این شهر آواره  
شده است. احسان اهلل که 

بازوی مادر و نان آور خانواده 
هفت نفری است، با برادر 

کوچکش صبح زود خانه را 
ترک می کند و پس از گردآوری 

پالستیک و آهن پاره ها از 
زباله دانی های سطح شهر، شام 

به خانه برمی گردد.

ماجرای کشته شدن 
عـلی احمـد چیـست؟
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از  هرات  والیت  در  مردمی  منابع  هرات:  ۸صبح، 
توسط  کردن مسوول یک حمام  و جریمه  بازداشت 

طالبان در این والیت خبر می دهند.
منابع روز سه شنبه، ۲۷ جدی، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گویند که عصر روز گذشته اهالی منطقه 
عمه سکینه شهر هرات گردهم آمده و از مسوول یک 
حمام خواهش کردند که به  خاطر نبود آب در خانه ها 
حمام  درب  معدود  ساعت  چند  برای  سرد،  هوای  و 
زنانه را باز کند تا خانم ها و کودکان آنان بتوانند حمام 

کنند.
منابع محلی می گویند پس از آن که مسوول حمام بعد 
از شام درب حمام زنانه را باز کرد و خانم ها و کودکان 
وارد حمام شدند، طالبان سر رسیدند و با زور و تهدید 

خانم ها و کودکان را از حمام بیرون کردند.
منابع اضافه می کنند که طالبان مسوول این حمام را 

نیز بازداشت و زندانی کرده اند.
را  حمام  »مسوول  می گوید:  ۸صبح  به  منبع  یک 
دیشب پس از بازداشت داخل کانکس و در هوای سرد 

نگه داشتن، ۴۰ هزار افغانی جریمه کرده اند.«
این  به  براساس صحبت های منابع، طالبان همچنان 
تعیین  جزا  به عنوان  حبس  روز   ۲۰ حمام  مسوول 

کرده اند.
این در حالی ا ست که بیش از یک هفته می شود که 
هرات شدیدترین سردی را پس از چندین سال تجربه 

می کند.
در طی هشت روز اخیر اکثریت باشنده گان هرات به 
آب دسترسی نداشته و حتا از برق کافی نیز محروم اند.

و  بازداشت  را  حمام  یک  مسوول  حالی  در  طالبان 
جریمه کرده اند که پیش از این دستور مسدود شدن 

حمام های زنانه را صادر کرده بودند.

۸صبح  روزنامه  به  محلی  منابع  بامیان:  ۸صبح، 
در  زغال سنگ  معدن  یک  در  تن  دو  که  می گویند 

ولسوالی سیغان بامیان جان باخته اند.
منابع می گویند که این دو تن حوالی ساعت ۱۱:۰۰ 
پیش از چاشت سه شنبه، ۲۷ جدی، برای استخراج 

زغال سنگ به معدن رفته بودند، اما ناپدید شده اند.
امنیه  فرماندهی  رسانه های  دفتر  حال،  همین  در 
طالبان در بامیان با نشر خبرنامه ای این رویداد را تایید 
کرده و گفته است که مولوی صدیق اهلل شاهین مسافر، 
فرمانده امنیه طالبان برای والیت بامیان، پس از آن که 
از گیرماندن کارگران معدن اطالع یافته، با کارمندان 

اطفاییه به محل رفته است.
در خبرنامه آمده است که در پی تالش های مشترک 
دو  اجساد  امروز  شام  ساعت ۰5:۳۰  محل،  اهالی  با 
معدن چی از درون معدن زغال سنگ بیرون کشیده و 

به خانواده های شان سپرده شده اند.
قابل یادآوری ا ست که از شروع زمستان سال جاری 
تاکنون به دلیل معیاری نبودن کار استخراج معادن 
در رویداد های مشابه شماری از کارگران معدن جان 

باخته اند.

چالش های زیست محیطی یکی از مهم ترین مسایل 
عصر ما هستند. تغییرات آب و هوا، فاجعه ها و بالیای 
طبیعی، انتشار بی رویه گازهای گل خانه ای، آلوده گی 
گرمایش  و  اوزون  الیه  تخریب  همه گیری ها،  هوا، 
سیاره زمین، همه و همه نه تنها که آسیب هایی را 
مواجه  تهدید  با  را  آن  و  ساخته   ما  امنیت  متوجه 
را  زمین  روی  حیات  دوام  و  ما  بقای  بلکه  کرده ، 
از  کشورها  سهم  لیک  است.  انداخته   خطر  به  نیز 
میزان آسیب پذیری و تهدید یکسان نیست؛ یعنی 
به میزان آماده گی کشورها، توانمندی شان، موقعیت 
تعلق  آن ها  در  بحران  مدیریت  و  جغرافیایی شان 
نمی شود  را  زمین  کره  از  دارد. هرچند هیچ جایی 
یافت که متاثر از تغییرات زیست محیطی نباشد، اما 
بعضی از کشورها نظیر افغانستان، بیشترین آسیب  
در  اقلیمی خورده اند.  تغییرات  ناحیه  از  را  و ضربه 
مورد چرایی مشکالت زیست محیطی در افغانستان، 
منازعه،  و  جنگ  دوام  چون  گمانه هایی  می توان 
سوءمدیریت،  باران،  کم  بارش  و  آب و هوای خشک 
نبود زیرساخت ها، ناتوانی دولت در مهار و رسیده گی 
نادر  گونه های  شکار  زیست محیطی،  مشکالت  به 
کاهش  با  کرد.  مطرح  را  جنگل زدایی ها  و  حیوانی 
بارنده گی ها، کاهش آب های زیرزمینی و سطحی، 
کالن شهرها،  در  به ویژه  هوا  آلوده گی  افزایش 
سیالب ها، زلزله ها و حادثه هایی از این دست، زنگ 
خطر فاجعه زیست محیطی در افغانستان را به صدا 
یادداشت  این  در  منظور،  همین  به  است.  درآورده 
تالش می نماییم به امنیت زیست محیطی افغانستان 
پرداخته به این پرسش ها پاسخ دهیم: تغییرات آب و 
هوایی و محیط زیست چگونه امنیت مردم افغانستان 
را تهدید می کند؟ چه راه حل ها و چشم اندازهایی را 

می شود متصور شد؟

چیستی امنیت زیست محیطی
که  است  نوبنیاد  دانشی  زیست محیطی  امنیت 
همزمان با برجسته شدن تغییرات آب و هوا در دوره 
پساجنگ سرد پدید آمد. در یک تعریف کالن نگر، 
این دانش از رابطه دوسویه میان زیست بوم، طبیعت 
به  زیست محیطی  امنیت  می کند.  بحث  امنیت  و 
بیانی، تعادل در طبیعت و نبود تهدید، نااطمینانی، 
اضطراب و آسیب و صدمه های ناشی از فاجعه های 
طبیعت می باشد که بقای انسان ها و موجودات زنده 

را تهدید می کند.

گونه شناسی تهدیدهای زیست محیطی
خطرات  جهانی  »شاخص  ارزیابی های  براساس 
از  را  و صدمه  بیشترین ضربه  افغانستان  آب و هوا«، 
ناحیه تغییرات اقلیمی دیده است. در گزارشی که از 
سوی این نهاد به چاپ رسیده، آمده که افغانستان 
آسیب پذیری  بیشترین  که  کشوری   ۱۰ میان  در 
به  ادامه  در  دارد.  قرار  ششم  جایگاه  در  داشته،  را 
مهم ترین تهدیدهای زیست محیطی که امنیت مردم 
افغانستان را با چالش مواجه نموده است، می پردازیم.

ـ  آلوده گی هوا ۱
یکی از چالش های بسیار جدی که امنیت شهروندان 
کشور را در کالن شهرها به ویژه کابل با تهدید جدی 
براساس  می باشد.  هوا  آلودگی  است،  کرده  مواجه 

»کیفیت  سویسی  شرکت  ارزیابی های  آخرین 
است،  دارا  را  میان ۱۰۸  از  جایگاه ۱۴  کابل  هوا« 
به حساب می آید.  دنیا  آلوده ترین شهرهای  و جزء 
آلوده گی هوا امنیت جانی شهروندان کابل را تهدید 
 5۰۰۰ حدود  ساالنه  که  می شود  ارزیابی  می کند. 
دست  از  هوا  آلودهگی  اثر  از  را  جان های شان  تن 
می دهند. این در حالی است که مردم افغانستان از 
نبود امکانات کافی و الزم بهداشتی نیز رنج می برند.

۲ـ کاهش بارنده گی
در  زیست  محیط  باالی  بارش ها  میزان  شدن  کم 
افغانستان و به تبع آن به اقتصاد کشور اثرات منفی 
بانک جهانی،  برمبنای گزارش  به جا گذاشته است. 
به   ۲۰۲۰ سال  در  ملی متر   ۳۸9 بارنده گی  میزان 
قلت  و  یافته  ۲۱۷ ملی متر در سال ۲۰۲۱ کاهش 
بارنده گی سبب کم شدن سطح آب در کشور شده 
)حدود  کشور  اقتصاد  از  بزرگی  بخش  چون  است. 
نوع سنتی  از  آن هم  بر کشاورزی،  مبتنی  ۸۰ـ6۰( 
و  خوار  منبع  تنها  بارنده گی ها  کاهش  می باشد. 
بر  مبتنی  که  کشور  شهروندان  از  زیادی  شمار  بار 

کشاورزی می باشد را به چالش کشیده است.

3ـ فاجعه های طبیعی
در دو دهه اخیر، فاجعه هایی چون زلزله، سیالب ها 
افغانستان  مردم  از  زیادی  قربانی  زمین  رانش  و 
گرفته است. فاجعه هایی که نه تنها خسارات و تلفات 
نیز  بلکه خسارات مالی  انسانی به همراه داشته اند، 
در پی داشته اند. پیامد دیگری که این گونه فاجعه ها 
افزایش شمار بی جاشده گان داخلی است. در  دارد، 
بحران  مدیریت  توانایی  طالبان  رژیم  که  شرایطی 
این گونه  ندارند،  را  آسیب دیده گان  به  رسیده گی  و 
به  بی جاشده گان  برای  را  جانی  خطرات  مهاجرت 
همراه دارد. عدم دسترسی آسیب دیدهه گان به آب 
آشامیدنی پاک و خدمات بهداشتی مشکالت دیگری 
مواجه  با خطر  را  بی جا شده گان  که حیات  هستند 

ساخته است.

4ـ امنیت غذایی و آب پاک
است،  شدن  وخیم  حال  در  که  دیگری  مشکل 
نبود آب آشامیدنی پاک است.  عدم تغذیه سالم و 
کمک های  بر  متکی  کشور  اقتصاد  که  آن جایی  از 
خارجی بود، کاهش و قطع کمک ها احتمال فاجعه 
است.  برده  باال  آینده  و سال  زمستان جاری  در  را 
براساس یک پژوهش، صرفاً ۱۰ درصد از شهروندان 
کابل، پایتخت کشور، به آب سالم دست رسی دارند؛ 
در حالی که در دیگر والیات کشور شرایط به مراتب 
حدود  چون  دیگر،  طرف  از  است.  نگران کننده تر 
و  آبیاری  منظور  به  آب های سطحی  از  درصد   ۸۰
بزرگی  بخش  و  می شوند  استفاده  کشاورزی  برای 
دامداری  و  کشاورزی  مصروف  کشور  جمعیت  از 
و  منفی  اثرات  آب و هوایی  تغییرات  می باشد، 

مستقیمی بر معیشت مردم افغانستان دارد.

5ـ جنگل زدایی های بی رویه
دوام جنگ و منازعه در چهار دهه اخیر به طور عام 
و دو دهه اخیر به طور خاص، سبب تخریب محیط 
فرار  و  مرگ  گیاهی،  پوشش  اکوسیستم،  زیست، 

گونه های نادر حیوانی شده است. این مسأله سبب 
گونه های حیوانی شده  زیستی  تنوع  برهم خوردن 
است. یکی از منابع درآمد هرچند فرعی طالبان در 
به کشورهای  قاچاق چوب  و  اخیر، فروش  دو دهه 
همسایه به خصوص پاکستان بود. مسأله ای که سبب 

کاهش پوشش گیاهی و جنگل زدایی می شود.
از سوی دیگر، نزاع بر سر حاصالت درختان در مناطق 
جنگلی کشور میان طالبان، مشکل دیگری می باشد 
که محیط زیست را تهدید می کند. در آخرین مورد 
در سال گذشته میالدی، اختالف میان جنگ جویان 
سبب،  جلغوزه  محصوالت  تقسیم  برای  گروه  این 
نورستان  نورگرام  منطقه  در  درختان  گرفتن  آتش 
شد. نزاعی که سبب سوختن تعداد زیادی از درختان 
که  نه تنها  درختان  گرفتن  آتش  شد.  منطقه  این 
گونه های حیوانی را متواری می کند، بلکه اکوسیستم 
و زیست بوم مردم آن مناطق را نیز متضرر می سازد.

راه حل های تهدیدات زیست محیطی کشور
به  رابطه  در  را  ذیل  راه حل های  می شود  ظاهراً 
تهدیدات زیست محیطی در کشور مطرح کرد؛ بدان 
جهت که افغانستان بیشترین آسیب پذیری در رابطه 
مساله ضرورت  این  می بیند،  را  اقلیمی  تغییرات  با 
دیپلماسی فعال و آگاهانه را می طلبد، به هدف جذب 
توجه و کمک های جهانی. ایجاد برنامه های منظم و 
مداوم جهت جلوگیری از جنگل زدایی و محافظت از 
آن ها یکی از راه هایی است که می تواند جلو فاجعه 
اقلیمی را بگیرد. جنگل ها بی تردید عنصری موثر در 
گیاهی،  پوشش های  از  حفاظت  است.  سالم   هوای 
گونه های حیوانی و تنوع زیستی، کنترل و مدیریت 
درست آب های سطحی به منظور استفاده درست و 
بهینه برای کشاورزی، و فعال سازی دیپلماسی آب، 
همسایه  کشورهای  سیاست های  جهت دهی  برای 
داریم.  مشترک  و  فرامرزی  آب های  آن ها  با  که 
طالبان  رژیم  سوی  از  آن  تحقق  که  پیشنهادهایی 
که  مساله ای  می رسد.  نظر  به  خوش بینانه  خیلی 
چشم انداز ناروشن و تاریکی را برای مردم افغانستان 

رقم زده است.

نتیجه گیری
اقلیمی  تغییرات  که  دادیم  نشان  یادداشت  این  در 
ناامنی یکی  و فاجعه های طبیعی در کنار جنگ و 
امنیت  علیه  جدی  تهدیدی  که  است  مواردی  از 
کمتر  که  تهدیدی  می باشد.  افغانستان  شهروندان 
هزاران  که  تهدیدی  است.  شده  گرفته  جدی 
می گیرد.  قربانی  همچنان  و  کرده  قربانی  را  تن 
نااطمینانی، اضطراب و دشواری های ناشی از تغییرات 
زیست محیطی، امنیت کشور را با خطر مواجه کرده 
است. در صورت عدم چاره جویی و اقدام فوری مسأله 
پیش  از  بیشتر  اوضاع  کشور،  در  زیست محیطی 
بحرانی خواهد شد و قربانی خواهد گرفت. گذار از 
مشکالت زیست محیطی متضمن برنامه ریزی دوام دار 
در  آگاهانه  و  فعاالنه  و مشارکت  بلندمدت  و  کوتاه 
امدادرسان  بین المللی  نهادهای  و  سازمان ها  قالب 
رژیم  که  امری  می باشد؛  کمک کننده  کشورهای  و 
به  قادر  ناتوانی،  و  مشروعیت  عدم  به دلیل  طالبان 
انجام آن نخواهد بود. این مسأله چشم انداز ناروشنی 

را برای مردم کشور رقم زده است.

فداحسین حسینی

کم شدن میزان بارش ها باالی محیط زیست در افغانستان و به تبع آن به اقتصاد کشور اثرات منفی به جا گذاشته 
است. برمبنای گزارش بانک جهانی، میزان بارنده گی 38۹ ملی متر در سال 2020 به 21۷ ملی متر در سال 2021 
کاهش یافته و قلت بارنده گی سبب کم شدن سطح آب در کشور شده است. چون بخش بزرگی از اقتصاد کشور 
)حدود 80ـ۶0( مبتنی بر کشاورزی، آن هم از نوع سنتی می باشد. کاهش بارنده گی ها تنها منبع خوار و بار شمار 

زیادی از شهروندان کشور که مبتنی بر کشاورزی می باشد را به چالش کشیده است.

طالبان در هرات مسوول 
یک حمام را زندانی و 

جریمه کردند

دو  تن به دلیل گازگرفته گی 
در یک معدن زغال سنگ 

در بامیان جان باختند
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رویارویی  آخرین  ویژه  تکت  قیمت  کابل:  ۸صبح، 
کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به  ۲.6 میلیون دالر 

رسیده  است.
در  جنوری،   ۱9 پنج شنبه،  است  قرار  دیدار  این  

ورزشگاه ملک فهد ریاض برگزار شود.
وزیر ورزش عربستان یک  تکت ویژه را برای این  دیدار 
در نظر گرفته  است که امکانات فوق العاده ای دارد. این  
تکت که »فراتر از تصور« نام گرفته، در یک  مزایده به  

فروش گذاشته شده  است .
قیمت این  تکت تا کنون به ۱۰ میلیون ریال سعودی 

برابر با ۲.6 میلیون دالر امریکایی رسیده است.
این  تکت دارای مزایای زیادی است؛ از جمله این  که 
شخص برنده در مراسم اهدای جام و تجلیل از تیم 
در  حضور  به   قادر  حتا  و  کرد  خواهد  شرکت  برنده 

رختکن تیم ها خواهد بود.
عربستان  النصر  و  الهالل  منتخب  تیم های  رقابت 
برگزار  دیگر  روز  سه  تا  پاری سن ژرمن  با  سعودی 

خواهد شد.

بالول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، دولت 
عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان را به پیروی 
از »رویکرد اشتباه« در برابر تحریک طالبان پاکستان 

)تی تی پی( متهم کرده است.
زرداری روز سه شنبه، ۱۷ جنوری، در مصاحبه ای با 
الجزیره گفته است: »سیاست مماشات آن با طالبان 
ایجاد  پاکستان  مردم  برای  را  مشکالتی  )پاکستانی( 

کرده است.«
با  ملی  امنیت  جلسه  یک  »اخیراً  است:  افزوده  او 
و  برگزار  کشورمان  نظامی  و  سیاسی  عالی  رهبری 
در آن تصمیم گرفته شد که گروه های تروریستی و 
هر کسی که قانون پاکستان را زیر پا بگذارد، تحمل 

نکنیم.«
با  آتش بس  توافق نامه  یک جانبه  دادن  پایان  از  پس 
میانجی گری طالبان افغانستان در ماه نوامبر از سوی 
تی تی پی، پاکستان شاهد افزایش حمالت توسط این 

گروه بوده است.
طالبان پاکستانی که ادعا می کنند هزاران جنگ جو و 
حامی دارند، با طالبان افغانستان قرابت ایدیولوژیک 
دارد؛ اما عمدتاً از جنگ جویان محلی تشکیل شده اند.

افغانستان را به پناه  بارها رژیم طالبان در  اسالم آباد 
دادن به رهبران طالبان پاکستان در خاک افغانستان 
متهم کرده است؛ اتهامی که از سوی رهبری طالبان 

افغانستان همواره رد شده است.

رژیم طالبان در افغانستان اجرای قوانین شریعت را 
بر اساس تفسیر خویش از دستورات اسالم آغاز کرده 

است. 
از  که  است  اسالمی  کشورهای  جمله  از  پاکستان 
جهان بینی و اجرای قوانین اسالمی توسط طالبان 
این حال، چنین  با  فاصله گرفته است.  افغانستان، 
دید افراطی در رده های مختلف طالبان در مقایسه 
برای  را  شدیدتری  چالش  اسالم،  جهان  بقیه  با 

پاکستان ایجاد کرده است. 
ایدیولوژیک  دردسرهای  و  مذهبی  باور های  چنین 
بلکه  است،  چالش زا  پاکستان  جامعه  برای  نه تنها 
طالبان  و  پاکستان  طالبان  تحریک  نزدیک  ارتباط 
پاکستان  دولت  برای  عمیق  نگرانی  یک  به  افغان 
تبدیل شده است که این به نحوی دید استراتژیک 

دولت پاکستان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
در  آن  به  وابسته  شبه نظامی  گروه های  و  طالبان 
جامعه  برای  استراتژیک  دید  این  آزمایش  حال 
پاکستان اند. این در حالی است که ارتباط طالبان با 
مدرسه ها در این کشور زمانی سرمایه سیاسی برای 
تحریک  رهبر  محسود،  نور ولی  است.  بوده  دولت 
طالبان پاکستان، در یک پیام ویدیویی اخیر تأیید 
کرد که گروه او در حال انجام یک »جهاد« است که 

معلمان در مدارس پاکستان آن را تبلیغ می کنند.
نسبت  طالبان  دیدگاه  نگران  اسالمی  کشورهای 
چالش  یک  بیشتر  دیدگاه  این  زیرا  اسالم اند؛  به 
از  اسالمی  جوامع  ایدیولوژیک.  تا  است  سیاسی 
نوع سازگاری عمل کردی  اندونیزیا یک  تا  مراکش 
را با ارزش های مدرن همچون آزادی و حقوق بشر 

ایجاد کرده اند.
جمله  از  اسالمی  نهاد های  و  کشورها  از  بسیاری 
سازمان همکاری های اسالمی، سیاست های طالبان 
و  زنان  کار  حقوق  کردن  محدود  زنان،  برابر  در 
این  با  کرده اند.  را محکوم  زنان  آموزش  ممنوعیت 
سیاست های  که  دارند  اصرار  طالب  رهبران  حال، 
آن ها همسان با فقه اسالمی است. اگرچه سازمان 
طالبان  با  خویش  تعامل  به  اسالمی  همکاری های 
پایان نداده است، اما اگر کابل به کارزار ایدیولوژیک 
رویکرد  در  می تواند  سازمان  این  دهد،  ادامه  خود 

خود تجدید نظر کند.
درست است که علمای دینی پاکستان در برداشت 
طالبان از »امارت اسالمی« با این گروه شریک بودند، 
با این حال زمانی که طالبان در حال نبرد علیه کابل 
و نیروهای خارجی بودند، علمای پاکستان قبل از 
تصرف قدرت نظر قبلی خود را بازبینی کرد ند. این 
تجدید نظر زمانی رخ داد که موجی از خشونت و 

انگیزه مذهبی پایه های جامعه را تضعیف  با  نفرت 
تفکر  تا  کرد  وادار  را  دولت  همچنین  و  می کرد 
ایدیولوژیک  گرایش  دارای  که  را  خود  استراتژیک 

بود، بازنگری کند.
اعالمیه ای تحت نام »پیام پاکستان« در ۱5 جنوری 
با حضور  پاکستان  جمهور  رییس  خانه  در   ۲۰۱۸
رهبران مذهبی و سیاسی اعالم شد. بخش اول این 
اعالمیه شامل مقدمه ای بود که بر تحلیل از وضعیت 
ایدیولوژیک و سیاسی می پرداخت. بخش دوم شامل 
مجموعه ای از احکام دینی بود که توسط یک هزار و 
۸۲9 عالم دین که شامل نماینده های همه مدارس 
دینی کشور بود، امضا شد. این اعالمیه به طور قاطع 
تروریسم، نفرت فرقه ای و مذهبی، درگیری مسلحانه 
فرقه ای و تحمیل جبری ایدیولوژی خود بر دیگران 

را محکوم کرد. 
بودند،  امضا کرده  را  اعالمیه  این  علمای دینی که 
متعهد شدند که برای جامعه  مبتنی بر دموکراسی، 
آزادی، برابری، بردباری، هماهنگی، احترام متقابل و 
عدالت تالش خواهند کرد تا به یک فضای مبتنی بر 

همزیستی مسالمت آمیز دست یابند. 
براساس اعالمیه پیام پاکستان، »حداکثر قانون« در 
وجود  اسالمی  اصول  و  آموزه ها  بر اساس  پاکستان 
داشته است. جالب این جا است که چند تن از سران 
سازمان های فرقه ای و جنگ جویان نیز این اعالمیه 
در  جهاد  حامی  علمای  جمله  از  کردند،  امضا  را 

افغانستان و کشمیر تحت کنترل هند. 
بیانیه نور ولی محسود، رهبر طالبان پاکستان که قباًل 
ذکر شد، به فتواهای علمای دینی پاکستان قبل از 
پیام پاکستان و فضای عمومی طرف دار جهاد که در 
مدرسه ها ادامه داشت، اشاره دارد. نور ولی محسود 
تحریک  جهاد  که  می گوید  ویدیویی  پیام  این  در 
طالبان پاکستان در پرتو فتواهای علمای پاکستان 
فتوا  این  اجرای  در  »اگر  و  است  شده  راه اندازی 
کوتاهی و... قصور داشته باشیم، یا تغییری داده ایم 
جهت جهادی را، پس شما ما را راهنمایی کنید و ما 
آماده شنیدن استدالل شما هستیم. این یک مساله 
جدی برای علما است؛ زیرا تحریک طالبان پاکستان 
سکوت شما را به نفع ما می داند که دوشادوش ما 

بجنگید.« 
این  انتشار  از  قبل  درست  که  است  این جا  جالب 
عمدتاً  پاکستان  علمای  از  گروهی  ویدیویی،  پیام 
ادامه پیام  از خیبر پختون خوا، فتوای دیگری را در 
پاکستان صادر و اعالم کرد که هیچ فرد یا گروهی 
حق اعالم جهاد را ندارد و این تنها در اختیار دولت 

است.

با  مقابله  برای  تالش  در  پاکستان  طالبان  تحریک 
چنین استدالل هایی، ساختار سازمان را تغییر داد 
و گروه شبه نظامی را به »والیت« )حکومت( تبدیل 
را  موازی  »حکومت«  سیستم  یک  تشکیل  و  کرد 

برای مناطق قبیله ای اعالم کرده است.
طالبان افغان و تحریک طالبان پاکستان همچنین 
قدرت  که  دیوبند،  دارالعلوم  که  می کنند  استدالل 
می گیرند،  آن جا  از  را  خود  سیاسی  و  ایدیولوژیک 
انگلیسی ها را از شبه قاره هند بیرون رانده، گروه های 
مجاهدین اتحاد جماهیر شوروی را درهم شکسته 
و نیروهای ناتو را مجبور به ترک کشور کرده  است. 

علمای دین باید به چالش تحریک طالبان پاکستان 
بازنگری  به  امنیتی ضرورت  نهاد های  دهند.  پاسخ 
استراتژیک  تفکر  که  دارند  ایدیولوژیک  مفهوم  در 
عمدتاً بر اساس آن بنا شده است. با وجود خسارات 
هنگفتی که پاکستان از دست تروریست ها متحمل 
شده است، این تفکر بارها و بارها مشهود بوده است. 
به باور دولت پاکستان، طالبان افغان در نهایت برای 
با  پاکستان  طالبان  تحریک  تهدیدات  کردن  خنثا 
مشترک  تفکر  اما  کرد،  خواهد  همکاری  پاکستان 
میان این دو گروه باعث توقف این همکاری ها شده 

است. 
به  دعوت  علما  از  بارها  پاکستان  دولتی  نهادهای 
کمک کرده است. اکنون آشکار است که این رویکرد 
جواب نداده است؛ اما حتا در آن زمان، تعداد کمی 
استدالل های  همان  بر  استراتژیک  متفکران  از 
با  سیاسی  و  ایدیولوژیک  تاریخی،  پیوندهای 

افغانستان تاکید می کردند. 
یک  به  پاکستان  شد،  گفته  قباًل  که  همان طور 
همکاری  بر  مبتنی  افغانستان  در  جدید  سیاست 
و یک پارادایم عمل گرایانه نیاز دارد. علمای دینی 
برای  قانع کننده  استدالل های  ارایه  با  می توانند 
و  پاکستان  طالبان  تحریک  روایت های  با  مقابله 
ساختارشکنی افکار طالبان در مورد دیدگاه شان از 

اسالم، کمک کنند. 
این یک روند طوالنی خواهد بود. در ابتدا، این امر 
مستلزم اعزام علمای پاکستانی به دیگر کشور های 
اسالمی است؛ زیرا این مساله تنها از طریق صدور 
از  علما می توانند  نخواهد شد.  اعالمیه حل  و  فتوا 

تجربیات علمای سراسر جهان اسالم بیاموزند.
با این حال، سوال این است که آیا آن ها آماده اند تا 

این وظیفه را جدی بگیرند یا خیر؟

لینک:

برگردان: منبع: 

روایت طالبان از اسالم

قیمت تکت ویژه آخرین 
تقابل رونالدو و مسی به 

۲.۶ میلیون دالر رسید

بالول بوتو: مماشات 
عمران خان با تی تی پی 
باعث مشکالت شده است

غالم غوثمجله دان 

 https://www.dawn.com/news/1731686

پاکستان از جمله کشورهای اسالمی است که از جهان بینی و اجرای قوانین اسالمی توسط طالبان افغانستان، فاصله گرفته 
است. با این حال، چنین دید افراطی در رده های مختلف طالبان در مقایسه با بقیه جهان اسالم، چالش شدیدتری را برای 

پاکستان ایجاد کرده است.
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یک تبعه آلمان به اتهام تصویربرداری از مراکز حساس در ایران بازداشت شد

بربنیاد گزارش ها، یک تبعه آلمان به اتهام تصویربرداری از مراکز حساس نفتی در ایران بازداشت شده است.
خبرگزاری تسنیم، روز سه شنبه، ۱۷ جنوری، گزارش داده که این تبعه آلمانی حین تصویربرداری از تأسیسات نفتی امیدیه 

بازداشت شده است. در گزارش آمده که تأسیسات نفتی امیدیه در استان خوزستان موقعیت دارد.
دولت آلمان تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.

گفتنی است که در ماه های اخیر، ایران روابط پرتنشی با غرب، به ویژه با کشورهای اروپایی داشته است.

8am.media

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، پیشنهاد مشروط به 
نارندرا مودی، همتای هندی خود، برای آغاز گفت وگوها 
در مورد همه مسایل باقی مانده و اختالفی بین دو کشور 

شده است.
شریف در گفت و گو با شبکه خبری العربیه روز سه شنبه، ۱۷ 
جنوری، گفته است که این گفت وگوها شامل موضوعات 

مختلف از جمله کشمیر مورد مناقشه می شود.
نخست وزیر  و  هند  رهبری  به  من  »پیام  است:  گفته  او 
و  بنشینیم  میز  بیایید پشت  که  است  این  مودی  نارندرا 
گفت وگوهای جدی و صمیمانه ای برای حل مسایل داغ مان 

مانند کشمیر داشته باشیم.«
دفتر شریف پس از پخش این مصاحبه در بیانیه ای گفته 

ایالت  در  تیراندازی  وقوع  از  بین المللی  رسانه های 
کالیفرنیای امریکا و کشته شدن 6 تن به شمول یک مادر 

است، چنین مذاکراتی تنها در صورتی امکان پذیر خواهد 
بود که هند وضعیت خودمختار بخشی از کشمیر را که در 

سال ۲۰۱9 لغو شد، بازگرداند.
در این بیانیه آمده است: »بدون برداشتن این گام توسط 

هند، مذاکره امکان پذیر نیست.«
با  در این مصاحبه، شریف گفته است که این موضوع را 
شیخ محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، در سفر 

اخیرش به ابوظبی در میان گذاشته است.
او افزوده است: »او برادر پاکستان است و همچنین روابط 
برای  مهمی  بسیار  نقش  می تواند  او  دارد.  هند  با  خوبی 

آوردن دو کشور به میز گفت وگو ایفا کند.«
این دو قدرت هسته ای رقیب و همسایه، از زمان استقالل 

و نوزاد شش ماهه اش خبر داده اند.
سی ان ان گزارش داده که این رویداد بامداد روز دوشنبه، 

بربنیاد گزارش ها، جمعیت چین برای اولین بار در 6۰ سال 
اخیر کاهش یافته و اکنون پرجمعیت ترین کشور جهان با 

بحران جمعیتی روبه رو است.
گزارش  جنوری،   ۱۷ سه شنبه،  روز  بین المللی  رسانه های 
داده اند که براساس آمارهای رسمی کشور چین، نیروی کار 
در این کشور ۱.۴ میلیاردی افزایش یافته و نرخ زادوولد در 

پایین ترین حد خود قرار گرفته است.
تحلیل گران و کارشناسان در چین گفته اند که این کاهش 
سریع است. آن ها هشدار داده اند که این موضوع می تواند 
مانع رشد اقتصادی چین شود و خزانه های دولتی این کشور 

از سلطه بریتانیا در سال ۱9۴۷، سه بار باهم جنگیده اند.
مورد  منطقه  کشمیر،  سر  بر  کشور  دو  جنگ  مورد  دو 
مناقشه دو طرف بوده است که هر کدام نیمی از این منطقه 

را کنترل می کنند.
نزدیک  به جنگ  دوباره  در سال ۲۰۱9  دو همسایه  این 
عنوان  تحت  را  هوایی  حمله  یک  هند  که  زمانی  شدند؛ 
داخل  در  شبه نظامیان  آموزشی  مرکز  یک  نابودسازی 

پاکستان انجام داد.
وزارت امور خارجه هند تاکنون به درخواست نخست وزیر 
چنین  گذشته  در  نو  دهلی  است.  نداده  پاسخ  پاکستان 
درخواست هایی از سوی پاکستان درباره وضعیت کشمیر 

را نادیده گرفته است.

۱6 جنوری، در شهر گوشن ایالت کالیفرنیا اتفاق افتاده 
است.

این  در  که  است  گفته  اعالمیه ای  در  محلی  پولیس 
با کودک  تیراندازی 6 تن به شمول یک مادر هفده ساله 
شش ماهه اش کشته شده اند. به گفته پولیس، بررسی ها در 
این خصوص جریان دارد. اشلی شوارم، سخنگوی پولیس 
محل، هرچند تأیید نکرده که این اقدام از سوی باندهای 
مواد مخدر صورت گرفته، اما گفته که این  تیراندازی اعدام 
گروهی به سبک باندهای مواد مخدر بوده است. گفتنی  
است که این حمله مرگبار یک هفته پس از اجرای حکم 

بازرسی مواد مخدر در خانه ها صورت گرفته است.

را تحت فشار قرار دهد.
جاری  هفته  سه شنبه   روز   )NBS( پکن  آمار  ملی  اداره 
گزارش داده که جمعیت در پایان سال ۲۰۲۲ حدود یک 
میلیارد و ۴۱۱ میلیون و ۷5۰ هزار تن بوده که نسبت به 

پایان سال گذشته ۸5۰ هزار تن کاهش داشته است.
براساس این آمار، تعداد تولدها در سال گذشته 9 میلیون و 
56۰ هزار تن و تعداد مرگ ومیرها ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار 

تن بوده است.
این در حالی است که آخرین بار در سال ۱96۰ میالدی 

جمعیت چین کاهش یافته بود.

نخست وزیر پاکستان 
خواستار مذاکره با هند بر 
سر کشمیر شد

جمعیت چین برای اولین بار در ۶۰ سال اخیر کاهش یافته است

اعتراضات اخیر در بریتانیا 
شش میلیارد پوند به این کشور 

خسارت وارد کرده است

بوریس پیستوریوس به عنوان 
وزیر دفاع آلمان برگزیده شد

از آغاز حمله روسیه تاکنون بیش از نه هزار غیرنظامی در 
اوکراین کشته شده اند

تیراندازی در کالیفرنیای امریکا ۶ کشته برجا گذاشت

براساس گزارش ایندیپندنت، اعتراضات و اعتصاب های 
اخیر شاغالن مشاغل عمومی در بریتانیا طی ماه های 
اخیر، بیش از شش میلیارد پوند به اقتصاد این کشور 

خسارت وارد کرده است.
در  جنوری،   ۱۷ سه شنبه،  روز  انگلیسی  نشریه  این 
نشان  صورت گرفته  »ارزیابی های  نوشت:  گزارشی 
می دهد که موج اخیر اعتراضات و اعتصاب های مشاغل 

عمومی شش میلیارد پوند به اقتصاد زیان زده است.«
از  اعتصاب مشاغل عمومی  از  با موجی  بریتانیا  دولت 
کارکنان  قطار،  راننده گان  آمبوالنس،  کارکنان  سوی 
اداره پست، آتش نشانان و سایر کارمندان دولتی مواجه 

است.
خود  مواضع  از  که  داده اند  هشدار  سندیکاها  همزمان 
کارکنان معترض  و حقوق  بهبود شرایط کاری  درباره 

عقب نشینی نخواهند کرد.
انگلیس  بازرگانی  و  اقتصاد  تحقیقات  مرکز  پیشتر 
)CEBR( خسارت ناشی از اعتصاب های اخیر به تولید 
به جنوری، ۱.۴  منتهی  ماه  را در هشت  کسب وکارها 

میلیارد پوند ارزیابی کرده بود.
مرکز ملی آمارهای بریتانیا روز سه شنبه اعالم کرد که 
در سال گذشته میالدی بیش از ۱.6 میلیون روز کاری 
از دست رفت که این میزان، باالترین رقم ساالنه از سال 

۱99۰ به شمار می رود.
انرژی،  و  غذایی  مواد  بهای  رفتن  بلند  تورم،  افزایش 
کار  حقوق  بهبود  برای  تقاضاها  و  برق  و  گاز  کمبود 

موجب اعتراض و اعتصاب  در بریتانیا شده است.

پیشن  دفاع  وزیر  المبرشت،  کریستین  آن که  از  پس 
آلمان، روز گذشته استعفا داد، اکنون گزارش ها حاکی از 
آن است که بوریس پیستوریوس به عنوان جانشین وی 

برگزیده شده است.
گزارش  جنوری،   ۱۷ سه شنبه،  روز  آلمان  رسانه های 
داده اند که اوالف شولتز، نخست وزیر این کشور، کسی را 
به مقام وزارت دفاع برگزیده که در خارج از کشور نسبتاً 

ناشناخته است.
بوریس پیستوریوس به مدت 9 سال وزیر داخله ایالت 

»نیدرزاکسن« آلمان فدرال بوده است.
از وی به عنوان فردی قاطع یاد شده است.

به  گفتنی است که پیستوریوس در سن ۱6 ساله گی 
حزب سوسیال دموکرات های چپ میانه آلمان پیوست 
و در سال ۱9۸۰ خدمت سربازی اش را به پایان رساند.

یک دست یار ارشد رییس جمهور اوکراین گفته است 
از نه هزار غیرنظامی از جمله ۴5۳ کودک  که بیش 
در اوکراین از زمان آغاز حمله روسیه در فبروری سال 

گذشته، کشته شده اند.
آندری یرماک، رییس ستاد ریاست جمهوری اوکراین، 
روز سه شنبه، ۱۷ جنوری، این آمار را در مجمع جهانی 

اقتصاد در داووس سویس اعالم کرده است.
توسط  جنایت  هزار   ۸۰ »ما  است:  گفته  یرماک 
هزار  نه  از  بیش  و  کرده ایم  ثبت  را  روسی  مهاجمان 

غیرنظامی از جمله ۴5۳ کودک کشته شده اند.«
او بار دیگر تاکید کرده که اوکراین خواهان یک دادگاه 
ویژه بین المللی برای محاکمه رهبران سیاسی روسیه و 

غرامت برای ویرانی ناشی از این تهاجم است.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 
به  روسیه  زمان حمله  از  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز 
اوکراین  در  غیرنظامی  هزار  هفت  از  بیش  اوکراین، 

کشته شده اند.
در تازه ترین مورد دراثر یک حمله موشکی در اوکراین 

روسیه  که  رویدادی  شده اند؛  کشته  تن   ۴۰ از  بیش 
دست داشتن در آن را رد کرده و نیروهای اوکراین را 

مسوول معرفی کرده است.


