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طالبان در بلخ 
تصویربرداری در 

محفل های خوشی 
را ممنوع کردند

بلخ  والیت  در  محلی  منابع  بلخ:  ۸صبح، 
می گویند که طالبان با ارسال نامه ای رسمی به 
مالکان سالون های عروسی در این والیت، اعالم 
کرده اند که تصویر برداری در محفل های خوشی 

ممنوع است.
منابع محلی روز جمعه، ۷ دلو، به روزنامه ۸صبح 
در  طالبان  معروف  به  امر  ریاست  که  می گویند 
مالکان  به  این  بار  محدودیت ها،  وضع  ادامه 
از  که  است  داده  هشدار  عروسی  سالون های 
در  کنند،  جلوگیری  محافل  در  تصویر برداری 
غیر آن با متخلفان برخورد »شرعی« و »قانونی« 

صورت خواهد گرفت.
به  امر  ریاست  مسووالن  که  می افزایند  منابع 
معروف گروه طالبان در بلخ به مالکان سالون های 
سالون های  مساجد  در  که  گفته اند  عروسی 
عروسی مال امامان را استخدام کنند و باید تمامی 
اشتراک کننده گان محافل در جماعت برای ادای 

نماز اشتراک ورزند.
پیش  چندی  طالبان  که  است  حالی  در  این 
فعالیت سالون های عروسی را در والیت سمنگان 

متوقف کرده اند.
را  کار  این  علت  ریاست  این  منابع،  گفته  به 
»شریعت  تطبیق   و  »فحشا«  از  جلوگیری 

اسالمی« بیان می کند.

مبادالت  از  تازه  گزارش های  کابل:  ۸صبح، 
تجاری میان افغانستان و پاکستان، حکایت از 
افزایش واردات افغانستان از پاکستان نسبت به 

سال گذشته دارد.
روز جمعه، ۷  آسوشیتدپرس  پاکستان  شعبه 
دلو، به نقل از بانک مرکزی پاکستان گزارش 
به  پاکستان  و خدمات  داده که صادرات کاال 
افغانستان در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۲ نسبت 
به دوره مشابه در ۲۰۲۱ رشد ۴.۶۰ درصدی 

را نشان می دهد.
صادرات  مجموع  پاکستان  مرکزی  بانک  
میلیون   ۲۵۱,۵۸۰ را  افغانستان  به  پاکستان 
دالر در ماه های جوالی تا دسامبر ۲۰۲۲ اعالم 
میلیون دالر  رقم ۲۴۰,۵۰۴  این  است.  کرده 
تا دسامبر ۲۰۲۱ بود که  دالر در ماه جوالی 

نشان دهنده رشد ۲,۸۳ درصدی است.
اطالعات این بانک همچنان نشان می دهد که 
رشد  افغانستان  به  پاکستان  ساالنه  صادرات 

۱۵.۷۱ درصدی داشته است.

۸صبح، کابل: نماینده ویژه امریکا برای زنان 
افغانستان گفته است که افغانستان با زنان و 
در  می تواند  خود  بااستعداد  فوق العاده  مردان 

مسیر صلح و رفاه باشد.
زنان  برای  امریکا  ویژه  نماینده  امیری،  رینا 
توییتی  نشر  با  دلو،  افغانستان، جمعه شب، ۷ 

این موضوع را بیان کرده است.
زنان در  از قطر گفته است که  یادآوری  با  او 
این کشور به طور مساوی به تحصیل دسترسی 

دارند که به آن ها فرصت موفقیت می دهد.
با  طالبان  »اگر  است:  نگاشته  امیری  خانم 
بین  از  را  پتانسیل  این  سرکوب گرانه  احکام 

آسوشیتدپرس  گزارش  به  نظر  حال،  این  با 
حجم واردات افغانستان از پاکستان به صورت 

ماهانه رشد داشته است.
در همین حال، واردات پاکستان از افغانستان 
نیز در ماه های جوالی و دسامبر سال ۲۰۲۲، 

کاهش ۸۵.۳۴ درصدی داشته است.
و  کاال  تجارت  ارقام،  براساس  هم،  سویی  از 
خدمات با افغانستان در ماه جوالی تا دسامبر 

فوق العاده  مردان  و  زنان  با  افغانستان  نبرند، 
نیز می تواند در مسیر صلح و  بااستعداد خود 

رفاه باشد.«
این در حالی است که هدر بار، مسوول بخش 
زنان دیده بان حقوق بشر، نیز گفته است که 
در  گروه  این  جنسیتی«  آپارتاید  »سیاست 

افغانستان در حال حاضر مردم را می کشد.
بیش از یک ماه از فرمان ممنوعیت کار زنان در 
موسسه های داخلی و خارجی از سوی طالبان 

می گذرد.
این اقدام طالبان واکنش های داخلی و خارجی 

را خلق کرده است.

گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت   ۲۰۲۲
۵۸,۸۰ درصد افزایش مازاد داشته است.

مورد  در  تاکنون  طالبان  کنترل  تحت  ادارات 
افغانستان آماری  به  میزان واردات و  صادرات 

ارایه نکرده اند.
گفتنی است که زغال سنگ در کنار میوه های 
خشک و سبزیجات به یکی  از اقالم صادراتی 
عمده افغانستان به پاکستان تبدیل شده است.

افزایش ۴.۶۰ درصدی واردات افغانستان از پاکستان 

رینا امیری: 
افغانستان با زنان و مردان بااستعداد خود می تواند در مسیر صلح و رفاه باشد

ماراتون تظاهر و خودنمایی؛ 
سیاست مداران بی ریشه 
و اتکا بر حمایت خارجی
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در سه روز گذشته ۱۷ والیت کشور گواه راه پیمایی های اعتراضی بوده اند؛ 
صداهایی که ظاهراً نارضایتی شهروندان نسبت به آتش زدن نسخه ای از 

قرآن توسط یک سیاست مدار افراطی دنمارکی - سویدنی را نشان می دهند. 
شماری از نمازگزاران در والیت های سمنگان، بلخ و جوزجان اما می گویند 

که جنگ جویان طالبان پس از ادای نماز جمعه، آنان را مجبور کرده که در 
راه پیمایی ضد سویدن اشتراک کنند. به گفته منابع، طالبان بیرق و شعارهایی 

که در حمایت از این گروه بوده را به...

شیردل: بیشتر روزها دست خالی 
به خانه بر می گردم 3

نمازگزاران مجبور به اشتراک 
در راه پیمایی شده اند

طالبان در کاپیسا ۱۰ عضو 
حزب  التحریر را بازداشت کردند

طالبی که می گوید حکومت 
طالبانی عواقب خطرناک دارد

سنگ شکنی که کفاش شد؛ 

اخذ امتحان دینی از دادستان ها؛

علیه آتش زدن قرآن یا برای حمایت از طالبان؛ 

مال عبدالسالم ضعیف، از بنیان گذاران امارت طالبان است. 
او از پانزده ساله گی در اوایل دهه ۸۰ میالدی زمانی که با 

خانواده اش به پاکستان کوچیده بود، به گفته خودش بعد از 
آموزش های نظامی در...

چیزی  چه  طالبان 
پرسیده اند؟



 

امارت طالبان را هیچ کشور و سازمان معتبر بین المللی 
آن همه  کردن  پاک   که  است؛ چرا  نشناخته  به  رسمیت 
سابقه خون بار تروریستی و مواضع ضدبشری این گروه از 
ذهن مردم جهان آسان نیست. حتا آنانی که به سپردن 
قدرت به طالبان کمک کردند و تا تسلیمی کابل آن گروه 
را یاری رساندند، برای شان آسان نیست که امارت گروهی 
و  عادی  بازیگر  چون  را  طالبان  شهرت  و  ویژه گی ها  با 
رسمی نظام بین الملل بپذیرند. کراهت را در گفتار و رفتار 
خیلی از مقام های امریکایی و همتایان اروپایی شان هنگام 
می توان  کرده اند،  طالبان  با  که  سازش هایی  از  صحبت 
و  رسمیات  وضعیت  این  اما،  دید.  روشنی  به  روزها  این 
و  تریبون  پشت  که  است  فردی سیاست مدارانی  مواضع 
برای  را  با طالبان  در رسانه ها نمی توانند ننگ هم سویی 
خود بخرند. در عمل و در نقش دولت ها و نهادها، خیلی 
از آن ها با اداره طالبان چون دولت رفتار می کنند، برایش 
پول می دهند، با مقاماتش پشت میز گفت وگو و مذاکره 
می نشینند، مشوره می دهند، مطالباتی مطرح می نمایند و 
خواهان اصالح سیاست هایش می شوند. از آنان با عنوان 
نام  حکومت سرپرست و مقام های حاکم یاد می کنند و 
»امارت« طالبان را معادل افغانستان می خوانند. در میان 
افغان های به  ظاهر ضد طالب نیز کسانی می گویند تحریم 
طالبان و وارد کردن فشار بر آن گروه، کشور و مردم ما 
را آسیب می رساند، بنابراین جامعه جهانی باید با آن اداره 
یابد.  کاهش  کشور  مردم  عذاب  و  رنج  تا  کند  همکاری 
زبان شان  بر  مقام های حاکم  اصطالح  که  هم خارجیانی 
است و هم وطن دارانی که این گروه را واقعیت افغانستان 
عنوان کرده و جهان را تشویق به تعامل با آن می کنند، 
نقاب واقع گرایی می پوشند. اما باید پرسید که گروه طالبان 
واقعیت افغانستان است و باید با آن کنار آمد یا نیروی 
تحمیل شده بر مردم ما و محصول پروژه های منطقه ای و 
جهانی می باشد؟ تن دادن به طالبان چون »واقعیت« چه 
دورنمایی را پیش روی مردم ما قرار می دهد؟ و آیا با نظام 

طالبانی می توان رنج و عذاب مردم را کاهش داد؟
با تمام سازش ها و معامالتی که جریان دارد، دولت ها و 
سیاست مداران جهان اتفاق نظر دارند که طالبان آفت و 
منبع شر بزرگی برای افغانستان و جهان اند. نام آن گروه 
بنیادگرا،  عقب مانده،  معادل  دیپلماسی  و  سیاست  در 
ضدزن، متعصب و ضد مدنیت است و نشانه های بسیاری 
دیده می شود که کشورهای منطقه و جهان برای سرریزی 
آفت های ناشی از حاکمیت طالبان از افغانستان به بیرون 
آماده گی می گیرند. آنانی که امروز کنار طالبان ایستاده اند 
و با پول، دیپلماسی و استخبارات از آن حمایت می کنند، 
نیز به آن گروه چون ابزار موقت یک بازی سیاسی نگاه 
می کنند که عاقبت خیری نخواهد داشت. لذا گره  زدن 
آینده افغانستان با نام چنین گروه بدنام و ابزاری و ذکر 
آن گروه چون واقعیت این کشور، نه واقع بینانه است و نه 
درست. فشار بر طالبان و تحریم آن گروه به سود مردم 
افغانستان است؛ چرا که هرچه عمر آن منبع شر کوتاه 
شود، احتمال برگشت اداره و زنده گی به مسیر عادی در 
کشور ما بیشتر می شود. در عین حال جهان و سازمان های 
بین المللی مسوولیت دارند تا میان مردم افغانستان و گروه 
طالبان تفکیک قایل شوند. آنان نباید با سازش، تمویل و 
مماشات زمینه عادی سازی شر طالب را فراهم سازند و 
این امید واهی را تبلیغ کنند که با پرداخت پول و امتیاز 
اجرای سیاست های ضدبشری آن گروه  مانع  می کوشند 
گردند و اصالحش کنند. از سیاست مداران و فعاالن مدنی 
افغانستان نیز انتظار می رود که به دام این توهم نیفتند 
که سازش با طالبان رنج مردم افغانستان را کاهش خواهد 
داد. این فریب سال ها تبیلغ شد و تجربه زنده امید بستن 
به مذاکرات صلح، موافقت نامه دوحه، طالبان نوین و ایجاد 
آن همه  نتیجه  نکنیم.  فراموش  را  همه شمول  حکومت 
سازش و عقب نشینی وضعیتی شده است که بازگشایی 
فرصت  و  کردن  حمام  آزادی  پارک،  به  رفتن  مکاتب، 
یک لحظه آوازخوانی و تفریح برای میلیون ها هم وطن ما 

آرزوهای دست نیافتنی گشته است.

ضرورت تفکیک 
افغانستان و طالبان
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که  گفته اند  امریکایی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
کماندوهای ارتش این کشور یکی از رهبران ارشد 

گروه داعش را در سومالیا کشته اند.
نیویارک  تایمز به نقل از وزارت دفاع امریکا نوشته 
است که بالل السودانی، یکی از رهبران ارشد داعش 
و از حامیان برجسته این گروه در سراسر افریقا، اروپا 
و شاخه خراسان داعش را روز پنج شنبه، ۶ دلو، در 
در  پوتلند  دورافتاده  منطقه  در  هوایی  حمله  یک  

شمال سومالیا کشته اند.
گفته  بیانیه ای  در  امریکا  دفاع  وزیر  آستین،  لوید 
فزاینده  حضور  تقویت  مسئول  »السودانی  است: 
داعش در افریقا و تامین مالی عملیات این گروه در 

سراسر جهان، از جمله افغانستان بود.«
به گفته پنتاگون، السودانی حمله بر کمپ ابی میدان 
هوایی کابل را که منجر به کشته شدن ۱۳ سرباز 
امریکایی و ده ها شهروند افغانستان شد را حمایت 

دیده بان  زنان  بخش  مسوول  کابل:  ۸صبح، 
حقوق بشر در مورد ممنوعیت کار زنان توسط 
آپارتاید  »سیاست  که  است  گفته  طالبان 
حال  در  افغانستان  در  گروه  این  جنسیتی« 

حاضر مردم را می کشد.

بغالن  والیت  در  محلی  منابع  بغالن:  ۸صبح، 
می گویند که طالبان دو نظامی حکومت پیشین 
را  دیگر  نظامی  یک  و   والیت کشته  این  در  را 

زخمی کرده اند.
۸صبح  روزنامه  به  دلو،   ۷ جمعه،  روز  منابع 
سیف اهلل  کشته شده  نظامیان  که  می گویند 
دو طالب  از سوی  زمانی  و  داشتند  نام  امید  و 
ناحیه  حسین خیل  ساحه  در  موترسایکل سوار 
کشته  گلوله  ضرب  به  پل خمری  شهر  هشتم 

شدند که در کوچه  خود گشت می زدند.
به گفته منابع، یک نظامی پیشین دیگر به نام 
دولت خان که پسر کاکای سیف اهلل است، در این 

حمله زخمی شده است.
این  به  پیوند  در  که  می دهند  معلومات  منابع 
رویداد دو جنگ جوی طالب از سوی این گروه 

بازداشت شده اند.
گفتنی است که پیش از این نیز طالبان همواره 
دست به بازداشت، شکنجه و در بسا موارد قتل 

نظامیان حکومت پیشین زده اند.
این در حالی است که چندی قبل یک نظامی 
قندهار  والیت  در  بارک  مجاهد  نام  به   پیشین 

کشته شده بود.
سوی  از  او  که  بودند  گفته  مجاهد  نزدیکان 

طالبان کشته شده است.

شدن  کشیده  آتش   به  پی  در  کابل:  ۸صبح، 
نسخه هایی از قرآن در سویدن و هالند، شماری 
از شهروندان  کشور در والیات مختلف از سوی 
طالبان وادار به اشتراک  در تجمع های اعتراضی 

شده اند.
یکی از باشنده گان والیت بلخ روز جمعه، ۷ دلو، 
به روزنامه ۸صبح می گوید که طالبان دکان داران 
را با جبر وادار به اشتراک  در اعتراضاتی کردند 
که این گروه در شهر مزار شریف راه اندازی کرده 

بودند.
این باشنده شهر مزارشریف می گوید که طالبان 
به تمام دکان داران و باشنده گان این شهر دستور 
در  نماز جمعه  برگزاری  از  پس  که  بودند  داده 

اعتراضات اشتراک کنند.
به گفته وی، این  گروه به دکان داران گفته  بود که 
اگر در اعتراضات اشتراک  نکنند، حق باز کردن 

دکان های شان را ندارند.
سوی  از  دکان ها  بودن  مسدود  که  می گوید  او 

طالبان آنان را با مشکل مواجه کرده است.
طالبان در شماری از والیات دیگر نیز تجمعات 

اعتراضی برگزار کردند.
گفتنی است که هفته گذشته نسخه هایی از قرآن 
کریم از سوی دو  سیاست مدار افراطی در سویدن 
و  اعتراضات  که  شد  کشیده  آتش  به  هالند  و 

واکنش های زیادی را به همراه داشت.

مالی کرده است.
مقام های دولت بایدن گفته اند که در این حمله به 

غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.
در  داعش  مقر  بر  امریکا  ویژه  نیروهای  حمله  در 
سومالیا، افزون بر السودانی دست کم ۱۰ عضو  دیگر 

این گروه نیز کشته شده اند.
کمپیوترهای  از  شماری  السودانی،  مخفی گاه  از 
سایر  و  همراه  تلفن های  دیسک،  هارد  لپ تاپ، 
اطالعات به دست آمده که می تواند نکاتی را برای 

عملیات های ضد تروریستی آینده ارایه کند.
در حمله داعش بر کمپ ابی میدان  هوایی کابل در 
ماه اگست سال ۲۰۲۱ هنگام  روند تخلیه که هزاران 
شهروند افغانستان پس از ورود طالبان به کابل برای 
ده ها  بودند،  شده  جمع  آنجا  در  کشور  از  خروج 
امریکایی  باختند و ۱۳ سرباز  شهروند کشور جان 

کشته شدند.

حقوق  دیده بان  زنان  بخش  مسوول  بار،  هدر 
توییتی نوشته  با نشر  بشر، روز جمعه، ۷ دلو، 
که  است  چیزی  مرگ بار  »زن ستیزی  است: 

طالبان برای آن جنگیدند.«
فرمان  از  ماه  یک  از  بیش  که  است  گفتنی 
و  داخلی  موسسه های  در  زنان  کار  ممنوعیت 

خارجی می گذرد.
این اقدام طالبان واکنش های داخلی و خارجی 

را به همراه داشته است.
نهادهای امدادرسان هشدار داده اند که با توجه 
زمستان،  در  شدید  سرمای  و  فقر  افزایش  به 
ممنوعیت کار زنان بحران بشری در افغانستان 

را شدت می بخشد.

صحی  سازمان  افغانستان  بخش  کابل:  ۸صبح، 
جهان گفته است که در نتیجه شیوع یک »عفونت 
حاد تنفسی« در پامیر بزرگ بدخشان، دست کم ۱۷ 

تن جان باخته اند.
توییتی  نشر  با  دلو،  پنج شنبه، ۶  روز  این سازمان 
نگاشته است که ۹۷ تن از باشنده گان پامیر به این 

بیماری مبتال شده اند.
با  سازمان  این  جهان،  صحی  سازمان  گفته  به 

۸صبح، کاپیسا: نیروهای استخبارات طالبان در 
والیت کاپیسا ۱۰ تن از اعضای حزب  التحریر را در 

این والیت بازداشت کردند.
منابع روز جمعه، ۷ دلو، به روزنامه ۸صبح می گویند 
روستای  از  پیش  روز  نُه  را  افراد  این  طالبان  که 
نوآباد، از مربوطات مرکز کاپیسا، بازداشت کرده  اند و 

امکانات محدود به بیمارن رسیده گی می کند.
و  دشوارگذر  راه های  که  است  افزوده  سازمان  این 
شده  منطقه  به  کمک   رسیدن  مانع  سرد،  هوای 

است.
سال  دلو   ۱ تاریخ  به  محلی  منابع  این  از  پیش 
از  روان به روزنامه ۸صبح گفته بودند که ۲۱ تن 
پامیر نشینان بدخشان دراثر یک بیماری تنفسی در 

این والیت جان باخته اند.

تا کنون از سرنوشت آنان خبری نیست.
به گفته منابع، این افراد هنگامی بازداشت و زندانی 
شده اند که برای یک جلسه درسی حزبی گرد هم 

آمده بودند.
طالبان و حزب  التحریر تا کنون به گونه رسمی در 

این مورد چیزی نگفته اند.
گفتنی  است که اعضای حزب التحریر در کاپیسا در 
اوایل تسلط طالبان از این گروه استقبال و حمایت 
کرده بودند؛ اما چند ماه بعد، این گروه فعالیت حزب 
التحریر، جمعیت اصالح و نجم را ممنوع اعالم کرده 

است.

امریکا یک رهبر ارشد داعش و حامی مالی 
حمله بر میدان هوایی کابل را در سومالیا 

هدف قرار داد

هدر بار: »سیاست آپارتاید جنسیتی« طالبان مردم را می کشد

سازمان صحی جهان:  
۱۷ تن در نتیجه شیوع »عفونت حاد تنفسی« 

در پامیر بدخشان جان باخته اند

طالبان در کاپیسا ۱۰ عضو حزب  التحریر را بازداشت کردند

طالبان در بغالن دو نظامی 
حکومت پیشین را کشتند

اعتراض به سوزاندن قرآن؛  
باشنده گان بلخ: با بسته  
شدن دکان  ها با مشکل 

مواجه شده ایم
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ابراهیم کاوه )نام مستعار( یکی از دادستانان کشور است که در حال حاضر زیر حاکمیت طالبان کار می کند. او می گوید: »طالبان چیزهایی 
را در ارتباط به بی دینی و بددینی کسانی که به نحوی با نظام قبلی در ارتباط بوده اند، به خودشان تلقین کرده  و آن را پذیرفته اند. ]طالبان[ 

فکر می کنند با کسانی مواجه شده اند که هیچ چیزی از دین و دین داری، حتا این مسایل پیش پا افتاده را نمی دانند.«

اخذ امتحان دینی از دادستان ها؛

آنان  از  مالیکه های مقرب مطرح و خواسته شده که 
نام گرفته شود. پرسش هفتم چنین مطرح شده است: 
»کتاب های مشهور آسمانی چند است، هریک را نام 
ببرید و ما امت کدام پیامبر هستیم، نام  و نسب ایشان 
را ذکر کنید؟« صفت صورت و جسم پیامبر پرسش 
هشتم این پرسش نامه طالبان را تشکیل می دهد. در 
که  شده  خواسته  اشتراک کننده گان  از  نهم  پرسش 
و  بیان کنند  به شکل مختصر  را  اسالم  پیامبر  اخالق 
در گزینه  یادداشت آن تذکر رفته، کسانی که »صورت 
و سیرت« شان به سنت نبوی برابر باشد، مستحق ۱۰ 
نمره امتیازی اند. شماری از دادستانان که نمی خواهند 
نام شان در گزارش ذکر شود، تایید می کنند که این ۱۰ 
نمره به کسانی داده می شود که ریش و لنگی داشته 

باشند.

واکنش و دیدگاه دادستان ها
در  جمهوریت  دوره  در  که  دادستان هایی  از  شماری 
بخش تعقیب پرونده های جرمی وظیفه اجرا می کردند 
زیر  و والیت های شمال کشور  کابل  در  نیز  اکنون  و 
در  می دهند،  ادامه  خود  کار  به  طالبان  حاکمیت 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که در هفته ای دو 
روز به وظیفه خواسته می شوند و در این دو روز طالبان 
ابتدایی«  دینی  و  »عقیدتی  آموزش های  برای شان 
می دهند. بیشتر این کارمندان دولت به دلیل هراس از 
طالبان، نمی خواهند نام شان در این گزارش درج شود.

در  کشور  شمال  والیت های  در  دادستان ها  از  یکی 
گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید که هفته ای دو روز 
)نام روزها به دلیل محرمیت منبع حذف شده است( 
به دادستانی خواسته می شوند. به گفته او، در این دو 
روز همه در یک دفتر جمع می شوند و یکی از مبلغان 
ارایه  را  دینی  ابتدایی  آموزش های  برای شان  طالبان 
از قرآن کریم و چگونه گی  می کند. ترجمه یک سوره 
گرفتن وضو و تیمم از مسایل کلیدی آموزش طالبان 

به دادستان ها است.
به  طالبان  که  می گوید  دیگر  دادستان  یک  همچنان 
از  آنان  و  توهین می کنند  دادستان ها  دانش  و  شعور 
روی مجبوریت و هراس از زندان و زوالنه این اهانت 
را قبول می کنند. او می پرسد: »چطوری می شود کسی 
که حکم بازداشت یک متهم به جرایم را صادر کند، 

شرط اول نماز، بیان غسل، بیان مسح بر موزه ها، حکم 
مسح بر زخم، بیان استنجا و بیان حکم آب ها از جمله 
آب  چاه ها از بخش های دومی جزوه درسی طالبان برای 

تدریس دادستان ها است.
بخش سوم و قسمت اول این جزوه را توحید، والیت 
می دهد.  تشکیل  کرامت  و  معجزه  و  خدا  اولیای  و 
سنت های  و  فرایض  شامل  بخش  این  دوم  قسمت 
مسایل  وضو،  شکننده های  وضو،  مستحبات  وضو، 
غسل، نجاست و استنجا، تیمم، پوشیدن عورت و سایر 
مکلفیت هایی که در نماز رعایت شود، گنجانده شده 
است. در بخش چهارم بیان کفر و شرک، بیان بدعت ها 
و گناهان ذکر شده است. بخش های دیگر آن به اعمال 
اسالمی و شکننده های وضو و نماز و روزه اختصاص 
داده شده است. این جزوه ۱۸۵ صفحه دارد و به شکل 
نخستین  است.  شده  ترتیب  و  تهیه  پاسخ  و  پرسش 
پرسش آن این گونه آغاز شده است: »تو کیستی؟« در 
پاسخ آمده است: »من مسلمانم.« پرسش  و پاسخ های 
گزارش  این  در  اما  مطرح شده،  جزوه  این  در  جالب 
تنها به گزینه های خاصی پرداخته شده است. پرسش 
سی وچهارم آن، چنین مطرح شده است: »هنگام نماز، 
روی آدمی به کدام طرف باید باشد؟« در پاسخ گفته 
شده که »قبله« و به ادامه آن نگاشته شده که ایران در 

قسمت جنوب غربی آن قرار دارد.
در پرسش سی وسوم آن آمده است: »به شستن دست 
و صورت و پاها که پیش از نماز انجام می گیرد، چه 
می گویند؟« در پاسخ آن »وضو« گفته شده که بدون 
آن نماز صحیح خوانده نمی شود. در پرسش ۱۰۸ آن 
آمده است: »غسل یعنی چه؟« در پاسخ آمده است که 

شستن تمام بدن را غسل گویند.
پرسش ۲۱۲ آن در مورد شستن دست ها در هنگام 
وضو است. در این جزوه در مورد کسی سوال شده که 
شش انگشت دارد. در پرسش آمده است: »اگر کسی 
شش انگشت داشت، شستن انگشت ششم الزامی است 
الزامی است.«  یا خیر؟« در پاسخ آمده است: »آری، 
همچنان در پرسش دیگری گفته شده است که شستن 
آمده  پاسخ  یا خیر؟ در  است  داخل چشم هم فرض 

است که شستن داخل چشم فرض نیست.
با این همه، شماری از دادستان های پیشین در گفت وگو 
با روزنامه ۸صبح می گویند که هر مسلمانی پیش از 
او، این مسایل را می داند  بلوغ و فرض شدن نماز بر 
و نیاز نیست در نهادهای تخصصی نیز آن را به گونه 
عمر  یک  که  کنند  تدریس  کسانی  برای  اجباری 
عبادت کرده و بربنیاد احکام شرعی و قانونی وظیفه 
تحقیق و تعقیب جرایم را بر عهده داشته اند. به گفته 
آنان، طالبان باید زمینه آموزش های مسلکی و حقوقی 
از وظایف اساسی و  و تحقیق و تعقیب جرایم را که 
کلیدی دادستانی است، فراهم کنند، نه مسایلی که هر 

مسلمان آن را در کودکی می آموزد.
هرچند طالبان روند اخذ امتحان و آموزش های عقیدتی 
را در بیشتر نهادهای دولتی تحت حاکمیت خود آغاز 
این  مجبورند  دولتی  اداره های  کارمندان  و  کرده اند 
آنان  اما بیشتر  آزمون ها و آموزش ها را سپری کنند، 
این اقدام طالبان را اهانت به شخصیت خود توصیف 

می کنند.
پیش از این روزنامه ۸صبح به اطالعاتی دست یافته 
از  دینی  امتحان  در  گروه  این  می داد  نشان  که  بود 
را مطرح  نیز چنین پرسش هایی  آموزگاران مکتب ها 
کرده است. آن زمان شماری از آموزگاران به روزنامه 
به  جایگاه  بی حرمتی  را  طالبان  اقدام  این  ۸صبح 
آموزگار توصیف کرده و تأکید داشتند که نباید چنین 
برخورد تحقیرآمیزی با آنان صورت بگیرد. این در حالی 
است که بر اساس دستور مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر 
طالبان، صالحیت »تحقیق و نظارت« از دادستانی کل 

گرفته شده است.

آزمون های  ادامه  در  طالبان 
اداره های  کارمندان  از  دینی 
دولتی، این بار از دادستان ها 
کسانی  گرفته اند؛  امتحان 
که بر مسند تحقیق و تعقیب 
جرایم نشسته اند. روزنامه ۸صبح 
جزوه های  و  پرسش نامه  به 
یافته است که نشان می دهد  آموزشی طالبان دست 
دادستان ها،  از  دینی  آزمون  اخذ  بر  عالوه  گروه  این 
تدریس  آنان  برای  نیز  را  اسالمی  ابتدایی  مسایل 
می کند. چگونه گی استنجا، وضو و غسل از موارد عمده 
آموزشی است که به دادستان های پیشین که اکنون 
تدریس می شود.  کار می کنند،  طالبان  زیر حاکمیت 
یکی از جزوه هایی که به شکل پرسش  و پاسخ ترتیب 
شده و برای دادستان ها آموزش داده می شود، »تعلیم 
روزنامه  به  دادستان ها  از  شماری  دارد.  نام  االسالم« 
ابتدایی  مسایل  جزوه  این   در  که  می گویند  ۸صبح 
آموزه های دینی درج شده که هر مسلمان تا سن بلوغ 
آن را فرا می گیرد. دادستان ها به این باورند که طالبان 
ارزشی به دانش حقوقی و مسلکی آنان قایل نیستند، 
به آنان به چشم »غیرخودی« می بینند و فکر می کنند 
کسانی که در نظام جمهوری کار کرده اند، از مسایل 

دینی چیزی نمی دانند.

طالبان پیش از این از اکثر کارمندان دولتی امتحان 
خارجه  وزارت  کارمندان  و  معلمان  گرفته اند.  دینی 
طالبان  دینی  امتحان  که  کسانی اند  جمله  از  نیز 
در  آنان  امتحان  اخذ  چگونه گی  و  کرده اند  سپری  را 
رسانه ها بازتاب گسترده یافته است. به تازه گی طالبان 
از دادستان های پیشین که اکنون تحت حاکمیت  این 
گروه در دادستانی کل کار می کنند، نیز آزمون دینی 

گرفته اند.
پرسش نامه ای به دسترس روزنامه ۸صبح قرار گرفته 
روز دوشنبه، ۲۶ جدی،  این گروه  نشان می دهد  که 
از کارمندان دادستانی کل تحت کنترل خود امتحان 
دینی گرفته  است. این پرسش نامه حاوی نه پرسشی 
است که در مسجد دادستانی کل این گروه در ساحه 
است. هر  پرسیده شده  از دادستان ها  کابل  داراالمان 
نمره  و ۱۰  دارد  نمره  آزمون ۱۰  پارچه  این  پرسش 
که  است  شده  گرفته  نظر  در  افرادی  برای  امتیازی 
آراسته اند.  سنت  طبق  را  خود  سیرت«  و  »صورت 
»کلمه  که  بوده  این  دادستان ها  از  پرسش  نخستین 
طیبه« را بیان کنند. پرسش چنین مطرح شده است: 

»لفظ کلمه طیبه و معنای آن را بیان کنید.«
در پرسش های دوم، سوم و چهارم به ترتیب فرایض 
نماز، وضو و تیمم پرسیده شده است. در پرسش پنجم 
ایمان  و  مفصل  »ایمان  است:  آمده  پرسش نامه  این 
مجمل را بیان کنید.« همچنان در پرسش ششم تعداد 

را  قضایی  ستاژ  و  دانشگاه  و  مکتب  باشد،  مسلمان 
خوانده باشد، نماز و وضو را یاد نداشته باشد؟ این ها 
]طالبان[ بیایند از یک دادستان امتحان تیمم و وضو 
بگیرند، این توهین نیست؟ طالب ها فکر می کنند که 
هیچ کسی جز خودشان مسلمان نیست. طالبان با ما به 
چشم غیرمسلمان می بینند و درصدد این هستند که از 

اداره های دولتی مدرسه بسازند.«
ابراهیم کاوه )نام مستعار( یکی از دادستانان کشور است 
که در حال حاضر زیر حاکمیت طالبان کار می کند. او 
می گوید: »طالبان چیزهایی را در ارتباط به بی دینی 
و بددینی کسانی که به نحوی با نظام قبلی در ارتباط 
بوده اند، به خودشان تلقین کرده  و آن را پذیرفته اند. 
که  شده اند  مواجه  کسانی  با  می کنند  فکر  ]طالبان[ 
مسایل  این  حتا  دین داری،  و  دین  از  چیزی  هیچ 
می افزاید:  دادستان  این  نمی دانند.«  را  پیش پا افتاده 
به دانش حقوق و مسلک دادستانی  ارزشی  »طالبان 
قایل نیستند. سارنواالن و اعضای مسلکی سارنوالی را 
غیرخودی می پندارند و هیچ دورنمایی برای تقویت و 
به  ندارند.  نهاد  این  اعضای  حقوقی  مهارت های  رشد 
 نظرم این برخوردشان برای تحقیر کسانی است که به 

زعم آنان، دانش غیرشرعی )حقوق( خوانده اند.«

تدریس  دادستان ها  به  دینی  مسایل  کدام 
می شود؟

در همین  حال چندین دادستان در صحبت با روزنامه 
طالبان  مبلغان  طرف  از  که  می کنند  تایید  ۸صبح 
هر  که  ابتدایی  آموزش های  و  نماز  مسایل  برای شان 
مسلمان آن را در خانه می آموزد، درس داده می شود. 
یکی از جزوه های درسی که این گروه به دادستان ها 
تدریس می کند، »تعلیم االسالم« نام دارد. این جزوه 
مفتی  »عالمه  سوی  از  حنفی  مذهب  فقه  براساس 
کفایت اهلل دهلوی« تالیف شده و ابوالحسین عبدالمجید 
مرادزهی خاشی آن را به فارسی برگردان کرده است. 
اول آن در مورد  این جزوه، چهار بخش دارد. بخش 
است.  نماز  ادای  روش  و  وضو  روش  اذان،  چگونه گی 
عقیدتی  موارد  را  کتاب  این  اول  بخش  دوم  قسمت 
آسمانی،  کتاب های  فرشته گان،  می دهد.  تشکیل 
مرگ  از  پس  زنده گی  و  تقدیر  قیامت،  پیامبران، 
سر فصل های این بخش است. آموزش احکام اسالمی، 

طالبان چه چیزی پرسیده اند؟

امین کاوه
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اشرف غنی با شیوه دوگانه ای 
که در برخورد با خارجیان و 

داخلی ها اتخاذ کرده بود، آخرین 
میخ فاصله را بر تابوت رابطه 

دولت و ملت کوبید. او در 
مالقات با خارجی ها می کوشید 
با فاکت و گزارش و استدالل 

سخن بگوید و برای هر مجلس 
مهم تمام دم  و دستگاهش را 

بسیج می کرد تا برایش سند و 
فاکت بدهند، اما در صحبت با 
مردم می کوشید خیال پردازی 
کند، دروغ ببافد و توهم خلق 

کند. حتا لحن سخنانش در این 
دو عرصه تفاوت داشت.

و اتکا بر حمایت خارجی
برای  برای حکومتی ها و هم  به دالیل متعدد، هم 
نیز  و  مزیت  از حکومت یک  سیاست مداران خارج 
تماس  به  حد  از  بیش   توجه  اما  بود.  فرصت  یک 
اصلی  فرصت  آنان،  حمایت  جلب  و  خارجیان  با 
تماس با مردم و ایجاد حرکت ها و نهادهای دارای 
گرفت.  و سیاست مداران  دولت  از  را  مردمی  پیوند 
دولت مردان و سیاست پیشه ها به انسان های منزوی، 
مغرور، بی رابطه با مردم و گرفتار انواع توهمات بدل 
و  پیروزی طالبان  راندند.  از خود  را  و مردم  شدند 
محصول  کشور،  سراسر  در  تندروی  دواندن  ریشه  
همین اتکای بیش  از حد بر منابع و حامیان خارجی 
و بی توجهی به مردم بود. مردمی که پس از سقوط 
حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱ با هیجان و شوق 
تمام به آغاز یک عصر تازه در کشور امید بسته بودند 
با  می کردند،  استقبال  دموکراتیک  روندهای  از  و 

گذشت زمان ناامید شدند.
متقلب اعظم، اشرف  غنی  احمدزی، به دلیل این که 
بر کرسی ریاست جمهوری لمیده بود، از نخستین 
دیپلماتیک  نماینده گان  و  مقام ها  که  بود  افرادی 
آن،  دنبال  به  می کردند.  مالقات  وی  با  کشورها 
به  و  ملی  شورای  مصالحه،  عالی  شورای  ریاست 

پویای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آن فرصت 
سرکوب  نطفه  در  بارها  و  نیافته  پخته گی  و  رشد 
اندیشه های  دارای  سازمان های  و  احزاب  و  شده اند 
پیش رو در محیط فسادزا، قراردادی و عقب مانده به 
 حاشیه رانده شده و یا آلوده گشته اند. از این  رو کشور 
ما در پنج دهه گذشته با کاریکاتوری از سیاست ورزی 
این  سیاست مردان  از  بسیاری  است.  بوده  روبه رو 
و  دروغگو  دوروی،  متظاهر،  به شدت  افرادی  کشور 
فاسد بوده اند که هدف شان از سیاست و رسیدن به 
و  سوءاستفاده شخصی  جز  چیزی  مقام،  و  کرسی 
در راستای تقویت کیش شخصیت شان نبوده است.

و  مسووالنه  عمل  به  سیاست  که  کشورهایی  در 
کنار  در  سیاست مردان  است،  شده  بدل  ارزشمند 
بزرگ  اندیشه های  دارای  باید  شخصی  کاریزمای 
اقتصادی،  بهبود وضعیت  برای  برنامه های جدی  و 
اجتماعی و فرهنگی توده ها باشند. از لحاظ شخصیتی 
نیز سیاست مداران در کشورهای دموکراتیک و باز، 
رفتار های خوب  مالی،  مردمان دارای سوابق خوب 
خود  جوامع  در  رضاکارانه  کار  سابقه  و  انسانی 
هستند. آنان از طریق مبارزه رهایی بخش از سطح 
یا  و  سیاسی  حزب  کلیسا،  مسجد،  روستا،  کوچه، 
طبیعی  روند  یک  در  مدنی  و  اجتماعی  گروه های 
به حوزه سیاست عملی وارد می شوند. سوابق یک 
شخصیت سیاسی در یک کشور دموکراتیک، نه تنها 
برای رای دهنده گان دارای اهمیت خاص است، بلکه 
تا  دارد  وجود  نیز  قانونی  و  حقوقی  مکانیسم های 
ناباب و دارای سوابق جرمی، اخالقی و  افراد  مبادا 
مالی وارد حوزه سیاست عملی شوند. حتا در برخی 
سوابق  دارای  که  افرادی  دموکراتیک،  کشورهای 
جنسی  تجاوز  و  فساد  دزدی،  قتل،  مانند  جرمی 
برای  یا  هستند،  کودکان  به  جنسی  تجاوز  به ویژه 
احراز  از  عمر،  تمام  برای  یا  و  مشخص  دوره های 
سکتور  در  حتا  محروم اند.  پست  دولتی  گونه  هر 
خصوصی بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از شروط 
استخدام برای کارهای بسیار معمولی، داشتن یک 
گواهی نامه سوابق جرمی است که باید نشان بدهد 
فردی که در یک پست استخدام می شود، گذشته 

پاک و بدون جرم داشته است.
حاکمیت طالبان فرصتی برای بازاندیشی است. نسل 
و  هنرمندان  اجتماعی،  فعاالن  سیاست مداران،  نو 
اهل تخصص باید آن درس مهم و حیاتی را فراموش 
و  مردم  و خواست  رای  به  بی توجهی  از  نکنند که 
اتکای بیش  از حد بر منابع و حمایت های خارجی 
آموختیم. هیچ حرکت سیاسی و اجتماعی ای بدون 
به  ثمر  نمی تواند  جامعه  درون  در  ریشه  دواندن 
نشیند. حرکت ها، احزاب و سازمان های امروز ما باید 
محصول درس هایی باشد که در بیش از چهار دهه 
بحران، به خصوص در بیست سال اخیر، آموخته ایم. 
نخستین و مهم ترین درس این است که سیاست را 
از تظاهر و خودنمایی نجات دهیم و به جای اتکا بر 

خارجی ها، به نیروی مردم متوسل شویم.

در سال های پسین جمهوریت، مالقات با نماینده گان 
دیپلماتیک کشورهای غربی، به ویژه امریکا، در میان 
برای  کالن  فرصت  یک  به  افغانستان  سیاسیون 
تظاهر و تبلیغ بدل شده بود. هرازگاهی که اشرف 
غنی، آن متقلب بزرگ که دو بار بر کرسی ریاست 
جمهوری با تقلب و حمایت خارجی تکیه زد، با یکی 
دیدار  غربی  کشورهای  دیپلماتیک  نماینده گان  از 
دستگاه  و  دم  را  آن  خبرهای  می کرد،  مالقات  و 
نشان  تا  می کردند  پخش  به سرعت  ارگ  تبلیغاتی 
بدهند که اشرف غنی فرد مهمی است و نماینده گان 
وی  با  مالقات  و  دیدار  برای  خارجی  کشورهای  
پیوسته به ارگ می آیند. در میان رقبای اشرف غنی، 
به ویژه آنانی که هم چشمی مستقیم با وی داشتند، از 
جمله داکتر عبداهلل عبداهلل، حامد کرزی، عطا محمد 
تصاویر  دیگر، پخش  بسیاری  و  نور، محمد محقق 
جنب و جوش  غنی  اشرف  مالقات های  ویدیوهای  و 
فراوان ایجاد می کرد و آنان نیز تالش می کردند تا 
با همان مقام یا دیپلمات خارجی و یا یک شخصیت 
با  و دیپلماتیک  لحاظ جایگاه سیاسی  از  دیگر که 
فردی که اشرف غنی مالقات کرده بود، هم طراز بود، 
مالقات کنند تا به این صورت آنان نیز بتوانند چند 

قطعه عکس و ویدیو از مالقات خود پخش کنند.
آن روزها، ما در اتاق خبر ۸صبح، وقتی با انبوهی از 
اخبار دیدارهای  سیاست مداران افغانستان با مقام ها 
و دیپلمات های خارجی مواجه می شدیم، به شوخی 
فالنی خان عکس  که »چرا  به هم دیگر می گفتیم 

خودش را با سفیر پاکستان نشر نمی کند.«
واقعیت این بود که در سال های پسین جمهوریت 
بین المللی  نیروهای  گسترده  کاهش  از  پس  و 
دیپلماتیک  نماینده گان  رفت و آمد  افغانستان،  در 
بسیاری از کشورهای به کابل، کاهش یافت. شمار 
اندکی از مقام  های خارجی که هنوز به دلیل حضور 
به  می کردند،  رفت و آمد  افغانستان  به  نظامی شان 
شمول مقام های حکومتی، می خواستند با شماری 

از سیاست مردان خارج از حکومت نیز دیدار کنند.
برخی  به این باور بودند که به دلیل حضور گسترده 
نظامی خارجی ها در افغانستان و نیز به دلیل این که 
بخش عمده ای از  بودجه ملی، دفاعی، انکشافی و 
دارای  از سوی کشورهای  افغانستان  برای  خدمات 
دیدار  می شد،  تامین  افغانستان  در  امنیتی  نیروی 
کشورها،  آن  دیپلماتیک  نماینده گان  با  مالقات  و 

اصطالح فرماندهان و رهبران جهادی و در رده های 
شرکت های  صاحبان  از  شماری  چهارم  و  سوم 
تجاری و سازمان های غیرحکومتی نیز با این افراد 
دوگانه ای  شیوه  با  غنی  اشرف  می کردند.  دیدار 
که در برخورد با خارجیان و داخلی ها اتخاذ کرده 
بود، آخرین میخ فاصله را بر تابوت رابطه دولت و 
با خارجی ها می کوشید  در مالقات  او  کوبید.  ملت 
با فاکت و گزارش و استدالل سخن بگوید و برای 
بسیج  را  دستگاهش  و  دم   تمام  مهم  مجلس  هر 
می کرد تا برایش سند و فاکت بدهند، اما در صحبت 
ببافد  دروغ  کند،  خیال پردازی  می کوشید  مردم  با 
این دو  توهم خلق کند. حتا لحن سخنانش در  و 
عرصه تفاوت داشت. در صحبت با خارجیان آرام و 
با  مردم  به  در خطاب  اما  می کرد،  آهسته صحبت 
این  تمام  مردم  می زد.  فریاد گپ  و  عربده  دشنام، 
جریان ها را از طریق رسانه ها شاهد بودند و به تدریج 
آخرین عالیق و امیدهای شان را نیز از آن دستگاه 
بی ریشه اش  سیاست مداران  و  منزوی  و  متقلب 
اسالمی،  جمهوری  عمر  پایانی  ماه های  در  بریدند. 
سکوت و نظاره گری مردم، حاکمان و سیاست مداران 
را متحیر ساخته بود. فریاد و هیجانی که گاهی از 
ارگ بر می خاست، در درون اجتماع همراهی نمی شد 
و  حمایت  به  تنها  مقام هایش  که  دولتی  عاقبت  و 
پایان آن  با  بودند،  رضایت خارجیان چشم دوخته 
حمایت ها با دستگاه تا دندان مسلح و خزانه  نسبتاً پر 

اما بی نیرو و ریشه بدل شد و فروریخت.
بخش  که  داریم  یاد  به  دیگر  بسیاری های  و  من 
و  سخنگویان  تالش  و  تمرکز  انرژی،  از  عمده ای 
جای  به  حکومتی  نهادهای  عامه  روابط  اداره های 
ارایه معلومات به شهروندان و مقابله با جنگ روانی 
طالبان، مصروف تهیه خبر، گزارش، ویدیو و عکس 
دیدارهای رییسان و آمران شان بود. سیاست مداران 
کارمند  ده ها  استخدام  با  نیز  حکومت  از  خارج 
مطبوعاتی و ده ها به اصطالح »فیس بوک چلونکی«، 
پول زیادی را صرف تبلیغات و پروپاگندا می کردند 
تا به این ترتیب در افکار عامه داخل و خارج، خود را 

محبوب و مهم جلوه دهند.
از  پس  خودنمایی  و  تظاهر  ماراتون  این  متاسفانه 
جمهوری  شرم آور  فروپاشی  و  شکست  از  سال  دو 
سیاست گران  میان  در  هنوز  افغانستان،  اسالمی 
تبعیدی ادامه دارد. چنان چه هریک از این فراریان و 
شکست خورده گان که از عوامل عمده فروپاشی نظام 
جمهوری اسالمی افغانستان هستند، هرازگاهی که 
با یک مامور درجه چندم یک کشور خارجی دیدار 
طریق  از  را  خود  عکس های  سرعت  با  می کنند، 
تا به اصطالح  رسانه های اجتماعی پخش می کنند 
اهمیت خود را به رخ رقبا بکشند و به افکار عامه 
داخل و خارج چنان وانمود کنند که گویا هنوز آنان  
در نزد »خارجی ها« اهمیت دارند و یا به گفته یک 

دوست »هنوز به لحاظ سیاسی زنده اند«.
که جنبش های  است  کشوری  متاسفانه  افغانستان 

بی ریشه سیاست مداران 
ماراتون تظاهر و خودنمایی؛

سنجر سهیل

افغانستان متاسفانه کشوری است که جنبش های پویای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آن فرصت رشد و پخته گی نیافته و بارها در نطفه سرکوب شده اند و احزاب 
و سازمان های دارای اندیشه های پیش رو در محیط فسادزا، قراردادی و عقب مانده به  حاشیه رانده شده و یا آلوده گشته اند. از این  رو کشور ما در پنج دهه گذشته 
با کاریکاتوری از سیاست ورزی روبه رو بوده است. بسیاری از سیاست مردان این کشور افرادی به شدت متظاهر، دوروی، دروغگو و فاسد بوده اند که هدف شان از 

سیاست و رسیدن به کرسی و مقام، چیزی جز سوءاستفاده شخصی و در راستای تقویت کیش شخصیت شان نبوده است.
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نان کافی برای خوردن و چوب  و زغال سوخت نداریم. 
صندلی ما بیشتر روزها یخ )سرد( است. من به جز 
خودم دیگر نان آور در خانه ندارم. از پولی که به دست 
می آورم، نمی توانم خانم و خودم را تداوی کنم.  چهار 
هزار و ۵۰۰ افغانی به خاطر تداوی همسرم از یکی 
قرض گرفته ام، معلوم نیست که چه وقت او نفر پولش 
کار  که  افغانی  تا ۱۰۰  روزانه ۵۰  می کند.  طلب  را 

می کنم، برای خانمم پیچکاری می خرم.«
کار شیردل همانند کاسبی های دیگر بیشتر به اقتصاد 
توضیح می دهد  او  است.  وابسته  منطقه  باشنده گان 
که بیشتر باشنده گان پروان به دلیل گسترش فقر و 
بیکاری، شوق پالش کفش و توان پینه  دوزی آن را هم 
ندارند. او عالوه می کند: »در بیشتر از یک ونیم سال 
من  ندارند.  پول  مردم  شده،  بیکاری  بسیار  گذشته 
روزانه نفرهایی که از این مسیر رفت وآمد می کنند، 
صدا می زنم که بیایید بوت های تان را رنگ کنم، اما 
مردم برایم می گویند که کاکا تو از دل گرمت گپ 
می زنی، کجا است پیسه، فقط که مفت رنگ می کنی، 

برو ایالی ما کن.«
او از دردهایش می گوید: »از این حرف ها بیشتر زیاد 
کار کنم.  با خود می گویم که چه  و  نگران می شوم 
خودم مریض، خانمم مریض، حال اقتصادی ما خوب 
نیست. مردم هم توان کمک کردن بیشتر را ندارند. 
به گونه  ما  برای  اما  زیاد سرازیر می شود،  کمک های 
درست نمی رسد.  به بعضی مردم های دیگر شده، اما 

ما نگرفته ایم.«
مشکالت  با  سرما  فصل  در  که  نیست  شیردل  تنها 
بلکه  نرم می کند،  نبود کار دست وپنجه  و  اقتصادی 
چنین  با  والیت  این  در  نیز  دیگر  کاسب  هزاران 
بیشتر  مواجه اند.  کار  نبود  و  اقتصادی  مشکالت 
کاسبی ها به دلیل بحران اقتصادی موجود در کشور 
و توقف چرخش پول در بازارها با رکود مواجه اند و 
طالبان نمی توانند با سیاست های کنونی این معضل 

را برطرف کنند.
را  شهروندان  درآمد  و  خرید  قدرت  روزافزون  فقر 
کارگران  گزارش ها ،  بربنیاد  است.  کاسته  به شدت 
نان  نمی توانند  روزها  که  هستند  کشور  در  زیادی 
با  شب ها  و  کنند  تهیه  کودکان شان  برای   خشک 
قدرت  می خوابند.  گرسنه  خود  خانواده   اعضای 
خرید مردم به شکل بی پیشینه ای پایین آمده است. 
نرخ بیکاری نیز رو به افزایش است و همه روزه صف 
بیکاران و گرسنه گان در کشور درازتر می شود. طالبان 
در یک سال گذشته نه  تنها هیچ برنامه ای برای بهبود 
وضعیت زنده گی مردم ارایه نکرده اند، بلکه در توزیع 
کمک های جامعه  جهانی و سازمان های کمک کننده 

نیز گزینشی برخورد می کنند.
چندی پیش، مسوول کمک های بشردوستانه سازمان 
ملل متحد اعالم کرد که ۱۹ میلیون تن در افغانستان 
با گرسنه گی حاد مواجه اند. مارتن گرفتس، مسوول 
با  صحبت  در  سازمان،  این  بشردوستانه  کمک های 
میلیون شهروند  این ۱۹  از میان  رسانه ها گفت که 
افغانستان، دست  کم ۶.۶ میلیون تن آنان به کمک های 
فوری نیاز دارند. این مقام سازمان ملل متحد تأکید 
مشکالت  چاره ساز  بشردوستانه  کمک های  که  کرد 
افغانستان نیست و نیاز است که اقتصاد، نظام بانکی و 

خدمات اولیه در این کشور تقویت شود.

دیگر  روزها  به  نسبت  خورشید  و  است  صبح  اول 
در  پراکنده  ابرهای  می درخشد.  مهربان تر  زمستان 
گوشه های آسمان آبی به چشم می خورند، اما شهر 
چاریکار نسبت به روزهای دیگر آفتابی تر است. یکی 
برای خرید و دیگری برای باز کردن دروازه دکانش 
به بازار آمده  است. مردی با لباس گرد آلود در کنار 
کفاشی  و سرگرم  نشسته  دکانی  مقابل  در  جاده ای 
در  زمستان  از سرمای جان سوز  در حالی که  است. 
خود پیچیده ، روی زمین سرد نشسته است و کفشی 
را پینه می زند؛ کفشی که از ناداری صاحبش حکایت 
از  سروصورتش  و  مرد  این  کوچک  کاسبی  دارد. 
وضعیت اقتصادی نابه سامان خانواده اش حکایت دارد.

خودم را به او معرفی می کنم و راضی می شود با من 
صحبت کند. نامش شیر دل است و حدود ۴۷ سال 
سن دارد. شیردل ۲۵ سال در منطقه خواجه سیاران 
شهر چاریکار، مرکز والیت پروان، سنگ شکنی کرده، 
نشانه های  و  سن  کهولت  قلبی،  بیماری  اکنون  اما 
پیری توان سنگ شکنی را از او گرفته است. او دیگر 
سنگ  صخره های  روی  آهنین  چکش  با  نمی تواند 

بکوبد.

انجام  توان  دیگر  می کند  درک  که  زمانی  شیردل 
کارهای دشوار را ندارد، به شغل کفاشی رو می آورد تا 
لقمه ای  نان برای خود و اعضای خانواده اش پیدا کند. 
او بیش از هفت سال می شود که در این شهر کفاشی 
می کند. این روزها اما گسترش فقر و افزایش بیکاری 
در کشور روی کاروبارش تأثیرات منفی گذاشته است. 
با چشمان خیره و گلوی پر از بغض می گوید که تا 
پیش از حاکمیت طالبان بر کشور روزانه بین ۲۰۰ تا 
۳۰۰ افغانی درآمد داشته است، اما در ماه های پسین 
برمی گردد.  خانه  به  خالی  دستان  با  روزها  بیشتر 
می افزاید: »بعد از این که سن وسالم باال رفت و دیگر 
رو  موچی گری   به  نداشتم،  را  سنگ شکنی  توان 
این طریق می توانستم حداقل  از  آوردم. در گذشته 
مصارف روزمره زنده گی خود را تأمین کنم، اما چند 
ماه می شود که عاید درست ندارم و بسیاری روزها با 

دست خالی به خانه بر می گردم.«
شیردل شش فرزند قد و نیم قد دارد و همسرش به 
بیماری  با  نیز  خودش  است.  مبتال  عصبی  بیماری 
قلبی دست و پنجه نرم می کند و می گوید توان  خرید 
ادویه و مراجعه به شفاخانه را ندارد. او در گوشه ای 
بیشتر  برای شرح  از شهر چاریکار زنده گی می کند. 
وضعیتش می گوید: »در خانه کسی رایگان نشسته ایم 
و از ما کرایه نمی گیرد. خانه ما خشک وخالی است. 

8صبح، پروان

8صبح، سمنگان

داشت. 
شبرغان،  شهر  باشنده  سید حمیداهلل، 
با  صحبت  در  نیز  جوزجان،  والیت  مرکز 
مسجد  مالامام  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
نماز  خطبه  جریان  در  نوایی«  »امیرعلی شیر 
به خوانش گرفته و  را  جمعه اطالعیه طالبان 
جمعه  نماز  ادای  از  »بعد  است:  داده  توضیح 
اعتراضی  تظاهرات  در  باید  نمازگزاران  تمامی 
موترهای  کنند.  شرکت  سویدن  کشور  علیه 
برای  را  شما  استخبارات  و  امنیه  قوماندانی 
تظاهرات بدرقه خواهند کرد. هرگاه فردی برای 
نیروهای  کرد،  مخالفت  تظاهرات  در  شرکت 
آنان  استخبارات  ریاست  و  امنیه  قوماندانی 
را  شکایت  حق  آنگاه  و  می کنند  بازداشت  را 

نداشته باشند.« 
این همه در حالی است که راسموس پالودان، 
سویدنی  ـ  دنمارکی  افراطی  سیاست مدار 
تظاهراتی  جریان  در  گذشته  هفته  آغاز  در 
استکهلم  ترکیه در شهر  از سفارت  بیرون  در 
سویدن، نسخه ای از قرآن کریم را با مجوز دولت 
واکنش های  او،  اقدام  این  زد.  آتش  سویدن 
شماری از کشورهای اسالمی را در پی داشته 

است. 
در کنار سایر کشورها، ۱۷ والیت افغانستان نیز 
در سه روز گذشته گواه راه پیمایی های اعتراضی 
بوده اند. والیت خوست روز چهارشنبه، ۵ دلو، 
والیت های قندهار، پکتیا، کندز، ننگرهار، زابل 
والیت های  و  دلو   ۶ پنج شنبه،  روز  پکتیکا  و 
کابل، بلخ، بدخشان، پکتیا، سمنگان، جوزجان، 
بغالن، هرات، پنجشیر و هلمند روز جمعه، ۷ 
در  بوده اند.  اعتراضی  راه پیمایی های  گواه  دلو، 
بیشتر این اعتراض ها در کنار سر دادن شعار 
در  راه پیمایان شعارهایی  دولت سویدن،  علیه 
از طالبان نیز سر داده اند؛ اقدامی که  حمایت 
راه پیمایان  بر  طالبان  از سوی  منابع  گفته  به 

تحمیل شده است.
این  از  طالبان  که  است  حالی  در  این همه 
ننگرهار  والیت های  باشنده گان  نیز  پیش 
هوایی  حمله  علیه  تا  واداشته اند  را  غزنی  و 
شبکه  رهبر  الظواهری،  ایمن   خانه  بر  امریکا 
بزنند  راه پیمایی  به  دست  کابل،  در  القاعده 
منابع خاطرنشان  بدهند.  امریکا شعار  علیه  و 
می سازند که جنگ جویان طالبان نیز با لباس 
شخصی و بنرهای اعتراضی در میان راه پیمایان 
گشت وگذار می کنند و راه پیمایان را وامی دارند 

تا به حمایت از این گروه نیز شعار دهند.

گواه  کشور  والیت   ۱۷ گذشته  روز  سه  در 
راه پیمایی های اعتراضی بوده اند؛ صداهایی که 
آتش  به  نسبت  شهروندان  نارضایتی  ظاهراً 
زدن نسخه ای از قرآن توسط یک سیاست مدار 
افراطی دنمارکی - سویدنی را نشان می دهند. 
شماری از نمازگزاران در والیت های سمنگان، 
اما می گویند که جنگ جویان  بلخ و جوزجان 
طالبان پس از ادای نماز جمعه، آنان را مجبور 
اشتراک  سویدن  ضد  راه پیمایی  در  که  کرده 
کنند. به گفته منابع، طالبان بیرق و شعارهایی 
که در حمایت از این گروه بوده را به نمازگزاران 
کشور  علیه  که  داده اند  دستور  و  کرده  توزیع 
سویدن شعار لعنت سر دهند و در حمایت از 
تصویری که  نوارهای  کنند.  بلند  طالبان صدا 
در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نیز نشان 
می دهد که راه پیمایان بیشتر به جای اعتراض 
علیه دولت سویدن، در حمایت از رژیم طالبان 

شعار می دهند. 
حبیب اهلل، یکی از باشنده گان شهر مزارشریف، 
مرکز والیت بلخ، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
شهر  دکان داران  تمامی  به  »طالبان  می گوید: 
بودند  داده  هشدار  پنج شنبه  روز  مزارشریف 
تا  قبل ازظهر   ۱۰ ساعت  از  جمعه  روز  که 
۳:۰۰ بعد از ظهر اجازه باز کردن دکان های شان 
به  »آنان  می افزاید:  حبیب اهلل  ندارند.«  را 
اعتراضات  در  اگر  که  بودند  گفته   دکان داران 
دکان های شان  باز کردن  نکنند، حق  اشتراک  

را نخواهند یافت.« 
شهر  در  دکان داران  از  یکی  عبدالکریم، 
صحبت  در  دلو،   ۷ جمعه،  روز  مزارشریف، 
ادای  از  پس  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با 
و  نمازگزاران  نماز جمعه جنگ جویان طالبان 
سالح  زور  با  کوچه ها  و  مساجد  از  را  جوانان 
وادار می کردند تا در تظاهرات اشتراک کنند. 
این دکان دار می افزاید که جنگ جویان طالبان 
از طریق کالن ترها و نماینده گان مسجدها در 
هنگام ادای نماز جمعه اعالم کردند که پس از 
نماز باید در تظاهرات شرکت کنند، در غیر آن 
با برخورد »قانونی« نهادهای امنیتی این گروه 

مواجه خواهند شد.
باشنده گان شهر ایبک، مرکز والیت سمنگان، 
نیز روایت مشابه دارند. یک باشنده  شهر ایبک 
می گوید که جنگ جویان طالبان به نمازگزاران 
در  اشتراک  عدم  در صورت  که  دادند  هشدار 
تظاهرات، با برخورد »شرعی و قانونی« مواجه 
نخواهند  را  شکایت  آنگاه حق  و  شد  خواهند 

علیه آتش زدن قرآن یا برای حمایت 
از طالبان؛

سنگ شکنی که کفاش شد؛ 

نمازگزاران مجبور به 
اشتراک در راه پیمایی شده اند

شیـردل:
بیشتر روزها دست خالی 

به خانه بر می گردم
حبیب اهلل، یکی از باشنده گان شهر مزارشریف، مرکز والیت بلخ، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می گوید: »طالبان به تمامی دکان داران شهر مزارشریف روز پنج شنبه هشدار داده بودند که 

روز جمعه از ساعت ۱۰ قبل ازظهر تا ۳:۰۰ بعد از ظهر اجازه باز کردن دکان های شان را ندارند.« 
حبیب اهلل می افزاید: »آنان به دکان داران گفته  بودند که اگر در اعتراضات اشتراک  نکنند، حق 

باز کردن دکان های شان را نخواهند یافت.«

شیردل شش فرزند قد و نیم قد دارد و 
همسرش به بیماری عصبی مبتال است. 
خودش نیز با بیماری قلبی دست و پنجه 
نرم می کند و می گوید توان  خرید ادویه 

و مراجعه به شفاخانه را ندارد. او در 
گوشه ای از شهر چاریکار زنده گی می کند. 
برای شرح بیشتر وضعیتش می گوید: »در 
خانه کسی رایگان نشسته ایم و از ما کرایه 

نمی گیرد. خانه ما خشک وخالی است. 
نان کافی برای خوردن و چوب  و زغال 

سوخت نداریم.
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مال عبدالسالم ضعیف، از بنیان گذاران امارت طالبان 
است. او از پانزده ساله گی در اوایل دهه ۸۰ میالدی 
زمانی که با خانواده اش به پاکستان کوچیده بود، 
در  نظامی  آموزش های  از  بعد  خودش  گفته  به 
به  مجاهدین  از  گروهی  با  آی اس آی  کمپ های 
خلقی ها  دولت  نظامیان  علیه  تا  بود  رفته  قندهار 
بجنگد. به نقل از کتاب »زنده گی من با طالبان« که 
در سال ۲۰۰۹ او در یک پروژه مشترک با تعدادی 
از نویسنده گان و محققان امریکایی به زبان انگلیسی 
شده  ترجمه  نیز  فارسی  و  پشتو  به  بعد  و  نوشته 
است، آقای ضعیف قبل از تشکیل حرکت طالبان، 
حکومت  و  شوروی  نیروهای  با  جنگ  جریان  در 
خلق و پرچم، با مال عمر هم سنگر بوده و در جنگی 
همراه  نیز  داد ،  دست  از  را  عمر چشمش  مال  که 
بوده اند. او در نشست های نخستین آنانی که بعدها 
رهبری گروه طالبان را در قندهار به دست گرفتند، 
نیز شرکت داشته و در کابینه دور اول طالبان در 
هرات،  در  دولتی  بانک های  رییس  چون  وظایفی 
رییس اداری و سرپرست وزارت دفاع، نماینده امارت 
در گفت وگو با احمدشاه مسعود، معاون وزیر معادن 
و صنایع و سفیر طالبان در اسالم آباد کار کرد . او را 
در سال ۲۰۰۲ به گوانتانامو بردند و در سال ۲۰۰۵ 
دوباره رها کردند. پس از آن، آقای ضعیف در نقش 
نویسنده، تحلیل گر و موسس نهادهای تحصیلی و 

آموزشی ظاهر شد.
در  رشته توییت  در یک  سابقه،  این  با  مال ضعیف 
روزهای اخیر مدعی شده است که حاکمیت طالبان 
از  خارج  در  ظاهراً  که  او  دارد.  خطرناک  عواقب 
افغانستان به  سر می برد و دو هفته قبل تصاویری 
از جریان حج عمره اش نشر کرده بود، از تاریخ ۱۷ 
ماه جاری میالدی تاکنون چندین توییت به نقد از 
عواقب حاکمیت طالبانی نشر کرده است. در اولین 
توییت، نوشته است که »در امارت قبلی تجربه ای را 
به شکل سروی به دست آوردم. با دوستانم تصمیم 
گرفتیم ]بدانیم[ که بین ملت و امارت چه قدر فاصله 
است.« او نوشته است که برای فهمیدن این فاصله، 
به پارک شهرنو رفته بودند. آن جا گروهی از جوانان 
»مشغول والیبال بودند. ما به سمت آنان رفتیم، اما 
آنان  نگرانی  به  نگران شدند. من  با دیدن ما  آنان 
والیبال  بازی  از  دست  آن که  از  پیش  و  بردم  پی 
شما  با  که  می دهید  اجازه  جوانان  گفتم:  بردارند، 
بازی کنم؟ آنان خوش حال شده گفتند: چرا نی؟ 
خوش آمدید.« در زیر آن توییت، در مورد ترس از 
طالبان و نفرت از آن گروه تبصره های بسیاری شده 
است. در اولین کمنت زیر آن پست شخصی به  نام 
اکبرشاه محمدی نوشته است: »دولت حیثیت مادر 
و پدر را دارد و باید خدمت گار مردم باشد، نه بار.« 
کمنت دوم از کسی به  نام افغان لند است که نوشته 
است: »تمام افغانستان و جهان از شما نفرت دارند 

و می خواهند ]از قدرت[ دور شوید؛ اما شما مثل 
فرهنگ،  زنده گی،  و  بر می گردید  ناخواسته  َکیکی 

تعلیم و آینده ما را خراب می کنید.«
مال ضعیف در ادامه نوشته است: »من به دوستانم 
شدند،  نگران  ما  دیدن  از  جوانان  چرا  که  گفتم 
هرچند برای آنان پیام صلح و امنیت آورده ایم؟ آن 
کابلی که به چهار بخش تقسیم شده بود و تمام 
اکنون  بود،  ویرانی ها  و  جنگی  تلفات  شاهد  روز 
دارند.«  ما هراس  از  آنان  بازهم  اما  است،  امن  در 
زیر آن پست اولین کسی به  نام بخشی این پاسخ 
از  و  بودیم  شاگرد  مکتب  در  »ما  است:  نوشته  را 
طالب ویدیوهایی را دیدیم که سر می بریدند، با سر 
انسان فوتبال می کردند، یا در میان صد نفر بمب 
می کفاندند. به همین خاطر از طالب نفرت داریم، 
ورنه چرا باید یک آدم از آدم دیگر این قدر نفرت 

وحشت داشته باشد؟«
دیگر  »روز  است:  نوشته  ادامه  در  ضعیف  آقای 
راه افتادیم و به یک میدان بازی کودکان خود را 
رساندیم. آن جا اطفال کوچک بازی و ساعت تیری 
می کردند. اما آنان نیز با دیدن ما بازی را رها کرده 
به خانه رفتند. به دوستانم گفتم: این صحنه را نیز 
تاریخ وار یادداشت کنید.« کمنت اول زیر این پست 
از جیالنی امید است که نوشته است: »بعضی افراد 
از نام امارت استفاده غلط می کنند. باید مانع آنان 
شد و اصالحات آورد.« در ادامه عمر قاسمی نوشته 
است: »تا زمانی که به راه ملت روان نشوید، کامیاب 
نخواهید شد. شما گم خواهید شد. در جمهوریت 
مهر  سرباز  هر  با  ریش سفیدان  و  کودکان  زنان، 

می ورزیدند. از شما چرا افغان ها نفرت دارند؟«
ادامه  در  جنوری   ۲۰ به  تاریخ  ضعیف  آقای 
کارش  دوران  از  را  اتفاق سومی  قبلی  توییت های 
»روز  است:  نوشته  و  کرده  نقل  طالبان  امارت  در 
جمعه خواستم به مسجد چهارراهی حاجی یعقوب 
نماز بخوانم. لباسم را بدل کرده به نیت مسجد راه 
افتادم. در راه نفری را دیدم با قد بلند و ریش نازک. 
او چوبی در دست داشت و زنی چادری پوش را با 
چوب می زد. آن زن به جویچه کنار سرک افتاد. با 
دیدن این صحنه حواسم را از دست دادم و زمانی 
متوجه خودم شدم که سر آن مرد را به داخل آب 
مال  بودم.«  برده  فرو  جاده[  کنار  ]جویچه  آلوده 
ضعیف در ادامه نوشته است که همان دنده به دست 
را پس از سقوط طالبان در ویدیویی دیده بوده است 
که با نیروهای اتحاد شمال به سمت کابل می آمده 

و اجساد کشته  گان طالب را با لگد می زده است.
مال ضعیف در چهارمین خاطره اش نوشته است که 
روزی کسی گزارش داد که فالن  جا قوماندان طالب 
»مسافرانی را که از خارج آمده اند، به جرم نداشتن 
ریش زندانی کرده است. به آن جا رفتم و افرادی را 
در توقیف دیدم. آنان را از بند رها کردم و از قوماندان 

کرده ای؟«  توقیف  چرا  را  افراد  این  که  پرسیدم 
ضعیف نوشته است که قوماندان طالب قانع نمی شد 
و تاکید داشت که این افراد به  دلیل نداشتن ریش 
مستحق مجازات اند. او نوشته است که بعدها متوجه 
شدیم که آن قوماندان پاتکی سابق و کاماًل بی دانش 
بوده است و آن ها او را خلع سالح کردند. ضعیف 
به این باور است که طالبان و مالها مردم خوب اند، 
ولی افراد غیرطالب در درون آنان نفوذ کرده و باعث 
این  در  او  می شوند.  طالبانی  نظام  چهره  تخریب 
را که گزارش  توییت هایش هر دو مورد خشونتی 
داده، به غیر طالبان و افراد نفوذی نسبت داده است. 
در اولی شخصی وابسته به اتحاد شمال و در دومی 
معرفی  خشونت  عامل  پاتک دار  جهادی  قوماندان 
شده  است. او مال عمر و دساتیرش را نقد نمی کند، 
آموزش،  ضد  زن،  ضد  فرمان های  و  هبت اهلل  مال 
کار و آزادی او را نیز نقد نکرده است، بلکه رفتار 
قوماندانان، افراد نفوذی و طالباِن غیرمدرسه ای را 
عامل فساد دانسته است. ضعیف، در کتاب دیگری 
به  نام »تصویری از گوانتانامو« راه حل افغانستان را 
ایجاد حکومت اسالمی عنوان کرده است. او در آن 
کتاب فصلی را به پیشنهاد راه حل برای »مشکالت 
شده  مدعی  آن  در  و  داده  اختصاص  افغانستان« 
است که زمام داران نتوانسته اند توطیه های دشمنان 
را خنثا کنند، بلکه »خودشان مصیبت های بزرگ 
را به وجود آورده اند.« او عدم اعتماد میان افغان ها 
را مشکل جدی خوانده و گفته است که مشکالت 
کشور با احترام به ارزش های دینی و عنعنات ملی 
حل می شود. طالبانی که او می گوید حضورشان در 
قدرت عواقب خطرناک دارد، نیز مدعی اند که برای 
بر  آستین  ملی  عنعنات  و  دینی  ارزش های  حفظ 
زده اند. او در آن کتاب پیشنهادش را با این قضاوت 
و  ما  مشترک  خانه  »آبادی  که  است  داده  پایان 
نابودی مشکالت و نابه سامانی های داخلی... در سایه 
رحمت یک نظام اسالمی میسر است و بس.« مال 
ضعیف در ماه های اول برگشت طالبان به  قدرت در 
سال ۲۰۲۱، سفیر آن گروه در رسانه ها شده بود و 
از شکل گیری حکومت اسالمی که در کتابش نوید 

داده بود، خبر می داد.
زمانی که آقای ضعیف این کتاب را می نوشت، در 
اختیار  در  بسیاری  امکانات  و  می برد  به  سر  کابل 
انداخته  راه  تحصیلی  و  تعلیمی  موسسات  داشت. 
امریکایی  تیم  یک  کتاب هایش  نوشتن  در  و  بود 
من  »زنده گی  کتاب  مقدمه  در  بود.  همکار  او  با 
و  لینسکوتین  فان  ستریک  الیکس  طالبان«  با 
نسخه  ویراستاران  ظاهر  در  که  کویهن  فیلیسک 
انگلیسی کتاب آقای ضعیف هستند، نوشته اند که 
محققان،  کوچک  »انجمن  یک  سال  چهار  قریب 
و  افغانستان  از  خارج  کارشناسان  و  روزنامه نگاران 
همچنین تعداد زیادی از دوستان و همکاران افغان 
از کابل، قندهار و دیگر نقاط جنوب افغانستان با ما 
مال ضعیف  خاطرات  کتاب  تا  کرده اند«  مساعدت 
تیم  از  مقدمه  آن  در  که  نام هایی  به  بنویسیم!  را 
مال  کتاب  ویرایش  و  نوشتن  در  دخیل  خارجی 
ضعیف مشغول بوده اند، توجه کنید: الیکس ستریک 
فان لینسکوتین و فیلیسک کویهن ویراستاران و در 

واقع نویسنده گان اصلی، دومینیک مک کان و گرید 
پترسون،  آنا  وایزفلد،  لیزا  گانلی،  کاترین  اسمیت، 
بیژن نشات، اسکات پیترسون، جاش فوست، نعیم 
رشید، استاد اناتول لیون، مایکل دوایر، جوآنه ناتان، 
اسکارات، جیسکای  ریچارد  نلسون،  ثریا سرحدی 
بری، جن مکنزی، جیسون الیوت، جیری ون دیک 
و پاول فیشتن که برخی کارشناس، عده ای محقق 
و کسانی نظریه پرداز و مشاور نویسنده  بوده اند. به 
کابل  در  افراد  این  از  تعدادی  مقدمه نویس،  گفته 
اشتراک  به  را  نظریه هایی  آمده  گردهم  شبانه 
می گذاشتند تا کتاب آقای مال ضعیف نوشته شود! 
به دالیل سیاسی  افراد که احتماالً  از  نام تعدادی 
شده  درج  اختصار  به شکل  نبوده،  الزم  ذکرشان 
است، از جمله این ها: ان پی، ای آر دبلیو، کی دی 

و زید دی.
به عنوان  قندهار  در  که  افغان هایی  از  لیست  یک 
دادن  در  و  کرده  مصاحبه  نویسنده گان  با  منبع 
اطالعات همکاری نموده اند، نیز در آن مقدمه ذکر 
برداشت  می گویند؟  چه  ما  به  این ها  است.  شده 
من این است که مال ضعیف توانایی تمویل چنان 
پروژه چهارساله را نداشته است و او یکی از افرادی 
بوده است که روی شان به عنوان »طالبان معتدل« 
کتاب ها، ساختن  نوشتن  بود.  سرمایه گذاری شده 
بدون  مال ضعیف  برای  دانشگاه  و  مکتب  مدرسه، 
حمایت خارجی در کابل ممکن نمی شد. کتاب در 
آوازه های  که  زمانی  است،  شده  نشر  سال ۲۰۰۹ 
مذاکرات و تماس های پنهان با طالبان سر زبان ها 
افتاده بود. در سال های پس از آن، مال ضعیف به 
محافل و نشست های امنیتی و »تحقیقاتی« مرتبط 
به مذاکرات صلح نامی مشهور شد و به کشورهای 
میزگردها  در  می کرد،  سفر  فارس  خلیج  و  غرب 
اشتراک می ورزید و برای برگشت طالبان کمپین 
می نمود. بدون حمایت و پول امریکا این فعالیت ها 
گوانتانامو،  سابق  زندانی  یک  برای  سال ها  آن  در 
ممکن نبود. طالبان در نهایت برگشتند و کسانی 
چون مال ضعیف که پیش از آن در کابل می گفتند 
ساختن  برای  ندارند،  طالبان  با  سیاسی  رابطه 
با رسانه ها  و  انداختند  راه  تبلیغات وسیعی  امارت 
او  گفتند.  سخن  مسوول  حکومت  شکل گیری  از 
العربی  رسانه  با  مصاحبه  در  آگست  ماه  اواخر  در 
امارت  عنوان  تحت  »دولت  بود:  گفته  الجدید 
اسالمی خواهد بود. تمام گروه ها و احزاب افغان در 
آن شرکت خواهند کرد.« او گفته بود که طالبان 
تمرکز  مهم  مساله  دو  به  کابل،  بر  از سیطره  بعد 
و جلب حمایت  امنیت  تامین  یکی  کرد؛  خواهند 
مردم و دیگر مقابله با بحران اقتصادی و چالش های 
آن. این ها اهدافی نبود که مال هبت اهلل و همراهانش 
اعالم کرده باشند، بلکه چیزهایی بود که در محافل 

دیپلماتیک منطقه و جهان زمزمه می شد.
باال  زنده گی نامه اش که در  آقای ضعیف در کتاب 
از آن صحبت کردیم، تالش کرده خود را انسانی 
اصولی، بی عالقه به قدرت و راست کار نشان دهد. 
او نوشته است که مال عمر او را با فرمان و خالف 
منسوب  سیاسی  و  اداری  پست های  به  میلش 
می کرد و هر بار او می کوشید از آن مناسب کنار 
آورد. در  آموزش روی  و  به مطالعه، تدریس  رفته 
در  که  است  شده  مدعی  نیز  اخیرش  توییت های 
زمان مال عمر به این نتیجه رسیده بود که حضور 
طالبان و مالها در قدرت عواقب خطرناک دارد. اما، 
سوابق سیاسی و نقشی که او بعد از بیرون شدن از 
زندان گوانتانامو برای برگشت امارت ادا کرد، خالف 
این ادعاهای او را ثابت می کند. او در توییت تازه اش 
به  تاریخ ۲۴ جنوری نوشته است: »من زمانی  به 
نتیجه رسیدم ]که حضور طالبان در قدرت درست 
نیست[ که استفاده نام طالب با حیثیت آن در تضاد 
بود. بعد آن نتیجه را به امیر المومنین ]مال عمر[ 
شریک کردم. به امیرالمومنین تمام واقعاتی را که 
برایش گفتم  بعد  بودم، گفتم.  به چشم سر دیده 
که من به این نتیجه رسیده ام که از آدرس طالب 
و عالم حکومت کردن، ممکن است آهسته آهسته 
هر کس  که  عواقب خطرناک شود. چرا  به  منجر 
می کند؛  استفاده  آدرس  این  از  نظام  و  اداره  در 
دزد، رشوت خوار، مفسد و دیگران. تمام بدنامی به 
نام طالب و مال ختم می شود. مسوولیت دنیوی و 

اخروی هم به آنان راجع می گردد.«

ادامه در صفحه ۷

صمد پاینده

حکومت  می گوید  که  طالبی 
دارد خطرناک  عواقب  طالبانی 

مال عبدالسالم ضعیف، از 
بنیان گذاران امارت طالبان 

است. او از پانزده ساله گی در 
اوایل دهه 80 میالدی زمانی 
که با خانواده اش به پاکستان 
کوچیده بود، به گفته خودش 
بعد از آموزش های نظامی در 
کمپ های آی اس آی با گروهی 
از مجاهدین به قندهار رفته 

بود تا علیه نظامیان دولت 
خلقی ها بجنگد.
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ورزش

نیمه نهایی  دیدار  در  صربستانی،  جوکوویچ  نواک 
تامی پل  با شکست  اوپن استرالیا،  رقابت های تنس 

امریکایی به فینال این رقابت ها رسید.
راد  ورزشگاه  روز جمعه، ۲۷ جنوری، در  دیدار  این 

لیور آرنای استرالیا برگزار شد.
جوکوویچ در این دیدار در سه ست با نتایج ۷ بر ۵، ۶ 

بر ۱ و ۶ بر ۲ پل را شکست داد.
این تنس باز صربستانی با  شکست حریف امریکایی اش، 

حریف استفانوس سیتسیپاس یونانی در فینال شد.
سیتسیپاس، قبل از این دیدار کارن خاچانوف روسی 
اوپن  رقابت های  فینالیست  اولین  و  را شکست داده 

استرالیا شده بود.
روز  است  قرار  تنس باز  دو  این  میان  نهایی  دیدار 

یک شنبه، ۲۹ جنوری، برگزار شود.
رقابت های تنس اوپن استرالیا ۹ جنوری آغاز شده و 

قرار است تا دو روز دیگر پایان یابد.

نواک جوکوویچ با غلبه بر 
تامی پل به فینال رقابت 

اوپن استرالیا رسید 

این نتیجه گیری مال ضعیف همان چیزی است 
که مخالفان طالب می گویند: مال و طالب نباید 
به  نام  را  و قدرت  را حربه سیاست سازند  دین 
فرهنگ،  نظام،  انحصار کرده  و خداوند  شریعت 
لگدمال  را  مردم  آزادی های  و  کار  تعلیم،  اداره، 
کنند. مخالفان طالب می گویند نظام سیاسی و 
اداری کشور باید بر اساس قراردادهای اجتماعی و 
قانون استوار باشد. مال ضعیف و هم فکران شان در 
تمام این چهل و چند سال جنگ و بحران مدعی 
بوده اند که راه حل افغانستان در ایجاد حکومت 
مسوولیت  که  است  اسالمی  امارت  یا  اسالمی 
عنعنات  و  اسالمی  ارزش های  از  دفاع  اصلی اش 
حکومت داری  و  نظام  از  آنان  هرجا  باشد.  ملی 
پرداخته   عبادات  و  عنعنات  به  کرده  ،  صحبت 

را  شادی  و  تفریح  آزادی طلبی،  رفاه خواهی،  و 
نشانه های فساد عنوان کرده اند. این که مال ضعیف 
طالبان،  مجدد  حاکمیت  از  پس  سال  یک ونیم 
در  گروه  آن  از  نماینده گی  دوره  کردن  سپری 
نشست های آشکار و پنهان مذاکرات در یک و نیم 
دهه گذشته و تبلیغ امارتی همه شمول که تامین 
امنیت و حل بحران اقتصادی را در اولویت خواهد 
داشت، تعلیم و تحصیل را حمایت خواهد کرد و 
نظام ملی و اسالمی نمونه خواهد ساخت، اکنون 
مدعی شده است که از سال های آغاز حاکمیت 
طالبان باور داشته است که حکومت کار مال و 
و  دیدگاه  مورد  در  را  نیست، چه چیزی  طالب 
مال ضعیف  آیا  می گوید؟  مال ضعیف  شخصیت 
به ناکامی امارت یقین کرده و با توجه به روابط 

استخباراتی که دارد، بادهای تغییر را حس کرده 
فریب  که  است  ساده لوح  انسانی  او  آیا  است؟ 
بود  خورده  را  داخلی  و  خارجی  وسیع  کمپین 
و تصور می کرد با آمدن طالبان به قدرت نظام 
امریکا  حمایت  با  و  می گیرد  شکل  همه شمول 
ثبات،  که  می آید  وجود  به  امارتی  متحدانش  و 
و  را تضمین کند  اقتصادی  و پیش رفت  امنیت 
در  دوباره چهره زشت دوستانش  با دیدن  حاال 

آیینه حکومت می کوشد خود را برائت بدهد؟
و  از سوابق مال ضعیف  ما می توانیم  که  درسی 
امثال شان بگیریم، این است که طالبان امریکایی، 
قطری، پاکستانی، ایرانی و روسی تفاوت چندانی 
چهره  را  خود  که  ضعیفی  مال  ندارند.  هم  از 
دانشگاه  و  می نویسد  کتاب  می گیرد،  متفکر 
نیازهای  که  نیست  کسی  نیز  می کند،  تاسیس 
مردم افغانستان را درک کند و به ضرورت ایجاد 
او  دهد.  تن  دموکراتیک  و  مدرن  حکومت  یک 
پشتویش  پست های  امالی  خاطر  به  توییتر  در 
که چرا  او می پرسند  از  مردم  تمسخر می شود. 
به  مادری اش،  زبان  به  معیاری  متن  خط  چند 
همان زبانی که مال شده و تا صنف ۱۰ مکتب 
ضعیف  انشای  و  امال  نمی تواند.  نوشته  خوانده، 
بگویند  کسانی  که  است  شده  باعث  توییت ها، 
فراهی  نثار احمد  نیست.  ضعیف  مال  از  حساب 
زیر یک پستش نوشته است که این حساب از 
مال ضعیف نیست. عطامحمد عمری نوشته است: 
به خطش  نیست.  این قدر بی سواد  »مال ضعیف 
ببینید.« اما او مال ضعیف است؛ مال ضعیفی که 
نهادهای بین المللی و تبلیغات سیاسی از او یک 
چهره متفاوت تر از مال ندامحمد ندیم و مالحسن 
و  هست  آن چه  میان  او  و  کرده  ترسیم  آخوند 
آن چه پروژه ها از او انتظار دارند، سرگردان است.

که  است  گفته  پاکستانی  مقام  یک  کابل:  ۸صبح، 
دولت این کشور امکان ازسرگیری خدمات ترانسپورتی 
»پاکستان-افغانستان دوستی« را برای افزایش تماس 

میان دو کشور بررسی می کند.
خیبر  قبیله ای  ناحیه  کمیشنر  معاون  فهد،  شاه 
پاکستان روز جمعه، ۷ دلو، به روزنامه دان از بررسی 
این موضوع در میان مقام های محلی و امنیتی در مرز 

اسپین بولدک خبر داده  است.
از  پس  بس رانی،  خدمات  ازسرگیری  برای  تصمیم 
سلسله تماس ها و نشست هایی در سطح وزیران بین 
گروه طالبان و دولت پاکستان از جوالی ۲۰۲۲ از سر 

گرفته شده است.
تا  دارد  تالش  پاکستان  دولت  گزارش ،  بربنیاد 
اهمیت  مورد  در  را  ذی نفعان  سایر  و  قومی  بزرگان 
ازسرگیری این خدمات ترانسپورتی قانع کند و تا هنوز 

پیش رفت هایی هم در این زمینه صورت گرفته است.

شیمیایی  تسلیحات  بر  نظارت  جهانی  سازمان 
گفته که تحقیقات این سازمان نشان می دهد که 
این  داخلی  دولت سوریه در جریان جنگ های 

کشور از سالح شیمیایی استفاده کرده است.
اسوشیتدپرس روز جمعه، ۲۷ جنوری، به نقل 
از سازمان جهانی نظارت بر تسلیحات شیمیایی 

این موضوع را گزارش داده است.
این  برای  این سازمان، دالیل معقولی  به گفته 
دو  سوریه  هوایی  نیروی  که  دارد  وجود  باور 
سال  اپریل  ماه  در  را  کلور  گاز  حاوی  کپسول 
به  منجر  که  کرده  پرتاب  دوما  شهر  بر   ۲۰۱۸

کشته شدن ۴۳ تن شد.
فرناندو آریاس، مدیر کل سازمان منع سالح های 
سالح های  از  »استفاده  است:  گفته  شیمیایی، 
قابل قبول و  شیمیایی در دوما و هر کجا غیر 

نقض قوانین بین المللی است.«
این گزارش آمده است که »دالیل معقولی  در 
برای باور« وجود دارد که در جریان حمله نظامی 
یک  حداقل  دوما،  گیری  بازپس  برای  دولت 
بالگرد Mi۸/۷ نیروی هوایی سوریه دو کپسول 

زرد رنگ را بر روی این شهر انداخته است.
شیمیایی  تسلیحات  بر  نظارت  جهانی  سازمان 
از  سوری  مقام های  که  است  شده  مدعی 

گسترش  با  ذی نفعان  »اکثر  است:  گفته  فهد  شاه 
حمایت و همکاری برای ازسرگیری خدمات بس رانی 

پاک-افغان دوستی موافقت کرده اند.«
برای  را  خدمات  این  ازسرگیری  پاکستان  مقام های 
تأمین بیشتر ارتباط مردم دو کشور و کشف فرصت های 

تجاری و  تسهیل آن پراهمیت عنوان کرده اند.
از توافق میان طالبان و پاکستان در این  مورد،  پس 
قرار است ۴۰ بس مسافربری بین پشاور و جالل آباد 

تردد کنند.
وزارت ترانسپورت طالبان تا کنون در این  مورد چیزی 

نگفته  است.
در  دوستی«  »پاک-افغان  ترانسپورتی  خدمات 
میان  شدید  آتش  تبادل  از  پس  جنوری ۲۰۱۶  ماه 
نیروهای امنیتی مرزی افغانستان و پاکستان به دلیل 
ایجاد دروازه  از سوی پاکستان در نقاط مرزی، به حالت 

تعلیق درآمده است.

دسترسی تیم تحقیق به محل حمله ها خودداری 
کرده اند.

بازرسان این سازمان با ده ها شاهد مصاحبه کرده 
و خون و ادرار بازمانده گان و همچنان نمونه هایی 
از خاک و مصالح ساختمانی را مورد مطالعه قرار 

داده اند.
بارها استفاده  گفتنی است که حکومت سوریه 
از سالح های شیمیایی در جریان درگیری ها را 

رد کرده است.

پاکستان پس از شش سال قصد دارد خدمات بس رانی 
»پاک-افغان دوستی« را از سر بگیرد

سازمان جهانی نظارت بر تسلیحات شیمیایی: 
دولت سوریه در جریان جنگ های داخلی از سالح 

شیمیایی استفاده کرده است

می گوید... که  طالبی 
از صفحه 6
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سازمان حقوق بشر ایران: در اعتراضات اخیر ۴۸۸ تن کشته شده اند
سازمان حقوق بشر ایران اعالم کرده است که در جریان اعتراضات ضد حکومتی در این کشور، دست کم ۴۸۸ نفر جان های خود 

را از دست داده اند. سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه، ۲۷ جنوری، اعالم کرده است که در جریان اعتراضات علیه دولت این 
کشور تا کنون دست کم ۴۸۸ تن از جمله ۶۴ کودک و ۳۹ زن جان های خود را از دست داده اند. این سازمان افزوده است که 

بیشترین کشته های اعتراضات از والیت های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، تهران، کردستان و مازندران بوده اند. به گفته 
این سازمان، همچنان ۱۰۷ تن از بازداشت شده گان در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند که ۱۹ تن از آن ها به اعدام 

محکوم شده اند و برخی از آنان در مرحله فرجام خواهی قرار دارند.

8am.media

از کشته شدن دست کم  اوکراین  دفتر ریاست جمهوری 
۱۰ تن در موج تازه و گسترده حمالت توپ خانه ای ارتش 

روسیه به این کشور خبر داده است.

در بیانیه ای که روز جمعه، ۲۷ جنوری منتشر شده، آمده 
است که افزون بر کشته شدن ۱۰ غیرنظامی، دست کم ۲۰ 

تن دیگر در جریان این حمالت زخمی شده اند.
منطقه  در  تن  اوکراینی، شش  مقام های  معلومات  طبق 
دونتسک، دو تن در خرسون و دو تن دیگر نیز در منطقه 

رسانه های بین المللی گزارش داده اند که یک مرد مسلح 
در بیرون کنیسه ای در شرق بیت المقدس تیراندازی کرد 
گلوله  به ضرب  را کشت و سپس  تن  و دست کم هفت 

خارکیف دراثر حمالت نیروهای روسی جان باخته اند.
خود  موافقت  آلمان  و  امریکا  که  است  حالی  در  این 
ساخت  پیش رفته  و  سنگین  تانک های  ارسال  با  را 
کشورهای شان به اوکراین به منظور مقابله با تهاجم نظامی 

روسیه اعالم کرده اند.
ناروی، پولند و  از جمله  از کشورهای دیگر غربی  برخی 
از تانک های مدرن  کانادا نیز متعهد شده اند که تعدادی 

خود را از انبارهای شان به اوکراین ارسال کنند.
ارتش روسیه یک روز پیش از این نیز با موشک  و پهپادهای 

کشته شد.
از  پس  که  کرده اند  اعالم  اسراییل  صحی  مقام های 
از  تن  دست کم ۱۰  جنوری،  جمعه، ۲۷  روز  تیراندازی 
زخمیان رویداد در شفاخانه تحت مداوا قرار گرفته  اند که 

حال برخی از آن ها وخیم است.
پنج شنبه  روز  مرگ بار  حمله  دنبال  به  تیراندازی  این 
اسراییل به کرانه باختری بر اردوگاه آواره گان جنین انجام 

شد که در آن نه فلسطینی کشته شدند.
پولیس اسراییل اعالم کرده است که فرد مهاجم در محل 

حادثه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
الجزیره گفته است: »آن چه ما  بیز به خبرگزاری  جیمز 
متوجه شدیم، این بود که موتری در جلوی یک کنیسه 

کردن  »احمق« خطاب  با  امریکا  پیشین  جمهور  رییس 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی حکومتش، گفته است که 

از او برای ارعاب رهبران خارجی استفاده کرده است.
است  داده  گزارش  جمعه، ۲۷جنوری،  روز  ویک«  »نیوز 
از  پس  امریکا،  پیشین  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  که 
انجام داد و در  نیوز  با سی بی اس  بولتون  مصاحبه ای که 
حزب  برای  ۲۰۲۴را  سال  در  ترمپ  مجدد  انتخاب  آن 
جمهوری خواهان »سم« توصیف کرد، این انتقادات را در 

پلتفرم »Truth Social« خود مطرح کرده است.
ترمپ نوشته است: »من جان بولتون را یکی از احمق ترین 

خود به عمق خاک اوکراین حمله کرده بود که به گفته 
مسووالن اوکراینی ۱۱ تن در آن کشته شدند.

به  بر شدت حمالت توپ خانه ای  ارتش روسیه در حالی 
اوکراین افزوده که کی یف به تازه گی از مقابله با موجی دیگر 
از حمالت موشکی و پهپادی علیه شهرهای این کشور خبر 

داده بود.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، امروز 
بار دیگر تاکید کرد که ارسال تانک های غربی به اوکراین 

وضعیت جنگ را به نفع کی یف تغییر نمی دهد.

رسید، مردی مسلح از آن خارج شد و تیراندازی کرد.«
تن  پنج  که  می گویند  اسراییل  بخش صحت  از  منابعی 
که  می دهند  گزارش  رسانه ها  برخی  شده اند.  کشته 

دست کم هفت تن کشته شده اند.
در بیانیه پولیس اسراییل آمده است: »حمله تروریستی در 
کنیسه ای در اورشلیم صورت گرفت - تروریست تیرانداز 
حضور  محل  در  پولیس  نیروهای  شد.  خنثا  محل  در 

دارند.«
به  اسراییلی  سرباز  ده ها  گذشته  روز  که  است  گفتنی 
خانه ای که محل بودوباش جنگ جویان مظنون بود، هجوم 
بردند و نه فلسطینی از جمله یک زن مسن را کشتند که 

منجر به چندین ساعت درگیری شدید نیز شد.

افراد دولت دیدم، اما با افتخار می گویم که از او به خوبی 
استفاده کردم.«

مختلف  موقعیت های  در  بولتون  جان  که  است  گفتنی 
مشاور   ۲۰۱۸ اپریل  در  و  کرده  کار  امریکا  ملی  امنیت 
این  او در سپتامبر ۲۰۱۹  امنیت ملی دولت ترمپ شد. 

سمت را ترک کرد.
پس از آن آقای بولتون به عنوان یکی از منتقدان ترمپ 
ظاهر شده و روز پنج شنبه در گفت وگو با سی بی اس گفت 
جمهوری  ریاست   کمپین  راه اندازی  بررسی  حال  در  که 

۲۰۲۴ است.

تشدید حمالت توپ خانه ای 
روسیه پس از ارسال 
تانک های غربی به اوکراین

ترامپ: از جان بولتون برای ارعاب رهبران خارجی استفاده کردم

باستان شناسان از کشف 
»قدیمی ترین« مومیایی 

در مصر خبر دادند

فرانسه و عراق توافق نامه های 
راهبردی اقتصادی و امنیتی 

امضا کردند

حمله بر سفارت آذربایجان در تهران؛ باکو سفارتش را 
تخلیه می کند

یک مرد مسلح در حمله به بیت المقدس شرقی دست کم هفت تن را کشت

یک  که  است  گفته  مصر  در  حفاری  گروه  یک  رهبر 
مقبره فراعنه را در نزدیکی قاهره، پایتخت مصر، کشف 
»کامل ترین«  و  »قدیمی ترین«  احتماال  که  کرده اند 

مومیایی است که تاکنون کشف شده است.
روز  باستان شناسان،  از  گروه  این  مدیر  حواس،  زاهی 
پنج شنبه، ۲۶ جنوری، به خبرنگاران گفته است که این 
مومیایی چهار هزار و ۳۰۰ ساله در نزدیکی هرم پله در 
گروهی از مقبره های سلسله پنجم و ششم، پیدا شده 

است.
در  مصر،  باستانی  آثار  سابق  وزیران  از  یکی  حواس، 
بیانیه ای گفت: »این مومیایی ممکن است قدیمی ترین 
و کامل ترین مومیایی باشد که تا به امروز در مصر کشف 

شده است.«
در بیانیه آمده است که مجسمه های متعددی در میان 
مقبره ها پیدا شده که یکی از آن ها به نماینده گی از یک 

مرد و همسرش و چند خدمتکار است.
یافت شده،  مقبره های  دیگر  میان  در  معلومات،  طبق 
یکی از آن ها متعلق به خنوم جدف، بازرس مقام ها، ناظر 
اشراف و کشیش در زمان سلطنت یونس، آخرین فرعون 

سلسله پنجم، است.

توافق نامه های  از  مجموعه ای  عراق  و  فرانسه  رهبران 
امضا  را  کشور  دو  میان  امنیتی  و  اقتصادی  راهبردی 

کرده اند.
این  امضای  از  جنوری،   ۲۷ جمعه،  روز  الیزه  کاخ 
توافق نامه ها میان امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه 
و محمد شیعه السودانی، نخست وزیر عراق، خبر داده 

است.
اقتصادی  همکاری  تقویت  منظور  به  توافق نامه ها  این 

عراق با این کشور اروپایی امضا شده است.
از سویی هم رهبران دو کشور معاهده ای را امضا کرده اند 
که دو کشور را ملزم به همکاری های دوجانبه در زمینه 
مبارزه با فساد، امنیت، انرژی های تجدیدپذیر و فرهنگ 

می کند.
دفتر نخست وزیر عراق نیز امضای این توافق نامه ها میان 

بغداد و  پاریس را تأیید کرده  است.
فرانسه  تجاری  مبادالت  است که حجم  در حالی  این 
بوده  و عراق در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۵۰ میلیون دالر 
دالر  میلیون  به ۸۰۰  و ۲۰۱۹  سال های ۲۰۱۸  در  و 
رسیده بود. هرچند در سال ۲۰۲۰ به علت پیامدهای 
رقم  این  اما  یافت،  کاهش  درصد   ۵۰ کرونا  از  ناشی 
در سال ۲۰۲۱ افرایش داشت؛ زیرا پاریس حدود سه 
عراق  کردستان  اقلیم  در  نفت  بخش  در  دالر  میلیارد 

سرمایه گذاری کرد.

رسانه های ایرانی از حمله مسلحانه بر سفارت آذربایجان 
در تهران، پایتخت ایران، خبر داده  اند.

در  و  داده  رخ  بامداد جمعه، ۲۷ جنوری،  این حمله 
نتیجه آن یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شده اند.

طبق گزارش ها، مهاجم یکی از مأموران حفاظت و فرد 
کشته شده رییس تیم امنیتی این سفارت بوده است.

الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان، با تروریستی 
خواندن این حمله، آن  را به شدت محکوم کرده است.

اماکن  از  حفاظت  مسوول  را  تهران  آذربایجان 
دیپلماتیک دانسته و اعالم کرده که سفارتش در ایران 

را تخلیه می کند.

این  علی اف گفته است: »ما خواستار آن هستیم که 
اقدام تروریستی هر چه سریع تر بررسی و عوامل آن 
نماینده گی های  بر  تروریستی  حمله  شوند.  مجازات 

دیپلماتیک غیرقابل قبول است.«
حمله  این  که  است  گفته  ایران  خارجه  امور  وزارت 

انگیزه شخصی داشته است.
نیروهای امنیتی ایران عامل تیراندازی در این سفارت 

را بازداشت کرده اند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در 
واکنش به این حمله گفته که این رویداد با »حساسیت 

باال« در حال بررسی است.

شماری از کشورها از جمله روسیه و  ترکیه این حمله 
را محکوم کرده اند.

این نخستین بار است که سفارت آذربایجان در تهران 
مورد حمله مسلحانه قرار می گیرد.


