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برنامه جهانی غذا: 
سال گذشته به ۲۳ 

میلیون تن در افغانستان 
کمک کرده ایم

۸صبح، کابل: برنامه جهانی غذا )WFP( اعالم 
کرده است که سال گذشته به ۲۳ میلیون تن، 
از جمله ۱۲ میلیون زن و دختر مواجه با ناامنی 

غذایی در افغانستان، کمک کرده است.
نشر  با  حوت،   ۲۲ دوشنبه،  روز  سازمان  این 
 توییتی نگاشته است که کمک رسانی به این افراد 
به لطف حامیانی مانند بریتانیا، استرالیا و بانک 

توسعه آسیایی امکان پذیر شد.
هماهنگ کننده  دفتر  که  است  حالی  در  این 
کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد )اوچا( 
بزرگ ترین و  با  افغانستان سالی  اعالم کرده که 
شدیدترین بحران بشردوستانه را آغاز کرده است.

به گفته اوچا، ۲۰ میلیون شهروند افغانستان در 
سال ۲۰۲۳ با گرسنه گی شدید و شش میلیون 

تن با قحطی روبه رویند.
یافته های اوچا نشان می دهد که ۸۷۵ هزار کودک 
در سال ۲۰۲۳ از سوءتغذیه شدید و ۲.۳ میلیون 

کودک از سوءتغذیه نیمه شدید رنج خواهند برد.
بر  طالبان  تسلط  از  پس  که  است  گفتنی 
قطع  و  بیکاری  دلیل  به  فقر  دامنه  افغانستان، 
شدن درآمد خانواده ها در میان شهروندان کشور 

افزایش پیدا کرده است.

ادامه بازرسی های خانه به خانه در کابل؛ طالبان ساحات 
چهارراهی   شهید و سلیم کاروان را بازرسی  کردند

۸صبح، کابل: منابع در شهر کابل از آغاز بازرسی های خانه به خانه از 
سوی طالبان در بخش هایی از این شهر خبر می دهند.

شماری از باشنده گان ساحات چهارراهی شهید و سلیم کاروان شهر 
کابل روز دوشنبه، ۲۲ حوت، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که 

جنگ جویان طالبان خانه  های آنان را بازرسی کرده اند.
به گفته آنان، طالبان حتا جاده های فرعی را به روی مردم بسته  بودند.
بازرسی های خانه به خانه در کابل هراز گاهی از سوی طالبان راه اندازی 

می شود.
طالبان ماه گذشته نیز مناطق کارته سخی، مکروریان و سیلوی مرکزی 

شهر کابل را بازرسی کرده بودند.

اوچا: 
افغانستان سایل با 

بزرگ ترین و شدیدترین 
دوستانه را  بحران ب�ش

آغاز کرده است

حقوق زنان افغانستان؛     
آزمو�ن دشوار برای 
سازمان ملل متحد
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جبهه  رهبر  مسعود،  احمد  کابل:  ۸صبح، 
سالگرد  مناسبت  به  افغانستان،  ملی  مقاومت 
کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب 
استبدادی«  »باور  که  گفته  اسالمی،  وحدت 
طالبان هنوز هم تغییر نکرده است و این گروه 
پی  در  خود،  استبدادی«  »حکومت  ادامه  برای 
نسل  میان  در  تفرقه«  و  فتنه  اختالف،  »ایجاد 

جدید است.
آقای مسعود روز دوشنبه، ۲۲ حوت، با نشر یک 
نوار صوتی به مناسبت بیست وهشتمین سالگرد 
»پیروزی  که  است  گفته  مزاری  شدن  کشته 

مبارزه برحق مردم« نیازمند اتحاد است.
وی افزوده است: »اتحاد و انسجام ما امروز برای 
تحقق آرمان های شهدای ما علی الخصوص آرمان 
شهدایی چون استاد مزاری، که امروز در سالگرد 
شهادتش قرار داریم، امری الزمی و واجب است.«

رهبر جبهه مقاومت ملی آقای مزاری را »صدای 
افزوده  و  خوانده  استبداد«  علیه  مبارزه  رسای 
است که طالبان به عنوان یک »گروه استبدادی«، 
به  دلیل این که ادامه فعالیت های او را برای خود 

»خطرناک« می دانستند، حذفش کردند.
مسعود تصریح کرده است: »استاد مزاری برای 
بیداری نسل جدید و فردا مبارزه و تالش فراوانی 
انجام داد. او با شجاعت بی نظیر و عزت  نفس، تا 

پای جان برای مردم و میهنش جنگید.«
رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به 
این که عبدالعلی مزاری با درک اوضاع افغانستان، 
کوتاهی  عدالت  برقراری  برای  تالشی  هیچ  از 
از  عمیق  درک  با  »مزاری  است:  افزوده  نکرد، 
با  نبرد  و  مبارزه  به  نیاز  کشور،  سیاسی  تاریخ 
ظلم و تبعیض و نابرابری، تمام تالش خود را به 

کار برد و برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق 
او  نکرد.  دریغ  تالشی  هیچ  از  برابر  شهروندی 
اعتقاد داشت همه اقوام باید از حقوق یک سان 
برخوردار شوند و در ساختار قدرت سهمی فعال 

داشته باشند.«
خطاب  خود،  پیام  از  دیگری  بخش  در  نام برده 
به هواداران عبدالعلی مزاری، احمدشاه مسعود، 
سیاسی  چهره های  دیگر  و  ربانی  برهان الدین 
به  اخیر  سال   ۳۰ در  که  افغانستان  تاثیرگذار 
دست طالبان یا گروه های متحد این گروه کشته 
شده اند، گفته است: »راه درست زنده نگه داشتن 
یاد شهدا و اتحاد و اتفاق و پیروز کردن مقاومت 

و ایستاده گی مردم افغانستان است.«
اواسط حوت  مزاری  عبدالعلی  است که  گفتنی 
۱۳۷۳ به اسارت طالبان درآمد و در ۲۲ حوت 

همان سال به دست این گروه کشته شد.

چهارشنبه سیاه بلخ؛
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احمد مسعود در سالگرد عبدالعلی مزاری: گروه طالبان 
در پی ایجاد فتنه و نفاق در میان نسل جدید است

طالبان چه کسانی را تیرباران کردند؟

پس از بسته شدن تدریجی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه و تعلیق تحصیل 
دختران از سوی طالبان، دختران زیادی در افغانستان خانه نشین شده اند. در 
میان این  دختران شماری مصروف آموزش خیاطی و شماری دیگر مشغول 

کارهای خانه هستند. اما عده ای از دانشجویان دختر برای این که مشعل 
آموزش را زنده نگه  دارند، به ایجاد صنف های پنهانی درسی در خانه های خود 

اقدام کرده اند. این دختران فعال سعی دارند روزنه امید در دل دانش آموزان 
محروم از آموزش، روشن باقی بماند.

دید طالبان نسبت به شهروندان 
رشم آور و غیررشعی است

واجب القتل بودن منتقدان؛ 
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سازمان ملل متحد در طول حدود ۷۸ سال از 
تأسیس خود، امروز بیش از هر وقت...

قاضیان پیشین:

از رقابت تا رفاقت
ایران و عربستان؛

چراغ روشن امید 
در خانه محبوبه 



سال شانزدهم
شماره 3863
سه شنبه
23 حوت 1401
14 مارچ 2023

2

 

در چهل سال گذشته متاسفانه در کشور ما تنها طرف هایی 
که اسلحه و نیروی حذف داشته اند، در صحنه سیاست تاب 
آورده اند. دیگران، آنانی که به ابزاری غیر از زور در سیاست 
میدان  در  برای مدت طوالنی  نتوانسته اند  اتکا می کرده اند، 
خون بار سیاست نقش تعیین کننده بازی کنند. تجربه سقوط 
جمهوری اسالمی تازه ترین نمونه اش بود. پیش از توافق نامه 
دوحه، نیروهای ضد طالب، تحصیل کرده ها، روشن فکران و 
جامعه مدنی اعتمادبه نفس قابل توجه در حفظ ارزش های 
دموکراتیک داشتند و اکثریت جامعه چه در شهرها و چه در 
روستاها به توانایی این جمع از وطن داران شان بسیار امیدوار 
بودند که در رهبری کشور به  مسیر صلح و ثبات، موفق شوند. 
گفته می شد که گروه های تروریستی هم از لحاظ حمایت 
جهانی، هم از نظر جلب حمایت مردمی و به خصوص از نظر 
و  ابزار  با  که  شوند  جدیدی  نسل  رقیب  نمی توانند  فکری 
مهارت های مدرن سیاست مجهزند. صحبت از این می شد که 
مذاکرات صلح اگر به درستی مدیریت شود، طالبان در روندی 
که بعد از ۲۰۰۱ آغاز شده بود، هضم خواهند شد؛ چرا که 
آن گروه آجندایی برای اداره کشوری که بسیار متحول شده 
است ندارد و می داند که به تنهایی و با زور تفنگ قادر نخواهد 
امارت ضد زن، ضد تحصیل، ضد  را حذف کرده  شد همه 
آزادی و کار را تحمیل کند. حتا تا ماه های پایانی تسلیم دهی 
قدرت به طالبان، این امید اگرچه کم رنگ ولی همچنان در 

ذهن میلیون ها هم وطن زنده بود.
از  قبل  کرد.  تغییر  ذهنیت ها  طالبان،  رسیدن  به  قدرت  با 
همه، خود گروه طالبان که با تسلیمی سریع کشور شوکه 
شده بودند، به جای تاکید بر حقانیت خود در حکومت داری، 
توانایی اداری و داشتن برنامه جامع تر از دیگران، کندک های 
انتحاری و ابزار کشتار خود را به  رخ کشیدند. محافل تجلیل 
از انتحاری ها و بشکه های زرد را برگزار کردند. حتا عفو را 
به گونه ای تبلیغ کردند که گویا از سر شفقت هزاران انسان 
سپاس گزار  طالبان  از  همه  باید  و  نکشته اند  را  کشتنی 
باشند. جامعه نیز متاسفانه با فروریزی یک باره تمام امکانات 
غیرخشونت آمیز سیاست، متوجه شد که آن اعتمادبه نفس 
بوده  شکننده  چه قدر  نظامی،  دفاع  سپر  غیبت  در  مدنی 
اصلی  ابزار  حذف  و  سرکوب  بار  چندمین   برای  چگونه  و 

حاکمیت شده است.
رهبران طالبان همان طوری که در گذشته از خشونت عریان 
و تهدید به حذف ابا نداشتند، اکنون نیز با وجود تبلیغات عفو، 
در عمل به اعدام های صحرایی و حذف و سرکوب مخالفان 
ادامه می دهند و هم در بیان نیت خود از تریبون های رسمی 
وزیر  ندیم،  ندا محمد  سخنان  موردش  تازه ترین  ندارند.  ابا 
تحصیالت عالی طالبان است که اخیراً گفته است هر کسی 
که نظام طالبان را تخریب کند، واجب القتل است. او به پیروی 
از رهبرش مال هبت اهلل باور دارد که تمام مردم افغانستان باید 
از امارت اطاعت کنند و هر گونه انتقاد در رسانه، حتا اگر با 
فاکت و سند هم باشد، تخریب شمرده می شود. مال هبت اهلل 
گفته بود انتقاد سازنده آن است که در خلوت از خود شخص 
مورد انتقاد صورت گیرد. از این  رو، سخن ندا محمد ندیم که 
تخریب زبانی و قلمی مثل تخریب عملی بغاوت شمرده شده 
نیست،  او  نظر شخصی  و تخریب کننده گان واجب القتل اند، 
امارت طالبان است. رهبران طالبان در  بیان سیاست  بلکه 
مواقع مختلف نفرت و انزجار خود را از رسانه ها بیان کرده اند. 
باری، در یک فایل صوتی، یکی از آنان با خشم بسیار اظهار 
داشته بود که رسانه ها بدتر از مخالفان مسلح اند و از طالبان 
خواسته بود که منتقدان رسانه ای را سرکوب کنند. در تمایل 
گروه طالبان به اِعمال سکوت و اطاعت مطلق شکی نیست. 
آنان توانایی تقابل فکری و گفت وگو با مخالفان را ندارند و با 
وجود الف بسیار از شریعت و در اختیار داشتن مادر علم ها، 
می دانند که از نظر علمی در چه جایگاهی قرار دارند و چگونه 
ناتوان  انسانی  ضد  سیاست های  توجیه  و  جامعه  اقناع  در 
می باشند، از این رو، با کشیدن تفنگ و دره به جان مخالفان 
می کوشند میدان مبارزه فکری را تعطیل کنند. اما، سرکوب 
و حذف همان طوری که در گذشته ضامن دوام حکومت ها 

نشده بود، اکنون نیز سقوط طالبان را تسریع خواهد کرد.

سرکوب و حذف، دوام 
امارت طالبان را تضمین 

۸صبح،  کابل: دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه نخواهد کرد
سازمان ملل )اوچا( اعالم کرده که افغانستان سالی با 
بزرگ ترین و شدیدترین بحران بشردوستانه را آغاز 

کرده است.
گزارشی  در  حوت،   ۲۱ یک شنبه،  روز  ناوقت  اوچا 
گفته است که از ۲۸ میلیون جمعیت افغانستان که 
به کمک نیاز دارند، شرکای بشردوستانه کمک رسانی 

به ۲۳.۷ میلیون تن را اولویت داده اند.
به گفته اوچا، ۲۰ میلیون شهروند افغانستان در سال 
۲۰۲۳ با گرسنه گی شدید و ۶ میلیون تن با قحطی 

روبه رو هستند.
یافته های اوچا نشان می دهد که ۸۷۵ هزار کودک در 

۸صبح، کابل: به گزارش رسانه های پاکستان، 
ماه   ۸ در  افغانستان  به  کشور  این  صادرات 

گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است.
د نیشن  یک شنبه شب، ۲۱ حوت، گزارش داده 
که این آمار صادرات پاکستان به افغانستان از 
جوالی سال ۲۰۲۲ تا فبروری ۲۰۲۳ را در بر 

می گیرد.
برپایه اطالعات نشر شده، صادرات پاکستان در 
این  اما  بوده،  دالر  میلیون  سال گذشته ۵۰۰ 

رقم حاال به ۶۵۸ میلیون دالر رسیده است.
از  پاکستان  واردات  گزارش،  این  براساس 
افزایش ۲۴  نیز  افغانستان زیر کنترل طالبان 

درصدی داشته است.
از  پاکستان  واردات  میزان  که  می شود  گفته 
سال  در  دالر  میلیون   ۵۴۴.۱۷ از  افغانستان 

گذشته به ۶۷۵ میلیون دالر رسیده است.
تراکتور، موترسایکل، پارچه های ضد آب، تکه، 
و  سمنت  برنج،  الستیکی،  محصوالت  دارو، 
محصوالت برقی از اقالم صادراتی پاکستان به 

افغانستان است.
گذشته  ماه   ۸ در  پاکستان  و  طالبان 
و  تورخم  گذرگاه های  در  درگیری هایی 
اسپین بولدک داشته اند که کاروان های تجارتی 

دو طرف را متضرر کرده است.

۸صبح، ننگرهار: برادر یک صراف کشته شده 
ننگرهار،  والیت  در  ولی  راج  حاجی  نام  به 
متهم  برادرش  قتل  به  را  طالبان  استخبارات 
کرده و از رهبران طالبان در این مورد خواستار 

پاسخ شده است.
روز  مقتول  صراف  برادر  ولی،  رحمت  انجنیر 
دوشنبه، ۲۲ حوت، با انتشار یک نوار تصویری 
گفته است: »دو هفته پیش ریاست استخبارات 
طالبان در ننگرهار برادرم را با خود بردند و چند 

روز پیش جسد او را تحویل دادند.«
نظامیان  با  او  قسم،  خدا  »به  است:  افزوده  او 
بگذارید  نداشت.  ارتباط  دیگر  کسی  یا  سابق 
سران طالبان جواب کشتن او را بدهند، وگرنه 
در روز قیامت دست من و گریبان آن ها خواهد 

بود.«
به گفته او، طالبان ابتدا تقاضا کردند که شماری 
ببرند و زندانی را آزاد  با خود  از موسفیدان را 
می روند،  خانواده   این  اعضای  وقتی  اما  کنند، 
طالبان به آن ها می گویند که زندانی خودکشی 
کرده است و آن ها می توانند جسد را از شفاخانه 

تسلیم شوند.
اتحادیه  و  ننگرهار  در  مقام های محلی طالبان 
صرافان این والیت تاکنون در این مورد چیزی 

نگفته اند.
در  صرافان  از  شماری  که  است  حالی  در  این 
ننگرهار، استخبارات طالبان را به گرفتن باج از 

آنان و آزارواذیت صرافان متهم می کنند.
شهروندان  قتل  و  بازداشت  از  مورد  تنها  این 
کشور توسط طالبان نیست. پیش از این نیز این 
گروه دست به بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان 

حکومت پیشین و شهروندان کشور زده  است.

سال ۲۰۲۳ از سوءتغذیه شدید و ۲.۳ میلیون کودک 
از سوءتغذیه نیمه شدید رنج خواهند برد.

اوچا هشدار داده است که اگر افغانستان وارد سومین 
این  در  تغذیه  بد  وضعیت  شود،  خشک سالی  سال 
بیشتر  فعلی  وضعیت  به  نسبت  درصد   ۲۰ کشور 

خواهد شد.
در  طالبان  تسلط  پی  در  اوچا،  ارزیابی های  برپایه 
را  درآمد  کاهش  خانواده ها  درصد   ۸۰ افغانستان، 

تجربه کرده اند.
این در حالی است که به کمک نهادهای بشردوستانه 
از  افغانستان در سال ۲۰۲۲  ۲۶.۱ میلیون شهروند 

قحطی نجات داده شدند.

افزایش ۳۲ درصدی 
صادرات پاکستان به 
افغانستان در ۸ ماه 

گذشته

استخبارات طالبان در 
ننگرهار یک صراف را 

کشته است ننگرهار  در  محلی  منابع  ننگرهار:  ۸صبح، 
این  آوازخوان جوان محلی در  می گویند که یک 

والیت خودکشی کرده است.
این آوازخوان جوان محلی که سرتاج نام داشت، 

۸صبح، خوست: منابع محلی در والیت خوست از 
بازداشت شدن یک افسر امنیت ملی  حکومت پیشین 

در این والیت خبر می دهند.
منابع از این والیت روز دوشنبه، ۲۲ حوت، می گویند 
که گل مت خیل، مدیر امنیت ملی ولسوالی صبری 
از  گذشته  روز  پیشین،  حکومت  در  خوست  والیت 

سوی طالبان بازداشت شده است.
از سقوط نظام  این نظامی پس  افزوده اند که  منابع 

۸صبح، ننگرهار: منابع محلی در ننگرهار می گویند 
این  کامه  ولسوالی  شفاخانه  پیشین  سرطبیب  که 

والیت کشته شده است.
به روزنامه ۸صبح می گوید  یک منبع معتبر محلی 
که محبت عبدالرحیم زی، سرطبیب پیشین شفاخانه 
کامه ننگرهار، یک شنبه شب، ۲۱ حوت، در خانه اش 

کشته شده است.
خصومت  دلیل  به  عبدالرحیم زی  منبع،  گفته  به 

در  خانه اش  در  حوت،   ۲۱ یک شنبه،  روز  ناوقت 
شلیک  با  ننگرهار،  والیت  مرکز  جالل آباد،  شهر 

گلوله به زنده گی اش پایان داده است.
شاه  جوان منور، کاکای سرتاج، با تأیید این رویداد 
گفته که او پس از بازی کریکت با برادرانش، دست 

به خود کشی زده است.
مشکالت  و  فقر  را  سرتاج  خودکشی  دلیل  منور 

اقتصادی بیان کرده است.
طالبان در ننگرهار هنوز در مورد این رویداد چیزی 

نگفته اند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، هنرمندان اجازه 
این  هنرمندان  گزارش ها،  بربنیاد  ندارند.  فعالیت 
دست وپنجه  زیادی  اقتصادی  مشکالت  با  کشور 

نرم می کنند.

پیشین به ایران پناه برده بود و به تازه گی به کشور 
بازگشته است.

این نظامی در قید نیروهای استخبارات طالبان قرار 
دارد.

بدرالدین  پیش،  چندی  طالبان  که  است  گفتنی 
حیدری مشهور به بدو،  فرمانده امنیه ولسوالی بکخیل 
والیت پکتیکا در نظام پیشین را نیز پس از یک  روز 

زندانی کردن، تیرباران کردند.

خانواده گی و با ضربات چاقو به قتل رسیده است.
ولسوالی  شفاخانه  سرطبیب  منبع،  اطالعات  برپایه 
کامه ننگرهار با اعضای خانواده برادرش شب گذشته 

درگیری فزیکی داشته است.
چیزی  مورد  این  در  تاهنوز  ننگرهار  در  طالبان 

نگفته اند.
گفتنی است که خشونت های خانواده گی هر از گاهی 

از خانواده های افغان قربانی می گیرد.

یک آوازخوان جوان محلی در ننگرهار خودکشی کرد

طالبان در خوست یک نظامی پیشین را بازداشت کردند

سرطبیب پیشین شفاخانه کامه ننگرهار کشته شد

اوچا: افغانستان سالی با بزرگ ترین و شدیدترین 
بحران بشردوستانه را آغاز کرده است
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طالبان رژیم خود را برخاسته از احکام 
»ناب اسالمی« توصیف می کنند و مخالفت 
در برابر آن را »بغاوت« می پندارند. به 
باور آنان، هر کسی که در مقابل این نظام 
انگشت انتقاد بلند کند، واجب القتل است. 

دید طالبان نسبت به شهروندان شرم آور 
و غیرشرعی است

طالبان گفت : »کسی که در مقابل حکومت اسالمی ما قد 
علم می کند، باید سر زده شود و از بین برود.« انصاری 
در هنگام سخنرانی اش در یکی از خطبه های نماز جمعه 
در هرات نیز به نمازگزاران گفت : »این ها ]معترضان[ که 
در خیابان ها بیرون می شوند، حکومت اسالمی ]طالبان[ 
شرعاً حق دارد آن ها را تهدید کند. تو ]معترض و منتقد[ 
ایستاده  اسالمی  حکومت  مقابل  در  که  کردی  غلط 

شدی.«
با  که  کابل  در  طالبان  علمای  شورای  سه روزه  نشست 
صدور قطع نامه ای پایان یافت، نیز به سرکوب مخالفان 
و منتقدان اشاره داشته است. در بخشی از ماده ششم 
برابر  در  مسلحانه  »مخالفت  است:  آمده  قطع نامه  این 
پنداشته می شود.«  و فساد فی االرض  بغاوت  نظام،  این 
همچنان در ماده هشتم این قطع نامه به عالمانی که از 
طریق رسانه های اجتماعی انتقاد می  کنند، هشدار داده 
شده که از بیان سخنان اعتراضی خودداری کنند. این 
فتوای طالبان با واکنش های تند مخالفان رژیم این گروه 

مواجه شده، اما سودی در پی نداشته است.

سوی  از  طالبان  مخالفان  خواندن  القتل«  »واجب 
ندامحمد ندیم

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان، 
از چهره های تندرو و جنجالی در میان این گروه شمرده 
می شود. او که از مقام های مورد اعتماد رهبر غایب این 
گروه نیز به حساب می رود، پیوسته مخالفان و منتقدان 
است.  تهدید کرده  و مرگ  به سرکوب  را  رژیم طالبان 
ندیم عالوه بر نقش مستقیم در مسدود کردن دانشگاه ها 
و نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی به  روی دختران، 

فتوای قتل مخالفان این گروه را نیز صادر کرده است.
ندامحمد ندیم زمانی که به عنوان والی طالبان برای کابل 
کار می کرد، نواری تصویری از او در رسانه های اجتماعی 
دست به دست می شد که فتوای سرکوب و قتل مخالفان 
این گروه را صادر کرده است. او در آن سخنرانی گفته 
است که مخالفت با نظام طالبان حرام است و مخالفان 
جبهه  فعالیت های  به  اشاره  با  او  »واجب القتل« اند. 
این جبهه یک  با  نیز می گوید که مقابله  مقاومت ملی 

»فریضه« است. 
روز شنبه،  تندش،  اظهارات  تداوم  به  طالبان  مقام  این 
دوره  پایانی  مراسم  در  در جریان سخنرانی  ۲۰ حوت،  
آموزشی مفتی ها و قاضی های این گروه در قندهار، بار 
است.  خوانده  »واجب القتل«  را  طالبان  مخالفان  دیگر 
در نوار تصویری ای که از او در رسانه ها منتشر شده، او 
می گوید: »تخریب کننده نظام اگر با زبان، اگر با قلم یا در 
عمل تخریب کند، همه آن ها باغی و واجب القتل پنداشته 

می شوند.«
ندیم در این سخنرانی کشتن مخالفان رژیم طالبان را 
طالبان  که  می ورزد  تاکید  و  می کند  توصیف  »فرض« 
مقابل  در  رزمیده اند،  امریکایی  نیروهای  با  که  آن گونه 
تحصیالت  وزارت  بجنگند. سرپرست  باید  نیز  مخالفان 
عالی طالبان، مخالفان این گروه را »باغی« خطاب می کند 

و ایستاده گی علیه طالبان را »غیرشرعی« می داند.
او در این سخنرانی به طور آشکار و واضح می گوید: »هر 
کسی در مقابل شما بایستد، جنگ کردن علیه این قسم 
افراد فرض است و کشتن آن ها به دلیل ایستاده گی در 
مقابل نظام اسالمی، بر من و شما فرض است. باغی است 
ما  برای  می دهد،  و خالفت  مقاومت  نام  به خود  اگر  و 
فرض است که مردم مظلوم و مسلمان افغانستان را از 

وجود آن ها خالص کنیم.«

کرده، کاری را که باید انجام بدهد، تغییر مسیر می داد. 
است،  پیامبر  اطرافیان  و  نقد سازنده صحابه  اثر  از  این 
مثاًل در جنگ بدر، پیامبر جایی را انتخاب می کند، اما 
دیگری  مکان  و  می شود  حاضر  آن جا  در  دیگر  کسی 
پیامبر  انتخاب  که  می گویند  حاضرین  بر می گزیند.  را 
من،  کار  می گوید  پیامبر  حضرت  اما  است،  منصوص 
منصوص نیست، اشتهادی است. آن فرد که یک مهارت 
رزمی داشت، مواضع دیگری را انتخاب می کند، پیامبر 

سخنش را می شنود و به آن عمل می کند.«
این قاضی همچنان اضافه می کند: »نقد خلفای راشدین 
بسیار روشن است. کسی که کمترین کتاب را در باب 
ابوبکر  حضرت  که  می داند  باشد،  خوانده  آن ها  سیرت 
صدیق و حضرت عمر، کسانی اند که از بزرگان صحابه نقد 
شده اند. حتا سر منبر بوده، نقد صریح و شدید شده اند. 
آن ها ]ابوبکر و عمر[ به نقد ناقدان، حرکت منفی انجام 
باشند،  کرده  تهدید  باشند،  کشته  را  ناقد  که  نداده اند 
سرزنش کرده باشند یا کمترین عکس العمل منفی را در 
مقابل منتقدان انجام داده باشند؛ بلکه در برابر نقد سر 
تسلیم نهادند، به نقد گوش دادند، عمل کردند و یا پاسخ 

قناعت بخش ارایه کردند.«
رییس دادگاه حقوق عامه یکی از محاکم کشور همچنان 
طالبان  منتقدان  خواندن  واجب القتل  فتواهای  باب  در 
که  می کنند  فکر  هستند،  خودخواه  »طالبان  می گوید: 
خودشان عین خدا و پیامبر هستند، عین دین هستند 
شوند،  نقد  وقتی  است.  دین  نقد  شوند،  نقد  هرگاه  و 
نقد شده است. حتا گاهی شده  فکر می کنند که دین 
باالی نزول قرآن که عین دین است،  اعتراض شده است. 
زنی به پیامبر با صدای بلند اعتراض می کند که قرآن، 
همه  چیست؟  ما  حقوق  زن ها  ما  است،  مردانه  قرآن 
سخن هایش به مردان است. اگر آدم متوجه شود، ندای 
آن زن نقد بنیاد دین است. اما خداوند به تسلی دل آن  
خانم آیت نازل می کند، اما طالبان خود را باالتر از دین 

فکر می کنند.«
این قاضی پیشین توضیح می دهد: »نقد طالب در اکثر 
آن ها  که  را  ناروایی  افعال  انجام  در  به خصوص  وقت ها 
در نظام خودخوانده اسالمی شان انجام می دهند نه تنها 
مکروه نیست، بلکه فرض عین است. کسانی که در برابر 
این ها ]طالب ها[ سکوت می کنند، پیش خداوند مسوول 
آخرت  روز  در  این ها  است.  بسته  گردن شان  و  هستند 
در جمله کسانی حشر می شوند که سخن حق در برابر 
نظام ظالم و مستبد و کج رو حق نگفته اند، به خصوص 
کسانی که سکوت معنادار می کنند. طالب ها به نظامی 
رسیده اند که مفاد مادی زیادی را به دست آورده اند. به 
وسیله کشتار همه مسلمان ها هم شود، منافع مادی را که 
به دست آورده اند را به قیمت جان همه مسلمانان باید از 
دست ندهند. موقف منفعتی است. موقف سیاسی هم اگر 

باشد، موقف سیاسی شرم آور است.«
از  گذشته  دهه  دو  طول  در  کشتار  و  خشونت ورزی 
ابزارهای طالبان برای رسیدن به قدرت بوده  مهم ترین 
است. این گروه در جریان بیست سال گذشته پیوسته 
به  را  تن  هزاران  انفجاری،  و  انتحاری  انجام حمالت  با 
کام مرگ فرستاده  و مسوولیت ده ها حمله انتحاری را 
برعهده گرفته است که منجر به کشته و زخمی شدن 
هزاران شهروند کشور شده است. طالبان هم اکنون نیز 
کندک انتحاری  خود را در روزهای مناسبتی به نمایش 

می گذارند.
طالبان پس از برگشت به قدرت، از خشونت و سرکوب 
به عنوان کلیدی ترین ابزار جهت مطیع ساختن شهروندان 
همه  گروه  این  کرده اند.  استفاده  مخالفان  حذف  و 
اقدام های شان را مشروعیت دینی می دهند و به حذف 
می دهند.  ادامه  مردم  بی چون و چرای  فرمان برداری  و 
صدور فتوای قتل مخالفان و منتقدان یکی از این مواردی 
است که برای سرکوب هر چه بیشتر مخالفان سیاسی، 

معترضان مدنی و رسانه های منتقد صورت گرفته است.

انتقاد  مردم ساالر  نظام های  در 
به مثابه  حکومت  عمل کرد  از 
بیداری  و  سیاسی  پخته گی 
سرنوشت  قبال  در  جمعی 
می شود.  پنداشته  عمومی 
بر  طالبان  تسلط  از  پیش  تا 
مختلف  گروه های  افغانستان، 
و  خصوصی  فضای  در  آزادانه  به گونه  مدنی  و  سیاسی 
نامناسب  عمل کردهای  و  دولت  برنامه های  از  عمومی 
انتقاد می کردند. مسووالن حکومت  مسووالن حکومتی 
با وجود بدبینی نسبت به صنف سیاسی، تالش می کردند 
به انتقاد مخالفان از راه گفت وشنود پاسخ بدهند. هرچند 
حکومت اشرف غنی بارها به شلیک مستقیم بر معترضان 
اما  است،  متهم شده  مدنی  اعضای جنبش های  قتل  و 
درب انتقاد از طریق کانال های عمومی را همیشه باز نگه 
داشته بود. طالبان اما در جریان ۱9 ماه گذشته، بساط 
همه آزادی های سیاسی و مدنی را برچیده اند و مخالفان 
رژیم شان را »واجب القتل« می پندارند. در نشست شورای 
مخالفان صادر  فتوای سرکوب  کابل  در  طالبان  علمای 
شده و با توجه به همین فتوا، ندامحمد ندیم، سرپرست 
از  بار  دومین  برای  گروه،  این  عالی  تحصیالت  وزارت 
واجب القتل بودن منقدان رژیم طالبان سخن گفته است. 
این  پیشین،  حکومت  قاضیان  از  شماری  حال،  این  با 
و  »شرم آور  را  منتقد  به شهروندان  نسبت  طالبان  دید 
غیرشرعی« توصیف می کنند. شهروندان کشور نیز رژیم 
طالبان را استبدادی، ستم گر و فاقد مشروعیت ملی و 

بین المللی می خوانند.
طالبان  رژیم  روی کار آمدن  و  جمهوری  نظام  سقوط  با 
از  به تدریج  در کشور  و سیاسی  مدنی  آزادی های  همه 
جریان  هیچ  سال،  دو  دست کم  جریان  در  است.  رفته 
است.  نداشته  در کشور  را  آزادانه  فعالیت  سیاسی حق 
نیز  طالبان  رژیم  منتقدان  و  معترضان  دیگر،  سوی  از 
پیوسته سرکوب و بازداشت شده و حتا به قتل رسیده اند. 
به  برگشت   روزهای  آغازین  در  این که  وجود  با  طالبان 
اعالم  و  عمومی« صادر  »عفو  نام  زیر  را  فرمانی  قدرت 
کردند که همه مخالفان و منتقدان این گروه بربنیاد این 
فرمان، از بازجویی، حبس و مجازات در امان خواهند بود، 
اما به این تعهد خود عمل نکردند. افراد طالبان در کنار 
بازداشت صدها نظامی پیشین، مخالفان و منتقدان رژیم 
افزون  اتهام های گوناگون به قتل رسانده اند.  خود را به 
فتوای  گروه  این  ارشد  مقام های  و  فرماند  هان  این،  بر 
قتل مخالفان خود را نیز صادر کرده و به چرخه کشتار 
همانند گذشته ادامه داده اند. در این میان ندامحمد ندیم، 
سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان و از چهره های 
نزدیک به رهبر این گروه، چندین بار منتقدان رژیم این 

گروه را »واجب القتل« خوانده است.

فتواهای »واجب القتل« خواندن منتقدان و مخالفان 
طالبان 

طالبان رژیم خود را برخاسته از احکام »ناب اسالمی« 
»بغاوت«  را  آن  برابر  در  مخالفت  و  می کنند  توصیف 
این  مقابل  در  که  کسی  هر  آنان،  باور  به  می پندارند. 
نظام انگشت انتقاد بلند کند، واجب القتل است. مولوی 
روان  سال   سنبله  ماه  در  که  انصاری  مجیب الرحمان 
حمله  پی  در  هرات  »گازرگاه«  مسجد  در  خورشیدی 
انتحاری کشته شد، بارها فتوای قتل مخالفان طالبان را 
صادر کرده بود. او به تاریخ ۱۲ سرطان سال  جاری در 
جریان سخنرانی در تاالر لویه جرگه در نشست علمای 

وزارت  سرپرست  فتوای  به  شهروندان  واکنش 
تحصیالت عالی طالبان

شهروندان کشور با ابراز مخالفت، صدور فتوای سرپرست 
وزارت تحصیالت عالی طالبان را دشمنی آشکار با مردم 
و واقعیت های موجود در کشور می دانند و تاکید می ورزند 
به  نمی تواند  ستم گری  و  استبداد  با  گروهی  هیچ  که 

حاکمیت خود در افغانستان ادامه دهد.
صحبت  در  کشور،  شهروندان  از  یکی  قیس،  محمد 
و  ملی  مشروعیت  »طالبان  می گوید:  روزنامه ۸صبح  با 
نداشته  مشروعیت  نظام  یک  وقتی  ندارند.  بین المللی 
باشد، حق هم باالی شهروندان ندارد. طالبان بزرگ ترین 
ناقضان حقوق بشر هستند. طالبان یک گروه تروریستی اند 
از دو دهه در کشور خون جاری ساخته  اند،  بیشتر  که 
مردم بی گناه و مظلوم را به بهانه های مختلف کشته اند. 

حاکمیت طالب، تحمیل و ترویج تروریسم است.«
یا  این مدت کشته  به گفته قیس، صدها نفری که در 
ناپدید شده اند، نتیجه همین فتواها و فرمان های طالبان 
بوده است. او تاکید می ورزد: »این حرف ها ]واجب القتل 
خواندن[ بسیار خطرناک است و عماًل مردم را به قربانگاه 
می برد. شمشیر طالبان را برای بریدن سرهای بی گناهان 
تیزتر می کند. این سخن برای ما خیلی خطرناک است. 

فضای سرکوب و سکوت، خیلی کشنده است.«
شمایل، یکی از دانشجویان دختر است که پس از وضع 
او  است.  شده  خانه نشین  طالبان،  سوی  از  ممنوعیت 
مقابل  در  روزنامه ۸صبح سکوت جمعی  با  در صحبت 
به  می خواند.  مرگ بار«  و  »کشنده  را  طالبان  فتواهای 
گفته او، طالبان در راستای سرکوب و حذف، از تفسیر 
احکام اسالمی مبتنی بر برداشت خود به عنوان شمشیر 

برنده علیه مردم افغانستان استفاده می کنند.
این دانشجو می گوید: »اجرای شریعت از سوی طالبان 
با خطر مرگ، شکنجه  نیز  را  مردان  بلکه  زنان،  نه تنها 
و تیرباران روبه رو ساخته است. اگر مردم بیشتر از این 
سکوت کنند، تکان نخورند، شمشیر افراطیت و سرکوب 
این ها  برید.  خواهد  یک به  یک  را  همه  گلوی  طالبان 
]طالبان[ که هزاران انسان را با انتحار و انفجار کشته اند، 

حال به طریق دیگری می کشند.«

فتوای  صدور  درباره  پیشین  قاضیان  دیدگاه 
ندامحمد ندیم

نظام  در  والیت ها  از  یکی  عامه  حقوق  دادگاه  رییس 
جمهوری که به دلیل مشکالت امنیتی نمی خواهد نامش 
می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  شود،  ذکر  گزارش  این  در 
که این فتوای سرپرست وزارت تحصیالت عالی طالبان 
پیشین  قاضی  این  است.  شرم آور«  و  شریعت  »خالف 
را  منتقدان  نقد  مکلف اند  نظام ها  که  می ورزد  تاکید 
تطبیق  نظام  اصالح  برای  را  نقدهای سازنده  و  بشنوند 
کنند. به گفته او، نباید مردم به هر بهانه ای در فتواهای 
می افزاید:  پیشین  قاضی  این  شوند.  کشته  صحرایی، 
فتوای قتل صریح سخن می زند  »قرآن  کریم در مورد 
و می گوید شما انسان ها و مسلمان ها را نکشید، مگر به 
حق. حق مشخص است. قصاص است. رجم ]سنگ سار[ 
ارتداد  اختالفی هم است. مورد دیگری  است که بحث 
است که این موارد نیز شرایط به خصوص خود را دارند. 
به جز موارد یاد شده، هیچ کسی حق ندارد انسانی را به 

قتل برساند.«
این قاضی که از سوی طالبان برکنار شده است، عالوه 
پیامبر اسالم هم مراجعه شود،  به سنت  می کند: »اگر 
انجام می دهد، از طرف صحابه نقد  کاری را که پیامبر 
انتخاب  که  را  روشی  پیامبر  گاهی سبب شده  می شد. 

پیشین: قاضیان 
واجب القتل بودن منتقدان؛ 
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از رقابت تا رفاقت

نشان داد که نه ریاض می تواند تهران را از میدان به در 
کند و نه هم تهران، ریاض را. پس بهتر است کنار آمد 
و برای برقراری ثبات در منطقه تالش ورزید. در سوریه 
هم پس از سال ها منازعه خونین و و یرانگر اکنون ثبات 
نسبی برقرار است. رویارویی مجدد در سوریه برای هر 
دو کشور به مصلحت نیست و ممکن است از نو به خلق 

بحران بینجامد.

در  افراطی  راست گراهای  رسیدن  قدرت  به   -2
اسراییل

را  اسراییل  در  افراطی  راست گراهای  روی کارآمدن 
و  ایران  میان  هم سویی  زمینه های  از  یکی  می توان 
عربستان خواند. راست گراها، ضرورت برقراری صلح با 
فلسطینی ها را انکار می کنند و حقوق و امتیازی برای 
آن ها قایل نیستند. آن ها نه تنها به صلح با فلسطینی ها 
نمی اندیشند، که راه حل را در تداوم و گسترش جنگ 
و خشونت علیه آن ها جست وجو می کنند. از وقتی که 
بنیامین نتانیاهو بار دیگر به مقام نخست وزیری اسراییل 
رسیده است، آتش جنگ میان اسراییل و فلسطینی ها 
از نو شعله ور شده و دورنمای صلح تیره تر از پیش به 
نظر می رسد. دولت نتانیاهو در جایی انگشت می گذارد 
که درد را افزایش می دهد. سیاست شهرک سازی در 
تداوم  عمده  عامل  اسراییل،  سوی  از  اشغالی  مناطق 
منازعه میان طرفین است که دولت نتانیاهو نه تنها از 
توقف آن چیزی نمی گوید، که بر تسریع آن هم تأکید 
اسراییل  میان  آتش جنگ  که  پیمانه ای  هر  به  دارد. 
ضرورت  پیمانه  همان  به  شود،  شعله ور  فلسطین  و 

هم سویی ایران و عربستان برجسته می شود. 
بر  اسراییل  سوی  از  نظامی  حمالت  گسترش 
فلسطینی ها، حساسیت ها در دنیای اسالم را افزایش 
داده و کشورهای اسالمی را از نزدیکی با اسراییل دور 
نتانیاهو،  آقای  قبل  نمونه، چندی  برای  نگه می دارد. 
نخست وزیر اسراییل، قرار بود به امارات متحده عربی 
سفر کند؛ اما سفر او لغو شد. آگاهان دو موضوع را در 
بود  او برجسته و موثر می دانند: ۱- ممکن  لغو سفر 
نتانیاهو علیه ایران سخن های تندی ایراد کند که این 
تیره می ساخت؛ ۲-  به شدت  را  امارات  و  ایران  رابطه 
هراس از افکار عمومی مسلمان ها به ویژه فلسطینی ها 
که این روزها در معرض هجوم نظامیان اسراییلی قرار 
دارند. این در حالی است که میان امارات متحده عرب 
رسیده  امضا  به  روابط  عادی سازی  پیمان  اسراییل  و 

است. 

3-  برنامه های اصالح طلبانه ولی عهد عربستان
شور و شوق محمد بن سلمان به اصالحات را می توان 
در فروکش  کردن سطح تنش میان ایران و عربستان 
موثر خواند. طوری که دیده می شود، قطار اصالحات 
است.  افتاده  حرکت  به  او،  همت  به  عربستان  در 
بوده  شاهد  را  اصالحات  زمینه ها،  بسی  در  عربستان 
است. تنها حوزه ای که شامل برنامه های اصالح طلبانه 
ولی عهد نیست، گردش قدرت از مجرای دموکراتیک 
فرهنگی   - اجتماعی  زمینه های  در  اصالحات  است. 
مساعد   آن  نمونه  مهم ترین  است.  بوده  خیره کننده 
ساختن فضا برای حضور زنان در مشاغل بلند دولتی 
است. همچنان توجه بی پیشینه به ورزش، موسیقی، 
می توان  نیز  را  و...  مهاجران  و  چهان گردان  پذیرش 
تالشی دانست برای دگردیسی اجتماعی در عربستان. 
تالش برای نجات عربستان از تکیه بر اقتصاد نفتی و 
نمونه  تولیدی، می تواند  اقتصاد  با  پر کردن جای آن 
عربستان  ولی عهد  اصالح طلبانه  برنامه های  از  دیگری 
باشد. این برنامه های اصالح طلبانه در عربستان از آن  
رو به نزدیکی میان این کشور و ایران کمک می کند 
که اصالحات با جنگ و نظامی گری و دخالت در امور 
داخلی سایر کشورها نمی سازد. برای آن که برنامه های 
اصالحی در عربستان به پایه اکمال رسد، این کشور 
بایستی از ورود به جنگ های نیابتی و هزینه روی خرید 
ادوات جنگی پرهیز کند. عربستان به نیکی ضرورت 
پرهیز از ورود به جنگ های نیابتی را درک کرده است. 
به نظر می رسد که برنامه های اصالح طلبانه را نسبت به 

از خشونت و نظامی گری را می پسندد. حاال، بیجینگ 
برای آن که بتواند بستر خود را در خاورمیانه خوب تر 
بگستراند، الزم دانسته در گام نخست، ریشه های نزاع و 
خشونت را قطع کند؛ چون می داند که بخش عظیمی 
از نابه سامانی ها در خاورمیانه در رقابت میان ایران و 
عربستان نهفته است. جدا از انگیزه اقتصادی، می توان 
این گونه فهمید که برقراری ثبات و امنیت برای چین 
و متحدان آن  امریکا  نظر  امری که در  دارد؛  اهمیت 
فاقد اهمیت است. امریکا که پس از جنگ جهانی دوم 
جای خالی انگلیس و فرانسه را در خاورمیانه پر کرد، 
کوچک ترین کاری برای تأمین ثبات و امنیت در این 
منطقه انجام نداد. نه تنها در ختم منازعه میان اعراب و 
اسراییل تالش نورزید، که تالش کرد کشورهای عرب 
سنی را هم در مصاف ایران قرار دهد و قوغ منازعه را 

تازه تر و سوزان تر نگه دارد. 

2- نقش امریکا: به نظر می رسد که عربستان برای 
از سرگیری رابطه با ایران، رضایت امریکا و متحدان آن 
را به دست آورده است، ورنه چنین چرخشی می تواند 
به  آن  متحدان  و  امریکا  توجه  کانون  از  را  عربستان 
دور اندازد. از دیگر سو، امریکا خود به بهبود رابطه با 
از سرگیری رابطه میان عربستان و  ایران تمایل دارد. 
ایران، می تواند امریکا را به این هدف نزدیک تر سازد. 
در خصوص نقش امریکا، توجه به نکات ذیل درخور 

اهمیت است:
۱-۲ امریکا هیچ گاهی تمایل به حمله نظامی به ایران 
ندارد؛ چون از تبعات آن هراس دارد. اما اسراییل، متحد 
استراتژیک امریکا در خاورمیانه، خود را متعهد به حمله 
راست گراهای  که  وقتی   از  می داند.  ایران  به  نظامی 
افراطی در اسراییل قدرت را به دست گرفته اند، خشم 
این کشور نسبت به ایران فزونی یافته است و هر دم 
ایران را تهدید به حمله نظامی می کند. اسراییل و البی 
آن می خواهند پای امریکا را به میدان جنگ بکشند؛ 
چیزی  که امریکا هرگز نمی خواهد. امریکا برای آن که 
بتواند خطر حمله نظامی به ایران از سوی اسراییل را 
خنثا سازد، به تأمین رابطه عربستان با ایران رضایت 
با  هم  نمی تواند  همزمان  اسراییل  چون  است؛  داده 
دنیای عرب بجنگد و هم با ایران. برای حاضر، امریکا به 
خاطری از جنگ با ایران گریز می کند که نمی خواهد 

خود را در چند جبهه درگیر سازد.
۲-۲ امریکا تمایل به احیای برجام دارد. ایران همچنان. 
سفر آقای رافایل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی 
دیدار  از  او  خوش بینی  ابراز  و  ایران  به  اتمی،  انرژی 
برجام  احیای  که  می دهد  نشان  ایرانی،  مقام های  با 
اراده کند،  اگر  اولویت است. عربستان  ایران در  برای 
کند.  ایفا  توافق  این  احیای  در  مهم  نقشی  می تواند 
از روسیه  ایران  احیای برجام می تواند شایبه حمایت 
در جنگ اوکراین را نابود ساخته و تهران را از افتادن 
به کام روسیه و چین دور نگه دارد، خطر حمله نظامی 
اسراییل به ایران را برطرف کند و به بهبود رابطه میان 

ایران و امریکا بینجامد. 

3- نقش روسیه: تنها قدرتی که از نزدیکی ایران و 
عربستان در دل ناخرسند است، روسیه است. روسیه 
می داند که نزدیکی ایران و عربستان نه تنها ایران را به 
روسیه و چین نزدیک تر نمی سازد، بلکه به بهبود رابطه 
آن با امریکا و متحدانش یاری می رساند. روسیه رضایت 
ایران و عربستان و همین طور  تداوم منازعه میان  به 
حتا  روسیه  که  گفت  می توان  دارد.  اسراییل  و  ایران 
رضایت به حمله نظامی از سوی اسراییل به ایران دارد؛ 
چون فکر می کند که این حمله پای امریکا و متحدان 
جبهه  که  زمانی   می کشاند.  جنگ  میدان  به  را  آن 
جدیدی علیه غرب در خاورمیانه باز شود، بی گمان از 
و روسیه  اوکراین کاسته می شود  بار جنگ  سنگینی 
می تواند نفس تازه کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، روسیه 
فکر می کند که چین هم به سوی تایوان چنگ و دندان 
تیز می کند و این می تواند به تضعیف جبهه غرب و 

تقویت جبهه روسیه بینجامد.

و  ایران  میان  رابطه  ازسرگیری  آیا  سه:  پرسش 
عربستان سیمای خاورمیانه را تغییر خواهد داد؟

ایران  که  آن جایی   از  است.  بلی  پرسش،  این  پاسخ 
شمار  به  خاورمیانه  در  بزرگ  قدرت  دو  عربستان  و 
و  ثبات  بر  می تواند  این ها  فصل  و  وصل  می روند، 
بی ثباتی این منطقه موثر باشد. از سرگیری رابطه میان 
دنبال  به  را  ذیل  پیامدهای  می تواند  تهران،  و  ریاض 

داشته باشد:
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منطقه  در  قدرت  مهم  بلوک  دو  عربستان  و  ایران 
سه  از  را  کشور  دو  این  می روند.  شمار  به  خاورمیانه 
جهت می توان بلوک قدرت خواند: ۱- عربستان خود 
را نماینده اسالم سنی می خواند و ایران نماینده اسالم 
نفتی حوزه خلیج  بزرگ ترین ذخیره های  شیعی؛ ۲- 
فارس به این دو کشور تعلق دارد؛ و ۳- هر دو متحدان 
و  روسیه  امریکا،  متحده  ]ایاالت  بزرگ  قدرت های 
چین[ هستند. رفاقت و رقابت این دو کشور بر ثبات 
و بی ثباتی منطقه خاورمیانه اثرگذار است. از سپیده دم 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران تا این دم رابطه میان 
تا رفاقت.  این دو کشور  مبتنی بر رقابت بوده است 
سطح رقابت میان دو کشور به پیمانه ای بود که منجر 
به قطع رابطه دیپلماتیک به مدت هفت  سال شد. به 
آن  از  ناشی  زیان بار  تبعات  و  طوالنی  رقابت  این  راز 
نمی پردازم. حاال که سخن از رفاقت است، بایستی به 
چند و چون این رفاقت پرداخت. باز شدن باب رفاقت 
این دو کشور، ضمن  میان  رقابت  باب  بسته  شدن  و 
خلق خوش بینی ها، برای بسیاری تبدیل به معما شده 
است. دو کشوری که سال های طوالنی در رقابت گرم 
و نفس گیر به سر می بردند، چه سبب شد که یک شبه 
مقطعی  رفاقت  این  آیا  بنشینند؟  رفاقت  سفره  دور 
خواهد بود یا دایمی؟ پرسش مهم تر این است که چرا 
باب رفاقت میان این دو کشور به واسطه چین گشوده 
باب  بستن  در  امریکا  متحده  ایاالت  آیا  است؟  شده 
باز  رقابت میان این دو کشور نقش داشته است؟ آیا 
شدن این باب رفاقت سیمای خاورمیانه را تغییر خواهد 
داد یا نه؟ این نوشته بنا دارد به هر یک از این پرسش ها 

به گونه اختصار پاسخ دهد.

ایران و  باز شدن باب رفاقت میان  پرسش یک: راز 
عربستان در چیست؟

برای آن که به این پرسش بتوان پاسخ روشن و مقنع 
و  ایران  هم سویی  زمینه های  به  بایستی  داد،  ارایه 
عربستان پرداخت. برای من، باز شدن باب رفاقت میان 
ایران و عربستان امری غیرمنتظره جلوه نمی کند؛ چون 
ایران و عربستان رقیب آشتی ناپذیر به شمار نمی رفتند 
اگر دقت  رفاقت شان غیرمنتظره جلوه کند.  که حاال 
شود، زمینه های هم سویی این دو کشور بیشتر است تا 
ناهم سویی. اگر تالش های جدی از قبل به خرج داده 
می شد، هر آن ممکن بود باب رقابت میان دو کشور 
بسته شود. زمینه های هم سویی میان این دو کشور را 

به گونه ذیل می توان برشمرد:

۱-   رنگ  باختن منازعه عراق، یمن و سوریه
 احیای اسالم شیعی در عراق، یمن و سوریه که در 
گذشته منشأ رقابت میان ایران و عربستان بود، اکنون 
نیست. اکنون منازعه بر سر این سه کشور برای ایران 
ندارد. عربستان، سقوط صدام و  و عربستان جذابیت 
برای خود خطرخیز  را  احیای اسالم شیعی در عراق 
شیعی  اسالم  احیای  بر  را  ماندن صدام  و  می دانست 
شیعی  اسالم  احیای  چون  می داد؛  ترجیح  عراق  در 
در دنیای عرب می توانست به احیای اقلیت شیعه در 
عربستان بینجامد. برای اثبات این سخن کافی است به 
حمله نظامی ایاالت متحده امریکا به عراق در سال های 
۱99۱ و ۲۰۰۳ توجه شود. عربستان از حمله نظامی 
امریکا در سال ۱99۱ به عراق حمایت کرد؛ چون قرار 
بر سقوط صدام و روی کارآمدن شعیان نبود. اما، در برابر 
حمله نظامی به عراق در ۲۰۰۳ مخالفت خود را ابراز 
داشت؛ چون صدام میدان را به شعیان خالی می کرد و 
این برای عربستان مایه خطر بود. حاال، به نظر می رسد 
است؛  مرفوع شده  ناحیه  این  از  نگرانی عربستان  که 
چون بغداد از دو سال بدین سو میان ریاض و تهران 
در آمد و شد است تا این که بتواند از سردی رابطه میان 
این دو کشور بکاهد. منازعه یمن هم تبدیل به منازعه 
کهنه، مزمن و درازدامن شده است و از تمایل هر دو 
طرف برای تداوم آن کاسته شده است. منازعه یمن 

ورود به جنگ های نیابتی ترجیح داده است. 

4- ناگزیری های ایران
ایران هم ناگزیری هایی دارد و این ناگزیری ها آن را به 
تازه باب  با عربستان ترغیب می کند. حاال که  تعامل 
رفاقت میان دو کشور باز شده است، یک  طرف آغازگر 
تالش برای تأمین رابطه نبوده است. تمایل در هر دو 
طرف برای تأمین رابطه وجود داشته است. ایران در 
هیچ برهه ای به پیمانه چند ماه اخیر با تهدیدات مواجه 
تبعاتی  ایران  برای  داخلی  اعتراض های  است.  نبوده 
نشده  مولوی عبدالحمید هنوز خاموش  است.  داشته 
سنی  جامعه  داعیه دار  را  خود  که  او  اعتراض  است. 
انزوای  همچنان خطر  نیست.  ایران  سود  به  می داند، 
شایعه ها  می کند.  تهدید  به شدت  را  ایران  بین المللی 
در مورد این که ایران گویا در نبرد اوکراین در حمایت 
داخل  در  اعتراض ها  همچنان  و  دارد  قرار  روسیه  از 
افزایش  ایران  برای  را  بین المللی  انزوای  سطح تهدید 
داده است. بازشدن باب تعامل با عربستان می تواند از 

سنگینی گرفتاری های ایران در داخل و خارج بکاهد.

میان  رابطه  از سرگیری  برای  چین  چرا  دو:  پرسش 
ایران و عربستان پیش گام شد؟ آیا ایاالت متحده امریکا 
در این خصوص نقشی ندارد؟ همین طور نقش روسیه 

چگونه است؟
۱-  نقش چین: نقش چین در از سرگیری رابطه میان 
ایران و عربستان برجسته و تعیین کننده است. بغداد 
مدت چند سال است که به مثابه میانجی در این مورد 
عمل می کند، ولی کاری از پیش نبرده است. اما چین 
توانست مأموریت انجام نایافته طی چند سال را در چند 
روز به انجام رساند. گره کور قابت میان این دو کشور 
فقط با دستان پر توان چین باز شد. اگر چین نمی بود، 
دو  میان  روابط  از سرگیری  خبر  شاید  زودی   این  به 
کشور نشر نمی شد. در خصوص نقش چین چند نکته 

شایان تذکر است:
۱-۱ شی   جین  پنگ، رییس جمهور چین، چندی قبل 
به عربستان سعودی سفر داشت. مقام های چینی در 
آن سفر از سوی مقام های عربستانی به گرمی استقبال 
چینی،  مقام های  از  سعودی ها  گرم  استقبال  شدند. 
دنبال  به  را  کشور  دو  هر  رقیبان  و  دوستان  واکنش 
داشت. چین برای آن که قدر نعمت سعودی ها را به جا 
کرده باشد، پای اعالمیه مشترکی امضا کرد و آن را 
به نشر رساند که ناقض منافع ایران تلقی شد و خشم 
مقام های ایرانی را برانگیخت. حاال، چین برای آن که 
گذشته خود را تلطیف کرده باشد، وارد میدان شده و 
دو رقیب را کنار هم نشانده است. اگر این فرض درست 
باشد، می توان گفت که بیجینگ نمی خواهد یکی را 
فدای دیگری کند؛ بلکه می خواهد در تأمین رابطه با 
این دو کشور حد توازن را نگه دارد و هیچ کدام را از 

دست ندهد.
هوای  و  هوس  چین  که  است  این  دوم  فرض   ۱-۲
دیگری در سر دارد. آن هوس و هوا می تواند پر کردن 
در  این  البته  باشد؛  خاورمیانه  در  امریکا  خالی  جای 
صورتی است که امریکا بخواهد بساط خود از خاورمیانه 
و  دقیق  چین  باشد،  درست  فرض  این  اگر  برچیند. 
عمیق بازی کرده و ضرب شستی به امریکا نشان داده 
است. بیجینگ نشان داد که می تواند دوستان و رقیبان 
امریکا را  توأمان کنار خود نگه دارد. همچنان نشان داد 
که ظرفیت قدرت برتر شدن را دارد و می تواند در فصل 
کند.  ایفا  ارزنده  نقش  بین المللی  در سطح  خصومت 
چین اگر پا به میدان بگذارد، بعید نیست که بتواند گره 

کور جنگ اوکراین را هم باز کند.
۳-۱ فرض سوم این می تواند باشد که چین با انگیزه 
اقتصادی برای باز کردن باب تعامل میان این دو کشور 
وارد میدان شده است. افزایش توان اقتصادی، دغدغه 
آن که  برای  کشور  این  است.  بوده  چین  همیشه گی 
بتواند به هدف اقتصادی خود نایل آید، فضای عاری 

ایران و عربستان؛

شجاع الدین امینی

شور و شوق محمد بن سلمان به اصالحات را می توان در 
فروکش  کردن سطح تنش میان ایران و عربستان موثر خواند. 

طوری که دیده می شود، قطار اصالحات در عربستان به همت 
او، به حرکت افتاده است. 
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سازمان ملل متحد در طول حدود ۷۸ سال از تأسیس 
جغرافیای  در  دیگر  وقت  هر  از  بیش  امروز  خود، 
راستای  در  اسالمی  امارت  سلطه  تحت  افغانستان 
نهادینه کردن حقوق زنان در آزمون دشواری قرار دارد.

سازمان ملل در سال ۱9۴۵م به هدف حفظ امنیت و 
صلح جهانی و نیز احترام به کرامت بشری پا به عرصه 
وجود نهاد. زنان به عنوان نیم پیکر جامعه مورد توجه 
و  منطقه ای  بین المللی،  نهادهای  از  اعم  نهادها  همه 
داخلی قرار گرفته اند. چنان چه سازمان ملل در وهله 
نخست در منشور خود به لزوم رعایت تساوی زن و مرد 
توسط کشورهای عضو تأکید کرده و از طریق تأسیس 
نهادهای ویژه زنان، تصویب اسناد بین المللی و برگزاری 
کنفرانس های جهانی جهت تقویت رویکرد جنسیتی و 
هنجارسازی در زمینه زنان در بخش های مختلف اعم 
از حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش 
و فعالیت به سزایی داشته است. از آغاز سال های فعالیت 
ماموریت های  را جزو مهم  زنان  به حقوق  توجه  خود 
خود قرار داده و توانسته است خود را به عنوان مدافع 

حقوق زنان در سطح بین الملل مطرح کند.
به رغم اقدامات و فعالیت سازمان ملل متحد در جهت 
بهبود و ارتقای وضعیت زنان، در پی تحوالت ناشی از 
سقوط نظام جمهوریت هنوز خشونت، بی عدالتی، ظلم 

و ستم علیه زنان در این کشور بی داد می کند.

از طریق تصویب قوانین و پیوستن به اسناد بین المللی 
ساخت.  مساعد  زنان  وضعیت  ارتقای  برای  را  عرصه 
اقدامات این سازمان باعث شد که زنان از حالت انسداد 
مطلق به انفتاح و تحرک برسند و به این ترتیب زمینه 
انسجام بیرونی و ورود آن ها در اجتماع فراهم آمد. تعداد 
قابل توجهی از زنان مناصب دولتی را در اختیار گرفتند. 
همچنان اعالم نامزدی در انتخابات، عضویت زنان در 
تأسیس  مدنی،  و جامعه  نهادهای سیاسی، جنبش ها 
احزاب سیاسی و حضورشان در تصمیم گیری های کالن 
توجه  مورد  پساطالبان  دوره  در  که  است  مواردی  از 
حکومت قرار گرفت. این موارد برای عادی سازی و به 
رسمیت شناختن حضور زنان در سیاست، خیلی ارزنده 

محسوب می شود.
نشان  بررسی ها  یاد شده،  نکات  همه  کنار  در  البته 
و  زنان  عده  یک  برای  پیش رفت ها  این  که  می دهد 
دختران تحصیل کرده و فعال در مراکز والیات، طبقات 
متوسط و باالی جامعه افغانستان اتفاق افتاده است که 
حضور  صحنه  در  زنان  نماینده گان  به عنوان  همیشه 
داشته اند. از این  رو، روایات مبنی  بر رشد و پیش رفت 
طبقات  زنان  و  روستایی  جامعه  واقعیت  کشور  زنان 
فرودست را که درصدی باالی زنان افغانستان را تشکیل 

می دهند، در بر نمی گیرد.
با روی کار آمدن دوباره طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، 
زنان بار دیگر از اساسی ترین حقوق خود محروم شده اند 
و حق اشتراک در فعالیت های سیاسی و اجتماعی از 
آنان گرفته شده است. بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها، 
حجاب  پوشش  و  محرم  بدون  سفر  و  کار  ممنوعیت 
اجباری از ملموس ترین دستوراتی است که علیه زنان 
یک  از  که  سیاست  این  است.  شده  وضع  افغانستان 
حکومت تندرو و افراطی نشأت می گیرد، تداوم بیشتر 
منزوی  انسان های  به  را  افغانستان  زنان  می تواند  آن 
تقدیم  را  آنان  از  سرخورده  نسل  یک  و  کند  تبدیل 
جامعه افغانستانی سازد که همین اکنون هم شاهد آثار 

سوء این سیاست ها هستیم.
با این حال، در این مدت زنان کشور هرچند به تعداد 
محدود به عنوان حافظان اصلی آزادی و تمثیل کننده گان 
واقعی مردم ساالری، با وجود مشکالت فراوان، میدان 
را  طالبان  فرامین سخت گیرانه  و  قوانین  علیه  مبارزه 
خالی نگذاشته اند و هرازگاهی صدای عدالت خواهی شان 
را بلند می کنند. این عدالت خواهی و اعتراض شان در 
فضای ترس وحشت، بیانگر رشد و توان مندی زنان در 
با این حال، محرومیت از حق  دو دهه گذشته است. 

مردم افغانستان بیش از چهار دهه است که در اثر جنگ 
و ناامنی و آثار ناشی از آن به ویژه برای زنان و دختران 
نتوانسته است به یک صلح پایدار که در پرتو آن زنان 
کشور به حقوق خود نایل شوند، دست یابد. اوج نقض 
حقوق زنان در این سال ها، ظهور طالبان از سال ۱99۶ 
تا ۲۰۰۱ بود که در ذهن زنان افغانستان به دلیل عدم 
بهره مندی از هر گونه حق اولیه شان به عنوان تارترین 
 ۱۱ حادثه  از  بعد  است.  شده  حک  حیات  سال های 
سپتامبر ۲۰۰۱ در کنفرانس بُن تحت نظارت سازمان 
جدید  دولت  شکل گیری  برای  را  طرحی  متحد  ملل 
در افغانستان و چگونه گی اداره آن با توجه به مسایل 
اساسی همچون حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان 
و مطبوعات ریخته شد. در این میان، موضوع حقوق 
زنان، یکی از خطوط مقدم تالش هاي دولت سازي قرار 
این  و مشقت بار  نامناسب  که وضعیت  گرفت؛ طوری 
طبقه در حکومت طالبان یکی از توجیهات ورود غرب 
زنان در دولت  بود. در آن کنفرانس حضور  به کشور 
آینده افغانستان مورد توجه قرار گرفت و بر موضوعاتی 
مثل »توسعه و زن«، »امنیت و مسکن زنان« و تأسیس 
»نهادها و انجمن های ویژه  زنان« و نیز حضور جدی 

زنان در دولت تأکید صورت گرفت.
با تشکیل حکومت جدید، سازمان ملل متحد برای ارتقا 
و ترویج حقوق زنان و حمایت از آنان برنامه های وسیعی 
را هم در سطح توده و هم در سطح نخبه گان به راه 
انداخت و دولت جدید نیز در تمامی سیاست های ملی 

 آزمونی دشوار برای سازمان ملل متحد
حقوق زنان افغانستان؛ 

۱-  انزوای اسراییل
نزدیکی  ناحیه  از  که  کشوری  تنها  خاورمیانه  در 
عربستان با ایران ضرر می کند، اسراییل است. اسراییل 
تقالی  دم  این  تا  ایران  و  عراق  جنگ  ختم  از  پس 
فراوان به خرج داده است تا کشورهای عرب سنی را 
در مصاف ایران متحد و یک دست نگه دارد. امریکا هم 
اسراییل را در این مسیر یاری رسانده است. نمونه آن 
می تواند امضای پیمان قرارداد ابراهیم میان اسراییل 
از سوی  امارات متحده عرب و بحرین  از یک  سو و 
دیگر باشد. این پیمان با اصرار و ابرام دونالد ترمپ، 
رییس جمهور پیشین امریکا، در ۱۳ آگست ۲۰۲۰ 
ترکیه  دوری گزینی  روی  همچنان  رسید.  امضا  به 
امریکا  و  اسراییل  از سوی  نیز  ایران  از  آذربایجان  و 
سرمایه گذاری های فراوان صورت گرفته است. اسراییل 
تا این دم از کشورهای عرب سنی، ترکیه و آذربایجان 
ایران  علیه  موازنه ساز  نیروی  به مثابه  است  کوشیده 
استفاده کند تا این که بتواند نفوذ منطقه ای ایران را 
مهار کند. حاال، نزدیکی عربستان با ایران می تواند این 
برباید؛ چون کشورهای  اسراییل  از چنگ  را  فرصت 
که  می گذارند  قدم  مسیری  در  عمدتاً  سنی  عرب 
عربستان می خواهد. در صورتی  که از سرگیری رابطه 
طوالنی  عمر  و  شود  عملی  عربستان  و  ایران  میان 
داشته باشد، انزوای شدید منطقه ای نصیب اسراییل 

خواهد شد.

2- توقف مسابقه تسلیحاتی
خاورمیانه پس از جنگ اول جهانی بدین  سو، میدان 

امریکا ۰.۸ درصد است )میلتون ادواردز و پیتر هینچ 
کلیف، ۱۳9۰: ۴(. حاال از سرگیری رابطه میان ایران و 
نیابتی در خاورمیانه  به جنگ های  عربستان می تواند 
نقطه پایان گذارد و این می تواند دولت های نفتی حوزه 
خلیج را از مسابقه تسلیحاتی به سمت تمرکز بر اقتصاد 

تولیدی سوق دهد.

3- دریافت راه حل برای ختم منازعه فلسطین
کشورهای  مشترک  درد  آن که  با  فلسطین  منازعه 
و  ایران  است  نتوانسته  دم  این  تا  ولی  است،  اسالمی 
فلسطین،  منازعه  ختم  دارد.  نگه  متحد  را  عربستان 
جدایی  نه  می طلبد،  را  اسالمی  کشورهای  وحدت 
تا  بود  شده  سبب  ایران  و  عربستان  رقابت  را.  آن ها 
توجه کشورهای اسالمی ]به استثنای ایران[ از منازعه 
فلسطین برکنده شود. اگر راه حل منطقه ای بتوان برای 
بحران فلسطین تصور کرد، آن راه حل فقط می تواند 
وحدت نظر میان ایران و عربستان باشد. همچنان اگر 
راه حل فرامنطقه ای بتوان برای بحران فلسطین تصور 
کرد، آن راه حل می تواند هم سویی ایران و عربستان با 
ایران پیمان رفاقت  امریکا باشد. حاال که عربستان و 
بسته اند و امریکا هم به نحوی هوادار این پیمان است، 
می توان گفت که بیش از هر زمانی دیگر زمینه برای 
است؛  شده  مساعد  فلسطین  منازعه  به  دادن  پایان  
و  وارد میدان شود  امریکا صادقانه  این که  بر  مشروط 

فشارهای الزم را بر اسراییل وارد کند. 

نتیجه گیری
گفته آمدیم که ریسمان قدرت در خاورمیانه در چنگ 
دو،  این  رقابت  و  رفاقت  دارد.  قرار  عربستان  و  ایران 

بر ثبات و بی ثباتی این منطقه تاثیرگذار است؛ چون 
دو بلوک مهم قدرت به شمار می روند. همچنان گفته 
آمدیم که زمینه های هم سویی میان ایران و عربستان 
از  ناهم سویی.   زمینه های  به  نسبت  است  بیشتر 
مواردی چون رنگ  باختن منازعه عراق، یمن و سوریه، 
ایران  ناگزیری های  برنامه های اصالح طلبانه عربستان، 
و به قدرت  رسیدن راست گراهای افراطی در اسراییل 
برده  نام  میان دو کشور  زمینه های هم سویی  به مثابه 
رفاقت  باب  گشودن  در  چین  نقش  از  همچنان  شد. 
میان دو کشور گفته شد. همین طور به اهداف چین 
امریکا  با  رقابت  ایران،  با  رابطه  تلطیف  می تواند  که 
باشد،  اقتصادی  توان  افزایش  هم  یا  و  خاورمیانه  در 
پرداخته شد. به نقش امریکا نیز پرداخته شد. گفته شد 
که امریکا به از سرگیری رابطه میان ایران و عربستان 
رضایت دارد؛ چون از یک  سو خواهان حمله نظامی به 
ایران نیست و از دیگر سو، هوادار احیای برجام است. 
به نقش روسیه نیز اشاره شد که از تأمین رابطه میان 
ایران و عربستان ناخرسند به نظر می رسد. در اخیر به 
پیامد و آثار از سرگیری رابطه میان دو کشور پرداخته 
شد. انزوای اسراییل، توقف مسابقه تسلیحاتی و ختم 
دوستی  که  باشد  نتایجی  می تواند  فلسطین  بحران 
میان ایران و عربستان به دنبال خواهد داشت؛ مشروط 
بر این که این دوستی بقا یابد و زود جای خود را به 

دشمنی خالی نکند. 

منبع:
۱-  میلتون ادواردز، بولی و یپتر هینچ کلیف )۱۳9۰(، 
رستگار  شهرزاد  ترجمه:  خاورمیانه،  در  بحران 

شریعت پناهی، چاپ دوم، تهران: نشر قومس.

از  است. چیزی  که  بوده  بزرگ  قدرت های  تاخت و تاز 
تسلیحاتی  مسابقه  مانده ،  یادگار  به  تاخت و تاز  این 
مسابقه  که  عاملی  مهم ترین  است.  خاورمیانه  در 
تضاد  بخشیده،  تشدید  منطقه  این  در  را  تسلیحاتی 
منافع قدرت های بزرگ از یک  سو و منازعه اعراب با 
اسراییل و اسراییل با ایران و همین طور ایران با اعراب 
از سوی دیگر است. برای نمونه، جمال عبدالناصر در 
داشته  اقتصاد  روی  بیشتر  تمرکز  تا  بود  آن  بر  مصر 
باشد و مصر را در مسیر صنعتی  شدن قرار دهد؛ ولی 
و  اسراییل  از  امریکا  به ویژه  غربی  کشورهای  حمایت 
از  تا  داشت  وا  را  او  اسراییل،  هماوردطلبی  و  تحدی 
اقتصاد دست برداشته و برای بقای مصر و  تمرکز بر 
کشورهای عربی به تقویت ارتش و تدارک ادوات جنگی 
زیان بار  خاورمیانه  برای  تسلیحاتی  مسابقه  بیندیشد. 
بوده است. این امر سبب شده است تا دولت های این 
منطقه اقتدارگرا بمانند و نتوانند از اقتصاد نفتی/رانتی 
به اقتصاد صنعتی و تولیدی گذار کنند. همچنان توجه 
به مسابقه تسلیحاتی دولت های این منطقه را از توجه 
است.  داشته  باز  پایدارسازی دموکراسی  و  تحکیم  به 
توسعه نیافته  کشورهای  بقیه  یافته ها،  برخی  بر اساس 
حداکثر تا پنج درصد از درآمد ملی خود را به خرید 
اسلحه اختصاص می دهند، ولی دولت های خاورمیانه 
حداقل ۱۵ درصد از درآمد ملی خود را صرف مسابقه 
که  می شود  گفته  نمونه،  برای  می کنند.  تسلیحاتی 
هزینه های دفاعی کشور سوریه حدود ۱۸ درصد است 
و ۳.9 درصد از نیروی کار این کشور مشغول به کار 
در  رقم  این  حالی  که  در  هستند،  نظامی  بخش  در 

تحصیل و کار و خانه نشینی بخش تاریک زنده گی را 
برای زنان کشور رقم زده است. 

هرچند نمی توان رشد و پیش رفت زنان در دو دهه را 
نادیده گرفت، ولی خالف تمام تالش های سازمان ملل 
متحد برای ارتقای وضعیت زنان و ترویج حقوق آن ها، 
تغییر نظام سیاسی در آگست ۲۰۲۱ زنان  با  باز هم 
سیاسی  حقوق  تمام  از  و  شده  خانه نشین  افغانستان 
مورد  پیوسته  زنان  شده اند.  محروم  خود  اجتماعی  و 
محروم  خویش  قانونی  حقوق  از  داشته،  قرار  تبعیض 
 شده اند. با بسته شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها، 
حق آموزش و تحصیل آن ها سلب شده است و عدم 
حاکمیت قانون به ادامه این وضع کمک می کند. این 
موارد اقدامات سازمان ملل را برای حمایت و رشد زنان 

ناکام می کند.
دروس  شروع  از  طالبان  اطالعات،  آخرین  طبق 
دانشگاه ها صرفاً برای پسران، نه دختران، خبر داده اند 
زنان  می برند.  به  سر  بالتکلیفی محض  در  دختران  و 
تا حال از کار و فعالیت در ادارات دولتی و غیردولتی 
به استثنای موارد محدود محروم اند. اگر سازمان ملل 
متحد و نهادهای وابسته به آن در کنار ابراز نگرانی از 
اوضاع زنان، اقدام محکم و قاطعانه در راستای حمایت 
از زنان نکنند، بی تردید از یک سو ضربه شدید به اعتبار 
خود در سطح بین الملل وارد می کنند و مهر تایید بر 
ناتوانی خود در جلوگیری از نقض حقوق زنان می زنند 
و از سوی دیگر سایر حقوق و مطالبات زنان این کشور 

بیهوده و بی اثر خواهد شد.
از  تاریک  دوره  یک  تجربه  از  پس  افغانستان  زنان  ما 
از  بیش  با تحمل  و  تا سال ۲۰۰۱م  حکومت طالبان 
برای  دیگر  بار  یک  بی عدالتی،  و  ظلم  سال  یک و نیم 
خود  کنونی  شرایط  بهبود  و  آرامش  تحول،  و  تغییر 
متحد شده ایم.  ملل  و  دامان جامعه جهانی  به  دست 
اگر جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل امروز برای 
ما کاری انجام ندهد، چه زمانی انجام خواهد داد؟ اگر 
امروز مورد بی لطفی جامعه جهانی قرار گیریم، دیگر 
وعده و ادعای جهانیان مبنی بر حمایت از حقوق زنان 
برای ما سرابی بیش نخواهد بود. اگر امروز به ما توجه 

نشود، نمی دانم سرنوشت ما چه خواهد شد؟
سازمان ملل متحد که در طول سال ها فعالیت بارها به 
دلیل ناتوانی اش در ایفای نقش حقوقی و سیاسی در 
عرصه بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته و در بسیاری 
از مفاهیم حقوقی  به استفاده سیاسی  از موارد متهم 
شده است، اکنون بهترین فرصت است که با به رسمیت 
نشناختن و تحت فشار قرار دادن طالبان و نیز ایجاد 
تغییر در وضعیت زنان افغانستان، اعتبار خود را ترمیم 

کند.

هنگامه قاسمی 

ایران و عربستان؛ از صفحه ۴
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طالبان چه کسانی را تیرباران کردند؟
چهارشنبه سیاه بلخ؛

با این حال نعیم نظری، سرپرست کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان، در صحبت با روزنامه 8صبح از رویکردهای 

»فراقانونی« طالبان ابراز تاسف می کند. آقای نظری تاکید می ورزد: 
»با تاسف رویکردهای فراقانونی، تحت چتر حاکمیت طالبان 

به شدت ادامه دارد.«

داعش کشته اید، کدام اسناد، ثبوت و شواهد داشتید؟« 
او تاکید می ورزد که طالبان پس از کشتن برادرزاده و 
خسره  بره اش اسناد ساخته گی برای شان ترتیب کرده اند. 
او توضیح می دهد: »طالبان کالشنیکوف بدون قنداق 
را در پهلوی کشته گان گذاشته، پرتله و شاجور برشان 
مانده اند.« این بازمانده قربانیان چهارشنبه خونین بلخ، 
همچنان می گوید: »طالب ها گفتند دو نفر ما زخمی 
بدهید؟  نشان  را  طالب ها  زخمی های  همان  شده اند، 
طالب ها می گویند این ها فیر کردند، بیایند به  کرمینال 
خودشان  کشته اند،  خودشان  کنند.  بررسی  تخنیک، 
هم می برند، هم می دوزند. شما ]طالبان[ باید بررسی 

می کردید، بعد عملیات می کردید.«
این مرد که لبریز از اندوه است، با صدای لرزان و اندوه 
گفتند  رفتیم.  مزار  قوماندانی  »به  می گوید:  بی پایان 
را هم در جریان  نداده اند. حوزه  قرار  را در جریان  ما 
کشته  ناحق  مردم  همین   ،]۸۸۸ ]قطعه  نگذاشته اند 
شده اند. طالب ها همین گپ ها را گفتند. بسیار کار بد 
شده. اگر ما را در جریان می گذاشتند، همین مردم به 

یک تار موی شان هم خیانت نمی شد.«
دو تن از این بازمانده گان قربانیان به روزنامه ۸صبح 
شرکت  یک  صاحب  کشته  گان  که  داده اند  توضیح 
ساختمانی و لوجستیکی بوده اند. مردی که دو خسربره 
یک  برادر  نیز  و  داده  دست  از  را  برادرزاده اش  دو  و 
قربانی دیگر، ادعا می کنند که همه کشته  گان کارمندان 
اسکای«  »گرین  لوجستیکی  و  ساختمانی  شرکت 
سه  موصوف  شرکت  آنان،  ادعای  براساس  بوده اند. 
پروژه توسعه ای را در سه والیت به پیش می برده  است. 
بربنیاد ادعای آنان، این شرکت، ساخت وساز سه باب 
دایکندی  قندهار،  والیت های  در  را  مکتب  ساختمان 
بازمانده گان  این  نیز زیر کار داشته است .  و نورستان 
کابل  در  اکنون  هم  دفترشان  که  می افزایند  قربانیان 
کارهای  به  »کلوله پشته «  ساحه  در  و  است  فعال 

روزمره اش ادامه می دهد.
این در حالی است که براساس ادعای منابع محلی در 
بلخ، طالبان از این پیش ۱۲ باشنده دیگر این والیت 
تیرباران کرده اند.  داعش  با گروه  اتهام همکاری  به  را 
منابع به روزنامه ۸صبح می گویند که طالبان این افراد 
بیرون  خانه های شان  از  حوت،   ۱۷ چهارشنبه شب،  را 
کشیده و در منطقه »دشت  شادیان« شهر مزارشریف 

طالبان است و بخشی دیگر آن سرکوب هر کسی با هر 
نامی که با طالب و تفکر آنان مخالفت داشته باشد. بهانه 
خوبی برای کشتن دیگران اسم گذاشتن است و آن اسم 
بهتر از همین نام ]داعش[ که گذاشته اند که دنیا را نیز 

قانع کنند، چه بوده می تواند؟«
با این حال نعیم نظری، سرپرست کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، در صحبت با روزنامه ۸صبح از 
می کند.  تاسف  ابراز  طالبان  »فراقانونی«  رویکردهای 
رویکردهای  تاسف  »با  می ورزد:  تاکید  نظری  آقای 
ادامه  به شدت  طالبان  حاکمیت  چتر  تحت  فراقانونی، 

دارد.«
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  سرپرست 
مورد  پیشین  نظامیان  مواردی،  »در  می افزاید: 
انتقام گیری قرار می گیرند و با برچسب های داعش، دزد 
و اختطاف گر به قتل می رسند و در مواردی هم افرادی 
که میانه  خوبی با طالبان ندارند، با همین برچسب ها 
بد نام سازی شده و به قتل می رسند. مواردی هم وجود 
دارد که طالبان بربنیاد اطالعات نادرست افراد، مغرضانه 

عمل کرده و آسیب هایی به شهروندان رسانیده اند.«
آقای نظری عالوه می کند: »بدنام سازی افراد، راه اندازی 
افراد بی گناه، به هیچ وجه  محاکم صحرایی و کشتن 
نمی تواند توجیه پذیر باشد. ما از خانواده های قربانیان و 
سایر شهروندان می خواهیم که اسناد و دالیل خویش 
را با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شریک 
بسازند تا ما بتوانیم با حفظ محرمیت و بدون این که 
ضرری به آنان برسد، اسناد مذکور را ثبت و در سطح 

بزرگ تری برای شان دادخواهی کنیم.«
نیز  پیشین  دادستان های  از  شماری  دیگر  سوی  از 
این اقدام طالبان را »انتقام گیری و خودسری« عنوان 
آنان، در جایی که قانون حاکمیت  می کنند. به گفته 
نداشته باشد، هیچ کسی در هیچ سطح مصونیت ندارد. 
از نظر این دادستانان پیشین، طالبان خودسرانه و بدون 
هماهنگی با دادگاه و دادستانی بربنیاد اطالعات نادرست 
عمل می کنند. به باور آنان، طالبان در کنار انتقام گیری 
از نیروهای امنیتی پیشین، براساس اطالعات نادرست، 
غیرنظامیانی را که هیچ پیوندی با طرف های درگیر در 

افغانستان ندارند، به قتل می رسانند.
احمد شکیب )نام مستعار( از یکی از دادستانان پیشین 
که در زیر پرچم طالبان زنده گی سختی را پشت سر 
می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  می گذراند، 
»وقتی قانون نباشد، هر کسی در هر سطح مورد قتل و 
تهاجم قرار می گیرد. سارنوالی صالحیت ندارد، محکمه 
خبر ندارد، جنگ جویان طالب خودشان هم قاضی اند و 
هم سارنوال . در گذشته عملیات براساس حکم قانون 
صورت می گرفت و تمام زوایا و جوانب قضیه بررسی 
قانون  ندارد؛ چون  مصونیت  هیچ کسی  حاال  می شد. 
وقتی  طالب ها  که  گرفته  صورت  اتفاق هایی  نیست. 
می خواستند یک نیروی امنیتی سابق را به قتل برسانند، 
براساس اطالعات غلط یک دکان دار یا ترکاری فروش را 

به قتل رسانده اند.«
این همه در حالی است که طالبان روز جمعه، ۱9 حوت، 
ولسوالی کوزکنر  بازرسی در  ایست  را در  یک عروس 
روزنامه  به  منابع  رسانده اند.  قتل  به  ننگرهار  والیت 
سوی  از  آن   از  پس  عروس  این  که  گفته اند  ۸صبح 
طالبان کشته شده که صدای موسیقی در داخل موتر 
بلند بوده  است. طالبان روی همین دلیل باالی موتر 
نیز  این  از  پیش  کرده اند.  گلوله باری  عروس  ُگل پوش 
به  بازرسی  ایست های  را در  بارها غیرنظامیان  طالبان 

قتل رسانده اند.
بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  بنت،  ریچارد  حال،  این  با 
اقدامات  خود  تازه  گزارش  در  متحد،  ملل  سازمان 
بارز جنایت علیه  طالبان علیه غیرنظامیان را مصداق 

بشریت خوانده است.
معاونت  هیات  رییس  اوتونبایوا،  رزا  حال  همین  در 
 ۱۷ چهارشنبه،  روز  )یوناما(،  متحد  ملل  سازمان 
حوت، در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که 
طالبان به طور رضایت بخش قادر به مقابله با گروه های 

تروریستی در داخل افغانستان نیستند.

طالبان در جریان بیش از یک  سال گذشته غیرنظامیان 
زیادی را در افغانستان به قتل رسانده اند. این گروه با 
انتقام گیری ها و قتل های  از  وجود اعالم عفو عمومی، 
هدف مند دست برنداشته اند. از سوی دیگر جنگ جویان 
طالبان تجربه جنگ چریکی و انجام حمالت انتحاری 
زیای را در کارنامه دارند، اما در عرصه تامین امنیت و 
تنفیذ قانون در جامعه آموزش الزم را کسب نکرده اند. 
در تازه ترین مورد، این گروه در بلخ در دو مورد جداگانه 
بیش از ۲۰ شهروند کشور را تیرباران کرده  است. هشت 
تن را که طالبان به قتل رسانده اند، همه آنان اعضای 
یک خانواده بوده اند. بازمانده گان این خانواده ادعا دارند 
مهمانی  یک  جریان  در  را  آنان  بسته گان  طالبان  که 
به قتل رسانده و همه کشته  گان تجارت پیشه بوده و 
شرکت ساختمانی و لوجستیکی داشته اند. با این حال 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رویکردهای 
کرده  تاسف  ابراز  طالبان  انتقام گیری های  و  فراقانونی 
و  اسناد  که  است  خواسته  قربانیان  خانواده های  از  و 

دالیل شان را با این کمیسیون در میان بگذارند.
 ۱۷ چهارشنبه شب،  طالبان   ۸۸۸ قطعه  جنگ جویان 
حوت، هشت تن را در منطقه حاجی ایوب ، از مربوطات 
حوزه هفتم شهر مزارشریف، در یک مهمانی به قتل 
نشر  با  بلخ  در  گروه  این  محلی  مسووالن  رسانده اند. 
خبرنامه ای ادعا کرده اند که آنان در یک جریان عملیات 
اوپراتیفی هشت تن را که قصد »آدم ربایی و باغی گری« 
داشتند را کشته اند. این گروه روز پنج شنبه، ۱۸ حوت، 
اجساد کشته  گان را در شهر نیز به نمایش گذاشته اند. با 
این حال منابع در بلخ ادعا می کنند که این گروه در یک 
درگیری ساخته گی دست کم هشت عضو یک خانواده 
را به قتل رسانده  است و تصاویری که از جان باخته گان 
درگیری  از  نشانه ای  هیچ  کرده  ،  منتشر  حادثه  این 
را  تصاویر  این  صحت وسقم  ۸صبح  ندارد.  مسلحانه 
تایید نمی کند، اما اعضای خانواده های قربانیان نیز این 
تحقیق  خواستار  و  کرده  عنوان  ساخته گی  را  تصاویر 

سازمان ملل در این زمینه شده اند.
اعضای خانواده و نزدیکان این قربانیان یک روز پس 
انتقال  به کابل  را  آنان، اجساد جان باخته گان  از قتل 
هیات  دفتر  دروازه  مقابل  در  می خواستند  و  دادند 
کنند،  اعتراض  )یوناما(  متحد  ملل  سازمان  معاونت 
این گروه  با مخالفت شدید طالبان مواجه شدند.  اما 
داده  اخطار  را  بلخ  خونین  چهارشنبه  بازمانده گان 
کرده   منع  اعتراض  این  پوشش  از  نیز  را  رسانه ها  و 
و  برادرزاده  این حادثه که  بازمانده گان  از  یکی  است. 
است،  داده  دست  از  را  خانواده اش  دیگر  عضو  چند 
از  را  رسانه ها  »طالب ها  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  به 
از  را  مردم  ما  دواندند.  یوناما[  دفتر  ]مقابل  همان جا 
یوناما  پیش  قطعاً  گفتند  و  کردند  رخصت  همان جا 
اجازه نمی دهیم، بیایید مشکل تان را ما ]طالبان[ حل 
می کنیم.« او تصریح می کند که طالبان پس از منع 
معاونت  هیات  دفتر  مقابل  به  آنان  جنازه های  انتقال 
سازمان ملل متحد، برای شان گفته  اند که این مشکل 
می افزاید:  او  می کنند.  حل  موسفیدان  طریق  از  را 
»طالب ها گفتند ریش سفیدهای تان را بیاورید. طالب ها 
چه مشکل حل کرده می توانند؟ حال کل دنیا را برای 
ما بدهند، چه سودی دارد؟ کاش کل ساختمان را چپه 
می کردند، اما عزیزان ما را به قتل نمی رساندند. این ها 
]طالبان[ سه موتر ما را با خود برده اند، قید کرده اند. 
را حل  ما  گفتم شما چه مشکل  ]طالبان[  برای شان 

می کنید، مردم را حاال کشته اید.«
او که اندوه و درد از دست دادن عزیزانش مجال صحبت 
کردن برایش نمی دهد، با گلوی پر از بغض عالوه می کند 
که طالبان بدون هیچ بررسی ای بر اعضای خانواده او 
شلیک کرده اند و از همین  رو آنان مشکل شان را حل 
کرده نمی توانند. او از سازمان ملل متحد می خواهد که 
به صدای آنان گوش دهد. این بازمانده قربانیان حادثه 
بلخ عالوه می کند: »برای طالب ها گفتم مشکل ما را شما 
حل کرده نمی توانید، به کدام اسناد کشته اید؟ به نام 

تیرباران کرده اند. براساس ادعای منابع، افراد تیرباران 
شده  تاجیک و هزاره  هستند. بربنیاد اطالعات منابع، 
پیشین  امنیتی  نیروهای  کشته  گان  این  از  تن  چهار 

بوده اند.

افزون بر این، نزدیکان یک مرد دیگر به نام صادق که 
مزارشریف  در شهر  روز چهارشنبه، ۱۷ حوت،  نیز  او 
که  می گویند  است،  رسیده  قتل  به  طالبان  سوی  از 
مواشی  فروش  و  خرید  اخیراً  و  بوده  ترکاری فروش  او 
روزنامه  به  صادق  نزدیکان  بود.  کرده  آغاز  نیز  را 
مزارشریف  شهر  در  قباًل  »صادق  می گویند:  ۸صبح 
ترکاری فروشی داشت . حدود سه  ماه قبل، خریدوفروش 
مواشی را شروع کرده بود. ساعت 9:۳۰ روز چهارشنبه، 
در دکان ترکاری فروشی بود. بعد از آن طرف پل خمری 
رفت. شریکانش گوسفند و بره خریده بودند. ساعت  های 
که  رسید  اطالعات  بعد از ظهر  بجه   ۰۱:۰۰ تا   ۱۲:۰۰
این ها در  است. طالبان گفتند که  صادق کشته شده 
یک بالک در کارته صلح سرقت می کردند و در درگیری 
با نیروهای آنان کشته شده اند، در حالی که جسد او در 
پیش پل تصدی بوده است. در پیش پل تصدی او را 

کشته اند.«
در همین حال یک منبع که بر اوضاع بلخ اشراف دارد 
و نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، در مورد 
رویدادها  »این  می گوید:  به ۸صبح  بلخ  اخیر  حوادث 
درونی  اختالفات  آن  اعظم  بخش  که  است  مشخص 

امین کاوه
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وشن امید در خانه محبوبه  چراغ ر

پس از بسته شدن تدریجی مکاتب متوسطه و لیسه 
طالبان،  سوی  از  دختران  تحصیل  تعلیق  و  دخترانه 
در  شده اند.  خانه نشین  افغانستان  در  زیادی  دختران 
میان این  دختران شماری مصروف آموزش خیاطی و 
شماری دیگر مشغول کارهای خانه هستند. اما عده ای 
را  آموزش  مشعل  این که  برای  دختر  دانشجویان  از 
زنده نگه  دارند، به ایجاد صنف های پنهانی درسی در 
خانه های خود اقدام کرده اند. این دختران فعال سعی 
دارند روزنه امید در دل دانش آموزان محروم از آموزش، 

روشن باقی بماند.
 

گذشته  سال  قوس  ماه  اواخر  در  که  زمانی  محبوبه، 
طریق  از  را  دانشگاه ها  شدن  بسته  خبر  خورشیدی 
تحصیل  که  نمی کرد  باور  شنید،  مجازی  صفحه های 
تاریک را در  او شب  تعلیق شده است.  دختران واقعاً 
هاله ای  از ابهام سپری کرد و روز بعد خود را به دانشگاه 
رساند تا بداند که آیا این خبر حقیقت دارد یا خیر. او 
زمانی که نزدیک دروازه دانشگاه رسید ، طالبان به او 
اجازه ورود به محوطه دانشگاه را ندادند. او با ناامیدی 

به خانه برگشت .
این دانشجو به روزنامه ۸صبح می گوید: »روز آخر که 
خودم دانشگاه رفتم، نتوانستم داخل دانشگاه شوم؛ به 
خاطری که طالبان برایم اجازه ندادند. به خاطری که 
ندارند  افغانستان حق  در  دختران  و  استم  دختر  من 
کل  در  زنان  شدن  با سواد  از  طالبان  کنند.  تحصیل 

می ترسند.«
دل  در  را  بزرگی  ناامیدی  دختران  تحصیل  تعلیق 
دانشجویان دختر به وجود آورده است. محبوبه زمانی 
در گوشه خانه  بود،  ناامید شده  تحصیل  ادامه  از  که 
به آینده فکر می کرد. همسایه ها به او گفتند که برای 
کودکان شان زمینه آموزش را فراهم کند و این جرقه ای 
بود برای آغاز مبارزه محبوبه در برابر ناامیدی ناشی از 
منع آموزش دختران. او توضیح می دهد که این خواست 
برحق همسایه هایش سبب شد که مکتب پنهانی خود 
را برای دخترانی که از آموزش باز مانده اند، ایجاد کند.

محبوبه در این باره گفت: »بسیار ناامید بودم، فکر کردم 
فعاًل می نشینم در خانه. در خانه که بنشینم چه کنم؟ 
من نمی توانم درس بخوانم، حداقل یک کار مفید برای 

محبوبه در حال مالحظه کارخانه گی یکی از دانش آموزان

زینب می گوید: »وقتی دروازه دانشگاه بسته شد، دیگر 
چاره ای جز باز کردن این مکتب پنهانی برای ما نمانده 
این جا  در  مختلف  صنف های  از  زیادی  دختران  بود. 

می آیند و درس می  خوانند.« 
خانواده هایی که با تصمیم طالبان مبنی به مسدود بودن 
این  که  برای  نیستند،  موافق  دختران  روی  به  مکاتب 
نمانند، دختران خود  بی بهره  آموزش  از  فرزندان شان 
را به این صنف درسی می فرستند. آرزو وقتی طالبان 
طالبان  بود.  مکتب  هفتم  صنف  شد،  افغانستان  وارد 
و  متوسطه  مکاتب  دانش آموزان  و همه   او  فرمانی  در 
لیسه  دخترانه را از ادامه آموزش محروم کرده اند. آرزو 
اما متوقف نشده و حاال هر روز به این مکتب پنهانی 
می آید و با دیگر دختران مصروف فراگیری آموزش از 
محبوبه و زینب است. او می گوید: »وقتی شنیدم که 
مکتب به روی ما بسته شده، احساس کردم که دیگر 
نمی توانیم پیش رفت کنیم و آینده خود را بسازیم، ولی 
حاال می توانیم با این مکتب مخفی یک قسمی به آینده 

خود امیدوار باشیم.«
افغانستان  در  جدیدی  تجربه  پنهانی  مکاتب  ایجاد 
نیست. زنان در دوره نخست حاکمیت طالبان در دهه 
۷۰ نیز خانه های خود را برای دختران به مکتب مبدل 
کرده بودند. در آن  زمان آمو زگاران زن برای مبارزه با 
محدودیت های طالبان، این گونه مکاتب را در کابل و 
دیگر والیت ها ایجاد می کردند؛ کاری که دلی به بزرگی 

دریا می خواهد. 
طالبان  دوباره  قدرت گیری  از  پس  زنان  و  دختران 
به تدریج از آموزش، تحصیل و کار منع شده اند. اکنون 
با  و  برزده اند  آستین  دوباره  دختر  دانشجویان  این 
محروم  دختران  برای  مخفی،  مکاتب  این گونه  ایجاد 
می کنند  فراهم  را  دانش  فراگیری  زمینه  آموزش  از 
این  باشند. هر چند  امیدوار  آینده خود  به  اندکی  تا 
دختران می دانند که اگر طالبان خبر شوند، چه بالیی 
ادامه  هم  آن  وجود  با  اما  آورد،  خواهند  آنان  سر  بر 

می دهند. 
محبوبه می گوید: »مشکالت زیاد است. مهم تر از همه 
صنوف  درباره  شوند  خبر  اگر  طالبان  است.  امنیت 
و  استادان  سر  را  بالهایی  چه  نیست  معلوم  مخفی، 
کسانی که همکاری می کنند، می آورد؛ یعنی غیرقابل 
تصور است. می دانیم که طالبان از زنان هیچ خوش شان 
نمی آید، دوست ندارند زنان پیش رفت کنند. با وجود 
ترسی که در وجود ما است، اما باز هم ادامه می دهیم.«

این همه در حالی است که با تسلط طالبان بر کشور 
در اسد ۱۴۰۰، همه مکاتب به دلیل وضعیت ناروشن 
سیاسی برای مدتی مسدود شدند. هرچند طالبان پس 
اما  دادند،  فعالیت  اجازه  پسرانه  مکاتب  به  هفته ها  از 
فعالیت مکاتب دخترانه را تا اطالع ثانی تعلیق کردند. 
به همین ترتیب طالبان در خزان سال روان خورشیدی 
دختران را از ادامه تحصیل نیز منع کرده  اند. مقام های 
وزارت های معارف و تحصیالت عالی طالبان خاطرنشان 
می سازند که به زودی زمینه آموزش و تحصیل را برای 
این  تحقق  برای  اما  ساخت،  خواهند  فراهم  دختران 
تعهد در نزدیک به دو سال گذشته هیچ اقدام عملی 

روی دست نگرفته اند.

جامعه انجام بدهم. به این فکر بودم که همسایه ها از 
من خواستند تا به کودکان شان آموزش بدهم. این یک 
انگیزه بود برای من و یک جرقه  بود. با خود گفتم وقتی 
به  را  این ها حاضر ند در چنین شرایطی کودکان شان 

این جا بفرستند، من چرا نتوانم.«
محبوبه از مادر خود به عنوان یکی از حامیان اصلی اش 
در ایجاد این مکتب پنهانی برای دختران یاد می کند. 
او زمانی که تصمیم می گیرد دختران را آموزش بدهد، 
مادرش از این کارش استقبال می کند و می گوید: »من 

به داشتن چنین دختری افتخار می کنم.«

در اوج ناامیدی ایجاد مکتب پنهانی امید تازه ای برای 
محبوبه به میان آورده است تا به زنده گی خود ادامه 
دهد و مشعل آموزش را زنده نگه دارد. او می داند که 
این کارش خطرناک است، اما به راهش ادامه می دهد و 
دختران را همه روزه در ساعت های مختلف روز به خانه  
می آورد و به آن ها مضامین مختلف درسی را آموزش 
می دهد. یک قاب عکس و یک تخته نقاشی، دو چیزی 
است که محبوبه با استفاده از آن ها تدریس می کند. در 
این صنف پنهانی دخترانی از صنف های مختلف و با قد 
و قامت های متفاوت حضور دارند و برای آینده روشن 

درس می خوانند. 

در این جا تنها محبوبه نیست که دل به دریا زده و هر 
روز با قیمت جانش به دختران آموزش می دهد. زینب 
)نام مستعار( دانشجوی دیگری است که محبوبه را در 
این مبارزه همراهی می کند و دوشادوش او برای آینده 
روشن کودکان محروم از آموزش، می رزمد. زینب نیز 
دانشجوی دانشگاه کابل است که همانند سایر دختران 

جوان کشور از رفتن به دانشگاه محروم شده است. 

مصطفا بهنود

ورزش

۸صبح، کابل: تیم ملی کرکت زیر سن ۱9 سال 
افغانستان در اولین مسابقه خود در برابر تیم ملی 
کرکت زیر ۱9 سال بنگله دیش به پیروزی دست 

یافت.
ملی پوشان جوان کشور روز دوشنبه، ۲۲ حوت، 
تیم  مصاف  به  یک روزه  مسابقات  سلسله  در 

بنگله دیش رفتند.
و  خان  سهیل  توپ زنی  با  کشور  ملی پوشان 
توپ اندازی یما عرب و فریدون داودزی در بازی 
نخست تیم بنگله دیش را با تفاوت ۱۵۸ دوش با 

شکست مواجه کردند.
و  شدند  بازی  قرعه  برنده  بنگله دیش  بازیکنان 

تصمیم گرفتند ابتدا توپ اندازی کنند.
تیم افغانستان در ۵۰ آور تعیین شده با از دست 
دادن ۶ بازیکن خود ۲۷۱ دوش به دست آورد 
و به نفع تیم افغانستان سهیل خان ۱۰۰ دوش، 
 ۴۳ هارون  محمد  و  دوش   ۵۵ عرب  سلیمان 

دوش انجام دادند.
تیم  و  درخشیدند  خوش  افغان  توپ اندازان 
بنگله دیش را پس از به دست آوردن ۱۱۳ دوش 

از میدان بیرون راندند.
و  افغانستان چهار ویکت  تیم  نفع  به  یما عرب 
آوردند؛ در  به دست  ویکت  داودزی ۳  فریدون 
ادامه بازی نصیر حسن و کامران هوتک هرکدام 

به ترتیب دو و یک ویکت کسب کردند.
سهیل خان نیز به دلیل کسب کردن صد دوش 
به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه انتخاب شد.

تیم  دو  این  روزه  یک  بازی  دومین  شد  قرار 
چهارشنبه آینده در همین میدان برگزار شود.

تیم ملی کرکت زیر سن 
۱۹ سال افغانستان در 
برابر بنگله دیش پیروز شد

محبوبه آموزگار

محبوبه در حال تدریس دختران دانش آموز

دانش آموزان دختر در حال نوشتن
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زلنسکی: در یک هفته گذشته ۱۱۰۰ سرباز روس در باخموت کشته شده اند
والدیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، مدعی شده که در یک هفته گذشته دست کم ۱۱۰۰ سرباز روس در شهر باخموت 

کشته شده اند. رییس جمهور اوکراین این مطلب را روز یک شنبه، ۱۲ مارچ، در یک سخنرانی تلویزیونی بیان کرده است. 
والدیمیر زلنسکی همچنان گفته که در این مدت ۱۵۰۰ نظامی وفادار به روسیه در جنگ باخموت زخمی شده اند. او افزوده 

است: »تجهیزات بیشتر نیروهای دشمن را از بین بردیم و نیروهای ما تا شکست قوای روسی به مبارزه شان ادامه خواهند 
داد.« آمار کشته  شده گان نیروهای روسیه در یک هفته گذشته در نبرد باخموت هنوز از سوی مسکو تأیید نشده  است. این 

در حالی  است که در روزهای اخیر مقام های روسیه و اوکراین مدعی دستیابی به موفقیت در جنگ باخموت شده اند.
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قرار است شی جین پینگ، رییس جمهور چین، پس از 
دیدار با پوتین، با رییس  جمهور اوکراین نیز تلفنی صحبت 

کند.
از  نقل  به  مارچ،   ۱۳ دوشنبه،  روز  ژورنال  استریت  وال 
منابعش، هدف از این گفت وگو را میانجی گری برای پایان 

جنگ اوکراین عنوان کرده  است.
منابع این روزنامه، گفت وگوی شی با زلنسکی را گام مهم 
چین برای ایفای نقش فعال در پایان دادن به جنگ در 

اوکراین توصیف کرده اند.
انتظار می رود که رهبر چین هفته آینده از مسکو نیز دیدار 

بزرگ ترین  امریکا  و  جنوبی  کوریای  گزارش ها،  بربنیاد 
رزمایش ترکیبی مشترک خود در سال های اخیر را با نام 

»سپر آزادی۲۳« آغاز کرده اند.
یورو نیوز گزارش داده است که این دو کشور روز دوشنبه، 

۱۳ مارچ، این رزمایش مشترک را آغاز کرده اند.

کند.
یک طرح صلح ۱۳  طریق  از  بیجینگ  نیز  این  از  پیش 
ماده   ای پیشنهاد داده بود تا به عنوان میانجی صلح میان 

اوکراین و روسیه نقش ایفا کند.
در آن زمان، رییس جمهور اوکراین با آن که این طرح را رد 

کرد، اما خواهان گفت وگو با رهبر چین شد.
گفتنی  است که کشورهای غربی به دلیل حمایت قبلی 
چین از مسکو، تالش های بیجینگ برای برقراری صلح را 

جنوبی  کوریای  مشترک  رزمایش  برگزاری  از  پیش 
به  پاسخ  در  که  کرد  اعالم  شمالی  کوریای  امریکا،  و 
رزمایش مشترک،  برگزاری  در  و سئول  واشنگتن  اقدام 
موشک های کروز را از یک زیردریایی به صورت آزمایشی 

شلیک کرده است.
روز  در  شمالی  کوریای  توسط  موشک  فیر  دو  پرتاب  
یک شنبه نشان می دهد که این کشور احتماالً در طول 
رزمایش  مشترک امریکا و کوریای جنوبی که قرار است 
به مدت ۱۱ روز ادامه داشته باشد، فعالیت های آزمایشی 

تحریک آمیز تسلیحاتی انجام دهد.

به  اوزبیکستان  سرحدی   نیروهای  کابل:  ۸صبح، 
برای  پهپاد  از  استفاده  پیشنهاد  کشور  این  رییس جمهور 

نظارت از مرز افغانستان را داده اند.
این  که  است  داده  گزارش  اوزبیکستان دیلی،  روزنامه 
پیشنهاد در سفر روز دوشنبه، ۲۲ حوت، شوکت  میرضیایف، 
رییس جمهور اوزبیکستان، از پایگاه آموزشی نیروهای وزارت 
دفاع این کشور در ترمز، منطقه هم مرز با افغانستان، به او 

داده شده است.
بربنیاد این گزارش، در جریان دیدار شوکت میرضیایف، از 
امنیتی  نیروهای  افغانستان،  با  مرزی  منطقه  سرخان دریا، 
از مرز  برای نظارت  از پهپاد  بر اهمیت استفاده  این کشور 

مورد تردید قرار داده اند.
برقراری  این حال کارشناسان معتقد ند که در صورت  با 
این گفت وگو، چین موقعیت خود را به عنوان یک میانجی 
قدرت مند در خصوص پایان دادن به نبرد روسیه و اوکراین 

در سطح جهانی تثبیت خواهد کرد.
به  را  عربستان  و  ایران  توانست  نیز  روز جمعه  بیجینگ 
از سرگیری روابط با یک دیگر پس از هفت سال قطع روابط، 

متقاعد کند.

این در حالی است که هفته گذشته کیم جونگ اون، رهبر 
کوریای شمالی، هنگام نظارت بر یک رزمایش تهاجمی 
توپ خانه ای، بر لزوم آماده گی نیروهای نظامی کشورش 
جنگی  تحرکات  هرگونه  به  قاطعانه  پاسخگویی  برای 

»دیوانه وار« دشمنان تاکید کرده بود.
این  از  پیش  امریکا  و  جنوبی  کوریای  نظامی  مقام های 
گفته بودند که شبیه سازی حمله هایی به اهداف کلیدی 
واکنش  و  توان دفاعی  تقویت  با هدف  در کشور فرضی 
متحدان آسیایی در بحبوحه تهدیدات هسته ای فزاینده 

کوریای شمالی طراحی شده است.

اوزبیکستان تاکید کرده اند.
همچنان در این دیدار میرضیایف توانایی  نیروهای این کشور 
در استفاده گسترده تر از پهپاد را مورد بررسی قرار داده است.

این  رزمی  نیروهای  آمادگی های  افزایش  از  دیلی،  روزنامه 
کشور نیز خبر داده است.

افغانستان، کشورهای  بر  با تسلط طالبان  گفتنی   است که 
از  و  شده اند  محتاط تر  مرزهای شان  از  نظارت  در  همسایه  
ورود سالح و جنگ جویان افراط گرای اسالمی به خاک شان 
مرزبانان  توسط  پهپاد  از  استفاده  پیشنهاد  نگران اند. 
اوزبیکستانی برای نظارت از مرزهای افغانستان، نشان  دهنده 

نگرانی این نیروها است.

رییس جمهور چین برای نخستین  
بار پس از آغاز جنگ اوکراین با 
زلنسکی گفت وگو می کند

نظامیان اوزبیکستان پیشنهاد استفاده از پهپاد برای نظارت از مرز افغانستان را دادند

کشورهای اروپایی واردات 
اسلحه را ۴۷ درصد افزایش 

داده اند

کوریای شمالی یک موشک 
بالستیک شلیک کرد

آلمان آموزش نیروهای اوکراینی برای استفاده از تانک های 
لئوپارد۲ را تکمیل کرد

آغاز رزمایش ترکیبی کوریای جنوبی و امریکا؛ پیونگ یانگ دو فیر موشک کروز شلیک کرد

کشور های اروپایی در مقایسه به ۵ سال گذشته واردات 
اسلحه اصلی را ۴۷ درصد افزایش داده اند.

رویترز روز دوشنه، ۱۳ مارچ، به نقل از منابع خبری اش 
صادرات  از  خود  سهم  نیز  امریکا  که  داده  گزارش 
داده  افزایش  به ۴۰ درصد  از ۳۳ درصد  را  تسلیحات 

است.
پیتر دی ویزمن، محقق ارشد موسسه تحقیقات صلح 
بین المللی استکهلم، در بیانیه ای گفته است که با وجود 
کاهش انتقال تسلیحات در سطح جهانی، ترانزیت سالح 
سایر کشورهای  و  روسیه  بین  تنش  دلیل  به  اروپا  به 

اروپایی به شدت افزایش یافته است.
واردات  که  اروپایی ای  کشورهای  رویترز  گزارش  در 
افزایش داده اند، مشخص نشده  را  امریکا  از  تسلیحات 

است.
اوکراین کشورهای  بر  روسیه  گفته می شود که حمله 
نظامی  نظر  از  را  خود  تا  است  کرده  وادار  را  اروپایی 

تقویت کنند.
بزرگترین  گذشته  سال  سه  در  روسیه  و  امریکا 

صادرکننده گان تسلیحات در جهان بوده اند.

در  پیونگ یانگ  که  کرده  اعالم  کوریای جنوبی  ارتش 
راستای سلسله آزمایش های تسلیحاتی اش یک موشک 

بالستیک دیگر به سمت سواحل شرقی شلیک کرد.
بربنیاد گزارش رویترز، این پرتاب بامداد سه شنبه، ۱۴ 
مارچ،  دو روز پس از آزمایش دو موشک کروز راهبردی 

انجام شده است.
کوریای جنوبی به جزییات موشک شلیک شده، از جمله 

بُرد آن اشاره ای نکرده است.
این شلیک پس از آغاز رزمایش مشترک کوریای جنوبی 

و امریکا انجام شد.
این رزمایش ۱۱ روزه »سپر آزادی ۲۳« نام دارد و از روز 

دوشنبه، ۱۳ مارچ، آغاز شده است.
پیونگ یانگ همواره به رزمایش های امریکا در منطقه 
اعتراض کرده و دو روز پیش نیز گفته بود که اقدامات 
عملی مهمی در راستای بازدارنده گی جنگی اتخاذ کرده 

است.
هفته  اواخر  شمالی،  کوریای  رهبر  اون،  جونگ  کیم 
تا  بود  داده  دستور  کشور  این  ارتش  به  نیز  گذشته 
رزمایش های بیشتری برای آمادگی یک »جنگ واقعی« 

انجام دهد.
گفتنی   است که کوریای شمالی در تاریخ 9 مارچ ماه 
کوریای  رزمایش  به  واکنش  در  نیز  میالدی  جاری 
جنوبی و امریکا یک موشک بالستیک به سمت دریای 

زرد شلیک کرد.

یک روزنامه آلمانی اعالم کرده که این کشور آموزش 
نیروهای اوکراینی برای استفاده از تانک های لئوپارد۲ 

را تکمیل کرده است.
گزارش  مارچ،   ۱۳ دوشنبه،  روز  »دای  زیت«  روزنامه 
داده است که نظامیان اوکراینی اکنون آماده استفاده از 

تانک های لئوپارد۲ هستند.
و  آموزش دیده  که خدمه  است  آمده  گزارش  این  در 

تانک های آن ها به زودی وارد اوکراین خواهند شد.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، به تاریخ ۸ مارچ 
گفته بود که کی یف ۲۱ دستگاه تانک لئوپارد۲ را تا 

پایان ماه جاری از سوی آلمان و پرتگال دریافت خواهد 
کرد.

برلین قرار است ۱۸ دستگاه از این تانک ها را در اختیار 
اوکراین قرار دهد.

گفتنی   است که پیش از این، »راین متال« به عنوان 
تولیدکننده  و  آلمان  تسلیحاتی  شرکت  بزرگ ترین 
»امیدوارکننده«  مذاکرات  از  »لئوپارد۲«  تانک های 
خود با دولت اوکراین به منظور ساخت یک کارخانه 

تولید تانک در این کشور خبر داد.
در  آلمان  راین متال  اسلحه سازی  شرکت  مدیرعامل 
این  که  گفت  »اشپیگل«  آلمانی  نشریه  با  گفت وگو 

شرکت با هزینه ای معادل ۲۰۰ میلیون یورو می تواند 
یک کارخانه تولید تانک در اوکراین بسازد.


