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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...
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افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.

آیا خسارت آتش سوزی اسالم قلعه 
پرداخت می شود؟

3

با گذشت حدود چهار ماه از وقوع آتش سوزی بزرگ در گمرک مرزی اسالم قلعه 
اقدام  مال باخته گان  برای  پرداخت خسارت  به  پیوند  در  تاکنون حکومت  هرات، 
بررسی های  براساس  که  دارند  ادعا  مال باخته  موترداران  از  شماری  است.  نکرده 
انجام شده، این آتش سوزی حدود 43 میلیون دالر خسارت برجای گذاشته است. 
زیان دیده گان تأکید دارند که چند روز پس از وقوع آتش سوزی، رییس جمهور در 
جریان یک »ویدیو کنفرانس« به آنان وعده سپرد که برای مال باخته گان خسارت 
پرداخت می شود، اما تاکنون این وعده عملی نشده و آنان منتظر پرداخت غرامت 
هستند. برخی نماینده گان موترداران و زیان دیده گان که برای دادخواهی در مورد 

پرداخت خسارت به مرکز کشور سفر کرده و...

انتظار برای عملی شدن وعده رییس جمهور؛
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دانشجوی نخبه افغان طراحی و ساخت واکسین mRNA برای 
ویروس آنفوالنزا را در کانادا آغاز کرد

حوادث ناگوار ثور؛  
کابل ویران در جنگ

جایی که فاطمه فاضل در حال حاضر مصروف تحقیق است، دیپارتمنت پاتوبیولوژی دانشگاه گوئلف کانادا است؛ یکی از قدیمی ترین 
دانشگاه های امریکای شمالی که پیشینه موفقی در این عرصه دارد. این دیپارتمنت روی بیماری های مشترک انسان و دام کار می کند.

دولت افغانستان:
۸صبح، کابل: حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی 
حفاظت  برنامه  جریان  در  که  می گوید  کشور، 
پایگاه های امریکایی توسط طالبان قرار ندارد و در 

این مورد با دولت افغانستان صحبت نشده بود.
است  داده  گزارش  تازه گی  به  رویترز  خبرگزاری 
پنهانی  ضمیمه  یک  مفاد  طبق  طالبان  گروه  که 
نیروهای  نظامی  پایگاه های  از  دوحه،  توافق نامه 
بین المللی در برابر حمالت گروه های تندرو رقیب 

محافظت کرده است.
سه مقام غربی به رویترز گفته اند که جنگ جویان 
طالبان براساس یک ضمیمه پنهانی این توافق نامه 
نیروهای  پایگاه های  از  طرف  این  به  سال  یک  از 
برابر حمالت گروه های رقیب، محافظت  غربی در 

کرد  ه اند.
این  طالبان  سیاسی  دفتر  سخنگوی  محمدنعیم، 
گزارش را تکذیب کرده است. در آوانی که توافق نامه 
مورد موجودیت  در  امضا شد، گزارش هایی  دوحه 

برای کسب  و  طالبان یک گروه قدرت طلب است 
قدرت دست به هر اقدامی می زند.

بد«  و  به »خوب  که  می گوید  ملی  امنیت  مشاور 
بودن محافظت پایگاه های امریکایی از سوی طالبان 
به  را  مردم  در گذشته  گروه  این  اما  ندارد،  کاری 
بهانه همکاری با نیروهای خارجی و حضور آن ها، 
تأکید کرد که طالبان یک گروه  می کشت. محب 
»استخبارات«  ویژه  به  و  کشور  یک  به  وابسته 

پاکستان است.
رهایی  موضوع  به  محب  حمداهلل  دیگر،  جانب  از 
از  گروه  این  رهبران  نام  و حذف  طالبان  زندانیان 
گروه  او،  گفته  به  کرد.  اشاره  نیز  سیاه،  فهرست 
دولت  به  باید  زندانیانش  رهایی  برای  طالبان 
افغانستان مراجعه کند و به آدرس های اشتباه نرود؛ 

»ضمایم محرم« توافق نامه دوحه نیز به نشر رسیده 
بود.

موضوعی  چنین  که  می گوید  اما  محب  حمداهلل 
در صورت صحت آن، »حیران کننده« نیست؛ زیرا 

به روی طالبان گشوده   را  زیرا دولت دروازه صلح 
است.

محب درباره کشیدن نام طالبان از فهرست سیاه 
گفت، گروهی که شفاخانه را هدف قرار می دهد و 
به غیرنظامیان در لوگر تلفات وارد کرده است، قصد 
خروج از فهرست سیاه سازمان ملل متحد را ندارد. 
به گفته او، برای طالبان هر افغان هدف است، اما 

حمله لوگر »شرم بزرگ« بود.
در این نشست، مسووالن امنیتی، طالبان را مسوول 
حمله لوگر اعالم کردند که در آن ۲4 تن کشته و 

۱۱۰ تن دیگر زخمی شدند.
حمله  این  داد.  رخ  جمعه  روز  شام  لوگر  حمله 
قدرت مند افزون بر وارد کردن تلفات بر غیرنظامیان، 

خسارت هنگفت مالی نیز برجای گذاشته است.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

3۰۰۰ افغانی

8۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.

در جریان حفاظت پایگاه های امریکایی توسط طالبان قرار نداریم



 

که  توسعه یافته«  »ترویکای  مکانیسم  ماده ای  چهارده  اعالمیه 
ناوقت جمعه شب )دهم ثور( منتشر شد، حاوی توصیه های اخالقی 
بسیاری برای دولت و طالبان به منظور انجام گفت وگوی سازنده 
به دو طرف  نیز  اعالمیه، هشداری  این  و توقف جنگ است. در 
مکانیسم  عضو  کشورهای  نکردن  پشتی بانی  است.  شده  داده 
»ترویکای توسعه یافته« از دولتی که با زور در افغانستان روی کار 
بیاید، برجسته ترین پیام هشدارآمیز این اعالمیه است. بازگشت 
به مذاکرات معنادار صلح، کاهش خشونت ها، خودداری از حمله 
به غیرنظامیان و توصیه طالبان به پرهیز از اعالم جنگ بهاری از 
فرازهای برجسته دیگر اعالمیه »ترویکای توسعه یافته« است. از 
این رو، انتظار می رود که هم دولت و هم گروه طالبان به عنوان 
وقع  اعالمیه  این  توصیه های  به  جاری  جنگ  اصلی  طرف های 

بگذارند.
مکانیسم »ترویکای توسعه یافته« در شرایطی دولت و طالبان را 
به کاهش خشونت ها و انجام مذاکره ترغیب کرده که روند خروج 
گروه  است.  شده  آغاز  رسماً  افغانستان  از  بین المللی  سربازان 
بین المللی  سربازان  خروج  به  پیوند  در  دیروز  ناوقت  تا  طالبان 
اعالم موضع نکرده بود؛ اما ذبیح اهلل مجاهد در توییتی گفته است 
که جنگ جویان این گروه در پیوند به برنامه خروج چشم به راه 

تصمیم رهبری گروه طالبان در این باره هستند.
گروه  این  که  می رفت  آن  بیم  طالبان  گروه  قبلی  هشدار  طبق 
علیه  سنگین  به حمالت  دست  دوحه  توافق نامه  نقض  بهانه  به 
این ریسک  برنامه خروج  اول  اما در روز  بزند؛  نیروهای خارجی 
روزهای  در  این که تصمیم رهبری گروه طالبان  نشد.  متقبل  را 
آینده چه خواهد بود، زیاد قابل پیش بینی نیست. با این وصف، به 
نفع گروه طالبان است که توصیه ها و هشدار مکانیسم »ترویکای 
توسعه یافته« را جدی بگیرد و از وارد شدن به دور تازه خشونت ها 

پرهیز کند.
هشدار مکانیسم »ترویکای توسعه یافته« برای دولت و گروه طالبان 
یک هشدار جدی است. کشورهای عضو این مکانیسم از قدرت های 
برتر جهانی و بازیگران ذی نفع در قضایای افغانستان هستند. به 
نفع دولت و گروه طالبان است که جنگ قدرت را از راه گفت وگو 
دنبال کنند. امریکا، روسیه، چین و پاکستان که عضو این مکانیسم 
هستند، به صراحت گفته اند که جنگ راه حل قضیه افغانستان 
به صراحت  آن ها  با هم گفت وگو کنند.  باید  و دو طرف  نیست 
هشدار داده اند که نمی توانند از دولتی در افغانستان حمایت کنند 
که با زور روی کار آمده باشد. پیام های روشن این هشدار آن است 
که اوالً، امکان استقرار دولت با زور ممکن نیست. دوماً، دولتی که 
با زور روی کار بیاید، فاقد مشروعیت بین المللی خواهد بود و مورد 
حمایت واقع نخواهد شد. از این رو، بسیار بیهوده خواهد بود که 
دولت و گروه طالبان به رغم مخالفت های ملی و بین المللی بر طبل 
جنگ بکوبند و یا تصور کنند که می توانند با توسل به خشونت 

به پیروزی برسند.
گروه  و  دولت  بین  مذاکره  انجام  بر  بین المللی  و  ملی  تأکیدات 
در  گفت وگو  راه  از  جنگ  توقف  بر  اجماع  واضح  نشانه  طالبان 
افغانستان است. این اجماع که در نوع خود بی سابقه است، باید 
غنیمت شمرده شود و با تهدیدات یک دیگر به جنگ، نابود نشود. 
از بین رفتن این فرصت، بسیار زمان خواهد برد که  در صورت 
نیروهای  تمام  که  بگیرد  قرار  موقعیتی  در  دیگر  بار  افغانستان 
سیاسی داخلی و کشورهای جهان به صورت هماهنگ در کارزار 
صلح این کشور مشارکت کنند. از این رو، توقع می رود که دولت و 
گروه طالبان هر دو با محاسبه عقالنی و دوراندیشی از توصیه های 
مکانیسم »ترویکای توسعه یافته« به نفع صلح و آشتی در کشور 

استفاده کنند.
خشونت هایی که این روزها در صورت ها و اشکال مختلف دیده 
می شود، برای مردم افغانستان و جامعه جهانی قابل تحمل نیست. 
متأسفانه فعاًل سطح خشونت ها بسیار بلند است. در بیش تر موارد 

مردم عام قربانی این خشونت ها شده اند.
اعالم  را رسماً  بهاری خود  تاکنون عملیات  اگرچه گروه طالبان 
نکرده است؛ اما وضعیت جنگی کشور نشان می دهد که عملیات 
اخیر گروه  ماه  دارد. حمالت یک  این گروه عماًل جریان  بهاری 
طالبان در والیات مختلف کشور بسیار سنگین و پر تلفات بوده 
است. پاسخ دولت به این حمالت نیز کوبنده بوده است. احتمال 
این که خشونت های جاری باعث ضایع شدن فرصت های به میان 
باید این خطر را جدی  آمده برای صلح شود، بسیار بلند است. 

گرفت.

به اعالمیه »ترویکای 
توسعه یافته« باید وقع گذاشت

محکومیت گسترده حمله مرگ بار موتربمب در لوگر؛ 
خشونت های بی معنا متوقف شود

افغانستان خواهان حل صلح آمیز درگیری مرزی میان 
تاجیکستان و قیرغیزستان شد

یک شنبه
شماره 3592

12 ثور 1400
2 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم
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بمب گذاری  موتر  خونین  انفجار  کابل:  ۸صبح، 
شده در مهمان خانه ولسوالی ارزه والیت لوگر که 
در آن ده ها تن کشته و زخمی شدند، با محکومیت 

گسترده روبه رو شده است.
این انفجار ساعت ۷:۰۰ شام روز جمعه، دهم ثور 
در ناحیه اول شهر پل علم، در نزدیکی شفاخانه ی 

والیتی لوگر رخ داد.
حمله  تلفات  شمار  لوگر،  والی  دفتر  اعالم  طبق 
 ۱۱۰ و  کشته   ۲4 به  پل علم  شهر  در  موتربمب 

زخمی رسیده است.
به  لوگر  پولیس  سخنگوی  احمدی،  گل حیدر 
تن   ۲۱ انفجار  این  در  که  گفت  8صبح  روزنامه 
گفته  به  شده اند.  زخمی  دیگر  تن   ۹۱ و  کشته 
آوار  زیر  در  گیرمانده  افراد  نجات  عملیات  او، 
شب هنگام از سوی نیروهای امنیتی اجرا شد و سه 

تن زنده نجات شده اند.
انفجار به قدری قدرت مند بود که خانه های اطراف 

محل حادثه و شفاخانه را تخریب کرده  است.
این انفجار مهمان خانه ولسوالی ازره لوگر را هدف 
دانش آموزانی  قربانیان  بیش تر  است.  داده  قرار 
به  برای سپری کردن آزمون کانکور  هستند که 
مرکز لوگر آمده بودند. این مهمانه خانه از سوی 
ایجاد شده  لوگر  ارزه  ولسوالی  قومی  بزرگ  یک 

بود.
محمداشرف غنی، رییس جمهور، با نشر پیامی این 
حمله را به طالبان نسبت داده و آن را »جنایت 
مسوولیت  است.  خوانده  طالبان«  گروه  بشری 
عهده  بر  گروهی  یا  و  فرد  تاکنون  را  لوگر  حمله 

نگرفته است.
است  افزوده  و  کرده  محکوم  را  حمله  این  غنی 
»رحمت  ماه  که  رمضان  ماه  در  حتا  طالبان  که 
و بخشش« است، دست از کشتار مردم و آسیب 
رساندن به تاسیسات عام المنفعه بر نمی دارند. او 
افزوده است : »طالبان به خاطر این کشتار جمعی 
مردم مسلمان افغانستان، به پیشگاه خداوند متعال 

و نزد مردم افغانستان، مسوول هستند«.
به گفته غنی، طالبان با ادامه »جنگ نامشروع و 
خشونت شان علیه مردم«، یک بار دیگر نشان دادند 

که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح آمیز و 
اساسی اراده ندارند، بلکه با پیچیده کردن وضعیت، 
فرصت فراهم شده به خاطر صلح را ضایع می کنند.
رییس جمهور غنی به نیروهای امنیتی دستور داده 
است که این »جنایت بشری طالبان« را بی پاسخ 

نگذارند.
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، 
نیز در پیامی این حمله را نکوهش کرده  است. او 
این حمله را به »دشمنان اسالم و وطن« نسبت 
داده و گفته است در حالی که تالش ها برای صلح 
امید  و  دارد  جریان  بین المللی  و  ملی  سطح  در 
افزایش داده است، این نوع »حمالت  به صلح را 

بزدالنه«، روند صلح را با چالش روبه رو می کند.
طالبان  از  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
آتش بس  رمضان  ماه  به خاطر  که  است  خواسته 
کنند و برای صلح حسن نیت نشان دهند و دست 
از خشونت ها بردارند تا زمینه این نوع »جنایت « 

فراهم نشود.
سفارت ترکیه در کابل نیز با نشر اعالمیه ای، حمله 
موتربمب در لوگر را به شدت محکوم کرده است. 
این سفارت تأکید کرده است که تشدید خشونت 

برای مذاکرات صلح پایدار کمک نمی کند.
اتحادیه اروپا انفجار لوگر را یک فاجعه برای همه 
افغانستان خوانده است. این اتحادیه تأکید کرده 

است که خشونت های بی معنا باید متوقف شود.
حمله موتربمب در لوگر در سطح ملی و در میان 
در  را  گسترده  واکنش های  نیز  کشور  شهروندان 
با  کشور  شهروندان  از  بسیاری  است.  داشته  پی 
خونین  حمله  و  همدردی  ابراز  لوگر  باشنده گان 

شام روز جمعه در لوگر را محکوم کرده اند.
طبق گزارش ها از محل رویداد، در نتیجه انفجار 
موتر بمب گذاری شده، شفاخانه والیتی  و خانه های 
تلفات  بر  افزون  است.  شده  تخریب  مسکونی 
سنگین بر غیرنظامیان، خسارت مالی نیز به مردم 

وارد شده است.
در پی این انفجار سقف منازل بر مردم فرود آمده 
است. دست کم دو نفر توسط نیروهای امنیتی از 

زیر آوار بیرون کشیده  شده اند.

۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه کشور از وقوع 
درگیری مسلحانه در مرز مشترک قیرغیزستان و 
ابراز نگرانی کرد. در اعالمیه وزارت  تاجیکستان 
امور خارجه که روز شنبه، یازدهم ثور نشر شد، از 
هر دو کشور به عنوان »دوست و برادر« افغانستان 

یاد شده است.
و  تنش ها  ادامه  که  است  گفته  وزارت  این 
مردم  و  دولت ها  نفع  به  مسلحانه  درگیری های 
هر دو کشور و نیز صلح و ثبات منطقه نیست و 
آرزو دارد که به این معضل از طریق مذاکرات و 
جست وجوی راه حل سیاسی و صلح آمیز خاتمه 

داده شود.

وزارت خارجه نسبت به وارد شدن تلفات به هر دو 
کشور غم شریکی کرده است.

قیرغیزستان  و  تاجیکستان  بین  مرزی  درگیری 
چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد.

براساس آن چه اعالم شده است، دست کم 3۱ تن 
دراین درگیری ها کشته و ده ها تن دیگر زخمی 

شده اند.
که  است  کرده  اعالم  گذشته  روز  قیرغیزستان 
در این درگیری ها بیش از ۱۱ هزار نفر از اهالی 
منطقه مورد مناقشه آواره شده اند. به دنبال این 
درگیری آتش بس نیز میان دو طرف اعالم شده 

بود، اما درگیری های پراکنده ادامه یافته است.

تاکنون ۳۴۹ هزار و ۸۱۶ 
تن در کشور واکسن کرونا 

شده اند

انفجار در مسجدی در پایگاه 
بگرام یک کشته و ۲۴ زخمی 

برجای گذاشت

وزارت  معلومات  طبق  کابل:  ۸صبح، 
 8۱۶ و  هزار   34۹ تاکنون  عامه  صحت 
تن از شهروندان کشور از اصناف مختلف 

واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
آماری را که وزارت صحت عامه روز شنبه، 
که  می دهد  نشان  کرد،  نشر  ثور  یازدهم 
تاکنون ۹۷ هزار و ۵۶8 تن از کارمندان 
صحی، 4۷ هزار و 3۲۲ تن از معلمان و 
دولت  کارمندان  از  تن   4۰۵ و  هزار   ۲۲

واکسن کرونا شده اند.
به همین ترتیب، طیف ها و اصناف دیگر 
نیز که واکسن کرونا دریافت کرده اند، به 
صورت مجموعی شمارشان به 34۹ هزار و 

8۱۹ تن می رسد.
در  کشور  در  کرونا  واکسیناسیون  روند 

پنجم ماه حوت سال گذشته آغاز شد.
واکسن  محموله  دو  تاکنون  افغانستان 
کرونا را دریافت کرده است. محموله اول 
را هند به افغانستان کمک کرد و محموله 
دوم از سوی نهاد هم  آهنگ کننده واکسن 
کرونا یا کوواکس، به افغانستان کمک شد.

قرار است محموله سومی نیز از چین به 
کشور وارد شود.

واکسن برای پیش گیری از ابتال به ویروس 
کرونا موثر خوانده می شود.

تشویق  را  مردم  عامه  صحت  وزارت 
می کنند که این واکسن را دریافت کنند.

این در حالی است که احتمال شیوع موج 
سوم ویروس کرونا در کشور بیش تر شده 

است.
جدید  نوع  شیوع  عامه  صحت  وزارت 
کرده  تأیید  را  کشور  در  کرونا  ویروس 
ویروس  به  ابتال  واقعات  بیش تر  است. 
ننگرهار  والیت   در  جهش یافته  کرونای 

ثبت شده است.
 ۶۰ حدود  تاکنون  رسمی  آمار  براساس 
هزار تن در کشور به ویروس کرونا مبتال 
شده اند و بیش از دو هزار و ۵۰۰ تن دیگر 

جان باخته اند.

۸صبح، پروان: مقام های امنیتی پروان 
در  انفجار  نتیجه  در  که  می کنند  تایید 
ادای  هنگام  در  امنیتی  نیروهای  جمع 
در  مسجد  یک  داخل  در  تراویح  نماز 
پایگاه بگرام یک  تن کشته شده است و 

۲4 تن دیگر زخم برداشته اند.
عبدالواسع رحیمی، آمر امنیت فرماندهی 
روزنامه  با  گفت وگو  در  پروان  پولیس 
حوالی  رویداد  این  که  می گوید  8صبح 
رخ  ثور  دهم  جمعه شب،   ۹:۰۰ ساعت 

داده است.
آمر امنیت پولیس پروان تاکید می کند 
این  کشته  یک  و  زخمی ها  تمامی  که 

رویداد نیروهای افغان هستند.
این رویداد در کندک اول لوای فرقه دوم 
نیروهای ارتش مستقر در میدان هوایی 

بگرام صورت گرفته است.
نامش  افشای  از  که  دیگر  منبع  یک 
انفجار  که  می گوید  می کند،  خود داری 
ناشی از ماینی بوده است که در مسجد 
تراویح  نماز  هنگام  و  بود  شده  جابه جا 

انفجار کرده است.
یا  فرد  هنوز  را  رویداد  این  مسوولیت 

گروهی بر دوش نگرفته است.
نیروهای  استقرار  محل  بگرام  پایگاه 

خارجی در افغانستان است.



روان  سال  می  ماه  به  ورود  با 
نگرانی ها  و  ابهام ها  میالدی، 
صلح  و  جنگ  میدان های  در 
براساس  است.  شده  بیش تر 
گفته  امریکا  دوحه،  توافق نامه 
بود که نیروهایش را تا این ماه از 
افغانستان خارج می کند، اما اداره 
بایدن در ادامه این روند را برای حدود چهار ماه به تاخیر 
انداخت؛ اقدامی که واکنش گروه طالبان را در پی داشت. 
اکنون این گروه می گوید که انتظار تصمیم سطح رهبری 
را می کشد تا در مورد تشدید درگیری ها تصمیم بگیرد. 
طالبان اعالم کرده اند که نقض توافق نامه دوحه راه برای 
»هر گونه اقدام مناسب« را برای جنگ جویان این گروه 
باز کرده است. در همین حال برخی از نظامیان بازنشسته 
و  کرده   نگرانی   ابراز  افغانستان  وضعیت  از  امریکایی 
گفته اند که نیاز است بخشی از نیروها برای زیر فشار قرار 
دادن طالبان، دست یابی به توافق سیاسی و جلوگیری از 
تجدید حیات گروه های تروریستی، در افغانستان بمانند. 
حکومت نیز تصریح می کند که طالبان باید برای رهایی 
زندانیان شان به دولت مراجعه کنند و به آدرس اشتباه 
نروند. این در حالی است که گروه ترویکای توسعه یافته 
پس از برگزاری نشست ها با اعضای هیأت مذاکره کننده 
دولت و اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته است 
که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و گفت وگو تنها 
راه حل برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار در افغانستان 
است. گفتنی است که از زمان امضای توافق نامه دوحه تا 
حال که ۱4 ماه می گذرد، بیش  از ۲۵ هزار نفر در جنگ 

افغانستان کشته شده اند.
هم زمان با ورود ماه می، نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت 
اعالم  امریکا  است. هرچند  یافته  افزایش  افغانستان  در 
افغانستان  از  نیروهایش  نهایی  خروج  روند  که  کرد 
نکرده  قانع  را  اقدام گروه طالبان  این  اما  آغاز کرده ،  را 
مورد  در  ثور،  یازدهم  یک شنبه،  روز  گروه  این  است. 
و  خارجی  نیروهای  بر  حمالتش  از سرگیری  احتمال 
»توضیحات«  امنیتی  نیروهای  با  درگیری ها  افزایش 
صفحه  در  گروه،  این  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  داد. 
توییترش نوشت که خروج نیروهای امریکای متناسب به 
آن چه در توافق نامه دوحه تعیین شده بود، انجام نشده 
است. او افزود که در عملی شدن این مرحله تاخیر شده 

با گذشت حدود چهار ماه از وقوع آتش سوزی بزرگ 
در گمرک مرزی اسالم قلعه هرات، تاکنون حکومت در 
اقدام  مال باخته گان  برای  پرداخت خسارت  به  پیوند 
نکرده است. شماری از موترداران مال باخته ادعا دارند 
این آتش سوزی  انجام شده،  که براساس بررسی های 
حدود 43 میلیون دالر خسارت برجای گذاشته است. 
زیان دیده گان تأکید دارند که چند روز پس از وقوع 
»ویدیو  یک  جریان  در  جمهور  رییس  آتش سوزی، 
کنفرانس« به آنان وعده سپرد که برای مال باخته گان 
وعده  این  تاکنون  اما  می شود،  پرداخت  خسارت 
غرامت هستند.  پرداخت  منتظر  آنان  و  نشده  عملی 
برخی نماینده گان موترداران و زیان دیده گان که برای 
دادخواهی در مورد پرداخت خسارت به مرکز کشور 
سفر کرده و با مقام های ارشد حکومت دیدار کرده اند، 
خواست های شان  به  رسیدن  تا  که  دارند  پافشاری 
دست از دادخواهی بر نمی دارند و حکومت باید براساس 

وعده اش تا آغاز ماه جوزا، خسارت پرداخت کند. 
گمرک  در  بزرگ  آتش سوزی  از  پس  ماه  چند 
اسالم قلعه، ماه حوت سال ۱3۹۹ خورشیدی هیأتی 
به دستور رییس جمهور برای بررسی میزان خسارت 
و پرداخت غرامت به مال باخته گان به هرات سفر کرد، 
اما اعضای این هیأت بدون آن که بررسی های شان را 
همه گانی کنند، دوباره راهی کابل شدند. برخی اعضای 
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است و »این سرپیچی اصوالً راه هرگونه اقدام مناسب« 
را برای جنگ جویان این گروه در برابر نیروهای خارجی 

باز می کند.
ذبیح اهلل مجاهد اما تصریح کرده است که جنگ جویان این 
گروه انتظار تصمیم رهبری طالبان را می کشند. به گفته 
او، این تصمیم »با در نظرداشت استقالل کشور، ارزش ها 
و منافع علیای مردم« گرفته خواهد شد و جنگ جویان 
این گروه مطابق آن عمل خواهند کرد. گروه طالبان پیش 
از این نیز گفته بودند که امریکا به تعهداتش در توافق 
دوحه عمل نکرده  است و اگر این گروه هر اقدامی بکند، 
بود. طالبان  بایدن خواهد  اداره  به دوش  آن  مسوولیت 
هم زمان با گره زدن میدان های جنگ به تصمیم رهبران 
در چارچوب  نبرد  برای  آماده گی های شان  از  گروه،  این 

قطعاتی زیر نام »کاروان فاتح« پرده برداشته اند. 
خبرگزاری  گزارش  براساس  که  است  حالی  در  این 
رویترز، گروه طالبان مطابق به مفاد یک ضمیمه پنهانی 
توافق نامه دوحه، از پایگاه های نظامی نیروهای بین المللی 
در برابر حمالت گروه های تندرو رقیب محافظت کرده 
را  آن  و  کرد  رد  را  موضوع  این  اما  طالبان  گروه  است. 
تبلیغات بی اساس خواند . مقام ها در حکومت نیز تصریح 
کردند که در جریان این موضوع قرار ندارند، اما در صورت 
صحت آن، »حیران کننده« نیست؛ زیرا طالبان یک گروه 
قدرت طلب است و برای کسب قدرت به هر اقدامی دست 

می زند. 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی، روز یک شنبه، یازدهم 
بد«  و  »خوب  با  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  ثور، 
بودن محافظت پایگاه های امریکایی از سوی طالبان کاری 
ندارد، اما این گروه در گذشته مردم را به بهانه همکاری 
محب  می کشت.  آن ها،  حضور  و  خارجی  نیروهای  با 
به یک کشور  وابسته  گروه  طالبان یک  که  کرد  تأکید 
و به ویژه »استخبارات« پاکستان است. به باور حمداهلل 
محب، گروه طالبان برای رهایی زندانیانش باید به دولت 
افغانستان مراجعه کند و به آدرس های اشتباه نرود؛ زیرا 
دولت دروازه صلح را به روی طالبان گشوده  است.  به باور 
مشاور امنیت ملی، طالبان با حمله بر شفاخانه ها و وارد 
کردن تلفات به غیرنظامیان، قصد خروج از فهرست سیاه 
سازمان ملل متحد را ندارد. مسووالن در وزارت دفاع ملی 
رسمی  روند  امریکایی  نیروهای  که  می گویند  هم چنان 

خروج از افغانستان را آغاز کرده اند. 

شورای والیتی هرات، در واکنش به این اقدام هیأت 
ریاست جمهوری، هدف سفر هیأت به این والیت را 
»تفریح و چکر زدن« عنوان کرده و تأکید کردند که 
یافته های آن ها باید پس از پایان روند بررسی از طریق 

رسانه ها با مردم در میان گذاشته می شد.
روایت اداره محلی هرات از عدم ارایه گزارش یافته های 
هیأت ریاست جمهوری این گونه بود که گزارش هیأت 
ریاست جمهوری با مقام های محلی در میان گذاشته 
مقام های  اختیار  در  را  آن  هیأت  اعضای  و  نشده 
حکومت مرکزی قرار می دهند و رهبری حکومت در 
پیوند به پرداخت غرامت تصمیم می گیرد. بصیر آرین، 
نماینده  موترداران مال باخته در آتش سوزی هرات، به 
روزنامه 8صبح می گوید که براساس بررسی های انجام 
شده از سوی هیأت ریاست جمهوری و نماینده گان 
متضرران، حدود ۱۲۵4 موتر باربری در آتش سوخته 

است.
به کابل،  نماینده گان موترداران در سفر  او،  به گفته 
با نماینده گان هرات در پارلمان و معاون اول ریاست 
جمهوری دیدار کردند و حکومت تأیید کرده است که 
در جریان آتش سوزی بزرگ در اسالم قلعه، حدود 43 
میلیون دالر خسارت مالی برجای مانده است. بر مبنای 
نماینده گان  و  جمهوری  ریاست  هیأت  بررسی های 
موتر   ۱۲۵4 حدود  مجموعی  ارزش  مال باخته گان، 

با این حال نگرانی ها از خروج این نیروهای در داخل و 
خارج از کشور پابرجا است. برخی از مقام های بازنشسته 
ابراز  نظامی در امریکا از آن چه در افغانستان می گذرد، 
بازنشسته  نگرانی  کرده اند. جمیز استاوریدیس، فرمانده 
گفته  سی ان بی سی  شبکه  به  امریکا،  دریایی  نیروهای 
کنترل  برای  امریکایی  نیروهای  کنونی  شمار  که  است 
وضعیت در افغانستان »بسیار اندک« است. به گفته او، 
حضور اندک نیروها سبب فرصتی برای تحت فشار قرار 
توافق سیاسی است؛  به یک  دادن طالبان و دست یابی 
نیروهای  که  دارد  وجود  نگرانی هایی  آن  غیر  در  زیرا 
امنیتی افغان از هم بپاشند. او اما تصریح کرده است که 
امریکا باید برای برگشت آماده گی داشته باشد، چرا که 
در  اکنون  نیز  داعش  القاعده،  و  طالبان  گروه  بر  عالوه 
نیروی  بازنشسته  فرمانده  این  دارد.  فعالیت  افغانستان 
دریایی امریکا پیشنهاد کرده است که بین دو تا سه هزار 
سرباز امریکایی در افغانستان حفظ شوند تا بدین ترتیب 

از تجدید تروریسم جلوگیری کنند.

نظامی  راه حل  هیچ  توسعه یافته:  ترویکای  گروه 
برای معضل افغانستان وجود ندارد

نگرانی ها در مورد آینده افغانستان در دوحه نیز مطرح 
پایان  توسعه یافته  ترویکای  گروه  اعضای  است.  شده 
روز یک شنبه، دهم ثور، با هیأت مذاکره کننده دولت و 
مقام های دفتر سیاسی طالبان در قطر به گونه جداگانه 
نماینده گان  دیدارها  این  در  کردند.  گفت وگو  و  دیدار 
حضور  پاکستان  و  چین  روسیه،  امریکا،  کشورهای 
داشتند و در پایان آن نیز اعالمیه مشترک ۱4 ماده ای 
صادر کردند. کشورهای عضو ترویکای توسعه یافته تأکید 
و  زور  با  که  حکومتی  از  صورتی  هیچ  در  که  کرده اند 
نمی کنند.  حمایت  شود،  حاکم  افغانستان  در  خشونت 
این کشورها هم زمان با حمایت از روند صلح به عنوان 
خواست مردم افغانستان تأکید کرده اند که هیچ راه حل 
یک  و  ندارد  وجود  افغانستان  معضل  برای  نظامی 
حل و فصل سیاسی با مذاکره از طریق یک روند به رهبری 
افغانستان و متعلق به افغانستان تنها راه رسیدن به صلح 

و ثبات پایدار در افغانستان است.
ناتو  نیروهای  خروج  به  توجه  با  توسعه یافته  ترویکای 
باید متضمن  است که هرنوع خروج  امریکایی، گفته  و 
وضعیت ثبات افغانستان باشد. هم چنان تأکید شده است 

باربری 33 میلیون دالر امریکایی و ارزش بار موترها 
حدود ۱۰ میلیون دالر ارزیابی شده که مجموع آن 43 

میلیون دالر امریکایی می شود.
از  افزود که آخرین مهلت مشخص شده  آقای آرین 
ماه  اول  غرامت  پرداخت  برای  زیان دیده گان  سوی 
باید  حکومت  و  است  خورشیدی  روان  سال  جوزای 
بر مبنای وعده رییس جمهور سرنوشت مال باخته گان 
را مشخص کرده و برای آنان خسارت پرداخت کند، 
در غیر آن اعتراض های گسترده هم چنان ادامه خواهد 
اسالم قلعه  گمرک  آتش سوزی  مال باخته گان  داشت. 
آتش سوزی،  وقوع  از  پس  روز  چند  که  مدعی اند 
رییس جمهور در جریان »نشست ویدیویی« با حضور 
به  حکومت  که  سپرد  وعده  هرات  محلی  مقام های 
که  حاال  و  می کند  پرداخت  خسارت  زیان دیده گان 
میزان خسارت های مالی برجای مانده مشخص شده، 

باید این وعده رییس جمهور عملی شود.
آن گونه که زیان دیده گان آتش سوزی اسالم قلعه روایت 
می کنند، امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری، 
برای شان گفته است که پرداخت خسارت در صالحیت 
او نیست، اما رهبری حکومت در نشست شورای عالی 
خسارت  پرداخت  چگونه گی  مورد  در  اقتصادی، 
آتش سوزی  مال باخته گان  گرفت.   خواهد  تصمیم 
وارد  آنان خسارت  برای  دالر  میلیون ها  که  مدعی اند 
شده و اگر حکومت برای شان خسارت پرداخت نکند، 
دست به اعتراض های گسترده می زنند. به دنبال عدم 
رسیده گی حکومت به خواست متضرران، موترداران و 
راننده گان خیمه اعتراضی برپا کرده و بزرگ های هرات 
- تورغندی و هرات - اسالم قلعه را به روی موترهای 

باربری مسدود کردند.
در  مردم هرات  نماینده گان  میانجی گری  با  سر انجام 
پارلمان و پس از تعهد کتبی حکومت به مال باخته گان، 

که در جریان خروج از افغانستان، روند صلح نباید مختل 
و  دهد  رخ  نباید  خون ریزی  و  جنگ  هیچ گونه  و  شود 
امنیت نیروهای بین المللی تأمین شود. گفته شده است 
عامالن  و  است  مصون  دیپلماتیک  اموال  و  پرسنل  که 
دیپلماتیک خارجی  پرسنل  به  تهدید  یا  هرگونه حمله 
و امالک در کابل پاسخ گو باشند. این کشورها هم چنان 
از طالبان خواسته اند که تعهدات شان درباره قطع روابط 
با گروه های تروریستی و جلوگیری از استفاده گروه ها و 
افراد تروریستی از خاک افغانستان برای تهدید امنیت هر 

کشور دیگر را عمل کنند.
از  این  کنار  در  توسعه یافته  ترویکای  گروه های  اعضای 
دولت افغانستان خواسته اند که به همکاری در امر مبارزه 
با تروریسم با جامعه جهانی ادامه دهد. این کشورها از 
را  خشونت ها  سطح  که  خواسته اند  درگیر  طرف های 
پایین نگهدارند و از طالبان خواسته اند که حمالت بهاری 
خود را آغاز نکنند. در اعالمیه هر نوع حمله ای که در 
ببینند، محکوم شده و در کنار  آن غیرنظامیان آسیب 
آن از دولت و شورای عالی مصالحه ملی خواسته شده 
با مذاکره به صورت  است که با طالبان در مورد توافق 
صریح وارد تعامل شوند. ترویکای توسعه یافته هم چنان 
از بررسی وضعیت افراد و نهادهای مرتبط به طالبان در 
حمایت  متحد  ملل  سازمان   ۱۹88 کمیته  تحریم های 
کرده است. به باور این کشورها، اقدامات عملی طالبان 
برای کاهش خشونت و تالش های مداوم برای پیش برد 
مذاکرات بین االفغانی، به بررسی این موضوع تأثیر مثبت 

خواهد داشت.
این کشورها در ادامه از تالش ترکیه برای میزبانی نشست 
تسریع  منظور  به  طالبان  و  افغانستان  ارشد  رهبران 
مذاکرات بین االفغانی و نقش سازمان ملل متحد و قطر 
خواسته اند  مذاکره کننده  از طرف های  و  کرده  قدردانی 
که روی یک توافق سیاسی فراگیر و آتش بس دایمی، به 
توافق برسند. ترویکای توسعه یافته تأکید کرده است که 
از توافق  صلح پایدار و عادالنه حمایت می کند که منجر به 
تشکیل یک افغانستان مستقل، حاکم، متحد، صلح آمیز، 
و  تروریسم  از  عاری  خودکفا،  و  بی طرف  دموکراتیک، 

تولید مواد مخدر شود.
گفتنی است که با وجود تأکید بر کاهش خشونت ها و 
حل معضل کنونی افغانستان از راه گفت وگو، خشونت ها 
هم چنان بلند نگه داشته شده است. براساس آمارهایی که 
برخی از نهادهای ناظر بر جنگ افغانستان نشر کرده اند، 
نیروهای  غیرنظامیان،  به شمول  تن،  هزار  از ۲۵  بیش 
امنیتی و جنگ جویان طالب کشته شده اند. در آخرین 
مورد، در نتیجه حمله موتربمب در والیت لوگر دست  کم 
۲4 تن کشته و ۱۱۵ تن زخمی شدند که با موجی از 

واکنش ها روبه رو شد.

تکلیف جنگ و صلح هنوز روشن نیست

آیا خسارت آتش سوزی اسالم قلعه پرداخت می شود؟

تأکید بر گفت وگو برای ثبات پایدار؛

انتظار برای عملی شدن وعده رییس جمهور؛

ترک  را  اعتراضی  خیمه های  شدند  حاضر  معترضان 
ضرب االجل  طی  حکومت  این که  بر  مشروط  کنند، 
کند.  پرداخت  غرامت  آنان،  سوی  از  شده  مشخص 
روزنامه  به  هرات،  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی 
8صبح می گوید که والی این والیت و برخی اعضای 
مجلس نماینده گان در دیدار با موترداران مال باخته، از 
آنان خواستند که اعتراض را پایان داده و  اجازه دهند 

مسیر بزرگ راه های تورغندی و  اسالم قلعه باز شود.
به  حکومت  که  دارند  ادعا  معترضان  دیگر  جانب  از 
از  روز پس  تا در جریان4۰  تعهد سپرد  گونه کتبی 
پایان اعتراض و برچیدن خیمه های اعتراضی، خسارت 
گمرک  بزرگ  آتش سوزی  مال باخته   موترداران 
اسالم قلعه را پرداخت می کند. غالم بهاءالدین جیالنی، 
وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث، رییس هیأت 
نهاد   ۱۵ و  بود  هرات  به  جمهوری  ریاست  اعزامی 
داخله،  ترانسپورت،  وزارت های  شمول  به  حکومتی 
صنعت و تجارت، مالیه، لوی سارنوالی و شورای امنیت، 

عضویت آن را داشتند.
رفت وآمد  به  هرات  مدنی  فعاالن  و  مردم  هرچند 
هیأت های اعزامی از مرکز کشور باور چندانی ندارند 
نتیجه مشخصی در پی  تاکنون  این هیأت  و حضور 
آتش سوزی  زیان دیده گان  بازهم  اما  است،  نداشته 
اسالم قلعه به وعده رییس جمهور دل  خوش کرده و 

منتظر پرداخت غرامت از سوی حکومت هستند.
خورشیدی،  سال ۱3۹۹  دلو  بیست وپنجم  تاریخ  در 
پس از آتش سوزی یک تانکر مواد سوخت در گمرک 
تانکر  و  باربری  موتر  صدها  هرات،  اسالم قلعه  مرزی 
این  متضرران  شد.  آتش  طعمه  سوخت  مواد  انتقال 
شرکت  استندرد،  و  نورم  اداره  مقام های  رویداد، 
»تی سی آر سی« و فساد گسترده موجود در گمرک را 

عوامل اصلی فاجعه می دانند.

محمدحسین نیک خواه

حسیب بهش

چند ماه پس از آتش سوزی بزرگ در گمرک اسالم قلعه، ماه حوت سال 1399 خورشیدی 
هیأتی به دستور رییس جمهور برای بررسی میزان خسارت و پرداخت غرامت به مال باخته گان 

به هرات سفر کرد، اما اعضای این هیأت بدون آن که بررسی های شان را همه گانی کنند، دوباره 
راهی کابل شدند. برخی اعضای شورای والیتی هرات، در واکنش به این اقدام هیأت ریاست جمهوری، 

هدف سفر هیأت به این والیت را »تفریح و چکر زدن« عنوان کرده و تأکید کردند که یافته های آن ها باید پس 
از پایان روند بررسی از طریق رسانه ها با مردم در میان گذاشته می شد.



بود. بازرسی های سر چهارراه ها از طرف روز و ورود 
غیرمترقبه شبانه پولیس و امنیت به خانه های مردم 
از  شبانه  مهاجرت های  داستان  تا  بود  شده  باعث 
مرزهای کشور آغاز شود. در این دوره، سربازی دور 
دوم )دوره سربازی احتیاط( اعالم و عملی شد و هر 

مرد افغان دوبار باید به سربازی می رفت.
جنگ سرد و گرم میان رژیم حاکم و مخالفان در 
والیات هم مرز با پاکستان و ایران آغاز شده بود و 
اتحاد جماهیر شوروی در بعضی والیات  نیرو های 
توافقی،  با خیال راحت نفس می کشیدند و طبق 
درگیری بین آنان و مجاهدین به چشم نمی خورد. 
با  کی جی بی  نماینده گان  مخفیانه  مالقات های 
سران رهبران مجاهدین مستقر در داخل افغانستان 
وابسته  تاجیکستانی  نیروهای  میانجی گری های  با 
به اتحاد جماهیر شوروی انجام و تغییر راهبرد در 

عمل کرد آنان حس می شد.
در این دوره، رژیم بیش تر در سایه تصمیم گیری های 
رژیم،  در  حاکم  حزب  »پولینوم«های  و  جلسات 
به  را  خود  جغرافیایی  محدوده  و  داشت  فعالیت 

نحوی حفظ می کرد.
در این دوره با آن که نرخ مهاجرت سه برابر افزایش 
وجود  صنعتی  کارخانه های  هنوز  اما  بود؛  یافته 

داشت و میزان بیکاری حداقل بود.
مسالمت آمیز  روند  یک  در   ۱3۶۵ سال  باالخره، 
نجیب اهلل  داکتر  به  کارمل  ببرک  از  قدرت  حزبی، 
و  نجیب اهلل  داکتر  آمدن  کار  با روی  یافت.  انتقال 
تغییر نام حزب حاکم به »حزب وطن«، مظالم و 
حدی  تا  قبلی  دوره های  در  حاکم  روانی  اختناق 
کاهش یافت و آزادی بیان با انتشار چند ماهنامه 
اخبار هفته،  و هفته نامه و روزنامه مانند سباوون، 
نگاه، شوخک، سالم، نوای صبح و... ظاهراً به صورت 
نمادین تمثیل شد. با این همه، هنوز افغانستان یک 
رادیو و تلویزیون داشت که در اختیار رژیم حاکم 

بود.
»مصالحه ملی«، خروج نیروهای روس از افغانستان 
و تدویر جرگه ها از دست آوردهای این دوره بود. در 
جای سخن چینی  به  ملی  امنیت  اداره  دوره،  این 
در ادارات دولتی و محالت و تشدید جنگ روانی، 
روی مذاکره با فرماندهان محلی مایه گذاشته بود 
و مقدمات خریداری فرماندهان مشهور را با مذاکره 

در بدل پول فراهم می کرد.
تعداد زیادی از فرماندهان در این دوره از دو کوزه ی  
عنوان  به  امریکا که  درآمد، آب می خوردند: کوزه 
»جیره« از سوی آی اس آی پاکستان در حد چند 
کلدار و دالر و مرمی و اسلحه بود  و کوزه شکاف دار 
نقد  پول  و  مرمی  اسلحه،  شامل  که  حاکم  رژیم 

می شد.
انعطاف پذیری نسبی داکتر نجیب اهلل باعث شده بود 
تا فرد مورد اعتماد او )جنرال شهنواز تنی( با اشاره 
پاکستان دست به کودتای ناکام سال ۱3۶۹ بزند و 
بعد با چرخ بال متواری و به مهمان خانه آی اس آی 

پاکستان زندانی شود.
در  ملل  سازمان  نماینده گان  سفرهای  و  جلسات 
افغانستان، تغییر در سیاست خارجی رژیم گورباچف 
و مذاکرات طوالنی میان نجیب اهلل و طرف شوروی، 
منجر به خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از 

آزادی بیان مصلوب بود و یگانه 
رسانه کشور )رادیو افغانستان( 
در خدمت رژیم دست نشانده 
اتحاد جماهیر شوروی سابق 

بود. تعدادی از اعضای تندرو و 
وفادار به حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان که از سواد خواندن و 
نوشتن خوبی برخوردار نبودند، 

خیلی هم سطحی نگر و احساساتی 
می اندیشیدند و به تعبیر 

خودشان در راه تحکیم پایه های 
رژیم وابسته به این حزب تا پای 

جان می رزمیدند.

روزهای نخست دولت مجددی با 
راکت پراکنی های عده ای از مخالفان 

داخل گروه مجاهدین همراه بود 
و اکثریت نهادهای دولتی از سوی 

گروه های فرصت طلب مخالف 
به تاراج و یغما رفت و صرف 

تعمیرهای میان خالی باقی مانده 
بود. دو ماه بعد از آغاز دولت، 
صف بندی و جنگ های داخلی و 

خانه به خانه در پایتخت آغاز شد 
و تا میزان 13۷5 کماکان ادامه 

یافت. در دو سال اول از این دوره، 
تمام مکاتب و دانشگاه ها به روی 

شاگردان و دانشجویان بسته بود. 
تقسیمات حاکمیت به شکل کوچه ای 

و ناحیه ای بود و هر قوماندان و 
رهبر صرف در ناحیه و کوچه ای 

حاکمیت داشت و حکومت از نظر 
ساختار و نظام مدیریتی کامالً  از 

هم فرو پاشیده بود.

داکتر عارف نعیم زاد، استاد دانشگاه کابل
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دوم  شاگرد صنف  من  که  سال ۱3۵۷خورشیدی 
ابتداییه بودم، کودتای ۷ ثور با سرنگونی رژیم داوود 
خان از طریق رادیو اطالع رسانی شد. هم زمان با آغاز 
رژیم جدید، رنگ پیراهن مکتب به عنوان یونیفورم، 
بود.  رنگ سرخ اعالن شد و پوشیدن آن اجباری 
هفته یک تا دو بار درس ها تعطیل می شد و مارش 
»مرده  و  امریکا«  باد  »مرده  شعار  با  )راه پیمایی( 
باد امپریالیسم« به ابتکار کمیته های حزبی مکتب 
افغانستان(  خلق  دموکراتیک  حزب  به  )مربوط 
معلمان  و  شاگردان  پای همه  و  می شد  راه اندازی 
مکاتب به صورت اجباری به راه پیمایی های خسته 
مال  »زمین  می شد.  کشانیده  مورد  بی  و  کننده 
کسی است که باالی آن کار می کند«، از شعارهای 
رسانه ای این دوره بود. این شعار در حاشیه برنامه 
ارباب های  و  خوانین  برای  رژیم  اراضی  اصالحات 

محلی  زمین دار، مشکل ساز تلقی می شد.
آزادی بیان مصلوب بود و یگانه رسانه کشور )رادیو 
اتحاد  دست نشانده  رژیم  خدمت  در  افغانستان( 
جماهیر شوروی سابق بود. تعدادی از اعضای تندرو 
افغانستان که  به حزب دموکراتیک خلق  و وفادار 
از سواد خواندن و نوشتن خوبی برخوردار نبودند، 
خیلی هم سطحی نگر و احساساتی می اندیشیدند 
و به تعبیر خودشان در راه تحکیم پایه های رژیم 

وابسته به این حزب تا پای جان می رزمیدند.
گروه های مجاهدین در نقاط استراتژیک کوهستانی، 
اعالم  تازه  امریکا(  مالی غرب )خصوصاً  با حمایت 
توسط  آنان  نظامی  تسلیحات  و  می کردند  حضور 
مرکب و قاطر و اسب از دو جهت )پاکستان از شرق 

و ایران از غرب( شب هنگام اکمال می شد.
»هفت گانه«  مرز  در  هنوز  مجاهدین  گروه های 
تازه  و  بودند  نرسیده  شدن  »هشت گانه«  و 
تشکیالت شان هر روز رنگ، وابسته گی، رو، تعداد 
رسانه های  بلندگوهای  می گرفت.  تازه  ارقام  و 
مجاهدین  اختیار  در  بی بی سی  و  ایران  پاکستان، 
و  استخباراتی  سازمان های  بود.  رژیم  مخالفان  و 
گروه های نظامی کشورهای همسایه مانند پاکستان 
پاسدران(  سپاه  و  )حزب اهلل  ایران  و  )آی اس آی( 

میان مجاهدین عماًل کار می کردند.
مدتی بعد، با کشته شدن تره کی، رییس این حزب 
و  می شد(  قلمداد  امین  حفیظ اهلل  آن  طراح  )که 
وفادار  شاگرد  امین،  حفیظ اهلل  آمدن  کار  روی  با 
تره کی، تندرو های رژیم بیش تر از پیش به تشدید 
و  ببندها  و  بگیر  نرخ  و  می پرداختند  فعالیت شان 
زندانی شدن و زنده به گور شدن در این رژیم باال 

گرفت.
در  امین  حفیظ اهلل  گماشته گان خاص  و  نزدیکان 
سطح والیات، افراد با رسوخ، روحانی و روشن فکر 
را    - متخصص  و  کارمند  استاد،  معلم،  از  اعم   -
شب هنگام به گودال های بزرگ می بردند و توسط 
تراکتور و گریدر خاک پوش و زنده به گور می کردند.

شنیدن رادیوهای کشورهای همسایه و بی بی سی 
جرم تلقی می شد و گفتن حتا یک جمله در حاشیه 

رژیم حاکم، حکم زندان و اعدام داشت.

افغانستان شد. با خروج نیروهای روس از افغانستان 
و سرعت مذاکرات رژیم با مجاهدین، تشکیالت و 
حلقات تازه ای در درون رژیم در حال شکل گرفتن 

بودند.
حلقات تازه در درون رژیم حس سمتی و ملیتی 
از  تا گروه خاصی  یافتند و هرکدام سعی داشتند 
مجاهدین که نماینده گی از ملیت و سمت خاصی 
داشت، در انتقال قدرت از رژیم داکتر نجیب اهلل به 
مجاهدین سهم بارز و خطیری را به دوش بگیرد. 
و  نابرابر  حلقات  دیدگاه های  مجموعه  این که  تا 
باعث  داشت،  معامله  بوی  و  رنگ  که  سمت گرا 
ارگ  از  نجیب اهلل  داکتر  شدن شب هنگام  متواری 
در  مستقر  نظامیان  مخالفت  و  هوایی  میدان  به 
میدان هوایی با این اقدام وی و پناه بردن او به دفتر 

سازمان ملل شد.
خالی قدرت، تجربه دو ماهه ای بود که رژیم عماًل 

با آن دست و پنجه نرم می کرد.
مجاهدین شتابان، نفس سوخته و چریکی در هفتم 
ثور ۱3۷۱ وارد کابل شدند و قدرت رسماً در هشتم 
)داکتر  رییس جمهور  معاونین  توسط  ثور ۱3۷۱ 
عبدالواحد سرابی و سلیمان الیق و...( به مجاهدین 
به  مجددی  صبغت اهلل  و  کرد  انتقال  محفلی  طی 

عنوان رییس دولت، زمام امور را به دست گرفت.
روزهای نخست دولت مجددی با راکت پراکنی های 
همراه  مجاهدین  گروه  داخل  مخالفان  از  عده ای 
گروه های  از سوی  دولتی  نهادهای  اکثریت  و  بود 
فرصت طلب مخالف به تاراج و یغما رفت و صرف 
تعمیرهای میان خالی باقی مانده بود. دو ماه بعد از 
آغاز دولت، صف بندی و جنگ های داخلی و خانه به 
خانه در پایتخت آغاز شد و تا میزان ۱3۷۵ کماکان 
تمام  دوره،  این  از  اول  سال  دو  در  یافت.  ادامه 
مکاتب و دانشگاه ها به روی شاگردان و دانشجویان 
بسته بود. تقسیمات حاکمیت به شکل کوچه ای و 
ناحیه ای بود و هر قوماندان و رهبر صرف در ناحیه و 
کوچه ای حاکمیت داشت و حکومت از نظر ساختار 

و نظام مدیریتی کاماًل  از هم فرو پاشیده بود.
در این دوره پنج ساله، حدود دو میلیون نفر، تن 
به مهاجرت دادند و بیش از شش میلیون نفر در 
براساس  گرفتند.  قرار  داخلی  بی جاشده گان  زمره 
در  نفر  هزار   ۱۶۰ حدود  سرخ،  صلیب  اداره  آمار 
به  خانه  جنگ های  در  مجاهدین  صف بندی های 
خانه در کابل و والیات کشته و بیش از ۱43 هزار 
نفر معلول، معیوب و مصدوم جنگ شناخته شدند.

همه صنایع و کارخانه ها سقوط کرد، تورم مالی و 
بیکاری و مهاجرت پنج برابر افزایش یافت و امنیت 
مالی و جانی به صفر تقرب کرد. در این دوره، دو نوع 
پول بی ارزش و بی پشتوانه در افغانستان رایج بود: 
پول فرسوده ای که از رژیم داکتر نجیب اهلل به جا 
مانده بود و پولی که توسط جنبش شمال )احتماالً 

در ترکیه یا ترکمنستان( به چاپ می رسید.
و  مذهبی  سمتی،  جناحی،  ملیتی،  گرایشات 
خویشاوندی در این دوره پنج ساله پایه ریزی شد 

و رشد و توسعه هرچه بیش تر یافت.
در ماه میزان ۱3۷۵، طالبان از چهارآسیاب کابل 
با پرچم های سفید، دستار و چشمان سرمه شده 
خاک  و  دود  با  جیب،  از  برآمده  مسواک های  و 
جاده های خامه و دودآلود، به پایتخت وارد شدند 
و زمام امور را به دست گرفتند. اختناق دوره تره کی 
خانه نشین  همه  زنان  و  شد  حاکم  دوباره  امین  و 
شدند. گشت )گزمه( نهی از منکر این گروه از دور 
با شالق ها و چشمانی از حدقه برآمده دیدن داشت. 
پاهای  بند  کنترل  منکر  از  نهی  کار خاص گشت 
برهنه زنان از زیر چادری، بدون محرم نبودن زنان 
ریش  طول  بررسی  خرید،  مراکز  و  خیابان ها  در 
فیزیکی طهارت و وضوی مردان  بررسی  و  مردان 
هنگام نماز ظهر در مراکز شهر بود. نماز اجباری و 
از روی ترس در اماکن کسب وکار و محالت تردد 
صحرایی  محکمه  داشت.  دیدن  وضوح  به  افراد 
و...(  اعدام  )مثل ضرب شالق، قطع دست،  آنی  و 
جزو اقدامات اصلی این دوره بود و محافل خوشی 
در  و  مخفیانه  صورت  به  بیش تر  مردم  سرور  و 
پستوخانه ها و در نبود موسیقی برگزار می شد. این 
گروه ورودشان را به پایتخت، با وارد شدن به دفتر 
سازمان ملل و اعدام داکتر نجیب اهلل و برادرش )که 
تحت حمایت سازمان ملل قرار داشتند( در مرکز 

شهر جشن گرفت.

و  درشت  و  بلند  بروت های  با  رژیم  نظامیان 
از دور شناخته می شدند  تراشیده شده  ریش های 
بازرسی های شبانه، حوصله ناچیز مردم را خرد  و 
و خمیر می ساخت. خانه هایی که قفسه های کتاب 
بیش تری داشت، بیش تر مورد شک بود و ساکنان 

آن »اشرار« عنوان می شدند.
با این همه، در این دوره، کارخانه های صنعتی وجود 

داشت و نرخ بیکاری حداقل بود.
دیری نپایید که رژیم کوتاه و افراطی امین به پایان 
رسید و ببرک کارمل با حمایت سازمان اطالعاتی 
قدرت  به  )کی جی بی(  شوروی  جماهیر  اتحاد 
رسید. مشکالت درون حزبی در این دوره کم کم 
حزبی  درون  ناراضی های  خلقی ها،  و  بود  ملموس 
این دوره بودند. اکثریت آرا با هواداران پرچم بود و 

بلندپروازهای میدان، پرچمی های رژیم بودند.
هنوز آزادی بیان وجود نداشت و معلمان مکاتب، 
در  عضویت  براساس  نظامیان  و  دانشگاه  استادان 
حزب حاکم باید گماشته می شدند و ایفای وظیفه 
استادان  و  معلمان  اکثریت  متأسفانه  می کردند. 
دانشگاه وقتی که براساس عضویت در حزب، به کار 
گماشته شده بودند، از سواد کافی برخوردار نبودند 
و  کاری  واحد  هر  در  )خاد(  ملی  امنیت  اداره  و 
اداری موسسات تولیدی، صنعتی و تحصیالت عالی 

نظارت کامل و تمام داشت.
مضامینی با عناوین »تعلیمات نظامی«، »سیاست« 
افزوده  و »جامعه شناسی« در مکاتب و دانشگاه ها 
جامعه شناسی  و  سیاست  مضامین  در  بود.  شده 
بیش تر بحث نظریات و بیانات مارکس و انگلس و 
لنین مطرح می شد که جالب، خواندنی، منطقی و 

ذهن نشین نبود.
شوروی،  جماهیر  اتحاد  تحصیلی  بورسیه های 
چک و اسلواکی، پولند و هندوستان برای افراد و 
اشخاص عضو حزب مهیا بود و در سراسر افغانستان 
حضور  شوروی  جماهیر  اتحاد  نظامی  نیروهای 
داشتند و سربازگیری اجباری جوانان یک معضل 

حوادث ناگوار ثور؛





نسیم بهمن، دانشجوی دکترای علوم سیاسی

رویکرد نخستی که به عنوان رویکرد ذات گرایانه شناخته می شود، خشونت طلبی در گروه های رادیکال 
اسالمی را ناشی از عامل درون دینی تلقی می کند. در حالی که رویکرد دوم، خشونت طلبی را محصول 

شرایط محیطی و عوامل بیرون دینی تلقی می کند. در این نوشته تالش می شود تا براساس این دو رویکرد، 
گرایش به خشونت طلبی در میان گروه های رادیکال اسالمی مورد ارزیابی قرار گیرد. با بهره گیری از 

فهم نظری ذات گرایانه و محیط  گرایانه، در این نوشته تالش می شود تا امکان شناخت بهتر از ریشه های 
خشونت طلبی در میان گروه های رادیکال فراهم شود. بنابراین، در این نوشته مبانی معرفت شناختی و 

نظری خشونت  ورزی جهادیسم اسالمی از دیدگاه نظریه پردازان غربی مورد بررسی قرار می گیرد.

نگاهی به فهم نظری خشونت ورزی گروه های 
رادیکال اسالمی از منظر اندیشمندان غربی
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خیزش های  که  می کنیم  زنده گی  دورانی  در 
خشونت طلب اسالمی رو به گسترش هستند و عامل 
اصلی تهدید برای ثبات و نظم جهان کنونی به شمار 
داعش،  اخیراً  و  بوکوحرام  القاعده، طالبان،  می روند. 
خشونت طلب  جریان های  نوع  این  بارز  نمونه های 
جریان های  نظری  فهم  زمینه  در  هستند. 
خشونت طلب، مطالعات زیادی در سال های اخیر در 
غرب انجام یافته است. یافته های این مطالعات پیرامون 
فهم نظری جنبش های خشونت طلب اسالمی از نظر 

شناخت شناسی به دو دسته کلی تقسم می شود.
ذات گرایانه  رویکرد  عنوان  به  که  نخستی  رویکرد 
شناخته می شود، خشونت طلبی در گروه های رادیکال 
تلقی می کند.  درون دینی  عامل  از  ناشی  را  اسالمی 
در حالی که رویکرد دوم، خشونت طلبی را محصول 
شرایط محیطی و عوامل بیرون دینی تلقی می کند. در 
این نوشته تالش می شود تا براساس این دو رویکرد، 
گرایش به خشونت طلبی در میان گروه های رادیکال 
اسالمی مورد ارزیابی قرار گیرد. با بهره گیری از فهم 
نوشته  این  در  گرایانه،  محیط   و  ذات گرایانه  نظری 
ریشه های  از  بهتر  شناخت  امکان  تا  می شود  تالش 
فراهم  رادیکال  گروه های  میان  در  خشونت طلبی 
شود. بنابراین، در این نوشته مبانی معرفت شناختی 
و نظری خشونت  ورزی جهادیسم اسالمی از دیدگاه 

نظریه پردازان غربی مورد بررسی قرار می گیرد.

فهم نظری خشونت ورزی
رادیکال  گروه های  خشونت طلبی  منشأ  مورد  در 
دارد  وجود  متفاوت  رویکرد  دو  اسالم،  جهان  در 
بیرون دینی  و  درون دینی  جنبه های  به  هرکدام  که 
خشونت ورزی گروه های رادیکال پرداخته است که به 

صورت جداگانه آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- رویکرد ذات محور
رویکرد نخست بر جنبه های ذاتی مسأله خشونت ورزی 
عامل  رویکرد،  این  در  اندیشمندان  دارد.  تمرکز 
گروه های  میان  در  خشونت طلبی  به  گرایش  اصلی 
را  طالبان  و  القاعده  داعش،  مانند  اسالمی،  رادیکال 
ناسازگاری  از ویژه گی های ذاتی دین اسالم و  ناشی 
نظر  از  می دانند.  مدرنیسم  با  اسالم  دین  آموزه های 
این دسته اندیشمندان، اساساً هیچ نوع سنخیت میان 
مانند  مدرن  جهان  اصول  با  اسالم  دین  آموز ه های 
وجود  مدرن(  عقالنیت  و  فردگرایی  اندیشی،  )آزاد 
ندارد. به این اساس، این رویکرد عامل درون دینی را 
در خشونت ورزی گروه های رادیکال تاثیرگذار می داند. 
به عنوان مثال، از نظر برنارد لوئیس »خشونت طلبی 
در میان گروه های رادیکال اسالمی ریشه در اصول 
بنیادین دین اسالم دارد؛ زیرا استفاده از خشونت علیه 
غیرمسلمانان در اسالم مشروع پنداشته شده است.« 
از این رو، می توان بیان کرد که به باور برنارد لوئیس 
خشونت ورزی از متن دین و اصول و مبانی ارزش های 

اسالمی برمی خیزد. )لوئیس، ۱۹88: ۱۲(
یکی دیگر از نظریه پردازان ذات گرا، جک نلسون پالمیر 
است. جک نلسون پالمیر در کتاب خود تحت عنوان 
»آیا دین ما را می ُکشد«، به ارزیابی مقایسه ای منشأ 
خشونت در دین مسحیت، یهودیت و اسالم پرداخته 
است. پالمیر در مقدمه کتاب خود بیان داشته است: 
»یک فیل ناشناخته در درون اتاق یکتاپرستان جهان 
و  توصیف  را  آن  گونه ای  به  هرکس  که  دارد  وجود 
تبیین می نماید.« پالمیر از بحث تطبیقی در اثر خود 
نتیجه می گیرد که خداوند معرفی شده در قرآن بر 
خشونت اصرار دارد، تا این که مهربان و رحیم باشد. 
جک نلسون پالمیر این ادعای خود را به ریشه های 
تعمیم  اسالمی  رادیکال  گروه های  خشونت طلبی 
رادیکال  گروه های  که  است  باور  این  به  و  می دهد 
قرآن  از  که  آنچه  به  متن،  تحریف  بدون  اسالمی 
می آموزند، عمل می کنند. )پالمیر، ۲۰۰3( بنابراین، 
دینی  متون  در  ریشه  خشونت طلبی  پالمیر  باور  به 

دارد.
نظریه پردازان  دیگر  از  روسی،  تریفکوویچ  سرگئی 
می رود.  شمار  به  ذات محور  رویکرد  به  متمایل 
پیامبر«،  »شمشیر  نام  به  خود  اثر  در  تریفکوویچ 
گسترش اسالم را در جهان محصول شمشیر پیامبر 
می داند. به باور این نظریه پرداز، تأکید مسلمانان بر 
جهاد، چیزی جز خشونت طلبی و خون ریزی بیش تر 

2- رویکرد محیط محور
رویکرد دوم، ریشه خشونت ورزی گروه های رادیکال 
را ناشی از عامل بیرون دینی می پندارد. براساس این 
گروه های  میان  در  خشونت طلبانه  گرایش  رویکرد، 
رادیکال اسالمی، واکنشی نسبت به تغییرات محیطی 
و فشار ناشی از عوامل خارجی است. براساس دیدگاه 
نظریه پردازان رویکرد دوم، گسترش موج خشونت در 
از بحران های داخلی  ترکیبی  جهان اسالم محصول 
جوامع اسالمی و رویارویی مسلمانان با تمدن مدرن 
است. به این منظور، به برخی از نظریه های این دسته 

اندیشمندان در این جا اشاره می کنم.
ریچارد هرایر دکمجیان، از جمله نظریه پردازانی است 
که معتقد است عواملی مانند بحران هویت، بحران 
مشارکت و بحران مشروعیت نقش تأثیرگذار هم در 
ظهور جنبش های رادیکال در جهان اسالم داشته و 
بوده  اسالمی  جوامع  در  خشونت  تشدید  عامل  هم 

است.
»جنبش های  عنوان  تحت  اثرش  در  دکمجیان 
اسالمی در جهان معاصر« معتقد است که نوع رابطه 
اسالمی  جوامع  در  موجود  بحران های  میان  علی 
این  دارد.  وجود  اسالمی  رادیکال  خیزش های  و 
نظریه پرداز به این باور است که خیزش های بنیادگرا 
در جهان امروزی حاصل مخالفت با نظم موجود در 
جهان مدرن است. از این رو، توسل گروه های رادیکال 
به خشونت، واکنشی در جهت از میان برداشتن نظم 

موجود است. )دکمجیان، ۱۹۹8: 3۱(
رادیکالیسم  سعید،  بابی  مانند  متفکران  برخی 
غرب  هژمونی  بحران  به  نسبت  واکنشی  را  اسالمی 
اثر معروفش »اروپامداری  بابی سعید در  می پندارد. 
تحلیل گفتمان  از  بهره گیری  با  بنیادین«،  و هراس 
خشونت طلب  جریان های  رشد  موفه،  شانتال 
اسالمی را محصول مرکزیت زدایی از مدرنیته غربی 
این  به   )۲۰۰۰ )سعید،  می پندارد.  )غرب محوری( 
اساس، می توان گفت که سلطه هژمونیک غرب در 
اسالمی  رادیکال  و  گروه های خشونت طلب  پیدایش 

اثرگذار بوده است.
برخی دیگر از اندیشمندان، ناکامی کشورهای اسالمی 
در روند تحقق نوسازی سیاسی را عامل تقویت گرایش 
رادیکالیسم خشونت طلب در میان مسلمانان می دانند. 
سی.  رایت میلز، از جمله این نظریه پردازان است که 
دو  شکست  از  ناشی  را  اسالمی  رادیکالیسم  رشد 
جریان نوسازی و ملی گرایی می داند. میلز به این باور 
است که شکست دو جریان نوسازی و ناسیونالیسم 
باعث شد که دین در جهان سوم دوباره احیا شود و 
بازگشت به دین ناشی از سرخورده گی عمیق چون 
سیاسی  سرکوب  نوسازی،  و  اصالحات  تحقق  عدم 
این  دیدگاه  از  است.  اقتصادی  نابسامان  وضعیت  و 
نظریه پرداز، دین همچو ابزاری برای دفع اضطراب های 
موجود در جوامعی در حال گذار اسالمی مورد اقبال 

قرار گرفته است. )هاینس، ۱۹۹۹(
باری بوزان، یکی دیگر از نظریه پردازانی است که عوامل 
محیطی را در بروز جریان های رادیکال خشونت طلب 
اثرگذار می داند. باری بوزان در مقاله خود تحت عنوان 
»ساختار کشمکش زای خاورمیانه«، به بررسی رشد 
جنبش های رادیکال و گسترش خشونت در جوامع 
بوزان مهم ترین عامل ظهور  اسالمی پرداخته است. 
را  اسالمی  جوامع  در  خشونت  ریشه  و  رادیکالیسم 
باور  به  می داند.  خاورمیانه  امنیتی  ساختار  از  ناشی 
خاورمیانه  در  ساختاری  منازعات  نظریه پرداز  این 
ایدیولوژیک،  رقابت های  مرزی،  اختالفات  از  ناشی 
جنگ قدرت و اختالفات قومی و فرهنگی است. به 
با  بوزان گروه های مختلف اجتماعی در منطقه  باور 
بهره گیری از وضعیت بحرانی به وجود آمده در منطقه 
در تالش هستند تا با استفاده از خشونت، دامنه نفوذ 

خود را گسترش دهند. )بوزان، ۲۰۰۰(
ژول میگدال، نیز از نظریه پردازانی است که موجودیت 
دولت های ضعیف و جامعه قدرتمند را در شکل گیری 
می داند.  اثرگذار  و خشونت طلبی  رادیکال  گروه های 
به باور میگدال نوعی شکاف ساختاری میان دولت و 
ملت در جوامع اسالمی، به ویژه خاورمیانه وجود دارد 
است.  منجر شده  تشدید خشونت  به  نهایت  در  که 

)میگدال، ۱۹8۷(
هستند  معتقد  محیطی  نظریه  طرف داران  کل،  در 
که عواملی مانند ناکارآمدی دولت ها، فساد گسترده 
و سرکوب سیاسی سبب گرایش به شورش و خشونت 
سازمان یافته در جوامع اسالمی شده است. موجودیت 
فضای  زمینه ساز  ناکارآمد  و  ضعیف  دولت های 
برای  را  هرج ومرج در جوامع خاورمیانه شده و فضا 

گروه های خشونت طلب مساعد ساخته است.

نتیجه گیری
رویکرد  دو  که  شد  داده  نشان  نوشته  این  در 
پیرامون فهم معرفت شناسانه و نظری از جنبش های 
خشونت طلب اسالمی وجود دارد. رویکرد ذات گرایانه، 
خشونت ورزی در جریان های اسالم گرای رادیکال را 
جزو ذات اسالم قلمداد می کند. از دید این رویکرد، 
دینی  متون  در  شهادت  و  جهاد  مانند  مفاهیمی 
موجب ترغیب مسلمانان به خشونت ورزی شده است. 
در حالی که رویکرد محیط گرایانه، ناتوانی دولت ها 
در نهادینه کردن نوسازی سیاسی، توسل به سیاست 
سرکوب، گسست تمدنی و سرخورده گی هویتی در 
خشونت ورزی  به  گرایش  عامل  را  مسلمانان  میان 

پنداشته است.

منبع ها

نیست. تریفکوویچ در اثر خود مدعی است که خدای 
او،  باور  به  دارد.  دوست  را  مومنان  فقط  مسلمانان 
خدای ادیان دیگر از جمله مسیحیت همه موجودات 
را دوست دارد و به همه موجودات پیام آزادی و آزاد 
زیستن داده است. تریفکوویچ معتقد است که خدای 
مسلمانان پیروان ادیان دیگر را از درگاه خود رانده 
)تریفکوویچ،  آتشین محکوم کرده است.  به مرگ  و 

)۲۰۰۲
دون ریچاردسون، یکی دیگر از نظریه پردازان رویکرد 
اثر خود تحت عنوان  ذات گرا است. ریچاردسون در 
گرایش  مبانی  تا  است  کرده  تالش  قرآن«،  »اسرار 
به  اسالمی  رادیکال  گروه های  ویژه  به  مسلمانان، 
خشونت ورزی را مورد ارزیابی قرار دهد. ریچاردسون 
در اثر خود یادآور شده است که پس از ۱۱ سپتامبر، 
قرآن نه تنها در جهان عرب، بلکه در جوامع غربی نیز 
است.  مبدل شده  کتاب ها  پرفروش ترین  از  یکی  به 
به باور ریچاردسون، خواننده گان غربی به دنبال این 
سوال هستند که قرآن حاوی چه مطالبی است که 
گروه های رادیکال اسالمی، مانند القاعده با استنباط 
از آن خشونت ورزی و اقدامات تروریستی را مشروع 
می دانند و به آن اقدام می کنند. ریچاردسون در کتاب 
خشونت ورزی  ریشه های  بررسی  به  قرآن«  »اسرار 
در  که  می دهد  نشان  بررسی  از  پس  و  می پردازد 
از  )یعنی  آیه در مورد جهاد وجود دارد  قرآن ۱۰۹ 
هر ۵۵ آیه یک آیه مربوط به جنگ و جهاد است(. 
با  اسالم  متولیان دین  ادعا می کند که  ریچاردسون 
تحریک می کنند  را  آیات مسلمانان  این  از  استفاده 
تا غیرمسلمانان را مجبور به تغییر دین و پذیرفتن 
دین اسالم کنند و در صورت لزوم از اعمال خشونت 
نیز در این راستا بهره می گیرند و از آن ابایی ندارند. 

)ریچاردسون، ۲۰۰8(
خود  مقاله  در  بورگن  کلود  نام  به  دیگر  نویسنده 
ریشه  اسالم«  و  اسالم گرایی  »جهاد،  عنوان  تحت 
خشونت طلبی گروه های رادیکال اسالمی را ناشی از 
ذات دین اسالم و قرآن می داند. در این مقاله بورگن 
مدعی است که در قرآن آیاتی وجود دارد که زمینه ساز 
ترغیب مسلمانان به خشونت و تنش می شود. بورگن 
در مقاله خود یادآور می شود که مفاهیم کلیدی مانند 
جهاد و شهادت، بارها و بارها در قرآن به صورت مکرر 
آمده و این نشان دهنده آن است که قرآن از یک سو 
مسلمانان را به جنگ با دشمنان دین ترغیب می کند 
از  که  می دهد  مژده  را  مسلمانان  دیگر،  سوی  از  و 
راه  جنگ و کشته شدن در راه دین هراس در دل 

ندهند. )نقیب زاده، ۲۰۰۵(
براساس  که  گرفت  نتیجه  می توان  اساس  این  به 
به  توسل  و  خشونت ورزی  ذات گرایانه،  پنداشت 
و  واکنشی  عمل  یک  صرفاً  آن که  از  بیش  خشونت 
منفعالنه باشد، پدیده  فعال است که در نتیجه قرائت 

از متن دین و اصول و آموزه های دینی برمی خیزد.
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آسیه حمزه ای

جایی که فاطمه فاضل در حال حاضر مصروف تحقیق است، دیپارتمنت پاتوبیولوژی دانشگاه گوئلف کانادا است ؛ 
یکی از قدیمی ترین دانشگاه های امریکای شمالی که پیشینه موفقی در این عرصه دارد. این دیپارتمنت روی 

بیماری های مشترک انسان و دام کار می کند. مانند آنفوالنزا، کرونا ویروس و تمامی ویروس هایی که به شکل 
پاندمی در جهان بروز کرده است.

دانشجوی نخبه افغان طراحی و 
ساخت واکسین mRNA برای ویروس 

یک شنبهآنفوالنزا را در کانادا آغاز کرد
شماره 3592

12 ثور 1400
2 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم

7

جایی که فاطمه فاضل در حال حاضر مصروف تحقیق 
است، دیپارتمنت پاتوبیولوژی دانشگاه گوئلف کانادا 
امریکای  دانشگاه های  قدیمی ترین  از  یکی  است؛ 
شمالی که پیشینه موفقی در این عرصه دارد. این 
انسان و دام  دیپارتمنت روی بیماری های مشترک 
کار می کند. فاطمه در رابطه با آغاز پروژه جدید خود 
در دانشگاه گوئلف کانادا می گوید: »پروژه ای را که 
کار می کنم، پروژه بسیار حساس و سنگینی است. 
طراحی یک واکسین برای ویروس ای ویان آنفوالنزا 
از  که  واکسین  این  است.   (Avian Influenza)
نسل »ام. آر. ان. ای واکسین ها« است، با جدیدترین 
اهمیت  است.  واکسین در حال طراحی  روز  میتود 
نسل جدید واکسین ها برای ویروس آنفوالنزا از این 
جهت است که این ویروس ها  قابلیت ایجاد جهش 
بسیار بیش تر از کرونا را دارند و حتا قابل مقایسه با 
کرونا نیست. این جهش های متوالی می تواند سبب 
تشدید بیماری زایی شود و به همین علت واکسین و 
طراحی آن حایز اهمیت است. طراح و مجری این 
پروژه خودم هستم که به همراه تیم تحقیقاتی کار 
می کنیم؛ البته در آینده محققان دیگری نیز ممکن 

است به ما بپیوندند«.
زنده  گی در کنار روزهای دشوار و تنیده به درد، طعم 
شیرین موفقیت را دوچندان می کند. هجرت بخشی 
از داستان مردم این سرزمین است. داستان هر کسی 
هم  هجرت  نوشتند،  گونه ای  به  جنگ  میان  در  را 
سهم شمار زیادی از مردم شد. سختی، سختی است، 
اما جنس مقاومت باید به گونه ای باشد که از میان 
اوج  و  بدوانی  بلند کنی، ریشه  قد  همان سختی ها 
بگیری تا برسی به همان حس رضایت، چیزی شبیه 
زیادی  است که تالش  از همان ها  فاطمه  موفقیت. 
کرده است. داستان یک روز و دو روز نیست، همین 
حاال هم روزهای نفس گیری را تجربه می کند، اما به 
گفته خودش »دلچسب است، جذاب است و حس 

رضایت دارم، باید موفق تر شوم«.
قرعه هجرت به نام خانواده او افتاد، در آن سال ها که 
در افغانستان جنگ شدید در گرفته بود، حدوداً چهار 
دهه پیش. زنگ کوچ برای آن ها در سال ۱3۵۹ به 
صدا درآمد. مبدا پنجاب بامیان بود و مقصد ایران. 
دشواری های  ایران،  هم  آن  مهاجرت،  در  زنده گی 
از  تبعیض ها  و  تضاد  دارد.  و  داشته  عجیب و غریبی 
همان سال اول مکتب تا ورود به دانشگاه همراه او 
است. فاطمه اما هیچ گاه به مکاتب خصوصی و خاص 
با هزینه های باال نرفت. تمام سالیان مکتبش را در 
مکاتب دولتی با بلندترین نمره سپری کرد. در سال 
۱388 خورشیدی مکتبش خالص شد و فاطمه با 

جدیدی از زنده گی تخصصی و آکادمیک خود شوم 
و سطوح  میدان  در  ر  کار خود  و  تحصیل  ادامه  و 
بزرگ تری ادامه دهم. چندین بورسیه را برای سال 
۲۰۲۰ اپالی کرده بودم و در نهایت با اعالن بنیاد 
ارل کانادا که من و پنج دانشجوی دیگر را از سراسر 
دنیا به عنوان دانشمندان جوان مطرح کرد، موفق به 
اخذ بورسیه طالیی و رقابتی دانشگاه گوئلف کانادا 

شدم«.
جایی که فاطمه فاضل در حال حاضر مصروف تحقیق 
است، دیپارتمنت پاتوبیولوژی دانشگاه گوئلف کانادا 
امریکای  دانشگاه های  قدیمی ترین  از  یکی  است ؛ 
شمالی که پیشینه موفقی در این عرصه دارد. این 
انسان و دام  دیپارتمنت روی بیماری های مشترک 
کار می کند. مانند آنفوالنزا، کرونا ویروس و تمامی 
ویروس هایی که به شکل پاندمی در جهان بروز کرده 

است.
در  خود  جدید  پروژه  آغاز  با  رابطه  در  فاطمه 
که  را  »پروژه ای  می گوید:  کانادا  گوئلف  دانشگاه 
کار می کنم، پروژه بسیار حساس و سنگینی است؛ 
آنفوالنزا  ایویان  ویروس  برای  واکسین  طراحی یک 
از  که  واکسین  این  است.   (Avian Influenza)
جدیدترین  با  است،  واکسین ها«  »ام. آر. ان. ای  نسل 
اهمیت  است.  واکسین در حال طراحی  روز  میتود 
نسل جدید واکسین ها برای ویروس آنفوالنزا از این 
جهت است که این ویروس ها  قابلیت ایجاد جهش 
بسیار بیش تر از کرونا را دارند و حتا قابل مقایسه با 
کرونا نیست. این جهش های متوالی می تواند سبب 
تشدید بیماری زایی شود و به همین علت واکسین و 
طراحی آن حایز اهمیت است. طراح و مجری این 
پروژه خودم هستم که به همراه تیم تحقیقاتی کار 

دنیایی از تالش، امید و هدف آماده ورود به دانشگاه 
شده بود. در کانکور اشتراک کرد. با وجود اخذ رتبه 
عالی، صرف به دلیل این که مهاجر افغان بود، به او 
اجازه تحصیل در دانشگاه  طب )علوم پزشکی( را 
نوع  در  است.  ایرانی ها  گفتند سهمیه خود  ندادند. 
خود برای شاگرد درس خوان و هدف مندی چون او، 
شکست بزرگی بود، اما فاطمه مصداق همان دخترانی 
است که از خاکستر خود دوباره برمی خیزند، قوی تر، 

محکم تر و بااراده تر. 
مشهد  فردوسی  دانشگاه  وارد  دام پزشکی  رشته  در 
شد. دکترای عمومی خود را اخذ کرد. هرچند وارد 
دانشگاه دولتی شده بود، اما با اعمال قوانین جدید و 
سخت گیرانه برای غیرایرانیان، پرداخت فیس هنگفت 
به دالر و یورو از شروط تحصیل برای مهاجران بود. 
در سال ۲۰۱۲ به دلیل بلند بودن نمراتش، عنوان 
بهترین دانشجوی بین المللی دانشگاه  فردوسی را از 
فیس  از  زیادی  بخش  پرداخت  از  و  کرد  خود  آن 
بود؛  فاطمه  برای  مهمی  موفقیت  این  و  معاف شد 
چون در مهاجرت مساله اقتصاد شوخی بردار نیست و 

می تواند مانعی مهم برای ادامه تحصیل باشد.
بیش تر  عالقه ام  دام پزشک  عنوان  »به  می گوید:  او 
همین  برای  بود.  آزمایشگاه  و  تحقیقات  بخش  در 
روی بیماری های عفونی مشترک میان انسان و دام 
گفته  »زیونوزس«  پزشکی  اصطالح  در  آن  به  که 
می شود، تمرکز کردم. بعد از فارغ التحصیلی به مدت 
فردوسی  دانشگاه  بالینی  علوم  بخش  در  سال  سه 
تالش  آن جا  در  و  شروع  را  کارم  محقق  عنوان  به 
کردم مهارت های الزم را برای تقویت خود در این 
تخصص کسب کنم. بعد از کسب مهارت های الزمه 
این اعتماد به نفس را پیدا کردم که باید وارد مرحله 

می کنیم؛ البته در آینده محققان دیگری نیز ممکن 
است به ما بپیوندند«.

طراحی  و  برنامه ریزی  مرحله  در  حاضر  حال  »در 
واکسین هستم که مرحله بسیار دشوار و نفس گیری 
برایم  که  بگویم  می توانم  جرات  به  اما  است، 
درگیر  ما،  امروز  جهان  است.  دنیا  کار  جذاب ترین 
پاندمی کرونا است. کرونا ویروسی است که از طریق 
حیوانات به انسان منتقل شده است. ویروسی که من 
رویش کار می کنم، نیز ویروسی است که میزبانش 
پرنده است و در اثر جهش، این ویروس قابلیت آن 
را پیدا می کند که در بدن میزبان های دیگر چون 
انسان ها زنده بماند و ایجاد بیماری کند. همه این 
و  می سازد  روشن  ما  برای  را  نکته  یک  پاندمی ها 
بابیماری های نوظهور مواجه است؛  آن، این که بشر 
و  مداوم  خطرهای  حقیقت  در  که  بیماری هایی 
نمی شود  آن ها  برای  پایانی  و  هستند  همیشه گی 
متصور شد. این بیماری های ویروسی در حال تولید 
و  میزبان های مختلف می چرخند  بدن  در  هستند، 
قابلیت ابتال به انسان را پیدا می کنند. ماموریت من 
و همکارانم در چنین شرایطی این است که آماده گی 
وارد  جدیدی  ویروس  اگر  تا  باشیم  داشته  را  الزم 
چرخه شد، توانایی مدیریت آن وجود داشته باشد. 
که  ویژه ای  طراحی  با  واکسیناسیون  جدید  نسل 
روی آن انجام می شود، ژنوم ویروس را همانندسازی 
می کند و با ایجاد تغییر در ویروس ها ما می توانیم 

ژنوم را تغییر بدهیم«. 
به گفته این محقق جوان، برگ برنده واکسین های 
که  است  ژنوم  براساس  آن ها  تغییر  قابلیت  جدید 
نشان می دهد  تحقیقات  اما  نداشته،  تاکنون سابقه 
که عملی خواهد بود. او می گوید که بر همین اساس 
من و همکارانم به طور جدی روی این مساله کار را 

شروع کرده ایم.
از فاطمه می پرسم وقتی به کانادا رفتی و به عنوان 
معرفی  کشور  این  ارل  بنیاد  جوان  دانشمند  شش 
شدی، واکنش ها چه بود؟ چه حسی داشتی؟ زیبا 
در  اما  نکنید،  باور  پاسخ می دهد، می گوید: »شاید 
ابتدا همه شاک می شوند. در این جا با افراد زیادی 
مالقات داشته ام، بزرگ ترین و نام آورترین پرفیسورها، 
محققان و دانشمندان، با اساتید دانشگاه و حتا برخی 
افراد فعال در حوزه سیاسی نیز دیده ام. آن ها وقتی 
می فهمند که من یک دختر افغانم و بعد می فهمند 
تعجب  بوده ام،  مهاجر  نیز  ایران  چون  کشوری  در 
می کنند. واکنش شان این است که تصور ما از یک 
دختر افغان، نماد رنج دیده گی است، خشونت پذیری 
و عدم دسترسی به امکانات آموزشی و سواد است. 
حتا مهاجرت در کشوری مانند ایران هم مشکالت 
دردناکی را برای مردم افغان رقم زده است و این که 
از چنین شرایطی به این جا برسی، قابل تحسین و 

افتخار است«. 
فاطمه فاضل آینده درخشان تری را برای خود رقم 
خواهد زد و تالش می کند طراحی واکسینش را به 
بهترین شکل انجام دهد تا بتواند خدمت قابل توجهی 
به بشریت کند. عالقه او به صنعت واکسین سازی به 
را جزم  از همین حاال عزم خود  اندازه ای است که 
کرده تا روزی بتواند عضو تیم تحقیقاتی کمپنی های 

معتبر واکسین سازی شود.
فاطمه فاضل در کنار  به ذکر است که داکتر  الزم 
کسب جایزه  ساالنه ۵۰ هزار دالری بنیاد اِرل کانادا 
ایالت  تحقیقاتی  انستیتوت های  معتبرترین  از  که 
انتاریوی کانادا است، در سال ۲۰۲۰ موفق به اخذ دو 
بورسیه دیگر از طرف اتحادیه اروپا از جمله بورسیه 
بورسیه  و  فرانسه  لیون  دانشگاه  واکسین شناسی 
هانوفر  پزشکی  علوم   دانشگاه  عفونی  بیماری های 
آلمان و یک بورسیه دیگر جهت مطالعه و تحقیق 
 Massey دانشگاه  از  انتی بیوتیکی  مقاومت  روی 

نیوزلند شد.
این  در  بی دریغی  حمایت های  که  می گوید  فاطمه 
را  مسوولیتش  این ها  همه  و  داشته  سخت،  مسیر 
است،  راهش دشوار  او،  باور  به  است.  بیش تر کرده 

اما او می تواند.



برقصد. حمیده دو سال از تمام آرزوهایش دور ماند، 
نه مکتب و نه مکانی برای تفریح و ورزش در دسترس 

داشت.
با  داشت،  سال  پانزده  که  حمیده  زمانی  آن،  از  پس 
هزاران  مانند  او  کرد.  مهاجرت  امریکا  به  خانواده اش 
مهاجر دیگر با چالش هایی چون آشنایی با محیط و 
فرهنگ جدید، انطباق با آن، آشنایی با زبان و امثال آن 
روبه رو شد. در محیط جدید به دلیل پیشینه آموزش 
زبان انگلیسی، به زودی این زبان را آموخت و توانست 

درس هایش را این بار در یک محیط نو از سر بگیرد. 
طولی نکشید که با محیط جدید عادت کرد و دوستان 
کودکان  نگرانی  و  دغدغه  هرگز  اما  یافت،  زیادی 
از  دوستانش  با  او  نشد.  بیرون  سرش  از  افغانستان 
دخترانی قصه می کرد که در زیر آفتاب سوزان قندهار 
یا در صنف های شکسته و بی در و پیکر کابل درس  و 
آرزوهای  از  دوستانش  برای  حمیده  می خواندند. 
فراگیری  و  مکتب  به  رفتن  برای  که  گفت  کودکانی 
آموزش حتا توان تقال را ندارند و از آموزش محروم اند. 
این که  گفت؛  خودش  آرزوهای  از  دوستانش  برای 
می خواهد هیچ کودکی در افغانستان از آموزش محروم 

نماند. 
حمیده می گوید: »وقتی می بینم در افغانستان کودکان 
روی  این  می کنند،  کار  هم  و  می خوانند  درس  هم 
با  امریکا  در  کودکان  تفاوت  می گذارد.  بدی  اثر  من 
افغانستان این است که این جا کودکان برای آموزش 
اول  افغانستان،  در  اما  نمی بینند،  دشواری  و  سختی 
این که دسترسی به این حق اساسی به ساده گی میسر 
نان آوران  کودکان  از  زیادی  شمار  هم چنان،  نیست. 
شاقه ا ند.  کارهای  مشغول  و  هستند  خانواده های شان 
آنانی هم که چانس رفتن به مکتب را دارند، از امکانات 
خوب درسی برخوردار نیستند. این تفاوت برای منی 

خواسته های  به  زنان  این  تا  است  دالیلی  عمده ترین 
نادرست همسران شان تمکین کنند.

الزم به ذکر است که در این میان باید عوامل فرهنگی 
را نیز مؤثر دانست؛ به عنوان مثال ازدواج زودرس که 
یکی از بزرگ ترین دغدغه های فعاالن فرهنگی افغان 
زنان  سرنوشت  در  نیز  کشور  این  از  خارج  در  است، 
دخیل است. شاید بتوان گفت پدیده »کودک همسری« 
است:  گذاشته  اثر  افغان  مهاجر  زنان  بر  دو شکل  به 
آنان خود در دوران کودکی  از  برخی  این که  نخست 
به اجبار ازدواج کرده اند و قربانی این پدیده بوده اند. 
و  روحی  آسیب های  از  انبوهی  با  زنان  از  دسته  این 
روانی ناشی از ازدواج ناخواسته مهاجرت کرده اند و به 
به همراه همسران شان هستند،  این علت که معموالً 
رشته شکنجه های روحی و روانی در وجودشان ادامه 
دارد. پدیده کودک همسری یا ازدواج زودرس به یک 
در خارج  افغان  زن  فردی  زیست  بر  نیز  دیگر  شکل 
به  اثرگذاری  این  دوم  شکل  دارد.  تأثیر  کشورش  از 
برخی  در  افغان،  خانواده های  که  است  ترتیب  این 
به عقد  را  موارد در یک کشور دیگر کودکان شان  از 
یک مرد درمی آورند، آن هم در شرایطی که دختر از 
نیست.  برخوردار  ازدواج  برای  و عاطفی  بلوغ جنسی 
ازدواج هایی  چنین  توسعه یافته  کشورهای  در  اگرچه 
دلیل  به  افغان  اما دختران  ندارند،  قانونی  مشروعیت 
ازدواج ها  این  به  خانواده،  تصمیمات  برآورده ساختن 

تن می دهند.
این  نتایج  دیگر  از  نیز  تأثیرگذاری  از  شکل  دو  این 
تحقیق،  این  یافته های  بر  بنا  است.  بوده  پژوهش 
دیگر  یا  پدر  یا خواست  اجبار  به  که  افغانی  دختران 
اتریش  کشور  در  افغان  مرد  عقد  به  خانواده  اعضای 
دادخواست،  و  شکایت  ارایه  با  می توانند  درمی آیند، 
مورد حمایت دولت اتریش قرار بگیرند. با این وجود، به 
گفته پژوهشگر این تحقیق، نتایج حاصل از گفت وگو 
ازدواج  اتریش  در  که  کودک  دختران  از  شماری  با 
کرده اند، نشان می دهد که آن ها از وجود قوانین این 

کشور در برابر چنین ازدواج هایی بی خبر بوده اند.
زنان افغان در اتریش با پدیده هایی مانند »ضرب وشتم«، 
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دختری از قندهار؛

با هر حرکت  و  به دور خود می چرخد  آرام  و  سبک 
می پروراند.  سر  در  را  بزرگی  آرزوهای  باله،  موزون 
کودکانه آرزوهای قشنگی را مانند گلی در دلش آب 
می دهد. می خواهد تمام کودکان، تمام هم نسل هایش 
و  سبک  برقصند،  بخندند،  باشند،  آزاد  پرنده   مانند 
بی پروا پرواز کنند. آرزوی حمیده  کوچک این است که 
هیچ کودکی با نام جنگ آشنا نباشد و هیچ دغدغه ای 

به جز آزادی های کودکانه در سر نداشته باشند. 
حمیده علومی نزدیک به بیست سال پیش در قندهار 
به دنیا آمد. سال های نخست کودکی اش را در شهر 
سنتی و بسته  قندهار در ناامنی و نگرانی سپری کرد. 
او مانند بسیاری از کودکان افغانستان با ترس از انفجار 
و انتحار، شب ها و روزهای سیاه و تاریک را پشت سر 
گذاشت . وقتی چهار سال داشت، شاهد انفجاری بود 
که منجر به کشته شدن شماری از کودکان محله  شان 
شد ؛ کودکانی که تا لحظاتی پیش غرق در بازی های 
کودکانه بودند. در چهارساله گی، قلب کوچک او با غم 
را  نگاه های کودکانه اش  و غصه  سنگینی آشنا شد و 

ترس، جنگ و انفجار فراگرفت.
وضعیت ناامن و انفجارهای پی هم در شهر هیچ گاهی 
اشتیاق کودکانه او به آموزش را کم نکرد. مکانی بدون 
نخستین  آموزشی،  وسایل  و  چوکی  و  دروازه  و  در 
روزهای ورود او به دنیای آموزش و مکتب را رقم زد. یاد 
و خاطرات حمیده از مکتب که در آن جا آموزش های 
نخستینش را آغاز کرد، چیزی فراتر از یک ویرانه نبود. 
حمیده دو سال نخست را در قندهار درس خواند و 
آن گونه که خود می گوید، عالقه  شدید کودکان محله 
که بدون درنظر داشت وضعیت نامناسب مکتب هنوز 
هم با عشق و لبخند به سوی مکتب می رفتند، برای او 

انگیزه  آموختن بخشید. 
کابل  به  قندهار  از  خانواده اش  که  بود  کودک  هنوز 

کم نیستند زنانی که از افغانستان به کشورهای دیگر 
افغانستان  تاریخ و فرهنگ  نماینده  مهاجرت کرده  و 
بوده  اند، به درجات عالی علمی و شغلی رسیده  و نماد 
با  بوده اند.  افغانستان  مردم  استعدادهای  و  توانایی ها 
این وجود نمی توان از این حقیقت چشم پوشید که 
وضعیت زنان مهاجر افغان زیر سایه جدال های سیاسی 
درون این کشور، از نظرها پنهان مانده است. به نظر 
می آید که کنش گران فرهنگی و اجتماعی افغان که 
در طول سالیان اخیر موفقیت های چشم گیری برای 
کشورشان به ارمغان آورده اند، نیازمند توجه بیش از 
پیش نسبت به هم وطنان شان در خارج از کشور باشند.
چالش هایی که در این میان وجود دارد، به دو بخش 
تقسیم می شود. صورت بندی این سلسله چالش ها به 
این صورت است که اصوالً هر زن مهاجر افغان ممکن 
افغانستان  در  جنگ  خشونت های  تأثیر  تحت  است 
باشد و این امکان نیز وجود دارد که قربانی گونه ای از 
نظام مردساالرانه سنتی شود. در ادامه این نوشتار، به 

برخی از مصداق های این دو، می پردازم.

خاطره تلخ جنگ و رستگاری در انزوا
جنگ و بنیادگرایی دینی در میان زنان افغان آن چنان 
نیز  مرزها  آن سوی  در  که حتا  گذاشته  بر جای  تاثیر 
پی آمدهای افسرده کننده ای برای آن ها به همراه دارد. 
بر اساس مطالعه میدانی و تحقیقاتی که طی چند سال 
نتیجه  این  دادم،  انجام  اتریش  در  افغان  زنان  روی 
به دست آمد که خشونت علیه این زنان یک مسأله 
جدی اما مخفی است. به عبارت دیگر، اگرچه موفقیت 
غیرقابل  امری  کشورها  دیگر  در  افغان ها  از  بسیاری 
انکار است، اما بر اساس این پژوهش هم چنان بسیاری 
از زنان افغان که به اتریش مهاجرت  کرده اند، قربانی 
به  دالیلی  بر  بنا  اما  هستند؛  خانه گی  خشونت های 

مسووالن و پولیس اتریش مراجعه نمی کنند.
از سوی دیگر بیش تر زنانی که در این مطالعه مورد 
بررسی قرار گرفتند، با زبان رسمی کشور اتریش یعنی 
که  است  حالی  در  این  نداشتند؛  آشنایی  »آلمانی« 
سال ها از مهاجرت آن ها به این کشور گذشته است. 

که تجربه  تلخ آن را دارم، خیلی آزاردهنده است.«
باألخره حمیده به فکر این افتاد تا کاری برای کودکان 
انجام دهد. او در این اواخر نهاد کمک به افغانستان 
(AFG-AID) را برای جلب کمک به معارف افغانستان 
در  کودکان  آموزش  برای  راه  این  از  تا  کرد  ایجاد 
نهاد،  این  در  کارش  تازه ترین  کند.  افغانستان کمک 
افغانستان  در  کودکان  برای  درسی  مواد  جمع آوری 
به  را  قرطاسیه  مقداری  زودی  به  است  قرار  است. 
هم چنان  بفرستد.  مکتب  شاگردان  برای  افغانستان 
کار جمع آوری اعانه  برای ایجاد یک مرکز کمپیوتر و 
کتابخانه برای کودکان در افغانستان را نیز آغاز کرده 

است.
اجتماعی  شبکه های  از  یکی  در  آن حمیده  کنار  در 
یک گروه ساخته است و به صورت آنالین کودکان را 
در افغانستان انگلیسی آموزش می دهد. او آموزش را 
بنیادی محکم برای صلح می داند: »آموزش و صلح با 
هم پیوند دارند. برای من آموزش امروز، فردای دنیا را 
تغییر می دهد و برای تروریستان، جلوگیری از آموزش 

به معنای چشم بستن به روی دنیا است.«
می کند،  دنبال  اشتیاق  با  را  افغانستان  اوضاع  که  او 
پسین  در سال های  زنان  پیش رفت های  که  می گوید 
که  کسانی  برابر  در  زنان  همین  و  است  قدر  قابل 
و  خاست  خواهند  پا  به  می کنند،  سلب  را  حق شان 
به عقب برنخواهند گشت. حمیده باور دارد با آن که 
تغییرات زمان گیر است، اما تالش زنان برای دسترسی 

به حق شان یک اقدام نیک و امیدوارکننده است. 
از سوی  حمیده هفته پیش در یک جمع بزرگ که 
صلیب سرخ امریکا برگزار شده بود، از آرزوهایش برای 
آینده  کودکان و امکان بخشیدن به زمینه های درسی 
راهی  به  وابسته  دنیا  فردای  که  گفت  او  گفت.  آنان 
است که انسان ها امروز می پیمایند و باید در این راه 
تا در  از همه خواست  او  بردارند.  همه مسووالنه گام 
کنند  تالش  دنیا  هرجای  در  کودکان  آموزش  زمینه 

و سهم بگیرند. 
حمیده آرزوهای زیبایی در سر دارد: »به علوم اجتماعی 
عالقه مند هستم و می خواهم کارشناسی ام را در همین 
زمینه از دانشگاه کلمبیا به دست بیاورم. آرزو دارم به 
تمام کودکان دنیا که از جنگ صدمه دیده اند، کمک 
بکنم. می خواهم برنده  جایزه  نوبل شوم و روزی رییس 

جمهور افغانستان باشم.«

»قتل های ناموسی«، »ازدواج زودهنگام« و بسیاری از 
همراه  خانه گی  خشونت های  و  فرهنگی  آسیب های 
بوده اند. مهاجران افغان با مشکالتی روبه رو هستند که 
سال ها است در زیر سایه سنگین جنگ مخفی مانده 
است. پرداختن به چنین مقوالتی، از این حیث مهم 
است که در صورت آشنا شدن زنان افغان با حقوق شان 
در کشورهای دیگر، می توانند چشم اندازی برای آینده 

داشته باشند.
با وجود آن چه گفته شد، چشم انداز آینده افغانستان 
روشن خواهد بود. اگر بخواهیم خط سیر موفقیت های 
زنان افغان را در داخل و خارج از کشور دنبال کنیم، 
به این واقعیت دست خواهیم یافت که کوشش مردان 
نواندیش افغان نیز برای توسعه فرهنگی و اجتماعی 
حفظ  با  که  مردانی  است؛  نبوده  بی تأثیر  افغانستان 
فرهنگ، آداب و رسوم این کشور آزادی را برای زنان 

پاس داشته اند.
در طول چند دهه گذشته، بسیاری از مهاجران افغان 
و  کرده اند  مهاجرت  ایران  یعنی  همسایه،  کشور  به 
به دلیل تبعیض هایی که بر آنان روا داشته می شده، 
آن  شایسته  که  پیش رفت هایی  نتوانسته اند  هیچ گاه 
افغان ها  با  مورد حق  این  در  کنند.  را کسب  بوده اند 
است؛ چراکه در چنین شرایطی اگر هیچ محدودیتی از 
سوی خانواده بر این زنان اعمال نشود، این جمهوری 
زن  یک  پیش رفت  مانع  که  است  ایران  اسالمی 

غیرایرانی در جامعه می شود.
این  مردان  هم پای  افغان،  زنان  امروزه  وجود  این  با 
کشور به این نتیجه دست یافته اند که اقامت در اروپا 
است؛  خشونت  از  فرار  برای  پیش رو  گزینه  بهترین 
اگرچه بنا بر آن چه گفته شد، چالش های دیگری نیز 
وجود دارد. حال باید زنان افغان دل به آینده بسپارند؛ 
شاید به زودی نوری بر زوایای تاریک جامعه افغانستان 
کشور  این  زنان  بیدار  ذهن  از  که  نوری  شد؛  تابانده 

نشأت می گیرد.

کوچید . او از این کوچ خوشحال بود، چون از خانواده  اش 
شنیده بود که در کابل وضعیت آموزشی بهتر از قندهار 
است و شمار دخترانی که به مکتب می روند، بیش تر 
است. با این حال، نخستین تجربه  حمیده در یکی از 
مکاتب در شهر کابل برایش عجیب بود. او به زودی 
نیست.  او  رویایی  مکان  آن  کابل  مکتب  که  برد  پی 
کیفیت  و  کم تجربه  آموزگاران  درسی،  مواد  کمبود 
در  پدرش  با  وقتی  کرد.  مایوس  را  او  درس،  پایین 
مورد ساعات بیکاری که در مکتب می گذراند و این که 
تلفظ  درست  را  واژه ها  نیست  قادر  حتا  آموزگارش 
اوج  پدر  آموزش دهد حکایت کرد،  برای شان  و  کند 
اشتیاق او به آموزش و موجی از ناامیدی را هم زمان در 

چشمانش خواند. 
به زودی مکان آموزشی حمیده عوض شد. او به مکتب 
بین المللی کابل که از وضعیت بهتر آموزشی برخوردار 
بود، رفت و به ادامه  آموزش پرداخت. در آن جا زبان 
انگلیسی آموخت و با رقص باله و ورزش های مختلف 
آشنا شد. زمانی که هنوز سن و سال کمی داشت، عضو 
تیم باسکتبال مکتب شد. در آن مکتب او از امکانات 
بود،  برخوردار  تفریحی  برنامه های  و  آموزشی  خوب 
اما فکر و ذهنش مشغول کودکانی بود که زیر آفتاب 
سوزان و بی هیچ امکانات آموزشی، درس می خوانند. 
فکر  دخترانی  به  کودکانه اش  دنیای  در  او  هم چنان 
آرزو  برای شان فقط یک  به مکتب  رفتن  می کرد که 
به  امنیتی  تهدیدهای  دلیل  به   ۲۰۱۵ سال  در  بود. 
شاگردان و آموزگاران مکتب بین المللی کابل، دروازه 
این مکتب برای همیشه بسته شد. حمیده  سیزده  ساله 
از شنیدن این خبر دنیای خود را سیاه و تاریک دید. او 
این را با تمام وجودش احساس کرد که دیگر نمی تواند 
به صنف هایی که با نقاشی های رنگی شان مزین بود، 
باله  و  کند  بازی  باسکتبال  نمی تواند  دیگر  برگردد؛ 

مجموعه ای از این دست عوامل باعث شده تا آن ها دچار 
می دهد  نشان  امر  همین  باشند.  انزوای خودخواسته 
شرایط  با  خود  دادن  وفق  برای  آنان  از  بسیاری  که 
جدید و کشور میزبان، با چالش های جدی و گاه دشوار 
روبه رو هستند. در این میان نباید از یاد برد که افزون 
بر محدودیت ها و ممنوعیت های سنتی که برای این 
و  روحی  شرایط  می آورند،  وجود  به  زنان  و  دختران 
روانی آنان نیز در هماهنگ سازی شان با جامعه اروپا 
افغانستان،  در  داخلی  است. جنگ های طوالنی  مؤثر 
کشور  این  زنان  جمعی  ناخودآگاه  ضمیر  آن چنان 
با  از آن فقط  را تحت تأثیر قرار داده است که گریز 
هم یاری از سوی خانواده امکان پذیر است. این در حالی 
است که برخی از زنان افغان که به دلیل فرار از جنگ 
به همراه خانواده پناهنده کشور اتریش شده اند، قربانی 
تداوم رفتارهایی از سوی مردان خانواده هستند که در 

کشورشان نیز بر آن ها وارد می شد.

در  زنان  حقوق  کنش گران  خیزش  برای  زمانی 
افغانستان

در بسیاری از موارد، زنان برای برخورداری از خدمات 
آموزشی دولت و ادامه تحصیل، به اجازه همسران خود 
نیاز دارند. در غیر این صورت، مردان اجازه حضور در 
محافل علمی و فرهنگی را به آن ها نخواهند داد. به 
بسیار  موارد حضور  اغلب  در  زنان  این  همین سبب، 
مصاحبه های  سلسله  دارند.  کار  بازار  در  کم رنگی 
نویسنده این یادداشت با زنان مهاجر افغان در اتریش، 
نشان می دهد که آن ها برای برخورداری از تحصیالت 
قادر نیستند بدون مداخالت خانواده های شان تصمیم 
بگیرند. با این که قوانین کشور اتریش چنین مداخالتی 
خانواده  مردان  تصمیم  افغان  زنان  اما  نمی پذیرد،  را 
خود  تحصیل  حق  از  و  می دهند  قرار  اولویت  در  را 

می گذرند.
از  پیش  تا  زنان  این  از  بسیاری  شد،  گفته   چنان که 
اقامت در اروپا دچار آواره گی در شرایط جنگی بوده اند. 
یکی از نتایج این پژوهش نیز به این امر اشاره دارد: 
از  یکی  جنگ،  از  ناشی  اضطراب  و  روانی  تنش های 

سری در سودای آموزش

زن افغان در برابر آیینه ای شکسته  در اروپا



تصمیم رییس جمهور بایدن مبنی 
بر خروج کامل نیروهای امریکایی از 

افغانستان تا 11 سپتامبر 2021 
نیز کدام پیامد جدی را در پی 

نخواهد داشت. دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان بیش از 400 

هزار نیروی امنیتی و دفاعی دارد. 
این نیروها مجهز با سالح های 

پیش رفته زمینی و هوایی اند. 
نیروهای خاص و کوماندو در 

وزارت های دفاع ملی و امور داخله 
و قطعات واکنش سریع در ریاست 
عمومی امنیت ملی که از تعلیمات، 

تجهیزات و قابلیت های محاربوی 
بهتر برخوردار هستند، نیز شامل 
این نیروها می باشند. بعد از سال 
2014، 100 درصد عملیات های 

محاربوی زمینی و بیش از 90 
درصد عملیات های هوایی توسط 

نیروهای افغان برنامه ریزی و اجرا 
می شود. افزون بر این، 34 والیت 

کشور، بیش از 3۷0 ولسوالی 
و شاهراه های خرد و بزرگ همه 

در تصرف دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان است. هم چنان نیروهای 
امنیتی و دفاعی افغان دارای آزادی 

عمل هستند؛ به این معنا که در 
هر بخش  افغانستان که بخواهند، 

می توانند عملیات های محاربوی 
اجرا کنند. این همه نمایان گر آن 
است که دولت جمهوری اسالمی 

افغانستان بعد از 11 سپتامبر 
2021، نیز به طور معمول به حیات 

خود ادامه داده می تواند.

عصمت اهلل احمدی، ماستر 
علوم استراتژی امنیت ملی
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دوره  پایان  و  اوباما  جمهور  رییس  انتخاب  از  بعد 
خروج  آوازه   پسر،  بوش  جورج  جمهوری  ریاست 
در  خصوص  به  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای 
دوره دوم ریاست جمهوری اوباما بر سر زبان ها افتاد. 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  آهسته  آهسته 
امنیتی و دفاعی افغان سپرده می شد. تا این که در 
نیروهای  مالحظه  قابل  تعداد   ۲۰۱4 سال  اوایل 
امریکایی و کشورهای عضو ناتو از افغانستان خارج 
چوکات  در  نیروها  این  از  محدودی  تعداد  و  شدند 

حمایت قاطع در این کشور باقی ماندند.
در آن زمان اکثر صاحب نظران و کارشناسان سیاسی 
اعظم  بخش  خروج  با  که  بودند  معتقد  نظامی  و 
نیروهای ائتالف، چندین ولسوالی و والیت به دست 
طالبان سقوط خواهد کرد، نیروهای امنیتی و دفاعی 
از هم خواهند پاشید و توان دفاع از کشور را نخواهند 
و  پروژه های عمرانی سازمان های غیردولتی  داشت. 
بخشی  افتاد.  تعویق  به  همه  عام  مردم  کسب وکار 

شدیدی را مانند مجاهدین که بعد از خروج شوروی 
اجرا  و  برنامه ریزی  انداختند،  راه  به  جالل آباد  در 
کنند. البته در جنگ میان طالبان و دولت برخالف 
مستقیم  حمایه  از  مجاهدین  که  جالل آباد  جنگ 
طالبان  بار  این  بودند،  برخوردار  پاکستانی  نظامیان 
بدون  امضا کرده اند،  امریکایی ها  با  توافقی که  بنابر 
حمایه جنگ جویان خارجی و بدون مداخله مستقیم 
است  ممکن  جنگید.  خواهند  پاکستانی  نظامیان 
به  طالبان  دست  به  ولسوالی ها  و  شهرها  از  بعضی 
مدت کوتاه سقوط کند و ممکن است فاجعه انسانی 
به دنبال داشته باشد؛ اما در کل، طالبان توانایی دفاع 
از شهرها و ولسوالی ها را به نسبت کمبود امکانات و 

منابع به مدت طوالنی ندارند.
جنگ  که  است  مسلح  جریان  یک  طالبان  گروه 
نامتعارف را پیش می برد. این گروه توانایی و ظرفیت 
باالی  جنگی  گسترده  و  وسیع  عملیات  راه اندازی 
از توافق  شهرهای بزرگ را ندارد. بیش از یک سال 
هوایی  حمایه  قطع  و  طالبان  با  ترمپ  دولت  صلح 
نیروهای امریکایی از نیروهای افغان می گذرد )حمایه 
زمینی سال ها قبل قطع شده بود(؛ اما طالبان هیچ 
دست آوردی در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی با 
وجود رهایی ۵۰۰۰ زندانی شان که به جبهات جنگ 
اصلی  زادگاه  که  والیاتی  در  حتا  ندارند.  برگشتند، 
طالبان به شمار می رود، مثل قندهار، هلمند، ارزگان، 
زابل، کندز و... این گروه دست آورد چشم گیری ندارد.

دارند.  جنگ جو  طالبان ۶۰۰۰۰  که  می شود  گفته 
نفر   ۶۰۰۰۰ طالبان  اعضای  تمامی  است  ممکن 
به خاطری که  نیروی جنگی آن ها.  نه  باشند؛ ولی 
حتا  و  درجه سوم  والیات  از  بعضی  در  طالبان  اگر 
درجه دوم یک هزار فرد مسلح جنگی می داشتند، 
با روحیه ای که آن ها می جنگند، آن والیات سقوط 
می کرد و تحت تسلط طالبان می بود. این در حالی 
است که آنان از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۱۰ الی 
۱۵ ولسوالی را در اختیار ندارند. طالبان برای حمله 
باالی پاسگاه های نیروهای امنیتی و دفاعی در نقاط 
مختلف کشور، از سایر والیات افرادشان را جمع آوری 
می کنند. این به معنای آن است که طالبان بیش از 
حالی  در  ندارند.  اختیار  در  نظامی  نیروی   4۰۰۰۰
که دولت جمهوری اسالمی افغانستان بدون قطعات 
متعارف خود در اردو و پولیس، حدود 4۰۰۰۰ نیروی 

خاص و کوماندو دارد.
تلفات بلند نیروهای امنیتی و دفاعی که در این روزها 
گزارش داده می شود، اکثراً به دلیل غفلت فرماندهان 
به  تا حمالت منسجم و شدید طالبان.  آن ها است 
طور مثال، افراز پاسگاه های کوچک و بدون حمایه 
نزدیک، افراز پاسگاه ها به خاطر اهداف غیرضروری 
باعث شده است که  افراز کمین های غیرمسلکی  و 
عدم  هم چنان،  باشد.  بلند  امنیتی  نیروهای  تلفات 
اجرای دقیق گزمه  پاسگاه ها، عدم  موقع  به  حمایه 
و کمین مطابق به تعلیم نامه ها، از دالیل دیگر تلفات 
نیروهای ارتش است. برعالوه، عدم حمایه به موقع 

ناکامی  منتظر  از کشور  و خارج  داخل  در  مردم  از 
بود  این در حالی  بودند.  دولت و پیش روی طالبان 
که بعد از خروج بخش اعظم نیروهای امریکایی، به 
جز والیت کندز آن هم برای چند روز محدود، دیگر 
و  امنیتی  نیروهای  حتا  نکرد.  سقوط  والیتی  هیچ 
دفاعی با قربان کردن جان های شیرین شان توانستند 
چندین ولسوالی ای که در غزنی، بغالن و چند والیت 
دیگر تحت تسلط طالبان بود را دوباره پس بگیرند. 
هم چنان، کسب وکار مردم نیز روال عادی را به خود 

گرفت.
تصمیم رییس جمهور بایدن مبنی بر خروج کامل 
نیروهای امریکایی از افغانستان تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ 
نیز کدام پیامد جدی را در پی نخواهد داشت. دولت 
هزار   4۰۰ از  بیش  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
با  مجهز  نیروها  این  دارد.  دفاعی  و  امنیتی  نیروی 
نیروهای  هوایی اند.  و  زمینی  پیش رفته  سالح های 
امور  و  ملی  دفاع  وزارت های  در  کوماندو  و  خاص 
عمومی  ریاست  در  سریع  واکنش  قطعات  و  داخله 
امنیت ملی که از تعلیمات، تجهیزات و قابلیت های 
این  شامل  نیز  هستند،  برخوردار  بهتر  محاربوی 
درصد   ۱۰۰  ،۲۰۱4 سال  از  بعد  می باشند.  نیروها 
عملیات های محاربوی زمینی و بیش از ۹۰ درصد 
عملیات های هوایی توسط نیروهای افغان برنامه ریزی 
و اجرا می شود. افزون بر این، 34 والیت کشور، بیش 
همه  بزرگ  و  خرد  شاهراه های  و  ولسوالی  از 3۷۰ 
در تصرف دولت جمهوری اسالمی افغانستان است. 
هم چنان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان دارای آزادی 
عمل هستند؛ به این معنا که در هر بخش  افغانستان 
اجرا  محاربوی  عملیات های  می توانند  بخواهند،  که 
کنند. این همه نمایان گر آن است که دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱، نیز به 

طور معمول به حیات خود ادامه داده می تواند.
در بُعد سیاسی نیز دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
بین المللی  و  ملی  سطح  در  کامل  مشروعیت  از 
برخوردار است؛ حکومت منتخب دارد و حقوق بشر، 
آن  اساسی  ارزش های  از  زنان  آزادی  و  بیان  آزادی 
استراتژیک  معاهدات  کشور،  این  هم چنان  است. 
امنیتی با بسیاری از کشورها و سازمان های جهان، به 
شمول امریکا و ناتو امضا کرده است. امریکا هم چنان 
متعهد است تا سال ۲۰۲4 نیروهای امنیتی و دفاعی 
افغان را حمایه مالی و اکمال نظامی کند. بنابراین، 
انزوای بین المللی  از نگاه سیاسی نیز در  افغانستان 
با  امریکا  این معنا که شرایط خروج  به  ندارد؛  قرار 
متفاوت  کاماًل  کشور  این  از  شوروی  خروج  شرایط 

است.
البته که خروج نیروهای ایاالت متحده از افغانستان 
نه جنگ را برای همیشه خاتمه خواهد داد و نه صلح 
را تضمین خواهد کرد. اگر مذاکرات صلح میان دولت 
قطر  امریکا،  ملل،  سازمان  نظر  تحت  که  طالبان  و 
و ترکیه در استانبول دایر می شود، به نتیجه نرسد، 
جنگ های  طالبان  آینده،  ماه های  در  است  ممکن 

نهادهای  در  ضعف  اثر  در  جزوتام ها  استخباراتی 
شکل  به  بیگانه  افراد  نفوذ  استخباراتی،  و  کشفی 
موارد  بعضی  در  یا  و  گارنیزیون ها  داخل  مهمان 
نیروها  این  پرسونل  توسط  که  غیراخالقی  کارهای 
دولت  می شود.  تلفات شان  باعث  می یابد،  انجام 
جمهوری اسالمی افغانستان با تدوین یک استراتیژی 
دفاع مستقالنه و با گرفتن درس از خروج شوروی از 
افغانستان و با رفع مشکالت فوق می تواند از کشور به 

وجه حسن با تلفات کم تر دفاع کند.
از  بعضی  است.  روانی  جنگ  جنگ ،  مخرب ترین 
با  خارجی  و  داخلی  سیاسی  و  نظامی  کارشناسان 
استراتژی ها  در  که  احتمالی ای  تهدیدات  به  توجه 
وجود دارد - از جمله در استراتژی خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان - و یا اغراض شخصی ای که 
بر علیه مردم افغانستان دارند، می گویند که ممکن 
حقوق  کنند،  سقوط  بزرگ  شهرهای  بعضی  است 
بشر، آزادی بیان، حقوق زنان و سایر دست آوردهای 
و  دهد  رخ  انسانی  فاجعه  شود،  نابود  ساله  بیست 
میلیون ها انسان مهاجر شوند. اما واقعیت این است 
که اگر طالبان توان مقابله با نیروهای امنیتی افغان 
را می داشتند، از زندان های خود و یا از افراد کلیدی 
خود که همه روزه در اثر عملیات های نیروهای خاص 
و یک  محافظت  اسیر می گردند،  و  تصرف می شود 
ولسوالی و یک شهر را تصرف می کردند، یا حداقل 
جلو سفرهای مقامات عالی رتبه دولتی را به والیات 
می گرفتند و یا سفرهای مقامات عالی رتبه خود را به 

والیات کشور اعالم می کردند.
هفتاد  سال های  افغانستان  امروز،  افغانستان 
خورشیدی نیست. به گفته جواد ظریف، وزیر خارجه 
افغانستان  باشند،  نکرده  تغییر  طالبان  »اگر  ایران، 
کابل  در  طالبان  که  زمانی  در  است.«  کرده  تغییر 
به پیروزی رسیدند، این شهر به یک ویرانه تبدیل 
شده بود و نفوس آن نظر به امروز، بسیار محدود بود. 
در شهر کابل و والیات بیش از ده ها حکومت وجود 
داشتند. نیروی منظم امنیتی و رهبری واحد وجود 
نداشت. مردم در سراسر کشور از وجود »پاتک ها«، 
ظلم افراد مسلح و جنگ های داخلی رنج می بردند. از 
طرف دیگر، طالبان از حمایت مستقیم نیروی نظامی 
و  عرب، چچینی ها  القاعده، جنگ جویان  پاکستان، 
حمایت  بودند.  برخوردار  کشورها  سایر  بنیادگرایان 
و  عربستان  انگلیس،  امریکا،  کشورهای  مالی 

کشورهای عرب خلیج فارس را داشتند.
میلیون ها  بزرگ  شهرهای  سایر  و  کابل  در  اکنون 
این  ساکنان  اکثریت  می کنند.  زنده گی  شهروند 
کمپیوتر،  اینترنت،  برق،  به  ولسوالی ها  و  شهرها 
موبایل های هوشمند و شبکه های اجتماعی دسترسی 
کنند.  مقاومت  طالبان  برابر  در  می توانند  که  دارند 
یک  دارای  امروز  افغانستان  این که  همه  از  مهم تر 
نیروی منظم امنیتی تحت رهبری واحد است. این 
بین المللی، به خصوص  از پشتی بانی ملی و  نیروها 
از حمایت امریکا و ناتو برخوردار هستند. برعکس، 
را  کشور  مردم  از  عده ای  حمایت  آن  دیگر  طالبان 
که در ابتدا داشتند، ندارند. حتا کشور حامی نزدیک 
طالبان )پاکستان( به دنبال »ایجاد موازنه قدرت بین 

دولت و طالبان در آینده سیاسی افغانستان است.«
رهبران طالبان باید بدانند که زمان تغییر کرده است. 
اکنون  بودند،  رسیده  قدرت  به  آن ها  که  شرایطی 
زمان  آن  در  که  مردمی ای  حمایت  ندارد.  وجود 
داشتند، اکنون ندارند. افغانستان هم از نگاه سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و مهم تر از همه از نگاه فرهنگی 
تغییر کرده است. در بیست سال اخیر، میلیون ها پسر 
تا  زن  و  مرد  هزاران  فارغ شده ،  مکاتب  از  دختر  و 
سطح ماستری و دکترا درس خوانده  و ده ها هزار پسر 
و دختر به سویه لیسانس تربیه شده اند. اگر طالبان 
از بین  از راه سیاسی در ترقی کشور و  می خواهند 
بردن فساد نقش داشته باشند، از فرصت به دست 
آمده در دوحه و استانبول استفاده اعظمی کنند. در 
غیر آن صورت، تاریخ، شکست نظامیان افغانستان را 
در وجود یک دولت مشروع و واحد در خود ندیده 

است.

اگر سیاسیون نبازند، نظامیان نمی بازند
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وزارت بهداشت استرالیا روز شنبه، یکم می، اعالم کرد که 
با توجه به بحران کرونا در هند حتا شهروندان این کشور 

نیز حق بازگشت از هند به داخل کشور را ندارند.
انتقاد شدید سازمان دیده بان  این تصمیم دولت استرالیا 

حقوق بشر را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گِرگ هانت، وزیر بهداشت 
استرالیا، در بیانیه ای که روز شنبه، یکم می نشر شد، گفت 
که این تصمیم سخت با توجه به اهمیت حیاتی سیستم 
سالمت عمومی استرالیا و حفظ قرنطین که موجب کاهش 
قابل قبول موارد ابتال به کرونا در این کشور شده، گرفته 

شده است.
وارد  روز دوشنبه، هر مسافری که  از  بیانیه  این  بر اساس 
استرالیا شود، حتا شهروندان استرالیا، در حالی که ۱4 روز 
گذشته را در هند بوده، با جریمه ۶۰ هزار دالری و حبس 

پنج ساله روبه رو خواهد شد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که استرالیا اخیراً ورود 
دلیل  همین  به  و  کرد  اعالم  ممنوع  را  هند  از  مسافران 
عده ای از مسافران از پروازهای غیرمستقیم برای ورود به 

استرالیا استفاده کردند.
ایلِین پِیرسون از دیده بان حقوق بشر استرالیا در واکنش 
به بیانیه این کشور ضمن »خشن« خواندن آن گفته است: 
دنبال  به  باید  مجازات،  و  زندان  حکم  جای  به  »دولت 
هند  از  که  باشد  استرالیایی هایی  قرنطین  برای  راه هایی 

بازمی گردند«.
طی ماه گذشته پس از شناسایی گونه جهش یافته جدید 
بر اساس  کرده،  ظهور  هند  کشور  در  که  کرونا  ویروس 
آخرین گزارش ها آمار ابتالی روزانه به این بیماری در هند 
به طور میانگین به 3۵۰ هزار نفر و مرگ 3۵۰۰ نفر رسیده 

است که آمار بی سابقه ای در جهان به  شمار می رود.
از  هند  در  جهش یافته  ویروس  متخصصان،  گفته  بر  بنا 
میزان سرایت پذیری و کشنده گی بیش تری در مقایسه با 

گونه های قبلی برخوردار است.

اروپا،  اتحادیه  تحریم های  به  متقابل  واکنشی  در  روسیه 
هشت مقام بلندپایه این اتحادیه از جمله رییس پارلمان 

آن را تحریم کرد. 
از فرمان پوتین برای تهیه  این تحریم ها یک هفته پس 

فهرست »کشورهای غیردوست« اعمال شده است.
در  اپریل،  سی ام  جمعه،  روز  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
توسط  کشور  این  عالی رتبه  مقام های  تحریم  به  واکنش 
بلندپایه  اعالم کرد که هشت سیاست مدار  اروپا  اتحادیه 

اتحادیه اروپا را تحریم می کند.
ماریا  دیوید  جمله  از  روسیه  خارجه  وزارت  فهرست  در 
ساسولی، رییس پارلمان اروپا، ورا جورووا، معاون رییس 
کمیسیون اتحادیه اروپا و یورگ راوپاچ، رییس دادستانی 
برلین، نیز قرار گرفته اند. ورود این افراد به روسیه، ممنوع 

اعالم شده است.
مقام های روسیه گفته اند که این  تصمیم آن ها به دنبال 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه مقام های روسی اتحاذ شده 

است. 
زندانی شدن  دلیل  به   مارچ  ماه  اواخر  در  اروپا  اتحادیه 
آلکسی ناوالنی، منتقد سرسخت والدیمیر پوتین، رییس  
جمهور روسیه، برخی مقام های دولتی این کشور را تحریم 

کرده بود.
وزارت خارجه روسیه در همان زمان تحریم های اتحادیه 
اروپا را »غیرقانونی« خواند و اعالم کرد که به آن واکنش 

نشان خواهد داد.
یک هفته پیش از این نیز پوتین دستور تهیه فهرستی از 
کشورهایی را داد که توسط او »غیردوست« خوانده شده 

بود.
از این کشورها زمانی  دستور پوتین برای تهیه فهرستی 
داده شد که بحران و تنش در مناسبات دیپلماتیک روسیه 
اخراج  به  و حتا  یافته  ابعاد گسترده تری  اروپا  اتحادیه  با 

دیپلمات ها انجامیده بود.

منع برگشت شهروندان استرالیایی از هند؛ 
۶0 هزار دالر جریمه و پنج 

سال حبس
۱۸  بیمار مبتال به کرونا در پی آتش سوزی 

در غرب هند جان باختند

روسیه هشت مقام ارشد 
اتحادیه اروپا را تحریم کرد

روز  آتش سوزی در شفاخانه ای در غرب هند 
شنبه، یکم می، منجر به مرگ ۱8 بیمار مبتال 

به ویروس کرونا شد.
ایالت  در  بهاروچ  شهر  پولیس  اعالم  بر  بنا 
هم کف  طبقه  در  آتش سوزی  این  گجرات، 
شفاخانه روی داد و ظرف یک ساعت مهار شد.

براساس گزارش یورونیوز فارسی، آتش نشانان 
بیمار   3۱ شدند  موفق  شفاخانه  کارکنان  و 
بستری را از حریق نجات دهند. وضعیت این 
بیماران پس از حریق »با ثبات« گزارش شده 

است.
تحقیق درباره علت وقوع این آتش سوزی که 
ساعت یک بامداد به وقت محلی روی داد، آغاز 

شده است.
 پیش از این نیز آتش سوزی در بخش بیماران 
در  »کووید-۱۹«  همه گیر  بیماری  به  مبتال 
شفاخانه ای در حومه بمبئی در روز بیست وسوم 

اپریل، جان ۱3 نفر را گرفته بود.
حریق در شفاخانه شهر بهاروچ در حالی روی 
داد که هند روز شنبه با شناسایی بیش از 4۰۰ 
هزار مورد جدید ابتال به ویروس کرونا رکورد 
جدیدی را در میان کشورهای جهان ثبت کرد.

شمار روزانه جان باخته گان بر اثر ابتال به بیماری 

روزنامه گاردین به نقل از فعاالن حقوق بشر خبر 
داده است که زندانیان سیاسی زن در ایران با آزار 
و اذیت، محکومیت های طویل المدت و انتقال به 
زندان هایی با شرایط »خطرناک و نگران کننده« 
صدها کیلومتر دورتر از خانواده های شان روبه رو 

هستند.
در این گزارش آمده است که شماری از زندانیان 

همه گیر »کووید-۱۹« در هند نیز روز شنبه 
3۵۲3 نفر اعالم شده است.

 به این ترتیب تاکنون بیش از ۲۱۱ هزار نفر 
در این کشور یک میلیارد و 3۰۰ میلیون نفری 
از  »کووید-۱۹«  به  ابتال  بر اثر  را  خود  جان 

دست داده اند.
را  ویروس کرونا  اخیر شیوع  دولت هند موج 

»بحران قرن« در این کشور خوانده است.
در  هند،  نخست وزیر  مودی،  نارندرا  کابینه 
افزایش  راهکارهای  خود  جمعه  روز  جلسه 
ظرفیت پذیرش شفاخانه ها و مقابله با کمبود 
کپسول های آکسیجن و دیگر تجهیزات درمانی 

را بررسی کرد.
همه  که  کرده  اعالم  هم چنین  هند  دولت 
افراد باالی ۱8 سال در این کشور از این پس 
بیماری  برابر  در  واکسیناسیون  شرایط  واجد 

»کووید-۱۹« هستند.
این در حالی است که مسووالن برخی ایالت ها 
سخن  کرونا  واکسین  دوزهای  کمبود  از 
می گویند. از ماه جنوری تاکنون به ۱۰ درصد 
از جمعیت هند یک دوز از واکسن کرونا تزریق 
شده است؛  اما تنها ۱.۵ درصد هر دو دوز را 

دریافت کرده اند.

حتا  و  جنسی  آزار  هدف  ایران  در  سیاسی  زن 
از  مواردی  در  و  گرفته  قرار  عنف  به  تجاوز 
دسترسی آن ها به دارو و درمان جلوگیری شده 

است.
گاردین اضافه کرده است که در شش ماه گذشته، 
اتهامات  به  از  زندانیان زن که  تعداد بیش تری 
بدون  هستند،  زندانی  بشری  حقوق  و  سیاسی 

اعالم قبلی از زندان اوین در تهران به زندان هایی 
در خارج از پایتخت ایران منتقل شدند.

در این گزارش هم چنان آمده است که زندانیان 
موازین  و  ایران  قوانین  برخالف  زن  سیاسی 
عادی  جرایم  محکومان  بندهای  به  بین المللی، 

مانند قاتالن منتقل شدند.
در این گزارش به وضعیت نسرین ستوده، وکیل 
دادگستری و مدافع حقوق زنان اشاره شده که از 
زندان اوین به زندان شهر ری منتقل شده است.

ماه  در  افشاری  ُکرد  صبا  انتقال  به  هم چنان 
دسامبر سال گذشته از اوین به زندان شهر ری 

اشاره کرده است.
زینب  وضعیت  به  نیز  گزارش  این  ادامه  در 
شده  اشاره  هم  ُکرد،  سیاسی  زندانی  جاللیان، 
است که سال گذشته به چهار زندان مختلف از 

جمله یزد، اوین و کرمان شاه منتقل شد.
گفتنی است که براساس این گزارش، دادگاه عالی 
پیش از این دو پرونده مربوط به محدودیت های 
اعمال شده طی همه گیری کرونا را رد کرده بود.

زندانیان سیاسی زن در ایران هدف آزار و شکنجه های روانی قرار گرفته اند


