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آتش سوزی در مرز 
افغانستان و ایران؛  

ده ها تراکتور و موتر 
سوخته اند

والیت  در  محلی  منابع  نیمروز:  ۸صبح، 
مشترک  مرز  در  آتش سوزی  وقوع  از  نیمروز 

افغانستان و ایران خبر می دهند.
منابع روز یک شنبه، ۱۳ قوس، در صحبت با 
روزنامه ۸صبح می گویند که این آتش سوزی 
در  امروز  ظهر  از  پس   ۳:۰۰ ساعت  حوالی 
منطقه ماککی، در مرز مشترک افغانستان و 

ایران رخ داده است.
گفته می شود در پی این رویداد بیش از ۲۰ 
تراکتور و چندین موتر از باشنده گان دو سوی 
مرز سوخته و خسارات هنگفت مالی به آنان 

وارد شده است.
این  در اثر  تن  چندین  که  می افزایند  منابع 

آتش سوز زخمی شده اند.
علت این آتش سوزی اشتعال تیل یک تراکتور 

گفته شده است.
احتیاطی  تدابیر  رعایت  عدم  دلیل  به  بیشتر 
همواره  آتش سوزی،  مهار  امکانات  کمبود  و 
چنین رویدادهایی خسارات هنگفتی را به بار 

می آورد.

اقتصادی  معاونت  کابل:  ۸صبح، 
تاکنون  که  می گوید  طالبان  ریاست الوزرای 
بیش از ۱۹ هزار گدا را از نقاط مختلف شهر 
آنان  نیم  کابل جمع آوری کرده اند که حدود 

زن هستند.
روز  طالبان  ریاست الوزرای  اقتصادی  معاونت 
نگاشته  توییتی  نشر  با  قوس،  یک شنبه، ۱۳ 
است که کمیته جمع آوری گداها تا امروز به 
تعداد ۱۹ هزار و ۷۲ گدا را از مناطق مختلف 

شهر کابل جمع آوری کرده است.
در توییت آمده است که از میان این گداهای 
جمع آوری شده به تعداد ۱۰ هزار و ۹۶۱ تن 
زن هستند که پس از ارزیابی تعداد چهار هزار 
شش  تعداد  به  و  مستحق  آن ها  تن   ۴۶۴ و 
حرفه ای  گداهای  دیگرشان  تن  و ۴۹۷  هزار 

شناسایی شده اند.
گداهای  میان  از  که  افزوده اند  طالبان 
جمع آوری شده به تعداد یک هزار و ۷۳۷ تن 

سرپرست  ندیم،  ندا محمد  هرات:  ۸صبح، 
به  سفر  در  طالبان،  عالی  تحصیالت  وزارت 
به  بیشتر  امتیازدهی  خواستار  هرات،  والیت 
طالبانی شده  است که نقش بیشتری در جنگ 

داشته اند.
او روز یک شنبه، ۱۳ قوس، در سخنرانی اش 
در جمع استادان دانشگاه هرات دستور داده 
تا به طالبان به اندازه سال های جنگ و تعداد 
ماین گذاری هایی که انجام داده اند، امتیاز داده 

شود.
ندیم تاکید کرده است که کسی حق ندارد از 
عالمان دین امتحان بگیرد، اما از جوانان اصولی 

تن  تعداد ۶۳۴  ارزیابی  از  که پس  بوده  آن ها مستحق و به تعداد یک هزار و ۱۰۳ تن مرد 
دیگرشان حرفه ای شناسایی شده اند.

طالبان  ریاست الوزرای  اقتصادی  معاونت 
گداهای  میان  در  که  است  کرده  خاطرنشان 
 ۳۷۴ و  هزار  شش  تعداد  به  جمع آوری  شده 
تن کودک اند که به تعداد دو هزار و ۶۰۹ تن 
آن ها مستحق و به تعداد سه هزار و ۷۰۳ تن 

دیگرشان حرفه ای هستند.
طالبان  پیش  که چندی  است  حالی  در  این 
از سطح شهر  اعالم کرده بودند که گداها را 

کابل جمع آوری و بایومتریک می کنند.
از  بعد  کسی  اگر  بود  داده  هشدار  گروه  این 
بایومتریک شدن دوباره گدایی کند، بازداشت 

خواهد شد.
در  طالبان  روی کارآمدن  با  که  است  گفتنی 
و  یافته  افزایش  فقر  و  بیکاری  گراف  کشور، 
شمار گداها در افغانستان به ویژه در شهر کابل 

افزایش پیدا کرده است.

امتحان گرفته شود و همچنان به طالبانی که 
به گفته او زحمات زیادی کشیده اند، امتیاز در 

نظر گرفته شود.
دین  عالمان  به  خطاب  سخنانش  در  ندیم 
افزوده است که امتحان آنان با تساهل گرفته و 

اسناد آنان با احترام بررسی می شود.
برای  که  است  گفته  سخنرانی اش  در  او 
و  دموکرات ها  تحریر،  اصالح، حزب  جمعیت 
داده  دانشگاه ها جای  در  خارجی ها »مطلق« 
نشود و اگر چنین افرادی پیدا شوند، جزا داده 

می شوند.
از  اخیراً  که  تصویری  نوار  یک  در  همچنان 

طالبان  عالی  تحصیالت  وزارت  سرپرست 
فرستادن  که  می گوید  او  است،  شده  منتشر 
دختران به مکتب فرهنگ خارجی ها و عیاشی 

است.

»ناکامورا هرگز نمی میرد«

مساله  مقاومت دوم چیست؟
طالبان: حدود نیم گداهای جمع آوری شده زن هستند

وزیر تحصیالت طالبان:  
طالبی که ماین گذاری زیاد کرده مستحق امتیازات بیشتر است

عامالن شکست دموکراسی و 
تقالی حکومت همه شمول
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۵

منابع محلی در جوزجان از قتل یک آموزگار مکتب زیر شکنجه نیروهای 
استخبارات طالبان خبر می دهند. به گفته آنان، این آموزگار حدود شش ماه 
پیش از سوی افراد طالبان بازداشت شد و اکنون خبر مرگ او به خانواده اش 
رسیده است. طالبان به محاسن سفیدان محل گفته اند که این آموزگار پس از 
جان باختن در گوشه ای از شهر کابل دفن شده است و خانواده اش حق ندارد 

قبر او را باز کند.

طالبان اجازه نبش قبر ندادند

۵۰۰ تن بسته کمکی دریافت کردند 3

ماجرای قتل یک آموزگار در جوزجان؛

کارزار گردآوری لباس برای کودکان خیابانی؛

سومین سالیاد ترور کاکا مراد؛

در دو ماه 96 تن 
کشته شده  اند

حمالت داعشیان بر قلمرو طالبان؛

در روش تحقیق گاهی میان »سوال« و »مساله« فرق 
می گذارند. سوال از این نظر عام است و به هر پرسشی خواه 

قباًل پاسخی به آن داده شده است یا نه، سوال اطالق می شود. 
مساله اما گونه  ای از سوال است که تا کنون پاسخ نیافته است.



 

اما  نمی خواهند،  طالبانی  نظام  افغانستان  مردم  اکثر 
نمی دانند که دقیقاً چگونه نظامی می خواهند. ا ین که 
مردم نظام طالبانی نمی خواهند، حتا برای خود طالبان 
انتخابات می هراسند  از  از همان رو  و  است  مسلّم  نیز 
و به نظامی مبتنی بر اراده مردم تن نمی دهند. آنان 
نظرات شان  با  جامعه  اکثر  که  می بودند  مطمین  اگر 
و  مدرن  شیوه ای  که  را  انتخابات  قطعاً  است،  موافق 
معتبر در دنیای امروز است می پذیرفتند؛ در حالی که 
اکنون داستان طالبان با انتخابات مانند داستان »ِجن 
و بسم اهلل« شده و با نام آن نیز حساسیت دارند. فقدان 
درک روشن از نوعیت نظام های سیاسی و سردرگمی 
این زمینه، مخصوص عامه مردم نیست،  گسترده در 
درگیر  گروه های  و  سیاسی  فعاالن  از  بسیاری  بلکه 
نظامی  چگونه  دقیقاً  که  نمی دانند  نیز  وضعیت  با 

می خواهند.
یک دهه قبل، در بهار عربی، که شماری از رژیم های 
منطقه در پی آن فروپاشید و امکان ورود گروه هایی با 
گرایش اسالمی، لیبرال، چپ و محافظه کار به عرصه 
سیاست مساعد شد، یکی از پرسش های جدی این بود 
دینی«  »دولت  سیاسی  اسالم گرای  گروه های  آیا  که 
می خواهند؟ اکثر صاحب نظران این گروه ها در پاسخ به 
آن تأکید می کردند که آنان دولت دینی نمی خواهند، 
بلکه دولتی مدنی با مرجعیت اسالمی می خواهند! چرا 
آنان از قبول این که خواهان دولت دینی هستند ابا می 
ورزیدند؟ علتش این بود که دولت دینی در علوم سیاسی 
تعریف مشخصی دارد. دولت دینی یعنی نظامی که در 
علوم سیاسی به آن تئوکراسی می گویند و تعریف آن 
این است: »نظامی از دولتداری که در آن رجال دین/ 
نام خدا بر مردم فرمان روایی کنند.« چنین  مالها به 
نظامی در تاریخ بشر بارها تکرار شده و همواره مصیبت 
و فاجعه آفریده است و به این جهت یکی از بدنام ترین 
نظام های سیاسی است که هیچ کس جرأت نمی کند 
یا به آن دعوت کند. چهره های  از آن دفاع و  آشکارا 
نظریه پردازان  از  که  قرضاوی  یوسف  مانند  مشهوری 
مانند  سازمان هایی  با  همراه  بودند،  سیاسی  اسالم 
اخوان المسلمین، با آگاهی از این تعریف و آن تاریخ چه 
تأکید می کردند که آنان خواهان دولت دینی نیستند، 
بلکه خواهان دولت مدنی با مرجعیت اسالمی هستند. 
البته بسیاری از صاحب نظران علوم سیاسی می پرسیدند 
که مراد از مرجعیت اسالمی برای دولت مدنی چیست 
و آیا چیزی از قبیل نظارت استصوابی شورای نگهبان 
تشکیل  نظامی  فرض چنین  به  اگر  است؟   ایران  در 
شود در کدام دسته از نظام های سیاسی شناخته شده 

قرار می گیرد؟
به  دست کم  سیاسی،  کنش گران  اغلب  افغانستان  در 
لحاظ تیوریک در نابالغی مطلق قرار دارند و در زمینه 
شترمرغی اند؛  تناقض های  گرفتار  سیاسی  نظام  نوع 
طالبانی/  افغانستان  بر  حاکم  نظام  که  می خواهند  نه 
تئوکراتیک باشد و نه می خواهند نظامی رسما لیبرال/

با نظامی سکوالر و  نه  باشد. همچنان که  دموکراتیک 
نه  و  می آیند  کنار  اعتقادات  همه  به  نسبت  بی طرف 
رضایت  اعتقادی  و  دینی  امور  در  دولت  دخالت  به 
می دهند. این تناقض و آشفته گی نظری به سردرگمی 
باید  که  نیست  معلوم  و  انجامیده  عملی  آشفته گی  و 
مردم بر سر چه چیزی برزمند و بابت برپایی چه نظامی 
مفاهیم  از  که  هنگامی  تا  بدهند.  کشتن  به  را  خود 
اساسی درباره نظام سیاسی ابهام زدایی نشود، ما دچار 
خودفریبی خواهیم بود و این به دیگرفریبی در عرصه 
عمومی خواهد انجامید. موفقیت فعالیت های سیاسی 
از هر چیزی بسته گی  نتیجه بخشیدن آن ها بیش  و 
دارد به رهایی از تناقض ها و زدودن  ابهام ها و برخورد 
صادقانه با خود و با دیگران؛ تا هم مردم تکلیف خود 
را بدانند و هم دنیا با ما به نتیجه ای برسد و هم مسیر 

مبارزات آینده روشن باشد.

نظام سیاسی آینده 
و ابهام زدایی از مفاهیم
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۸صبح، کابل: پس از گذشت سه سال از ترور تتسو 
ننگرهار  در  جاپانی  امدادرسان  شهروند  ناکامورا، 
شماری از شهروندان کارزاری را به پاس خدمات او 

در شبکه های اجتماعی راه  انداخته اند .
دیروز، یک شنبه، ۱۳ قوس، برابر بود با سومین سالیاد 

ترور ناکامورا مشهور به کاکا مراد.

۸صبح، کابل: گروه داعش اعالم  کرده که حمله 
بر سفارت پاکستان در کابل، کار این گروه بوده 

است.
نشر  با  قوس،   ۱۳ یک شنبه،  روز  داعش  گروه 
خبرنامه ای گفته که »به سفیر مرتد پاکستان و 

نگهبانانش« حمله کرده است.
داعش ادعا کرده که این حمله توسط دو عضو 
نظامانی،  عبیدالرحمان  و  انجام شده  گروه  این 
سفیر پاکستان در کابل، هدف حمله بوده است.

یک  حداقل  حمله  این  در  که  افزوده  داعش 
نگهبان سفارت زخمی شده است.

گفتنی است که عصر روز جمعه، ۱۱ قوس، سفیر 
پاکستان در کابل که در محوطه سفارت در حال 

قدم زدن بود، آماج تیراندازی قرار گرفت.
عبیدالرحمان نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، 
محافظ  یک  اما  ندید؛  آسیب  حمله  این  در 

سفارت به نام اسرار محمد زخمی شد.
پاکستان  که  شد  گفته  حمله  این  از  پس 
می خواهد دیپلماتان خود را از افغانستان به گونه 
امور  وزارت  به تازه گی  اما  کند؛  خارج  موقت 
برنامه ای برای  خارجه پاکستان گفته است که 

انتقال دیپلماتان خود از افغانستان ندارد.
این دومین مکان دیپلماتیک در افغانستان زیر 
گذشته  ماه  سه  طی  که  است  طالبان  کنترل 
مورد حمله مسلحانه قرار می گیرد. پیش از این 
سفارت روسیه در کابل مورد حمله قرار گرفته 

بود.

۸صبح، کابل: مقام های پاکستان می گویند که 
سه پولیس این کشور توسط طالبان پاکستانی 

در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شده اند.
به  پاکستان،  پولیس  مقام   کنداپور،  محمد علی 
خبرگزاری رویترز گفته است که این منسوبان 
افراد  حمله  پی  در  قوس،   ۱۲ دیشب،  پولیس 
منطقه  در  خیرپختونخواه  ایالت  در  مسلح 

»نوشهر« کشته شدند.
به گفته کنداپور، این نیروهای پاکستانی زمانی 
هدف حمله قرار گرفتند که مصروف گشت زنی 

در نزدیکی مرز با افغانستان بودند.
امروز  که  داده اند  گزارش  پاکستانی  رسانه های 
تحریک طالبان پاکستانی مسوولیت این رویداد 

را برعهده گرفته است.
آتش بس  پیش  هفته  یک  پاکستانی  طالبان 
میانجی گری  با  جون  ماه  در  که  را  نا محدودی 
طالبان افغانستان با حکومت پاکستان عقد کرده 

بودند، لغو کردند.
جنگ جویانش  به  اعالمیه ای،  نشر  با  گروه  این 
دستور داده است تا در سراسر پاکستان حمالت 

خود را راه اندازی کنند.

شهروندان  از  شماری  او،  مرگ  سال  سومین  در 
را  نمی میرد«  هرگز  »ناکامورا  هشتگ  افغانستان 

راه  اندازی کرده اند.
یکی از کاربران توییتر نوشته است: »در دنیایی که 
همه به دنبال قدرت، موقعیت و  پول  هستند، ناکامورا 

برای مردم، سرزمین و آب تالش کرد.«
و  خانواده  که  است  نوشته  کاربران  از  دیگر  یکی 
در  او  صحرای خشک  اما  بود،  ناکامورا جاپان  وطن 

افغانستان را سرسبز کرد.
در سیزدهم ماه قوس سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی 
برای  همکارش  پنج  با  ناکامورا  تیتسو  که  هنگامی 
به  پی ام اس  نهاد خیریه  کاری  پروژه  از یک  نظارت 
در شهر جالل آباد  می رفت،  ننگرهار  شیوه  ولسوالی 
آماج حمله چهار مهاجم مسلح قرار گرفت و کشته 

شد.
مسوولیت این رویداد را هیچ گروهی بر عهده نگرفت 

و طالبان نیز گفتند که در این حمله دست ندارند.
این در حالی است که گروه طالبان در حمل سال 
جاری پارک ناکامورا در محوطه مؤسسه تحصیالت 
اولین  خان«،  روزی  »شهید  به نام  را  زابل  عالی 

جنگ جوی  این  گروه در زابل تغییر داد.

سومین سالیاد ترور کاکا مراد؛    
»ناکامورا هرگز نمی میرد«

ادامه محاکمه های صحرایی؛ 
طالبان هفت تن به شمول یک زن را در غور شالق زدند

۹۲۵ کودک افغان در شش ماه پسین از ایران اخراج شده اند

طالبان در غور کمک های مؤسسات به ویژه پول نقد 
را از مردم پس می گیرند

داعش مسوولیت حمله بر 
سفارت پاکستان در کابل را 

بر عهده گرفت

سه پولیس پاکستان در 
نزدیکی مرز با افغانستان 

کشته شدند
تأیید  نیمروز  والیت  در  منابع  نیمروز:  ۸صبح، 
می کنند که در شش ماه پسین نزدیک به ۱۰۰۰ 

کودک مهاجر افغان از ایران اخراج شده اند.
منابع در والیت نیمروز روز یک شنبه، ۱۳ قوس، به 
اخراج  روزنامه ۸صبح می گویند که شمار کودکان 

شده از ایران به ۹۲۵ تن می رسد.
ورود  هنگام  پسین  ماه  شش  در  کودکان  این 
شده  جدا  خانواده های شان  از  ایران  به  غیرقانونی 
ایران  مرزی  نیروهای  سوی  از  بازداشت  از  پس  و  

به صورت انفرادی اخراج شده اند.
این تعداد کودکان که بیشترشان برای کار به ایران 

۸صبح، غور: منابع محلی در والیت غور می گویند 
که طالبان کمک های مؤسسات امدادرسان به مردم 

را از آنان پس می گیرند.
منابع روز یک شنبه، ۱۳ قوس، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گویند که طالبان به مردم در این والیت 
را  نقد  پول  به ویژه  مؤسسات  تا کمک های  گفته اند 

صحرایی،  محاکمه های  ادامه  در  غور:  ۸صبح، 
را در غور  به تازه گی یک زن و شش مرد  طالبان 

شالق زده اند.
این افراد روز یک شنبه، ۱۳ قوس، در مرکز والیت 
از ازدواج، فساد  غور به جرم داشتن روابط خارج  

اخالقی و نوشیدن شراب مجازات شده اند.

روش طالبان برای محاکمه متهمان با واکنش های 
جهانی مواجه شده است. طالبان اما بدون توجه به 

این انتقادها به کارشان ادامه داده اند.
پیش تر سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان آلمان 
را که گفته بود از این عملکرد طالبان وحشت زده 

شده است،  »نژادپرست« توصیف کرده بود.

مشکالت  و  فقر  به خاطر  که  می گویند  بودند  رفته 
ایران  به  و  گرفته  پیش  در  را  قاچاق  راه  اقتصادی 

رفتند.
براساس گفته های منابع از والیت نیمروز، این تعداد 
از کودکان اکنون در یک کمپ مربوط به صندوق 
حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف نگهداری 

می شوند.
از  شماری  افغانستان،  بر  طالبان  تسلط  پی  در 
روزانه  که  دادند  گزارش  بین المللی  سازمان های 
دست کم ۴ هزار تن به گونه غیرقانونی از افغانستان 

به ایران مهاجرت می کنند.

پس به طالبان بدهند.
در  خانواده  هر  به  غور  در  انصاری  به نام  مؤسسه  ای 
ولسوالی پسابند مبلغ ۲۷۵ دالر پول  نقد توزیع کرده  

است.
در  طالبان  محلی  مسووالن  که  می گویند  منابع 
تا  خواسته اند  مردم  از  غور  والیت  پسابند  ولسوالی 

کمک های این مؤسسه را به طالبان بدهند.
این در حالی است که  مردم در شرایط بد اقتصادی 
منابعی  تنها  مؤسسات  کمک های  و  می برند  به سر 
است که مردم در زمستان پیش رو به آن ها چشم  

بسته اند.
طالبان در غور تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند.
پیش از این نیز گزارش هایی از حیف ومیل کمک های 
نگرانی  که  شده  نشر  طالبان  سوی  از  بین المللی 

سازمان های کمک رسان را در پی داشته است.
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فعالیت های گروه های مسلح 
از چندی به این سو در 

والیت هرات افزایش یافته 
است. گفته می شود گروه 
داعش قصد دارد به این 

والیت ریشه بدواند، طالبان 
اما حضور فزیکی داعش 
در کشور را رد کرده اند. 

منابع محلی در سوم قوس 
از حمله افراد مسلح بر یکی 

از پاسگاه های طالبان در 
والیت هرات خبر داده اند.

گفته است که کودکان افغان باید گرامی  داشته شوند 
و از آنان محافظت صورت گیرد.

یوناما از بررسی همه جانبه چگونه گی این انفجار مرگ بار 
تا  است  مدرسه خواسته  این  از مسووالن  و  داده  خبر 
گروهی  یا  فرد  تاکنون  باشند.  پاسخگو  زمینه  این  در 

مسوولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

حمله های مسلحانه در هرات
در  این سو  به  چندی  از  مسلح  گروه های  فعالیت های 
گروه  می شود  گفته  است.  یافته  افزایش  هرات  والیت 
طالبان  بدواند،  ریشه  والیت  این  به  دارد  قصد  داعش 
اما حضور فزیکی داعش در کشور را رد کرده اند. منابع 
از  یکی  بر  مسلح  افراد  از حمله  قوس  در سوم  محلی 
این  داده اند.  خبر  هرات  والیت  در  طالبان  پاسگاه های 
حمله در منطقه چهارباغ فیروزه از مربوطات ولسوالی 
انجیل صورت گرفت. در نتیجه این حمله مسلحانه چهار 
تن از نیروهای طالبان کشته و سه تن دیگر آنان زخمی 
شده اند. تاکنون مشخص نیست چه گروهی بر پاسگاه 
طالبان حمله کرده است. طالبان نیز در این مورد چیزی 

نمی گویند.
قول اردوی  کارمندان  حامل  کاستر  موتر  پیش  آن  از 
الفاروق طالبان در هرات مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. 
این حمله در ۷ عقرب صورت گرفت و در نتیجه آن پنج 
زخم  دیگر  تن  و ۱۸  شدند  کشته  طالبان  گروه  عضو 
برداشتند. گروه داعش مسوولیت آن حمله مسلحانه را 
از جنگ جویان  برعهده گرفته و توضیح داده که یکی 
این گروه باالی سرنشینان این کاستر شلیک کرده است.

پاسگاه طالبان  بر یک  افراد مسلح  دیگر،  رویدادی  در 
در منطقه فرقه شهر در هرات حمله کردند. باشنده گان 
و  مسلح  افراد  میان  درگیری  که  می گویند  محل 
تا  بامداد   ۳:۰۰ ساعت  حوالی  از  طالبان  جنگ جویان 
منابع  است.  داشته  ادامه  عقرب  پنجم  روز  نیمه های 
این  نتیجه  در  که  می گویند  روزنامه ۸صبح  به  محلی 
حمله، ۱۴ جنگ جوی طالبان کشته شده اند. مسووالن 
طالبان در هرات تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند.

از این پیش یک رویداد خونین دیگر در منطقه دشت 
برچی کابل نیز ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت . 
بر اساس گزارش ها، مهاجمان مسلح دو ماه و هفت روز 
پیش )جمعه، ۸ میزان( آموزشگاه کاج در غرب کابل 
را آماج حمله انتحاری قرار دادند. در نتیجه این حمله 
زخم  دیگر  تن  و ۱۱۰  تن کشته شدند  دست کم ۵۳ 
دانش آموزان  را  رویداد  این  قربانیان  بیشتر  برداشتند. 

دختر شکل می دهند. 
این حمله نیز واکنش های تند شخصیت های سیاسی، 
را در پی داشت.  بین المللی و جامعه جهانی  نهادهای 
سازمان عفو بین المللی با نشر خبرنامه ای این حمله را 
هولناک توصیف کرده و گفته است که این دست حمله ها 
بر مناطق اقلیت هزاره بیانگر ناتوانی شرم آور و شکست 
مطلق طالبان در حفاظت از شهروندان افغانستان است. 
طالبان این حمله را به گروه داعش نسبت داده و گفته 
ذبیح اهلل  بسته اند.  رگ بار  به  را  آن  عامالن  که  است 

مجاهد، سخنگوی طالبان، به تاریخ ۳۰ میزان از عملیات 
نظامی در مربوطات حوزه هشتم امنیتی شهر کابل خبر 
داد. او گفت که این عملیات بر یکی از مخفی گاه های 
شاخه خراسان داعش انجام شده و در نتیجه آن شماری 
از جنگ جویان این گروه کشته شده اند. مجاهد توضیح 
کسانی  عملیات  این  در  کشته شده  »داعشی های  داد : 
بودند که در انفجارهای اخیر در مسجد وزیر محمداکبر 
بعضی  و  برچی  دشت  در  کاج  تعلیمی  کورس  خان، 

جنایات دیگر علیه مردم ملکی دست داشتند.«

واکنش شهروندان و سیاست مداران
با این حال، شماری از شهروندان از ادامه حمالت داعش 
عمومی  اماکن  و  خانقاه ها  تکیه خانه ها،  مساجد،  در 
موترهای  در  شهروندان  نگرانی  می کنند.  نگرانی  ابراز 
دورهمی های  و  خصوصی  مجالس  شهری،  مسافربری 
دوستانه همواره سر زبان ها است. هرچند آنان خواهان 
تأمین امنیت در کشورند، اما از طالبان انتظار ندارند تا 

امنیت آنان را تأمین کنند. 
زیر  نشستی  در  که  سیاسی  چهره های  از  شماری 
دوشنبه،  شهر  در  هرات«  امنیتی  »نشست  عنوان 
نظام  پیرامون  گفت وگو  جهت  تاجیکستان،  پایتخت 
سیاسی فراگیر و ارایه راه حل برای چالش های موجود 
در افغانستان گرد آمده بودند، در حاشیه این نشست 
تذکر دادند که طالبان توانایی تأمین امنیت افغانستان 
ملی،  مقاومت  جبهه  رهبر  مسعود،  احمد  ندارند.   را 
و  تروریسم  مرکز  به  افغانستان  که  است  داده  هشدار 
محل سربازگیری گروه های تروریستی بدل شده است. 
مسعود افزوده است: »حوادث نزدیک به ۱۶ ماه گذشته 
در افغانستان و یافته های کارشناسانه  دو روز گفت وگوی 
از آن است که  امنیتی هرات در شهر دوشنبه حاکی 
طالبان در ادعای خود برای آوردن صلح و ثبات در کشور 
شکست کامل خورده و قادر به کنترل اوضاع نیستند.« 
پاکستان  ملی«  »عوامی  حزب  رهبر  ختک،  افراسیاب 
نیز در این نشست گفته است که افغانستان به میدان 
رقابت استراتژیک قدرت های بزرگ تبدیل شده است. 
ختک همچنان گفته است که طالبان دوام نمی آورند؛ 
زیرا »افراطی و بدوی« اند و توانایی دولت داری را ندارند. 
تاجیکستان،  خارجه  امور  وزارت  معاون  سلیم،  فرهاد 
تروریستی  فعالیت های  افزایش  از  نشست  این  در  نیز 
در خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر تشکیل نظام 

سیاسی فراگیر در افغانستان تأکید کرده است. 
این همه در حالی است که جنرال کنت مکنزی، رییس 
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایاالت متحده امریکا، در 
ماه حوت سال گذشته خورشیدی در صحبت با کمیته 
از سرگیری  درباره  کشور  این  سنای  مسلح  نیروهای 
در   ۱۴۰۱ سال  تابستان  در  داعش  گروه  فعالیت 
افغانستان هشدار داده بود. مکنزی گفته بود که طالبان 
در تالش های خود برای سرکوب داعش در این کشور 
نزدیک  با  که  است  محتمل  و  می خورد«  »شکست 
شدن تابستان، حمالت تروریستی داعش در این کشور 

افزایش یابد.

هرچند نظامیان ایاالت متحده امریکا از احتمال افزایش 
حمالت گروه داعش در تابستان سال روان خورشیدی 
هشدار داده بودند، اما ظاهراً حمالت این گروه با سرد 
شدن هوا شدت گرفته است. تنها در جریان دو ماه و 
هفت روز گذشته دست کم ۹۶ تن در پی حمالت گروه 
میان ۷۳  این  در  افغانستان کشته شده اند.  در  داعش 
تن غیرنظامی و ۲۳ تن عضو طالبان بوده  اند. افزون بر 
کشته   گان، در این مدت ۱۴۱ غیرنظامی و ۲۱ جنگ جوی 
طالب زخم برداشته اند. تنها در دو روز گذشته دو حمله 
مسلحانه و یک حمله انفجاری در کابل و ننگرهار صورت 
گرفته است. این سه حمله تلفات جانی و مالی برجای 
گذاشته است. با این حال، شهروندان از ادامه این دست 
حمالت ابراز نگرانی می کنند و خواهان تأمین امنیت در 
کشورند. چهره های سیاسی به این باورند که افغانستان 
به میدان رقابت استراتژیک قدرت های بزرگ بدل شده 

و از دایره کنترل طالبان بیرون است.
بر اساس گزارش ها، حوالی ساعت ۴:۰۰ عصر شنبه، ۱۲ 
اول شهر  ناحیه  مربوطات  در  نیرومندی  انفجار  قوس، 
جالل آباد، مرکز والیت ننگرهار، رخ داد . رییس اطالعات 
در  که  می  کند  تایید  ننگرهار  در  طالبان  فرهنگ  و 
نتیجه این انفجار شش غیرنظامی زخمی شده اند. این 
انفجار ناشی از موادی بوده که در نزدیکی دکان چرن 
سینگ، یگانه هندوی باقی مانده در این والیت، جابه جا 
انفجار  این  که  می گویند  محل  باشنده گان  بود.  شده 
به حدی نیرومند بوده که شیشه پنجره های خانه ها و 
دکان های همجوار را شکستانده و به باشنده گان محل 
است. مسووالن محلی طالبان  وارد کرده  مالی  آسیب 
همچنان از کشف و خنثاسازی دو ماین دیگر در نزدیکی 
این  مسوولیت  هرچند  داده اند.  خبر  رویداد  این  محل 
حمله را تاکنون فرد یا گروهی برعهده نگرفته، اما بیشتر 
این دست حمالت را شاخه خراسان گروه داعش برعهده 

می گیرد. 
در کنار این، سفارت پاکستان در منطقه کارته پروان 
کابل سه روز پیش )جمعه، ۱۱ قوس( گواه یک حمله 
مسلحانه بوده است. گفته می شود مهاجمان قصد ترور 
اما  داشتند،  را  پاکستان  سفیر  نظامانی،  عبیدالرحمان 
که  داده اند  گزارش  پاکستانی  مقام های  نشدند.  موفق 
محوطه  داخل  در  گشت زنی  حال  در  نظامانی  آقای 
قرار گرفته است. در  آماج گلوله باری  بوده که  سفارت 
پاکستان  سفارت  محافظان  از  یکی  حمله  این  نتیجه 
به نام اسرار محمد زخمی شده است. گزارش شده که 
تیراندازی از ساختمانی در نزدیک این سفارت صورت 
از  پس  که  کرده اند  اعالم  نیز  طالبان  است.  گرفته 
یک  و  رسیده  محل  به  گروه  این  نیروهای  تیراندازی، 
فرد مظنون را با دو میل سالح از ساختمانی در نزدیکی 

سفارت پاکستان، بازداشت کرده اند.
وزارت خارجه پاکستان سوء قصد به جان سفیرش در 
کابل را »خطای امنیتی جدی« عنوان کرده و این رویداد 
را بسیار نگران کننده خوانده است. این وزارت روز جمعه، 
۱۱ قوس، در خبرنامه ای گفته است که سفیر طالبان در 
اسالم آباد را در پیوند به تیراندازی باالی سفارتش در 
کابل احضار کرده است. وزارت خارجه پاکستان تاکید 
نماینده گی های  از  حفاظت  و  امنیت  تامین  که  کرده 
دیپلماتیک و کارمندان پاکستان برعهده »دولت موقت« 
کابل  در  پاکستان  سفارت  بر  حمله  است.  افغانستان 
واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. مقام های 
کشورهای  از  شماری  و  بریتانیا  امریکا،  متحده  ایاالت 

دیگر این حمله را محکوم کرده اند. 
این  مسوولیت  داعش  گروه  خراسان  شاخه  هرچند 
حمله را برعهده گرفته، اما دولت پاکستان به اعالمیه 
این گروه با دیده شک می نگرد. وزارت خارجه پاکستان 
تصمیم گرفته تا این حمله را به گونه مستقل در مشورت 
را طالبان بررسی و ادعای گروه داعش را راست آزمایی 
کند. دولت پاکستان درباره چگونه گی بررسی این قضیه 
جزییات ارایه نکرده است. ممتاز بلوچ، سخنگوی وزارت 
امور خارجه پاکستان، گفته است که این حمله یادآوری 
دیگری از تهدیدی است که تروریسم برای صلح و ثبات 

در افغانستان و منطقه ایجاد می کند.
در  واقع  اسالمی  حزب  مرکزی  دفتر  دیگر،  مورد  در 
منطقه داراالمان شهر کابل نیز روز جمعه، ۱۱ قوس، 
گواه یک حمله مسلحانه بود . در این رویداد دو مهاجم 
مسلح هنگام ادای نماز جمعه به مسجدی در محوطه 
دفتر حزب اسالمی حمله کردند. هدف این مهاجمان 
خوانده  اسالمی،  حزب  رهبر  حکمتیار،  گلبدین  ترور 
گزارش ها،  است. طبق  نرسیده  آسیبی  او  به  اما  شده، 
در نتیجه زدوخورد مسلحانه میان مهاجمان و محافظان 
نمازگزار کشته و دو تن دیگر  گلبدین حکمتیار، یک 
زخمی شده اند. آقای حکمتیار در پیامی تصویری ضمن 

محکومیت این حمله گفته است که مهاجمان انتحاری 
با لباس زنانه خود را به نزدیکی مسجد رسانده بودند، 
اما پیش از انفجار مواد همراه شان توسط محافظان او از 

پا در آورده شده اند. 
وزارت خارجه طالبان، یک  متقی، سرپرست  امیر خان 
روز پس از این حمله به دیدار رهبر حزب اسالمی رفته و 
در مورد تامین امنیت بیشتر، بازداشت و مجازات عامالن 
این حمله به او اطمینان داده است. حامد کرزی، رییس 
جمهور پیشین و عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
مصالحه پیشین، حمله بر دفتر حزب اسالمی را محکوم 

کرده اند.

انفجار در مدرسه الجهادیه
همچنان روز چهارشنبه، ۹ قوس، انفجار مرگ باری در 
سمنگان،  والیت  مرکز  ایبک،  شهر  الجهادیه  مدرسه 
رخ داد. این انفجار هنگام ادای نماز چاشت رخ داد و 
ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت . یوناما در تازه ترین 
گزارش خود اعالم کرده که در پی این انفجار ۱۹ تن 
کشته شده و ۲۳ تن دیگر زخم برداشته اند. ۲۰ کودک 

نیز در میان قربانیان این رویداد شامل اند. 
انفجار در داخل مسجد در شهر ایبک واکنش شماری از 
چهره های سیاسی داخلی و خارجی را برانگیخته است. 
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان، در 
توییتی حمله بر مدرسه الجهادیه را »وحشیانه« توصیف 
کرده و افزوده است: »حمله وحشیانه در سمنگان که 
منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن، عمدتاً کودکان 
شد، بسیار دلخراش است. چنین خشونت ناجوان مردانه  
باید  و  است  افغانستان  آینده  به  حمله  کودکان  علیه 
متوقف شود.« همچنان کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا 
و  خوانده  »نفرت انگیز«  را  حمله  این  افغانستان،  برای 

فهیم امین

در دو ماه 96 تن کشته شده  اند

شماری از چهره های سیاسی که 
در نشستی زیر عنوان »نشست 

امنیتی هرات« در شهر دوشنبه، 
پایتخت تاجیکستان، جهت 

گفت وگو پیرامون نظام سیاسی 
فراگیر و ارایه راه حل برای 

چالش های موجود در افغانستان 
گرد آمده بودند، در حاشیه این 
نشست تذکر دادند که طالبان 

توانایی تأمین امنیت افغانستان را 
ندارند.  احمد مسعود، رهبر جبهه 

مقاومت ملی، هشدار داده است 
که افغانستان به مرکز تروریسم 

و محل سربازگیری گروه های 
تروریستی بدل شده است.

حمالت داعشیان بر قلمرو طالبان؛
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اشرف غنی، رییس جمهور فراری که آخرین امیدهای مردم را به یأس مبدل کرد، نقش پررنگ تر از اسالفش در شکست دموکراسی و 
روایت  جمهوریت دارد. او با لج بازی ها، توهم اندیشی ها و نگرش خودی و غیرخودی به نیروهای هم سو و باورمند به دموکراسی، نظام 
جمهوری را به نظام سه نفره تقلیل داد. تا توان داشت نهادهای دولتی را زیر و رو کرد. دست نهادهای امنیتی را بست، صالحیت های 

تصمیم گیری را از آن ها گرفت و به بی تجربه ترین، غیر مسلکی ترین و ناتوان ترین چهره ها از لحاظ دانش و تجربه نظامی سپرد. از 
قوماندان ولسوالی تا آمر حوزه، همه را خودش تعیین می کرد و در موردشان تصمیم می گرفت.

مورال رزمی نیروهای امنیتی پیشین بود، بلکه بانی 
شکست دموکراسی و انتخابات نیز به شمار می رود. 
انتخابات تقلب کرد، به صندوق های  او بود که در 
ادبیات  صندوق،  درون  از  و  زد  دست   مردم  آرای 
سیاسی ـ انتخاباتی تحت نام »انتخابات گوسفندی« 
حاضر  ویرانی  و  جنگ  سرحد  تا  و  کرد  بیرون  را 
در  را  خود  رای   و  حضور  نتیجه  مردم  که  نشد 
که  این  بر  عالوه  او  ببینند.  انتخابات  صندوق های 
حامی فسادپیشه گان و سپردن کرسی های دولتی 
نیم چه   و  جهادی  قوماندان  های  و  خان زاده ها  به 
جهادی ها بود، که از دزدان تکنوکراتی نیز حمایت 
گسترده و همه جانبه کرد و هرچه در چانته دولت 
بود، خرج خوش وبش و عبا و قبای سیاست خویش 

کرد. 
آخرین  که  فراری  رییس جمهور  غنی،  اشرف 
نقش  کرد،  مبدل  یأس  به  را  مردم  امیدهای 
پررنگ تر از اسالفش در شکست دموکراسی و روایت  
و  توهم اندیشی ها  لج بازی ها،  با  او  دارد.  جمهوریت 
و  هم سو  نیروهای  به  غیرخودی  و  خودی  نگرش 
نظام  به  را  نظام جمهوری  دموکراسی،  به  باورمند 
سه نفره تقلیل داد. تا توان داشت نهادهای دولتی 
را بست،  امنیتی  نهادهای  و رو کرد. دست  زیر  را 
و  گرفت  آن ها  از  را  تصمیم گیری  صالحیت های 
ناتوان ترین  و  مسلکی ترین  غیر  بی تجربه ترین،  به 
از  سپرد.  نظامی  تجربه  و  دانش  لحاظ  از  چهره ها 
خودش  را  همه  حوزه،  آمر  تا  ولسوالی  قوماندان 
تعیین می کرد و در موردشان تصمیم می گرفت. این 
امر باعث شد که سلسله مراتب و فرهنگ مکافات 
و مجازات از ساختار امنیتی از بین برود و داشتن 
امید به اداره سالم مبتنی بر رعایت نظم و دسیپلین 
هزاران  کردن  سبک دوش  با  او  شود.  نابود  اداری 
صدها  گماشتن  و  وکارکشته  متخصص  نیروی 
نیروهای  بی تجربه،  و  بی دانش  و  غیرمسلکی  آدم 
بود.  داده  قرار  متالشی  حالت  در  عماًل  را  امنیتی 
و  دولتی  منابع  تمام  ساختن  انحصاری  بر  عالوه 
تقلب  بدون  و  انتخابات سراسری  نتوانست  قدرت، 
در  نداشت.  هم  را  این  اراده  حتا  و  کند  برگزار  را 
و  گزینش  در  کرد،  مداخله  پارلمانی  انتخابات 
و  گذاشت  کنار  را  مردم  آرای  نماینده گان،  تعیین 
به فیصله های نهادهای انتخاباتی احترام نگذاشت. 
آنان را تهدید و توهین کرد و سرانجام نتیجه آن را 

کسی حتا صالحیت ریش و موی سر خود را نیز 
ندارد. مطابق میل خویش لباس پوشیده نمی تواند 
و امید و شادی نیز از مردم گرفته شده است. در 
پشت  حامیان  از  شماری  که  است  فضایی  چنین 
صحنه پیروزی آنان آستین برزده اند، می خواهند زیر 
نام حکومت همه شمول تسلیمی و شکست جمعی 
را به طالبان بسپارند و هدف از همه شمول بودن 
قومی  گرفتن چند چهره  ماموریت  به  را  حکومت 
خالصه کنند و بساط دموکراسی و انتخابات را برای 

همیشه از کشور برچینند.
سفر اخیر حامد کرزی، مالیعقوب و انس حقانی در 
امارات متحده عربی، در راستای همین سیاست و 
تحقق چنین چیزی صورت گرفته می تواند. پیش 
از این هم صداهای زیادی از اطراف و اکناف جهان 
در این مورد شنیده شده است. این عامالن شکست 
برای حضور مجدد  را  انتخابات، فضا  و  دموکراسی 
خویش نمی بینند، عمرشان نیز ایجاب نمی کند و 
نیز به مرگ سیاسی خویش می اندیشند و طبعیتاً 
در  هژمونی طلبی  و  قومی  نگاه های  زمینه  این  در 
قدرت بودن قوم شان هم که نقش عمده دارد، برآن 
شده اند تا برای طالبان مشروعیت ببخشند و کشور 
را به شکل رسمی به این گروه بسپارند. در بحبوحه 
حکومت همه شمول خواهی، نسل  نو باید بیندیشد؛ 
چون در بستر امکانات ارتباطی و اطالعاتی بالیده 
و رشد یافته است که از فهم بهتر در افق جهانی 
برخوردار است و در هویت جهانی متناسب با زیست 
جهانی جدید می تواند واقعیت های موجود نسل  نو 
افغانستان را خوب تر و بهتر نماینده گی کند و جهان 
نیز نسبت به نگرانی که از هراس افگنی و افراطیت 
بنابراین،  دارد.  افغانستان  به  دیگری  نگاه  دارد، 
از  باید درک کند که چگونه می تواند  نسل جدید 
و  دولت سازی  بر سر  که  و ظرفیت هایی  فرصت ها 
نقشه  راه سیاسی در این روزها در مجامع بین المللی 
کند.  استفاده  می گردد،  مطرح  افغانستان  برای 
باشند،  اگر نمادین  این حرکت ها و نشست ها حتا 
تحقق  برای  نیرومند  و  جدی  راهبردی  می توانند 
مردم ساالری و مشارکت سیاسی متناسب با بافت 
با  افغانستان  شود.  شمرده  افغانستان  اجتماعی 
بیعت و تسلیمی ساخته نمی شود. تنها راه پیروزی 
آرای  به  و همه شمولیت، رجوع  توسعه  افغانستان، 

مردم و برگزاری انتخابات سراسری است.

دهه  دو  سیاسی  رهبران 
گذشته که سکان دار قدرت 
افغانستان  در  سیاست  و 
بوده اند، فرصت های طالیی 
رویکردهای  با  را  افغانستان 
هدر  به  قبیله ای شان  و  قومی 
دادند. از دموکراسی و انتخابات هراسیدند و تا توان 
داشتند روند دموکراتیک سازی نهادها و بسترهای 
دموکراسی  تضعیف سازی  کردند.  تضعیف   را  آن ها 
و  غیرمسلکی  غیردموکرات،  افراد  گماشتن های  از 
به  دست برد  تا  گرفته  تخصصی  نهادهای  در  فنی 
را  ملی  کالن  روندهای  سازی  بدنام  و  مردم  آرای 
برای  توسعه،  امید  بر می گرفت که می توانست  در 
خلق  شهروندی  برابری  و  اجتماعی  عدالت  تأمین 
و  کرزی  حامد  ویژه  به  سیاسی  رهبران  این  کند. 
اشرف غنی احمدزی، دو چهره ای که در دو دهه 
و  کلیدی  سهم  کرده اند،  رهبری  را  افغانستان 
روند  شکست  دموکراسی،  بدنام سازی  در  اساسی 
دولت سازی مدرن و ایجاد بحران در همه ابعاد آن 
از طالب،  برازنده داشته اند. سیاست حمایت  نقش 
انتخابات، عدم تمکین به اراده جمعی و  تقلب در 
سیاست»تفرقه بینداز و حکومت کن« از مهم ترین 
دو  در  زمام دار  دو  این  حکومت داری  ویژه گی های 
دهه حضور جامعه جهانی و هزینه  کردن میلیاردها 

دالر در افغانستان است. 
حامد کرزی عماًل در فربه سازی طالبان و تضعیف 
روایت جمهوریت در مقابل آنان متهم است. آقای 
کرزی هیچ گاه قهرمانی ها، دلیری ها و جان نثاری های 
نیروهای شجاع امنیتی را که تا آخرین قطره خون 
کشور  گوشه گوشه  در  طالبان  تهاجم  مقابل  در 
می جنگیدند، چنان که شایسته اش بود، قدر ندانست 
و پیوسته از طالبان به عنوان برادران خویش یاد کرد. 
وقتی سرباز در میدان جنگ متوجه شود، بشنود و 
ببینند که سرقوماندان اعالی قوای مسلح، دشمن 
می کند،  خطاب  برادر  را  ارضی  تمامیت  و  میهن 
انگیزه و مورال رزمیدن از او ستانده می شود. ممکن 
در حالت تدافعی و دفاع مشروع از جان خویش با 
دشمن می جنگید، اما حس میهن دوستی، تعهد و 
جان بازی که در راه آزادی انجام داده بود، در دلش 
از دست  را  برنده گی  می مرد و سالح اش دیگر آن 
می داد. حامدکرزی نه تنها مسوول شکست انگیزه و 

مهندسی کرد و به جای نماینده مردم،  نماینده های 
دولت را به خانه ملت فرستاد. بی اعتمادی مردم 
او  و روایت جمهوری، در زمام  داری  نهاد دولت  به 
به اوج خود رسید؛ به گونه ای که مردم و نیروهای 
به  امنیتی حاضر نشدند هنگام سقوط یک مرمی 
سوی کسانی که دو دهه علیه شان جنگیده بودند، 

فیر کنند. 
و  پراگنده  سیاسی  نیروهای  دو،  این  کنار  در 
برای  تمام  سال   ۲۰ که  احزاب  سرگردان  رهبران 
و  دغدغه  کردند،  تالش  دولتی  ماموریت  کسب 
و  بچه ها  گماشتن  در  را  سیاسی  کالن  سودای 
سفارت ها خالصه  و  وزارت ها  در  خویشاوندان شان 
کردند. از بندرها و نهادهای درآمدزا سهم گرفتند 
و از سیاست،  دکان داری ساختند و نگذاشتند که 
گفتمان  به  مردم  اساسی  مطالبات  و  خواست ها 
رهبران  این  درواقع،  شود.  مبدل  قدرت  اساسی 
سهم  آن«  آغوش  در  گاه  و  این  آغوش  در  »گاه 
کم تری از این دو چهره برای هدر دادن فرصت های 
طالیی افغانستان ندارند. آنان نتوانستند که از عقبه 
مردمی ای که داشتند به شکل درست در راستای 
تعمیم ارزش های دموکراتیک، پیروزی دموکراسی 
اکثر  کنند.  بهینه  و  درست  استفاده  مردم  اراده  و 
دهه  دو  سیاسی  زدوبندهای  در  سیاسی  رهبران 
زنده گی و جیب شخصی خویش  به  فقط  گذشته 
اندیشیدند و خواست ها و مطالبات مردم را دست کم 
گرفتند یا هم در معامالت سیاسی به قمار زدند. این 
عوامل و ده ها عامل دیگر که به عنوان عمده ترین 
عامل داخلی در سقوط جمهوریت شمرده می شود، 
پیروزی،  باده  سرکشیدن  با  طالبان  که  شد  باعث 
در  که  را  حقیقت  و  واقعیت  هیچ  و  گردند  مست 
جریان ۲۰ سال گذشته در افغانستان شکل گرفته 
انکار کنند و بساط  را  نپذیرند، یک سره همه  بود، 
تمام ارزش ها و ساختارهایی را که با خون هزاران 
تن و قربانی های بی شمار شهروندان کشور به میان 

آمده بود، برچینند.
این گروه به رغم خوش بینی های کاذبی که نسبت 
بود، هیچ  ترویج شده  یا  بود  آنان شکل گرفته  به 
و دست  نکرده   گذشته خویش  به  نسبت  تغییری 
هیچ  برنداشته اند.  و ستم گری  از سرکوب، خفقان 
به  را  نسلی  هیچ  و جمعی  فردی  از حوزه  بخشی 
رسمیت نشاخنته و فضا را به گونه ای ساخته اند که 

عامالن شکست دموکراسی و تقالی حکومت همه شمول

امین کاوه



دو شنبه
شماره 3792

14 قوس 1401
5 دسامبر 2022

سال شانزدهم

5
ماجرای قتل یک آموزگار در جوزجان؛

طالبان اجازه نبش قبر ندادند

منابع محلی در جوزجان از قتل یک آموزگار مکتب زیر 
شکنجه نیروهای استخبارات طالبان خبر می دهند. به 
گفته آنان، این آموزگار حدود شش ماه پیش از سوی 
افراد طالبان بازداشت شد و اکنون خبر مرگ او به 
خانواده اش رسیده است. طالبان به محاسن سفیدان 
محل گفته اند که این آموزگار پس از جان باختن در 
گوشه ای از شهر کابل دفن شده است و خانواده اش 
حق ندارد قبر او را باز کند. خانواده مقتول یکی از 
نزدیکان رییس الوزرای طالبان را در پیوند به قتل این 
آموزگار متهم می کند، اما توضیح می دهد که در حال 

حاضر توان اقدامی را ندارد.
منابع معتبر روز یک شنبه، ۱۳ قوس، در صحبت با 
محمدیوسف  فرد  این  که  می  گویند  روزنامه ۸صبح 
یعقوبی نام داشت و حدود شش ماه پیش از سوی 
ریاست استخبارات طالبان از ولسوالی درزاب والیت 
بازداشت شده بود. به گفته منابع، طالبان  جوزجان 
پس از گذشت شش ماه به خانواده و بزرگان محل 
آنان  بدری  از سوی قطعه  گفته اند که محمدیوسف 
کشته و جسدش در گوشه ای از شهر کابل دفن  خاک 

شده است. 
منابع تصریح می کنند که این آموزگار مکتب بدون 
انجام هیچ جرمی از سوی طالبان کشته شده است. 
معاون  حنفی،  عبدالسالم  مولوی  خواهرزاده  منابع، 
معاون  حاضر  حال  در  که  طالبان  رییس الوزرای 
را  است  برای والیت جوزجان  این گروه  استخبارات 

متهم به قتل این آموزگار می کنند.

محمدیوسف  بسته گان  از  یکی  مستعار(  )نام  احمد 
تلخ  روایت  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  یعقوبی، 
این  و چگونه گی کشته شدن  زندانی  از  دردناکی  و 
آموزگار مکتب دارد. او می گوید که محمدیوسف از 
غفاری«  »ابوذر  مکتب  آموزگار  این سو  به  سال   ۱۵
ولسوالی درزاب والیت جوزجان  این مکتب در  بود . 
موقعیت دارد. احمد می افزاید: »استاد محمدیوسف 
در کنار این که آموزگار بود، گاهی وقت ها صرافی هم 
می کرد و افرادی که از ایران به خانواده های شان پول 
بازار  در  روزهای دوشنبه  را  آن  استاد  می فرستادند، 
ولسوالی درزاب توزیع می کرد. شش ماه پیش طالبان 
او را از بازار این ولسوالی بازداشت کردند. در این مدت 
با خبر  از سرنوشتش  تا  کرد  خانواده اش تالش  بارها 

از  گروهی  در کشور،  فقر  با گسترش  همزمان 
جوانان کارزاری را به منظور گرد آوری لباس  های 
زمستانی برای کودکان خیابانی در کابل و سه 
اعضای  کرده اند.  راه اندازی  کشور  دیگر  والیت 
این گروه می گویند که این کارزار از حدود یک 
آنان،  گفته  به  است.  شده  آغاز  این سو  به  ماه 
در این مدت برای بیش از ۵۰۰ کودک لباس 
زمستانی و بوت توزیع شده است. این جوانان 
از همه شهروندان می خواهند که دست کم در 
شرایط کنونی در حد توان به نیازمندان کمک 

کنند.
علی عمر و بیست تن از جوانان دیگر کارزاری 
برای کودکان  لباس  عنوان »جمع آوری  زیر  را 
خیابانی« در کابل، کاپیسا، سمنگان و فاریاب 
روزنامه  با  صحبت  در  او  کرده اند.  راه اندازی 
۸صبح می گوید که افزایش فقر در کشور آنان 
را واداشته است تا چنین کارزاری را راه اندازی 

کنند.
می دهد:  توضیح  کارزار  این  درباره  علی عمر 
»این کارزار را از یک ماه پیش به این سو اول 
از طریق صفحات اجتماعی آغاز کردیم تا این که 
و  آموزگاران  جوانان،  از  شماری  همکاری  با 
ما  و  پیدا کرد  کارزار گسترش  این  خبرنگاران 
و  کار  جاده ها  در  که  کودکانی  برای  توانستیم 
پرورشگاه ها  در  یا  و  می کنند  تکدی گری  یا 
هستند، از طریق راه اندازی آن مقداری البسه و 
دیگر بسته های کمکی جمع آوری و توزیع کنیم. 
در این کارزار هم وطنان ما از داخل و بیرون از 

کشور نقش پررنگی داشتند.« 
برای  لباس  گرد آوری  کارزار  دست اندرکاران 
کودکان خیابانی می گویند که از زمان برگزاری 
این کارزار تاکنون برای دست کم ۵۰۰ کودک 
خیابانی لباس و دیگر بسته های کمکی، توزیع 
کرده اند. بسته های کمکی توزیع شده به کودکان 
کاله،  پتلون،  جاکت،  جمپر،  شامل  خیابانی 

دست کش، جوراب و بوت است.
علی عمر می افزاید: »برخی افراد از بیرون کشور 
را  پول  آن   ما  که  بودند  فرستاده  نقد هم  پول 
البسه زمستانی و بوت خریداری کردیم و برای 
بیش از ۵۰۰ کودک خیابانی توزیع کردیم. ما 
دوام دار  به شکل  را  کارزار  این  تا  داریم  تالش 
در  حداقل  تا  دهیم  گسترش  و  دهیم  ادامه 
شرایط کنونی بتوانیم دست هم وطنان نیازمند 

خود را بگیریم.«
این عضو کارزار گردآوری لباس برای کودکان 
برابر  در  تا  می خواهد  جوانان  همه  از  خیابانی 
جامعه خود مسوولیت پذیر باشند. به سخن او، 
شهروندان در شرایط کنونی باید در حد توان به 

نیازمندان دست  یاری بدهند.
خیابانی  کودکان  از  شماری  حال،  همین  در 
کارزارهای  این گونه  راه اندازی  از  کابل  در 
بشردوستانه استقبال می  کنند. فرزانه، دختری 

شود، اما طالبان پاسخ قناعت بخش نمی دادند و هر 
روز یک بهانه ناحق می کردند.«

احمد بیشتر توضیح می دهد: »سرانجام روز پنج شنبه 
هفته گذشته ریاست استخبارات شبرغان به خانواده 
این فرد گفت که پرونده محمدیوسف تمام است و با 
چند تن از بزرگان محل بیایید و استاد یوسف را آزاد 
می کنیم. پس از آن که این افراد به ریاست استخبارات 
جوزجان رفتند، این ریاست برای شان گفته است که 
استاد یوسف پنج ماه پیش در کابل توسط قطعه بدری 
طالبان کشته شده و ما کسی را که او را کشته است، 
زندانی کرده ایم. حاال شما بروید به ولسوالی درزاب، 

هیأت آمده و جسد را برای تان تحویل می دهد.«
به  موی سپیدان  آن  از  »پس  می کند:  عالوه  احمد 
شام  تا  ولسوالی  آن  در  و  می روند  درزاب  ولسوالی 
و  آمده  طالبان  از  تن  سه  سپس  می مانند.  منتظر 
ماه  پنج  یوسف  استاد  که  می گویند  افراد  این  برای 
قبل بیمار شده بود و فوت کرده و شما بروید فقط 
افراد می گویند که  فاتحه  بخوانید. طالبان برای این 
در  منطقه شهدای صالحین  در  یوسف  استاد  جسد 
کابل دفن است و فقط پدر و برادر این فرد همراه ما 
رفته تا قبرش را نشان دهیم، اما هیچ کسی حق باز 
کردن قبر را ندارد.« به گفته بسته گان محمدیو سف 
یعقوبی، طالبان به خانواده او هشدار داده اند که »هیچ 
کسی حق سوال کردن در خصوص چگونه گی قتل 

این آموزگار را ندارد.«
حنفی،  عبدالسالم  خواهرزاده  که  دارند  ادعا  منابع 
معاون رییس الوزرای طالبان که در حال حاضر معاون 
در  است،  جوزجان  والیت  برای  طالبان  استخبارات 
قاری  منابع،  گفته  به  دارد.  آموزگار دست  این  قتل 
انصار مشهور به »خوبَی« معاون استخبارات طالبان 
برای والیت جوزجان، پس از این که موفق به دریافت 

پول نشده ، او را به قتل رسانده است. 
یکی از بسته گان محمدیوسف در صحبت با روزنامه 
۸صبح گفت: »قاری انصار از خانواده این آموزگار مبلغ 
۵۰۰ هزار افغانی خواسته بود و دلیل بازداشت این 
فرد هم همین موضوع بوده است؛ چون دیگر  جرمی 
نداشت. پس از آن که موفق نشد این مقدار پول را از 
خانواده این آموزگار به دست بیاورد، او را زیر شکنجه 
به قتل رسانده است.« منبع اضافه می کند: »طالبان 
محلی هم گفتند که این آموزگار به دستور آن فرد 
بازداشت شده است. در زمان بازداشتش چون صرافی 
همراهش  تلفن   و  نقد  پول  مقدار  یک  می کرد،  هم 
بود و هیچ کدامش را طالبان دوباره پس نداده اند. به 
خاطر رهایی محمدیوسف چندین بار پدر او و برخی 
از بزرگان دیگر نزد معاون رییس الوزرا هم رفتند، اما 

توجه چندانی نکرد.«
می سازند  خاطرنشان  آموزگار  این  خانواده  اعضای 
از سوی طالبان  که محمدیوسف بدون هیچ جرمی 
نهادهای  از  آنان  رسید .  قتل  به  و  شد  بازداشت 
بین المللی می خواهند تا عامالن این قتل را به کیفر 
برسانند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.
صدها  گذشته  ۱۵  ماه  در  طالبان  که  است  گفتنی 
مختلف  نقاط  در  گوناگون  اتهام های  به  را  شهروند 
و  بازداشت  کابل  شمال  والیت های  به ویژه  کشور 
شکنجه  زیر  زندانیان  مواردی  در  کرده اند.  شکنجه 
طالبان جان باخته اند. طالبان در مورد این بازداشت ها 

و قتل ها به هیچ نهاد یا شخصی پاسخگو نیستند.

شهر  در  که  است  کودکانی  از  یکی  و  نوجوان 
کابل از طریق این کارزار لباس به دست آورده 
است. او به روزنامه ۸صبح می گوید که پدرش 
روی  ناگزیر شده  او  و  است  مواد مخدر  معتاد 
جاده ها تکدی گری کند. فرزانه، دو برادر دارد و 
او فرزند بزرگ  خانواده است. او یک جمپر و یک 
جوره بوت به دست آورده است. فرزانه توضیح 
خانواده اش  اقتصادی  وضعیت  که  می دهد 
نابه سامان است و با وجود سرد شدن هوا، هنوز 
نگذاشته اند و شب های سرد کابل  هم صندلی 
را با دشواری سپری می کنند. او از افراد خیر و 
در  تا دست کم  می خواهد  امدادرسان  نهادهای 

فصل سرما دست نیازمندان را بگیرند.
گفتنی است که با سرد شدن هوا و نزدیک شدن 
زمستان، شمار زیادی از کودکان در کنار نیاز به 
لباس، با کمبود شدید مواد غذایی نیز روبه رویند. 
سازمان بین المللی حفاظت از کودکان )سیف د 
چلدرن( در گزارش تازه اش از وضعیت بد و عدم 
افغان  دسترسی نزدیک به ۱۰ میلیون کودک 
این  بر بنیاد  است.  داده  هشدار  غذایی  مواد  به 
گزارش، به دلیل بحران اقتصادی، تأثیرات جنگ 
در اوکراین و خشک سالی مداوم همه روزه ۹.۶ 
میلیون کودک در افغانستان گرسنه می مانند و 
این کودکان بی درنگ نیازمند کمک مواد غذایی 

در کوتاه مدت اند.
از سوی دیگر، نهادهای بین المللی از زمستان 
الکساندر  داده اند.  هشدار  رو  پیش   دشوار 
سازمان  جمعیت  صندوق  رییس  بودیروزا، 
که ۷۹  است  گفته  افغانستان،  در  متحد  ملل 
درصد شهروندان این کشور به وسایل گرمایشی 
در  پیش  هفته  دو  بودیروزا  ندارند.  دسترسی 
توییتی نوشته است که زنده ماندن در زمستان 
دیگر  روزانه  چالش های  بر  اضافه  چالش  تلخ 

مردم افغانستان است. 
این همه در حالی است که در تازه ترین گزارش 
شاخص جهانی گرسنه گی، افغانستان نسبت به 
سال گذشته از لحاظ دسترسی به غذا شش پله 
میان  از  امسال  افغانستان  است.  کرده  سقوط 
گرفته  قرار   ۱۰۹ رده  در  جهان،  کشور   ۱۲۱
است، در حالی که سال گذشته در رده ۱۰۳ 
درصد   ۲۹.۸ گزارش،  این  بر بنیاد  داشت.  قرار 
شهروندان افغانستان دچار سوءتغذیه اند و ۵.۸ 
به  پنج ساله گی  سن  از  پیش  کودکان  درصد 
دلیل گرسنه گی جان شان را از دست می دهند. 
همچنان ۳۸.۲ درصد کودکان زیر سن پنج سال 
از کوتاهی  قد رنج می برند. همه این موارد، به 
افزایش گرسنه گی ربط دارد. در این گزارش ذکر 
شده که افغانستان دچار خشک سالی، بی ثباتی 
سیاسی و اقتصادی و همچنان فقر شدید است. 
از  یکی  اوکراین،  در  مسلحانه  درگیری های 
افزایش میزان گرسنه گی در  عوامل دخیل در 

افغانستان خوانده شده است.

۵۰۰ تن بسته کمکی 
دریافت کردند

دست اندرکاران کارزار گرد آوری لباس برای کودکان خیابانی می گویند 
که از زمان برگزاری این کارزار تاکنون برای دست کم 500 کودک 

خیابانی لباس و دیگر بسته های کمکی، توزیع کرده اند. بسته های کمکی 
توزیع شده به کودکان خیابانی شامل جمپر، جاکت، پتلون، کاله، دست کش، 

جوراب و بوت است.

8صبح، کاپیسا

8صبح، پروان

کارزار گردآوری لباس برای کودکان خیابانی؛

منابع ادعا دارند که خواهرزاده 
عبدالسالم حنفی، معاون 

رییس الوزرای طالبان که در 
حال حاضر معاون استخبارات 

طالبان برای والیت جوزجان 
است، در قتل این آموزگار 
دست دارد. به گفته منابع، 

قاری انصار مشهور به »خوبَی« 
معاون استخبارات طالبان برای 
والیت جوزجان، پس از این که 
موفق به دریافت پول نشده ، 

او را به قتل رسانده است. 
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عبدالکریم فنایی

را یکان یکان برمی شماریم:

1(   احیای قدرت تاجیکان
معموالً تاریخ را به دوره های مختلفی چون: دوران 
دسته بندی  معاصر  دوره   و  جدید  قرون  باستان، 
می کنند. این دسته بندی نشان می دهد که حرکت 
زمان  همیشه پیوسته نیست، بلکه هرازگاهی دچار 
گسست می شود. اساساً این گسست ها است که یک 
دوره  تاریخی را از دوره  تاریخی دیگر جدا می سازد. 
از  را  آن   که  دارد  ویژه گی هایی  تاریخی  دوره   هر 
دوره یا دوره های ماقبل تفکیک می کند. این گونه 
است که نگاه ادواری بر تاریخ غلبه یافته است و 
امروزه تاریخ هر کشوری، از جمله افغانستان، نیز 
دوره    می شود.  دسته بندی  مختلفی  دوره های  به 
معاصر تاریخ افغانستان از سال ۱۷۴۷ و تأسیس 

امپراتوری درانی تا زمان حاضر را احتوا می کند. 
معنای  به  تاجیک  )البته  تاجیکان  حضور  القصه، 
از دوره  معاصر،  افغانستان پیش  فرهنگی آن( در 
گویی  می شود.  توصیف  پررنگ  زیادی  حد  تا 
بعداً  و  درانی  امپراتوری  تاسیس  با  تاجیک ها 
سده   اواخر  در  افغانستان  نام  به  دولتی  تشکیل 
جز  و  شدند  زده  کنار  تاریخ  صحنه   از  نوزد هم، 
نداشته اند.  پررنگ  حضور  کوتاه،  لحظه   دو  در 
تاجیک ها  است  شده  موجب  دالیلی  چه  این که 
اقتدار گذشته  شان  را - که خود محل بحث است 
از دست بدهند، بحث مستقلی می طلبد. نکته   ـ 
رغم حضور  به  تاجیک ها  که  است  این  پراهمیت 
زعامت  همواره  سیاست،  میدان های  در  کم رنگ 
فرهنگی جامعه را برعهده داشته اند. زبان فارسی از 
احمدشاه درانی تا دوره  امانی همچنان زبان رسمی 
مشترک  زبان  به عنوان  آن،  بر  اضافه  و  بود  دربار 
افغانستان  اجتماعی  مختلف  گروه های  و  اقوام 
شناخته می  شد. در ربع اول سده  بیستم -که اوج 
تفکر ناسیونالیستی بود- اندیشه  ناسیونالیستی - 
توسط محمود طرزی- وارد افغانستان شد و سپس 
گرفت.  قرار  دولتی  استراتژی  از  بخشی  به عنوان 
یکی  ترکیه-  تبع  -به  افغانستان  در  ناسیونالیسم 
از مولفه های هویت ملی را بر »افغان بودن« نهاد. 
به سرعت  دولتی  دستگاه  توسط  بعداً  مولفه  این 
زبان  توسعه   به  هنگفتی  هزینه های  و  تکثیر شد 
پشتو اختصاص یافت. افزون بر این، روپیه  کابلی 
به افغانی تغییر نام یافت و »پشتو تولنه« به هدف 
تقویت و توسعه  زبان پشتو ایجاد شد. روی هم رفته، 
تاجیکان که قباًل زعامت سیاسی را از دست داده 
بودند، زعامت فرهنگی شان نیز در معرض هژمون 
و خطر قرار گرفت. در این جا بود که تاجیک ها از 
گروه های  و  اقوام  میان  رابط  اجتماعی  گروه  یک 
اجتماعی دیگر، تبدیل شدند به گروهی معترض 
و طرف منازعه. با شکست دولت امانی و تصاحب 
تاجیک ها  کلکانی،  حبیب  اهلل  امیر  توسط  قدرت 
اجتماعی مدعی قدرت ظهور  تنها گروه  به عنوان 
کردند. این حیثیت جدید تاریخی بالطبع هژمون 
قومی  نخبه گان پشتون را به چالش می کشید و از 
این جا بود که لشکری فراوان به رهبری نادرشاه با 
سازوبرگ وافر و حمایت های خارجی گرد هم آمد 
داد.  پایان  به دولت مستعجل کلکانی  و سرانجام 
و  کلکانی  برابر حبیب اهلل  در  نادرخان  خدعه بازی 
سیاست زمین سوخته  نیروهای تحت فرمان او در 

معنای  اگر  بخشد.  توسعه  روزافزون  به شکل  را 
به  را  آن  و  بگذاریم  مشترک   »DNA« بر  را  قوم 
باز  ببریم،  کار  به   زیست شناختی  کاماًل  مفهومی 
زیرا  نیست؛  صدق  قابل  تاجیکان  مورد  در  هم 
تحوالت تاریخی، مهاجرت ها، آمدن یونانیان، فتح 
توجیه  برای  جایی  غیره  و  تهاجم چنگیز  اعراب، 
شجره شناسی  نمی گذارد.  قوم  بیولوژیک  مفهوم 
تاجیکان ریشه  های مختلفی دارد که با آن، اثبات 
این که همه  تاجیک ها به یک پدر مشترک وصل 
به  را  قومیت  اگر  می سازد.  ممتنع  را  می شوند 
معنای فرهنگی در نظر گیریم، بازهم اطالق آن در 
مورد تاجیکان - شاید به دلیل تفاوت های فرهنگی 
زبان  بدین سان،  نیست.  ساده  ای  کار  گسترده- 
فارسی نیز نمی تواند مقوم هویت تاجیکان باشد؛ 
گروه  محدوده   از  عماًل  زبان  این  گویش وران  زیرا 
اجتماعی خاصی که امروزه تاجیک نامیده می شود، 
فراتر رفته است. شما شاید بتوانید پشتون ها را هم 
به دلیل وحدت زبانی و هم از نظر شجره شناسی 
و وحدت فرهنگی فراگیر، »قوم« تلقی کنید؛ اما 
کاربست قوم در مورد تاجیکان امری مخاطره آمیز و 
ناسنجیده است. داعیه داران احیای قدرت تاجیکان 
با گره های نظری زیادی از این دست مواجه اند که 

تا هنوز پاسخ نیافته است. 
نکته  سوم این که احیای قدرت تاجیکان داعیه  ای 
برابر آموزه های  این  رو، در  از  و  تعصب آمیز است 
فراگیر اسالم قرار می گیرد. اسالم اصوالً به برابری 
انتساب های قومی  انسان  ها تصریح دارد و در آن 
و اجتماعی نه مایه  برتری و امتیاز است و نه هم 
قومی  عصبیت  اسالم  فرودستی.  و  خفت  موجب 
به آسانی  نکته  این  و  درهم می کوبد  را  گروهی  و 
در  حاکم  قدرت  سرکوب  ابزار  به عنوان  می تواند 
برابر مدعیان احیای قدرت تاجیکان درآید. برای 
باری به سرنوشت  این موضوع، کافی است  درک 
باعث  بحرالدین  بدخشی،  محمد طاهر  رقت بار 
و  بیندیشیم  پیشگامان نهضت ستم ملی  و سایر 

عبرت بگیریم. 
نکته  چهارم، ایده  احیای قدرت تاجیکان به داعیه  ای 
فرا می خواند که خود در برابر آن قدعلم کرده است. 
تاجیکان »مطلوب« است، چرا  احیای قدرت  اگر 
تالش طالبان در جهت بازگشت پشتون ها در محور 
قدرت نامطلوب باشد؟ تردیدی نیست که شماری 
از پژوهشگران پشتون گرا که به تحوالت دست کم 
یک سده  پسین افغانستان اشراف دارند، آن چه را 
که تاجیکان دوره  درخشان حضور سیاسی خویش 
قدرت  »زوال  به عنوان  آن ها  می کنند،  توصیف 
پشتون ها« و تحشی شان از مرکز قدرت می نگرند. 
برحق  داعیه  ای  تاجیکان  قدرت  احیای  اگر  حاال 
و  سیاسی  رفتار  آن  پایه   بر  نمی توان  آیا  است، 
ساختار پشتون محور و ایدیولوژیک طالبان را نیز 
برحق دانست؟ شما نمی توانید در قبال قضایا با دو 
معیار متفاوت داوری کنید. برخورد دوگانه با قضایا، 
ناحیه  این  از  است  ایراد هایی که ممکن  از عهده  
ظهور کند، برنمی آید و تبعاتی دارد که در این جا 

نمی توان سنجید. 
قدرت  احیای  طرح  این که،  نهایی  و  پنجم  نکته  
گره  به  باشد  راه حلی  آن که  از  بیش  تاجیکان 
بخشی  خود  افغانستان،  سیاسی  درهم پیچیده  
و  کردن  قومی  است.  کشور  سیاسی  معضل  از 
نهادینه  معنای  به  قدرت،  داعیه   کردن  انحصاری 

کردن بحرانی است که هم اکنون با آن درگیریم. 

2( سکوالریسم )جدایی دین از سیاست(
دیگر  پرطمطراق  اما  اندک  گروه های  از  برخی 
مدعی اند که بایستی سکوالریسم مساله مقاومت 
و  خشونت آمیز  ماهیت  از  ظاهراً  که  اینان  باشد. 
سرخورده   دینی  و  جهادی  حرکت های  بی فرجام 
شده اند، تفکیک میان اسالم و سیاست را حالل گره 
این طیف  افغانستان می  پندارند.  فروبسته  معضل 
سیاسی شدن اسالم را )ورود اسالم به عرصه های 
سیاسی( طی کمابیش یک سده  اخیر، عامل اصلی 
جنگ و ناهنجاری کشور تعریف می  کنند. در این 
از سیاست جدا  را  اسالم  اگر چنان که خط  نگاه، 
سازیم، روند توسعه آغاز خواهد شد و مانعی که از 
رهگذر دخالت اسالم در عرصه های سیاسی پیش 
آمده است، از میان برداشته می شود. این طرح از 

جهات بسیاری قابل مالحظه است: 
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چیست؟«  دوم  مقاومت  »مساله   که  سوال  این 
حرکتی  به عنوان  مقاومت  است.  جدی  حقیقتاً 
قابل  آن  بین المللی  و  سیاسی  جایگاه  امروزه  که 
و  بزند  گام  تاریک  افق   در  نمی تواند  است،  اعتنا 
خویش  آینده   مطلوبات  به  نسبت  چشم اندازی 
نپرورد. ظاهراً به نظر می رسد که حجم و نیز نوع 
انتظارات از مقاومت دوم متفاوت است. شماری فکر 
می کنند که احیای قدرت تاجیکان بایستی مساله  
اصلی مقاومت باشد، در حالی برخی دیگر -هرچند 
اندک شمارند- جدایی دین از سیاست )سکوالریسم 
مقاومت  اصلی  مساله   یا  مطلوب  را  سیاسی( 
ایجاد یک  و  بدین سان، تجزیه  کشور  می پندارند. 
واحد سیاسی مستقل، دست یابی به خوانش معتدل 
از اسالم، فدرالیسم و غیره گزینه های بعدی اند که 
فی الجمله، هر یک طرف دارانی در میان نخبه گان و 

توده های جامعه  ما دارد. 
یکان یکان  پیش گفته  گزینه های  نوشته،  این  در 
توضیح و آسیب شناسی شده و به منطق و خاستگاه 
است.  گرفته  صورت  اشاراتی  نیز  آن ها  تاریخی 
به عنوان  می تواند  که  گزینه  ای  پایان،  در  سپس 
مساله اصلی مقاومت قرار گیرد، طرح و تبیین شده 
است )روش سبر و تقسیم(. این نوشته، با استمداد 
از فلسفه  تاریخ و تحلیل تحوالت تاریخی پسین، 
وضعیت  درک  بر  کند  باز  دریچه  ای  می کوشد 
نسخه  ای   به  دست یابی  دنبال  به  و  کشور،  جاری 
عادالنه   و  سیاسی  حل  به  آن  با  بتوان  که  است 
قضیه به منظور گذار از چرخه  بحران و دست یابی 

به وضعیتی جدید و مطلوب، نزدیک شد.  

مساله مقاومت دوم چیست؟
در روش تحقیق گاهی میان »سوال« و »مساله« 
فرق می گذارند. سوال از این نظر عام است و به هر 
پرسشی خواه قباًل پاسخی به آن داده شده است 
از  اما گونه  ای  نه، سوال اطالق می شود. مساله  یا 
سوال است که تا کنون پاسخ نیافته است. سوال 
ممکن است پاسخی داشته باشد که سوال کننده از 
آن بی اطالع است؛ اما مساله اصوالً بی پاسخ است 
و پژوهشگر می خواهد به آن با استناد به منابع و 
ویژه  ای،  روش های  بستن  کار  به  با  و  مواد خاص 
پاسخ دهد. روی این بیان، آن چه در باب مقاومت 
»سوال«.  تا  است  »مساله«  می شود،  مطرح  دوم 
این که هنوز روشن نیست سوالیه  کالنی که  کما 
مقاومت دوم به دنبال حل نهایی آن است، چیست؛ 
ـ  اعتنایی  قابل  و  فخیم  متن  هیچ  کنون  تا  زیرا 
جز یک منشور کلی و نارسا ـ در این زمینه تولید 

نشده است. 
با این مقدمه، برمی گردیم به نکته  اصلی و آن این که 
»مساله مقاومت چیست؟« در این باب، فراموش 
نکنیم که میان دو جمله ی »مساله مقاومت دوم 
چیست؟« و »مساله مقاومت دوم چه باید باشد؟« 
مردم در  مورد  دو  در هر  انصافاً  دارد.  فرق وجود 
تاریکی قرار دارند و به درستی به چیستی و بایستی 
مساله مقاومت آگاهی ندارند. با وجود این، در باب 
این که مساله مقاومت دوم چیست، شما بیش از ما 
و آن هایی که خارج از بازی های پیچیده  قدرت اند، 
واقف اید. نکته  ای که من مایلم بدان بپردازم، این 
ست که مساله مقاومت دوم چه باید باشد. در این 
باب گزینه هایی را می توان مطرح کرد که هر یک 

شمالی، زخمی شد که تا هنوز که هنوز است التیام 
باز کرده  تاریخی ما دهان  ناخودآگاه  نیافته و در 
گشوده  تازه  ای  تاریخی  مرحله   پس،  آن  از  است. 
شد )دوره  مصاحبین( که بعداً بساط آن با کودتای 

هفت  ثور ۱۳۵۷ خورشیدی برچیده شد. 
شوروی  سرخ  قشون  توسط  افغانستان  اشغال 
غیرپشتون  اجتماعی  گروه های  که  شد  موجب 
شوند  نظامی  و  سیاسی  مناسبات  وارد  دوباره 
به شکل  ترسایی   ۱۹۹۱ سال  در  آن  نتیجه   و 
دولت اسالمی به رهبری استاد ربانی آشکار شد. 
با آن  بود که  آزمونی  جنگ های تحمیلی داخلی 
سیاسی  و  قومی  اجتماعی،  گروه های  جایگاه 
این  به  تاجیک ها  از  شماری  می شد.  زده  محک 
درخشان  مرحله  ای  به عنوان  تاریخی  دشوار  دوره  
خویش  اجتماعی  و  نظامی  سیاسی،  تاریخ  از 
بود  اول تداوم آن  تاریخی که مقاومت  می نگرند؛ 
و سرانجام به حضور قابل توجه نیروهای مقاومت 
در شکل گیری جمهوری اسالمی در دهه  ۸۰ و ۹۰ 
سقوط  که  بود  این جا  از  شد.  منتهی  خورشیدی 
نظام جمهوری در کشور برای گروه های اجتماعی 
و اقوام غیرپشتون بسیار سنگین تمام شد؛ زیرا با 
مانند:  ارزش هایی  و  دموکراتیک  سازوکارهای  آن 
انتخابات، مشارکت سیاسی، ایجاد فرصت های برابر 
و غیره رخت بربست و در نتیجه  آن، عقب گشتی 
رخ داد به نوع حاکمیت پشتون محور عبدالرحمانی 
زده  تکیه  پدر  جایگاه  در  بزرگ  برادر  آن  در  که 
به  نامتناسبی  و  غیر عادالنه  دل بخواهی،  به نحو  و 
انحصار گسترده و تقسیم محدود قدرت سیاسی 

دست می زند. 
بر  تاجیکان  قدرت  احیای  طرح  بیان،  این  روی 
این بنیاد استوار است که مساله مقاومت بایستی 
احیای قدرت از دست رفته  تاجیکان باشد. تاجیک ها 
امارت پشتون محور  اصلی  به عنوان طرف  بایستی 
نظامی  میدان های  در  را  طالبان  امارت  طالبانی، 
درهم شکسته و یا به بن بست بکشانند تا زمینه  
ورود دوباره  آن ها از حاشیه به مرکز قدرت فراهم 
شود. صورت های رادیکال این نگرش معتقد است 
که در برابر طالبان بایستی از سیاست خود آن ها 
بهره برد و به انتقام گیری و کارشیوه  حذف متوسل 
شد. این ایده از جهات مختلفی نادرست است. به 

این منظور، به دالیل زیر می توان توجه کرد:
نوعی  تاجیکان  قدرت  احیای  طرح  این که  اوالً 
تفکر فاشیستی است که در آن اقوام دیگر، به ویژه 
اجتماعی  گروه  های  سایر  و  هزاره ها  اوزبیک ها، 
نادیده گرفته  خرد و بزرگ در مناسبات سیاسی 
تفکری،  چنین  پیامدهای  درک  برای  می شوند. 
نازیسم،  فاجعه بار  پیامدهای  به  باری  است  کافی 
قوم گرایی عربی، قوم گرایی سوری، نهضت ترکان 
جوان و غیره در جهان اول و سوم نظر اندازیم. آنگاه 
به درستی خواهیم دید که تجربه  کشورهای دیگر از 
چنین نگرشی چگونه بوده است و پیامدهای آن به 

کجا انجامیده است. 
دوم، احیای قدرت تاجیکان، تاجیک ها را به عنوان 
تیوریک  مرز  و  حد  که  می گیرد  فرض  گروهی 
قالب  در  تاجیک  بعضاً  است.  روشن  کاماًل  آن 
به  که  می شود  تعریف  قوم  نام  به  کوچک تری 
است در  دایره  شمول خود  فروکاستن  معنا،  یک 
خویش  تعریف  دامنه   می کوشد  که  گروهی  برابر 

مساله  مقاومت دوم چیست؟
بخش اول

ایده  احیای قدرت 
تاجیکان به داعیه  ای 

فرا می خواند که خود 
در برابر آن قدعلم 

کرده است. اگر 
احیای قدرت تاجیکان 
»مطلوب« است، چرا 

تالش طالبان در جهت 
بازگشت پشتون ها در 
محور قدرت نامطلوب 

باشد؟
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از صفحه ۶

اوالً، این که مدعیان سکوالریسم در افغانستان عمدتاً 
به  سر  مقوله  این  از  الزم  آگاهی  و  فهم  غیاب  در 
و  اسالم  میان  تفکیک  نیست  روشن  هنوز  می برند. 
تفکیک،  این  آیا  است.  تفکیکی  چگونه  سیاست، 
تفکیک  معنای  به  و  دارد  جامعه شناسانه  ماهیت 
نهادهای دینی از نهادهای سیاسی است و یا این که 
علم  و  دین  قلمرو  دو  میان  تفکیک  مزبور،  تفکیک 
توجیه  باب  در  جدی  متنی  شاید  کنون  تا  است؟ 
یا  )و  است  نشده  تولیده  افغانستان  در  سکوالریسم 
این که من با آن برنخورده ام( و درک این نکته نشان 
این کشور شاید  در  داعیه  سکوالریسم  که  می دهد 
و  میان تهی  سوسیالیستی  عدالت  داعیه   پیمانه   به 

بی عقبه است.
مقاومت،  مساله  به عنوان  سکوالریسم  طرح  دوم، 
مقاومت را از تسلسل تاریخی آن خارج می سازد؛ زیرا 
این داعیه هیچ نوع سنخیتی با داعیه  مقاومت اول 
ندارد. سکوالریسم نه مدعای آمر صاحب احمدشاه 
مسعود بود و نه هم ایده  مطلوب استاد برهان الدین 
ربانی. از جهت دیگر، جهاد در برابر شوروی که بالمآل 
به حضور پررنگ گروه های اجتماعی غیرپشتون در 
تا  داشت  دینی  ماهیت  شد،  منجر  سیاسی  صحنه  
سکوالر )غیردینی(. از این  رو، آن هایی که سکوالریسم 
می کنند،  پیشنهاد  دوم  مقاومت  مساله  به عنوان  را 
عمداً رشته  اتصال خویش را با تاریخ مبارزات چند 

دهه  اخیر فرومی ُگسلند. 
سوم، داعیه  سکوالریسم خواست توده ها و یا باورهای 
نمی توانید  شما  می گیرد.  دست کم  را  عامه  دینی 
تعامل دین و  بر  باور عمومی مردم  در کشوری که 
سیاست است، یک شبه َعلم سکوالریسم برافرازید و 
آن را به عنوان استراتژی اصلی مقاومت دوم تعریف 
کنید. طرح سکوالریسم به عنوان مساله مقاومت دوم،  
پایگاه  های اجتماعی آن خلع می کند  از  مقاومت را 
صدمه  شدیداً  جریان  این  به  را  عمومی  اعتماد  و 
تا  دین  که  جامعه  ای  در  دینی  حکومت  می رساند. 
آن رخنه کرده  اجتماعی  مناسبات  زیرین  الیه های 
است  این جا  از  شاید  است.  غیردموکراتیک   است، 
کشورهای  از  شماری  در  سکوالریسم  اجرای  که 
است  بوده  توأم  اتاترک،  زمان  ترکیه   مانند  اسالمی 
با ابزار سرکوب و خشونت. اتاترک راهی جز این که 
زیرا  نداشت؛  شود،  متوسل  خشونت  و  سرکوب  به 
بستر  که  کشوری  در  برنامه  سکوالر  کردن  اجرایی 
اجتماعی آن دینی است، حرکتی غیرطبیعی است 
از  تازه  ای  باید به فصل  انجام آن  برای  این  رو،  از  و 
به  این، سکوالریسم  بر  افزون  زد.  خشونت ها دست 
دلیل عدم مقبولیت اجتماعی، ظرفیت بسیج سازی 
مردم در برابر امارت طالبان را ندارد. چنین طرحی، 
به معنای خلع سالح خود است در برابر گروهی که 
در  دین  ایدیولوژیک  ظرفیت  از  توش وتوان  تمام  با 
جهت سرکوب مخالفان و توسعه  حاکمیت خود بهره 
بیان، سکوالریسم خواهی  حرکتی  این  روی  می برد. 
مخاطره آمیز است و این که شما پیوسته از آن احتراز 

کرده اید، عملی ستودنی و دوراندیشانه است. 
چهارم، سکوالریسم خواهی به آسانی می تواند راه را بر 
تکفیر نیروهای مقاومت باز کند. کما این که طالبان 
از  تأثر  نیز  و  راکد  و  عقب افتاده  فکری  ساختار  با 
آن اند  مستعد  کاماًل  دیوبندی  و  سلفی  رویکردهای 
از  که سکوالرها را یک سره با چوب تکفیر برانند و 
صحنه به در کنند. گفته می شود تکفیر برای بار اول 
با عبدالرحمان خان وارد مناسبات سیاسی شد. وی 
به خوبی توانست از تکفیر به عنوان ابزار ایدیولوژیک 

در  سکوالریسم خواهی  ببرد.  بهره  هزاره ها  سرکوب 
سر  به  ضعف  در  هنوز  دوم  مقاومت  که  وضعیتی 
می برد، دادن کارد به دست مدعی است. اگر مساله 
مقاومت جدایی دین از سیاست باشد، طالبان به عنوان 
به ساده گی می توانند  عبدالرحمان خان،  نظام  کاپی 
این که  بلکه کافر بخوانند.  نه،  باغی  مقاومت گران را 
تبعات تکفیر و به ویژه تکفیرهای سیاسی چیست و به 
چه فجایعی ممکن است بینجامد، از حدس مدعیان 

خارج نشین سکوالریسم بیرون است. 
پنجم، سکوالریسم به عنوان مساله مقاومت، حرکتی 
رادیکال است و درست در جهت مخالف جریان طالبان 
قرار می گیرد. طالبان یک سره در صدد تعمیم دین 
بر همه  سطوح حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و حتا فرهنگی جامعه اند، در حالی  که سکوالریسم 
- البته در هیأت ستیزه جویانه  آن- درست در نقطه 
مخالف آن مشی می کند. طرح سکوالریسم به عنوان 
مساله مقاومت، به معنای دفع افراط با تفریط است 
و این خود می تواند به میزان افراطیت، خطرناک و 
ویرانگر باشد. این که چگونه می توان در خطی میانه 
دین  نه  آن  در  که  داد  ارایه  و طرحی  کرد  حرکت 
کنار زدن  توسعه مالزم  نه هم  و  توسعه شود  مانع 
دین تلقی گردد، موضوعی مستقل است که در این جا 

مجال پرداختن به آن نیست. 

ششم، سکوالریسم خواهی فراموش می کند که بخش 
بزرگی از ناکامی های تاریخی ما بیش از آن که حاصل 
فقدان  محصول  باشد،  سیاست  و  دین  میان  جمع 
عقالنیت سیاسی و سودای سرباالی سیاست گزاران 
است. شما همین فرصت بیست ساله  اخیر را در نظر 
بگیرید. آیا می توان اختالس، فساد فزاینده، تعصب 
قومی و مذهبی، انحصار قدرت، منفعت طلبی شخصی 
و صدها عامل دیگری را که سرانجام به سقوط نظام 
جمهوری انجامید، نتیجه  دخالت دین در عرصه های 
سیاسی توصیف کرد؟ انصافاً دین نقش چندانی در 
سیاست گزاری های دولت جمهوری طی دو دهه  اخیر 
نگرش  بر اساس  ما  منطقه  ای  مناسبات  نه  نداشت. 
نیروهای خارجی  نه هم حضور  و  بود  استوار  دینی 
اولویت  بر بنیاد  امریکا  با  امنیتی  پیمان  انعقاد  و 
سازوکارهای  این،  وجود  با  می گرفت .  دینی صورت 
دموکراتیک رفته رفته به لجن کشیده شد و برعکس 
تبدیل  چالش  به  فرصت ها  می رفت،  انتظار  آن چه 
گردید. هیچ یک از این عوامل از اسالم ناشی نشده 
حنیف  دین  این  مقابل  نقطه   در  درست  بلکه  بود، 
قرار داشت. انصافاً در کشوری که سواد عمومی در 
نازل ترین سطح آن قرار دارد و اضافه بر آن، اصول 
راهی  دین  نه  باشد،  فروریخته  به شدت  آن  اخالقی 

از بحران و نه هم سکوالریسم  برای برون شد  است 
این جا است  از  بینجامد.  به نتیجه  مطلوب  می تواند 
که به باور نویسنده، هر طرحی برای اصالح سیاسی 
که در آن اصالح فکری و فرهنگی در دستور کار قرار 
ثمر  به  و  است  کویر  در  بذر  پاشیدن  شبیه  نگیرد، 

نخواهد نشست. 

3( تجزیه خواهی
شماری بدین باورند که مساله مقاومت باید تجزیه  
افغانستان باشد. در این نگاه، تجزیه  افغانستان راه حلی 
قومی  سلطه   به  همیشه  و  بار  یک  برای  که  است 
نخبه گان پشتون خاتمه دهد. گره معضل قدرت در 
افغانستان را بایستی با ناخن تجزیه گشود و کشوری 
جدید با هویت، زبان، جغرافیا و جمعیت جدید پدید 
آورد. تجزیه خواهی از این نظر، داعیه  ای است که در 
کما  می شود.  مطرح  پشتون  نخبه گان  هژمون  برابر 
تقسیم  به  آن که  از  بیش  پشتون  نخبه گان  این که 
عادالنه  قدرت و مشارکت سیاسی اقوام و گروه های 
اجتماعی دیگر عالقه مند باشند، به دنبال اعاده  سلطه  
خویش بر اقوام و گروه های اجتماعی غیرپشتون اند. 
افزون بر این، تفاوت فرهنگی پشتون ها و سایر اقوام 
مسالمت آمیز  زیست  که  است  چندان  افغانستان 
آن ها را در جغرافیای واحد و زیر یک سقف ممتنع 
همواره  پشتون  نخبه گان  هژمون طلبی  می سازد. 
انجامیده است و در  نهاد قدرت  به پشتونیزه شدن 
از دو گزینه  بیش  اقوام غیرپشتون   چنین شرایطی 
در پیش ندارند: یا باید در برابر آن بایستند که آن 
 هم بدون توسل به جنگ و خشونت و قربانی دادن 
ممکن نیست و یا هم تسلیم شوند و سپر بیندازند 
و به سیاست حذف و یا سیاست کثرت گرایی نابرابر 
پشتون محور تن در دهند. از آن جایی که مناسبات 
تغییر  شوروی  اشغال  از  پس  افغانستان  در  قدرت 
کرده است، گروه های اجتماعی و قومی دیگر حاضر 
به انقیاد بی چرا و ناعادالنه در برابر نخبه گان پشتون 
افغانستان  در  تداوم جنگ  به  نکته  همین  نیستند. 
انجامیده است. با این تحلیل، راه حل این است که 
و جغرافیای  پشتون ها جدا سازیم  از  را  راه خویش 
سیاسی مستقلی شکل دهیم که در آن هم هویت 
قومی و فرهنگی ما حفظ شود و هم به ختم جنگ و 

زیست مسالمت آمیز اجتماعی نایل آییم. 
طرح تجزیه طلبی مانند طرح  های پیش گفته معروض 

مالحظاتی است از این قرار: 
اول، تجزیه طلبی برخوردی فعاالنه با هژمون قومی 
طالبان نیست، بلکه عملی است که از سر انفعال و 

واکنش انجام می شود. 
***

ز انفعــــــال سرشتند نقش ما بیدل
تری برون رود از طبِع آب دشوار است

***
میان  در  را  شخصیتی  یا  جریان  هیچ  شما  شاید 
تجزیه   به  دنبال  که  باشید  نداشته  سراغ  پشتون ها 
واقعیت  این  باشد.  جنوب  و  شمال  به  افغانستان 
حاوی یک نکته  پنهان است و آن این که پشتون ها 
خودشان  را مالک کل افغانستان می دانند و بنابراین 
حاضر نیستند زمینی را که ملکیت خود می پندارند، 
به دو قسمت کنند و سپس اختیار بخشی از آن  را 
با  پشتون  نخبه گان  بنابراین،  واگذار ند.  دیگری  به 
مخالفت در برابر تجزیه طلبی عماًل از موضعی مالکانه 
ما  از وطن داران  برابر، شماری  در  و  سخن می زنند 
در عملی واکنشی شعار تجزیه خواهی علم کرده اند 

ناشیانه  ای فکر می کنند این موضع گیری  و به شکل 
از سر اطمینان به نفس و اقتدار است. طالبان ظاهراً 
ادعای مالکیت بر کل جغرافیای افغانستان را در سر 
ادعای  نوعی  نیز  تجزیه طلبی  حالی  که  در  دارند، 
بر بخشی از این جغرافیای  مالکیت است، اما صرفاً 
سیاسی و بنابراین، ادعایی است از سر ضعف تا قدرت. 
و  فکری  واقعیت  به  اعتنا  باب،  این  در  دوم  نکته  
است  این  اساسی  سوال  است.  افغانستان  اجتماعی 
که آیا داعیه  تجزیه طلبی مورد تأیید جامعه، به ویژه 
نخبه گاِن سیاسی کشور است؟ اخیراً مصاحبه  ای که 
تقریباً با چهل تن از نخبه گان سیاسی انجام شده بود، 
نشان می داد که تجزیه طلبی هیچ گونه طرف داری در 
میان جامعه  سیاسی افغانستان ندارد. دست زدن به 
کاری که هنوز نخبه گان جامعه به آن به چشم خیانت 
و یا خطای فاحش سیاسی می نگرند، مخاطره آمیز و 
مثل  تجزیه خواهی  داعیه   انصافاً  است.  ناسنجیده 
بسیاری از شعارهای دیگر سیاسی در این کشور، در 
غیبت آگاهی و تحقیق سر داده می شود و از این  رو، 

فاقد پشتوانه  فکری و علمی است. 
برمی گردد.  تجزیه  از  پس  شرایط  به  نکته  سومین 
فرض بر این که تجزیه  ممکن نه، بلکه عماًل واقع شود، 
آنگاه سوال این است که هویت، زبان و ملت قلمرو 
داد؟  خواهد  شکل  چیزهایی  چه  را  جدید  سیاسی 
واقعیت این است که شمال افغانستان محیطی است 
سرشار از تنوع قومی، مذهبی، حزبی و غیره. حضور 
اوزبیک ها در شمال کشور بسیار پررنگ است و در 
قدم دوم هزاره ها، ایماق ها، عرب ها و... جای می گیرند. 
حاال فرض کنیم شمال را واحد سیاسی مستقل اعالم 
کردید، آنگاه چگونه می توان به رغم کثرت، به وحدت 
رسید و الگوها و سمبول های مشترکی تشکیل داد؟ 
فی المثل  حاضرند  دیگر  اجتماعی  گروه های  آیا 
جغرافیا  آن  رسمی  زبان  به عنوان  را  فارسی  زبان 
به  را  جایش  پشتونیسم  آیا  بشناسند؟  رسمیت  به 
نوعی تاجیک محوری یا اوزبیک محوری نخواهد داد؟ 
افزون بر این ها، مناطق مرکزی افغانستان که عمدتاً 
هزاره نشین اند، بخش دیگری از واقعیت قومی، نژادی 
و مذهبی این سرزمین است. پرسش این است که آیا 
نخبه گان سیاسی اقوام و گروه های مختلف اجتماعی 
با راهکار تجزیه موافق اند و یا آن را به سود خویش 
می دانند؟ این ها سواالت نه، بلکه معضالتی است که 
مرحله   در  به  حتم  و  نگرفته  قرار  تأمل  مورد  هنوز 

پساتجزیه - البته بر فرض وقوع- بروز خواهد کرد.
سیاسی  واحد  یک  ایجاد  و  کشور  تجزیه   چهارم، 
مستقل کاری خودمحورانه نیست. به معنای دیگر، 
مردم  از  کتله  ای  یا  گروه  هرگاه  که  نیست  چنین 
کار  این  دهند،  تشکیل  مستقل  کشوری  بخواهند 
حرکت های  است  سال ها  می یابد.  تحقق  به آسانی 
به ویژه  جهان،  کنار  و  گوشه  در  استقالل  طلبانه 
خاورمیانه به راه افتاده، اما به ندرت نتیجه بخش بوده 
را  جغرافیایی  اگر  حتا  تجزیه طلب  گروه های  است. 
تصرف کرده  و تحت قیمومیت خویش درآورده اند، 
نشده اند.  شناخته  رسمیت  به  متحد  ملل  جانب  از 
دست یابی  برای  بلوچ  استقالل طلبان  لحظه  همین 
به  کردستان  و  دارند  مبارزه  مستقل  کشور  یک  به 
رغم در اختیار داشتن جغرافیا، نفوس و حاکمیت، 
نیافته  مشروعیت  مستقل  کشوری  به عنوان  هنوز 
غیرملی،  استقالل طلبانه   حرکت های  قضا،  از  است. 
به  را  منطقه  کشورهای  از  بسیاری  ملی  حاکمیت 
مخاطره می افگند و از این  رو، روان جمعی منطقی 
در برابر آن حساس است. روی این بیان، تجزیه طلبی 
کشورهای  قاطع  اکثریت  جانب  از  افغانستان  در 
منطقه  ای پشتی بانی نمی شود و نه هم ملل متحد و 
قدرت های بزرگ جهانی از آن حمایت خواهند کرد. 
اضافه بر این، عدم مقبولیت داخلی این طرح مزید 
بر علت خواهد شد و عدم امکان و مخاطرات آن را 

چندبرابر خواهد ساخت.

مساله  مقاومت دوم چیست؟
طرح سکوالریسم به عنوان مساله مقاومت، مقاومت را از تسلسل تاریخی آن خارج می سازد؛ زیرا 

این داعیه هیچ نوع سنخیتی با داعیه  مقاومت اول ندارد. سکوالریسم نه مدعای آمر صاحب 
احمدشاه مسعود بود و نه هم ایده  مطلوب استاد برهان الدین ربانی.
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ایران چهار شهروندش را به اتهام جاسوسی برای اسراییل اعدام کرد
قوه قضایی ایران چهار شهروند این کشور را به اتهام آنچه که »جاسوسی برای اسراییل« عنوان شده، اعدام کرده است.

رسانه های  ایرانی یک شنبه ، ۴ دسامبر، از اعدام این چهار نفر براساس حکم قوه قضایی ایران خبر داده اند.
از افراد اعدام شده با اسم های حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میالد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی 

یاد شده است. گزارش شده که این شبکه زیر نظر اسراییل به سرقت، تخریب اموال شخصی و عمومی و آدم ربایی دست می زده  
است. گفته شده است که این افراد با فردی به نام سیروس، افسر اطالعاتی موساد، ارتباط داشته اند .

ایران همواره اسراییل را به جاسوسی و خرابکاری در قلمروش متهم کرده است.

بلینکن: امریکا از حق مردم چین و ایران برای اعتراض پشتیبانی می کند

آلمان در جریان سال جاری حدود ۱.۲ میلیون پناهنده را پناه داده است.
روزنامه ولت آم سونتاگ، روز یک شنبه، ۴ دسامبر، اعالم کرده است که آلمان 

امسال در مجموع ۱.۲ میلیون پناهنده را میزبانی کرده است.
به گفته این نشریه، بیش از یک میلیون تن تنها از اوکراین وارد آلمان شده اند.

عالوه بر این، تا پایان ماه اکتبر، ۱۸۱ هزار و ۶۱۲ درخواست پناهنده گی از اتباع 
کشورهای سوریه، افغانستان، ترکیه، عراق و سایر کشورها دریافت شده است.

براساس این گزارش، مقامات آلمانی انتظار دارند که تعداد درخواست ها تا پایان 
سال از رقم اعالم شده بیشتر شود.

این نشریه تاکید کرده است که نگرانی فزاینده ای در ایالت ها و شهرداری های 
فدرال در مورد افزایش تعداد پناهنده گان وجود دارد. رقم جدید پذیرش ۱.۲ 
میلونی مهاجران از سوی دولت آلمان، از رقم پذیرش ۸۹۰ هزار نفری از سوی 

این کشور در اوج بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ پیشی گرفته است.

دومین  روسیه،  که  است  گفته  روسیه  نخست وزیر  معاون  نواک،  الکساندر 
صادرکننده بزرگ نفت جهان، حتا اگر مجبور به کاهش تولید شود، نفت را با 

قیمت محدودشده توسط غرب نخواهد فروخت.
براساس گزارش رویترز، الکساندر نواک روز یک شنبه، ۴ دسامبر، گفته است که 
اقدام غرب به منظور تعیین سقف برای نفت صادراتی روسیه یک مداخله آشکار 

بوده و با قوانین تجارت آزاد در تناقض است
معاون نخست وزیر روسیه افزوده است که کاهش عرضه نفت، بازارهای جهانی 

انرژی را بی ثبات می کند.
تا  بر روی مکانیسم هایی هستیم  افزده است: »ما در حال کار  نواک همچنان 
چنین  زیرا  دهد؛  قرار  منع  را  نفت  برای  قیمت  سقف  تعیین  ابزار  از  استفاده 

دست کاری سبب بی ثباتی بیشتر بازار می شود.«
او همچنان خاطر نشان کرده است که روسیه نفت و فرآورده های نفتی را فقط 
به کشورهایی می فروشد که 
مطابق با شرایط بازار با این 

کشور معامله کند.
این در حالی است که گروه 
هفت و استرالیا روز جمعه، 
۲ دسامبر، ۶۰ دالر را برای 
سقف  روسیه  خام  نفت 

قیمت تعیین کردند.

دولت  که  است  گفته  امریکا،  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
پشتیبانی  اعتراض  برای  ایران  و  مردم چین  از حق  بایدن 

می کند.
شبکه  با  گفت وگو  در  دسامبر،   ۴ یک شنبه،  روز  بلینکن 
»سی ان ان«، گفته است که امریکا از حق آزادی بیان انسان ها 

در همه جا، چه در چین و چه در ایران، حمایت می کند.
بلینکن افزوده است که در دیدار ماه آینده اش با مقام های 

چین، موضوع حق اعتراضات مردم را مطرح خواهد کرد.

امریکا یک کشتی ماهی گیری را در خلیج عمان که از 
که حامل  کرده  توقیف  بود،  در حرکت  یمن  به  ایران 
بیش از ۵۰ تن مهمات جنگی و سوخت موشک بوده 

است.
دسامبر،   ۳ شنبه،  روز  ناوقت  بین المللی  رسانه های 
کشتی  یک  امریکا  دریایی  نیروی  که  داده اند  گزارش 
ماهی گیری را در خلیج عمان که از ایران به یمن در 
حرکت بود، توقیف کرده اند که حامل بیش از ۵۰ تن 

مهمات جنگی و سوخت موشک بوده است.
نیروی دریایی امریکا در بیانیه خود تصریح کرده که این 
دومین محموله غیرقانونی سالح است که در طول یک 

آتش فشان  یک  که  کرده اند  اعالم  اندونیزیایی  مقامات 

او همچنان افزوده است: »حرفی را که به آن ها خواهیم زد 
این است که حقوق بشر و آزادی های بنیادین مدنی موضوع 
این مورد  امریکا در  محوری ما است و هیچ رییس جمهور 

ساکت نخواهد ماند.«
گفتنی است که اعتراضات در ایران چندین هفته می شود 
که پس از مرگ مهسا امینی ادامه دارد و اعتراضات در چین 
به دلیل اعمال قرنطینه از سوی دولت این کشور چند روز 

پیش آغاز شد.

ماه در این مسیر دریایی کشف شده است.
آشکارا  این کشتی  »توقیف  است:  آمده  بیانیه  این  در 
رفتار  و  مرگبار  محموله های  غیرقانونی  انتقال  تداوم 

بی ثبات کننده ایران را نشان می دهد.«
نیروی دریایی امریکا تأکید کرده که انتقال مستقیم یا 

 ۱۵ تا  را  خاکستر  از  ابری  و  کرده  فوران  کشور  این  در 
کیلومتری به آسمان پرتاب کرده است.

دسامبر،   ۴ یک شنبه،  روز  رویترز،  گزارش  براساس 
آتش فشانی در شرق جزیره جاوه اندونیزیا فوران کرده و 
خانه های شان  ترک  به  مجبور  را  تن  هزار  دو  به  نزدیک 

کرده است.
رویترز گفته است که گزارش دقیقی در مورد تلفات ناشی 
از فوران آتش فشان »ِسِمرو« هنوز اختیار در رسانه ها قرار 

غیرمستقیم تسلیحات به حوثی های یمن، نقض قوانین 
بین المللی و قطعنامه شورای امنیت است.

از توقیف یک  نیز  نوامبر  امریکا در ماه  نیروی دریایی 
کشتی در مسیر ایران به یمن خبر داد که حامل مواد 

منفجره بود.

نگرفته است.
این  وقوع  که  کرده  اعالم  اندونیزیا  حمل و نقل  وزارت 
آتش فشان هیچ تاثیری بر سفر های هوایی نداشته است؛ 
اما اخطارهایی آماده باش به دو میدان هوایی ارسال شده 

است.
نیز  گذشته  سال  است.  جاوه  کوه  بلندترین  سمرو، 
آتش فشانی در این کوه فوران و سبب کشته شدن ۵۰ تن 

و آواره شدن هزاران تن شد.

تیم ملی فوتبال انگلستان پس از پیروزی در برابر 
تیم ملی سنگال، حریف تیم ملی فوتبال فرانسه 
در یک  چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شد.

دیدار این دو تیم که یک شنبه شب، ۴ دسامبر، در 
ورزشگاه البیت برگزار شد، با نتیجه ۳ بر صفر به 

نفع سه  شیرها پایان یافت.
در نیمه نخست این دیدار بازیکنان انگلستان دو 
بار دروازه سنگال را باز کردند. در این نیمه جوردن 
سه  شیرها  تیم  برای  کین  هری  و  هندرسون 
گول زنی کردند. در نیمه مربیان، شاگردان گرت 
و  آوردند  فشار  سنگال  دروازه  باالی  ساوتگیت 
دروازه  بار سوم  برای  دقیقه ۵۷  در  بوکایو ساکا 
این تیم را باز کرد. با این پیروزی تیم ملی فوتبال 
انگلستان در یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر، در برابر تیم ملی فوتبال فرانسه بازی خواهد 
کرد. در دیدارهای روبه رو این دو تیم، سه شیرها 

نسبت به خروس ها عمل کرد خوبی داشته اند.
این دو تیم از سال ۱۹۲۳ تا کنون ۳۱ بار در برابر 
هم بازی کرده اند که دو بازی  آن ها در جام جهانی 

بوده است.
سهم پیروزی تیم ملی فوتبال انگلستان در بازی ها 
روبه رو ۱۷ بار و سهم پیروزی فرانسه ۹ بار بوده 
است. پنج بار هم دیدارهای  این دو تیم با نتیجه 

مساوی پایان یافته است.
قطر،   ۲۰۲۲ جهانی  جام  رقابت های  ادامه  در 
نیز  امشب )دوشنبه، ۵ دسامبر( دو دیدار دیگر 
برگزار می شود که برازیل در برابر کوریای جنوبی 

و جاپان در برابر کرواسیا بازی خواهد کرد.

در دومین شب از آغاز مرحله حذفی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر، تیم ملی فوتبال فرانسه تیم فوتبال 

پولند را حذف کرد.
در  دسامبر،   ۴ یک شنبه شب،  که  دیدار  این 
ورزشگاه ۴۵ هزار نفری الثومه برگزار شده بود، با 

نتیجه ۳ بر ۱ به نفع فرانسه پایان یافت.
نیمه نخست بازی این دیدار تا دقیقه ۴۳ بدون 
اولیویه ژیرو  اما در دقیقه ۴۴  گول دنبال  شد، 
را  پولند  دروازه  قفل  امباپه  کیلیان  پاس  روی 
نفع خروس ها  به  بر صفر  بازی یک  تا  شکست 

شود.
در نیمه دوم بازی، کیلیان امباپه در دقیقه ۷۴ و 
۹۰ دو بار دروازه وویچ شزنی را بازکرد تا نتیجه 

بازی ۳ بر صفر شود.
پولند  برای  میدان  داور  بازی،  پایانی  دقایق  در 
یک پنالتی گرفت که روبرت لواندوفسکی آن را 

به گول تبدیل کرد.

آلمان از ۱.۲ میلیون مهاجر در سال 
جاری میزبانی می کند

امریکا کشتی حامل مهمات ارسالی ایران به یمن را توقیف کرد

فوران آتش فشان در جزیره جاوه اندونیزیا؛ نزدیک به دو هزار تن خانه های شان را ترک کرده اند

دور حذفی جام  جهانی؛

انگلستان در یک چهارم 
نهایی حریف فرانسه شد

خروس ها یاران 
لواندوفسکی را از جام 
جهانی حذف کردند

روسیه نفت را مطابق با قیمت محدودشده 
توسط غرب صادر نخواهد کرد


