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ملت شهروندان و پذیرش 
برابری میان انسان ها

فرمانده طالبان در 
ولسوالی سنگ آتش 
بادغیس توسط والی 
این گروه بازداشت شد

والیت  در  محلی  منابع  بادغیس:  ۸صبح، 
بادغیس از بازداشت فرمانده امنیه طالبان برای 
ولسوالی سنگ آتش توسط والی این گروه در این 

والیت خبر می دهند.
منابع روز سه شنبه، ۲۵ دلو، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گویند که پهلوان اسحاق، فرمانده امنیه 
مولوی  دستور  به  بادغیس،  ولسوالی سنگ آتش 
و  بازداشت  والیت،  این  والی  جاوید،  عبدالصمد 

زندانی شده است.
فرمانده   این  طالبان  والی  که  گویند  می  منابع 
با گروه  رابطه  اتهام  به  را  بادغیس  نامدار والیت 

داعش برکنار و بازداشت کرده است.
از سوی دیگر، یک منبع معتبر از والیت بادغیس 
بازداشت  علت  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  

پهلوان اسحاق مسایل قومی است.
فارسی   به دلیل  اسحاق  پهلوان  منابع،  گفته  به 
زبان بودنش توسط مولوی عبدالصمد جاوید که 

پشتون تبار است بازداشت و زندانی شده است.
گفتنی است که پهلوان اسحاق یکی از فرماندهان 
اکثر  بادغیس است که  نامدار طالبان در والیت 
این  در  پیشین  حکومت  نظامیان  علیه  نبردها 

والیت را رهبری می کرد.

بربنیاد اطالعات منابع، این ماین که در یکی از 
پاسگاه های نیروهای امنیتی حکومت پیشین...

هشدار ریاست هواشناسی از برفباری و باران شدید 
در ۱۴ والیت

۸صبح، کابل: ریاست هواشناسی افغانستان از برفباری 
و باران شدید در ۱۴ والیت هشدار داده است.

با  دلو،   ۲۵ سه شنبه،  روز  چاشت  از  پس  ریاست  این 
بدخشان،  والیت های  که  است  گفته  خبرنامه ای  نشر 
نورستان، تخار، کندز، بغالن، پنجشیر، بامیان، سمنگان، 
گواه  هرات  و  بادغیس  جوزجان،  بلخ،  سرپل،  غور، 

برفباری و باران خواهند بود.
ریاست هواشناسی مقدار باران را ۱۵ تا ۲۵ ملی متر و 
مقدار برف را ۲۰ تا ۵۰ سانتی متر پیش بینی کرده است.

گفتنی  است که این ریاست هفته گذشته نیز از ریزش 
برف و باران در ۲۷ والیت افغانستان هشدار داده بود.
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چهاردهم فبروری برابر است با روز »عاشقان«. جوانان زیادی در یک دهه 
گذشته در پایتخت و شماری از بزرگ شهرهای دیگر کشور از این روز به گونه 

شکوهمند تجلیل می کردند. در دو دهه پسین به ویژه در سال های اخیر 
جمهوریت شماری از جاده ها از جمله کوچه گل فروشی شهر نو و پل سرخ از 
رونق خوبی برخوردار بودند. گل فروشان قسمت های زیادی از این جاده را با 

گل و پوقانه های سرخ و سفید تزیین می کردند.

محتسبان طالبان بر مناطق 
مزدحم نظارت می کردند

ن روز اعتصاب کاری  دوم�ی
؛ دکان داران در شهر غز�ن

ده ها دکان در �پ وضع 
مالیه  گزاف بسته شد

انفجار ماین در 
بادغیس جان دو 
نوجوان را گرفت

ولنتاین و جاده های خالی کابل؛

2

2

حه
صف

حه
صف

کمک های  هماهنگ کننده  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان  در  متحد  سازمان  ملل  بشردوستانه 
نیازمند در  از ۲۸ میلیون  )اوچا( گفته است که 

کشور، ۲۳ میلیون تن در اولویت قرار دارند.
این  توییتی  نشر  با  دلو،  سه شنبه، ۲۵  روز  اوچا 

مطلب را نگاشته است.
در  تنها  اما  اوچا  که  است  کرده  اضافه  نهاد  این 
صورتی می تواند این کار را انجام دهد که بودجه 

کافی در دست داشته باشد.
به  بشردوستانه  کمک های  ارایه  برای  اوچا 

طالبان  پترولیم  و  معادن  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
آزاد  بازار  ایجاد  خواستار  ایران  که  می گوید 
مشترک در ساحه ۲۰ کیلومتری مرز با افغانستان 

است.
این وزارت روز سه شنبه، ۲۵ دلو، در خبرنامه ای 
از دیدار شهاب الدین دالور، وزیر معادن و پترولیم 
و  سفیر  قمی،  کاظمی  محمدحسن  با  طالبان 
نماینده خاص ایران در امور افغانستان، خبر داده 

است.
بر پایه معلومات خبرنامه طالبان، آقای قمی در 
این دیدار بر افزایش صادرات و واردات میان ایران 
با افغانستان زیر کنترل طالبان تاکید کرده است.

به نقل از آقای قمی، گفته شده که ایجاد بازار آزاد 
در ساحه مرزی می تواند افزایش داد وستد تجارتی 
را در  برای ساکنان دو طرف مرز  اشتغال زایی  و 

پی داشته باشد.

افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر درخواست کرده است.
این نهاد از کشورها خواسته است که به درخواست 
سازمان ملل متحد برای کمک به مردم افغانستان 

پاسخ دهند.
گفتنی است که پس از روی کارآمدن طالبان در 
افغانستان، نهادهای کمک رسان همواره از وضعیت 

وخیم بشری در کشور هشدار داده اند.

آماده گی  بر  دالور  با  دیدار  در  ایران  نماینده 
معادن  روی  سرمایه گذاری  برای  کشورش 

افغانستان نیز تاکید کرده است.
ایران که زیر تحریم شدید غرب قرار دارد، به نظر 
می رسد برای دور زدن این تحریم ها چشم به بازار 

افغانستان تحت کنترل طالبان دوخته است.

از ۲۸ میلیون نیازمند در افغانستان، ۲۳ میلیون تن 
در اولویت قرار دارند

طالبان: ایران خواستار ایجاد بازار آزاد مشترک 
در ۲۰ کیلومتری مرز با افغانستان است

اوچا:

افغانستان همچنان در آتش 
جنگ و نفرت می سوزد
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آیا حسن البنا به تکفیر و 
خشونت باور نداشت؟
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دیروز در بسیاری از کشورها به نام روز عاشقان تجلیل 
مناقشه  روز  این  پیرامون  هرساله  افغانستان  در  شد. 
بوده است. عده ای می گویند که این کار نوعی از تقلید 
از نامسلمانان است و برای جوامع ما شایسته نیست. 
مال  می دانند.  فحشا  ترویج  برای  راهی  را  آن  عده ای 
عبدالحکیم حقانی در کتاب خود عشق را برای طالبان 
مایه همه مفاسد دنیا خوانده است. آن چه در این جا مهم 
است پرداختن به اصل قضیه است نه به حواشی آن. 
پرسش این است که برخورد با پدیده عشق در جوامع 

چگونه باید باشد؟
عشق پدیده ای جهان شمول است که مرز زمان و مکان 
را در نوردیده و در همه فرهنگ ها، ادیان و تمدن ها، 
از هزاران سال به این سو حضور داشته است. مطالعات 
نشان می دهد که این پدیده حتا در میان بسیاری از 
موجودات زنده از حیوانات تا پرنده گان نیز وجود دارد 
و پژوهش گران داستان های جالبی از پدیده عشق در 
میان طوطی ها، پنگوین ها، قوها و بقیه نقل می کنند. 
عشق در تمام این موارد با امر جنسی پیوند دارد، اما در 
آن خالصه نمی شود، بلکه با انس، همدمی، وابسته گی، 
تعهد و تعلق متقابل همراه است. به عبارتی، هر عشق 
با امر جنسی ارتباط دارد، اما هر امر جنسی با عشق 
همراه نیست. عشق در میان انسان ها پیچیده تر است، 
شکوفایی  و  فرهنگ  پیدایش  و  اجتماعی  تکامل  زیرا 
تمدن در بستر تاریخ، عشق را با آداب و اصولی همراه 
ابعاد  را تحت الشعاع  آن  بعد جنسی  است که  ساخته 
عاطفی، اخالقی و انسانی متعالی تری قرار می دهد. از 
این رو، مقوله هایی مانند عشق معنوی، عشق قدسی و 
مانند این ها پدید آمده و از تجربه های عرفانی و متعالی 
نابی سخن گفته شده است. به گفته موالنا: عاشقی گر 
زین سر و گر زان سر است/ عاقبت ما را بدان سو رهبر 

است
میان  است:  مخالف  جنس  دو  میان  اساس  در  عشق 
مرد و زن، اما گاهی میان دو همجنس اتفاق می افتد 
محمود  ما عشق  فرهنگ  در  نمونه اش  مشهورترین  و 
غزنوی به غالمش ایاز است. نمونه های کم تر مشهور از 
خلفا و سالطین دیگر در تاریخ فراوان به ثبت رسیده 
باهلل  المعتصم  تا  هارون الرشید،  فرزند  امین،  از  است، 
عباسی و بسیاری دیگر. تا جایی که قابوس  بن وشمگیر 
در کتاب مشهور قابوس نامه فصلی را به آداب این کار 
اختصاص داده است. در میان بخش هایی از صوفیان نیز 
عشق به زیبارویان، عمدتاً پسران نوجوان، بسیار رایج 
بزرگانی مانند موالنا جامی، فخرالدین  آثار  بوده و در 
عراقی، احمد غزالی و دیگران ستایش شده است. پدیده 
تمایل مردان به همجنس در جوامعی که زن ها از جامعه 
شایع تر  می شوند،  کشیده  بند  به  خانه ها  در  و  حذف 
و صفوف  دینی  مدارس  کلیساها،  در  این رو،  از  است؛ 
از  تمایل ها  این  اغلب  اما  باالتری دارد،  طالبان بسامد 
نوع عشق نیست و بخشی از آن ها از نوع پیدوفیلیا یا 
جامعه  در  زنان  محدودیت  حضور  است.  کودک آزاری 
به شکل گیری پدیده بچه بازی و نهادینه شدن آن در 
بعضی مناطق کشور ما انجامیده و فیلم های مستندی 

در این باره تهیه شده است.
مانند  علومی  منظر  از  را  عشق  پدیده  می توان 
و  انتروپولوژی  اخالق،  جامعه شناسی،  روان شناسی، 
حتا فلسفه مورد تحلیل و بازبینی قرارداد و بر برخی از 
تجلیات آن خرده گرفت، اما اصل این پدیده جهان گستر 
انسانی را نمی توان انکار کرد. انکار عشق به معنای انکار 
یکی از عمیق ترین تجربه های وجودی انسان ها است که 
اکثریت بشر تجربه کرده است و برای شماری، سبب 
پاالیش روح و بهداشت روان بوده و برای شماری دیگر 
مایه درد ویران گر و آشفته گی روانی بیشتر. افغانستان 
اما امروزه سرزمین افسرده گانی است که نه عشق در آن 
به رسمیت شناخته می شود و نه چندان مجالی برای 

عشق ورزیدن مانده است.

روز عاشقان 
در سرزمین افسرده گان
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۸صبح، غزنی: منابع محلی در غزنی می گویند که 
اعتصاب کاری دکان داران در مرکز این والیت وارد 

دومین روز شده است.
از  روزنامه ۸صبح  به  دلو،  سه شنبه، ۲۵  روز  منابع 
اعتصاب کاری دکان داران چندین مارکیت تجارتی 
از  گزاف  مالیه  وضع  به  اعتراض  در  غزنی  شهر  در 

سوی طالبان خبر داده اند.
براساس روایت منابع، طالفروشان شهر غزنی از جمله 
اعتصاب کننده گانی هستند که بر مالیه وضع شده از 

سوی طالبان اعتراض دارند.
پرداخت  توان  در شرایط حاضر  که  می گویند  آنان 
درب  ناگزیری  از  و  ندارند  را  وضع شده  مالیه 

۸صبح، کابل: منابع صحی در سمنگان از تولد 
نوزادی به شکل نادر در این والیت خبر می دهند.

سمنگان  والیتی  شفاخانه  از  معتبر  منبع  یک 
روز  نوزاد  این  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به 
دوشنبه، ۲۴ دلو، در این شفاخانه به دنیا آمده 

است.
باشنده ولسوالی  نوزاد  این  به گفته منبع، مادر 

دره صوف باالی والیت سمنگان است.

۸صبح، غزنی: منابع محلی در غزنی از ساخت 
۱۳ باب مرکز صحی مجهز از سوی یک موسسه 

در این والیت خبر می دهند.
دلو،   ۲۵ سه شنبه،  روز  والیت  این  از  منابع 
سوی  از  صحی  مرکزهای  این  که  می گویند 
نُه  و  غزنی  شهر  مرکز  در  هدف«  »موسسه 

ولسوالی این والیت اعمار شده است.
به گفته منابع، هزینه اعمار این مرکزهای صحی 

۴۰۰ هزار دالر امریکایی بوده است.
مسووالن در این موسسه نیز گفته اند که مراکز 
در مناطقی اعمار شده که باشنده گان آن کمتر 

به خدمات صحی دسترسی داشته اند.
براساس اطالعات منابع محلی، با بهره برداری این 
مرکزهای صحی، برای ۷۸ هزار تن از باشنده گان 

این محالت خدمات صحی ارایه خواهد شد.
که  است  شده  ساخته  حالی  در  مراکز  این 
باشنده گان اکثر ولسوالی های این والیت  همواره 
شکایت  مناطق شان  در  صحی  خدمات  نبود  از 

کرده اند.

۸صبح، بادغیس: منابع محلی در بادغیس از 
خودکشی یک دختر جوان در این والیت خبر 

می دهند.
با  صحبت  در  دلو،   ۲۵ سه شنبه،  روز  منابع 
 ۱۸ دختر  یک  که  می گویند  ۸صبح  روزنامه 
ساله امروز در قریه دهستان ولسوالی آب کمری 
والیت بادغیس خودش را حلق آویز کرده و به 

زنده گی اش پایان داده است.
به گفته منابع، نام این دختر زهرا بوده است.

مسووالن محلی طالبان در والیت بادغیس نیز 
این خبر را تایید کرده اند.

تاکنون علت و انگیزه این رویداد مشخص نشده 
است.

این در حالی است که پیش از این نیز یک دختر 
جوان به علت ازدواج اجباری در ولسوالی قادس 

بادغیس خودکشی کرده بود.

دکان های شان را بسته اند.
بدل  در  باید  مالیه  غزنی،  شهر  دکان داران  باور  به 
عایدی که به دست می آید پرداخته شود، اما طالبان 
مالیه را براساس خواست خودشان مطالبه می کنند.

در همین حال، منابع از مستوفیت طالبان در غزنی 
می گویند که این اداره از ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار افغانی 

از هر دکان دار در سال  جاری مالیه خواسته است.
وضع مالیه گزاف از سوی طالبان باالی تجارت های 
نیست.  بی پیشینه   افغانستان  بازارهای  در  روزمره 
این دکان داران در برخی والیت  های دیگر  از  پیش 
اعتراض  طالبان،  سوی  از  گزاف  مالیه  وضع  بر  نیز 

کرده اند.

براساس عکسی که از این نوزاد در اختیار روزنامه 
۸صبح قرار گرفته است،  نوزاد به دنیا آمده دهن 

دارد، اما فاقد بینی و چشم است.
والدت ها  نوع  این  پزشکان،  معلومات  بربنیاد 
از  موارد  اکثر  در  و  می شود  نامیده  »انومالی« 

ازدواج های با قرابت نزدیک ناشی می شود.
گفتنی  است که والدت های مشابه پیش از این 

در سمنگان نادر بوده است.

دومین روز اعتصاب کاری دکان داران در شهر غزنی؛ 
ده ها دکان در پی وضع مالیه  گزاف بسته شد

نوزادی در سمنگان به شکل »انومالی« به دنیا آمد

سیزده باب مرکز صحی 
در غزنی اعمار شد

یک دختر جوان در بادغیس 
خودش را حلق آویز کرد بادغیس  در  محلی  منابع  بادغیس:  ۸صبح، 

می گویند که دو نوجوان در پی انفجار یک ماین 
برجامانده از جنگ های گذشته کشته شده اند.

منابع محلی به روزنامه ۸صبح می گویند که این 
رویداد صبح روز سه شنبه، ۲۵ دلو، در ولسوالی 

آب کمری والیت بادغیس رخ داده است.
بربنیاد اطالعات منابع، این ماین که در یکی از 

پیشین  حکومت  امنیتی  نیروهای  پاسگاه های 
باقی مانده بود، هنگام بازی کودکان با آن منفجر 

شده است.
انفجار ماین های برجامانده از جنگ های گذشته 
می گیرد.  قربانی  افغان  کودکان  از  هرازگاهی 
در  مشابه  رویداد  یک  در  نیز  پیش  چندی 

بادغیس ۵ کودک کشته و زخمی شدند.

انفجار ماین در بادغیس جان دو نوجوان را گرفت
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افغانستان همچنان در آتش 
جنگ و نفرت می سوزد

بودند و از این کشور جنگ علیه ارتش شوروی و حکومت 
تحت حمایت مسکو را رهبری می کردند.

پس از شکست خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان 
و  حکایت ها  خویش  حقانیت  اثبات  برای  طرف  دو 
استدالل های فراوانی کرده اند. در این میان اما شهروندان 
از هر دو طرف خاطره های تلخ و دردناکی دارند. شمار 
زیادی از کسانی که با پیروزی مجاهدین متضرر شده اند، 
در کنار اندوه، هنوز هم از مجاهدین نفرت دارند و آنان 
را با القابی چون »اشرار« خطاب می کنند. برعکس آن 
عده از شهروندانی که داغ های خونین خاد )وزارت امنیت 
دولت پیشین( را در جبین دارند، تاکید می ورزند که در 
آن زمان جنایت های بی شماری صورت گرفته که باید 
عدالت  پنجه  به  آن  عامالن  و  بررسی  مستقل  به گونه 
گورباچف،  میخاییل  از سوی  این جنگ  شوند.  سپرده 
رهبر اتحاد جماهیر شوروی، »زخم ناسور« خوانده شده 

است.

دیدگاه  کارشناسان در مورد خروج ارتش شوروی 
از افغانستان

در  کشور ،  مطرح  روزنامه نگاران  از  کاوش،  فردوس 
نیروهای  »خروج  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت 
اتحاد شوروی بر مبنای توافقات جینوا بود که تقریباً ۱۰ 
ماه قبل از تکمیل خروج ارتش سرخ از افغانستان، بین 
امضا کننده گان اصلی  البته  بود.  امضا شده  چهار دولت 
توافق افغانستان و پاکستان بودند و ایاالت متحده امریکا 
این  تضمین کننده گان  به حیث  هم  شوروی  اتحاد  و 
توافق نامه پای اسناد امضا کردند.« آقای کاوش می افزاید: 
حل  برای  تالش هایی  جینوا،  توافقات  امضای  از  »پس 
سیاسی جنگ افغانستان در همان زمان صورت گرفت 
و ملل متحد می خواست یک حکومت انتقالی روی کار 
حکومت  یک  به  دموکراتیک  حزب  از  حکومت  بیاید، 
انتقالی  یابد و بعد آن حکومت  انتقال  انتقالی بی طرف 
زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند و یک مکانیسم 
بر اساس آن نظم سیاسی جدید در  بدهد که  را شکل 

افغانستان شکل بگیرد و جنگ به پایان برسد.«
این روزنامه نگار تصریح می کند که تالش های سیاسی 
در  این جنگ  و  شد  ناکام  صلح آمیز جنگ،  برای حل 
او عالوه  نیروهای شوروی شدت گرفت .  آستانه  خروج 
می کند: »اتحاد جماهیر شوروی بدون توافق روی  آینده 
سیاسی از افغانستان خارج شد. بدون پیروزی تالش هایی 
که هدفش حل سیاسی جنگ بود، ارتش سرخ افغانستان 
را ترک کرد. این مساله باعث ناکامی تالش های سیاسی 

شد.«
به گونه  شوروی  اتحاد  که  است  معتقد  کاوش  آقای 
غیرمسووالنه از افغانستان بیرون شده و گورباچف، زمام دار 
افغانستان  از  خروج  اساسی اش  هدف  شوروی،  وقت 
هدف  این  گورباچف  او،  گفته های  براساس  است.  بوده 
بر حل سیاسی جنگ  را  و خروج  پی گیری می کرد  را 
روزنامه نگار می افزاید:  این  بود.  داده  اولویت  افغانستان، 
»همین مساله سبب شد که جنگ در افغانستان پس از 
خروج ارتش سرخ ادامه پیدا کند. در وضعیت کنونی هم 
ایاالت متحده امریکا خروج را بر حل سیاسی ترجیح داد، 
افغانستان خارج  از  بدون قید و شرط تصمیم گرفت که 

از  امریکا  و  شوروی  خروج  روایت های  تشابه 
افغانستان

سید احمد سید، یکی از افسران ارتش سابق افغانستان 
که در زمان خروج آخرین سرباز ارتش قشون سرخ در 
والیت غزنی اجرای وظیفه می کرده ، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید که وقتی خبر خروج کامل شوروی را 
مایوس  و  نگرانی  دلیل  افغانستان شنید، عمده ترین  از 
بودنش از نگاه اکماالت و تدارکات ارتش بود . او می گوید 
که در آن زمان مجاهدین در صفوف نیروهای ارتش وقت 
فرار  بی پیشینه ای  به شکل  و سربازان  بودند  نفوذ کرده 
گفته  به  می پیوستند.  مخالفان  صفوف  به  و  می کردند 
عالی  روحیه  و  بود  مجهز  زمان  آن  ارتش  سید،  آقای 
برای رزمیدن داشت، اما با کمبود پرسونل مواجه بود، 

به گونه ای که افسران مجبور می شدند پهره داری کنند.
این افسر ارتش پیشین افغانستان در هنگام فرار سربازان 
و پیوستن آن ها به صفوف مجاهدین تا یک قدمی مرگ 
»اواخر سال ۱۳۵۹  می افزاید:  او  است.  رفته  پیش  نیز 
بود. اولین برخوردی که در این مورد دیدم، در کندک 
از  نفر  دو  بود.  حضرت  ترک  باالی   ،۱۴ فرقه  مخابره، 
افسران کندک مخابره به نام های عبدالسالم از میمنه و 
عبدالقدوس از شکر دره  کابل به تفاهم با یک سرباز به نام 
محمد عارف از غزنی که پهره دار بود، همراه مجاهدین که 
در آن زمان اشرار می گفتند، در ارتباط بود. تقریباً ساعت 
۱۲:۰۰ شب بود که باالی پایگاه حمله کردند و همه را 
با خود بردند. یک  تعداد به شمول رییس ارکان و منشی 
سازمان اولیه کندک را شهید کردند. سالح و تجهیزات 
کندک را با خود بردند. من همراه یک عسکرم در بیرون 
تحت  نیروها  زمان  آن  در  شدم.  فرار  به  موفق  و  بودم 
تبلیغات دشمن می رفتند و از اندک ترین نقطه ضعف به 

سود مجاهدین کار می گرفتند.«
ارتش  افسران  از  یکی  مستعار(  )نام  بهروزیان  بکتاش 
پیشین کشور است. او که سال های زیادی علیه طالبان 
است، می گوید  رزمیده  با طالبان  افغانستان  در جنوب 
که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تدارکات و 
حمایت لوجستیکی از نیروهای امنیتی کاسته شده بود. 
به گفته او، خروج نظامیان خارجی از افغانستان باالی 
»فوق العاده«  طالبان  صفوف  تقویت  و  جنگی  روحیه 
که  صورت  در  می کند  تاکید  اما  او  بود .  تاثیر گذار 
واگذار  طالبان  به  ننگین«  »معامله  یک  در  افغانستان 
نمی شد، آنان می توانستند در مقابل طالبان برزمند. او 
می گوید که نیروهای نفوذی طالب در میان صفوف ارتش 
این حضور  اما  امنیتی وجود داشتند،  نیروهای  و سایر 
باعث سقوط پایگاه ها و میدان های جنگ نمی شد. آقای 
بهروزیان می گوید: »شما اواخر سقوط جمهوریت شاهد 
میدان  بدون حمایت در  را  امنیتی  نیروهای  بودید که 
رها کرده بودند و می گفتند عقب نشینی تاکتیکی کنید. 
در یک برنامه از قبل تعیین شده ما را فروختند و قربانی 
همرزمان ما را نادیده گرفتند و در این روزها می بینید 
که گند سرقوماندان اعالی قوای مسلح که همیشه جیغ 
می زد، باال شده می رود. ما مسوولیت تاریخی خویش را 
ادا کردیم، این که مقام های باال تصمیم به فرار و فروش 
گرفته بودند، در پیشگاه تاریخ و مردم قضاوت می شوند.«

روایت های تلخ پس از خروج شوروی
تلخ  قصه های  نیز  افغانستان  از  شوروی  خروج  از  پس 
به  جا مانده است؛  از رفتار مجاهدین وقت  و دردناکی 
غصه ها و قصه هایی که هر کدام گوشه ای از رنج ها، دردها 
و مصیبت های کسانی است که به همکاری با دولت سابق 
احمداهلل )مستعار(  بودند.  تحت حمایت شوروی متهم 
که در زمان خروج ارتش سرخ در فیض آباد، مرکز والیت 
از  تکان دهنده ای  و  جانکاه  روایت های  بوده ،  بدخشان 
رفتار مجاهدین در این والیت دارد. از ربودن و به نکاح 
اجباری در آوردن دختران تا دره زدن در پیاده روها و 
کشتن مادران بر نعش فرزندان، روایت هایی است که مو 

را در بدن انسان راست می کند.
آقای احمداهلل وقتی از کشتن ماموران و کارمندان دولتی 
از سوی مجاهدین سخن می زند، رنج های تلنبارشده او 
از برخورد مجاهدین تازه به پیروزی رسیده، اندوه بارتر 
می شود. او می گوید: »اشرار ]مجاهدین[ معلم شغنانی را 
از شهر فیض آباد تا شورابک در عقب موتر کش  کردند.« 
او می افزاید: »مجاهدین معلم ابراهیم را از خرقه مبارک 
ببرند،  زور  به  می خواستند  وقتی  فیض آباد  شهر  در 
مانع  و  بود  انداخته  فرزندنش  سر  بر  را  خود  مادرش 
با مرمی بر فرق مادرش  اما مجاهدین  بردنش می شد؛ 
زدند و او را با خود بردند. مغزهای مادر معلم ابراهیم به 

دیوار خانه چسبیده بود.«

ادامه در صفحه 5

افغانستان دست کم چهار دهه میدان حضور ارتش های 
قدرت مند جهان بوده است. ۴۳ سال قبل ارتش شوروی 
از دست کم ۱۰ سال  و پس  آورد  افغانستان هجوم  به 
حضور نظامی، این کشور را زمانی ترک کرد که حکومت 
حزب دموکراتیک خلق به شدت به کمک های اقتصادی 
و نظامی وابسته شده بود. در آن مدت حدود ۱۴ هزار 
سرباز ارتش شوروی در افغانستان بین سال های )۱۹۷۹ 
تا ۱۹۸۹( کشته شد ند. خروج شوروی اما منجر به تامین 
صلح در افغانستان نشد و جنگ های داخلی آغاز یافت. 
آن جنگ ها حدود ۱۰ سال دوام کرد و پس از آن، طالبان 
بر افغانستان مسلط شدند. پس از پنج سال سلطه طالبان 
امریکا و  و وقوع حمالت مرگ بار ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، 
ناتو در ۱۵ میزان ۱۳۸۰ برای مبارزه با تروریسم وارد 
در  را  هزار سرباز  از ۲۴  بیش  امریکا  افغانستان شدند. 
این جنگ از دست داد و با امضای توافق نامه دوحه با 
جانب طالبان، به حضور نظامی خود در این کشور نقطه 
پایان گذاشت. خروج ایاالت متحده نیز منتج به صلح در 
افغانستان نشد و این کشور همچنان در آتش جنگ و 
نفرت می سوزد و قربانی خروج های بی قید وشرط مسکو 

و واشنگتن شده است.
سالروز  سی وچهارمین  دلو،   ۲۶ چهارشنبه،  امروز، 
روزی  است؛  افغانستان  از  شوروی  سرخ  ارتش  خروج 
که همه ساله در افغانستان از آن گرامی داشت به عمل 
اعالم  عمومی  رخصتی  را  روز  این  نیز  طالبان  می آید. 
کرده اند. درست ۳۴ سال قبل از امروز در ۲۶ دلو ۱۳۶۷ 
هجری خورشیدی، آخرین واحدهای نظامی ارتش اتحاد 

جماهیر شوروی افغانستان را ترک کردند.
به حضور  اجرای معاهده جینوا،  از  بعد  ماه  نه  شوروی 
جنرال  گذاشت.  پایان  نقطه   افغانستان  در  نظامی اش 
شوروی،  ارتش  چهلم  فرقه  فرمانده  گروموف،  بوریس 
دوستی  پل  از  عبور  با  که  بود  روسی  نظامی  آخرین 
اتحاد  اوزبیکستان، خروج کامل  و  افغانستان  میان  آمو 

جماهیر شوروی سابق از افغانستان را رسماً رقم زد.

حضور ارتش شوروی در افغانستان
اتحاد جماهیر شوروی  در سال ۱۳۵۸ خورشیدی، برای 
حمایت از حکومت به رهبری حزب دموکراتیک خلق با 
حضور بیش از ۱۰۰ هزار نیروی تا به دندان مسلح وارد 
افغانستان شد. حضور نظامی این کشور در افغانستان با 
نیروهای مخالف حکومت سابق و جریان های  مخالفت 
مذهبی مواجه شد. این کشور سرانجام پس از نه سال 
جنگ  و درگیری های مرگ بار، افغانستان را ترک کرد. 
تاکنون تحقیقات همه جانبه و بی طرفانه در مورد تلفات 
و ارقام واقعی آن جنگ صورت نگرفته است؛ اما براساس 
ادعاهای طرفین، در مدت حضور نیروهای ارتش شوروی 
در افغانستان حدود یک میلیون تن از هر دو طرف کشته 
شده اند. در آن میان ۹۰ هزار مجاهد، بیش از ۲۰ هزار 
نیروی امنیتی سابق و غیرنظامی و حدود ۱۴ هزار سرباز 

روسی جان باختند.

جنگ مجاهدین علیه قشون شوروی در افغانستان
نیروهای مجاهدین، پس از هجوم هزاران سرباز ارتش 
شوروی به افغانستان در مقابل حکومت تحت حمایت 
مسکو و نیروهای نظامی کرملین سالح بر دوش گرفتند. 
گروه های متعدد مجاهدین در نقاط مختلف افغانستان با 
اعمال شیوه جنگ های چریکی بیش از ۱۴ هزار سرباز 
روسی را کشتند، صدها تن دیگر را اسیر گرفتند و شماری 
را هم مسلمان ساختند. پس از پایان حضور ارتش سرخ 
افغانستان، نیروهای مجاهدین که از سوی شماری  در 
حمایت  امریکا  به ویژه  غربی  و  اسالمی  کشورهای  از 
به  تا سقوط خروج کامل و سقوط حکومت  می شدند، 
رهبری داکتر نجیب اهلل جنگیدند. نیروهای مجاهدین و 
سران تنظیم های هفت گانه جهادی در پاکستان مستقر 

شود. امروز در افغانستان یک حاکمیت استبدادی جبار 
دینی تحمیل شده است.«

سربازان  جا مانده از ارتش سرخ در افغانستان
هم سنگر  ده ها  افغانستان  ترک  از  پس  شوروی  ارتش 
آن  از  یکی  گذاشتند.  افغانستان  جا  در  را  خویش 
سربازان، »سیرگی  یوری ویچ« نام دارد که قباًل متخلص 
به »کرسناپیارو« بود. او در والیت غور به دست نیروهای 
نورمحمد  را  نامش  مجاهدین  بود.  افتاده  مجاهدین 
گذاشته اند. آقای نورمحمد یا  »سیرگی  یوری ویچ« در 
با روزنامه ۸صبح می گوید که در سال ۱۹۶۵  صحبت 
در شهر کرگن منطقه سایبریای روسیه متولد شده و 
هنگامی که ۱۸ سال سن داشته، از طریق جلب  و احضار 
شامل ارتش شوروی و از آن جا به افغانستان اعزام شده 

است.

ارتش  جنگ  مورد  در  نورمحمد  یا  کرسناپیارو  آقای 
گفته  به  »نظر  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  به  شوروی 
و  کمک  برای  ما  می گفتند  که  ما  صاحب منصبان 
خدمت گزاری به مردم افغانستان آمده ایم، حضور ارتش 
شوروی در افغانستان را خوب می دیدم. از این که اکنون 
عمرم در پنجاه وهشت ساله گی رسیده، بهار عمرم را در 
افغانستان سپری کرده ام و خروج ارتش هم نزدیک به 
در  ولی  ندارم؛  خاصی  نظر  می شود،  سال  سی وهفت 
مقایسه به ناتو که چندی قبل از افغانستان خارج شد، 

بهتر بود و خوب  تر می پندارم.«
این کهن سرباز روس پس از ۳۷ سال هنوز مشتاق دیدار 
مادرش است. او با اندوه بی پایان و غم بی شمار می گوید: 
»همچنان یادآور می شوم حاال که می خواهم به روسیه 
سفر نمایم و حد اقل به دیدار مادر پیرم بروم، هر قدر 
زیاد  نیافتم،  برای سفر کردن  راه  که جست وجو کردم 

متاثر شدم.«
نوشته  افغانستان«  پرده  »پشت  کتاب  روایت  براساس 
دیه گو کوردوز و سلیک هاریسون،  بیش از ۳۰۰ سرباز 
ارتش شوروی در افغانستان ناپدیده شده اند. در این میان 
گفته می شود که حدود ۲۰ تن آنان در افغانستان پیدا 
شده اند که پس از گرویدن به دین اسالم در این کشور 
اقامت دایمی حاصل کرده اند. خاکیموف که بعداً شیخ 
بازمانده های  آخرین  از  یکی  بود،  شده  هراتی  عبداهلل 
نیروهای شوروی سابق در افغانستان بود که حدود یک 

ماه قبل در گذشت .

از خروج قشون سرخ تا خروج امریکا؛

امین کاوه
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وندان و پذیرش  ملت شهر
برابری میان انسان ها

دوران است که مفاهیم نژاد های متعالی و فرودست و 
»خلق های بدون تاریخ« )هگل( به مثابه یک ایدیولوژی 
مدرن و مدون برای توجیه و تشریع )مشروع انگاری( 
حاکمیت توسط سپید پوستان اروپایی مطرح می شود. 
مردان سپید پوست خود شان را رسوالن تمدن و رهایی 
انسانیت می انگارند و با چنین ایدیولوژی ای سپاهیان 
آن ها با توپ خانه و کتاب مقدس به سرزمین های دیگر 
هجوم می آورند تا »بربر« ها را که از روزگار یونان قدیم 
به مفهوم آدمیان وحشی و غیر متمدن به کار می رفت، 
ایدیولوژی  یک  به کمک  بار  این  اما  بسازند؛  متمدن 
آنتروپولوژی، فلسفه و  بیولوژی،  مدرن که دانش های 

برخی از دانش های دیگر را در خدمت گرفته بود.

قرن  سوم  دهه  در  به  ویژه  بیستم  قرن  اوایل  در   .۲
و  آلمانی   ناسیونال سوسیالیسم  اوج گیری  با  بیستم 
فاشیسم ایتالیایی نژاد گرایی در سیمای یهودی ستیزی، 
اصلی ترین  به مثابه  سالو ستیزی  و  کولی ستیزی 
و  منظم ترین  و  کرد  تبارز  ایدیولوژی ها  این  عناصر 
بیولوژیک  و  شده  ایدیولوژی  نوع  سیستماتیزه ترین 
نژادگرایی در این دوران تولید شد. باید در نظر داشت 
به  نسبت  نژادگرایی  عنصر  آلمانی  فاشیسم  در  که 
دانش های  بود.  متبارز تر  مراتب  به  ایتالیایی  فاشیسم 
تیوری های  توجیه  و  فاشیسم  خدمت  در  بسیاری 
نژادی قرار گرفتند. دانشگاه های آلمان شروع کردند به 
اندازه گیری کله ها، تعیین رنگ موی  و پوست انسان ها 
و به اندازه گیری طول و عرض بینی ها و غیره. به کمک 
چنین اقدام های تیوری وحشتناک برتری بیولوژیک و 
حاکمیت نژادبرتر سیستماتیزه شد. تیوری ای که مبانی 
آن را قبال حقوق دانان و فیلسوفان فاشیست گذاشته 
در  و  گرفت  خدمت  به  را  طبیعی  دانش های  بودند، 
این روند با توسل به اوهام در پوشش دانش کوشش 
شد تا موجودیت نژاد  برتر »اکادمیزه« شود. خلق ها و 
ملت های دارای ریشه واحد،  منشا واحد، خون آریایی 
و انسان های دارای چشمان آبی و موی های طالیی، به 
نماد این نژاد برتر ارتقا داده شدند. در فرجام به دالیل 
»بیولوژیک« برتری نژاد آریایی بر همه نژاد های موجود 
تشریح شده و اشاعه می یافت. نژادگرایی همه انسان ها 
برتر،  آریایی  نژاد  و حتا در درون  را درجه بندی کرد 
آلمان ها در باالترین مقام قرار داشتند و به دنبال آن 
خلق های کشور های اسکندناوی و دیگران می آمدند و 
در نهایت، در کلیت جدول درجه بندی نژاد ها در جهان  

کردن دیگران از این جزوه به فراوانی نقل قول می آورد 
و حرف و حکایت روایت می کرد. تلقی لنینی-استالینی 
از این مسایل تا دهه ها گفتمان حق  تعیین سرنوشت 
شکل  را  ملیت  و  ملت  مانند  مفاهیمی  و  ملت ها 
می داد. اصطالح ملیت های محکوم در ادبیات سیاسی 
زیر  بعد ها  که  است  دوران  همین  میراث  افغانستان، 
تاثیر فضای نو لیبرالیسم و مخالفت با ادبیات و مفاهیم 
روزگار سلطه فکری چپ  جای آن را واژه قوم گرفت 
و قوم ها در قانون اساسی ۱۳۸۴ کشور تسجیل شدند. 
از  برای پیش گیری  را  امر  این  به حق  بسیاری شاید 
انحالل قومی خود، در هویت قوم پشتون گامی به پیش 
تلقی می کردند؛ اما از جانب دیگر مدل مذهبی-دینی 
شکسته خورده نظام سیاسی لبنانی این بار عمال وارد 
تجربه نظام سازی افغانستان به شکل و سیمای اقوام 
شد. )می دانیم که در سیستم سیاسی شکست خورده 
و  سنی  صدر اعظم  مسیحی،  جمهور  رییس   لبنان، 

رییس مجلس باید شیعه باشد(.
بلشویک ها  همین  عمل  در  و  دیگر  جانب  از  اما 
سرزمین های آسیای میانه و قفقاز را زیر سلطه خود نگه 
داشتند و از حق تعیین سرنوشت تا مرز جدایی و ایجاد 
دولت ملی و مستقل خودی خبری نماند. از امیر نشین 
بخارا که زبان فارسی در آن زبان فرهنگی و بین القومی 
بود، بعد ها استالین کشور های تاجیکستان، اوزبیکستان 
و ترکمنستان را خلق کرد. از خان نشین های بیابان گرد 
خودمختار  ظاهر  به  جمهوریت های  قزاق،  و  قرغیز 
ایجاد  قرغیزستان  و  قزاقستان  نام های  به  شوروی 
شدند و  در بخش های قفقاز ارمنستان، آذربایجان و 

گرجستان و همه با پسوند شوروی به وجود آمدند.
از  فاشیستی  ادبیات  و  »چپ«  از  بلشویکی  ادبیات 
راست و »باستان گرایی« ایرانی هر سه بر تاریخ نگاری 
ارجمند  تاریخ نگاران  حتا  گذاشتند.  تاثیر  افغانستان 
کهن سال  ملت  خلق  به  غبار  مانند  آزادی خواهی  و 
افغانستان، به سخن دیگر داشتن ملتی پیش از ظهور 
افغانیزه   و  تقلیل گرایی  به  و  مدرن  ملت -دولت های 
کردن مفاهیمی مانند صورت بندی اجتماعی-اقتصادی 
فیودالی کمک کردند. تاریخ نگاری در افغانستان نیز به 
بیانی به تاریخ مبارزات طبقاتی متحول شد. از جناح 
راست نیز مرحوم استاد حبیبی به جعل تاریخ پرداخت 
هیستوریسسم  کمک  به  را  پشتونی  باستان گرایی  تا 
اسطوره هایی  کند.  تشریح  ایدیولوژیک  )تاریخ گرایی( 
مانند ماللی در جنگ میوند و شاعران و نویسنده گان 
بی شماری به کمک پته خزانه معرفی شدند و این تالش 
برخورد  در  تاریخ زدایی  و  اسطوره زدایی  با  همراه شد 
کم انگاری  یا  و  نادیده انگاری  و  کشور  فارسی زبانان  با 
تاریخ مشترک حوزه فرهنگی ما. کلیت تمدن فراقومی 
و بین القومی ایران و خراسان واگذار شد به بخشی از 
جغرافیایی که امروز به نام ایران یاد می شود. گوییا که 
افغانستان ما یک شبه و سمارق وار سر به در کرده باشد 
و آن هم در حالی که شاهان و امیران سرزمین ما حتا 
پدر امیر عبدالرحمان خان و در مواردی خود وی خود 
را امرای خراسان می گفتند. بر سجع امیر افضل خان، 

پدر امیر عبدالرحمان، نوشته شده بود:
دو فوج مشرق و مغرب ز هم مفصل شد

امیر ملک خراسان امیر افضل شد
گل محمد، مولف بی بها و یا ضابطه میراث، در مدح امیر 

عبدالرحمان خان می گوید:
په زمین د خراسان کشی پیدا کری رب سلطان دی

د ده نوم په تمام جهان کشی خپور هر چاته عیان دی 
امیر عبدالرحمان خان میرزا شیراحمد  ملک الشعرای 
جالل آبادی به دستور این امیر هجویه ای در باره پسر 
عمش امیر اسحاق خان نوشته که در آن از جمله آمده 

است:
در خراسان دیگر مجال تو نیست

ای خر آسان بگیر راه عراق
فقط  نیست،  ما  افغانستان  نفی  این جا  در  من  سخن 
اشاره به این است که این سرزمین دارای تاریخی بوده 
است و با مردمان دیگر در آسیای میانه و ایران امروزی 
دارای گذشته تمدنی مشترک است که شامل دوران 
نباید  ما  تاریخ نگاری  و  می شود؛  تاریخی  و  اساطیری 
به نفی گذشته سرزمین ما بپردازد و با قبیله انگاری و 
نژادانگاری تمدن یک گستره بزرگ را نفی و افغانستان 
امروز به مثابه بخشی از آن تمدن گسترده را از پیشینه 

تاریخی اش تهی کند.

ادامه در صفحه ۶

گمان تفاوت ها میان قبایل و عشایر و تفاوت ها را بهانه 
تحقیر و تبعیض قرار  دادن به سخنی تاریخی به درازنای 
تبلور گروه های اجتماعی دارد. در حاکمیت اعراب در 
دوران خلفای اموی تا عباسیان و دیگران نیز تفکیک 
عرب و عجم در سطح کالن و تبعیض های گوناگون در 
سطوح دیگر همیشه بوده است. اما به احتمال زیاد در 
دوران معاصر، میالد نژادگرایی، به تعبیری که امروز ما 
می دانیم، مرهون روز گار مدرن و آرا و افکار گوبینوی 

فرانسوی است.
با  می کنیم،  بحث  آن  روی  امروز  ما  که  نژادگرایی 
تبعیض علیه اقوام و »دیگران« در دوران کهن و روزگار 
را  مدرن  نژادگرایی  فرایند  است.  متفاوت  برده داری 
می توان برای فهم بهتر  قضیه به گونه تقلیل گرایانه به 
سه دوره تاریخی تصنیف کرد؛ اما نباید کلیت فرایند و 

تبیین آن را از نظر دور داشت.

و  می شود  نظام مند  استعمار  اوج  با  نژادگرایی   .۱
نابخردیی  می یابد.  ارتقا  حاکمیت  ایدیولوژی  به 
بزرگی  فیلسوفان  و  دانشمندان  حتا  که  وحشتناکی 
مانند کانت، مونتسکیو و بسیاری از فرزانه گان دوران 
و  تار  روی  این  نیستند.  مبرا  آن  از  نیز  روشنگری 
شرم آور مدرنیته دیالکتیک و جانب دیگر آن است و 
به مثابه جفت جانب رهایی بخش روزگار خرد گرایی و 
روشنگری همواره با آن همراه بوده است. اصوال در این 

در پایین این تصنیف سیاهان، جت ها و  یهودیان قرار 
داشتند.

تاریخ نگاران  نژادگرایی توسط روشن فکران و  این نوع 
دوران رضا شاه  وارد گفتمان های ایرانی شد و از آن جا 
قدیمی  و  شکوهمند  تمدن  یافت.  راه  افغانستان  به 
ایران کالن که مولود اندیشه، کار و پیکار باشنده گان 
این سرزمین بود و هیچ ربطی به خون و نژاد ایرانی 
)آریایی( نداشت، تقلیل داده شد به یک تمدن ایرانی 
برخی  رویکرد  این  در  تباری.  و  تعبیری، خونی  به  و 
از ناسیونالیست های ایران امروز همه تمدن گذشته را 
از منظر جغرافیایی به ایران کنونی و از منظر تباری 
به قوم ایرانی )ایرانی-آریایی( محصور و محدود کردند 
و می کنند؛ در حالی که باشنده گان ایران فرهنگی از 
ایرانی و تورانی و دیگران همه در آفرینش این تمدن 
کهن سهم داشتند. با این که حضور فرزانه گان تورانی 
در دوران خراسانی این جغرافیا در خلق و شکوه این 
با آن هم این تمدن در  اما  مدنیت بسیار برازنده بود، 
این تلقی به یک قوم کاهش یافت و با رجعت به زبان 
تمدنی فراقومی، فارسی، همه چیز در ادبیاِت نژاد گرایانه 
اندیشه  این  خودی.  خون  از  برخاسته  و  قومی  شد 
دولت مردان  تفکر  در  و  یافت  راه  نیز  افغانستان  به 
به  بدوی  بسیار  به گونه  دولتی  سیاست  و  افغانستان 
ایدیولوژی قومی  کردن ملت افغانستان مسخ شد، اما با 
نوعی از فارسی زدایی. با این دوران یک جریان دیگر نیز 
از »چپ« قوام یافت که دیسکورس و گفتمان تاریخی 

ما را بسیار متاثر کرد.
 ،۱۹۱۷ روسیه،  در  بلشویکی  انقالب  پیروزی 
کمونیست های آن کشور را با این پرسش رو به ر و کرد 
که با سرزمین های مستعمره روزگار حاکمیت تزار ها 
تصامیم  نخستین  از  یکی  کرد.  برخورد  باید  چگونه 
مستعمرات  استقالل  به  اعتراف  بلشویک ها،  خوب 
استعماری  قرار داد های  کلیه  لغو  و  تزاری  روسیه 
فرمان  همین  بر اساس  بود.  دیگر  کشور های  با 
باز گردانده  کشور  این  به  ترکیه  شرقی  سرزمین های 
شدند، روسیه از برنامه تقسیم خاور میانه )غرب آسیا( 
فشار  رفت،  کنار  عثمانی  امپراتوری  شکست  از  پس 
استعماری از روی ایران برداشته شد؛ حتا بلشویک ها 
وعده دادند که پنج ده را به افغانستان بازگردانند. روسیه 
بلشویکی استقالل افغانستان و جمهوریت در ترکیه را 
به رسمیت شناخت. در سال ۱۹۲۰ »کنگره خلق های 
خاور« در باکو برگزار شد. استالین گرجستانی در این 
دوران کمیساریای خلق ها در حکومت کمونیستی را 
عهده دار بود. در این کنگره لنین رهبر بلشویک ها به 
سخنرانی پرداخت و اصل »تعیین سرنوشت خلق ها« 
به رسمیت شناخته شد. این شعار که سال ها پیش در 
مبارزات سوسیال دموکراسی بین المللی جای یافته بود، 
پس از این کنگره به یکی از خواست ها و وجیزه های 
سال های  تا  که  شعاری  شد.  تبدیل  ضد  استعماری 
انسان های  تهییجی  از شعار های  هشتاد قرن گذشته 
استقالل طلب و ضد  استعمار در پیکار برای آزادی و 

استقالل بود.
لنین در نوشته های کوتاهی اشاره هایی به این مطلب 
عنوان  زیر  جزوه  یک  در  پسان ها  استالین  دارد. 
تعیین  حق  موضوع  ملی«،  مساله  و  »مارکسیسم 
سرنوشت ملت ها و حل مسایل ملی را مطرح کرد. با 
این جزوه او به یکی از نظریه پردازان جهان کمونیستی 
آن دوران تبدیل شد که هر کمونیستی برای مجاب  

رنگین دادفر سپنتا

نژادگرایی که ما امروز روی 
آن بحث می کنیم، با تبعیض 

علیه اقوام و »دیگران« 
در دوران کهن و روزگار 

برده داری متفاوت است. 
فرایند نژادگرایی مدرن 

را می توان برای فهم بهتر  
قضیه به گونه تقلیل گرایانه 

به سه دوره تاریخی 
تصنیف کرد؛ اما نباید 

کلیت فرایند و تبیین آن را 
از نظر دور داشت.

با شکست فاشیسم، اوج 
جنبش های مدنی، باال  گرفتن 
جنبش های ضد  استعماری و 

ضد آپارتاید در نیمه دوم قرن 
بیستم به خصوص سربلند کردن 
مشکل های انطباق مهاجران در 
کشورهای اروپایی در اواخر 
قرن گذشته، جای نژادگرایی 

بیولوژیک را بیشتر »نژادگرایی 
فرهنگی« گرفت.



عاشقان نگرفته  بودند؛ زیرا از عواقب این زیر حاکمیت 
طالبان به خوبی آگاه بودند.

ویس سعید )نام مستعار( یکی از گل فروشان در کوچه 
گل فروشی شهرنو کابل، به روزنامه ۸صبح می گوید که 
نیمه نخست روز عاشقان گذشته، اما کسی برای خرید 
گل به دکان او نیامده است. این گل فروش می افزاید که 
در سال های پیش از سقوط اول صبح که دکانش را باز 
مراجعه  او  به  گل  خرید  برای  زیادی  جوانان  می کرد، 
می کردند و این روند تا ناوقت های شب ادامه  می داشت.

گل فروشان خاطرنشان می سازند که آنان به مناسبت های 
روزهای  چنین  در  تنها  زیرا  دوخته اند؛  چشم  خاصی 
مناسبتی می توانند درآمد خوبی داشته باشند؛ اما عدم 
تجلیل از روزهای ویژه سال از جمله روز عاشقان، روز 
معلم، روز پدر، روز مادر و... بازارهای گل فروشی را سرد 

ساخته است.
شهر  گل فروشی  کوچه  در  دیگری  دکان دار  جمشید، 
کابل است. او در حالی که در گوشه ای از دکان مملو از 
عطر گل های تازه نشسته و برای رسیدن عاشقان جوان 

در افغانستان نقطه پایان گذاشت. پس از خروج امریکا 
صدها تن از نیروهای امنیتی کشور به دست طالبان 
بار  افغانستان  و  شده اند  ناپدید  و  بازداشت  کشته، 
تروریستی مبدل  نبردهای گروه های  به میدان  دیگر 
شده است. به تازه گی کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا و 
تبدیل  از  افغانستان  برای  اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده  
شدن کشور به پناه گاه امن تروریسم بین المللی هشدار 

داده اند.
اکنون شهروندان کشور معتقدند که با حضور نظامی 
دو ابرقدرت جهان، افغانستان به ثبات، توسعه و وحدت 
نرسید، بلکه متفرق تر و بدبخت تر از قبل شده است. 
به گفته این شهروندان، زمان آن فرا رسیده است که 
مردم و سیاست مداران از تجربه های تلخ چندین دهه 
گذشته درس بگیرند و زمینه و بستر مشارکت همه 
گروه های سیاسی و مدنی را فراهم بسازند تا بیشتر از 
این افغانستان میدان رقابت قدرت های بزرگ جهانی و 
منطقه  ای نشود. در حال حاضر افغانستان تحت کنترل 
طالبان به شدت ناامن شده و حضور فعالیت های گروه 

موسوم به داعش افزایش یافته است.
اتحاد جماهیر شوروی که در ۲۶ دلو  آخرین نظامی 
اوزبیکستان  و  افغانستان  میان  مرزی  پل  از   ۱۳۶۷

چهار شنبه
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بیشتر 8صبح، کابل از  و  آزادی لذت می بردند  از مزایای  اندازه ای  تا 
روزهای مناسبتی به ویژه ولنتاین تجلیل می کردند. در 
سال های پسین دوره جمهوریت محالت زیادی به ویژه 
کوچه گل فروشی شهر کابل در چهاردهم فبروری محل 
تردد موجی از پسران و دختران عاشق بود. این کوچه 
مشهور شهرنو که با گل های تزیینی در روز عاشقان زینت 
بیشتری به خود می گرفت، میزبان صدها دل باخته ای  بود 
که هر کدام آنان با سبدی مملو از گل  و پوقانه های سرخ 

و سفید عبور و مرور می کردند.

برای  ویژه ای  آماده گی های  نیز  جاده  این  گل فروشان 
تجلیل  بابت  از  و  می گرفتند  عاشقان  روز  فرارسیدن 
اما  امسال  می آوردند.  به دست  عاید خوبی  این جشن 
به  پایتخت  عاشق  جوانان  گذشته  سال های  خالف 
بودند.  از ترس و بی ثباتی فرورفته  ناشی  خواب عمیق 
حتا در کوچه های فرعی شهرنو و منطقه پل سرخ کابل 
نیز نشانه ای از تجلیل روز عاشقان به چشم نمی خورد. 
گل فروشان نیز از سردی بازار سخن می گویند و توضیح 
روز  از  تجلیل  برای  چندانی  آماده گی  که  می دهند 

افغانستان، روز یک شنبه، ۱۲ دلو ۱۳۹۹، گزارش داد 
که در جریان نزدیک به دو دهه گذشته، بیش از ۲۴ 
هزار نظامی امریکا در افغانستان کشته شده اند. بربنیاد 
این گزارش از ۱۵ میزان ۱۳۸۰ تا ۲۷ جدی ۱۳۹۹ 
با ۱۶ جنوری ۲۰۲۱  هجری خورشیدی که مصادف 
میالدی می شود، یک  هزار و ۹۰۹ نیروی امریکایی در 
جریان عملیات های نظامی در افغانستان کشته شدند. 
پرسونل   ۵۳۴ که  است  شده  گفته  گزارش  این  در 
حوادث  نتیجه  در  متحده  ایاالت  نیروهای  خدماتی 
»غیرخصمانه« در این مدت در افغانستان کشته شدند. 
در این گزارش گفته شده است که ۲۰ هزار و ۷۲۲ 

تن از پرسونل نظامی در این عملیات ها زخمی شدند.
این نیروها براساس توافق نامه دوحه که میان امریکا و 
طالبان در ۱۰ حوت ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ 
نیمه شب،  کرد ند.  ترک  را  افغانستان  رسید ،  امضا  به 
را  امریکایی کابل  ۳۰ آگست ۲۰۲۱، آخرین جنرال 
این کشور  بیست ساله  نظامی  به حضور  و  ترک کرد 

لحظه شماری می کند، می گوید: »وضعیت موجود سبب 
و  نکنند  این روز تجلیل  از  شده که دختران و پسران 
این روی کار ما هم تاثیر گذاشته است. سال های قبل 
افغانی عاید  تا ده هزار  پنج  ولنتاین  ما حداقل در روز 
داشتیم، اما امسال با گذشت نیمه روز ولنتاین، تا هنوز 

دست الف نکرده ایم.«
بیکاری،  افزایش  طالبان،  سخت گیرانه  محدودیت های 
اقتصاد ضعیف جوانان و بی ثباتی حاکم در کشور سبب 
شده  مناسبی  روزهای  تجلیل  از  شهروندان  دل سردی 
را  عاشقان  روز  از  تجلیل  طالبان  این،  کنار  در  است. 
فرهنگ غربی و خالف عنعنات اسالمی می دانند. آنان 
سال گذشته چندین پسر جوان را در هنگام خرید گل 
مورد بازپرس قرار دادند و به دکان داران گوش زد کردند 
که نباید به دختران و پسران جوان در چنین روزی گل 

بفروشند.
او می گوید که  از جوانان شهر کابل است.  آرش، یکی 
سال های قبل از تسلط طالبان از روز ولنتاین به عنوان 
اما حاال هیچ عالقه ای  تجلیل می کرد،  روز خاص  یک 
طالبان حتا  که  اضافه می کند  آرش  ندارد.  روز  این  به 
پسران  و  بسته اند  زنان  روی  به  را  تفریحی  پارک های 

جوان نمی توانند طبق خواست خود لباس بپوشند.
زنان  باالی  وضع شده  شرایط  و  طالبان  محدودیت های 
به  به شمول پسر و دختر  سبب شده که هیچ جوانی 
از  »وقتی  می افزاید:  آرش  نکند.  مراجعه  گل فروشی 
خانه بیرون شویم، حتا با خواهر و یا مادر خود به بازار 
برویم، حتماً در دو ایست بازرسی توقف داده می شویم 
و از ما بازجویی می شود. طبعاً با این وضعیت هیچ کس 

نمی تواند از ولنتاین تجلیل کند.«
برای خرید  قبل  که سال های  آرش همچنان می گوید 
گل به کوچه گل فروشی و یا منطقه پل سرخ شهر کابل 
می رفت. این جوان توضیح می دهد: »ولنتاین روز خاصی 
کرده  پل سرخ خرید  یا  از کوچه گل فروشی  بود. صبح 
و با کسی که این روز را تجلیل می کردیم، به باغ بابر 
می رفتیم. امسال همه جا بند است و جرئت تجلیل از این 

روز در کسی هم نمانده است.«
این همه در حالی است که افراد طالبان به ویژه رنجر ها و 
محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر این گروه، با 
شروع بامداد چهاردهم فبروری )روز عاشقان( گشت زنی 
را در سطح شهر کابل آغاز کردند و دنبال کسانی بودند 
که در تالش تجلیل از روز عاشقان باشند. جوانانی که 
برای بررسی چگونه گی وضعیت به کوچه گل فروشی رفته 
بودند، می گویند که گشت وگذار پیهم رنجرهای طالبان 
در این کوچه سبب شده که هیچ کسی برای خرید گل 
به این ساحه مراجعه نکند. به گفته آنان، طالبان به شدت 
کوچه گل فروشی و دیگر مکان های فروش گل های تازه 
منطقه  باشنده گان  از  شماری  داشتند.  نظارت  زیر  را 
پل سرخ شهر کابل نیز از حضور پررنگ محتسبان اداره 
امر به معروف طالبان خبر می دهند و می گویند که این 
افراد از آغاز بامداد تا نزدیک های غروب روز سه شنبه در 
حومه های پل سرخ گشت وگذار می کردند و وضعیت را 

زیر کنترل داشتند.

حضور  به  که  بود  گروموف  بوریس  جنرال  گذشت، 
پایان  نقطه  افغانستان  در  شوروی  نیروهای  نُه ساله 
گذاشت. از سوی دیگر، جنرال کریس دوناهو، فرمانده 
فرقه ۸۲ هوایی ارتش امریکا، آخرین نظامی  امریکایی 
بود که نیمه شب ۸ سنبله ۱۴۰۰ از میدان هوایی کابل 
فرماندهی  شد.  سی-۱۷  باری  هواپیمای  یک  سوار 
مرکزی امریکا در خاورمیانه )سنتکام( با نشر عکسی 
از او اعالم کرد که دوناهو آخرین نظامی امریکایی است 

که افغانستان را ترک کرده است.
و  افغانستان  از  خروج  رغم  به  اشنگتن  و  مسکو 
داخلی شان، همچنان  منتقدان  دیدگاه های سرسخت 
خوانده  افغانستان  در  جنگ  میدان  اصلی  بازیگران 
می شوند. پس از حدود یک  سال و هفت ماه از برگشت 
طالبان به قدرت، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رییس 
جمهور روسیه برای افغانستان، گفته است که مسکو 
برای   »۵ »جی  نشست  شبیه  را  تازه   چارچوب  یک 
کرده  پیشنهاد  افغانستان  منطقه  ای  رویکرد  توسعه 
چارچوب  این  در  کابلوف،  گفته های  براساس  است. 
کشورهای هند، پاکستان، ایران، چین و روسیه حضور 
را  رویکرد  چنین  ایجاد  از  هدف  او  داشت.  خواهند 

پاسخ گویی طالبان به این کشورها خوانده است.

چهاردهم فبروری برابر است با روز »عاشقان«. جوانان 
از  شماری  و  پایتخت  در  گذشته  دهه  یک  در  زیادی 
بزرگ شهرهای دیگر کشور از این روز به گونه شکوهمند 
تجلیل می کردند. در دو دهه پسین به ویژه در سال های 
کوچه  جمله  از  جاده ها  از  شماری  جمهوریت  اخیر 
از رونق خوبی برخوردار  نو و پل سرخ  گل فروشی شهر 
بودند. گل فروشان قسمت های زیادی از این جاده را با 
گل و پوقانه های سرخ و سفید تزیین می کردند. زنان و 
مردان زیادی با عبور از مسیر این جاده برای نامزد و یا 
همسر خود گل و تحفه های رنگارنگ هدیه می گرفتند. 
اکنون اما با روی کار آمدن رژیم طالبان نه تنها روز عاشقان 
رونق گذشته را از دست داده، بلکه بیشتر جوانان سعی 
می کنند از مسیر جاده های گل فروشی شهرنو و منطقه 

پل سرخ کابل گذر نکنند.

مقایسه  در  پسین  سال های  در  کشور،  پایتخت  کابل، 
به بزرگ شهرهای دیگر جان گرفته بود. جوانان زیادی 

حضور و خروج امریکا
را  کشور  قدرت،  در  پنج  سال حضور  از  پس  طالبان 
کردند.  مبدل  بین المللی  تروریسم  امن  پناه گاه  به 
زنان  و  وضع  را  افراط گرایانه  و  تندروانه  سیاست های 
را به گونه کامل از حوزه عمومی حذف کردند. دست 
مجرمان را قطع می کردند، زنان را سنگ سار می کردند 
و قصاص را در ورزشگاه ها به اجرا می گذاشتند. پس از  
ایاالت متحده امریکا به  حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 
طالبان هشدار داد که رهبران القاعده را به این کشور 
تحویل دهند، اما طالبان از این امر اجتناب ورزیدند و 
امریکا دستور حمله به افغانستان را در ۷ اکتوبر ۲۰۰۱ 
میالدی تحت نام عملیات »بلندمدت« صادر کرد که 
منجر به سرنگونی طالبان و ایجاد نظم جمهوریت در 
از  ماه پس  افغانستان شد. طالبان ۱۹ سال و هشت 
امنیتی  نیروهای  و عقب نشینی  ایاالت متحده  خروج 

پیشین، مجدداً بر افغانستان مسلط شده اند.
بازسازی  برای  متحده  ایاالت  ویژه  سرمفتش  دفتر 

ولنتاین و جاده های خالی کابل؛

محتسبان طالبان بر مناطق مزدحم نظارت 
می کردند

محدودیت های سخت گیرانه طالبان، 
افزایش بیکاری، اقتصاد ضعیف 
جوانان و بی ثباتی حاکم در کشور سبب 
دل سردی شهروندان از تجلیل روزهای 
مناسبی شده است. در کنار این، طالبان 
تجلیل از روز عاشقان را فرهنگ غربی 
و خالف عنعنات اسالمی می دانند. آنان 
سال گذشته چندین پسر جوان را در 
هنگام خرید گل مورد بازپرس قرار 
دادند و به دکان داران گوش زد کردند 
که نباید به دختران و پسران جوان در 
چنین روزی گل بفروشند.

از خروج قشون سرخ تا خروج امریکا؛
از صفحه 3



تیوری های  از  سیستم  یک  به مثابه  را  نژادگرایی 
نظام مند می کنند.  و  تدوین  قدرت گرا و سلطه طلبانه 
به  دست  کند،  نفرت پراکنی  می تواند  عوام  توده 
اما نمی تواند تیوری های  بردارد،  بزند، سالح  خشونت 
منسجم تولید و تدوین کند. این کار را روشن فکران و 
تحصیل کرده گان می کنند. بدین گونه گاهی مظلومیت 
ضد  نژادگرایی  نژادگرایی  به  اندیشگانی  به گونه   را 
مسخ کرده، حریم های آن را تقدیس و آن را از انتقاد 
مصون می کنند. بدین سان به تولید تیوری   طرد و دفع 
»دیگران« می پردازند؛ کاری که انسان ها را از هومانیسم 
و همبسته گی با هم نوعان تهی می کند. در افغانستان 
امروزی ما شاهد بودیم که جنبش مدنی و شکوهمند 
روشنایی به دلیل تباری انگاشتن و سنگینی سایه های 
نشد،  برخوردار  »دیگران«  از همبسته گی الزم  قومی 
تزلزل  در  هم  امروز  رستاخیز.  جنبش  همین طور 
حمایت از جنبش های مسلحانه در پنجشیر و اندراب 
مبارزان هم فکر  پیوستن  و حتا عدم  برابر طالبان  در 
پشتون به جنبش های آزادی خواه در افغانستان یکی 
از علت های بسیار بارز آن همین مشکل تباری سازی 
افراطی سیاست در افغانستان است. در این جا نیازی به 
گفتمان های تیوریک نیست. سقوط و زوال کمونیستان 
و  امت گرا  اسالمیستان  و  از »چپ«  انترناسیونالیست 
انترناسیونالیست از راست به فجیع ترین نوع نژادگرایی 
در چنین متنی قابل غور و بر رسی است. خطر مسخ و 
شبیه  شدن در مبارزه با سلطه های شوونیستی قومی، 

خطری جدی است. 
در نظر داشت  با  معاصر  ناسیونالیسم  گفتمان های  در 
کالن  ناسیونالیسم  نوع  چهار  به  می توان  تفاوت ها 
برخورد و یا به سخنی ناسیونالیسم ها را به چهار نوع 

تفکیک کرد:

۱. ناسیونالیسم تباری و یا ناسیونالیسم قومی که بنیاد 
آن را فرضیه قوم واحد تشکیل دهنده یک ملت همگون 
می سازد، یکی از این برداشت ها است. بر بنیاد این باور، 
که  هم نوعان  از  گروهی  از  است  عبارت  دولت  ملت 
دارای ریشه قومی واحد ند. به بیان دیگر، تمام افرادی 
که ریشه در این قوم واحد دارند، اعضای آن ملت تلقی 
می شوند. این فرضیه بیشتر ریشه در گفتمان آلمانی 
ملت دارد که می توان تبارزات آن را در قوانین و ادبیات 
سیاسی برخی از کشور های منطقه ما به وضوح دید. 
نژادی  توهم  یک  بر  بیشتر  تیوری  این  این که  سوای 
استوار است، اما عمال در قوانین و یا کال در نظام حقوقی 
برخی از کشور ها جا افتاده و موجب تنش های مداوم 
شده است. در نظام حقوقی ترکیه، ایران، افغانستان و... 
می توان به چنین برداشتی برخورد. در افغانستان همه 
اعضای ملت یا افغان )پشتون( اند و یا افغانیزه می شوند. 
تعبیر افغان در برداشت اجرایی و تقسیم منابع قدرت 
و کاال های عامه قومی است و نه شهروندی و به باور 
من اشکال اصلی کار هم در همین جا است. با چنین 
تلقی  ای به گونه مثال در قوانین مربوطه در ترکیه همه 
افغانستان هم  در  و  ترک اند  ملت  ترکان جهان عضو 
همه پشتون های جهان عضو ملت افغانستان انگاشته 
به تناقض ها  به آسانی می توان  می شوند. در حالی که 
هیچ  دنیا  در  برد.  پی   توهم  این  ناپیوسته گی های  و 
یک  تبار  این که  سوای  ندارد؛  وجود  تک تباری  ملت 
وهم ایدیولوژیک است و نه یک واقعیت عینی. گذشته 
و  ارتباطات  دوران  در  است  ناممکن  این سخن ها،  از 
تنوع پذیری جهانی که با آگاهی های هویتی نیرومندی 
درون  در  را  »دیگران«  بتوان  است،  شده  همراه 
واحد های خونی و تباری حل کرد. چنین تالشی مایه 
یک جدایی پایدار و یک جدال همیشه گی می شود که 
بنیاد آن بر ایدیولوژی سلطه گذاشته شده است. یکی 
از دالیل اصلی و تعیین کننده برای شکستن و تجزیه 
کشور ها، توطیه خارجی و یا موجودیت چند خاین به 
وطن نیست، بلکه حاکمیت ایدیولوژی های سرکوب گر 
واحد های   )Assimilation( انحالل  برای  که  است 
اجتماعی و  اجتماعی در درون یک واحد  فرهنگی و 
یا تباری حاکم به زور توسل می جوید. چنین بستری 
زمینه  و  می شود  عمومی  نارضایتی  موجب  که  است 
را برای شورش ها، جنگ ها، تجزیه و حتا مداخله ها و 

توطیه ها مساعد می کند و نه برعکس.   

۲. مفهوم ملت فرهنگی بیشتر تاکید بر مشترکات زبانی، 
ادبی، هنری و کال فرهنگی دارد. با این تلقی به گونه 
مثال همه مردمانی که دارای تمدن، زبان و فرهنگ 
فرانسوی اند، بخشی از ملت فرانسه تلقی می شوند. این 
باور دست کم تا پیروزی نهضت آزادی بخش الجزایر باور 
تشکیل  فرانسه  ناسیونالیستی  در حلقه های  را  حاکم 

می داد.

باال  از شاخص های  یکی  الزاما  ملت-دولت  تیوری   .۳
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اساسی  نقش  فاشیسم  خلق  و  جهانی  جنگ های 
داشته اند.

تنها معضل حکم داران و حاکمیت نیست.  نژاد گرایی 
اگر چه در افغانستان آغاز آن توسط حکم داران صورت 
جنبش های  و  افراد  شخصیت ها،  فراوانی  به  گرفت. 
نژادگرا در جهان و افغانستان وجود دارند. در اروپای 
کنونی و دارای دموکراسی حامل ایدیولوژی نژادگرایی 
بیشتر جنبش های برون از اقتدار و اپوزسیونی اند که در 
پی برپایی انقالب از راست اند. با اندوه می توان گفت 
از  بیشتر  جامعه  پایینی  طبقات  امروز  اروپای  در  که 

نژاد پرستی متاثر ند.
حتا این باور که مبارزان ضد تبعیض به دلیل این که 
نمی توانند  می کنند،  مبارزه  مسلط  نژادگرایی  علیه 

نژادگرا باشند، در مواردی اشتباه است.
سپید پوستان  امریکا،  سیاهان  مدنی  جنبش  در  اما 
ترقی خواه و ضد نژادگرایی حضور داشتند و هیچ وقت 
نکردند  لوتر کینگ تالش  مارتین  و  اکثریت سیاهان 
ترقی خواهان سپید را از صفوف خود برانند. در کنگره 
و  ترقی خواه  سپیدپوستان   ،ANC افریقایی،  ملی 
سیاهان ضد آپارتاید با هم و مشترکا مبارزه می کردند. 
حزب  کمونیست  عضو  و  سپید پوست  دنیز گلد برگ 
ماندیال  نلسن   نزدیک  هم رزمان  از  جنوبی  افریقای 
بود و سالیان زیادی را در مبارزه با آپارتاید در زندان 
علی رغم  انگوال  در  امین  ایدی  جنبش  اما  گذشتاند. 
بیداد هایی که تجربه کرده بود، به یک جنبش و اقتدار 
افغانستان  در  محلی  نژادگرایان  شد.  مسخ  نژادگرا 
کنونی نیز صف های ترقی خواهان و عدالت خواهان را به 

صف های قومی و تباری محدود می کنند.
قزل باش،  پشتون،  آزادی خواهان  ما  جوانی های  در 
برای  هم  کنار  در  غیره  و  تاجیک  اوزبیک،  هزاره، 
دموکراسی و عدالت و در عین زمان با تبعیض قومی 
ایدیولوژی ها  آن  از  نمی خواهم  من  می کردند.  مبارزه 
بر بنیاد  انسان ها  آن جا  در  دست کم  اما  کنم،  دفاع 
باور های شان هم سو بودند و نه نژاد مفروض شان. طرح 
جریان  هیچ  در  گذشته ها  در  سیاست  قومی سازی 
سیستماتیزه  و  آشکار  افغانستان  ترقی خواه  سیاسی 
جریان های  ایجاد  عمال  امروز  اما  نمی شد؛  مطرح 

فراقومی سخت است و دشوار.
یکی از روشن فکران ضد پشتون  وقتی متوجه شد که 
مِن فارسی زبان به نژاد به مثابه یک کتگوری علمی و به 
قوم گرایی به مثابه ایدیولوژی حاکمیت و یا ایدیولوژی 
و  بی اصل  »آدم  بود:  نوشته  ندارم،  باور  رهایی بخش 

نسب!«
در ادبیات ضد  نژادگرایی این امر قابل بحث نیست که 
این روشن فکران و تحصیل کرده گان اند که ایدیولوژی 

داشتن  اساس  منظر  این  از  نمی دهد.  قرار  اساس  را 
دولت  این  است.  دولت  یک  موجودیت  ملت  یک 
می تواند مردمانی دارای یک نژاد و یا یک فرهنگ را 
ملت سازی  حاکم  گفتمان  دهد.  ارتقا  ملت  ـ دولت  به 
در افغانستان دوران جمهوری اسالمی ۲۰۲۰-۲۰۰۲ 
لیبرال  نظام سیاسی  از  آمده  ادبیات حاکم  تاثیر  زیر 
تعبیر  و  بود  برداشت  این  از  ترکیبی  انگلو ساکسونی 
ملت قومی بود. هنوز هم  برخی از نخبه گان اکادمیک 
افغانستان بیشتر از این مفهوم متاثر ند؛ با این تفاوت 
که برخی ها مفهوم ملت تباری و برخی ها مفهوم ملت 

 فرهنگی را برجسته می کنند.  

بر سنت  که   )Citizen nation( ملت شهروندان   .۴
بر  بیشتر  و  است  استوار  هنجارین  دموکراسی خواهی 
حقوق و آزادی های فردی شهروندان و برخورداری از 
فرایند های  در  برای مشارکت  برابر  امکانات  و  شرایط 
سیاسی با حفظ هویت های مفروض جمعی تاکید دارد. 
در این برداشت به تنوع قومی، فرهنگی و دینی افراد 
جامعه  افراد  هویتی  تنوع  و  می شود  گذاشته  احترام 
نبوده،  هویت ها  انحالل  روند های  تابع  )شهروندان( 
چارچوب  در  معین  جغرافیای  یک  در  انسان ها  بلکه 
یک قرار داد اجتماعی به تعبیر دیگر قانون  اساسی با 
هم روی نظام سیاسی دموکراتیک شان توافق می کنند. 
تیوری های  از  مصدوم  برداشت  و  رایج  توهم  خالف  
برای  تنها  اساسی  قانون   بر  مبتنی  دولت  دموکراسی 
تبیین و تضمین آرزو های اکثریت جامعه و باز گذاشتن 
نیست.  جامعه  امور  در  انتخاباتی  اکثریت های  دست 
جانب دیگر این قضیه این است که تصامیم و کنش 
دموکراتیک  زمانی  شهروندان  ملت  اعضای  اکثریت 
در  مطروحه  اساسی  اصول  چارچوب  در  که  است 
قانون  اساسی دموکراتیک و مطابق به قواعد پذیرفته 
شده صورت بگیرند. از این رو دولت  شهروندان زمانی 
دارای مشروعیت حقوقی است که کنش های نهاد های 
دولت تابع قانون باشد. مفهوم »دولت قانون« در چنین 
اصوال  می یابد.  مشروعیت  و حقوقی  سیاسی  بافتمان 
به  هم  اساسی  قانون  داشتن  اصل  بنیاد های  از  یکی 
این خاطر است تا بتوان جامعه را از »شر« غلیان ها، 
قانون  نظام  به  با توسل  اکثریت  و تعصبات  هیجانات 
از آن که  و حقوق در امان نگه داشت. این اصل پس 
فاشیسم در سال های سی قرن گذشته در اروپا با توسل 
با  را  دموکراسی  با  دشمنی  توانست  اکثریت  اراده  به 
توسل به شگرد های گوناگون، از جمله ابزار دموکراتیک 
ویژه  اهمیت  دهد،  ارتقا  دولتی  قدرت  به  )انتخابات(، 
پیدا کرد. از این رو هر تصمیم اکثریت به گونه خود کار 
بلکه  نمی باشد،  حقوقی  و  قانونی  مشروعیت  دارای 
تصامیم اکثریت زمانی می تواند مشروعیت یابد که در 
چارچوب قانون اساسی و در تطابق با روح آن اتخاذ 
شده باشد. به همین دلیل هم است که در کشور های 
دارای دموکراسی ساختار های گوناگون و قیودی برای 
تضمین این کار وضع می کنند تا از الغای دموکراسی و 
حق حاکمیت مردم با توسل به دموکراسی جلوگیری 

شود.       

به باور من در افغانستان می توان با انصراف از باور به 
ایجاد ملت قوم محور و پذیرش ارزش ها و اصول ملت 
و  حقوق  کلیه  آن  قانون  اساسی  در  که  شهروندان 
بدون  مردان  و  زنان  فرهنگی  و  اجتماعی  آزادی های 
تسجیل  جنسیت  و  مذهب  زبان،  نژاد،  در نظر داشت 
شده باشد، دارای آینده متحد و مشترک شد. این امر 
با درنظر داشت تجربه یک قرن مبارزات قانون مدارانه 
در چار چوب  این که  مگر  نیست،  ما ممکن  در کشور 
مردمان  به  واحد  ملی  حقوقی  نظام  و  کالن  سیاسی 
حوزه ها و محالت اجازه داده شود، خود بر سازمان د هی 
تصمیم  آزاد  انتخابات  اصل  بر اساس  محلی شان  امور 
بگیرند. همان گونه که باید سازمان، سامانه و مجریان 
حکومت مرکزی نیز باید بر بنیاد اصول عقالنی و دنیوی 

انتخاب شوند و نه قومی و یا دینی.
کشور ها به دلیل اجرایی سازی آزادی، عدالت و برابری 
در هیچ جای دنیا فرو  نپاشیده اند. تالش برای انحالل 
تک بعدی سازی  و  تعصب  تبعیض،  اهمال  هویت ها، 
تک قومی،  ملت های  ایجاد  برای  کوشش  و  جوامع 
موجب فروپاشی ملت ها می شود. ملت ها را نمی توان با 
زور متحد نگه  داشت و یا با زور در این روزگار هم سو 

و هم اندیش کرد. 
می تواند  که  است  آرمان  یک  شک  بدون  طرح  این 
نکنیم  بیابد. فراموش  واقعیت  فرایند طوالنی  در یک 
تفاوت  ایدیولوژی زده گی یک  و  آرمان گرایی  که میان 
می شود  را  مشخص  آرمان  های  دارد.  وجود  عمیق 
کار  این  و  بخشید  تحقق  دموکراسی  فرایند های  در 
ممکن است اما سخت است و  دراز دامن است و صبر 

استراتژیک می طلبد.

باال   مدنی،  جنبش های  اوج  فاشیسم،  شکست  با   .۳
آپارتاید  ضد  و  ضد  استعماری  جنبش های  گرفتن 
کردن  سربلند  به خصوص  بیستم  قرن  دوم  نیمه  در 
مشکل های انطباق مهاجران در کشورهای اروپایی در 
اواخر قرن گذشته، جای نژادگرایی بیولوژیک را بیشتر 
کشور های  از  جز  به  گرفت.  فرهنگی«  »نژادگرایی 
برخی  افغانستان که  و  ترکیه  ایران،  مانند  عقب مانده  
از مکتب رفته گان آن ها به آشکارا و با کمترین آزرمی 
پیش رفته  دنیای  در  می کوبند،  تبار  و  خون  طبل  بر 
دشوار است که پس از تجربه های خون بار فاشیسم و 
دستاورد ها در تیوری های فرگشت و نفی نژاد ها بر بنیاد  
اقتصادی  پیش رفت های  و  مدرن  علوم  دستاورد های 
مانند  غیر اروپاییان  پیش رفت های  و  شگفتی آور 
پیش رفت های مردمان شرق و جنوب شرق  آسیا و زیر 
سوال  رفتن افسانه برتری نژاد سپید، بتوان از نژادگرایی 
بیولوژیک دفاع کرد. از این رو جای نژادگرایی حاکم 
شمال  »و  اروپایی  راسیسم  گفتمان  در  را  بیولوژیک 

امریکا« نژادگرایی فرهنگی گرفت.
فرهنگ های  نخست  اروپا  در  امروزین  نژادگرایان 
گوناگون و مواضع آن ها در برابر خرد گرایی، روشنگری، 
حقوق زنان، حقوق  بشر، دین خویی و غیره را تعریف 
و برجسته کردند که گویا تمدن اروپایی که خودش را 
میراث دار سنت یونانی )کالسیک( یهودی و مسیحی 
تغییر پذیر،  که  است  فرهنگی  تنها  می کند،  تعبیر 
تمدن  به ویژه  مقابل  در  است.  اصالح پذیر  و  سیال 
و  غیر عقالنی  تغییر ناپذیر،  را  اسالمی  کشور های 
تمدن  که  واقعیت  این  کردند.  تعبیر  روشنگری ستیز 
به  تا  آن  تکامل  سیر  و  نبوده  فرا تاریخی  نیز  اروپایی 
آرای  محصول  تنها  روشنگری  و  دگرگونی  و  امروز 
روشنگران نه که همچنین محصول یک فرایند خونین 
اجتماعی است که تا رسیدن به این مرحله میلیون ها 
انسان قربانی شده اند و خون های بسیاری ریخته شده 
است، به نحوی نا دیده انگاشته شد. این تعبیر هم با 
استقبال بنیاد گرایان و افراطیون مسلمان رو به رو شد 
و هم جانب داران نسبیت  فرهنگی به آن روی خوش 
گفتمان های  اغلب  این که  دلیل  به  اما  دادند.  نشان 
گفتمان  بر می خیزند،  مغرب زمین  از  امروزی  حاکم 
راسیسم فرهنگی نیز به نحوی جای افتاد و انسان ها به 
صاحبان فرهنگ های تمدن پذیر و تمدن ستیز تفکیک 
شدند. اشکال و سیما های گوناگون این رویکرد، بسیار 
متنوع است. اما در مرکز آن هنوز هم نوعی از گرایش 
اروپا محوری وجود دارد که از منظر جغرافیایی شامل 
غرب اروپا ، شمال امریکا و اقیانوسیه می شود. اکثریت 
برخی  که  مسیحی اند  و  سپید  سرزمین ها  این  مردم 
استعماری،  فجایع  افروختن  در  آن ها  اندیشه ورزان  از 

کشور ها به دلیل اجرایی سازی آزادی، عدالت و برابری در هیچ جای دنیا 
فرو  نپاشیده اند. تالش برای انحالل هویت ها، اهمال تبعیض، تعصب و 
تک بعدی سازی جوامع و کوشش برای ایجاد ملت های تک قومی، موجب 

فروپاشی ملت ها می شود. ملت ها را نمی توان با زور متحد نگه  داشت و یا 
با زور در این روزگار هم سو و هم اندیش کرد. 
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ورزش

مرحله  از  بازی  اولین  در  مونیخ  بایرن  فوتبال  تیم 
تیم  برابر  در  اروپا،  قهرمان  لیگ  نهایی  یک هشتم 

فوتبال پاری سن ژرمن به پیروزی دست یافت.
در  فبروری،   ۱۴ سه شنبه شب،  که  دیدار  این  در 
ورزشگاه پارک پرنسس به میزبانی پاریسی ها برگزار 

شده بود، بایرن یک بر صفر پیروز شد.
نیمه نخست این دیدار بدون گول پایان یافت، اما در 
بایرن مونیخ  برای  بازی، کینگزلی کومان  نیمه دوم 

گول زنی کرد.
در آخرین دقایق بازی، بنیامین پاوارد از تیم فوتبال 
بایرن کارت سرخ دریافت کرد و بازی برگشت را از 

دست داد.
گول کومان سبب شد تا بایرن بازی رفت را در خانه 

حریف، با پیروزی پشت سر بگذراند.
در دیدار همزمان،  تیم فوتبال آث میالن ایتالیا، در 
ورزشگاه سن سیرو، با نتیجه مشابه یک بر صفر تیم 

تاتنهام انگلستان را شکست داد.
مارچ  در ۸  است  قرار  تیم  این چهار  برگشت  دیدار 

برگزار شود.
 ۱۵ فرداشب،  است   قرار  رقابت ها  این  ادامه  در 
فبروری، تیم فوتبال دورتموند آلمان در خانه پذیرای 
چلسی باشد و تیم بنفیکای پرتگال به مصاف باشگاه 

بروخه بلژیک برود.

ایران،  خارجه  امور  وزیر  عبداللهیان،  امیر  حسین 
این  جمهور  رییس  رییسی،  ابراهیم  با  که  می گوید 

کشور، عازم چین شده است.
در  دلو،   ۲۴ دوشنبه شب،  ایران  خارجه  امور  وزیر 

توییتی از این سفر خبر داده است.
دوجانبه،  »مناسبات  است:  گفته  عبداللهیان 
چندجانبه گرایی و پی گیری سیاست خارجی متوازن 

در دستور کار ماست.«
تهران  و  بیجینگ  ایران،  خارجه  امور  وزیر  گفته  به 

مصمم به اجرای کامل مشارکت راهبردی هستند.
عبداللهیان تأکید کرده است: »هر جا که منافعی برای 

ملت است و مبنای منافع مشترک، آن جا هستیم.«
زیر  سال هاست  هسته ای اش  برنامه  دلیل  به  ایران 
تحریم های شدید غرب به ویژه امریکا قرار دارد. ایران 
به این دلیل روابط خود را با روسیه و چین، دو رقیب 

امریکا در آسیا، گسترش داده است.

بایرن مونیخ یک بر صفر 
پاری سن ژرمن را شکست 

داد

مشارکت راهبردی چین و ایران؛ 
رییسی و عبداللهیان عازم 

بیجینگ شدند

بنیان گذار  حسن البنا،  ترور  سال روز  فبروری،   ۱۲
نگاهی  با  است.  مصر  در  اخوان المسلمین  سازمان 
گذرا به شبکه های اجتماعی در افغانستان، به آسانی 
سال های  به سان  نیز  امسال  که  دریافت  می توان 
نوشتند  او  مورد  در  افغان ها  از  بسیاری  گذشته، 
تقدس گرایانه  و  ستایش آمیز  سخنان  همان  و 
او«  واالی  »مقام  به  راجع  را  گذشته  کلیشه ای 
وجود  با  می کند،  ثابت  موضوع  این  کردند.  تکرار 
آن که افغانستان فراز و نشیب های زیادی را در چند 
دهه اخیر شاهد بوده، هنوز هم حسن البنا و امثال 
افغانستان جاذبه و  از جمعیت  او در میان بخشی 
اندیشه هایش مخاطب دارد. این نکته را هم نباید 
است  از کشورهایی  یکی  افغانستان  برد که  یاد  از 
بازمانده  افکار  تأثیر  تحت  مدتی طوالنی  برای  که 
از حسن البنا و دیگر رهبران اخوان المسلمین قرار 
داشته و احزاب و گروه هایی، به پیروی از حسن البنا 
فعالیت هایی را در چند دهه اخیر در کشور انجام 
نقد  و  بررسی  مقام  در  می سزد  این رو،  از  داده اند. 
افکار و سخنان حسن البنا و همگنان او از جوانب 
مختلف، با استفاده از هر فرصتی بحث و مناقشه 

صورت گیرد. 
و  مصر  در  مبارک  حسنی  رژیم  سقوط  از  پس 
گرفتند،  قرار  امور  رأس  در  اخوانی ها  زمانی که 
و  ابوالفتوح  عبدالمنعم  مانند  شخصیت هایی 
سازمان  در  شاخص  افراد  از  که  الهلباوی  کمال 
حزب  با  می رفتند،  شمار  به  اخوان المسلمین 
آن،  سیاست های  از  بعضی  با  و  افتادند  در  حاکم 
را  این حزب  رهبران  و  ناسازگاری گذاشتند  بنای 
به انحراف از اصول اولیه سازمان اخوان المسلمین 
و بی اعتنایی به روش بنیان گذار این سازمان متهم 
کردند و مدعی شدند که اینان بیشتر از این که پیرو 
حسن البنا باشند، پیرو راستین سید قطب هستند. 
آیا این ادعا واقعاً درست است و آیا تفاوتی گوهری 
میان طرز تفکر حسن البنا و شیوه اندیشیدن سید 

قطب وجود دارد؟
بنیان گذار سازمان اخوان المسلمین در  حسن البنا، 
مصر است. هواداران این سازمان، وی را به صورت 
فرشته گان  سرحد  تا  و  می کنند  تقدیس  غلو آمیز 
به  ملقب  را  وی  راستا  این  در  و  می برند  باال 
»امام« می کنند و به همین جهت هیچ گاه حاضر 
نیستند، عمل کردش را زیر پرسش قرار دهند. به 
همین علت، در طول دهه های متوالی، افرادی که 
گرایش به اخوانی گری داشته اند، هرگاه کوشیده اند 
انحرافات فکری و عملی در صفوف اخوان المسلمین 
گردن  به  را  تقصیر  و  گناه  همه  کنند،  نمایان  را 
اشخاص دیگر، به جز حسن البنا انداخته اند. در این 
از افرادی که در معرض دشوارترین و  میان، یکی 
بوده  گرفته، سید قطب  قرار  انتقادها  کوبنده ترین 
این احوال، واقعیت مسأله آن است  با همه  است. 
که خود حق پنداری، خشونت گرایی و تکفیرگری را 
نیز  عمل کرد حسن البنا  و  نوشته ها  در صحبت ها، 
می توان به کثرت دریافت و نباید به این گمان بود 
که برای اولین بار تخم تکفیر توسط سید قطب در 

میان اخوان المسلمین پاشیده شده است. 
حسن البنا به صورت مستمر و مکرر خطاب به اعضای 
اخوان المسلمین تالش می ورزد آنان را متقاعد کند 

ویژه  تشکیالت  و  نظامی  بخش  مسوول  سندی، 
مسلط  سازمان  مقدرات  بر  اخوان المسلمین، 
هولناک  مصیبت های  به  را  اخوان  سازمان  و  شود 
گرفتار کند و حوادث را به مجرای دیگری بیندازد. 
تشکیالت ویژه اخوان المسلمین مسوول بسیاری از 
خشونت ها در دهه ۴۰ در مصر بود و عملکرد آن، 
تحت  همیشه  برای  را  اخوان المسلمین  سرنوشت 
تأثیر قرار داد. با آن که تأسیس شاخه نظامی برای 
سازمان با تأیید و زیر نظر حسن البنا صورت گرفته 
اختیار  از  آهسته آهسته  نظامی  تشکیالت  اما  بود، 
حسن البنا بیرون شد و دست به کارهایی زد که نه 
به مصلحت سازمان بود و نه به سود مصر. عده ای 
در  جهادی  گروه های  تأسیس  پژوهش گران،  از 
دهه های ۸۰ و ۹۰ میالدی به دست جهادیست های 
ادامه همان سیاست حسن البنا  را  عرب  و  مصری 
در توسل به ابزارهای نظامی برای پیش برد اهداف 

سیاسی می دانند. 
با وجود آن که مودودی و سید قطب برای اهمیت 
مرکزی بخشیدن به سیاست، دولت داری و خالفت 
در جهان بینی اسالمی، کوشش های بی دریغ انجام 
تا  دادند،  صورت  مهمی  تیوریک  کارهای  و  دادند 
دین  اصول  از  اصلی  به عنوان  را  سیاست  جایی که 
که  کرد  انکار  نمی توان  را  این  اما  کردند،  عرضه 
حسن البنا پیش از آن ها این مسیر را طی کرده بود. 
حسن البنا و رهبران اخوانی پس از او، برخالف سنت 
کهنی که در میان اهل سنت و جماعت راسخ بود 
و موضوعات حکومت داری و تعیین حاکم سیاسی 
را از جمله موضوعات فقهی و فرعی تلقی می کرد، 
سعی بلیغ به خرج دادند تا سیاست و سیاست ورزی 
را  اسالم  و  بزنند  جا  دین  اصلی  و  مهم  بخش  را 

عقیده ای سیاسی جلوه دهند. 
نام  به  بود  شخصی  که  می گوید  یونانی  افسانه ای 
نارسیس که به شدت خودش را دوست داشت. تا 
جایی که نمی توانست دیگران را دوست داشته باشد. 
یکی از عاشقان دل چاک او به نمسیس شکایت برد 
و نمسیس، نارسیس را محکوم کرد که عاشق عکس 
خود باشد. او به حدی گرفتار خودشیفته گی شده 
بود که همه روزه خود را می آراست و چهره خود را 
در آب می دید. او تا جایی به عکس خود در آب نگاه 

کرد تا جان سپرد. 
نارسیسم  از  سخن  نیز  سیاسی  جامعه شناسی  در 
جمعی زده شده است. این بیماری از احساس تعلق 
شدید به مثاًل گروه های سیاسی یا با همستان های 
نارسیسم  به  که  به وجود می آید. گروهی  ورزشی 
نشان  واکنش  به شدت  نقد  برابر  گرفتار شود، در 
سرکوب  و  انکار  را  مخالف  دیدگاه های  و  می دهد 
می کند. از خصوصیات نارسیسم جمعی یکی این 
است که رهبر آن جمع قدسیت می یابد و فراتر از 
بشر دانسته می شود. از او با القابی همچون »امام« و 
»مرشد« یاد می شود و جنبه معصومیت می یابد. به 
نظر بعضی ها، حسن البنا نگاه مثبت نسبت به احزاب 
فاشیستی اروپا داشت و روابطی هم با آن ها برقرار 
که  می کنیم  مشاهده  علت،  همین  به  بود.  کرده 
تشکیالت سازمانش را از همین احزاب الگوبرداری 
کرده بود و حتا کلمه »مرشد« ترجمه دقیق واژه ای 

است که نازی ها برای هتلر به کار می بردند.

روی  انسان های  بهترین  که  برسند  باور  این  به  تا 
زمین  و گروه برگزیده خدا هستند و همه حقایق 
و جوانب اسالم را در اختیار خود دارند و گروه های 
قابل  می کنند،  فعالیت  اسالم  نام  به  که  دیگری 
عبارت  شبیه  انحراف اند.  گرفتار  و  نیستند  اعتماد 
زیر در صحبت ها و نوشته های حسن البنا به وفرت 
این  و دیگران در  ما  میان  یافت می شود: »تفاوت 
است که ایمان دیگران، تخدیرکننده و خوابیده در 
دل های شان است. نمی خواهند داوری اش را مالک 
قرار دهند و به مقتضای آن عمل کنند؛ حال آن که 
ایمان ما ایمانی شعله ور، پرالتهاب، نیرومند و بیدار 
است که در روح اخوان المسلمین راسخ شده است.«

علت  به  را  دیگران  ایمان  که حسن البنا  می بینید 
این که به او اعتماد ندارند و زیر پرچم او نمی جنگند 
زیر سوال می برد و ایمانی بی خاصیت و میان تهی 
قلم داد می کند. این در حالی است که حقیقت ماجرا 
این است که داوری در باب تقوا و ایمان اشخاص کار 
خدا است و ما حق نداریم، به جای خدا بنشینیم و 

از باطن افراد گزارش دهیم. 
باور  صراحتی  با  حسن البنا  دیگر،  موردی  در 
)فکر  دعوت  این  نشر  »برای  می گوید:  نکردنی 
اخوان المسلمین( با حجت و برهان تالش می ورزیم. 
اگر راه ستم و شورش را در پیش گرفتند، با شمشیر 
و سالح دعوت خود را گسترش می دهیم. قدرت و 

زور، مطمین ترین راه برای اجرای حق است.«
می بُرد  کار  به  حسن البنا  که  شگردهایی  از  یکی 
بپذیرد،  را  ادعاهایش  کند  متقاعد  را  مخاطب  تا 
توسل به کلی گویی های مبهم است. او می کوشید 
قرار دهد  دیگر  ایدیولوژی های  در عرض  را  اسالم 
و به همین جهت مدعی بود که اسالم، مشکالت 
زنده گی انسان ها و جوامع را در همه زمینه ها حل 
می کند، اما به خود زحمت نمی داد این ادعایش را 
تفصیل بیشتری دهد. او تا زمانی که از این جهان 
این  برای  نشد  یک بار هم حاضر  هرگز حتا  رفت، 

ادعاها با ورود به جزییات منطق بتراشد. 
به درستی  که  گاهی حرف هایی می زد  حسن البنا 
نشان می داد می خواهد در دل عوام الناس راه پیدا 
کند و به همین جهت، بیشتر از این که به درست 
و معقول و منسجم بودن حرف هایش اهمیت دهد، 
حسن البنا  می داد.  ارزش  آن  ظاهری  جذابیت  به 
مضمون  به  نقل  می زند.  عجیبی  حرف  جایی  در 
می گوید که اخوان المسلمین دعوت َسلَفی، حقیقت 
انجمن  و  ورزشی  گروه  سیاسی،  هیأت  صوفیانه، 
این  در  تأمل  اندک ترین  است.  علمی ـ فرهنگی 
را  آن  محتوای  بودن  نامنسجم  و  متناقض  سخن، 

آفتابی می کند. 
در  حسن البنا  عملکرد  در  که  مواردی  از  یکی 
قابل  اخوان المسلمین  سازمان  رهبری  مقام 
آن که  با  وی  که  است  این  است  نقد  و  تشخیص 
توانایی  و  می آمد  حساب  به  کاریزماتیک  فردی 
فوق العاده در شوراندن هوادارانش داشت، اما گاهی 
خود  از  فوق العاده  ضعف  سازمان،  مدیریت  در 
می شد.  کالن  اشتباهات  گرفتار  و  می داد  نشان 
از  پس  حسن البنا  پرسش انگیز  کارهای  از  یکی 
بنیان گذاری سازمانش، تأسیس شاخه نظامی برای 
این سازمان بود. این کار موجب شد عبدالرحمان 

آیا حسن البنا به تکفیر 
و خشونت باور نداشت؟

میرزایی  
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تیراندازی در دانشگاه میشیگان امریکا ۳ کشته و ۵ زخمی برجا گذاشت

رسانه های بین المللی گزارش داده اند که در تیراندازی یک مرد مسلح در ایالت میشیگان امریکا ۳ تن کشته و ۵ تن دیگر 
زخمی شده اند. سی بی اس گزارش داده که تیراندازی در دانشگاه میشیگان دوشنبه شب، ۱۳ فبروری، رخ داده است. پولیس 
ایالت میشیگان گفته که عامل تیراندازی یک مرد سیاه پوست میان قد بوده که موفق به فرار شده است. گفته می شود که 
وضعیت شماری از زخمیان خوب نیست. هنوز علت این تیراندازی مشخص نشده است. گفتنی  است که اخیراً تیراندازی های 

مر گبار در امریکا افزایش یافته است.
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۸صبح، کابل: اناتولی سیدروف، رییس ستاد مشترک 
پیمان امنیت جمعی، گفته که چهار هزار جنگ جوی 
داعش در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان بسیج 

شده اند.
خبرگزاری تاس روسیه روز سه شنبه، ۲۵ دلو، به نقل 
از رییس ستاد مشترک پیمان امنیت جمعی گزارش 
در  داعش  جنگ جویان  مجموعی  شمار  که  داده 

افغانستان به ۶۵۰۰ تن افزایش یافته است.
اناتولی سیدروف در یک کنفرانس خبری گفته که 
بدخشان،  والیت های  در  عمدتاً  داعش  جنگ جویان 
تخار و کندز، در شمال شرق افغانستان جابه جا شده اند.

تجمع جنگ جویان  امنیت جمعی،  پیمان  مقام  این 
گروه های متعدد افراطی در افغانستان را بزر گ ترین 
تهدید برای ثبات کشور های آسیای مرکزی دانسته 

است.

سابق  فرماندار  هیلی،  نیکی  گزارش ها،  بربنیاد 
کارولینای جنوبی و سفیر پیشین امریکا در سازمان 
ریاست  انتخابات  برای  را  خود  نامزدی  متحد،  ملل 

جمهوری ۲۰۲۴ این کشور اعالم کرده است.
رسانه های بین المللی گزارش داده اند که خانم هیلی 
۵۱ ساله، روز سه شنبه، ۱۴ فبروری، به گونه رسمی 
نامزدی خود را اعالم کرده و اولین رقیب اصلی دونالد 
ترمپ، رییس جمهور پیشین امریکا، برای نامزدی  از 

حزب جمهوری خواهان شده است.
او با انتشار یک نوار تصویری گفته است: »من نیکی 
هیلی هستم و برای ریاست جمهوری نامزد می شوم.«

او دو سال پیش گفته بود که رییس پیشین خود را 
برای حضور در کاخ سفید در سال ۲۰۲۴ به چالش 

در پی افزایش تنش ها بر سر پرواز بالون های تجسسی 
گفته  چین  تازه گی  به  بیجینگ،  و  واشنگتن  میان  
به گونه  گذشته   سال  در  بار   ۱۰ از  بیشتر  امریکا  که 
غیرقانونی بالون هایی را بر فراز حریم هوایی چین به 

پرواز در آورده است.
دویچه وله روز سه شنبه، ۱۴ فبروری، به نقل از وانگ 
گزارش  چین،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  ونبین، 

روزه  دو  سفر  از  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
آژانس  ماریانو گروسی، مدیرکل  رافایل  قریب الوقوع 

انرژی اتمی به این کشور، خبر داده است.
 ۱۴ سه شنبه،  روز  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
فبروری، در خبرنامه ای گفته است که آقای گروسی 
روزهای ۱۵ و ۱۶ این ماه میالدی در پاکستان به  سر 

خواهد برد.
آژانس  مدیرکل  سفر   این  در  خبرنامه،  بربنیاد 
پاکستان  دولت  رهبری  و  اتمی  انرژی  بین المللی 
بخش های  در  را  همکاری ها  تقویت  بیشتر  راه های 
مقاصد  برای  هسته ای  فناوری  صلح آمیز  استفاده 

اجتماعی و اقتصادی، به بررسی خواهند گرفت.
از بخش های  گفته شده که رافایل ماریانو گروسی، 
حوزه های  در  هسته ای  فناوری  استفاده  عملی 
بازدید  کشاورزی،  و  برق  تولید  صنعت  بهداشت، 

خواهد کرد.
آژانس  موسس  اعضای  از   ۱۹۵۷ سال  از  پاکستان 
طوالنی  سابقه  و  بوده  اتمی   انرژی  بین المللی 
داشته  وجود  طرف  دو  میان  دوجانبه  همکاری های 

است.

رسانه های  بین المللی از یورش مأموران اداره مالیات 
هند بر دفتر بی بی سی در دهلی نو خبر داده اند.

آژانس  خبری فرانسه روز سه شنبه، ۱۴ فبروری، به 
نو گزارش  از یک خبرنگار بی بی سی در دهلی  نقل 
داده است که مأموران اداره مالیات هند در حال ضبط 

تلفون های دفتر بی بی سی هستند.
هنوز علت این کار اداره مالیات هند معلوم نیست.

این یورش چند هفته پس از آن صورت گرفته است 
که دولت هند اجازه پخش مستند تهیه شده از سوی 

بی بی سی در مورد نخست وزیر این کشور را نداد.
مستند بی بی سی حاکی از آن است که نارندرا مودی، 
ایالت گجرات  اعالی  وزیر  و  هند  فعلی  نخست وزیر 
این کشور در سال ۲۰۰۲ از شورش های گسترده ای 
که به کشته شدن دست کم ۱ هزار مسلمان انجامید، 

جلوگیری نکرده است.

اناتولی سیدرووف گفته است: »عدم اتحاد و اختالف 
فزاینده در میان طالبان سبب وخامت اوضاع اقتصادی 
به  بشردوستانه  مشکالت  است.  شده  افغانستان  در 

بی ثباتی اوضاع منطقه اثرگذار است.«
امنیت جمعی،  پیمان  رییس ستاد مشترک  باور  به 
قاچاق بی رویه مواد مخدر و تجارت غیرقانونی اسلحه، 
را  داخلی  کام جنگ های  به  افغانستان  خطر سقوط 

افزایش می دهد .
پیمان امنیت جمعی در حالی از افزایش جنگ جویان 
داعش در شمال شرق افغانستان خبر داده که بربنیاد 
گفته های سخنگوی طالبان، شماری از جنگ جویان 
با  ساعت ها  برای  دلو،   ۲۴ دوشنبه شب،  داعش، 
جنگ جویان طالب در حوزه هشتم شهر کابل درگیر 
شدند. هنوز جزییات این درگیری از سوی طالبان نشر 

نشده است.

دلیل  به  که  گفت  اخیر  ماه های  در  اما  نمی کشد، 
مشکالت اقتصادی امریکا و »تغییر نسلی« نظر خود 

را تغییر داده است.
اولین شخص در صف  گفتنی است که خانم هیلی 
طوالنی جمهوری خواهانی است که انتظار می رود در 
را  انتخاباتی سال ۲۰۲۴  کمپین های  آینده  ماه های 

راه اندازی کنند.

داده است که بالون های امریکا در ارتفاع بلند بیش از 
۱۰ بار بر فراز حریم هوایی چین پرواز کرده اند. ونبین 
از امریکا خواسته است که به جای بدنام کردن چین، 
سخنگوی  کربی،  جان  اما  دهد.  تغییر  را  خود  روش 
شورای امنیت ملی امریکا، این ادعای چین را بی اساس 
خوانده است. او گفته است: »ما هیچ بالونی را بر فراز 

حریم هوایی چین به پرواز در نیاورده ایم.«

سه تن در ایران 
اعدام شدند

پاکستان تولید برق با 
استفاده از زغال  سنگ را 

چهار برابر می کند

سیدروف:   
چهار هزار جنگ جوی داعش در نزدیکی مرز افغانستان 

با تاجیکستان بسیج شده اند

سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل 
متحد نامزدی خود را در انتخابات ریاست 

جمهوری این کشور اعالم کرد

ونبین: امریکا بیش از ۱۰ بار بالون هایی را بر فراز حریم هوایی 
چین به پرواز در آورده است

مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی فردا به پاکستان 

سفر می کند

مأموران اداره مالیات هند به 
دفتر بی بی سی در دهلی نو 

یورش بردند

بربنیاد گزارش ها، حکم سه زندانی ایرانی که چندی 
پیش به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل، به 
اعدام محکوم شده بودند، در ندامتگاه مرکزی کرج 

به اجرا در آمده است.
فعاالن  مجموعه  خبری  ارگان  هرانا،  خبرگزاری 
این سه تن  ایران، گزارش داده که  حقوق بشر در 

صبح روز سه شنبه، ۱۴ فبروری، اعدام شده اند.
در گزارش آمده که هویت یکی از این زندانیان که 
پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام 
محکوم شده بود، مهدی دوستاری اعالم شده است.

قتل  اتهام  به  پیش  چندی  نیز  دیگر  زندانی  دو 
اعدام  به  قضایی  مراجع  توسط  سپس  و  بازداشت 

محکوم شده بودند.
این در حالی است که روز گذشته هرانا طی گزارشی 
از انتقال دو زندانی محکوم به اعدام، به سلول های 
انفرادی این زندان جهت اجرای حکم خبر داده بود.

گفتنی است که اعدام این زندانیان از سوی رسانه های 
داخل ایران و یا منابع رسمی اعالم نشده است.

به دنبال کمبود گاز طبیعی در پاکستان، وزیر انرژی 
این کشور گفته است که تولید انرژی برق با استفاده 

از زغال  سنگ به چهار برابر افزایش می  یابد.
این مطلب را خرم دستگیر خان، وزیر انرژی پاکستان، 
روز سه شنبه، ۱۴ فبروری، در گفت وگو با خبرگزاری 

رویترز مطرح کرده است.
کشور  این  پاکستان،  انرژی  وزیر  گفته های  بربنیاد 
قرار است تولید انرژی برق با استفاده از زغال  سنگ 

را از ۲.۳۱ میگاوات به ۱۰ میگاوات افزایش دهد.
این عضو کابینه حکومت پاکستان تأکید کرده که 
تا ۱۰ سال دیگر به دلیل ناتوانی های اقتصادی روی 

نیروگاه های گازی سرمایه گذاری نخواهند کرد.
افزایش بهای گاز در جهان پس از تهاجم روسیه بر 
اوکراین، پاکستان را با دشواری های اقتصادی زیادی 

مواجه کرده است.
پاکستان در حال حاضر یک  سوم برق مورد نیازش را 

با استفاده از گاز طبیعی تأمین می کند .
پاکستان در حالی از افزایش تولید برق با استفاده از 
زغال  سنگ خبر داده که این کشور پس از تسلط 
این  از  سنگ  زغال   واردات  افغانستان،  بر  طالبان 

کشور را به گونه بی پیشینه افزایش داده است.

خبرگزاری تاس روسیه 
روز سه شنبه، 25 
دلو، به نقل از رییس 
ستاد مشترک پیمان 
امنیت جمعی گزارش 
داده که شمار مجموعی 
جنگ جویان داعش در 
افغانستان به 6500 تن 
افزایش یافته است.


