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و  حوادث  آبستن  روزها  این  کشور  شمال 
اخباری  مهمترین  است.  منازعات خشونت باری 
می رسد  گوش  به  کشور  ناحیه  این  از  که 
سقوط پی در پی ولسوالی توسط طالبان و اعالم 
بازپس گیری برخی از ولسوالی ها توسط نیروهای 
امنیتی است. در پی ناامنی های وسیع و سقوط 
ولسوالی ها و همچنین ضعف و ناکارآمدی دولت 
با  مقابله  برای  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  در 
طالبان، نیروهایی  تحت عنوان »بسیج مردمی« 
در قالب گروه های دفاعی و نظامی برای حفاظت 
علیه  جنگ  کارزار  به  شهرها  و  ولسوالی ها  از 

طالبان پیوستند. 
این است که ورود نیروهای بسیج  باور عمومی 
توانست  طالبان  علیه  جنگ  کارزار  به  مردمی 
جان تازه به نیروهای امنیتی بدهد و این نیروها 
نیز  دیگری  بعد  از  کنند.  تازه  نفسی  توانستند 
اهمیت  دارای  مردمی  بسیج  نیروهای  حضور 
است. حضور این نیروها همچنین این باور را که 
مردم  میان  در  وسیعی  اجتماعی  عقبه  طالبان 

دارند را از بین برد...
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مدیریت نیروهای بسیج 
مردمی نیازمند میکانیزم 
شفاف و پاسخ ده است
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نخست وزیر پاکستان 
با رییس جمهور منتخب 
ایران در مورد افغانستان 
تلفنی صحبت کرد

آدم های درمانده و 
دورمانده ی پل سرخ

تنها حرف و یکسره دروغ

سیر تکامل پدر؛
بیشتر پستان داران نر یا با بچه های خود 
رابطه ضعیفی دارند یا هیچ ندارند. چرا پدر 
نوع انسان متفاوت است؟

حمله سایبری به 
صدها شرکت در جهان؛ 
هکرها ›۷۰ میلیون دالر 

باج می خواهند‹

وزیر دفاع اسرائیل: 
ایران خوب می داند که 
ما در خاک آن عملیات 
انجام می دهیم

اطالعات روز: عمران خان، نخست وزیر پاکستان با 
سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور منتخب ایران...
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افغانستان در لبه ی پرتگاه )۲(
را تشکیل  قومی پشتون که بخش عمده ی گروه طالبان 
می دهند، گرایش ایدئولوژیک آن ها سخت بیمارگونه است، 
حتا اگر کامال متفاوت از ارزش های عملی مرتبط با سنت 
جهت گیری  تعریف  برای  اصطالح  بهترین  احتماال  باشد. 
ریگبی،  تی جی  که  همان طور  است.  خودکامگی  طالبان 

شوروی شناس برجسته ی منتقد...

خطرات استبداد حکومت مذهبی و جنگ داخلی
برای درک ماهیت تهدید طالبان برای آینده ی تکثرگرایانه 
تنها  طالبان  بفهمیم  که  است  مهم  افغانستان،  لیبرال  و 
افغانستان  بازتاب ساختارهای اجتماعی و سیاسی سنتی 
نیستند. در حالی که آن ها گاهی آماده استفاده از چنین 
گروه  اعضای  میان  در  به ویژه  شده اند،  ساختارهایی 
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یک ماه جنگ در پاتوی دایکندی؛ 

شبکه جامعه مدنی خواهان 
بیدارشدن حکومت مرکزی شد

میان  درگیری  و  جنگ  از  ماه  یک  به  نزدیک  گذشت  با 
ولسوالی  در  طالبان  گروه  و جنگ جویان  دولتی  نظامیان 
پاتوی والیت دایکندی، تاکنون هیچ نیروی کمکی از مرکز 

جهت سرکوب گروه طالبان و...

کاغذبازی و نبودن 
حس همکاری مانع ردگیری 

یک قاتل شد
ترافیکی  حوادث  در  که  قتل هایی  عوامل  شناسایی 
در افغانستان اتفاق می افتد کار ساده ای نیست و در 
بازماندگان  می شود.  هم  ناممکن  حتا  موارد  بعضی 
برای  وقتی  ترافیکی  حوادث  کشته شده  افراد 
با  موارد  اکثر  در  می کنند  اقدام  متهمان  شناسایی 
سدی مواجه می شوند که عبور از آن ممکن نیست، 
آن هم برای نزدیکان مقتولی که با مقامات و ادارات 
و کاغذبازی ها و در  بروکراسی  باشند.  ناآشنا  دولتی 
آخر ناامیدی که از دنبال کردِن قضیه به آن ها دست 
می دهد نزدیکان افراد کشته شده حوادث ترافیکی را 

در بسیاری موارد منصرف می کند.
به سراغ خانواده ای رفتم که سه سال از زیر گرفتن 
پدرشان توسط موتر نوع کروال می گذرد؛ حسین علی 

مرد میان سال در 29 سرطان 1397 در...

خبرگزاری دولتی تاجیکستان )خاور( به نقل از بیانیه ی نیروهای مرزی آن کشور گزارش کرده است که 
1037 سرباز نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به دنبال درگیری با طالبان، وارد خاک تاجیکستان شده اند.

1037 نیروی امنیتی دیگر از بدخشان افغانستان 
به تاجیکستان عقب نشینی کردند

صفحه 2
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حضور نیروهای مردمی در کارزار جنگ 
مقبولیت  و  مشروعیت  طالبان،  علیه 
شکست.  درهم  را  گروه  این  اجتماعی 
که  دادند  نشان  مردم  دیگر،  بیان  به 
بر  مبنی  طالبان  تبلیغات  علی رغم 
مردم،  نزد  آنان  مقبولیت  و  مشروعیت 
که  هستند  منفور  گروهی  همچنان 
مردم با بازگشت آن ها مخالف هستند. 

موجـب  مردمـی  بسـیج  نیروهـای 
نیروهـای  در  تـازه  قـوت  و  دل گرمـی 
امنیتـی و حکومـت شـده اسـت. اگـر 
همچنـان حکومت افغانسـتان در حفظ 
ایـن  کنـد  عمـل  ضعیـف  ولسـوالی ها 
نیروهـا می تواننـد مسـیر جنـگ را بـه 
نفـع دولـت و نیروهـای امنیتـی تغییـر 
دهنـد. بـا این وجـود دو خطر اساسـی 
مدیریـت جنـگ را در مناطقـی که این 
شـده اند،  جنـگ  کارزار  وارد  نیروهـا 
تهدیـد می کند: خطر اول فسـاد اسـت. 
اعـالم  افغانسـتان  پارلمـان  و  دولـت 
کرده انـد کـه از ایـن نیروهـا حمایـت 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می کننـد. 
نظامـی  رهبـران  و  افغانسـتان  دولـت 
توانایـی نظـارت و کنتـرل  امنیتـی،  و 
ایـن نیروهـا را در درازمدت نـدارد. این 
مسـأله زمینه هـای فسـاد را گسـترش 
رهبـر  یـک  مثـال  به عنـوان  می دهـد. 
جهـادی و یا وکیـل می توانـد ادعا کند 
کـه بـرای نیروهـای بسـیج مردمی اش 
کـه مثـال تعـداد آنهـا ۵۰۰ نفـر اسـت، 
امکانـات، پـول، اعاشـه و ... نیـاز دارد، 
در حالـی کـه در میدان مبـارزه ممکن 
اسـت رقـم دقیـق ایـن نیروهـا بـه ۵۰ 
نفر هـم نرسـند. بنابراین ابعـاد نظارتی 
ایـن مسـأله مهـم اسـت و در صـورت 
عـدم وجـود شـفافیت و یـک مکانیـزم 
و  اجتماعـی  پتانسـیل  ایـن  منطقـی 
نظامـی در آینـده بـا شکسـت مواجـه 
می توانـد چالش هـای  و خـود  خواهـد 
امنیتـی و اجتماعـی تـازه ای خلق کند 
پیش بینـی  غیرقابـل  آن  پیامـد  کـه 

 . ست ا
امـا به وجودآمـدن خالهـا  مسـأله دوم 
ایـن  اسـت.  امنیتـی  چالش هـای  و 
چالش هـای امنیتـی از بحـران اعتمـاد 
و بسـترهای فسـاد به وجـود می آینـد. 
اعتماد بـه فرماندهان جهـادی، بزرگان 
نیروهـای  نماینـدگان  یـا  و  قومـی 
بسـیج مردمـی ایـن خطـر را دارد کـه 
و  مسـئولیت ها  امنیتـی،  نیروهـای 
بـه  خاطرجمعـی  بـا  را  خـود  وظایـف 
نیروهای بسـیج مردمی بسـپارند. پیامد 
چنیـن رویکـردی بحران زا اسـت و این 
احتمـال وجـود دارد کـه در موقع لزوم 
در  دوم  خطـر  بمانـد.  خالـی  میـدان 
ایـن خصـوص، به وجودآمـدن مناطـق 
خودمختار اسـت. مناطـق خودمختاری 
کـه می تواننـد بحـران ملیشه سـازی و 
ارتش هـای مـوازی را در آینـده خلـق 

 . کنند
روی هم رفته می توان گفت که بسیج های 
دارد  که  مزایایی  همه  باوجود  مردمی 
می تواند  نشود  مدیریت  چنان چه 
هم  چالش  بزرگترین  باشد.  آسیب زا 
هماهنگی و استفاده از ظرفیت های این 
و  مدیریت  عدم  صورت  در  است.  نیرو 
به دلیل زمینه های فراوان فساد، ظرفیت 
این نیروها و امیدواری ای که این نیروها 
ایجاد کرده اند همه فرو خواهند پاشید. 
امید بخش،  و  اساسی  عنصر  بنابراین 
شفاف  مکانیزم های  ساخت  و  طراحی 
این  کنترل  و  هماهنگی  نظارت، 

نیروهاست. 

در  بیشتری  کمک های  که  کرد  تأکید  او 
این ولسوالی ها نیز صورت می گیرد.

در  گفت  غزنی  پولیس  فرمانده  همچنین 
اجرای حمالت  برای  که ضرورت  صورتی 
این  در  طالبان  سرکوب  به خاطر  هوایی 
ولسوالی ها احساس شود، این حمالت نیز 
راه اندازی می شود. او اما افزود که تاکنون 
نیاز به اجرای این حمالت در جاغوری و 

ناهور دیده نشده است.
تأکید  کوچی  حکمت اهلل  هم،  سویی  از 
کرد که طالبان در ولسوالی های جاغوری 
این  با  مردم  مخالفت  به دلیل  ناهور  و 
و  راه اندازی کنند  نمی توانند حمله  گروه، 

بخش هایی از آن ها را سقوط دهند.
مالستان  و  جاغوری  ناهور،  ولسوالی های 
در  غزنی  والیت  امن  ولسوالی های  از 
در  طالبان  است.  کشور  جنوب شرق 
در  حمالت شان  به  اخیر  هفته های 
بخش هایی از این والیت شدت بخشیده اند. 
ولسوالی های  تاکنون  جوزا   1۴ تاریخ  از 
ده یک،  واغظ،  مقر، گیالن، خواجه عمری، 
جغتو، قره باغ و آب بند این والیت به دست 
همچنین  است.  کرده  سقوط  گروه  این 
و  گیرو  اجرستان،  ناوه،  ولسوالی های 
رشیدان این والیت قبال در کنترل طالبان 

بود.

که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  غزنی 
خیزش  پاسگاه  یک  بر  طالبان  حمله ی 
زده  عقب  جاغوری  ولسوالی  در  مردمی 
شده است. او حمله ی طالبان در ولسوالی 

ناهور را رد کرد.
این  در  که  افزود  همچنین  کوچی  آقای 
نیروهای  میان  هماهنگی  ولسوالی ها 
امنیتی و دفاعی وجود دارد و این نیروها 
ناهور  و  جاغوری  در  باالتر  امکانات  از 
برخوردارند. او گفت که فرمانده پولیس و 
حکومت محلی در غزنی و قول اردوی 2۰3 
تندر در حد توان خود به این ولسوالی ها 

کمک کرده اند.

این  جنگ جویان  که  افزود  زاهدی  آقای 
در  امنیتی  پاسگاه  سقوط  از  پس  گروه 
تأکید  او  است.  زده  آتش  را  آن  قشنگ، 
منطقه  این  از  بخشی  هم اکنون  که  کرد 
در  آن  دیگر  بخش  و  طالبان  کنترل  در 
کنترل نیروهای امنیتی، خیزش مردمی و 

مقاومت مردمی قرار دارد.
که  گفت  هم  ناهور  ولسوال  همچنین 
مسئوالن امنیتی و محلی این ولسوالی از 
غزنی و کابل درخواست تجهیزات و نیرو 
خواست  این  به  کسی  هنوز  اما  کرده اند، 

آنان رسیدگی نکرده است.
پولیس  فرمانده  کوچی،  حکمت اهلل  اما 

والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
جنگ جویان  که  می کنند  تأیید  غزنی 
گروه طالبان بر بخش هایی از ولسوالی های 
جاغوری و ناهور این والیت حمله کرده اند.
دیروز  جاغوری  ولسوال  باهنر،  عارف 
)دوشنبه، 1۴ سرطان( به روزنامه اطالعات 
روز گفت که طالبان از منطقه ی »تمکی« 
نیروهای  پاسگاه های  بر  قره باغ  ولسوالی 
امنیتی در »کوتل لومان« جاغوری حمله 

کرده اند.
میان  درگیری  که  افزود  باهنر  آقای 
جنگ جویان این گروه و نیروهای امنیتی 
در این منطقه از بامداد امروز شدت یافته و 
علی رغم درخواست کمک نیرو و تجهیزات 
ولسوالی  این  به  هنوز  کابل،  و  غزنی  از 

کمکی صورت نگرفته است.
روز  که  گفت  جاغوری  ولسوال  همچنین 
گذشته در نتیجه ی انداخت های نیروهای 
امنیتی بر مواضع طالبان در تمکی قره باغ، 

12 جنگ جوی این گروه کشته شده اند.
همزمان با این، جنگ جویان گروه طالبان 
ناهور نیز  بر منطقه ی »ُقشنک« ولسوالی 
حمله کرده اند. طاهر زاهدی، ولسوال ناهور 
به روزنامه اطالعات روز گفت که طالبان 
این حمله ی شان را شب گذشته از ولسوالی 
اجرستان در این منطقه راه اندازی کرده اند.

طالبانبربخشهاییازولسوایلهایجاغوریوناهوروالیتغزینحملهکردهاند

حملهیطالبانبرقرارگاهارتشدراطرافبندسلما؛16رسبازکشتهشدند
طالبان نیز هنوز در این باره اظهار نظری نکرده اند.

در تاریخ 26 جوزا یک منبع معتبر امنیتی در والیت هرات به روزنامه اطالعات روز 
گفته بود که اگر نیروی کمکی به بند سلما نرسد، گروه طالبان این بند را تخریب 

خواهد کرد.
ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی طالبان در آن زمان ادعاها مبنی بر قصد این گروه برای 

تخریب بند سلما را رد کرده، گفته بود که برنامه ای برای تخریب این بند ندارند.
بند سلما در ولسوالی چشت هرات موقعیت دارد. چشت با والیت های غور و بادغیس 
مرز مشترک دارد و در این اواخر طالبان به دامنه ی حمالت شان در این دو والیت 
روی  هند  کشور  توسط  دالر  میلیون   29۰ حدود  هزینه  به  سلما  بند  افزوده اند. 
رودخانه هریرود ساخته شده است. این بند ظرفیت ذخیره 633 میلیون متر مکعب 

آب و تولید ۴2 میگاوات برق را دارد.

اطالعات روز – هرات: منابع محلی در والیت هرات می گویند که در پی حمله ی 
جنگ جویان گروه طالبان بر قرارگاه نیروهای ارتش در اطراف بند سلما، 16 سرباز 

کشته شده اند.
وکیل احمد کرخی، عضو شورای والیتی هرات به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
حمله شب یک شنبه، 13 سرطان صورت گرفته و قرارگاه ارتش نیز به دست طالبان 
سقوط کرده است. آقای کرخی همچنین گفت که طالبان تجهیزات نیروهای مستقر 

در این قرارگاه را نیز با خود برده اند. 
او از حکومت خواست که به خاطر تأمین امنیت بند سلما اقدامات جدی روی دست 

بگیرد. 
منابع رسمی دولتی به شمول سخن گویان والی و پولیس تا کنون در این مورد چیزی 

نگفته و به تماس های اطالعات روز نیز پاسخ نداده اند.

ییسجمهورمنتخبایراندرموردافغانستانتلفینصحبتکرد کستانبار یرپا نخستوز
خـان در ایـن تمـاس تلفنـی روی نیـاز جـدی بـه راه حـل 
سیاسـی از طریـق مذاکره بـرای ختم درگیری در افغانسـتان 

تأکیـد کرده اسـت. 
طبـق گـزارش دفتر نخسـت وزیر پاکسـتان، دو طـرف در این 
تمـاس تلفنـی بـر لـزوم ادامـه ی همـکاری و تسـهیل توافـق 

سیاسـی جامـع بـه رهبـری افغان هـا تأکید کرده اسـت.
در همیـن حـال، خبرگزاری جمهوری اسـالمی ایـران )ایرنا( 
گـزارش کـرده اسـت کـه ابراهیم رییسـی در ایـن تمـاس تلفنی در مـورد وضعیت 
افغانسـتان ابـراز نگرانـی کـرده و گفتـه اسـت: »امنیـت افغانسـتان بـرای مـا مهم 

اسـت و  ایـن امنیـت بایـد توسـط افغانسـتانی ها برقرار شـود.«

اطالعـات روز: عمـران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان با سـید 
مـورد  در  ایـران  منتخـب  رییس جمهـور  رییسـی،  ابراهیـم 

افغانسـتان تلفنـی صحبـت کـرده اسـت.
دفتـر نخسـت وزیر پاکسـتان در رشـته تویتی گفته اسـت که 
ایـن تمـاس تلفنـی روز یک شـنبه، 13 سـرطان انجـام شـده 
و آقـای خـان نگرانـی خود را از بدترشـدن اوضـاع امنیتی در 

افغانسـتان ابراز کرده اسـت.
عمـران خـان هشـدار داده اسـت کـه وخامت بیشـتر اوضـاع در افغانسـتان، ممکن 
عواقـب جـدی و هجـوم مهاجـران بـه سـمت مرزهـای پاکسـتان و ایـران را در پی 

باشد. داشـته 

ارایه  براساس آماری که خبرگزاری خاور 
کرده، شمار مجموعی این نیروها تا کنون 
رسیده  نفر   ۴۰۰ و  یک هزار  از  بیش  به 
تاجیکستانی  از خبرنگاران  است. شماری 
اما این آمار را یک هزار و ۵87 نفر گزارش 

کرده اند.
این  در  کنون  تا  دولتی  رسمی  منابع 
قبل  روز  دو  اما  نگفته اند،  چیزی  مورد 
صحبت  در  غنی  اشرف  رییس جمهور 
رییس جمهور  رحمان،  امام علی  با  تلفنی 
از  شماری  که  بود  گفته  تاجیکستان 
وحشت  و  ظلم  اثر  در  افغان  شهروندان 
طالبان، به مناطق مرزی تاجیکستان پناه 
بود  گفته  همچنین  غنی  آقای  برده اند. 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  که 
است  مسئول  خود  شهروندان  قبال  در 
به منظور  را  الزم  اقدامات  به زودی  و 

رسیدگی به آنان انجام خواهد داد.

نیز صبح امروز گفته است که در نتیجه ی 
دفاعی  امنیتی،  نیروهای  زمینی  عملیات 
– بهارک و  و مردمی در مسیر فیض آباد 
به  سنگینی  تلفات  باال،  یفتل  منطقه ی 
گروه طالبان وارد شده و مناطق زیادی از 

وجود این گروه تصفیه شده است.
در طول دو هفته ی اخیر، نیروهای امنیتی 
به  جداگانه  دسته ی  چندین  در  افغان 

تاجیکستان عقب نشینی کرده اند.

همجواری،  حسن  و  بشردوستانه  خوب 
ورود  اجازه ی  افغان  امنیتی  نیروهای  به 

داده اند.
اخیر  روز  چند  در  که  است  درحالی  این 
گرفته  شدت  بدخشان  والیت  در  جنگ 
والیت  این  ولسوالی های  از  شماری  و 

به دست طالبان سقوط کرده است.
وزارت دفاع از اعزام صدها نیروی کماندو 
به بدخشان خبر داده و دفتر والی بدخشان 

دولتی  خبرگزاری  روز:  اطالعات 
بیانیه ی  از  نقل  به  )خاور(  تاجیکستان 
کرده  گزارش  کشور  آن  مرزی  نیروهای 
است که 1۰37 سرباز نیروهای امنیتی و 
دفاعی افغان به دنبال درگیری با طالبان، 

وارد خاک تاجیکستان شده اند.
این  که  است  آمده  خاور  گزارش  در 
 13 یک شنبه،  روز  افغان  نیروهای  تعداد 
سرطان پس از آن وارد خاک تاجیکستان 
طالبان  گروه  جنگ جویان  که  شده اند 
نسی،  شکی،  خواهان،  ولسوالی های  به 
مایمی، شغنان و اشکاشم والیت بدخشان 

افغانستان حمله کردند.
یادشده  ولسوالی های  گزارش،  این  طبق 
91۰ کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان 

دارد.
نیروهای  خبرگزاری خاور گفته است که 
روابط  درنظرداشت  با  تاجیکستان  مرزی 
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بروکراسی و کاغذبازی ها و از 
این اداره به آن اداره رفتن، در 
نهایت محمدکاظم را به این 
نتیجه رساند که چیزی جز 
ناامیدی دستگیرش نمی شود 
و در آخر او از دنبال کردن قضیه 
منصرف شد.
ریاست ترافیک شهر کابل در 
پیوند به قضیه زیر گرفته شدن 
حسین علی می گوید که در 
29 سرطان 1397 هیچ حادثه 
ترافیکی توسط ریاست 
ترافیک شهر کابل ثبت نشده 
است: »کل کتاب را جست وجو 
کردیم. در این تاریخ حادثه ی 
نزد ما ثبت نشده است.«

داخل  را  ناشسته ی کچالو  و  بریده های شسته  لحظه 
دیگ  از  رستورانت  دیگر  کارگر  و  می اندازد  دیگ 
و  مرغ  تخم  می آورد.  بیرون  روغن چکان  چیپس های 
خاطر  همین  به  می شود.  پزیده  آن  پستوی  در  لوبیا 
است.  جهنم  هوای  از  سردتر  کمی  آن  فضای  هوای 
غلوی مرا ببخشید ولی اگر روزی در پل سرخ کمتر از 
3۰ افغانی در جیب داشتید و شکم تان مجبورتان کرد 
که به آن جا بروید، خواهی دید که هزاران مگس روی 
پرهای پکه ی بدون برِق که در کنج هوتل نصب شده 
از گرمی نای پریدن ندارند و نیز خواهی فهمید که فقر 
از عرق که در آن جا غذا  اندازه ی بوی تن های پر  به 

می خورند، تهوع آور است. 
بدتر از فضای آن رستورانت، فضای باالی پِل پل سرخ 
است؛ پلی که هر روز سنگینی غم های صدها کارگر 
ابروان  مثل  اما  می کند،  تحمل  را  مضطر  و  بی کار 
آن که  با  دیروز  نمی خورد.  خم  رییس جمهور  آقای 
چاشت شده بود، اما هنوز ده ها کارگر با لباس کار و 
دوچرخه های سنگین از ابزار کار روی پل، زیر آفتاب 
قلب  مثل  کار می سوختند، درست  انتظار  در  سوزان 

آدم احساساتی که به حال آن ها می سوخت. 
این جا کابل جان است.

دروازه ی  راه  که  نزدیک  آن قدر  نشستند،  چادری دار 
مارکت تقریبا بند شد. هم مادر و هم دختران زیبایش 
لباس های نو و تمیزی به تن داشتند و اصال به نظر 
از  می کردند.  گدایی  ولی  کنند  گدایی  نمی رسید 
آن جایی که من تماشا می کردم، صدای زن چادری دار 
شنیده نشد، اما متوجه اعتراضش شدم. دستی که تا 
لحظاتی پیش به گدایی در هوا مانده بود، حاال با تحکم 
به گدای جدید و دخترانش دستور می داد که از آن جا 
نکنند. وقتی زن جوان  را تنگ  او  دور شوند و جای 
وقعی به او نگذاشت، زن پیر از جایش بلند شد و با قد 
خمیده محل را ترک کرد. من نیز آن جا را ترک کردم 

و به آن طرف خیابان رفتم.
به نام  رستورانتی  روی  پیش  خیابان،  طرف  آن 
شلوغ  زنبور  النه ی  دهان  مثل  خداداد،  رستوارنت 
ولی  است،  رستورانت  نامش  خداداد،  رستورانت  بود. 
اتاق تنگ و گرم و کم نور نیست که  چیزی جز یک 
به اندازه ی یک دکان مساحت دارد. تمام کارگران و 
بی کاران حوالی پل سرخ که شمارشان بسیارند، روزانه 
اتاق خودشان را سیر می کنند. پیش روی  در همان 
سیاهی  به  روغنی  روغن،  از  پر  دیگ  یک  رستورانت 
به  لحظه  رستورانت  شاگرد  و  می جوشد  مدام  قیر 

سهراب سروش

پلسرخ  از چهارراه  دیروز  و چند دقیقه ی  ساعت 12 
گداخته ی  سکه ی  می  آمدم.  پل سرخ  پِل  طرف  به 
آفتاب از وسط دشت آسمان با تمام توان نور و حرارت 
درختان  خاک آلود  و  پژمرده  برگ های  می ریخت، 
و  می لرزیدند  نمی وزید،  و  می وزید  که  باد سستی  با 
نمی لرزیدند، موترها در رفت و آمد بودند و آدم ها هر 

یک به طریقی در تالش و تقال. 
هم  از  چندمتری  فاصله ی  با  غمگین  صراف  چهار 
و  گند  از  پر  جوی  روی  کوچک شان  دکه های  پشت 
کثافت نشسته بودند و در انتظار دالر ـ که این روزها 
ارزشش مانند تپش قلب ساکنان کابل باال می رود ـ 
فلزی  کتاره های  سرشان  پشت  می بوییدند.  فاضالب 
بود و این طرف کتاره ها پیاده رو و روی پیاده رو شلوغ 
از دست فروشانی که عرق می ریختند تا نان درآورند. 

مارکت  دروازه ی  پیش  درست  طرف تر،  این  کمی 
محب زاده یک زن پیر چادری پوش یک دستش را از 
زیر چادری بیرون آورده بود و پیش کسانی که داخل 
مارکت می رفتند و یا از مارکت بیرون می آمدند، باال 
گرفته بود و زاری می کرد. پشت سر او چهار کودک 
دختر  می کرد.  اذیت  را  جوگی  دختر  یک  خیابانی 

آدم های درمانده و دورمانده ی پل رسخ
جوگی که بیشتر از ده-دوازده سال سن نداشت، کنار 
شیشه ی جوار دروازه ی مارکت چمپاتمه زده بود و هر 
قدر کودکان خیابانی آزارش می دادند، از جایش تکان 
و  آرام  بغلش  در  شیرخواری  طفل  چون  نمی خورد، 
سنگین به خواب رفته بود. کودکان خیابانی با شیطنت 
نزدیک می شدند، با ناخن گونه ی طفل را می فشردند 
و فرار می کردند. دختر جوگی با فریاد فحش می داد و 
آب دهنش هر سو باد می شد. آنگاه کودکان خیابانی 
از خنده منفجر می شدند. بعد دوباره گروهی نزدیک 
دومی  می شد،  آن ها  از  یک  مانع  دختر  تا  می شدند. 
چادر دختر را می کشید و سومی الله ی گوش طفل 
به خواب رفته را قلقلک می داد. بازی به همین منوال 
ادامه داشت. دختر هر لحظه درمانده تر و خشمگین تر 
مردمان  خوشحال تر.  و  شیطان تر  کودکان  و  می شد 
کفش های  و  خوش بو  بدن های  با  شهر  خوشبخت تر 
تمیز وقتی از نزدیک آن کودکان عبور می کردند، من 
خیال می کردم از فاصله ی دور، از فاصله ی خیلی دور 

از آن کودکان در حال عبور و مرورند. 
ادامه  همچنان  کودکان  ناراحت کننده ی  ساعت تیری 
با دو دخترک زیبای  داشت که دیدم یک زن جوان 
زن  روبه روی  دقیق  و  شدند  پیدا  ساله  شش-هفت 

مردان به رابطه خود با فرزندان ناتنی و حتا فرزندان تنی و 
بیولوژیکی، به عنوان نوعی سرمایه گذاری روی رابطه خود با مادر 
کودک موردنظر نگاه می کنند. و وقتی این رابطه با مادر پایان 
یابد، پدران تمایل کمتری به حفظ رابطه با کودک دارند.

کاغذابزی و نبودن حس همکاری مانع ردگیری یک قاتل شد
بـا خـود گفتـم هرچـه پیـش برویـم همـی 
گـپ اسـت. ایـن قضیـه را بـه خـدا واگـذار 

کردم.«
اداره  ایـن  از  و  کاغذبازی هـا  و  بروکراسـی 
بـه آن اداره رفتـن، در نهایـت محمدکاظـم 
را بـه ایـن نتیجـه رسـاند کـه چیـزی جـز 
ناامیـدی دسـتگیرش نمی شـود و در آخر او 

از دنبال کـردن قضیـه منصـرف شـد.
پیونـد  در  کابـل  شـهر  ترافیـک  ریاسـت 
حسـین علی  گرفته شـدن  زیـر  قضیـه  بـه 
می گویـد کـه در 29 سـرطان 1397 هیـچ 
حادثـه ترافیکـی توسـط ریاسـت ترافیـک 
شـهر کابل ثبت نشـده اسـت: »کل کتاب را 
جسـت وجو کردیـم. در این تاریـخ حادثه ی 

نـزد مـا ثبت نشـده اسـت.«
براسـاس آمار ریاسـت انسـجام امور ترافیک 
و ترانسـپورت عامه شـهری شـهرداری کابل 
در سـه ربـع سـال 1399 تنهـا در داخـل 
ثبـت  ترافیکـی  حادثـه   196 کابـل  شـهر 
شـده اسـت و بلندتریـن آمـار مربـوط بـه 
سـال 1398 شمسـی می شـود کـه تنها در 
شـهر کابـل 268 حادثـه ترافیکـی توسـط 
ایـن اداره ثبـت شـده بـود. در آمار ریاسـت 
ترافیک شـهر کابـل تعداد حـوادث ترافیکی 
در ایـن شـهر در کل سـال 1399 نسـبت 
بـه سـه ربـع اول آن افزایـش چشـم گیری 
 611 بـه  حادثـه   196 از  و  اسـت  داشـته 
حادثـه می رسـد و تلفـات ناشـی از آن بـه 
269 نفـر و تعـداد مجروحان ایـن رویدادها 

می رسـد. مـورد   873
و  ترافیـک  امـور  انسـجام  ریاسـت  آمـار 
ترانسـپورت عامـه شـهری شـهرداری کابل 
هنگرهـا،  چهارراهـی  در  کـه  می گویـد 
دوم  حصـه  اسـتدیوم،  غـازی  بره کـی، 
سـه راهی  تایمنـی،  سـوم  سـرک  پـروان، 
سـیدجمال الدین، خشـت هوختیـف، قلعـه 
و  چراغ هـا  شـهر  ایـن  مارکیـت  نجارهـا، 
ترافیکـی نصـب شـده اسـت و  نشـانه های 
نشـانه های  و  چـراغ  نصب کـردن  روی  کار 
ترافیکـی در سـایر چهارراه هـا ادامـه دارد.
نبـودن  بـه خاطـر  ریاسـت می گویـد  ایـن 
بـرق 2۴ سـاعته نصب دوربین هـای امنیتی 
کابـل  شـهر  در  را  ترافیکـی  تخلفـات  کـه 

ضبـط کنـد فعـال امـکان نـدارد.
آمـار وقـوع حـوادث ترافیکی در افغانسـتان 
بلنـد اسـت و آمار تلفات آن پـس از اتفاقات 
و رویدادهـای امنیتـی در درجـه دوم قـرار 
وزارت  توسـط  شـده  ارائـه  آمارهـای  دارد. 
صحـت عامـه و ریاسـت عمومـی ترافیـک 
می گوینـد سـاالنه بیـن دو تا سـه هـزار نفر 
در سراسـر کشـور در حـوادث ترافیکی جان 

می دهنـد.

و صاحـب  خانـه کـه کمـره سـر دروازه اش 
کـه  گفتیـم  و  خواسـتیم  را  بـود  نصـب 
را  خانـه اش  امنیتـی  کمـره  می خواهیـم 
بررسـی کنیم. حـرف صاحب  خانـه این بود 
کـه کمـره اش اتفاقـات را ضبـط نمی کنـد 
و کارمنـد جنایـی گفـت کـه او بـه خاطـر 
نداشـتن حکـم دادسـتانی نمی توانـد داخل 
آن خانـه شـود. صاحـب  خانـه دروغ گفـت. 

کمـره باشـه ضبـط نکنـه. امـکان نـدارد.«
بعـد از دلیـل صاحب خانـه کـه گفتـه بـود 
نـدارد«  ضبـط  دسـتگاه  آن هـا  »کمـره 
دهـم  حـوزه  از  محمدکاظـم  عریضـه ی 
امنیتـی پولیـس دوبـاره به ریاسـت ترافیک 
شـهر کابـل راجـع شـده و گفتـه شـده بود 
بـوده  سـاحه  در  کـه  امنیتـی  کمـره  کـه 
دسـتگاه ضبـط نـدارد و از ریاسـت ترافیک 
خواسـته شـده بود که هرطـور الزم می داند 

در ایـن مـورد اجـراآت کنـد.
محمدکاظـم می گویـد از چگونگـی تصادف 
پـدرش ایـن حـوزه دهـم امنیتـی پولیـس 
بـود کـه بـه او احـوال داد نـه مـردم محـل. 
اسـتدالل او این اسـت که نیروهـای امنیتی 
حـوزه دهم به جایـی احوال دادن بـه او باید 

گرفتـه  زیـر  موتـری  توسـط  حسـین علی 
شـد هیـچ کمره امنیتی که توسـط ریاسـت 
ارگان هـای  دیگـر  و  کابـل  شـهر  ترافیـک 
تنهـا  و  نبـود  باشـد  شـده  نصـب  دولتـی 
را  حادثـه  محـل  کوچـه ی  کـه  کمـره ی 
از یـک خانـه ی شـخصی  پوشـش مـی داد 
قضیـه  در  بروکراسـی  و  کاغذبـازی  بـود. 

شـد. شـروع  حسـین علی  کشته شـدن 
اولین اقـدام محمدکاظم پسـر مقتول، برای 
شناسـایی راننـده ی متهـم، عریضه کردن به 
ریاسـت ترافیـک شـهر کابـل بـود کـه بـه 
سـختی توانسـت ایـن کار را بکنـد. کاظـم 
در ایـن عریضـه از ریاسـت ترافیـک شـهر 
کابـل خواسـته بـود تا امـر بررسـی کمره ی 
امنیتـی کـه بـر سـر دروازه خانه مسـکونی 
کـه در سـاحه اسـت را بدهـد. امـا ریاسـت 
ترافیـک شـهر کابـل عریضـه ی محمدکاظم 
را بـه حـوزه دهـم امنیتـی پولیـس راجـع 
خواسـته  پولیـس  حـوزه  ایـن  از  و  کـرده 
شـده بـود کـه با شـخص عـارض همـکاری 
کـرده و بـا صاحـب کمـره تمـاس بگیـرد و 
در صورتـی کـه وقـوع حادثـه ضبـط شـده 
باشـد یک حلقـه »CD« از وقـوع حادثه را 
بـه منظـور پی گیـری و تثبیـت نمبـر پلیت 

بـه ایـن ریاسـت ارسـال نماید.
دهـم  حـوزه  کـه  می گویـد  محمدکاظـم 
امنیتـی پولیـس حاضـر بـه همـکاری بـا او 
نبـود و بـا دالیـل و جنجـال زیـاد توانسـت 
آن هـا را قانـع کنـد تا کمـره امنیتـی محل 
حادثـه را بررسـی کننـد: »حـوزه اول هیـچ 
همـکاری نمی کـرد. بعـد از صحبـت زیاد از 
مـن پـول خواسـتند و یـک کارمنـد جنایی 
را همراهـم بـه سـاحه فرسـتادند. در مسـیر 
راه کارمنـد جنایـی از مـن یک هـزار افغانی 
پـول درخواسـت کـرد. بـه سـاحه رسـیدیم 

هادی خوشنویس

شناسـایی عوامـل قتل هایی کـه در حوادث 
ترافیکـی در افغانسـتان اتفـاق می افتـد کار 
سـاده ای نیسـت و در بعضـی مـوارد حتـا 
افـراد  بازمانـدگان  می شـود.  هـم  ناممکـن 
کشته شـده حـوادث ترافیکـی وقتـی بـرای 
شناسـایی متهمان اقـدام می کننـد در اکثر 
مـوارد بـا سـدی مواجه می شـوند کـه عبور 
از آن ممکـن نیسـت، آن هم بـرای نزدیکان 
ادارات دولتـی  بـا مقامـات و  مقتولـی کـه 
ناآشـنا باشـند. بروکراسـی و کاغذبازی هـا و 
در آخـر ناامیـدی کـه از دنبال کـردِن قضیه 
بـه آن هـا دسـت می دهـد نزدیـکان افـراد 
کشته شـده حـوادث ترافیکی را در بسـیاری 

مـوارد منصـرف می کنـد.
بـه سـراغ خانـواده ای رفتـم کـه سـه سـال 
موتـر  توسـط  پدرشـان  گرفتـن  زیـر  از 
مـرد  حسـین علی  می گـذرد؛  کـروال  نـوع 
میان سـال در 29 سـرطان 1397 در سرک 
سـه قلعه ی فتح اهلل  شـهر کابل توسـط موتر 
کـروالی مـدل 199۰ زیـر گرفته شـد و دو 
روز بعـد در گذشـت؛ حسـین علی ۵۰ سـاله 
پنج سـال می شـد در مکتب »اسـپین ادی« 
قلعـه ی فتـح اهلل در بسـت هشـتم به عنـوان 
ایـن  ُرفـت وروب  مسـئول  مکتـب  مـالزم 
روزهـای  فقـط  از کل هفتـه  بـود.  مکتـب 
از  احوالـی  تـا  می کـرد  فرصـت  جمعـه 
 28 بگذارنـد.  وقـت  و  بگیـرد  خانـواده اش 
نزدیکی هـای  حسـین علی   1397 سـرطان 
و  لبـاس  تبدیـل  بـرای  پنج شـنبه  شـام 
احـوال گرفتـن بـه خانـه اش آمـد و فـردای 
آن »جمعـه« عقربـه ی سـاعت 1۰ شـب را 
نشـان مـی داد و او بـه منظـور نگهبانـی و 
منظم کـردِن مکتـب بـرای روز شـنبه، بایـد 
 1۵ و   1۰ سـاعت  می رسـاند.  را  خـودش 
دقیقـه شـب موتـر کـروالی مـدل 199۰ او 
را در سـرک سـه قلعه ی فتـح اهلل زیر گرفته 
و در تاریکـی شـب آن چنان ناپدید شـد که 

انـگار وجـود نداشـته اسـت.
پسـر  محمدکاظـم  تقـالی  و  تـالش 
بـه  و  شناسـایی  بـرای  حسـین علی 
دام انداختـِن متهـم راه به جایـی نبرد و او را 
کـرد. منصـرف  قضیـه  کـردِن  دنبـال  از 

بارهـا  حسـین علی،  پسـر  محمدکاظـم 
بـه اداره هـای مختلـف مراجعـه کـرده امـا 
نتیجـه ی  یافتـن  بـه  منجـر  او  تالش هـای 
نشـد.  هـم  متهـم  از  سـرنخ  یـک  حتـا 
محمدکاظـم می گویـد کـه تصـادف پدرش 
را نیروهـای امنیتـی حـوزه دهـم پولیس به 
او خبـر داد امـا وقتـی بـه سـاحه رسـید از 

اثـری نبـود. راننـده ی متهـم 
کـه  فتـح اهلل  قلعـه ی  سـه  سـرک  در 

دنبـال راننـده ی کـه پـدرش را زیـر گرفتـه 
بـود می گشـت: »پـدرم توسـط حـوزه بـه 
شـفاخانه وزیراکبرخـان انتقـال داده شـده 
بـود و در 3 اسـد جـان داد. حـوزه گفـت 
کـه بـه آن هـا یـک نفـر زنـگ زده و حادثه 
را گـزارش داده. مـن از آن نفـر چگونگـی 
تصـادف پـدرم و نشـانی و نمبـر پلیـت کـه 
ممکـن بـود از راننـده گیـر آورده باشـد را 
پرسـیدم امـا او بـه خاطـر سـرعت موتـر و 
تاریکی شـب نتوانسـته بود نمبـر پلیت آن را 

آورد.« به دسـت 
بـرای گرفتـاری و بـه دام انداختـن متهـم 
محمدکاظـم سـه بـار بـه ریاسـت حادثـات 
پولیـس  امنیتـی  دهـم  حـوزه  و  ترافیکـی 
شـهر کابـل مراجعه کـرده امـا بی توجهی و 
بی مسـئولیتی مسـئوالن او را از دنبال کردن 
»هفتـه ی  می کنـد:  منصـرف  قضیـه  ایـن 
یـک  گشـتم.  قضیـه  ایـن  دنبـال  دوبـار 
احتمـال میـره کـه دقیـق نمی فهمم. شـاید 
حـوزه نفـر گرفتـه باشـه و قبـل از این کـه 
مـن آن جـا برسـم، بیـن آن هـا تفاهم شـده 
باشـه و راننده آزاد شده باشـه. به دادستانی 
نرفتم. در این کشـور بی مسـئولیتی اسـت و 



و  مذهبی  حکومت  استبداد  خطرات 
جنگ داخلی

برای درک ماهیت تهدید طالبان برای آینده ی 
است  مهم  افغانستان،  لیبرال  و  تکثرگرایانه 
ساختارهای  بازتاب  تنها  طالبان  بفهمیم  که 
اجتماعی و سیاسی سنتی افغانستان نیستند. 
از  استفاده  آماده  گاهی  آن ها  حالی که  در 
در  به ویژه  شده اند،  ساختارهایی  چنین 
بخش  که  پشتون  قومی  گروه  اعضای  میان 
می دهند،  تشکیل  را  طالبان  گروه  عمده ی 
بیمارگونه  سخت  آن ها  ایدئولوژیک  گرایش 
ارزش های  از  متفاوت  کامال  اگر  حتا  است، 
عملی مرتبط با سنت باشد. احتماال بهترین 
طالبان  جهت گیری  تعریف  برای  اصطالح 
تی جی  که  همان طور  است.  خودکامگی 
منتقد  برجسته ی  شوروی شناس  ریگبی، 
 19۵۰ دهه  )خودکامگی(«  توتالیتر  »مدل 
گفته  سوسیالیستی،  شوروی  جماهیر  اتحاد 
اصطالح  به  عنوان  که  »توتالیتاریسم  است: 
عملی  و  فکری  الگوهای  از  حاکی  عام تری 
جامعه  کامل  کنترل  به  تمایل  که  است 
دارد، هنوز سزاوار جایگاهی در واژگان علوم 
اجتماعی است.« طالبان هرگز آماده نبوده اند 
اجتماعی  زندگی  در  حوزه  هیچ  بپذیرند  که 
قانونی  به طور  نتوانند  آن ها  که  ندارد  وجود 
که  نسخه ی  طالبان  نظر  از  شوند.  آن  وارد 
آنان از اسالم ارائه می کنند، راه حل مشکالت 
می توان  که  است  ابزاری  همچنین  و  جهان 
کالسیک- موقعیت  یک  کرد؛  غلبه  ظلم  بر 

با  نزدیک  گذشته ی  در  طالبان  ایدئولوژیک. 
تصرف قلمرو - به عنوان مثال شهر قندوز در 
وحشی گری شان   -  2۰1۵ اکتبر  و  سپتامبر 
را به طور کامل نشان داده اند. بنابراین دالیل 
اگر  که  دارد  وجود  این  از  ترس  برای  خوبی 
طالبان بتوانند دوباره کنترل دولت افغانستان 
اندازه ی  به  همه ی شان  بگیرند،  به دست  را 
قبل از سرنگونی در سال 2۰۰1، خودکامه و 

سرکوب گر خواهند بود.
گاهی پیشنهاد می شود که اگر طالبان قدرت 
خواهند  موظف   بیاورند،  به دست  را  دولتی 
یا  برای دریافت کمک  را  رفتار خود  بود که 
که  هم  بین المللی  به رسمیت شناخته شدن 
شده تعدیل کنند. در سال 1996 هنگامی که 
طالبان برای اولین بار کابل را تصرف کردند، 
دکتر زلمی خلیلزاد نوشت: »پس از برقراری 
نظم، نگرانی هایی مانند دولت خوب، بازسازی 
خواهد  مطرح  دیگر  بار  آموزش  و  اقتصادی 
باید  که  درسی  و  نیفتاد  اتفاق  این  شد.« 
طالبان  برای  آن چه  که  است  این  آموخت، 
خوش بینانه ی  خواسته ی  لزوما  است  مهم 
ناظران خارجی نیست. متأسفانه تمایل ایاالت 
ممکن  طالبان  به  احترام کردن  برای  متحده 
ایجاد کند که  است این تصور را برای آن ها 
حتا اگر رفتارهای آن ها زشت باشد، همچنان 
می توانند انتظاراتی از واشنگتن داشته باشند. 
عالوه بر این، یک مطالعه ی مهم اخیر نشان 
را  توجهی  قابل  درآمد  طالبان  که  می دهد 
در  ترانزیت  و  سوخت  کاالهای  بازرگانان  از 
»نقاط مهم« به دست می آورند که می توانند از 
این درآمدها برای حفظ ظرفیت قوه قهریه ی 
خودشان حتا در صورت عدم دریافت کمک 

قابل توجه، استفاده کنند.
احتمال این که طالبان در قدرت به عنوان یک 
به  کنند،  خودکامه ی حکومت مذهبی عمل 
یک سناریوی هشداردهنده، که همان جنگ 
داخلی باشد، منجر می شود. این مسأله باعث 

کتاب ملکاسیان پرسش 
نگران کننده ای را مطرح 
می کند: آیا در نهایت ضرر 
مداخله ایاالت متحده در 
افغانستان بیشتر از منفعت 
آن بوده است؟ او می نویسد: 
»ایاالت متحده برای دفاع 
از امریکا در برابر حمله 
تروریستی دیگر، افغان ها را در 
معرض آسیب طوالنی مدت 
قرار داد. روستاها تخریب 
شدند، خانواده ها ناپدید... 
این مداخله برای زنان، آموزش 
و تحصیالت و آزادی مثمر واقع 
شد. اما این نفع باید در برابر 
ده ها هزار مرد، زن و کودکی 
که در این مدت کشته شدند، 
سنجیده شود.«

هزاره ها دلیل خاصی برای 
ترس دارند، زیرا سابقه 
بسیار طوالنی حاشیه سازی 
یا آزار و شکنجه هزاره ها 
توسط گروه های مسلط 
وجود دارد که حداقل تا قرن 
نوزدهم امتداد دارد و آنان از 
لحاظ ظاهری، به راحتی قابل 
شناساییی هستند.

بررسی کارکرد ایدئولوژیک قوم گرایی در افغانستان
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]شکست اطالعاتی[ آشکار است. عالوه براین، 
افغانستان کشوری محصور در خشکی است 
غرب  و  شرق  در  آن  بالفصل  همسایگان  و 
اطالعات  جمع آوری  در  شریک  به عنوان  آن 
اعتماد هستند؛  تروریسم کامال غیرقابل  ضد 
متحده  ایاالت  همکاری،  اجرای  عدم  برای 
قبل از حمله در ماه می 2۰11 که منجر به 
کشته شدن اسامه بن الدن، رهبر القاعده در 
پناهگاهش در ابوت آباد، در آستانه ی آکادمی 
در  کامال  را  پاکستان  شد،  پاکستان  نظامی 

تاریکی نگه داشته بود.
ایاالت  می رسید  به نظر  که  عواملی  از  یکی 
متمایل  طالبان  با  همکاری  به  را  متحده 
دشمن  طالبان  که  بود  اعتقاد  این  می کند، 
تروریست ها  از  دیگری  مجموعه  طبیعی 
یعنی  دارند،  جای  افغانستان  در  که  هستند 
به نام  که  سنی،  مسلمان  رادیکال  گروه 
»دولت اسالمی« شناخته می شود. »داعش« 
است،  سوریه«  و  عراق  اسالمی  »دولت  که 
خود  افغانی  نوع  در  خراسان«  »داعش 
»دولت اسالمی والیت خراسان« است. دولت 
است،  بسیار مشهور  به وحشی بودن  اسالمی 
سال  از  را  عراق  در  موصل  شهر  هنگامی که 
2۰1۴ تا 2۰17 اشغال کرده بود، وحشی گری 
شان کامال به نمایش درآمد و شاخه »افغان« 
پاکستانی  از شبه نظامیان  آن، گرچه عمدتا 
افغانستان  طالبان  از  جداشدگان  برخی  و 
سادگی  به  بیشتر  اما  است،  شده  تشکیل 
دشمن  »تز  است.  محلی  رای دادن  یک حق 
یک  از  مقاله ای  در  اولین بار  برای  طبیعی« 
نبود،  افغانستان  متخصص  که  دانشگاهی 
ظاهر شد اما در محافل سیاسی ایاالت متحده 
کشش خاصی یافت. تجزیه و تحلیل دقیق تر 
از روابط بین طالبان و دولت اسالمی خراسان 
یک  »تز دشمن طبیعی«  که  نشان می دهد 
در  است.  جدی  حد  از  بیش  ساده سازی 
با  مختلف  موارد  در  گروه ها  این  حالی که 
مواقع  برخی  در  اما  شده اند،  درگیر  یکدیگر 
احتمالی  توضیح  و  کرده اند  همکاری  هم  با 
ناشی از تئوری بسیج منابع، در ساختارهای 
اختالف  هرگونه  به جای  انگیزشی  مختلف 

سرزمین  برای  که  تهدیدی   - تروریست ها 
پیش بینی  قابل  چشم انداز  این  از  ما  مادری 
است - دوباره سازمان خواهیم داد... تیم من 
به دستور من، در حال اصالح استراتژی ملی 
مهم  تهدیدات  برهم زدن  و  نظارت  برای  ما 
در  بلکه  افغانستان،  در  تنها  نه  تروریستی 
واقعیت  وجود  این  با  است.«  دیگر  هرجای 
موجود در افغانستان این لحن خوب را نفی 
طالبان  وعده های  به  اتکا  خطرات  و  می کند 
گزارش  آخرین  براساس  برجسته می کند.  را 
تحلیلی تیم پشتیبانی و تحریم سازمان ملل، 
»طالبان و القاعده همچنان در یک راستا قرار 
نشان  روابط  قطع  از  نشانه ای  هیچ  و  دارند 
نمی دهند.« خروج امریکا از این رو موضوعات 
مهم مربوط به تروریسم و افراط گرایی را در 

هوا معلق می کند.
اطمینان ایاالت متحده به طور خاص، از این که 
می تواند با سازماندهی مجدد توانایی های ضد 
تروریسم مانع از ظهور مجدد تروریست ها در 
افغانستان شود، بیش تر شبیه ایمانی است که 
رهبران آلمان در پایان جنگ جهانی دوم به 
»سالح های معجزه آسا« داشتند. اگرچه دالیل 
عملیاتی منطقی وجود دارد که رییس جمهور 
ضد  توانایی های  مورد  در  متحده  ایاالت 
برخی  چون  نپردازد،  جزئیات  به  تروریسم 
قابل لمس است.  ایاالت متحده  از مشکالت 
اجتناب  تأثیر  افغانستان  از  آمریکا  خروج 
دارایی های  بین  فاصله  افزایش  در  ناپذیری 
یا  جنگنده  هواپیماهای  مانند  امریکایی 
بالقوه  اهداف  و  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
است  ممکن  که  افغانستان  در  تروریستی 
آمریکا بخواهد آن ها را از بین ببرد، دارد. این 
را  احتمال  این  خود  نوبه  به  فاصله  افزایش 
افزایش می دهد که اگر ایاالت متحده اقدام به 
حمله کند، هدف مورد نظر دیگر درجای خود 
سابقه  همچنین  متحده  ایاالت  بود.  نخواهد 
اطالعاتی  شکست  زمینه  در  ناخوشایندی 
باز  هاربر  پرل  به   19۴1 دسامبر  به  و  دارد 
می گردد، اما اخیرا در انتشار ادعاهای جعلی 
برای  در مورد سالح های کشتار جمعی که 
توجیه حمله 2۰۰3 عراق به کار رفته بود، این 

اساسی ایدئولوژیک نهفته است. رویکرد دولت 
اسالمی خراسان که نسبت به مسلمانان شیعه 
جانی  حمالت  به دلیل  است،  بوده  خصمانه 
گسترده به جمعیت شیعه/هزاره ی افغانستان، 
بدنام شده است و به احتمال زیاد در پشت 
بمب گذاری وحشتناک یک مدرسه دخترانه 
در کابل درهشتم ماه می 2۰21 و همچنین 
در  هلوترست  کمپنی  معدن چیان  به  حمله 

هشتم ماه جون 2۰21 در بغالن بوده اند.
مقابله  مورد  در  نگرانی  چیزی  هر  از  بیشتر 
کامال  رویکرد  خشونت آمیز،  افراط گرایی  با 
منفعل است که به نظر می رسد ایاالت متحده 
به آن گرایش پیدا کرده است. رییس جمهور 
بایدن در اظهارات 1۴ اپریل خود اظهار داشت: 
»با تهدید ترور در بسیاری از نقاط، نگه داشتن 
نیرو در زمین و تمرکز فقط در یک  هزاران 
با هزینه میلیاردی هر ساله برای من  کشور 
و رهبران ما چندان منطقی نیست.« مسأله ی 
مهمی که وی بدون رسیدگی ترک کرد یک 
مسأله پویا بود؛ این که چگونه ترک یک متحد 
میانه رو از سوی ایاالت متحده، ممکن است 
بسیج  و  جذب  استراتژی های  درازمدت  در 
گروه های افراطی را در مناطق مختلف جهان 
جماهیر  اتحاد  هنگامی که  دهد.  افزایش  را 
 1989 فبروی  در  را  خود  نیروهای  شوروی 
به  خروج  این  کشید،  بیرون  افغانستان  از 
روایتی در محافل رادیکال دامن زد که دین 
حتا  می تواند  و  است  فزاینده  نیروی  یک 
برای  که  دلیلی  دهد.  را شکست  ابرقدرت ها 
ترس وجود دارد این است که دقیقا همان نوع 

لیون  آناتول  می شود.  تحلیل گران  نگرانی 
گفته است: »برای دستیابی به یک هژمونی 
پایدار بر کل افغانستان، طالبان باید با سایر 
هزاره ها  تاجیک ها،   - افغانستان  اصلی  اقوام 
و ازبیکها - به تضمین استقالل و امنیت در 
زیست شان برسند - استقالل و امنیت آن ها 
افغانستان  امر،  این  بدون  کنند.  تضمین  را 
بی پایان  داخلی  با جنگ  آینده ی  به  محکوم 
خواهد بود که توسط حامیان خارجی تقویت 
نمی تواند  چیز  هیچ  بااین حال،  می شود.« 
اعطای  به  عالقمند  طالبان  که  دهد  نشان 
حال  در  و  هستند  کسانی  به  خودمختاری 
حاضر در صورت تقسیم شدن نیروهای امنیت 
در  مقاومت  برای  گروه ها  افغانستان،  ملی 
مسعود،  احمد  می شوند.  بسیج  طالبان  برابر 
تحصیل کرده ی بریتانیا، فرزند فرمانده مشهور 
سپتامبر  در  که  مسعود  احمدشاه  مجاهدین 
در  شد،  ترور  افراط گرایان  توسط   2۰۰1
پیش بینی یک لشکرکشی در صورت تصرف 
طالبان، صریحا عمل کرده است، و این مورد 
نگرانی  دلیل  به  که  هزاره  رهبران  سوی  از 
توسط  هزاره ها  قتل عام  از  بسیاری  تکرار  از 
طالبان مانند آگست 1998 در مزار شریف، 
مورد انعکاس قرار گرفته است. نویسنده احمد 
رشید نسل کشی هزاره ها در سال 1998 در 
مزار شریف توسط طالبان را »وحشیانه ترین 
کرده  توصیف  خودش«  نوع  در  نسل کشی 

است.
بسیار  نهاد  از  عادلی  علی یاور  که  همان طور 
مورد احترام »شبکه تحلیل گران افغانستان« 
سال   2۰ در  اولین بار  »برای  است:  گفته 
گذشته، کارگزاران قدرت در مورد بسیج افراد 
مسلح در خارج از چارچوب نیروهای امنیت 
علنا  دولتی،  ساختارهای  و  افغانستان  ملی 
صحبت می کنند. در حالی که سال ها حضور 
یک  افغان ها  از  بسیاری  برای  نظامیان  شبه 
 ... است  بوده  زندگی شان  محلی  در  واقعیت 
بسیج  لزوم  مورد  در  هرگز  عمومی  اظهارات 
نفوذ  مناطق  ایجاد  به  تمایل  همچنین  و 
نشده  ابراز  گستاخانه  این طور  خودمختار 
آغاز  گسترده  داخلی  جنگ  یک  اگر  است.« 
بگوید  اطمینان  با  نمی تواند  هیچ کس  شود، 
جهتی  چه  به  است  ممکن  جنگ  این  که 
سایر  درگیرشدن  خطر  اما  شود،  هدایت 
پروکسی  یک  به  آن  تبدیل شدن  بازیکنان، 
می تواند  که  جایگزین  جنگ  یا  فراملیتی 
برای  تنها  نه  محاسبه  غیرقابل  پیامدهای 
مردم افغانستان، بلکه برای تمام منطقه داشته 

باشد، بسیار خطرناک است.

الهام برای گسترش افراط گرایی
طالبان  و  امریکا  توافق نامه  دوم  قسمت  در 
آمده است که جنبش طالبان »به هیچ یک از 
اعضای خود، افراد یا گروه های دیگر، از جمله 
القاعده، اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان 
برای تهدید امنیت ایاالت متحده و متحدانش 
دستور  خود  اعضای  به  و  کند«  استفاده 
امنیت  افرادی که  یا  می دهد که »با گروه ها 
ایاالت متحده و متحدانش را تهدید می کنند، 
همکاری نکنند« و »آن ها را میزبانی نکنند.« 
رییس جمهور بایدن در 1۴ اپریل 2۰21 در 
اقدام  برای  متحده  ایاالت  تصمیم  اعالمیه ی 
به خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان 
تهدید  از  را  داشت: »ما چشمان خود  اظهار 
ضد  توانایی های  ما  برنمی داریم.  تروریستی 
را  خود  قابل توجه  دارایی های  و  تروریسم 
مجدد  حضور  از  جلوگیری  برای  منطقه  در 

افغانستان در لبه ی پرتگاه )۲(

از  معتبرتر  جنگ  از  طالبان  روایت  این که 
روایت حکومت به نظر می آید به خاطر این 
است که طالبان الف( فقط حرف نمی زنند و 
عمل هم می کنند و ب( وقتی حرف می زنند، 
حرف های خود را با شواهد مستند می کنند. 
رفتار  از  عمومی  برداشت  دیگر،  بیانی  به 
طالبان این است که آنان - با تمام بدی هایی 
که دارند - کمتر از حکومت دروغ می گویند. 
سخنی  حکومت  که  بار  هر  که  حالی  در 
اوال  که  است  این  عمومی  برداشت  می گوید 
حکومت فقط حرف می زند و ثانیا آن چه هم 
نمونه  است.  فریب  و  دروغ  یکسره  می گوید 

بدهم؟ 
از  را  ولسوالی  فالن  که  می گویند  طالبان 
تصرف نیروهای دولتی بیرون کرده اند و فالن 
تعداد اسیر و فالن مقدار اسلحه به دست شان 
می کنند  تأیید  گزارش ها  بعد  است.  افتاده 

روانی دو طرف علیه همدیگر فقط بخشی از 
جنگ است. سخن گوی طالبان ممکن است 
اطالعات غلط هم پخش کند و گزارش های 
نیز  خود  گروه  پیروزی های  از  اغراق آمیز 
جامعه  افراد  اکثر  و  دولت  طرفداران  بدهد. 
اما این کار را عمدا به نفع طالبان نمی کنند. 
حکومت  جانب  از  که  دارند  دوست  مردم 
چرا  این،  وجود  با  بشنوند.  خوب  خبرهای 
اگر  کامیاب تراند؟  روانی  جنگ  در  طالبان 
از  عده ای  که  می گویند  راست  حکومتی ها 
طالبان  سخن گوی  جمهوریت  طرفداران 
شده اند، پرسش این است که چرا چنین شده 
داشتن  باال  دست  معنای  به  این  آیا  است؟ 
نیست؟  دولت  علیه  روانی  در جنگ  طالبان 
چرا آنانی که از طالبان بیزارند، در رسانه-ها 
سخن گوی طالبان شده اند )با این فرض که 

این اتهام بر آنان وارد است(؟

این  امروز  بود،  حاکمان  دست  در  منحصرا 
قدرت در میان جامعه پخش شده است و هر 
فرد می تواند آن را تا حدودی به کار بگیرد. 
قدرت  این  توزیع شدن  پیامدهای  از  یکی 
مثال  که  است  این  مردم  میان  در  رسانه ای 
روانی  کامل جنگ  کنترل  نتواند  دولت  یک 
علیه مخالفان مسلح خود را در دست داشته 
باشد. از آن سو، مخالفان مسلح نیز می توانند 
از  حکومت  علیه  مسلحانه  نبرد  کنار  در 
ابزارهای رسانه ای موجود در میان مردم برای 

جنگ روانی برضد دولت استفاده کنند. 
گاهی  که  پذیرفت  می توان  حساب،  این  با 
و  سخن  به شکل  ما  آن چه  است  ممکن 

مأموران حکومت در رسانه ها مردم را تحذیر 
نشوند.  طالبان«  »سخن گوی  که  می کنند 
طالبان  سخن گوی  نباید  »ما  که  سخن  این 
حمل  خود  در  را  حقیقت  مقداری  شویم« 
روزگار  این  در  که  است  بدیهی  می کند. 
برابر  در  متخاصم  نیروهای  روانی  جنگ 
تاریخ  در  دیگر  زمان  هر  به  نسبت  همدیگر 
امکان بیشتر و بهتر یافته است. به این معنا 
به  فرد  هر  آسان  نسبتا  دسترسی  امروز  که 
که  است  شده  سبب  انترنیتی  رسانه های 
قدرت رسانه ای آن تعاریف قدیمی خود را از 
دست بدهد. اگر در گذشته قدرت رسانه ای 

تصویر در رسانه های مدرن پخش می کنیم، 
کسی  هر  اگر  مثال،  برساند.  سود  طالبان  به 
که در شهر مزار شریف زندگی می-کند )به 
شمول مأموران نظامی و ملکی حکومت( در 
تلفون خود بخواند و ببیند و بشنود که شهر 
است،  طالبان  دست  به  سقوط  آستانه ی  در 
حاصل این اطالع یا شایعه ممکن است فلج 
تمام  کار  که  احساس  این  و  باشد  عمومی 
است. در چنین وضعی ممکن است بسیاری 
پیروزی جنگ  ناخواسته در  به صورت  ما  از 
نقش  مردم  و  حکومت  علیه  طالبان  روانی 

بازی کرده باشیم. 
اما این سکه روی دیگری هم دارد: 

دولت  و  طالبان  روانی  جنگ  هنگامه ی  در 
جنگ  از  دولت  روایت  چرا  همدیگر،  علیه 
پذیرفته نمی شود و روایت طالبان از جنگ به  
نظر مردم پذیرفتنی تر به نظر می آید؟ جنگ 

تهنا حرف و یکرسه دروغ
سخیداد هاتف

فاطمه فرامرز



با شدت درگیری ها، گروه بسیج مردمی در 
حمایت از نیروهای امنیتی در مقابل گروه 

طالبان در بیشتر ولسوالی های والیت دایکندی 
شکل گرفته است.  اکنون شبکه جامعه مدنی 

می گوید: »دایکندی به عنوان خط ملی مقاومت 
علیه گروه تروریستی طالب محسوب شده و 

شهروندان این والیت اعم از زن و مرد با گام های 
استوار از عزت و شرف شان دفاع می کنند.«

بررسی کارکرد ایدئولوژیک قوم گرایی در افغانستان
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ارتش از ارزگان و همچنین اکمال و تجهیز این نیروها است.
»از  است:  آمده  نیز  دایکندی  مدنی  قطع نامه ی شبکه جامعه  در 
قوماندان کندک اردوی ملی تقاضامندیم که وظیفه ی شان را برای 
می خورند،  معاش  دایکندی  در  چه  برای  که  کند  تشریح  مردم 
درحالی که جنگ وظیفه ی شان است اما در جنگ ها معموال شرکت 
الزم را ندارند، دلیل در چیست مشکالت و دیدگاه شان را به شکل 

روشن با مردم شریک سازند.«
مدت  از  پولیس  سربازان  نفری   16 تشکیل  یک  هم،  سوی  از 
والیت  بهسود  ولسوالی  امنیت  تأمین  برای  طرف  این  به  ماه  دو 
می گویند  دایکندی  مدنی  فعاالن  شده اند.  فرستاده  میدان وردک 

که این سربازان باید به این والیت برگردند. 

تبعیض میان والیات
با این حال، شبکه جامعه مدنی دایکندی حکومت مرکزی را به 
اعمال تبعیض میان باشندگان این والیت با سایر والیت ها متهم 

می کند. 
سید محدانور شهاب، رییس این شبکه گفت که حکومت مرکزی 
و رهبران سیاسی همواره دایکندی را مورد بی مهری و بی توجهی 

قرار داده اند. 
و  ثقیله  آقای شهاب عالوه کرد که در دیگر والیت ها سالح های 
وسایط خوب در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد؛ اما در دایکندی 
با  طالبان  مقابل،  در  و  می شوند  یافت  ندرت  به  سالح ها  این 

سالح های پیشرفته مجهز هستند. 
او گفت که اگر حکومت مرکزی، دایکندی را به عنوان یک والیت 
در نظر دارد، هرچه زودتر نیروهای دفاعی را تجهیز و مردم را از 
همان  به  سیاسی  رهبران  که  افزود  شهاب  دهد.  نجات  بدبختی 
اندازه که از مردم دایکندی مشروعیت گرفته اند، حاال باید دست 

این مردم را نیز بگیرند. 
سلطان علی جوادی، عضو شبکه جامعه مدنی گفت که حکومت 
اقدامی  هیچ  تاکنون  ناامنی  مهار  قسمت  در  مرکزی  و  محلی 
نکرده اند.  او گفت که با توجه به افزایش ناامنی، اگر توجهی صورت 
از  نزد مردم و جامعه جهانی  را  نگیرد، حکومت مشروعیت خود 

دست خواهد داد. 

مردم حامی نظام است، اما نظام حامی مردم نیست
نیروهای  از  در حمایت  مردمی  بسیج  گروه  درگیری ها،  با شدت 
والیت  ولسوالی های  بیشتر  در  طالبان  گروه  مقابل  در  امنیتی 
دایکندی شکل گرفته است.  اکنون شبکه جامعه مدنی می گوید: 
»دایکندی به عنوان خط ملی مقاومت علیه گروه تروریستی طالب 
محسوب شده و شهروندان این والیت اعم از زن و مرد با گام های 

استوار از عزت و شرف شان دفاع می کنند.«
محمد دانش می گوید که مردم حامی نظام است، اما نظام حامی 
سالح  با  پاتو  ولسوالی  در  مردم  که  داد  توضیح  او  نیست.  مردم 
اما  می جنگند،  طالبان  مقابل  در  خودشان  آب  و  نان  و  شخصی 
به صورت  آنان  از  و  نمی دهد  قرار  مردم  اختیار  در  مهمات  دولت 

درست حمایت نمی کند. 
گروه طالبان به تاریخ 2۰ جوزا بر ولسوالی پاتوی دایکندی حمله 
از آن زمان تاکنون درگیری ها جریان دارد. گروه طالبان  کردند. 
با  را  مردم  مسکونی  خانه های  سرتگاب،  روستای  تصرف  از  پس 
انفجار ماین تخریب و محصوالت زراعتی از جمله خرمن های گندم 
را به آتش کشیدند. در حدود بیش از دوهزار خانواده اکنون در 
ساحات همجوار پاتو و نیلی، مرکز دایکندی در مسافرخانه ها و زیر 

درختان بدون سرپناه در وضعیت بد بسر می برند.
همچنین، از زمان آغاز درگیری تا کنون، بیش از 1۰ نفر به شمول 
شده اند.  کشته  امنیتی  نیروهای  و  مردمی  مقاومت  نیروهای 
مقام های امنیتی می گویند که بیش از 1۰۰ جنگ جوی طالب نیز 

در ولسوالی پاتو کشته شده اند.

سرور سروش

از جنگ و درگیری میان نظامیان  به یک ماه  با گذشت نزدیک 
والیت  پاتوی  ولسوالی  در  طالبان  گروه  جنگ جویان  و  دولتی 
دایکندی، تاکنون هیچ نیروی کمکی از مرکز جهت سرکوب گروه 
طالبان و عملیات پاکسازی ساحات از دست رفته اعزام نشده است. 
از یک هفته به این طرف درگیری ها در مرکز ولسوالی پاتو جریان 

دارد.
به همین دلیل، شبکه جامعه مدنی دایکندی می گوید که ادامه ی 
این جنگ دیگر برای آنان و مردم قابل تحمل نیست و هرچه زودتر 
باید حکومت مرکزی از »خواب بیدار شده« و با فرستادن نیروهای 

کوماندو و عملیات هوایی مواضع طالبان را هدف قرار دهند. 
سید محمدانور شهاب، رییس شبکه جامعه مدنی دایکندی دیروز 
)دوشنبه، 1۴ سرطان( در یک نشست خبری گفت که در حال 
آقای  است.  یافته  گسترش  پاتو  ساحات  تمامی  در  جنگ  حاضر 
شهاب هشدار داد که اگر اقدامی جهت دفع حمالت طالبان نشود، 

به زودی مرکز ولسوالی نیز به دست طالبان سقوط خواهد کرد. 
زمینه  این  در  قطع نامه ای  دایکندی  مدنی  جامعه  شبکه  اعضای 
صادر کرده است. در این قطع نامه آمده است: »از حکومت مرکزی 
تمویل  و  تجهیز  اکمال،  جهت  در  که  تقاضامندیم  افغانستان 
نیروهای امنیتی دایکندی، توجه بیشتر نموده، برای تصفیه سازی 

ولسوالی پاتو، تعداد الزمی از کوماندوها را بفرستد.« 
رهبران  »از  است:  آمده  همچنین  قطع نامه  این  از  بخشی  در 
جهادی و رهبران تأثیرگذار مردم ما، احترامانه خواهشمندیم که 
از دایکندی تنها به عنوان ابزار انتخاباتی استفاده ننموده، در مواقع 
این  در  به خصوص  و  بگیرند  را  مردم  این  دست  نیاز،  و  ضرورت 

شرایط حساس، حمایت نمایند.«

جنگ در دایکندی، ارتش در ارزگان
مناطق  اکثریت  به  جنگ  دامنه ی  تاکنون  درگیری ها  آغاز  از 
از  شماری  و  روستا  چندین  طالبان  گروه  و  یافته  گسترش  پاتو 
و  امنیتی  مقام های  است.  کرده  تصرف  را  امنیتی  پاسگاه های 
کمبود  را  طالبان  گروه  جنگ جویان  پیش روی  دلیل  مردمی 
نیروهای  نبود  و  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  تجهیزات  و  امکانات 

کمکی از جمله نیروهای ارتش می داند.
برای  ملی  ارتش  کندک  یک  تشکیل  طرف  این  به  ماه  چند  از 
تأمیین امنیت ساحات ناامن در والیت دایکندی توظیف شده، اما 
از آن زمان تاکنون در حدود ۴8 تن از سربازان ارتش در والیت 
ارزگان در وضعیت بی سرنوشتی بسر می برند. این نظامیان برای 
تأمین امنیت والیت دایکندی استخدام شده بودند. آنان به دلیل 
اعزام نشدن شان به والیت دایکندی چندین بار دست به اعتصاب 

غذایی نیز زده اند.
شماری دیگر از نیروهای ارتش که در کندک دایکندی مستقر اند، 
به دلیل آنچه که نبود امکانات و مهمات می خوانند، در خط نخست 

نبردهای طوالنی پاتو حضور نیافته اند. 
محمد دانش، عضو شبکه جامعه مدنی دایکندی می گوید که این 
والیت با کمبود نیرو مواجه است، اما شماری از سربازان ارتش در 
ارزگان حضور دارند. آقای دانش خواهان برگشت فوری سربازان 

روایت که در مورد ایاالت متحده اعمال  شود، 
مجدد  تقویت  و  الهام بخشیدن  برای  می تواند 
افغانستان،  از  دور  مناطق  در  تندرو  گروه های 
و  مالیزیا  اندونیزیا،  مانند  از جمله کشورهایی 
جنوب فیلیپین استفاده شود. متأسفانه می توان 
الیه دیگری از لفاظی را به این امر افزود. نکته 
اساسی در استراتژی های بسیج دولت اسالمی 
قدرت های  به  نمی توان  هرگز  که  است  این 
غربی اعتماد کرد؛ زیرا آن ها به متحدان خود 
در جهان اسالم درصورتی که نیاز باشد، خیانت 
ایاالت  اخیر  اقدامات  به  باتوجه  می کنند. 
قابل  به دشواری  استدالل  یک  این  متحده، 

اعتراض است.

پناهندگان
درک  هیرشمن  او  آلبرت  اقتصاددان  نظر  از 
می تواند  خروج  چرایی  و  چگونگی  از  درست 
خاص  شرایط  به  مناسب  و  منطقی  پاسخی 
بر  را  تأثیر  بیشترین  سیاسی،  حوزه  در  باشد. 
پدیده ی پناهنده دارد. این چیزی بود که خود 
هیرشمن تجربه مستقیم آن را داشت و در قرن 
21 احتماال به او قاچاقچی برچسب زده می شد. 
در طول جنگ جهانی دوم وی بخشی از شبکه 
مستقر در مارسی بود که فرار شخصیت هایی 
مانند هانا آرنت، مارک شاگال، آرتور کوستلر، 
را  نازیسم  از  ورفل  فرانتس  و  مان  هاینریش 

ترتیب می داد.
بگیرند،  به دست  را  کشور  کنترل  طالبان  اگر 
زیادی  تعداد  که  دارد  وجود  زیادی  احتمال 
به عنوان  افغانستان  ترک  دنبال  به  افغان ها  از 
نظر  مورد  گزینه  خروج  چرا  باشند.  پناهنده 
اوال،  دارد.  وجود  مختلفی  عوامل  آن هاست؟ 
تعداد بسیار زیادی از افغان ها در دهه های پس 
آوارگی   1978 اپریل  کمونیستی  کودتای  از 
از  اجباری را تجربه کرده اند و اگرچه صحبت 
سنت تحرک بسیار زیاد است، اما این تجربیات 
افراد زیادی را با پدیده پرواز آشنا کرده است. 
دوم،  نیست.  ناشناخته  کامال  کار  یک  این 
اول  از  است؛  جوان  بسیار  افغانستان  جمعیت 
 ۵۵9 و  میلیون   2۴ حدود   2۰2۰ سال  جون 
هزار و 262 تن یا 7۴.6 درصد از کل جمعیت، 
جوانان  است.  زده شده  تخمین  سال  زیر 3۰ 
توانایی  نظر جسمی  از  است  افغان که ممکن 
دشوار  چالش های  با  مقابله  برای  بیشتری 
می کنند  فرار  خود  کشور  از  باشند،  داشته  را 
قرن  جهانی سازی  محصوالت  به عنوان  و 
کشورهای  چشم انداز  احتماال  همچنین   ،21
آزادی،  آن  در  که  محیطی  به عنوان  را  غربی 
ارزیابی  کارآفرینی  و  دموکراسی  بشر،  حقوق 
می شود، ارزش می دهند. سوم، وضعیتی که در 
روبه رو  آن  با  افغانستان  در  باقی ماندن  صورت 
در  بود.  خواهد  ناخوشایند  بسیار  می شوند، 
اواخر دهه 199۰  دوره ی حکومت طالبان در 
این عقیده عمومی وجود داشت که اوضاع به 
قدری ترسناک است که جامعه جهانی مجبور 
به مداخله برای درست کردن اوضاع می شود. در 
سال 2۰21 با توجه به این که جامعه بین الملل 
هیچ  می رود،  پیش  کشور  از  خروج  سمت  به 
افغانی قصد سرگرم شدن با چنین اعتقادی را 

ندارد.
در نوعی فضایی که درحال ظهور است، هیچ 
ثابت  گذشته  در  طالبان  نیست.  امن  افغان 
کرده است که قادر به حمله به افراد میانه رو، 
اعم از پشتون، هزاره، تاجیک، اوزبیک یا عضو 
برخی دیگر از اقلیت های قومی است. هزاره ها 
سابقه  زیرا  دارند،  ترس  برای  خاصی  دلیل 
شکنجه  و  آزار  یا  حاشیه سازی  طوالنی  بسیار 

هزاره ها توسط گروه های مسلط وجود دارد که 
از  آنان  و  دارد  امتداد  نوزدهم  قرن  تا  حداقل 
لحاظ ظاهری، به راحتی قابل شناسایی هستند. 
به دنبال کشتار در اکتبر 1998 بسیاری ها از 
استرالیا  در  جمله  از  و  کردند  فرار  افغانستان 
از  بسیاری  مانند  اگرچه  شدند،  پناهنده 
دولت های  که  دریافتند  آن ها  پناهندگان، 
سیاست مداران  توجه  مورد  که  میزبان 
پوپولیست قرار می گیرند، غالبا با آن ها با روشی 

غیر از لیبرال رفتار می کنند. 
به  افغان  هزار   2۰۰ از  بیش   2۰1۵ سال  در 
فرار  برای  دوباره  مقصد  که  کردند  فرار  اروپا 
بدست  را  دولت  کنترل  طالبان  اگر  آن هاست 
است  این  اروپایی  قدرت های  چالش  بگیرند. 
و  به راحتی ظرفیت ها  می توانند  اعداد  این  که 
توانایی های دولت های افغانستان و اروپای غربی 
را برای تخطی از حرکت کسانی که از مرزها 
قریب  اکثریت  و  کنند  غلبه  می کنند،  عبور 
معنا داری  تعریف  هر  با  است  ممکن  اتفاق  به 
فلسفی،  خواه  باشد؛  متناسب  پناهنده  از 
مثبت  نکته  اگر  حقوقی.  یا  جامعه شناسی 
وجود داشته باشد، این است که احتماال چنین 
پناهندگانی بسیار کارآفرین هستند و از افراط 
بیشتر  بیزار هستند.  به هر شکل خود  گرایی 
کمک های  طریق  از  نه  دهه ها  برای  افغان ها 
گردش  طریق  از  بلکه  دولت،  رفاه  یا  خارجی 
دایره ای درآمد در اقتصاد بازار زنده مانده اند و 
کسانی که افغانستان را ترک می کنند برای فرار 
از افراط گرایی و نه گسترش آن، فرار می کنند.

متحده  ایاالت  با  نزدیک  از  که  افغان هایی 
در  اکنون  داشته اند،  همکاری  متحدانش  یا 
معرض خطر جدی قرار دارند و بسیار حیاتی 
درگیر  آن ها  سریع  مجدد  اسکان  که  است 
بروکراسی های  به  که  قرمزی  پرونده های 
در  نشود.  هستند،  مشهور  مهاجرت  کنترل 
حد شدید انحرافی خواهد بود اگر لیبرال های 
از  متنوعی  شناسی های  آسیب  که  کالسیک 
ثبت  دقیق  به طور  را  آن  آژانس های  و  دولت 
کرده اند، چنین بوروکراسی های کنترل کننده 
کنند،  معاف  جدی  رسیدگی  از  را  مهاجرت 
و  زندگی  به  مربوط  به ویژه هنگامی که مسائل 
برای  که  همان طور  است،  دسترس  در  مرگ 
بسیاری از افغا ن ها وجود دارد. اما فراتر از این 
موارد فوری آسیب پذیری، به موقع خواهد بود 
از  اطمینان  برای  اقدامات  از  مجموعه ای  اگر 
این که پناهندگان افغان فرار می کنند، به جای 
رانده شدن  یا  سالح  ذخیره گاه  در  انبارشدن 
از  یهودی  پناهندگان  از  بسیاری  آن چه  مانند 
با  کردند،  تجربه   193۰ دهه  در  نازی  آلمان 
شأن و منزلتی که شایسته  ی آ ن هاست پذیرفته 

 شوند.
دولت  اهداف  مورد  در  که  می ارزد  البته 
اخیرا  که  همان طور  کرد.  برخورد  غیرعاطفی 
است:  یادآوری کرده  ما  به  چاندران کوکاتاس 
تعیین  برای  وسیله ای  مهاجرت  »کنترل 
سرنوشت نیست که توسط یک جامعه سیاسی 
شکل  کشور  یک  در  و  شود  استفاده  موجود 
گرفته است تا از هویت مستقل خود محافظت 
تا  کنترل می کند  را  بلکه جمعیت خود  کند، 
ایاالت متحده در  تأمین کند.«  را  منافع خود 
منافع  به  افغانستان، جز  از  برای خروج  عجله 
عالقه ی چندانی  دیگری  منافع  هیچ  به  خود، 
شد،  گفته  طوری که  اما  است.  نداده  نشان 
با چالش عمده  زودی  به  که  دیگر  کشورهای 
مهاجران افغان روبه رو می شوند، فرصت دارند 

تا ثابت کنند که می توانند بهتر عمل کنند.
پایان

یک ماه جنگ در اپتوی دایکندی؛ 

شبکه جامعه مدین خواهان بیدارشدن 
حکومت مرکزی شد

سربازان  ویدیوی  و  افتاده  اتفاقی  چنان  که 
اسیرشده نیز پخش می شود. وقتی که حکومت 
می گوید نیروهای قهرمان اردوی ملی به زودی 
افغانستان  مردم  دشمنان  از  را  ولسوالی  فالن 
پس خواهند گرفت، نه خبری از پس گرفتن 
در  ملی  اردوی  از  نشانی  کسی  نه  و  می شود 
آن ولسوالی می یابد. وعده پی وعده پی وعده. 
جایی  به  کار  خالف.  پی  خالف  پی  خالف 
از جانب  رسیده که مردم به هیچ سخنی که 
که  وقتی  ندارند.  اعتماد  شود،  بیان  حکومت 
افغانستان  قهرمان  اردوی  می گوید  حکومت 
مردم  و  دارند  را  تروریستان  سرکوب  توانایی 
دیگری  پی  از  یکی  ولسوالی ها  که  می بینند 
به دست طالبان می افتند، طبعا همان چیزی 
را که می بینند باور می کنند و نه آن جمالت 
حکومت  جانب  از  که  را  قشنگی  میان تهی 

می شنوند.

و  جمهوریت  حامی  افراد  از  عده ای  که  این 
مخالف سرسخت طالبان در چشم حکومتی ها 
به عنوان »سخن گوی طالبان« به نظر می آیند، 
اگر  دید حکومتی هاست. من  از خطای  ناشی 
ببینم که طالبان در یک شب چهار ولسوالی 
را سقوط داده اند، نمی توانم با دستگاه تبلیغات 
که  بگویم  مردم  به  و  شوم  همراه  حکومت 
رسانه ها  و  افراد  است.  نیفتاده  اتفاقی  چنان 
طالبان  شکست  از  می توانند  زمانی  تنها 
گزارش بدهند که طالبان واقعا شکست خورده 
رسانه ها  و  افراد  این:  از  کمتر  حتا  یا  باشند. 
می توانند در حمایت از حکومت و علیه طالبان 
وارد جنگ روانی شوند، به شرطی که حداقل 
خود حکومت به صورت فعاالنه چنین جنگی 
را شروع کند. تا حاال حکومت فقط سعی کرده 
دروغ  مردم  به  طالبان  ناراحت کردن  بدون 

تحویل بدهد.
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یرسایهاختالفعربستانواماراتمتحدهعریب کراتاوپکپالسز مذا
پالس در ماه می سال 2۰2۰ تولید نفت را روزانه نزدیک 
به 1۰ میلیون بشکه کاهش داد تا بتدریج بتواند تا آوریل 

2۰22 تولید را افزایش دهد.
کاهش تولید اوپک پالس در حال حاضر روزانه ۵ میلیون و 

8۰۰ هزار بشکه است.
جنوری پارسال )2۰2۰( اوپک پالس درباره افزایش روزانه 
دو میلیون بشکه ای تولید- معادل 2 درصد مصرف جهانی- 
توافق کرده بود که بعدا این تولید پس از شیوع گسترده 

کرونا در جهان و افت تقاضای جهانی نفت، کاهش یافت.
تولیدکنندگان بزرگ نفت از ماه مه پارسال روزانه نزدیک 
به 1۰ میلیون بشکه از تولید خود کم کردند که معادل ده 

درصد عرضه جهانی نفت بود.
با شیوع کووید-19، بازار نفت به طور شاهد کاهش قیمت 
بود که البته مدتی است با بهبود چشم انداز تقاضا قیمت این 

کاال تقویت شده است.

افزایش یابد و برنامه کاهش کنونی به جای آوریل 2۰22 
هشت ماه دیگر و تا پایان سال آینده میالدی تمدید شود.

که البته امارات متحده عربی با این طرح مخالفت کرد و این 
پیشنهاد در اوپک پالس به اجماع نرسید.

روز  سعودی  عربستان  انرژی  وزیر  سلمان،  بن  عبدالعزیر 
برای  منطق«  و  »مصالحه  خواستار  سرطان   13 یکشنبه 

رسیدن به یک توافق در این باره شد.
این پیشنهاد،  اول  از بخش  امارات متحده عربی می گوید 
کاهش  تمدید  ولی  می کند  حمایت  تولید  افزایش  یعنی 
کنونی فراتر از اپریل 2۰22 بدون تجدیدنظر درباره سطح 

مبنای تولید این کشور را نمی پذیرد.
زمان  در  پالس  اوپک  می گوید  عربی  متحده  امارات 
نفت)می 2۰2۰( سطح  عرضه  کاهش  برای  تصمیم گیری 

مبنای تولید این کشور را بسیار پائین در نظر گرفته است.
با شیوع کرونا در جهان و کاهش تقاضای جهانی نفت، اوپک 

و  اوپک  عضو  کشورهای  وزرای  مذاکرات  روز:  اطالعات 
تولیدکنندگان بزرگ نفت غیر عضو این سازمان- موسوم 
به اوپک پالس - برای تصمیم گیری درباره میزان تولید در 
حالی ادامه دارد که اختالف کم سابقه میان امارات متحده 

عربی و عربستان بر این مذاکرات سایه انداخته است.
به نقل از بی بی سی فارسی، اختالف بر سر سطح تولید 
به  را هم  نفت  تولید  تدریجی  افزایش  برنامه  ممکن است 

تاخیر بیاندازد.
 1۴( معامالت  دیروز  در  برنت  خام  نفت  بشکه  هر  قیمت 
سرطان( به 76 دالر و 26 سنت رسید که باالترین قیمت از 

اکتبر 2۰18 تا کنون بوده است.
شیوع  پی  در  و  میالدی  سال 2۰2۰  در  که  پالس  اوپک 
کرونا و کاهش تقاضای جهانی نفت، اقدام به کاهش تاریخی 
تولید کرده بود، اواخر هفته گذشته پیشنهاد کرده بود از 
ماه آگست تا دسامبر 2۰21 تولید روزانه 2 میلیون بشکه 

غیرمستقیم با امریکا در وین را نیز نمی توانند پیش بینی 
کنند.

ظاهرا دولت نفتالی بنت امیدوار است که اولین دیدار او 
با جو بایدن در کاخ سفید تا پیش از بازگشت امریکا به 
برجام انجام شود؛ دفتر آقای بنت به این گزارش واکنش 

نشان نداده است.
»ایران در تالش برای اجرای کودتای آرام در لبنان است«
در این میان، بنی گانتز شامگاه یکشنبه این را نیز گفت 
می کند،  وارد  ایران  به  که  ضرباتی  کنار  در  اسرائیل  که 

پیوسته مراقب نفوذ هرچه بیشتر تهران در لبنان است.
او گفت: ایران »در تالش است تا یک کودتای آرام را در 

لبنان اجرا کند«.
اقتصادی  افزود: »در حالی که بحران  اسرائیل  وزیر دفاع 
و سیاسی لبنان ادامه دارد و حزب اهلل یکی از عوامل این 

یردفاعارسائیل: وز

ایرانخوبمیداندکهمادرخاکآنعملیاتانجاممیدهیم
بحران هاست، ما شاهدیم که ایران نیز مداخله خود را در 

لبنان افزایش داده است«.
به گام  ایرانی به صورت گام  آقای گانتز گفت »نهادهای 
لبنان  در  ایران  و سرمایه گذاری  لبنان رخنه می کنند  به 
افراطی  ایدئولوژی  و  سالح  آن،  کنار  در  و  یافته  افزایش 
ایران نیز وارد لبنان می شود، که این ها برای لبنان، مردم 

و صلح منطقه خطرناک است«.
به  نظر  که  است  گفته  حزب اهلل،  دبیرکل  نصراهلل،  حسن 
وضعیت بحرانی لبنان در زمینه سوخت، می توان از ایران 

تقاضای بنزین و گازوئیل کرد.
دولتمردان لبنان که درگیر گسترش بحران همه جانبه در 
کشورشان هستند، به پیشنهاد حسن نصراهلل توجه نکرده 
این  شدن  اجرایی  راستای  در  عملی  گام  دست کم  یا  و 

پیشنهاد برنداشته اند.

جمهوری اسالمی ایران نیز به آن وقوف دارند.
عملیات  سلسله  به  گانتز  جنرال  اشاره  می رسد  نظر  به 
داده  رخ  ایران  در  اخیر  ماه های  در  که  است  مشکوکی 
است؛ از ضربه زدن دوباره به سایت هسته ای نطنز گرفته 
تا حمله به یک سایت وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران 

در حومه کرج.
شرکت اسرائیلی اینتل لب شنبه شب تصاویری ماهواره ای 
منتشر کرد که ظاهرا نشان می داد سایت یادشده در کرج 

آسیب دیده ولی ایران در حال بازسازی آن است.
شبکه کان اسرائیل یکشنبه شب در این رابطه اعالم کرد 
که »سایت تولید سانتریفوژهای پیشرفته در اطراف کرج« 
در بین اهدافی بود که اسرائیل آن را برای ضربه زدن به 
دولت وقت امریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ 

پیشنهاد کرده بود.
از  خود  حساس  تاسیسات  علیه  حمالت  از  برخی  ایران 
12 سرطان پارسال را آشکارا تایید کرده و دست اسرائیل 
را در آن دخیل دانسته است اما در خصوص ضربه اخیر 
که  است  گفته  مریز،  و  به صورت کج دار  به سایت کرج، 
تحقیق در باره آن ادامه دارد ولی گزارش های ادعایی در 
رد  را  کرج  خود  درون  از  پهپاد  با  حمله  انجام  خصوص 

کرده است.
باره  نفتالی بنت روز یکشنبه یک نشست ویژه در  دولت 

برجام برگزار کرد.
نشست  موضوع  »واالنیوز«،  اسرائیلی  سایت  گزارش  به 
یادشده بررسی این پرسش با شرکت کارشناسان بود که 
آیا دولت جو بایدن تا پیش از آیین تنفیذ ریاست جمهوری 
بازخواهد  به برجام  ایران در مردادماه  ابراهیم رییسی در 
مخالف  آن  با  به شدت  اسرائیل  که  اتفاقی  یا خیر؛  گشت 

است.
رفتار  ارزیابی  در  اسرائیل  مقامات  »واالنیوز«،  نوشته  به 
مذاکرات  قبال  در  ایران  عملکرد  و  هستند  ناتوان  امریکا 

اطالعات روز: بنی گانتز در گفت وگو با شبکه 13 تلویزیون 
با  رویارو شدن  حال  در  »اسرائیل  گفت:  اسرائیل  نظامی 

ایران است و آماده دفاع از خود است.«
وزیر دفاع اسرائیل شامگاه یکشنبه 13 سرطان گفت ایران 
»خوب می داند که ما در خاک این کشور عملیات انجام 

می دهیم.«
از هسته ای  مانع  است  اسرائیل »مصمم  گانتز گفت  بنی 
منطقه  در  ایران  منفی  فعالیت های  ما  شود.  ایران  شدن 
ایران(  )مقامات  آن ها  می کنم  فکر  و  نمی کنیم  قبول  را 
می دانند که ما آماده اقدام هستیم و همچنین می دانند که 

ما در خاک آن ها عملیات انجام می دهیم.«
او در گفت وگو با شبکه 13 تلویزیون نظامی اسرائیل افزود: 
»اسرائیل در حال رویارو شدن با ایران است و آماده دفاع 

از خود است.«
بنی گانتز توضیح بیشتری در این باره نداد.

اخیرا  اسرائیل  امنیتی  و  اطالعاتی  نظامی،  ارشد  مقامات 
بیان  ایران  علیه  عملیات  مورد  در  زیادی  اظهارنظرهای 
می کنند که در صورت درستی آن، ظاهرا از دست نسبتا 

باز آن ها برای ضربه زدن به ایران نشان دارد.
تنها  و  گذشته  ماه  موساد،  پیشین  رییس  کوهن،  یوسی 
سازمان  بر  خود  ریاست  دوره  پایان  از  پس  روز  چند 
جاسوسی اسرائیل، در یک مصاحبه مشروح با شبکه 12 
تلویزیون اسرائیل جزئیاتی جدید از فعالیت های موساد در 

عملیات ایران بازگو کرد.
اسرائیل،  در  دولت  تغییر  نیز  و  موساد  ریاست  تغییر  با 
که  می کنند  بیان  سخنانی  کماکان  کشور  این  مقامات 
این  اطالعاتی  و  نظامی  باالی  توانمندی  القای  آن  هدف 

کشور در قبال ایران است.
نظامی  مقام  ارشدترین  که  است  بار  نخستین  این  اما 
در ضربه  این کشور  عملیات  که  می شود  مدعی  اسرائیل 
سران  خود  که  می شود  انجام  حالی  در  ایران،  به  زدن 

»ارزیابی های  اساس  بر  آنها  به  کمک  برای  سایبری 
مربوط به تهدیدهای ملی« در تماس است.

چندین  حمله  این  در  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
مدرسه، نهاد عمومی، شرکت های مسافرتی و تفریحی 
و همین طور موسسات حسابداری و اعتباری هدف قرار 

گرفته اند.
پیش از این چند شرکت امنیت سایبری گروه رویل را 
به عنوان مظنون اصلی این حمله معرفی کرده بودند، 
موضع گیری  اولین  گروه  این  شب  یکشنبه  بیانیه  اما 
عمومی آنها بود که در آن مسئولیت حمله را برعهده 

گرفتند.

هدف  با  سایبری  حمالت  شدیدترین  از  یکی  گرفت، 
باج گیری بود که به اخیرا روندی افزایشی داشته است.

فناوری اطالعات  به یک شرکت  این حمله هکرها  در 
مستقر در میامی به نام کازیا نفوذ کردند و از طریق آن 
به داده های مشتریان این شرکت دسترسی پیدا کردند.

این حمله سایبری به سرعت کار صدها شرکت را در 
سرتاسر جهان مختل کرد.

به گزارش شرکت امنیت سایبری ESET شرکت  ها و 
موسساتی در بیش از 1۰ کشور مختلف در این حمله 

آسیب دیده اند.
روز یکشنبه کاخ سفید اعالم کرد با قربانیان این حمله 

در  داشتن  دست  به  مظنون  هکرهای  روز:  اطالعات 
سرتاسر  در  شرکت  صدها  به  سایبری  گسترده  حمله 
هک  داده های  به  دسترسی  برگرداندن  برای  جهان، 
شده، درخواست 7۰ میلیون دالر باج به صورت رمز-ارز 

کرده اند.
به گزارش بی بی سی فارسی، این درخواست یکشنبه 
رویل  سایبری  گروه  که  شد  مطرح  وبالگی  در  شب 
)REvil( به طور معمول از آن استفاده می کند. این 
گروه مرتبط با روسیه یکی از شناخته شده ترین باندهای 

باج گیری سایبری در دنیا است.
حمله باج افزاری رویل که روز جمعه 2 جوالی صورت 

حملهسایربیبهصدهارشکتدرجهان؛
هکرها›۷۰میلیوندالرباجمیخواهند‹
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مردان به رابطه خود با فرزندان ناتنی و حتا فرزندان تنی و 
بیولوژیکی، به عنوان نوعی سرمایه گذاری روی رابطه خود با مادر 
کودک موردنظر نگاه می کنند. و وقتی این رابطه با مادر پایان 
یابد، پدران تمایل کمتری به حفظ رابطه با کودک دارند.

سیر تکامل پدر؛
بیشرت پستان داران نر یا اب بچه های خود 
رابطه ضعییف دارند یا هیچ ندارند. 
چرا پدر نوع انسان متفاوت است؟

کنارشان اند،  پدرشان  که  کودکانی  از  بیشتر 
با احتمال مرگ روبه رو هستند یا خیر. آن ها 
داده های مربوط به کودکان را از ۴3 مطالعه 
عمدتا  و  جهان  سراسر  در  جمعیت شناختی 
مرتبط با افرادی که دسترسی به مراقبت های 
یک- کردند.  بررسی  ندارند،  مدرن  پزشکی 
پدرشان  که  کودکانی  داد  نشان  داده ها  سوم 
دو- اما  مانده اند.  زنده  بیشتر  بوده  کنارشان 

نیز  سوم دیگر نشان داد که بچه های بی پدر 
به همان خوبی عمل کرده اند. )در مقابل همه ی 
مطالعات روی کودکان بدون مادر نشان داد که 

احتمال زنده ماندن این کودکان کمتر است.(
رشد  برای  واقعا  پدران  »اگر  می گوید:  سیر 
فرزندان حیاتی باشند، این نتایج چیزی نیست 
که انتظارش را داشته باشید.« او می گوید که 
حضور پدر نه، بلکه در واقع نقشی که پدر در 
خانواده ایفا می کند برای رشد و بقای کودک 
مهم است. وقتی پدری گم می شود، دیگران 
در خانواده یا اعضای جامعه می توانند جایش 
پدری  نقش  »شاید  می گوید:  او  کنند.  پر  را 
مهم باشد، اما این نقش را سایر اعضای جامعه 

می توانند به جای پدر ایفا کنند.«
آن نقش چیست؟

گتلر می گوید که از نظر تاریخی مردم شناسان 
در  می دانند.  خانواده  »تأمین«  را  پدر  نقش 
موفق تر  شکارچیان  شکارچی،  جوامع  برخی 
اما  دارند.  کالن تر  خانواده  و  بیشتر  کودکان 
را  پدر  تعریف  بتواند  که  است  امیدوار  گتلر 
است  داده  نشان  تحقیقات  بخشد.  وسعت 
مراقبت  در  مهمی  نقش  می توانند  پدران  که 
برای  و  کنند  ایفا  خود  فرزندان  از  مستقیم 
مثال مهارت های زبانی و اجتماعی را به آن ها 
همچنین  پدران  که  می گوید  گتلر  بیاموزند. 
به  جامعه  در  روابط  برقراری  با  می توانند 
فرزندان خود کمک کنند. او می گوید که وقتی 
پای بقا در میان باشد، »شبکه سازی می تواند 

همه چیز باشد.«
نیز متفاوت است.  از نظر فرهنگی  نقش پدر 
دو  با  گتلر  کنگو  جمهوری  در  مثال  برای 
»بوندنگو«ها  می کند.  کار  همجوار  جامعه 
را  پدرانی  آن ها  هستند.  کشاورز  و  ماهی گیر 
برای به دست آوردن غذا  ارزش می نهند که 
همسایه  می کند.  خطر  خود  خانواده ی  برای 
است.  »بایاکا«  نام  به  جامعه ای  بوندونگوها 
بایاکاها شکارچی هستند و برای پدرانی ارزش 
با  را  خود  غذای  و  منابع  که  می شوند  قائل 
اعضای جامعه خارج از خانواده ی خود شریک 

می کنند.
با پدیده خانواده  سیر می گوید: »در غرب ما 
هسته ای  خانواده  هستیم.«  روبه رو  هسته ای 
متشکل از زوج متکی به خویش و دگرجنس گرا 
خانواده  تأمین کننده ی  آن  در  پدر  که  است 
است و مادر فرزندپروری و خانه داری را انجام 
می دهد. اما سیر می گوید که در سطح جهان، 
خانواده های هسته ای بسیار نادر است. والدین 
با  هرگز  است  ممکن  کودک  یک  بیولوژیکی 
هم زندگی نکنند. و حتا مراقبت از کودک و 
از والدین  تأمین غذا امکان دارد توسط یکی 
یا هیچ کدام صورت گیرد. برای مثال در میان 
قبیله »هیمبا« در نامبیا، خانواده ی دور اغلب 

کودکان یک زوج را پرورش می دهند.
تعیین کننده  ویژگی  »احتماال  می گوید:  سیر 
ماست.«  رفتاری  انعطاف پذیری  ما  گونه های، 
نقش های  برخی  که  باور  این  می گوید  سیر 
خاص وظیفه »طبیعی« پدران یا مادران است، 
باعث می شود والدین احساس انزوا و استرس 
کنند. او امیدوار است که مطالعات بتواند درک 
ما را از این که پدران برای چه کاری هستند 
بهبود بخشد.  انسانی چیست،  و یک خانواده 
کند  جوامع کمک  به  بتواند  شاید  درک  این 
و  پشتیبانی  بهتر  خانواده ها  انواع  همه  از  تا 
حمایت کنند، چه این خانواده ها پدرانی مانند 
بازی  مشغول  همواره  که  باشند  داشته  گتلر 
با کودکانش است، چه پدرانی که از خانواده 
پدر  اصال  یا  و  می کنند  ماهی گیری  و  دورند 

نداشته باشند.
درباره  باید  ما  من،  نظر  »از  می گوید:  سیر 
خانواده انسان ها و انواع ساختارهای خانوادگی 
که کودکان در آن می توانند رشد کنند، دیدگاه 
سالمتی  تا  کنیم  اختیار  غیرقضاوتی  بسیار 

مادران، پدران و فرزندان بهبود یابد.«

است  علم  روزنامه نگار حوزه  پرستون  الیزابت 
که همراه همسر و دو کودک کوچک و به  شدت 
وابسته اش در منطقه بوستون زندگی می کند.

این نرها شاید پدرشان باشند یا شاید نباشند. 
نر  کوهستانی  گوریل های  نمی رسد  به نظر 
کدام  که  باشد  مهم  برای شان  حتا  یا  بدانند 
چوچه از کیست. اما تقریبا همه نرها هم نشینی 
سایر  برخالف  می کنند.  تحمل  را  چوچه ها 
میمون هایی که مورد مطالعه قرار گرفته است، 
و  عضالت  با  که  ـ  نر  کوهستانی  گوریل های 
دندان های بزرگ دو برابر ماده ها کالن هستند 
ـ اساسا پرستار چوچه های گروهند. برخی از 
آن ها چوچه ها را از زمین بر می دارند، با آن ها 

بازی می کنند و حتا کنارهم می خوابند.
گوریل های نر از طریق هم نشینی از گوریل های 
از  و  محافظت  شکارچیان  برابر  در  خردسال 
خشن  نرهای  توسط  خردسال ها  کشته شدن 
روزنبام  باور  به  مزاحم جلوگیری می کنند.  و 
اجتماعی  جنبه  هم نشینی  این  مزیت  دیگر 
دارد. گوریل های جوان که اطراف یک نر بالغ 
نوزادان  همچون  است  ممکن  می زنند  پرسه 
مهد  در  خود  ساالن  و  هم سن  از  که  انسان 
کودک تأثیر می پذیرند، مهارت های اجتماعی 
را از بزرگ ترها بیاموزند. عالوه براین، تحقیقات 
گوریل های  بین  روابط  که  است  داده  نشان 
جوان و نرهای بالغ با بزرگ شدن جوان ترها و 

چوچه ها همچنان ادامه می یابد.
نکته ی جالب دیگر در مورد نفع گوریل های نر 
برای گوریل های جوان گروه شان، در مقاله ای 
گوریل های کوهستانی جوان  مورد  در  جدید 
که مادران شان فوت کرده بود، برجسته شده 
است. پژوهش گران دریافته اند که از دست دادن 
مادر احتمال مرگ این بچه  یتیم ها را بیشتر 
نمی کند. همچنین این ضایعه باعث نمی شود 
که آن ها تاوان های دیگری را در طول زندگی 
یا  بچه دارنشدن  مانند  شوند،  متحمل  خود 
طوالنی.  بسیار  مدت  از  پس  بچه دارشدن 
بچه  این  روابط  به نظر می رسد که  همچنین، 
نرهای  به ویژه  گروه،  اعضای  سایر  با  یتیم ها 
مسلط در گروه، آن ها را از اثرات بد محافظت 

می کند.
گوریل های نر کوهستانی تنها نخستی سانانی 
می شوند.  متحد  چوچه ها  با  که  نیستند 
با  را  خود  اوقات  نیز  بالغ  نر  ماکاک های 
و  می کنند.  سپری  جوان ترها  و  خردساالن 
»دوستی«  ماده  خردساالن  با  نر  بابون های 
می کنند؛ این »دختران« اغلب )اما نه همیشه( 
رفتارها  این  هستند.  خودشان  چوچه های 
نر  نخستی سانان  برای  هزینه ای  هیچ  تقریبا 
ندارد. بنابراین، با این که ممکن است نرها برای 
زنده ماندن چوچه های خودشان حیاتی  و  بقا 
باشند، اما اگر با بعضی چوچه های دیگر گروه 

هم وقت بگذرانند مسأله مهمی نیست.

آیا پدران جذاب هستند؟
اما نگهداری از کودک ممکن است به طریق 
شود:  واقع  نر  گوریل های  به نفع  نیز  دیگری 
روزنبام  می نماید.  جذاب تر  را  آن ها  کار  این 
می گوید: »یکی از حدس و گمان های ما این 

فرزند  صاحب  و  کرده  ازدواج  مدت  این  طی 
شده بودند، افت بیشتری را تجربه کرده بودند. 
تستوسترون  فرزندان شان،  بزرگ شدن  با  و 

آن ها به سطح مورد انتظار بازگشت.

پدرشدن در خون
برخی از سرنخ ها در مورد سیر تکاملی پدران 

در مولکول های بدن مردان نوشته شده است.
روی  را  طوالنی مدت  مطالعه  یک  گتلر  دکتر 
شماری مرد در فیلیپین انجام داد و داده های 
بیولوژیکی آن ها را که در اوایل بیست سالگی 
پنج  و  به سر می بردند، جمع آوری کرد  خود 
سال بعد دوباره سراغ شان رفت. او و همکارانش 
دریافتند که مردانی که در اوایل بیست سالگی 
از  بیشتر  دارند،  باالتری  تستوسترون  خود 
و  گزینند  همسر  بعدا  که  دارد  احتمال  بقیه 
فرزنددار شوند. آن ها دریافتند که وقتی مردان 
به طور  تستوسترون شان  می شوند، سطح  پدر 
فرزندشان  وقتی  و  می کند.  افت  چشم گیری 
مردان  این  تستوسترون  سطح  شد،  بزرگ 

دوباره باال می رود.
هورمون تستوسترون با تمایل به جفت گیری 
است.  مرتبط  نر  حیوانات  در  رقابتی  رفتار  و 
محققان می گویند سرکوب این هورمون در بدن 
ممکن است شیوه ی طبیعت برای آماده کردن 
در  همسران شان  با  همکاری  برای  پدران 
باشد. گرچه در میان  از کودکان  امر مراقبت 
از  که  پدرانی  حیوانات،  اکثر  و  پستان داران 
اما  هستند،  نادر  کنند  مراقبت  خود  نوزادان 
البته  است.  شایع  امر  این  پرنده ها  میان  در 
پدران پرنده هم وقتی چوچه دار می شوند، افت 

هورمون تستوسترون را تجربه می کنند.
با رفتار  پروالکتین هورمون دیگری است که 
برخی  و  است  مرتبط  پرندگان  در  پدرانه 
در  هورمون  این  مشابه  تأثیر  از  مطالعات 
انسان حاکی است. گرچه ما به  لحاظ قرابت از 
پرندگان بسیار دوریم، اما فرایند تکامل احتماال 
برای  موجود  هردو  در  میکانیسم ها  عین  از 
است.  کرده  استفاده  پدرانه  رفتار  برانگیختن 
درک بهتر این میکانیسم ها می تواند به ما در 

درک سیر تکاملی پدران کمک کند.
گتلر می گوید: »اگر ما مسیرهای فیزیولوژیکی 
را که زیربنای رفتار پدر-مادرانه سایر گونه ها 
کنیم،  درک  به خوبی  می دهد،  تشکیل  را 
می توانیم ببینیم که آیا عین مسیرها در پدران 

نوع انسان نیز وجود دارد یا خیر.«

پدران از خودگذشته گوریل ها
واله  پدری  منشأ  مورد  در  سرنخ ها  از  برخی 
از نزدیکان نخستی سان ما می آید. »استیسی 
»دانشگاه  در  زیستی  انسان شناس  روزنبام«، 
کوهستانی  گوریل  های  روی  بر  میشیگان« 
وحشی در رواندا مطالعه می کند. همان طور که 
گتلر و همکارانش روزنبام و »ادام بویتت« در 
مقاله خود برای »مرور ساالنه انسان شناسی« 
گوریل ها  این  نوشته اند،   2۰2۰ سال  در 
سرنخ های جالبی در مورد ریشه پدران میمون 

به دست می دهند.
شرقی  گوریل  نوعی  کوهستانی  گوریل های 
هستند. آن ها از نظر زیست گاه و رژیم غذایی با 
گوریل های غربی ـ گونه ای جدا که بیشتر در 
باغ  وحش ها دیده می شوند ـ متفاوت هستند. 
است  عالقه مند  چیزی  به  بیشتر  روزنبام 
متمایز  بقیه  از  را  کوهستانی  گوریل های  که 
گونه،  این  »چوچه های  می گوید:  او  می کند. 
زمان زیادی را در اطراف گوریل های نر سپری 

می کنند.«

الیزابت پرستون، مجله نوِوبل
مترجم: جلیل پژواک

پای  می توان  به سختی  را  گتلر«  »لی  دکتر 
در  او  است؛  عادی  خیلی  دلیلش  آورد.  تلفن 
خانه از دو فرزند خردسالش مراقبت می کند. 
خصیصه ای که او را در میان پستان داران خاص 

ساخته است.
دکتر گتلر، انسان شناس در »دانشگاه نوتردام« 
»پدران  فرزند،  از  مراقبت  در  که  می گوید 
انسان، مسئولیت های واقعا سنگین را به عهده 
می گیرند.« این رفتار، انسان را تقریبا از همه ی 
و  پدران  می کند.  متمایز  دیگر  پستان داران 
مادران موضوع مورد مطالعه گتلر هستند. او 
پدران  نقش  که  دریافته اند  محققان  سایر  و 
است  متفاوت  دیگر  فرهنگ  تا  فرهنگی  از 
گونه های  پدران  از  دیگر  برخی  مطالعه ی  و 
غیرانسان می تواند سرنخ هایی را در مورد سیر 

تکاملی پدران نوع انسان به دست دهد.
بااین حال پیرامون سیر تکاملی نقش ویژه پدِر 
که  هورمونی  تغییرات  جمله  از  انسان،  نوع 
همراه با پدرشدن در آن ها به وجود می آید، رمز 
و رازهای زیادی وجود دارد )نمودار را ببینید(. 
داشتن درک عمیق  تر از این که پدران از کجا 
آمده اند و این که چرا پدری هم برای پدران و 
هم برای فرزندان بسیار مهم است، می تواند هر 

خانواده ای را کمک کند.
انسان شناس  و  جمعیت شناس  سیر«،  »رِبِکا 
طب  و  بهداشت  »دانشکده  در  تکاملی 
سایر  به  »اگر  می گوید:  لندن  گرمسیری« 
گونه های پستان داران نگاه کنید، می بینید که 
نقش پدران به تهیه اسپرم خالصه می شود.« 
به  که  غیرپستان دار،  حیوانات  اکثر  در  نیز  و 
این  دارند،  تمایل  خود  نوزادان  از  مراقبت 
مادران اند که بار اصلی را بر دوش می کشند. 
)البته ماهی ها در این میان یک استثنا هستند؛ 
مراقبت  خود  چوچه های  از  هرگز  آن ها  اکثر 
نمی کنند، اما در میان ماهی ها پدران معموال 
این  به  پرنده  زوج های  و  هستند.  دلسوزتر 
از  مشترک  به طور  مادر  و  پدر  که  معروفند 

چوچه های شان مراقبت می کنند.(
ـ  انسان نما  میمون های  میان  در  حتا 
اکثرا  ـ  انسان ها  ما  خویشاوندان  نزدیک ترین 
این یعنی  انجام نمی دهند.  پدران کار زیادی 
مادران باید همه ی کارها را انجام دهند و در 
این میان باید بین والدت ها فاصله بگذارند تا 
از همه بچه های  مطمئن شوند که می توانند 
شامپانزه های  مثال  برای  کنند.  مراقبت  خود 
وحشی هر چهار تا شش سال یک بار زایمان 
می کنند. اورانگوتان ها مثال بین شش تا هشت 

سال وقفه می اندازند.
اتخاذ  دیگری  استراتژی  انسان ها  اجداد  اما 
نزدیکان  و  جامعه  از  انسان ها  مادران  کردند. 
این  پدران، کمک می گرفتند.  از جمله  خود، 
تا  می داد  فضا  کافی  اندازه ی  به  را  آن ها  امر 
ـ  نزدیک تری  فاصله ی  با  بیشتری  نوزادان 
در  نوزاد،  یک  سال  سه  هر  میانگین  به طور 
جوامع غیرصنعتی امروزـ  به دنیا بیاورند. گتلر 
می گوید که این استراتژی »بخشی از داستان 

موفقیت سیر تکاملی انسان ها است.«
تستوسترون هستند  تازه پدران شاهد کاهش 
پرورش  در  آن ها  مهارت  به  است  ممکن  که 
میزان  از  دانشمندان  کند.  کمک  نوزادشان 
فیلیپین  در  مرد   ۴۵۰ از  بیش  تستوسترون 
 2۰۰9 سال  در  سپس  و   2۰۰۵ سال  در 
نمونه برداری کردند. طی این ۴ سال همه مردان 
کاهش تستوسترون را تجربه کرده بودند، که با 
افزایش سن امری عادی است. اما مردانی که 

است که جنس ماده واقعا جفت گیری با نری 
را ترجیح می دهد که با بچه ها بیشتر سروکار 
داشته باشد.« او دریافته که گوریل های نر که 
مراقبت  کودکان  از  بیشتر  زندگی خود  اوایل 
فرزندان  می شوند  بزرگ  وقتی  می کنند، 
بیشتری دارند. به نظر می رسد ماکاک ها نیز اگر 
بیشتر وقت خود را صرف هم نشینی با چوچه ها 

کنند، برای ماکاک های ماده جذاب ترند.
تصور  مردم شناسان  که  می گوید  روزنبام 
حیوانات  در  فقط  پدرانه  رفتار  که  می کردند 
گونه هایی  یابد.  تکامل  می تواند  تک همسر 
مانند گوریل های کوهستانی اما این فرضیه را 
تضعیف می کنند. این گوریل ها نشان می دهند 
آن  به  مدت ها  دانشمندان  آن چه  به رغم  که 
باورمند بودند، حیوانات نر مجبور نیستند بین 
یا صرف  برای جفت گیری  انرژی خود  صرف 
انتخاب  را  یکی  چوچه پروری،  برای  انرژی 
چوچه ها  از  مراقبت  می رسد  به نظر  کنند. 
می تواند راهی برای همسریابی بین گوریل های 

کوهستانی، به ویژه، باشد.
نوع  پدرخوانده های  و  پدر  روی  بر  مطالعات 
می کند.  آشکار  را  نشانه ها  عین  نیز  انسان 
انسان شناس زیستی در  اندرسون«،  »کرمیت 
»دانشگاه اوکالهما« می گوید: »بسیاری مردان 
فرزند  می دانند  که  کودکانی  با  هستند  مایل 
کار  این  کنند.«  برقرار  ارتباط  نیستند،  آن ها 
از منظر تکاملی ممکن است متناقض به نظر 
می دهد  نشان  اندرسون  تحقیقات  اما  برسد. 
و  ناتنی  فرزندان  با  خود  رابطه  به  مردان  که 
حتا فرزندان تنی و بیولوژیکی، به عنوان نوعی 
سرمایه گذاری روی رابطه خود با مادر کودک 
با  رابطه  این  وقتی  و  نگاه می کنند.  موردنظر 
مادر پایان یابد، پدران تمایل کمتری به حفظ 

رابطه با کودک دارند.
البته پدر نوع انسان که از فرزندان یا فرزندان 
یا  میمون  با  می کند  مراقبت  خود  ناتنی 
گروه  چوچه های  به  فقط  که  شامپانزه هایی 
متفاوت  باشند،  برشان  و  دور  اجازه می دهند 
است. اما گتلر و روزنبام کنجکاوند که بدانند 
آیا اجداد ما انسان ها نیز عاداتی مشابه با عادات 
امکان  داشتند؟  ماکاک  یا  کوهی  گوریل های 
دارد فشارهای تکاملی که اجداد ما با آن روبه رو 
بوده اند، این گرایش دوستانه نسبت به بچه ها را 
به رفتار پدرانه ازخودگذشته تبدیل کرده باشد.

انواع پدر
واضح است که پدران نوع انسان در امر توجه به 
فرزندان شان یک گونه ی غیرمعمول نیستند. 
پدربودن  که  است  »واضح  سیر  به گفته  اما 
در انسان کامال متغییر است.« همه پدران از 
جمع  در  پدران  همه  و  نیستند  خودگذشته 

خانواده حاضر نیستند.
اما این لزوما بر بقای خانواده تأثیر نمی گذارد. 
در سال 2۰۰8 سیر و همکارش »روث میس« 
در مقاله ای تالش کردند به این پرسش پاسخ 
غایب اند،  پدرشان  که  کودکانی  آیا  که  دهند 
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اسالمی،  مطالبات  و  تفکرات  از  آمیزه ای 
برپایی  می گیرد،  دربر  را  سیاسی  و  تباری 
امارت اسالمی در افغانستان است اما احزاب 
و جریان های فراملیتی مانند حزب التحریر، 
سرزمین های  در  اسالمی  خالفت  برپایی  به 
مسلمان نشین و سپس گسترش این خالفت 

به سراسر جهان می اندیشند.
به نظر می رسد ساده سازی جنگ در شمال، 
از  جنگ  عمدی  »انتقال  به  آن  فروکاست 
جنوب به شمال« و چشم پوشیدن بر عوامل و 
بسترهای قدرتمند بومی این جنگ و ناامنی، 
از مسئولیت توسط کسانی است  فرار  نوعی 
نقش  وضعیت  این  آمدن  پیش  در  که خود 
داشته و در قامت رهبران سیاسی، نیروهای 
و  مدنی  فعاالن  فرهنگیان،  تحصیل کرده، 
آزاد  سقوط  از  جلوگیری  در  روشنفکران، 

شمال به کام بنیادگرایی کوتاهی کرده اند.
دولت مردان افغانستان در بیست سال گذشته 
به خاصه آن هایی که در نظام فرد محور و نه 
محور سیاسی کشور صالحیت های  سیستم 
و  حکومت داری  و  قدرت  در  بیشتری 
سیاسی،  لحاظ  به  داشتند،  تصمیم گیری 
آمدن  پیش  در  نظامی  و  حکومت داری 
مقصرند.  کشور  شمال  در  کنونی  وضعیت 
ناامنی در کل و جنگ جاری در شمال کشور، 
ناشی از خطاهای بی شمار نظامی و سیاسی 
سال  بیست  در  اشتباه  سیاسی  تصامیم  و 

گذشته بوده است. اما این کل ماجرا نیست.
جناح های  و  رهبران  از  متشکل  مجموعه ای 
سیاسی، روشنفکران، تحصیل کردگان، فعاالن 
فرهنگی  فرهنگیان  و  مدنی  و  اجتماعی 
به  شمال  کشانده شدن  در  دانشگاهی  و 
وضعیت کنونی مقصرند. بخش قابل توجهی 
بعد  در  می گردند.  بر  آن ها  به  مسئولیت  از 
فکری، این گروه ها اگر نه بیشتر از حکومت 
که دستکم برابر با آن مسئولیت داشتند که 
در برابر نفوذ و پیشروی اندیشه ها و تفکرات 
افراطی و رادیکال به شمال کشور می ایستادند. 
جنگ جاری در افغانستان صرفا جنگ نظامی 
نبرد  این جنگ،  نیست.  با شورش  حکومت 
میان دو نوع اندیشه و دیدگاه در مورد سبک 
و  سیاسی  نظم  چگونگی  و  فردی  زندگی 
اجتماعی است. بنابراین، به همان میزان که 
نخبگان سیاسی و نظامی باید پاسخگو باشند، 
نخبگان فرهنگی، سیاسی و مدنی نیز با اتکا 
به مسئولیت های اجتماعی شان مسئول پیش 

آمدن وضعیت کنونی در شمال هستند.

منتقل شده اند، منسوب می کنند.
تباری  و  جمعیتی  ترکیب  به  توجه  با 
برابر حکومت  در  در شمال  که  جنگجویانی 
بر  است.  مخدوش  ادعا  این  می جنگجند، 
لحاظ  به  جنوب  که  نیست  پوشیده  کسی 
اصلی  پایگاه  اقتصادی  و  اجتماعی  تاریخی، 
ظهور، بازخیزش و سربازگیری طالبان بوده و 
است اما در بیست سال گذشته، در یک روند 
تدریجی اما استراتژیک، طالبان موفق شدند 
و  ایدئولوژیک خود  روایت های  از  استفاده  با 
خالهای آموزشی و سیاسی رو به فربه شدن 
حوزه  این  به  گسترده  به صورت  شمال،  در 

نفوذ و رسوخ کنند.
شمال کشور به دلیل فقر، ناکامی دولت در 
تأمین آموزش سالم و ارایه ی خدمات شغلی 
و  سیاسی  جناح های  کوتاهی  شهروندی،  و 
فعاالن مدنی و فرهنگی در ترویج اندیشه های 
و  اندیشه ها  کام  در  اکنون  غیرافراطی، 
است.  گرفته  قرار  بنیادگرایانه  گرایش های 
در  جغرافیایی  و  قومی  منطقه ای،  تعلق  اگر 
تحلیل ها، ابرازنظرهای و دیدگاه های انتقادی 
مالک و مبنا باشد، رهبران، فعاالن و کنشگران 
سیاسی، فرهنگیان، فعاالن اجتماعی و مدنی 
و منتقدان سیاسی حکومت از شمال کشور، 
پیش از هرچیزی باید به این پرسش کالن 
و تکان دهنده پاسخ بدهند که چرا و چگونه 
شمال به این اندازه در کام بنیادگرایی سقوط 
آزاد چه  سقوط  این  در  آن ها  نقش  و  کرده 

بوده است؟
بپذیریم  کمال  و  تمام  را  ادعا  این  حتا  اگر 
که جنگ و ناامنی جاری در شمال ناشی از 
مخفی  استخباراتی  و  اپراتیفی  پروژه ی  یک 
از  جنگ  انتقال  برای  حکومتی  حلقه های 
جنوب به شمال بوده است، ماجرای پیشروی 
گسترده و خطرناک اندیشه های بنیادگرایانه 
التحریر و جمعیت اصالح و  در قامت حزب  
داعش مانند آن در تمام جغرافیای شمال، از 

کجا آب می خورد؟
کسانی که به لحاظ جغرافیایی به حد فاصل 
کابل تا بدخشان و بلخ و فاریاب تعلق دارند 
به  دارند،  مناطق  این  با  مرتب  تماس های  و 
به  اکنون  التحریر  حزب  که  آگاهند  خوبی 
جمعیت  بر  ایدئولوژیک  جناح  مسلط ترین 
سراسر  در  دانش آموز/دانشجو  و  جوان 
مکاتب،  است.  شده  تبدیل  کشور  شمال 
نیمه عالی  و  عالی  آموزش  مراکز  دانشگاه ها، 
کاپیسا،  پنجشیر،  پروان،  آموزشگاه های  و 

شمال کشور از طریق چرخ بال های نظامی و 
برنامه های پیدا و پنهان اپراتیفی، عامل اصلی 
بوده  به شمال کشور  ناامنی  و  انتقال جنگ 

است.
و  اسناد  وقت  هیچ  اما،  ادعاها  این  برای 
مدارک کافی و صریح ارایه نشده است. شمال 
هندوکش و به عبارت دیگر حوزه ی مقاومت 
و  مهم  افراد  همواره  گذشته  سال   2۰ در 
مشخصا  و  دولت  ساختارهای  در  کلیدی 
از  فرد  ده ها  است.  داشته  امنیتی  نهادهای 
شمال کشور در قامت معاون رییس جمهور، 
ژنرال  مجلس،  وکیل  معین،  والی،  وزیر، 
مشخصا  و  نهادهای حکومت  در   ... و  ارتش 
نهادهای امنیتی، از اشراف اطالعاتی، اجرایی 
اگر  بوده اند.  برخوردار  گسترده ای  نظارتی  و 
کافی  زمینه ی  قطعا  باشد،  صادق  ادعا  این 
برای جلوگیری از وقوع آن یا دستکم اعترض، 
اطالع رسانی و مستند سازی آن وجود داشته 
برای  تدابیر  و  اقدامات  این  از  یک  هیچ  اما 
شمال  به  جنگ  انتقال  آن چه  از  جلوگیری 
نشده  گرفته  دست  روی  می شود،  خوانده 

است.
ناامنی  این است که گسترش جنگ و  واقع 
متنوع  زوایای  و  ابعاد  افغانستان،  شمال  در 
و  زوایا  این  از  گریز  و  دارد  پیچیده ای  و 
انتقال  »پروژه ی  شکل  به  آن  ساده سازی 
جنگ از جنوب به شمال« فهم ما از وضعیت و 
واقعیت را وارونه کرده و در نتیجه، امکان های 
چاره اندیشی را سلب می کند. دست یافتن به 
از یک مشکل، همیشه  واقعی  و  دقیق  فهم 
مشکل  آن  بر  غلبه  راه حل  از  مهمی  بخش 
و  که چرایی، چگونگی  مادامی  اساسا  است. 
ابعاد مختلف یک چالش و بحران آن چنان که 
هست، فهم نشود، حتا فکر کردن به راه حل 

آغاز نمی شود.
براساس گزارش ها از جبهات جنگ در شمال 
در  طالبان  جنگجویان  مطلق  اکثر  کشور، 
جبهات فاریاب، جوزجان، سرپل، غور، تخار، 
لحاظ  به  بلخ،  و  سمنگان  بدخشان،  قندز، 
تباری از اقوام غیرپشتون هستند. هزاره های 
اهل سنت، اوزبیک ها، تاجیک ها، ترکمن ها و 
ایماق ها، ماشین جنگی طالبان را در جبهات 
شمال می چرخانند. التفات به این موضوع از 
این جهت مهم است که مدعیان ادعای انتقال 
کشور  شمال  به  طالب  جنگجویان  و  جنگ 
به  افغانستان،  حکومت  در  حلقاتی  توسط 
صورت مستقیم و غیرمستقیم، شمال کشور 
را حوزه ی جغرافیایی غیرپشتون ها می دانند 
و جنگ جاری در شمال کشور را به جنوب 
و جنگجویان پشتون تبار طالب که از جنوب 

خادم حسین کریمی

پس از آن که خروج بی قید و شرط نیروهای 
سال  می  ماه  اول  در  افغانستان  از  خارجی 
حمالت  از  موجی  طالبان  شد،  آغاز  جاری 
آغاز  را  ولسوالی ها  تصرف  برای  کم سابقه 
بر  آن  اصلی  تمرکز  که  این حمالت  کردند. 
و  برق آسا  صورت  به  بود،  هندوکش  شمال 
گسترده، توازن قوا و قلمرو میان حکومت و 
طالبان را به هم زد. تاکنون که دست کم دو 
ماه از آغاز این حمالت می گذرد، حدود 8۰ 
ولسوالی از کنترل نیروهای دولتی خارج و به 
تصرف طالبان درآمده است. اکثر ولسوالی های 

سقوط کرده در شمال کشور قرار دارند.
و  کیفیت  طالبان،  سرعت حمالت  بر  عالوه 
قابل  نیز  ولسوالی ها  این  تصرف  چگونگی 
بدون  ولسوالی ها،  این  اکثر  است.  بحث 
در  طالبان  تصرف  به  جدی  درگیری های 
طالبان  ولسوالی ها،  از  اندکی  تعداد  در  آمد. 
شدند.  گلوله باری  و  درگیری  به  مجبور 
نیروهای دولتی مستقر در این ولسوالی ها، یا 
با تجهیزات و مهمات نظامی شان به طالبان 
از  خروج  و  عقب نشینی  با  یا  شدند  تسلیم 
قلمروهای تحت تسلط شان، مراکز ولسوالی ها 
و قرارگاه های شان را به طالبان واگذار کردند. 
در این حمالت، طالبان عالوه بر تصرف قلمرو 
به  و تحت کنترل گرفتن مراکز ولسوالی ها، 
مهمات و تجهیزات نظامی سبک و سنگین 

انبوهی نیز دست یافتند.
بر اساس گزارش نشریه ی فوربس، تنها در ماه 
نفربر زرهی و غیرزرهی  جون دستکم 7۰۰ 
طالبان  به دست  افغانستان  دولتی  نیروهای 
افتاده است. طالبان در جریان حمالت اخیر 
و تصرف  حدود 8۰ ولسوالی، به صدها قبضه 
اسلحه ی سبک و سنگین و دیگر تجهیزات 
براساس  یافتند.  نیز دست  و مهمات نظامی 
جون  ماه  در  مطمئن،  و  آگاه  منابع  تأیید 
 3۴۰ ز  بیش  و  ارتش  نیروی   8۰۰ دستکم 
با  درگیری ها  در  افغانستان  پولیس  نیروی 
طالبان کشته شده اند. آماری از تلفات نیروها 
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  مفرزه های  و 

کشور در دسترس نیست.
ولسوالی ها  این  در  طالبان  پیشروی  هرچند 
قابل  مردمی  بسیج  یک  شکل گیری  باعث 
با این وصف،  توجه در شمال کشور شد اما 
حکومت افغانستان و نیروهای مقاومت مردمی 
ولسوالی های  از  تعدادی  فقط  شدند  موفق 

سقوط  کرده را از طالبان بازپس بگیرند.
حمالت طالبان بر شمال، از این جهت محل 
به  شدند  موفق  گروه  این  که  است  توجه 
که  قلمروی  بر  سهمگین  و  برق آسا  صورت 
به لحاظ تاریخی مهم ترین حوزه ی مقاومت 
ضدطالب به شمار می آید، چیره شوند. چگونه 
طالبان موفق شدند چنین سریع و گسترده، 
اجرا  مقاومت  حوزه ی  بر  را  موفقی  حمالت 
کنند؟ چرا طالبان بر شمال کشور در وضعیت 
کنونی تمرکز کردند؟ آیا سقوط ده ها ولسوالی 
ضدطالب،  مقاومت  تاریخی  جغرافیای  در 
می شود،  مطرح  محافل  بعضی  در  چنان چه 
شمال  به  ناامنی«  عمدی  »انتقال  از  ناشی 
است یا بسترهای اجتماعی این سقوط وجود 
داشته است؟ این یادداشت سعی می کند به 

این پرسش ها پاسخ دهد.

شمال در پنجه ی گسترش افراط گرایی
سال هاست که برخی از رهبران و کنشگران 
سیاسی، فعاالن اجتماعی و وکالی پارلمان از 
حوزه ی شمال افغانستان، مدعی هستند که 
حکومت افغانستان به صورت عمد سعی کرده 
با فراهم کردن زمینه ها و تسهیالت الزم برای 
نفوذ جنگجویان طالبان به شمال هندوکش، 
کنند.  منتقل  شمال  به  جنوب  از  را  جنگ 
مدعی شده اند  و  گذاشته  فراتر  را  پا  برخی، 
به  طالب  جنگجویان  انتقال  با  حکومت  که 

بغالن، تخار، بدخشان، قندز، بلخ و با اندکی 
تفاوت در حوزه ی جوزجان، فاریاب و سرپل، 
و دیگر  التحریر  نفوذ حزب  و  فعالیت  مراکز 
جناح های ایدئولوژیک است. اگر ادعا بر این 
از  ناشی  شمال  در  جاری  جنگ  که  است 
انتقال عمدی ناامنی از جنوب به شمال است، 
پس اندیشه های افراطی و رادیکال در قامت 
حزب التحریر یا دیگر جناح های ایدئولوژیک 
حوزه ی  و  کشور  شمال  به  کسانی  چه  را 

مقاومت منتقل کرده است؟
به لحاظ تاریخی، شمال افغانستان، بزرگ ترین 
است.  بوده  طالب  برابر  در  مقاومت  حوزه ی 
نباید از التفات به این نکته ی مهم غافل ماند 
آن که  از  بیش  طالب،  برابر  در  مقاومت  که 
ایستادگی نظامی و تاکتیکی و سخت افزاری 
باشد، مقاومت و مخالفت فکری و ایدئولوژیک 
مقاومت  مقاومت، جبهه ی  دوره ی  در  است. 
به  دیپلماتیک اش  و  سیاسی  پیام های  در 
افغانستان، منطقه و جهان، بیش از آن که بر 
متکی  جنگی شان  آرایش  و  نظامی  مقاومت 
برابر  در  فکری شان  مقاومت  بر  باشند،  بوده 
تمرکز  و  تأکید  طالب  افراطی  ایدئولوژی 
کل  فرمانده  مسعود،  احمدشاه  می کردند. 
جبهه ی مقاومت، بارها از کلیدواژه ی »اسالم 
معتدل« در برابر تفکرات افراطی طالبان در 
سخنرانی ها، مصاحبه ها و پیام های سیاسی و 
رسانه ای اش استفاده کرده است. زیرا مقاومت 
جنگ  و  مخالفت  از  اساسا  طالب  برابر  در 
فکری مایه می گیرد. هر گروهی که به لحاظ 
فکری با طالبان مخالف نباشند، حتا اگر در 
برابر آن بجنگند، هویتی جز جنگ سیاسی و 

»جنگ کرایی« نخواهد داشت.
از این منظر، شمال افغانستان هرچند که در 
گذشته حوزه ی اصلی مقاومت بوده و عجالتا 
بسیج های  شکل گیری  میزبان  روزها  این 
مردمی است، به لحاظ فکری، قلمرو مفتوحه ی 
طالبان است. به لحاظ نظامی، طالبان موفق 
اوزبیک،  جنگجوی  و  سرباز  هزاران  شده 
تاجیک، هزاره، ترکمن و ایماق تبار در شمال 
کشور در حد فاصل کابل-بدخشان-فاریاب-
غور را به خدمت ایدئولوژی اش استخدام کند. 
به لحاظ فکری، جمعیت وسیعی در شمال 
کشور و عمدتا متشکل از نوجوانان دانش  آموز 
و جوانان دانشجو، نه تنها به لحاظ فکری با 
گرایش های  شدت  در  که  همسوست  طالب 
زده اند.  جلو  طالبان  از  فکری شان  رادیکال 
همزمان  که  افغانستان  طالبان  تفکر  سقف 

به نظر می رسد ساده سازی 
جنگ در شمال، فروکاست 
آن به »انتقال عمدی جنگ 
از جنوب به شمال« و 
چشم پوشیدن بر عوامل و 
بسترهای قدرتمند بومی 
این جنگ و ناامنی، نوعی فرار 
از مسئولیت توسط کسانی 
است که خود در پیش آمدن 
این وضعیت نقش داشته 
و در قامت رهبران سیاسی، 
تحصیل کرده،  نیروهای 
فرهنگیان، فعاالن مدنی و 
روشنفکران، در جلوگیری 
از سقوط آزاد شمال به کام 
بنیادگراییی کوتاهی کرده اند.

آتش در مشال هندوکش؛ 
طالبان چه یم خواهند، بسرتهای اجمتاعی چیست؟ )1(


