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امریکایی  دالر  یک  سرطان(   ۱۵( سه شنبه  روز 
برابر ۸۲  در سرای شهزاده کابل حد اوسط در 
افغانی خرید و فروش شده است. در حالی که یک 
هفته قبل یک دالر امریکایی حد اوسط در برابر 
۷۸ افغانی خرید و فروش می شد. سیر صعودی 
روزها  این  افغانی  پول  برابر  در  امریکایی  دالر 
باعث افزایش نگرانی مردم، سکتور خصوصی و 
هرج ومرج در بازار شده است. به بیان دیگر، این 
هفته بازار افغانستان دچار شوک شد. شوکی که 
در صورت عدم مدیریت و کنترل آن، پیامدهای 
جامعه  در  عمیقی  پولی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

به جای خواهد گذاشت. 
به نظر می رسد پایین آمدن ارزش پول افغانی در 
برابر ارزهای خارجی به عوامل مختلفی از جمله 
پی هم  سقوط  ناامنی،  و  جنگ  شدت گرفتن 
از  ناامیدی  طالبان،  گروه  به دست  ولسوالی ها 
خارجی  نیروهای  خروج  صلح،  پروسه  نتیجه ی 
و  آشوب  از  ناشی  مجموع  در  و  افغانستان  از 
که  البته  است.  امنیتی  و  سیاسی  هرج ومرج 
افغانستان  مرکزی  بانک  سیاست های  نمی توان 
و همین طور نقش دالالن را در این میان نادیده 

گرفت...
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سقوط افغانی در برابر دالر؛ 
لزوم کنترل وضعیت

صفحه 7

صفحه 2

صفحه 3

جنگ در شمال و شمال شرق؛ 
تاجیکستان 20 هزار 
نیرو در مرز با افغانستان 
مستقر می کند

آتش در شمال هندوکش؛ 
طالبان چه می خواهند، 
بسترهای اجتماعی چیست؟ )2(

دولت هنگ کنگ 
از تغییرات در »قانون 

حفاظت از حریم 
خصوصی« دفاع کرد

نیروهای امریکایی 
یک پهپاد مسلح را نزدیک 
سفارت ایاالت متحده در 
بغداد سرنگون کردند

اطالعات روز: به دنبال تشدید جنگ در شمال 
و شمال شرق افغانستان، امام علی رحمان، 
رییس جمهور تاجیکستان جلسه ی شورای امنیت 
ملی تاجیکستان را برگزار کرده است...

چرا طالبان بر شمال تمرکز کردند؟
در اوج سریال سقوط ولسوالی ها در شمال 
افغانستان، عکسی از ولسوالی فرخار...
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مغز مردی که مادرش را کشت
جک از مأمورانی که وی را بازداشت کرده بودند، فرمان 
برده بود اما برای مأموران این تصور را خلق کرده بود که 
او نسبت به آنچه اتفاق افتاده کامال بی توجه است. در واقع، 
دستگیر شده  که  نبود  خیالش  عین  او  می رسید  نظر  به 
است. عجیب تر این که در چشم هایش سوسوهایی از حس 

رضایت شخصی دیده شده بود...

پنج هفته قبل از رفتن من به زندان و قبل تر از رسیدن 
»جک«، کارمندان زندان هشداری دریافت کرده بودند که 
در آن بر نظارت بیست وچهار ساعته بر جک تأکید شده 
بود. جک هنوز در بازداشت نیروی پولیس به سر می برد 
که مقامات خواستار اعزام روان شناس قانونی برای ارزیابی 

جک شده بودند.
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»روسیه بیشتر از حکومت 
با طالبان نزدیک است«

سفر محب به مسکو

حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی اخیرا 
مقام های  با  تا  بود  رفته  مسکو  به  رسمی  سفر  یک  طی 
مشاور  پاتروشیف،  نیکوالی  با  جمله  از  روسیه  امنیتی 

امنیت ملی آن کشور در مورد چشم انداز افزایش...

آزادی بیان در 
هنگامه ی جنگ

روند  که  بدینسو  ماه  دو  حدود  از  طالبان  گروه 
به  نزدیک  و  شده  سریع تر  خارجی  نیروهای  خروج 
تکمیل شدن است، حمالت شدیدی را ابتدا بر مراکز 
انجام  ولسوالی ها  آن  به دنبال  و  والیت ها  از  شماری 
دادند. طالبان در تالش اول خود برای سقوط مراکز 
جنگی  استراتژی  ماندند.  ناکام  والیت  هشت  حدود 
حمالت  گروه  این  و  کرد  تغییر  آن  از  پس  طالبان 
در  کردند.  متمرکز  ولسوالی ها  مراکز  بر  را  خود 
این گروه  ولسوالی در دست  این مدت حدود ۱00 
افتادند. چه این که نیروهای دولتی از شماری از این 

ولسوالی ها بدون درگیری بیرون شدند.
در این مدت، مقدار زیادی اسلحه، مهمات و وسایط 

نیروهای دولتی نیز در اختیار طالبان قرار گرفت...

هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان )یوناما( می گوید که مذاکرات صلح باید حقیقی 
و به عنوان تنها راه پایان دادن به جنگ و امیدبخشیدن به مردم افغانستان در اولویت قرار گیرد.

سازمان ملل: 

برای پایان دادن به جنگ، صلح حقیقی 
در اولویت قرار گیرد

صفحه 2

»رسانه ها باید قربانیان نیروهای 
دولتی را شهید خطاب کنند«

سربازی  که ترک وظیفه کرده: 
»بی معاش سربازی نمی شه«



www.etilaatroz.comچهار شنبه | 16 سرطان 1400 | سال دهم | شماره 2191 خبرهای داخلی

در این میان حکومت افغانستان، نهادهای 
د  به خصوص  و  کشور  پولی  و  مالی 
که  دارند  مسئولیت  بانک  افغانستان 
وضعیت بازار را فهم و کنترل کنند. چرا 
آشفتگی  وضعیتی  چنین  نتیجه ی  که 
بازار، تورم، پایین آمدن قدرت خرید مردم 
و در نهایت بحران اقتصادی-پولی است. 

که  آزادی  شبه بازار  ماهیت  به  باتوجه 
می کند  پیروی  آن  از  افغانستان  اقتصاد 
کاالهای  بیشتر  افغانستان  این که  و 
مورد نیاز خود را از بیرون از کشور وارد 
می کند، در صورت ادامه ی سقوط ارزش 
نتایج  ارزها،  سایر  مقابل  در  افغانی  پول 
افغانستان  مردم  مستقیم  به صورت  آن 
متأثر  را  جامعه  فقیر  طبقه ی  به خصوص 
خواهد کرد. در میان سازوکارهای اقتصاد 
که  دارند  وجود  مکانیزم هایی  آزاد  بازار 
می توان به وسیله ی آن ها وضعیت موجود 
را کنترل کرد. در این میان نهادهای مالی 
افغانستان  د  به خصوص  و  کشور  پولی  و 
به صورت  را  وضعیت  دارند  وظیفه  بانک 
دقیق بررسی کنند، عوامل آن را شناسایی 
کنند و برای کنترل وضعیت هرچه زودتر 

اقدام کنند. 
افغانی  پول  برابر  در  دالر  قیمت  افزایش 
طی روزهای گذشته بر نگرانی های مردم 
آشفتگی  این  پیامدهای  است.  افزوده 
پولی در بازار بدون شک روی روند عادی 
تأثیر  خصوصی  سکتور  و  مردم  زندگی 
منفی خواهد گذاشت. افزایش قیمت دالر 
اولیه،  مواد  قیمت  افغانی،  پول  برابر  در 
بازارهای کشور  از جمله مواد غذایی، در 
فروش  قیمت  به روی  افزایش می دهد؛  را 
تأثیر شگرفی می گذارد  وارداتی  کاالهای 
و فعالیت های سکتور خصوصی را ناپایدار 
می سازد. بخش صادرات کشور را به دلیل 
است  مجبور  به خصوصی  بخش  این که 
خارج  از  را  تولید  بخش  اساسی  کاالی 
وارد کند، دچار رکود می کند و در نهایت 

موجب التهاب بازار می شود. 
بنابر آمارهای منتشر شده از سوی اداره ی 
 ۵۴ از  بیش  افغانستان  مرکزی  احصائیه 
درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی 
می کنند و درآمدی در حدود کمتر از ۳0 
دالر در ماه دارند. این در حالی است که 
شرایط کرونا و بحران بی کاری پس از آن 
این وضعیت را وخیم تر نیز کرده است. در 
کشوری که بیشتر مردم آن زیر خط فقر 
زندگی می کنند، نرخ بی کاری در آن بیداد 
غذایی  امنیت  کمترین  از  مردم  می کند، 
سطح  عین حال  در  و  نیستند  بهره مند 
در  همه روزه  ناامنی  و  جنگ  خشونت ها، 
افزایش است، بعید به نظر می رسد  حال 
را  دیگری  بحران  تحمل  تاب  مردم  که 
دولت  وظیفه ی  بنابراین  باشند.  داشته 
هرچه  که  است  کشور  بانکی  نهادهای  و 
عاجل تر، بحران به وجودآمده را بررسی و 

راهکاری برای حل آن ارائه کنند.

ارایه  مورد[  این  ]در  کشور  نافذه ی  قوانین 
نشده است.«

همچنین اداره ی ملی حفاظت محیط زیست 
گفته که تیم نظارت و تفتیش این اداره در 
تاریخ ۲ جوزا با ارسال مکتوبی در هماهنگی 
با دفتر والی پروان و ولسوال بگرام به هدف 
زباله های  دفع  و  انتقال  چگونگی  بررسی 
به  اما  شده،  ولسوالی  این  عازم  خطرناک 
اعضای این تیم اجازه ی حضور در »چندصد 

متری« پایگاه بگرام داده نشده است.
جمعه  روز  امریکایی  نیروهای  پایگاه  این 
خروج  روند  همچنین  شد.  تخلیه  گذشته 

نیروهای امریکایی از کشور جریان دارد.
امریکا  دفاع  وزارت  سرطان   ۱۱ تاریخ  در 
برنامه ی  براساس  که  کرد  اعالم  )پنتاگون( 
این  کشور،  این  رییس جمهوری  جوبایدن، 

روند تا پایان ماه آگست تکمیل می شود.

از رهبری  اداره  این  اعالمیه ی  همچنین در 
دولت افغانستان هم خواسته شده که به این 

موضوع توجه جدی کند.
است  تأکید شده  اعالمیه  در  هم،  از سویی 
با  زیست  محیط  حفاظت  ملی  اداره ی  که 
توجه به مواد کنوانسیون های بین المللی در 
مواد  انتشار  و  زیستی  محیط  قوانین  مورد 
شیمیایی خطرناک، نگرانی های خود را قبال 
در  امریکا  سفارت  به  رسمی  نامه های  در 
کابل، پایگاه نظامی بگرام و دفاتر فرماندهی 

پولیس و والیت پروان مطرح کرده است.
را  مسأله  این  که  است  افزوده  اداره  این 
به گونه ی رسمی با وزارت امور خارجه، شورای 
ریاست جمهوری  امور  اداره ی  و  ملی  امنیت 

کشور هم در میان گذاشته است.
در خبرنامه ی این نهاد تأکید شده است: »با 
روشنایی  در  قناعت بخش  پاسخ های  تأسف 

افزوده  زیست  محیط  حفاظت  ملی  اداره ی 
است که مسئوالن در ولسوالی بگرام والیت 
پروان نیز وقوع انفجار در داخل پایگاه بگرام 
از طرف شب را تأیید کرده اند. براسا ساعالم 
این اداره، انفجار این تجهیزات در داخل این 
زیست  محیط  بر  جدی  آسیب های  پایگاه 
به خصوص هوا، آب و خاک وارد کرده است.

این نهاد تأکید کرده است  در همین حال، 
که نیروهای خارجی باید با تمکین به قوانین 
و  تخریب  از  بین المللی  کنوانسیون های  و 
پایگاه های شان  در  تجهیزات  این  انفجار 

خودداری کنند.
از  زیست  محیط  حفاظت  ملی  اداره ی 
که  است  خواسته  هم  امریکایی  نیروهای 
در  را  زیستی  محیط  بزرگ  پروژه های 
جاهایی که نیروهای این کشور و کشورهای 

عضو ناتو مستقر بودند، تطبیق کنند.

نیروهای  خروج  با  همزمان  روز:  اطالعات 
حفاظت  ملی  اداره ی  کشور،  از  خارجی 
ناتو  و  امریکایی  نیروهای  از  زیست  محیط 
تجهیزات  بین بردن  از  با  که  است  خواسته 
محیط  الکترونیکی شان  وسایل  و  نظامی 

زیست افغانستان را آلوده نکنند.
دیروز  زیست  محیط  حفاظت  ملی  اداره ی 
خبرنامه ای  نشر  با  سرطان(   ۱۵ )سه شنبه، 
گفته است تجهیزات نظامی که توسط این 
پایگاه های شان  تخلیه ی  هنگام  در  نیروها 
دارای  می شود،  تخریب  کشور  والیات  در 

»خطرناک ترین مواد شیمیایی« است.
در خبرنامه با اشاره به پایگاه بگرام، بزرگترین 
پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان گفته 
تجهیزات  تمامی  نیروها  این  که  است  شده 
پایگاه  این  را در  الکترونیکی خود  و  نظامی 

انفجار داده و نابوده کرده اند.

یست:  اداره ی محیط ز
یست را آلوده کنند نریوهای خارجی نباید با از بنی بردن تجهزیات نظامی شان محیط ز

جنگ در شمال و شمال رشق؛ تاجیکستان 20 هزار نریو در مرز با افغانستان مستقر می کند
رییس جمهور تاجیکستان در جلسه ی شورای امنیت ملی به وزیر دفاع این کشور هدایت 

داده است تا ۲0 هزار نیروی ذخیره را به نقاط مرزی با افغانستان مستقر کند.
و  شمال  در  والیات  از  شماری  در  طالبان  اخیر  هفته های  در  که  است  درحالی  این 
از کشورهای  نگرانی شماری  داشته اند. پیش روی طالبان  شمال شرق کشور پیش روی 

آسیای میانه از جمله تاجیکستان را در پی داشته است.
کرده اند.  عقب نشینی  تاجیکستان  به  امنیتی  نیروی  صدها  طالبان،  حمالت  دنبال  به 
گفته  نفر  و ۵00  یک هزار  از  بیش  تاجیکستانی  رسانه های  از سوی  نیروها  این  شمار 

شده است.

اطالعات روز: به دنبال تشدید جنگ در شمال و شمال شرق افغانستان، امام علی رحمان، 
رییس جمهور تاجیکستان جلسه ی شورای امنیت ملی تاجیکستان را برگزار کرده است.

این جلسه روز دوشنبه، ۱۴ سرطان برگزار شده است. در این جلسه در مورد تقویت 
حفاظت از مرز و اعزام نیروهای اضافی به مناطق ضروری در مرز با افغانستان تصمیم 

گرفته شده است.
نیروهای  فرمانده  علی،  رحمان  رجبلی  تاجیکستان،  ملی  امنیت  شورای  جلسه ی  در 
مرزی و رمضان رحیم زاده وزیر داخله ی آن کشور درباره ی وضعیت در مرز تاجیکستان 

با افغانستان گزارش داده اند.

انفجار موتربمب در شهر قندهار یک کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت
که موتر بمب گذاری شده از نوع »مازدا« بوده که قطعه »06« پولیس ملی را هدف قرار 

داده است.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

گروه طالبان نیز هنوز در این باره چیزی نگفته است.
در ۱۳ سرطان نیز بر موتر حامل منصور احمد، سکرتر والی قندهار در درب ورودی 
مقام والیت انفجار صورت گرفت که در نتیجه ی آن خود او ]منصور احمد[ کشته شد.

این والیت،  از  افغانستان موقعیت دارد. در بخش هایی  ناامن قندهار در جنوب  والیت 
جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت تروریستی دارند.

اطالعات روز: حوالی ساعت ۲:00 بعد از ظهر دیروز )سه شنبه، ۱۵ سرطان( یک عراده 
موتر بمب گذاری شده، قطعه نیروهای پولیس را در حوزه ی هفتم امنیتی شهر قندهار 
هدف قرار داده است. این انفجار همزمان با سفر سرپرست وزارت داخله و رییس ستاد 

ارتش کشور به والیت قندهار رخ داده است.
احمدضیاضیا، معاون سخن گوی وزارت داخله به روزنامه اطالعات روز گفت که در این 
رویداد یک پولیس کشته و ۲۱ نفر دیگر زخمی شده اند. در میان زخمیان، غیرنظامیان 
نیز شاملند. آقای ضیا گفت که موتر بمب گذاری شده مربوط به گروه طالبان بوده است. 
جمال ناصر بارکزی، سخن گوی فرماندهی پولیس قندهار به روزنامه اطالعات روز گفت 

سازمان ملل: 

برای پایان دادن به جنگ، صلح حقیقی در اولویت قرار گرید
مورد حمایت سازمان ملل متحد از صلح در افغانستان گفت وگو کرده اند.

هیچ  طرف  این  به  ماه  از  دوحه  در  افغانستان  صلح  مذاکرات  که  است  درحالی  این 
پیشرفتی نداشته است.

تنها گروه های تماس هیأت های مذاکره کننده ی دولت و طالبان هر از گاهی باهم دیدار 
افغانستان همچنین گرم  تنور جنگ در سراسر  واقعی،  مذاکرات  به جای  اما  می کنند، 

است.

)یوناما( می گوید که  افغانستان  برای  متحد  ملل  معاونت سازمان  روز: هیأت  اطالعات 
مذاکرات صلح باید حقیقی و به عنوان تنها راه پایان دادن به جنگ و امیدبخشیدن به 

مردم افغانستان در اولویت قرار گیرد.
براساس اعالم یوناما، این موضوع در دیدار دیبرا الینز، نماینده ی خاص سازمان ملل 
متحد برای افغانستان در دیدار با هیأت مذاکره کننده ی گروه طالبان مطرح شده است.

این دیدار روز دوشنبه، ۱۴ سرطان در دوحه، پایتخت قطر انجام شده و دو طرف در 

مردم  که  نیست  این  به معنای  ولسوالی ها 
طالبان را پذیرفته اند. او در ادامه تأکید کرد 
اعالم  طالبان  با  را  خود  دشمنی  مردم  که 
کرده اند و حکومت هم خواهشات آنان را در 

قبال سرکوب طالبان، عملی می کند.
از سویی هم، حمداهلل محب تأکید کرد که 
توقع مردم و حکومت افغانستان و جامعه ی 
خروج  از  پس  طالبان  که  بود  این  جهانی 
آتش بس  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
می کنند،  اما این گروه به جای صلح، جنگ 

اعالم ناشده را آغاز کردند.
او تأکید کرد که دولت افغانستان برای مهار 

این جنگ کار می کند.
اخیر  هفته های  در  که  است  درحالی  این 
طالبان حمالت شان را در بیشتر نقاط کشور 
دو  جریان  در  گروه  این  بخشیده اند.  شدت 
ماه گذشته، حدود ۱00 ولسوالی را سقوط 

داده اند.
نیز  روستاها  از  شماری  این ها،  بر  افزون 

به دست این گروه افتاده است.

گفت  محب  حمداهلل  می جنگند.  طالبان  با 
که حکومت افغانستان از این نیروها حمایت 

می کند.
مردمی  بسیج  نیروهای  که  کرد  تأکید  او 
علیه طالبان در ارتش، پولیس و امنیت ملی 

شامل خواهند شد.
از سویی هم، آقای محب ادعای گروه طالبان 
در مورد سقوط ولسوالی ها و حاکمیت این 
گروه در آن جاها را رد کرد و گفت که این 
با گرفتن ساختمان های ولسوالی ها و  گروه 
فرماندهی های پولیس آن ها، نمی توانند ادعا 

کنند که در این مناطق حاکمیت دارند.
ولسوالی ها[  ]در  »طالبان  کرد:  تأکید  او 
حاکمیت را نه، بلکه تعمیرات را گرفته اند.«

که  داد  توضیح  کشور  ملی  امنیت  مشاور 
است  خدمات  ارایه ی  به معنای  حاکمیت 
ولسوالی متوقف نشده  روند در هیچ  این  و 

است.
همچنین او گفت که عقب نشینی تاکتیکی 
نظامیان دولتی در هفته های اخیر از شماری 

مشکالت نیروهای امنیتی استفاده می شود.
حاضر  حال  در  محب،  حمداهلل  گفته ی  به 
اجراآت نظامی بیشتر شده و به مشکالت و 
چالش های نیروهای امنیتی در پاسگاه ها و 
مناطق دوردست رسیدگی فوری تر می شود.

او همچنین گفت که با کمک چرخبال های 
خواهد  قبل  از  بهتر  وضعیت  امریکا  دولت 
که  است  قرار  محب،  آقای  گفته ی  به  شد. 
روند کمک این چرخ بال ها در هفته ی آینده 

با کمک هفت فروند چرخبال، آغاز شود.
گفت  هم  ولسوالی ها  سقوط  به  اشاره  با  او 
تدابیر جدی  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای  که 
کرده اند.  اتخاذ  ولسوالی  بازپس گیری  برای 
تعداد  یک  »در  افزود:  ملی  امنیت  مشاور 
دارد.  جریان  عملیات  هم اکنون  ولسوالی ها 
)نیروهای  این ها  گذشته،  هفته ی  چند  در 
را  توانستند ۱۴ ولسوالی  امنیتی و دفاعی( 

پس بگیرند.«
به گفته ی او، برای بازپس گیری ولسوالی ها، 
مردم نیز در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی 

اطالعات روز: حمداهلل محب، مشاور امنیت 
 ۳00 و  دوهزار  حدود  می گوید  کشور  ملی 
نفر از نظامیان دولتی که پاسگاه های شان را 
ترک کرده بودند، دوباره به صفوف نیروهای 

امنیتی و دفاعی پیوسته اند.
 ۱۵ )سه شنبه،  دیروز  که  محب  آقای 
کابل  در  خبری  نشست  یک  در  سرطان( 
صحبت می کرد، گفت که این نیروها به دلیل 
و  امکانات  کمبود  و  هوایی  حمایه ی  عدم 
کرده  ترک  را  پاسگاه های شان  تجهیزات 

بودند.
 ۳00 و  دوهزار  این  جمع  از  که  افزود  او 
متباقی  و  مرکز  در  تعدادشان  یک  نظامی، 

برای دفاع به مراکز والیات مستقر شده اند.
گفت  همچنین  کشور  ملی  امنیت  مشاور 
کمبود  گذشته،  هفته ی  دو  جریان  در  که 
شده  رفع  حدودی  تا  تجهیزات  و  امکانات 
که  پروازها  بعضی  از  کرد  تأکید  او  است. 
برای مأموریت های غیرنظامی استفاده  قبال 
می شد، هم اکنون از آن ها برای رسیدگی به 

محب: 

۲۳۰۰ نظامی که سنگرهای شان را ترک کرده بودند، دوباره به دولت پیوسته اند

برق واردایت ایران 
به هرات قطع شد

در  برشنا  روز: مسئوالن شرکت  اطالعات 
وارداتی  برق  که  می گویند  هرات  والیت 
روز  دو  برای  والیت  این  به  ایران  کشور 

قطع شده است. 
زینب محسنی، سخن  گوی شرکت برشنا 
در هرات دیروز )سه شنبه، ۱۵ سرطان( به 
اقدام  این  روز گفت که  اطالعات  روزنامه 
به دلیل کمبود شدید انرژی برق در ایران 

صورت گرفته است.
مشکل،  این  وجود  به دلیل  او،  گفته ی  به 
سرکت  دبل  خط  روز  شبانه  دو  »برای 
قطع  ایران  کشور  سوی  از   KV132

خواهد شد«.
خانم محسنی افزود که شرکت برشنا در 
حال رأی زنی با کشور ایران است تا جریان 

برق وارداتی دوباره از سر گرفته شود.
برق هرات از کشورهای ایران و ترکمنستان 
زیادی  بخش  اکنون  هم  می شود.  تأمین 
زمان  در  ایران  ندارد.  برق  هرات  شهر  از 
افزایش گرما و سرما، هرازگاهی برق هرات 

را قطع می کند.
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نیست. 
کشور،  ملی  شورای  در  مردم  نمایندگان  و  آگاهان  این 
همچنان هشدار می دهند که باتوجه به حرکت های مبهم 
تنگ ترشدن  و  ولسوالی ها  واگذاری  در  دولتی  نیروهای 
حلقه ی محاصره پایتخت ازسوی طالبان، نپرداختن معاش 

سرباز ازسوی حکومت، جرم نابخشودنی ا ست. 
میرحیدر افضلی رییس کمیسیون امور امنیتی و دفاعی 
مجلس نمایندگان، پرداخت نشدن معاش نیروهای امنیتی 
را، یکی از عوامل اساسی سقوط شهرستان ها و پوسته های 
امنیتی در برخی از والیت های کشور عنوان کرده، می گوید 
که این عامل سبب تضعیف روحیه سرباز شده و تأثیرات 
ناگواری هم بر وضعیت کنونی کشور درپی خواهد داشت. 

آقای افضلی می افزاید که این موضوع را به گونه ی جدی از 
طریق مجلس نمایندگان، تعقیب خواهند کرد. 

بارها با ریاست مالی وزارت شریک شده اما در پاسخ گفته 
شده که بودجه نیست.

می گوید  داخله،  وزارت  سخن گوی  آرین  طارق  هرچند 
که مشکل معاش این سربازان حل شده و به زودی اجرا 

می شود، اما نمی گوید که چه زمانی اجرا خواهد شد. 
به  باور عتیق اهلل امرخیل کارشناس مسائل نظامی کشور، 
دلیل نادرست »نبود بودجه« شک و تردیدها و پرسش های 
کالن دیگری را به وجود می آورد که دراین صورت، ساالنه 
میلیاردها دالر پول معاش سرباز و مصارف نظامی دولت 

افغانستان از بودجه ی خارجی، به کجا می رود؟ 
محافظ  سرباز  دوصد  وقتی  که  می افزاید  امرخیل  آقای 
دریافت  معاش  سال  و  ماه ها  به  پایتخت  دروازه  های 
نمیکنند، پس آن سربازی  که بدون مقاومت شهرستان های 
مقصر  هیچ  کرده،  رها  به  دشمن  را  بدخشان  دوردست 

بالل خداداد

اشاره: این گزارش توسط مرکز تحقیقی پیک تهیه شده و 
اطالعات روز در مورد ادعاهای مطرح شده در این گزارش 
مسئولیتی ندارد. اطالعات روز در یک تفاهم رسانه ای این 
گزارش را نشر می کند. مسئولیت محتوایی و حقوقی این 

گزارش برمی گردد به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک.
دست به دست شدن  و  خشونت ها  اوج گیری  با  همزمان 
از والیت های  امنیتی در برخی  ولسوالی ها و پوسته های 
کشور میان گروه طالبان و نیروهای دولتی، بیش از۲00 
سرباز »کندک محافظ دروازه های کابل«، از ماه ها بدینسو 

معاش دریافت نکرده اند. 
در  شبانه روزی  به گونه ی  که  سربازان  ازاین  شماری 
پوسته ها و سنگرهای دفاع از دروازه های شهر کابل وظیفه 
انجام می دهند، در تماس و گفت وگو با خبرنگار پیک، ادعا 
کرده اند که بسیاری از آنان هرکدام از 6 تا ۱۱ ماه بدینسو، 

معاش دریافت نکرده اند. 
کمترین معاش ماهوار یک سرباز نیروهای امنیتی و دفاعی 
ساالنه  آن هم  که  شده  گزارش  افغانی  ۱۲هزار  کشور، 
بیش وکم پنج ونیم میلیارد دالر ازسوی ایاالت متحد امریکا 

تمویل می شود. 
پیک می گوید  به  خبرنگار  ازاین سربازان،  یکی  محفوظ 
که باوجود همه ی مشکالت اقتصادی، مسئولیت نفقه ی 
خانواده و انجام وظیفه ی شبانه روزی آن هم در سنگر داغ 
با دشمن، بیش تر از شش ماه می شود که معاش دریافت 

نکرده  است.

رسابزی  که ترک وظیفه کرده: 

»یب معاش رسابزی منی شه«
محمدصبور یکی دیگر ازاین سربازان به  نمایندگی از ده ها 
تن همقطارانش در یکی از دروازه های ورودی شهر کابل 
به این سو معاش نگرفته، می گوید: »اگرچه  از ده ماه  که 
بارها به مقام های باال عرض وداد کردیم، ولی هیچ گوش 

شنوایی نیست... .«
حکیم اهلل باشنده ی والیت بدخشان که به  گفته ی خودش، 
پس  از یک سال اجرای وظیفه در کندک دروازه های شهر 
کابل، ترک وظیفه کرده و در همین مدت، تنها یک ماه 
معاش دریافت کرده، می گوید: »خودما خیر فدای وطن، 
وقتی شکم اوالدم گرسنه باشه، آیا بی معاش هم سربازی 

می شه؟«
نیافت  پاسخ  هرگز  وی،  به  گفته  که  است   پرسشی  این 
زمانی که  این پرسش،  اما  به ترک وظیفه شد.  و مجبور 
آمر  ایمل  ازسوی خبرنگار پیک مطرح می شود، سارمن 
ادعای  تأیید  با  کابل،  دروازه های  محافظ  کندک  پیژند 
این سربازان، می گوید: »به تاز گی سرپرست  صایب وزارت 

داخله هدایت دادند، ما هم اجراآت کردیم.«
به  گفته وی، جدول معاش بیش از ۲00 سرباز این کندک 
از ماه جوزای ۱۳۹۹ تا ثور۱۴00 ترتیب و تکمیل و به 
به  این  اما در پاسخ  ارسال شده  است.  امورداخله   وزارت 
پرسش که این اقدام تازه چرا تاکنون عملی نشده، ماهر 
نشدن  پرداخت  دلیل  کندک،  این  ارکان  رییس  صافی 
و  قلمی  در سیستم  فنی  را مشکل  این سربازان  معاش 
دیجیتالی عنوان کرده، می افزاید که موضوع را از ریاست 
مالی وزارت بپرسید. به  گفته ی آقای صافی، این موضوع 

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.

آزادی بیان در هنگامه ی جنگ
»رسانه ها ابید قرابنیان نیروهای دولیت را هشید خطاب کنند«

نیاز شهروندان به اطالعات، این خبرها را نشر 
می کنند.

در کنار رسانه های جمعی که به صورت رسمی در 
کشور فعالیت می کنند، در رسانه های اجتماعی 
در کشور نیز متأثر از جو خلق شده، خبر جنگ 
دست به دست می شود. دسترسی بی قید و شرط 
شهروندان به شبکه های اجتماعی و فضای باز 
آن زمینه ی هر نوع اظهار نظری را فراهم کرده 
ولسوالی ها  دراماتیک  و  پی هم  سقوط  است. 
در  است.  کرده  بهت زده  را  کشور  شهروندان 
افکار عمومی که از طریق شبکه های اجتماعی 
این که  بر  مبنی  گمان هایی  می یابد  بازتاب 
دست های از داخل نظام در سقوط ولسوالی ها 

دخیل بوده اند، مطرح می شود. 
در چنین فضایی، رسالت رسانه هایی که به کار 
نافذه ی  قوانین  براساس  و  باورمندند  حرفه ای 
کشور و کنوانسیون های بین المللی کار می کنند 
این است که از آن چه در کشور اتفاق می افتد 
به صورت دقیق به شهروندان کشور اطالع رسانی 
کنند. رسانه های باورمند به کار حرفه ای در این 
در  رسانه ها  داده اند.  انجام  را  کار  این  مدت 
و  ولسوالی ها  از سقوط  ماه،  دو  از  بیش  مدت 
بازپس گیری آن پیوسته اطالع رسانی کرده اند. 
دستکم در روزنامه ی اطالعات روز اتفاق نیفتاده 
که خبر سقوط یک ولسوالی منتشر شده باشد 
قوانین  براساس  نه.  بازپس گیری آن  ولی خبر 
که  است  شهروندان  حق  این  کشور  نافذه ی 

بدانند در کشور چه می گذرد. 
پیش از این آن چه که شهروندان در این مدت از 
طریق رسانه ها از سقوط ولسوالی ها می شنیدند ، 
به  می شد  خالصه  می دیدند  یا  و  می خواندند 
این که نیروهای دولتی کدام ولسوالی ها را بدون 
درگیری تخلیه کرده اند و کدام ولسوالی ها در 
نتیجه ی درگیری سقوط کرده اند. چیزی بیشتر 

از این ارائه نمی کردند.
اظهارات شان  در  بارها  حکومتی  مقام های 
مثل  پوشش هایی  با  را  ولسوالی ها  سقوط 
عقب نشینی تاکتیکی و این که در پس زمینه ی 
شده،  پنهان  اطالعاتی  راز  ولسوالی ها  سقوط 
الپوشانی کردند. آنان جزئیات دقیقی از آن چه 
و  رسانه ها  به  داشت  جریان  جنگ  میدان  در 
شهروندان  نمی دادند.  شهروندان  به  نهایت  در 
کشور در یک خالی اطالعاتی قرار گرفتند. در 
نبود اطالعات، طبیعی بود که فرصت شایعه و 

پخش خبرهای نادرست فراهم شود.
حکومت  بلندپایه   مقام  نخسیتن  محب  آقای 
جزئیات  ولسوالی ها  سقوط  به  راجع  که  است 
بخش  که  کرد  تأکید  او  بااین حال،  می دهد. 
شبکه های  در  طالبان  که  آن چه  از  زیادی 
تبلیغات  و  شایعه  می کنند،  منتشر  اجتماعی 

است. 

زرهی و سیستم های توپخانه ای نیروهای دولتی 
به دست طالبان افتاده است.

کنار  در  که  خواست  رسانه ها  از  محب  آقای 
او  بایستند.  طالبان  تبلیغات  علیه  و  نظام 
است.  معلومات  ارائه  حکومت  »وظیفه  گفت: 
در این که معلومات را چگونه تحلیل می کنید، 
نقش شما مهم است. از مطبوعات می خواهیم 
که در نشرات خود در نظر داشته باشید کاری 
نکنید که به ضرر نظام تمام شود.« به گفته ی 
آقای محب، رسانه ها از حکومت جواز گرفته اند 
و ملزم به این است که شکار تبلیغات طالبان 
نشوند و در نشرات خود به نظام ضرر نرسانند. 
مقام های  از  دیگر  شماری  حال،  همین  در 
عنوان  تحت  نشستی  در  امروز  نیز  حکومتی 
کیفیت  بهبود  مورد  در  مشورتی  »نشست 
بر  رسانه ها«  فعالیت  قانونمندی  و  نشراتی 
کنونی  شرایط  در  نظام  از  رسانه ها  حمایت 

تأکید کردند. 
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور، در این 
این  از  رسانه ها  که  گفت  مشورتی  نشست 
نیروهای دولتی را شهید  باید کشته های  پس 
بخوانند. به گفته ی او کشور مورد »تعرض« قرار 
گرفته است و براساس ماده ی ۵۵ قانون اساسی 
دفاع از وطن وجیبه ی همه ی شهروندان است 
که جامعه ی رسانه ای افغانستان بخشی از آن 

دفاعی کشور به حمایت نیروهای مردمی، مرکز 
۱۴ ولسوالی را پس  گرفته اند. 

مشاور امنیت ملی می گوید بخش زیادی آن چه 
و  شایعه  می خوانند،  دستاورد  را  آن  طالبان 
بر  تنها  طالبان  او  گفته ی  به  است.  تبلیغات 
حاکم  ولسوالی ها  مراکز  خالی  ساختمان های 
شده اند، عکس گرفته اند و بیش از این چیزی 

دستگیرشان نشده است. 
از  تصویرهایی  نشر  با  طالبان  اما  آنسو  در 
این  به  دولتی  نیروهای  گروهی  تسلیم شدن 
گروه و دست یابی به ذخیره های بزرگ اسلحه، 
مهمات و وسایط جنگی در شبکه های اجتماعی 
و  دولتی  نیروهای  روحیه ی  تضعیف  پی  در 
نظام  طرفدار  سیاسی  و  اجتماعی  نیروهای 
با  آنان  هستند.  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
این کار تا جایی موفق شده اند. به عنوان مثال، 
دولتی  نیروهای  بدخشان  شکی  ولسوالی  در 
بی آن که طالبان حمله کنند، مرکز ولسوالی را 
ترک کردند. عبداهلل ناجی نظری، عضو شورای 
والیتی بدخشان در صحبت با روزنامه اطالعات 
روز گفت که پنج ساعت پس از ترک ولسوالی، 
طالبان به ساحه رسیدند و کنترل این ولسوالی 
را در دست گرفتند. همچنین براساس گزارش 
مجله ی معتبر فوربز، تنها در ماه جون حدود 
وسایط  ده ها  همچنین  و  هاموی  الری،   ۷00

لطف علی سلطانی 

گروه طالبان از حدود دو ماه بدینسو که روند 
خروج نیروهای خارجی سریع تر شده و نزدیک 
به تکمیل شدن است، حمالت شدیدی را ابتدا 
آن  به دنبال  و  والیت ها  از  شماری  مراکز  بر 
اول  تالش  در  طالبان  دادند.  انجام  ولسوالی ها 
والیت  هشت  حدود  مراکز  سقوط  برای  خود 
از  استراتژی جنگی طالبان پس  ماندند.  ناکام 
بر  را  این گروه حمالت خود  تغییر کرد و  آن 
مراکز ولسوالی ها متمرکز کردند. در این مدت 
حدود ۱00 ولسوالی در دست این گروه افتادند. 
این  از  شماری  از  دولتی  نیروهای  این که  چه 

ولسوالی ها بدون درگیری بیرون شدند.
و  مهمات  اسلحه،  زیادی  مقدار  این مدت،  در 
اختیار طالبان  در  نیز  دولتی  نیروهای  وسایط 
در  طالبان  که  تصاویری  در  گرفت.  قرار 
دیده  کرده اند،  منتشر  اجتماعی  شبکه های 
می شود که نیروهای دولتی به صورت گروهی با 
سالح های دست داشته ی شان به طالبان تسلیم 
آنان آسیبی  به  می شوند. طالبان هم بی آن که 
رویه ی  این  می کنند.  رها  را  آنان  برسانند، 
طالبان سبب شد که نیروهای بیشتری بدون 
تسلیم  طالبان  به  را  اسلحه ی شان  درگیری 

دهند. 
است،  اولین بار  برای  افغانستان  حکومت 
سقوط  دالیل  به  راجع  واضح  به صورت  که 
ولسوالی ها سخن می گوید. حکومت قطع شدن 
کمک هوایی نیروهای خارجی را دلیل تخلیه ی 

ولسوالی ها عنوان می کند. 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی کشور، دیروز 
)۱۵ سرطان( در کنفرانس خبری اش گفت که 
این  هوایی  کمک  خارجی،  نیروهای  خروج  با 
نیروها نیز قطع شد و در نتیجه نیروهای دولتی 
از شماری از ولسوالی ها و پاسگاه ها عقب نشینی 
محب  آقای  بااین حال،  کردند.  ترک  را  آن  یا 
هوایی  قوای  گذشته  هفته ی  دو  در  که  گفت 
شده  بیشتر  هوایی  حمالت  و  منسجم  کشور 

است. 
از  زیادی  شمار  گفت  همچنان  محب  آقای 
هوایی  کمک  قطع شدن  به دلیل  که  سربازانی 
امکانات  کمبود  نتیجه  در  و  نیروهای خارجی 
پاسگاه های شان را ترک کرده بودند، دوباره به 
نیروهای  او شمار  به گفته ی  برگشته اند.  نظام 
آقای  تن می رسد.  به ۲۳00  نظام  به  برگشته 
محب گفت: »شماری از این نیروها، در مرکز 
به  دفاع  برای  هم  شماری  و  شده اند  مستقر 

مراکز والیات فرستاده شده اند.«
نهادهای  که  کرد  تأکید  ملی  امنیت  مشاور 
ولسوالی ها  پس گیری  برای  دفاعی  و  امنیتی 
گفته ی  به  دارند.  دست  روی  جدی  برنامه ی 
و  امنیتی  نیروهای  گذشته،  هفته ی  دو  در  او 

مکلف اند  همگانی  »رسانه های  گفت:  او  است. 
که برای جان باختگان نیروهای امنیتی و دفاعی 
کشور از عنوان شهید استفاده کنند. در ماده ی 
۲۴۳ کود جزا این موضوع به صراحت بیان شده 

است.«
وزارت  سرپرست  وفایی زاده،  محمدقاسم 
اطالعات و فرهنگ نیز گفت که درست نیست 
کشور  آینده ی  برای  که  کسانی  به  رسانه ها 
او  بدهند.  تریبون  ندارند،  مثبت  پیام  هیچ 
مردم ساالری  و  جمهوریت  از  »حراست  گفت: 
برای هر شهروند، به شمول اصحاب رسانه ها و 

خبرنگارهای ما یک وجیبه ی ملی است.«
خواندن  شهید  بر  مبنی  حکومت  خواست 
کار  خالف  اما  دولتی  نیروهای  کشته های 
حرفه ای در رسانه است. اصل است که رسانه ها 
کم وکاست  بدون  را  می افتد  اتفاق  که  آن چه 
ایدئولوژیک  مسائل  درگیر  و  گزارش  کنند 

نشوند.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  از  که  رسانه هایی 
جواز فعالیت گرفته اند در این مدت پیوسته از 
آن چه می گذرد گزارش می دهند. هر ولسوالی 
مقام های  گفته ی  به  یا  می کند،  سقوط  که 
عقب نشینی  آن  از  امنیتی  نیروهای  حکومتی 
تاکتیکی می کنند، خبر آن در رسانه ها بازتاب 
و  بیان  آزادی  اصل  براساس  رسانه ها  می یابد. 



و  زندان  به  من  رفتن  از  قبل  هفته  پنج 
قبل تر از رسیدن »جک«، کارمندان زندان 
هشداری دریافت کرده بودند که در آن بر 
تأکید  بر جک  ساعته  بیست وچهار  نظارت 
نیروی  بازداشت  در  هنوز  جک  بود.  شده 
پولیس به سر می برد که مقامات خواستار 
اعزام روان شناس قانونی برای ارزیابی جک 

شده بودند.
جک از مأمورانی که وی را بازداشت کرده 
مأموران  برای  اما  بود  برده  فرمان  بودند، 
این تصور را خلق کرده بود که او نسبت به 
در  است.  بی توجه  کامال  افتاده  اتفاق  آنچه 
واقع، به نظر می رسید او عین خیالش نبود 
که دستگیر شده است. عجیب تر این که در 
رضایت  حس  از  سوسوهایی  چشم هایش 
به ظن قتل  بود. جک  شخصی دیده شده 

مادرش بازداشت شده بود.
واحد پزشکی قانونی محلی یک پرستار و یک 
پزشک اورژانس را به اداره پولیس فرستاده 
بود اما جک حاضر نشده بود از سلول خود 
پزشکان  شود.  خارج  آنان  با  صحبت  برای 
با همراهی مأموران پولیس به سلول جک 
صحبت  خودش  با  مستقیم  تا  بودند  رفته 
کنند اما هرچه گفته بودند او فقط یک چیز 
برای گفتن به آن ها داشت. این که او چیزی 
تالش  برابر  در  حتا  او  ندارد.  گفتن  برای 
پزشکان برای بازکردن سر صحبت عادی با 
همراه  به  پزشکان  بود.  کرده  مقاومت  وی، 
شده  دعوت  پولیس  اداره  به  که  مشاوری 
بود، پیش خود به این نتیجه رسیده بودند 
که جک نیازی به بستری شدن در شفاخانه 
ندارد. اما کم گویی و جزئیات جنایت خاصی 
که  شد  باعث  بود،  شده  مرتکب  جک  که 
مشکالت  وجود  احتمال  ارزیابی کنندگان 

روانی در جک را کامال کنار نگذارند.
صبح روز بعد پزشکی که جک را در اداره 
با  تماسی  در  بود  کرده  ارزیابی  پولیس 
بود  کرده  توصیه  زندان  روان  سالمت  تیم 
به  و  زندان  به  ورود  به محض  را  که جک 
زندان  کلینیک  در  بیشتر  نظارت  منظور 
پرستار  و  پولیس  مأموران  کنند.  بستری 
نیز از مشاهدات خود به این نتیجه رسیده 
اما  نیست.«  بودند که »جک حالش خوب 
توضیح دهند که  دقیقا  نمی دانستند  آن ها 
همه  از  جک  دارند.  دریافتی  چنین  چرا 
که  ـ  می زد  حرف  وقتی  می گرفت.  فاصله 
آن هم فقط یک درخواست ساده بود، مثل 
درخواست برای حوله ی تمیزـ  برای بیان آن 
حداقل کلمات ممکن را استفاده می کرد. و 
پیشنهاد کمک کارمندان را هم پس می زد.

او نمی خواست برای صرف غذا یا استراحت 
روزانه در سالن زندان از سلول خود خارج 
شود. به نظر می رسید خورد و خوابش خوب 
باشد. و گرچه از تماس با بقیه دوری می کرد 
اما اگر با او صحبت می کردند آشفته ظاهر 
این  نداشت.  پرخاشگری  روحیه  و  نمی شد 

رفتار تا شب دوم زندان ادامه داشت.
شب دوم، وقتی یکی از پرستاران کلینیک 
کاری  شیفت  پایان  از  قبل  درست  زندان 
طوالنی خود برای بررسی جک به سلولش 
سینک  روی  که  یافت  درحالی  را  او  رفت، 
دست شویی تکیه داده بود و به آینه دیواری 
کوچک نگاه می کرد. در نگاه اول هیچ چیز 
غیرعادی نبود. )اما بعدا پرستار گزارش داده 
که جک  بود  عجیب  کمی  برایش  که  بود 
هیچ واکنشی نسبت به حضور او در سلولش 
نداشت. اما پرستار موردنظر در داخل سلول 
فکر کرده که برای این بی واکنش بودن یک 
توضیح ساده وجود دارد و آن این که او حتما 

غرق افکارش است.(
اما وقتی پرستار از در سلول پا پیش گذاشت 
و سعی کرد با گرفتن نام جک توجه او را 
ناگهان پیش چشمش تار شد.  جلب کند، 
جک به سمت او خیز زده بود، بازویش را 
دور گردن او حلقه کرده بود و تالش کرده 
از سلول خارج شود. کارمندان  نگذارد  بود 
زندان با شنیدن صدای آژیر خطر که پرستار 
با فشردن دکمه آن از روی کمربندش آن را 
به صدا درآورده بود، خود را به سلول جک 

رسانده بودند.
قدم  چند  فقط  جک  سلول  خوش بختانه 

ما چه به روایت ضرورت 
محکوم کردن و محکوم گراییی تن 
دهیم چه ندهیم، باید بپذیریم 
که توضیحات نکوهش آمیز درباره 
یک جرم امکان درک درست 
دالیل پیچیده خشونت را از میان 
بر می دارد. چنین رویکردی در 
یافتن راه حل کمکی نمی کند. 
و اعمال این روایت ها مستلزم 
کنارگذاشتن همان چیزی است 
که ما مجرمان خشن را بهخاطر 
نداشتن آن یا نشان ندادن آن 
محکوم می کنیم. آن چیز همان 
دلسوزی است.

بررسی کارکرد ایدئولوژیک قوم گرایی در افغانستان
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دکتر تاج ناتان، گاردین
مترجم جلیل پژواک

واکنش از جانب وی، من با احتیاط از سلول 
خارج شدم.

نقش من در ارزیابی از زندانیانی مانند جک 
این است که به تیم حقوقی پرونده این افراد 
از ذهن متهم ترسیم  کمک کنم تصویری 
کنند تا باتوجه به آن بتوانند تصمیم بگیرند 
که چه درخواستی از جانب متهم در دادگاه 
بیست وسه سال پیش هنگامی  ارائه کنند. 
که من شروع به تمرین روان پزشکی قانونی 
به  توجه  با  که  آموختم  سرعت  به  کردم، 
پرسش هایی که وکال از من دارند باید درباره 
آنچه که  از  و دقیق تر  بیمار عمیق تر  ذهن 
آموزش روان پزشکی مرا آماده کرده بود، فکر 
نقش  درباره  را  نظر من  دادگاه شاید  کنم. 
بر  کودکی  دوره  ترومای  یا  ناسالم  تربیت 
روی اقدامات متهم در بزرگ سالی، در نظر 
بگیرد اما دادگاه ها مایلند بشنوند که چگونه 
این عوامل، تربیت ناسالم یا تروما، بر روی 
متهم تأثیر گذاشته و چرا فرایندهای روانی 
افراد موردنظر آن ها را به سمت ارتکاب یک 

جنایت خاص سوق داده.
هنگامی که من تمرین کاری خود را فراتر از 
کار در دادگاه های کیفری گسترش دادم و 
به عنوان شاهد خبره در دادگاه های خانواده 
ظاهر  حقوقی  دادرسی های  انواع  سایر  و 
توضیحی که می توانستم  شدم، محدوده ی 
براساس تشخیص خودم یا لیستی از عوامل 
علّی ارائه دهم برایم واضح شد. اگر من فقط 
نام عالئم و برچسب های تشخیصی مربوطه 
آن را در یک دادگاه خانواده ارائه دهم، کمک 
چندانی به دادگاه خانواده در قضاوت درباره 
یاد  من  کرد.  نخواهم  کودک  یک  حضانت 
گرفتم که از ارزیابی خود باید درک دقیقی 
از تجربه ذهنی فرد موردنظر )یعنی افکار، 
احساسات، عواطف و ادراکات وی( به دست 
آورم تا بتوانم نه تنها دلیل رفتار به خصوص 
وی را بلکه همچنین عوامل و شرایطی را که 
ممکن است باعث افزایش احتمال این شود 
که او دوباره چنین رفتاری را از خود بروز 

دهد، توضیح دهم.
وکیل جک از من درباره اینکه آیا وضعیت 
در  جرم  ارتکاب  زمان  در  جک  روانی 
بود.  خواسته  نظر  خیر  یا  بوده  جنون  حد 
و  رفتم  جک  سلول  به  که  روزی  فردای 
تماس  او  با وکیل  داشتم،  ناموفقی  ارزیابی 
از گفت وگو  تا اطالع دهم که جک  گرفتم 
با من خودداری کرده است. به او گفتم که 
با  هرچند تحول دراماتیک شخصیت جک 
افزایش رفتار غیرعادی، خشونت غیرمعمول 
یک  وجود  به  اشاره  بودنش  غرق فکر  و 
»بیماری ذهن« در جک دارد اما تا زمانی 
کنم،  برقرار  کالمی  ارتباط  او  با  نتوانم  که 
قادر به تشخیص این نخواهم بود که آیا این 
بیماری باعث شده است که او هنگام حمله 
به مادرش نداند که درحال انجام چه کاری 

صحبت  تو  با  باید  بیا،  اینجا  دقیقه  یک 
از  می توانند  آن ها  که  فهمیدم  بعدا  کنم.« 
شکاف کوچکی که بین درب فلزی سنگین 
و چارچوکات آن وجود دارد بیرون واحد را 
ورود  خبر  زندانیان  سایر  وقتی  بزنند.  دید 
می زدند  فریاد  می شنیدند  را  پزشک  یک 
که بیمار هستند و باید فورا سراغ شان بروم. 
می کردند.  پزشکی  مراقبت  تقاضای  برخی 
رنج می بردند  انزوای شدید  از  بیشتر آن ها 
و خواستار تماس از هر نوع آن بودند. وقتی 
طول دهلیز را طی می کردم صداها فروکش 
تبدیل  تهدید  و  التماس  به  یا  می کرد، 
را  آن ها  دیگر  افراد  حضور  گویی  می شد. 
درونی شان  نارضایتی های  و  خواسته ها  یاد 

می اندازد.
جک در سلولی بود که طبق مقررات باید سه 
مأمور هنگام بازشدن قفل دروازه آن حاضر 
باشند. تمام ساکنان واحد مجزای زندان در 
همراهی با یک مأمور از سلول خود خارج 
اما کسانی که غیرقابل پیش بینی  می شوند، 
از  قبل  جک،  مانند  افرادی  شوند،  تلقی 
بازشدن درب سلول شان باید دست کم سه 

مأمور حاضر باشند.
جک  سلول  وارد  مأمور  سه  و  من  وقتی 
و  پتو  در  پیچیده  پا  تا  سر  را  او  شدیم، 
بی حرکت یافتیم. وقتی مأمور زندان حضور 
از  ما را اعالم کرد، هیچ حرکتی که نشان 
پاسخ و واکنش جک باشد دیده نمی شد. من 
که از صحبت با پتو در مقابل چشم بیننده ی 
احساس  کارآموز  پزشک  یک  و  مأمور  سه 
معرفی  جک  به  را  خودم  داشتم،  عجیبی 
جا هستم  آن  این  برای  که  گفتم  و  کردم 
که ببینم آیا کاری می توانم برای کمک به او 

انجام دهم یا خیر.
پاسخ  منتظر  که  درحالی  و  کردم  سکوت 
بودم سلول او را برای یافتن کدام نشانه ای 
ارزیابی  انجام  هنگام  کردم.  وارسی  مهم 
زندانیان در واحد مجزا، اغلب متوجه شده ام 
که سلول آن ها در وضعیت به هم ریخته قرار 
رسم  به  سلول ها  این  ساکنان  برخی  دارد. 
اعتراض لوله مستراح را مسدود می کنند و 
کف سلول آب جمع می شود. برخی ممکن 
است پیام هایی را روی کاغذ پاره ها یا سطوح 
به  زندانیان  اوقات  گاهی  بنویسند.  دیگر 
را  دیوارهای سلول  »اعتراض کثیف«  رسم 
سلول  در  می کنند.  نقاشی  خود  مدفوع  با 
جک هیچ نشانه ای از این دست اعتراض ها 
به چشم نمی خورد. او اسباب وسایل حداقلِی 
انتهای  در  و  زمین  روی کف  را  داشت  که 

سلول مرتب چیده بود.
آخرین تالش  عنوان  به  زندان  ارشد  مأمور 
برای جلب توجه جک گفت که خیلی زود 
او از فرصت دوباره برای صحبت با پزشک 
با  محروم خواهد شد. اما جک ساکت بود. 
حفظ نگاهم به سمت جک برای دیدن کدام 

است یا مسأله چیز دیگری است.
جک کامال الل نبود. اما دلیل خوبی وجود 
داشت که در مورد توانایی ذهنی او در دفاع 
برداشت  کنیم.  شک  قتل  اتهام  از  صحیح 
من این بود که او عمدا سکوت نکرده بود. 
عمدا مشکل تراشی نمی کرد. من باید به این 
پی می بردم که آیا او می تواند در دادرسی 
کیفری شرکت کند یا خیر. به عبارت دیگر، 
خیر.  یا  است  استیناف  قابل  او  پرونده  آیا 
تصمیم نهایی براساس مدارک و شواهد دو 
گزارش  من  است.  قاضی  عهده  به  پزشک 
خودم را به وکالی جک ارائه کردم و در آن 
اظهار داشتم که جک به نظر من به لحاظ 

ذهنی قادر به قبول یا رد اتهام  نیست.
به  جک  که  زمانی  تا  که  می دانستم  من 
نمی توانم  نکند  موافقت  من  با  صحبت 
ذهن او را بفهمم. در عین حال من راضی 
کافی  نبودم. شواهد  زندان  در  او  ماندن  به 
برای درخواست ارزیابی روانی و درمان وی 
تماس  دنبال  به  داشت.  در شفاخانه وجود 
و  مطمئن  قانونی  پزشکی  شفاخانه ی  با 
حکم  عدلیه،  وزارت  به  کتبی  توصیه های 

انتقال جک به شفاخانه صادر شد.
شش هفته بعد در مالقات بعدی مان جک در 
شفاخانه پزشکی قانونی نگهداری می شد. از 
طریق پرستار بخش که او را تا اتاق مصاحبه 
معرفی  دوباره  جک  به  می کرد،  اسکورت 
شدم. قبل از اینکه فرصت بیابم و ببینم که 
آیا او تمایلی به صحبت دارد یا خیر، متوجه 
اما  نه  همه  شدم.  جک  ظاهر  در  تغییرات 
روان پریش آور  تجارب  که  بیمارانم  بیشتر 
داروهای  مصرف  با  می رسد  نظر  به  دارند، 
ضد روان پریشی بهبود می یابند اما متأسفانه 
جمله  از  جانبی،  عوارض  داروها  این  اغلب 
افزایش وزن، به همراه دارد. از ظاهر چاق تر 
داروهای  مصرف  او  که  شدم  متوجه  جک 

ضدروان پریشی را شروع کرده است.
از  قبل  ماه  چند  که  گفت  من  به  جک 
دستگیری احساس کرده بود که ناراحتی و 
پریشانی به شکل امواج بر او مسلط می شود. 
او گفت که این امواج بعدا به حس بد و شوم 
زجردهنده  وحشتی  و  آینده(  به  )نسبت 
به تدریج احساس می کرد  او  یافت.  تکامل 
که وضعیت زندگی اش آن طور که باید باشد 
رؤیاگونه  هاله ای  اطرافیانش  دور  او  نیست. 
می دید. و مدام از خودش می پرسید که آیا 

داشت  فاصله  کلینیک  کارمندان  دفتر  از 
بود.  کرده  متعجب  را  آن ها  رفتار جک  اما 
جک با جنگندگی و تمام توان خود در برابر 
از  او  بازوی  بازکردن  برای  تالش کارمندان 
یک  بود.  کرده  مقاومت  پرستار  گردن  دور 
مأمور زندان که خودش را به محل درگیری 
رسانده بود بعدا اذعان کرد که در آن لحظه، 
احساس کرد چاره ای جز ضربه زدن به سر 
مأموران  کمک  با  کارمندان  ندارد.  جک 
زندان که در واکنش به زنگ خطر از دهلیز 
پرستار  بودند  توانسته  بودند،  آمده  دیگری 
را از دست جک آزاد کنند و جک را درون 

سلولش قفل کنند.
پس از این حادثه که به عنوان تالش برای 
گروگان گیری ثبت شد، جک برای ماندن در 
کلینیک زندان بیش از حد خطرناک ارزیابی 
شد و بنابراین وقتی من به زندان برای دیدن 
منتقل  جداگانه  واحد  در  را  او  رفتم  جک 

کرده بودند.
هستم؛  قانونی  روان پزشکی  متخصص  من 
شاخه ای از پزشکی که به ارزیابی و درمان 
خالف کاران زندانی و بستری می پردازد که 
بسیاری شان رفتارهای خشونت آمیز از خود 
پرونده ی جک  حقوقی  تیم  می دهند.  بروز 
از من خواسته بودند که در مورد وضعیت 
روانی او در زمان ارتکاب جرم نظر تخصصی 

ارائه دهم. جک نام مستعار بیمار من است.
مجزای  واحد  به  مرتبا  که  کسی  به عنوان 
این  جو  که  می دانم  می زنم،  سر  زندان ها 
واحدها کامال غیرقابل پیش بینی است. گاهی 
اوقات می تواند خیلی ساکت و آرام باشد، اما 
در اغلب بازدیدهایم از این دست واحدها، در 
میانه ی صدای بلند فریادها، زوزه کشیدن ها 
و مشت کوبیدن ها به دیوار وارد می شوم. این 
منابع  خارج بودن  دید  از خط  را  ناآرام  جو 
سروصدا، پرتنش می سازد. تنها موقعی که 
ساکنین این سلول های تیره و تارِ تک نفره 
ببینند،  را  زندانیان  سایر  چهره  می توانند 

وقفه ی کوتاه ورزش در حیاط زندان است.
بقیه اوقات ارتباطات زندان با یکدیگر بیشتر 
فضای  در  بی رویه  فریادزدن های  طریق  از 
اصلی واحد انجام می شود. گاهی اوقات این 
فریادزدن ها برای ورود یک تازه وارد در جمع 
آن ها و یا تهدید کسانی است که در جمع 
آن ها نیستند. گاه گاه توجه آن ها به سمت 
مأموران کشیده می شود، که یا برای تقاضای 
اعالم  به منظور  یا  است  مأموران  از  چیزی 

اهداف خشنی که در سر دارند.
هیجان  اغلب  واحد  این  بازدیدکنندگان 
تازه ای را برای ساکنان آن بر می انگیزند. من 
مرا  قبل  از  که  زندانیانی  که  بودم  کنجکاو 
می شناختند با وجود بسته بودن دروازه ها و 
دریچه ها، چگونه می توانستند بفهمند وارد 
واحدشان شده ام. به محضی که از در وارد 
ناتان  »دکتر  می زدند  فریاد  آن ها  می شدم 

مغز مردی که مادرش را کشت



چنین کلیشه ها را از بین می برد. تشخیص 
تجارب  شناسایی  به  حدی  تا  اسکیزوفرنی 
روان پریشی مانند توهم های روانی و صداهای 
توهم زا بستگی دارد. بسیاری تعجب می کنند 
وقتی می بینند که این تجربیات در بین مردم 

عادی نیز چندان غیرمعمول نیست.
یک مشکل روانی، زمانی باید اسکیزوفرنی 
تشخیص داده شود که تجارب غیرمعمول 
فرد موردنظر با سطح شدیدی از پریشانی و 
اختالل عملکرد همراه باشد. برخی از افراد 
که به این شیوه دچار اسکیزوفرنی هستند 
را سپری کنند که  است دوره هایی  ممکن 
طی آن از نظر یک فرد ناظر، رفتارهای شان 
بسیار عجیب و غریب به نظر برسند. هسته 
اصلی بیشتر انگیزه هایی که منجر به خشونت 
می شود، پیش فرض های فرد موردنظر درباره 
اهداف اطرافیانش است. جک معتقد بود که 
گروهی از آدم های شرور قصد دارند مادرش 

را برخالف میلش مخفی نگه دارند.
مهم  مطمئنا  موردنظر  فرد  انگیزه  درک 
است ولی ما باید به این نیز فکر کنیم که 
چرا احساسات خصمانه به ندرت به عملی 
مثل قتل می انجامد. برای اکثر انسان ها، حتا 
ذره ای آگاهی از عواقب عمل خشنی که در 
منفی  احساسات  تحریک  باعث  دارند،  سر 
نسبت به آن عمل می شود و این به نوبه ی 
خود مانع از انجام عمل موردنظر می شود. و 
از آن جا که مغز ما برای اجتناب از احساسات 
منفی برنامه ریزی شده است، انسان ها تمایل 
را  منفی  احساسات  از  ناشی  افکار  دارند 
سرکوب یا در برابر آن مقاومت کنند. برای 
مثال اگر شما قرار باشد تصور کنید که عامل 
حمله خشونت بار به شخصی باشید که در 
جهان بیش از همه دوستش می دارید، این 
احتمال وجود دارد که صرف همین تصور 
تصور  وقتی  زیرا  دهد.  تکان  را  شما  فورا 
عزیز  یک  حق  در  را  کاری  چنین  انجام 
خود می کنید، ناخواسته به وحشت آن فرد 
نسبت به عمل شما و درد و شوک و گیجی 
و خیانتی که آن فرد از عمل شما احتماال 
این  به  می کنید.  فکر  می کند،  احساس 
ترتیب تصور چشم انداز عاطفی قربانی نسبت 
به عمل موردنظر، باعث می شود که بسیاری 
از افراد انگیزه خشن خود را در جا متوقف 
عمل  یک  قربانی  منظر  از  ما  وقتی  کنند. 
خشن را تصور می کنیم، نوعی دلسوزی را 

نسبت به وی از خود بروز می دهیم. 
دلسوزی یک ویژگی و توانایی حیاتی انسان 
باشد،  وسط  خشونت  پای  وقتی  و  است 
دلسوزی قدرت مهار خشونت را دارا است. 
آنقدر  دلسوزی  نظیر  عصبی  فرایندهای 
برانگیخته شدن  برای  که  هستند  حیاتی 
حتا نیاز به تالش فرد موردنظر ندارند. این 
به  و  می شوند  اجرا  صحنه  پشت  فرایندها 
جلوگیری  انگیزه های خشن  از  مداوم  طور 
می کنند. خشونت، پیامد فعل و انفعاالت بین 
نیروهای عاطفی که انگیزه های پرخاشگرانه 
ذهنی  فرایندهای  و  می کنند  تحریک  را 
مانند دلسوزی که در برابر عمل پرخاشگرانه 

مقاومت می کنند، است.

دلسوزی چیزی نیست که 
مجرمان فاقد آن و دیگران 
برخوردار از آن باشند. نگرانی 
دلسوزانه همه ی انسان ها و 
بیشتر مجرمان نسبت به دیگران 
بسته به شرایط در نوسان است. 
برای مثال وقتی ما در نتیجه 
دریافت جزئیات ناخوشایند یک 
جنایت خشن، غرق احساس 
نفرت می شویم، ممکن است 
تواناییی اندیشیدن دقیق درباره 
جرم و درک آنچه را که ممکن است 
ذهن مجرم را به ارتکاب جرم سوق 
داده باشد، از دست دهیم.

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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اصطالح   ، بود  رسانده  قتل  به  را  مادرش 
می شود  برده  کار  به  کاپگراس«  »سندرم 
که از نام جوزف کاپگراس گرفته شده است. 
جوزف کاپگراس در سال ۱۹۱۹ پرونده زن 
میان سالی را مطالعه کرد که در جون ۱۹۱۸ 
به اداره پولیس محلی رفته بود و درخواست 
کرده بود که دو مأمور پولیس او را همراهی 
کنند و شاهد شواهد یک جنایت گسترده 
که  بود  داده  گزارش  او  باشند.  پاریس  در 
خانه ها  زیرزمینی  در  پاریس  در  کودکان 
طور  به  خودش  خانه  زیرزمین  جمله  از 
غیرقانونی حبس شده اند. مأموران پولیس او 
را به درمانگاه برده بودند و از آنجا او را به 
یک مرکز بیماران روانی منتقل کرده بودند.

مقامات  بعد  و حدود یک سال  آن  از  پس 
»میسون  نام  به  دیگری  مرکز  به  را  او 
بالنش« منتقل کرده بودند. در آنجا او مورد 
کاپگراس  بود.  گرفته  قرار  کاپگراس  توجه 
روان پزشکی بود که به موضوع جابه جایی ها 
زن  آن  توهم  در  افراد  ناپدیدشدن های  و 
بود که  بود. زن موردنظر معتقد  عالقه مند 
فکر می کرد  او  است.  آدم ربایی  قربانی یک 
که خودش و دیگران بدل دارند؛ افراد ثانی 
که عین افراد اصلی هستند. او فکر می کرد 
که »نمایش این بدل ها باورنکردنی است.« 
همکارانش  از  یکی  با  همراه  کاپگراس 
گزارشی درباره این زن منتشر کردند و نام 

عارضه  را توهم داشتن بدل نامیدند.
با  که  بود  آموخته  من  به  پزشکی  آموزش 
وضعیت  توصیف  برای  اصطالحی  یافتن 
بیمار و اصطالحی دیگر برای توصیف عالئم 
درک  کامل  طور  به  را  موردنظر  فرد  وی، 
کرده ام و ارزیابی ام از وی تکمیل شده است. 
اما این اصطالحات فقط توصیف می کنند، 

توضیح نمی دهند.
برای درک میکانیسم های اساسی که دلیل 
بروز عالئم جک را توضیح دهد، باید به دقت 

به جزئیات صحبت های او گوش می دادیم.
دانستن عملکرد مغز توانست به ما در تفسیر 
کلمات جک کمک کند. جک مدعی بود که 
زنی که او کشته عین شکل مادرش بود اما 
که  داشت  اذعان  او  داشت.  متفاوت  هویت 
زن  آن  بین  ظاهری  نظر  از  تفاوتی  هیچ 
شیاد و مادرش وجود نداشت اما با این هم 

مطمئن بود که آن زن مادرش نیست.
سایر  و  انسان ها  مغزهای  اسکن  از  ما 
پستانداران می دانیم که افراد برای تشخیص 
و شناختن دیگران عمدتا به تصاویر صورت 
شامل  شناختن  فرآیند  و  می کنند  تکیه 
می شود.  عصبی  گذرگاه  چندین  فعالیت 
اختالل در این شبکه از گذرگاه های عصبی 
می تواند توانایی فرد در تشخیص چهره یک 
فرد آشنا را مختل کند. این بیماری به عنوان 
معنای  که  می شود  شناخته  پروسپاگنوزیا 
تحت اللفظی آن »چهره ناشناسی« است و به 
ادراک پریش چهره ای  و  عنوان چهره کوری 

نیز معروف است.
او  نبود.  پروسپاگنوزیا  جک  مشکل 
بشناسد.  را  مادرش  چهره  فرم  می توانست 
هویت  بود  برده  زیرسوال  آن را  او  آنچه 
مادرش بود. قبل از آنکه بدگمانی در ذهن 

این آدم ها همان کسانی هستند که او فکر 
می کند باشند یا خیر. به تدریج افکار جک 
بود  رسیده  نتیجه  این  به  او  شدند.  شفاف 
واقعی  هستند  برش  و  دور  که  کسانی  که 
او  نزدیکان  که  می کنند  وانمود  و  نیستند 
هستند. زنی که به عنوان مادرش شناخته 
می شد از هر نظر مانند مادرش رفتار می کرد 
اما جک نمی توانست در شارالتان بودن آن 
زن و این فکر که این شیاد در ربودن مادر 
واقعی او دخیل است، برای یک لحظه شک 
کند. آن زن غاصبی بود که با زیرکی تمام 
خصوصیات مادرش را از آن خود کرده بود 

و با سرسختی ادعاهای جک را رد می کرد.
جک برایم توضیح داد که او اعتراضات آن 
زن را به نشانه ناچاری او برای حفظ نقاب 
بود.  کرده  تفسیر  دغل بازی اش  ادامه ی  و 
مورد جرمی  در  لحن جک هنگام صحبت 
رفت.  شده  جدی تر  بود  شده  مرتکب  که 
اما احساساتی به نظر نمی رسید. )مثل این 
بود که حافظه اش هنوز در برابر احساسات 
سخنانش  درحالی که  بود؛  بی تفاوت 
تصدیق  را  خالف  عمل  انجام  مسئولیت 
می کرد، اما لحن جک لحن یک تماشاچی 
برونی بود.( جک به من گفت که روز به روز 
بیشتر احساس می کرد که گزینه هایش برای 
او  می رود.  دست  از  اصلی اش  مادر  نجات 
می دانست گرفتار یک معما شده اما مطمئن 
به آن زن شیاد در خانه فاش  اگر  بود که 
کند که حقیقت را می داند، امکان دارد مادر 
واقعی اش به خطر بیفتد. او قبل از شبی که 
سرانجام زنی را که معتقد بود مادرش نیست 
در خواب با چاقو بزند، با خودش خیلی فکر 

کرده بود.
جک برایم توضیح داد که وقتی آن زن را 
نشد،  واقعی اش  مادر  از  خبری  اما  کشت 
مطمئن شد که این توطئه عمیق تر از آنی 
است که او تصور می کند. بنابراین او تصمیم 
می گیرد که بهترین کار در برابر این توطئه 
این است که از صحبت با آدم ها درباره آنچه 
در  که  گفت  او  کند.  پرهیز  می داند  او  که 
کل می توانست نشانه های جوشان ناامیدی 
اوضاع  گاهی  اما  کند  سرکوب  را  خودش 
غیرقابل تحمل می شد، مانند وقتی که بعد 
از دو روز اول حضور در بخش مراقبت های 

بهداشتی زندان به پرستار حمله کرد.
من از صحبت جک دریافتم که او می تواند 
کار  در  علیه اش  توطئه ای  که  کند  درک 
نیست و صحت و درستی اعتقادات پیشین 
خود را زیر سوال ببرد. از او پرسیدم که چه 
زمانی دیدگاهش تغییر کرد. گفت که تصویر 
واقعی از چند هفته پس از ورود به شفاخانه 
روان پزشکی قانونی و تقریبا به محض شروع 
به  شروع  ضدروان پریشی  داروهای  مصرف 

واضح شدن کرد.
در مورد تشخیص ناخوشی جک اتفاق نظر 
سایر  غیبت  در  توهم  وجود  داشت.  وجود 
یا  صدا  شنیدن  مانند  روان پریشی  عالئم 
بود  هذیان  اختالل  از  منظره حاکی  دیدن 
قرار  کتگوری  یک  در  اسکیزوفرنی  با  که 
می گیرد. همچنین، برای تجربه خاصی که 
جک قبال تجربه کرده بود و در نتیجه آن 

او ریشه بگیرد، برداشت و تصور او از جهان 
با یک احساس عمومی تردید و شک همراه 
شده بود. او تحت تأثیر احساسات غیرواقعی 
قرار گرفته بود. او از هیچ چیز مطمئن نبود. 
احساس  اما  نبود  معنا  درک  به  قادر  جک 

خطر کرده بود.
که  اولیه اش  احساس  از  او  که  گفت  جک 
شک و ابهام در مورد یک تهدید مبهم بود 
تا رسیدن به قطعیت و اطمینان، یک پرش 
به  ایده ای  که  او گفت  بود.  تجربه کرده  را 
ذهنش خطور کرد که سردرگمی و ابهام او 
را پیرامون واقعیت دنیای اطرافش از جمله 
هویت مادرش رفع کرد و این ایده از نظر او 
با احساساتش که به وی می گفتند توطئه ای 
در کار است، کامال جور در می آمد. آن ایده 
این بود که مادرش با زن شیادی جایگزین 
شده است. اما درحالی که این ایده با واقعیت 
از نظر او مطابقت داشت اما در مورد سایر 
اطرافیان وی جور در نمی آمد. بنابراین جک 
به جای رد این ایده، اعمال اطرافیانش را به 
گونه ای تفسیر کرده بود که منجر به تقویت 
که جایگزینی  باور  این  بود.  ایده شده  این 
به  است  کالن تر  توطئه  از  بخشی  مادرش 
او شواهدی  و  می بخشید  معنا  تجارب وی 
را دست چین می کرد که با این باور سازگار 
باشد. مغز جک در واکنش به از دست دادن 
صورت  تصویر  با  قبال  که  آشنایی  حس 
در  و  منسجم  روایتی  بود،  همراه  مادرش 

عین حال اشتباه را پذیرفته بود.
مطالعات نوروبیولوژیک درک ما را از ریشه 
اعوجاج شناختی که جک آن را تجربه کرده 
بهبود داده است. اما درک زبان شیمیایی مغز 
و عملکرد گذرگاه های عصبی برای توضیح 
این اعوجاج کافی نیست. ما باید چشم انداز 
ذهنی فرد را درک کنیم تا تجربه و رفتار 
او را به درستی بفهمیم. مسلما روایتی که 
جک خلق کرده بود روایتی هذیان گونه بود 
روایتی که  اساس  درباره  اما گاهی قضاوت 
منجر به عمل خشن می شود دشوارتر است. 
بیشتر بیماران اسکیزوفرنی، خشن نیستند. 
و بنابراین مطالعه و ثبت موارد روان پزشکی 
قانونی نباید منجر به تقویت کلیشه  رسانه ای 

مبنی بر وجود اسکیزوفرنی خشن شود.
واقعی  موارد  دلسوزانه  مطالعه  من  نظر  از 
اسکیزوفرنی در کنار تأکید بر نادربودن آن 

جک را ترسی احاطه کرده بود که به شدت 
باعث گوش به زنگی و بدگمانی او نسبت به 
برای  ترس  بود.  شده  اطرافیانش  و  محیط 
او  نگرانی  موازنه  ترسیده،  که  کسی  بقای 
نسبت به خودش و دیگران را به نفع خودش 
به هم می زند. در نتیجه ی آن، تأثیرگذاری 
فرآیند  و  دلسوزی  همچون  ویژگی هایی 
تصور رنج قربانی )فرایندهایی که باعث مهار 

خشونت می شود( از بین می رود.
بهبود عملکرد ذهنی جک به این معنا بود 
که او می توانست از آزمون آمادگی جسمانی 
به رغم  برای دادگاه استیناف عبور می کند. 
اینکه دادگاه نقش اصلی ذهن آشفته ی جک 
در ارتکاب جرم را پذیرفت اما وضعیت ذهنی 
جنون  قوانین  طبق  که  نبود  حدی  در  او 
تعریف شود. بنابراین جک به جای قتل عمد 
به قتل غیرعمد محکوم شد و این به دادگاه 
امکان داد که توصیه کند که جک به جای 

زندان در شفاخانه حبس شود.
سال  در  بریتانیا  نخست وزیر  میجر،  جان 
و  نظم  مورد  در  مصاحبه ای  در   ۱۹۹۳
که  است  معتقد  قویا  او  که  گفت  قانون 
»جامعه بیشتر محکوم و کمتر درک کند.« 
را  نوع محکوم گرایی صرفا مجرایی  این  اما 
نسبت  ما  احساسی  واکنش  خروج  برای 
واقع  در  و  می کند  فراهم  جرم  یک  به 
به دیگران درباره  کارش نشان دادن چیزی 

خصوصیات اخالقی ما است.
همچنین، روایت نکوهش آمیز که اغلب در 
تفسیرهای رایج در مورد افراد مورد مطالعه 
برای  را  توضیح  نوعی  می شود،  ظاهر  من 
تولید  به  ما  میل  و  می دهد  ارائه  خشونت 
توضیح علی برای وقایع تهدیدآمیز را ارضا 

می کند.
و  محکوم کردن  ضرورت  روایت  به  چه  ما 
باید  ندهیم،  چه  دهیم  تن  محکوم گرایی 
درباره  نکوهش آمیز  توضیحات  بپذیریم که 
یک جرم امکان درک درست دالیل پیچیده 
چنین  می دارد.  بر  میان  از  را  خشونت 
رویکردی در یافتن راه حل کمکی نمی کند. 
و اعمال این روایت ها مستلزم کنارگذاشتن 
خشن  مجرمان  ما  که  است  چیزی  همان 
آن  نشان ندادن  یا  آن  نداشتن  خاطر  به  را 
دلسوزی  همان  چیز  آن  می کنیم.  محکوم 

است.
اما دلسوزی چیزی نیست که مجرمان فاقد 
آن و دیگران برخوردار از آن باشند. نگرانی 
دلسوزانه همه ی انسان ها و بیشتر مجرمان 
نسبت به دیگران بسته به شرایط در نوسان 
است. برای مثال وقتی ما در نتیجه دریافت 
خشن،  جنایت  یک  ناخوشایند  جزئیات 
غرق احساس نفرت می شویم، ممکن است 
توانایی اندیشیدن دقیق درباره جرم و درک 
به  را  را که ممکن است ذهن مجرم  آنچه 
ارتکاب جرم سوق داده باشد، از دست دهیم.

از کتاب  ویرایش شده  بریده ای  فوق  مطلب 
»ذهن های خطرناک: تالش یک روان شناس 
قانونی برای درک خشونت« است که در ۲۴ 

جون منتشر شد.
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کـه مواضعـش را هـدف قـرار می دهنـد، سـه میلیـون 
دالـر جایـزه تعییـن کرده اسـت.

هفتـه گذشـته، وزارت دفـاع امریـکا تایید کـرد که به 
دسـتور جـو بایـدن، رییس جمهـوری ایـاالت متحده، 
نیروهای ارتش آمریکا تاسیسـات مورد اسـتفاده شـبه 
نظامیـان تحـت حمایـت ایـران را در منطقـه مـرزی 

عـراق و سـوریه هـدف حمله قـرار دادند.
سـوی  از  کـه  بودنـد  تاسیسـاتی  اهـداف  ایـن 
شـبه نظامیان وابسـته به ایـران برای حمـالت پهپادی 
علیـه نیروهـای امریکایـی در عـراق و تاسیسـات آنهـا 

می گرفتنـد. قـرار  اسـتفاده  مـورد 
ایـن دومیـن اقـدام نظامی اسـت کـه ارتش امریـکا از 
زمـان روی کار آمـدن جو بایدن و به دسـتور شـخص 
او علیـه مواضـع شـبه نظامیان تحـت حمایـت ایـران 

انجام شـده اسـت.

عهـده نگرفتـه اسـت.
از آغـاز سـال ۲0۲۱، مواضـع امریـکا در عـراق هـدف 
۴۷ حملـه قـرار گرفته انـد. در حـال حاضـر دو هـزار و 
۵00 نیـروی امریکایـی بـه عنـوان بخشـی از ائتـالف 
نظامـی بین المللـی علیـه داعش در این کشـور حضور 

دارند.
شـش مـورد از ایـن حمله ها بـا پهپاد انجام شـد. خطر 
پهپادهـای مسـلح به دلیـل قابلیت آنها در شـیرجه به 
سـمت اهـداف و رهگیـری سـخت تر آنهـا، بـه نگرانی 

جدیـد نیروهـای امریکایی تبدیل شـده اسـت.
مرکـز  بـه  انفجـاری  پهپـاد  یـک  آوریـل،  مـاه  در 
فرماندهـی ائتـالف نیروهـای بین المللـی در فـرودگاه 

کـرد. اصابـت  عـراق  کردسـتان  اقلیـم  در  اربیـل 
بـا افزایـش نگرانی هـا از تکـرار حمله هـای پهپـادی، 
امریـکا بـرای ارائه اطالعـات درباره چنیـن حمله هایی 

اطالعـات روز: چنـد سـاعت پـس از حملـه راکتـی به 
محـل اسـتقرار نیروهـای امریکایـی در پایـگاه هوایـی 
عیـن االسـد در غـرب عـراق، نیروهـای امریکایی یک 
پهپاد مسـلح را در نزدیکی سـفارت ایـاالت متحده در 

بغـداد سـرنگون کردند.
بـه گـزارش ایران اینترنشـنال، دوشـنبه شـب به وقت 
ایـاالت متحـده در  محلـی، پدافنـد هوایـی سـفارت 
منطقـه سـبز بغـداد فعال شـد که بـه گفتـه مقام های 

امنیتـی عـراق یـک پهپـاد مسـلح را سـرنگون کرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه چنـد سـاعت پیـش از ایـن 
درگیـری، پایـگاه هوایی عین االسـد در اسـتان االنبار 
کـه محـل اسـتقرار نیروهـای امریکایـی اسـت، هدف 

سـه حملـه راکتـی قـرار گرفت.
ایـن دو حملـه تلفـات جانـی در پـی  از  هیـچ یـک 
نداشـتند و هیـچ گروهـی نیـز مسـئولیت آنهـا را بـه 

یکایی یک پهپاد مسلح را نزدیک سفارت ایاالت متحده در بغداد رسنگون کردند نریوهای امر
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MAIL/PD/NCB/G/208/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک، انتقال و نصب 20 قلم اجناس و ماشین آالت ایجاد مراکز پروس نباتات 
تیلی در والیات تخار، کندز، بغالن، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، هرات، ننگرهار و هلمند( تحت داوطلبی باز داخلی با شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G/208/1400( اشتراک نموده و آفرهای سربسته 
خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت )10:00( قبل از ظهر روز پنج شنبه مؤرخ )07-اسد-1400( ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشند. 

تضمین آفر مبلغ )780,000( هفت صد و هشتادهزار افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( می باشد.
آدرس مکان جلسه: منزل دوم تعمیر حفظ و مراقبت، عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی.

داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم دانلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و 
خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

MAIL/PD/NCB/G-296/1400 -:شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک 19 قلم وسایل IT جهت فعال نمودن WI-FI در محوطه نمایشگاه 
بادام باغ کابل( تحت نمبر تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G-296/1400 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت )10:00( قبل از ظهر 
روز )شنبه( مورخ )09/05/1400( ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ -120,000- افغانی بشکل )بانک گرنتی(. طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون 

تدارکات عامه( می باشد. 
آدرس مکان جلسه: اطاق جلسات آفرگشایی، تعمیر حفظ و مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری. 

نوت: داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت NPA.GOV.AF دانلود نمایند، در صورت عدم دانلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات 
اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری بطور رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

روز دوشنبه انتشار یافته به کمیسر اداره حریم خصوصی 
هنگ کنگ ارسال شده است.

این اداره در پاسخ بار دیگر تأکید کرده که تغییراتی که در 
قانون صورت می گیرد صرفا به استفاده زیانبار از اطالعات 

شخصی ارتباط دارد.
در  که  است  گفته  بی بی سی  به  آسیا  اینترنت  ائتالف 
از  آنها  خروج  احتمال  یا  خاص  شرکت های  به  نامه  این 

هنگ کنگ اشاره ای نشده است.
رییس اجرایی هنگ کنگ در پاسخ به سئوال خبرنگاران 
در روز سه شنبه گفت که نگرانی در مورد تبعات اجرای 

این قانون مورد ندارد.
خبرنگاران  با  هفتگی  خبری  نشست  در  که  کری  خانم 
از  غیرقانونی  استفاده  صرفا  »ما  گفت:  داشت  حضور 
اطالعات شخصی را هدف قرار می دهیم و برای کمیسرهای 
اداره حفظ حریم خصوصی امکان آن را فراهم می آوریم تا 
به تحقیق و بررسی اینگونه اقدامات مبادرت کنند، همین 

و بس.«
وی همچنین تلویحا گفت که دولت محلی مصصم است به 

اجرای قوانین جدید است.
خصوصی  حریم  قانون  در  پیشنهادی  تغییرات 

چیست؟
در ماه مه، دولت هنگ کنگ اعالم کرد که برنامه های خود 
را برای تغییر در قوانین حریم خصوصی در فضای مجازی 
را در واکنش به رواج سوء استفاده از اطالعات خصوصی در 
جریان اعتراضات دموکراسی خواهی در سال ۲0۱۹ تقویت 

خواهد کرد.
و  نام  افشای  برای  شیوه  این  از  دموکراسی  طرفداران 
اطالعات ماموران امنیتی و مقامات قضایی که در سرکوب 

یم خصویص« دفاع کرد دولت هنگ کنگ از تغیریات در »قانون حفاظت از حر
تظاهرکنندگان دست داشتند استفاده می کردند.

با تغییرات جدید قانونی، در صورت انتشار این اطالعات، 
شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی تحت پیگرد قرار 
راسا  شرکت ها  این  که  است  این  هدف  گرفت.  خواهند 
پیام های  و  کنترل  را  مجازی  فضای  در  اطالعات  انتشار 

حاوی اینگونه اطالعات را حذف کنند.
سرزمین  چین  وقت  دولت  نوزدهم،  قرن  اواخر  در 
و  داد  اجاره  بریتانیا  به  سال   ۹۹ مدت  به  را  هنگ کنگ 
به  هنگ کنگ  و  سرآمد  به   ۱۹۹۷ سال  اجاره  این  مدت 

حاکمیت چین بازگشت.
چین،  به  هنگ کنگ  بازگشت  از  قبل  دهه های  طول  در 
این سرزمین به یکی از مراکز عمده تجاری و مالی منطقه 
گسترده  ورود  مجاری  از  یکی  جمله  از  و  شده  تبدیل 

سرمایه گذاری به سرزمین چین بود.
دولت جمهوری خلق چین هنگام تحویل گرفتن حاکمیت 
هنگ کنگ متعهد شد که به آزادی های سیاسی و مدنی 
احترام  بودند  برخوردار  آن  از  سرزمین  این  ساکنان  که 
بگذارد و در صدد تحمیل شرایط موجود در سرزمین اصلی 

چین بر آنان بر نیاید.
محلی  دولت  که  می گویند  دموکراسی  طرفدار  فعاالن 
با تصویب قانون  وابسته به چین این آزادی ها را به ویژه 
نادیده  گذشته  سال  در  ملی«  »امنیت  برانگیز  جنجال 
بر آن  گرفته و در صدد تحمیل وضعیت مورد نظر خود 

است. دولت چین این اتهام را رد کرده است.
شرکت های گوگل و اپل درخواست  بی بی سی برای اظهار 
نظر در مورد تغییر در قوانین جدید را بی پاسخ گذاشتند 
و فیسبوک و توییتر هم بی بی سی را به مکاتبه ائتالف 

اینترنت آسیا و دولت محلی هنگ کنگ ارجاع دادند.

... حق دسترسی و  عملکرد سیستم های عامل نیستند و 
نظارت و مدیریت محتوای پالتفورم های آنالین را ندارند.«
این نامه می افزاید: »راه چاره شرکت های فناوری اینرنتی 
برای اجتناب از مجازات های پیش بینی شده در این قانون 
خودداری از سرمایه گذاری و ارائه خدمات در هنگ کنگ 
کاربران  و  کسب وکارها  محرومیت  آن  نتیجه  که  است 
راه  در  جدید  موانع  ایجاد  و  خدمات  این  از  هنگ کنگی 

تجارت آزاد است.«
آن  متن  و  شده  نوشته  جون   ۲۵ تاریخ  در  که  نامه  این 

یک  نگرانی  ابراز  هنگ کنگ  محلی  دولت  روز:  اطالعات 
نهاد مدافع شرکت های ارائه خدمات اینترنتی را رد کرده و 
از قوانین و مقررات جدید خود در زمینه »حمایت از حریم 

خصوصی« دفاع کرده است.
عملیات  جدید  قانون  فارسی،  سی  بی  بی  گزارش  به 
»دوگسینگ« )doxing( را هدف قرار داده که به معنی 
»انتشار زیانبار اطالعات خصوصی« افراد در فضای مجازی 
فعالیت  نشانی،  نام،  شامل  می تواند  اطالعات  این  است. 
شغلی، و سایر مطالب مربوط به اشخاص باشد که بدون 
مجازی  فضای  در  کاربران  توسط  آنان  از  اجازه  کسب 

منتشر می شود.
مجازی  فضای  در  اطالع رسانی  زمینه  در  فعال  نهاد  یک 
شود  باعث  است  ممکن  قوانین  این  اجرای  که  می گوید 
این  در  فعالیت خود  اینترنتی  فناوری  بزرگ  شرکت های 
بود که  آن خواهند  نگران  زیرا  کنند  متوقف  را  سرزمین 
به خاطر اقدام کاربران در انتشار اطالعات خصوصی تحت 

پیگرد قرار گیرند.
گفته  هنگ کنگ،  محلی  دولت  اجرایی  رییس  لم،  کری 
نمایندگان  با  دارند  نظر  در  دولتی  مقامات  که  است 
شرکت هایی که نگران تغییر در قوانین و مقررات هستند 

دیدار کنند.
در  مستقر   )AIC( آسیا  اینترنت  ائتالف  به  موسوم  نهاد 
است  نوشته  هنگ کنگ  مقامات  به  نامه ای  در  سنگاپور 
دامنه ای  مجازی  فضای  قانون  در  نظر  مورد  تغییرات  که 
گسترده  و ابهام آور از اقدامات را در بر می گیرد. فیسبوک، 

گوگل ، توییتر و اپل از جمله اعضای این نهاد هستند.
ائتالف اینترنت آسیا در نامه خود گفته است: »کارمندان 
در هنگ کنگ مسئول  عامل خارجی  محلی سیستم های 
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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.

سفر محب به مسکو
»روسیه بیشرت از حکومت اب طالبان نزدیک است«

که  چرا  کرد.  نخواهند  همکاری  افغانستان 
چنین همکاری به معنای اعالم جنگ با گروه 
که  است  »درست  می شود.  پنداشته  طالبان 
میانه  آسیای  کشورهای  بی ثباتی  از  روسیه 
آغاز حمله ی  از  نگرانی  این  اما  است.  نگران 
نظامی امریکا و ناتو در تمام این بیست سال 
اخیر وجود داشته و همین نگرانی ها سیاست 
روسیه را در قبال افغانستان رقم زده است.« 
به باور آقای پاکزاد، روس ها در شرایط فعلی 
کرد،  نخواهند  حمایت  نیز  طالبان  گروه  از 
روسیه  طالبان،  زمان حاکمیت  »در  که  چرا 
میانه  آسیای  در  جهادی ها  نفوذ  از  واقعا 
ترس داشت. از سال ۱۹۹6 تا ۲00۱، دوران 
قدرتمندی شبکه القاعده و تحریک اسالمی 

اوزبیکستان در پناه طالبان بود.«
پاکـزاد می گوید اگر فاش بگوییم کشـورهای 
کـه  پذیرفته انـد  را  واقعیـت  ایـن  منطقـه 
اکثریـت مـردم افغانسـتان به  دالیـل مختلف 
وسـطایی  قـرون  و  ارتجاعـی  نظـام  علیـه 
بنابرایـن  نمی خیزنـد.  به پـا  طالبـان  گـروه 
دموکراسـی  بـرای  نمی بیننـد  نیـاز  »آن هـا 
امریکایـی  تیـپ  نام نهـاد  جمهوریـت  و 
مـن  کننـد.  ریسـک آمیز  سـرمایه گذاری 
تصـور نمی کنـم که حمـداهلل محب توانسـته 
باشـد روس ها را متقاعد سـازد کـه طالبان و 
دولـت اسـالمی یکی هسـتند و طالبـان فردا 
بـه آسـیای میانـه لشکرکشـی می کننـد.«

تابش فروغ می گوید روس ها با گروه  طالبان 
نگرانی های  دارند.   آن ها  خوبی  میانه ی  
امنیتی شان را به گروه طالبان به خوبی تفهیم 
کرده اند. اما این را نیز می دانند که طالبان بر 
خالف آن چه ادعا می کنند، ظرفیت چندانی 
ندارند.  بین المللی  جهادیست های  مهار  در 
افغانستان  حکومت  با  بخواهد  روسیه  »اگر 
همکاری کند، مشروط و معطوف به سرکوب 
جهادی های جهانی خواهد بود. دستکم برای 
اکنون مسکو طالبان را بخشی از پروژه جهاد 
اسالمیستی  تروریستی  شبکه های  جهانی 

نمی داند.«
گروه های  که  است  باور  این  بر  فروغ 
تحریک  داعش،  القاعده،  مثل  تروریستی 
نظامی  شاخه های  اوزبیکستان،  اسالمی 
بنیادگرای  گر  وه های  سایر  و  التحریر  حزب 
 اسالمی که روس ها آنان را تهدید به امنیت 
میانه  آسیای  دولت های  و  خودشان  ثبات  و 
می پندارند، پایگاه و نفوذ در افغانستان دارند. 
هم زمان  را  مناسبات شان  روس  ها  این رو  »از 
روشن شدن  تا  طالبان  و  افغانستان  دولت  با 
افغانستان  در  صلح  و  جنگ  کالن  معادالت 

نگه خواهند داشت.«

افغانستان  قبال  در  روسیه  خارجی  سیاست 
مهم می داند. مسأله اول بنیادگرایی  اسالمی 
است که در مرزهای کشورهای آسیای میانه 
برای روسیه تهدید امنیتی به حساب می رود. 
مسأله دوم نگرانی از بابت قاچاق مواد مخدر 
بنیادگرایی   گسترش  به  نسبت  که  است 
است.  برخوردار  کمتری  اهمیت  از  اسالمی 
»باتوجه به این دو مسأله، روسیه چندین سال 
است که با گروه طالبان ارتباط برقرار کرده و 
از ذهن  بنابراین خیلی دور  مذاکره کرده اند. 
است که حکومت افغانستان امیدی به روسیه 
داشته باشد، یا روسیه بخواهد به نفع حکومت 
اشرف غنی در امور جنگ و صلح افغانستان 
ورود کند. روسیه بیشتر از حکومت افغانستان 

با گروه طالبان نزدیک است.« 
مطالعات  مرکز  در  پژوهشگر  پاکزاد،  کریم 
بین المللی و استراتژیک فرانسه در گفت وگو 
دولت  که  است  باور  این  بر  روز  اطالعات  با 
و  ناتو  نیروهای  خروج  از  بعد  افغانستان 
امریکایی، خود را تنها و به حال خود رهاشده 
جدید  متحدین  به دنبال  بنابراین  می داند. 
در  را  امریکا  جای  که  متحد  آن  ولی  است. 
افغانستان بگیرد، مسلما روسیه نخواهد بود. 
خود  تجاوز  از  دردناکی  تجربه ی  »روس ها 
جماهیر  اتحاد  وجود  زمان  در  افغانستان  به 

گروه  سرکوب  امر  در  افغانستان  حکومت  با 
طالبان در شمال افغانستان همکاری خواهند 
افغانستان  حکومت  این که  دیگر  و  کرد؟ 
یعنی  امریکا،  جایگزین  گزینه ی  به دنبال 

متحدشدن با روسیه، است؟

آیا روسیه جایگزین امریکا خواهد شد؟
ابوالفضل فصیحی، کارشناس روابط بین الملل 
و استاد دانشگاه در گفت وگو با اطالعات روز، 
با اشاره به شتاب و سرعت روند تحوالت در 
افغانستان می گوید با خروج امریکا به عنوان یک 
ابرقدرت از افغانستان، فضا برای نقش آفرینی 
قدرت های منطقه ای فراهم می شود و روسیه 
به عنوان یک قدرت منطقه ای نقش بیشتری 
خواهد  بازی  افغانستان  آینده ی  تحوالت  در 
یک  به عنوان  امریکا  زمانی که  »تا  کرد. 
نقش  داشت،  حضور  افغانستان  در  ابرقدرت 
قدرت های منطقه ای مثل روسیه و پاکستان 
کمرنگ شده بود و به نوعی توازن قوا به نفع 
دولت افغانستان رقم خورده بود. اما حاال که 
این ابرقدرت نیروهایش را خارج می کند، در 
این جا یک خأل قدرت به وجود می آید و فضا 
برای قدرت های منطقه ای از جمله روسیه و 

پاکستان باز می شود.« 
منظر  از  را  عمده  مسأله ی  دو  فصیحی 

عباس عارفی

ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل 
رییس جمهور غنی اخیرا طی یک سفر رسمی 
امنیتی  مقام های  با  تا  بود  رفته  مسکو  به 
روسیه از جمله با نیکوالی پاتروشیف، مشاور 
چشم انداز  مورد  در  کشور  آن  ملی  امنیت 
افزایش همکاری در زمینه های صلح، امنیت، 
مبارزه با تروریزم، به خصوص در مورد افزایش 
پیامدهای  که  افغانستان  شمال  در  ناامنی 
برای روسیه و کشورهای آسیای  امنیتی آن 
میانه نیز تهدید به حساب می رود، گفت وگو 
شورای  دفتر  خبرنامه ی  در  چنان که  کنند. 
این  در  طرف  »دو  است  آمده  ملی  امنیت 
نشست آماد گی مشترک شان را برای حمایت 
منطقه  در  امنیتی  مشترک  اهداف  تقویت  و 

اعالم کردند.«
این در حالی است که روند خروج نیروهای ناتو 
و امریکایی از افغانستان در حال تکمیل شدن 
است و در هفته ی گذشته نیروهای امریکایی 
پایگاه هوایی بگرام را تخلیه کردند. اما جنگ 
و  افغانستان  امنیتی و دفاعی  نیروهای  میان 
گروه طالبان در اکثریت والیات کشور شدت 
گرفته، ولی تمرکز طالبان بیشتر روی والیات 
افغانستان  شمال  است.  بوده  کشور  شمال 
بنیادگرای   گروه های  امن  النه ی  دیرزمان  از 
گروه ها  این  از  برخی  که  است  بوده  اسالمی 
هستند  میانه  آسیای  کشورهای  با  ستیز  در 
فعالیت  منطقه  در  روسیه  هژمونی  علیه  و 

می کنند. 
دست  به  ولسوالی ها  پی هم  سقوط  روند  با 
افغانستان،  شمال  والیات  در  طالبان  گروه 
کشورهای  برای  تازه   امنیتی  چالش های 
آسیای میانه از جمله تاجیکستان، اوزبیکستان 
شده   خلق  روسیه  برعالوه ی  ترکمنستان  و 
تحکیم  برای  تاجیکستان  چنان که  است. 
 ۲0 افغانستان  با  مرزی اش  مناطق  امنیت 
هزار نیروی ذخیره به ساحه اعزام کرده  است. 
مثابه ی  به  میانه  آسیای  کشورهای  آن که  با 
اما  می کنند،  عمل  مستقل  دولت -ملت های 
در مناسبات سیاسی کالن منطقه ای به نوعی 

متأثر از سیاست خارجی روسیه هستند.
سوی  از  همواره  روسیه  این که  به  باتوجه 
به  متهم  افغانستان  حکومت  و  امریکایی ها 
حمایت از گروه طالبان شده، اکنون با خروج 
شرایط  و  ماهیت  امریکایی  و  ناتو  نیروهای 
می کند.  تغییر  افغانستان  در  صلح  و  جنگ 
مورد  در  که  پرسش هایی  از  یکی  بنابراین 
بازی بزرگ نو در قبال  این  نقش روسیه در 
افغانستان مطرح می شود این است که پس از 
خروج کامل نیروهای ناتو و امریکایی، روس ها 

کرد،  نخواهند  تکرار  آن را  دارند.  شوروی 
به خصوص که طالبان در دینامیک قدرت قرار 
قدرت  هیچ  می گویند  این که  وانگهی  دارند. 
دایم  به طور  را  کشور  این  نتوانسته  خارجی 
افسانه  یک  این  کند،  اشغال  یا طوالنی مدت 

نیست.«
مسائل  تحلیلگر  و  نویسنده  فروغ،  تابش 
سیاسی در گفت وگو با اطالعات روز در رابطه 
به جایگزینی روسیه پس از خروج امریکا از 
افغانستان می گوید روسیه یک قدرت بزرگ 
منطقه ای است، اما ظرفیت آن چنانی را ندارد 
که بتواند به تنهایی خالی پس از خروج امریکا 
سطح  در  »مسکو  کند.  پر  افغانستان  در  را 
اقتصادی  و  نظامی  امکانات  چنان  از  جهانی 
برخوردار نیست که جایگزین امریکا شود. ولی 
محدودیت های  و  ظرفیت  به  متناسب  قطعا 
در  قدرت  معادالت  شکل دهی  در  خودش، 
منطقه پس از خروج امریکا نقش بازی خواهد 
چنان  بپنداریم  که  نیست  غیرواقعی  کرد. 

نقشی نهایت مؤثر خواهد بود.«

همکاری  افغانستان  حکومت  با  روس ها 
خواهند کرد؟

در  روس ها  که  است  معتقد  پاکزاد  کریم 
حکومت  با  شمال  در  طالبان  گروه  سرکوب 
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افغانستان به لحاظ تاریخی، به عنوان  نیمه ی شمالی 
اصلی ترین حوزه ی مقاومت در برابر این گروه شناخته 
و  بزرگ ترین  کنون،  تا  طالبان  ظهور  بدو  از  می شود. 
آخرین  تا  که  طالب  ضد  فرماندهان  سرسخت ترین 
این  برابر  در  سرسختانه  به صورت  امکان ها  و  رمق ها 
گروه جنگیدند و از کامل شدن روایت تسلط مطلق این 
گروه بر افغانستان در دوره ی امارت اسالمی جلوگیری 
کردند، متعلق به شمال افغانستان بودند. با شکل گیری 
ائتالف بین المللی ضد تروریزم به رهبری امریکا و آغاز 
کارزار هوایی برای ساقط کردن امارت اسالمی، ائتالف 
در  کشور  اراضی  دوردست ترین  از  شد  موفق  شمال 
بلخ و سرپل، کارزار ساقط کردن زمینی تصرف  تخار، 
لحاظ  به  کنند.  پیش روی  کابل  تا  و  آغاز  را  طالبان 
مجددا  را  کابل  که  بود  شمال  ائتالف  این  نمادین، 

تصرف کردند.
شمالی  نیمه ی  در  مقاومت  حوزه ی  طالبان،  بنابراین، 
افغانستان از کوتل خیرخانه در کابل تا بدخشان، بلخ 
و فاریاب را اصلی ترین مانع غلبه ی مجدد بر افغانستان 
می دانند. تحت فشار قرار دادن شمال و تصرف اراضی 
را  طالبان  جنگجویان  روانی،  لحاظ  به  حوزه،  این  در 
را  مقاومت  نیروهای  و  غلبه  و  قدرت  از حس  سرشار 

تهی از جسارت و اراده و برای مقاومت می کند.
به اهداف استراتژیکی که  کامل کردن روند دستیابی 
به اختصار به آن اشاره شد، طالبان را از هر منظری، به 
یک نیروی غالب، فراقومی، فراجغرافیایی و بدون رقیب 

در جغرافیای افغانستان معرفی می کند.
پایان

کنترل اراضی را تثبت می کند.
دوم: طالبان در طول دوره ی حاکمیت امارت اسالمی 
و سپس در جریان دو دهه ی گذشته، به عنوان گروه 
است.  می شده  شناخته  جنوب  به  منسوب  شورشی 
عالوه بر آن، در روایت رسمی، طالبان به عنوان گروهی 
مطلق  اکثر  جنگجویان،  اکثر  که  می شده  معرفی 
فرماندهان جنگی و سیاسی میانه و تمام رهبران درجه 

یک آن، پشتون تبار هستند.
گسترش جنگ در شمال با استفاده از به کارگیری از 
جنگجویان محلی، این امکان را به طالبان می دهد که 
فراجغرافیایی  و  فراقومی  گروه  یک  عنوان  به  را  خود 
اندازه  همان  به  تقریبا  شمال  اکنون  کنند.  معرفی 
جنوب  که  است  طالبان  سربازگیری  و  جوالن  محل 
موفقیت  یک  طالبان  برای  اتفاقی  چنین  است.  بوده 
چنین  با  می کند  تصور  گروه  این  است.  استراتژیک 
و  جنگ  در  دخیل  طرف های  به  می تواند  موفقیتی، 
جایگاه  و  مشروعیت  که  بفهمانند  افغانستان  صلح 
بیشتری برای »گروه غالب فراقومی و فراجغرافیایی« 

در افغانستان به رسمیت بشناسد.
و  راه اندازی  با  طالبان  گذشته  دهه ی  دو  در  سوم: 
گسترش یک شورش سرسختانه، موفق شدند قلمرو، 
اراضی و نیروهای پراکنده و بومی مقاومت در جنوب، 
گروه  این  کنند.  تصرف  را  کشور  و شرق  جنوب غرب 
بی رقیب  و  مسلط  نیروی  تنها  به  تبدیل شدن  از  پس 
دامنه ی  در جنوب، جنوب غرب و شرق، سعی کردند 
افغانستان  حوزه ی  دیگر  به سمت  آرام-آرام  را  جنگ 

گسترش دهند.

خادم حسین کریمی

چرا طالبان بر شمال تمرکز کردند؟
در اوج سریال سقوط ولسوالی ها در شمال افغانستان، 
که  شد  منتشر  افغانستان  فرخار  ولسوالی  از  عکسی 
با  و  به دست  طالبان کالشینکوف  آن جنگجویان  در 
موهای بلند، بر مبلمان منظم چیده شده در یک سالن 
اداره  سوق  محل  سالن،  این  داده اند.  لم  فراخ  نسبتا 
فرمانده  توسط  طالبان  برابر  در  مقاومت  فرماندهی  و 
طالبان  بود.  مسعود  احمدشاه  متحد،  جبهه ی  کل 
گرفتن  و  فرخار  ولسوالی  در  خسده  چمن  تصرف  با 
مسعود،  احمدشاه  فرماندهی  اتاق  در  یادگاری  عکس 
پیامی حاوی یک نیشخند تلخ و هشدار تکان دهنده به 

حوزه ی مقاومت در شمال افغانستان فرستادند.
تنها  تقریبا  که  افغانستان  حکومت  پیش،  مدت ها  از 
برای  اراده ی طالبان  و  نیت  به حسن  جناح مشکوک 
مذاکرات صلح بودند، مدعی بود که حضور طالبان در 
مذاکرات صلح دوحه، صرفا وقت کشی است و این گروه 
سعی بر آن دارد که با توافق با ایاالت متحده، تا زمان 
افغانستان منتظر مانده و سپس  از  نیروها  این  خروج 
حمالتش برای تصرف قدرت از طریق شدت بخشیدن 

به جنگ و خشونت را آغاز کند.
برای  تالش  و  دوحه  در  وقت کشی  ماه ها  با  طالبان 
اعالم  تا  بین االفغانی،  مذاکرات  پیشرفت  از  جلوگیری 
از  خارجی  نیروهای  شرط  و  بی قید  خروج  رسمی 
رسمی  آغاز  با  ماندند.  منتظر  می  اول  در  افغانستان 
خروج نیروهای خارجی، به ناگهان حمالت طالبان بر 
قلمرو تحت تصرف دولت افغانستان و عمدتا در شمال 

آتش در مشال هندوکش؛ طالبان چه یم خواهند، بسرتهای اجمتاعی چیست؟ )2(
کشور آغاز شد.

راستای  در  دقیقا  کشور،  شمال  در  طالبان  حمالت 
اسالمی  جمهوری  بر  نظامی  غلبه ی  استراتژی 
افغانستان و دستیابی به قدرت از طریق فشار نظامی 
قلمرو  جنوب  تاریخی،  لحاظ  به  است.  گرفته  صورت 
و سربازگیری  اجتماعی  نفوذ  بازخیزش،  اصلی ظهور، 
طالبان بوده است. این گروه با آغاز حمالت بر شمال 
کشور به دنبال دستیابی به اهدف استراتژیک زیر است.

یکی  تصرف،  تحت  جغرافیای  وسعت  و  حدود  یکم: 
در  جنگ  طرف  دو  که  مؤلفه هاست  اساسی ترین  از 
افغانستان همواره سعی کرده با استفاده از آن، قدرت، 
نفوذ و مشروعیتش را بر طرف مقابل برتر ثابت کند. 
بر اساس گزارش ها، در سال های اخیر نوعی از توازن 
جغرافیا میان حکومت افغانستان و طالبان برقرار بوده 
مدعی  هرکدام  حکومت  و  طالبان  که  هرچند  است. 
داشتن کنترل بر درصدی بیشتری از قلمرو و اراضی 
مدعی  اکثرا  بی طرف،  گزارش های  اما  بوده  کشور 

تقسیم تقریبا مساویانه ی قلمرو میان دو طرف است.
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج  هنگامه ی  در 
شدیدترین  و  آخرین  می رسد  نظر  به  که  زمانی 
برای  افغانستان  و حکومت  طالبان  میان  زورآزمایی ها 
با  طالبان  است،  جریان  در  دیگری  بر  غلبه  تثبیت 
نواحی شمالی  عمدتا  بر  راه اندازی حمالتی سهمگین 
می کنند  سعی  ولسوالی،   ۸0 حدود  تصرف  و  کشور 
اراضی  تصرف  در  گروه  این  برتری  مورد  در  شبهات 
اراضی  کل  یا  بخش  تصرف  کنند.  برطرف  را  بیشتر 
۸0 ولسوالی به صورت قابل توجهی، برتری طالبان در 

دیدار حمداهلل محب با نیکوالی پاتروشیف - عکس از صفحه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان
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واقعیت امر این است که سیاست های یک بام و دو هوای امریکا و کشورهای عضو ناتو در افغانستان، 
نقش پررنگی در احیا و قوت گرفتن دوباره ی طالبان بازی کرد و فصل جدید خشونت ها، محصول سیاست 

نادرست امریکا در قبال افغانستان بوده است.

امریکا در قدرت گیری طالبان چه هسمی دارد؟
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و  به متن کشانید  از حاشیه  را عمال  امریکا طالبان  بود. 
با  افغانستان  دولت  عدم حضور  در  مستقیم  مذاکرات  با 
بارزتر ساخت. پس  را در منطقه  آنان  این گروه، جایگاه 
تجارت  مرکز  قلوی  دو  برج های  به  القاعده  حمله ی  از 
جهانی و امتناع طالبان از تسلیم دهی اسامه بن الدن به 
امریکا، جورج بوش رییس جمهور وقت امریکا اعالم کرد 
که طالبان قیمت سنیگینی خواهند پرداخت. اما پس از 
۲0 سال، طالبان شریک و هم پیمان سیاسی امریکا شده  
بیشتر  باج  بلکه  نپرداختند،  قیمت  طالبان  که  نه تنها  و 
هم به دست آوردند. نتیجه ی امضای تفاهم نامه امریکا با 
به کشورهای  آزادانه  امروز  طالبان  که  است  این  طالبان 
با  آینده شان  برنامه های  مورد  در  و  دارند  سفر  منطقه 
جنگی  نیروی  هزار  پنج  می کنند.  چانه زنی  دیگران 
زندان های دولت  از  امریکا  با  تفاهم  نتیجه  در  این گروه 
افغانستان آزاد شدند و به میدان جنگ برگشتند و صف 

طالبان را تقویت کردند. 
از سویی هم، امریکا در مدت حضورش در افغانستان، با 
حامیان طالبان به ویژه پاکستان، سیاست یک بام و دو هوا 
را بازی کرد. مقام های امریکایی بیشتر از همه می دانند که 
پاکستان به طالبان پناهگاه امن ایجاد کرده و به این گروه 
تسلیحاتی  کمک های  و  نظامی  آموزش های  تروریستی 
مداوا  پاکستان  در  طالبان  زخمیان  می سازد.  فراهم 
می شوند و رهبران این گروه در پاکستان بودوباش دارند. 
امریکا به رغم آن که ابزار فشار زیادی بر طالبان دارد، اما 
هرگز تالش نکرد که پاکستان را برای همکاری صادقانه 
علیه تروریزم وادار سازد، بلکه پیمان های بزرگ اقتصادی 
و  تخنیکی  وسایل  حتا  و  بست  کشور  این  با  سیاسی  و 
نظامی زیادی را از افغانستان به این کشور منتقل کرد. 
امروز هم پاکستان، برای طالبان در منطقه و جهان البی 
می کنند و در پی تحکیم نظام طالبانی در افغانستان اند. 

مبارزه  امر  در  امریکا  که  می دهند  نشان  این ها  همه ی 
افغان ها  امنیت  و  نبوده  صادق  افغانستان  در  تروریزم  با 
دغدغه ی اساسی مقام های آن کشور نبوده است. این که 
جو بایدن چند روز پیش در پی آن که خبرنگار از وی در 
با خونسردی گفت که در مورد  افغانستان پرسید،  مورد 
چیزهای شاد با من صحبت کنید، به این معنا است که 
افغانستان نزد امریکا یک قصه ی تمام شده است. قصه ای 
بود  شده  آغاز  که  جایی  از  معروف؛  سوال  همان  مشابه 

همان جا خاتمه پیدا کرد!
اما سوال هایی زیادی در اذهان مردم افغانستان و جهان در 
مورد حضور و پایان حضور امریکا وجود دارند که بی پاسخ 
مانده است. مردم با مرور کارنامه ی بیست ساله امریکا، از 
نقش برجسته ی این کشور در بزرگنمایی و قوت گرفتن 
دوباره ی طالبان واقف خواهند شد و نسل های بعد در این 
افغانستان  در  طالب  شاید  داشت.  خواهند  تبصره  رابطه 
قدرت بیشتری بیابد و مردم افغانستان در میدان مبارزه با 
تروریزم شکست بخورند و جان های زیادی از دست بروند. 
اما روایت امریکا چه؟ نسل های بعد خواهند پرسید که آیا 
این امریکا نبود که از مبارزه با تروریزم بین المللی حرف 
می زد؟ آیا امریکا نبود که از حقوق اساسی، حقوق مدنی 
و حقوق زن و آزادی بیان حرف می زد؟ آیا امریکا نبود 
که ساز مخالفت با بنیادگرایی و افراطیت سر می داد؟ پس 
حاال چه شده که حقوق بشر، حقوق مدنی و آزادی های 
تروریستی  گروه  یک  با  سیاسی  توافق  قربانی  فردی 
این را در معادالت پیچیده ی  ابر قدرت جهان  می شود؟ 

سیاسی اش چگونه توجیه خواهد کرد؟

به نفس بیشتر یافتند تا حمالت بزرگتری راه اندازی کنند. 
و  شد  تضعیف  زیادی  مناطق  در  دولتی  نیروهای  مورال 
در  ساخت.  مساعد  طالبان  پیشروی  برای  را  فرصت  این 
افغانستان،  نظامیان خارجی در  بعد دیگر، تمدید حضور 
باعث خشم کشورهای منطقه از جمله ایران، روسیه و چین 
گردید و این کشورها، به خاطر مخالفت با حضور امریکایی ها 
از طالبان حمایت کردند.  ائتالف، در مواردی  نیروهای  و 
جوزف  به شمول  امریکایی  مقام های  بارها  این،  از  پیش 
امریکا و شماری  ووتل، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش 
از چهره های سیاسی افغانستان، روسیه را به حمایت مالی 
و فراهم سازی تجهیزات جنگی به طالبان، متهم کرده اند. 
انکار  را  از گروه طالبان  مقام های روسی حمایت  هرچند 
کرده اند، اما فرماندهان ارشد خارجی بارها به نفوذ روسیه 
بر شورشیان طالبان گواهی داده اند. ایران نیز در مواردی از 
طالبان به عنوان ابزار فشار بر امریکا در خاک افغانستان کار 
گرفته  است؛ فرماندهان نظامی طالبان که از سوی نیروهای 
دولتی افغانستان بازداشت شدند، اعتراف کردند که آن ها 
می جنگند.  افغانستان  غربی  مناطق  در  ایران  حمایت  به 
مناطق  بعضی  در  طالبان  که  دارد  وجود  گفته هایی  حتا 
این کشور بودوباش دارند و مقام های طالبان چندین بار به 
ایران سفر کرده و با مقام های آن کشور دیدار و گفت وگو 
بر  چین  نفوذ  از  نیز  گزارش هایی  همین گونه،  داشته اند. 
طالبان پیش از این منتشر شده و نزدیکی این نیروها با 
طالبان، در پاسخ به تمدید حضور امریکا در منطقه است که 
به مزاج آنان خوش نمی خورد. به هرحال، این ها همه باعث 
قوت گرفتن طالبان شد و حضور نظامیان خارجی به رهبری 
امریکا در افغانستان نه تنها کمکی به محو تروریزم نکرد، 

بلکه صحنه را برای حضور شورشیان طالب بازتر ساخت.

مشروعیت دادن در میز مذاکرات
افغانستان،  قبال  در  امریکایی ها  دیگر  نادرست  حرکت 
صلح  مذاکرات  میز  در  طالبان  به  مشروعیت بخشیدن 

کشتن  برای  استرالیایی  سربازان  که  است  آمده  گزارش 
غیرنظامیان با یکدیگر رقابت می کردند.

امریکا  براون  دانشگاه  توسط  که  تحقیق  یک  نتیجه ی 
در  هوایی  در حمالت  افغان  غیرنظامیان  تلفات  مورد  در 
افغانستان انجام شده، نشان می دهد که در سه سال گذشته 
از سوی  افغان در پی حمالت هوایی  غیرنظامیان  تلفات 
نیروهای ائتالف به رهبری امریکا در مقایسه به سال های 

قبل، بیش از سه برابر افزایش یافته است.
نظامیان  عملیات های  منفی  نکات  از  نمونه هایی  این ها 
خارجی در افغانستان است که در موارد زیادی باعث نفرت 
و انزجار مردم شده و صف طالبان را برای جنگ علیه دولت 

افغانستان طویل ساخته است. 

بزرگ نمایی از طالبان
در سال ۲0۱۴ همزمان با پایان زمان مأموریت نیروهای 
دولتی،  نیروهای  به  امنیتی  مسئولیت های  انتقال  و  ناتو 
رسانه های غربی هیاهو برپا کردند که گویا افغانستان در 
مرحله ی سقوط قرار گرفته است و طالبان به زودی مراکز 
موجب  ذهنیت سازی،  این  می کنند.  تصرف  را  والیت ها 
مهاجرت سیلی از مردم به سمت اروپا شد و در مناطقی هم 
نیروهای دولتی از وحشتی که ایجاد شده بود، فرار کردند و 
ساحه را به طالبان واگذار نمودند. آن  زمان امریکا عالقمند 
تمدید حضورش در افغانستان بود و به همین دلیل پیمان 
امنیتی با دولت افغانستان را پیش کش کرد تا حضورش را 
در افغانستان حفظ کند. حامد کرزی رییس جمهور پیشین 
مخالف ادامه حضور نظامیان خارجی بود و به همین دلیل 
این  پیامد خروج  از  و وحشت  رعب  ایجاد  با  امریکایی ها 
کشور و نیروهای ناتو، این پیمان را با دولت افغانستان به 

امضا رساند.
پیمان امنیتی افغانستان و امریکا از دو بُعد به ضرر دولت 
با  این که،  اول  بعد  تمام شد.  نفع طالبان  به  و  افغانستان 
بزرگنمایی از قدرت طالبان در سال ۲0۱۴، آنان اعتماد 

حمید فرهادی

با لشرکشی نیروهای ائتالف به رهبری امریکا به افغانستان 
و کنارزدن طالبان از قدرت، همه گمان می کردند که طالبان 
رو به نابودی هستند و توانایی احیای دوباره را ندارند. تا 
اواخر سال ۲00۵ واقعیت همین بود؛ طالبان توانایی حضور 
دوباره در میدان های نبرد را نداشتند و برای مردمی که از 
ظلم و جنایات این گروه به ستوه آمده بودند، نوید روزهای 
خوب داده می شد. امریکا دلیل حضور خود را در افغانستان 
تأمین  بیان،  آزادی  ترویج  مردم،  اساسی  حقوق  تأمین 
حقوق زنان، دموکراسی و مردم ساالری و توسعه و انکشاف 
عنوان کرد و چنین به جهان وانمود می کرد که افغانستاِن 
جنگ زده، از برکت حضور این کشور به بهشت روی زمین 
مبدل شده که در آن دیگر خبری از خشونت و کشتار مردم 
بی گناه نیست. اما بعد با شروع سال ۲006، ورق یکباره 
برگشت خورد و طالبان سیر صعودی به خود گرفتند. به 
پرداختند و حتا در مراکز شهرها  به سربازگیری  سرعت 
مناطق  ابتدا در  زدند. طالبان  به حمالت گسترده  دست 
مرزی، سپس در جنوب و بعد حمالت شان را در شمال 
پی ریزی کردند و به رغم حضور گسترده ی نظامی امریکا 
و کشورهای عضو ناتو، یکباره به تهدید بالقوه علیه دولت 
افغانستان مبدل شدند. در ذهن همه این سوال مطرح است 
که  شد  طالبان  دوباره  جان گرفتن  سبب  چیزی  چه  که 
امریکا و ۲۸ کشور دیگر عضو ناتو نتوانستند جلو رشد این 
گروه را بگیرند؟ واقعیت امر این است که سیاست های یک 
بام و دو هوای امریکا و کشورهای عضو ناتو در افغانستان، 
نقش پررنگی در احیا و قوت گرفتن دوباره ی طالبان بازی 
کرد و فصل جدید خشونت ها، محصول سیاست نادرست 

امریکا در قبال افغانستان بوده است.

حمالت پرسش برانگیز به غیرنظامیان
نخستین  غیرنظامیان  به  غیرعمدی  و  عمدی  حمالت 
باعث  که  بود  افغانستان  در  امریکایی ها  اشتباه  حرکت 
طویل شدن صف طالبان گردید. گزارش هایی پیدا و پنهان 
در  امریکا،  رهبری  به  ائتالف  نیروهای  هوایی  از حمالت 
هدف  به  افغانستان  در  نیروها  این  حضور  اول  سال های 
مبارزه با تروریزم، باعث نفرت و انزجار مردم از آنان و دولت 
افغانستان و بهانه ی خوبی برای سربازگیری طالبان شد. 
چندسال پیش، جرمی اسکی هیل، یک خبرنگار امریکایی 
فیلم مستندی با عنوان »جنگ های کثیف« تهیه و پخش 
کرد که از پهلوهای پنهان حمالت شب هنگام امریکایی ها 
آن  در  برمی داشت.  پرده  سومالی  و  یمن  افغانستان،  در 
مستند به دو حمله ی پرسش برانگیز امریکایی ها در والیت  

زابل و شهر گردیز پکتیا پرداخته شده بود. 
به یک خانه ی مسکونی  امریکایی ها شب هنگام  زابل،  در 
حمله کردند و پنج تن را به قتل رسانیدند که به گفته 
یک مقام پولیس در همان مستند، این منطقه در کنترل 
دولت بود و هیچ گزارشی از حضور طالبان در آن وجود 
نداشت. امریکایی ها در شهر گردیز والیت پکتیا پنج عضو 
یک خانواده را به شمول دو زن باردار و یک کودک به قتل 
و  بوده  پولیس  فرمانده  قربانیان  از  یکی  بودند.  رسانیده 
دیگران اعضای خانواده وی. امریکایی ها در مورد این قتل 

مرموز هرگز گزارش ندادند.
در یک گزارش دیگر، ارتش استرالیا اواخر سال گذشته ی 
میالدی اعالم کرد که به شواهدی دست یافته که نشان 
و  کشاورز  زندانی،   ۳۹ استرالیایی،  نیروهای  می دهد 
این  در  کشته اند.  غیرقانونی  به طور  را  افغان  غیرنظامی 
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