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بازار آنالین مواد مخدر در شمال؛

«تماس بگیرید و پیام بگذارید!»

بازداشت ،شالق و ترومای پس از آزادی؛

در سه ماه 27زن

محاکمه صحرایی
شدهاند
افغانستان برای سالیان متمادی در صدر فهرست تولیدکنندهگان مواد مخدر
جهان قرار داشته است .این وضعیت به اندازهای خطرآفرین بوده که یکی از
پیششرطهای گفتوگوهای صلح جامعه جهانی با طالبان ،توقف کشت ،تولید
و فروش مواد مخدر بود .این وضعیت برای باشندهگان کشور نیز بحرانزا بوده
است .شمار بسیاری از جوانان به مواد مخدر معتادند و تعداد آنها هر روز به
دلیل بیکاری و فقر فزونی مییابد.

ت و خشونت علیه زنان ،بهتازهگی یک دختر را به اتهام
طالبان به تداوم اعمال محدودی 
صحبت تلفنی با یک پسر در ولسوالی ارگوی والیت بدخشان ،شالق زدهاند .منابع به
روزنامه ۸صبح میگویند که طالبان حوالی ساعت  ۱۱:۰۰پیش از چاشت سهشنبه،
 ۱قوس ،در مسجد جامع شهر وحدت ،مرکز ولسوالی ارگوی بدخشان ،این دختر و
پسر را در محضر عام شالق زدهاند .به گفته این منابع ،طالبان این دو جوان را به اتهام
صحبت تلفنی  ۳۹دره زدهاند .این در حالی است که پیش از این دادگاه عالی طالبان
حکم شالق  ۱۹تن را در شهر تالقان ،مرکز تخار ،صادر کرده است.
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بهای بلند مواد سوخت؛

باشندهگان جوزجان از بیکاری و فقر
شکایت دارند
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چیستی امنیت و امنیت ملی
امنیت یک مفهوم پیچیده و پرکاربرد است که امروزه آن را
بشر در ردیف دوم نیازهای خود جا داده و تأمین آن یکی از
بزرگترین وظیفههای دولتهای مدرن محسوب میشود.
وظیفه دولتهای مدرن که در اجرا و تأمین امنیت مصداق
میباید به اندازه حضور انسان در زمین قدامت دارد.

4

تخلیه نیروهای افغان؛

سازمان «سیا» یکی از سیاهترین ابعاد
جنگ افغانستان را آشکار میکند

6

نظرسنجی بانک جهانی :زندهگی در افغانستان «تلخ» است
۸صبح ،کابل :طبق نظرسنجی جدید بانک
جهانی ،شرایط زندهگی در افغانستان دشوار
است؛ زیرا دو سوم خانوادهها در تامین
نیازهای اولیه غذایی و غیرغذاییشان با مشکل
روبهرویند.
در دومین نظرسنجی «نظارتی رفاه افغانستان»
که از سوی بانک جهانی روز سهشنبه ۱ ،قوس،
نشر شد ،شرایط زندهگی در افغانستان تحت
حاکمیت طالبان «از ماه جون تا آگست» سال
جاری میالدی ارزیابی شده است.
در گزارشی از این نظرسنجی آمده است که
«در مجموع ،این سروی تصویری تلخ از شرایط
زندهگی در افغانستان ترسیم میکند».
ملیندا گود ،رییس بانک جهانی برای افغانستان،
گفته است« :بسیار نگرانکننده است که
میبینیم اکثر خانوادههای افغان همچنان
با مشکالت اقتصادی عظیمی روبهرویند و
دسترسی به آموزش  -بهویژه برای دختران -
بهشدت محدود است».
براساس این نظرسنجی ،دو سوم خانودهها در
تامین نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی مشکل
دارند و مشکل دسترسی ب ه غذا در زمستان

پناهجویان افغان به
کمیساریای عالی سازمان
ملل در امور پناهندهگان
هجوم بردند
پیشرو بیشتر خواهد شد.
براساس این گزارش ۶۵ ،درصد از
پاسخدهندهگان معتقدند که شرایط اقتصادی
خانوارهایشان در  ۱۲ماه آینده بدتر خواهد
شد.
در حالی که این رقم  ۲۶درصد در تابستان
 ۲۰۲۰و  ۵۹درصد در دور اول این نظرسنجی
بود که حاکی از گسترش حس بدبینی نسبت
به اقتصاد است.
گزارش میافزاید که اشتغال برای سرپرستان
خانوادهها ،بین اکتوبر  ۲۰۲۱تا جون ،۲۰۲۲
در بخش خصوصی هفت درصد بهبود یافته ،در
حالی که اشتغال در بخش دولتی بسیار کمتر
شده است.
ت نام در
این گزارش میگوید که میزان ثب 

مکاتب متوسطه برای پسران در مناطق
روستایی راکد به نظر میرسد و در مناطق
شهری کاهش یافته است؛ زیرا پسران بزرگتر
برای جستوجوی شغل در شرایطی که بهطور
فزایندهای دشوار است ،ترک تحصیل کردهاند.
همچنان میزان حضور دختران مکاتب
متوسطه ،بهویژه در مناطق شهری از  ۴۴و
 ۵۰درصد در تابستان  ۲۰۱۶و  ،۲۰۲۰به ۱۲
درصد در تابستان  ۲۰۲۲کاهش یافته است.
نظرسنجی میگوید که دو سوم خانوادهها
گزارش دادهاند که نسبت به یک سال گذشته
احساس امنیت بیشتری میکنند.
اما همین امر در مناطق مرکزی و غربی صدق
نمیکند؛ جایی که خانوادههای بیشتری نسبت
به سال گذشته احساس امنیت کمتری دارند.

ادعای جبهه آزادی افغانستان :دو فرمانده طالبان را در قندهار کشتیم
۸صبح ،کابل :جبهه آزادی افغانستان ادعا
کرده است که نیروهای این جبهه دو فرمانده
گروه طالبان را شهرک عینومینه قندهار
کشتهاند.
این جبهه شام سهشنبه ۱ ،قوس ،با نشر
خبرنامهای گفته است که «حافظ» و «خلیل»،
از فرماندهان طالبان را در نزدیکی فواره اول
شهرک عینومینه ،شام امروز در یک «عملیات
اوپراتیفی» کشته است.
ویدیویی که در فیسبوک منسوب به این جبهه

فشارهای مضاعف پاکستان؛

نشر شده ،نشان میدهد که در تاریکی شب دو
فرد سوار بر یک موترسایکل در سرک عمومی،
توسط یک موترسایکلسوار دیگر هدف گلوله
قرار میگیرند.
این جبهه مدعی شد ه که این دو فرمانده طالبان

که در کشتار و شکنجه نیروهای امنیتی پیشین
بهگونه مستقیم دست داشتند ،از مدتی به
اینسو تحت تعقیب نیروهایشان بودهاند.
هنوز طالبان محلی در پیوند به این گفتهها
اظهار نظر نکردهاند.
جبهه آزادی افغانستان پیش از این نیز بارها با
نشر ویدیوهایی از جریان انفجارها و تیراندازیها
در شهرها و ولسوالیها ،مدعی شده که علیه
طالبان عملیات انجام داده و به نیروهای این
گروه تلفات وارد کرده است.

۸صبح ،کابل :پس از نشر گزارش روزنامه
۸صبح در مورد بیسرنوشتی پناهجویان افغان
و فشار پاکستان بر آنان ،صدها پناهجوی افغان
در مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل
در امور پناهندهگان در اسالمآباد اعتراض
کردند.
دهها پناهجوی افغان در اسالمآباد روز
سهشنبه ۱ ،قوس ،پس از پایان ضرباالجل
پاکستان برای خروجشان از این کشور
خواستار ثبت نام در دفتر کمیساریای عالی
سازمان ملل در امور پناهندهگان شدهاند.
به گفته منابع ،دفتر شارپ در دو روز گذشته
از کسانی که بدون تنظیمات قبلی به این دفتر
مراجعه کردهاند ،مصاحبه گرفته است.
پس از این رویداد ،شمار زیادی از پناهجویان
ت نام
افغان به این دفتر رفتهاند تا آنان نیز ثب 
کنند.
گفتنی است که وزارت داخله پاکستان با نشر
خبرنامهای از شهروندان کشورهای خارجی که
ویزه ندارند خواسته است تا  ۳۱دسامبر ۲۰۲۲
میالدی پاکستان را ترک کنند.
بربنیاد این خبرنامه ،کسی که بیشتر از یک
سال بهگونه غیرقانونی در پاکستان اقامت
داشته باشد ،در لیست سیاه این کشور قرار
میگیرد و نیز حضور غیرقانونی بیشتر در این
کشور س ه سال زندان را در پی خواهد داشت.
این اقدام دولت پاکستان سبب نگرانیهای
گستردهای در میان مهاجران افغانستان در
پاکستان شده است.
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اولواالمر کیست و معیار
اطاعت از وی چیست؟
پایه مشروعیت نظامها در جهان جدید رأی و خواست
مردم است و نظامی که از طریق رای مردمی روی کار
آمده باشد ،دارای حق مشروع برای استفاده از قوه
قهریه در جهت اجرای قانون است .طالبان و گروههای
بنیادگرای مشابه آنان به رأی و خواست مردم باور
ندارند و اطاعت از سلطه خود را جنبه دینی میدهند.
آنان برای اجبار مردم بر فرمانبری و تسلیمپذیری به
آیه  59سوره نساء استناد میکنند که گفته است:
«خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را».
هدف شان از پیوند زدن این موضوع به تعالیم دینی
این است که مردم در برابر امر اعتقادی و ایمانی قرار
نوچرا پیدا نکند .اکثر مسلمانان
بگیرد و جایی برای چو 
عادی که تخصصی در امور دینی ندارند ،در این مورد
سردرگم میمانند ،زیرا نه میتوانند آموزههای دینی را
نادیده بگیرند و نه میتوانند به مشروعیت حاکمیت
استبدادی باور داشته باشند.
آیا اطاعت از هرکسی که خود را اولواالمر نامید فریضه
شرعی است؟ برای دانستن اینکه اولواالمر کیست باید
دید که مفسران قرآن از آن متن دینی چه فهمیدهاند.
قرطبی در تفسیر خود گفته است« :عکرمه میگوید
که مراد از اولواالمر ابوبکر و عمر است؛ مجاهد میگوید
مراد از آن صحابه است؛ اهل تشیع گفتهاند که علی و
اهل بیت است؛ جابر گفته است که اهل قرآن منظور
است؛ ابنکیسان میگوید که صاحبان خرد و رأی
است ».همچنان ابنکثیر در تفسیر خود آورده است:
«ابن عباس گفته است که مراد از آن افراد قابل اعتماد
و دیندار است ».محمد عبده در تفسیر المنار گفته
است« :آنان فرماندهان ،قاضیان ،دانشمندان ،بزرگان
سپاه و شخصیتهای متنفذیاند که مردم برای
مشکالت و مسایل عمومی به ایشان مراجعه میکنند».
بنابراین ،همه کسانی که در زمینهای صاحب نظر و
صاحب صالحیت استند ،تصمیمهایشان در چارچوب
قانون معتبر است و آنان بخشی از اولواالمر به شمار
میروند .این اطاعت جنبه تعبدی ندارد و صرفاً برای
ساماندهی به امور همهگانی است.
چنانکه دیده شد کلمه «اولواالمر» در اصل به معنای
اهل کار است؛ یعنی کسی که به لحاظ تخصص یا
به اساس مکانیسم قانونی به کاری گماشته شده
و در آن زمینه صاحب صالحیت به حساب میرود.
این کلمه بسیار عام است و مصادیق بسیار زیادی
دارد؛ از حاکم منتخب مردم ،تا وزیر گماشتهشده از
سوی وی ،تا رییسان و مدیران انتخابشده از سوی
وزیران ،تا فرماندهان لشکر ،تا نهادهای دیگری که در
عرصه عمومی دارای صالحیت و مسئولیت هستند.
در واقع ،این کلمه بر شخص خاصی داللت نمیکند،
بلکه معنای این آیه این است که کارها باید به اهل
آن سپرده شود و در زمینهای که اهل آن تصمیم
میگیرند ،باید به تصمیمشان احترام گزارده شود تا
جومرج و مشاجره مستمر
زمینه برای آشفتهگی ،هر 
مساعد نشود.
اگر نظامی بر مبنای رضایت مردم شکل نگرفته باشد،
حتا اگر نام خود را اسالمی بگذارد مشروعیت پیدا
نمیکند و اطاعت از آن واجب نیست .قرطبی نظر
یکی از عالمان قدیم به نام ابن خویزمنداد را درباره
حاکمان زمانش که مسلمان هم بودند و ظاهرا ً اولو
االمر هم بودند ،نقل میکند که گفته است« :نه
اطاعت از حاکمان زمان ما روا است و نه همکاری و
نه احترامشان ».بهتر است حکومتها به جای استفاده
ابزاری از دین به خواست مردم تن بدهند و مشروعیت
خود را از آن طریق حاصل کنند .فلسفه پدید آمدن
نظام سیاسی و به تعبیر توماس هابز ،لویاتان ،مبنایی
مهم برای فهم دولتداری در عصر حاضر است.

۸صبح ،کابل :وزیر عدلیه حکومت پیشین میگوید
که اسناد و مدارک دستداشته در مورد «جرایم
جنگی ،نقض حقوق بشر و نسلکشی توسط
طالبان» به دادگاه الهه سپرده شده و با سطح بلند
تصمیمگیری ،صحبتهای الزم انجام شده است.
فضلاحمد معنوی ،وزیر عدلیه حکومت پیشین،
روز سهشنبه ۱ ،قوس ،با نشر توییتی نوشته است:
«ماموریتم موفقانه انجام شد .جنایتکاران به عدالت
کشانیده میشوند؛ جملهایاست که محکمه جرایم
بینالمللی الهه به آن تعهد سپرد».
او افزوده است« :سرانجام اسناد و مدارک
دستداشته ما به محکمه سپرده شد و با سطح بلند
تصمیمگیری ،صحبتهای الزم انجام شد .مطمین
باشید انشاءاهلل بهزودی شاهد نتایج خواهیم بود».
این در حالی است که چندی پیش آقای معنوی از

سفرش به اروپا و گفتوگو با نهادهای مرتبط حقوق
بشری و بعضی شخصیتهای مطرح کشورهای
اروپایی در رابطه به رسیدهگی به «جنایتهای
طالبان» خبر داده بود.
در آن زمان ،معنوی گفته بود مستندهایی را که
از «جرایم جنگی ،نقض حقوق بشر و نسلکشی
توسط طالبان» با خود دارد ،در این مالقاتها
پیشکش خواهد کرد.
گفتنی است که پیش از این دادستانهای دادگاه
بینالمللی الهه خواستار ازسرگیری تحقیقات در
مورد «جنایات» جنگی صورتگرفته در افغانستان
شدهاند.
دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی گفتند که
تحت حاکمیت گروه طالبان ،جنایتها همچنان
ادامه دارد.

رییس زراعت طالبان برای کنر در دفتر کارش کشته شد

۸صبح کنر :منابع محلی از والیت کنر خبر
میدهند که مولوی عزتاهلل هدایت ،رییس زراعت
طالبان برای این والیت ،در دفتر کارش کشته
است.
یک منبع موثق محلی به شرط ناشناس ماندن به

روزنامه ۸صبح میگوید که مولوی عزتاهلل روز
سهشنبه ۱ ،قوس ،به ضرب گلوله در دفتر کارش
کشته شده است.
منبع میافزاید که مولوی عزتاهلل در نتیجه
مخالفتهای میانگروهی طالبان توسط مخالفان
طالبش کشته شده است.
مسووالن طالبان در این والیت جانباختن او را
تایید کرده ،اما دلیل آن را سکته قلبی خواندهاند.
اخیرا ً اختالفات میانگروهی طالبان زیاد شده و
اعضای این گروه هرازچندگاهی به دالیل گوناگون
همدیگر را هدف قرار میدهند.

طالبان انتقال ذخایر ارزی
بانک مرکزی به سویس را
غیرعادالنه خواندند
۸صبح ،کابل :بانک مرکزی تحت اداره
طالبان در واکنش به تصمیم اخیر امریکا در
مورد ذخایر ارزی افغانستان گفته است که
این تصمیم بدون درنظرداشت معیارهای الزم،
مصونیت و شفافیت و اعتنا به نگرانیهای این
بانک« ،ناعادالنه» است.
بانک مرکزی تحت اداره طالبان روز سهشنبه،
 ۱قوس ،با نشر خبرنامهای ،موضع خود را اعالم
کرده است.
این بانک افزوده است« :ذخایر ارزی د
افغانستان بانک ،ملکیت مردم افغانستان است
و طی سالیان متمادی از آن برای حفظ ثبات
پولی ،استحکام نظام مالی و تسهیل تجارت با
جهان استفاده شده است».
این نهاد خاطرنشان کرده است« :تصمیم
امریکا در خصوص تاسیس نهادی در کشور
سویس و انتقال یک بخش از ذخایر ارزی د
افغانستان بانک به آنجا و اختصاص آن به
اهداف نامرتبط ،بدون درنظرداشت معیارهای
الزم مصونیت و شفافیت و اعتنا به نگرانیهای
این بانک ،ناعادالنه است».
به گفته این بانک ،تصمیم امریکا که بدون
حضورداشت نمایندهگان افغانستان و مشارکت
این بانک اتخاذ شده است ،غیر قابل قبول
است.
ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی طالبان ،نیز به
رسانهها گفته است« :این پول ملکیت مردم
افغانستان است ،باید برای مردم سپرده شود و
اختیار آن ب ه دست افغانان باشد».
این در حالی است که بربنیاد گزارشها ،دولت
سویس تایید کرده که هیات مدیره صندوق
امانت سویس برای داراییهای مسدودشده
افغانستان برای اولین بار در جینوا تشکیل
جلسه داده است.
صندوق امانت سویس برای داراییهای
مسدودشده افغانستان به منظور «دریافت،
حفاظت و پرداخت داراییها به نفع مردم
افغانستان» ایجاد شده است؛ اما این صندوق
نحوه و زمان پرداخت پول را هنوز مشخص
نکرده است.

متا حسابهای جعلی مربوط به «ارتش امریکا» برای
تبلیغات در افغانستان را بسته است

۸صبح ،کابل :شرکت «متا» گفته که دهها حساب
فیسبوک و دهها حساب انستاگرام جعلیای که
منافع امریکا را در افغانستان و آسیای مرکزی تبلیغ
میکردند ،حذف شده است.
این شرکت روز سهشنبه ۱ ،قوس ،اعالم کرده که
احتماالً افراد «مرتبط با ارتش امریکا» پشت این
حسابهای فیسبوک و اینستاگرام جعلی قرار
داشتند.
براساس گزارش «سیانان» ،این یک مورد نادر از
یک غول فناوری امریکا است که یک عملیات نفوذی

آنالین هماهنگ را بهجای یک دولت خارجی ،به
واشنگتن ارتباط دهد.
گفته شده که حسابهای جعلی فیسبوک
حذفشده توسط متا ،ادعا میکردند که امریکا به
تاجیکستان کمک میکند تا مرز خود با افغانستان
را حفظ کند و واشنگتن کلید ثبات منطقه است.
براساس این تحقیق ،پستهای مرتبط با افغانستان
در دورههای متفاوت ،از جمله ماههای قبل از خروج
آشفته ارتش این کشور از افغانستان ،در آگست
 ،۲۰۲۱به اوج خود رسید.
متا گفته است ،افرادی که پشت این حسابها بودند،
اقداماتی را برای «پنهان کردن هویت خود» انجام
دادند و این فعالیت از طرف کاربران واقعی فیسبوک
و اینستاگرام مورد توجه بسیار کمی قرار گرفت.
سیانان نوشته است که از پنتاگون و فرماندهی
مرکزی که بر فعالیتهای نظامی امریکا در خاورمیانه
و آسیای مرکزی نظارت میکنند ،درباره یافتههای
متا درخواست اظهار نظر کرده است.

در یک ماه گذشته نزدیک به  ۳۰هزار مهاجر افغان از ایران
اخراج شدهاند
۸صبح ،نیمروز :منابع محلی در والیت نیمروز
میگویند که در یک ماه گذشته ،نزدیک به  ۳۰هزار
مهاجر افغان از ایران اخراج و از مرز پل ابریشم وارد
نیمروز شدهاند.
منابع روز سهشنبه ۱ ،قوس ،این موضوع را بیان
کردهاند.

به گفته منابع ،از تاریخ  ۱تا  ۳۰عقرب ،به تعداد
 ۲۸هزار و  ۸۱۲مهاجر افغان که شامل یک هزار و
 ۵۰خانواده میشوند ،بهگونه اجباری از ایران اخراج
و وارد کشور شدهاند .این در حالی است که در ماه
میزان نیز به تعداد  ۲۳هزار و  ۳۹۹مهاجر افغان از
ایران اخراج و از مسیر نیمروز وارد کشور شدند.

برنامه جهانی غذا:

 ۱۰۰هزار تن مواد غذایی
را به مناطق کوهستانی
افغانستان انتقال دادهایم
۸صبح ،کابل :برنامه جهانی غذا گفته است
که بیش از  ۱۰۰هزار تن مواد غذایی را به
مناطق مرتفع و کوهستانی انتقال داده است.
دفتر برنامه جهانی غذا برای افغانستان روز
سهشنبه ۱ ،قوس ،با نشر توییتی گفته است
که در سراسر افغانستان ،از  ۱۵میلیون تن در
زمستان امسال حمایت میکند.
این نهاد افزوده است که بیش از  ۳۵گدام در
مناطق بلند کوهستانی به منظور حفاظت از
مواد غذایی برای دو میلیون شهروند افغانستان
ساخته است.
براساس توییت برنامه جهانی غذا ،این نهاد با
همکاری دفتر یونیسف در افغانستان ،برنامه
پیشگیری از سوءتغذیه را بهطور گسترده
افزایش داد ه و مواد خوراکه مغذی ویژ ه را
برای درمان سوءتغذیه در میان کودکان در
افغانستان توزیع کرده است.
این در حالی است که پیش از این بخشهای
بشردوستانه سازمان ملل متحد از فرا رسیدن
زمستان سرد و دشوار در افغاستان هشدار
دادهاند.

3
بازداشت ،شالق و ترومای پس از آزادی؛

در سه ماه  27زن

محاکمهصحراییشدهاند

ت و خشونت علیه زنان ،بهتازهگی یک دختر را به اتهام صحبت تلفنی
طالبان به تداوم اعمال محدودی 
با یک پسر در ولسوالی ارگوی والیت بدخشان ،شالق زدهاند .منابع به روزنامه ۸صبح میگویند که
طالبان حوالی ساعت  ۱۱:۰۰پیش از چاشت سهشنبه ۱ ،قوس ،در مسجد جامع شهر وحدت ،مرکز
ولسوالی ارگوی بدخشان ،این دختر و پسر را در محضر عام شالق زدهاند .به گفته این منابع ،طالبان
این دو جوان را به اتهام صحبت تلفنی  ۳۹دره زدهاند .این در حالی است که پیش از این دادگاه
عالی طالبان حکم شالق  ۱۹تن را در شهر تالقان ،مرکز تخار ،صادر کرده است .براساس این حکم۹ ،
زن و  ۱۰مرد به اتهام رابطه خارج از ازدواج ،فرار از خانه و دزدی هر یک  ۳۹شالق زد ه شدهاند.

زنان در جریان کمتر از یکونیم
سال حاکمیت طالبان،
بهشکل سازمانیافته از
اجتماع حذف شدهاند.
در این مدت عالوه بر
حذف ساختارمند ،پیوسته
امین کاوه
اعتراضهایشان سرکوب و در
بیشتر موارد در دادگاههای صحرایی محاکمه شدهاند.
این گروه در تازهترین مورد یک دختر را در والیت
بدخشان در محضر عام به اتهام صحبت تلفنی با یک
پسر شالق زدهاند .این در حالی است که سه تن از
دختران و زنان معترض بیش از سه هفته میشود که در
بند این گروه هستند و تاکنون هیچ اطالعی از وضعیت
آنان در دست نیست .سفارت امریکا برای افغانستان،
ت خودسرانه زنان را تضعیف ثبات دانسته و
بازداش 
رییس زنان سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه ،حذف
زنان را نظاممند خوانده است .با این حال دختران و
زنان معترض آزادشده از زندان طالبان ،میگویند که
دچار مشکالت روانی شدهاند.
طالبان به دنبال اعمال فشارهای مضاعف و حذف زنان،
محاکمه صحرایی زنان را نیز افزایش دادهاند .در جریان
سه ماه ،این گروه  27زن را در دادگاههای صحراییشان
شالق زدهاند .این گروه ،زنان را به اتهام رابطه خارج از
ازدواج و صحبتهای تلفنی محاکمه کردهاند؛ برخوردی
که تاکنون منجر به خودکشی شماری از قربانیان
محاکمههای صحرایی طالبان شده است.
دادگاههای صحرایی طالبان و محاکمه زنان
ت و خشونت علیه زنان،
طالبان به تداوم اعمال محدودی 
بهتازهگی یک دختر را به اتهام صحبت تلفنی با یک
پسر در ولسوالی ارگوی والیت بدخشان ،شالق زدهاند.
منابع به روزنامه ۸صبح میگویند که طالبان حوالی
ساعت  ۱۱:۰۰پیش از چاشت سهشنبه ۱ ،قوس،
در مسجد جامع شهر وحدت ،مرکز ولسوالی ارگوی
بدخشان ،این دختر و پسر را در محضر عام شالق
زدهاند .به گفته این منابع ،طالبان این دو جوان را به
اتهام صحبت تلفنی  ۳۹دره زدهاند .این در حالی است
که پیش از این دادگاه عالی طالبان حکم شالق ۱۹
تن را در شهر تالقان ،مرکز تخار ،صادر کرده است.
براساس این حکم ۹ ،زن و  ۱۰مرد به اتهام رابطه خارج
از ازدواج ،فرار از خانه و دزدی هر یک  ۳۹شالق زده
شدهاند .دادگاه عالی طالبان روز شنبه ۲۸ ،عقرب ،با
نشر خبرنامهای گفت که این حکم روز جمعه هفته
گذشته با حضورداشت موسفیدان ،عالمان دینی و
باشندهگان والیت تخار اجرا شده است.
ک سال و اندی نهتنها زنان و
طالبان در جریان ی 
دختران را به اتهام روابط خارج از ازدواج و صحبت
تلفنی شالق زده ،بلکه به اتهام بیحجابی نیز دادگاه
آنان چنین احکامی را صادر کرده است .منابع محلی
روز جمعه ۲۰ ،عقرب ،به روزنامه ۸صبح گفته بودند که
طالبان  ۱۶دختر و پسر را به دلیل عدم رعایت حجاب
مورد نظر این گروه و گشتوگذار در بازار شالق زدهاند.
از میان این  ۱۶تن ،هفت تن آنان دختر بودهاند که به
اتهام بیحجابی هر کدام  ۳۰شالق زده شدهاند.
این گروه به ادامه شالق زدن دختران و زنان افغانستان،
روز پنجشنبه ۲۶ ،عقرب ،یک دختر و پسر را در بامیان
به اتهام رابطه پیش از ازدواج در محضر عام شالق

زدند .منابع از این دو جوان دلداده به نامهای آرزو
و محمدعیسا یاد میکنند که برای سیاحت از کابل به
بامیان رفته بودند .این دو در پارک ملی بندامیر از سوی
نیروهای طالبان به ظن رابطه قبل از ازدواج بازداشت
و سپس هر کدام به  ۳۹دره محکوم شدند .منابع به
روزنامه ۸صبح تایید کردهاند که این حکم در محضر
عام اجرا شده و حدود یک هزار تن بهشمول مقامهای
محلی طالبان در بامیان ،تماشاگر صحنه بودهاند.
افزون بر این ،طالبان در بامیان شش دختر را در
رویدادهای جداگانه شالق زدهاند .منابع به روزنامه
ن زرگران،
۸صبح گفتهاند که این دختران در ساحه ده 
مقابل درب ورودی یک مرکز آموزشی خصوصی در
مرکز بامیان ،نخست از سوی کارمندان امر به معروف
و نهی از منکر طالبان توهین شده و سپس شالق
خوردهاند .این در حالی است که اکثر زنان و دختران از
تهدید و فشارهای فراوان دستگاه امر به معروف و نهی از
منکر طالبان شکایت دارند و تایید میکنند که پیوسته
از سوی این گروه مورد بازجویی و تحقیر قرار میگیرند.
پیش از این نیز طالبان دو زن و دو مرد جوان را در
والیت کاپیسا به اتهام داشتن رابطه خارج از ادواج دره
زدند .به گفته منابع ،این گروه روز سهشنبه ۲۹ ،سنبله،
در ولسوالی حص ه اول کاپیسا هر کدام از آنان را در
محضر عام  ۴۹دره زدند .این گروه در جریان ماه سنبله،
در ولسوالی درقد والیت تخار نیز یک زن و یک مرد را
به اتهام رابطه خارج از ازدواج محاکمه صحرایی کرد و
هر یک را در محضر عام  ۴۰دره زد.
ک سال و سه ماه گذشته ،زنان
طالبان در جریان ی 
زیادی را در دادگاههای صحرایی محاکمه کردهاند؛ اما
روزنامه ۸صبح در این گزارش تنها تازهترین این اتفاقها
را مرور کرده است .در عین حال دادگاههای صحرایی
طالبان در گوشهوکنار افغانستان ادامه دارد که بیشتر
آنها به دلیل هراس از طالبان توسط رسانهها بازتاب
نمییابد و به دسترس رسانههایی که از بیرون فعالیت
میکنند ،نیز قرار نمیگیرد.
بازجویی و زندانی شدن دختران و زنان معترض
دختران و زنان پس از مسدود شدن مکتبهای دخترانه
و محرومیت زنان از کار ،دست به اعتراضهای گسترده
زده و خواستار تامین حقوق زنان شدهاند .این زنان
بارها در کابل و شماری از والیتها به خیابان رفت ه و
شماری از زنان و دخترانی که سال
گذشته از سوی طالبان بازداشت
شدند ،اکنون ادعا دارند که با تکلیف
روانی و روحی مواجهاند .این زنان در
صحبت با روزنامه ۸صبح تایید میکنند
که نیاز به تداوی و درمان دارند .به
گفته آنان ،کسی «حتا دو روز پیش
طالب بندی» باشد ،برای مدتها
نمیتواند به حالت عادی برگردد .آنان
میافزایند که طالبان از لحاظ روانی
بازداشتشدهگان را بهشدت شکنجه،
آزارواذیت و تحقیر میکنند .به گفته
این زنان و دختران معترض ،آنها
برای برگشت به حالت عادی روحی ،به
تداوی و درمان نیاز دارند.

برای اعاده حقوق زنان اعتراض کردهاند ،اما طالبان این
اعتراضها را بهشدت سرکوب و معترضان را بازداشت و
لتوکوب کردهاند.
حدود سه هفته قبل این گروه ظریفه یعقوبی و چهار
همکار مردش را از جریان یک نشست خبری در کابل
بازداشت کرد که تاکنون از سرنوشت آنان اطالع در
دست نیست .طالبان روز پنجشنبه ۱۲ ،عقرب ،این
نشست خبری را مختل و اشتراککنندهگان آن را
لتوکوب کردند .طالبان به ادامه بازداشتهایشان
فرحت پوپلزی ،یکی از دختران معترض دیگر را
بازداشت کرد که تاکنون از سرنوشت او نیز اطالعی در
دست نیست .منابع به روزنامه ۸صبح گفته بودند که
این گروه روز پنجشنبه ۱۹ ،عقرب ،فرحت پوپلزی را
با پدرش به یکی از حوزههای امنیتی شهر کابل انتقال
ی همراهش ،او را بازداشت
دادند و پس از بررسی گوش 
کردند.
این گروه به دنبال موج تاز ه بازداشتهای زنان معترض،
روز پنجشنبه ۱۹ ،عقرب ،حمیرا یوسف ،یک تن از زنان
فعال در زمین ه حقوق بشر را که باشند ه اصلی روستای
عبداهللخیل ولسوالی دره والیت پنجشیر است ،بازداشت
کرد ه است .منابع ادعا کردهاند که طالبان پس از چند
ماه پیگرد ،خانم یوسف را از ناحیه یازدهم شهر کابل
بازداشت کردهاند .با این حال شماری از زنان و دختران
ادعا میکنند که طالبان به بهانههای مختلف در شماری
از شهرهای افغانستان دختران جوان را بازداشت و
سپس تهدید میکنند که در صورت رسانهای شدن،
آنان را به قتل میرسانند.
ترومای پس از بازداشت
شماری از زنان و دخترانی که سال گذشته از سوی
طالبان بازداشت شدند ،اکنون ادعا دارند که با
تکلیف روانی و روحی مواجهاند .این زنان در صحبت
با روزنامه ۸صبح تایید میکنند که نیاز به تداوی و
درمان دارند .به گفته آنان ،کسی «حتا دو روز پیش
طالب بندی» باشد ،برای مدتها نمیتواند به حالت
عادی برگردد .آنان میافزایند که طالبان از لحاظ
روانی بازداشتشدهگان را بهشدت شکنجه ،آزارواذیت
و تحقیر میکنند .به گفته این زنان و دختران معترض،
آنها برای برگشت به حالت عادی روحی ،به تداوی
و درمان نیاز دارند .روزنامه ۸صبح با چند تن از این
بازداشتشدهگان صحبت کرده است .آنان در صحبت
ی که در زندان
با این روزنامه میگویند شکنجه روان 
طالبان متقبل شدهاند ،تا پایان عمر آنان را رها نخواهد
کرد.
در این میان پروانه ابراهیمخیل ،یکی از دخترانی که
تجربه تلخ بازداشت طالبان را پس از حدود یکسال
هنوز در خاطره دارد ،در صحبت با روزنامه ۸صبح
میگوید« :حدود یک سال میشود که از زندان رها
شدهام ،هنوز دردهایش برایم تازه است .وقتی از زندان
گپ میزنم ،جلو اشکهایم را گرفته نمیتوانم .نهتنها
من ،همه دخترانی که در زندان طالب بودند ،همهشان
با حالت بد روحی و روانی مواجه شدهاند .نام طالب بد
و شکنجهکننده است ،چه برسد به اینکه آدم به زندان
طالب برود».
واکنشهای بینالمللی به موج تازه بازداشت زنان
پس از موج تازه بازداشتهای دختران و زنان معترض

از سوی طالبان ،کشورهای خارجی به شمول ایاالت
متحده و سازمانهای بینالمللی نسبت به این اقدام
طالبان واکنش نشان دادهاند .در تازهترین مورد سفارت
امریکا برای افغانستان گفته است که بازداشتهای
خودسر زنان و دختران معترض ،ثبات در این کشور
را تضعیف میکند .کرن دیکر ،کاردار سفارت امریکا
برای افغانستان ،روز سهشنبه ۱ ،قوس ،در توییتی
نوشته است ،زنانی که حقوق خودشان را میخواهند،
افغانستان را تهدید نمیکنند .او تأکید کرده که به
فراخوان آزادی ظریفه یعقوبی و همکارانش میپیوندد.
در همین حال سارا کنیبز ،رییس زنان سازمان ملل
متحد برای آسیا و اقیانوسیه ،نیز گفته است که زنان
افغانستان بهطور نظاممند در حال حذف شدن از جامعه
هستند .او روز دوشنبه ۳۰ ،عقرب ،با نشر توییتی گفته
است که زنان افغانستان از اکثر مشاغل ،مکاتب و حتا
پارکها در حال حذف شدن هستند .او در مورد زنان
افغانستان گفته است« :آنها به روشهای غیرقابل
تصوری به مقاومت ادامه میدهند ».پیش از این
سازمان ملل متحد ،سازمان عفو بینالملل و گزارشگر
ویژه حقوق بشر سازمان ملل ،بازداشتهای زنان و
دختران را نگرانکننده خواندهاند.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان
(یوناما) گفته است که گردهمایی مسالمتآمیز ،آزادی
بیان و آزادی عقیده از حقوق اساسی شهروندان
افغانستان است و همه باید بدون ترس و ارعاب از این
حقوق برخوردار شوند .این نهاد گفته است که طالبان
در مورد بازداشتشدهگان هیچ جزییات ارایه نکردهاند.
با این حال سازمان عفو بینالملل بازداشت دختران و
زنان معترض را نگرانکننده خوانده و خواستار رهایی
فوری آنان شده است .سمیرا حمیدی ،کمپاینر عفو
بینالملل در جنوب آسیا ،از بازداشت سه تن از دختران
و زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که موج اخیر
بازداشت زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان تالش
ب اعتراضات مسالمتآمیز و مخالفت علیه
برای سرکو 
سیاستهای ظالمان ه طالبان است .او تاکید کرده که
طالبان باید قوانین و معیارهای بینالمللی حقوق بشر
را رعایت کنند.
در کنار واکنشهای بینالمللی ،شماری از فعاالن حقوق
زن و دختران معترض نیز در شبکههای اجتماعی
با انتقاد تند از نهادهای بینالمللی ،خواستار رهایی
دختران بازداشتشده از سوی طالبان شدهاند .آنان حتا
در برخی موارد مردان را نیز متهم کردهاند که از ترس
طالبان نمیتوانند صدایشان را بلند کنند.
طالبان در گذشته بهطور مکرر بازداشت دختران و
زنان معترض را رد میکردند .این گروه دختران و زنان
معترض را به پروندهسازی برای خارج شدن از افغانستان
متهم میکردند .اما در مورد موج تازه بازداشتهای
زنان ادعا کردهاند که آنان از خارج «دستور» میگیرند.
ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی طالبان ،در یک نشست
خبری در کابل در مورد بازداشت معترضان زن گفته
است که «اعتراضات خودسرانه» اجازه نیست و تاکید
کرده که «آنها از بیرون دستور میگیرند و برایشان
گفته میشود که اعتراض کنید تا بیباوری راه افتد ».اما
زنان معترض این سخنان مجاهد را بهشدت رد میکنند
و تاکید دارند که اعتراضهای آنان برای اعاده حقوق
زنان ،آزادی بیان و تامین عدالت اجتماعی برمبنای
واقعیتهای جامعه متکثر و نوین افغانستان است.
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بدون شک برگزاری جام جهانی دستاوردی بزرگ برای
قطر است؛ کشوری کوچک که به دشواری در نقشه
جهان میتوانی پیدایش کنی .قطر به مدد منابع سرشار
نفت و گازش ،در دو دهه اخیر اهدافی بلندپروازانه را
دنبال کرده و در بسا موارد موفق هم بوده است .این
اولین بار است که کشوری اسالمی و عربی عهدهدار
سازماندهی رویداد جهانی ورزشی میشود .حضور
رهبران کشورهای منطقه و بهویژه کشورهای عربی در
مراسم افتتاحیه جام جهانی قطر ،ثابت کرد که رقبای
قطر ،از جمله عربستان سعودی ،نمیتوانند نقش این
کشور را نادیده بگیرند و اکنون ناگزیرند با آن از در
سازش وارد شوند .از طرف دیگر ،شاید کشورهای منطقه
و نیز همسایهگان قطر ،برگزاری آبرومندانه این رویداد
ورزشی را به نوعی به اعتبار و حیثیت خودشان مرتبط
میدانند و به همین دلیل ،میخواهند با قطر در این
زمینه همکار باشند.
در این میان ،جام جهانی قطر از همان روزهایی که این
کشور امتیازش را به دست آورد ،پیوسته با حاشیههایی
همراه بوده است .در آستانه برگزاری مسابقات جام
جهانی ،مشاهده کردیم که برخی از رسانههای غربی بر
جنبههایی از این واقعه متمرکز شدند تا ثابت کنند که
قطر شایسته برگزاری مهمترین مسابقه ورزشی در سطح
جهان نیست .در این شکی نیست که بعضی رسانههای
غربی از روی انگیزههای اسالمهراسانه یا عربستیزانه
دست به تبلیغات میزنند ،اما خالصه کردن کل ماجرا
به تبلیغات دشمنان عربها و مسلمانان ،رهزن است .از

امنیت یک مفهوم پیچیده و پرکاربرد است که امروزه
آن را بشر در ردیف دوم نیازهای خود جا داده و تأمین
آن یکی از بزرگترین وظیفههای دولتهای مدرن
محسوب میشود .وظیفه دولتهای مدرن که در
اجرا و تأمین امنیت مصداق میباید به اندازه حضور
شکارگران خوراکجو
انسان در زمین قدامت دارد .از
ِ
تا انسان مدرن امروز در قرن  ۲۱همیشه امنیت را به
عنوان مولفه اصلی زندهگی دیده و تالش کرد ه که
این مهم را در زندهگی تأمین کنند .ساختن قلعههای
بزرگ ،سدهای مستحکم ،ساختن ارتشهای بزرگ،
استحکامات نظامی و ایجاد دولتها همه برای تأمین
امنیت بوده است.
حتا شماری باور دارند که شکلگیری زندهگی جمعی و
اجتماعی انسانها و بازسازی شهرها نیز ریشه در تأمین
امنیت داشته و ایده آن تأمین امنیت بوده است .از
اینرو ،امنیت در زندهگی اجتماعی و گروهی انسانها
مهم است و امروزه با توجه به پیچیدهگیهای سیاسی،
تضاد منافع در زمان قلت منابع و رشد مولفههای ناامنی
ارزش و اهمیت مفهوم امنیت بیشتر است.
امینت را صیانت ،حفاظت ،اعتماد و نبود ترس نیز معنا
کردهاند .البته این مفهوم در بستر تاریخی دچار تحول
شده و امروز معناها و برداشتهای متفاوتی از آن شده
است .امنیت را از توانایی دفع تهدید تا محفوظ بودن از
خطر و تشویش تعریف کردهاند که تعریفهای کالسیک
و مدرن آن با هم فرق دارد .در تعریف کالسیک امنیت
تأکید بر بعد نظامی و سختافزاری میشود؛ حاالنکه
در دوره معاصر و مدرن عالوه بر بعد نظامی به ابعاد
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی نیز پرداختهاند.
برای شناخت بهتر و رسیدن به اتحاد نسبی درباره
تعریف امنیت ،پژوهشگران این حوزه مانند اصغر
افتخاری آن را از دیدگاه گفتمانی مورد بررسی قرا داده

قراین پیدا است که بخشی از ادعاهای رسانههای غربی
در مورد نقض حقوق کارگران از سوی دولت قطر مقرون
به واقعیت است .در مقابل ،قطر هم از همه ظرفیت
رسانهای و تبلیغاتیاش بهره برد تا کارامدی و تواناییاش
را به جهانیان به اثبات برساند .یکی از گروههایی که
بیمزد یا در بدل پول ،بهشکل مبالغهآمیزی از رفتار
قطر در جریان آمادهگی برای جام جهانی یا در اثنای آن
دفاع کرد ،سازمان اخوانالمسلمین بود .این سازمان به
حدی از درماندهگی رسیده که مجبور است برای تأمین
نیازهای مادی یا معنوی کشور کوچکی همچون قطر ،به
مجیزگویی روی بیاورد .این در حالی است که روزی این
سازمان خیال داشت رهبری جهان را عهدهداری کند.
اخوانیها در دفاع از قطر در برابر انتقادهایی که صورت
میگیرد ،از همان شیوه همیشهگی خود برای تبلیغات
بهره گرفتهاند :آنهااینگونه القا میکنند که توطیهای
جهانی برای ناکامسازی قطر در برگزاری این رویداد
تاریخی به راه افتاده و ما باید این توطیه را خنثا کنیم.
سوالی که پدید میآید ،این است که به رغم وجود
مراجع و نهادهایی در غرب که نگاهی از باال به پایین
به کشورهای در حال توسعه و مسلمان داشته و فوبیای
اسالم و خاور میانه دارند و از اینکه چنین حادثهای در
قطر اتفاق میافتد ناخرسندند ،اما چرا همه کشورهای
جهان بخواهند قطر را که میخواهد مسابقات جهانی
فوتبال را سازماندهی کند ،ضربه بزنند و یا در صدد
این باشند که این کشور از عهده مدیریت این رویداد
بیرون نیاید؟ پاسخی که منسوبان اخوانالمسلمین در
آستین دارند ،این است که علت دشمنی جهان غرب
با قطر اسالمی بودن این کشور است .به همین سبب
است که اخوانیها خود را موظف میدانند تا از قطر
که نماینده اسالم است و دفاع از آن بهمثابه دفاع از
ارزشهای اسالمی ،به دفاع بپردازند .آنان اینگونه القا
میکنند که قطر در حال حاضر از معدود کشورهای
اسالمی است که پرچم توحید و اسالم را در اهتزار
نگه داشته و حتا اینک از جام جهانی برای مسلمان
کردن مردم استفاده میکند .در روزهای پسین ،برخی
سلبریتیهای اخوانی مدعی شدهاند که صدها یا هزاران
تن تاکنون در این روزها در قطر مسلمان شدهاند .آنها
میگویند دعوت قطر از ذاکر نایک ،دعوتگر نامدار
هندوستانی برای شرکت در سخنرانیهای مذهبی در
حاشیه فعالیتهای ورزشی جام جهانی ،بیان میکند
که قطر دغدغه اسالم و ارزشهای اسالمی را دارد.
همچنین ایجاد محدودیت مسووالن قطری بر استفاده
از الکول در جریان مسابقات و نیز ا ِعمال محدودیت بر

طرح شعارهای همجنسگرایانه ،عیان میکند که قطر
پایبند هویت اسالمی خود است و روی این جهتها،
بر ما الزم است تا در راستای دفاع از اسالم ،از قطر
دفاع کنیم.
این را در ذهن مجسم کنید اگر برگزارکننده جام
جهانی  2022کشوری همانند مصر میبود و مصالح
اخوانیها با آن دولت سازگار نمیبود ،آیا واکنش
اخوانیها به همین سبک و سیاق میبود و آنها بر
جنبههای مثبت ماجرا تمرکز و تأکید میکردند یا
اینکه مسایل دیگری را پیش میکشیدند و بر نقاط
منفی ماجرا انگشت مینهادند؟ آیا در آن زمان ،به این
موضوع نمیپرداختند که چرا کشور برگزارکننده جام
جهانی به جای صرف بیش از  200میلیارد دالر برای
میزبانی مسابقات جام جهانی ،صرفهجویی نکرد و این
مبلغ هنگفت را به کشورهای فقیر نداد تا زمینهای
خود را آماده کشت و زراعت کنند یا چرا این مبلغ
سرسامآور را در ساختن ایستگاه فضایی یا برای کارهای
علمی و پژوهشی بزرگ دیگر هزینه نکرد؟ در گذشته
مث ً
ال روسیه میزبان جام جهانی بوده و با صرف مبالغ
اندک توانسته این مراسم را برگزار کند ،پس چرا قطر
این کار را نکرده است؟ گزارش بعضی رسانهها میرساند
توسازها برای برگزاری جام جهانی
که در جریان ساخ 
در قطر بیش از شش هزار کارگر تلف شدهاند .احتمال
دارد دستکم قسمتی از این گزارشها دقیق باشد .اگر
در چنین وضعیتی مث ً
ال تونس برگزارکننده این مراسم
میبود ،آیا اخوانیها ساکت میبودند و از نقض گسترده
حقوق کارگران پاکستانی ،بنگلهدیشی و هندی سخن
نمیزدند؟
در این سالها کشور بسیار کوچک قطر از لحاظ
بهرهمندی از قدرت نرم به مدارج عالی رسیده و
پیروزیهای چشمگیری کسب کرده است .رهبران
این کشور ،آدمهای زرنگی هستند و نشان دادهاند
که نبض مناسبات جهانی را میدانند و از آن برای
مطرح کردن کشور خود در سطح جهان استفاده بهینه
میکنند .رهبران قطر از هر ابزار ممکن برای رسیدن به
اهداف خود کمک میگیرند .این کشور با آنکه روابط
بسیار نزدیک و تنگاتنگ با امریکا برقرار کرده ،ولی از
بعضی گروههای افراطی مثل طالبان بهصورت قاطع و
همهجانبه حمایت میکند .این شبهجزیره کوچک که
تاریخ طوالنی هم ندارد ،قادر شده افغانستان را «با
پنج هزار سال» تاریخش بازیچه دستانش قرار دهد و
معادالتش را به میل خود بسازد .درست است که اعتراف
به این مساله شرمآور به نظر میآید ،اما اعتراف نکردن

چیستی امنیت و امنیت ملی
ابومسلم خراسانی

است که به دو بخش تقسیم میشود .نخست گفتمان
سلبی از امنیت که رویکرد تکبعدی ،نظاممحور و
سختافزاری به مفهوم امنیت دارد و دوم گفتمان
ایجابی امنیت که رویکرد چندبعدی شامل اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی به امنیت داشته و این
مفهوم را تنها یک مولفه تکبعدی و نظامی نمیداند.
این گفتمان توانمندی ،بهرهگیری بهینه و تضمین
منابع و ارزشها را نیز امنیت میداند.
با این پیشنه ،امنیت ملی نسبت به مفهوم کلی
امنیت یک مفهوم جدید است که بعد از جنگ
تـملتها
جهانی دوم با توجه به پیچیدهگیهای دول 
و افزایش ناامنیها ،توسط امریکاییها تیوریزه شد و در
سیاستهای داخلی و خارجی این کشور کاربست یافت.
بعد از جنگ جهانی دوم محیط بینالملل دچار تغییرات
اساسی شد ،موج دموکراسیسازی شروع شد ،مبارزه
با استعمارگرایی اوج گرفت و به این ترتیب با ایجاد
دولتهای جدید و پایان جنگ سرد محیط بینالملل
تغییر کرد.
این تغییرات بزرگترین دلیل مفهومسازی و کاربست
واژه امنیت ملی در جهان بود و این مفهوم در سال
 1949توسط رییسجمهور امریکا کاربرد پیدا کرد و
در سالهای بعد بود که در کشورهای دیگر اروپایی
بمانده
و به تعقیب آن در کشورهای جهان سوم و عق 
کاربرد پیدا کرد .گرچه درباره کاربرد این واژه در جهان
سوم اختالفاتی وجود دارد و باورها این است که با توجه
به نوع حکومتهای بیثبات و استبدادی و محیطهای
امنیتی ،کاربرد این مفهوم در جهان سوم و کشورهای

عقبمانده فاقد یک معنای واضح و ساختارمند میباشد.
از امنیت ملی تعریفهای متفاوتی شده است؛
چون این مفهوم در بستر زمان و مکان و با توجه به
سیاستگذاریهای مختلف تعریف و فهم شده است.
سازمان ملل ،امنیت ملی را نبود احساس خطر حمله
نظامی ،فشار سیاسی و اقتصادی میداند .شماری دیگر
امینت ملی را خط مشی عمومی جهت حفظ تمامیت
ارضی و بقای یک ملت با استفاده از قدرت نظامی،
سیاسی ،اقتصادی و نیز دیپلماسی میدانند که در زمان
صلح و جنگ اعمال میشود.
مفهوم امنیت ملی نظر به تغییرات فرهنگی و تکنولوژی،
تغییرات در محیط بینالملل ،تحوالت زیستمحیطی و
ارتباطات و اطالعات گسترده دچار تغییر اساسی شده و
امروزه نگاه به امنیت ملی نگاه تکبعدی نظامی مبتنی
بر سختافزار نیست ،بلکه نگاه ریش های ،چندبعدی و
ساختارمند است که بتواند امنیت را به مفهوم واقعی
آن در جهان تعریف کرده و زمینههای کاربست درست
آن را مساعد کند .برای همین است که امنیت و امنیت
ملی مجموعهای از دستگاههای پیچیده ،نظاممند و
ط بههم هستند.
مرتب 

دردی را عالج نمیکند.
اشکالی که مدافعان اسالمگرای قطر با آن دست به
گریباناند ،این است که سیاست و بازیهای سیاسی را
رنگ دینی و ایدیولوژیک میدهند .اگر از احساساتیگری
بپرهیزیم ،نسبت به واقعیتها تجاهل نکنیم و سیاست
را «هنر ممکنات» بدانیم ،در آن صورت درخواهیم یافت
که برای سیاستمداران ،دین و شعارهای دینی بیش از
اینکه ارزش ذاتی داشته باشند ،اهمیت ابزاری دارند.
رهبران قطر در حال حاضر به این نتیجه رسیدهاند
که تمرکزشان بر هویت دینی کشورشان ،به آن کشور
اعتبار و پرستیژ میدهد و پایههای دولت را تحکیم
میبخشد .اگر روزی دریابند که از راههای دیگر به این
مأمول دست مییابند ،هرگز از این کار دریغ نمیورزند.
نکته شایان توجه دیگر این است که رسانههای منسوب
به قطر برای سالهای سال ،علیه اشغال افغانستان
توسط امریکا و متحدانش فعالیت کردند و تبلیغات
گسترده راه انداختند تا اینکه گروه مورد نظرشان
قدرت را در این کشور تصاحب کرد و جشن گرفتند.
اخوانیها هم به پیروی از قطر همواره اشغال افغانستان
به دست نیروهای غربی را محکوم میکردند و ناجایز
ن حال ،مهمترین مرکز عملیاتی
میشمردند .با ای 
نیروهای نظامی امریکا در خاور میانه ،در قطر قرار دارد.
همچنین پایگاه نظامی ال ُعدید ،بزرگترین پایگاه نظامی
امریکا در شرق است .تا هنوز یک تن از اخوانیها و
غیراخوانیهای هوادار قطر حاضر نشده جرئت کند و
بر ضد حضور نیروهای امریکایی در قطر سخن بگوید.
گویا آزادی و استقالل برای آنها برای خودشان تعریف
دیگری دارد ،ولی نوبت افغانستان که میرسد ،ناگهان
همه چیز بهصورتی دیگر درمیآید.
اخوانیها دوست ندارند قطر با کشورهای مخالف اخوان،
همانند مصر ،عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و
بحرین روابط نزدیک داشته باشد .آنها هر مناسبتی را
غنیمت میشمارند تا وفاداریشان به قطر را به اثبات
برسانند و از این کشور برای اجرای سیاستهای خود
کمک بخواهند .رهبران قطر باهوشتر از آناند که
ابزار دست اخوانیهایی که در چهار گوشه دنیا آواره
و دربهدر سرگرداناند ،قرار گیرند .قطر تا جایی که
مصالحش ایجاب کند ،از اخوانیها برای سفیدسازی
چهرهاش استفاده میکند و هر وقت نیازی به آنها
احساس نکرد ،رهایشان خواهد کرد .رهبران قطر
افرادی عملگرا و واقعنگرند و منافع و مصالح کشور
خود را فدای اوهام و تخیالت نمیسازند .کوششهای
اخوانیها برای دفاع افراطی از قطر ،ممکن است برای
مدتی به حالشان سودی برساند ،ولی هیچ تضمینی
وجود ندارد که رابطه قطر با اخوانیها همیشه بر یک
منوال باقی بماند .در بسیاری از اوقات در میدان سیاست
حوادث پیشبینیناپذیر روی میدهد.

ت ملی از دیدگاه مکاتب امنیتی در
مزید بر این ،امنی 
محیط بینالملل نیز میتواند بر فهم و موشگافی مفهوم
امنیت موثر واقع شود .چنانکه مکتب ریالیسم به عنوان
ت عمومی در محیط بینالملل ،امنیت ملی را
یک رهیاف 
بلند بردن قدرت ملی و نظامی یک دولت میداند .از
این دید قدرت ملی و نظامی ضامن امنیت ملی است،
ت ملی
اما ایدهآلیستها به عنوان یک مکتب دیگر ،امنی 
ت ملی ،بلکه نبود تهدید در همکاری میان
را نه قدر 
دولتها میداند.
برخالف دیدگاه واقعگرایان ،ایدهآلیستها نسبت
به محیط بینالملل خوشبین هستند .نهادگرایان
نیز امنیت ملی را در چهر ه نهادها و خصوصاً دولت
میبینند و از دید این مکتب ،امنیت ملی را نهادها
میتواند تأمین کند .در تمام این رویکردها بخشی از
امنیت و امنیت ملی تبیین شده است که میتواند ما را
برای فهم امنیت ملی کمک کند .فلسفه وجودی مکاتب
امنیتی برای فهما ساختن امینت ملی به عنوان یک
مفهوم چندبعدی و گنگ است.
در خصوص کاربست این مفهوم در جهان سوم نیز
اختالف نظر وجود داشت ،اما دیدگاه غالب این است
که میشود از این مفهوم در جهان سوم و کشورهای
عقبماندهای مانند افغانستان استفاده کرد .به عنوان
نمونه ،افغانستان به عنوان یک کشور شکننده و
جهانسومی پیوسته در دام خشونت ،تریاک ،تروریسم،
ناامنی و طالب گیر مانده است .از شورشهای روستایی،
تا دخالت کشورهای بیرونی ،از افراطگرایی تا تروریسم
بینالمللی و از تریاک و قاچاق مواد مخدر تا قومگرایی،
از اقتصاد رانتی تا وابستهگیهای سیاسی و موقعیت
جغرافیایی همه بر شکننده بودن امنیت این کشور
افزوده و بهگونه خاص مفهوم امنیت و امنیت ملی را
مستعد پیچیدهگی بیشتر کرده است.
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«تماسبگیریدوپیامبگذارید!»
مخدر میگوید که هرچند به فروش این مواد رضایت
ندارد ،اما راه دیگری برای تأمین هزینه خانوادهاش
نمیبیند.

انتقال مواد مخدر
در مواردی هم
فروشندهگان مواد
مخدر به دلیل
مشکالت امنیتی از
زنان و کودکان کمک
میجستند .در حال
حاضر اما با یک پیام و
تماس ،مواد مورد نیاز
عقب دروازه مشتریان
منتقل میشود.

8صبح ،بلخ

افغانستان برای سالیان متمادی در صدر فهرست
تولیدکنندهگان مواد مخدر جهان قرار داشته است.
این وضعیت به اندازهای خطرآفرین بوده که یکی از
پیششرطهای گفتوگوهای صلح جامعه جهانی با
طالبان ،توقف کشت ،تولید و فروش مواد مخدر بود .این
وضعیت برای باشندهگان کشور نیز بحرانزا بوده است.
شمار بسیاری از جوانان به مواد مخدر معتادند و تعداد
آنها هر روز به دلیل بیکاری و فقر فزونی مییابد .حاال
اما گزارشها حاکی از ورود افغانستان به فاز جدیدی از
بازار فروش مواد مخدر در داخل کشور است.
باشندهگان والیتهای بلخ ،جوزجان ،فاریاب و سمنگان
میگویند که حاال فروشندهگان مواد مخدر ،مواد را
عقب درهای مصرفکنندهگان انتقال میدهند و این
بازار «آنالین» شده است.
با اینکه رهبر گروه طالبان پس از تسلط بر کشور،
کشت و فروش مواد مخدر را ممنوع اعالم کرد ،اما
فروش و استفاده از آن افزایش یافته است .در سالهای
گذشته استفادهکنندهگان مواد مخدر برای خریداری
موادی مانند چرس ،مشروبات الکلی ،تابلیت  ،Kتریاک
و شیشه به خانه یا دکان فروشندهگان مواد مخدر
مراجعه میکردند .در مواردی هم فروشندهگان مواد
مخدر به دلیل مشکالت امنیتی از زنان و کودکان
کمک میجستند .در حال حاضر اما با یک پیام و
تماس ،مواد مورد نیاز عقب دروازه مشتریان منتقل
میشود.
غالم (نام مستعار) یکی از فروشندهگان مواد مخدر در
شهر میمنه والیت فاریاب است که بیش از  10سال
عمرش را در فروش این مواد مصرف کرده است .او به
روزنامه 8صبح میگوید که سرپرست یک خانواده 13
نفره است و با فروش موادی چون چرس و شیشه هزینه
زندهگی را تأمین میکند .او این مواد را از والیتهای

بلخ و بغالن به دست آورده و در بازارهای فاریاب بهگونه
خرده به فروش میرساند .به گفته غالم ،نسبت به دوره
جمهوریت ،استفادهکنندهگان «تابلیت  »Kو شیشه
چند برابر افزایش یافته است و بیشتر خریداران جوانان
و نوجوانان زیر سن  ۱۸سال هستند .غالم میگوید:
«به دلیل اینکه سرپرستی خانواده  ۱۳نفری را بر
دوش دارم و از سوی نظامیان گروه طالبان بازداشت
نشوم ،روش فروش مواد را تغییر دادهام ».میافزاید« :با
مشتریانم از گذشته شناخت دارم و مشتریان جدید را
مشتریان سابقهدا ر بااعتماد به من معرفی مینمایند.
در نخست در شماره واتساپ من پیام میگذارند و
بعدا ً آدرس دقیقشان را یادداشت گرفته و در نزدیک
منزلشان توسط موتر یا موترسایکل فرمایششان را
انتقال میدهم».
فروشنده دیگر مواد مخدر در شهر مزارشریف ،مرکز
والیت بلخ ،با روایت مشابه میگوید هنگامی که تماس
یا پیامی از مشتریان مورد اعتماد دریافت میکند ،در
طول دو ساعت مواد مورد نظر را پشت دروازه خان ه یا
مکان یادداشتشده میرساند .به گفته او ،دلیل این
تأخیر دوساعته دریافت سفارشهای دیگر در دوروبر
یک منطقه است تا چند سفارش را انتقال دهد.
این فروشنده مواد مخدر میگوید از زمانی که طالبان
بر کشور حاکم شده ،یک مرتبه در ایست بازرسی
طالبان او را با دو تابلیت  Kبازداشت کردهاند ،اما پس
از دو ساعت نظارت رها شده است .او میگوید« :هنگام
بازرسی ،نیروهای طالبان دو دانه تابلیت  Kرا از موترم
به دست آوردند .بعد تحقیقات کردند و در جریان
تحقیقات گفتم که من از تابلیت  Kاستفاده میکنم.
ناگهان با ضرب چهار سیلی به صورتم ،توهین و تحقیر
کرده و سرانجام از نزدم مبلغ پنج هزار افغانی رشوت
خواستند و دوباره مرا رها کردند ».این فروشنده مواد

انتقال عقب منزل با کاهش قیمت
حمیداهلل ،باشنده شهر مزارشریف که یکی از
مصروفکنندهگان تابلیت  Kاست ،به روزنامه 8صبح
میگوید که بهای یک قرص از  250افغانی تا یک هزار
افغانی است .به گفته حمیداهلل ،بهای تابلیت  Kنسبت
به گذشته کاهش یافته است.
نیروهای طالبان نسبت به مردم عام تابلیت  Kرا مبلغ
 ۱۵۰تا  ۳۰۰افغانی کمتر از پرچونفروشان مواد مخدر
خریداری میکنند.
یکی از فروشندهگان مواد مخدر در شهر شبرغان ،مرکز
والیت جوزجان ،با روایت مشابه از انتقال مواد مخدر
به محل بودوباش استفادهکنندهگان میگوید که با
روش جدید ،انتقال مواد پشت درب منزل یا محلی
که مشتریان مورد اعتماد مشخص میکنند ،مصونتر و
کمخطرتر است .او میافزاید« :در گذشته مشتریان ما
برای خریداری به خانه ما مراجعه میکردند که چندین
مرتبه از سوی مسنوبان مدیریت مواد مخدر پولیس
حکومت قبلی بازداشت شدم ،اما حاال با روش جدید
دریافت تماس از طریق انترنت و انتقال مواد به محل
بودوباش مشتریان مصونتر میباشد .در میان مشتریان
من نیروهای طالبان نیز میباشند که نسبت به مردم
عام نیروهای طالبان مبلغ  ۱۵۰یا  ۳۰۰افغانی کمتر
تابلیت  Kرا از من خریداری مینمایند».
یکی از فروشندهگان مواد مخدر در شهر ایبک ،مرکز
والیت سمنگان که نمیخواهد از وی نام گرفته شود،
به روزنامه 8صبح میگوید که در دوره جمهوریت
برخی از منسوبان حوزه پولیس ماهانه مقداری پول از
او دریافت میکردند ،اما پس از تسلط طالبان منسوبان
طالبان هفتهآور از او در مجموع حدودا ً  ۳۰تا  ۴ ۰قرص
تابلیت  Kمیگیرند و در بدل آن مانع ادامه کارش
نمیشوند.
به گفته این فروشندهگان مواد مخدر ،استفاده تابلیت
ت به  ۱۰ماه
 Kو چرس در میان نیروهای طالبان نسب 
یا یک سال قبل چند برابر افزایش یافته است؛ اما به
دلیل موقف نظامیشان ،نیروهای طالبان نسبت به
مردم عام تابلیت  Kرا با پول کمتر خریداری میکنند.
به گفته آنان ،نیروهای طالبان در حوزههای پولیس از
فروشندهگان هفتهوار این تابلیتها را اخاذی میکنند.
مواد مخدر و تأثیر آن بر بدن و روان
امیناهلل امین ،یکی از پزشکان صحت روانی در والیت
بلخ ،میگوید که بیماریهای روحی و بیکاری از عوامل
روی آوردن جوانان به مواد مخدر است .به گفته این
پزشک ،کسانی که همیشه در معرض فشارهای عصبی
و محیطی قرار دارند ،بیش از دیگران در معرض خطر
گرایش به اعتیاد یا استفاد ه مواد مخدر قرار دارند.

موقعیتهایی همانند ازدستدادن نزدیکانشان،
شکستهای عاطفی ،مالی ،شغلی ،تحصیلی ،انتخاب
همسر و سایر موارد ممکن است در زندهگی هر جوانی
پیش آید .اضطراب ،افسردهگی شدید ،پرخاشگری
و رفتارهای ضد اجتماعی ،زمینهساز بروز اعتیاد یا
استفاده از مواد مخدر میشود.
قیامالدین ،یکی دیگر از پزشکان در بخش صحت روانی
در والیت جوزجان ،میگوید که استفاده مواد مخدر
در میان جوانان یکی از خطرناکترین دردهایی است
که نسل آینده کشور را به سوی تباهی میکشاند .به
گفته این پزشک ،مشکالت جسمانی در میان جوانان،
از عوامل موثر در گرایش به مصرف مواد مخدر است.
ی افراد برای تسکین درد از مواد مخدر استفاده
بعض 
میکنند .در صورتی که پزشکان با بهرهگیری از
داروهای مسکن ،میتوانند طوری درد را کنترل کنند
که فرد به آن داروها وابسته نشود.
بازار فروش مواد مخدر در حالی گرم است که مسووالن
امنیتی طالبان در والیتهای شمال کشور از بازداشت
ی شدن بیش از
صدها پرچونفروش مواد مخدر و بستر 
 100تن معتاد به مواد مخدر خبر میدهند.
مسووالن طالبان در بلخ ،فاریاب و سمنگان به روزنامه
8صبح میگویند که طی یک سال اخیر بیش از ۴۳۰
ی مختلف
تن از پرچونفروشان مواد مخدر را از نواح 
این والیتها بازداشت کردهاند و برای جلوگیری از
فروش مواد مخدر ایستهای بازرسی شبانه و روزانه
فعالاند .به گفته آنها ،در مدت یک سال گذشته بیش
از  ۲۵۰تن از افراد معتاد به مواد مخدر در شفاخانههای
ترک اعتیاد تداوی شده و به خانههایشان برگشتهاند.
با وجود اینکه استفاده از مواد مخدر در والیت فاریاب
نسبت به سالهای گذشته چند برابر افزایش یافته ،اما
مسووالن ریاست صحت طالبان در این والیت امکانات
شفاخانه  ۵۰بستر معتادان را به  ۳۰بستر کاهش
دادهاند .این تصمیم ،انتقادات پزشکان شفاخانه متعادان
را برانگیخته است.
شماری از داکتران شفاخانه متعادان فاریاب که
نمیخواهند از آنها در گزارش نام گرفته شود ،به
روزنامه 8صبح میگویند ،در حالی که شماری از
استفادهکنندهگان مواد مخدر در این والیت افزایش
یافته است ،در چنین وضعیتی ریاست صحت عامه
طالبان در این والیت امکانات شفاخانه  ۵۰بستر را به
 ۳۰بستر کاهش دادهاند.
در همین حال مسووالن ریاست صحت عامه طالبان در
والیت فاریاب میگویند که شفاخانه  ۵۰بستر تداوی
معتادان مواد مخدر در شهر میمنه که پیش از این
مورد حمایت مالی یک موسسه قرار داشت ،پس از ختم
پروژه آن موسسه فعالیتش با سکتهگی چندماهه روبهرو
شده و از  ۵۰بستر به  ۳۰بستر کاهش یافته است.
داکتر عجبخان حمیدی ،سرپرست ریاست صحت
عامه طالبان در والیت فاریاب ،میگوید که این شفاخانه
در حال حاضر متکی بر بودجه عادی وزارت صحت
است و به دلیل کاهش امکانات ،این شفاخانه تنها نه
مریض داخل بستر را تحت تداوی قرار میدهد.
این در حالی است که کاشت و مصرف مواد مخدر
بهویژه در شمال کشور چند برابر افزایش یافته است.
طالبان تاکنون موافق به تطبیق فرمان رهب ر گروهشان
برای مهار کشت و فروش مواد مخدر در کشور نشدهاند.

بهای بلند مواد سوخت؛

باشندهگان جوزجان از بیکاری و فقر شکایت دارند
8صبح ،جوزجان

همزمان با فرارسیدن فصل سرما ،باشندهگان
جوزجان از بیکاری و بهای بلند مواد سوخت شکایت
دارند .باشندهگان شهر شبرغان ،مرکز جوزجان ،از
بیتوجهی طالبان و نهادهای امدادرسان شکایت
دارند و میگویند که در این روزها زندهگی برای
آنان دشوارتر از وضعیتی شده است که حمالت
انتحاری و انفجاری جریان داشت .به گفته آنها،
مردم از نبود سرپناه ،بیکاری و افزایش قیمت مواد
سوخت رنج میبرند.
سمیعاهلل ،یکی از باشندهگان شهر شبرغان که از
نبود کار رنج میبرد ،میگوید که برخی از نهادهای
امدادرسان برای خانوادهها یک بوری آرد و یک بسته
روغن توزیع کردهاند ،اما این مقدار مواد خوراکه
کفاف خرج زمستان آنان را نمیکند .او از طالبان
و نهادهای امدادرسان میخواهد که برای شهروندان

زمینه کار را فراهم کنند تا خانوادهها بتوانند مواد
خوراکه و مواد سوختی را که در فصل سرما از نیازها
جدی به شمار میرود ،خریداری کنند.
باشندهگان شبرغان نهادهای امدادرسان را به تالش
برای بقای طالبان متهم میکنند و میگویند که این
نهادها با کمک یک بوری آرد و یک بسته روغن،
مردم را فریب میدهند.
جورهقل ،باشند ه دیگ ر شهر شبرغان ،میگوید که
فرارسیدن فصل سرما با رخداد انفجاری و انتحاری
برای مردم عادی تفاوتی ندارد .او میافزاید« :هرگاه
در این فصل به خانوادهها مواد سوخت مساعدت
نگردد ،در جریان فصل سرما شاهد قربانیان زیادی
از کودکان ،کهنساالن و زنان خواهیم بود».
جورهقل یگانه نانآور خانواده هفتنفری است که در
یکیاز نانواییهای شهر روزانه در بدل  ۲۰۰افغانی
کار میکند .او میگوید که با دریافت  ۲۰۰افغانی

حقالزحمه ،نمیتواند خانواده هفتنفری خود را
سیر کند .به گفته او ،جوزجان یکی از والیتهایی
است که با وجود داشتن معادن نفت ،نرخ مواد
سوخت در آن چند برابر افزایش یافته است.
حبیبه ،یکی دیگر از باشندهگان جوزجان که
سرپرست خانواده پنجنفری است ،میگوید« :در
فصل سرما نه مواد سوخت داریم و نه مواد خوراکی
داریم ».او میافزاید که در خانه مشغول خیاطی
است ،اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی مردم ،کاروبار
وی با رکود مواجه شده است .حبیبه میگوید که
ماهانه سه تا پنج جوره لباس را برای مشتریانش
میدوزد و با درامد اندکی که دارد ،از سه وعده
غذایی تنها دو یا یک وعده را برای فرزندانش فراهم
میتواند.
حبیبه میگوید که با رسیدن فصل سرما ،رنج او و
خانوادهاش بیشتر شده است و آنان توانایی خرید

مواد سوخت را ندارند.
این باشندهگان شبرغان که از نبود کاروبار و افزایش
بهای مواد سوختی شکایت دارند ،از طالبان و
نهادهای امدادرسان میخواهند که برایشان زمینه
کار رافراهم سازند تا بتوانند چرخ زندهگی خود را
خود بچرخانند .آنان همچنان از نهادهای امدادرسان
میخواهند که مواد سوختی به آنان کمک کنند تا
بتوانند فصل سرما را سپری کنند.
جمعیت والیت جوزجان در سال  ۱۴۰۱از سوی
اداره احصاییه مرکزی  ۶۳۲هزار تن برآورد شد که
 ۹۰درصد آنها در فصل سرما با مشکالت نبود یا

کمبود مواد سوختی مواجهاند .پس از تسلط طالبان
بر کشور ،به دلیل نبود کار مردم توان خرید را ندارند
و از سوی دیگر صادرات مواد معدنی از قبیل مواد
فسیلی به پاکستان ،نرخ مواد سوخت در بازار داخلی
را افزایش داده است.
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فهیم عابد

در صبح بارانی روز شنبه ماه می ،حیانالدین افغان ،یک
عضو پیشین یک گروه نظامی تحت حمایت سیا ()CIA
که زمانی خشنترین و مؤثرترین نیروی ضد طالبان
در کشورش بود ،از من در خانه جدیدش در محلهای
تپهای در منطقه پیتسبورگ استقبال کرد.
او مرا به آشپزخانه راهنمایی کرد؛ جایی که همسر
باردارش نان سنتی افغانی میپخت .سفر به مرکز شهر
برای خرید مواد غذایی ،یکی از بزرگترین چالشهای
زندهگی جدید حیانالدین در پیتسبورگ بود .این
لونقل چمدانهای سنگین به خانه با پای
شامل حم 
پیاده و در بسهای شهری متعددی بود که از آنجایی
که او انگلیسی صحبت نمیکرد و اپلیکیشنهای مورد
نیاز را دانلود نکرده بود ،برنامههای روزانه مشخصی
نداشت.
حیانالدین به من گفت« :سقوط از یک موقعیت
بسیار باال به یک موقعیت بسیار ضعیف ،دشوار است.
در افغانستان ما ارزش داشتیم[ .افغانستان] کشور ما
بود و ما با آن کشور معنا پیدا میکردیم؛ اما حاال حتا
جنرالها و فرماندهان ما همه در یک موقعیت قرار
گرفتهاند».
در افغانستان ،گفتوگو در هر حدی ،با اعضای نیروهای
سری کماندویی موسوم به قطعه خاص (واحد صفری)
غیرممکن بود .آنها طالبان را در عملیاتهای شبانه
شکار میکردند و بهطور گسترده به کشتن غیرنظامیان
از جمله کودکان متهم بودند .اما در سپتامبر
گذشته ،حیانالدین و همرزمانش در قطعه خاص از
موفقیتآمیزترین جنبه عقبنشینی آشفته دولت بایدن
از افغانستان بهره بردند :نجات نظامیان متحدش توسط
سیا .ورود آنها به ایاالت متحده در سال گذشته ،یکی
از سیاهترین جعبههای جنگ را الپوشانی کرده است.
گفتوگوهای من با حیانالدین و چند تن دیگر از
نظامیان [قطعه خاص] ،جزییات تازهای را در مورد
ساختار فرماندهی ،عملیات و روزهای پایانی قطعات
عملیاتی به دست داد که اسماً تحت نظارت امنیت ملی
افغانستان بودند ،اما در واقع توسط سیا ساخته شده
بودند ،آموزش دیده بودند و کنترل میشدند .نیروهای
این قطعات سرنخهایی از بسیاری از اسرار جنگ در
دست دارند ،از جمله اینکه چگونه استخبارات ایاالت
متحده سالها حمالت مرگبار شبانه را مهندسی کرده
و بر آن نظارت میکرد که به پیروزی نهایی طالبان
کمک کرد و اینکه چگونه یک معامله سری بین
دشمنان دیرینه ممکن است سقوط برقآسای نیروهای
امنیتی افغانستان را تسریع بخشده باشد.
نظامیانی مانند حیانالدین که توسط مقامهای
امریکایی و برخی از افغانهایی که مخالف طالبان
هستند ،بهعنوان قهرمانان یاد میشوند ،عامل ترس
و نفرت برای بسیاری از روستاییان افغانستان بودند و
بیشترین حمالت دلخراش را از سوی همینها متحمل
میشدند .در حالی که صدها تن از اعضای قطعه خاص
و نزدیکترین خویشاوندان آنها به ایاالت متحده راه
یافتهاند ،خانوادههای بزرگی را پشت سر گذاشتهاند که
زیر پرچم دولت جدید مورد آزارواذیت ،زندان و تهدید
به مرگ قرار گرفتهاند.
سیا به سواالت دقیق در مورد نقش خود در نظارت،
تخلیه و اسکان مجدد اعضای قطعه خاص و اینکه آیا
این اداره برای کمک به نظامیان و خانوادههای آنها که
در افغانستان باقی ماندهاند متعهد است یا خیر ،پاسخ
نداد .یکی از سخنگویان سیا در ایمیلی به من گفت:
«ایاالت متحده به افرادی که در طول سالها برای ما
کار کردند ،متعهد است که مسیر مشخصی را برای
دریافت شهروندی ایاالت متحده ایجاد کند .این زمان
میبرد ،اما ما هرگز شرکای[مان را] فراموش نمیکنیم
و متعهد به کمک به کسانی هستیم که به ما کمک
کردند .ما به همکاری نزدیک با وزارت امور خارجه و
سایر سازمانهای دولتی ایاالت متحده به این تالش
ادامه میدهیم».
در این ایمیل همچنان آمده است« :با توجه به اتهامات
نقض حقوق بشر ،ایاالت متحده این ادعاها را بسیار
جدی میگیرد و ما اقدامات فوقالعادهای را فراتر از
حداقل الزامات قانونی برای کاهش تلفات غیرنظامیان
در درگیریهای مسلحانه و تقویت پاسخگویی در قبال
اقدامات شرکا انجام میدهیم .یک روایت نادرست در
مورد این نیروها وجود دارد که در طول سالها به دلیل
یک کمپین تبلیغاتی سیستماتیک توسط طالبان ادامه
یافته است».
حیانالدین گفت که او و همرزمانش از آسیب رساندن
به غیرنظامیان در طول عملیاتهایشان خودداری
کردند ،حتا از بلندگوها جهت هشدار به زنان برای
ماندن در داخل یا پناه گرفتن در زیرزمینها قبل از

منبع:

The Intercept

شروع جنگ استفاده کردند .او گفت« :این برای من
مانند یک جنگ مقدس بود .من آنجا بودم تا افراد بد
را هدف قرار دهم ».اما او همچنین احساسات خشم،
گناه و پشیمانی را توصیف کرد و مشکالت خود در
پیتسبورگ را به گذشتهاش مرتبط دانست .در یک
لحظه ،او با صدای بلند گفت که آیا او مجازات میشود؟
او به من گفت« :گاهی نمیتوانم عصبانیت و اضطراب
خود را کنترل کنم .قلب من خیلی غمگین است ،انگار
کسی آن را بهشدت فشار میدهد .نمیدانم چرا .شاید
به خاطر اتفاقی که در کشور افتاد ،یا آنچه اینجا اتفاق
میافتد».
نگونبختی
من حیانالدین را در بهار گذشته در یک جشن سال
نو افغانی در پارکی در پیتسبورگ مالقات کردم؛ جایی
که هر دو اخیرا ً بهعنوان پناهنده در آنجا ساکن شده
بودیم .من به مدت پنج سال برای نیویورک تایمز در
کابل کار کرده بودم و سفرهای زیادی به خط مقدم
برای تهیه گزارش در مورد نیروهای امنیتی افغانستان
انجام دادم ،از جمله در روزهای قبل از تصرف پایتخت
افغانستان توسط طالبان در آگست گذشته .من همراه
دیگر کارکنان تایمز به هیوستون منتقل شدم؛ جایی
که چندین ماه در هتلی زندهگی کردم و سپس بهعنوان
یک روزنامهنگار تصویری در Pittsburgh Tribune-
 Reviewمشغول به کار شدم و به سمت شمال حرکت
کردم.
در ابتدا حیانالدین نمیخواست با من صحبت کند ،اما
پس از چندین بار تالش ،او راحتتر شد ،تا حدی به
این دلیل که فکر میکرد در مورد یک قسمت از جنگ
صحبت میکند که بسته شده است و تا حدی به این
دلیل که ما هر دو از یک مکان تبعیدی بودیم و سعی
میکردیم زندهگی جدیدی را در پیتسبورگ شروع
کنیم ،در حالی که هنوز حسرت وطن را میخوردیم.
حیانالدین شش سال در یک قطعه موسوم به 03
خدمت کرده و از پایگاه خود در محوطهای که قب ً
ال
توسط مال محمدعمر ،رهبر سابق یکچشم طالبان،
اشغال شده بود ،با طالبان در سراسر بیابانهای جنوبی
افغانستان میجنگید .اپراتورهای ویژه ایاالت متحده
زمانی که در سال  2001به قندهار رسیدند ،این ملک
را تحت فرمان خود درآوردند و آن را به محلی برای
نیروهای اطالعاتی امریکایی و افغان تبدیل کردند.
حیانالدین با صدها تفنگدار دیگر قطعه خاص ،در
روزهای پایانی جنگ از خطوط مقدم جبهه عبور کرد
تا به پایگاه عقاب تحت کنترل سیا در کابل برسد .از
آنجا ،او را با هواپیما به میدان هوایی بینالمللی حامد
کرزی بردند؛ جایی که برای مدت کوتاهی در بخش
امنیتی کار کرد و سپس به او هشت هزار دالر پول
نقد  -حقوق نیمسال  -پرداخت شد و با همسر و سه
فرزند خردسالش به فورتدیکس منتقل شد.
حیانالدین در سن  37سالهگی ،با تحصیالت کالس
هفتم ،همراه همرزمانش ،با سرنوشتی تحقیرآمیز،
خشمگین و کام ً
ال غیرقابل حل مواجه است .پس
از تقریباً دو دهه بهعنوان نظامی وفادار به امریکا (از
نگهبانی از پایگاههای ایاالت متحده تا کشتن افغانها
با مشارکت قدرتمندترین سازمان اطالعاتی جهان) او
بهعنوان یک پناهنده فقیر و آسیبپذیر در یک آپارتمان
سهخوابه با پردههای گلدار فرود آمد که قرار بود به او
پناه بدهد و به کمک اداره اسکان مجدد خانههاش
مطابق فرهنگ پشتونها تزیین شود که حکم میکند
یک زن باید از چشمان عابران بیگانه پنهان بماند.
قطعات خاص ،که با نام تیمهای تعقیب ضد تروریسم
نیز شناخته میشوند ،بالفاصله پس از ورود اولین
نیروهای نظامی و اطالعاتی ایاالت متحده به افغانستان
در پی حمالت  11سپتامبر ایجاد شدند .جنرال یاسین
ضیا ،رییس سابق ستاد ارتش افغانستان ،در ماه آگست
از لندن ،جایی که او یک نیروی مقاومت ضدطالبان را
رهبری میکند ،به من گفت که در سال  2002تشکیل
شد و تا سال  2012کام ً
ال تحت کنترل ایاالت متحده
بود .ضیا که سالهای زیادی را در نقشهای ارشد در
دولت افغانستان تحت حمایت ایاالت متحده گذرانده
است ،از جمله معاون اداره استخبارات افغانستان ،گفت:
«دولت افغانستان در سالهای اخیر هیچ مداخلهای در
این قطعات نداشت».
اولین قطعه خاص در شرق افغانستان ،در یک منطقه
کوهستانی در امتداد مرز پاکستان ،جایی که طالبان
و دیگر نظامیان پناه برده بودند ،ایجاد شد .آن گروه
نظامی که به نام نیروی محفاظت از خوست یا KPF
شناخته میشود ،منطقه جنوبشرقی کشور را تحت
پوشش قرار میداد .بعدها ،سیا حداقل سه قطعه دیگر

را ایجاد کرد و آموزش داد 01 :که در والیات کابل،
لوگر و وردک در مرکز افغانستان فعالیت میکرد؛ 02
مستقر در جاللآباد که در شرق میجنگید و قطعه
حیانالدین ،03 ،مستقر در قندهار که در سراسر
والیات جنوب میجنگید.
ضیا گفت که در سال  ،2010تحت فشار رییس جمهور
وقت افغانستان ،حامد کرزی ،مقامهای ایاالت متحده
موافقت کردند که نظارت بر قطعات خاص را «از لحاظ
فزیکی ،اما نه از نظر فنی» به امنیت ملی واگذار کنند.
او به من گفت« :ما نام و رتبه اعضای قطعات خاص
را داشتیم ،اما حقوق آنها را امریکاییها میدادند،
اهدافشان را امریکاییها میدادند و تا آخر امریکاییها
با این قطعات بودند».
ضیا گفت ،در حالی که پس از سال  2011دولت
اوباما عملیات جنگی را به یک مأموریت ضد تروریسم
و مستشاری در افغانستان تبدیل کرد ،ایاالت متحده
کنترل چندین قطعه صفری را به دولت کرزی واگذار
کرد؛ اما سیا کنترل سایر قطعات کلیدی از جمله 01
مستقر در کابل KPF ،و قطعه  03حیانالدین را حفظ
کرد.
این قطعات ،طالبان ،شبکه حقانی و القاعده را هدف
قرار میدادند ،اما آنها در برابر دولت افغانستان (حتا
در برابر رییس جمهور) پاسخگو نبودند .در سال ،2019
حمداهلل محب ،مشاور امنیت ملی وقت افغانستان ،در
پاسخ به اتهامات مربوط به قتلهای غیرقانونی توسط
قطعه ( 01از جمله قتلعام کودکان در مدارس) با اشاره
به اینکه این قطعه «با مشارکت سیا» عمل میکرد،
بسنده کرد.
حیانالدین در صف اول عقبنشینی غیرعادی امریکا
از افغانستان قرار داشت و اکنون میتواند آنچه را در
ماههای پایانی جنگ دیده و شنیده است ،توصیف کند.
حیانالدین گفت که قطعات خاص برای همکاری با
پشتیبانی هوایی ایاالت متحده ساخته شده بودند ،اما
در آگست  ،2020یک سال قبل از سقوط دولت اشرف
غنی ،رییس جمهور افغانستان ،نیروهای ایاالت متحده
شروع به کاهش شدید حمایت هوایی خود از قطعه او
کردند.
او یادآور شد« :مشاوران امریکایی ما پایگاههای ما را به
مقصد کابل ترک کردند و هلیکوپترهایی که در پایگاه
ما در حاشیه شهر قندهار منتظر بودند ،با آنها رفتند.
فرماندهان ما فقط به امریکاییها درباره عملیاتهای ما
گزارش میدادند و امریکاییها فقط میگفتند «پیش
روی کنید»».
وقتی امریکاییها هواپیماهایشان را بردند،
ماموریتهای افغانها بسیار دشوارتر شد .حیانالدین
گفت« :هواپیماهای تجسسی امریکایی به ما میگفت
که چند تن در داخل یک ساختمان هستند و چند تن
از آنها مسلحاند و چه سالحهایی دارند ،اما آن جزییات
دیگر وجود نداشت».
با از بین رفتن پشتیبانی هوایی ایاالت متحده و ناتوانی
نیروی هوایی نوپای افغانستان در ارایه اطالعات مشابه،
تعداد بیشتری از اعضای قطعات خاص آسیب دیدند.
هواپیماهایی که زمانی آنها را در عرض چند دقیقه به
شفاخانههای صحرایی رسانده بودند ،نیز ناپدید شدند.
در فبروری  ،2020هنگامی که هواپیماهای بدون
سرنشین و سایر هواپیماهای امریکایی بر فراز عملیات
آنها چرخیدند ،یکی از همرزمان حیانالدین به نام
اکمل با یک بمب کنار جادهای منفجر شد .حیانالدین
گفت که امریکاییها او را با هواپیما به یک شفاخانه
نظامی منتقل کردند و او زنده ماند ،اگرچه هر دو پایش
را از دست داد .اما هشت ماه بعد ،یکی دیگر از اعضای
این قطعه به نام شهیداهلل از ناحیه شکم مورد اصابت دو
لونقل هوایی وجود
گلوله قرار گرفت .این بار هیچ حم 
نداشت و قطعه حیانالدین در قلمرو دشمن گیر افتاده
بود .شهیداهلل در دم جان باخت.
ضیا به انترسپت از لندن گفت ،پس از رویکارآمدن
جو بایدن ،رییس جمهور امریکا ،در جنوری ،2021
سیا بودجه یکساله برای قطعات خاص را به امنیت
ملی افغانستان داد و گفت آژانس دیگر از آنها حمایت
نخواهد کرد .او گفت ،اما آخرین قطعات خاص تا زمانی
که بایدن خروج کامل ایاالت متحده را در اپریل 2021
اعالم کرد و آخرین نیروها و عوامل اطالعاتی امریکایی
شروع به ترک کردن کردند ،تحت کنترل افغانستان
درامدند.
«شبیه خودکشی»
قطعات خاص برای بازداشت و کشتن در حمالت
هدفمند طراحی شده بودند ،نه برای جنگیدن در
میدانهای جنگ .آنها بهطور گسترده بهعنوان یکی

از موثرترین قطعات نخبه در نیروهای امنیتی افغانستان
شناخته میشدند و تابستان گذشته ،با عقبنشینی
ارتش ایاالت متحده و پیشروی طالبان ،بسیاری از
دولت غنی و ارتش افغانستان برای نجات به آنها چشم
دوختند.
حیانالدین گفت« :من مطمین نیستم که فرماندهان
ما چه مقدار رشوت از مقامهای امریکایی یا دولت کابل
دریافت کرد ه بودند ،اما آنها شروع به بستن چشم به
روی استندردهای ما کردند و ما را به چندین ماموریت
در روز فرستادند و ما را متحمل تلفات سنگین کردند».
او گفت که گاهی هفت یا هشت تن از اعضای قطعه در
هر ماه کشته میشدند که این میزان برای یک قطعه
نخبه بیسابقه بود« .یک بار یادم میآید که همه اعضای
قطعه ما به دلیل استفاده بیش از حد شروع به گریه و
اعتراض کردند .فرماندهان ما هرگز به آن گوش نکردند.
آنها همچنان ما را مجبور میکردند که به عملیات در
سراسر جنوب برویم».
یک پزشک افغان که برای قطعه  02جنگیده بود ،به
من گفت که با افزایش تلفات و تشدید جنگ ،روحیه
اعضای قطعه خاص به هم ریخت .مانند حیانالدین،
«داکتر» نیز در تابستان گذشته از کشور خارج شد.
او از من خواست که اکنون او و خانوادهاش در ایاالت
متحده هستند ،اما به دلیل ترس از عواقب از نامش
استفاده نکنم.
داکتر به من گفت وقتی فرماندهاش از نظامیان
میخواهد به عملیات بروند ،برخی بیهوش میشوند.
او به یاد میآورد که «رفتن به عملیات مانند خودکشی
است ،زیرا پشتیبانی هوایی وجود ندارد و سالح و
تجهیزات کافی نیست».
شایعات مبنی بر اینکه مذاکرات صلح ایاالت متحده
و طالبان در قطر به توافقی برای واگذاری افغانستان
به طالبان منجر شده است ،کمکی نکرد .داکتر گفت:
«طالبان بزرگان قومی را نزد نیروهای امنیتی مختلف
میفرستادند و به آنها میگفتند که در دوحه تصمیم
گرفته شده که والیتی که آنها در آن مستقر هستند ،به
طالبان واگذار شود ،پس بهتر است نجنگید و از تلفات
جلوگیری کنند .نیروهای امنیتی این را میپذیرفتند و
از جنگ دست میکشیدند».
نیروهای امنیتی افغانستان نتوانستند با این تلفات
مقابله کنند .تنها در می  ،2021بیش از  400نیروی
طرفدار دولت کشته شدند .افغانها دیگر حاضر به
پیوستن به نیروهای امنیتی نبودند ،زیرا این شغل
بسیار خطرناک شده بود.
حیانالدین گفت« :ما افراد بسیار باهوشی در قطعه
خود داشتیم .من به یاد دارم که در یک روز ،یکی از
افراد ما ،بدون تجهیزات مناسب ،نزدیک به  30بمب
کنار جادهای را در ولسوالی میوند ،یک پایگاه طالبان
در غرب قندهار ،پاکسازی کرد ».او گفت که نیروهای
قطعه  03بارها در بهار  2021طالبان را از ولسوالی
ارغنداب قندهار خارج کردند ،اما زمانی که ارتش و
پولیس افغانستان ساحه را به دست گرفتند ،طالبان
بازگشتند.
هم حیانالدین و هم داکتر  02گمان میکند که
نیروهای امنیتی افغانستان عمدتاً جنوب را تسلیم
کردند ،نه به این دلیل که در میدان جنگ شکست
خوردند ،بلکه بهعنوان بخشی از یک معامله سیاسی.
آنها در این فکر تنها نبودند .در تابستان سال ،2021
طالبان کنترل دهها پاسگاه پولیس افغانستان را در
ولسوالیهای اطراف قندهار به دست گرفتند.
میرزامحمد یارمند ،معاون سابق وزارت داخله
افغانستان و تحلیلگر نظامی ،به من گفت« :رهبری
نیروهای امنیتی افغانستان از نیروهای زمینی در
بسیاری از والیات کشور خواست تا جنگ را متوقف
کنند .ما ویدیوهایی را در رسانههای اجتماعی دیدهایم
که سربازان وقتی به آنها گفته شد که پاسگاههای
خود را ترک کنند و سالحهای خود را رها کنند ،گریه
میکردند .این به این معنا است که این یک معامله
سیاسی بود که منجر به موجی از فروپاشی صدها
پاسگاه در خطوط اول در جنوب کشور شد».
یارمند گفت ،سربازانی که بر جنگ اصرار داشتند،
خطوط تدارکاتشان قطع شده بود و پشتیبانی الزم
را دریافت نکردند .او افزود ،زمانی که نیروهای افغان
در والیت شمالی تخار میخواستند در موضع خود
بایستند ،به آنها یک انتخاب داده شد :تسلیم شدن
به طالبان یا فرار به سمت کوههای پنجشیر؛ جایی
که آخرین نیروهای مقاومت در برابر طالبان در آنجا
پنهان شده بودند.
ادامه در صفحه ۷
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از صفحه ۶

سازمان«سیا»...
در نزدیکی قندهار ،قطعه حیانالدین با افسران پولیس
برخورد کرد که در حال فرار بودند .او یادآور شد« :آنها
گفتند که پاسگاه آنها توسط طالبان تصرف شده
است .ما آنها را با خود بردیم و هیچ طالبی در پاسگاه
آنها نبود .وقتی علت را جویا شدیم ،گفتند که بزرگ
قبیلهشان به آنها گفته که پاسگاه را به طالبان بسپارند.
این تنها یک نمونه است ،اما بارها اتفاق افتاده است».
در جون  ،2021قطعه  03از یک خط مقدم به خط دیگر
مستقر شد ،زیرا منطقه به دست شورشیان افتاد .تا پایان
آن ماه ،نزدیک به نیمی از ولسوالیهای افغانستان تحت
کنترل طالبان بودند.
با تشدید جنگ ،سایر نیروهای امنیتی افغانستان امید
خود را به قطعات خاص بسته بودند .در  4آگست
 ،2021من با قطعه ضد مقاومت پولیس ملی افغانستان
در خارج از زندان سرپوسا ،یکی از خطوط مقدم اصلی
در قندهار ،بودم .درست زمانی که مسلسل پولیس از کار
افتاد ،درگیری در یک گوشه شهر آغاز شد .از شفیقاهلل
کلیوال ،یکی از فرماندهان قطعه ،پرسیدم که قرار است
چه کار کنند؟ او به من گفت« :قطعه  03خواهد آمد و
آنها طالبان را عقب میزنند ».روز بعد ،کلیوال به من
گفت که  03واقعاً به کمک آنها آمده و طالبان را مجبور
به عقبنشینی کرده است .اما زمانی که قطعه صفری
پیشروی کرد ،طالبان بهسرعت منطقه را پس گرفتند.
ضیا تایید کرد که فشار بر قطعات خاص ناپایدار بوده
است .او گفت که در چهار ماه آخر جنگ قندهار «تلفات
قطعات خاص بسیار زیاد بود .با  20سال جنگ گذشته
قابل مقایسه نبود .دلیل آن این بود که از آنها بهصورت
حرفهای استفاده نمیشد».
ت پرده
معامله پش 
یکی از اسرار بسیار روزهای پایانی جنگ این بود که
چگونه قطعات خاص توانستند از طریق قلمرو تحت
کنترل طالبان به کابل بروند و از آنجا به ایاالت متحده
و سایر کشورها تخلیه شوند .توافق آشکار بین طالبان
و ایاالت متحده به توضیح فرار ناممکن آنها کمک
میکند.
در  11آگست  ،2021یکی از خطوط اصلی دفاعی دولت
در شهر قندهار به دست طالبان سقوط کرد .حیانالدین
در آن زمان در مرخصی بود ،اما روز بعد ،به گفته او،
همرزمانش در قطعه  03و دیگر نیروهای امنیتی به
سمت میدان هوایی قندهار که تا آن زمان جزو قلمرو
طالبان بود ،حرکت کردند .در آنجا دو روز را در انتظار
پرواز به کابل گذراندند.
در  14آگست ،طالبان شهر جاللآباد ،مرکز والیت
ننگرهار را که حیانالدین در آنجا مرخصی خود
را با خانوادهاش میگذراند ،تصرف کردند .او و برادر
کوچکترش که در قطعه  03نیز خدمت کرده بود،
وحشتزده ،تمام شب را بیدار ماندند و سعی کردند
برای دستور با فرمانده حیانالدین تماس بگیرند .باالخره
وقتی به قوماندانی رسیدند ،گفت که به کابل بروند .صبح
روز بعد ،آنها سوار تاکسی شدند و در یک سفر دوساعته
مضطرب از طریق مسیری که اکنون توسط دشمنان
آنها کنترل میشد ،حرکت کردند .اگر کسی آنها را
شناسایی میکرد ،شاید کشته میشدند.
اما این سفر بسیار آسانتر از چیزی بود که آنها انتظار
داشتند؛ زیرا جنگجویان طالبان یکی پس از دیگری
به آنها اجازه عبور دادند .حیانالدین به من گفت« :ما
نمیدانستیم چه اتفاقی دارد میافتد .آنها دشمن ما
بودند .ما فقط یک روز قبل از فروپاشی بهشدت در حال
مبارزه بودیم ،اما اکنون در قلمرو آنها میماندیم یا از
آن عبور میکردیم .ما فکر میکردیم که ریسک بزرگی
میکنیم ،اما حاال که به آن فکر میکنم ،به نظر میرسد
که طالبان نمیخواستند بهعنوان بخشی از معاملهشان با
ایاالت متحده به ما حمله کنند».
فقط چند تن در تاکسی نبودند که توانستند بهراحتی
از پاسگاههای طالبان عبور کنند .در  15آگست ،روزی
که کابل به دست طالبان سقوط کرد ،داکتر از قطعه
 02به من گفت که او با اعضای قطعه خود در کاروانی
متشکل از صدها موتر نظامی مملو از سالح و تجهیزات
از جاللآباد به سمت کابل رانندهگی کرد .داکتر فکر
میکرد که باید در ایستهای بازرسی بجنگند ،اما هر بار،
جنگجویان طالبان فرماندهان خود را صدا میکردند و

او و دیگر نظامیان افغان را از آنجا عبور میدادند.
به گفته داکتر از قطعه  02و دو مقام سابق اطالعاتی
افغانستان که خواستند نامشان فاش نشود ،طالبان به
اعضای قطعه صفری اجازه دادند تا در روزهای پایانی
جنگ با خیال راحت از خط مقدم عبور کنند؛ زیرا
آنها با دولت ایاالت متحده برای انجام این کار توافق
کرده بودند؛ به این دلیل که آنها از پیامدهای این کار
طالبان میترسیدند .ضیا ،یک مقام ارشد امنیتی پیشین،
گفت که طرح تخلیه ایاالت متحده وابسته به اعضای
قطعه صفری بود که در میدان هوایی کابل کار امنیتی
میکردند و امریکاییها به آنها گفته بودند که اندکی
قبل از فروپاشی جمهوری پاسپورت بگیرند.
سیا از اظهار نظر خودداری کرد .طالبان به درخواستهای
مکرر برای اظهار نظر پاسخی ندادند.
حیانالدین و برادرش به سالمت به پایگاه ایگل ،مقر
سیا و قطعه  01کابل رسیدند و سه شب را در آنجا
سپری کردند .نفرات قطعات خاص یکییکی سوار
هلیکوپترهای شینوک شدند و پایگاه را به مقصد میدان
هوایی کابل ترک کردند :ابتدا  ،01سپس  02و سپس
قطعه حیانالدین.03 ،
حیانالدین پنج شب را در میدان هوایی گذراند و امنیت
را برای تخلیه هزاران افغان ناامید فراهم کرد .در آن روزها
و پس از آن ،اعضای قطعه صفری متهم به تیراندازی
بوشتم غیرنظامیان افغانی بودند
باالی جمعیت و ضر 
که قصد خروج داشتند .حیانالدین بدرفتاری با مردم
در میدان هوایی را رد کرد ،اما برخورد من با یک نیروی
قطعه صفری در  19آگست نشان میدهد که اتهامات
حقیقت دارد .در حالی که از میان جمعیت جلو ترمینال
میدان هوایی میرفتم و سعی میکردم به همکار
امریکاییام و تفنگداران دریایی امریکا برسم ،یکی از
اعضای قطعه صفری جلوم را گرفت .توضیح دادم کی
هستم و کجا میروم ،اما او دستور داد که بنشینم .او
گفت که اگر این کار را نمیکردم ،با دهها گلوله به من
شلیک میکرد و کسی از او بازجویی نمیکرد.
باالخره نوبت حیانالدین بود که با خانوادهاش تماس
بگیرد تا در پروازی به ایاالت متحده از طریق ابوظبی
و آلمان به او بپیوندند .حیانالدین نیز مانند بسیاری از
افغانها با دو زن ازدواج کرده بود .او یکی از همسرانش
را که از من خواست نامش را فاش نکنم ،چند ماه قبل از
سقوط هواپیما با سه فرزندشان به ننگرهار منتقل کرده
بود و یکی از برادرانش توانست آنها را به کابل بدرقه
کند تا در میدان هوایی با حیانالدین مالقات کنند .اما
همسر دیگر حیانالدین با چهار فرزندش هنوز در والیت
زادگاهش کنر بود که جمهوری سقوط کرد.
او به من گفت« :همسر اول من که در کنر بود ،نتوانست
خود را به کابل برساند ،زیرا کسی نبود که او را همراهی
کند».
حیانالدین همچنین پدر و مادر و خواهران و برادران
خود از جمله برادری را که در قطعه  03در کنار او
خدمت کرده بود ،پشت سر گذاشت .حیانالدین گفت
که امریکاییها از تخلیه او خودداری کردند ،زیرا او یک
سال قبل از قدرت گرفتن طالبان قطعه را ترک کرده
بود.
ممنون اما عصبانی
در پیتسبورگ ،حیانالدین و چندین عضو دیگر قطعه
صفری در یک خواربارفروشی حالل کار پیدا کردند .یکی
از آنها خانولی مومند ،مدیر سابق مکتب بود که در
سال  2017برای قطعه  02در جاللآباد بهعنوان نگهبان
کار کرد .مومند اکنون با همسر و فرزندانش در مسکن
بخش هشت در دوکسن ،حومه پیتسبورگ ،زندهگی
میکند .وقتی با او مالقات کردم ،در حال تخلیه جعبهها
بود .او از آن زمان به بعد شغل دیگری در خواربارفروشی
محلی دیگر پیدا کرده است که شغل جدیدش را بیشتر
ترجیح میدهد ،زیرا این کار به سنگینکاری نیاز ندارد.
مومند از طریق برادرش عنایتاهلل که به گفته او 16
سال در این قطعه خدمت کرده بود ،کارش را با 02
آغاز کرد؛ اما چند روز قبل از فروپاشی دولت به دلیل
مریض بودن همسرش آنجا را ترک کرد .مانند برادر
حیانالدین ،عنایتاهلل با تسلط طالبان پشت سر گذاشته
شد و او و سایر بستهگان مومند بالفاصله هدف قصاص
قرار گرفتند .عنایتاهلل مخفی شد و وقتی بهار امسال با

مومند صحبت کردم ،غم و اندوه او را فرا گرفت .مومند
به من گفت« :هر بار که از خانه با من تماس میگیرد،
فکر میکنم خبر بدی بدهد».
بهار امسال ،اعضای طالبان دو برادرزاده نوجوان مومند
را ربودند و به مدت پنج روز در بازداشت نگه داشتند
تا خانواده را وادار کنند که عنایتاهلل را تحویل دهند.
این برادرزادهها پس از آنکه بزرگان قومی در منطقه
قول دادند که به طالبان در یافتن عنایتاهلل کمک کنند،
آزاد شدند .مومند گفت که او برای ویزای مهاجرت ویژه
جهت آمدن به ایاالت متحده درخواست داده ،اما پاسخی
دریافت نکرده است.
مومند به من گفت« :ما آنقدر به امریکاییها وفادار بودیم
که در میدان جنگ چمدانهای آنها را رها نمیکردیم،
اما اکنون برادرم را که  16سال به آنها کمک کرد ،پشت
سر گذاشتهاند .بارها در طول ماموریت با  02اتفاق افتاده
است که یک مستشار یا سرباز امریکایی مورد اصابت
گلوله قرار میگیرد و ما جان خود را به خطر میاندازیم
تا آنها را از میدان جنگ خارج کنیم .به سطح وفاداری
ما و سطح وفاداری آنها نگاه کنید».
مومند بر سر نقش خود در جنگ بهشدت دچار تعارض
است .زمانی که پنج سال پیش با امریکاییها شروع به کار
کرد ،دشمنی طالبان و بسیاری از آشنایان را برانگیخت.
در روستای محافظهکارش ،او بهسختی از تصمیم خود
دفاع کرد و توضیح داد که کمک به امریکاییها چگونه
به نفع کشورش است .اکنون او از خود میپرسد که آیا
انتخاب درستی کرده است یا خیر ،با توجه به هزینهای
که او و خانوادهاش پرداختهاند .او در  Duquesneیک
خارجی است و ممکن است هرگز نتواند به افغانستان
برگردد .او تعجب میکند که آیا او به دالیل اشتباه به
 02پیوست یا از او سوءاستفاده شده است؟ باالخره به
کشورش ،به مردمش خیانت کرده است؟
مومند گفت که از بایدن سپاسگزار است« .او ما را به
دست طالبان نگذاشته است .اگر من در افغانستان جا
مانده بودم ،تا به حال من و تمام خانوادهام کشته شده
بودیم؛ اما هیچکس در ایاالت متحده نیست که مرا از
شرایط سخت اینجا نجات دهد».
با نزدیک شدن به پایان گفتوگوی ما ،عصبانیت
مومند بیشتر شد .او گفت که بارها داستان خود را برای
کارگران آژانسهای اسکان مجدد و سایر سازمانهای
امدادی تعریف کرده است .او گفت« :همه اینجا میآیند
و از مشکالت من و خانوادهام میپرسند ،اما من هیچ
نتیجهای از گفتن این داستانها نمیبینم .آیا از شنیدن
داستان زندهگی دردناک من لذت میبری؟»
فقط در تاریکی
در آن صبح بارانی ماه می در خانه حیانالدین ،یک
پارچه روغنی روی فرش اتاق نشیمن پهن کردند و ما
دور آن نشستیم ،در حالی که همسر و دختر نهسالهاش،
سیمینا ،نان داغ تازه ،تخم مرغ ،ماست و چاینک چای
سیاه شیرین و شیری آورد.
وقتی غذا میخوردیم ،حیانالدین مراقب تلفنش بود.
ساعت  9:00صبح زنگ به صدا درامد و سیمینا برایش
یک جفت جوراب ورزشی سفید و یک جاکت و یک
چتر آورد .در افغانستان ،مشاوران امریکایی او بر نیاز
به وقتشناسی تاکید کرده بودند و اغلب  15دقیقه
زودتر برای مالقات با همتایان افغان خود میآمدند .او
میترسید که اگر دیر سر کار برسد ،اخراج شود .او به
این شغل نیاز داشت.
او به من گفت که ماهانه یک هزار و  600دالر بعد از کسر
مالیات به خانه میبرد .آژانس اسکان مجدد سه ماه اول
اجاره آپارتمان او در پیتسبورگ را پوشش میداد .پس
از آن ،او باید یک هزار و  500دالر در ماه ،تقریباً کل
حقوق خود را برای اجاره و خدمات آب و برق خرج کند.
این بودجه برای تهیه غذا کافی بود ،اما برای مصارف
خانواده اندک بود.
خانه او حدود پنج مایل با خواربارفروشی حالل فاصله
داشت که  15دقیقه رانندهگی آسان بود؛ اما سفر با
بس ،از جمله انتقال به مرکز شهر ،ممکن است بیش
از یک ساعت طول بکشد .در این روز او نه ساعت کار
میکرد و بین ساعت  9:00تا  10:00شب به خانه
میرسید .خانواده ،از جمله بچهها ،شام دیرهنگام را
باهم میخوردند .پس از آن ،آنها با افغانستان تماس
میگرفتند تا حیانالدین و همسرش بتوانند با والدین
خود صحبت کنند و والدین بتوانند با نوههای خود
صحبت کنند.
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حیانالدین میگوید که پدرش سال گذشته او را متقاعد
کرده بود تا به ایاالت متحده برود .پدرش در آگست
گذشته به او گفته بود« :اگر طالبان بیایند و شما را جلو
ما سر ببرند ،یا در مقابل ما به سر شما شلیک کنند،
این یک ضربه بسیار بزرگ برای ما در تمام زندهگی
ما خواهد بود .پس اگر میخواهی این درد را از ما دور
کنی ،باید بروی».
گاهی پشیمان میشود .او به من گفت« :ما داوطلبانه به
اینجا نیامدهایم و اینجا آسان نیست .این مبارزه روزمره
است .و سپس خانوادهای دارید که به شما خیره شدهاند
و امیدوارند که همه چیز را درست کنید».
در ساعت  9:20صبح ،حیانالدین یک جاکت سیاه
پوشید و به سمت ایستگاه بس رفت و در کنار یک تیر
چوبی با تابلوی فلزی در لبه یک جاده شلوغ ،شانههایش
را در برابر باران خم کرد .آژانس اسکان مجدد به او
کارتهای ترانزیت داده است ،اما وقتی کارتها تمام
شد ،مجبور شد پولش را برای کرایه بس خرج کند.
او در افغانستان ،موترهای نظامی سنگین را با عینک
دید در شب بر فراز مناطق کوهستانی میراند؛ اما در
پیتسبورگ ،نتوانست گواهینامه رانندهگی بگیرد .این
آزمون به زبان اردو و عربی ارایه شد ،اما نه فارسی یا
پشتو ،دو زبان اصلی افغانستان ،و در آن زمان ،مترجم
مجاز نبود (چند ماه بعد ،پس از شکایت جامعه محلی
افغان DMV ،یک آزمایش به زبان فارسی اضافه کرد).
او گفت« :اگر در یک ایستگاه بس در افغانستان
میایستادم و به یک تاکسی دست تکان میدادم،
میایستاد و مرا به جایی که میخواستم میبرد ».هیچ
کشوری بهخوبی افغانستان در سرتاسر جهان وجود
ندارد ،اگر به اندازه کافی برای زندهگی در آن امنیت
میبود.
بعد از  15دقیقه ،بس رسید .حیانالدین کام ً
ال تر
شده بود .ماسک جراحی پوشید ،از پلهها باال رفت و
روی چوکی خالی نشست .در حالی که بس در مسیر
چوخم حرکت میکرد و به سمت مرکز
جادههای پرپی 
شهر راه میرفت ،او سایر مسافران را بررسی کرد.
او خاطرنشان کرد« :فقط افراد فقیری مانند من از بس
استفاده میکنند».
او به آپارتمانش برگشت ،مجموعهای از کارتهای
شناسایی نظامی و تقدیرنامههای امریکاییهایی را که
با آنها کار کرده بود ،به من نشان داد .هر کدام توسط
یک سرباز یا افسر متفاوت امضا شده بود که خدمات او را
تحسین میکردند و قولهایی میدادند که نمیتوانستند
وفا کنند.
در یک گواهی امضاشده آمده است« :اقدامات مثالزدنی
شما نشاندهنده تعهد کلی شما برای نهتنها محافظت
از روستا ،ولسوالی و والیت شما در برابر کسانی است
که به بیگناهان آسیب میرسانند ،بلکه برای تضمین
آینده بهتر برای همه شهروندان فعلی و آینده افغانستان
است ».توسط «گروهبان اسکات» و «فرمانده جاش» از
واحد نیروهای ویژه .3115 ODA
در یکی دیگر با نام  - QSFویژه نیروی ضربت قندهار
 واحد امنیت ملی  03و مورخ مارچ  ،2021نوشته بود:«تخصص ،تعهد بیدردسر او به وظیفه و اخالق کاری
بسیار فراتر از انتظارات من است و او الهامبخش همه
کسانی است که با او کار میکنند .در طول شش سال
گذشته ،او وفاداری کامل خود را به واحد خود نشان داده
است .خدمات او به کشور ،نمونهای درخشان برای تمام
هموطنانش در اطرافش است و تعهدی شکستناپذیر به
یک افغانستان آزاد و مرفه را نشان میدهد ».این توسط
«مک» ،یک مشاور امریکایی ،امضا شده بود.
و در یک تقدیرنامه از سال  2015آمده است« :آقای
حیانالدین دارایی بزرگی برای  03-SRFخواهد بود و
کمک قابل توجهی به یک افغانستان آزاد و مرفه خواهد
کرد».
حاال با آن کاغذها ،آن کلمات ،چه باید کرد؟
حیانالدین بیش از یک ساعت پس از خروج از خانهاش،
در گوشه خیابان متروک پیاده شد و یک بلوک به سمت
خواربارفروشی حالل ،یک مجتمع انباری بزرگ ،پیاده
شد که نقاشیهای دیواری که سخنانی از مارتین لوتر
کینگ جونیور را ترجمه میکرد« :فقط در تاریکی
میتوانید ستارهها را ببینید».
در داخل ،او جاکت خود را با یک پیشبند سفید تبدیل
کرد و دوباره پشت پیشخوان گوشت ظاهر شد و در
آنجا از یک تیغه مکانیزه برای برش سینه مرغ کار
گرفت.
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آتشسوزی در یک شرکت فروش مواد شیمیایی در چین جان  ۳۸تن را گرفت
رسانههای بینالمللی از وقوع آتشسوزی در یک عمدهفروشی مواد شیمیایی و کاالهای صنعتی در چین خبر میدهند.
آسوشیتدپرس گزارش داده که این آتشسوزی ناوقت روز دوشنبه ۲۱ ،نوامبر ،در یک مرکز فروش مواد شیمیایی در شهر
هونان چین رخ داده است .مقامهای محلی روز سهشنبه اعالم کردهاند که این آتشسوزی منجر به مرگ  ۳۸تن و زخمی شدن
 ۲تن شده است .هنوز علت این آتشسوزی مرگبار معلوم نیست؛ اما رویدادهای صنعتی ناشی از بیتوجهی به تدابیر ایمنی و
رقابت فسادآلود در میان مقامها در چین بیپیشینه نیست .شرایط نگهداری نامناسب کاالها ،قفل شدن خروجیها هنگام بروز
رویدادها و کمبود تجهیزات آتشنشانی اکثرا ً از دالیل وقوع چنین رویدادها در گذشته بوده است.
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فرانسه قوانین مهاجرتی
را سختتر میکند
بربنیاد گزارشها ،دولت فرانسه در چهارچوب الیحهای
که بهزودی در پارلمان این کشور بررسی خواهد شد،
قوانین مهاجرتی را سختتر میکند.
رسانههای بینالمللی روز سهشنبه ۲۱ ،نوامبر ،گزارش
دادهاند که با پایان یافتن کار تدوین این الیحه،
سازمانهای غیردولتی فرانسوی و دولت این کشور از
روز گذشته گفتوگوها در مورد مفاد این الیحه را آغاز
کردهاند.
دولت فرانسه اعالم کرده است که قانون جدید
پناهندهگی و مهاجرتی که بیستونهمین قانون از سال
 ۱۹۸۰است ،برای مقابله با «ناامنیهای ایجادشده»
توسط برخی از مهاجران تدوین شده است.
همزمان سازمانهای غیردولتی که مدافع حقوق
مهاجران و پناهندهگان هستند ،در نامهای به مقامهای
حکومت فرانسه از این رویکرد انتقاد کردهاند.
آنها همچنان اعالم کردهاند که تالش خواهند کرد تا
دولت فرانسه را برای اصالح قانون جدید تحت فشار
قرار دهند.
قابل ذکر است که چندی پیش فرانسه و بریتانیا به
توافق تازهای برای اعمال کنترل بیشتر بر مرزهای
دریایی دو کشور در اطراف کانال مانش و جلوگیری
از عبور غیرقانونی با قایق از سواحل فرانسه به بریتانیا
دست یافتهاند.
گفته میشود شمار افراد پولیسی که سواحل دو کشور
را کنترل میکنند ،به  ۳۰۰تن افزایش یافته و حدود
 ۱۰میلیون دالر برای این منظور اختصاص یافته است.
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سهقدرتاروپاییغنیسازی
۶۰درصدییورانیمازسوی
ایرانرامحکومکردند
سه قدرت عمده اروپایی تصمیم ایران برای غنیسازی ۶۰
درصدی یورانیوم را محکوم کرده و گفتهاند که این کشور
هیچ توجیه معتبری برای این اقدام ندارد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز سهشنبه ۲۲ ،نوامبر ،در
گزارشی تایید کرده که ایران غنیسازی  ۶۰درصدی را در
سایت زیرزمینی هستهای «فردو» در استان قم آغاز کرده
است.
رافایل گروسی ،مدیرکل این آژانس ،گفته که ایران در
حال برنامهریزی برای توسعه قابل توجه تولید یورانیم در
«فردو» است و در این سایت سانتریفیوژهای بیشتری را
نصب میکند.
در اعالمیه سه کشور اروپایی آمده است که اقدام تازه ایران

برجام را بیشتر از پیش ضرر رسانده و تالش برای جلوگیری
از گسترش سالحهای هستهای را نیز به چالش میکشد.
براساس توافقنامه برجام که ایران با شش قدرت جهانی در
سال  ۱۳۹۴امضا کرد ،نباید سطح غنیسازی یورانیوم را از
 ۳.۶۷درصد باال ببرد؛ این قرارداد اما با خروج امریکا در سال
 ۱۳۹۹لغو شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا امروز اعالم کرد که اقدامهای
انجامشده در فردو شامل «تولید محصول اورانیوم «یواف-
 »۶با غنای  ۶۰درصد برای نخستین بار» در این مجتمع
است.
تهران گفته که این اقدام را در واکنش به قطعنامه تازه
شورای حکام آژانس بینالمللی اتمی در انتقاد از برنامه

هستهای تهران انجام داده است.
آغاز غنیسازی  ۶۰درصدی در فردو در حالی است که
غنیسازی با همین درصدی در مجتمع نطنز نیز ادامه دارد
که به غنیسازی  ۹۰درصدی برای تولید بمب اتمی نزدیک
است.
در حالی که محمد اسالمی ،رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران ،می گوید که این کشور غنیسازی اورانیوم با خلوص
 ۶۰درصدی را در مرکز فردو آغاز کرده ،اما امریکا آن را
تایید نمیکند.
آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه امریکا ،که در قطر به سر میبرد،
در نشستی خبری در این مورد چنین گفت« :من نمیتوانم
هیچ گزارشی را در مورد فعالیت آنها تأیید کنم».

گزارش اشتباهی حمله موشکی روسیه بر پولند؛ آسوشیتدپرس خبرنگارش را اخراج کرد

پس از نشر گزارش آسوشیتدپرس از حمله موشکی روسیه
بر خاک پولند که بخشی از قلمرو ناتو محسوب میشود،
این خبر واکنشهای زیاد جهانی را به همراه داشت؛ اما این
گزارش کار دست خبرنگار این رسانه داد.
آسوشیتدپرس روز دوشنبه ۲۱ ،نوامبر ،جیمز الپورتا،

اروپا با ایجاد نیروگاه خورشیدی در فضا به زمین
برق انتقال میدهد

آژانس فضایی اروپا در نظر دارد تا در چارچوب یک طرح
تحقیقاتی سهساله ،برای ایجاد نیروگاه خورشیدی در فضا
و ارسال مستقیم برق از آنجا به زمین ،تصمیمگیری کند.
آژانس فضایی اروپا روز سهشنبه ۲۱ ،نوامبر ،اعالم کرده
است که برای عملیاتی شدن طرح «سوالریس» این
آژانس ،هر ماهوار ه غولپیکری که در مدار مستقر شده
است ،باید برقی معادل یک نیروگاه تولید کند.
در حالی که چندین سازمان فضایی دیگر هم در حال
بررسی ساخت نیروگاه خورشیدی فضایی و استقرار
تاسسیات در مدار زمین هستند ،طرح «سوالریس»
نخستین طرحی است که زمینه تولید انرژی تجدیدپذیر
در فضا را فراهم میکند.
جوزف اشباخر ،مدیر کل آژانس فضایی اروپا ،گفته است
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که تولید برق توسط نیروگاههای خورشیدی در فضا
میتواند کمک بزرگی به رفع کمبود انرژی در آینده باشد.
او بر تغییر روشهای تولید انرژی تاکید کرده است.
محققان این مرکز به این نظرند که هیچ مانع فنی بر سر
راه تولید انرژی خورشیدی در فضا و انتقال آن به زمین
وجود ندارد.
گفتنی است که نیروگاههای خورشیدی در فضا میتوانند
بسیار بیشتر از نیروگاههای خورشیدی زمینی با اندازه
مشابه برق تولید کنند ،زیرا همواره در معرض تابش نور
آفتاب قرار دارند.
ایجاد مزرعه خورشیدی در فضا بیش از  ۵۰سال است
که توجه محققان را به خود جلب کرده ،اما هزینههای
سنگین مانع عملیاتی شدن این طرح بوده است.

خبرنگار بخش امنیتیاش را که اطالعات اشتباه در مورد
ک پولند را گزارش کرده بود ،اخراج
حمالت موشکی بر خا 
کرد .منابع در آسوشیتدپرس به واشنگتن پست تأیید
کردهاند که جیمز الپورتا پس از یک تحقیق کوتاه از کار
برکنار شده است.
آسوشیتدپرس در  ۱۵نوامبر گزارش داد که روسیه دو
موشک بر روستای پرژوودوی پولند شلیک کرده است که
در نتیجه آن دو تن کشته شدهاند.
این خبرگزاری نوشته بود« :یک مقام ارشد اطالعاتی امریکا
که نامش فاش نشده ،میگوید موشکهای روسی وارد
پولند ،عضو ناتو شده و دو نفر را کشته است».

وزارت امور خارجه روسیه بالفاصله پس از نشر این خبر
آن را تکذیب کرد.
ً
آسوشیتدپرس بعدا گزارش خود را با یادداشت
«گزارشهای بعدی نشان داد که موشکها ساخت روسیه
بوده و به احتمال زیاد توسط اوکراین برای دفاع در برابر
حمله روسیه شلیک شده است» ،اصالح کرد.
پس از آن مشخص شد که موشک پرتاب شده مربوط به
اوکراین بوده که به اشتباه از مسیر اصلیاش خارج شده
است .گفتنی است که نشر این خبر سبب نگرانیهای
ک جنگ دیگر شد ،زیرا
زیادی در مورد احتمال آغاز ی 
پولند بخشی از قلمرو ناتو محسوب میشود.

پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین؛

کارشناسان نظامی دو کشور گفتوگو کردند
سخنگوی وزارت خارجه اوکراین میگوید که کارشناسان
نظامی ایران و اوکراین در یک نشست مشترک در پیوند
به استفاده از پهپادهای ایرانی توسط روسیه گفتوگو
کردهاند.
اول ِگ نیکول ِنکو ،سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین،
گفته است که در این نشست ابهامات و اتهامات مطرحشده
در مورد به کارگیری پهپادهای ایرانی در این کشور مورد
بحث قرار گرفته است.
نیکولنکو به شبکه خبری «سیانان» گفت« :تاکنون یک
جلسه کارشناسی برگزار شده است .البته من نمیتوانم
جزییات آن را بازگو کنم».
سخنگوی وزارت خارجه اوکراین تاکید کرده که طرف

اوکراینی به اقدامات سختگیرانه خود به منظور جلوگیری
استفاده روسیه از سالحهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین
ادامه خواهد داد.
این در حالی است که مقامهای غربی گفته بودند که
روسیه در جنگ علیه اوکراین از صدها پهپادی که از ایران
دریافت کرده است در حمالت مرگبار استفاده میکند.
همچنان برخی از رسانهها گزارش دادند که روسیه افزون
بر پهپاد ،مقدار قابل توجهی موشک نیز از ایران برای
استفاده در جنگ اوکراین دریافت کرده است.
مقامهای ایرانی اما این موضوع را رد کرده و گفتهاند
که ایران در جنگ اوکراین به هیچ طرفی سالح نداده و
خواهان قطع جنگ در اوکراین از طریق مذاکرات است.

