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 بارنز و آدام گولدمن انیجول بونز،ی: توماس گسندگانینو
 قی: ابوبکر صدهمترج

 

 نرگس؛ عضو طالبان یا نیروی گماشته شده ایران؟
 مزیتا ورکیوی: نمنبع

 
یک مشاور  ۲۰۱۲پولیس، در دسامبر  هٔ سال ۲۴حسن، افسر  نرگس محمد

ه پولیس زن ب یک افسر ی را در کابل به گلوله بست، این اولین حملهٔ ئامریکا
حساب اند، بهوارد افغانستان شده ۲۰۰۱اش که پس از المللیهمکار ائتالف بین

 .آیدمی
اش به مشاور خانم حسن که از ایران به افغانستان برگشته بود؛ در مورد حمله

های استخباراتی افغانستان و  های متفاوتی وجود دارد. نهاد ی، دیدگاهئامریکا
دانند؛ اما برخی بر این باورند  ایران می دهندهٔ را دست نشانامریکایی، بانو حسن 

 .که او عضو گروه طالبان است
پذیرند؛ اما با این شان نمیدر سوی دیگر اما طالبان عضویت نرگس را در گروه

وجود، این گروه، سال گذشته درخواست آزادی نرگس را به دولت افغانستان 
 حسن نرگس محمد            .فرستاده است

افغانستان حکم اعدام خانم حسن را صادر کرده بود؛ اما  محکمهٔ اند که انستان و امریکا گفتهمسئوالن در دولت افغ
 .کاهش یافته است« طویل مدت»این حکم او، اکنون به حبس 

طالبان در دوحه آزاد شده است. این  - امریکا نامهٔ شود، بانو حسن، تابستان سال گذشته به اساس توافقگفته می
گری وزارت خارجه رسد که البیولیس فدرال امریکا مخالف این آزادی بوده اما؛ به نظر میاست که پ درحالی

 .تأثیر نبوده استامریکا در این مورد بی
آزادی بانو حسن و  های صلح، میان دولت افغانستان و طالبان در قطر جریان دارد؛ اما گو و اکنون که روند گفت

 .ین مذاکرات بود، هنوز در واشنگتن یک بحث داغ استکه شرطی برای آغاز ا سایر زندانیان
برای دربند بودن بانو حسن نتیجه نداده است؛ زیرا آزادی  ـ -FBI و پولیس فدرال امریکا های وزارت خارجه تالش

 .شده بود صورت گرفت حدی که باالی دولت افغانستان وارد ازهای بیش زندانیان طالبان به اساس فشار
کنند؛ اما با این حال، او را یک ی نکوهش میئکه حمله نرگس حسن را بر یک امریکا هایئبرخی از امریکا

ی او، بخشی ئشود که رها رو، گفته میدانند. از اینتروریست خطرناک که خطری را متوجه آینده امریکا بسازد نمی
 .از ارزشی بود که دولت امریکا برای برقراری صلح پرداخته است

ام هنگ ی برای خروج زودااند، هزینه امریکایی را در جنگ افغانستان کشته عاتبای که تصمیم به آزادی کسان
 امهٔ ننظامیان این کشور از جنگ نافرجام است. حمله نکردن به مراکز امریکایی از طرف طالبان بخشی از توافق

 اند که به نیروهای ائتالف جهانینامه تعهد کردهماه فبروری دوحه است که گروه تررویستی طالبان، در این توافق
 .کنندی حمله نمیئامریکا
در کمپ  CIA های گذشته، گروه طالبان با یک موتر بمب بر مرکز نیروهایها، در ماههمه، به اساس گفتهبا این

ست، اما ی کشته نشده ائچوپان والیت هلمند، یورش برده اما؛ به گفته نشریه فارین پالیسی؛ در این حمله هیچ امریکا
 .اند افغانستان کشته و زخمی شده اتباعشماری از 

ر گذاران امریکایی قرانظامی و قانون رانگتحلیلکه زیر فشار شدید زاد با آنهیئت امریکا به رهبری زلمی خلیل
انه به خداشت؛ اما اقدام دموکراتیکی را برای پایان دادن به جنگ طوالنی امریکا و برگرداندن نیروهای امریکایی 

 .انجام داده است
ای را برای رهایی زندانیان طالبان باالی دولت افغانستان وارد کرد. این در حالی است که امریکا فشارهای جدی

اند اما؛ این روند ادامه یافت و تا ماه اپریل سال بوده گذاران امریکایی، مخالف روند خروج نیروهای امریکاییقانون
 .تن کاهش خواهد یافت ۲۵۰۰میان امریکایی در افغانستان به روان میالدی، رقم نظا
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زاد در با این وجود اما پرسش اسای این است که با آمدن جوبایدن به کاخ ریاست جمهوری امریکا، زلمی خلیل
اش حفظ خواهد شد یا دیپلومات دیگری را جایگزین او خواهد کرد؛ زیرا بایدن از گذشته طرفدار حفظ جایگاه فعلی

 .مار اندک نیروهای مبارزه با تروریزم در افغانستان بوده استش
هزار زندانی طالبی که آزاد  ۵های افراد ملکی و پولیس فدرال امریکا، نام نرگس حسن در فهرست به اساس گفته

لبان طا هٔ هزار زندانی آزادشد ۵شدند نبوده است. از جانب دیگر، کشورهای استرالیا و فرانسه نیز به فهرست می
 .اند، معترض شده بودندکه شماری از آنان مرتکب قتل شهروندان این کشورها در افغانستان

امریکا به کشورهای متحد در رابطه به  هٔ گوید: مایک پمپئو وزیر خارجیک عضو هیئت امریکا در دوحه، می
 .ی وجود نداشتحل دیگر آزادی زندانیان طالبان گفته است که بدون آزادی زندانیان طالبان راه

تایمز گفته است که آزادی زندانیان طالبان برای ما و دولت افغانستان امریکا به نیویورک سخنگوی وزارت خارجه
نی جمهور غیسئزاد با برخی از مسئوالن دولت افغانستان دیدار کرد؛ اما رتحمل نبود. ماه گذشته زلمی خلیلقابل

 .از دیدار او دوری جست
 ۷سازی  بس، روی پیشنهاد حکومت موقت و آزادزاد، برای ایجاد آتشاند که زلمی خلیلتان گفتهمقامات افغانس

ی داشت. این در حالی است که سرپرست سفارت امریکا در کابل، در توییتی گفته ئهاهزار زندانی طالبان حرف
 .کنداست: امریکا از حکومت موقت در افغانستان حمایت نمی

 .ساله روشن نیست ۴۹بانو حسن باالی جوزف گریفین  فیر هٔ انگیز با این حال اما هنوز
هللا مجاهد، سخنگوی گروه طالبان خبر رهایی بانو حسن را پیش از توافق امریکا و طالبان تکذیب و تأکید کرده ذبیح

برای این آقای مجاهد اما « او یک عضو گروه طالبان است و به اساس توافق امریکا و طالبان رها شده.»است: 
 .ادعای خود هیچ مدرکی ارایه نکرده است

دهد که لباس نظامی به تن باالی یک شهروندی امریکایی نشان می فیر، خانمی را هنگام های مداربستهبیندور
دهد که در گذشته پس از مشاجره ها نشان مینرگس محمدحسن، ویزای ایران صادرشده و بررسیندارد. در گذرنامه 

 .عزم خودکشی نیز کرده بود با شوهرش
اه دیگر این لی دیدگبه گریفین امریکایی توسط محافظان او از بین برود، و فیریک دیدگاه این است که او خواسته با 

اش به دست بیاورد و برای این کار از است که او با این کار تالش کرده است تا ویزای ایران را برای خانواده
ن با که بانو حسگرفته تا یک فرد بلند رتبه خارجی را بکشد؛ اما اینمسئوالن سفارت ایران در کابل دستور می

 .ه باشد، روشن نیستای داشتسازمان اطالعاتی ایران رابطه
نظامی، عمیقاً به این باوراند که او از تهران دستور گرفته بود تا بر یک مقام بلند رتبه  هٔ های بلندپایبرخی از مقام

 .کند فیرنظامی امریکایی 
؛ در قبال جنگ افغانستان تغییر کرده است ۲۰۰۱های مقامات دولت افغانستان؛ رویکرد ایران پس از به اساس گفته
های اوپراتیفی و  داند و از سوی دیگر، به این گروه کمکطرف طالبان را تهدیدی برای تهران میایران در یک

 .دهداسلحه می
 .اندیادداشت: فهیم عابد و فاطمه فیضی از کابل در این گزارش همکاری کرده

  «توافق طالبان رها شد؟ زنی که یک امریکایی را کشت، چرا در»تایمز تحت عنوان این گزارش در نیویورک
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