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دور جدید خشونتهای گروه طالبان

ــــــــــسرمقاله

طالبان و پیوند عمیق با
شبکه های تروریستی
حفیظ اهلل زکی

تالش های مشترک حکومت و جامعه جهانی در مبارزه با هراس
افگنی در افغانستان به مؤفقیت چندانی نینجامید .اگرچه شبکه
مخوف و قدرتمند القاعده تضعیف شــد و رهبر آن در ابیت آباد
پاکستان کشته شد و در حال حاضر توان مدیریتی خود را از دست
داده و قادر به اجرای عملیات های بزرگ تروریستی نیز نمی باشد؛
اما جامعه جهانی عالوه بر نابودی شبکه های تروریستی و حامیان
آنها در منطقه ،تأمین امنیت افغانســتان را نیز تعهد کرده بود که
این امر متأسفانه پس از پانزده سال تحقق پیدا نکرده است.
در این شکست ،نابسامانی استراتژیک کشورهای کمک کننده در
مورد تعریف تروریسم و نحوه مبارزه با آن ،نقش برجسته داشت.
در آغاز حمله ایتالف بین المللی به افغانســتان گروه طالبان به
عنوان گروه حامی تروریســم شناخته می شد؛ ولی از سال 2005
به بعد کم کم این استراتژی تغییر کرد و مشی نظامی ایتالف بین
المللی به رهبری آمریکا در برابر طالبان معتدل تر و مسامحه آمیز
تر گردید .این سیاســت در واقع گروه طالبان را از شبکه القاعده
و سایر گروه های تروریســتی جدا می کرد و در قالب گروه های
مسلح مخالف دولت جا می داد .از سال  2005به این طرف در حالی
که حمالت گسترده و مهم در سراسر کشور از سوی گروه طالبان
رهبری می شــد و جنگ در افغانســتان در عمل جنگ حکومت
افغانســتان و ایتالف بین المللی مبارزه باتروریسم از یک طرف و
گروه طالبان از سوی دیگر بود ،اما حکومت افغانستان و کشورهای
عضو ایتالف هیچکدام طالبان را دشمن خود نمی دانستند .مقامات
آمریکا بارها اعالم کردند که طالبان دشــمن آمریکا به شمار نمی
رود .این در واقع برگشت آمریکا و سایر اعضای ناتو از اهداف اولیه
شان در افغانستان به حساب می آمد.
طالبان در افغانســتان نــه آن قدر قوی بود که نظام سیاســی
افغانستان را با خطر مواجه سازد و نه پایگاه محکم مردمی داشت
تا با حمایت مردم گستره فعالیت های شان را توسعه بخشند؛ اما
سیاست مسامحه کارانه حکومت در برابر طالبان و سیاست های
متضاد ،ناهماهنگ و بیش از حد خوشبینانه جامعه جهانی در برابر
طالبان ،روند مبارزه با این گروه را با کندی و دشواری روبرو کرد.
در واقع حکومت و جامعه جهانی به این نتیجه رســیده بودند که
مسأله افغانســتان راه حل نظامی ندارند و باید راههای سیاسی
برای اشــتراک طالبان در مذاکرات صلح فراهم گردد .البته این
ایده زمانی توجیه پذیر بود که همزمان با رایزنی های سیاســی،
فشارهای نظامی نیز بر این گروه شدت می گرفت؛ اما چنین نشد.
نزدیک به ده ســال است که حکومت افغانســتان تمامی وقت،
فرصت ،ســرمایه و امکانات خود را در راســتای صلح به مصرف
رســاند؛ بدون این که کمترین بهره را از این همه تالش ها نصیب
شــود .اکنون جامعه جهانی نیز در یافته است که طالبان گروهی
جدا از القاعده ،شبکه حقانی و سایر گروه های تروریستی نیست
و این گروه هرگز از موضع ایدیولوژیکی خود عقب نشــینی نمی
کند .شروع مذاکرات چهارجانبه صلح و رد این مذاکرات از سوی
طالبان ماهیت این گروه را در انظار جهانی روشــنتر ساخت .در
پرتو همین روشــنایی آمریکا رویکرد خــود را در برابر طالبان
تغییر می دهد و برای نخســتین بار رهبــر این گروه را در خاک
پاکســتان هدف قرار می دهد .به دنبال آن به نیروهای خود در
افغانستان نیز صالحیت می دهد تا در عملیات دولت علیه طالبان
می توانند نیروهای امنیتی را بیشترمورد حمایت قرار دهد .اینها
نشــانه چرخش سیاسی آمریکا در برابر طالبان به شمار می آید و
این چرخش بستر مناسبی را برای شامل ساختن گروه طالبان به
جمع گروه های هراس افگن فراهم می سازد .زیرا رهبرالقاعده با
رهبر طالبان بیعت کرده و رهبر شبکه حقانی نیز به حیث معاون
رهبر طالبان برگزیده شــده است و این نشان می دهد که طالبان
با شــبکه القاعده و حقانی را بطه عمیق و پیوند ناگسستنی دارد
و جدا ساختن آنها یک اشتباه استراتژیک برای امنیت افغانستان
و جهان می باشد.

چندی پیش ،مسافران بدخشان و بلخ در
والیت کندز از سوی گروه طالبان به گروگان
گرفته شدند .تعدادی از مسافرین از سوی
گروه طالبــان تیر باران شــدند .گروگان
گیری گــروه طالبان به والیت کندز خالصه
نمی شــود .این گروه در والیت غزنی نیز
تعدادی از مســافران و شهروندان عادی را
با خود بردند .در والیــت غور فضل احمد
از ســوی این گروه کشته شد .فضل احمد
را با قساوت تمام کشــتند .سه خواهر در
والیت لوگر از سوی گروه طالبان تیر باران
شدند .همه این رویداد ها نشان از بازگشت
خشونت پیشــا بن به کشــور است .این
رفتارهای خشونت آمیز شباهتهای زیادی
با رفتارهای خشونت آمیز گروه طالبان در
دوران حاکمیت این گروه دارد .چرا خشونت
ها افزایش یافته است؟ آیا پایانی برای این
خشونتها متصور است؟ چگونه می توان از
خشونتهای بیشتر جلوگیری کرد.
با وجود افزایش خشــونت گروه طالبان در
هفتهها و ماه های اخیر اما ،رفتار خشونت
آمیز این گروه از پارســال شروع شده بود.
پارسال سال خونین برای نیروهای امنیتی و
غیر نظامیان دانسته شد .این گروه حمالت
خود را در سراســر کشــور گسترش داده
بود .تعدادی زیادی از شــهروندان کشور
با گروگان گرفت .تعدادی از شــهروندان با
تالش ها و حمالت نیروهای امنیتی کشــور
آزاد شدند و تعدادی دیگر یا کشته شدند
و یا همچنان در زندان گروه طالبان به ســر
می برد .افزایش خشونت تا حدی زیادی با
پیوستن شبکه حقانی به گروه طالبان پیوند
دارد .شــبکه حقانی یکی از خشنترین و
موحشترین گروه تروریستی شناخته می
شود .این گروه حمالت پیچیده را در چند
ســال اخیر در افغانستان انجام داده است.
زمانی که مرگ مال عمر در رســانه ها درز
کرد .گروه طالبان رهبر جدیدی برگزید .در
ســاختار رهبری جدید گروه طالبان سراج
الدین حقانی ،رئیس شبکه حقانی نیز جای
گرفت .او به عنوان معاون رهبر جدید گروه
طالبان برگزیده شد .با روی کار آمدن رهبر
جدید گروه طالبان و پیوستن شبکه حقانی

رحیم حمیدی

به گروه طالبان حمالت و سطح خشونت در
کشور افزایش یافت .بنابراین ،یکی از دالیل
افزایش خشونت در سطح کشور را می توان
به پیوند شبکه حقانی و گروه طالبان نسبت
داد.
مال عمر ،رهبــر گروه طالبــان در خاک
پاکستان مرد .مال اختر منصور ،جانشین مال
عمر نیز در خاک پاکستان کشته شد .مرگ
رهبران گروه طالبان در خاک پاکستان برای
این گروه حقارت به بار آورد .این ایده را در
ذهن این گروه القا کرد که قادر به زندگی در
کشورشان نیست .سالها جنگ و درگیری
نتیجه ای جز آوارگی و کشته شدن و مردن
در خاک بیگانه نداشــته اســت .افزایش
خشــونت گروه طالبان را می توان ناشی از
همین حقارت دانست .در واقع ،گروه طالبان
با افزایش حمالت خود در صدد آن است تا
بازگشت رهبران و اعضای گروه طالبان را در
کشور فراهم کند.
دلیل بعدی بــرای افزایش خشــونت بار
ایدئولوژیک جنگ در افغانســتان است.
هیبــت اهلل آخندزاده ،رهبــر فعلی گروه
طالبان مولوی است که ســالهای زیادی
در کنج مدرســه دینی زیســته است .او

بیشــترین فتوای جنگ در برابر نیروهای
بین المللی و نیروهای امنیتی افغانســتان
صادر نموده است .هیبت اهلل در زمان اختر
منصور و مال عمر بخــش از قدرت دینی
را در اختیار داشــت که با صدور فتوا از
آن اســتفاده می کرد .اکنون اما ،او قدرت
نظامی و دینی گــروه طالبان را در اختیار
دارد .او بــرای فتوای که صــادر می کند
می تواند بــرای اجرای آن نیز اقدام نماید
و به صورت مســتقیم به جنگجویان گروه
طالبان دستور دهد .بنابراین ،انتخاب شدن
هیبت اهلل اخندزاده منجر به ایدئولوژیک
شدن منازعه و جنگ افغانستان در جانب
گروه طالبان شــده است و از طرف دیگر،
آمدن منجر به یکدســتگی قدرت نظامی
و دینی در رهبری گروه طالبان شــد .به
همین خاطر ،سطح خشــونت در کشور
افزایش چشمگیر نموده است .با توجه به
دالیل که برای افزایش سطح خشونت ذکر
نمودم به احتمــال زیاد در ماه های آینده
سطح خشونت گروه طالبان افزایش یابد.
این گروه دست به رفتارهای خشونتآمیز
بیشتری بزند.
افزایــش رفتارهای خشــونت آمیز گروه

طالبان منجر به تغییر تصمیم باراک اوباما،
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا نیز
شــد .اوباما در تصمیم جدید به نیروهای
آمریکایی در افغانســتان دستور همراهی
نیروهای امنیتــی در میدان جنگ را داده
است .حمایت هوایی و زمینی از نیروهای
امنیتی افغانســتان بدون شــک تأثیری
بر وضعیت جنگ در افغانســتان خواهد
گذاشــت .گروه طالبان بیشــتر سرکوب
خواهد شــد .قبل از این ،ایاالت متحده
آمریکا در صدد خروج تعدادی از سربازان
خود از افغانستان بود .آن ها می خواست
تعداد نیروهای خود را در پایان سال کنونی
از  9800به  5500برساند .تصمیم جدید در
واقع تعلیق خــروج نیروهای آمریکایی از
افغانســتان و واگذاری آن حکومت بعدی
ایاالت متحده آمریکاســت .اگر افزایش
خشــونت گروه طالبان منجــر به تغییر
تصمیم کاخ سفید شــد در جانب دیگر،
افزایش خشــونت ها تأثیری بر نوع نگاه
مردم نســبت به گروه طالبان نیز خواهد
گذاشت.
افزایش خشونت آن هم در برابر مردم بی
گناه و غیر نظامی ضربه استراتژیک به گروه

طالبان است .زیرا ،این گروه با این رفتارها
محبوبیت خود را از دست می دهد .با وجود
اینکه اکثریت مردم افغانستان سبعیت این
گروه را در دوران امارت اسالمی طالبان به
یاد دارد با این حال ،تعدادی از شهروندان
کشــور حامی این گروه اســت .رفتارهای
خشونت آمیز این گروه با غیر نظامیان می
تواند به پایگاه اجتماعــی این گروه ضربه
بزند .بنابرایــن ،گروه طالبان با این رفتارها
در واقع ،آرزوی بازگشت به قدرت را به یغما
می برد .به هر میزان که رفتار های خشونت
آمیز گروه طالبان افزایــش یابد به همان
میزان این گروه مردم دور می شود.
با این حال ،پایان خشــونت در افغانستان
بــدون پایان همکاری پاکســتان با گروه
طالبان امکان پذیر نیست .کشته شدن مال
اختر منصور فرصت طالیی برای افغانستان
به وجود آورده است تا با استفاده از ایاالت
متحده آمریکا با متقاعد ســازد که فشار
بیشــتری بر پاکســتان وارد نماید تا این
کشــور میان حکومت مرکزی افغانستان و
گروه طالبان یکی را برگزیند .یا با حکومت
افغانســتان همکاری می کند و یا با گروه
طالبــان .در صورت فشــار آوردن ایاالت
متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو بدون
شک ،پاکستان تصمیم به بودن و همکاری
با حکومت مرکزی افغانستان را می گیرد.
در آن صورت ،امکان پایان خشــونت و یا
کاهش چشمگیری خشونت متصور خواهد
بود.
فراموش نکنیم که ریشــه های خشــونت
در افغانســتان تنها به حمایت پاکستان از
گروه طالبان بر نمی گردد .بلکه ریشه های
داخلی خشونت جدی تر از آن است .پیوند
گروه طالبان با کشت و قاچاق مواد مخدر،
کنترل این گروه بر تعدادی زیادی از معادن
و اســتخراج آن و رابطه این گروه با گروه
های مافیایی از ریشــه های دیگر خشونت
در افغانســتان است .ما در کنار تالش برای
قطع ارتباط گروه طالبان با پاکستان نیازمند
مبارزه با کشــت و قاچاق مــواد مخدر ،به
دست گرفتن کنترل معادن کشور و تضعیف
گروه های مافیایی نیز باشیم.

جامعه مدنی یا جامعهتودهای
جامعه مدنی به تک تــک آحاد خود به
عنوان اعضــای مدینه می نگرد .به لحاظ
حقوقی همه با هــم برابرند و هیچ کس
بر دیگری برتــری نــدارد .امتیاز ویژه
حقوقــی برای فرد و صنفــی پیش بینی
نشده است .مشارکت دراطاعت و تایید و
سیاهی لشکرشدن نیست  ،مشارکت در
تصمیم سازی و تصمیم گیری مراد است.
مشارکت با بسیج مردم به سان توده موید،
و به خیابانها کشاندن آنها تفاوت جوهری
دارد ،تنها با ایجاد نهادهای مدنی است که
مردم به طــور واقعی نه صوری در تمامی
مقدرات جامعه خود شــریک و مسئول
می شوند .اگر در ســرزمینی پارلمان و
مجلس شورا هســت اما تصمیمات اصلی
خارج از مجلس شورا اتخاذ می شود ،آنجا
مشارکت و جامعه مدنی نیست  ،کاریکاتور

عثمان عباسی/قسمت دوم و پایانی

 کارتون روز
مشارکت است.
 )۹از جمله حقوق پایه جامعه مدنی مساوات
تمامی شهروندان در برابر قانون است .بی
شک شــهروندان از جنبه های مختلف با
یکدیگر فرق دارند ،در علم  ،در عقیده  ،در
دین  ،در جنس  ،در نژاد ،در زبان  ،در اخالق
 ،و ...اما این امور باعث نمی شود که تبعیض
حقوقی ایجاد شــود .لذا هیچ فرد ،صنف یا
گروهی در جامعه مدنی منزلت و شان ویژه
حقوقی ندارد .قبول حق خاص و امتیاز ویژه
برای فرد یا صنفی نقض مشارکت  ،رقابت و
باالخره زیرپاگذاشتن پایه های جامعه مدنی
است.
 )۱۰جامعه مدنی کارفرما و دولت کارگزار و
کارگر جامعه مدنی است  ،نه برعکس .دولت
توسط شهروندان جامعه مدنی انتخاب می
شود .دولت در مقابل جامعه مدنی مسئول
اســت  ،وجامعه مدنی بــر عملکرد دولت
نظارت می کند.
جامعه ای مدنی اســت ،که مردم واقعا ولی
نعمت حکومــت باشــند ،بگویند چه می
خواهند ،چگونه می خواهند ،و چه کسانی
این وظایف را برای چه مدتی به عهده دارند.
دولت از آسمان تعیین نشده است  ،پدیده
ای زمینی و بشــری است  ،مصنوع آدمیان
است و پاسخگوی شهروندان.
ده موردی که ذکر شــد ،ویژگیهای غالبی
جامعه مدنی اســت  ،البتــه از این میان
برخی اصلی و برخی فرعی هستند ،ویژگی
های تشــکل های آزاد و مستقل از دولت
شــهروندان  ،قرارداد اجتماعی  ،مساوات
 ،مشــارکت و رقابت از جمله ذات و ویژگی
های اصلی جامعه مدنی است.
اما جامعه مدنی به درستی درک نمی شود،
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مگر این که متضاد آن یعنی جامعه توده ای
و توده وار Mass Societyشناخته شود.
لذا برخالف برداشت ســطحی و عرفی و
غیرتخصصی « ،مدنــی » مقابل بربری و
جاهلی یا مقابل طبیعی نیســت  ،مدنی
مقابل توده ای اســت .جامعه توده وار نیز
ویژگیهــای دارد ،مهمترین این ویژگیها
عبارتند از:
 )۱در جامعه توده وار بــه جای این که با
آحاد شــهروندان مواجه باشیم  ،با توده
مردم مواجه هســتیم .ذره گونگی فرد ،و
نداشتن هویتی مستقل از توده ویژگی بارز
جامعه توده وار است .فرد در توده خود را
بازمی یابد.
توده مردم به مثابه مومی بی شــکل و بی
هویت هســتند که قالب و شکل و هویت
آنان توســط حاکمــان و دولت صورت
می گیرد .این تــوده خودآگاهی ندارد و
کوششی نیز در راه شکوفایی خودآگاهی
آن صورت نگرفته است.با نهادهای مدنی
که تجلی اراده آزاد افراد و آحاد شهروندان
است آشنایی ندارد .جامعه توده وار لزوم ًا
متعلق به گذشته نیســت  ،حتی در یک
محیط صنعتی زیر بمبــاران تبلیغاتی که
آدمیان به مثابه روباتهای مکانیکی به کار
گرفته می شوند امکان تحقق دارد .سمبل
جامعه توده وار فرد و تشــخص او نیست،
بلکه توده میلیونی است.
 )۲ایدئولــوژی توده ای نقــش اصلی در
هویت بخشــی به افراد ذره گونه ایفا می
کند .کلیشه ای برای یکسان سازی جامعه ،
قالبی یک بعدی که تکثر ،تنوع ،تشخص و
اندیشه را برنمی تابد .ایدئولوژی حکایتگر
صادق واقعیت اجتماعی نیســت  ،قالبی

اســت که می خواهد خــود را بر واقعیت
خارجی تحمیل کند .ایدئولوژی را با دین
و عقیده یگانه نپندارید ،دین و عقیده هم
ممکن است فرم و قالب ایدئولوژیک بگیرد
و در خدمت جامعــه توده وار قرار بگیرد،
ولی هر دین و عقیده ای لزوما ایدئولوژی
نیســت .هرچند جامعه تــوده وار بدون
ایدئولوژی میسر نیست.
 )۳شــباهت میان افکار و عقاید و سالیق
توده ها بارزتر از تفاوت های موجود در میان
آنهاســت.در چنین جامعه ای تکثر امری
مذموم است .تســطیح فرهنگی  ،تخریب
ارتفاعات فکری  ،همسان سازی اندیشه ها
از خصایص یک جامعه توده وار است .در این
شبیه سازی و یکسان سازی فرهنگی رسانه
های جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون رسمی
نقشی تعیین کننده دارند.
 )۴محرک جامعه مدنی تعقل و خردورزی
شــهروندان بود .اما تقویت کننده جامعه
توده وار عواطف و احساسات توده هاست
که توســط حاکمیت تهییج می شــود و
به خدمــت گرفته می شــود .عواطف و
احساسات به غلیان آمده از قدرتی شگرف
و البته مقطعی و بی دوام برخوردار است.
خشونت یکی از اشکال احساسات تهییج
شده است .اگر بر جامعه ای به جای تعقل
و خردورزی احساســات و عواطف مسلط
باشد ،دائم ًا با محرکها و هیجان های کاذب
و مصنوعی چنان مــوج به تکان می آید.
برای پویایی و حرکت مداوم چنین جامعه
ای همواره به «دشمن کیشی » نیاز است.
مقابله با یک دشــمن واقعی و اگر دشمن
واقعی در کار نباشــد ،دشــمن توهمی و
خیالی .دشــمن ســازی و دشمن تراشی

زائیده احساسات تهییجی است.
 )۵جامعه مدنی بر مشــارکت خودجوش و
مختارانه شــهروندان آزاد مبتنی بود .اما
قوام جامعه توده وار بر بســیج برانگیخته
شده توده ها اســتوار است .بسیج عمومی
در امور مقطعی  ،فیزیکی و سطحی  ،توان
اقدام ضربتی  ،ســریع و قاطع دارد .برای
کارآیی هرچه بیشــتر بسیج های عمومی
ایدئولــوژی واحد ،تســطیح فرهنگی و
احساســات و عواطف تهییج شده از لوازم
حتمی است .این بســیج توده ای است که
مردم را به پیش مــی برد ،در واقع افراد به
پیش برده می شــوند ،حتی بی آنکه اراده
کرده باشند ،و مهم اراده توده ای است.
 )۶در جامعه تــوده وار رهبر محور جامعه
اســت که وظیفه اصلی بســیج توده ها را
براســاس ایدئولوژی واحد به عهده دارد.
آحاد جامعه توده وار پیرامون رهبر و گوش
به فرمان او هســتند .لذا برخالف جامعه
مدنی  ،مردم نه به عنوان شهروندان آزاد،
بلکه به مثابه تابع محض و مطیع بدون چون
و چرای رهبر مطرحند .در جامعه توده وار
رهبران در حد قداست ستایش می شوند.
 )۷در جامعــه توده وار هیــچ نهاد مدنی
مستقل از دولت وجود ندارد .هر تشکلی با
بودجه دولت  ،زیر نظر دولت  ،رسمیت دارد.
دولت متناســب با جامعه توده وار ،دولت
فراگیر ،تمامت خواه و توتالیتر است .دولت
توتالیتر تمامی ســاحتهای زندگی مردم
را ملک مطلق خود مــی داند ،حتی حوزه
خصوصــی و خصوصی ترین زوایای زندگی
توده ها .دولت توتالیتــر تاب تحمل هیچ
نهاد مدنی را ندارد.
مردمی که از خود اراده ای ندارند ،در دولت
ذوب می شوند .در جامعه توده وار ،اقتدار
مطلق از آن دولت است  ،اما این اقتدار که
متکی به نهادهای مدنی نیســت  ،اقتداری
تصنعی اســت  ،لذا در مواقع بحران مانند
شیشه ای که به سنگ می خورد می شکند.
در جامعــه مدنی اگرچه دولــت کارگزار و
تحت نظارت جامعه مدنی و محدود به حدود
قانون است  ،اما به میزان اقتدار جامعه مدنی
 ،اقتدار واقعی دارد .اقتدار واقعی دولت به
میزان گسترش و عمق جامعه مدنی وابسته
است.
جامعه توده وار همچون ســیل اســت ،
پرقدرت  ،اما مخــرب و ویرانگر .در جامعه
تــوده وار ،اخالق  ،قانون  ،و دین همگی در
خدمت آرمانهای تــوده قرار می گیرد و بر
آن مبنا تغییر وتاویل می شــود .نهادهای
مدنی همچون مسیل اند که با کانال کشی
و جریان سازی و الیروبی و سدسازی قدرت
آب را بــکار گرفته  ،و محدود می کنند ،اما
نور و زندگی نیز تولید می نمایند.
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