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فرصت تبدیل افغانستان به شریک استراتژیک آمریکا در منطقه

ــــــــــسرمقاله

مبارزه باتروریسم و
حامیان تروریسم
حفیظ اهلل زکی
پس از گروه طالبان ،مبارزه با داعش در افغانستان از اهمیت ویژه
برخوردار گردیده اســت .داعش یک و نیم سال است که در این
کشــور نفوذ کرده و نام و پرچم آن در برخی مناطق بر افراشته
شده است .برخی ولســوالی های ننگرهار پایگاه اصلی داعش به
حساب می آید و این گروه از همین ولسوالی ها فعالیت ها و برنامه
های خود را در سراســر کشور ســازمان می دهد .تاهنوز تعداد
زیادی از افراد ملکی توسط داعش کشته شده اند .یکی از ویژگی
های داعش این اســت که برای ایجاد ترس و هراس در دل مردم
از هر ابزاری استفاده می کند و در این زمینه هیچ خط قرمزی را
رعایت نمی کند .داعش گرچند مبارزه شان را اسالمی می دانند و
برای اجرای احکام و دستورات دین مبارزه می کند؛ اما عمل شان
کمترین شباهتی به اســام ندارد .داعش نشأت یافته از خواسته
های سیاسی و استراتژیک بعضی از کشورها در منطقه می باشد.
داعش پروژه ای اســت که برای اهداف سیاسی خاص در منطقه
فعالیت می کند و از اینرو باورها و کارکردهایش هیچ ارتباطی به
اسالم و قرایت های اسالمی ندارد.
از طرف دیگر داعش به معنای واقعی کلمه در افغانســتان وجود
ندارد .نیروهایی که امروزه تحت عنوان داعش فعالیت می کنند،
یا افراد وابســته به گروه طالبان پاکستانی هستند یا از نیروهای
جنبش اسالمی ازبکستان می باشند و یا هم نیروهایی که از گروه
طالبان افغانی جدا شده و در زیر پرچم داعش به جنگ و خشونت
ادامه می دهند .تفکر داعشی هواداران زیادی در افغانستان ندارد.
به همین خاطر قلمرو نفوذ داعش در یک و نیم سال گذشته محدود
مانده است .داعش عالوه بر نداشتن حامیان مردمی بیشتر مورد
حمالت نیروهای دولتی قرار می گیرند .حکومت افغانستان اگرچه
همواره تأکید می کند که تروریســم خوب و بد ندارد و کســانی
که مردم را بکشــند و در برابر حکومت بجنگند ،دشمن اند؛ اما
حکومت در برخورد با گروه های تروریستی برخورد دوگانه داشته
است .طالبان تا دوسال پیش جزو گروههای تروریستی به حساب
نمی آمد .از آنها به برادران ناراضی و مخالفان سیاسی و ...نام برده
می شد و به جای جنگ ،دروازه های صلح بر روی آنها گشوده می
شــد .اما برخورد حکومت با داعش تا حدودی جدی بوده و عزم
و اراده برای نابودی این گروه وجود داشته است .در همین اواخر
رییس جمهور در سفرش به ننگرهار دستور قتل و پاکسازی گروه
داعش از مناطق شــرقی کشور را صادر کرد ،درحالی که هیچگاه
در برابر طالبان چنین صراحتی نداشته است .طی یکسال گذشته
در اثر خشونت ها و حمله های پیگیر طالبان و فشار افکار عمومی،
حکومت در ظاهر جدیت بیشتری در برابر طالبان نشان داده و با
طالبان به عنوان یک گروه تروریســتی برخورد کرده است؛ ولی
با آن هم این برخوردها مقطعــی و تاکتیکی بوده و پس از مدتی
دوباره ترمیم شده است .جامعه جهانی نیز تمرکز شان بیشتر روی
گروه داعش در افغانستان است تا طالبان.
روسیه و کشورهای آسیای میانه همواره از گروه داعش به عنوان
یک تهدید علیه کشورهای آسیای مرکزی و روسیه یاد کرده و بر
مبارزه مشترک با داعش تأکید کرده اند .حتا گزارشاتی در رسانه
ها به نشر رسید که گویا روسیه برای شکست داعش در افغانستان
می خواهد به طالبان اسلحه بدهد.
چین از گروه داعش احســاس خطر می کند و از نفوذ این گروه
در سرحدات مشترک میان افغانستان و چین همواره ابراز نگرانی
کرده اســت .آمریکا که پیش از ظهور داعش ،طالبان را مخالفان
داخلی حکومت خوانده بود و جنگ در افغانســتان را یک پدیده
داخلی پنداشته بود و بر خروج سریع نیروهایش از افغانستان پا
می فشــرد ،امروزه با قاطعیت تمام از مبارزه با داعش سخن می
گوید و اضافه کردن نیروهای آمریکایی در این کشور را نوید می
دهد .از اینرو به نظر نمی رسد که داعش در افغانستان جای پا پیدا
کند .پس حکومت باید فکر خود را روی شکست و نابودی طالبان
متمرکز کند .طالبانی که هر روز بر مناطق اســتراتژیک حمله می
کنند و غیر نظامیان را به قتل می رسانند.

ســالهای متمادی اســت که حکومت و
نیروهای بیــن المللی در افغانســتان با
گروههای مخالف مســلح همانند طالبان،
القاعده ،شــبکه حقانی ،جنبش اسالمی
ازبکســتان و ...می جنگد 15 .سال جنگ
اما ،نتیجه ای در بر نداشــته است .اکنون
گروه طالبان و دیگر گروههای تروریستی
بیش از  30درصد خاک افغانستان را کنترل
می کند و هر روز از مردم و نظامیان کشور
قربانی می گیرد .در ســال جدید حمالت
این گروهها به شــکل وحشتناک گسترده
بوده اســت .در دو حملهای در کابل بیش
از  200نفر کشــته شدند و صدها نفر دیگر
زخمی شــدند .این حملهها نشان می دهد
که  15سال جنگ در افغانستان نتیجه ای
در پی نداشته است و هر زمان که نیروهای
بین المللی از افغانســتان خارج شــود و
کمک ها قطع گردد گــروه طالبان دوباره
وارد میدان شــده و حکومت را سقوط می
دهد و افغانســتان را یکبار دیگر به النه
تروریسم بین المللی تبدیل می کند.
حداقل از سال  2007به این سو ،حکومت
افغانســتان بارها پاکســتان را متهم به
حمایت از گروههای تروریستی در داخل
خاک افغانســتان نموده است .امری که
پاکستان بارها آن را رد نموده است .اکنون
اما ،وضعیت به گونهای تغییر نموده است.
نوع نگاه کشورهای بین الملل نیز نسبت
به پاکستان تغییر نموده است .کشورهای
غربی اکنون به صداقت پاکســتان در امر
مبارزه با تروریســم شک نموده است .در
ایــن اواخر گفتگوهای جــدی در ایاالت
متحده آمریکا بر ســر ادامه کمک های
مالی به پاکســتان مطرح شــد .آمریکا
کمک  300میلیون دالری به پاکســتان را
به حالت تعلیق در آمده اســت .مقامات
واشــنگتن معتقد اســت که این کشور
اقدامات اساسی علیه شبکه حقانی انجام
نداده است .پاکســتان اگر چه از موضع
خود در قبال مبارزه با تروریســم دفاع
نموده است اما ،تا هنوز البیگریهای این
کشور جوابگو نبوده است .زلمی خلیلزاد،
سفیر ایاالت متحده آمریکا در افغانستان،

رحیم حمیدی

عراق نیز گفته اســت که پاکستان با تمام
گروه های شورشــی در افغانستان رابطه
دارد و از ایــن گروههای حمایت می کند.
او از ایاالت متحده آمریکا خواسته بود که
کمک هایش را به این کشــور قطع نموده
و این کشور را به کره شمالی دوم تبدیل
نماید.
در جانب ما اما ،تالش جدی صورت نگرفته
است .ممکن اســت مقامات افغانستان در
متقاعد کردن ایاالت متحده آمریکا مبنی بر
قطع کمکها به پاکستان سهم داشته باشد
اما ،آنچه برای ما اهمیت دارد این است که
ما جایگاه پاکستان را در نزد ایاالت متحده
آمریکا بگیریم .به دیگر ســخن ،پاکستان
یکی از جدیترین همپیمان ایاالت متحده
آمریکا در منطقه بوده است .ما فرصت این
را داریم که اعتماد ایاالت متحده آمریکا را
جلب نموده و شــریک استراتژیک آمریکا
در منطقه گردیم .پیمان اســتراتژیک در
واقع یک فرصت برای افغانستان به وجود
آورد تــا بتواند رقابت جدی با پاکســتان
برای به دست آوردن اعتماد ایاالت متحده
آمریکا نمایــد .این فرصت تا حدی زیاد از

دســت رفت .حامد کرزی ،رئیس جمهور
پیشین کشور از امضا پیمان استراتژیک
ســرباز زد و جنگ کنونی در افغانستان
را جنگ تحمیلــی و بیرونی خواند .او به
نوعی ایاالت متحده آمریکا را عامل جنگ
کنونی می خواند .این مسئله تأثیر منفی
بر نوع نگاه ایاالت متحده آمریکا نسبت
به افغانستان گذاشت.
ما با وجود منابــع فراوان زیرزمینی قادر
نیســتیم به تنهایی وضعیت را مدیریت
نمایم برای کاهــش ناامنی نیازمند جدی
به حمایت یــک ابرقدرت می باشــیم.
بــدون یک ابر قدرت جهانــی ما قربانی
بازی های کشــورهای منطقــه همانند
پاکستان-هند ،چین ،ایران و روسیه می
شویم .این اشــاره را از آن جهت نمودم
که ما نه ظرفیت ایجاد روابط گســترده با
کشورهای منطقه در راستای ایجاد ثبات
و صلح در افغانســتان داریم و نه دستگاه
دیپلماســی فعال داریم که همگرایی در
سطح کشــورهای منطقه به وجود آورد.
دستگاه دیپلماســی ما آن قدرت ضعیف
اســت که تنها رفتارهــای مقطعی را در

پیش می گیــرد و گزینه بدیل برای بدتر
شدن اوضاع را ندارد .نمونه آن روابط ما
با پاکستان است .در آغاز حکومت وحدت
ملی بیشــترین تالش صــورت گرفت تا
با پاکســتان نزدیک شود و این کشور را
متقاعد ســازد که یک افغانستان امن و با
ثبات به نفع پاکستان است اما ،نتوانست
پاکســتان را متقاعد نماید .پاکستان نیز
دســت از حمایت از گروههای مخالف و
شورشــی در افغانســتان بر نداشت .در
نتیجه حکومت همــان راهی را در پیش
گرفت که از زمان داوودخان به این ســو
بارها رفته شده بود .راهی که جز ناامنی و
بی ثباتی در پی نداشته است.
شریک استراتژیک شدن با ایاالت متحده
آمریکا امــا ،فرصــت آن را فراهم می
سازد که کشورهای منطقه نیز به صورت
محتاطانه در افغانســتان رفتار نماید .در
واقع ،کشورها سیاست را در پیش خواهد
گرفت که هزینه از جانب آمریکا بر آنها
تحمیــل نگردد .در آن صــورت احتمال
دســت یابی به ثبــات و امنیت می رود.
مقامات کابل اما ،به شکل عجیب در دام

تئوری توطئه افتاده اســت و حتی حضور
آمریکا در افغانســتان را یک توطئه می
داند و نســبت به حضور نظامی این کشور
نگاه بدبینانه دارد .این نوع نگاه آنها حتی
در میــان توده مردم نیز گســترش یافته
است .اکنون ،در سطح گسترده مردم فکر
می کند که در پشت بســیاری از رویداد
ها دســت آمریکا به صورت پنهانی دخیل
است .این هزینه سنگین بر مردم وارد می
کند.
در شــرایط کنونی مــا از کارت های که
بارها بــازی نموده ایم دوباره به میدان می
آوریم .نشســت چهار جانبــه صلح میان
افغانستان ،پاکستان ،ایاالت متحده آمریکا
و چین هیچ نتیجهای در بر نداشت اکنون
افغانستان با چین ،پاکستان و تاجیکستان
وارد ایجاد یک گروه هماهنگ شده است.
ما از چین قبل از این استفاده نمودیم .این
کشور قادر نشد پاکســتان را وادار نماید
تا گروه طالبان را به میز مذاکره بکشــاند.
حتی ایاالت متحده آمریکا نیز نتوانســت
پاکستان را وادار نماید که در قبال مبارزه
با تروریســم صادقانه عمل نماید .اکنون
وارد گفتگو شــدن دوباره با این کشورها
نتیجــهای در پی ندارد .این بازی اســت
که پاکســتان ما را وارد آن نموده است.
بنابراین ،بهتر است به جای استفاده از یک
کارت چند بار ابتکاری نمایم و کاری نمایم
که مسئله ناامنی برای همیشه حل گردد.
راه شان این است که ما شریک استراتژیک
آمریکا در منطقه شویم .این کشور ما را به
عنوان یک کشــور قابل اعتماد و شریک
منافع خــود بداند .ما اما ،فرصت های را از
دســت دادیم .با این حال ،فرصت ها کامال
نسوخته اســت .ما همچنان فرصت آن را
داریم که جایگاه خود را نزد ایاالت متحده
آمریکا باال ببریــم .کاری کنیم که دغدغه
حمایت مالی از نیروهای امنیتی کشــور
برای همیشــه از بین بــرود .همانند کره
جنوبی از روابط با ایــاالت متحده آمریکا
ســود ببریم .در صورت که این کار نکنیم
بدون شک ،ما همچنان قربانی تروریسم و
دهشت افکنی خواهیم بود.

نگاهي به ماهيت و تعاريف جنبش اجتماعي
یعقوب نعمتی وروجنی

در جهان امروز بــا پيدايش تكنولوژي
و فناوري جديد ،بســياري از ارتباطات
و مناســبات اجتماعي و سياسي چهره
جديدي به خود گرفته است .اينترنت جلوه
تازهاي به ارتباطات اجتماعي بخشيده و
مفاهيم و مسائل تازهاي را مطرح ساخته
است .جنبش هاي اجتماعي نيز در اثر اين
تغيير و تحوالت شكل و ماهيت متفاوت از
گذشته به خود گرفتهاند .در واقع جنبش
هاي اجتماعي از مشــخصه هاي جوامع
معاصر به حساب مي آيد.
پيدايــش تكنولــوژي ها كــه ابزاري و
وسيلهاي سودمند در حيات اجتماعي بشر
تلقي مي شود ،به خدمت اين جنبشها در
آمده است .جنبش هاي جديد اجتماعي

 کارتون روز

خصلت بسيار مهمي دارند و ستون فقرات
آنها را رســانههاي جديــد تعاملي چون
اينترنت تشــكيل مي دهد ،بســياري از
ش هاي اجتماعي توســط
ت هاي جنب 
فعالي 
رسانههاي جديد صورت مي گيرد .رسانهها
در معنا پيدا كردن و گسترش اين جنبشها
جايگاه اساسي دارد.
تاريخچه جنبش اجتماعي
ش اجتماعي توســط «ســن
اصطالح جنب 
ســيمون» ( )San simonدر اوايــل قرن
نوزدهم مطرح گشت .سن سيمون اجتماع
نخبگان علمي ،روشنفكران و افراد ثروتمند
و اشــرافي را در پيدايــش جنبش هاي
اجتماعي مهم قلمداد مــي كند ،زيرا اين
افراد در كنار هم ،نظام اجتماعي را در حيطه
عقالني باز تنظيم مي كنند .فيلســوفان و
متفكران چون ماركس ،وبر و سن سيمون،
جنبش هاي اجتماعــي را نمود دگرگوني
ساختاري بنيادين مي دانند.
جنبش هاي اجتماعي به نيرويي اطالق مي
گردد كه قدرت و اقتدار تازهاي را به همراه
ش اجتماعــي نوعي آمادگي
دارنــد .جنب 
جمعي و همگاني در جامعه مي باشــد كه
كنش و تكامــل فكري و عقيدتي را موجب
مي گردد ،به اين ترتيب كه برخي از اصول
و رويكردها را رد كرده ،نوآوري و دگرگوني
هايي ايجاد مي كند و يا خواســتار برپايي
برخي اصول گذشته و فراموش شده است.
جنبش اجتماعي نوعي داد و ستد همگاني

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

0798341861
0799157371

 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

براي برپايي يك انتظــام نوين در حيات
اجتماعي مي باشد.
تعريف جنبشهاي اجتماعي
گيدنز « »Gidenzجنبــش اجتماعي را
تالش جمعي براي پيشبرد منافع مشترك،
از طريق عمــل جمعي خــارج از حوزه
نهادهاي رسمي تعريف مي نمايد .درسلر
جنبش اجتماعي را هدف انديشيده شده
و تعمدي تعداد زيادي از افراد معرفي مي
كند كه هدف ايجاد دگرگوني با كوشــش
هاي گروهي را دارند.
ش اجتماعي
باتامــور « »batamorجنب 
را نوعي تالش گروهــي مي داند كه براي
ايجاد يا مقاومت در برابر تغيير در جامعه
ايجاد مي شــود .دال پورتا و دياني جنبش
اجتماعي را شبكههاي غيررسمي ،بر پايه
باورهاي مشــترك و همبستگي مي دانند
كه از مســئلهاي تنشزا آغاز شــده و به
اشكال مختلف اعتراض پايان مي يابد.
ش اجتماعي را كوششي
ويلســون جنب 
آگاهانه ،جمعي و سازمان يافته براي ايجاد
يا مقاومت در برابر تغييرات گســترده در
نظــام اجتماعي از طريــق ابزارهايي كه
نهادينه نشــدهاند ،ميداند .او اين تعريف
رســمي را با يك توصيف خالقانهتر و تا
حدي بــا بينش عميقتر آغــاز ميكند:
«جنبشهاي اجتماعــي هم قهرمان مي
ي اجتماعي
پرورند و هم دلقك ،جنبش ها 
تالش مي كنند تا مــردم را از خود ذاتي

شان فراتر برده و شجاعت و نوع دوستي
را در آنان زنــده نمايند ».مردم و زنان در
جنبش هاي اجتماعــي از بيعدالتيها،
رنجها و نگرانيهاي كه در اطراف خود مي
بينند ،از منابع مرسوم نظم اجتماعي فراتر
مي روند ،تا پيكار خود را با موانع رشــد
اجتماع آغاز نمايند.
تقسيم بندي جنبشها
در دوره اخير جنبشهاي اجتماعي ويژگي
سياسي خود را به فرهنگي تغيير داده اند.
از اين رو مطالعه و تحليــل آنها نيازمند
نوعي تقسيم بندي است .يكي از مهم ترين
تقسيمبندي در باب جنبشهاي اجتماعي
توسط ديويد آبرل ارائه شده است.
ن ســاز :هدف اين
جنبش هــاي دگرگو 
جنبش ايجاد دگرگوني و تغييرات فراگير
در تمامي عرص ه هاي اجتماع است ،اعضاي
اين جنبــش خواهان تغييرات ســريع و
عظيم و جامع و حتي همراه با خشــونت
هستند .گاهي اين جنبش به انقالب منجر
مي گردد و تغييرات ساختاري عظيمي در
جامعه را ايجاد مي نمايد.
جنبش اصالحات :هدف محدودتري چون
اصالح و انتظام برخي ابعاد جامعه را دارد
كه در جهــت اعتراض بــه بيعدالتي و
تبعيض در اجتماع طرح شده است .جنبش
هاي دگرگون ســاز و اصالح طلب هر دو
خواهان دگرگوني در جامعه هســتند ،اما
جنبش اصالح طلب يك فرآيند اجتماعي

تلقي مي گردد.
جنبش رســتگاري بخش (مذهبي) :هدف
اين جنبش نجات اعضاي اجتماع به لحاظ
مســائل اعتقادي و اخالقي مي باشد كه با
توجه به تزلزل دستورات اخالقي در جامعه،
اصول رستگاريبخش را بيان مي سازد.
جنبش تغييردهنده :اين جنبش خواستار
تغييــرات جزئــي در رســوم و آداب و
هنجارهاي جامعه است و ويژگي معيني را
تغيير مي دهد.
خصلت و ويژگيها
در جامعهشناسي كالسيك ،معموالً جنبش
اجتماعي در مقابــل مفهوم كودتا و انقالب
قرار مي گيرد .زيرا تحوالت ناگهاني و انقالبي
موجب تغيير در نخبگان سياسي مي شود،
اما جنبش ها در جريان عادي خود تغييراتي
تدريجي در عرصههاي اجتماعي و سياسي
ايجاد مي كنند .انقالبها به تغييرات بنيادين
در تمامي اركان اجتماعي منجر مي شود و
نظام سياسي را ساقط كرده و دگرگونيهاي
عميقي را در ابعاد مختلف جامعه ايجاد مي
نمايد .اما جنبشها ،برنامهي اعالم شدهاي
را با هدف اصالح برخي از مســائل حاكم بر
جامعه اجرا مــي كند و مبتني بر روشهاي
مسالمت آميز ،انتشار مطبوعات و مباحثه
و گفتگو هستند.
اعضاي يك جنبش رابطهي نزديك و چهره
به چهره با هم دارند و سعي در عملي ساختن
اهداف جنبــش دارند ،براي تحقق آرمان و
مقاصدشان در خيابانها حضور پيدا كرده
و خواسته هاي خود را بيان مي نمايند .در
مورد اين جنبشها ،عملي ساختن بسياري
از اصول و خواســتهها از طريق حضور در
عرصه عمومــي اجتماعي صورت مي گيرد.
جنبشها ،دگرگوني بلند مدتي را در ابعاد
اجتماعي و فرهنگي موجب مي شــوند .از
سوي ديگر جنبشها به طبقه و قشر خاصي
از اجتماع مربوط نمي شــود ،آنان خواسته
هاي خود را با استفاده از گروههاي سياسي
و نخبگان اجتماعي بيان مي كنند.
ش هاي اجتماعــي در حضور دولتها
جنب 
تحقق مي يابنــد و دولتها به عنوان يك
نيروي مسلط و مانع براي جنبشها عمل مي
نمايند .دولتهــا به عنوان قدرت اصلي در
جامعه ،در نوع شعار ،دامنه فعاليت و تعداد
اعضاي جنبشهــاي اجتماعي تاثير دارند.
اين در حالي اســت كه جنبشها سعي در
گسترش حيطه نفوذ خود در سطح جهاني
و در تعامل با ديگر گروههاي سياسي دارند،
اما ارتباط جنبش هاي اجتماعي درون يك
جامعه بــا ديگر جوامع از ســوي دولتها
مختل مي شود.
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