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انگیزههای اولیه جنگجویان گروه طالبان و سیاست مصالحه حکومت

ــــــــــسرمقاله

دولت در مقابل داعش
محمدرضا هویدا
رد پای داعش ،در موارد متعــددی از جنایات و فجایع ماه های
اخیر دیده می شــود .داعش در افغانســتان همانند ،کشورهای
ســوریه و عراق ،برای اثبات حضور خود دســت به جنایت های
وحشتناک می زند .هدف داعش از یک سو ایجاد رعب و وحشت
میان مردم افغانســتان و مهیا ساختن فضایی برای ترس مردم از
این گروه است و از ســوی دیگر فراهم ساختن زمینه اختالفات
شــدید و تقسیم کردن مردم افغانســتان به فرقه های مذهبی،
قومی و زبانی به منظور فعال ساختن شکاف های اجتماعی است.
به نظر می رســد؛ کار داعش در افغانستان از مرز هشدار گذشته
اســت .داعش عمال در والیاتی حضور خود را تثبیت کرده و در
جنایت های مختلفی نیز مستقیما دخالت داشته است .اطالعات و
اظهارات منابع مختلف داخلی و بین المللی نیز تاکید می کند که
داعش در افغانستان حضور دارد و در حال ایجاد و ساختن پایگاه
هایی در والیات مختلف کشور است.
زمستان افغانســتان به طور معمول ،برای گروه های تروریستی
که اغلبا از شــیوه جنگ های چریکی اســتفاده می کنند ،فصل
تجدید قوا و آماده شــدن برای آغاز یک بهار خونین است .گروه
های تروریســتی در زمســتان به اکماالت خود مــی پردازند و
برای بهار آماده می شــوند .اما با تغییر شــیوه های جنگی گروه
های تروریســتی به حمالت انتحاری ،ماین گذاری و ترور افراد
و شخصیت های سیاســی ،مذهبی و اجتماعی ،عمال محدودیت
زمستان نیز از میان برداشــته شده است .بدین جهت گروه های
تروریستی مانند داعش به شــدت در حال گسترش به والیات و
مناطق کشور است.
اظهارات مقامات نظامی کشورها و سازمان های نظامی بزرگ دنیا
نیز نشــان می دهد که جهان برای حضور داعش در افغانســتان
آمادگی می گیرد .بدون شک حضور داعش در افغانستان در اولین
قدم ،حضور بیشتر ،جدی تر و پرتنش قدرت های بزرگ جهان را
در پی خواهد داشت .حضور داعش در افغانستان به معنای تغییر
میدان جنگ از کشورهای عراق و ســوریه به افغانستان خواهد
بود که مطمینا حضور قدرت های جهانــی و منطقه ای را نیز در
پی خواهد داشــت .جالب این جاست که کشورهایی مثل امریکا،
روسیه ،ترکیه ،ایران ،عربستان ،فرانسه ،جرمنی ،انگلستان ،ایران
و ...که با حضور داعش در ســوریه و عراق به نحوی در جنگ قرار
دارند و به حمایت از نیروهای مورد حمایت خود و نابودی نیروهای
مخالف شان می پردازند ،در افغانستان حضوری مشابه دارند.
همکاری میان قوای سه گانه در افغانستان ضعیف به نظر می رسد
و این قوا در مواردی با یکدیگر درگیر هستند .ادعاهای متفاوتی
از سهل انگاری و حتا همکاری و دخالت در ایجاد ناامنی ها از سوی
هر یک از قوا به دیگری نسبت داده می شود که مطمینا ضعف آنها
را در پی خواهد داشــت .در عین حالی که اختالفات جدی میان
تیم های برنده انتخاباتی وجود داشــته و دارد و همین اختالفات
سبب شــده بود تا حدود یک سال بعضی از ادارات امنیتی کشور
با سرپرســت اداره شود ،اختالفاتی میان قوای سه گانه دولت نیز
به چشــم می خورد .و همان طوری که عزل و نصب های حکومت
راه بــه جایی نمی برد و در تامین امنیت هیچ کمکی نتوانســته،
استیضاح و استجواب های پارلمان نیز در تامین امنیت و تحکیم
ثبات کاری از ییش برده نتوانسته است.
شواهد و قراین نشان می دهند که دولت افغانستان فرصتی کافی
بــرای درگیری ها و اختالفات میان نهادها؛ گروه ها و قوای ســه
گانه ندارد ،به همین جهت ،بهتر است به جای پرداختن به مسایل
حاشــیه ای و یا حاشیه دار ساختن مسایل و مشکالت امنیتی به
فکر تشریک مساعی و یکی ساختن نیروها در جنگ همه جانبه
علیه گروه های ترویســتی به خصوص داعش باشــیم .جنگ با
داعش ،اســتراتیژی و منطق خاص خود را می خواهد که در راس
آن حفظ اتحاد در همه جوانب اســت .این جنگ جنگ ســخت،
پرهزینه و طاقلت فرسایی خواهد بود.

رحیم حمیدی

جنــگ و صلح با گروه طالبــان یکی از
جنجالبرانگیزترین مسئله در چند سال
اخیر بوده اســت .رویکردهای مختلف در
ارتباط با این مســئله شکل گرفته است.
به صــورت کالن می تــوان رویکردها را
به سه دســته مخالف ،موافق و بی طرف
تقســیم بندی نمود .عدهای در درون و
بیرون از حکومت مرکزی موافق گفتگوی
صلح اســت و عدهای دیگر مخالف .با این
حال ،رویکر غالب و حاکم رویکرد موافقان
صلح است .در میان گروه طالبان نیز ،دو
دستگی شکل گرفته اســت .عدهای از
ســران و رهبران گروه طالبان به دنبال
مصالحه و گفتگو با حکومت افغانستان و
ایاالت متحده آمریکا است و عدهای دیگر
اما ،علم مخالفت و جنــگ با حکومت و
نیروهای بین المللی را بلند نموده است.
در میان طالبان اما ،رویکرد غالب و حاکم
مخالفــان گفتگوی صلح اســت .دالیل
زیادی برای مخالفت ســران گروه طالبان
با گفتگوی صلح با حکومت افغانســتان
وجود دارد .در این نوشتار سعی می کنم
سه دسته جنجگویان گروه طالبان را هم
تفکیک نمایم و براســاس آن سیاست و
پروسه صلح حکومت را به بررسی بگیرم.
براســاس تحقیقات و مطالعات که صورت
گرفته اســت ،جنگجویان گروه طالبان را
می توان به دســته متمایز از هم تفکیک
نمود .گروه اول جنجگویان با انگیزه دینی
می جنگد .براســاس باورهای این گروه
حکومت مرکزی افغانستان اسالمی نیست
و شریعت جایگاهی در آن ندارد .بر همین
مبنی آنها در صدد آن است تا حکومت
را ساقط نموده و یک حکومت اسالمی بر
مبنای شریعت جایگزین نماید .این گروه از
بنیاد با قانون اساسی ،دموکراسی و حقوق
بشر مشــکل دارد .نظام کنونی را ساخته
و پرداخته غربیها می داند و بر این باور
اســت که غربیها در صدد غربیسازی
حکومت و جامعه افغانستان است.
گــروه دوم به خاطر گرفتــن انتقام می
جنگند .این گروه از نیروهای بین المللی
و حکومت مرکزی آســیب دیده است و

در صدد گرفتن انتقام اســت .ممکن است
اعضای خانــواده خــود را در بمباردها و
جنگهای که میان نیروهــای بین المللی
و امنیتی افغانســتان با گروههای بنیادگرا
صورت گرفته اســت ،از دست داده باشد.
ممکن اســت از دســتگاه قضایی ناراضی
باشــد .بنابراین ،آزار و اذیت شدن ،ترس و
ارعاب ،بی عدالتی در دستگاههای قضایی
انگیزه جنگ این گروه در برابر نیروهای بین
المللی و نیروهای امنیتی افغانستان است.
این گروه مشــکل بنیادی با نظام سیاسی،
دموکراسی ،حقوق بشــر و دیگر ارزشها
ندارد .بلکه انگیزه اولیــه و بنیادی آنها
گرفتن انتقام از حکومت مرکزی است.
مال عبدالغنی برادر ،رئیــس نظامی گروه
طالبان را می توان در این دســته قرار داد.
حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشــین کشور
در سال  2001او را آزاد نمود و برای حفاظت
شــخصیاش  25میل اســلحه نیز داد .او
به ارزگان رفت .ســه ماه بعد او دوباره به
صفوف گروه طالبان پیوست .دلیل آن حمله
نیروهای بین المللی و امنیتی افغانستان به

خانه پدر او و یکی از اقارب او بود.
گــروه از جنجگویان طالبان را کســانی
تشــکیل می دهد کــه در دوره امارت
اسالمی صاحب مقام و منصب بودهاند .از
بدو شکلگیری گروه طالبان تا فروپاشی
امارت اسالمی همراه و همگام با این گروه
بوده است .اینها در واقع کسانی بودهاند
که به صورت مستقیم با مسائل در درون
گروه طالبان در ارتباط بوده اســت و از
آنها ســود می جسته اســت .می توان
گفت که شــورش و مخالفت با حکومت
مرکزی شــغل شان اســت .این گروه در
ارتباط با نظام سیاســی و دموکراسی و
حقوق بشر به دو دسته تقسیم می شود.
تعدادی شان دموکراسی و حقوق بشر را
با ارزشها و باورهای خود می سنجد و در
صورت که همخوانی نیافت با آن مخالفت
می کند .برخی دیگر شــان مخالف جدی
دموکراسی و حقوق بشــر نیست .بلکه
در برابــر نیروهای امنیتی و نیروهای بین
المللی می جنگد زیرا ،از امارت اســامی
به صورت مستقیم سود می برد.

بسیاری از سران گروه طالبان که تا هنوز
زنده ماندهاند و در دوره امارت اســامی
صاحب منصب و مقامــی بودهاند در این
دسته جای می گیرد.
این دســتهبندی تا حدودی زیادی عینی
و انضمامی اســت .با این حال ،نمی توان
سیاست و برنامههای شورای عالی صلح را
براساس این دستهبندی مورد بررسی قرار
داد .واقعیت امر این است که شورای عالی
صلح استراتژی و سیاست تعریف شده در
ارتباط با مصالحه و گفتگو با گروه طالبان
ندارد .هیچ تحقیق از ســوی این گروه در
ارتباط با گروه طالبان صورت نگرفته است.
سیاستهای شــورای عالی صلح ذهنی
و انتزاعی اســت .به همین خاطر ،در چند
ســال گذشته هیچ دســتاورد ملموس و
عینی نداشته است .دستاورد شورای عالی
صلح را می توان مصالحه با حزب اسالمی
خالصه کــرد .اگر چــه مصالحه با حزب
اسالمی ابتکار شــورای عالی صلح نبوده
است .با این حال ،با اغماض می توان آن
را یک دستاورد برای این شورا خواند.

شــورای عالی صلح و حکومت افغانستان
برای موفقیت سیاســت صلح و مصالحه با
گروه طالبان ضرورت به تحقیق و دستهبندی
جنجگویان گروه طالبان دارد .سیاستهای
شورای عالی صلح باید براساس انگیزه های
جنجگویان تدوین و اجرا شود .هر سه دسته
مذکور را نمی توان با یک سیاست وارد میز
مذاکره و گفتگو نمود .آنهای که با انگیزه
دینی با نیروهای امنیتی کشــور می جنگد
با آنهای کــه از همان اول طرفدار و حامی
گروه طالبان بود ه است را نمی توان با یک
سیاست وارد پروسه گفتگو و مصالحه نمود.
شــورای عالی صلح اما ،به جــای تدوین
سیاســت و برنامههای عینی در ارتباط با
پروسه صلح ،شورای عالی صلح را سیاسی
ساخته و بیشتر اعضای بلند پایه آن سیاسی
عمل می نماید .عملکرد این چنینی منجر
به صلح نمی شود بلکه منجر به هدر رفتن
فرصتها و امکانــات و بودجه هنگفت می
گردد .این مهم در نهایت ،شورای عالی صلح
را تبدیل به یک نهاد سمبلیک می کند که
مسئولیت اجرایی ندارد .آخرین خبری که
در مورد گفتگوی صلح با دفتر قطر منتشر
شد نشان می دهد که این شورا تا حدودی
به حاشیه رانده شــده است .شورای عالی
صلح از گفتگو با دفتر قطر اظهار بی اطالعی
نمود .بخش از مسئله مربوط به کارگزاران
این شورا می شــود که توانایی مدیریتی
ندارد و بخش دیگر شــان به شخص رئیس
جمهور می شود که از عملکرد و پیشرفت
این نهاد نظارت نمــی کند و کمتر خواهان
پاسخگویی می شود.
بنابراین ،موفقیت سیاست صلح بستگی به
دســتهبندی جنگجویان و تدوین سیاست
بر مبنــای آن دارد .تا زمانــی که تحقیق
صورت نگیرد و سیاست بر مبنای آمارها و
انگیزههای اولیه جنجگویان تدوین نشود،
سخت و دشوار اســت که بتوان موفقیت
سیاست صلح حکومت را پیشبینی نمود .تا
اینجای کار مــی توان گفت که حکومت در
این زمینه ناکام بوده است .یکی از دالیل آن
فقدان سیاست انضمامی و بر مبنای انگیزه
جنگجویان گروه طالبان است.

چطور نخبگان جهان را نابود می کنند
نویسنده :لورا انگراهام /ترجمه  :جانعلی شکرعلیزاده

در آگســت گذشــته روزنامه های امریکا
از نیویورک تایمز گرفتــه تا افرادی مانند
هیالری کلینتون مدام فریــاد میزدند که
 50تن از جمهــوری خواهان در مخالفت با
کاندیداتوری دونالد ترامپ نامه نوشــتند.
مرا یاد زمانی می اندازد که در جنگ جهانی
اول جنرال های ما با اینکه می دانستند ما
در جنگ بازنده ایم؛ اما ســربازان بیشتری
را برای کشته شــدن می فرستادند .حاال
هم با اینکه می دانیم سیاســت های غلط،
ما را به اینجا کشانده باز هم خواهان ادامه
آن هستیم .حتی می گویند ترامپ درباره
منافع ملی ،چالش های دیپلوماتیک ،حفظ
متحدانش و ارزش های دموکراتیک که زیر
بنای سیاســت خارجی امریکا است دانش
کافی ندارد .این نوشــته ها و هشــدار ها
ظاهرا پایانی ندارد ویکیلیس هم اســنادی
را منتشــر کرده که در این اسناد ترامپ را
خطر بزرگی برای نظم جهانی میداند که از

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

جنگ جهانی دوم تا کنون روابط کشــورها
بر اساس آن استوار بوده است ،اما حقیقت
این اســت که نظم جهانی در ذهن کسانی
است که چشم خود را بر روی واقعیت های
حاضر بسته اســت .مفهوم نظم جهانی بر
می گردد به ســال های  1945که امریکا در
شوک از دست دادن فرزندان شان در جنگ
های کوریا و ویتنام و جاهای بی شــماری
در این دوره بود .در بین ســالهای  1945تا
 1990امریکا با چالش های ســختی روبرو
بود تعدادی از رییس جمهورها مثل ریگان
و آیزنهاور موفقانه توانســت بر چالش ها
غلبه کند و دوره کوتاهی از آرامش و رونق
به ارمغان آورد .ســایرین مانند جانسون و
جیمی کارتر نتوانســتند سیاست خارجی
موفقی داشــته باشند و جهان را با خطرات
بیشتری به جانشینان شان تسلیم کردند.
پالیسی ســازان امریکا نتوانستند از پس
وضعیت بوجود آمده برایند .پس از پیروزی
امریکا در جنگ ســرد و ســقوط بلوک
شوروی ،غرب و امریکایی ها به جای درس
گرفتن از گذشته سقوط بلوک شوروی را به
هم تبریک می گفتند و لیبرالیسم را عالی
ترین شیوه نظام کشــورها می دانستند.
اجازه دهید به چند شکســت در سیاست
خارجی اشاره ای داشته باشیم .آنها بر این
باور بودند که پیمان نفتا در بهبود روابط بین
کشورهای امریکای شمالی کمک می کند و
مهاجرت های غیر قانونی کاهش می یابد،
اما آنها اشــتباه می کردند .در عوض روابط
کشورهای پیمان نفتا بدتر شد ،باراک اوباما
و کلینتون در سال  2008خواستار مذاکرات
مجدد کشــورهای عضو نفتا شد و حمایت
خویش را اعالم کرد ،اما فقط در حد حرف
باقی ماند .آن ها باور داشــتند که سازمان
تجارت جهانی مانند سنگری باعث تقویت
و حمایت بازارهای اقتصادی می شــود و
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کشــورهای مانند ژاپن را تشویق به ترک
سیاست های موازنه اقتصادی می کند اما
آنها اشتباه می کردند .در عوض امریکا به
مرکز اصلی حل منازعات سازمان تجارت
جهانی تبدیل شــد و به عنوان شــرکای
تجاری از ما کیســه بوکس ساختند و در
منازعات پیروز می شــدند و ما را مجبور
می کردند قوانین مــان را مطابق برنامه
آنهــا تغییر دهیم .آنها باور داشــتند که
کمک به رشد چین با دسترسی نامحدود
به تکنولــوژی و بازارغرب منجر به جهان
آزادتر و امن تر خواهد شد اما آنها اشتباه
می کردند .چین با ثروتی که از این وضعیت
بدست آورده قدرتش را هم در داخل هم
در جهان محکمتر نموده است .اگر همین
وضعیت موجود ادامــه یابد ،بزودی جای
امریکا را به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا
خواهد گرفت.آنها باور داشتند که روسیه
با اقتصاد ضعیف اش چالشی در برابر اروپا
نخواهد بود؛ اما آنها اشــتباه می کردند.
دولت والدیمیــر پوتین علی رغم کوچک
تر بودن اقتصادش از کانادا دست سیاست
گذاران غربی را بسته ،کاری کرده که آنها
ضعیف و سســت به نظر بیاینــد و ناتو را
نگران کرده اســت  .آنها باورد داشتند که
گسترش دموکراسی در خاور میانه باعث
سرکار آمدن حکومت های صلح جو خواهد
شــد؛ اما اشــتباه می کردند .جنگ های
وحشتناک و اشــتباهات دردناکی حداقل
در همین  15سال اخیر در این منطقه رخ
داده که این سطح از خشونت تا بحال دیده
نشده بود .هجوم موجی عظیم از مهاجرین
خاورمیانه مشکالت سیاسی بزرگی را برای
امریکا و اروپای غربی بوجود آورده است.
آنها باور داشــتند قرار دادن کشورهای
اروپایی در یک نظام واحد به نام اتحادیه
اروپا با پول مشــترک موجب شکوفایی

و امنیــت می گردد؛ اما آنها اشــتباه می
کردند .اقتصاد اروپا ســالها دچار مشکل
بود .انگلستان زودتر به این درک رسید و
اتحادیه را تــرک کرد .و دیگران هم پیش
بینی می شود راه انگلیسی ها را برود .آنها
معتقد بودند که آنــگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ،یــک نیروی آرامــش و ثبات در
درون اتحادیه اروپا باشــد.اما آنها اشتباه
مــی کردند .او ثابت کرده اســت که یک
متعصب ســرکش هست درحالی که مردم
آن کشور آماده پذیرش این وضعیت نبود
با بازکردن مرزهایش و راه دادن مهاجرین
خاورمیانه آلمان را بی ثبات تر ســاخت.
بریتانیا بیشــتر مصمم شد اتحادیه اروپا
را ترک کند .آنها باور داشتند که خوش
آمد گویی به مهاجران غیر قانونی موجب
جهانی شادتر و امریکای شکوفاتر خواهد
شد ،اما آنها اشــتباه می کردند .اقتصاد
امریکا ضعیف شده رای دهندگان نسبت
به نخبگان شان نگاه تردید آمیزی دارند.
آنها باور داشتند که هیالری کلینتون که
ایمیل هایش هک شــد بتواند مشکالت
سیاســت خارجی امریکا را حل کند؛ اما
نشــد جهان پس از به قدرت رسیدن او
خطرناک تر و بی ثبات تر شده است .می
توانم به این لیست ناکامیها ادامه بدهیم
.اما ایــن مثال ها به اندازه کافی ثابت می
کنــد که رهبران ما پــس از پایان جنگ
ســرد اشــتباهات پیاپی مرتکب شدند.
تاریخ گواه هســت ،امریکا قیمت گزافی
را به علت نداشتن اســتراتیژی درست
می پردازد .بطور خالصه با هر مقیاسی که
سنجش شــود پس از جنگ سرد ،امریکا
ضعیفتر و چین دشــمن جئوپولتیک ما
قویتر شده است و نخبگان ما این را پیش
بینی نکرده بود .بــه جای اتخاذ تدابیری
به اشتباهات احمقانه شان ادامه دادند و

فرصت بیشتری در اختیار دشمنان ما قرار
داد .حال نظم جهانی و اقتصاد جهانی برای
مردم امریکا به یک کابوســی تبدیل شده
که از آن فرار مــی کنند .اما به دام آن می
افتد مانند جنراالن ما در جنگ جهانی اول
که مردان را به میدان جنگی می فرستادند
که نتیجه اش کشــتار بیشتر بود .آنها می
دانستند بازنده ایم اما بازهم به این کشتار
ادامــه می دادند .آنها بــا توافق نامه های
تجارتی راضی نشــدند در عوض با شرکای
بی هدف و نامعلوم داد و ستد می کنند ،آنها
با پالیســی مهاجرت امریکا و اروپا که طی
دو دهه اجرا می گرید راضی نشــدند ،حاال
مهاجرین غیر قانونی را می آوردند .آنها به
صدمه ای که که از خاورمیانه با حضورمان
خوردیم راضی نشــدند حاال خواب ارسال
سرباز بیشتر برای کشته شدن دارند تعجب
آور نخواهد بود که انها از هیالری کلینتون
حمایت کنند که ســال ها این سیاســت
وحشتناک را دنبال کردند.
بگذار واضح تر بگویــم اگر کلینتون برنده
این انتخابات شود ،همه مشکالتی که حاال
در جهان می بینیم ســریعتر ادامه خواهد
یافت .چرا که او همین سیاست ها را پیاده
می کند که از چهار ســال پیش داشت .اگر
او پیروز شود امریکا ضعیفتر  ،چین قویتر
میشود ،روسیه خطرناک تر و تروریست ها
جسورتر میشــود ،خاورمیانه بی ثبات تر و
وضعیت اروپا خرابتر از حاال خواهد شد .ما
همه میدانیم که سیاست هایی که تاکنون
اتخاذ شده نتیجه اش همین وضعیت کنونی
است چرا اجازه دهیم چهار سال دیگر هم
وضعیت بدتر گردد.
وقتی آن رسیده که صدایمان را بلند کنیم
وقتی به گذشــته نگاه می کنیم نخبگان ما
در باره خلــق و خوی ترامپ چرندیات می
گویند یک موضوع خیلی واضح است و آن
سیاست خارجی امریکا است که در این مورد
حق با ترامپ هســت و نخبگان در اشتباه
هســت  .این دیوانگی است شرایطی ایجاد
کنیم که شرکت های چینایی از شرکت های
امریکایی بهتر بشود .این دیوانگی است که
نیروهای نظامی مــان در جایی تلف کنیم
که موفق نمی شــویم .این دیوانگی است
به جنگی ادامه بدهیــم که دیگر توانش را
نداریم .این دیوانگی است مرزهایمان را باز
نگاه داریم و در بین مهاجرین حل شــویم .
مهمتر از همه این دیوانگی اســت کسی را
به ریاست جمهوری برســانیم که در طول
بیست سال سیاســت های غلطی را دنبال
کرده اســت و جهان را در این شرایط قرار
داده است .
ممکن است کلینتون این انتخابات را ببرد
اما ترامپ و هوادارنش همیشه برنده خواهد
بود که پالیســی درســتی را ارایه کرده ،
سیاست های او چانس این را دارد که جهان
را بهتر بسازد اما هیالری هرگز.
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