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زمینه های گسترش افراط
گرایی در افغانستان
محمد رضا هویدا
بــا حمله هواپیماهای امریکایی بر مواضــع طالبان ،این گروه به
زودی از حاکمیت به زیر کشیده شده و راهی کوه و صحرا شدند.
طالبان تاب مقاومت در برابر حمله نیروهای هوایی امریکا و حمله
های مجاهدین از زمین را نداشــتند .طالبان پا به فرار گذاشتند و
مردم افغانســتان به زودی پیروزی بر رژیمی را جشن گرفتند که
سخت گیرانه ترین و متعصبانه ترین حکومت را در سالهای اخیر
در افغانســتان داشته اند .طالبان به ارزش حقوق بشری احترامی
نداشــتند و بر هر چه خالف برداشــت های خودشان از دین و
مذهب بود بی رحمانه می تاختند .طالبان رابطه گرمی با القاعده،
سازمانی تروریستی با برداشت های سخت و خشن از اسالم رابطه
ای دوســتانه برقرار کردند و به زودی نتیجه این ارتباط در حمله
به برج های دوگانه تجارت جهانی در امریکا ،خود را نشــان داد و
همین بود که دوباره به افغانســتان توجه شد  .جهان متوجه شد
که فراموشی افغانستان سبب جای گرفتن تروریزم در این کشور
گردیده است.
حمله کندز بعد دیگری از افراط گرایی در افغانستان را نشان داد،
و آن نیز ،پناه گرفتن شــماری از طالبان در خانه های مردم بود،
البته بخشــی از این پناه گرفتن ها به زور بوده و ساکنان به هیچ
وجه نمی خواسته و نمی خواهند که منازل شان در اختیار طالبان
باشــد ،ولی بعضی از این پناه گرفتن ها (بر اساس ادعای شماری
از مسئوالن و مردم محل) به رضایت شماری از ساکنان شهر بوده
است .طالبان فراری که اکنون در شهرها و روستاها پناه گرفته اند
و به قصد براندازی نظام جمهوری اســامی افغانستان وارد عمل
شــده اند ،تغییر کاملی را نشان می دهند .طالبان توانسته اند از
شرایط و اوضاع موجود به نفع خود بهره ببرند و در نهایت به هدف
براندازی نظام سیاسی و حاکمیت کشور مبارزه کنند.
بخشی از زمینه های گسترش طالبان را باید در سیستم حکومت
داری و دولتمردان افغانستان جستجو کرد .کسانی که نتوانستند
و یا نخواســتند افغانستان را به سوی بهبودی و رشد و بازسازی
ســوق دهند .ســرمایه گذاری هایی بیرونی در کشورهای عربی
و غیر عربی از ســوی افغان هایی که پیش از آن نه ســرمایه ای
داشتند و نه پولی و با به قدرت رسیدن خودشان و یا بستگان شان
به زودی صاحب ثروت و قدرت شــدند و در کشورهای مختلفی
سرمایه گذاری کردند ،دلیل واضحی است که فساد اداری به زودی
در کشور رخنه کرده و ریشه دوانیده است.
بخشی دیگر از این وضعیت را باید به ناهماهنگی و ضعف هایی که
در شناخت کشورهای خارجی از افغانستان دانست و همین طور
در عدم هماهنگی کشورهای خارجی با دولت افغانستان .شعارهای
بزرگی که در آوان ورود نیروهای خارجی به افغانســتان داده می
شد ،آن گونه بود که خیلی ها فکر می کردند ،افغانستان به زودی
به یک حکومتی کامال متفاوت مبدل خواهد شد ،اما حقیقت غیر
از این بود .حقیقت این بود که خارجی در افغانســتان با نگاه ها و
طرز دیدهای متفاوت آمده بودند و هیچ برنامه خاصی نیز نداشتند
تا افغانستان را بازسازی کنند و داخلی ها نیز نه توان و نه ظرفیت
رهبری همه مسایل کالن افغانستان را داشتند.
اما بخش عمده دیگری از زمینه های رشد و گسترش فعالیت های
طالبان را باید در اجتماع و فرهنگ و باورهای مردم افغانســتان
جستجو کرد .زندگی سنتی و قبایلی ،با رسوم و عنعنات متفاوت
در بسیاری از جاها سبب شــده تا طالبان و در کل برداشت های
خشن از اســام و دین بتوانند در میان مردم رخنه کنند .دولت
افغانستان هیچ گاه سیاست مشخصی در برخورد با طالبان نداشته
است .به تبع آن دولت افغانســتان هیچ گاهی در مورد مبارزه با
افراط گرایی سیاســت و برنامه ای نداشــته است .در بسا موارد
سیاست ها و افراد و شــخصیت های سیاسی که در راس قدرت
قرار داشته اند و به خصوص گذشته و سوابق فعالیت های آنها به
نحوی این زمینه را سبب شــده است که افراط گرایان بتوانند به
راحتی فعالیت کنند.
بی توجهی به زمینه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
گسترش و رشد طالبان ،سبب رشد بیشتر این گروه و تفکر آن در
افغانستان خواهد شد ،لذا باید با زمینه بیشتر به مبارزه برخواست.

سال های دشوار جنگ با تروریسم و فقدان
ابزار های فرهنگی و تبلیغی

چهارده سال از مبارزه و جنگ با تروریسم
گذشته است .اما اکنون ،تروریسم و دهشت
افکنی شــبکه های خود را گسترده کرده
است .فعالیت این شــبکه تنها محدود به
افغانستان نیســت .خاورمیانه را دهشت
فرا گرفته اســت .رابطه پیچیده ای میان
گروه هــای بنیادگرا و افراطــی به وجود
آمده است .اکنون حمالت تنها توسط یک
گروه بنیادگرا صورت نمــی گیرد .بلکه از
ســازماندهی تا اجرای آن توسط جناج ها
و گروه های مختلف به صورت مشــترک
صورت می گیرد .به عبــارت دیگر ،گروه
هــای بنیادگرا امروزه بــه صورت پیچیده
عمل می کند و مبارزه با این گروه را سخت
و دشوار ساخته اســت .اکنون ،این سوال
پیش می آید که آینده خاورمیانه به صورت
عموم و آینده افغانستان به صورت خاص با
پیچیدگی گروه هــای بنیادگرا چگونه رقم
خواهد خورد؟ آیا فرصت سرکوب و تقویت
نهاد های ملی در کشور وجود دارد .زمینه
های فرهنگی و اجتماعی و سیاســی برای
دگرگونی فراهم اســت .در نوشته کنونی،
با بررســی رابطه پیچیده میان گروه های
بنیادگر بــه دنبال آنم تا چگونگی مبارزه با
بنیادگرایان و افراطی ها را از زاویه مبارزه
فرهنگی و اجتماعی به بحث بگیرم.
در ســال  2006برای همه کشور های عضو
ناتو مشخص شــد که گروه های بنیادگرا با
آموزش و تجهیز همدیگــر در بخش های
مختلف با همدیگر در ارتباط است .مناطق
اصلی که همه این گروه هــا را با همدیگر
وصل می نمود ،مناطق قبایلی پاکســتان
بود .انتحاری های که در سال های مختلف
توســط نیرو های امنیتی کشور دستگیر
شدهاند نشان داده است که انتحار کنندگان
به یک گروه تعلق نداشــته اند بلکه عضو
گروه های مختلف بوده اند که در بخش های
مختلف از سوی گروه های مختلف آموزش
داده شــده اند .انتحار به عنوان یک شیوه
جدید مبارزه با نیرو هــای بین المللی در
افغانستان از یک شاخه گروه طالبان تحت
فرماندهی مال داداهلل به تمام گروه های بنیاد
گرا تسری یافته بود و همه گروه ها آن را به
عنوان شیوه جنگی جدید پذیرفته بودند و

علی قادری

از آن اســتفاده می کردند .تاکتیک ها هر
روز تغییر می کرد .بــا همه این ها ،مبارزه
با تروریســم ،بنیادگرایی و افراطیت ادامه
یافت .چهارده سال آن ها مورد تعقیب قرار
گرفت .در اوائل در تمام والیات افغانستان
آن ها مورد هدف قرار گرفت .در سال بعد
که بر کشور های عضو ناتو مشخص شد که
این گروه ها در مناطق قبایلی پاکستان قرار
دارد ،حمالت هواپیما های بدون سرنشین
بر مناطق قبایلی آغاز شد .کشور های غربی
با تمام نیرو نتوانست بنیادگرا ها و افراطیت
را از پا در آورد .اکنون ،یکی از جدی ترین
تهدید برای ادامه حیات حکومت مرکزی در
افغانستان بنیادگرا های تند رو همانند گروه
طالبان است.
در ســال های سخت و دشــوار مبارزه با
بنیادگرایی و افراطیت بیش از همه تأکید بر
مبارزه نظامی با گروه های بنیادگرا شد .این
استراتژی اگر چه در ایاالت متحده آمریکا
اتخاذ شده بود و حکومت افغانستان تا سال

های اخیر با آن همسویی نشان داد و از آن
حمایت کرد .در دوران مبارزه با تروریسم
برنامــه نرم فرهنگــی و اجتماعی وجود
نداشته اســت .اگر چه ،با کمک سازمان
های بیــن المللی و حمایت کشــور های
مختلف از برنامه ســواد آموزی در کشور
و ارتقای ظرفیت حمایــت جدی صورت
گرفت اما این برنامه ها به صورت مشخص
به منظور تضعیــف بنیادگرایی و افراطیت
جهت دهی نشد .در سال های متوالی که
معلمان کشته شــدند و صد ها مکتب در
والیت مختلف افغانســتان بسته شدند،
حکومت و غربی ها به خاطر بازگشــایی
دوبــاره مکاتب تالش نورزیــد .تالش ها
نه به منظور رشــد معارف بلکه به منظور
سلطه نظامی بر منطقه بود .از این جهت،
در سال های گذشته بخش های فرهنگی و
اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفت .این
بی توجهی موجب به حاشیه راندن و دور
کردن نهاد های تحصیلی و معارف از محاق

توجه شد .نتیجه آن فساد های کالن را به
بار آورد که اکنون ضربه سنگین بر وجهه
این نهاد ها وارد نموده است و بعید به نظر
می رسد که به این زودی بتواند ضربه ناشی
از فساد گسترده را چهره خود بزداید.
در سال های گذشته هیچ گاه به این مسئله
فکر نکردیم که بنیادگرا ها و تروریستان از
سوی ساکنین محل اسکان داده می شود
و در تمویل و تجهیز آن ها کمک می کند.
نه غربی ها و نه حکومت مرکزی افغانستان
دلیل حمایت مردمی از تروریســتان را از
خود نپرسید .برای همین ،هیچ اقدام عملی
برای قطع رابطه میان مردم و تروریستان
صورت نگرفت .کســی نپرسید که چگونه
یک تروریســت و آدمکش در قلب کابل
قادر به انتحار و انفجار می باشــد .حمایت
مــردم در بیش از یک دهه بیانگر آن بود/
است که بنیادگرایی ریشه های عمیق در
جامعه ما دارد .در مبارزه با بنیادگرایی تنها
به ابزار نظامی نیازمند نیســتیم .بلکه در
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کنار آن به ابزار های فرهنگی و اجتماعی
نیز نیازمندیم.
از این جهت ،مکاتب و دانشــگاه ها می
تواند از مهمترین و اساســی ترین مکان
برای مبارزه با تروریسم تبدیل شود .کتاب
های درسی و مضامین دانشگاه باید طوری
ترتیب و ارائه گردد که مردم به لحاظ باور
های دینی و مذهبی میانه بار بیاید .اما ،در
چهارده سال گذشته ،چنین کاری صورت
نگرفته اســت .مکاتب و دانشگاه ها خود
بنیادگرایی را تقویت کرده اســت .امنیت
ملی افرادی را دســتگیر کرده اند که از
دانشکده شرعیات دانشــگاه کابل فارغ
شده اند و به صفوف مخالفین مسلح دولت
در آمده اند .این به خوبی می رســاند که
ما نه مکتب و دانشگاه را جدی گرفته ایم
و نه به نقش آن ها در مبارزه با تروریســم
واقف بوده ایم .اگر دانشــکده شرعیات
قادر به آن اســت که شــاگردان خود را
بــه صفوف بنیادگرا هــا در میدان جنگ
بفرستد همین دانشکده را می تواند طوری
کنترل و هدایت کرد که شــاگردان آن به
نیروی فرهنگی برای مبارزه با بنیادگرایی
و افراطیت تبدیل گردد.
باور نگارنده این است که مبارزه با تروریسم
و بنیاگرایــی باید به صــورت همه جانبه
صورت گیرد .تنهــا اکتفا کردن به مبارزه
نظامی نتیجه بخش نمی باشــد .باید از به
همان پیمانه ابزار های فرهنگی و تبلیغاتی
را به کار گرفت و ذهن و باور های دینی و
مذهبی مــردم را تغییر داد .بی توجهی به
نهاد های معارف و تحصیلی و بی توجهی
به بسته شدن مکاتب در والیات نتیجه ای
جز تداوم جنگ در افغانستان ندارد .زمانی
ما می توانیم به پایان جنگ امیدوار شویم
که مکاتب در سراســر کشور فعال باشد و
کتاب های درسی اندیشه های میانه روانه
را رشد و ترویج نماید .تروریستان باید از
سوی مردم طرد گردد .مردم برای مبارزه با
آن ها اقدام نماید .اکنون که تروریستان در
خانه ها جا داده می شــود و از سوی مردم
محل قدر و عزت می شود ،بعید است که
در ســال های آینده نتیجه ای خوبی به
دست آوریم.

حکومت در برابر سرنوشت مردم مسئول است!
عبداهلل هروی

در روزهای اخیر کشــور شاهد رویداد خونین و
تکان دهنده ای می باشد که در نوع خود در طی
سیزده سال گذشته کم سابقه دانسته می شود.
این رویدادها افزون بر اینکــه اتوریته و تدبیر
حکومت را زیر سوال قرار می دهد ،دامنه نگرانی
و بی اعتمادی را در جامعه نســبت به حکومت و
آینده به شدت آســیب می رساند .حوادثی تلخ
و جانکاهی که در والیت کنــدوز جریان دارد و
ادامه جنگ در برخی از والیــت های دیگر هم
چون بدخشــان و تخار و بغالن و والیات جنوبی
و در نهایت حمالت انتحاری و تهاجمی مخالفین
در کابل همه و همه نگرانی ها را شدت بخشیده
و فاصله اعتماد میان حکومت و جامعه را افزایش
می بخشد .اگر رویدادهای تکان دهنده یاد شده

 کارتون روز

را به خوبی مــورد ارزیابی و تحلیل قرار
دهیم در خواهیم یافت که رخ دادن چنین
حوادثي نشانههاي آشکار ضعف مديريت
و هماهنگی و رســيدگي به امور نظامي و
امنیتی در کشور میباشد و چنانچه این
موضوع با دقت و مسئولیت پذیری مورد
ارزیابی و تحلیل قرار نگیرد و نســبت به
کاستیها و چالشهای آن اقدام اساسی
و فوری صورت نگیرد در آينده پیامدهای
تکان دهنده و وخيمي براي کشور احتمال
داده میشود .بنابراین در رابطه با چنین
رویدادهایی و نیز سهل انگاریها نکاتی
چند قابل یادآوری میباشد .این مسئله از
جهت دیگر نیز حایز اهمیت می باشــد و
آن این است که نوعی گریز از مسئولیت
و شــانه خالی کردن از پذیرفتن ســهل
انگاری ها و اقرار به کاســتی ها در میان
نهادها وجود دارد .در پیش گرفتن چنین
روشی عالوه بر این که هیچ گونه تغییری
در نتیجــه رویدادها بوجود نخواهد آورد
بلکه سبب خواهد شد که مخالفین از آن
بعنوان یــک نقطه ضعف مهم در تضعیف
و ناتوان نشــان دادن نظام سیاسی بهره
برداری نمایند.
در ارتباط با تحلیل رویدادهای یاد شده
پیش از همه باید گفت که نیروهای نظامی
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و امنیتی کشــور در هرقالــب و قطعه و
نامی که هســتند مربوط به افغانســتان
و فرزندان رشــید و فــداکار این خطه
میباشــند .آنان مدافع و حافظ امنیت و
منافع کشــور و بیرق سه رنگ جمهوری
اســامی افغانستان هســتند .بنابراین
تصور جداســازی میان نیروهای امنیتی
و نظامــی تحت عناوین مختلف در حالت
انجام وظیفه و مسئولیت پذیری و تعهد
در برابــر آن به هیچ وجــه قابل توجیه
نبوده و منطقی به نظر نمی رسد .بنابراین
مســئولین حکومتی و امنیتی کشــور
بایستی تمام نیروهای نظامی و امنیتی را
در هرنقطه ای از کشــور بعنوان فرزندان
راستین این کشور مورد حمایت قرار داده
و مسئولیت قانونی و وظیفه ای خود را در
برابرآنان به انجام رسانند.
مســئله دیگر اینکه نظام سالم ،نظامی
است که اصل شفافیت ،مسئولیت پذیری،
مکافات و مجازات ،تعهد و تشخیص خادم
و خاین در آن بخوبی و دقیق تعریف شده
باشد و مورد توجه قرار گیرد .اگر نظام و
حکومتی با این شاخصها و معیارها عیار
نباشد و به شکل سیســتماتیک و نظم
نهادینه شــده در پی تحقق آن نباشد؛
نمیتوان به کارآمدی و مشــروع بودن و

بقاء آن امیدوار بود.
اعتماد ،حلقه وصل و راز بقاء و ســامت
جامعــه و حکومت اســت .وقتی اجزای
مختلف نظام سیاسی ،بخصوص در میان
نیروهای مسلح مســئله اعتماد در میان
نباشــد ،تصور این که بتــوان جامعه ای
سالم و حکومت مشروع و قدرتمند داشته
باشــیم ،تصوری کامال و اشتباه میباشد.
وقتی یک ســرباز که جان خود را برکف
گرفته و در برابر دشــمن با تمام قدرت و
انگیزه و صداقت میرزمد ،اما در شرایط
ســخت و نیازمندی از سوی مافوقهای
خود نه تنها تشــویق و تسلی دریافت
نمیکند ،بلکه نســبت بــه او بی مهری
نموده و حتا رفتار غیرقابل توجیه و دور
از انتظار صــورت میگیرد؛ دیگر بار این
ســرباز انگیزه و قدرتی برای جنگیدن و
حضور در صحنه نبرد با دشمن را نخواهد
داشت .همین طور وقتی نهادهای قانونی
کشــور اعم از امنیتی و نظامی و مسلکی
کوتاهی ها و غفلت ها را متوجه یکدیگر
سازند و بصورت جمعی و هماهنگ درپی
رفع مشکالت و غلبه بر نابسامانی ها عمل
ننمایند ،بدون شک هیچ موفقیت و آینده
قابل اعتمادی در میان نخواهد بود.
نکته مهم دیگری که بایــد برآن تاکید

ورزید این اســت که عدم رعایت موارد
فوق در ساختارسیاسی و اداری و امنیتی
کشور ســبب خواهد شــد که دشمنان
تحریک شــده و روحیــه بیابند که به
نفع خود اســتفاده نمایند .خالیگاهها و
کاســتیهای موجود در واقع پناهگاهها
و کمین گاههای امنــی خواهد بود برای
مخالفین تــا در موقعیتهای پیش آمده
از آن به نفــع خویش بهــره ببرند .در
اینجا باید بر این واقعیت تلخ اشاره نمود
که قدرت مانور امــروزی مخالفین نظام
سیاســی ،در توانایی و ضعف و مهارت
آنان نیســت ،بلکه این ضعف مدیریتی و
وجود کاستیها و خالیگاههای خطرناک
و تهدیدکننــده در حکومت اســت که
مخالفین را نسبت به نتیجه فعالیتهای
مخرب خویش امیدوار سازد.
بنابراین عالوه بر همه مــردم و نهادهای
اجتماعی و سیاســی و مدنی ،بطور اخص
حکومت همانطــور که بر بنیــاد قانون
اساسی و حقوق شــهروندی در برابر فرد
فرد این سرزمین مســئولیت دارد و باید
نســبت به عملکردهایش پاسخگو باشد،
این موضوع در ارتباط با مســایل امنیتی
و به ویــژه ســربازان و نیروهای امنیتی
در هرقالب و ســاختاری که قرار داشته
باشــند بیش از پیش مسئول بوده و باید
پاســخگو باشــد .آنچه که در کندوز یا
بدخشان و کندز و دیگر نقاط کشور درباره
سربازان این سرزمین و تامین امنیت اتفاق
افتاده و موجــب جان باختن آن عزیزان و
عزادارشدن دهها خانواده گردیده است باید
پاسخ روشن و جدی داشته باشد .این پاسخ
فقط در یک کلمه ســهل انگاری یا غفلت
وظیفه ای یا دسیسه و حمایت خارجی نه
تنها قابل توجیه و پذیرش نبوده بلکه توسل
به چنین مسئله ای در واقع گریزگاه و مفری
از مســئولیت پذیری و مکافاتی است که
در انتظار آنان می باشد .سرنوشت مردم و
جامعه طبق قانون و قرار داد اجتماعی در
دست حکومت و زمامداران قرار دارد .آنان
مسئولیت دارند که برای اداره سالم جامعه و
تامین امنیت همه سالیق و اختالف نظرهای
خود را از آدرس حکومت و اداره ملی توحید
ساخته و بصورت منسجم یافته و با ایجاد
اعتماد همه جانبه نهایت تالش خویش را
بخرج برند .در حقیقت جز این هیچ انتظاری
فوق العاده از حکومت برده نمی شــود .از
جانب دیگر این مطالبــات در واقع وعده
رهبران حکومت وحدت ملــی در دوران
تبلیغات انتخاباتی نیز بوده اســت .اینک
زمان عمل فرارسیده است.
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