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ابهام در صلح و
سقوط
محمدرضا هویدا
امروز دور چهارم گفتگوهای چهارجانبه مذاکرات صلح با حضور
نمایندگان افغانستان ،پاکستان ،چین و امریکا در کابل برگزار می
شود و گفته می شــود در این نشست روی مکان و تاریخ مذاکره
مستقیم دولت افغانســتان با نمایندگان طالبان نیز بحث خواهد
شد.
دو روز پیش شــورای عالی صلح به ریاســت سید احمد گیالنی
شــروع به کار کرد .باز هم دو روز پیش نیروهــای دولتی از دو
ولسوالی نوزاد و موســی قلعه خارج شدند و گفتند که این عقب
نشینی ها ،تاکتیکی بوده اســت .در عین حال دولت در جدال با
نیروهای طالبان در بغالن هنوز هم نتوانسته است ،برق کابل را که
توســط طالبان قطع شده بود به صورت کامل وصل نماید .طالبان
نه تنها یک پایه برق بلکــه چندین پایه را تخریب کرده اند و در
صورت امکان برای فشار آوردن بیشتر بر دولت پایه های دیگری
را نیز تخریب خواهند کرد.
دولت افغانســتان در گذشــته بهای زیادی برای صلح با طالبان
پرداخته است .سیاست دولت های گذشته برای رسیدن به صلح،
دادن امتیاز و باج با طالبان بوده اســت .در دولت جدید نیز هیچ
سیاست متمایزی از گذشته به چشــم نمی خورد .شورای عالی
صلح جدید نیز در آغاز راه است و بعید است که بتواند سیاستی
متمایز از گذشــته را در پیش بگیرد .طالبان تنها از این راه بوده
که توانسته اند پیشــروی کرده و مناطق و ولسوالی ها و والیات
مهم کشــور را تهدید کنند .سایه سنگین سیاست های دولت در
قبال طالبان ،زندگی مردم را متاثر ســاخته است .در واقع امر و
برای مردم ،عقب نشــینی تاکتیکی یعنی سقوط دو ولسوالی به
دست طالبان در حالی که در همان روز در کابل شورای عالی صلح
ساخته شده است.
اگر در کنار آن ،نشســت های پی در پی گفتگوهای چهارجانبه
امریکا ،چین ،افغانستان و پاکســتان را بگذاریم ،و همان سئوال
را باز تکرار کنیم که چه ارتباطی می تواند بین ســقوط ولسوالی
های مهم در جنوب و تشــدید تهدیدهای بیشتر بر ولسوالی ها
در شــمال و مرکز وجود داشته باشد ،شک و شبهات بیشتری به
وجود می آید.
تاکتیک هــای جنگی دولت به اذعان دولتمردان کشــور حالت
دفاعی دارد و جز به ضرر دولت و قتل و کشــتار سربازان و مردم
عادی نمی انجامد ،تا کنون ناکارآمد بوده است .مقامات عالی رتبه
دولتی در یکی – دو ســال اخیر بارها هشدار داده اند که جنگ
بیشــتر می شود و از مردم خواسته اند تا این واقعیت را بپذیرند،
عقب نشــینی های تاکتیکی به سقوط ولســوالی های مختلف
انجامیده است ،گفتگوهای صلح جز به پولدارتر شدن و مجهزتر
شدن و جریتر شدن طالبان نیانجامیده است« .صلح» و «سقوط»
معنای بهتری پیدا می کند.
اگر شورای عالی صلح در این بار بتواند حد اقل تعریفی مشخصی
از طالبان ارایه بدهد و واضح بسازد که با چه کسانی طرف است و با
چه کسانی باید گفتگو کند ،شاید بزرگترین کار را برای افغانستان
انجام داده است .اما اگر ولسوالی های بیشتری یکی در پی دیگری
ســقوط کنند و طالبان بر آنها تسلط یابند و شورای عالی صلح به
نحوی توجیه گر سقوط مناطق کشور و نادیده گرفته شدن خون
جوانانی که برای حفظ این مناطق به شــهادت رسیده اند ،در این
صورت از این شورا نباید انتظاری ویژه ای داشت.
در پایان باید گفت که توجیه سقوط مناطق و والیات کشور نباید به
عنوان بهانه از سوی وزارت خانه های مسئول مطرح شود .به جای
آن وزارت خانه های مسئول باید به کاستی های و نقص هایی در
رده های باالی رهبری شان ،همانند اداره شدن توسط سرپرست
ها ،عدم هماهنگی میان نهادهای مســئول ،نبود استراتژی قوی
و روشــن برای مبارزه با طالبان و ...اعتــراف کنند .برای مردم
افغانستان نیز سخت اســت بپذیرند که دولت در وضعیتی قرار
بگیرد که به دلیل عقب نشــینی تاکتیکی مناطق و ولسوالی های
کشور را رها کرده و طالبان بر آن مناطق مسلط شوند.

فصل بهار و حالت تعرضی نیروهای امنیتی
سال  ،2014پایان مأموریت رزمی نیروهای
بین المللی در افغانستان بود .در این سال
بخش زیــادی از نیروهای بیــن المللی از
افغانستان خارج شــدند .پایان مأموریت
نظامی و خروج آن ها از افغانســتان باعث
تشــدید جنگ در افغانســتان شد .گروه
های مخالف مســلح حکومت افغانســتان
خروج نیروهــای بین المللی را یک فرصت
برای گسترش ساحه نفوذ خود دانستند و
حمالت خود را در والیات مختلف تشــدید
بخشیدند .بر اساس گزارش ها ،در دو سال
گذشته تنها دو والیت بامیان و پنچشیر از
امنیت کامل برخوردار بوده است .در دیگر
والیات کشــور ،گروه طالبان و دیگر گروه
های مخالف مســلح دولت نفوذ نموده و با
نیروهای امنیتی کشور درگیر شدند .سال
 2014سال خونین برای نیروهای امنیتی و
شهروندان افغانستان خوانده شدند.
در ســال  2015نیروهای امنیتی افغانستان
با دشــواری های بیشــتری مواجه شدند.
والیت کندز سقوط کرد .گروه طالبان برای
چند روز ،کنتــرل آن را به عهده گرفتند.
نیروهای امنیتی با حمایت هوایی نیروهای
بین المللــی قادر به کنترل مجدد شــهر
کندز شد .سقوط شــهر کندز اولین تجربه
شکست سنگین نیروهای امنیتی در برابر
گروه طالبان بعد از ســقوط امارت اسالمی
در ســال  2001بود .قبــل از این ،نیروهای
امنیتی کشــور در هیچ جای کشور تجربه
شکست به این پیمانه را نچشیده بود .بعد
از کنترل مجدد شهر کندز هیئت حقیقت
یاب از سوی رئیس جمهور موظف گردید تا
عوامل و دالیل سقوط این والیت را بررسی
نموده و به ارگ ریاســت جمهوری گزارش
دهد .گزارش هیئت اما ،هیچ فرد و مسئول
نظامی و ملکی را مسئول ندانست .ضعف و
پیچیدگی ساختاری را عامل اصلی سقوط
شــهر کندز خواند .گزارش هیئت حقیقت
یاب در واقع فرار از پذیرش مسئولیت بود.
با این حال ،والیت کنــدز به صورت کامل
از وجود گروه های مخالف مســلح دولت
پاکسازی نشــدند .اکنون ،در بخش های از
این والیت گروه طالبان وجود دارد و زندگی
شهروندان کشور را با خطر مواجه می سازد.
گروه طالبــان از والیت بغــان به عنوان
عقبه اســتراتژیک در حمله به شهر کندز

رحیم حمیدی

استفاده نمودند .زمانی که نیروهای امنیتی
افغانســتان با حمایت نیروهای بین المللی
شهر کندز را دوباره تصرف نمودند و گروه
طالبان را از آنجا خــارج نمودند آن ها به
والیت بغالن عقب نشینی نمودند .در آنجا
با نیروهای امنیتی افغانستان درگیر شدند.
دندغوری ،دند شــهاب الدین و  10روستای
دیگر را تصرف نمودند .دندغوری با امضای
یک تفاهم نامه به گروه طالبان واگذار شد.
پیامــد واگذاری دندغوری ســنگین و پر
هزینه بود .نزدیک به یکماه برق کابل قطع
گردید .هزاران خانواده از محل زندگی خود
آواره شــدند .اکنون والیت بغالن به میدان
جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان
تبدیل شده است.
ولســوالی ســنگین در والیت هلمند نیز
مورد حمله شدید گروه طالبان قرار گرفت.
در ســال  ،2015نیروهای امنیتی کشور از
سوی گروه طالبان محاصره شدند .حکومت
مرکزی محاصره ولســوالی سنگین را چند
روز اعالن نمود .اما ســربازان کشور که در
این ولسوالی ایفای وظیفه می کند محاصره
ســنگین را چند ماه اعالن نمودند .در هر
صورت ،محاصره و مقاومت شــدید گروه
طالبان نشان می دهد که آنها قادر به ایجاد

وضعیت بحرانی برای حکومت و نیروهای
امنیتی افغانستان است .محاصره ولسوالی
ســنگین با حمایت نیروهای بین المللی
شکسته شــد .با این حال ،خطر برطرف
نشده اســت .این ولسوالی همچنان مورد
تهدید است.
ولســوالی موســی قلعه و نورزاد جدیدا
از ســوی نیروهای امنیتی کشور تخلیه
گردیده اســت و به گــروه طالبان واگذار
شده است .مقامات والیت هلمند واگذاری
و عقب نشینی از دو ولسوالی موسی قلعه و
نورزاد «عقب نشینی تاکتیکی» خواندهاند.
این دو ولسوالی بدون حمله گروه طالبان
و مقاومت نیروهای امنیتی افغانســتان به
گروه طالبان واگذار شــده است .نیروهای
امنیتی کشــور فرصت آن را داشته اند تا
پایگاه های نظامی خود را به آتش بکشند.
حکومت افغانستان واگذاری دو ولسوالی
را عقب نشینی تاکتیکی می خواند .اما از
نظر مردم افغانستان عقب نشینی به شکل
کنونی نشــان ضعف و ناتوانی در مدیریت
جنگ می باشد.
با وجود تشــدید حمالت گروه طالبان در
نقاط مختلف کشــور اما ،نیروهای امنیتی
کشور پاسخ قاطع دادهاند .اگر والیت کندز

سقوط کرد نیروهای امنیتی کشور توانست
دوباره کنترل این شــهر را به دست گیرد.
ولسوالی سنگین را از محاصره آزاد نماید.
در سراسر کشور ،نیروهای امنیتی توانسته
است تلفات ســنگین بر گروه طالبان وارد
نماید .شکست ها و ناکامی های نیروهای
امنیتی ناشی از ضعف آن ها نیست .بلکه
ناشــی از مدیران سیاسی کشور است .از
نیروهای امنیتی کشــور در میدان جنگ
حمایت قاطع صورت نمی گیرد .واگذاری
یک منطقــه و امضای تفاهــم نامه بیش
از آنکه کاری نظامیان کشــور باشد ،کار
نخبگان سیاسی است.
جنگ بغالن ،محاصره ولســوالی سنگین،
عقب نشینی از ولســوالی موسی قلعه و
نورزاد همه در فصل سرما و زمستان اتفاق
افتاده است .در سال های گذشته ،در فصل
زمســتان جنگ در سراسر کشور کاهش
می یافت .امســال اما ،برعکس سال های
گذشته جنگ تشــدید یافت .فصل بهار
اما ،آغاز حمالت بهاری گروه طالبان بوده
است .نیروهای امنیتی در حال پشت سر
گذاشت زمستان سخت و دشواری است .با
توجه به تشدید جنگ در فصل زمستان به
نظر می رسد که در فصل بهار حمالت گروه

طالبان شدت یابد .از این جهت ،الزم است
که آمادگی جدی برای جنگ فصل پیش رو
گرفته شود.
جنرال مراد در کنفرانس خبری دیروز گفته
اســت که نیروهای امنیتی آمادگی کامل
برای جنگ های فصل بهــار دارد .او بیان
داشت که نیروهای امنیتی از حالت دفاعی
به حالت تعرضی در می آیند .گفته جنرال
مراد نشــان می دهد که در سال گذشته،
نیروهای امنیتی کشور حالت دفاعی داشته
اند .دفاعی بودن نیروهــای امنیتی بیانگر
موضع ضعف است .حالت تعرضی اما نشان
قوت نیروهای امنیتی کشــور است .حالت
تعرضی بدون شــک ،جواب بهتر از حالت
دفاعی مــی دهد .با این حــال ،ما با چند
چالش عمده در فصل بهار مواجه می باشیم.
ســه ارگان امنیتی کشور توسط سرپرست
اداره می شود .وزارت دفاع ،ریاست عمومی
امنیت ملی توســط سرپرست ها اداره می
شود .براســاس گزارش ها ،استعفای وزیر
امور داخله نیز پذیرفته شــده اســت .بر
این اســاس ،یک خالء جدی در مدیران و
کارگزاران ارشــد نهاد های امنیتی کشور
شــاهد می باشــیم .در کنار این مسائل،
بسیاری از بســت های نظامی کشور خالی
است .اشــرف غنی ،رئیس جمهور بسیاری
از افراد نظامی را تقاعدی داده است اما در
پست های آن ها افراد جدید معرفی ننموده
اســت .این خالء جدی دیگــر در صفوف
نیروهای امنیتی کشــور است .در صفوف
نیروهای امنیتی کشور افرادی وجود دارد
که در میدان جنــگ و برای اجرای وظیفه
حاضر نمی شــود و تنها معاش ماهانه خود
را می گیرد .این دشــواری دیگر نیرو های
امنیتی کشور اســت .اگر این مسائل حل
نگردد بعیــد به نظر می رســد که حالت
تعرضی نیز پاســخگوی نیاز های امنیتی
کشور باشد.
در پایان این نوشتار یک بار دیگر باید گفت
که دو سال گذشته سال سخت و دشواری
برای نیروهای امنیتی کشور بوده است .در
سال پیش رو ،انتظار دشواری های بیشتری
می رود .با این حال ،اگر مشــکالت مذکور
از ســوی حکومت حل نگردد احتمال می
رود که نیروهای امنیتی کشور در وضعیت
سخت و شکننده قرار گیرد.

صلح از آرزو تا واقعیت !
شکور

بر بنیاد گزارش های نشــر شــده در تازه
ترین تحــول در ارتباط با روند صلح رئیس
جدید شــوراي عالي صلح تعيين و شماری
از اعضای تازه آن شــورا نیز در موقف های
مختلف این شــورا معرفی شــده اند .این
تعیینات در شــرایطی اعالم گردیده است
که باور عمومی نسبت به نتیجه بخش بودن
روند صلح به شدت دچار تردید می باشد.
برخی از آگاهان با اشاره به تركيب اعضاي
ي گويند كه اين نهاد
تعيين شــده جدید م 
همانطور که در گذشته برای پیشرفت صلح
نقش فعال و موثر نداشــته است در شرایط
کنونی نیز این نهاد بــرای موفقیت جريان
صلح ،كاري از پيش برده نخواهد توانست.
واقعیت اساســی و همیشگی این است که

کارتون روز

کارتون روز
صلح ،واژه ای که زندگی انسان را در طول
تاریخ به زیباترین شــکل و شیرین ترین
مزاق آن تعبیر و تفسیر مینماید .صلح ،نه
تنها در جهان امروز ،و نه تنها پس از جنگ
دوم جهانی ،بلکه از کهن ترین دورانهای
تاریخ برای جامعه بشــری بــه مثابه یک
آرزوی زندگی بخش و آرمانی انسانی مطرح
بوده است .خشــونت و جنگ ،نابسامانی و
آشــوبهای که گاه بگاه زندگی بشر را در
نوردیده و توفانی از آشــفتگی و پریشانی
را برجای نهاده اســت ،انسان برای بازیابی
زندگی دوباره و چشیدن طعم شیرین حیات
و لذت بردن از بودن خویش به چتر کالن و
امید بخش صلح پناه برده است.
تاریــخ جوامع هریک بطور خاص به صلح و
آرزوی رسیدن به آن اختصاص یافته است.
تاریخی که تالشها و کوششهای دوامدار و
جدی را روایت مینماید .با وجود این هنوز
که هنوز است بشر نتوانسته است که شاهد
صلح را در آغوش گیرد و لحظه ای با آرامش
خاطر و بــدور از نگرانی و ترس از جنگ و
مرگ ،کشتار و خشونت بیاساید.
مردم رنجدیده افغانستان درمیان همه ملل
دنیا ،شاید با واقعیت جدی تر نیازمندی به
صلح را درک کرده باشد .تشنگی مردم ما
برای دســت یابی به صلح را شاید نتوان در
قالب واژگان ها بیان داشــت .زیرا زندگی و
تاریخ مردم ما همواره شــاهد رویدادهای
خونین و تکان دهنده و خشــونت بار بوده
است .ساختار طبیعی و اجتماعی و فرهنگی
ما نیز متاسفانه بگونه ای بوده و میباشد که
رنگ غالب و چهره برجســته آن خشونت
میباشــد .آرامش و صلح هم چون هزاران
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آرزوی انســانی دیگر فقط در تخیالت و
داستان ها و قصه های مردم ما جای یافته
است.
بطور مشــخص اگر بتوان گفــت تاریخ،
سیاست ،فرهنگ ،جامعه ،اقتصاد ،زندگی
و ...در جامعــه ما بیــش از هرچیزی با
خشــونت و جنگ توأمان بوده است و از
آرامش و مســالمت و صلح خالی! اگر در
ادبیات سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی ما
کلمه ای و جمله ای بنام صلح یا در ارتباط
با صلح مطرح بوده اســت در واقع فقط در
حد یک آرزو و خیال بوده است و یا سایه
ای بسیار کمرنگ ونسیمی بسیار نازک و
لحظه ای بسیار کم شمار.
در شــرایط کنونی هنوز که هنوز اســت
مســئله صلح با این که بگونه ای بســیار
جدی و گســترده در عرصه سیاســت و
اجتماع مطرح میباشــد ،ولی در حقیقت
امر هیــچ جایگاه تعریف شــده و واقعی
برای آن در نظر گرفته نشــده است .صلح
در این عرصه و زمانه نیز هم چون تفنگ و
شمشیر و برچه و گلوله بسان یک ابزار ،در
کنار هزاران ابزار خشونت دیگر قرار داده
شده است .اگر گاه زمانی تفنگ و شمشیر
و برچه و گلوله برای غلبه بر دشمن و رقیب
کارگر نیافتاد و نتوانست گلویی را ببرد یا
صدایی را خفه سازد یا ناحقی را برکرسی
رساند ،آنگاه از حربه صلح استفاده میشود.
این وضعیت را در صف آرایی های سیاسی
و نظامی کشــور میتوان اندکی روشنتر
بیان داشت .وقتی طالبان و تروریستها و
حامیان بیرون مرزی شان احساس نمایند
که شدت خشونت و قساوت افکارعمومی

داخل و خارج را جریحه دار نموده و یا بنا
به دالیلی دم شمشیر و صفیر گلوله کارگر
واقع نمی گردد فــورا ادعاهای بنام روند
گفتگو و صلح مطرح میگردد؛ موقعی که
شرایط اضطرار رفع گردید باز میز گفتگو
و صلح آســانتر از گذشــته جمع آوری
میگردد .در داخل کشــور نیز کسانی که
هزاران تمنای شــخصی و قومی و گروهی
و قدرت طلبانه دارند یا برای دست یافتن
به انباشــته ای از پول پروژه ای را طراحی
نمــوده اند فورا ادعــای «الصلح خیر» را
ســرداده و به گردهمآیی ها و تجمع ها و
خطابهها پرداخته میشود .سرانجام صلح
بازیچه ای همانند دهها وسیله بازی دیگر
در دســت بازیگران قدرت و سرمایه .در
این میان آنچه قربانی صلح میگردد خود،
صلح است و مردمی که تشنه صلح اند.
واقعیت آنســت که دربــاب نیازمندی به
صلح و ضرورت سیاسی و تاریخی آن برای
افغانستان و چگونگی میکانیزم و طرح آن
هزاران هزار مرتبه گفته و نوشــته و ادعا
گردیده است؛ اما به دلیل این که هرگز نگاه
صادقانه واستراتژیک و واقع بینانه نسبت
به صلح وجود نداشــته و ندارد به همین
دلیل هرگز به نتیجــه الزم نه تنها منجر
نگردیده است بلکه دامنه و عمق بحران و
خشونت و جنگ را وسعت بخشیده است.
بطور نمونه می توان مشخصا چند مورد از
انتقاد هایی که نسبت به نهاد پیش برنده
صلح در کشــور یعنی شورای عالی صلح
مطرح می باشــد در اینجا آورده می شود.
نخســت این چگونگی و هویت این نهاد
نامعلوم است .یعنی شورای عالی صلح که

مسئولیت آشتی دادن جناح منتازع را در
کشــور به عهده دارد آیا یک نهاد مستقل
است یا یک نهاد دولتی ؟ دوم این که برخي
از آگاهان بر این باور هســتند که بعضی از
اعضای شورای عالی صلح عالوه بر این که
از صالحیت و شایستگی در گذشته و اکنون
مورد تردید می باشند  ،بی طرف بودن آنان
که مورد اعتماد طرف های درگیر قرارگیرند
نیز محل بحث است .مسئله مهم تر این که
چه شــورای عالی صلح را نهادی مستقل
بدانیم یا دولتی  ،اساسا حکومت افغانستان
تاکنون نتوانسته اســت که یک سیاست
مشــخص و معین را در ارتباط با طرف های
خود ارایه دهد .یعنی کســانی و گروه های
که طرف مقابل حکومت هســتند تا با آنان
مصالحه صورت گیرد هنوز از منظر حکومت
هویت تعریف شــده ندارند کــه آیا آنان
دشــمنان حکومت و افغانستان هستند یا
نیستند؟ به تعبیر دیگر هنوز متاسفانه یک
اجماع ملی و کلی در مورد مخالفین مسلح
و طالبان وجود ندارد .همین مســئله سبب
گردیده است که مخالفین و حامیان آنان از
این ضعف بسود خود استفاده نمایند .بدین
جهت باید گفت در مــورد موفق بودن این
نهاد که هزینه و بودجه هنگفتی از سرمایه
های ملی را بخود اختصاص داده است باید
دقت و حساسیت بیشتر بخرج داد .همانطور
که اکنون تصمیم به تعویض و تجدید اعضای
آن شده است در سیاست گذاری ها و نحوه
فعالیت و رفع کاستی ها ونقص های گذشته
نیز تالش واقدام صورت گیرد .به تعبیر دیگر
حکومت وحدت ملی باید بر اساس تعهدی
که خود اعالم داشته اســت باید صادقانه
و مدبرانه در ایــن راه گام بردارد .چنانچه
تجربه کشورهای که مشکل و منازعات ده
ها ســاله تاریخی و فرهنگی و سیاسی و...
داشــته اند اما چون عزم و آهنگ صادقانه
در رســیدن به صلح داشته اند توانسته اند
که بر همه نامالیمات و ناخواستنی ها غلبه
یافته و شاهد صلح را برای سرزمین و مردم
خود به ارمغان ببرند و اینک در فضای صلح
به رشد و توســعه و ترقی و زندگی انسانی
دست یابند و بودن شان مفهوم « انسانی»
پیدا نماید .اما در مقابل ،در جامعه ما چون
همه چیز ابزاری اســت ،ان هم ابزاری برای
خشونت و تفوق طلبی و غرض ورزی و طمع
ورزی و منبع سود و سرمایه و ....با هرتالش
و کوشش بنام صلح در واقع بیش از گذشته
در باتالق و منجالب بحران و خشــونت و
جنایت فرو میرویم و بــه همین علت نیز
رنگ و بوی زندگی و فرهنگ و سیاســت و
اقتصاد ما رنگ و بوی « غیرانسانی» دارد .تا
زمانی چنان است چنین خواهد بود.
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