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جنگ و امنیت
محمدرضا هویدا
امنیت در افغانســتان اصلی ترین مقوله ای اســت که در این
سالها وجود داشته است .جنگ علیه تروریزم به منظور برقراری
امنیت در افغانستان آغاز شــده بود اما این جنگ بعد از مدتی
به نظر می رســد که از هدف خود دور شده و اکنون دیگر برای
برقراری امنیت نیست .جنگ هایی که باید معطوف به امنیت می
بودند اکنون معطوف به تامین امنیت نیســتند .جنگ ها حالت
دفاعی به خود گرفته اند .طالبان یک قدم پیشتر هستند .آنان
حمله می کنند و مناطق را ناامن می سازند ،و نیروهای دولت در
صدد ماندن در مناطق و تصفیه بر می آیند .طالبان ســعی می
کنند ولســوالی هایی را از چنگ نیروهای دولتی بیرون بکشند
و نیروهای دولتی ،تالش می کنند ،بر این مناطق مســلط باقی
بمانند .چنین سیاستی در جنگ به معنای تامین امنیت نیست.
امنیت زمانی در اولویت جنگ ها قرار خواهد گرفت که هشدارها
جدی گرفته شوند .ماه و سالها از حضور نیروهای طالبان به سوی
شــمال هشدار داده می شــد ،اما هیچ گوش شنوایی در دولت
وجود نداشــت ،ماه ها از حضور داعش و خطری که از ناحیه این
گروه افغانســتان را تهدید می کند ،هشدار داده شده بود ولی
هیچ کسی به این ها توجه نکرده و بسیاری از مقامات گفتند که
داعش برای افغانســتان هیچ خطری ندارد .از حضور داعش در
افغانستان منکر شدند .حال که شمال نا امن شده است و داعش
به عنوان یک حقیقت تلخ و دردناک در کشورسر برآورده است،
نیز نه برنامه ای جدی برای تامین امنیت شمال وجود دارد و پالن
و استراتیژی مشخص و کارآمدی برای مبارزه با داعش.
جنگی منفعالنه در کشور علیه طالبان و داعش جریان دارد .این
جنگ به هیچ صورت نتیجه بخش نخواهد بود .این جنگ کامال
به ضرر دولت است .نمونه های کندز ،هلمند ،بدخشان و فاریاب
همه نشــانه هایی از یک جنگ بدون استراتژی و منفعالنه دارد.
در هیچ یک از این جنگ ها دولت افغانســتان ابتکار عمل را در
اختیار نداشته است .واگزار کردن ها و عقب نشینی های تاکتیکی
در این والیات و دیگر والیات کشــور ،همراه با هشدارهایی که
سال روان ســالی پر از جنگ و خشونت خواهد بود ،معطوف به
امنیت نیست .حتا هشدارهای دولتمردان که در این سال نباید
در انتظار امنیت نشست ،خود امنیت روانی شهروندان را تخریب
خواهد کرد.
جنگ منفعالنه دولت علیه طالبان ،با بی برنامگی کشــورهای
خارجی حاضر در جنگ علیه تروریزم ،تشــدید شــده است.
این کشــورها نیز روزی از توانایی دولت افغانستان در مبارزه با
طالبــان می گویند و روزی دیگر از ضعف و ناتوانی این دولت در
مبارزه با دهشت افگنی و ناامنی .همان گونه که ریاست جمهوری
زمانی خود پروسه انتقال را رهبری می کرد و از توانایی دولت و
نیروهای نظامی افغان اطمینان می داد و اکنون از اثرات نامطلوب
خروج خارجی ها ســخن می گوید .همــان گونه که مقامات در
وزارت دفاع به جای اینکه پاســخی قانع کننده به خاطر عقب
نشینی های اخیر نیروهای دولتی در مقابل طالبان داشته باشند،
از این عقب نشــینی ها دفاع کرده و آن را برای آینده نیروهای
دولتی مفید دانسته است.
عالوه بر همه اینها ،نهادهای امنیتی که با سرپرســت ها اداره
می شوند ،از نگاه رهبری و مدیریت در وضعیت بدی قرار دارند.
اثــرات نامطلوب سرپرســتی در ادارات امنیتی به وضوح قابل
مشاهده اســت .منتظر ماندن برای اینکه طالبان از کجا سر بر
می آورند و حمله می کنند ،برای مردم افغانســتان کامال خسته
کننده شده است .نیروهای دولتی باید در موضع برتر قرار داشته
باشند ،نه اینکه منتظر حمله طالبان باشند و آماده تحمل تلفات
و عقب نشینی های تاکتیکی.
جنگ در بغالن و هلمند و ...باید از این حالت بیرون شــود .این
حالت در کوتاه مدت و دراز مدت کامال به ضرر دولت است.

چشم انداز مبهم صلح و گرم شدن سنگرهای جنگ!
پس از امیــدواری های فــراوان درباره
پیشــرفت روند صلح ،بویژه پس از نشست
های چند جانبه ،گویا بار دیگر در روز های
اخیر چشم انداز صلح در هاله ای از ابهام و
تردید قرار گرفته است .این تردید نسبت
به دســت یابی به صلح و ابهام در چگونگی
آن از هنگامی شــدت یافت که پاکستان
برخالف اظهارات قبلی خود نتوانســت که
رهبران طالبان را در نشســت تعیین شده
چهار جانبــه صلح حاضر نماید .حتا تهدید
های به ظاهر جدی پاکستان مبنی بر اخراج
خانواده هــای رهبران طالبــان غایب در
پروسه صلح نیز نتوانست که پای رهبران و
نمایندگان طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
در این میان فقط گفته می شــود که حزب
اسالمی حکمتیار اظهار آمادگی نموده اند
که برای تحقق صلح و پایان بخشــیدن به
جنگ با دولت بگفتگو بنشینند .در راستای
همین اعالم آمادگی بازهم گفته می شــود
که هیئتی از سوی رهبری حزب اسالمی در
کابل بسر می برد تا روند گفتگو و مذاکره را
پیش ببرد .هرچند در همین مورد هم ،با و
جود اعالم خوش بینی ها و نشر گزارش های
مثبت ،تا هنوز موضع دقیق و رسمی حزب
اسالمی اعالم نگردیده است .به معنای دیگر
نتیجه نهایی گفتگو های حزب اســامی و
حکومت نیز تا هنوز مشــخص نیست و هر
آنچه نقل گردیده است اظهارات غیر رسمی
می باشد .بنابراین در همین عرصه نیز ابهام
و تردید سایه خود را بر میز مذاکره و گفتگو
انداخته است.
در این خصوص ،یعنی گفتگوی نمایندگان
حزب اســامی و حکومت دیــدگاه های
مختلف نیز وجود دارد .اگر چه نمایندگان
حزب اســامی و حکومت نســبت به این
نتیجه خوش بین بوده و پیامد های مثبتی
را برایش باورمند هستند .اما منتقدان نیز
در این باره دید گاه های ارایه داشــته اند.
بعضی از کارشناســان بدین باور هستند
گرچه هر حرکتی کــه از جانب گروه های
مختلف درگیر بــرای از میان بردن جنگ
صورت بگیرد ،ارزنده اســت و میتواند در
ت های خونبار کنونی
راستای کاهش خشون 
مؤثر واقع شود .حزب اسالمی حکمتیار نیز
هرچند در رویارویی مسلحانه با دولت کابل
قرار نداشت ،ولی نقش این گروه در جنگ
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و صلح افغانســتان غیرقابل انکار است .در
همین حال برخی از کارشناســان معتقدند
با توجه و بررســی ســطح قدرت نظامی و
سیاسی حزب اسالمی ،پیوستن یا نپیوستن
این گروه به مذاکرات صلح ،نمیتواند تأثیر
مهم و تعیین کننــده در روند تحقق صلح
سراسر و دایمی داشته باشد .آگاهان نظامی
و سیاســی بر این عقیده اند که این اقدام
حزب اســامی متعلق به حکمتیار به هدف
ت آوردهای سیاسی و سهیم شدن در
دســ 
ساختارهای سیاسی است .به معنای دیگر
حزب اســامی اکنون به این نتیجه رسیده
است که از اهمیت زیادی در جریان معادالت
افغانستان برخوردار نیست و به همین دلیل
هر از چندگاهی تالش دارد با مطرح کردن
مباحث سیاسی روز از جمله انتقادات شدید
از گروه طالبان ،نزدیک شدن به عربستان
و داعش و در نهایت اعــام آمادگی برای
پیوســتن به مذاکرات صلح خــود را در
گردون ه مســایل روز کشور مطرح ساخته و
آن را حفظ کرده و در واقع این مسایل نوعی
تالش برای ادامه بقا میباشد.
این در حالی اســت که گــروه طالبان در
شــرایط کنونی چنین به نظر می رسد که
طالبان پــس از فروپاشــی اولیه و بحران

داخلی که حتا منجر به جنگ های داخلی
خونین گردید  ،اینک در پی آن هســتند
که خود را جمع نمــوده و دوباره خود را
ســازمان دهی می نمایند .حتا گفته می
شود که نیروهای نظامی خود را برای یک
نبرد تعییــن کننده و جدی در حال آماده
باش قرار داده انــد .راه دوباره طالبان در
منطقه دند غوری والیت بغالن و نیز تداوم
جنگ های خونین در والیت های جنوبی
و شــرقی هم چنان با شدت جریان دارد.
در همین حال مقامات داخلی کشور و نیز
مقام های نظامی امریکا از طالبان به عنوان
یک تهدید یاد می کنند .تاکید مقام های
داخلی بر توانمندی نظامی که بخشــی از
آن بر مســئله مقابله با طالبان ارتباط می
گیرد و اظهارات لوی درستیز اردوی امریکا
در طرح جدیدی که قرار اســت به رییس
جمهور این کشور ارائه کند ،طالبان افغان
را هنوز به عنوان یک تهدید می داند .در
طی روز های اخیر رســانه ها و مقام های
داخلی و خارجی بگونه ای صریح یا ضمنی
پیش روی و
اظهار داشــته اند که در بها ِر ِ
ســال روان وضعیت امنیتی در سراســر
شمال کشور
کشــور بویژه در والیتهای
ِ
ی هایی جریان
بغرنج خواهد شد و نیز باز 

دارد که ادامۀ جنگ را تا سال های آینده
در این کشور تضمین میکنـد.
نکته اساسی و قابل این است که در چنین
وضعیتی متاســفانه حکومت نه جنگ با
طالبــان را به نح ِو مطلوب و منســجم و
هدفمند به پیش میبــرد و نه روند صلح
را بصورت جدی دنبال می نماید .حکومت
بایستی از میان گزینه های یاد شده باید
یکی را انتخــاب نماید و اتنخاب هرگزینه
بایستی با دقت و مسئولیت پذیری همراه
باشد .چنانچه هم در گذشته و هم اکنون
هرکس و مجموعه ای از صلح ســخن می
مسلح حکومت .اما هر
مخالفان
گوید حتا
ِ
ِ
کسی از نگا ِه خود صلح را تعریف میکند،
بدون آن که یک نگــرش ملی و جامع در
باره آن وجود داشته باشد .تعاریفِی که از
صلح ارایه می شود گاه آن چنان متناقض
غیرقابل
و ناسازگار است که یکی با دیگری
ِ
ش شرط های صلح نیز
جمع می نمایند .پی 
به همان میزان متفــاوت و غیرقابل جمع
می باشــند .در یک دیدگاه طالبان تهدید
جدی برای کشور و نظام سیاسی تلقی می
گردد که باید با فشــار نظامی و یا سیاسی
به میز مذاکره کشــانده شود و یا سرکوب
گــردد؛ در همان حال از آدرس شــورای

صلــح جنگ با طالبان جایز شــمرده نمی
شــود .هرچند حکومت وحدت ملی نسبت
به دوره کرزی ســعی دارد که نســبت به
مسایل کشور از جمله موضوع صلح و جنگ
با طالبان دیدگاه منسجم و واحدی داشته
باشــد .اما حکومت وحــدت ملی تاکنون
نتوانسته اســت بنابه دالیل و علل مختلف
به این هدف دســت پیدا کند .بدین جهت
روش ها و سیاســت های حکومت در میان
صلح و جنگ با مخالفین ســردرگم و بدون
برنامه مانده است  .برای بیرون آمن از چنین
وضعیتی حکومت بایســتی به ارایۀ طرح و
برنامه همت گمارد و بیش از جامعه و کشور
را در ابهــام و تردید قــرار ندهد .ابهام در
چشم انداز صلح و شدت یافتن جنگ بطور
قطع به نفع مخالفین مســلح خواهد بود.
تاثیر این وضعیت چندگانه و تعریف نشده
سبب خواهد شد که عرصه های اجتماعی و
اقتصادی نیز متاثر گردند.
سخن نهایی این که به هرروی صلح ودست
یابی به آن یک ضرورت اساســی وحیاتی
برای کشورمی باشد جای هیچگونه تردیدی
نیســت .اما عملیه صلح مانند هررویکرد
سیاسی و اجتماعی در یک جاده دو طرفه
و عمل دوجانبــه تحقق می یابد .صلح یک
جانبه بدون شک نشــانه ضعف و ناتوانی و
یا زیرپای نهادن منافــع و مصالح عمومی
بخاطربعضی از اغــراض و اهداف غیرملی
محســوب می گردد .صلــح واقعی فقط از
موضع و اعتبارقــوی و با عزت قابل تحقق
می باشــد .تجارب چندین ســاله گذشته
درباره آنچه که بنام روند صلح خوانده می
شود نشان داده است که این ره به ترکستان
اســت و هیچگونه نتیجه و ثمره ای برای
تحکیم ثبات و امنیت و تحقق صلح ندارد.
بهترین شــیوه برای تحکیم ثبات و امنیت
و استقرارصلح در کشــور تالش در جهت
حاکمیت قانون ،تحقق حکومتداری خوب و
تقویت نهادهای قانونی و ملی و قاطعیت در
تامین حقوق شهروندان و عدالت و استفاده
بهینه از فرصت های مساعد داخلی و بین
المللی در مســیراهداف یادشده می باشد.
هم چنین انسجام بخشیدن به ساختار های
امنیتی و تقویت نیروهای امنیتی در دفاع از
کشور و نظام سیاسی باید بیش از همه توجه
صورت گیرد.

پيآمدهاي بازگشت سياسي مرد چهل سال جنگ
پس از اين كه نشســت هاي چهارجانبهاي
افغانســتان ،پاكســتان چين و آمريكا به
منظور كشانيدن گروه طالبان به ميز گفت و
گوي سياسي به ثمر ننشست و همهي
هاي
ِ
خوش بيني ها و اميدواري ها به يأس مبدل
گرديد ،حزب اســامي به رهبري انجينير
گلبدين حكمتيار جهت گفت و هاي گوي
سياسي با دولت اعالم آمادگي كرده است.
حزب اسالمي به رهبري گلبدين حكمتيار
پس از پيروزي گــروه هاي جهادي موضع
سياســي مخالفت دولت اتخــاذ كرده و تا
اكنون نيز ادامه داده اســت .همين اكنون
هيئت با صالحيتــي از طرف اين حزب در
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كابل اســت و با مقام هاي ارشــد تصميم
گيرنده در شــوراي عالي صلح ،مقام هاي
دولتي ،نماينــدگان احــزاب و نهادهاي
اجتماعي در حال گفت و گو مي باشد .البته
اين نخســتين بار نيست كه حزب اسالمي
هيئت گفت و گو كننده مي فرستد .قبال نيز
هيئت هاي به منظور گفت و گو فرستاده بود
اما بدون دستاورد بوده است.
موضع سياســي حزب اســامي خروج
نيروهاي نظامي خارجي از كشور ،تشكيل
دولت موقت و آزادي زندانيان سياسي اين
حزب بــوده و همواره روي اين موارد تاكيد
شده است .در سال هاي قبل نيز يك بار خبر
احتمال توافق سياسي اين حزب با دولت به
عنوان بحث مطرح سياســي تبديل شد،
امضاي پيمان استراتژيك و قرارداد
ولي با
ِ
دفاعي و امنيتي با اياالت متحدهي آمريكا
كه ناظر بر حضور نيروهاي اين كشــور در
خاك افغانستان است ،گفت و گو ها به جايي
نرسيد .اما اين بار ،به نظر مي رسد عزم اين
جريان جهت گفت و گوي ثمر بخش با دولت
جدي اســت .در حال كه نمايندگاناش در
حال گفت و گو هستند ،اعالم كرده كه زين
پس خروج نيروهاي خارجي به عنوان پيش
شرط گفت و گوهاي سياسي مطرح نيست.
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هيئت گفت و گنندهاش نيز اعالم كرده كه
با تمام اخالص به كابل آمده و هيچ وزارت
و واليتي را به عنوان باج و امتياز سياسي
نمي خواهد .بنابراين ،ممكن است اين بار
گفت و گوهاي اين حزب با دولت ثمر بخش
بوده و به نتايج دســت يابد .پس سوال كه
مطرح مي شــود اين خواهــد بود كه پي
آمدهاي بازگشــت سياسي حزب اسالمي
چه خواهد بود؟ آيا با پيوســتن اين حزب
به فضاي سياســي كنوني خشونت هاي
سياســي كاهش خواهد يافت؟ و از سوي
ديگر با پيوستن اين حزب به فضاي جديد
واكنش نيروهاي سياســي داخل نظام چه
خواهد بود؟.
كاهش نسبي خشونت هاي سياسي
حزب اسالمي گلبدين حكمتيار در بخش
هاي از كشــور نفوذ قابل مالحظهاي دارد.
اين حزب گه گاهــي نبردهاي را در برابر
دولت و همكاران خارجي ســازمان دهي
كرده و نيز گه گاهي حمله هاي مرگبار كه
اكثرا مردم بيگناه ملكي كشته مي شوند
را سروسامان داده اســت .برسر مناطق
تحت نفوذ با گروه طالبان درگير شــده و
خشــونت هاي كالن را تجربه كرده است.
اما خشونت هاي اعمال شده از سوي اين

حزب در برابر خشونت هاي اعمال شده از
سوي گروه طالبان اندك و ناچيز مي نمايد.
در طول يك دهه و اندي كه نبردهاي كالن
ميان دولت و تروريســتان صورت گرفته
است؛ قريه ها ،ولسوالي ها و حتي واليت
دست به دست شده است ،در همه جا نام
گروه طالبان مطرح بوده و از حزب اسالمي
نشانهي نبوده اســت .اين امر نشان مي
دهد كه در جبهــهاي نظامي و جنگ اين
حزب ضعيف تر از گروه طالبان عمل كرده
است .اما اين كه چرا ضعيف عمل كرده دو
احتمال مي تواند مطرح شود .اول اين كه
ممكن است حزب اسالمي نسبت به گروه
طالبان اندك در برابر تاسيســات عمومي
و مردم ملكي احســاس مسووليت كرده و
نخواســته بحران آفريني كند كه پي آمد
زيانبارش را مــردم مي بينند ،و دوم اين
كه شايد ميزان حمايت هاي سازمان هاي
استخباراتي از حزب اسالمي پايين بوده و
اين حزب توانايي راه انداختن عمليات هاي
كالن را نداشته است .از اين رو اين حزب در
گفتمان صلح و گفت و گوي سياسي جايگاه
چندان ندارد .در اين وادي همهي ذهنيت
ها متوجه گروه طالبان است و اين حزب در
زمرهي ساير مخالفين مسلح دسته بندي

مي شود .به عبارت ديگر ،حزب اسالمي در
حاشيه قرار گرفته است .از اين رو ،در صدد
است تا با دريافت اندكترين باج سياسي و
گذشتن از موضع قاطع قبلي خود ـ خروج
نيروهاي نظامي خارجي از كشور ـ به جنگ
و ستيز چهل ســالهاش با دولت پايان داده
و به روند سياســي پســاطالبان بپيوندد.
بنابراين با اين كه اكنــون گروه طالبان به
عنوان مطرحتريــن و قدرتمندترين گروه
شورشي و تروريستي دانسته شده و حزب
اســامي ضعيف پنداشته مي شود ،ولي به
هرحال ،اين حزب در بخش هاي از كشــور
صاحب نفوذ بوده و تغيير موضع سياســي
و نيز به زمين گذاشتن سالح نظامياناش،
در كاهش خشــونت هاي سياسي و تامين
امنيت سودمند خواهد بود .گرچه جنگ و
بي ثباتي همچنان ادامه خواهد يافت.
واكنش نيروهاي سياسي داخل نظام
حزب اسالمي در دوران پساجهاد مشكالت
جدي سياســي با برخي جريان ها داشته
اســت .اين رقابت ها و مشكالت تا اكنون
نيــز تداوم يافته اســت .هيئت گفت و گو
كنندهاي ايــن حزب گفته كــه برخي از
حلقات درون نظام موافق توافق سياســي
حزب اسالمي با دولت نيست و در صدد بي
ثمر كردناش هستند .ممكن است منظور
اين حزب چند جريان سياســي باشد ،اما
بدون ترديد يكــي از آن ها حزب جمعيت
است .در اين صورت مسووليت و وظيفهاي
گردانندگان شــوراي عالي صلح و رييس
جمهور اين اســت كه روند گفــت و گو با
حزب اســامي را به گونهاي مديريت كنند
و به سازوكاري توافقي دست يابند كه باعث
نارضايتي جدي برخي از حلقات سياســي
ديگر نشــود .اگر باعث نارضايتي گردد ،در
گام نخست دولت كنوني و در گام دوم نظام
و فضاي سياسي حاكم تضعيف شده و پايه
هاياش لرزان خواهد شد.
به هرحــال در صورت كه حزب اســامي
به رهبــري گلبدين حكمتيــار به روند
سياســي حاكم بپيوندد ،دو پيآمد ممكن
اســت داشته باشــد .اول اين كه بخش از
خشــونت هاي سياسي پايان يافته و باعث
تحكيم امنيت دســت كم در برخي مناطق
مي شــود و دوم اين كه پيوستن اين حزب
ممكن است به مزاق برخي حلقات سياسي
رقيباش خوش نخورده و حساسيت هاي را
خلق كند .در اين عرصه مسووليت سنگين
سياست مداران اســت كه روند را طوري
مديريت نمايند كــه باعث تقويت دولت و
نظام شود نه تضعيف آن.
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