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نگاه قومی و قبیلهایی و سیاست تحولگرایانه

ــــــــــسرمقاله

طالبان؛ فرار از اختالف و
ازهم گسیختگی درونی
حفیظ اهلل زکی
گروه طالبان پس از کشته شدن مال اختر منصور توسط هواپیمای
بدون سرنشــین ،مالهیبت اهلل را به عنــوان رهبر جدید خود
برگزیدند .انتخاب مال هیبت اهلل پرســش های گوناگونی را خلق
کرده اســت :این که چرا طالبان از میان سراج الدین حقانی پسر
جالل الدین حقانی و مالیعقوب پســر مالعمر رهبر سابق طالبان،
مالهیبت اهلل را به رهبری این گــروه برگزیدند؟ با انتخاب رهبر
جدید مسیر جنگ به کدام سو سوق پیدا خواهدکرد؟ آیا طالبان
بــا عبور از حقانی و مالیعقوب می خواهند چهره غیر خشــن تر
این گروه را در انظار عمومی برجسته سازی کند؟ این انتخاب چه
تأثیری بر روند مذاکرات صلح بجا خواهد گذاشت؟
در انتخاب رهبری جدید ،به نظر می رســد که این گروه پیش از
آن که نگران مسایل جنگ و صلح بوده باشد ،در فکر دوام اتحاد،
حفظ یکپارچگی و انسجام درونی خودشان بوده و همین مسأله به
عنوان مهمترین عامل در گزینش رهبری جدید طالبان خودنمایی
می کند.
پس از مــرگ مالعمر و انتخاب مالاختر منصور به حیث رهبر این
گروه ،اختالفات شــدیدی میان اعضای این گروه شکل گرفت و
ســبب درگیری و جنگ های خونین بین گروهی گردید .کشته
شــدن مالاختر منصور این احتمال را قوت بخشــید که طالبان
با تعیین رهبرجدیدشــان بازهم دچار اختالف خواهند شــد و
تشکیالت این گروه عمال ازهم خواهند پاشید.
طالبان در انتخاب رهبری خود از یک طرف بایســتی مالحظات
منطقه ای را در نظر می گرفت و از سوی دیگر اختالفات طایفگی
را کاهش می داد ،در عین حالی که سنت قندهاری بودن رهبری
این گروه را هم باید حفظ می نمود .مالیعقوب و حقانی از ســران
تندروی طالبان به شــمار می رود .این دو شخص اگرچه به اعتبار
پدران شــان از احترام برخوردار می باشند؛ اما به لحاظ شخصی
تعدادی از رهبران طالبان با سیاست ها و رویکردهای آنها موافقت
ندارنــد .از اینرو اجماع کامل برای انتخاب آن دو در میان اعضای
طالبان وجود ندارد.
مالهیبت اهلل از آنجایی که در گذشته در جبهات نظامی اشتراک
نداشــته و در زدو بندهای داخلی نیز زیاد فعال نبوده اســت،
مخالفان سرســختی در میان رهبران طالبان ندارد .برای اعضای
رهبری طالبان مالهیبت اهلل فردی قابل تحمل تر و پذیرفتنی تر
از مالیعقوب و حقانی به شمار می آید .از سوی دیگر رهبر جدید
متعلق به قوم نورزی قندهار اســت .این قوم با انتخاب مالاختر
منصور مخالفت کردند .حال انتخاب فردی از همین قوم در رأس
رهبری طالبان ممکن است دامن اعتراضات و مخالفت ها را کاهش
داده و گروه طالبان را به سمت همگرایی بیشتر سوق دهد .انتخاب
مالیعقوب و حقانی بــه عنوان معاونان رهبری طالبان نیز احتمال
نارضایتی هــواداران آن دو را در دو حوزه طایفگی و منطقه ای از
بین می برد .با این فرض ممکن است رهبری جدید بتواند همگرایی
های بیشتری را نسبت به دوران رهبر قبلی طالبان به وجود آورد.
ولی نباید فراموش کرد کــه تعیین رهبرجدید برای طالبان خواه
ناخــواه بی ثباتی هایی را در درون طالبــان به وجود می آورد و
این بی ثباتی از یک ســو انگیزه اعضای ایــن گروه را برای دوام
مبارزه مسلحانه کمرنگ تر می سازد و ازسوی دیگر به اختالفات
و اقتضاأت جدیدی در میان قطب های موجود منطقه ای ،قومی و
سیاســی این گروه دامن می زند .مالهیبت اهلل همانطوری که یک
فرد کمتر جنجالی در میان رهبران طالبان به حســاب می آید ،به
همان میزان شخصی غیر قابل اعتبار نیز هست و طالبان هرگز به
توانمندی نظامی و سیاسی او باور ندارند و این ناباوری امکان دارد
به پراکندگی بیشتر و ایجاد شاخه های جدید نظامی و سیاسی در
گروه طالبان بینجامد.
تعیین رهبری جدید طالبان خود بخود به روند صلح تأثیری ندارد.
موضع طالبان همچنان بردوام جنگ اســتوار خواهدبود .رهبری
جدیــد مذاکرات صلح را رد می کند و تالش می کند با تشــدید
رویکرد جنگــی ،همه طالبان را به صورت متحد در برابر حکومت
قرار دهد .ولی نقش کشــورهای حمایت کننــده را نمی توان در
تغییر سیاست های تدریجی طالبان در آینده نادیده گرفت.

سومین انتخابات ریاست جمهوری منجر به
ایجاد تنش در سطح نخبگان سیاسی شد.
تنش و ناامیدی تأثیری بر اوضاع کلی کشور
گذاشت .ناامنی در سراسر کشور گسترش
یافت .اقتصاد کشور با رکود مواجه شد .موج
گســترده از مهاجرت شکل گرفت .بیش از
سه صد هزار شــهروند کشور آواره شدند.
با وجود گذشــت بیش از دو ســال از عمر
حکومت وحدت ملی اما ،مشکالت همچنان
پا برجاســت .با این حال ،حکومت اقدامات
اساسی برای عرصههای مختلف روی دست
گرفته اســت و جامعه جهانی نیز متعهد به
کمک و همکاری حکومت افغانستان شده
اســت .آیا بار دیگر ،امیدواری برای بهبود
کشور شکل گرفته است.
اشــرف غنی ،رئیس جمهور بــرای حل
مشکالت امنیتی کشــور اقدامات اساسی
روی دســت گرفت .او روابــط کابل را با
اسالمآباد گسترش بخشید .برای همکاری
پاکستان در روند گفتگوی صلح از هر ابزار
ممکن استفاده نمود .با این حال ،تالشهای
غنی منجر به تغییری در روند گفتگوی صلح
نشــد .نتیجه بخش نبودن تالشهای غنی
منجر شد که دگرگونی در سیاست داخلی
در قبال گروههای شورشی به وجود آورد .او
سیاست کشور را از حالت حفاظتی به حالت
تدافعی قرار تغییر داد .این تحول بنیادی و
اساسی در سرکوب گروههای مخالف مسلح
دولت به شــمار می آید .امری که سالها
شهروندان کشور منتظر آن بودند.
در کنار تحول سیاســت داخلی کشور در
قبال گروههای شورشی اما ،تحول دیگری
نیز به وجود آمد .رهبر گروه طالبان کشته
شد .انتظار این است که بعد از کشته شدن
رهبر گروه طالبان چند دســتگی در میان
گروه طالبان به وجــود آید .در هر صورت،
این ضربه جبران ناپذیر برای گروه طالبان
بود .بدون شــک ،این امر جدی در راستای
بهبود امنیت افغانستان بود.
جدا از این دگرگونیها رئیس جمهور برای
آوردن صلح و ثبات در کشور در چارچوب
وابستگی متقابل روابط خود را با کشورهای
منطقه گسترش بخشید .سه پروژه مهم در
انتقال انرژی آسیایی میانه به آسیایی جنوبی
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افتتاح شد .پروژه تاپی که گاز ترکمنستان
را از مسیر افغانســتان به پاکستان و هند
انتقال می دهد .توتاپ ،کاسا 1000-دو پروژه
کالن دیگر اســت که انرژی تاجکســتان،
ترکمنســتان و قیرقیزســتان را از مسیر
افغانستان به آســیایی جنوبی انتقال می
دهد .این مهمترین و اساسیترین اقدامات
حکومــت وحدت ملی در راســتای ایجاد
همگرایــی منطقهایی و ایجاد وابســتگی
متقابل بوده است .امری که ظرفیت آوردن
ثبات و صلح در کشــور را باال می برد .قبل
از این ،سیاست خارجی کشور طرح روشن
برای ایجاد همگرایی منطقهای نداشت .این
امیدواری جدی برای بهبود وضعیت کشور
به شمار می رود .بنابراین ،سیاست خارجی
کشــور برای بهبود وضعیت کنونی اساسی
و بنیادی اســت .بنابرایــن ،از این جهت،
جای امیدواری است که وضعیت کشور در
سالهای بعدی بهبود یابد.
با این حال ،اقدامــات حکومت تنها منوط
به انتقال انرژی آســیایی میانه به آسیایی
جنوبی نمی شــود .حکومت وحدت ملی
توافقنامه چابهار را با ایران و هند امضا نموده
است .این توافقنامه امری جدی در راستای
بهبود وضعیت اقتصادی کشور است .فرصت

جدی بــرای تجاران و بازرگانان کشــور
به فراهم آورده اســت .بــا این توافقنامه
فرصت گســترش تجارت روابط تجاری را
برای کشور فراهم می کند .اقتصاد کشور
را از وابســتگی می رهانــد .قبل از این،
افغانستان به بندر کراچی پاکستان وابسته
بود .بنابراین ،توافقنامه چابهار را می توان
امر جدی برای بهبــود وضعیت اقتصادی
کشور به شــمار آورد .بنابراین ،اگر رقابت
منطقهای گرایش به وضعیت امنیتی پیدا
نکند اقدامات حکومــت وحدت ملی می
تواند تغییری در وضعیت اقتصادی کشور
به وجود آورد .با این حال ،جای سیاســت
تولیدی در کشــور همچنان خالی به نظر
می رسد .تا هنوز ،سیاست اقتصادی کشور
وابسته به واردات بوده است.
تنشهــای درونی که در آغــاز حکومت
وحدت ملی میان اشــرفغنی و عبداهلل
عبداهلل وجود داشت نیز کاهش یافته است.
تنش جای خود را به همکاری داده است.
قبل از این ،تنش در درون حکومت وحدت
ملی مانع جدی فــراروی حکومت وحدت
ملی دانسته می شــد .اکنون خوشبینی
وجــود دارد که در آینده اشــرف غنی و
عبداهلل عبداهلل بتواند به صورت مشترک

کار نموده و سیاست های روی دست گیرد
که منجر به تحول کشور گردد.
اشرفغنی از زمان گرفتن قدرت سیاسی
تا کنون توانســته اســت جامعه جهانی
را متقاعد ســازد که به حکومت وحدت
ملی کمکهای خود را ادامه دهد .چندی
پیش ،کشــورهای کمک کننــده دوباره
متعهد به کمک افغانســتان شد .تحلیل
ها بر این محور مــی چرخید که با خارج
شــدن نیروهای بین المللی از افغانستان
کمک کشــورهای بین المللــی نیز قطع
می گردد .با این حال ،کشــورهای کمک
کننده یکبار دیگر متعهد به حمایت مالی،
سیاسی و اقتصادی به افغانستان شد .این
حمایت مالی ،سیاسی و اقتصادی می تواند
افغانستان را از گردنه ناامیدی خارج سازد.
با وجود اقدامات مهم و اساســی حکومت
در راستای بهبود وضعیت کلی کشور اما،
چالشهای مهم و اساسی نیز وجود دارد.
حکومت افغانستان تا هنوز نتوانسته است
از سیاســت قومی و قبیلهای عبور نماید.
اکنون شهروندان کشور از نخبگان سیاسی
پیش افتاده اند و خواهان سیاست ملی می
باشــد .اما ،نخبگان سیاسی بر سیاست
قومی و قبیلهای پا می فشارد .تعییر مسیر
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لین برق  500کیلوولت ترکمنستان تنها یک
نمونه از سیاست قومی و قبیلهای حکومت
می باشــد .در طرف مقابل ،شــهروندان
کشــور خواهان رفتار ملیگرایانه حکومت
و نخبگان سیاســی می باشــد .سیاست
قومی و قبیلهای حکومت مانع اساســی در
آوردن تحول و دگرگونی و توســعهیافتگی
کشور است .اقدامات حکومت در سیاست
داخلی و خارجی ممکــن منجر به کاهش
تنش در افغانستان گردد اما ،سبب افزایش
نارضایتی در میان شــهروندان کشور می
شود .این امر پایههای مشروعیت حکومت
را سســت می کند و حکومت در اجرایی
سیاســت های خود بدون شک ،ناتوان می
ماند .زیرا ،حکومت برای اجرایی سیاست ها
و برنامههای ضرورت به حمایت مردم دارد.
مانع جدی این است که کمک های جامعه
جهانی در مناطق ناامن به مصرف می رسد.
ایــن رویکرد در یک و نیم دهه گذشــته
جواب نداده اســت .از یک طرف حکومت
و کشــورهای کمک کننده بازسازی نموده
است و از طرف دیگر ،گروه های شورشی
ویران نموده اســت .این امر منجر به هدر
رفتن کمکها در کشــور شــده است .در
کنار آن ،فساد گسترده مانع جدی تحول و
توسعه در کشور است .اما ،اراده جدی برای
مبارزه با فساد وجود ندارد .از این جهت،
الزم اســت که حکومت سیاست قومی و
قبیلهایی را کنــار بگذارد ،رویکرد مصرف
کمک هــا را نیز تغییر دهد و مبارزه جدی
با فساد در ســطوح مختلف نماید .در غیر
آن ،اقدامات حکومت در عرصه سیاســت
خارجی و داخلی تحــول جدی به بار نمی
آورد.
در پایان این نوشتار باید یکبار دیگر متذکر
شــد که تحول جدی در عرصه سیاســت
خارجی کشــور به وجود آمده اســت اما،
نگاه قومی و قبیلهای ،رویکرد اشــتباه در
قبال مصرف کمکهای بین المللی و فساد
گسترده مانع جدی برای تحول در کشور به
شمار آید .حکومت و نخبگان سیاسی الزم
است که تحول در این عرصهها نیز به وجود
آورد تا سیاســت خارجی کشور نتیجه ای
بنیادی در پی داشته باشد.

مسیر دشوار آزادی و مشارکت سیاسی برای زنان!
زنان در افغانســتان در تمــام عرصه ها
با چالــش های جدی مواجه بــوده اند؛ از
خشونت های خانوادگی و محرومیت از حق
انتخاب گرفته تا عــدم حضور در اجتماع
و سیاســت .اما همواره زنانی بوده اند که
برای رفع این چالش هــا تالش کرده اند و
اندیشــیده اند؛ اما در کل نقطه های روشن
در زندگی زنان افغانستان کم بوده است و
آزادی های فردی شــان سلب شده است و
زمینه برای مشــارکت سیاسی آنها و سهم
گیری شان در قدرت نیز ،مهیا نبوده است.
تنها نقطه روشنی که برای زنان افغانستان
در تاریخ کشــور دیده می شــود ،زمان
ســلطنت امان اهلل خان است .در این زمان
ملکه ثریا همسر شــاه ،تالش های را برای
آزادی زنان بــه راه انداخت و خود در راس
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این تــاش ها قرار گرفت و چادر از ســر
برداشــت .اما بجز عده ای از همسران وزرا
و اطرافیانش ،دیگر هیچ زنی از ملکه تبعیت
نکرد و چادر از ســر برنداشت .زنان افغان
آزادی را مســاوی با برداشــتن چادرهای
شان نمی دانستند؛ بلکه می خواستند فضا
برای شان باز شود تا آنها بتوانند از حقوق
انسانی شان بهره مند شوند .فضا همچنان
برای زنان بسته بود و تالش های ملکه ثریا
در برداشتن چادر زنان که خود تحت تاثیر
زنان اروپا قرار گرفته بود ،ناکام ماند.
پس از زمان شاه امان اهلل نیز ،فضا همچنان
برای حضور زنان در صحنه های سیاسی و
اجتماعی بســته بود .مردان افغان همواره
قدرت و سیاست را کار مردانه می دانستند
و بنا به همین باور شــان به زنان حق ورود
در این عرصه ها را نمــی دادند .در تاریخ
افغانستان ،طالبان بیش از بقیه ی حاکمان
و کسانی که قدرت را در دست داشته اند،
زن ستیز بوده اند و حتی گاهی می توانست
صدای پای زنی پنهان شده در برقع ،برایش
خطر ساز شود و او از سوی یک طالب مورد
لت و کوب قرار گیرد.
اما پس از طالبان و تشکیل حکومت موقت،
فضا همچنان که برای عموم مردم افغانستان
باز شد ،برای زنان نیز بهتر شد و ممنوعیت
حضور زن در اجتماع برداشــته شد .این
روند رفته رفته تا به امروز وضعیت نســبتا
ایده آلی را برای فعالیت زنان و مشــارکت
آنها در فعالیت های سیاسی ،بوجود آورده
اســت .در این دوره دروازه های مکاتب و
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دانشــگاهها برروی زنان باز شد و تالش
های هرچند ناکافی ،صورت گرفت تا زنان
بتوانند بیاموزند و آگاه شــوند .بسیاری از
زنان تحصیل کرده که در دوره های پیش،
مصروف خانه داری بودنــد ،فعالیت های
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و مدنی شان
را آغاز کردند.
تالش های زنان برای آگاهی دهی به زنان و
اعاده حقوق انسانی و مدنی شان ،از سوی
بسیاری از فعالین مدنی ،علما و چهره های
شاخص سیاسی حمایت و مورد پشتیبانی
قــرار گرفت و وحشــت از حضور ناموس
مؤنث در جامعه ،کم کم از ســطح جامعه
و اذهان مردم افغانســتان رخت بربست و
زمینه برای مشارکت سیاسی زنان فراهم
شــد و اذهان مردان افغانی آماده پذیرش
حضور زن در عرصه های سیاست ،اجتماع
و رسانه شدند.
هرچند این تالشــها نیز از زنان قربانیانی
گرفت و چندین تن از زنانی که در رســانه
های دیداری کشور فعالیت می کردند بطور
مرموز به قتل رســیدند و بسیاری از زنان
فعال ،با تهدیدهای گوناگونی مواجه شدند،
اما حضور زن و مشــارکت او در سرنوشت
سیاسی آینده کشور ،اهمیت پیدا کرد.
هرچند که اکنون ســه تا زن در کابینه ی
حکومت وحدت ملی بعنوان وزیر کار می
کنند ،زنان نماینده های پارلمان و ســنا
هســتند و والی و ولسوال زن وجود دارد
و در هیئــت رهبری شــورای عالی صلح
نیز یــک زن حضور دارد ،بــا وجود این

پیشــرفتها ،زنان در شورای عالی قضات
افغانســتان عضویت ندارند ،و در ترکیب
شــورای امنیت ملی و دیگر پستهای که
در آن تصمیم گیریهای سرنوشــت ساز
سیاسی صورت میگیرد ،نیز حضور ندارند.
با این همه هنوز مســیر رسیدن زنان به
آزادی و مشــارکت سیاسی پرپیچ و خم و
دشوارگذر اســت .هنوز خشونت در برابر
زنان یکی از معضالت اجتماعی کشــور به
شــمار می رود و بسیاری از زنها در گوشه
و کنار کشور از خشونت خانوادگی رنج می
برند و از هیچگونه حق انتخاب در زندگی
شان برخوردار نیستند.
دالیل گوناگونی باعث شده است که زنان حد
اقل در شانزده سال گذشته نتوانند به آزادی
های فردی شان دســت یابند و مشارکت
سیاسی آنها در قدرت اهمیت یابد.
بی سوادی و عدم آگاهی
بیشتر زنان در افغانستان بی سواد هستند
و از حقوق اساســی شــان چه در قوانین
اســامی و چه در قوانین مدنی افغانستان
آگاهــی نداردند ،اما آن عده ی از زنان که
از سواد کافی برخوردار هستند و از حقوق
زنان آگاهی دارند؛ بیشتر از اینکه مدافع
حقوق زنان باشند سعی می کنند از زنان
و حقوق آنان اســتفاده ابزاری بکنند و از
این طریق به خواســته های شخصی شان
برسند .بی سوادی ســد قدرتمندی بوده
است در مقابل رشد و ترقی زنان و همچنان
در راه تحقق آزادی های فردی و مشارکت
سیاسی شان.

در واقع بخش قابل توجهی از مشــکالت
افغانستان بیسوادی و ناآشنایی با رعایت
حقوق انســانی افراد میباشد .لذا در قدم
نخست سواد عمومی باید گسترش یابد .تا
وقتیکه بیســوادی در جامعه حاکم باشد،
خشونت نیز در جامعه افزایش خواهد یافت
و باور به برابری جنســیتی و عدالت نیز به
وجود نخواهد آمد .منظور از بی ســوادی
عدم آگاهی درســت از حقــوق و منزلت
انسانی افراد است؛ چیزی که متاسفانه در
افغانســتان وجود ندارد و عدم آگاهی از
حقوق انسانی افراد باعث می شود که این
حقوق همواره نادیده گرفته شود.
زنان برای رســیدن به آزادی و مشارکت
در قدرت ،راهی بجز آموختن سواد و آگاه
شــدن ندارند ،در واقع بدون آگاهی حتی
آنها نمی توانند از تابوهای ذهنی خودشان
رها شــوند و آزادی را به عنوان یک حق
طبیعی انسانی ضروری بدانند .الزم است تا
فعالین حقوق زنان و موسسه های حمایت
از زنان اولویت را به با ســواد کردن و رشد
آگاهی زنان بدهند؛ وقتی آنها آگاه شوند،
خود می توانند مسئولیت سرنوشت شان را
بدوش بگیرند و در قبال آن حساس باشند.
وجود باورهای نادرست دینی و فرهنگی
فرهنگ مرد ســاالر در تاریخ افغانستان
زنــان را در هر حالتــی وادار به تبعیت از
مردان کرده اســت و در نتیجــه باورهای
نادرست با توجیه های نادرست را در جامعه
بوجود آورده اســت که مانع رسیدن زنان
به آزادی و مشــارکت سیاسی شده است.
این فرهنگ مردساالرانه در تدوین قواعد
سیاسی نیز حاکم بوده است و تنها مردان
را برای تصدی پســت های عالی سیاسی و
اجتماعی مناسب می دانسته است ،همچنان
برداشت های افراطی و تفسیرهای نادرست
از متون دینی ،به عنوان توجیه های مقدس
برای خانه نشــین کردن زنان و دوری آنها
از سیاســت و اجتماع استفاده شده است.
این عوامل دست به دست هم داده و باعث
شده است که زنان افغانستان با وجود تالش
های گسسته و نا پیوسته ،نتوانند به آزادی
فردی و مشارکت سیاسی برسند.
زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و به طور
یقینی باید در مسایل اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصــادی و اجتماعــی مشــارکت مؤثر
داشته باشــند .یک جامعه بدون مشارکت
تمام نیروهای خود نمی تواند به توســعه و
انکشاف دســت یابد ،لذا باید تالش شود
موانع مشارکت زنان در سیاست ،فرهنگ ،
اقتصاد و اجتماع از میان برداشته شود و در
راستای حذف تبعیض جنسیتی از جامعه و
فرهنگ کشور ،باید تالش دوامدار و مستمر
صورت گیرد.
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