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جغرافیا و بازیگران جنگ در افغانستان

ــــــــــسرمقاله

عکس العمل ها در مقابل
هشدارها چیست؟

محمدرضا هویدا

مردم افغانستان به خوبی به یاد دارند که پیش از آنکه داعش در
افغانستان عمال حضورش را اعالم و ثابت کند ،هشدارهایی جدی
از ســوی نهادهای مختلف به نیروهای امنیتی داده شده بود که
این گروه در بخش هایی از کشــور حضور یافته و تهدیدی جدی
برای افغانستان به شــمار می رود .عکس العمل دولت و نهادهای
امنیتی همانند همیشــه بود .مثل همیشه ابتدا منکر حضور این
گروه در افغانستان شدند ،مدتی بعد که شواهد غیر قابل انکاری
دال بر حضور گروه داعش در افغانســتان به مشاهد رسید ،ادعا
کردند که دولت به زودی این گروه را ریشــه کن خواهد ساخت و
شهروندان به هیچ صورت نگران نباشند ،و در نهایت زمانی که این
گروه دست به قتل و کشــتار مردم افغانستان زد و فجایع زیادی
را بر مردم و کشــور تحمیل کرد ،از اقداماتی برای سرکوبی گروه
داعش خبر دادند.
در ماه های گذشــته عملیات های وسیعی و جدی ای علیه گروه
داعش به راه افتاد و این گروه دیگر توان داشــتن جبهه مشخص
علیه دولت را ندارد ،اما از آغاز سال روان خورشیدی تا هنوز گروه
داعش دســت به جنایت های فجیعی علیه شهروندان کشور زده
اســت .گروه داعش در حمله علیه تظاهرات کنندگان در میدان
دهمزنگ صدها تن را کشته و زخمی کرد ،همین گروه در حمله بر
زایران زیارتگاه سخی در کابل ده ها تن دیگر را زخمی ساخت و به
شهادت رسانید .تبعات این حمالت برای افغانستان کامال سنگین
و غیر قابل هضم است .به خوبی واضح است که حمالت داعش در
کابل ،فقط به منظور ایجاد تنش و اختالفات مذهبی و قومی میان
مردم افغانستان طراحی و اجرا شــده است .این حمالت در نوع
خود بی رحمانه ترین حمالت علیه مردم افغانســتان بوده است.
حمالت از نگاه زمان و مکان نیز قابل تامل اســت .هر دو حمله در
زمانی اجرا شــده اند که احتمال شعله ور شدن اختالفات مذهبی
و قومی در حد باالی خود بوده است .تنها چیزی که باعث شده تا
داعش به اهداف خود نرسد ،میزان باالی آگاهی مردم و علم آنها
به نیات شوم طراحان چنین حمالت بوده است.
گزارش های متعدد از منابع گوناگون سیاسی و امنیتی در سطوح
مختلف دولت حاکی اســت که داعش و طالبان برنامه هایی جدی
برای حضور در والیات مختلف کشــور از جمله والیات شمالی و
مرکزی دارد .طالبان تا کنون توانســته اند جغرافیای جنگ را به
مناطق جدیدی از کشــور بکشانند و تهدیدهای جدیدی را برای
دولت افغانســتان تعریف کنند .عالوه بر اینکه جنگ به شــمال
کشیده شده است و اکنون طالبان تهدید عملی و فعال در کشور
هستند ،حتا والیاتی مانند هرات نیز در تهدید طالبان قرار گرفته
است که امنیت آن برای دولت افغانستان کامال محرز است.
سیاســت منفعالنه و ناکارآمــد دولت افغانســتان در مقابله با
تهدیدهای امنیتی برای کشــور فاجعه بار بوده است .در وضعیت
فعلی که هر روز فاجعه ای از ســوی طالبان ،داعش ،شبکه حقانی
و دیگر گروه های تروریستی بر مردم افغانستان تحمیل می شود،
بهتر است دولت افغانستان به هشدارهایی توجه کند که از سوی
منابع مختلف به خصوص دولتمردان داده می شود ،کسانی که در
راس امور این دولت قرار دارند.
گرچه دولتمردان و سیاستمدارانی که هشدار می دهند ،از سویی،
خود می بایست دســت به کار شوند و این هشدارها به خود آنان
نیز است .مخاطب هشدارها در حقیقت خود آنها هستند ،که باید
هشدارها را جدی بگیرند و اقدامات عملی را روی دست بگیرند،
دیگر دولتمردان را آگاه ســازند و عمال به طرح و اجرای اقداماتی
مبادرت ورزند که جلو فعالیت های تروریستی و ضد مردمی گروه
های تروریستی گرفته شــود .این هشدارها در حقیقت به نوعی
گفتگو با خود نیز به حساب می آید ،که امر پسندیده ای است.

در پانزده سال گذشته ،یکی از بازیگران
اصلی جنگ گروه طالبــان بودهاند .این
گروه در نزدیک به یک و نیم دهه توانست
شعلههای آتش جنگ را در جنوب کشور
بر افروزد .جنوب کشــور خاستگاه اصلی
گروه طالبان محســوب می شود .از سال
 2014به این ســو ،به نظر می رســد که
تحوالت در استراتژی جنگی گروه طالبان
به وقوع پیوسته است و این گروه در صدد
آن است تا جغرافیایی جنگ را از جنوب به
شمال تغییر دهد .در عین حال ،به دنبال
آن نیست تا نفوذ خود را از جنوب کشور
کاهش دهد .به دیگر سخن ،گروه طالبان
در صدد آن است تا نفوذ خود را در شمال
کشور افزایش داده و در عین حال ،در پی
حفظ موقعیت خود در جنوب کشور است.
چرا چنین تحولی در اســتراتژی جنگی
گروه طالبان رخدادپذیر شــده اســت؟
عوامل و دالیل آن چیست؟
قبل از بررســی عوامل و دالیل تغییر در
استراتژی جنگی گروه طالبان الزم است
که نکتــه را در باب بازیگــران جنگ در
افغانستان بپردازم .گروه طالبان مهمترین
طرف جنگ نیروهای امنیتی افغانســتان
و نیروهــای بین المللی در پانزده ســال
گذشــته بوده است و این موقعیت خود را
تا کنون حفظ نموده اســت .احتمال نمی
رود که در آینده نزدیک موقعیت خود را
به گروه شورشی دیگر بدهد .با این حال،
بازیگران دیگری همانند شــبکه القاعده
جایــگاه و موقعیت خود را به گروه داعش
داده است .هدف اساسی و اولیه نیروهای
بین المللی در افغانســتان سرکوب تمام
عیار شبکه القاعده بود .آنها توانست در
این هدف تا حد زیادی موفق شود .اعضای
شــبکه القاعده را متواری کرد و رهبر آن
را کشــت .اکنون این شبکه قادر به ایجاد
تهدید برای مردم و نیروهای امنیتی کشور
نیست .در سالهای اخیر این شبکه قادر
به سازماندهی و انجام هیچ حملهای نبوده
است .با رفتن شــبکه القاعده اما ،گروه
دیگر تروریستی به نام داعش ظهور کرد.
این گــروه در واعــش ،در کمترین زمان
ممکن توانســت جایگاه و موقعیت شبکه

رحیم حمیدی

القاعده را بگیرد و حمالت دهشــتناک نیز
سازماندهی نماید.
گروه داعــش بر تظاهرات مســالمتآمیز
جنبش روشنایی در میدان دهمزنگ حمله
کرد و بیش از  300نفر کشته و زخمی برجا
گذاشــت .در تازه ترین مورد ،زیارت سخی
حمله نمود و تعداد زیادی از شــهروندان
کشور را به شــهادت رساند .این نشان می
دهد که داعــش موقعیت برای خود تعریف
نموده است و توانسته است به عنوان دومین
گروه شورشی و تروریستی در برابر نیروهای
امنیتی و نیروهای بین المللی بجنگد.
خاســتگاه اولیه داعش اگر چه در والیت
ننگرهار و والیتهای همجوار آن محسوب
می شــود اما ،ظهور این گروه جغرافیایی
جنگ را تغییر خواهد داد .تا این جای کار،
این گروه شیعیان را هدف قرار داده است و
به صورت رســمی نیز اعالن نموده است که
در آینده نیز حمالت را علیه شیعیان انجام
می دهد .این بدین معنی است که داعش به
دنبال آن نیست تا جنگ خود را محدود به
والیت ننگرهــار و والیت همجوار آن نماید
بلکه این گروه در صدد آن است تا حمالت را
در مناطق مرکزی و والیتهای شیعه نشین

ســازماندهی نماید .بنابراین ،بی توجهی
به تهدیدات داعــش می تواند جغرافیایی
جنگ را تغییــر دهد و مناطق امن مرکزی
را نیز ناامن سازد.
طالبان به عنــوان بازیگر اصلی جنگ در
صدد آن است تا با حفظ موقعیت خود شمال
کشور را میدان جدید جنگ خود سازد .از
سال  2014به این سو ،این گروه موفق شده
است در شمال کشــور نفوذ نماید .سال
گذشته بر قنســولگری هند در بلخ حمله
نمود .برخی ولســوالیهای این والیت نیز
چندین بار مورد حمله این گروه قرار گرفته
است .کندز ،بغالن دو والیت دیگر است که
این گروه نفوذ خود را به شــکل بی سابقه
گسترش داده اســت .سال گذشته ،موفق
شد والیت کندز را سقوط دهد و برای چند
روزی کنترل آن را به دســت گیرد .والیت
بغالن اگر چه تا هنوز سقوط ننموده است
اما ،حضور گروه طالبان گسترده است و هر
چند گاهی مزاحمتهای جدی برای مردم و
نیروهای امنیتی کشور به وجود می آورد.
بادغیس و فاریاب نیز خالی از حضور گروه
طالبان نیست .گروه طالبان با روابط که با
تحریک اســامی ازبکستان دارد توانسته

اســت در والیتهای ازبیک نشین نفوذ
خود را به شکل چشمگیر افزایش دهد .به
گونهای که پای معــاون اول رئیس جمهور
را به این والیات کشــانده است .بدخشان
والیت دیگری است حضور گروه طالبان با
معادن و گروههــای مافیایی پیوند خورده
است .گروههای مافیایی برای حفظ منافع
خود گروه طالبان را وارد بازی نموده است.
در واقع ،گروههای مافیایی فرصت حضور به
این گروه داده اســت تا با گسترش ناامنی
در این والیت بتواند معادن این والیت را از
دسترس حکومت دور نگه دارد.
چند عامل در تغییر استراتژی جنگی گروه
طالبان نقش برجســته دارد .اول؛ در سال
اول حکومت وحدت ملی گروه طالبان در
صدد اعالن حکومت مــوازی بود .چالش
اساســی فراروی این گروه فقدان و عدم
حضور آنها در شمال کشور بود .به نظر می
رسد همین مســئله باعث شد تا این گروه
جغرافیایی جنگ را از جنوب به شــمال
تغییر دهد تا بتواند نفوذ خود را گسترش
بخشیده و زمینههای ایجاد حکومت موازی
را فراهم نماید .بنابرایــن ،یکی از دالیل
اصلی تغییر جغرافیایی جنگ از شمال به

جنوب ایده حکومــت موازی در میان گروه
طالبان می باشد.
دوم؛ عامل دوم نقش پاکســتان در پشت
جبهه جنگ افغانستان می باشد .پاکستان
نقش مهم در شکل دهی گروه طالبان داشته
است .این کشــور از گروه طالبان در برابر
نیروهای مخالف و جبهه شمال حمایت می
کرد .در پانزده ســال اخیر پاکستان جبهه
شــمال و افرادی را کــه در برابر حاکمیت
گروه طالبان می جنگید را مهمترین تهدید
علیه منافع خود در افغانستان می پنداشت.
گسترش دامنه ناامنی در شمال کشور پیوند
با این مســئله نیز دارد .در واقع ،پاکستان
با تغییر اســتراتژی جنگی گروه طالبان در
صدد آن است تا کسانی را که مخالف منافع
پاکستان است را زیر فشار قرار دهد.
ســوم؛ جدا از دو مورد مذکور والیتهای
شمال کشور افغانســتان را به کشورهای
آســیای مرکزی وصل می کند .کشورهای
که در صدد فروش انرژی خود با کشورهای
آسیایی جنوبی و راه جدید ترانزیت کاالهای
تجاری افغانستان اســت .گسترش روابط
تجاری میان افغانستان و کشورهای آسیایی
مرکزی پاکســتان را در موقعیت دشــوار
قرار می دهد و این کشــور را بیش از پیش
در منطقه منزوی می ســازد .از این جهت،
گســترش دامنه ناامنی به شمال کشور این
فرصت را به پاکستان و گروه طالبان می دهد
تا بتواند از گسترش روابط میان افغانستان و
کشورهای آسیایی میانه جلوگیری نموده و
در عین حال ،نفوذ هند در شــمال کشور و
آسیایی مرکزی را نیز به چالش بکشد.
بنابراین ،تغییر جغرافیایــی جنگ با نگاه
اســتراتژیک صورت می گیــرد .از تغییر
جغرافیایی جنگ هم پاکســتان سود می
برد و هم گــروه طالبان .در طرف مقابل اما،
حکومت افغانستان با دشواریهای بیشتری
مواجه می شود .گســترش نفوذ طالبان در
شمال می تواند خطر سقوط حکومت مرکزی
افغانستان را بیشتر نماید .اما ،ضرورت جدی
به مدیریت جنگ و خنثی سازی استراتژی
جنگی گروه طالبان وجود دارد که مقامات
نظامی و سیاســی با درک ایــن مهم باید
اقدامات اساسی را روی دست گیرد.

مردم افغانستان و سازگاری مذهبی
مهدی مدبر

حمله به عزاداران حســینی در کابل و بلخ
این پرسش را بوجود آورده است که اینگونه
حمالت بــا چه انگیزه و هدفــی انجام می
شود؟ چرا گروه های تروریستی تالش می
کنند که مراسم های مذهبی را مورد حمله
قرار دهند؟
واکنــش های رهبران سیاســی و مقامات
حکومت افغانستان ،نشان می دهد که آنها بر
این باور هستند که انگیزه ی اصلی اینگونه
حمالت ایجاد تفرقه ی مذهبی و تالش برای
تقابل پیروان مذاهب در افغانســتان است.
اکثرسیاست مداران افغانستان این حمالت
را محکــوم کرده اند و نوشــته اند که این
حمالت نمی تواند وحــدت پیروان مذاهب
مختلف اسالمی را در افغانستان از بین ببرد
و باعث تقابل مذهبی در افغانستان شود.
رئیس جهمور غنی در مراسم روز عاشورا،

 کارتون روز
حمله به اماکن مذهبــی و غیرنظامیان را
جنایت بشری خوانده و گفته است که حمله
های تروریستی بر عزارداران نشانه آشکار
دشمنی با وحدت و همدلی مردم و پیروان
مذاهب اسالمی در افغانستان است .همچنان
گفته می شود که در جلسه مشورتی رئیس
جمهور با شــماری از بزرگان سیاســی و
مذهبی ،همه ی آنها تاکید کرده اند که حمله
های تروریســتی نمی تواند منجر به تقابل
مذهبی در افغانستان گردد و وحدت مردم
افغانستان را از بین ببرد.
مردم افغانستان به مذاهب مختلف اسالمی
اعتقاد دارند و از آن ها پیروی می کنند .تالش
های زیادی از سوی گروه های تروریستی و
حلقه های افراطی مذهبی انجام شده است،
تا به نزاع های مذهبی در افغانســتان دامن
بزنند و پیروان مذاهب مختلف افغانستان را
در تقابل هم قرار دهند .حمله به مراسم روز
عاشورا در کابل در سال  2011میالدی و حمله
های اخیر بر عزاداران در کابل و بلخ ،از جمله
ی این تالش ها پنداشته می شود.
اما از ســوی دیگر ،با وجود اینکه جامعه ی
افغانســتان همواره پر تنش بوده و سالها از
جنگ های داخلی رنج برده اســت ،نقش
مذهب در این تنش ها بســیار اندک بوده و
افراطی های مذهبی هیچ وقت نتوانسته اند
باعث تقابل مذهبی در افغانســتان گردند و
درگیری های مذهبــی را بوجود بیاروند .با
وجود نگرانی های رهبران سیاسی و مذهبی
افغانســتان از پیامدهای احتمالی حمله بر
مراســم های مذهبی و افتــادن جامعه ی
افغانســتان در دام تقابل های مذهبی ،این
موضوع از لحــاظ اجتماعی نقش کمتری در
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تنش های اجتماعی داشته است.
سازگاری مذهبی یکی از خصوصیت های
جامعــه ی چند مذهبی افغانســتان بوده
است .ریشــه ی این ویژگی بر می گردد به
ترکیب جمعیتی والیات و شهرهای بزرگ
افغانستان .در همه ی شهرهای افغانستان
پیروان مذاهب مختلف زندگی می کنند و
هیچ شهری نیست که در آن تفاوت مذهبی
وجود نداشته نداشته باشد .این نوع ترکیب
جمعیتی ،شهروندانی با مذاهب مختلف را
در همسایگی و در کنار هم قرار داده است و
تعامالت اجتماعی باعث شده است که آنها
بتوانند به آسانی تفاوت مذهبی را بپذیرند
و حساسیت های مذهبی شان کاهش یابد.
با وجود ســازگاری مذهبی در جامعه ی
افغانســتان ،اما از لحاظ سیاسی ،آزادی
های مذهبی برای تمام پیروان مذاهب در
افغانستان وجود نداشــته است .در دوره
های از تاریخ افغانستان آزادی های مذهبی
با چالــش روبرو گردیده و محدود شــده
اســت ،از جمله در زمان حاکمیت طالبان
آزادی های مذهبی به شــکل چشم گیری
محدود گردیده بود و پیروان مذهب شیعه
با محدودیت های مذهبی فراوان روبرو بود،
اما این محدودیت ها هیچگاه منجر به تقابل
مذهبی نگردید و تالش ها برای ایجاد تقابل
مذهبی در یک و نیــم دهه ی اخیر نیز با
ناکامی مواجه شده است.
افغانستان بعد از ســقوط طالبان از لحاظ
سیاســی دارای یک حکومت دموکراتیک
گردید ،آزادی های مذهبی یکی از ویژگی
هــای اصلی دموکراســی و حکومت های
دموکراتیک است .به همین خاطر از سال

 2001به این ســو آزادی های مذهبی در
افغانستان بیشتر شــد و محدودیت های
که در این زمینــه موجود بود از بین رفت.
پیروان مذاهب مختلف عالوه بر اینکه می
توانستند آزادانه مراسم های مذهبی شان
را برگزار کنند ،در مراســم های مذهبی
همدیگر نیز اشــتراک می کردند و این امر
نقش مهم در اســتحکام و تداوم سازگاری
مذهبی در جامعه داشته است.
سازگاری مذهبی و رفتاری همراه با مدارا و
تسامح ،یکی از ضرورت های جوامع چند
مذهبی است .افغانستان نیز به عنوان یک
جامعه چند مذهبی نیازمند است تا زمینه
را برای سازگاری و مدارای مذهبی بیشتر
بســازد .به هرمیزانی که سازگاری مذهبی
بیشــتر گردد و پیروان مذاهب مختلف به
عقاید همدیگر احتــرام بگذارند ،به همان
میزان تنش های اجتماعی ناشــی از این
موضوع نیز کاهش خواهد یافت .رهبران
سیاســی ،رهبران دینی و مذهبی و رسانه
ها می توانند در راستای تقویت سازگاری
مذهبی نقــش پر رنگ تــری ایفا بکنند
و جامعه را از افتــادن در دام تقابل های
مذهبی نجات دهند.
تقابل مذهبی زمانی بوجــود می آید که
زمینه رشــد افراطگرایی دینی  -مذهبی
در جامعه وجود داشــته باشد .گروه های
تروریســتی همانند طالبان و داعش که
ریشه ی خشــونت های شان بر می گردد
به باورها و برداشــت های افراطی از دین
و مذهب ،در تالش این هســتند که زمینه
را برای رشــد افراطگرایــی مذهبی در
افغانستان فراهم بســازند تا از این طریق

بتوانند به اهداف سیاسی شان دست یابند.
حکومت افغانستان برای اینکه بتواند وحدت
و سازگاری مذهبی مردم افغانستان را حفظ
کند ،باید تــاش ورزد تا از نفوذ گروه های
تروریستی در بین مردم در مناطق نا امن و
همچنان از رشد افراطگرایی دینی -مذهبی
در مراکز دینی و مذهبی ،جلوگیری کند .در
سالهای گذشته ،از نفوذ گروه های افراطی
در مراکز آموزشــی و دینی گزارش های از
سوی رسانه ها نشر شده است و احتمال می
رود هنوز هم تالش های از این دست جریان
داشته باشد و نیاز است که کشف و جلوگیر
گردد.
از ســوی دیگر باید زمینــه ی فرهنگی
ســازگاری و مدارای مذهبی تقویت گردد.
این امر باید از ســوی متولیان امور دینی،
مذهبی و فرهنگی -آموزشــی انجام شود.
مراکزی همانند مدارس دینی ،دانشگاهها،
مساجد و حسینه ها ،در گسترش و تقویت
این فرهنگ می تواند نقش پر رنگ داشته
باشــد .این مراکز ،محــل مراجعه و تجمع
مردم عادی و نسل جوان افغانستان هست،
آنها به ایــن مراکز می آیند تا از آموزه های
دینی آگاهی حاصل کنند و همچنان دانش
بیاموزند.عالمان دینی و استادان دانشگاهها
و مدارس دینی ،می توانند بصورت اثرگذار
آنها را به مدارا و سازگاری مذهبی تشویق
بکنند و پیامدهــای ناگوار تقابل مذهبی را
برای شان گوشزد بکند.
در ســالهای گذشــته بعضی از گروه های
اجتماعی در این زمینه نقش خوبی ایفا کرده
اند .جوانــان و فعاالن مدنی ،با باورمندی به
ارزش هــای دموکراتیک ،تالش کرده اند تا
همگرایی را در جامعه نهادینه بسازند .این
جوانان از اقوام مختلــف و پیروان مذاهب
مختلف بوده اند .آنها بدون در نظر داشــت
اختالفات قومــی و مذهبی ،در کنار هم کار
کرده اند و برای رشــد و پیشرفت جامعه ی
شــان تالش کرده اند .بر اثر این تالش ها،
ا کنون ســازگاری مذهبی در بین جوانان
افغانستان بیشتر از هر گروه اجتماعی دیگر
است .آنها با وجود تمام تنش ها ،در کنار هم
قرار دارند و بــرای آینده تالش می کنند و
ســعی می کنند که ســازگاری و مدارا در
جامعه نهادینه بسازند.
مردم افغانســتان از ســالها جنگ خسته
شده اســت ،دیگر هیچ بهانه یی نمی تواند
آنها را در تقابل هم قرار دهد .اقوام مختلف
و پیــروان مذاهب مختلــف ،در حمالت
تروریســتی قربانی میشوند و نمی خواهند
که این حمالت خود بهانه یی شــود برای
تقابل آنها .مردم از حکومت انتظار دارند تا
مانع تالش های شود که سازگاری مذهبی و
وحدت همگرایی مردم را هدف قرار می دهد
و در این راستا تالش های همه جانبه نماید.
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