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ضرورت همگرایی منطقهای در مبارزه با تروریسم

ــــــــــسرمقاله

بحران فزاینده
جنگ و فساد
حفیظ اهلل زکی

افغانســتان در حال حاضر تنها با بحران نا امنی مواجه نیســت.
پدیده فســاد و قاچاق مواد مخدر نیز این کشور را با بحران های
پیش بینی ناشده ای روبرو کرده اســت .در مسایل امنیتی ما با
تروریسم و گروه های حامی تروریسم در کشور مواجه می باشیم
که کامال مشخص و شناخته شده اند .آنها در مناطق تحت تصرف
خود شان زندگی می کنند و به صورت علنی علیه نیروهای امنیتی
می جنگند؛ اما در مسأله فساد و مافیای مواد مخدر قضیه فرق می
کند .ما در اینجا با طیف وسیعی از افراد و اشخاصی بر می خوریم
که در میان مــردم زندگی می کنند و با مردم رابطه دارند و یا در
یک منصب و مقام باالی حکومتی ایفای وظیفه می کنند ،ولی در
عین حال دستش به فساد و قاچاق مواد مخدر آلوده اند .این گونه
افراد دو چهره دارند ،چهره ظاهری که اخالق ،منش و رفتار او را
در میان مردم نشــان می دهد .رویه باطنی یا واقعی که از ارتباط
پیچیده و مستحکم این افراد با گروه های مافیایی حکایت دارد.
خطر این افراد نســبت به گروه های تروریستی به مراتب بیشتر
است .حلقات مافیایی و فساد در عین حالی که به ناامنی در کشور
دامن می زنند و به آن ابعاد گســترده تری می دهند؛ زیربناهای
اقتصادی و توســعه در کشور را از بین می برد و روند پیشرفت را
متوقف و یا با کندی روبرو می سازد.
مبارزه با این گروه نیز مشکل تر از مبارزه با گروه های هراس افگن
می باشــد .اعضای این گروه از آنجا که جرم شان پنهان می مانند
و اغلب دارای وجهه سیاســی و اجتماعی نیز می باشد ،برخورد
قضایی با آنها موانع و عکس العمل های را در جامعه به وجود می
آورد .عالوه بر آن این حلقات به صورت زنجیره ای عمل می کنند
و در تمامی ادارات و پست های کلیدی حضور و نفوذ دارند و می
توانند از طریق آنها مشکالت شــان را حل کنند و یا حکومت و
مقامات قضایی را با چالش جدی مواجه سازند.
در یک و نیم دهه گذشــته ،حکومتداری به شدت ضعیف زمینه
رشــد و پرورش گروه های فساد در کشور را فراهم کرد .با آن که
پیش از آن نیز این اشخاص در غیبت قانون و قضا از سرمایه های
ملی هر طوری توانســته بودند ،بهره برده بودند؛ اما با تشــکیل
حکومت انتظار آن بود که جلوی ســؤ استفاده آنها گرفته شود و
کم کم بستر برای قانون گرایی و حاکمیت قانون در کشور فراهم
گردد .ولی شرایط طوری رقم خورد که افراد فاسد و سود جو بجای
این که به حاشیه رانده شــوند؛ در متن تحوالت و تصمیم سازی
های ملی قرار گرفتند.
حال اگر اراده جدی برای از میان بردن فساد شکل نمی گیرد و اگر
با گروه های مافیایی مبارزه صورت نمی گیرد ،دلیلش این است که
این گروه ها در حلقه تصمیم گیرندگان و سیاســت سازان کشور
نفوذ کرده و اراده آنها را تحت تأثیر قرار داده اند.
اکنون تروریســم ،مواد مخدر و فساد با هم شاهرگ حیاتی مردم
افغانســتان را قطع می کنند .این سه پدیده به شدت با یکدیگر
گره خورده اند و به گونه سیســتماتیک با یکدیگر تعامل دارند و
همدیگر را در برابر آســیب ها و چالش های احتمالی حمایت می
کنند .به این خاطر مبارزه با فساد با مبارزه با تروریسم و مافیای
مواد مخدر گره خورده است و حکومت در صورتی می تواند براین
پدیده های شــوم فایق آید که همزمان در هر سه جبهه مبارزه
پیگیر و جدی داشته باشد.
عوامل فساد را بایســتی در درون حکومت و بخصوص در سطوح
باالی اداری جستجو کرد .محاکمه یک مأمور پایین رتبه که پنجاه
هزار افغانی رشــوه گرفته نمی تواند ،جدیت این مبارزه را توجیه
کند .مافیای اقتصادی نیز توســط همین افراد و اشخاص حمایت
می شــوند .همه می دانند که این افراد در الیه های پایین جامعه
قرار ندارند؛ بلکه از باالی هرم سیاسی کارهای غیر قانونی شان را
سازماندهی می کنند.
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رضا احسانی
در ســفر نماینده ویژه ســر منشی ملل
متحد به افغانســتان رهبــران حکومت
وحدت ملی تأکید کردنــد که برای حل
منازعات افغانســتان باید یک کنفرانس
منطقه ای به میزبانی ســازمان ملل متحد
برگزار گردد .هدف این درخواست مشخص
است .در یک سال اخیر مسایل منطقه ای
در رابطه با امنیت بیش از حد پیچیده شده
و سیاســت های امنیتی برخی کشورهای
منطقه در رابطه با تروریسم و تأمین امنیت
منطقه ای با ابهام و پرســش های زیادی
همراه گردیده است.
در این میان افغانستان بیش از هر کشور
دیگر از سیاست های مبهم ،غیرشفاف و
چند پهلوی کشورهای منطقه آسیب می
بیند .تأثیر عملی این سیاست ها را مردم
افغانستان در ســرزمین خودشان تجربه
می کنند .دهه هشتاد و نود میالدی خاک
افغانســتان به میدان جنگ های نیابتی و
محل آزمایش انواع ســاح های سبک و
سنگین کشــورهای دور و نزدیک تبدیل
شــده بود .افغان ها باهمدیگر جنگ می
کردند و در برابر هم ســنگر می گرفتند
و خانه هــای یکدیگر را بیرحمانه تخریب
می کردند؛ اما در پشــت همه این قضایا
دولت ها و اســتخبارات گوناگون منطقه
قرار داشــتند .آنها بودند که فرمان صادر
می کردند و آنها بودنــد که طرف جنگ
ها را ســازماندهی می کردند و آنها بودند
که اسلحه و مهمات توزیع می کردند .آنها
بودند که در عقب آتش جنگ و دود باروت
سالح های مختلف النوع ،اهداف سیاسی و
امنیتی شان را تعقیب می کردند.
افغان هــا می دانند که امنیت شــان به
همگرایــی منطقه ای بســتگی دارد و از
حکومت مــی خواهند کــه در رابطه به
سیاســت های منطقه ای اش بیش از حد
محتاط باشــد .حکومت افغانســتان نیز
همواره از تقویت همکاری های منطقه ای
سخن گفته و همواره تالش کرده تا با همه
کشــورهای منطقه بر مبنای حسن نیت و
احترام متقابــل رابطه برقرار نماید .ولی با

این همه مشــکالت سیاسی ،ایدئولوژیکی،
رقابت های اقتصادی و اختالفات جغرافیایی
مانــع همگرایی منطقــه ای در ارتباط با با
تروریسم و امنیت منطقه ای گردید.
همه می دانند که رشــد تروریسم و افراط
گرایی تهدید جدی برای کل منطقه به شمار
می رود؛ با این حال اختالفات کشــورهای
منطقه با یکدیگر مانع شکل گیری سیاست
همساز و واحد شده است و کشورهای منطقه
نتوانسته اســت در رابطه با مسایل مهم و
سرنوشت ساز به توافق برسند .سیاست های
پراکنده و نا سازگار در سطح منطقه سبب
تقویت فعالیت های تروریستی و رشد افکار
افراط گرایانه گردیده است .بدون شک اگر
این وضعیت ادامه پیدا کند ،در آینده امنیت
همه کشورها در معرض خطر قرار می گیرد و
افغانستان در اثر مداخالت کشورهای دیگر
بار دیگر به پناهگاه تروریستان و جغرافیای
تولید و تربیت افراط گرایان تبدیل می شود
و در این شــرایط هرچند که در کوتاه مدت
مردم افغانستان قربانی می شود ،اما در دراز
مدت همهی کشورها در آتش افراط گرایی
می سوزند .تالش ها و ســرمایه هایی که
باید در مسیر امنیت ،پیشرفت و توسعه به
کار گرفته شــود ،در راه جلوگیری از افکار
تندروانه به مصرف خواهد رسید.

افغانســتان به دلیل اینکه ضعیف ترین و
آســیب پذیرترین کشور در سطح منطقه
به شمار می رود و نا امنی های موجود این
کشور را در برابر تهدیدهای باالقوه ناتوان
تر ساخته است؛ بیشتر از هر کشور دیگر
از ناامنی هــا و نا همگرایی های منطقه ای
ضرر می بیند.
جنگ و شورش های داخلی در افغانستان
در ســالهای گذشــته نیز عمدتا به دلیل
اختالفات داخلی نبوده است .این اختالف
ها از سوی کشورهای خارجی دامن زده می
شود .کلید صلح و امنیت افغانستان همین
حاال در دست کشورهای خارجی است .اگر
نه حکومت افغانســتان با هرنوع مذاکره با
مخالفان مسلح موافقت کرده و در این راه
هزینه های زیادی را متقبل شده است .با
وجود همهی تالش هایی که دراین راســتا
صورت گرفته ،امــا روند صلح و مذاکره با
مخالفان مســلح همواره با موانع غیر قابل
پیش بینی روبرو می شــود ،این نشان می
دهد که روند صلح به دســت حکومت و
مخالفان مســلح نیست و اراده های غیبی
دیگری اســت که این روند را مدیریت می
کند.
حضــور دوامدار کشــورهای عضو ناتو و
بخصوص آمریکا در افغانســتان و ناتوانی

آنهــا در آوردن امنیت و برقراری ثبات در
این کشور باعث شــد که این کشورها از
میزان حضور و نقش خود در افغانســتان
بکاهند و بــه گونه ای تــاش نمایند تا
خودشــان را از معضل افغانستان بیرون
کنند .از ســوی دیگر برخی کشــورهای
دیگری که از حوادث افعانستان تأثیر می
پذیرند و نگران نفوذ گروه های تروریستی
به کشورشان هســتند ،از خروج نیروهای
ناتو از افغانستان بیم ناک شدند و در صدد
راه حــل های دیگری بــرای جلوگیری از
پیشروی تروریستان به سمت کشورشان
بر آمدند.
در سالهای گذشــته همهی نیروها تحت
عنوان ائتالف بین المللی مبارزه با تروریسم
در افغانستان کار می کردند و کلیه سیاست
ها نیز بر همین محور در ارتباط به افغانستان
اتخاذ می شد .سیاست هایی که به هر حال
در کل امنیت ،ثبات و بازســازی کشور را
هدف قرار داده بودند؛ اما اکنون دو قطبی
شــدن سوگیری های سیاســی و تشدید
رقابت های بین المللی و منطقه ای ،نگاه ها
را به مسایل افغانستان و راه حل مشکالت
آن نیز متفاوت ساخته است.
هر کشور سعی می کند تا منافع دراز مدت
خودش را از طریق ســلطه بر سیاست ها

و رویدادهای افغانســتان ،تامین کند و هر
کشــور می خواهد نقــش پررنگ تری در
مســایل جاری افغانستان داشته باشد .حتا
برخی کشــورها از تروریسم و افراطگرایی
نیز برای حفاظت از منافع شان در افغانستان
سود می برند.
البته بنــا بر قواعد و الزامــات بین المللی
امروز هر کشوری حق دارد تا منافعش را در
کشورهای دیگر در نظر بگیرد و سعی کند
که منافع کشــورش در منطقه تامین شود؛
اما تعقیب منافع کشــورها نیز با ضوابط و
محدودیت های خاصی مواجه می باشــد.
این منافع باید مشروع و از لحاظ قواعد بین
المللی توجیه پذیر باشد .کشورها نسبت به
دخالت در کشورهای دیگر دست باز ندارند
که هر طوری دل شان خواست عمل کنند.
کشورهای منطقه در مســایل افغانستان
همانطوری که منافع خود شان را در نظر می
گیرند ،باید منافع کشور و مردم افغانستان
را نیز مد نظر داشــته باشند .هیچ کشوری
حق ندارد که منافع نامشــروع خود را در
افغانســتان تعقیب کنــد و این حق مردم
افغانستان اســت که در جغرافیای کشور
منافع ملی شــان را در اولویت قرار دهند و
بر مبنای آن مناسبات خود را با کشورهای
دیگر عیار سازد.
افغانســتان نمی تواند تــاوان رقابت ها و
خصومت های کشورهای دیگر را بپردازد و
در مسیر منافع دیگران قربانی شود؛ ولی در
چارچوب نظام بین الملل ،حکومت افغانستان
باید منافع مشروع همه کشورهای منطقه را
در افغانســتان در نظر بگیرد و یک موازنه
معقول و منطقی را برای اســتفاده همگانی
از ظرفیت های افغانستان ،با توجه به منافع
ملی این کشــور ،به وجود آورد .بر اساس
این دید اگر نماینده ملل متحد موفق شود
تا از طریق رایزنی با کشورهای منطقه یک
راه حل مورد قبولی را برای امنیت منطقه،
مبارزه با تروریســم و ثبات افغانســتان
جستجو کند ،بدون شک یک گام بزرگ در
راستای امنیت افغانستان و منطقه برداشته
خواهد شد.
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دولت افغانســتان حد اقــل در دو والیت
بزرگ با مشــکل عجیبی روبرو شده است
و آن جمع آوری پول برق اســت .قسمتی
از این برق با قیمت گزافی از کشــورهای
همسایه خریداری شــده است ،اما طالبان
این پول را از مردم می گیرد .اگر دولت برق
را قطع نماید باعث خشم مردمی میشود که
به شدت از دولت ناراضی هستند ،اگر اینکار
را نکنــد طالبان از ایــن راه پول هنگفتی
بدســت می آورد .طالبــان گروهی که با
دولت افغانستان و ائتالف بزرگ نظامی بین
المللی می جنگند از تجارت پرســود مواد
مخدر و قاچاق معادن در افغانســتان ضربه
خوردند عالوه بر آن جریان کمک های که از
دونرهای خلیج فارس دریافت می کردند با
مشکل مواجه شده است.
اما طبق گزارش های دریافتی از افراد محل

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
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و مقامــات طالبان ،آنها با بدســت گرفتن
کنترل مناطق بزرگی از کشــور در طی دو
سال گذشــته ،راه های جدید و متنوعی را
برای کسب درآمد پیدا کردند .تنوع سیستم
جمع آوری عواید در حکومتی که به شدت
به کمک های غربی وابسته است و فساد آن
را فلج کرده باعث افزایش این ترس شــده
است که در ســال پیش رو وضعیت جنگی
را به نفع شورشیان سوق دهد و شورشیان
قادر شــوند دولت موازی در بخش های از
کشور ایجاد نمایند.
تیمور شــاران تحلیلگر ارشــد گروه بین
المللی بحران در یک موسســه تحقیقاتی
می گوید آنچه که اتفاق افتاده این اســت
که این گروه بطور موثری در بخش های که
در کنترل دارند و یا تحت نفوذ آنها هستند
بصورت سیستماتیک مالیات وضع می کنند
بهره وری از سیستم مالیات توسط این گروه
موجب حفظ آنان برای مدت ها می شــود.
عالوه بر جمع آوری پول بــرق از هزاران
خانه در والیت هــای مانند کندز و هلمند،
شورشیان بر محصوالت کچالو ،آرد ،معاش
معلمان  ،مصارف مراســم عروسی ،تیل و
موترهای سبزی که از ایست های بازرسی
آنان می گذرند ،مالیــات وضع می کنند؛
همزمان طالبان از منابع اصلی شــان نیز
عواید دریافت می کنند .
طبق گــزارش اخیر ســازمان ملل متحد،
مواد مخدر و اســتخراج غیر قانونی معادن
همچنان یکی از منابع اصلی درآمد طالبان
اســت .در ســال  2016طالبان از تجارت
مواد مخدر حدود  400میلیون دالر بدست
آوردند .در این گزارش آمده اســت تحلیل
منابع طالبان می رســاند کــه تنوع جمع
آوری عوایــد این گروه آنــان را قادر می
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سازد تا به ســرعت منابع جایگزین مالی
برای جلوگیری از کاهش درآمد پیدا کنند.
شاران می گوید افزایش عواید طالبان به
خاطر تالش های مــا محمد منصور برای
بازســازی این گروه بوده است ،مال محمد
منصور که کیش تجارتی داشــت تا یک
رهبــر ایدئولوژیک ،کوشــید تا از طریق
فعالیت های بیشتر در تجارت مواد مخدر
منابع مالــی این گــروه را افزایش دهد.
دلیل ایــن تغییر واضح بود چرا که طالبان
با رقیب تازه ای به نام داعش روبرو شــده
بود و منابع مالی آنها با خطر کاهش مواجه
شده بود .شاران اضافه کرد مال منصور در
تجدید ســاختار این گروه به فرماندهان
محلی اختیارات بیشتری برای جستجوی
راههای برای تامین عواید داده بود.
همچنین بــا کاهش پروژه هــای ناتو در
افغانســتان ،طالبان که از طریق اخاذی از
شرکت ها عواید کسب می کرد ،با کاهش
مالی روبرو شــد .پس از آن که مال منصور
در حمله یک طیاره بی سرنشــین در ماه
می کشته شــد این صالحیت و اختیار که
مال منصور به فرماندهان محلی داد باعث
ایجاد هرج و مرج و درگیری بین فرماندهان
محلی بر سر کسب منابع بیشتر شد.
ذبیح اهلل مجاهد ســخنگوی طالبان می
گوید این گــروه منابع مالی مختلفی دارد
این منابع شامل مالیات شرعی و بخشش
های کشــاورزان و مردم محل ،دونرهای
تاجری که در کشورهای اسالمی هستند و
غنایمی که در جنگ با دولت بدســت می
آوردند می باشد .او اذعان کرد که طالبان
در دو والیــت کندز و هلمند که در کنترل
آنان هست پول برق را از مردم جمع آوری
مــی نمایند .او اضافه کــرد مناطق تحت

کنتــرل ما در حال افزایش اســت هرچه
مناطق بیشــتری را به کنتــرل در آوریم
عواید ما هم بیشتر می شود .در نگاه اول
این عواید اندک به نظر می رســد اما برای
شورشیانی که تعدادشــان به  30000نفر
می رسد و عملیات هایشان در گروه های
کوچک انجام میشود ،این عواید قابل توجه
است.
حمیداهلل مسئول دیپارتمنت برق والیت
کندز می گوید طالبان تقریبا از  14000خانه
پول جمع آوری می کنند ،چیزی در حدود
 200,000دالر در هر دو ماه بدست می آورند.
حاجی ایوب از بزرگان روستای بزکندهاری
در کندز گفت دوماه پیش طالبان کارمندان
دولتی را متوقف کردند و سپس با بایسکل
به مردم خبر دادند که به مسجد محل خود
بروند و پول بــرق را بپردازند .ایوب گفت
من به دولــت  200دالر از بابت برق خانه و
آســیاب از کار افتاده خود بدهکار بودم.
حاجی ایوب گفت نماینــده طالب پول را
از من گرفــت و هیچ امضا یا تاپه ای روی
بل برق نزد ،صرف بل برق را دوپاره کرد و
نصف آن را به من پس داد و در کتابچه خود
یاد داشتی نوشت .او گفت به نماینده طالب
گفتم حداقل امضا یا چیزی به من بدهید
که من به دولت نشــان بدهم که بل برق را
پرداخته ام اما او چنین کاری نکرد.
یکی از اعضای شــورای والیتی در هلمند
گفت بیشــتر این والیت در کنترل طالبان
است ،آنها مکان هایی را برای جمع آوری
پول برق مشــخص کردند .نصراهلل قانی
مسول اداره برق والیت هلمند گفت ما نمی
توانیم برق مناطق تحت کنترل طالبان را
قطع کنیم به خاطر اینکه آنها مشــکالتی
را بر پایه های برقــی که به طرف قندهار

و لشــکرگاه رفته اســت ایجاد می کند.
مردم محلی هلمند مــی گویند طالبان در
مناطق مختلف به روش های متفاوتی پول
می گیرند ،مثال در منطقه کجکی بســته به
مقدار مصرف یک فیس ساالنه از  60دالر تا
 150دالر می گیرند و در سایر مناطق ماهانه
اخذ می نمایند .حاجی ضیا الدین مغازه دار
در موســی قلعه می گوید به ازای هر المپ
ماهانه دو دالر می گیرند.
طالبــان روش های زیادی برای اخذ پول و
حفظ گروه شان دارند .یک مطالعه در سال
گذشته نشان می دهد که در شمال شرقی
والیت بدخشــان ،طالبان از استخراج غیر
قانونی الجورد حدود  6میلیون دالر بدست
آوردند و بر آسیاب آبی  20دالر و بر آسیاب
برقی از  40تا  70دالــر مالیه وضع کردند،
از کشــاورزان به ازای هر  40گوسفند یک
گوسفند مالیه می گیرند.
طبق گفته های مردم محل در جنوب کابل،
طالبان ایســت بازرسی ایجاد کرده اند و از
هر موتر ســبزیجات مالیه اخذ می کنند.
روزنامه نگار نیویارک تایمز کپی رســید
مالیهي که طالبان بــه دریوران داده دیده
بود .در والیت غربی غور ،کشاورزی توضیح
داد که چطوری به صورت پول نقد و جنس
طالبان از آنها مالیه گرفته است .عبدالقیوم
 47ساله در منطقه پسابند گفت که در هر
فصل دوبار مالیه پرداخته است ،دو ماه پیش
حدود  100کیلو کچالو را مالیه داده اســت.
قیوم می گوید ما به ایــن خاطر مالیه می
دهیم که بازار اصلی سبزیجات دهن جمال
بازار در کنترل طالبان است .سخی داد 48
ساله گفت که طالبان سیستم پرداخت مالیه
بصورت منظم دولتی را به ســمت سیستم
پرداخت مالیه زورکی و دستوری برد ،مردم
از ترس هم مالیه می پردازند .ســخی داد
در یک مصاحبه ای در ســال گذشته گفت
طالبان از سه ســال پیش این منطقه را در
کنترل خــود دارند و کســانی که قبال در
دولت کار مــی کردند را مجبور به پرداخت
جریمه کردند ،سپس بر محصوالت آنان 10
درصد مالیه وضع کرد .با ســخی داد اخیرا
توانســتیم تلفنی صحبت کنیم ،او گفت او
به دادن مالیه به طالبان ادامه می دهد و به
قوماندان جدید طالبان در روستایش دو ماه
پیش  60دالر مالیه داده است که برای یک
کشاورز پول زیادی است.
او گفت برایم جالب بود که فرمانده پیشین
طالبان در روســتای او مال گل آغا تبدیل
شده است چرا که مال گل آغا شخصی را که
به پرداخت دوباره مالیه اعتراض کرده بود با
تپانچه به قتل رسانده بود .مقتول مالیه را
به همکار ایــن فرمانده پرداخته بود اما مال
گل آغا قبول نداشت و دوباره از وی پول می
خواست .آنها مردم را مجبور می کنند مالیه
بپردازند ،اختیاری نیست.
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