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نشست سه روزه ی نمایندگان 
کشورهای همکار صلح افغانستان 
در دوحه آغاز شد

پنتاگون: 
وضعیت در افغانستان 
به رهبری نظامی و غیرنظامی 
این کشور بستگی دارد

روایتی از جنگ و وضعیت 
اجتماعی در هرات

درامدی بر »مقاومت 
عاری از خشونت« )6(

امـریکا: خلیل زاد در 
دوحه بر طالبان برای 

توقف عملیات نظامی این 
گروه فشار خواهد آورد

ایاالت متـحده اسناد 
حمالت ۱۱ سپتامبر را 
در پی هشدار خانواده های 
قربانیان بازبینی می کند
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آنچه امریکا درباره ی طوالنی ترین جنگ خود نفهمید
این که جنـگ این قدر طول کشید ممکن اسـت غم انگیز بـاشد، امـا تعجب آور نیست

ایاالت  حمایت  قطع  از  پس  افغانستان  پولیس  و  ارتش 
متحده، بیش از ۱۲0 ولسوالی را در طی یک ماه از دست 
داده اند و اکنون در حومه شهرهای مهم مانند قندهار و 

مزارشریف در حال نبرد هستند...

با خروج ایاالت متحده از افغانستان پس از ۲0 سال جنگ، 
یا  باخته ایم  جنگ  در  ما  که  ندارد  وجود  تردیدی  هیچ 
در  طالبان  نرسیده ایم.  خود  اهداف  به  ساده تر،  بیان  به 
هفته های اخیر در سراسر شمال کشور پیش روی کرده اند. 
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چرا ارتش افغانستان 
قوی نیست؟

شمال  در  قندوز  شهر  تصرف  با  یک شنبه  روز  طالبان 
افغانستان ده ها جنگ جوی خود را از زندان این شهر آزاد 
کردند. با ادامه روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، 

طالبان از »شتاب استراتژیک« برخوردار...

وضعیت آمـوزش و پرورش 
در ولسوالی های زیر کنترل 

طالبان چگونه است؟

میشل باچلیت، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری جامعه جهانی 
به خاطر جلوگیری از پیامدهای فاجعه بار جنگ برای مردم افغانستان شده است. 

هشدار سازمان ملل: 

ناکامی در جلوگیری از افزایش خشونت ها 
برای افغان ها پیامدهای فاجعه بار دارد

صفحه 2

مراکز  و  ولسوالی ها  در  جنگ  دامنه ی  گسترش  با 
شهرها، طالبان می گویند که در هر والیت از یک تا 
سه مرکز تعلیمی نظامی ایجاد کرده اند و در آن افراد 
را برای آموزش جنگ استخدام می کنند. درحالی که 
باشندگان شماری از والیات، نهادهای حقوق بشری و 
منابع محلی از امکان جذب کودکان و جوانان در این 
مراکز از راه مدرسه های دینی و مکاتب نگرانی دارند. 
نگرانی از این است که طالبان در مکاتب و مدارس 
دینی ولسوالی های زیر تصرف شان نخست »جهاد« را 
تبلیغ می کنند سپس دانش  آموزان را که زیر سن هم 

باشند در صف جنگ می  کشانند. 
منابع محلی می گویند که طالبان در مکاتب شماری 

از ولسوالی های زیر تصرف شان نصاب تعلیمی را...

از زمانی که طالبان، عملیات بزرگ تصرف قلمرو 
و سقوط ولسوالی ها را آغاز کردند، کمتر از صد 
بیش  تصرف  از  پس  گروه،  این  می گذرد.  روز 
حمالت شان،  اول  مرحله ی  در  ولسوالی  صد  از 
مراکز  است.  دوخته  چشم  شهرها  به  اکنون 
تخار در تصرف  و  نیمروز، سرپل، کندز  والیات 
از  پس  طالبان  دارد.  قرار  طالبان  جنگجویان 
دوستم،  مارشال  قدرت  مرکز  شبرغان،  تصرف 
انبار اسلحه و مهمات دولتی و نیروهای مردمی 
را خالی کردند و سپس دست  مارشال دوستم 
به  طالبان  می شود  گفته  زدند.  عقب نشینی  به 
بخش هایی از شهر ایبک، مرکز والیت سمنگان 
وارد شده و نمی دانیم با سرعتی که جنگجویان 
عبور  دفاع  خطوط  از  و  می جنگند  گروه  این 
خوانش  به  متن  این  که  زمانی  می کنند، 
کامل  تصرف  در  ایبک  می رسد،  مخاطبان 
سقوط  بر  عالوه  خیر.  یا  می گیرد  قرار  طالبان 
چند شهر به دست طالبان، مراکز چندین والیت 

استراتژیک هرات، غزنی،...

نیروهای امنیتی 
ملی و بسیج مردمی را 

به هم پیوند بزنید



پیام  نشست  دو  این  اشتراک کننده ی 
افغانستان را گرفته اند.

به گفته ی او، پیام افغانستان این است که 
نشست  دو  این  پایان  در  که  اعالمیه ای 
جلوی  نتواند  اگر  شد،  خواهد  منتشر 
را  شهرها  بر  طالبان  حمالت  و  جنگ 
نتواند  که  اعالمیه ای  همچنین  و  بگیرد 
را  صلح  روند  و  مسئول  را  مسئوالن 
افغانستان  مردم  درد  به  کند،  تسریع 

نمی خورد.
اتمر تأکید کرده بود که خواست دولت 
افغانستان این است که در این دو نشست 
راه  از  جهانی  جامعه  و  منطقه  قاطعیت 

سیاسی به طالبان توضیح داده شود.

نشست سه روزه ی نمایندگان کشورهای همکار صلح افغانستان در دوحه آغاز شد
به گفته ی ناجیه انوری، هدف از برگزاری 
هماهنگی کشورهای  ایجاد  نشست  این 
روند  تسریع  صلح،  روند  در  دخیل 
خشونت های  توقف  و  صلح  مذاکرات 

جاری در افغانستان است.
و  قطر  کشور  میزبانی  به  نشست  این 
همکاری های سازمان ملل متحد و کشور 
اگست   ۱۲ تا  و  می شود  برگزار  امریکا 

)۲۱ اسد( ادامه می یابد.
اتمر،  محمدحنیف  اسد   ۱۲ تاریخ  در 
برگزاری  از  کشور  خارجه ی  امور  وزیر 
»ترویکای  نشست  و  نشست  این 
آن  در  بود.  داده  خبر  گسترش یافته« 
هنگام آقای اتمر گفته بود که کشورهای 

اشتراک کرده اند.
سخن گوی  انوری،  ناجیه  پیش  روز  دو 
بود  گفته  صلح  امور  در  دولت  وزارت 
آقای  بر  عالوه  نشست  این  در  که 
رییس  استانکزی،  معصوم  عبداهلل، 
هیأت مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی 
افغانستان و سیدسعادت منصور نادری، 
وزیر دولت در امور صلح هم به نمایندگی 

از افغانستان شرکت می کند.
نمایندگان  نشست،  این  در  همچنین 
قطر،  کشورهای  متحد،  ملل  سازمان 
و  ازبیکستان  چین،  بریتانیا،  امریکا، 
شرکت  اروپا  اتحادیه ی  و  پاکستان 

کرده اند.

اطالعات روز: شورای عالی مصالحه ملی 
روزه ی  سه  نشست  که  می گوید  کشور 
همکار  کشورهای  ویژه ی  نمایندگان 
صلح افغانستان در شهر دوحه، پایتخت 

قطر آغاز شده است.
شورای  سخن گوی  خوزون،  فریدون 
)سه شنبه،  دیروز  ملی  مصالحه ی  عالی 
عبداهلل  که  گفته  تویتی  در  اسد(   ۱۹
این  در  هم  شورا  این  رییس  عبداهلل، 
خوزون  آقای  دارد.  حضور  نشست 
همچنین نوشته است که در این نشست 
قطر،  ملل،  سازمان  خاص  نمایندگان 
چین،  اروپا،  اتحادیه  انگلستان،  امریکا، 
افغانستان،  برای  پاکستان  و  ازبیکستان 

بلخ،  بدخشان،  بغالن،  هلمند،  قندهار، 
در  کامل  به صورت  زابل  و  بادغیس 

محاصره ی طالبان قرار دارد.
اضطراری  شرایط  در  می رسد  به نظر 
مطول کردن  برای  کافی  فرصت  کنونی، 
ریشه های  و  عوامل  خصوص  در  سخن 
دور و نزدیک رقم خوردن وضعیت کنونی 
وجود نداشته باشد. نیروهای امنیتی ملی 
افغانستان، در مقایسه با طالبان، مجهزتر، 
از  برخوردار  و  آموزش دیده تر  پرتعدادتر، 
و  داخلی  قدرتمند  حمایت  و  مشروعیت 
و  عمل  میدان  در  اما  هستند  بین المللی 
هستند  طالبان  جنگجویان  این  جنگ، 
که خط به خط، قدم به قدم، ولسوالی به 
ولسوالی و شهر به شهر فاتح میدان های 
نبرد می شود. پاسخ به این تناقض، مثنوی 
هفتاد منی می طلبد که در فرصت تنگ 
و  اضطراری  وضعیت  و  یادداشت  این 

حساس کنونی نمی گنجد.
راه حل های  و  اقدام ها  از  یکی  بنابراین، 
امکان  هم  که  دم دستی  و  فوری 
اجرایی شدن آن وجود دارد و هم می تواند 
اسالمی  جمهوری  نفع  به  را  وضعیت 
افغانستان و ضرر طالبان در جبهات جنگ 
امنیتی  نیروهای  زدن  پیوند  بچرخاند، 
ملی با بسیج های مردمی است. این پیوند 
نه  باشد  باید استراتژیک، عمیق و واقعی 
که  رسانه ای  و  سیاسی  مستمسک  صرفا 
سوی  از  تبلیغاتی  و  رسانه ای  محافل  در 

حکومت استفاده شود.
سـطح  در  بومـی  و  مردمـی  بسـیج های 
محـالت علیـه طالبـان، از هفته هـا قبـل، 
شـکل گرفتـه و عمـال در جبهـات جنگ 
حضـور یافته انـد، امـا هنوز هـم، حکومت 
بـه ایـن نیروها نه بـه دیده ی یـک امکان 
واقعـی، قابـل اتـکا و اعتمـاد در جهـت 
بهبـود وضعیـت در جبهات جنـگ که به 
دیـده ی یـک مستمسـک سیاسـی بـرای 
جنـگ تبلیغاتـی و رسـانه ای علیه طالبان 

می نگـرد.
آموزش،  بودجه،  نیازمند  مردمی،  بسیج 
تجهیزات، امکانات و اعتماد سیاسی است. 
گروه های خودجوش مردمی که عزم جزم 
کرده اند تا در برابر طالبان و در حمایت از 
نظم سیاسی شان بجنگند، بی آن که به حد 
کافی از طرف حکومت، اعتماد سیاسی و 
نظامی، تجهیزات، امکانات و پوشش مالی 
نمی توانند  کنند،  دریافت  تسلیحاتی  و 
کاری از پیش ببرند. گزارش های فراوانی 
نیروهای  می دهد  نشان  که  دارد  وجود 
مالی  امکانات  و  کمک ها  مردمی،  بسیج 
و جنگی کافی از طرف حکومت دریافت 

نکرده اند.
و  مثبت  بازدهی  امکان  فقط در صورتی، 
مفید این نیروها در جبهات جنگ وجود 
دارد که حکومت به آن ها به عنوان امکان 
و بازو و ظرفیت مضاعف امنیتی و جنگی 
باید در سیاست عملی و  ببیند. حکومت 
تغییر  نیروها،  این  به  نسبت  خود  واقعی  
دیده ی  به  را  مردمی  بسیج های  و  آورده 
نیروهای  ببینند که دوشادوش  نیروهایی 
سنگین  هجمه ی  برابر  در  ملی  امنیتی 
از  یکی  این  می ایستند.  طالبان  حمالت 
گزینه ی فوری و مؤثر برای بهبود وضعیت 

است.

شبرغان، قندوز، تالقان، سرپل و ایبک ترس 
و وحشت را در بین مردم ایجاد کرده است.

اعدام های  از  گزارش هایی  او،  به گفته ی 
و  کنونی  مقام های  بر  حمله  صحرایی، 
آنان،  خانواده ی  اعضای  و  دولتی  پیشین 
تخریب خانه ها، مدارس و مراکز صحی وجود 
نقض  مورد  در  گزارش ها  همچنین  او  دارد. 
مانند  بشردوستانه  بین المللی  حقوق  جدی 
دست  جنگ  از  که  دولتی  نیروهای  کشتن 

کشیده اند، را نگران کننده خوانده است.
باچلیت گفته است: »هدایت حمالت  خانم 
قوانین  جدی  نقض  ملکی  افراد  علیه 
جنایت  و   است  بشردوستانه  بین المللی 
جنگی پنداشته می شود. عامالن نقض جدی 
حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه 

باید پاسخگو باشند.«
وضعیت محدودیت در برابر زنان، آزادی بیان 
دو طرف  هر  از سوی  خبرنگاران  فعالیت  و 
جنگ از دیگر نگرانی هایی است که از سوی 
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل مطرح 

شده است.

نظامی  عملیات  باید  طالبان  کنند.  متوقف 
از  به غیر  کنند.  متوقف  شهرها  در  را  خود 
مذاکره  میز  پای  به  طرف ها  همه  این که 
برگردند و به یک راه حل مسالمت آمیز دست 
برای  حاضر  وحشت ناک  وضعیت  یابند، 

بسیاری از افغان ها بسیار بدتر خواهد شد.«
خواسته  کشورها  تمامی  از  باچلیت  خانم 
و  دوجانبه  به شکل  نفوذشان  از  تا  است 
خصومت ها  به  دادن  پایان  برای  چندجانبه 
استفاده کنند: »دولت ها مؤظفند از هرگونه 
اهرم فشار برای کاهش تنش و تقویت روند 

صلح استفاده کنند.«
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 
افزوده است که از آغاز ماه می که حمالت 
طالبان نیز شدت یافته، دست کم ۲4۱000 
شده اند  بی جا  اصلی شان  مناطق  از  نفر 
منجر  شهرها  در  دوامدار  درگیری های  و 
جاده،  مانند  اساسی  زیرساخت های  تخریب 

پُل و دیگر تسهیالت عامه شده است.
میشل باچلیت عالوه کرده است که تصرف 
زرنج،  شهرهای  و  ولسوالی   ۱۹۲ مراکز 

۱83 غیرنظامی تنها در شهرهای لشکرگاه، 
 ۱۱8۱ و  کشته  قندوز  و  هرات  قندهار، 
زخمی  کودکان  جمله  از  دیگر  غیرنظامی 
تنها  این  که  است  کرده  تأکید  او  شده اند. 
آماری است که سازمان ملل موفق به ثبت 
آن شده و آمار واقعی بیش از این خواهد بود. 
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 
در  لشکرگاه،  در شهر  تنها  که  است  افزوده 
این  در  آغاز جنگ  زمان  از  روز  جریان ۱3 
شهر )۲8 جوالی( دست کم ۱3۹ غیرنظامی 
زخمی  دیگر  غیرنظامی   48۱ و  کشته 
شده اند. این آمار ثبت شده است و سازمان 
ملل گفته که ممکن است آمار واقعی بیش 

از این باشد.
شهر  با  ارتباط  باچلیت،  خانم  به گفته ی 
و  شده  قطع  متناوب  به طور  لشکرگاه 
به سرعت در  منابع غذایی موجود در شهر 
کمبود  حال،  عین  در  و  است  کاهش  حال 

تجهیزات طبی نیز گزارش شده است.
برای  باید  منازعه  »طرفین  است:  افزوده  او 
را  جنگ  بیشتر،  خون ریزی  از  جلوگیری 

اطالعات روز: میشل باچلیت، کمیشنر عالی 
خواستار  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
اقدام فوری جامعه جهانی به خاطر جلوگیری 
مردم  برای  جنگ  فاجعه بار  پیامدهای  از 

افغانستان شده است.
خانم باچلیت گفته است که جامعه جهانی 
باید اطمینان حاصل کند که غیرنظامیان در 
به متحمل شدن  بار دیگر مجبور  افغانستان 

تأثیرات جنگ طوالنی و مرگ بار نشوند.
در اعالمیه ای که دیروز )سه شنبه، ۱۹ اسد( 
ملل  سازمان  معاونت  هیأت  دفتر  سوی  از 
متحد در افغانستان )یوناما( منتشر شده، به 
نقل از خانم باچلیت آمده است که ناکامی 
در جلوگیری از افزایش خشونت ها و ارتکاب 
نقض حقوق بشر پیامدهای فاجعه باری برای 

مردم افغانستان خواهد داشت.
غیرنظامیان  تلفات  که  است  افزوده  او 
همچنین درحال افزایش است و گزارش های 
نقض حقوق بشر ممکن است جرایم جنگی 

و جرایم علیه بشریت محسوب شود.
کنون  تا  نهم جوالی  تاریخ  از  او،  به گفته ی 

هشدار سازمان ملل: 

ناکامی در جلوگیری از افزایش خشونت ها برای افغان ها پیامدهای فاجعه بار دارد

ایـن درحالـی اسـت کـه طالبـان باوجـود 
تأمیـن  بـرای  بین المللـی  درخواسـت 
در  پیش روی هایـش  بـه  آتش بـس، 
بخش هایـی از کشـور ادامـه داده و تا کنون 
پنـج شـهر در شـمال و شمال شـرق و یـک 
شـهر دیگـر را در جنوب غرب کشـور تصرف 

کرده انـد. 
والیات،  مراکز  بر  طالبان  دنبال حمالت  به 
تا  داده  دستور  امریکا  رییس جمهور 
بمب افکن بی5۲ امریکایی مواضع طالبان را 

در افغانستان هدف قرار بدهد.
نیز دو روز پیش  رییس جمهور اشرف غنی 
ارگ  در  جهادی  و  سیاسی  رهبران  با 
این  در  و  داشته  نشست  ریاست جمهوری 
خیزش های  که  است  شده  فیصله  نشست 
مردمی هر چه زودتر در برابر طالبان تقویت 

و تجهیز شوند.

حکومت افغانستان بیش از 300 هزار نیروی 
ارتش و پولیس دارد. کربی عالوه کرده است 
و  دارد  هوایی  قوایی  افغانستان  ارتش  که 
امریکا به بهبود و حمایت آن ادامه می دهد. 
افغان  نیروهای  که  است  گفته  او همچنین 
ساختار  یک  از  و  دارند  مدرن  تسلیحات 

سازمانی نیز برخوردارند.
حکومت  که  است  گفته  زمان  عین  در  او 
طالبان  که  دارد  زیادی  مزایای  افغانستان 
آنان  ندارند،  هوایی  نیروی  »طالبان  ندارد: 
مزایای  دولتی  نیروهای  ندارند.  پرواز  خط 

زیادی دارند.«
زمانش  حاال  که  است  کرده  تأکید  کربی 
است که نیروهای افغان از این مزایا استفاده 
کرده و آن رهبری را نشان دهند. این انتظار 
هم از بخش سیاسی و هم از بخش نظامی 

می رود.

ــا درک  ــا تروریســم از راه دور می شــود، ب ب
ــه  ــر همیش ــن ام ــه »ای ــوع ک ــن موض ای

نیســت«. امکان پذیــر 
امریکا  این حال، سخن گوی وزارت دفاع  با 
که  است  گفته  خود  خبری  نشست  در 
بیشتر نیروهای امریکایی افغانستان را ترک 
کامل  خروج  روی  وزارت  این  و  کرده اند 
پایان  تا  بایدن  رییس جمهور  دستور  طبق 

ماه جاری میالدی متمرکز است.
کامل  خروج  از  پس  که  است  گفته  کربی 
یک  وارد  امریکا  متحده ی  ایاالت  نیروها، 
رابطه ی دوجانبه ی دیگر با دولت افغانستان 
صالحیت  امریکا  او،  به گفته ی  شد.  خواهد 
از  هوایی  حمایت  برای  که  دارد  را  الزم 
ادامه  جاری  ماه  پایان  تا  افغان  نیروهای 

بدهد.
که  است  کرده  عالوه  پنتاگون  سخن گوی 

ایاالت متحده ی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
در  جنگ  که  می گوید  )پنتاگون(  امریکا 
افغانستان در مسیر درستی به پیش نمی رود 
و وضعیت در این کشور به رهبری نظامی و 

غیرنظامی بستگی دارد.
در  وزارت  این  سخن گوی  کربی،  اف  جان 
لوید  که  است  گفته  خبری  نشست  یک 
آستین، وزیر دفاع امریکا هنوز هم باور دارد 
که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ظرفیت 
را دارند که در میدان جنگ  این  قابلیت  و 

تغییرات بزرگی را بیاورند.
که  است  افزوده  آستین  از  نقل  به  کربی 
و  کجا  هر  در  قدرت خود  و  نفوذ  با  امریکا 
هر زمان ممکن به حمایت از نیروهای افغان 

ادامه می دهد.
لویــد آســتین گفتــه اســت کــه ایــن 
حمایــت شــامل حمــالت هوایــی و مبــارزه 

پنتاگون: 
وضعیت در افغانستان به رهبری نظامی و غیرنظامی این کشور بستگی دارد
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طالبان  می شود.  برگزار  والیات  مراکز  تصرف  برای 
به  آتش بس،  تأمین  برای  بین المللی  درخواست  باوجود 
پیش روی هایش در بخش هایی از کشور ادامه داده و تا 
کنون پنج شهر در شمال و شمال شرق و یک شهر دیگر 

را در جنوب غرب کشور تصرف کرده اند.

از  صلح  که  است  کرده  تأکید  امریکا  خارجه ی  وزارت 
طریق مذاکره تنها راه ختم جنگ است و ایاالت متحده 
به کارش با تمام طرف ها، از جمله طرف های منطقه ای و 
بین المللی برای تقویت اجماع بر سر یک توافق سیاسی، 

ادامه خواهد داد.
اشتراک  دوحه،  به  خلیل زاد  سفر  اصلی  اهداف  از  یکی 
کشورهای  ویژه ی  نمایندگان  روزه ی  سه  نشست  در 
نشست  می رود  انتظار  است.  افغانستان،  صلح  همکار 
دیگری زیر نام »ترویکای گسترده« نیز در دوحه برگزار 
شود. خلیل زاد به نمایندگی از امریکا در این نشست نیز 

اشتراک خواهد کرد.
طالبان  حمالت  تشدید  با  همزمان  نشست ها  این 

نمایندگان  حضور  با  دیروز  از  جلسات  این  از  یکی 
سازمان های  نمایندگان  و  فرامنطقه  منطقه،  کشورهای 

چندجانبه آغاز می شود.
افزوده است که زلمی خلیل زاد  امریکا  وزارت خارجه ی 
نظامی شان  تا عملیات  آورد  نیز فشار خواهد  بر طالبان 
را متوقف و بر سر یک توافق نامه ی سیاسی که تنها راه 
مذاکره  است،  افغانستان  در  توسعه  و  ثبات  به  رسیدن 

کنند.
و  طالبان  حمالت  افزایش  از  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
تلفات غیرنظامیان در جریان جنگ میان دو طرف درگیر 
و نیز قساوت های حقوق بشری که در جریان جنگ رخ 

داده، ابراز نگرانی شده است.

امریکا  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
برای صلح افغانستان روز یک شنبه )۱7 اسد( به دوحه، 

پایتخت قطر رفته است.
سفر  هدف  اعالمیه ای،  در  امریکا  خارجه ی  وزارت 
یک  شکل دهی  به  کمک  را  دوحه  به  خلیل زاد  آقای 
به وخامت  اوضاع رو  برابر  بین المللی در  پاسخ مشترک 

افغانستان، گفته است.
طبق این اعالمیه، در جریان چندین دور جلسه که قبال 
برنامه ریزی شده، نمایندگان کشورهای منطقه، فرامنطقه 
برای  چندجانبه  سازمان های  نمایندگان  همچنین  و 
حکومت  که  تعهد  این  و  آتش بس  خشونت ها،  کاهش 
تحمیلی از راه زور قبول نخواهد شد، فشار خواهند آورد.

امریکا: 
خلیل زاد در دوحه بر طالبان برای توقف عملیات نظامی این گروه فشار خواهد آورد



و  ولسوالی ها  در  جنگ  دامنه ی  گسترش  با 
هر  در  که  می گویند  طالبان  شهرها،  مراکز 
نظامی  تعلیمی  مرکز  سه  تا  یک  از  والیت 
آموزش  برای  را  افراد  آن  در  و  کرده اند  ایجاد 
جنگ استخدام می کنند. درحالی که باشندگان 
و  بشری  حقوق  نهادهای  والیات،  از  شماری 
منابع محلی از امکان جذب کودکان و جوانان 
در این مراکز از راه مدرسه های دینی و مکاتب 
طالبان  که  است  این  از  نگرانی  دارند.  نگرانی 
زیر  ولسوالی های  دینی  مدارس  و  مکاتب  در 
تصرف شان نخست »جهاد« را تبلیغ می کنند 
سپس دانش  آموزان را که زیر سن هم باشند در 

صف جنگ می  کشانند. 
مکاتب  در  طالبان  که  می گویند  محلی  منابع 

تبلیغ »جهاد« به سنگر های جنگ می کشانند. 
عضو  نظری،  محمدیعقوب  کشور،  شمال  در 
شورای والیتی تخار به اطالعات روز می گوید که 
طالبان در جذب افراد به جنگ از مدرسه های 
آقای  گفته ی  به  می کنند.  استفاده  دینی 
نظری طالبان در شماری از ولسوالی های تخار 
دانش  آموزان مدرسه های دینی با سن باالتر از 
۱5 سال را عمال به صف جنگ کشانده  است. 

و  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  شماری 
خبرنگاران نیز به نقل از منابع محلی نوشته اند 
که طالبان از میان جوانان و دانش  آموزان باالتر 

از ۱8 سال در تخار سرباز استخدام کرده اند. 
وزارت معارف افغانستان اطالعات ندارد که در 
عموم چه تعداد از دانش  آموزان به  ویژه دختران 
به  رفتن  از  اخیر  امنی های  نا  و  جنگ  اثر  در 
شده  بسته  مکاتب شان  و  شده   محروم  مکتب 
مدارس  و  مکاتب  از  تعداد  اینکه چه  یا  است. 
دینی در ولسوالی های زیر تصرف طالبان فعال 
است و آموزش و پرورش در آنان چگونه جریان 
است  گفته  تنها  رسانه ها  به  وزارت  این  دارد. 
که ۱76 مکتب در اثر جنگ  در ماه های اخیر 

تخریب شده است. 
جوانان،  میان  از  طالبان  گیری  سرباز  ادعای 
دانش  آموزان و تشویق کودکان برای آماده شدن 
به جنگ وآموزش نظامی آنان در مراکز تعلیمی 
عمومی و خاص درحالی است که اخیرا یونسف 
یا سازمان بین المللی حمایت از کودکان نیز از 
افزایش سرباز گیری کودکان و کشته شدن شان 

در جنگ ابراز نگرانی کرده است. 
کودکان  و  دانش  آموزان  که  می گوید  طالبان 
این  نمی دهد.  جنگی  آموزش  مکاتب  در  را 
دانش  آموزان  بر  محدودیت  وضع  ادعای  گروه 
تبلیغ  درسی،  مضامین  حذف  مکاتب،  در 
این  اما سخنگوی  می کند.  رد  نیز  را  »جهاد« 
تا سه  از یک  گروه می گوید که در هر والیت 
کرده اند.  ایجاد  جدگانه  نظامی  تعلیمی  مرکز 
در این مراکز افرادی باالی بیست سال جذب 
شده و برای جنگ آموزش می بینند. به گفته ی 
این  در  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
مراکز به کودکان اجازه داده نمی شود که شامل 
آقای مجاهد، اجمل  شوند. برخالف گفته های 
عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان 
تعلیمی  مرکز  هیچ گونه  طالبان  که  می گوید 

نظامی در افغانستان ندارد. 
ایجاد مراکز تعلیمی نظامی از سوی طالبان در 
حالی است که پیش از این همواره ادعا می شد 
پاکستان  نظامی طالبان در  تعلیمی  که مراکز 
از  از آنجا هزاران جنگجو پس  مستقر است و 
سپری کردن آموزش های نظامی وارد افغانستان 
همواره  را  آن  پاکستان  که  ادعای  می شوند. 
یا  مکان  که  می گویند  طالبان  است.  کرده  رد 
افغانستان  در  نظامی شان  تعلیمی  اردوگاه های 
استخدام  افرادی  جا  آن  در  است.  مخفی 
باشند  اراده برای »جهاد« داشته  می شوند که 

و به زور کسی استخدام نمی شود. 

در  طالبان  و  شد  شدید  جنگ  می بردند 
اکنون  کرد.  تصرف  را  ولسوالی   ۲00 حدود 
هر  و  رسیده  شهرها  مراکز  در  جنگ  دامنه ی 
روز گسترده تر می شود. در پی گسترش جنگ 
ده ها هزار خانواده بیجا شده  و تخمینا هزاران 
مکتب  به  رفتن  از  دختران  به  ویژه  دانش  آموز 
والیت ها  از  شماری  باشندگان  بازمانده اند. 
می گویند که طالبان مکاتب دخترانه را در کل 
از ولسوالی های دیگر زیر  بسته اند. در شماری 
هم  بسته  دخترانه  مکاتب  که  طالبان  تصرف 
خانواده های شان  و  دختر  دانش  آموزان  نشده، 
میل و اراده ی رفتن به مکتب را از دست داده اند. 
منابع محلی می گویند که در ولسوالی های زیر 
»ترس  با  هم  آن  پسران  تنها  طالبان  تصرف 
سوی  از  دختران  و  می روند  مکتب  به  لرز«  و 
یا  منع  مکتب  به  رفتن  از  خانواده های شان 

مکاتب شان از سوی طالبان بسته  شده است. 
که  پکتیا  والیت  باشنده ی  یک  منگل، 
گزارش  در  آن  اصلی   مقام  و  نام  نمی خواهد 
ولسوالی   ۹ در  طالبان  که  می گوید  شود  ذکر 
زیر تصرف شان در این والیت مکاتب دخترانه 
پسران  از  تنها  ولسوالی ها  این  در  بسته اند.  را 
اما  شوند  حاضر  مکتب  به  که  شده  خواسته 
منگل،  گفته ی  به  کرده اند.  منع  را  دختران 
طالبان در مکاتب پسرانه نیز نصاب تعلیمی را 
تغییر داده و به جای برخی از مضامین، »جهاد« 
را تبلیغ می کنند. پیش از این نیز گزارش هایی 
در رسانه ها نشر شد که طالبان در شماری از 
مکاتب والیت پکتیا، مضامین فرهنگ، تعلیمات 
مدنی، حرفه و سایر مضامینی را که محتوای 
وطندوستی دارد حذف کرده است. آقای منگل 
او  گفته ی  به  است.  درست  این  که  می گوید 
طالبان به جای این مضامین »جهاد« را تبلیغ 
را  می کنند و تالش می کنند که دانش  آموزان 
به صف جنگ و به مراکز نظامی شان بکشانند: 

»تنها هنوز سالح به دست شان نداده، تبلیغات 
و  کرده  شروع  مکاتب  در  را  جهاد  و  جنگ 
نگرانی از این است که دانش  آموزان را به مراکز 
به دست شان  نظامی شان سوق دهند و سالح 
نظامی  تعلیمی  خاص  مراکز  طالبان  دهند. 

دارند.« 
که  است  افغانستان  والیت های شمال  از  تخار 
تمام ولسوالی های آن در تصرف طالبان است. 
اخیرا طالبان مرکز این والیت را نیز در کنترل 
در  محلی  منابع  گفته های  بنابر  است.  گرفته  
این والیت نیز طالبان در شماری از ولسوالی ها 
دختران را از رفتن به مکتب منع کرده و نصاب 
داده اند.  تغییر  نیز  را  پسرانه  مکاتب  تعلیمی 

از ولسوالی های زیر تصرف شان نصاب  شماری 
از  برخی  طالبان  است.  داده  تغییر  را  تعلیمی 
مضامین مثل فرهنگ، تعلیمات مدنی و سایر 
دارند  وطندوستی  محتوای  که  را  مضامینی 
به جای  و  حذف  آموزشی  اوقات  تقسیم  از 
از  می کنند.  تبلیغ  را  جنگ  و  »جهاد«  آن 
سوی دیگر منابع محلی می گویند که طالبان 
از  شماری  در  نیز  دختران  رفتن  مکتب  در 
در  است.  کرده  وضع  محدودیت  ولسوالی ها 
برخی از ولسوالی دیگر که محدودیت هم وضع 
نشده دانش  آموزان به  ویژه دختران بنابر ترسی 
که از طالبان دارند از رفتن به مکتب خودداری 

می کنند.
کرونا  ویروس  شیوع  نزولی  سیر  از  پس 
در  دانشگاه ها  و  مکاتب  گذشته،  هفته های 
زمانی  این،  از  پیش  شد.  بازگشایی  افغانستان 
به سر  کرونایی  رخصتی  در  دانش  آموزان  که 

محمدیعقوب نظری، عضو شورای والیتی تخار 
می گوید که طالبان در شماری از ولسوالی های 
وضع  محدودیت  دختران  بر  تصرف شان  زیر 
کرده و تنها به پسران اجازه داده اند که مکتب 

بروند. 

»کودکان از طالبان می ترسند«
والیات  از  شماری  دانش  آموزان  خانواده های 
گرچند  که  می گویند  روز  اطالعات  به  دیگر 
طالبان دختران را از رفتن به مکتب منع نکرده 
نیامده  نیز  آموزشی شان  نصاب  در  تغییرات  و 
دانش  آموزان  میان  مکتب  به  رفتن  میل  اما 
یافته است. به گفته ی  به  ویژه دختران کاهش 
که  دارد  وجود  این  از  ترس  خانواده ها  این 
قرار  طالبان  اذیت  و  آزار  مورد  دختران شان 
طالبان  از  نیز  پسران شان  همچنان  گیرند. 

می ترسند و کمتر به مکتب حاضر می شوند. 
شمسیه دانش  آموز ده ساله از ولسوالی مالستان 
غزنی می گوید که پس از هفته ها انتظار و ختم 
جنگ و درگیری، وقتی طالبان از مردم خواسته 
که مکتب های شان را باز کنند، به مکتب رفته 
اما دیده است که تعدادی کمی از همصنفانش 
از  یکی  گفته ی  به  شده اند.  حاضر  مکتب  به 
اعضای خانواده ی شمسیه، بیشتر دانش  آموزان 
میل  دختران  به  ویژه  خانواده های شان  و 
از طالبان می ترسند.  رفتن به مکتب ندارند و 
دانش  آموزانی که پیش از این مستقیما با جنگ 
روبه رو نشده و هنوز طالبان را نمی شناسند و 

ندیده اند. 
سخن گوی طالبان اما می گوید فعالیت مکاتب 
در ولسوالی های زیر تصرف شان مانند گذشته 
جریان دارد و دانش  آموزان دختر و پسر بدون 
محدودیت و با رعایت اصول »شرعی« با امنیت 
آقای  گفته ی  به  می روند.  مکتب  به  کامل 
مجاهد هیچ مضمون درسی کم یا زیاد نشده 
است. زیرا مضامین درسی مکاتب پیش از این 
نیاز نیست  اکنون  بوده و  آنان  تأیید  نیز مورد 
می گوید  مجاهد  آقای  دهند.  تغییر  را  آن  که 
که ممکن است در صورت لزوم، پس از برپای 
قانون  مطابق  را  آموزشی  نصاب  حکومت شان 

تغییر دهند. 

سربازگیری و تبلیغ »جهاد«
شرق  و  شمال  در  محلی  منابع  از  شماری 
برعالوه ای که  افغانستان می گویند که طالبان 
مکاتب  و  کرده  وضع  محدودیت  دختران  بر 
دخترانه را در شماری از ولسوالی ها بسته اند اما 
دانش  آموزان مکاتب پسرانه و مدارس دینی را با 

وضعیت آمـوزش و پرورش 
در ولسوالی های زیر کنترل 
طالبان چگونه است؟
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سخن گوی طالبان اما می گوید فعالیت مکاتب در ولسوالی های زیر تصرف شان مانند گذشته 
جریان دارد و دانش  آموزان دختر و پسر بدون محدودیت و با رعایت اصول »شرعی« با 
زیاد  یا  کم  درسی  مضمون  هیچ  مجاهد  آقای  گفته ی  به  می روند.  مکتب  به  کامل  امنیت 
نشده است. زیرا مضامین درسی مکاتب پیش از این نیز مورد تأیید آنان بوده و اکنون نیاز نیست که آن 
را تغییر دهند. آقای مجاهد می گوید که ممکن است در صورت لزوم، پس از برپای حکومت شان نصاب 

آموزشی را مطابق قانون تغییر دهند. 

اقدام نکنند. پیام های طالبان حاوی مطالبی است که اگر 
آنان مواجه  واکنش های جدی  با  مقاومتی صورت گیرد 
خواهند شد. تداوم چنین رویکرد و استراتیژی تبلیغاتی از 
مقاومت مردمی  می کاهد. چیزی که روشن نیست آینده 
است، هیچ کسی نمی داند در آینده چه خواهد شد. و از 
طرفی دیگر طالبان گروهی است که رفتار خیلی واضح 
برخورد  به شکل خاص  والیت  هر  در  ندارند؛  یکسان  و 
می کنند و این مورد بر پیچیدگی بیش از حد وضعیت 

می افزاید.

سرانجام
طالبان با تغییر رویکرد جدید و حمایت از مردم در صدد 
تقویت پایگاه مردمی شان هستند تا از این طریق بتوانند 
نویدهایی  و  وعده  کنند.  وارد  برحکومت  را  بیشتر  فشار 
ایجاد  طالب  از  دیگری  تصویری  داده اند،  مردم  به  که 
کرده است. نیروهای امنیتی از لحاظ روحیه، شناخت با 
مناطق جغرافیایی و نحوه جنگ چریکی، با مشکل جدی 
مواجه است. نیروهای مردمی  اسماعیل خان نیز تلفاتی 
منفی  تأثیر  آنان  روحیه  بر  قطعا  تلفات  این  داشته اند. 
خواهند گذاشت. راه حل موقت احتماال تقویت نیروهای 
امنیتی از لحاظ امکانات و روحیه، تغییر استراتیژی جنگی 
نیروهای مردمی  و نظامی  بین  ایجاد هماهنگی واحد  و 
 به نظر می رسد. امیدوارم با تدبیر بهتر، اوضاع تغییر کند 
و مردم روی آرامی را ببینند. در وضعیت کنونی آرزوی 

مردم نشنیدن صدای تفنگ و باروت است و بس.

صورت  امنیتی  نیروهای  و  خان  اسماعیل  نیروهای  از 
نگیرد، ما به شما مردم کاری نداریم. دیگر این که مسائل 
محرم و عنعنات مذهبی خود را مثل سابق پیش ببرید. 
اگر امنیت خود را گرفته نمی توانید، زنگ بزنید ما آمده 
که  نموده اند  توصیه  مردم  برای  می گیریم.  را  امنیت تان 
کنند. همچنان  مراعات  را  مثل حجاب  اسالمی،  قوانین 
یا دزدی مبارزه جدی خواهند کرد.  با دزد  گفته اند که 
فعال از وحشت های قبلی اندکی کاسته شده و مردم در 
صدد اخراج نیروهای خیزش مردمی  از پوسته ی معروف 
به حمام سیاه در جبرئیل است. همزمان، جنگ شدید در 
که صدای  می گویند  راویان  دارد.  جریان  عربا  منطقه ی 

شلیک های پی هم از آن منطقه شنیده می شود.
برخالف آنچه گزارش داده می شود، وضعیت اجتماعی و 
امنیتی در شهر هرات خوب نیست؛ چند روز قبل یک تن 
از افسران اردوی ملی هنگامی  که از وظیفه به طرف خانه 
در حرکت بوده  در ساحه ی ترمینال، توسط طالبان تعقیب 
شده و از داخل یک موتر فولدر شخصی باالیش شلیک 
نموده و افسر مذکور و دریور وی را از بین بردند. وجود 
نامرئی طالبان در بین مردم بسیار خطرناک و نگران کننده 
تعقیب  را  خویش  اهداف  جامعه  درون  از  وقتی  است. 
می کنند، بیشتر نگران کننده است چون تشخیص طالب 
و مردم عام مشکل می شود. این به نفع طالب است و به 

زیان حکومت و مردم.
شبکه ی تبلیغاتی طالبان در آن جا فعال است. به صورت 
آن ها  علیه  تا  بسازند  قانع  را  مردم  که  می کوشد  جدی 

با شدت گرفتن جنگ حکومت و طالبان در شهر هرات، 
است.  دامن گسترانیده   نیز  بی بندوباری  و  از ظلم  ترس 
گفته می شود شایعات یا واقعیت هایی وجود دارد که در 
بیوه های  و  سال   ۲0 باالی  دختران  از  طالبان،  ساحات 
نیروهای امنیتی لیست تهیه می شود بعد آنان را به نکاج 
اجباری نیروهای طالب درمی آورند. ترس ناشی از چنین 
یک وضعیت باعث شده  است که عده ای از مردم دختران 
جوان شان را از شهر بکشند و در والیات و یا کشورهای 
وضعیت  تغییر  منتظر  هم  عده ای  دهند.  انتقال  دیگر 

هستند.
از جنگ های شدید در حواشی شهر هرات، اکنون  پس 
شاهد وضعیت به مراتب بدتر در آن شهر هستیم. نیروهای 
طالبان در نواحی مختلف شهر، در بین مردم گشت وگذار 
پیش  به  ویژه ای  سیاست  با  و  می کنند  تبلیغ  دارند؛ 
تحرکات   )۱400 سال  اسد   ۱8( قبل  روز  دو  می روند. 
جدی در نواحی ۱۲ و ۱3، به صورت دقیق در محله عربا/

عرب ها وجود داشت. نیروهای طالبان در داخل کوچه ها 
نیز برای  حضور داشته و یک پوسته ی ساحه مذکور را 

مدت کوتاه در اختیار گرفته بودند.

چشم دید یک شهروند
تماس  در  پدرم  با  فورا  شنیدم،  اوضاع  وخامت  از  امروز 

شدم، از اوضاع امنیتی و جنگ پرسیدم. پدرم گفت دفتر 
والی اعالم کرده بود که امروز شهر هرات امن است. با این 
اطمینان از خانه بیرون شده برای انجام کاری به طرف 
شهر رفتم. در مسیر راه نیروهای مسلح را دیدم که پوشش 
غیرنظامی  داشتند. خیال کردم نیروهای اسماعیل خان 
است. وقتی نزدیک شدم، مرا ایستاد کردند و به زبان پشتو 
چیزی پرسیدند. از آن جا که به زبان پشتو بلدیت ندارم، 
من برای شان گفتم »فارسی وایه ...« بعد به لهجه فارسی 
هراتی به صحبت کردن شروع کردند. داخل کوچه تقریبا 
۲0 عراده موترسایکل با بیرق طالبان، تعداد افراد مسلح 
نیز بودند و چند نفر هم در روی سرک. بعد صحبت ها 

چنین ادامه یافت:
طالب: از کجا آمدی حاجی صاحب؟

پاسخ: از جبرئیل آمدم.
طالب: جبرئیل چه خبره؟

پاسخ: جبرئیل آرام-آرامیه.
طالب: ها همیطو آرامی  باشه خوبه.

پاسخ: بلی.
طالب: به کجا می روی؟
پاسخ: به شهر می روم.

طالب: به هرجای که خوش داری برو... .

پیام طالبان به مردم هزاره ی شیعه مذهب در هرات
پیام  هرات  در  شیعه مذهب  هزاره ی  مردم  برای  طالبان 
داده اند که اگر از منطقه ی شما کدام شورش، یا حمایتی 

روایتی از جنگ و وضعیت اجتماعی در هرات
عبدالقادر شریفی زاده

گزارش



از  پس  افغانستان  از  متحده  ایاالت  با خروج 
۲0 سال جنگ، هیچ تردیدی وجود ندارد که 
به  بیان ساده تر،  به  یا  باخته ایم  ما در جنگ 
اهداف خود نرسیده ایم. طالبان در هفته های 
پیش روی  کشور  شمال  سراسر  در  اخیر 
از  پس  افغانستان  پولیس  و  ارتش  کرده اند. 
 ۱۲0 از  بیش  متحده،  ایاالت  حمایت  قطع 
ولسوالی را در طی یک ماه از دست داده اند 
و اکنون در حومه شهرهای مهم مانند قندهار 
مقامات  هستند.  نبرد  حال  در  مزارشریف  و 
ارشد ایاالت متحده در حالی نسبت به وقوع 
جنگ داخلی هشدار داده اند که گفته می شود 
گزارش های اطالعاتی سقوط دولت افغانستان 
تقویت  برای  دو دهه  متحده  ایاالت  که   - را 
سال  یک  طی  در   – است  کرده  تالش  آن 

پیش بینی می کند.
سال  از   - است  سال   ۱۲ من  باختیم؟  چرا 
در  غیرنظامی  افسر  من  زمانی که   ،۲00۹
ولسوالی دورافتاده ی گرمسیر در والیت هلمند 
بودم- که سعی می کنم به این پرسش پاسخ 
بدهم. من از سال ۲0۱3 و ۲0۱4، زمانی که 
مشاور سیاسی ژنرال جوزف دانفورد، فرمانده 
بودم  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  کل 
در  دانفورد  ارشد  مشاور  به عنوان  بعدها  و 
زمانی که رییس ستاد مشترک ارتش بود، به 
بررسی این موضوع ادامه داده ام. هنگامی که با 
فرماندهان ارشد نظامی ایاالت متحده در این 
کشور سفر می کردم، دیدم که در نبرد پس از 
نبرد، سربازان و پولیس از لحاظ عددی بیشتر 
طالبان  برابر  در  برتر،  تجهیزات  لحاظ  از  و 
غیراستثنایی  رهبری  و  ضعیف   منابع  که 
دارند، شکست می خورند-پویایی که می تواند 
سرانجام دولت افغانستان را سقوط دهد مگر 
این که ایاالت متحده باید برای زمان نامحدود 

بماند.
من هیچ پاسخ واحدی برای علت شکست ما 
در جنگ پیدا نکرده ام. درحالی که توضیحات 
پازل  مختلف  قسمت های  به  مختلف 
در  می خواهم  من  که  توضیحی  می پردازد، 
گفت وگوهایی  در  شاید  کنم  برجسته  این جا 
بومی  زبان  به  اغلب  طالبان  خود  با  من  که 
پشتو داشته ام، به وضاحت قابل مشاهده باشد. 
)بهشت(،  جنت  برای  عقیده،  برای  طالبان 
غازی بودن )کشتن کافران( و ... می جنگند. 
»یک  می جنگند.  پول  برای  پولیس  و  ارتش 
پژوهش گر مذهبی طالبان از قندهار در سال 
پولیس  و  ارتش   … گفت.  من  به   ۲0۱۹

چگونه می توانند با آن ها مبارزه کنند؟«
برای  افغان ها  به  بخشیدن  الهام  در  طالبان 
فراخوان  بودند.  برخوردار  مزیت  از  جنگیدن 
اشغال گران خارجی که  با  مبارزه  برای  آن ها 
شده  اشباع  اسالمی  آموزه های  به  ارجاع  در 
برای  شد.  انداز  طنین  افغان  هویت  با  بود، 
به عنوان  دقیق تر  به طور  که   - جهاد  افغان ها 
تا  می شود  شناخته  »مبارزه«  یا  »مقاومت« 
به  متحده  ایاالت  در  که  کاریکاتوری  معنای 
دست آورده است - در طول تاریخ وسیله ای 
و  بیگانگان  ستم  و  ظلم  برابر  در  دفاع  برای 
بخشی از استقامت آن ها در برابر تجاوز پس 
اسالم  این که  وجود  با  است.  بوده  تجاوز  از 
می کند،  تبلیغ  را  صلح  و  عدالت  وحدت، 
و هویت  به مذهب  را  توانستند خود  طالبان 
افغان طوری گره بزنند که یک دولت متحد با 
اشغال گران خارجی غیر مسلمان، نمی تواند با 

آن هم خوانی داشته باشد.
حس  بر  افغانستان  در  امریکایی ها  حضور 
سابقه  ملی،  غرور  شامل  که  افغان  هویت 
مذهبی  تعهد  و  بیگانگان  با  مبارزه  طوالنی 
برای دفاع از سرزمین مادری است، متمرکز 
بود. این حس مردان و زنان را بر آن داشت 
تا از آبرو، دین و خانه خود دفاع کنند. مردان 
از  امر  این  کرد.  مبارزه  به  مجبور  را  جوان 
اراده سربازان و پولیس افغان جلوگیری کرد. 
توانایی طالبان در ارتباط دادن هدف خود با 
در شکست  مهمی  عامل  بودن  افغان  معنای 

امریکا بود.
کارشناسان  و  رهبران  توسط  توضیحات  این 
شده  ارزیابی  ناچیز  من،  جمله  از  امریکایی، 
در  چیز  همه  که  بودیم  معتقد  ما  است. 
افغانستان امکان پذیر است - شکست طالبان 
تنهایی  به  بتواند  افغانستان  دولت  این که  یا 
]روی پای[ خود بایستد - که احتماال چنین 
ما  نیست که  معنا  بدین  لزوما  امر  این  نبود. 
یباید مدت ها پیش افغانستان را رها می کردیم، 
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این توضیح قدرت مند اما خطرناک است، چون 
می تواند به این معنا باشد که همه مسلمانان 
یا متعصب هستند. چنین  به جنگ  متمایل 
منبع  اسالم  بود؛  خواهد  اشتباه  تفسیری 
جنایت.  یا  تروریسم  نه  است  الهام  و  وحدت 
این که بگوییم مردم با هم وطنان و هم دینان 
خود نسبت به خارجی ها همدردی می کنند، 
به سختی می توان اسالم را شرور نامید. نکته 
برای  زندگی  انداختن  به خطر  که  است  این 
کشور هنگام جنگیدن در کنار آنچه برخی از 
به ویژه  است،  سخت تر  می نامند  اشغال گران 

هنگامی که آن ها اعتقاد شما را ندارند.
این توضیحات در مکالمات و مکاتبات مختلفی 
فرماندهان  افغان ها،  با  سال ها  این  طی  که 
نظامی، رهبران قبایل و خود طالبان داشته ام، 
رییس  عبدالرازق،  مرحوم  است.  شده  ارائه 
از  مراقبت  به دلیل  قندهار،  بدنام  پولیس 
افسرانش و داشتن اقتدار در مبارزه با طالبان 
به من گفت: »روحیه طالبان  او  بود.  مشهور 
طالبان  روحیه  است.  دولت  روحیه  از  بهتر 
آن ها  انتحاری  مهاجمان  به  باالست.  بسیار 
انجام کارهای  به  را  نگاه کنید. طالبان مردم 

خارق العاده ترغیب می کند.«
نیز  پکتیا  از  طالبان  مذهبی  رهبران  از  یکی 
نکته مشابهی را بیان کرد: »من هر روز خبری 
از حادثه ای می بینم که در آن سربازان پولیس 
که  نمی دانم  من  می شوند...  کشته  ارتش  یا 
آن ها متعهد به مبارزه با طالبان هستند یا خیر. 
بسیاری از پولیس و سربازان فقط برای دالر 
آن جا هستند. حقوق خوبی به آن ها پرداخت 
را  دولت  از  دفاع  برای  انگیزه ای  اما  می شود 
ندارند... طالبان متعهد به هدف جهاد هستند. 

این بزرگ ترین پیروزی برای آن هاست.«
متعدد  بررسی های  این،  از  متقاعدکننده تر 
جکسون،  اشلی  اسمیت،  گرامیت  مشاهده 
تئو فارل، آنتونیو گیوستوزی و دیگران درباره 
طالبان  که  است  کرده  تأیید  طالبان  عقاید 

من وقتی در آگست ۲0۱4 افغانستان را ترک 
ناراحت می کرد. همه  این پرسش مرا  کردم، 
مجموع  اما  بودند،  مهم  به وضوح  عوامل  این 
در  که  بود  سختی ای  از  کمتر  چیزی  آن ها 

مقابل چشمان من ظاهر می شد.
مایکل  با  به خانه،  بازگشت  از  ماه پس  چند 
مک کینلی، سفیر ایاالت متحده در افغانستان 
کردم.  شرکت  خارجه  وزارت  در  بحثی  در 
این که  درباره ی  سفیر  صحبت  هنگام  ما 
جالبی  بحث های  می جنگند،  طالبان  چرا 
بیستم  قرن  فیلسوف  به  اشاره  با  او  داشتیم. 
توسط  انسان  اعمال  می کرد  استدالل  که 
ترس ها و تجربیات گذشته ایجاد شده است، 
گفت: »شاید من زیاد هانا آرنت خوانده ام، اما 
فکر نمی کنم این در مورد پول یا شغل باشد. 
طالبان برای چیزی بزرگ تر می جنگند.« آنچه 
من احساس می کردم اما بیان نکرده بودم و 
برای  بعد  سال  پنج  طالبان  پژوهش گر  آنچه 
من تکرار می کرد، مک کینلی ضبط کرده بود.

طالبان نمونه ای الهام بخش از چیزی بود که 
آن ها را در نبرد قدرت مند کرد، چیزی که به 
معنای افغان بودن مرتبط بود. آن ها خود را 
خواستار  و  کردند  معرفی  اسالم  نمایندگان 
شدند.  خارجی  اشغال گری  برابر  در  مقاومت 
برای  قوی  ترکیبی  مجموع  در  ایده  دو  این 
مسلمانان  به  تمایل  که  معمولی  افغان های 
دولت  داد.  تشکیل  ندارند،  افراطی  اما  مومن 
هیچ  بود،  هم سو  خارجی  اشغال گران  با  که 
الهام مشابهی از خود به دست نیاورد. این امر 
نتوانست حامیان دولت را، حتا اگر از طالبان 
بیشتر بودند، به همان اندازه پیش برد. با توجه 
اسالمی  ادعای  امریکایی ها،  با  آن  ارتباط  به 
بودن دولت، حتا در حالی که طالبان توانستند 
دین داری افغان ها را در خدمت دیدگاه افراطی 
خود به کار گیرند، با اشکال مواجه شد. هرچند 
امریکا  اشغال  از  اشتباه، طالبان می توانند  به 
از دولت، به عنوان  برای متمایز ساختن خود 
نمایندگان واقعی اسالم استفاده کنند. بیشتر 
افغان ها مایل به خدمت به نمایندگی از دولت 
بودند تا طالبان. اما بیشتر افغان ها حاضر بودند 
برای طالبان بکشند و کشته شوند. این حاشیه 

در میدان جنگ تفاوت ایجاد کرد.

تا حدی می جنگند زیرا معتقدند که وظیفه 
اسالمی آن هاست که در برابر اشغال مقاومت 
کنند و مطمئن هستند که هدف آن ها باعث 
پیروزی آن ها خواهد شد. نظرسنجی جکسون 
از 50 طالب که در سال ۲0۱۹ منتشر شد، 
برای  را  خود  تصمیم  آن ها  که  داد  نشان 
فداکاری  نظر  »از  جنبش  این  به  پیوستن 
مذهبی و جهاد - احساس وظیفه شخصی و 
عمومی توصیف کرده اند. از نظر آن ها، جهاد 
علیه اشغال گری خارجی یک وظیفه دینی بود 
که برای دفاع از ارزش های آن ها انجام شد.« 

او نتیجه گرفت که جهاد درباره هویت است.
سرایت  نیز  عادی  افغان های  به  تفکر  این 
سیاسی  دیدگاه  از  آن ها  از  بسیاری  می کند، 
افراطی طالبان حمایت نمی کنند اما با استناد 
خارجی،  اشغال گران  علیه  اسالمی  اصول  به 
در  آسیا  بنیاد  نظرسنجی  هستند.  دلسوز 
سال ۲0۱۲، معتبرترین نظرسنجی در مورد 
از  که 77 درصد  داد  نشان  افغانستان،  مردم 
همدردی  طالبان  با  به شدت  که  افغان هایی 
می کردند، گفتند که این کار را به این دلیل 
و  مسلمان  افغان،  طالبان  که  دادند  انجام 

جهادگر بودند.
با آگاهی  افغانستان  با گذشت زمان، رهبران 
افزایش  برای  دولت،  آسیب پذیر  موقعیت  از 
روی  خارجی  عوامل  به  ]طرف دار[  جمعیت 
آوردند؛ پاکستان. رازق، رییس جمهور حامد 
از  غنی  اشرف  جمهور  رییس  بعدا  و  کرزی 
پاکستان به عنوان تهدید خارجی برای متحد 
از  آن ها  کردند.  استفاده  افغان ها  ساختن 
توصیف طالبان به عنوان چیزی جز اسالم آباد 
خودداری کردند. رازق بی وقفه ادعا کرد که با 
حمله خارجی پاکستان می جنگد. با این حال 
پاکستان هرگز نمی تواند به طور کامل از اشغال 
الهام بگیرد. داستان مشهور مربوط به من در 
سال ۲0۱8 توسط یک مقام دولتی افغانستان 

واقعیت را روشن می کند:

می دانستیم.  زمان  آن  در  آنچه  به  توجه  با 
می توان  را  استراتژی  که  معناست  بدان  این 
برای  منابع  مصرف  از  تا  کرد  مدیریت  بهتر 
اهدافی که بعید به نظر می رسید ، اجتناب کرد. 
بود  ممکن  کرد.  خرج  کمتری  پول  می شد 
بدهند.  از دست  را  تعداد کمتری جان خود 
برابر  در  نتوانست  سال ها  امریکا  که  این  اما 
دشمن بی رحم کاری بیش از این انجام دهد، 
ُکد  ناامیدکننده ترین  گاه  و  ناخوشایندترین 

طوالنی ترین جنگ ماست.
من در سال ۲00۹ به گرمسیر رفتم تا در تیم 
کنار یک  در  کنم،  منطقه خدمت  پشتیبانی 
گردان پیاده نظام دریایی کار می کردم. برنامه 
افزایش  جهت  اوباما  باراک  جمهور  رییس 
سعی  ما  و  داشت  جریان  امریکایی  نیروی 
قسمت های  بیشتر  از  را  طالبان  می کردیم 
والیت هلمند بیرون کنیم. من امیدوار بودم 
چرا  بفهمم  که  بودم  عالقمند  همچنین  اما 
خشونت پس از آرامش اولیه که پس از حمله 
ایاالت متحده در ۲00۱ رخ داده بود، دوباره 
بازگشته است. غریزه من بر اساس مطالعات 
از جمله کالسیک  افغانستان،  قبلی در مورد 
این  فضیلت«،  »مجازات  نام  به  چایس  سارا 
بود که محرک اصلی خشونت ها، نارضایتی ها 
بدرفتاری  با  که  محلی  مردم   - بود  خواهند 
به  مجبور  آن  جنگ ساالر  متحدان  یا  دولت 
زیادی  شواهد  واقع  در  من  می شوند.  جنگ 
زمین،  به  مربوط  مسائلی   - نارضایتی ها  از 
استثمار  و  پولیس  ظالمانه  بدرفتاری های 

دولتی از تجارت خشخاش - پیدا کردم.
پاکستان همچنین یک عامل فوق العاده مهم 
در  پاکستان  بود.  گرمسیر  ]ماموریت[  برای 
عدم  به دلیل  متحده  ایاالت  دولتی  محافل 
تمایل به همکاری علیه طالبان بدنام بود و در 
واقع صدها جنگ جو از پاکستان برای حمله 
به این منطقه آمده بودند. یکی دیگر از دالیل 
نیروهای  خشونت، درگیری در داخل دولت، 
نظامی آن و متحدان قبیله ای و جنگ ساالران 
طالبان  مشترک  تهدید  برابر  در  که  بود  آن 

متحد نشدند.
مشاور  به عنوان  گرمسیر،  ترک  از  پس  من 
کشور  که  داشتم  را  شانس  این  دانفورد 
کنم.  مشاهده  وسیع تری  چشم انداز  از  را 
جریان  در  بیشتری  چیز  کردم  احساس 
درگیری ها  و  پاکستان  نارضایتی ها،  است. 
میدان  در  شکست  حادثه ی  هر  نمی توانند 
جنگ را توضیح دهند. این موج دیگر به پایان 
رسیده بود و زمان آن فرا رسیده بود که دولت 
افغانستان به تنهایی ]روی پای خود[ بایستد 
تا ما بتوانیم آن جا را ترک کنیم. اما پولیس 
می شدند.  تسلیم  جنگ  در  اغلب  سربازان  و 
یک سرباز و پولیس معمولی نمی خواست به 
اندازه همتای طالبان خود بجنگد. در نتیجه، 
بودیم،  آورده  به دست  تازه  موج  در  ما  آنچه 
دولت در حاشیه از دست می داد. در آن زمان 
ضرر و زیان قطعی بود. اما ما می دانستیم که 
کنترل  به  قادر  دولت  دهند،  ادامه  آن ها  اگر 
خطر  در  و  بود  نخواهد  کلیدی  شهرهای 
سقوط قرار خواهد گرفت. این ریزش ضررها 
امروز  که  می شود  تبدیل  به سیل  نهایت  در 

شاهد آن هستیم.
همان طور  بود.  مشکل  از  بخشی  نیز  فساد 
پولیس  و  سربازان  کارآیی  است،  مشهور  که 
دولتی  مقامات  که  دید  آسیب  این  به دلیل 
به  را  آن ها  حقوق  نظامی  فرماندهان  یا 
جیب زدند، مهمات آن ها را احتکار کردند و 
فهرست های سربازان خیالی داشتند. با وجود 
و  پولیس  فساد،  محاسبه  از  پس  حتا  این، 
لحاظ عددی در هر جنگی  از  ارتش معموال 

برتر و مجهزتر از طالبان بودند.
توضیح قوی تر این بود که پولیس و سربازان 
فاسد  دولتی  برای  را  خود  جان  نمی خواهند 
و مستعد غفلت از آن ها به خطر بیندازند. با 
افغان  فرماندهان  از  تعدادی  من  این،  وجود 
مردان  از  مراقبت  برای  که  می شناختم  را 
واقعا  ما  آیا  کشیدند.  زیادی  زحمت  خود 
بی دغدغه  و  فاسد  رهبران  به  می توانستیم 
کمتر،  حقوق  با  طالبان  زمانی که  در  دولت 
سالح های سنگین کمتر، مراقبت های پزشکی 
بسیار بدتر و رهبرانی که سال ها در پاکستان 
سربازان شان  درحالی که  بودند،  شده  پنهان 
این،  بر  عالوه  کنیم؟  اتکا  می جنگیدند، 
نیروهای ویژه افغان - که در مناطق دوردست 
این کشور با رهبران بهتری نسبت به طالبان 
دارند و از حمایت بی نظیری برخوردار هستند 
- هنوز بدون کمک و مشاوران هوایی ایاالت 

متحده در نبرد با چالش مواجه بودند.

آنچه امریکا دربـاره ی طوالنی ترین 
جنگ خود نفهمید

این که جنگ این قدر طول کشید ممکن است غم انگیز باشد، اما تعجب آور نیست

اکنون، با تسلط طالبان بر ولسوالی های 
شمال، آن ها با خروج ایاالت متحده در 
چند هفته آینده که جسارت بیشتری پیدا 
می کنند، احتماال حمالت خود را تشدید 
خواهند کرد. سربازان و پولیس افغان 
از مشکالت روحی مشابهی رنج خواهند 
برد که دو دهه است آن ها را درگیر کرده 
است. احتمال دارد که مرکز والیات و 
قندهار یا مزارشریف ظرف یک سال سقوط 
کنند. پس از آن، خود کابل در خطر 
خواهد بود. ممکن است مبارزه برای 
پایتخت حداقل برای مدتی دوام کند، اما 
دولت و متحدانش برای زنده ماندن تالش 
خواهند کرد و شانس کمی برای به دست 
آوردن آنچه از دست داده، وجود دارد.
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طوالنی مدت اعتبار الزم را برای چانه زنی مؤثر ایجاد کند.
در واقع تعداد فزاینده ای از پژوهش گران و نظامی ها خواستار مشروط سازی 
کمک های نظامی ایاالت متحده هستند. برای مثال، ارتش ایاالت متحده 
می تواند کمک های خود به یک بخش خاص از ارتش یک کشور را به 
پیشرفت آن بخش در زمینه مبارزه با فساد مشروط سازد یا می تواند 

کمک ها را منوط به بهبودی رهبری در سطح کندک قسطی سازد.

پس چرا ایاالت متحده به ابزار تشویق متکی است؟
رهبران غیرنظامی در واشنگتن پروژه های همکاری نظامی ایاالت متحده 
را تقریبا به صورت کامل در اختیار ارتش امریکا قرار می دهند) این را 
در جنگ ویتنام، عراق و افغانستان مشاهده کردیم(. هرچند تصمیم لغو 
کامل کمک های نظامی ایاالت متحده به یک کشور، در اختیار واشنگتن 
است، اما مشاوران نظامی ایاالت متحده )از افسران عمومی که به دنبال 
نفوذ بر رهبران محلی هستند گرفته تا مشاوران تاکتیکی که به همراه 
فرماندهان محلی کار می کنند( در تعامالت روزمره مرتبط با این کمک ها 
اختیار دارند تصمیم بگیرند که چگونه و در چه مورد بر همتایان محلی 
خود فشار وارد کنند و چگونه و در چه موردی همکاری خود را تغییر 

دهند.
ارتش ایاالت متحده مانند اکثر بروکراسی های کالن دنیا تمایل دارد که 
منافع بروکراتیک خود را دنبال کند و به الگوهای رفتاری که این منافع را 
پیش می برد، پابند باشد. هنگامی که ارتش امریکا روش کارِی را انتخاب 
کند که اهداف تعیین شده در واشنگتن را پیش نمی برد، اغلب از سوی 

واشنگتن برای تغییر شیوه خود تحت فشار قرار می گیرد.
این پویایی های بروکراتیک و نهادی توضیح می دهد که چرا مشاوران 
نظامی امریکا حتا در زمانی که شرکای محلی شان توصیه های آنان را 
مشاوران  تالش  که  می کنند  اجرا  را  و سیاست هایی  می گیرند  نادیده 

نظامی امریکا را تضعیف می کند، به ابزار تشویق بسنده می کنند.
اینکه  اما  باشد.  موثر  است  ممکن  امنیتی  کمک های  مشروط سازی 
مشاوران نظامی امریکا برای مثال واحدهای ارتش افغانستان را به قطع 
همکاری های  معمول  روال  دارد  امکان  کند،  تهدید  کمک  کاهش  یا 
نظامی ارتش امریکا را به هم زند. ارتش امریکا با تمرکز بر حفظ روابط 
با واحدهای محلی، می تواند فرآیندهای آموزش، مشوره و تجهیز خود را 
بدون اختالل ادامه دهد. حفظ روابط بین فردی مثبت با همتایان محلی 
به جلوگیری از انواع اختالف هایی که می تواند در واشنگتن توجه منفی 

به خود جلب کند، کمک می کند.
داشتن  نگه  باز  به  واشنگتن  تشویق  برای  است  ممکن  امریکا  ارتش 
شیرهای کمک و خودداری از دخالت در کار ارتش، عدم قاطعیت همتای 
محلی خود را کم اهمیت جلوه دهد )همان دو دلی که نمی تواند با پول 
بیشتر و زمان بیشتر برطرف شود(. به همین دلیل، گزارش های ارتش 
امریکا از افغانستان به واشنگتن اغلب بر پیشرفت کلی و روابط خوب با 
ارتش افغانستان تأکید می کرد و به جای اشاره به مشکل اساسی ارتش 
افغانستان، ضعف های لجستیکی آن را برجسته می کرد تا بتواند بودجه 

بیشتری از واشنگتن دریافت کند.

توقف کمک به دست واشنگتن است
رهبران غیرنظامی به ارتش امریکا اختیار می دهند که در کشورهایی که 
با ناکارآمدی حکومت، تحوالت اجتماعی، شورش و جنگ داخلی روبرو 
هستند، ارتش ایجاد کند. فهم نادرست از کمک های نظامی به عنوان یک 
چالش محدود و فنی، هنجارهای ریشه دار تبعیت غیرنظامیان از ارتش 
و تمایل به نشان دادن پیشرفت، همه عواملی هستند که دست در دست 
هم داده و نظارت رهبران غیرنظامی را تضعیف می کنند و به این ترتیب 

آن ها نمی توانند مسیر درست را پیدا کنند.
از سقوط سایگون گرفته تا سقوط موصل و تا پیشروی های اخیر طالبان 
در سراسر افغانستان، داستان طوالنی ترین و کم موفقیت ترین جنگ های 
ایاالت متحده، بازتابنده تالش ناکام ایاالت متحده برای ایجاد ارتش های 
محلی مؤثر نیز است. ارائه کمک امنیتی امر منطقی است، زیرا ظرفیت 
ارتش کشور شریک را برای مدیریت کشورشان بهبود می بخشد و به 
اولویت های  به  را  خود  توجه  که  می دهد  امکان  متحده  ایاالت  ارتش 
اساسی تر معطوف کند. اما شرکای نامتمایل به همکاری و اتکای ارتش 

امریکا به ابزار تشویق مبتنی بر حفظ روابط، مانع این کار می شوند.

راشل تکوت استادیار »کالج جنگی نیروی دریایی« ایاالت متحده است. 
این مقاله مواضع رسمی کالج جنگی نیروی  ارائه شده در  دیدگاه های 

دریایی یا وزارت دفاع ایاالت متحده را بیان نمی کند.

افغانستان ده ها  با تصرف شهر قندوز در شمال  طالبان روز یک شنبه 
جنگ جوی خود را از زندان این شهر آزاد کردند. با ادامه روند خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان، طالبان از »شتاب استراتژیک« برخوردار 
شده و به سمت مراکز والیات و شهرهای افغانستان همچون قندهار و 
هرات پیش روی کرد ه اند. این درحالی ست که ماه جوالی رییس جمهور 
بایدن پایان مأموریت جنگی نیروهای امریکایی را در عراق رسما اعالم 
کرد اما افزود که امریکا به »آموزش و همکاری« با نیروهای امنیتی عراق 

ادامه می دهد.
ایاالت متحده میلیاردها دالر و بیشتر سال های دو دهه گذشته خود را 
برای سازمان دهی، آموزش، تجهیز، مشوره دهی و کمک  صرف تالش 
به »اردوی ملی افغانستان« و »ارتش عراق« و سایر نیروهای امنیتی 

حکومت افغانستان و عراق کرده است.

چرا ساختن ارتش قوی در کشورهای متحد امریکا این قدر دشوار 
است؟

ایاالت متحده به ندرت پروژه های امنیتی بزرگ را در کشورهایی روی 
برای  انگیزه  با  نظامی  و  رهبران سیاسی  اداره  تحت  که  گرفته  دست 
ایجاد ارتش بهتر بوده اند. پژوهش گران معتقدند رهبرانی که با تحوالت 
از  اغلب جلوگیری  روبه رو هستند،  اجتماعی، شورش و جنگ داخلی 
بر  را  شخصی  بقای  یا  ثروت اندوزی  سیاسی،  قدرت  تحکیم  کودتا، 
قدرت مندشدن ارتش ملت خود در اولویت قرار می دهند. در عمل این 
یعنی چنین رهبران، به جای برداشتن گام هایی در جهت تقویت نیروهای 
نظامی کشور خود، افسران وفادار به خود را به جای افسران شایسته ترفیع 
می دهند، فساد را یا نادیده می گیرند یا خود زمینه ساز فساد می شوند و 
در خصوص آموزش اساسی نیروهای خود یا سهل انگاری می کنند یا حتا 
مانع آموزش اساسی آن ها می شوند. چنین رهبران از پول نقد، تجهیزات 
و کمک های بزرگ ایاالت متحده استقبال می کنند، اما توصیه های ایاالت 
متحده را نادیده گرفته و به جای آن سیاست هایی را اجرا می کنند که 

ارتش کشورشان را ضعیف نگه می دارد.
سایر  با  امنیتی  همکاری   در  متحده  ایاالت  اساسی  چالش  بنابراین، 
کشورها، چالش نفوذ است. به عبارت دیگر، ایاالت متحده فقط زمانی 
ارتش قوی بسازد که رهبران آن  می تواند در کشورهای شریک خود 
کشورها در کنار کمک های ایاالت متحده، مشوره های نظامی امریکایی ها 
را نیز بپذیرند. به این دلیل وقتی ایاالت متحده نمی تواند اعمال نفوذ کند، 

کمک های امنیتی ایاالت متحده نیز ناکام می ماند.

ایاالت متحده »تشویق« می کند، اما به ندرت کارساز است
کرده اند،  مطالعه  را  نفوذ  و  تأثیرگذاری  پژوهش گرانی که چالش  اکثر 
استدالل می کنند که تعارض منافع شرکا بسیار شدید است و قدرت 
متحده  ایاالت  بنابراین  و  است  ضعیف  بسیار  متحده  ایاالت  چانه زنی 
اما در عمل،  ببرد.  به کار  به طور  را  نمی تواند »هویج و چماق« خود 
مشکل ربط چندانی به چانه زنی ندارد. بلکه این ارتش ایاالت متحده 

است که چانه زنی نمی کند.
من از طریق مصاحبه و تحقیق آرشیوی دریافتم که مشاوران نظامی 
ایاالت متحده به ندرت سعی می کنند از مشوق هایی که در اختیار دارند 
برای اعمال نفوذ بر رهبران کشورهای متحد خود استفاده کنند. موضوع 
مشورتی،  مأموریت های  برای  متحده  ایاالت  نظامی  دکترین  در  غالب 
عنصر تشویق و متقاعدسازی است. به مشاوران نظامی ایاالت متحده 
آموزش داده می شود که با رهبران محلی رابطه و اعتماد برقرار کنند. به 
آن ها آموزش داده می شود که در کار خود نمونه باشند و به همتایان خود 
در کشورهایی همچون افغانستان الهام ببخشند که آن ها نیز از رویکرد 
ایاالت متحده تقلید کنند. هدف مشاوران نظامی این است که با توضیح 
منطق نهفته در مشوره خود، همکاران خارجی خود را متقاعد به پیروی 
از آن مشوره کنند. آن ها همتایان خارجی خود را تشویق می کنند تا به 
حرفه ای بودن ارتش کشورشان افتخار کنند. اگر همتایان شان توصیه های 
آنان را نادیده بگیرند، مشاوران دستور دارند که حفظ رابطه را بر کار 

اولویت دهند.
کمک  مدیریت  است.  گیج کننده  تشویق  ابزار  به  امریکا  ارتش  اتکای 
ایاالت  با هویج و چماق مؤثرتر است. دریافت کنندگان کمک  امنیتی 
متحده معموال نه تنها وابستگی زیادی به امریکا دارند، بلکه واشنگتن 
می تواند با هویج و چماق و تمرکز بر واحدهای خاص، افراد یا حوزه ها، در 

فرمانده  یک  و  افغانستان  ارتش  افسر  »یک 
تیراندازی  هم دیگر  به  حالی که  در  طالبان 
می کردند، از طریق رادیوهای خود به یک دیگر 
زد:  طعنه  طالبان  فرمانده  می کردند.  توهین 
هستید!«  امریکا  نشانده های  دست  »شما 
افسر ارتش فریاد زد: »شما دست نشانده های 
داد:  پاسخ  طالبان  فرمانده  هستید!«  پاکستان 
»امریکایی ها کافر هستند. پاکستانی ها مسلمان 

هستند.« افسر افغان پاسخی نداد.
یا به شکل ضرب المثل کوتاه تر افغان: »در برابر 
خوشحال  ضعیف  مسلمان  یک  با  کافر،  یک 

باشید.«
این  احترام  با  امروز  به  تا  ادبیات ]خلق شده[ 
توضیح را نادیده گرفته است - در کشوری که 
مردم مشتاقانه سعی کردند مرا به اسالم تبدیل 
تعریف  را  روزمره  زندگی  دین  جایی که  کنند، 
اسالم شورش ها  به  اهانت  آن جا  در  و  می کند 
را برانگیخته است. بزرگ ترین جنبش مردمی 
که من در افغانستان شاهد آن بودم، بدرفتاری 
دولت با مردم یا خیانت پاکستانی ها نبود. این که 
صدها روستایی عصبانی از کیلومترها دورتر به 
سمت بازارهای گرد و خاکی گرمسیر در حرکت 
بودند، به شایعه ای مبنی بر آسیب رساندن یک 

امریکایی به یک قرآن اعتراض می کردند.
فرماندهان  بگوییم  که  نیست  درست  این 
روحی  مشکالت  از  محل  در  مستقر  امریکایی 
غافل  افغانستان  پولیس  و  ارتش  روانی  و 
کارل  ژنرال  مانند  فرماندهان  از  برخی  بودند. 
افغانستان  ارتش  که  شدند  متوجه  ایکنبری 
که  دارد  ملی گرایی  احساس  به  نیاز  به شدت 
هرگز نمی تواند توسط نیروهای خارجی اشباع 
شود. اما این اشغال گری ایاالت متحده ممکن 
است با هویت افغان در تضاد باشد و به طالبان 
مورد  ندرت  به  که  بدهد  توجهی  قابل  مزیت 
توجه قرار گرفت. بیشتر ژنرال ها و مقامات به 
دنبال راه حل هایی مانند آموزش، بهبود رهبری، 

رسیدگی به شکایات و مقابله با فساد بودند.
انصافا ممکن است پیشرفت های چشم گیر در 
این زمینه ها تغییر ایجاد کرده باشد. از لحاظ 
تئوری، اگر به شکایات رسیدگی می شد، یا اگر 
فساد پایان می یافت، یا اگر رهبری دولت بیشتر 
بود  ممکن  می داد،  اهمیت  خود  نیروهای  به 
برخی از مشکالت روحی ناشی از جنگیدن در 
کنار یک اشغال گر خارجی را خنثا کند. با این 
حال، عمال هیچ کدام از این مشکالت به راحتی 
توانایی طالبان  بر  غلبه  و حتا  نبود.  قابل حل 
از  خارج  و  فراتر  دولتی  نیروهای  با  مبارزه  در 

باور بود.
آیا با خروج امریکا وضعیت تغییر خواهد کرد؟ 
آیا هنگامی که ما رفته ایم، اعتبار جنگ طالبان 
غنی  دولت  به  و  می شود  تضعیف  دولت  علیه 
اجازه می دهد جلوی پیشرفت آن ها را بگیرد؟ 
حمایت  سال   ۲0 دارم.  شک  من  اما  شاید، 
خارجی دولت را در کابل متزلزل کرده است. 
به  آن را  که  است  آسان  بسیار  طالبان  برای 
عنوان یک عروسک نمایش دهند. در تابستان 
۲0۱4، من با دو دوست قدیمی-یکی از رهبران 
قبیله ها و دیگری از مقامات امنیتی-در باغی در 
لشکرگاه، شهری که امروز در محاصره نیروهای 
طالبان است، مشغول خوردن شام بودم. ما در 
مورد خروج سربازان امریکایی که در آن زمان 
برنامه ریزی شده بود صحبت می کردیم و من 
کنار  در  افغان ها  مکرر  شدن  ظاهر  خطرات 
آستین های  آن ها  کردم.  ذکر  را  امریکایی ها 
خود را باال زدند، به بازوهای خود اشاره کردند 
و گفتند: »نشانه ها از همین  حال در سراسر بدن 

ماست. کاری از دست ما برنمی آید.«
اکنون، با تسلط طالبان بر ولسوالی های شمال، 
آن ها با خروج ایاالت متحده در چند هفته آینده 
احتماال  می کنند،  پیدا  بیشتری  جسارت  که 
حمالت خود را تشدید خواهند کرد. سربازان 
و پولیس افغان از مشکالت روحی مشابهی رنج 
درگیر  را  آن ها  است  دهه  دو  که  برد  خواهند 
و  والیات  مرکز  که  دارد  احتمال  است.  کرده 
سقوط  سال  یک  ظرف  مزارشریف  یا  قندهار 
کابل در خطر خواهد  آن، خود  از  کنند. پس 
بود. ممکن است مبارزه برای پایتخت حداقل 
متحدانش  و  دولت  اما  کند،  دوام  مدتی  برای 
برای زنده ماندن تالش خواهند کرد و شانس 
کمی برای به دست آوردن آنچه از دست داده، 

وجود دارد.
برابر  در  مقاومت  دین،  چگونه  این که  توضیح 
ضرر  و  طالبان  نفع  به  افغان  هویت  و  اشغال 
کمک  ما  به  است،  شده  تنیده  هم  در  دولت 
درک  را  امریکا  ساله   ۲0 جنگ  تا  می کند 
نتیجه جنگ  برای  واحدی  توضیح  این  کنیم. 
افغانستان نیست. اما یک مورد ضروری است. 

تأثیر آن چشم گیر است؛ هر دولت افغانستان، 
تا  دموکراتیک،  حال  هر  به  و  خوب  هرچند 
زمانی که با ایاالت متحده همسو باشد، می تواند 
به خطر بیفتد. طالبان دائما انگیزه می گرفتند 
تا بیشتر از ارتش و پولیس افغانستان بجنگند. 
ایاالت متحده به نوبه خود مجبور شد بیشتر و 
دائمی.  بماند؛ جنگ داخلی در حرکت  بیشتر 
اگر هر رهبر امریکایی بخواهد افغانستان را ترک 
کند، باید با این احتمال روبه رو شود که احتمال 
دارد دولت افغانستان شکست بخورد، آینده ای 

تحقیرآمیز.
امروز،  دیدگاه  از  می کرد؟  چه  باید  امریکا 
سال ها  باید  بگوییم  که  است  وسوسه انگیز 
پیش ترک می کردیم. من فکر نمی کنم که این 
با آن  ایاالت متحده  پاسخ معضالتی است که 
روبه روست - یا در واقع، خطای انسانی است. 
این ایده که ما باید به سادگی ریسک می کردیم، 
فرض را بر این می گیرد که می توانستیم خیلی 
زودتر از آنچه ممکن است پیش رو داشته باشیم، 
در افغانستان پیروز می شدیم. عالوه بر این، این 
دیدگاه به طور غیرواقع بینانه تهدید تروریستی را 
که تا شکست داعش در سال ۲0۱6 و ۲0۱7 
نادیده  ادامه داشت و خطرات سیاسی داخلی 

گرفتن این تهدید را رد می کند.
جنگ  که  است  این  واقع بینانه تر  دیدگاه  یک 
پیش  چیزی  سمت  به  همیشه  افغانستان 
تحمل  قابل  طوالنی مدت  در  که  می رفت 
امریکا  تاریخ  از  ناخوشایند  فصل  یک  می شد؛ 
امریکا  تغییر مسیر.  برای  اندک  فرصت های  با 
نمی تواند به راحتی برنده شود و امریکا نمی تواند 
به راحتی از آن خارج شود. این واقعیت که ما 
این مدت طوالنی ماندیم ممکن است غم انگیز 

باشد، اما تعجب آور نیست.
آنچه ما می توانستیم انجام دهیم، این بود که 
استراتژی خود را بهتر مدیریت کنیم. با توجه 
موانعی  و  افغانستان  شناخت  دشواری های  به 
که با آن روبه رو بودیم، برای مدت طوالنی، ما 
انتظارات خود را بسیار زیاد اعالم کردیم. بدتر 
از آن، ما منابع را به ویژه در موج افزایش نیرو 
در ۲00۹ -۲0۱۱ هزینه کردیم و تالش کردیم 
برسیم. یک  بزرگ  اهداف  به  در چند سال  تا 
استراتژی به صرفه و فروتنانه که می تواند طی 
سرمایه گذاری  از  بهتر  بماند،  پایدار  دهه  چند 
مدت  در  فروشی  عمده  تغییر  برای  سنگین 
زمان کوتاه بود. چنین استراتژی ای با استفاده 
از نیروهایی که ممکن است به هم ریخته و آگاه 
قاطع  تغییرات  اعمال  برای  تالش  که  باشد 
پایان  تا  اساسا  اوباما  بود.  خواهد  منابع  اتالف 
سال ۲0۱5 به این استراتژی رسید و نیروهای 
امریکایی را از نزدیک به ۱00 هزار نفر در سال 
۲0۱۱ به حدود ۱0 هزار نفر کاهش داد. فکر 
آن جا  به  زودتر  خیلی  می توانستیم  می کنم 
برسیم. نتیجه نهایی ممکن است یک سان باشد؛ 
رییس  تروریستی عقب نشینی می کرد،  تهدید 
جمهور جو بایدن امروز نیروهای خود را بیرون 
به  نزدیک  نیز  افغانستان  دولت  و  می کشید 
تسلیم شدن یا شکست خوردن بود. اما در این 
بین پول کم تری خرج می کردیم و جان کم تری 
پیروزی  از یک  دور  اگر  از دست می دادیم.  را 

هیجان انگیز بود، این نتیجه بهتری بود.
جنگ  یک  افغانستان  متحده،  ایاالت  برای 
طوالنی اما یک تجربه بود. این بد است که کل 
تجربه را بد یا وحشی تلقی کنیم. به نظر من 
بهتر است بد و خوب را ببینم. من نمی خواهم 
دوستی هایی را که امریکایی ها با هزاران افغان 
خود  کشور  بهبود  برای  تالش  در  واقعا  که 
سخت  کشاورز  یک  چه  کنم،  فراموش  بودند، 
آرمان گرا،  تکنوکرات  یک  چه  باشد،  کوش 
پولیس  یک  یا  قهرمان،  کماندوی  یک  چه 
سربار سنگین یا یک زن جوان راه گشا. و من 
مطمئنا نمی خواهم لطفی را که سربازان و زنان 
افغانستان  مردم  از  بسیاری  جان  به  امریکایی 
تالش های  با  که  آنان  فداکاری های  و  کردند 
خود  خانه های  در  امریکایی ها  جان  از  خود 
حفاظت کردند فراموش کنم. برای من، تجربه 
امریکا در افغانستان جبهه ای تاریک و ابری با 
نقاطی از نور خورشید است. آخرین کاری که 
می خواهم انجام دهم، محکوم کردن این تجربه 

و همه دست اندرکاران است.
افغانستان؛  در  امریکا  »جنگ  از  برگرفته شده 

یک تاریخ « توسط کارتر مالکاسیان.
کارتر مالکاسیان نویسنده کتاب »جنگ امریکا 
به عنوان  او  است.  تاریخ«  یک  افغانستان؛  در 
مشاور غیرنظامی در عراق و افغانستان خدمت 
دانفورد،  جوزف  ژنرال  ارشد  مشاور  و  کرده 
رییس ستاد مشترک ارتش، از سال ۲0۱5 تا 

۲0۱۹ بود.

چالش اساسی ایاالت 
متحده در همکاری  امنیتی 
با سایر کشورها، چالش 
نفوذ است. به عبارت دیگر، 
ایاالت متحده فقط زمانی 
می تواند در کشورهای 
شریک خود ارتش قوی 
بسازد که رهبران آن 
کشورها در کنار کمک های 
ایاالت متحده، مشوره های 
نظامی امریکایی ها را نیز 
بپذیرند. به این دلیل وقتی 
ایاالت متحده نمی تواند 
اعمال نفوذ کند، کمک های 
امنیتی ایاالت متحده نیز 
ناکام می ماند.

چرا ارتش افغانستان قوی نیست؟

etilaatroz.comترجمه
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درامدی بر »مقاومت عاری از خشونت« )6( اهمیت )و یا عدم اهمیت( تعداد
از  عاری  مقاومت  که  آنجایی  از  روی هم   رفته 
»قدرت  در  اوال  است  روح  نیروی  خشونت، 
می   شود،  ساخته  فرد  وجود  در  شخص« 
عاری  مقاومت  در  همیشه  فردی  شخصیت 
از خشونت نسبت به سایر انواع منازعه – از 
با فعالیت و عمل – مخصوصا  بعد رابطه اش 
فردی  نقش  می   کوشد  که  نظامی  فعالیت 
برقراری  و  سازی  الشکل  متحد  طریق  از  را 
سلسله فرماندهی و مانند آن نفی کند، نقش 
وجود  مواقعی  البته  است.  داشته  کانونی   تر 
دارد که در آن مواقع، تعداد کمک می   کند. 
حسنی  یا  و  مارکوس  فردیناند  مثال  برای 
را  نفر  مقاومت چندصد  مبارک می  توانستند 
که در میدان پایین جمع شده بود   ند، درهم 
بشکنند، اما آن  ها نمی   توانستند اجتماع چند 
ملیونی را نادیده بگیردند – مخصوصا اگر این 
اجتماع بعد از استعمال قدرت آتش و گلوله 

تفنگ، علیه آنان، هنوز در آن   جا باشند. 
در خالل قیام موفق مردم فیلیپین اصطالح 
جمعی  قدرت  بیان  برای  مردم«  »قدرت 
مردم به پا خاسته، ابداع گردید. لکن یکی از 
شرکای این قیام، کاردینال جایم سین، این 
انگیز  بیان کرد: »حیرت  را  نکته خردمندانه 
وجود  مستقل  عزم  تصمیم/  ملیون  دو  بود. 
گفت،  خود  قلب  عمق  از  کدام  هر  داشت. 
من این را انجام خواهم داد، و آن   ها می   روند. 
به   )3۲( است(.  شده  افزوده  )ایتالیک   ها 
عبارت دیگر، حتا اگر قدرت مردم از آنچه من 
شده  ساخته  می   خوانم  قدرت شخص  را  آن 

باشد، اراده قاطع افراد شجاع و دلیر است. 
که  جایی  تا  خشونت-  از  عاری  مقاومت 
ممکن است به جای تهدید، متکی بر تشویق 
است – وضوح و دقیق بودن پیام   ها می   تواند 
امریکایی  حتا  شود.  کمیت  تعداد/  جایگزین 
بزرگ هنری دیوید ثورو به خوبی متوجه این 
نکته بوده است. درباره مبارزه با بردگی اظهار 
می   دانم،  به خوبی  را  این  است: »من  داشته 
مردی  ده  اگر  صد،  اگر  هزار،  یک  اگر  که 
یک  اگر  بنامم  صادق  را  آنها  بتوانم  من  که 
مرد صادق ]تأکید روی این واژه از نویسنده 
کند،  خودداری  برده   ها  نگهداری  از  است[ 
نظام  در حفظ  مشارکت  و  همکاری  از  واقعا 
برده   داری خارج شود و به این خاطر در زندان 
بردگی  سقوط  مفهوم  به  شود،  زندانی  شهر 
در امریکا خواهد بود. مهم نیست که در آغاز 
آید:  نظر  به  اندک  بسیار  می   کنیم  را  کاری 
مهم این است چیزی را که درست می   دانیم 
انجام  دارد،  حامی  مقدار  چه  این   که  از  فارغ 

دهیم« )33(
واقعیت این است یک فرد با چنین بصیرت و 
عزم قاطع غالبا تعدادی زیاد از افراد دیگر را 
در صورت نیاز گردهم می   آورد. این بخشی از 
اصلی است که گاندی آن را قانون پیشرفت 
با یک تصویر رنگارنگ  را  نامیده است و آن 
را  خود  مسیر  »گنگ  است:  داده  توضیح 
حتا  نمی   کند.  ترک  شاخه   ها  جستجوی  در 
اما  کند،  ترک  را  خود  مسیر  گنگ  رود  اگر 
را  خود  مسیر  سات   یاگ   راها  طریقت  رونده 
ترک نمی   کند، که مانند دم تیغ برنده است. 
که  طور  همین  شاخه   ها  همان   گونه  لکن 
آن  به  اتوماتیک  به طور  گنگ پیش می   رود 
می  پیوندد، سات   یاگراها نیز از این حیث مانند 

رودخانه است.« )34(
بنابراین تعدادها در سات   یاگ   راها مهم است 
در  و  نباشند.  تعدادی  که  وقتی  در  مگر   –
وقتی که آن   ها مهم اند، غالبا شخصی راست 
را  نکته  این  را جمع می   کند.  و صادق آن   ها 
از  باید به خاطر سپرد، چون وقتی ما کامال 
قوت خود آگاه نباشیم )که غالبا چنین است( 
ما طبیعتا به خاطر قوت روحی خود به تعداد 
هم می   رسیم. این طبیعی است، اما نباید مانع 
ما از این شود که در پی کشف قدرت نهفته 
یا دیگری، یعنی قدرت نهفته در  در خود و 

شخص، نباشیم.
درحالی   که بریتانیا مشغول جنگ جهانی دوم 
نمی   تواند  او  که  کرد  احساس  گاندی  بود، 
در  لکن  کند،  متوقف  را  آزادی  برای  مبارزه 
عین حال او تمایل نداشت که در اصل خویش 
رخنه  دادن«  خجالت  از  »اجتناب  بر  مبنی 
وارد کند، اصلی که از آن در شرح مبارزه   اش 
در سال ۱۹۱3 در آفریقای جنوبی در قضیه 

به  اندک  توسل  همین  لکن  است.  درست 
از  به فساد کشیدن مقاومت عاری  خشونت، 
خشونت است. حتا اگر نه از منظر اخالقی بلکه 
تأثیرگذاری  مخصوصا  تأثیرگذاری،  منظر  از 
در  کنیم،  نگاه  موضوع  به  مدت،  طوالنی 
خشونت،  »اندکی«  حتا  که  یافت  خواهیم 
جنبش عاری از خشونت را دست   خوش ابهام 
کرده و در نهایت تضعیف می   کند. به عبارت 
دیگر، تفاوت میان خشونت و مقاومت عاری 
از خشونت از سنخ تنوع یعنی از نوع تفاوت 
بلکه  نیست.  گنجشک،  و  سرخ  سینه  میان 
و  دارند.  تأثیرات متضاد  و  اند  آن   ها ضد هم 
مقاومت عاری از خشونت، به هیچ وجه، یک 
تاکتیک نیست، بلکه یک قدرت فعال و پویا 

است.

نقش تحمل رنج در سات   یاگ   راها
سال  در  آشویتس  اجباری  کار  اردوگاه  در 
۱۹4۲، ده نفر زندانی لهستانی در سلول زیر 
زندانی حبس شده  یک  فرار  به  دلیل  زمینی 
شگفتی  مایه  بیمیرند.  گرسنگی  از  تا  بودند 
و  برخواست  دیگر  زندانی  که  است  هرکس 
به  می   خواهد  که  گفت  و  نهاد  فراپیش  قدم 
این شخص  بمیرد.  مردان  این  از  یکی  جای 
اکنون  که  بود  کولبه  ماکسیمیلیان  پدر 
می   شود.  شناخته  آشویتس  قدیس  به   عنوان 
هرچند خود او چند روز بعد به مرگ سپرده 
تفاوت  وی،  توسط  فداکاری  الهام  اما  شد، 
بزرگ در اخالق زندانیان به وجود آورد، شاید 
تسلیم  الهام  این  بدون  که  را  زندانی  صدها 
یأس می   شدند و به همین دلیل در آن شرایط 
می   شدند،  مرگ  تسلیم  تحمل،  قابل  غیر 

نجات داد. 
سات   یاگراها  نیازمند  منازعه  از  مرحله   ای  در 
)یعنی در زمانی   که به مرحله دوم نمودار ما که 
در فصل سوم نمایش دادیم، برسد( می   شویم 
که به موجب آن رهروان طریقت سات  یاگراها 
که راه مقاومت را در پیش گرفته   اند باید تحمل 
رنج کنند، لکن اگر رنج   کشی آنان، نا خواسته 
مخالفان  قلب  شود،  دوام   دار  و  فرسایشی 
این  اگر  واقع  در  کرد.  نخواهد  بیدار  را  شان 
وضعیت اگر بدون بررسی و تجدید نظر رها 
به  سرانجام  عادالنه  غیر  موقعیت  یک  شود، 
تدریج اخالقی به نظر خواهد آمد و این   که این 
تقصیر  یا حتا  و  است  زندگی  از  نوعی  خود، 
خود قربانی دانسته شود. نگاه کنید به تحمل 
سرزمین   های  در  فلسطینیان  دوامدار  رنج 
اشغالی، گروه قومی آلبانیایی      تبارها در کاسوو 
انسان  به رنج ملیون   ها  و  در در دهه ۱۹۹0 
می   کنند.  زندگی     امروزه،  جانکاه  فقر  در  که 
این   ها در میان قربانیان بی  شمار نگون بخت 
در  رنج  که   – دارند  قرار  خشونت ساختاری 
این موارد محصول خشونت و قوه قهریه ظاهر 
توسط ساختارهای  بلکه  نیست،  و محسوس 
تحمیل  عادالنه  غیر  سیاسی  و  اجتماعی 
توسط  ساختارها  این  که  هرچند  می   شوند، 
خشونت و قوه قهریه مستقیم نیز پشتیبانی 

می   شوند. 
که  دهد  رخ  حالت  این  هروقت  و  هرگاه 
دیگر نتوانیم چنین ظلمی را تحمل کنیم و 
بپذیریم، این گزینه را خواهیم داشت که خود 
را صاعقه گیر الکترونیکی بسازیم تا رنجی را 
که این ستم به بار می   آورد، به منظور بیدار 
تحمل  آن  به  دادن  پایان  و  دیگران  کردن 
این  از  نمونه   ای  یک  کولبه  پدر  اقدام  کنیم. 
سنخ تحمل رنج است. همچنین، دانشجویانی 
که جنبش گل روز سفید را علیه رژیم نازی 
اوج جنگ جهانی دوم رهبری  در مونیخ در 
آنها  که  را  که خطری  بودند  امیدوار  کردند، 
را  اثر  همان  عین  می   کنند،  تحمل  دارند 
اعالمیه  آن   ها  که  وقتی  داشت،  خواهند 
فراخوان برای مقاومت نرم را امضا می   کردند، 
این  که  می   دانستند  سختی  به  هرچند 
فهمیدند  نمی  و  بود  مقاومت چگونه خواهد 
مقاومت  ابعاد  از  یکی  فقط  نرم  مقاومت  که 
یا سات   یاگ   راها  و  از خشونت حقیقی  عاری 
با  عمدتا  آن   ها  که  می   دانستند  آن   ها  است. 
مرگ قطعی رو برویند و سرانجام فقط یکی 
از آنان از این سرنوشت رهایی یافت – لکن 
آن   ها استدالل می   کردند که »سرانجام خوب 
بی  وحشت  یک  از  است  بهتر  وحشت  در 
سرانجام.« این یک محاسبه اخالقی است که 
در موارد ستم و سرکوب شدید، ممکن است 

انجام دهیم.
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اعتصاب کارکنان راه آهن یاد کردیم. راه حل؟ 
او یک شخص به نام وینوبا بهاوی را که هوادار 
و شاگرد مورد اعتمادش بود و وسیعا به   عنوان 
می   شد،  شناخته  اش  روحانی  جانشین 
مدیریت  را  مدنی  نافرمانی  تا  کرد  منصوب 
و حکم بازداشت دادگاه را به جان بخرد. به 
این ترتیب، بریتانیا دریافت که سات   یاگ   راها 
چیزی نیست که در حال از میان رفتن باشد، 
لکن آن   ها چاره   ای نداشتند جز این   که ممنون 
از  موقت  طور  به  که  باشند  گاندی  مهربانی 
رهبری نافرمانی دست کشیده بود، و به  دلیل 
به  نمی   توانستند  بودند،  درگیر جنگ  این   که 
طور تمام عیار برای مذاکره برای آزادی هند، 
آمادگی داشته باشند. به یاد داشته باشید که 
این تاکتیک صرفا یک نماد خالی نبود: وینوبا 
یک شخص واقعی بود، با قوانینی که واقعیت 
داشت همکاری نمی   کرد و در برابر آن واقعا 
مجازات می   شد، تا به رژیم این پیام را برساند 
که مبارزه برای آزادی از میان رفتنی نیست. 

مع هذا او یک شخص بود.
تعدادها در حاالت و مواقعی اساسی ، اهمیت 
بودن  دقیق  و  وضوح  لکن  می   یابد،  اساسی 
اهداف و داشتن تعهد همیشه اهمیت اساسی 
باقی  خود  مسیر  در  جنبش  یک  اگر  دارد. 
بماند، مردم در وقتی که احساس نیاز کنند 

به آن می   پیوندد. 

نمادها تا چه اندازه مفیدند؟
نمادها، مانند تعداد، در سات   یاگ   راها، از کابرد 
یادداشت  به  باید   – است  برخوردار  محدود 
قوی  »تمسک  معنای  به  سات   یاگ   راها  که 
به حقیقت است.« و افزون بر تأکید قوی بر 
اهمیت تعداد ما تمایل داریم که بر استعمال 
تراژیک  شاید  کنیم.  توجه  نیز  نمادها  زیاد 
که  نماد  از  استفاده  که  مثال  و  نمونه  ترین 
به نتیجه   ای بد انجامید 4 جون ۱۹8۹ ، در 
تیانمن پکن/ بجینگ است.  قتل عام میدان 
حامیان  از  بسیاری  و  کارگران،  دانشجویان، 
و  تا همبستگی  تعداد وسیع جمع شدند  به 
خواست خود را برای آزادی اظهار کنند. اما 
بلند  آنان فاقد یک استراتژی  این   که  به  دلیل 
مدت بودند، خود میدان و امتناع از ترک آن، 
نماد نافرمانی مدنی آنان شد و از مشروعیت 
غافل  دموکراتیک  اصالحات  آرمان  پایدار 
از  می   دانیم.  آن   را  نتایج  همه  ما  و  ماندند، 
سوی دیگر، اگر مقاومت   گران میدان را ترک 
روستاهای خود  و  دانشگاه   ها  به  و  می   کردند 
قدم   های  و  برمی   گشتند  مردم  آموزش  برای 
انضمامی و قابل وصول را برای آوردن تغییر 
اتخاذ می   کردند، جنبش دموکراسی در چین 
– و مردمان شجاعی که این جنبش را عملی 
می   ساختند – ممکن بود هنوز زنده می  بودند. 
این بدان معنا نیست که اعتصاب و اشغال   ها، 
هزار  ده   ها  که  وقتی  نیستند.  مؤثر  هرگز 
معترض بومی در سال ۲000 کنگره اکوادور 
را به  صورت عاری از خشونت، اشغال کردند، 
تأثیر گفتاری داشت، هرچند رهبران جنبش 
در  می   گرفتند  سبقت  هم  از  دادن  مانور  در 
خالل چند روز قدرت شان را از دست دادند. 
اما دو سال بعد، بعد از سازماندهی واحدهای 
اجتماعی پایه که وسیعا متشتت بودند ، یکی 
از این رهبران به حیث رئیس جمهور انتخاب 

نمی   توانند جای رفتارهای انضمامی را بگیرند. 

از  عاری  مقاومت  از  که  می   شود  آیا 
خشونت بد استفاده شود؟ 

مقاومت عاری از خشونت، وقتی که به درستی 
آن  از  نمی   تواند  می   شود،  گرفته  به کار 
سوءاستفاده شود. اما، بدبختانه نام بی طرفانه/ 
نرم عدم خشونت می   تواند محل سوءاستفاده 
برای  است.  بوده  چنین  مکررا  و  شود،  واقع 
در  تفنگ  مالکان  از  گروه  یک  وقتی  مثال، 
تفنگ   های شان  ثبت  خودداری  از  کالیفرنیا 
یاد می   کنند،  تحت عنوان »نافرمانی مدنی« 
ابزار  یک  مالکیت  می   کنند  فراموش  آن   ها 
خشونت  عدم  و  مدنیت  از  شدیدا  مرگبار 

فاصله دارد.
همچنین ممکن است که تاکتیک   های عاری 
از خشونت – و یا تاکتیک   هایی که در مقاومت 
یک  در   - می   گیرند  جای  خشونت  از  عاری 
زمینه   ای که مقاومت عاری از خشونت نیست 
راهپیمایان   ،۱۹۹۱ سال  در  شود.  استفاده 
در  گجرات  ایالت  مرکز  وارد  می   خواستند 
بر  سد  ساخت  علیه  تا  شوند،  هندوستان 
رودخانه نارمادا که قبال صدها روستا را غرق 
سیالب کرده بود و نتایج مخرب اجتماعی و 
زیست محیطی فراوان داشته است، اعتراض 
گجرات،  حکومت  مقامات  لکن،  کنند. 
برای  را  خودشان  کننده  گمراه  دالیل  که 
مکاتب/  دانش   آموزان  از  داشتند،  سد  ایجاد 
مدارس در حالی   که ترانه   هایی گاندی   گرایانه/ 
راه  سر  بر  سدی  می   خواندند،  گاندی   گونه، 

ورود راهپیمایان ساختند. 
به همین دلیل بسیار مهم است مردمی که 
با خشونت پیوند دارند، از گل آلود کردن آب 
جنبش عاری از خشونت، بازداشته شوند. در 
از  عاری  اقدامات  یادیگر  و  امروزه  اعتراضات 
روی  مقاومت  که  اندازه  همان  به  خشونت، 
سازش  و  توافق  است،  مهم  اساسی  اهداف 
برای  می   باشد.  مهم  دیگر  هرچیزی  روی 
مثال، در جریان جنبش اساسا خشونت پرهیز 
می   کردند  احساس  که  بودند  کسانی  اشغال، 
شکستن   – خشونت  »اندکی«  استعمال  که 
یک پنجره و یا آتش زدن سطل زباله – تحت 
تاکتیک«  در  »تنوعی  آن   ها  گفته  به  عنوان 

مایکل ان.ناگلر
مترجم: محمدامین احمدی

گردید. 
قیام اکوادور مشابه قیام میدان تیان   من بود، 
لکن سه تفاوت عمده وجود داشت که احتماال 
داشته  نقش  اکوادور  قیام  نهایی  پیروزی  در 
اکوادور  در  مقاومت   کنندگان  نخست،  است. 
یک نماد محض قدرت را اشغال نکردند، بلکه 
محل قدرت را اشغال کردند. دوم آن   ها وقتی 
این کار را کردند که به اندازه کافی قدرتمند 
شده بودند. و سوم آن   ها می   توانستند بعد از 
ختم اشغال ادامه دهند – یعنی این   که اشغال 
یک  از  بخشی  و  بود  آینده  و  گذشته  دارای 
از  طیفی  می   توانست  که  بود  بزرگتر  کاروزار 
به  را  دیگر  روش   های  و  مقابله  تاکتیک   ها، 

کارگیرد.
و  موفقیت  میان  می   تواند  یقینا  سرسختی 
شکست، در مقاومت عاری از خشونت، مانند 
مقاومت  کند.  ایجاد  تفاوت  دیگر،  مورد  هر 
باید برای موارد واقعی و فقط آن   هم به ندرت 
برای نمادهای چیزی که واقعی است، حفظ 
مارچ  در  نمک  مشهور  راهپیمایی  در  شود. 
۱۹30 گاندی استادی خویش را در نمایش 
داد،  نشان  نمادین  اظهارات  کنترل  و  دادن 
تا  پیمود  راه  دریا  تا  مایل  دوصد  از  بیش 
قانون غیرعادالنه نمک را با ساده   ترین عمل 
نمک  اندک  مقداری  جمع آوری  که  ممکن 
فراموش  غالبا  نکته  این  لکن  بشکند.  بود، 
او داشت به سوی دریای واقعی  می   شود که 
– یک  تا نمک واقعی را جمع کند  می   رفت 
عملی که سازنده و انضمامی بود – و در این 
سال  پانزده  همچنین،  بود.  غیرقانونی  مورد 
پیش از راهپیمایی نمک راهپیمایی بزرگ او 
در آفریقای جنوبی، صرف یک اعتراض نبود؛ 
کننده  اعتصاب  هزار  سه  که  بود  ناگزیر  او 
اکنون  که  را  آنان  خانواده   هایی  و  معدنچی 
یا  و  معبد خود  در  بودند،،  خانمان شده  بی 
هم  باز  دهد.  جای  خویش  روحانی  جامعه 
این عمل مانند مورد قبلی به لحاظ فنی بر 
یک  هیچ  دیگر  عبارت  به  بود.  قانون  خالف 
نبود؛  سمبلیک  صرفا  ها  راهپیمایی  این  از 
که  بودند  انضمامی   ای  رفتارهای  بسیار  آن   ها 
بنابراین، هرچند  طنین نمادین هم داشتند. 
نمادها می   تواند بر رفتارهای انضمامی افزوده 
شود و یا از آن   ها نتیجه شود، اما آن   ها هرگز 

همیشه  خشونت  عدم  بر  مبتنی  عمل 
همیشه  داشت،  خواهد  مفید  اثر 
مردم  قلوب  و  اذهان  در  خوب  اثر 
برجای خواهد گذاشت. از این لحاظ، 
مقابل  نقطه  در  دقیقا  خشونت،  عدم 
از  همیشه  که  دارد  قرار  خشونت 
خود ضرر، تلخی و بیگانگی/ بیزاری 
برجای می   گذارد. اما جایی که عدم 
خشونت مشابه خشونت است، احتمال 
موفقیت آن در به دست آوردن نتیجه 

عادالنه، مشکوک و نامعلوم است.

مقاومت عاری از خشونت، وقتی که 
به درستی به کار گرفته می   شود، نمی   تواند 
از آن سوءاستفاده شود. اما، بدبختانه نام 
بی طرفانه/ نرم عدم خشونت می   تواند 
محل سوءاستفاده واقع شود، و مکررا چنین 
بوده است. برای مثال، وقتی یک گروه از 
مالکان تفنگ در کالیفرنیا از خودداری 
ثبت تفنگ   های شان تحت عنوان »نافرمانی 
مدنی« یاد می   کنند، آن   ها فراموش 
می   کنند مالکیت یک ابزار مرگبار شدیدا از 
مدنیت و عدم خشونت فاصله دارد.
همچنین ممکن است که تاکتیک   های عاری 
از خشونت – و یا تاکتیک   هایی که در 
مقاومت عاری از خشونت جای می   گیرند 
- در یک زمینه   ای که مقاومت عاری از 
خشونت نیست استفاده شود.



اطالعات روز: پس از هشدار خانواده قربانیان حمالت ۱۱ 
متحده،  ایاالت  رییس جمهوری  بایدن،  جو  به  سپتامبر 
محرمانه  گزارش های  انتشار  اجازه  عدم  صورت  در  که 
بهتر  این حمالت،  پیرامون نقش عربستان سعودی در 
است در مراسم یادبود قربانیان حضور نیابد، دولت آقای 
بایدن اعالم کرد که گزارش های مربوط به آن رخداد را 

بازبینی می کند.
به گزارش رادیو فردا، آقای بایدن در اطالعیه ای گفت: 
»دولت من خود را متعهد می داند که طبق قانون نهایت 

شفاف سازی را انجام دهد.«
استقبال  دادگستری  وزارت  اقدام  از  »من  افزود:  وی 
سرعت  به  دیگر  بار  را  اسناد  داده  تعهد  که  می کنم 
بازبینی خواهد کرد، خاصه مواردی را که پیش از این 

دولت مسثتثنی کرده بود.«
و  نیویورک  در  سپتامبر   ۱۱ حمالت  قربانیان  خانواده 
واشینگتن که حدود سه هزار کشته بر جای گذاشت، 
در  حمالت  این  سالگی  بیست  آستانه  در  جمعه  روز 
گزارش های  کردند  درخواست  بایدن  جو  به  نامه ای 
از  را  این رخداد  در  نقش عربستان سعودی  به  مربوط 

حالت محرمانه خارج کند. 
با  که  حمالت  این  در  می گوید  سعودی  عربستان 
است.  نداشته  نقشی  هیچ  بود،  همراه  هواپیماربایی 
به  واکنشی  هنور  واشینگتن  در  کشور  این  سفارت 
سپتامبر   ۱۱ حمالت  قربانیان  خانواده های  درخواست 

نشان نداده است.
در  متحده  ایاالت  دادستان  استراوس،  اودری  دفتر 
منهتن، اعالم کرد که اف بی آی تصمیم گرفته توضیحات 
سابق درباره چرایی عدم انتشار برخی اطالعات پیرامون 

این حادثه را بازبینی کند.
قربانیان  خانواده های  از  شماری  وکیل  کریندلر،  جیمز 
موکالنش  و  او  که  می گوید  سپتامبر،   ۱۱ حمالت 
امیدوارند اقدام اف بی آی و وزارت دادگستری به معنای 
که  یافت  خواهیم  دست  اسنادی  به  »ما  که  باشد  آن 

سال ها در پی آن بودیم.«
که  سال هاست  آنها  وکالی  و  قربانیان  خانواده های 
آن  انتشار  مانع  متحده  ایاالت  دولت های  می گویند 
ارتباط عربستان سعودی  اسنادی شده اند که  از  دسته 

با عامالن حمالت را نشان می دهد.

بین المللی دریانوردی« خواند.
کشتی »مرسر استریت« که در مالکیت ژاپن و در اجاره 
شرکت  یک  جمله  از  کشتی رانی،  بین المللی  کارتل های 
در  اسد  هفتم  روز  است،  »زودیاک«  نام  به  اسرائیلی 
آب های دریای عمان هدف حمله قرار گرفت، رخدادی که 
در جریان آن کاپیتان و یک شهروند بریتانیا و یک شهروند 

رومانی کشته شدند.
بریتانیا، ایاالت متحده و اسرائیل انگشت اتهام را به سوی 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  را  مسئله  و  گرفته   ایران 
این  در  داشتن  نقش  اتهام  ایران  دولت  ولی  کشانده اند 

حمله را رد کرده است.
مقام های بریتانیا و امریکا اما می گویند پهپادهایی که به 
بهره  از سیستمی  کرده اند،  استریت حمله  مرسر  کشتی 
می بردند که در پهپاد شاهد ۱36 بکار رفته است و این 

نوع پهپاد تنها در ایران ساخته می شود.
با  گذشته  روز  نیز  اسرائیل،  وزیر  نخست  بنت،  نفتالی 

در مکزیک است، و نِِمسیو اوِسگوئرا ِسروانِتس، رهبر آن 
یکی از افراد تحت تعقیب این کشور است. ایاالت متحده 
امریکا، برای اطالعاتی که منجر به دستگیری او شود، ۱0 

میلیون دالر پاداش در نظر گرفته است.
حمله سال گذشته به مرکز بازپروری مواد مخدر در ایالت 
گواناخوآتو که منجر به کشته شدن ۲6 نفر شد، به کارتل 

خالیسکو نسبت داده می شود.
با این حال، علیرغم بدنامی این کارتل، ویدیوی جدید به 

استقبال از بیانیه ها و اظهارات مقام های امریکایی و اروپایی 
درباره حمله پهپادی ایران به کشتی مرمر استریت، گفته 
است اکنون زمان مبدل شدن »بیانیه ها به عمل« است و 

اسرائیل در »جبهه های متعدد« به ایران پاسخ می دهد.
او همچنین با اشاره به قدرت رسیدن ابراهیم رییسی گفت 
همزمان با »انتصاب« رییس جمهوری که »جالد تهران« 
خاورمیانه  سراسر  در  ایران  رژیم  تهاجمی  »خوی  بوده، 
در دریا، هوا و زمین ادامه دارد« ولی حکومت ایران باید 
بفهمد که ادامه این وضعیت »بدون پرداختن قیمت این 

شیطنت ها، محال است«.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران اما گفته 
است که ماجرای حمله به کشتی کشتی مرسر استریت 
بر اساس »سناریوسازی های بی پایه« اسرائیل تنظیم شده 
است. دو مقام ارشد نظامی ایران هم گفته اند در صورت 
اقدام تالفی جویانه اسرائیل، ایران »جواب سخت« خواهد 

داد.

دنبال این است که نوک پیکان سرزنش را متوجه رسانه ها 
» به دلیل جهت گیری علیه آنها« کند.

مرد نقابدار در این ویدیو همچنین استدالل می کند که 
کارتل ها  درمقابل  مدعی اند  که  شخصی  دفاع  نیروهای 

ایستاده اند، در واقع خود قاچاقچیان مواد مخدر هستند.
نیروهای  که  می دهد  نشان  کارشناسان  گزارش های 
مانند  باال،  جنایت  میزان  با  مناطق  در  شخصی  دفاع 
کرده اند.  کمک  خشونت ها  مهار  به  میچوآکان،  ایالت 
گاهی  گروهها  این  که  است  حاکی  گزارش ها  بعضی  اما 
خود به افرادی مجرم تبدیل می شوند و گاهی با باندهای 
جنایتکار معامالتی انجام داده و یا به عنوان پوششی برای 

گروه های جنایتکار رقیب عمل می کنند. 
برای  جهان  کشورهای  خطرناک ترین  از  یکی  مکزیک 
خبر نگاران است. اما در حالی که حمالت به خبرنگاران 
نادر  امری  علنی  تهدید  چنین  است،  رایج  امری  محلی 

است.
تلویزیون میلنیو و خانم اورستی هنوز درمورد این ویدیو 

اظهار نظری نکرده اند.

اطالعات روز: وزیر خارجه امریکا و وزیر دفاع انگلیس در 
جلسه مجازی شورای امنیت بار دیگر بر اطمینان از نقش 
تاکید  استریت  مرسر  کشتی  به  حمله  در  ایران  داشتن 

کردند و خواستار پاسخ گویی تهران در این زمینه شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
امریکا، در این نشست که روز دوشنبه، ۱8 اسد، با محوریت 
امنیت دریایی برگزار شد، گفت این حمله غیرقابل توجیه، 
بخشی از »الگوی حمالت و رفتارهای تحریک آمیز« است 

و عامل این حمله از مجازات مصون نیست.
به نقل از رادیو فردا، او چنین حمالتی را باعث تهدید جان 
انسان ها، آزادی دریانوردی و تجارت دریایی خواند و گفت 
پاسخگو  داشته اند،  حادثه دست  این  در  که  باید کسانی 
حمالت  این  عامالن  صورت  این  غیر  در  چون  شوند، 

»احساس مصونیت« خواهند کرد.
بن واالس، وزیر دفاع انگلیس، نیز در جلسه شورای امنیت، 
قوانین  »نقض  را  استریت  مرسر  کشتی  به  ایران  حمله 

اطالعات روز: مردانی که ادعا می کنند از طرف قوی ترین 
را  کارتل مواد مخدر مکزیک سخن می گویند، ویدیویی 
دلیل  به  را  گوینده خبر  آن یک  در  که  کرده اند  منتشر 
آنها  به  مربوط  ناعادالنه خبری مطالب  آنچه که پوشش 

می دانند ، تهدید به قتل می کنند.
این تهدید توسط فردی  به گزارش بی بی سی فارسی، 
»کارتل  رهبر  طرف  از  می گوید  که  است  گرفته  صورت 

نسل جدید خالیسکو« )سی جی ان جی( صحبت می کند.
پوشش  در  میلِنیو  تلویزیون  که  دارد  شکایت  فرد  این 
را  دفاع شخصی  به  موسوم  نیروهای  جانب  خود  خبری 
خالیسکو  کارتل  برابر  در  مقاومت  برای  که  است  گرفته 

سازماندهی شده اند.
در این ویدیو، خبرنگاری بنام آزوسِتنا اوِرستی مستقیما 
تهدید می شود. خانم اورستی یکی از مشهورترین مجریان 

تلویزیونی در مکزیک است
را  کلماتت  را مجبور می کنم  تو  مرد می گوید »من  این 
بخوری )پس بگیری(، حتی اگر متهم به زن کشی شوم«.

حمالت  خونین ترین  از  بعضی  مسئول  خالیسکو  کارتل 

بلینکن در جلسه شورای امنیت: 
ایران به دلیل حمله به کشتی مرسر استریت مجازات می شود

تهدید به قتل یک گزارشگر تلویزیون توسط کارتل مواد مخدر مکزیک

ایاالت متحده اسناد حمالت 
۱۱ سپتامبر را در پی هشدار 

خانواده های قربانیان بازبینی می کند
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MAIL/IFAD/SNaPP2/11042021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری خوراکه حیوانی برای والیت های 
هرات، بلخ، ننگرهار، پروان، بغالن، کابل و لوگر را مطابق به مشخصات ارایه شده در شرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( به طور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 و یا از وب سایت 
اداره تدارکات ملی )WWW.NPA.GOV.AF( و همچنان معلومات متذکره را می توانند از وب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری )WWW.MAIL.GOV.AF( و وب سایت اکبر )WWW.ACBAR.ORG( بدست 
آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی 13/6/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات برنامه حمایت از 

برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
جلسه آفرگشایی پروژه متذکره بتاریخ 13/6/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNaPP2 واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ )350,000.00( سه صد و پنجاه هزار افغانی می باشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

روزه گرفتن در سات   یاگ   راها 
مرگ احتماال در مقاومت عاری از خشونت نسبت منازعات 
خشونت آمیز کمتر است، لکن همانطور که مقاومت   های 
پدر کوبه و رز سفید نشان داد، گاهی الزم می   شود زندگی 
خود را در این راه قربانی کنیم. روزه گرفتن، به طور خاص 
که  آن   طور  مرگ«  دم  تا  »روزه  یا  و  بی   پایان  روزه  یک 
گاندی به آن دعوت کرده است، یک صورت از این درمان 
سخت است که می   توان به کاربرد. روزه گرفتن به   عنوان 
بخشی از مرحله سوم عمل متقاعدسازی مبارزه عاری از 
به مرگ خود  اگر می   تواند  به طور خاص  خشونت است، 
بیدار  برای  قدرتمند  راه  یک  می   تواند  بینجامد،  شخص 
کردن دیگران باشد که نادرست بودن یک وضعیت و رنجی 
برای اصالح آن تحمل می   کنید، عمیقا درک  را که شما 
کنند. اما این روش، به جای ترغیب می   تواند تهدید کند، 
در این صورت مغایر باروح سات   یاگ   راها می   شود. از این   رو، 
سات  یاگ   راها)  سنخ  از  عمل  یک  به   عنوان  گرفتن  روزه 
در نقطه مقابل یک عمل برای تذکیه و تهذیب فردی و 
شخصی( باید تنها به   عنوان آخرین ملجأ با در نظرداشت 

شرایط خاص که توضیح داده می   شوند، اتخاذ گردد.
نخست، روزه   گیرنده باید یقین داشته باشد که او شخصی 
درست   کار  می  کند.  فداکاری  چنین  که  درست   کار  است 

دیگر گزینه   ها کامال استفاده نشده باشد، اقدام به گرفتن درامدی بر »مقاومت عاری از...
روزه، شود.

وقتی که این شرایط فراهم بود، روزه گرفتن کار می   دهد. 
گاندی استاد مشهور این تکنیک بود. »روزه حماسی« او 
از طرح حوزه   های  بریتانیا  که  در سال ۱۹3۲ سبب شد 
انتخابیه جداگانه برای هندوان کاست، و خارج از کاست 
دست بکشد و »معجزه کلکته«روزه ۱۹45 او به شورش 
نبودند،  آن  کنترل  به  قادر  ارتش  و  پولیس  که  عمومی 
درک  این  به  پایان  در  گاندی،  وجود،  این  با  داد.  خاتمه 
بوده  آمیز  او تهدید  از روزه   های  اندک  رسید که تعدادی 

است و لذا از دید او شکست بوده است.

در کنترل گرفتن
خودش  خاطر  به  را  رنج  تحمل  ما  سات   یاگراها،  در 
بسازیم.  شهید  خود  از  که  نمی   خواهیم  و  نمی   خواهیم، 
بلکه ما تفاوت عمیق میان تحمل رنج از سر انفعال را که 
تحمل  توجه،  قابل  تأثیر  داشتن  بدون  انسان  ها  میلیون 
می   کنند و تحمل آگاهانه و داوطلبانه رنج، برای یک غایت 
عالی، وقتی که راه بدیل وچود نداشته باشد از نوعی که 
پدر کولبه انجام داد، می  فهمیم. این نوع دوم از تحمل رنج 
است که کینگ آن را »رنج غیر کاسبکارانه« می   نامد که 

قدرت مقاومت عاری از خشونت را به کار می   گیرد. 
مبارزه عاری از خشونت، به طور خاص در آخرین مرحله 

که  است  بنابراین خوب  باشد.  منازعه، می   تواند خشن  از 
مبارزه   ای  در  رنج  داوطلبانه  تحمل  که  بدانیم  پیشاپیش 
عاری از خشونت در یک بازه زمانی طوالنی، بسیار کمتر 
یک  قبول  از  ناشی  رنج  تحمل  به  نسبت  بود  خواهد 
رانج  تحمل  به  نسبت  همچنین  و  عادالنه  غیر  موقعیت 
موقعیت  بردن  میان  از  برای  خشونت  استعمال  ار  ناشی 
غیر عادالنه. برای مثال، هرچند، هزار نفر و یا تقریبا در 
هندوستان  آزادی  برای  مبارزه  جریان  در  حدود  همین 
 ۱۹۱۹ سال  در  امریتسر  راهپیمایی  در  خاص  طور  به   ،
آن  از  منفعل  قربانیان  به   عنوان  نفر  میلیون   ها  اما  مردند، 
قبیل که در جریان قحطی بنگال در سال ۱۹43 به  دلیل 
اختصاص تمامی محصول برنج کشور به ارتش بریتانیا رخ 
داد، مردند. همچنین آن   گونه که کینگ اشاره کرده است، 
مردمان بیشتری در طی شش شب شورش در دیترویت 
در  مدنی  نافرمانی  از  سال  در طی شش  تا  کشته شدند 

جنوب. 
دو قاعده انگیزشی در مورد تحمل رنج وجود دارد، وقتی 
زودتر  نخست،  می   شود.  اجتناب ناپذیر  آن  استعمال  که 
خشونت  از  عاری  و  فعال  به  صورت  منازعه  به  می   توانیم 
واکنش نشان دهیم، با تحمل رنج کمتر می   توانیم آن را 
به  صورت  رنج  تحمل  آماده  ما  بیشتر  دوم،  و  کنیم.  حل 
کمتر  را  تحمیلی  و  خواسته  نا  رنج  و  هستیم  داوطلب 

تحمل می   کنیم.

بودن مستلزم این است که برتمایالت خود کنترل داشته 
باشد، حتا بر تمایل خویش بر زنده ماندن، و نباید تحت 

تأثیر نفرت از مخالف، تحریک شود.
دوم، مخاطب اقدام/ روزه باید مردمی باشند که می   توانند، 
اگر  کنند.  دریافت  را  سخت  عمل  این  در  نهفته  را  پیام 
آن   ها فاقد این میزان از عالقه باشند و یا منطق فداکاری را 
نمی   فهمند )آن   گونه که وضعیت غالب در غرب می   باشد( 

روزه گرفتن، تکنیکی اشتباه خواهد بود.
واقع   گرایانه،  اهدافی  آوردن  دست  به  برای  روزه  سوم، 
برای  کلی  و  عام  خواست  یک  شود.  تنظیم  و  طراحی 
»جهان صلح آمیز« و یا مانند آن، هرچند خوب و اصیل، از 
طریق روزه گرفتن قابل وصول نمی   باشند، همان   طوری که 
تقریبا همیشه چنین بوده است، روزه گیرندگان پیشاپیش 
به دست  انسان     میلیون   ها  تخیل  بر  قدرتمند  نیروی  یک 

نیاورده است. 
زار  و  کار  زمینه   ای  در  فقط  باید  گرفتن  روزه  چهارم، 
حقیقتا عاری از خشونت گرفته شود. روزه زندانیان ارتش 
جمهوری خواهان ایرلند در زندان لونگ، برای مثال، واجد 
هیچ یک از این شرایط نبود، بنابراین، علی رغم شجاعت و 
فداکاری روزه   گیرندگان، ده نفر جان شان را بدون این   که 
نتیجه   ای در جهت ایجاد تغییر اجتماعی محسوس داشته 

باشد، از دست دادند.
نکته پایانی، به خاطر داشته باشید که نباید تا زمانی که 



چه گروهی و یا چه کسانی برنده جنگ افغان ها 
هستند؟ آیا به راستی موترسایکل سواران طالب، 
این  واقعی  برنده ی  می دهند،  نمایش  آنچنان 
جنگ بی انتها هستند؟ در یک نگاه شاید این 
طور به نظر برسد. اما واقعیت این است که آن ها 
ابزاری در راستای  این جنگند.  ابزار و ماشین 
تحقق اهداف بنیادگرایان. برنده ی جنگ امروز 
بنیادگرایی ای که  است.  بنیادگرایی  افغانستان 
جنبش های  قرائت های  و  آموزه ها  در  ریشه 
خاستگاه  دارد.  منطقه  مسلمان  رادیکال 
افراط گرایی هر امری که هست، اکنون توانسته 
فرهنگیان،  سیاست مداران،  از  را  عمل  میدان 
علمای دینی میانه رو و نظام آموزشی ما برباید. 
آنچه مهم است، تأثیرات افراط گرایی است که 
توانسته کشور را به سمت بحران ببرد. بحرانی 
که بازنده واقعی آن در نهایت ارزش های انسانی 

و میانه رو مردم افغانستان اند.
تصور امریکایی ها در کنفرانس بُن، این بود که 
و  برخاستن  توان  و  تضعیف شده  دیگر  طالب 
قد راست کردن را ندارد. بنابراین لزومی ندارد 
باشند.  داشته  جایگاهی  صلح،  پروسه  در  تا 
تصوری که به باور بسیاری از تحلیل گران یک 
اشتباه محض بود. چرا که دیری نیانجامید که 
طالبان شروع به بازسازی و احیای خود نمودند. 
شکاف های سیاسی، اجتماعی، تمامیت خواهی، 
که  موجب شد  فرهنگی  فقر  و  قدرت  انحصار 
طالبان آهسته آهسته خود را در این شکاف ها 
با طالب  این حیث  از  امروز  پیدا کنند. طالب 
شتاب زدگی  محصول  که  دارد  تفاوت  دیروز 
وضعیت   از  آمیزه ای  محصول  آنها  نیست. 
هستند. محصول نگاه استراتژیک پاکستان به 
افغانستان، محصول بازی بد قدرت های جهانی 
بخصوص امریکا و در نهایت محصول وضعیت 

سیاسی و اجتماعی درون افغانستان اند. 
برای من بسترهای سیاسی، اجتماعی و فکری 
در درون افغانستان که موجب تولد دوباره گروه 
طالبان شد، اهمیت دارد. اینکه این بسترها چه 
عوامل و یا مسایلی بودند، در یک جمله من آن 
را رشد افراط گرایی تعبیر می کنم. افراط گرایی 
در  طالبان  دوباره ی  ظهور  عامل  مهمترین 
نقش  و  پاکستان  بازی  از  فارغ  بود.  افغانستان 
ظهور  طالبان،  فرامنطقه ،  و  منطقه  کشورهای 
دوباره خود را مدیون رشد جریان های افراط گرا 
هستند که زمینه ساز تولد دوباره آنها شدند. به 
همین دلیل است که پیوندهای عمیقی میان 
طالبان  با  منطقه  و  کشور  افراطی  جریان های 

وجود دارد. 
بدانیم  که  است  مهم  نکته  این  دانستن 
افراط گرایی جدید در افغانستان پیرو هیچ قاعده 
و گفتمانی نیست. افراط گرایان فراتر از مرزهای 
انسانی و دینی شناخته شده ما عمل  اخالقی، 
خشونت  را  افراط گرایی  این  ماهیت  می کنند. 
کشتار  دینی،  استبداد  انحصار طلبی،  عریان، 
ابعاد  به  کافیست  می دهد.  تشکیل  توحش  و 
خشونت ها، بمب گذاری ها و حمالت تروریستی 
و  ماهیت  در  کنید.  نگاهی  اخیر  سال های 
جزئیات آنها تفاوت چندانی وجود ندارد. کشتار 
هدفمند هزاره ها، قتل عام زنان و کودکان، ایجاد 
رعب و وحشت عمومی و در نهایت نابودکردن 
امید و زندگی مردم، وجه اشتراک همه حمالت 
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جریان های افراط گرا؛ 

برنده واقعی منازعه ی افغان ها

نیابد،  تغییر  میانه رو  تفسیرهای  و  نگرش ها 
بلکه این جریان ها روز به روز قدرت مندتر شوند. 
انحصارگرایی و تمرکز قدرت در دوران حکومت 
آقای غنی به اوج خود رسید. بسیاری از نهادها 
 ... و  انتخاباتی  کمیسیون های  پارلمان،  نظیر 
نوپای  دموکراسی  پایه های  می توانستند  که 
این  نتیجه  در  کنند  مستحکم  را  افغانستان 
رویکردها تضعیف شدند. و در نتیجه انتخابات 
اخیر، نارضایتی عمومی از کارکردهای حکومت 
موجب  که  نارضایتی ای  رسید.  خود  اوج  به 
و  اجتماعی  عمیق  شکاف های  بوجود آمدن 

فکری در جامعه شد. 

افراط گرایی؛ برنده ی واقعی جنگ افغان ها
جریان های  نامشروع  محصول  طالبان  گروه 
جامعه  قبیله ای  و  اجتماعی  بافت  افراط گرا، 
اقتصاد  فساد،  بیکاری،  فقر،  است.  افغانستان 
روستانشین  مناطق  قبیله ای  ساختار  و  جنگ 
برخاستن  در  که  هستند  مواردی  کشور، 
پیامد  داشتند.  اساسی  نقش  طالبان  دوباره 
افراط گرایی، میان تهی شدن ساختارهای فکری 
و  ارزش ها  نابودی  و  جنگ  خشونت،  جامعه، 
معیارهای جامعه و در نهایت زوال ارزش های 
اخالقی است. افراط گرایی در ابعاد مختلف آن 
یکی از مهمترین عوامل بحران امروز افغانستان 
است. بحرانی که پس از ۲00۱ آهسته آهسته 
بسیاری از ساحات فکری و زندگی افغان ها را 

در برگرفت. 
اگر امروز شهرها و روستاهای ما یکی  پس از 
آن  از  مهمی  بخش  می کنند  سقوط  دیگری 
به دلیل قدرت یافتن افراط گرایی است که پس 
از سال های ۲00۱ آرام آرام توانست تفکر و روح 
مدرسه  صدها  کند.  تسخیر  را  افغانی  انسان 
و  دانشگاه ها  ما،  دینی  عالم  هزاران  و  دینی 
در  ما  جامعه  اجتماعی  و  فرهنگی  بسترهای 
قندوز  هرات،  داشتند.  نقش  افراط گرایی  رشد 
پیش  را  ما  شهرهای  و  روستاها  از  بسیاری  و 
از آن که موترسایکل سواران طالبان فتح کنند، 
افراط گرایی تسخیر کرد. پیش از آن که طالب 
مولوی  برساند،  هرات  دروازه های  به  را  خود 
را  مردم  از  زیادی  بخش  روان  و  روح  انصاری 
بود. فعالیت صدها  در شمال هرات فلج کرده 
والیات  از  بسیاری  و  قندوز  در  دینی  مدرسه 
قرمز  فرش های  که  شد  موجب  کشور  شمال 
قبل از رسیدن جنگ جویان امارت اسالمی در 

این والیات برای طالبان پهن شود. 
میراث  آنیم،  شاهد  امروز  ما  آنچه  بنابراین 
حزب التحریر،  روش های  و  فعالیت های 
و  مالها  جامعه،  تندروهای  اصالح،  جمعیت 
انصاری  مجیب الرحمان  مانند  مولوی هایی 
فضای  که  باعث شد  آنها  تالش  است. سال ها 
افغانستان  متکثر  جامعه  و  فرهنگی  فکری، 
ما  شهرهای  و  روستاها  سقوط  شود.  مسموم 
نتیجه ی جنگ های پیچیده و فکر استراتژیک 
طالبان نیست، نتیجه ی جنگ نرم جریان ها و 
این  طول  در  که  است  افراط گرایی  بسترهای 
سال ها آرام آرام فضای فکری و فرهنگی جامعه 
این  در  برنده شدن  بنابراین  کردند.  تسخیر  را 
نیروهای  و  بی - 5۲  هواپیماهای  با  نیز  جنگ 
این  در  برنده شدن  نیست.  امکان پذیر  نظامی 
سیستم های  اصالح  آموزش،  به  نیاز  جنگ 
آموزشی و تمرکز بر عوامل اجتماعی و فرهنگی 

منازعه در کشور دارد. 

برادران خود یاد کرد و از آنها خواست تا دست 
سهیم  کشور  بازسازی  در  و  بردارند  جنگ  از 

شوند. 
کارکردهای این کمیسیون نتایج ملموسی برای 
پایان یافتن منازعه در کشور به ارمغان نیاورد. 
چرا که فهم از منازعه و عوامل آن بیش از آن که 
دانسته  اجتماعی  بسترهای  از  ناشی  و  داخلی 
شود، بیرونی و خارجی فهم شد. بنابراین لزوم 
با پرسش مواجه شد و منحل  این کمیسیون 
از  ملی  آشتی  و  صلح  تحکیم  کمیسیون  شد. 
این جهت مهم بود که فعالیت ها و اهداف آن بر 
حل مسایل اجتماعی و داخلی برای پایان یافتن 
منازعه استوار بود. رویکردی که پس از آن با 
چرخش به سمت عوامل بیرونی جنگ و صلح 

افغانستان تغییر مسیر داد. 

اهمیت عوامل بیرونی، فهم جدید منازعه؛ 
شورای عالی صلح

از  پس  و  افغانستان  در  با شدت گرفتن جنگ 
در سال ۱38۹  لوی جرگه ی مشورتی  تصمیم 
مهمترین  شد.  ایجاد  مصالحه  عالی  شورای 
چارچوب های  ایجاد  کمیسیون  این  هدف 
همه جانبه  برنامه  ی  تدوین  صلح،  و  گفت وگو 
برای صلح و ایجاد استراتژی ملی و داعمی برای 
صلح و آشتی و در نهایت خارج ساختن برخی 
از سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل بود. 
کشته شدن برهان الدین ربانی، رییس این شورا، 
تالش های این نهاد و اراده طرفین برای صلح 
گروه  ساخت.  مواجه  زیادی  پرسش های  با  را 
طالبان هیچ کدام از این شوراها را به رسمیت 
با  مستقیم  گفت وگوی  خواستار  و  نشناخت 

امریکا بود. 
با این وجود دولت افغانستان همچنان به دنبال 
گروه های  با  گفت وگو  برای  آدرسی  ساختن 
انتقادات  به  توجه  با  بود.  طالبان  و  مسلح 

تروریستی آنان است.
ماشین های  افغانستان،  در  افراطی  جریان های 
اهدف،  خدمت  در  که  هستند  کشتاری 
کشورهای  پروژه های  و  نیابتی  جنگ های 
همسایه و منطقه عمل می کنند. بنابراین طرف 
طالبان  نام  به  گروهی  آنکه  از  بیش  افغان ها 
باشد، جریان های افراطی است که در طول این 
سال ها آرام آرام رشد کردند و طالبان نیز بخشی 
از ماهیت آن محسوب می شود. در واقع گروه 
جریان های  از  بسیاری  فرزند خوانده  طالبان، 
نام  به  آن  از  که  است  واپس گرایی  و  سلفی 

افراط گرایی یاد می کنیم. 

بسترهای داخلی، فهم اولیه منازعه؛ ایجاد 
کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی

دهه  دو  در  سازمان یافته  تالش های  اولین 
با  صلح  گفت وگوهای  پیشبرد  برای  گذشته 
مخالفین تحت عنوان »کمیسیون تحکیم صلح 
شکل  کرزی  حامد  دستور  به  ملی«  آشتی  و 
گرفت. مرحوم صبغت اهلل مجددی، رییس اولین 
دولت مجاهدین و از رهبران خوشنام و باسابقه 
چهره های  از  دیگر  تعدادی  همراه  به  جهادی 
جهادی، کمیسیونی را تحت عنوان »کمیسیون 
پیشبرد  برای  ملی«  آشتی  و  صلح  تحکیم 
کمیسیون  این  کردند.  ایجاد  صلح  مذاکرات 
نام »کمیسیون حل  به  فعالیت  مدتی  از  پس 
منازعه و ارتباط مردم با دولت« تغییر نام داد 
و بیشترین تمرکز خود را بروی کمتر ساختن 
فاصله مردم و دولت و تشویق مخالفین مسلح 

به پروسه صلح بنا کرد. 
یکسال پس از ایجاد کمیسیون تحکیم صلح و 
آشتی، این کمیسیون کنفرانسی را با اشتراک 
حامد  کرد.  دایر  کابیه  وزرای  و  رییس جمهور 
این  افتتاحیه  در  خود  سخنان  در  کرزی 
کنفرانس از گروه های مخالف مسلح به عنوان 

عالی  شورای  ساختار  و  کارکرد  به  گسترده  
صلح، دولت افغانستان در سال ۲0۱6 ساختار 
این شورا را مورد بازنگری قرار داد و ریاست آن 
را به سیداحمد گیالنی داد. در نتیجه تالش ها 
حکمتیار،  گلبدین  شورا،  این  فعالیت های  و 
رهبر تندرو حزب اسالمی طی یک موافقت نامه 
این  پیوست.  افغانستان  دولت  پروسه صلح  به 
بزرگترین موفقیت شورای عالی صلح بود. سایر 
ادغام  برنامه های  نظیر  شورا  این  فعالیت های 
با  شورا  این  انکشافی  پروژه های  و  جنگجویان 
فراوانی در موفقیت روبرو  اتهامات و شبه های 

بود.
پس از لوی جرگه مشورتی صلح در سال ۱38۹ 
و ایجاد شورای عالی صلح، ابعاد بیرونی جنگ و 
صلح افغانستان بیش از ابعاد داخلی مورد توجه 
قرار گرفت. روش ها و مکانیزم های دیپلماتیک 
پاکستان  با  گفت وگو  و  شد  گرفته  روی دست 
تعریف  راهبرد  این  از  مهمی  بخش  عنوان  به 
رییس جمور  آن،  موجب  به  که  راهبردی  شد. 
غنی ده ها سفر به پاکستان انجام داد تا بتواند 
موافقت پاکستان را برای حمایت از برنامه های 
دولت افغانستان در پیشبرد مذاکرات با طالبان 
جلب کند. اما هیچ کدام از تالش های او نتیجه 
با دولت  نداد و پاکستان هیچ گاه در همکاری 

افغانستان صداقت بخرج نداد. 
سال های پس از ۲00۱، سال های طالیی برای 
بازسازی و صلح در کشور بود. اما در نتیجه ی 
آقای  اشتباه  رویکردهای  و  سیاست گذاری هاه 
سال ها  این  اشرف غنی،  آن  از  پس  و  کرزی 
بسترهای  می شد  که  سال هایی  رفت.  فنا  به 
ایدئولوژیک  جریان های  و  فرهنگی  اجتماعی، 
میانه رو  جریان های  نفع  به  را  افراط گرایی  و 
تغییر مسیر داد. اما خودخواهی، انحصار گرایی، 
حاکم  نگاه  قومیت گرایی  و  تمامیت خواهی 
جریان ها،  نفع  به  موازنه  نه تنها  که  شد  باعث 
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