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آشتی با افراط گرا یا ن در افغا نستا ن
Reconciliting with Extremists in Afghanistan
هما نطوریکه جنگ در افغا نستا ن به هفد همین سا ل خود میرسد ؛ اداره دونا لد
ترومپ بد نبا ل راهیا بی راهها یی برای انجا م مقا بله با طا لبا ن ا ست  .ودرنظردارد
که مقا ما ت طا لبا ن را در پست ها ویا مقا ما ت رهبری در دولت افغانستا ن جا دهد
او درماه اگست دریک سخنرانی تلویزیونی بمردم راجع به شریک ساختن طا لبا ن در
رهبری دولت افغا نستا ن اعالم کرد :ازاینکه ممکن با احتمال زیاد زمینه ویا شرایطی
که برای توافق سیاسی بوجود آمده است ویا وجود دارد تالش صورت خواهد گرفت که
عناصر ویا اشخاص کلیدی طالبان را در دولت افغانستان سهم داد .
از آن به بعد طوریکه همه میدانیم که مقامات مسول دولت افغانستان با رها با رها تاکید
کرده اند که آنها بد نبا ل مذاکره باطا لبا ن هستند وازسوی دیگرزما نیکه ریکس تیلرسن
( )Rex Tillersonوزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکا در ماه گذشته از افغانستان
بازدید بعمل آورد ؛ طی یک صحبت خبری خود گفت  :که دولت ویا اداره ما به دنبال
وبه انتظار شنید ن صدای طا لبا ن معتدل است که متما یل به توقف جنگ علیه دولت
ا فغا نستا ن هستند .
تیلرسن گفت :رویهمرفته ما بد نبا ل شنیدن همین صدا هستیم ومیخواهیم که آنها را
در روند آشتی سهیم سازیم که منجر به تامین صلح ومشارکت کامل شان در رهبری
دولت افغانستان شود.
نبا ید فراموش گردد که تالش وجستجوی دولت ا فغا نستا ن بخا طر فراهم آوری صلح
درپرتوآشتی باطا لبا ن همزمان با افزایش وتشد ید جنگ علیه طا لبا ن همراه خواهد بود.
چنانچه همین اکنون دولت ایاالت متحده امریکا میخواهد که ( )0111سربازان اضافی
خود را به ا فغا نستا ن بفرستد که دراینصورت مجموع کل نیروهای نظامی امریکا
مستقر درافغانستان از ( )11111به ( )10111خواهد رسید .همزمان با آن دولت دونالد
ترومپ درنظردارد که به نیروهای نظامی خود بخاطر فعالیت ها وعملیات های نظامی
شان اتوریتی ویا صالحیت های بیشتری بدهد وهمه محدودیت های اجرایوی نظا می را
از میا ن بردارد ؛ چنا نچه که جیمز ماتیس ( ) James Mattisوزیر د فاع ایاالت
متحده امریکا درماه گذشته حین دادن گذارش به کمیته ای خدمات داخلی مسلح امریکا

گفت  :ما د یگر ضرورت ویا نیا ز آن را نمی بینیم که صالحیت های تصمیمگیری
جنگی وعملیا تی نیروها جنگی ما ن مستقر در ا فغا نستا ن را محد ود کنیم وآن اینکه
نیروهای ما بعد ازاین درهرجا که دشمن را دریابند با ید آنها را با تحمیل ووارد کردن
فشا رباحما یت نیروهای هوایی ما در ا فغا نستا ن از پا در آورند.

جیمس ما تیس وزیر د فاع ایاالت متحده امریکا
با درنظرداشت بخشی از تشد ید فشا ر علیه طا لبا ن ؛ نیروهای نظا می افغا نستا ن
بخا طربراه اندازی عملیات های نظامی تهاجمی علیه طالبان خود را آما ده ساخته اند ؛
اگاهان سیاسی به این نظرهستند که تحمیل فشار زیاد باالی طالبان آنها را وادار ومجبور
به مذاکره می سازدکه این خود یک گزینه ای درپرتوعملیا تهای نظامی تها جمی بخا طر
آعاز مذاکره با طرف طالبان میتواند با شد.
جنرال جا ن نیکلسون ( )John Nicholsonفرما نده کل نیروهای امریکا مستقر در
افغانستان درماه گذشته دریک صحبت خبری خود گفت  :همه چیز ها طراحی شده است
تا طالبان را به میز مذاکره فراخواند که این خود یک نوع رویکرد مبا رزه وگفتگو ویا
دیا لوگ است ؛ رویکرد توام با جنگ ومذاکره دولت نشاندهنده ای یک تغیر شد ید برای
دونا لد ترومپ ریس جمهور ایاالت متحده امریکا میتواند با شد ازاینکه او اذعان کرده
بود که «غریزه اصلی» او بیرون کشیدن نیروهای نظامی امریکا از افغا نستا ن است
از اینکه اگر او نیروهای جنگی خودرا به افغانستان بفرستد ولی نتواند که موفقیت را از
آن خود کند .
دونا لد ترومپ درسخنرانی مهم سیا ست خارجی خود درهنگام مبارزات انتخا با تی
ریا ست جمهوری ایاالت متحده امریکا قول داده بود ویا متعهد شده بود که  :من هرگز
نیروهای بهتر رزمی وجنگی خودرا به خاطر جنگ به بیرون از کشور نخواهم فرستاد
تا آنکه ضرورت اشد ومبرم فرستادن شا ن وجود نداشته باشد.

با اینحال دونا لد ترومپ صرف نظراز قول وقرار قبلی اش تصمیم گرفت که جنگ
را درا فغا نستا ن تا آنزمان ادامه دهد که طا لبان میخواهند به مبارزه خود ادامه دهند ؛
پس در اینصورت این دونالد ترومپ است که میخواهد بن بست را با طالبان طوالنی
وتشد ید میسا زد .وبه اینصورت از احتما ل بعید نیست که امریکا شا ید برای سا لها ی
متما دی درجنگ ا فغا نستا ن پا بند ودرگیر نما ند.
با درنظرداشت استراتیژی جد ید امریکا درقبال ا فغا نستا ن الیسی ویلس ( Akice
 )Wellsسخنگوی وزارت امور خارجه چنین توضیح داد « :ما آماده هستیم که تمام
منابع وامکانات در دست داشته ای خود را بکار آندازیم تا اگر بتوانیم حد اقل به یک
راه حل بی ما نندی نایل آیم » راه حلی که به منافع هرچه بیشتر دولت باشد.
مفهوم از آشتی یعنی چه ؟ دولت دونالد ترومپ تا جایکه اگر حتی طالبان را به
صفت شرکای خود پیداکند بازهم آشتی ومصا لحه در وضع زند گی مردم ا فغا نستا ن
به جز از وخا مت وضع چیزی دیگری را به ارمغا ن نخواهد آورد ؛ اگرچه که اداره
دونالد ترومپ اصرار دارد که دولت ا و به ا نتظا ر شنید ن صداهای ازسوی طا لبا ن
میانه رو ویا معتد ل به پذ یرش مذاکره وگفتگو است ؛ ولی مطلب قابل تذکر این است

گلبد ین «حکمتیار»
که دولت ایاالت متحده امریکا به ارتباط جنگجویان وافراط گرایانی که همین اکنون
دردولت فعلی افغانستان نقش مهم کلیدی دارند کمتر کار کرده است .

چنانچه یکی از نشا نه های شوم عدم کارکرده گی امریکا با افراط گریان شامل در دولت
افغانستان که همین اکنون بسر اقتدار اند درکنار آن توافق سیاسی اخیر دولت با گلبد ین
«حکمتیار» افراط گرا است که او تمام عمرکهولت وبزرگسالی خودرا به ترور وکشت
وکشتار مردم در ا فغا نستا ن سپری کرده است ؛ قسمیکه حا میا ن ویا نیروهای جنگی
«حکمتیار» در ماه می سال ( )2110یک بمب گذاری انتحاری را در کابل سازماندهی
کرد که منجر به مرگ ( )11نفر مردم بی گناه ملکی و( )1نفر مشاور نظامی امریکایی
شد.
سال گذشته دولت افغانستان توافقنامه صلح را با نیروهای حکمتیار امضا کرد علیرغم
آنکه گلبدین «حکمتیار» توسط ایاالت متحده امریکا بعنوان تروریست جهانی معرفی
شده بود درواقع مقا ما ت ارشد دولت ایاالت متحده ا مریکا واداره (بارک اوباما) این
توافقنامه را با «حکمتیار» یک رخداد مثبت بخا طر تشویق وترغیب دیگران درگیر در
معضله کنونی ا فغا نستا ن به امر صلح خواند .چنا نچه در اینمورد جان کیری ( John
 )Kerryوزیر امور خارجه امریکا چنین اعالن کرد  « :این یک مد ل برای آنچه که

ممکن است ممکن شد».
جنرال جا ن نیکلسون بعد از آ نکه دونالد ترومپ براریکه قدرت درقصر سفید تکیه
زد به ماموریت وفرمانده نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا درافغانستان مامورگردید
که او همچنان این توافقنا مه بین دولت ا فغا نستان وگلبد ین «حکمتیا ر» را یک مد ل

جنرال جان نیکلسون
برای مصا لحه ویا آشتی مورد ستا یش قرارداد .و اصرار نمود که ا ین توافقنا مه
به صفت یک کا تا لیتزور ( فروکشا – تسریع کننده ) بگونه مشا به مسا یل و معضله
کنونی را با طا لبا ن ویا با بخشی از طا لبا ن حل وفصل میکند.
او یعنی جنرال جان نیکلسون همزمان به این نکته نیز اشاره کرد ( )21111عضو
نیروهای «حکمتیار» به افغانستان باز میگردند وخودرا دوباره درجامعه افغانستان باز
سازی میکنند ؛ بناً اگر این روند به خوبی پیش رود منجر به تا مین آشتی ومصا لحه

خواهد شد .لذا این خود میتواند یک هدف غا یی تلقی شود.
اما چیزیکه باید به آن توجه صورت گیرد این است که همه افراد به یک موضوع
همسان وهمگون نمینگرند ویا به آن برخورد مشا به نمکنند وبادرنظرداشت همین اصل
پذیرفته شده پا تریسیا گروسمن ( )Patricia grossmanاز سا زما ن د یده با ن حقوق

پا تریسیا گروسمن
بشر از این توافقنامه انتقاد کرده وچنین ادعا نموده که این توافقنامه سد راه تالش ها
صلح وعدالت درافغانستان میشود ؛ گروسمن به ارتباط خا نوادهای قربا نیا ن که
اقا رب ونزد یکان خودرا دراین جنگ ازدست داه اند می گوید  :بازگشت «حکمتیار»
صلح را بمیان نمی آوردوادامه تدوام وهمیشگی مجازات نشان دهنده عالمه ویا نشا نه ای
از آغاز برای افغائنستا ن نیست.
مطمیناً که آشتی با افراط گرایان هیچ کاری را برای تغیر حکومت قب ً
ال شناخته شده
افغانستان بعدازسرنگونی طا لبا ن که درماهای پا یا نی سا ل ( )2111به سرد مداری
واشتراک گسترده ای از همه طیف های کانگسترها وجنگ ساالران که درمقا ما ت بلند
باالی این دولت تکیه زده اند کا ری را انجام نخواهند داد .چونکه اینها خود شان نه به
تغیر معتقد اند ونه هم میخواهند که از قدرت کنا ر روند.
دیپلمات های ایاالت متحده امریکا درافغا نستا ن در ماه فبروری سال ( )2112در
گذارشا ت داخلی خود تایید کردند که فرماندها ن وجنگ ساالران مجاهید ین افغا نستا ن
همچنان به نگه داشتن وحفظ هردو موقف( انتصابی و انتخابی) خود بخاطر تامین منافع
قبیله ای وسمتی ونژادی خود منافع قاطبه مردم افغانستان را نا د یده میگیرند ومنا فع

خودرا نسبت به منا فع مردم ترجیح میدهند .
دردهه گذشته وضعیت به سختی تغیر کرده است ؛مث ً
ال از دوران انتخابات اخیر ریاست
جمهوری در افغنستان ؛ عبدالرشید «دوستم» معاون نخست ریاست جمهوری که یکی
از جنگ ساالران مقتدر ومشهور کشور میبا شد در ماه می سا ل ( 2112به نسبت
تجاوزجنسی بریکی ازمخا لفین خود ازکشور فرار کرد تا اگر بتواند ازاتها ما ت عنوان
شده علیه خود سرپوشی گذارد.
ستراتیژی ایاالت متحده امریکا :اگرچه مقا ما ت واشنگتن از این مشکالت اگاه
هستند اما تاهنوزتصمیم به اعزام نیروهای بیشترایاالت متحده امریکابه افغانستان بمنظور
وارد اوردن فشارباالی نیروهای طا لبا ن به پیروی ازمد ل سازش وجورآمد با حکمتیار
ن گرفته اند ؛ آنها در حقیقت بعنوان بخشی ازیک فرایند که موجب ایجا د حکومت
تروریستی خواهد شد نگران اند ؛ حکومتی که برای مردم افغانستان از بد ؛ بد تر خواهد
بود وزند گی مرد م را به خطر خواهد انداخت .
مقا ما ت ارشد اداره دونالد ترومپ کام ً
ال ازآنچه که انجام میدهند اگاه هستند چنانچه
که سناتور الیزابت وارن ( )Elizabath Warenاخیر ًا وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا
را درباره استراتیژی دولت امریکا درقبال افغانستان مورد سوال قرار داد واو وضیعت
اولیه را تایید کرد.

الیزابت وارن ( )Elizabath Warenمعاون ریس
کمیته سنا توران دموکرات
الیزابت وارن گفت  :درا فغا نستا ن درهمه بخشها ودرادارات دولتی فسا د ادغام شده
است واز طرف دولت درا ین مورد هیچ واکنش قابل مالحظه دیده نمیشود او به ادامه
صحبت خود افزود ما درحال شنید ن حرف های تازه ای از جنراالن خود هستیم که آنها
به اینجا برای ما چه آورده اند ؟ ویا بما بیش ازپیش میگویند ؛ فقط شما یک طرح نظامی

دیگری را بما بدهید ؛ طرحی که میتوان درپرتو آن کارکرد؛ الیزابت درنهایت امر گفت
محضاً سخت ومشکل است که آنرا خرید وسخت ا ست که آن را از طرف افرادی که
.زندگی خودرا درمعرض خطر قرار میدهند خریداری کرد
درپا سخ تمام آنچه که ما تیس (وزیردفاع امریکل) میتواند بصورت فشرده آنرا تصدیق
.کند مطمیناً آنچه است که اوگفت
*Remar;s by president Trump on the strategy in Afghanistan and
south Asia.
Media Availability with secretary Mattis
* press briefing with general Jhon Nicholson
US Generals seeks a few thousands more troops in
Afghanistan
Donald Trump Foreign policy speech
Us expands Kabul security zone , digging in for next decad
Afghan vice president is barred from entering US.
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