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 بخشی از جامعه افغانستان است طالبان
 گوی ديپلماسی ايرانی با ميرمحمود موسوی، سفير اسبق ايران در پاکستان و گفت

 
اما در آينده . ان با واگذاری منطقه سوات به دست شبه نظاميان، آرامش را به اين منطقه بازگردانده استدولت پاکست

چنين تصميمی منطقه و جهان را به چه سمتی سوق می دهد موضوع گفت و گوی ديپلماسی ايرانی با مير محمود 
 . موسوی، سفير اسبق ايران در پاکستان است

ابعاد مختلف اين مسئله و آينده آن را چگونه ارزيابی می . در اختيار افراطيون قرار استدولت پاکستان بخش سوات را 
  کنيد؟ 

اگر در چارچوب همين مقطع زمانی و . من اين مسئله را خيلی قابل پيش بينی نمی بينم چراکه حرکتی بسيار مقطعی است
های اول بازگشت امنيت سوات ين مسئله در قدمهمينطور از نظر وسعت جغرافيايی منطقه سوات در نظر بگيريم، قطعا ا

اول . تواند جنبه های ديگر هم داشته باشدجا محدود نخواهد شد و میاما اين مسئله به همين. را به همراه خواهد داشت
. اينکه تا چه ميزان در پياده کردن آنچه که به عنوان شرع در آنجا عنوان می شود ابعاد مختلفی به خودش خواهد گرفت

اما آيا اينها قابل اجرا . است...  وجه شرعی مطرح شده که شامل بخش قضاوت، تجارت، آموزش و 6های اوليه در قدم
ای دارد، احتياج به سازوکارها و نيروهای انسانی ای که بيشتر حالت قبيلهمسئله پياده کردن شرع آنهم در منطقه. هستند

ه از شرع وجود دارد اينها همه جزو مسائلی است که ابتدا بايد حل و فصل های مختلفی کبه عالوه برداشت. خودش دارد
  . شود تا بتواند پيش برود

باره شکل می گيرد تصوری است از اجرای شرع در چندين دهه  به نظر می رسد آنچه در ذهن برخی از افراد در اين
ضر مدعی اين خواسته هستند، نسل های جديدی اما از طرف ديگر عمده کسانی که در حال حا. پيش از اين در اين منطقه

  . هستند که با گذشتگان خود تفاوت دارند

های اوليه از آنجا اين مجموعه کالف سردرگمی است که ارائه تصوير روشنی از آن تقريبا غير ممکن است، ولی در قدم
. ادامه اين وضعيت چندان هم اميدوار بودتوان به اما نمی. شودکه درگيريها را کاهش و يا پايان می دهد، مثبت تلقی می

احتياج به کار سنگين از سوی دو طرف، چه مقامات دولتی و چه پيرهای قوم در آنجا دارد که بتوانند اوضاع را مديريت 
مناطق (سوات جزو هفت منطقه فاتا . مورد تاثير اين مسئله بر ساير مناطق نيز بايد اضافه کنم اين نکته اى را در. بکنند

اولين سوالی که به ذهن انسان می رسد اين است که آيا اين . سوات اضافه بر آنها است. نيست ) قبايلی تحت کنترل دولت
  .امهايی که در اخبار نيز منعکس شده است شنيدهمسئله توسعه پيدا خواهد کرد؟ تاکنون زمزمه

   
اين هفت منطقه با رهبران مختلف ممکن است . تاما اينکه همه مسائل را در يک جهت و يکسان ببينيم، اين طور نيس

ای توازن منطقه. ديدگاه ها و نقطه نظرات مختلفی داشته باشند، اگر چه در بسياری از بخش ها با يکديگر اشتراک دارند
 اکنون پيش از موقع است. با سران قبيله، بافت قبيله و نفوذهای ديگری که در آنجا وجود دارد، همگی تاثيرگذار است
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های پاکستان، اما اين توافق ايده ای را مطرح کرده است که هم در نزد دولتی. اگر که بخواهيم قضاوتی نهايی ارائه دهيم
ای از پيرامون آن صحبت شده است که شايد موضوع پذيرش درجه هم در ميان حاميان دولت پاکستان در امريکا و اروپا

اد مختلف قضيه است اما تصوير قطعی از قضيه رادرحال حاضر نمی توان اينها ابع. پياده شدن شرع نکته مثبتی باشد
  . ارائه داد

اکنون اين مسئله مطرح می شود که طالبان توانايی احيای دوباره خود در اين منطقه را پيدا خواهد کرد و می تواند 
با اجرای اين توافقنامه چگونه آينده طالبان را . دوباره باعث بروز مشکالتی در منطقه به خصوص در افغانستان شود

  ارزيابی می کنيد؟ 
 95اگر منظور از منطقه، منطقه سوات باشد، پيش از اين توافقنامه اخير در رسانه های پاکستان ديدم که نوشته شده بود، 

 قدرت و بنابراين چه خود را بازسازی بکنند و چه نکنند، در آنجا دارای. درصد از منطقه سوات در اختيار طالبان است
بخشی از اين قدرت، قدرت خودشان بالذات است و بخشی هم مربوط است به برنامه های اشتباهی که . توانايی هستند

اما اگر منطقه را بزرگتر بگيريم ينى شامل . طرف مقابلشان در اين مدت پياده کرده است و باعث تحريکشان شده است
-های غربی ضعيف يا قوی نمايانده میاول اينکه طالبان توسط رسانه:  مطلب اشاره کرد2توان به می مناطق هفتگانه 

  .شوند
   

هايی به آنها رساند و تا مدتی  سپتامبر، آسيب11ها به دنبال جريان عمليات امريکايی. اينها در آنجاوجود داشته و دارند
 درصد از 80 درصد نرسيد و طالبان 20ها به نظر من به باالتر از يبآنها را در حالت منفعل قرار داد اما هيچگاه اين آس

ها در لشکرکشی به اينجا و پس اشتباه غربی. به دنبال اين مسئله واقعه ديگری اتفاق افتاد. نيروهای خود را حفظ کردند
موجب تحريک های محلی و  های بی گناه انجام دادند و مردم عادی را به قتل رساندنداز آن عملياتی که برروی انسان

  . قدرت گرفتن بيشتر طالبان شد و آنها توانستند حمايت های مردمی بيشتری را به سمت خودشان جلب و جذب کنند

حتی مقامات غربی نيز خواستار حذف . بينيماخيرا ديگر در رسانه های غربی گزارشی در خصوص حذف طالبان نمی
روز . چون ظاهرا آنها را به عنوان بخشی از جامعه افغانستان پذيرفته اند. ندطالبان نيستند، بلکه در پی مذاکره هست

 درصد از موارد در حال 95گذشته مشاور وزير دفاع امريکا، که نامش در گزارش نيامده بود اشاره کرده بود که ما در 
که با يک بخش های بسيار جزئی اين در گذشته تصور اين بود . ای دارداين ابعاد بسيار گسترده. مذاکره با طالبان هستيم
ای که می تواند از بايد منتظر اخبار بيشتری در اين زمينه بود ولی در حال حاضر، نتايج اوليه. مذاکرات انجام می گيرد

  :اين اخبار گرفت اين است که
  .  طالبان به عنوان بخشی از جامعه افغانستان و بخشی از جامعه پاکستان پذيرفته شده است    -1
  .  مذاکره به عنوان يک روش جدی، جدای از عمليات نظامی پذيرفته شده است    -2
  .  بخشی از ايده های طالبان به عنوان پياده کردن شريعت پذيرفته شده است    -3

وجود اين سه تحول بسيار جدی هستند که می تواتند به دنبال خود آثاری تعيين کننده همراه با بازنگری در ساختارها به 
  . آورند که البته بايد منتظر آنها بود

گروه طالبان و افراط گراها، گروه های تماميت خواهی هستند که مسلما تنها به منطقه سوات بسنده نخواهند کرد و در 
  آيا به نظر شما اين مسئله ادامه خواهد داشت؟ . آينده بخش های ديگری را طلب خواهند کرد
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 اخير داشته باشيم، اين نحله فکری که نوعی از افراط گرايی و بينش اسالمی در آن ديده  سال10اگر قضاوتی نسبت به 
شود رو به گسترش و توسعه است و از نظر جغرافيايی چه در خود اين منطقه يعنی افغانستان و پاکستان و چه در می

 سال 5ای که تا مسئله.  هند مشاهده کردتوان تايعنی آثار چنين مسائلی را حتی می. منطقه شبه قاره در حال توسعه است
يعنی برداشتی از اسالم که به نظر . در حال يافتن طرفدارانی است اين نحله فکری متاسفانه . رفتپيش تصور آن هم نمی

  .من برداشت مدرن و نويی است و با برداشت های سنتی تفاوت دارد و يک برداشت افراط گرايانه است
   

ما در سنت . در حالی که سنت گرايی غير از اين است. های سنتی استها، برداشت اين برداشتشود کهگاهی تلقی می
در شبه جزيره . اسالم سنتی در اين منطقه، اسالم صوفيانه است نه اسالم تند. شبه قاره، اسالم مداراگرا را داريم

شبه قاره هندوستان نداشتيم و نمی توانيم نام عربستان وهابيت در سده هاى اخير به وجود امده ولی اين تندروی ها رادر 
  . سنتی را بر روی آنها بگذاريم

بايد . جای نگرانی است که اين نحله فکری در حال گسترش است ولی يکی از عوامل اين گسترش نحوه مقابله است
  . ه وجود نياوردنوعی از تعامل ايجاد شود که مانع اين اتفاق شود و فضای مناسب برای رشد اين طرز تفکر را ب

 

  

  

  

  

  


