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"هژمونی داعش و دورنمای صلح در افغانستانظهور"  

خود صفحه روزنامه وزین هشت صبح را باز کردم و به نوشته های آن نظر انداختم، عنوان فوق توجه مرا به وقتی 

ن به احتمال رسید ،امید را یافتم که اگر تحقق پذیردروزنه های در محتوای آن جلب کرد و به مطالعه آن پرداختم و 

حترم آقای ه را که توسط ممقالخواستم این میسر خواهد بود. لذا در کشور برای صلحدر راستای تالشها نتیجه مثبت 

در آن روزنامه به نشر رسیده است، خدمت  1305حمل  7و امروز شنبه مورخ  نوشته شده غالم پورمحمد باقر

(تشکر از روزنامه وزین هشت صبحبا ) عالقمندان تقدیم دارم.  

متن مقاله:اینک   

پورمحمد باقر غالم - ۱۳۹۵حمل  ۷شنبه    

منطقه شده و اندیشمندان غربی  ویژههای جهان بهگروه داعش در عراق و سوریه محور اصلی بسیاری از رسانه ظهور

  .و شرقی را به تکاپو واداشته است

تر از چهارصد نفر )به نقل از منابع داعش( شهر موصل با بیست هزار نظامی را داعش چگونه توانست در عراق با کم

  به تصرف خود درآورد؟

 

 

 

 ؟های افراطی پیدا کندو در سوریه دست باالتری نسبت به سایر گروه
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خود را محدود به منطقه  اوال داعش ها فراوان و متنوع است اما نکاتی را باید مد نظر داشت؛در مورد داعش، تحلیل

ی کشورهای خواهد نفوذ و پایگاهش رابه همهدر سر دارد و می« جهانی خالفت اسالمی»داند بلکه اندیشه خاصی نمی

 .دهد جهان بسط

ها درگیر شود این سبب شده تا هم با آن های افراطی دارد وهای شدیدی با سایر گروهرسد داعش اختالفنظر میبه دوم

 های تروریستی داشتهها غالب سازد. اگر نگاهی به تاریخچه تشکلافراد آن گروه مونی خود را رفته رفته برو هم هژ

اند، اند و اگر هم قصد تشکیل حکومتی داشتهشده ی جغرافیایی ساکنها در یک محدودهیابیم که هر کدام از آنباشیم، درمی

 هاییگروه کردند ومی« امارت اسالمی»مانند طالبان در افغانستان که صحبت از « خالفت» کردند و نهمی« امارت»ادعای 

 .چون القاعده که اساسا داعیه تشکیل دولت نداشتند

، و با استفاده ارتباطی روز برقرار کرده هایای با تکنالوژیای بسیار حرفههای دیگر رابطهداعش برخالف گروه ومس

 میان افگنی درهای اجتماعی سعی در جذب نیرو و نیز مقابله با غرب و هراسشبکه ویژهمدرن به از ابزارهای ارتباطی

کشورهای عربی جذابیتی ایجاد کرده که دیگر  ، آسیای میانه ومردم جهان دارد. داعش برای بسیاری از جوانان غربی

ت فکر خالف ن است که داعش عالوه بر خالفت ارضی بهی مهم دیگر ایاند. نکتهغافل بوده گونه عملکردها، از اینهاگروه

که ارتباطی با داعش انتحاری و یا تروریستی بدون این بر اذهان افراد است، این امر موجب شده که بسیاری از عوامل

تر یوافراد باعث ق کنند و هر کدام از اینبرای انجام عملیات گرفته باشند شروع به فعالیت می داشته باشند و دستوری

ها را عاجز از انتخاب جهان را به فکر فرو برده و آن شوند. همین سلطه فکری داعششدن داعش در سرزمین خود می

تا داعش مانند  اند. این سردرگمی موجب شدهها بسنده کردهمقابله، صرفا به حمله هوایی به آن راهبردی مناسب برای

در آن داشته باشد، خود و اندیشه خود را تکثیر و تزریق  توانایی زیستن صورت کامال هدفمند در مناطقی کهسرطان و به

 .آورندعراق و سوریه سرکوب شوند، سر از جای دیگری درمی ها درکند. اگر آن

آوری افراد و ایجاد آن شروع به جمع در حالت کنونی افغانستان یکی از کشورهایی است که داعش توانسته با ورود به

رفت یم المللی امیدکند. افغانستان پس از سقوط طالبان و استقرار نیروهای بین موزش و تجهیز افراد خودپایگاه برای آ

 .زدن امنیت را دارند مدیریت کند تا بتواند خود را بازسازی و عوامل داخلی و خارجی که قصد آشوب و برهم

پیش نبرده و نیروهای امنیتی افغانستان  کاری از ها ایجاد شورای عالی صلح بود که تا به امروزدر راستای این تالش

قدرتمندی  هایبرنامگی و فساد در دولت و گاها البیدهند، اما بینشان داده و می های زیادی از خودکه رشادتهم با این

ی در همه باعث عدم کارایی نیروهای امنیت کنند، همه وهای سهمگین به طالبان جلوگیری میکه از وارد کردن ضربه

 .افگنی شده استمقابل هراس

لبان تر از طاای جز ورود گروه افراطینتیجه کاری و تبعیض آشکار در افغانستان جمع کنید،، بیاین شرایط را با فقر

به  ، این روزها رنگ و بوی دیگریها در جریان بودشده تا مذاکرات صلحی که سال قابل انتظار نیست. این امر سبب

 ها اعتراف به پناه دادنبدهد و پس از سال ها به مذاکرات کشیده شود، پاکستان تغییر موضعپای ابر قدرت، خود بگیرد

 .طالبان کند

ر های درگیافغانستان فراهم شود، حاال طرف ای برای صلح درای رقم خورده که در نهایت همگرایی منطقهگونهشرایط به

 .هراس دارند« خالفت اسالمی»گیری بیشتر گروه ستند زیرا از قدرتصلح ه و غیر درگیر در افغانستان خواستار

بینند؛ برای همین است که هر کدام به می شان را در صلحای دخیل در صلح هر کدام منافعکشورهای منطقه و فرامنطقه

، پاکستان و روسیه انکاتی که درباره کشورهایی مانند چین، امریک . کنندایفا می نحوی نقش خود را در تکمیل این پازل

 :حایز اهمیت است

ان دولت افغانستان خواستار صلح با طالب کشور پاکستان از دیرباز مشکالت زیادی با افغانستان داشته که در طی این مدت

طالبان  نشده، در حالی که پاکستان به پناهگاه دو طیف بزرگ از طالبان بومی خود و گاه مصمم وارد عملبوده اما هیچ

 .نستان بدل شده استافغا
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یار کند و نفوذ بسچند دولت پاکستان با طالبان پاکستانی در حالت جنگ است ولی با طالبان افغانستانی همکاری میهر

 .ها داردزیادی روی آن

ه جرا تغییر داد و در نهایت به این نتی حمله به مدرسه نظامی ارتش پاکستان رویکرد این کشور در قبال طالبان پاکستانی

 .شودگیر خودشان میگریبان رسیدند که پرورش تروریسم روزی

، ترس از ، چینبه فشارهای امریکا تواناز دالیل دیگری که پاکستان را حاضر به همکاری در پروسه صلح کرده، می

 ؛ هرچند طالبانها نام بردرنگ شدن نفوذ آنبیش از اندازه طالبان افغان و کم گیری، قدرتدیگرهمسویی طالبان با یک

 .شوددانند این شروط هرگز برآورده نمیمی اند اماهایی برای آغاز مذاکره اعالم کردهی جدید خودپیش شرطدر بیانیه

بیانیه آخر را حرکت ماهرانه پاکستان در  گیری بیشتر پاکستان را شاهد خواهیم بود و شاید بتواندر این میان امتیاز

 .شطرنج صلح قلمداد کرد

شروع کرده است: از تشویق پاکستان  های خود را برای به ثمر رساندن مذاکرات صلحلت چین در چند وقت اخیر تالشدو

 .های مالی به ارتش کشورنظامی به افغانستان و کمک برای دعوت از طالبان، تا فرستادن هیات

تجاری خواستار آرامش در افغانستان  ی و، چین از دو جهت امنیترسدنظر میهنگام صلح در افغانستان فرارسیده و به

 افغانستان و رسیدن این نیروها به مرزهای خود واهمه دارد و به خوبی منطق ی داعش دراست و از گسترش حوزه

 .، درک کردهداعش را که مربوط به قبل قرارداد وستفالی است

ها به تجارت هم که البته چشم چینی تر کردهها در میان نیروهای داعش نگرانی دولت چین را بیشچنین وجود چینیهم

برای باسازی افغانستان و خط ارتباطی افغانستان به سایر کشورها مد نظر  های چینیگیری شرکتدوخته شده است. سهم

 .است

رو، در های افراطی و گاه میانهگروه روسیه نیز با ورود نیروهایش در سوریه و بمباران مکرر مواضع داعش و سایر

 سوریه بود تا بتواند در مذاکرات صلح سوریه دست باالتری داشته باشد. اما صدد تغییر وضعیت میدانی به نفع دولت

قرار معلوم ترس از داعش و نفوذ آن به  ها به افغانستان با حفظ جانب احتیاط صورت گرفته است. ازورود دوباره روس

 داشته تا همزمان با طالبان و دولت افغانستان وارد معامله شود. از یک طرف وسیه، کرملین را برآنحیاط خلوت ر

خواهد دهد. از طالبان میمهمات هدیه  طالبان را در مقابل داعش حمایت کند و از جانب دیگر به دولت افغانستان سالح و

ه ک ار دارد بقای خود را حفظ کند. البته روسیه باید بدانددولت افغانستان انتظ ، و ازدر مقابل دشمن مشترکشان بجنگد

دست  های درکرد پوتین توانایی مدیریت سالح مرج بیشتر در افغانستان شود؛ باید مشاهدهوتواند باعث هرجاین کار می

 .دو طرف را دارد یا خیر

خیالش از حضور نیروهای ناتو در افغانستان  دولت امریکا نیز در این میان خواستار آشتی با طالبان است؛ شاید از جهتی

رین که آخ االفغانی را برقرار کند. اوباما نیز، صلح بینخواهد بدون هزینه زیادمی با امضای پیمان امنیتی راحت شده و

صورت دیپلوماتیک پرونده در افغانستان به ، سعی دارد تا با ایجاد صلحکندسال حضورش در کاخ سفید را سپری می

 .گونه درگیری به سرانجام رساندطور که پرونده ایران را بدون هیچهمان سیاست خارجی خود را بارورتر کند

خواهند دیگر بار در اند که نمیآموخته ای راها در عراق تجربهنکته دیگری که باید یادآور شد این است که امریکایی

ز ا ها صلح با طالبان و تمرکز بیشتر روی داعش است. پسی آنهمین بهترین گزینه افغانستان آن را تکرار کنند برای

هر کس پای میز مذاکره نیاید سرکوب »داد:  ها در مذاکرات، واشنگتن پیام واضحیاعالمیه طالبان مبنی بر عدم شرکت آن

 .های قبلی تفاوت داشته باشدتهدید این تهدید شاید با«. شودمی

ها حاضر نشوند و به فشارهای مقامات گفتگو اند که اگر در ایناین نتیجه رسیده ر مجموع طالبان خود نیز شاید به

مریکایی ا ها به افغانستان نیروهایجایی در پاکستان نخواهند داشت. از طرفی با ورودآن پاکستانی اعتنایی نکنند، دیگر

 های اطالعاتی وی امنی مثل پاکستان و حمایتبدون جا ها را در مقابل دارند شاید بتوانند مدتی دوام بیاورند ولیو افغان

چه اضافه کنیم وضع از آن شود. اگر بخواهیم داعش و شاخه جدید طالبان را نیزطالبان بسی دشوار می تسلیحاتی، کار بر
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. اندهای مقطعی دست پیدا کردهمقایسه با نیروهای دولتی به برتری شود. هر چند در حال حاضر طالبان درهست بدتر می

ها جنگ، متوجه رود پس از سالمی دهد. امیددست طالبان را نمیبدانیم جامعه جهانی اجازه سقوط افغانستان به اما باید

 .این مساله شده باشند

منطقه و جهان در حال رخ دادن است،  خاطر تحوالتی که دررسد همه کشورهای دوست و دشمن افغانستان، بهنظر میبه

 اند. هر چند انتظار معجزهکنند و چشم به این مذاکرات صلح دوختهمی انستان را بیشتر احساسنیاز به صلح در افغ

 .توان داشتنمی

های ، فرصت مناسبی برای جلوگیری از بلندپروازیصلح و امنیت در افغانستان در درازمدت حاصل خواهد شد که این مدت

 .داعش در افغانستان است

شان ها به سمت کشورهایمهاجرت افغان ها ازشود و آنروپایی نیز در مذاکرات احساس میدر این میان سایه کشورهای ا

 .حمایت کنند تا موج مهاجرت را از این راه کنترول کنند نگران هستند و سعی دارند از پروسه صلح
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