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ــــــــــسرمقاله

از صلح رؤیایی تا
صلح واقعی
حفیظ اهلل ذکی

هفته گذشته رئیس جمهور برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا
شــرکت کرد و در آنجا عالوه بر مذاکــرات دو جانبه با مقامات
پاکستان ،گفتگوهای سه جانبه و چهار جانبه با اشتراک افغانستان،
آمریکا و پاکستان؛ افغانستان ،پاکستان ،چین و آمریکا داشتند
تا همه طرفها برای موفقیت صلح افغانســتان همکاری کنند .به
گفته رییس جمهور عمدهترین دســتاورد این سفر این بوده که
پاکستان پذیرفته است علیه گروههایی که از شرکت در روند صلح
افغانستان سرباز زنند و سالح به زمین نگذارند ،از تمام قدرت ،از
جمله نیروی نظامی ،اســتفاد ه کند .رئیس جمهور گفت که «صلح
عادالنه ،پایدار و عزتمند» باید در چارچوپ قانون اساســی این
کشور عملی شود.
روند صلــح که از هفت ســال به این طرف از ســوی حکومت
افغانستان تعقیب شده است و میلیاردها دالر در این رابطه بدون
کمترین دستاورد ملموس به هدر رفته است؛ با پیچیدگی ها و رمز
و راز های کالنی مواجه بوده اســت .حکومت افغانستان متأسفانه
هیچگاه استراتژی مشــخص و جامعی را در زمینه صلح تدوین
نتوانست تا در چارچوب آن پروسه صلح را به پیش ببرد.
در سفر اخیر رییس جمهور به پاکستان تأکید زیاد روی استقاللیت،
حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی افغانستان صورت گرفته و گفته
شده است که روند صلح تحت رهبری آن به پیش برده شود .این
تأکیدات به معنای این است که پاکستان در آینده بر مبنای اسناد
بین المللی با احترام متقابل و به گونه برابر با افغانســتان برخورد
کند و حق نداشــته باشــد که از قدرت و نفوذ خود بر گروه های
مسلح مخالف دولت در راستای تضعیف و مداخالت نامشروع در
افغانستان سود ببرد.
نکته مهم دیگر این اســت که هردو کشور افغانستان و پاکستان
باید با گروه های مختلف شورشــی در افغانستان تماس بگیرند
و آنها را در چارچوب مشــخص به مذاکــرات صلح دعوت کنند؛
چنانچه هر یک از این گروه ها به مذاکرات سیاسی راضی نشدند،
حکومت های پاکستان و افغانســتان مؤظف اند که در قبال این
گروه ها از قدرت مشروع نظامی استفاده نمایند .اما مشکل اصلی
دراین راســتا تشخیص تروریســتان میانه رو و تندرو است .در
گذشــته نیز گروه های شورشی با عناوین مختلف یاد می شدند.
برادران ناراضی ،مخالفان مســلح ،مخالفان سیاسی ،نوکر بیگانه،
دشــمنان مردم .در این صورت باید مشخص شــود که برادران
ناراضی کیستند و نوکران کشــورهای خارجی و دشمنان مردم
افغانستان کی هســتند؟ به نظر می رسد که تفکیک میان گروه
های مســلح طالبان و شبکه حقانی و سایر گروه های تروریستی
کاری آسانی نخواهند بود.
مســأله دیگری که در این ســفر می تــوان روی آن تکیه کرد،
مذاکرات ســه جانبه و چهارجانبه میان کشــورهای افغانستان،
پاکستان ،آمریکا و افغانســتان و پاکستان ،آمریکا و چین است
که از نظر این قلم شــاید بزرگترین و مهمترین دستاورد این سفر
محسوب شود.
منافع آمریکا و چین در حال حاضر در افغانستان گره خورده است
و آمریکا از موضع چین در قبال افغانستان حمایت می کند ،منافع
چین نیز با امنیت افغانســتان عجین گردیده و طرح های بزرگ
اقتصادی چین در منطقه تنها با امنیت افغانســتان شانس تطبیق
پیدا می کند .از اینرو چین در سال های اخیر نقش فعال تری در
تحوالت افغانســتان بازی می کند و سهم بزرگتری در پروژه های
بزرگ اقتصادی می گیرد.
چین و آمریکا هردو به پاکستان کمک اقتصادی می کنند و هردو
پاکستان را شریک استراتژیک منطقه ای خود می دانند .چنانچه
منافع چین و آمریکا ایجاب کند که امنیت افغانستان و کشورهای
منطقه تأمین شود ،می توانند در این راستا بر حکومت پاکستان
فشار بیاورند و یا آن را در منافع اقتصادی منطقه شریک بسازند،
تا آن کشــور نیز در مقابل در برابر هراس افگنی موضع روشن و
صادقانه در پیش بگیرد .پاکســتان با توجه به نیازهای سیاسی،
تســلیحاتی و اقتصادی که به آن دو کشور دارد ،نمی تواند برضد
منافع کشورهای چون آمریکا و چین اقدام نماید .همگرایی میان
آمریکا ،چین ،پاکستان و افغانســتان روزنه جدیدی است که به
سوی صلح
و امنیت در کشور باز می شود و مردم را نسبت به آینده امیدوارتر
می سازد.

سردرگمی ما در راه دست یابی به صلح پایدار
در هفته گذشته رئیس جمهور به اسالم آباد
رفت و در نشست قلب آسیا سخنرانی کرد.
گروه طالبان بر میدان هوایی قندهار حمله
کرد .رحمت اهلل نبیــل ،رئیس امنیت ملی
افغانستان اســتعفا داد .این سه مهمترین
رویداد هفته پیش گذشته بود که با همیدگر
پیوند نیز دارد .زمانی کــه رئیس جمهور
به اســام آباد رفت و آنجا سخنرانی کرد،
رحمت اهلل نبیل در اســتاتوس فس بوکی
از سازمان اســتخبارات نظامی پاکستان به
شــدت انتقاد کرد و گفت که آن ها عامل
بی ثباتی در افغانســتان اســت .آن ها در
عین حالی که با مقامات کابل به گفتگو می
نشیند از جانب دیگر از کامپیوتر های خود
مســئولیت حمله را به گروه طالبان نسبت
می دهد .بعدا ،نبیل استعفا داد و استعفای
او از جانب رئیس جمهور پذیرفته شد.
اول؛ باری رئیس جمهــور گفته بود :به هر
قیمتی صلح را در افغانســتان می آورم .از
این منظر کناره گیــری نبیل قیمت صلح
اســت که از جانب رئیس جمهور امضا شد.
مســئله صلح و نقش پاکســتان در روند
گفتگوی های صلح قصه داراز دارد .در ماه
های اخیــر در گفتگو های که میان مقامات
کابل و اســام آباد صورت گرفته بود گفته
می شــود که یکی از خواست های مقامات
اســام آباد این بود کــه رحمت اهلل نبیل
باید از ســمت خود کنار برود .این یکی از
پیش شرط های مهم اسالم آباد برای سهم
گرفتن و آوردن گــروه طالبان در پای میز
مذاکره بود .پاکستان به این خاطر خواهان
برکناره گیری نبیــل بود که او برهم زننده
بازی امنیتی پاکســتان در افغانستان بود.
نبیل بــه خاطر تجربه طوالنــی در امنیت
ملی تا حــدودی قادر به پیش بینی حرکت
های سازمان اســتخبارات نظامی پاکستان
در کشــور بود .او هزینه و ســازماندهی
خیلی از برنامه های گروه طالبان و سازمان
استخبارات نظامی پاکستان را بر هم می زد.
این برای پاکستانی ها غیر قابل تحمل بود.
در عین حال ،نبیل از جمله کسانی بود که
بازی مشابه بازی پاکستان در افغانستان را
در پاکســتان دنبال می کرد و این مسئله
کابوس وحشــتناک برای مقامات اســام
آباد بود .با ایــن حال ،نبیل بخش از قیمت

علی قادری

صلح بود که پرداخته شد .اینکه پاکستان
در مقابل چه کاری در راســتای صلح انجام
خواهد داد ،گذشت زمان معلوم خواهد کرد.
دوم؛ حلقات در بیــرون از حکومت رویکرد
های رادیکال و ویرانگر نسبت به پاکستان
دارد .به عنوان مثــال؛ حامد کرزی رئیس
جمهور پیشین کشور وزیرستان را بخش از
خاک افغانستان می داند .به عبارت دیگر ،او
خواهان یک سوم خاک پاکستان است .این
رویکرد ها منجر می شود که ما هیچ گاه به
صلح دست نیابیم .صلح به عنوان یک آرمان
باقی بماند .ادعای یک سوم خاک پاکستان
به عنوان زیر ســوال بردن وجود و هستی
پاکستان است .چگونه انتظار داشته باشیم
که پاکســتان از گروه های دهشت افکن و
تروریست حمایت نکند .ممکن گفته شود که
دیدگاه حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین
کشــور اکنون دیدگاه حکومت نیست اما
فراموش نکنیم که حامد کرزی بیش از اشرف
غنی رئیس جمهور برحال کشور در چارچوب
حکومت نفوذ دارد .از این جهت ،پاکستانی

جنگ ها و ناامنی ها در افغانســتان ریشه های
بیرونی دارد که برخی از کشورهای منطقه و جهان
در دامن زدن به ناامنی ها همواره نقش داشــته
اند .مردم افغانستان شاهد تجاوزها ،دخالت های
نامشــروع و جنگ های نیابتی زیادی بوده اند که
از خارج بر مردم این کشور تحمیل شده و زندگی،
امنیت و آسایش این مردم را برباد داده است .جنگ
های فعلی هم ریشه های خارجی دارد و مخالفان
و هراس افگنان از کشورهای خارجی تمویل می
شوند و در کشــورهای خارج آموزش می بینند و
از خارج برای شــان اسلحه و امکانات می رسند.
در جریــان دقیق ترین اطالعات قرار می گیرند و
دقیق ترین تاکتیک های نظامی و استخباراتی را
یاد مــی گیرند و به مرحله اجرا می گذارند .وقتی
جنگ تحمیل شده از ســوی کشورهای خارجی
باشــد ،راه حل آن هم ،با توجه به نوع و وسعت
جنگ ،باید منطقه ای و یا بین المللی باشــد .این
که در شش سال گذشته تالش های صلح طلبانه،
کمترین دستاوردی برای افغانستان نداشت ،یکی
ازعمده ترین دالیل آن این بود که ما به شاخه های
ناامنی توجه کردیم و به عناصر بی اراده و غیر مؤثر
گروه های هراس افگن امتیاز دادیم و نامشــان را

ها اظهارات حامد کرزی را جدی می گیرد.
بنابراین ،با وجود چنین رویکرد های نسبت
به پاکستان ما هیچ گاه قادر به حل منازعه
در کشور نخواهیم بود .پاکستان همچنان
از گروه های دهشت افکن و مخالف مسلح
دولت حمایت خواهد کرد.
سوم؛ امروزه بر همه روشن شده است که
میان گروه طالبان و حکومت پاکســتان
ارتباط وجود دارد .این مسئله به یک امر
عادی تبدیل شده اســت و شاید مقامات
پاکستانی هم این مســئله را انکار نکند.
پاکســتان گروه طالبان را حمایت ،تمویل
و تجهیز می کند .امــا ما هیچ گاه از خود
نپرسیدهایم که چرا پاکســتان به دنبال
یک حکومت ضعیف و یا حکومت دســت
نشــانده خود در کابل است .این سوال یا
برای ما اهمیت نداشته است و یا اینکه به
خاطر رویکرد های غیر معقول هیچ گاه به
خود اجازه نداده ایم که به این مســئله به
صورت جدی بیاندیشم .واقعیت این است
که یکی از مهمترین و اساسی ترین دلیل

حمایت پاکســتان از گروه طالبان و ناامن
سازی افغانســتان همین مسئله ادعای
خاک پاکستان از جانب حکومت کابل می
باشد .بنابراین ،تا زمانی که ما ادعای یک
ســوم خاک پاکستان را نمایم آن ها از هر
ابزار ممکن برای ناامن ســازی افغانستان
و تضعیــف حکومت اســتفاده می کند.
بنابراین ،من بار هــا گفته ام که گفتگوی
حکومت با گروه طالبان هیچ گاه سودمند
نیست .باید گفتگو میان کابل و اسالم آباد
و دهلی نو صورت گیرد و مشــکالت میان
این سه کشــور به شکل بنیادی و اساسی
آن حل گردد .زیرا ،ریشــه وجودی گروه
طالبان نیز به مشــکالت این سه کشور بر
می گردد.
چهارم؛ ما اکنون در یک سردرگمی کامل
به سر می بریم .پروســه صلح را به پیش
می بریم و کســانی را که به پروسه صلح
می پیوندد کمک می کنیم .آن ها با کمک
حکومت به شکل قوی تر به میدان جنگ
باز می گردد و با کمک خود حکومت مردم

صلح و ضرورت همکاری های مشترک
منطقوی و بین المللی
رضا رها

 کارتون روز
از لیست سیاه سازمان ملل حذف کردیم،
برادر خطــاب کردیم و به آنها پاداش های
بی حساب و کتاب دادیم.
ناامنی های روز افزون و مخالفت آشــکار
طالبان با پروســه صلــح از یک طرف و
گسترش دامنه فقر و بیکاری از سوی دیگر
مردم افغانســتان را در وضعیت ناگوار و
دشواری قرار داده است .ضعف و فساد در
دستگاههای حکومتی و خیانت های بزرگی
که از سوی برخی مقامات عالی رتبه دولتی
صورت می گیرد ،ولی به آســانی نادیده
گرفته می شــود و ملیاردها دالر بودجه
عادی وانکشافی که در حلقه های فساد و
بی کفایتی وزرای کابینه از بین می رود؛ بر
بی اعتمادی ملی افزوده است.
شهروندان کشــور طی یک سال گذشته
ســختی های زیادی را تحمل کرده اند،
کســب و کار شان را از دســت داده اند،
کارخانه ها و گارگاههای شــان تعطیل و
تجارت شان به رکود مواجه شده و خانواده
های شــان به لحاظ اقتصادی در تنگنای
فقر و گرسنگی قرار گرفته اند .این مشکل
تاهنوز هم حل نگردیده است.
رییس جمهور قطعا به این درک رســیده
است که صلح در افغانستان بدون همکاری
کشــورهای منطقه و جهان نا ممکن می
باشد .به همین خاطر رابطه با کشورهایی
چون عربســتان ،قطر ،چین ،پاکستان،
هند و ایــران را در آغــاز حکومت خود
در اولویت قرار داد .تکیه بر کشــورهای
منطقه سبب شــد که با تالش و همکاری
برخی از کشــورهای منطقه از جمله چین
و پاکستان نخستین دور مذاکرات صلح با
هیأت طالبان در اسالم آباد برگزار گردید.
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این مذاکــره صرف نظر از نتایج آن ،گامی
به پیش محســوب می شــود .طالبان و
شبکه حقانی تاهنوز حکومت افغانستان
را به رســمیت نمی شــناختند و هر نوع
مذاکره با حکومت افغانستان را مردود می
شمردند .حال همین که این گروه به صورت
مستقیم و رودر رو با حکومت افغانستان
وارد مذاکره شدند ،نشــان می دهد که
کشــورهای ذینفوذ بر این گروه ها فشار
وارد کرده اند تا با حکومت افغانســتان بر
ســر میز مذاکره نشسته و فاز گفتگوهای
سیاسی را برای رســیدن به یک توافق
سیاســی باز کنند .این مذاکره نشان داد
که سرچشمه جنگ و صلح افغانستان را
باید در خارج از مرزهای این کشور جست،
تالش های داخلی در این زمینه کارســاز
نیســت .ولی با توجه به اختالفاتی که در
عرصه های سیاســی ،اقتصادی و امنیتی
میان کشورهای منطقه وجود دارد ،بازی
کردن نقش مثبت در سیاست های پیچیده
و پر از تعارض منطقه ای نیز کار دشواری
خواهد بود .رییس جمهور باید درعین حال
متوجه این باریکی ها و حساســیت های
منطقه ای نیز باشد.
از اینرو تکیه کردن روی ســازمان های
منطقوی و تعقیب سیاست های امنیتی در
چارچوب راهبردهای این ســازمان ها می
تواند از یک طرف حساســیت کشورها را
کاهش دهد و از سوی دیگر آنها را در طرح
کالن امنیت منطقه ای و از جمله افغانستان
ترغیب و تشویق نماید.
در حاشــیه کنفرانس قلب آسیا حکومت
افغانستان مذاکرات دوجانبه با پاکستان،
سه جانبه با پاکستان و آمریکا و چهار جانبه

با حضور مقامــات ایاالت متحده آمریکا و
چین داشته است .تحوالت ماههای اخیر
نیز نشــان می دهد که سیاست آمریکا
و چین در باره افغانســتان بسیار نزدیک
اســت و آمریکا از نقش چین در پروسه
صلح افغانستان ستایش کرد و از آن کشور
خواست تا به روند صلح و امنیت افغانستان
کمک کند .چین در ســال  2001به ائتالف
بین المللی مبارزه با تروریسم پیوست و از
مبارزه مشترک جهانی علیه تروریسم بین
المللی حمایت کرد .چین مانند بســیاری
از کشورهای دیگر در بازسازی افغانستان
ســهم گرفت و کمک های قابل توجهی را
در عرصه های زراعت ،معارف ،تأسیس و
بازسازی زیربناها در افغانستان به مصرف
رســاند؛ اما این کشور سیاست های خود
را در افغانستان بســیار محتاطانه و آرام
دنبال کرد و تالش نکرد تا حضورش را در
افغانستان پر رنگتر نشان دهد.
پــس از برنامه خــروج نیروهای خارجی
از افغانســتان ،چین ســعی کرد تا در
عرصه های اقتصــادی نقش فعال تری در
افغانســتان ایفا نماید .تمایل شرکت های
چینی به پروژه های بــزرگ اقتصادی به
خوبی تغییر رویکرد سیاسی و اقتصادی
چین در قبال افغانستان را به نمایش می
گــذارد .از طرف دیگر افغانســتان نیز با
خروج نیروهای بیــن المللی به این درک
رسیده که اوال ،خروج نیروهای بین المللی
تنها به کاهش حضور نیروهای نظامی آنها
در افغانســتان نمی انجامد؛ بلکه کاهش
کمک های اقتصادی وسیاسی شان را نیز
به دنبال خواهد داشت ،پس در وضعیتی
که افغانســتان به شــدت به این حضور

و سربازان کشــور را می کشد .اینکه یک
قومندان گروه طالبــان برای چندمین بار
به پروسه صلح بپیوندد و دوباره به میدان
جنگ برود ،نشان بی برنامگی و سردرگمی
ماست .در چنین وضعیتی ما هر قدر قیمت
دســت یابی به صلح را بپردازیم ،به صلح
دست نخواهیم یافت.
حکومت بجای دنبال کردن پروســه صلح
بهتر اســت دو برنامه را به صورت جدی
دنبال نماید .اول؛ گفتگوی صلح را تبدیل
به گفتگوی کابل-اســام آباد و در نهایت
کابل-اســام آباد و دهلی نو نماید .این
سه کشور باید مشکالت خود را از مجرای
گفتگو حــل نماید .تا زمانی که مســئله
خط مرزی و مشــکالت هند و پاکستان
حل نگــردد ،گروه طالبــان همچنان به
عنوان ابزار برای تحقق منافع پاکســتان
در افغانســتان وجود خواهد داشت .دوم؛
واقعیت ســخت و دردناک این است که
کشور های همســایه از شهروندان کشور
برای دست یابی به منافع خود استفاده می
نماید .بنابراین ،از مجرای گسترش معارف
و تحصیالت آگاهی مردم خود را باال ببریم
و حس وطن دوســتی و ناسیونالیسم ملی
را در میان شــهروندان تقویت نمایم .تا
شهروندان کشور ابزاری دست کشور های
همسایه قرار نگیرد و برای ویرانی و بربادی
کشور خود کمر نبندد.
در پایان این نوشتار یک بار دیگر تأکید می
کنم که گفتگو بــا گروه طالبان و هر گروه
دیگر هیچ ســودی برای حکومت و مردم
افغانســتان ندارد .تا زمانی که مشکالت
میان کابل و اسالم و دهلی نو حل نگردد ما
به صلح دست نخواهیم یافت .راهی را که
چندین سال پیش انتخاب کردهایم و ما را
به صلح رسانده است بعد از این نیز نخواهد
رساند و صلح به عنوان آرمان در ذهن ما
باقی خواهد ماند .بهتر آن است که با جان
و مال شهروندان خود بازی نکنیم و برای
دســت یافتن به صلح پایدار انگاره های
ذهنی خود را کنار بگذاریم و حل مشکالت
مرزی با پاکستان را خیانت ملی نپنداریم.
ثبات سیاســی ،رشد اقتصادی تنها با حل
مشکالت میان کابل-اسالم آباد و دهلی نو
ممکن می گردد.
و کمک هــا ضــرورت دارد ،کاهش آنها
ممکن است این کشور را با دشواری های
امنیتی و اقتصادی ناگهانی روبرو ســازد.
از اینرو مقامات کشــور تصمیم گرفت ،تا
خأل ناشی از خروج نیروهای خارجی را از
طریق تقویت و گسترش مناسبات امنیتی
و اقتصادی با کشــورهای منطقه ،جبران
کند .در سال های اخیر به دلیل نیازمندی
های دوجانبه افغانستان و چین و تغییرات
پیچیده در روابط بین المللی و منطقه ای،
دگرگونی های اساسی در سیاست های دو
کشور در قبال یکدیگر پدید آمد .بر اساس
همین دگرگونی حضــور و نقش چین در
مسایل افغانستان پر رنگ تر گردید .چین
هم اکنون بسیار فراتر از نقش یک کمک
کننده مالی را بازی می کند .این کشــور
می خواهد با افغانستان روابط استراتژیک
داشته باشد و به عنوان شریک استراتژیک
افغانستان ،منافع سیاسی و امنیتی خود را
در این کشور جستجو نماید.
چین با توانایی ها و ظرفیت هایی که از آن
برخوردار است ،می خواهد به ذخایر زیر
زمینی افغانستان دسترسی داشته باشد
و از جغرافیای افغانستان به عنوان مسیر
مناسب تجارتی و انتقال کاال به کشورهای
آســیای میانه و برعکس بهره ببرد .چین
می خواهد افغانستان دارای امنیت و ثبات
سیاسی باشد و می خواهد منبع تروریسم
در دو طرف مرزهای افغانستان و پاکستان
از بین برده شــود .چین درک کرده است
تروریسمی که در خاک پاکستان آموزش
می بینند ،از یک سو امنیت چین را با خطر
مواجه می سازد و از سوی دیگر به منافع
اقتصادی چین در سطح منطقه آسیب می
رساند ،از اینرو این کشور با روابط نزدیکی
که با پاکستان دارد و نقشی که پاکستان
در را ستای گســترش و یا کنترل افراط
گرایی بازی می کند ،از آن کشور خواهد
خواســت تا در تأمین امنیت منطقه و از
جمله افغانستان همکاری صادقانه داشته
باشد و اراده جدی خود را در برابر هراس
افگنی به نمایش بگذارد .دور قبلی گفتگو
های صلح هم با تــاش چین و همکاری
پاکستان آغاز شد و اگر در آینده آمریکا و
چین بخواهند می توانند پاکستان را راضی
کنند تا صادقانه تر و عملی تر در راستای
صلح و حاضر کردن مخالفان مسلح دولت
برای مذاکره گام بردارد.
افغانستان نیز به خوبی از قدرت و توانایی
چین در منطقه آگاه می باشد .افغانستان می
داند که منافع چین در امنیت ،ثبات پایدار و
رفاه و ترقی افغانستان قابل تحقق می باشد
و به این خاطر مــی خواهد از توانایی های
سیاســی و اقتصادی چین برای پیشرفت
و بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور
بهره ببرد و از نفوذ چین بر کشورهای منطقه
به نفع صلح و امنیت افغانستان استفاده کند
و حضور اقتصادی چین در افغانستان می
تواند بخش بزرگی از نیازمندی های مالی
افغانستان را نیز برطرف سازد.
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