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صلح با حزب اسالمی؛
امتیازها و انتظارها
محمدرضا هویدا
دولت افغانســتان از صلح با حزب اســامی به رهبری گلبدین
حکمتیار به عنوان یک دســتاورد یاد می کند .گفته های ضد و
نقیضی از اینکه گلبدین حکمتیار به افغانســتان آمده و در کجا
سکونت دارد ،در افواه می گردد ،اما به هر صورت صلح با حکمتیار
صورت گرفته و تمامی زمینه ها برای حضور گلبدین حکمتیار در
افغانستان آماده اســت .صلح برای دو طرف امتیازات و وجایبی
دارد که باید مراعات شود .دولت افغانستان به طور حتم امتیازاتی
به حزب اســامی داده تا این حزب بتواند در بدنه سیاسی دولت
افغانســتان هضم شــود و در کنار دیگر نیروهای سیاسی کشور
فعالیت داشته باشد .در مقابل نیز حزب اسالمی تعهداتی داشته
تا دیگر خود را به عنوان یک نیروی متخاصم با دولت افغانستان
نپندارد و با تبعیت از قانون اساســی و دیگر قوانین نافذه کشور
تحت حاکمیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان فعالیت نماید.
دولت افغانستان در تالش اســت تا به تعهدات خود عمل کند و
به دیگر مخالفان حکومت نشان دهد که پیوستن به حکومت چه
مزیت هایی می تواند داشته باشد .اما این گام ها نگرانی هایی را
در داخل و خارج از کشور به وجود آورده است .عمده ترین نگرانی
ها از آزادی زندانیان منســوب به حزب اسالمی از زندان ها است.
دولت افغانستان اگر زندانی های این حزب را از زندان آزاد بسازد،
ریســک بزرگی را مرتکب شده است .آنچه احزاب مسلح مخالف
دولت افغانســتان را به یکدیگر پیوند مــی دهد ،افکار تندروانه
و افراطی و برداشــت های تند این گروه ها از اسالم است .وجه
مشــترک ،طالبان ،القاعده ،داعش ،شبکه حقانی و ...در تفکرات
تند و برداشــت های افراطی آنها از اسالم است .همین برداشت
های تندروانه از اسالم اســت که آنها را در عرض هم ،در مقابل
دولت افغانســتان قرار داده و آتش جنگ را فروزان نگه داشته
است.
از طرفی ،دولت افغانســتان ،دولت مشــروع و مورد قبول مردم
افغانســتان و جهان است .مخالفان دولت افغانستان نیز به عنوان
مخالفان یک دولت مشــروع و قانونی ،از عدم مشــروعیت بین
المللی برخوردار هستند .بر اساس قوانین و عرف بین المللی نیز
آنها مشمول تحریم ها و مجازات ها و قیوداتی مالی ،سیاسی و ...
هستند .این تحریم ها و مجازات ها ،در اولین قدم ،عدم مشروعیت
آنها را می رساند .لذا برداشته شدن چنین محدودیت ها و تحریم
هایی ،شاید بزرگترین تحفه ای است که دولت افغانستان به یک
گروه مخالف خود می دهد که ســالهای به طور مسلحانه علیه آن
جنگیده است.
تمامی اینها بدان جهت است که یک گروه مسلح ،اوال به فعالیت
های خود علیه دولت پایان بدهد ،و ثانیا تمامی فعالیت های خود
را به سود و نفع دولت سوق دهد .اگر حزب اسالمی پس از دریافت
های بسته های تشــویقی به دولت افغانستان پیوست و نیروهای
این حزب در دولت افغانســتان ادغام شدند ،صلح واقعی و دایم
میــان این دو طرف به وجود خواهد آمد .حزب اســامی با تمام
انشعاب ها و تشتت هایی که در این حزب رخ داده و ضعف هایی
که دارد ،اما به عنوان یکی از احزاب قدیمی در افغانستان و دارای
نفوذ در بخش هایی از کشور شــناخته می شود و می تواند حد
اقل یک نمونه از تالش های صلح با دولت را به دیگران به نمایش
بگذارد.
مردم افغانســتان نیز بی صبرانه منتظرند تا نتیجه صلح با حزب
اســامی را ،به طور حد اقل ببینند .تغییــر در جنگ ،تغییر در
جغرافیای جنگ ،تغییر در سنگرهایی که علیه دولت می جنگند،
تغییر در شــبکه های تبلیغاتی علیه دولت ،و ...از کمترین هایی
هستند که مردم افغانستان می خواهند با پیوستن حزب اسالمی
به دولت ببینند .در غیر این صورت مردم افغانستان صلح با حزب
اسالمی را ممکن است ،تالشــی برای زنده ساختن یک حزب در
حالت انقراض تعبیر کنند.

روابط روسیه و طالبان ،نگرانی افغان ها وامریکا
مقامات افغان و امریکا ازعمیقتر شــدن
روابط روسیه و گروه جنگجویان طالبان
به شــدت نگرانند ،آنها تصور می کنند
که روســیه و جنگجویان طالبان در پی
سقوط دولت کابل که در وضعیت امنیتی
شکننده ای قرار دارد هستند ،روابط بین
آنهــا وضعیت را پیچیده تر می ســازد.
روســیه کمک به شورشیان  ،که مناطق
زیادی را تحت کنتــرل گرفته و موجب
تلفات سنگینی شــده است را انکار می
کند ،می گوید آنها تماس های محدودی
دارد آن هــم به هدف به میــز مذاکره
کشــاندن طالبان برای صلح هســت.
مقامات کابل می گوید تماس های روسیه
با طالبان افغانســتان بیشــتر سیاسی
است .اما نشســت های اخیر فرماندهان
طالبان و مقامات روســیه که در مسکو
و تاجیکســتان انجام شده است مقامات
دفاعی و اطالعاتی افغان را نگران ساخته
که این تماس ها منجر به حمایت مستقیم
مالی و نظامی طالبان گردد .جنرال جان
نیکلسون از فرماندهان ارشد امریکا در
افغانســتان به تحلیلگر مسایل منطقه
یادآوری کرده اســت که مقامات امنیتی
افغان نیز حمایت روسیه از طالبان را بازی
جدید خطرناک نامنــد .او به خبرنگاران
حاضر در کنفرانســی که هفته گذشته
در واشنگتن برگزار شــد گفت روسیه،
ایران و پاکســتان در جرگه کشورهای
بدخواهان افغانســتان پیوســته است،
مسکو کوشش دارد به طالبان مشروعیت
قانونــی بدهد .ســخنگوی وزارت امور
خارجه روســیه خانم ماریا زاخارووا در
یک جلســه مطبوعاتی در مســکو روز
چهارشنبه گفته های نیکلسون را رد کرد
و گفت سخنان نادرست و بی ربطی بوده
اســت .خانم ماریا زاخارووا گفت ما بارها
تکرار کردیم کــه هیچ گفتگوی محرمانه
ای با طالبان نداشــتیم و هیچ کمکی به
آنها نکردیــم .خانم ماریا زاخارووا اضافه
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کرد که روسیه عالقه مند به مذاکرات صلح
در افغانستان است .ضرورت است با تمام
طرف های درگیر به شــمول طالبان تماس
داشــته باشیم .سفارت روســیه در کابل
کنفرانس مطبوعاتــی بحث در باره روابط
بین افغانستان و روسیه را روز پنجشنبه
برگزار مــی کند این در حالی اســت که
پارلمان افغانســتان خواهان بررســی و
تحقیقات در باره رابطه روســیه با طالبان
شده اســت .افغانســتان مدت ها صحنه
رقابت و مداخالت بین المللی بوده اســت،
بازی بزرگ قرن  19بین روســیه و بریتانیا
و ارســال پول و سالح توســط امریکا به
پاکســتان برای شورشیان افغان در مقابل
شوروی سابق در ســال های  1980نمونه
های آن اســت .رهبران شورشیان طالبان
به رویترز گفته اســت که آنها با مســکو
حداقل از سال های  2007به بعد در تماس

بوده اند؛ اما این تماس ها از طرف روسیه
چیزی جز حمایت سیاسی و تعهد اخالقی
آنان نبوده اســت .یکــی از فرماندهان
طالبان گفت  »:ما یک دشــمن مشترک
داشــتیم ،ما می خواستیم بر علیه امریکا
و متحدانش در افغانســتان پیروز شویم،
روســیه خواهان خروج سریعتر سربازان
خارجی از افغانســتان بود».روســیه به
نظامیــان افغان هلیکوپتــر کمک کرده
است و موافقت کرده است که موارد مورد
ضرورت ایتالف از طریق روســیه بدست
امریــکا ومتحدانش برســد؛ اما از نحوه
عملکرد امریکا و ناتو در افغانستان انتقاد
کرده اســت .بیشتر همکاری های روسیه
با امریکا و غرب بدلیل اختالفاتی که بین
روسیه و غرب بر مسایل سوریه و اکراین
بوجود آمده است نا دیده گرفته می شود.
دونالد ترامپ در ماه جنوری به کاخ سفید

خواهد رفت او عالقه نشان داده است که
روابط روســیه و امریکا بهبود یابد ،اینده
روابط روســیه و امریــکا تغییر خواهد
کرد .طبق گزارش های رســیده از منابع
دولت افغانســتان و طالبان  ،نمایندگان
شورشیان طالب و مقامات روسیه چندین
بار دیدار هایی با هم داشتند .جنگل باغ
فرمانده رییس پولیــس کندز گفت این
دیدارها شامل سفر والی نام نهاد طالبان
در کندز به تاجیکستان هم هست .طبق
گفته هــای یکی از مقامــات دفتر کاخ
ریاست جمهوری افغانستان اخیرا بازدید
دیگری در مســکو بین طالبان و روسیه
صورت گرفته است .جنگل باغ می گوید
مقامات افغان مدرکی در پیوند با حمایت
روســیه از طالبان ارایه نکرده است؛ اما
پرواز هلیکوپتر های ناشــناس در اطراف
مرز و سالح های روسی که در درگیرهای

اخیر بدســت آمده نشان دهنده آن است
که بازیگران منطقه نقــش های بزرگتری
را بازی مــی کنند .یک مقام امنیتی افغان
گفت اگر روســیه به طالبان موشک های
ضد طیاره بدهد آن وقت شیوه بازی جنگ
تغییر می کند و صلح به فراموشی سپرده
می شــود .به گفته مقامات افغان و امریکا،
نمایندگان روســیه در دولت گفته اند که
نیروهای امریکایی با پشــتیبانی حمالت
هوایی شان برای جلوگیری از رشد داعش
در افغانستان چندان کاری نکردند.
شــبه نظامیــان افراطی به شــبکه های
رادیکال خاورمیانه وفادارتر هســتند آنها
که در حال حاضــر مناطقی در اطراف مرز
را در اختیــار دارند نه تنهــا با نیروهای
افغان و سربازان خارجی می جنگند؛ بلکه
با طالبان هم در جنگند آنها برای بدســت
آوردن مناطق بیشــتر ،جذب افراد بیشتر
و تاثیر گذاری تالش مــی کنند .مقامات
طالبان اینکه روابط میان طالبان با روسیه
بدلیل مبارزه با داعش است را رد می کند.
یکی از فرماندهان طالب می گوید در اوایل
سال  2008که روسیه از ما حمایت می کرد
داعشــی وجود نداشت در هیچ جای دنیا،
تنها هدف آنها تقویت ما در مقابل امریکا
ومتحدانش بود.
ذبیح اهلل مجاهدســخنگوی طالبان در آن
زمان گفت داعش وجود ندارد .نیکلسون
می گوید صحبت از داعش سرپوشی برای
توجیه طرح های روســیه در افغانستان
است .نیکلسون اضافه کرد روایت روسیه
اینطوری اســت که وانمود مــی کند که
طالبان با داعش می جنگنــد نه با دولت
افغانستان و این حمایت از طالبان را توجیه
می کند .این حقیقت ماجرا نیست  ،روسیه
به وضوح قصد مشروعیت دادن به طالبان
را دارد ،از این طریق می خواهد تالش های
دولت افغانســتان و ناتو را تضعیف و طرف
های متخاصم را تقویت نماید.

افغانستان و روابط چند پهلوی کشورهای منطقه با طالبان
رضا احسانی

روابط کشورها با گروه های هراس افگن
و از جمله طالبــان ابعاد پیچیده تری به
خود گرفته اســت .در دو سال گذشته
گروه طالبان ،شدیدترین ،خشن ترین و
طوالنی تریــن جنگ ها را علیه حکومت
افغانستان ســازماندهی کرد و تا سقوط
برخی ولســوالی ها و والیت ها هم پیش
رفت .در هر دو ســال والیــت کندز به
تصرف نیروهای طالبــان درامد و مراکز
بعضی والیت های دیگر در معرض تهدید
جدی قرار گرفت .در دو ســال گذشته
نیروهــای امنیتی بیشــترین تلفات را
داشــته اند و تلفات افراد ملکی نیز به
باالترین حد خود رسید.
این قــدرت را طالبان از کجا به دســت
آوردند؟ آیا مردم افغانســتان به سمت
گــروه طالبان گرایش پیــدا کردند؟ آیا
حمایت مالی و تســلیحاتی کشــورهای
خارجی از طالبان بیشــتر شده است؟ یا
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به میزان مختلف هــردوی این عامل در
قدرت نظامی طالبان دخیل بوده است؟
اگرچه می تــوان در این زمینه از عوامل
متعدد نام برد؛ امــا در کل دو عامل در
تقویت گروه های هراس افگن و از جمله
طالبان نقش عمده به عهده داشته است:
ضعــف اراده و انگیزه کافی
-1
حکومت برای مبارزه با طالبان
مناســبات نا پایدار و تعریف
-2
ناشده ای سیاسی با کشورهای خارجی
حکومت هییچــگاه اراده جنگ و مبارزه
جدی با طالبان نداشــته اســت .گروه
طالبان در ده ســال اخیر بــه گونه ای
حکومت افغانســتان را فریب داده و آنها
را در چاله های عواطف قومی و تباری گیر
انداخته است و از این طریق بیشترین و
بهترین استفاده را برده است.
طالبــان هم از پروســه صلــح و هم از
پروژه های بازســازی و نوسازی کشور تا
کنون بیشــترین بهره را نصیب شده اند.
میلیون ها دالر از بابت اجرای پروژه های
بازســازی و حمل و نقل ،به جیب طالبان
رفته است .هزاران نفر از افراد طالبان از
زندان های کشــور آزاد شده اند که در
میــان آنها فرماندهان مهــم طالبان نیز
بوده اند .طالبان با شــگردهای مختلف
توانستند افراد مؤثر در درون حکومت را
راضی کنند که مقامات سابق طالبان را از
زندان گوانتانامو آزاد کرده و در راستای
حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاه
سازمان ملل متحد و آمریکا تالش کنند.
در دور دوم حکومــت حامدکرزی مردم
افغانســتان تنها با یک چیز آشــنایی
داشــتند و آن مســأله صلح با طالبان
بود .این مســأله چنان برجسته شده بود
که دیگر همه چیز را تحت الشــعاع قرار
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داده بود .در ایــن دوره تمام پروژه ها
به ســمت مناطق نا امن سوق داده می
شد .عملیات های گسترده نظامی علیه
طالبان در هلمند و جاهای دیگر متوقف
شــد .حمالت هوایــی و عملیات های
شــبانه بر مخفیگاه های دشمن ممنوع
اعالم شد.
حکومــت از اهرم کشــتار افراد ملکی
بیشترین تبلیغات را به نفع دشمن انجام
داد و نیروهای خارجی را بابت عملیات
های شان بر مواضع طالبان تحت فشار
قرار می داد .دستگاه حکومتی در این
دوره بــه وضوح به یــک جبهه مدافع
منافع طالبان در افغانســتان بدل شده
بود .طالبان از نظر سیاســی نه دشمن
و نه یک گروه افراط گرا و تروریســت؛
بلکه به عنوان بــرادران ناراضی مورد
لطف و تفقد همیشــگی قرار می گرفت،
حتا گفته می شــد که طی این سال ها
بر افراد طالبان ســتم روا داشته شده و
حکومت باید از طالبان عذر خواهی کند
و برای جبران این نادیده گرفتن ها آنها
را فوق العاده در بست های مهم دولتی
جا بدهد.
چنانچه رسانه ها و کارشناسان و جامعه
مدنی در این باره واکنش شــدید نشان
نمی دادند ،بعید نبود که حکومت رسما
از طالبان معذرت می خواست و آنگاه به
بهانه جبران این نادیده انگاری ها مردم
افغانستان سال ها باید به گروه طالبان
تاوان پس می دادند.
سیاست های جاری حکومت گذشته بر
دادن امتیاز برای طالبان اســتوار بود.
حکومــت حاضر بود با هــر بهانه ای به
طالبان امتیاز بدهــد؛ ولی در برابر این
همــه امتیازات هیچ چیزی به دســت

نیاورد .حکومت ،طالبــان را به صلح و
گفتگوی مســتقیم و رویــاروی دعوت
می کرد؛ اما طالبان در برابر این دعوت
حمالت انتحاری راه اندازی می کردند.
مذاکره با دولت را به شدت رد می کردند
و حکومت را دست نشــانده خارجی و
فاقد اراده مستقل می دانستند.
جالب بود که حتا ترور شــخصیت های
مهم سیاســی از ســوی این گروه نیز
کمترین تأثیری را در خط مشی سیاسی
حکومت به وجود نمی آورد .هر قدر آنها
بیشــتر می کشتند ،حکومت جدی تر و
محکمتر به پروســه صلح می چسپید.
به این صورت ده ســال تمام گذشت .نه
مردم افغانســتان به صلح رسیدند و نه
تغییری در موضع
گیری طالبان به وجود آمد و نه پروســه
های ملی به گونه مؤثر و عادالنه به پیش
رفت .این دوره بدون کمترین دستاورد
از بین رفت و از فرصت های ملی به گونه
درست استفاده صورت نگرفت.
در دوره حکومت وحــدت ملی انتظار
مردم افغانســتان این بود که حکومت
یک سیاست واضح و شــفاف در برابر
طالبان اتخاذ بکنــد و از گروه طالبان
تعریف مشخصی داشــته باشد ،که آیا
طالبان دشمن است یا برادران ناراضی؟
حکومت وحدت ملی نیز در ابتدا مشی
مســالمت جویانه در قبال طالبان اتخاذ
کرد و رییس جمهور از طالبان به عنوان
مخالفان سیاسی حکومت نام برد .البته
ایــن تعبیر از طالبان با واکنش های تند
در داخل کشور مواجه شد و مردم آن را
نوعی تالش برای مشــروعیت بخشیدن
به گروه طالبان قلمداد کردند.
ولی پس از شدت درگیری ها در کشور

و تأکید طالبــان بــر دوام جنگ های
مسلحانه ،دولت ناچار شد سیاست خود
را تغییر داده وآن دســته از طالبان که با
دولت افغانســتان می جنگند و بر مردم
عادی رحــم نمی کنند ،جزؤ دشــمنان
وطن و مــردم بداند .از نظــر مردم این
موضع گیری نیز کافی نیست؛ زیرا سبب
می شــود که طالبان به دو دسته خوب و
بد تقسیم و دشــواری تفکیک میان این
دو طیف ،راه را بــرای هر نوع عمل ضد
مردمی در برابر این گروه باز می گذارد.
از ســوی دیگر حکومت افغانســتان با
برخی همســایگان مشــکل سیاسی و
جغرافیایــی دارند و حکومــت تا هنوز
تالش کــرده این اختالفــات را نادیده
گرفته و روابط خود را با این کشــورها
علیرغم اختالفات موجود ،مســتحکم تر
سازد .حکومت انتظار دارد که کشورهای
همســایه نیز در شــرایط فعلی از طرح
مســایل اختالفی صرف نظــر کرده و به
جای آن بر حمایت از دولت افغانســتان
تأکید ورزند و استقالل و تمامیت ارضی
افغانستان را به رسمیت بشناسند؛ اما از
نظر همسایگان شرایط فعلی مناسبترین
زمان بــرای گفتگو و مذاکره در باره حل
و فصل اختالفات است .آنها می خواهند
حکومت افغانســتان منافــع آنها را در
آینده این کشور مد نظر بگیرند.
افغانســتان در سیاست خود با کشورهای
همسایه با وضاحت و شفافیت عمل نکرده
است .افغانســتان خواسته از طرح مسایل
اختالفی با کشــورهای همســایه طفره
رود؛ اما همســایگان برعکس می خواهند
حکومت افغانستان حفاظت از منافع آنها
را در آینده این کشــور تضمین کرده و بر
اختالفات نقطه پایان بگذارد.
وابستگی های سیاسی ،اقتصادی ،تجاری و
ترانزیتی افغانستان به کشورهای همسایه
و نقش و اهمیت این کشــورها در آوردن
صلح و ثبات در این کشور ،از مسایلی اند
که کشــورهای منطقه و همسایه از آنها به
عنوان اهرم فشــار بر حکومت افغانستان
استفاده می کنند.
از ســوی دیگر رقابت های منطقوی و بین
المللی و تهدیدات داعش نیز سبب گردیده
که برخی کشــورها ارتباط بــا گروه های
هراس افگن از جمله طالبان و کمک به این
گروه ها را جزؤ پالن های استراتژیک خود
ارزیابی کنند .لذا افغانستان مجبور است
که در سیاست خارجی خود از مرز تعارفات
دیپلماتیک عبور کرده و بر محور واقعیت
های سیاســی و امنیتی ،با کشــورهای
همسایه و منطقه وارد گفتگو شود و تالش
کند که به سیاست های دوگانه و حتا چند
پهلوی آنها در قبال افغانستان و گروه های
مسلح مخالف دولت خاتمه دهد.
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