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حکومت و طالبان؛ از گفتگوی علنی تا گفتگوهای سری

ــــــــــسرمقاله

زوایای پنهان دور
جدید گفتگوهای صلح
محمدرضا هویدا
در این روزها بــاری دیگر موضوع گفتگوهای صلح با طالبان داغ
شده اســت .چند روز پیش گزارشهایی به نشر رسید نمایندگان
طالبان و نمایندگانی از دولت افغانســتان با حضور یک دیپلمات
آمریکایــی در دوحه قطر با هم دیدار کرد ه و در مورد آغاز دوباره
روند صلح صحبت نموده اند .دیروز نیز گزارش شــد که هیئتی از
طالبان به پاکســتان سفر نموده تا با مقامات پاکستانی نیز گفتگو
کنند .از سوی دیگر ،خبرهایی از حضور نمایندگانی از طالبان در
ایران نیز در گذشته به نشر رسیده بود .هر چند ،همانند همیشه
گزارشــهای ضد و نقیضی در مورد این گفتگوها به فضای عمومی
رخنه می کند ،اما این امر مســلم است که باری دیگر گفتگوهای
صلح به هدف حاضر شدن طالبان به میز مذاکره آغاز شده است.
دولت وحدت ملی صلح با حزب اسالمی را به عنوان یک موفقیت
برای خود می داند ،با آنکه نتیجه صلح با حزب اسالمی در مشخص
نشده است .حزب اسالمی تفاهم نامه صلحی با دولت وحدت ملی
را به امضا رسانیده ،اما باید منتظر بود ،که این تفاهم نامه و صلح
چه دستاوردی برای دولت وحدت خواهد داشت.
حضور نمایندگان طالبان در پاکســتان به معنای تالش پاکستان
بــرای بیرون آمدن از انزوای بین المللی اســت که در این اواخر
دولت افغانســتان با متحدان خود در صدد آن بوده است .دولت
پاکســتان اقداماتی انجام داده تا در قضایای افغانستان همانند
گذشــته به عنوان یک نیروی فعال و بخشی از راه حل پذیرفته
شود .اما در صورتی که دولت پاکستان در این دور از گفتگوها نیز
کشانیده شود ،نقش پاکســتان به عنوان یکی از بازیگران عرصه
صلح پررنگ تر خواهد شد و مانند گذشته ،این دولت به خواسته
های خود خواهد رسید.
پاکستان کشوری اســت که تعامل با آن برای افغانستان سخت
و دشوار است .افغانســتان نمی تواند پاکستان در جنگ و صلح
نادیده بگیرد .ده ها ســال است که پاکســتان فعالترین بازیگر
منطقه ای در قضایای افغانســتان بوده ،و به هیچ صورت ممکن
نیســت که افغانستان بتواند دست پاکســتان را به طور کامل از
افغانســتان کوتاه کند .از سوی دیگر ،دولت های افغانستان ثابت
کرده اند که با حضور پاکســتان نیز نمی توانند به این کشور به
تفاهم کامل برســند .لذا بودن و نبودن پاکستان برای افغانستان
سخت است.
مهمترین مســئله اما در موضوع صلح ،نه حضور پاکستان ،ایران،
روسیه ،امریکا و چین است و نه نظرات سازمان های استخباراتی
کشــورهای دور و نزدیک افغانســتان ،بلکه مهمترین موضوع
چگونگی برخورد افغانستان با موضوع صلح در افغانستان است.
در هیچ یک از دوره های گفتگوهای صلح با طالبان در گذشــته،
دولت افغانستان موضع واحد ،شــفاف ،فراگیر و تعریف شده ای
نداشته اســت .گفتگوهای صلح بیش از آنکه از سوی کشورهای
همسایه افغانســتان مورد تهدید باشد ،از داخل کشور در معرض
تهدید بوده اســت .دولت افغانســتان برای رسیدن به صلح یک
موضع واحد و تعریف شــده را در قبال طالبان و صلح با آنها باید
داشته باشد  .سردرگمی و گفتگوهای پنهان و پشت درهای بسته،
در نبود اجماع و وحدت نظر در مــورد گفتگوهای صلح ،تا هنوز
افغانســتان را در گفتگوها ناکام ساخته است .برخورد به مسئله
صلح به عنوان یک مسئله ملی ،نیازمند راهکارهای روشن ،شفاف
و ملی اســت .پنهان کاری ها ،برخوردهای سلیقه ای با موضوع
صلح ،بیش از هر چیزی به ضرر مردم و دولت افغانســتان خواهد
بود و به طالبان فرصتی برای تجدید قوا و تهدید بیشــتر دولت
افغانســتان خواهد داد .دولت افغانستان تجربه بیش از یک دهه
ناکامی در گفتگوهای صلح را داشته است .این تجربه باید بتواند
دولت افغانســتان را متقاعد کند که به مردم به عنوان یک اصل و
طرف اصلی گفتگوهای صلح با مخالفین دیده شود.

رحیم حمیدی
در گزارش چند روز پیش روزنامه گاردین
آمده بود که حکومت افغانســتان و گروه
طالبان دو دور گفتگوی ســری در دوحه،
پایتخت قطر داشته است .در این دو دور
گفتگو که در ماه اکتبر و سپتامبر برگزار
شده بود معصوم استانکزی ،رئیس عمومی
امنیت ملــی و مال عبدالمنان ،برادر کالن
مال عمر شــرکت نموده است .با این حال،
گفتگوی سری دو جانبه نبوده است .یک
دیپلمــات آمریکایی نیز حضور داشــته
است .اکنون پرسش این است که آیا گروه
طالبان تمایل به گفتگوی صلح دارد؟ آیا
هماهنگی الزم میان قشر سیاسی و نظامی
گروه طالبان وجود دارد .به دیگر ســخن،
آیا قشر سیاسی و نظامی طالبان به صورت
هماهنگ خواهان مذاکره و گفتگو است و
یا اینکه میان قشر سیاسی و نظامی گروه
طالبان شکاف جدی در این زمینه وجود
دارد؟ آیا گــروه طالبان در غیبت نماینده
حکومت پاکستان و سازمان استخبارات
این کشــور قادر خواهد بود که گفتگوی
صلح با حکومت افغانســتان را به پیش
ببرد؟
قبل از انتشــار خبر مرگ مال عمر ،رهبر
و مؤســس گروه طالبان نماینده حکومت
افغانستان و گروه طالبان به شکل رو در رو
با همدیگر گفتگو و مذاکره نموده بود .خبر
مرگ مال عمر منجر به بن بســت کشیده
شدن گفتگوها شــد .بعد از آن گفتگوی
چهــار جانبه صلــح میان افغانســتان،
پاکســتان ،ایاالت متحده آمریکا و چین
برگزار شــد .ابتکار عمــل این گفتگوها
حکومت افغانســتان است اما ،به نظر می
رسد که پاکســتان نیز نقش برجسته در
آن داشته است .زیرا ،پاکستان با گفتگوی
چهار جانبه در واقــع ،درصدد دور نگه
داشــتن هند از مســائل افغانستان بود.
در هر صورت ،گفتگــوی چهار جانبه نیز
به بن بست رســید .گروه طالبان دعوت
چهار کشور را به منظور گفتگو و مذاکره
با حکومت افغانســتان نپذیرفت .در عین
حال ،حکومت پاکســتان نیــز تعهداتی
که در دور اول این نشســتها داشــت
وفادار نماند .این مسئله حکومت کابل را

خشمگین کرد و از شرکت در دور پنچم این
نشست در سطح مقامات بلند پایه ابا ورزید.
با این سرگذشت که گفتگوی صلح داشته
است اکنون این مسئله مطرح است که در
آینده گفتگوی صلح به کدام ســو حرکت
خواهد کرد.
حکومت کابل به راه حل سیاســی چشم
امید دارد .بیشــترین تالش برای کشاندن
گروه طالبان به میز مذاکره را نیز حکومت
افغانستان انجام می دهد .صلح با حکمتیار
نمونه عینی آن است .سفر عبداهلل عبداهلل،
رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی و عطا
محمد نور ،والی بلخ و رئیس اجرائی حزب
جعمیت اسالمی به عربستان سعودی پیوند
با مسئله صلح دارد .حزب جمعیت اسالمی
تنها حزبی اســت که می توانــد فراروی
گفتگوی صلــح با گروه طالبــان و حزب
اســامی چالش ایجاد نماید .این حزب در
دهه  1990هم با حزب اسالمی جنگیده اند
و هم با گروه طالبان .از این جهت ،این حزب
می تواند ممانعــت و چالشهای را فراروی
گفتگــوی صلح به وجــود آورد .در واقع،
بــا مخالفت اینها با گفتگــوی صلح روند
گفتگوی صلح به بن بست می رسد .حامد
کرزی ،رئیس جمهور پیشین افغانستان با

بازگشت؛ اما با کدام امید؟

دیروز شــماری از پناه جویان افغانستانی
در کشور ســویدن دست به تظاهرات زدند
و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند
که اخراج اجباری مهاجرین به افغانســتان
را متوقف کنند .آنها همچنان از کشورهای
عضو اتحادیه اروپا خواستند که توافق نامه
ی اخراج اجباری مهاجرین با افغانستان را
لغو کنند و پرونده های مهاجرین افغانستانی
را بررســی کنند و همچنــان پرونده های
مهاجرینی را که به اجبار به افغانســتان باز
گشتانده شده اند ،دوباره به بررسی بگیرند.
در آســتانه کنفرانس بروکسل ،حکومت
افغانســتان با اتحادیه اروپا توافق نامه ی
را امضا کرد که بر اســاس آن به کشورهای
عضو اتحادیه اروپا اجازه داده شده است که
مهاجرین افغانستانی را به تعداد نامحدود و
بصورت اجباری اخراج کنند .بر اساس این
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گماشتن برهانالدین ربانی ،رئیس پیشین
جمعیت اســامی به ریاست شورای عالی
صلــح رضایت این حــزب را جلب نموده
بود .عبداهلل عبــداهلل ،رئیــس اجرائیه
حکومت وحدت ملی با پادشاه عربستان،
ولیعهد ،وزیر عدلیــه ،وزیر مالیه و رئیس
سابق ســازمان اســتخبارات عربستان
دیدار نموده بود .دیدار او با رئیس ســابق
استخبارات عربستان که بیشترین ارتباط
را با گروههای جهادی و حلقه رهبری گروه
طالبان دارد نشانگر آن است که دو طرف
در صدد جلب رضایت همدیگر در مسئله
پروسه صلح است .عبداهلل و عطا به دنبال
آن است تا با آمدن حزب اسالمی و گروه
طالبان موقعیــت و وضعیت تاجیکها در
ساختار قدرت را تضمین نماید و عربستان
در صدد آن اســت تا جعمیت اسالمی با
آمدن حزب اسالمی و احتماال گروه طالبان
مخالفت ننماید.
اگر در یک طــرف حکومت وحدت ملی با
نزدیک شدن با عربستان سعودی در صدد
رونق بخشیدن نقش این کشور در مسائل
افغانســتان و به خصوص پروســه صلح
اســت در طرف دیگر پاکستان قرار دارد
که حاضر نیســت که طالبان بدون اجازه

آنها وارد گفتگوی صلح شــود .زمانی که
گفتگوی سری میان نمایندههای حکومت
افغانســتان و گروه طالبان در قطر جریان
داشته اســت اعضای گروه طالبان نیز از
سوی سازمان استخبارات نظامی پاکستان
دستگیر شــده اند .در  8اکتبر ،مال احمد
نانی ،مســئول مالی و در اواخر آگست مال
صمد ثانی ،عضو کمیته مالی گروه طالبان
دستگیر می شود .دستگیری این افراد دو
گمانه را به وجود آورده اســت .یک گمان
این است که پاکســتان از گفتگوی سری
میان حکومت افغانســتان و نماینده گروه
طالبان در قطر آگاه شدهاند و با دستگیری
آنها در صدد کشــاندن گروه طالبان زیر
نفوذ خود اســت .گمان دیگر این است که
افراد دســتگیر شــده از افراد نزدیک به
مال منصور ،رهبر پیشین طالبان است که
پاکستان را دخیل در قتل مال منصور می
داند .پاکســتان با پس زدن آنها از حلقه
رهبری گروه طالبــان در صدد جایگزین
کردن افراد وفادار و مطیع به خود در سطح
رهبری گروه طالبان است .در هر صورت،
پاکســتان مخالف جدی گفتگوی سری
طالبان با حکومت افغانستان است.
اعضای رهبری گروه طالبان نیز در گفتگو

مهدی مدبر

توافق نامه حکومت افغانستان مجبور است
که مهاجرین اخراج شده را بپذیرد .مواد این
توافق نامه حتی شامل اخراج اجباری زنان
و کودکان نیز می شــود و قرار است هر دو
طرف ،ترمینال مخصوص مهاجرین اخراجی
را در میدان هوایی بین المللی کابل بسازند.
تعهد کشــورهای عضو اتحادیه اروپا مبنی
بر تداوم کمک های شــان به افغانستان،
مشروط بود به امضای توافق نامه ی اخراج
مهاجرین افغانســتانی از این کشــورها.
حکومت افغانستان با امضا کردن موافق نامه
اخراج مهاجرین ،توانست در این کنفرانس
برای پنج ســال آینده  15.2میلیارد دالر از
کشورهای جهان دریافت کند .اما مهاجرین
بر این باور هســتند که ایــن کار حکومت
افغانســتان معامله با سرنوشت آنها بوده
اســت و باعث شده اســت که کشورهای
اروپایی شرایط سخت مهاجرین افغانستانی
را در نظر نگیرند .سازمان دیده بان حقوق
بشر نیز افغانستان و اتحادیه اروپا را متهم
به معامله با سرنوشت مهاجرین کرده بود.
افغانســتان پس از سوریه ،دومین کشوری
است که بیشــترین مهاجر را در کشورهای
اروپایی دارد .گفته می شود در سال 2015
از افغانســتان  196،170نفر به کشورهای
اروپایی درخواســت پناهندگی داده اند ،با
این حال هنوز هم عده ی زیادی از مهاجرین
افغانستانی در کمپ های مهاجرین در ترکیه
و یونان به سر می برند و در انتظار رسیدن
به کشورهای دیگر اروپایی هستند.
تشــدید جنگ در خاورمیانه و افزایش نا
امنی در افغانستان ،بحران مهاجرت در سال
 2015را بوجود آورد .بسیاری از مهاجرین
افغانستانی ،سوری ،عراقی و چندین کشور
دیگر از راه دریاهــا تالش کردند تا خود را
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به کشورهای اروپایی برسانند .کشورهای
اروپا هنگام روبرو شــدن با موج جدید از
مهاجــران غیر قانونی ،تــاش کردند تا
راه حل هایی را بــرای کنترول مهاجرت
غیرقانونی به این کشورها ،جستجو بکنند.
اکثر کشــورهای اروپایی قوانین مهاجر
پذیری شــان را تغییر دادند و این قوانین
را ســختگیرانه تر کردند .امــا بازهم از
پذیرش مهاجرین سر باز نزدند .اما توافق
نامه اتحادیه اروپا با افغانســتان در رابطه
با اخــراج اجباری و نامحــدود مهاجرین
افغانستانی بخاطر تداوم کمک های مالی
به افغانستان ،اکثر مهاجرین افغانستانی را
در معرض اخراج اجباری قرار داده است و
شانس پذیرفته شــدن آنها در کشورهای
اروپایی را صفر کرده است.
افغانستان در حالی توافق نامه اخراج پناه
جویان افغانستانی را با اتحادیه اروپا امضا
کرده اســت ،که در این اواخر ،بازگشت و
اخراج مهاجرین از کشورهای پاکستان و
ایران نیز بصورت بی سابقه افزایش یافته
اســت .چندی قبل وزارت مهاجرین گفته
بود که روزانه  6000مهاجر از این دو کشور
به افغانستان باز می گردند و ممکن است
که این تعداد هر روز افزایش یابد.
از سوی دیگر جنگ در والیت های شمال و
جنوب کشور ،باعث افزایش بیجاشده گان
داخلی شده است .سازمان عفو بین الملل
در گزارشی که در ماه آگوست سال روان
میالدی منتشر کرد ،تعداد بیجاشده گان
داخلی افغانستان را  1.2میلیون نفر گفته
بود .این ســازمان گفته بود که بیجاشده
گان داخلــی از نبود ســرپناه ،غذا ،آب
آشــامیدنی ،خدمات صحی ،فرصت های
آموزشــی و فرصت های شغلی ،رنج می

برند .این در حالی اســت که بر اثر سقوط
دوباره والیت کندوز و یک هفته جنگ در
این والیت ،بسیاری از شهروندان کندوز،
مجبور به ترک خانه های شان شدند و به
جمع بیجاشده گان داخلی پیوستند.
عوامل مهاجرت شــهروندان افغانستان به
کشورهای اروپایی روشن و واضیح است؛
بحران سیاسی بعد از انتخابات سال 2014
و افزایش نا امنی ،تــداوم جنگ ،افزایش
فقر اقتصادی و نبود زمینه کار ،بسیاری از
شهروندان کشور را نسبت به آینده نا امید
کرد و آنها مجبور شدند که تن به مهاجرت
غیرقانونی بسوی کشورهای اروپایی بدهند.
آنها برای رســیدن به کشورهای اروپایی،
سختی ها و مشــکالت زیادی را متحمل
شــده اند و تمام آنچه را که در افغانستان
داشــتند ،هزینه کرده اند؛ تا شاید به یک
زندگی بهتر دســت یابند .اما اکنون ،همه
ی آنها در معرض اخــراج اجباری به جای
هستند که از آنجا فرار کرده بودند؛ کابوس
بازگشــت این روزها همــه ی مهاجرین
افغانستانی را آزار می دهد.
اما پناهجویان افغانســتانی از کشورهای
عضو اتحادیــه اروپا در حالــی به اجبار
بازگردانده می شــوند که وضعیت داخلی
کشــور هیچ تغییری نکرده است .عواملی
که باعث مهاجرت شــهروندان کشور به
اروپا شــده بود ،هنوز بــا قوت خود باقی
است .حتی میزان ناامنی ها در این اواخر
افزایش بیشتری یافته اســت و دامنه و
جغرافیای جنگ وســیع تر شــده است.
مشــکالت سیاســی درون نظام هم به
قوت خود باقی اســت و رهبران حکومت
وحدت ملی نتوانســته اند به وعده های
شــان عمل کنند .اکثر شهروندانی که در

و مذاکره بــا حکومت کابل یک دســت
نیســت .در وضعیت که گفتگوهای سری
میان حکومت و دفتر قطر جریان داشــته
است قشــر نظامی این گروه حمالت شدید
بر والیت کندز ،هلمنــد ،ارزگان و  ...انجام
داده است .پیشــبرد گفتگو از سوی قشر
سیاسی گروه طالبان و پیشبرد و گسترش
دامنه جنگ از سوی قشــر سیاسی گروه
طالبان بیانگر یک شکاف عمیق میان سطح
رهبری گروه طالبان در امر مذاکره و گفتگو
با حکومت افغانستان است .قشر نظامی را
ســراجالدین حقانی ،رئیس شبکه حقانی
رهبری می کند .این شــبکه دهشتناک
ترین حمــات را بر نیروهای امنیتی ،مردم
و نیروهای بین المللی در چند سال گذشته
انجام داده اســت .در عین حــال ،روابط
گسترده با حکومت اســام آباد و سازمان
استخبارات پاکســتان دارد .از این جهت،
می توان گفت که فقدان هماهنگی میان دو
قشر سیاســی و نظامی گروه طالبان چالش
جدی فــراروی گفتگوی صلح به وجود می
آورد .در عین حــال ،دیدگاه مال هیبتاهلل
آخند ،رهبر کنونی گروه طالبان نیز مشخص
نیست .او زمانی که به رهبری گروه طالبان
گماشته شد گروه طالبان را به ادامه جنگ
علیه نیروهای امنیتی و نیروهای بین المللی
در افغانســتان فراخوانــد .اینکه او تغییر
رویکرد دادهاند و با فرستادن مال عبدالمنان
به قطر در صــدد راه اندازی گفتگوی صلح
است ،مشخص نیست.
در پایــان باید بگویم کــه ادامه گفتگوی
صلح شــکاف جدی میان قشر سیاسی و
نظامی گروه طالبان به وجود آورد .اگر رهبر
کنونی گروه طالبان موافق گفتگوهای صلح
باشــد و در عین حال ،از عملکرد پاکستان
ســرخورده در آن صورت ،احتمال آن می
رود که شــبکه حقانی از بدنه گروه طالبان
جدا شــود و این گروه به شکل رسمی وارد
گفتگوی صلح شــود .اما ،با توجه به اینکه
اکثر رهبران گروه طالبان در پاکســتان به
ســر می برد بعید به نظر می رسد که آنها
بتواند به شکل مســتقل گفتگوی صلح را
دنبال نماید .زیرا ،پاکســتان بدون شک،
مانع آنها خواهد شد.

داخل افغانستان هستند از وضعیت موجود
ناراضی هستند.
با در نظر داشــت وضعیت داخلی ،افزایش
بازگشت مهاجرین از پاکســتان و ایران و
افزایش شمار بیجاشــده گان داخلی ،آیا
بازگرداندن اجباری مهاجرین افغانســتان
از کشــورهای اروپایی ،افغانستان را با یک
چالش جدی مواجه نمی کند؟ آیا حکومت
می تواند بــرای بیش  180هزار مهاجری که
قرار است از اروپا بازگردانده شود ،سرپناه
تهیه کند؟ با توجه به اینکه بسیاری از جوانان
تحصیل کرده در افغانستان از بیکاری و نبود
زمینه اشتغال رنج می برند ،آیا حکومت می
تواند برای مهاجرین بازگردانده شده ،زمینه
کار و اشتغال را فراهم کند؟
آنچه که از وضعیت جاری کشور بر می آید،
نشــان می دهد که حکومت افغانستان در
حال حاضر قادر نیست که خدمات اساسی
و الزم را برای عودت کنندگان انجام دهد.
بسیاری از کسانی از کشورهای همسایه به
افغانستان باز گشته اند اکنون با مشکالت
فراوان دست و پنجه نرم می کنند .عودت
کنندگان ســرپناه ندارند و اکثرا در خیمه
ها زندگی می کنند ،آنها به خدمات صحی،
آموزشــی و بهداشتی دسترســی ندارند.
حکومت افغانستان در حال حاضر نمی تواند
برای کسانیکه عودت کرده اند این خدمات
را فراهم کند ،حاال اگــر  180هزار مهاجر
دیگر نیز بازگردانده شوند ،حکومت چگونه
به آنها خدمات اساســی و ضروری را ارائه
خواهد کــرد؟ اگر حکومت نتواند برای آنها
خدمات ضــروری را ارائه نماید ،چه اتفاقی
خواهد افتاد؟ آیا ما با یک بحران انســانی
روبرو نخواهیم شد؟
واقعیت این اســت که حکومت افغانستان
برنامه های مناسب در طول یک و نیم دهه
گذشته برای اسکان و بهبود شرایط زندگی
عودت کنندگان نداشــته است ،پروژه های
شــهرکهای مهاجرین با مشکالت خاصی
مواجه بــوده اند و اکثر این پروژه ها تکمیل
نگردیده است .کمک ها به عودت کنندگان و
مهاجرینی که به اجبار به کشور بازگشتانده
شده است بســیار اندک و کوتاه مدت بوده
اســت و برای بهبود زندگــی آنها و کاهش
مشکالت شان کافی نبوده است .همچنان در
روند توزیع زمین و نمره های رهایشی برای
مهاجرین شفافیت وجود نداشته است.
اگر واقع بینانه به وضعیت موجود بنگریم،
حکومت افغانستان قادر نیست که خدمات
ضــروری را به مهاجرین عــودت کننده و
مهاجرینی که بصــورت اجباری بازگردانده
می شــوند ،ارائه کند .اما با این هم ،روشن
نیســت که چرا حکومت اصــرار دارد تا
مهاجرین از کشورهای اروپایی به افغانستان
بازگردانده شود.
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