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بين المللي و راهبردي« ).(IRIS
برگردان:

شهباز نخعي

پاكستان ،هند ،ايران ،چين ،روسيه ...كشورهاي همسايه افغانستان اند كه گاه
منافع متفاوت دارند ولي براي سركار آمدن يك دولت اتحاد ملي تﻼش مي
كنند.

يك ضرب المثل افغان مي گويد» :اگر كسي حقيقت را گفت ،به او يك اسب بده ،براي گريختن به آن نياز
دارد« .هنگامي كه جوزف بايدن ،رئيس جمهوري آمريكا در  ١٤آوريل  ٢٠٠٢١عقب نشيني همه نيروهاي
آمريكايي از افغانستان را اعﻼم كرد ،با لحني كمي ناراحت از توافق »دوحه« ،كه در فوريه  ٢٠٢٠امضاء شده
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بود سخن گفت» :بي ترديد اين چيزي كه با مذاكره با من به دست مي آمد نيست ،اما توافقي است كه
توسط دولت اياﻻت متحده انجام شده و بايد به آن احترام گذارده شود ) .«(١سلف او ،دونالد ترامپ نه تنها
دربرابر همه شرايط طالبان سرفرود آورد ،بلكه حتي شرطي را نيز پذيرفت كه شوراي امنيت سازمان ملل
متحد را ملزم مي كرد كه توافق را تأئيد كند ) .(٢اين كار در  ١٠مارس سال جاري با اتفاق آراء همه
اعضاي شورا )ازجمله خود اياﻻت متحده( طي قطعنامه  ٢٥١٣انجام شد.

واشنگتن نمي توانست اين توافق را زيرپا بگذارد و آقاي بايدن چاره اي جز پذيرش و اجراي دقيق متن آن

نداشت .اين دقيقا چيزي بود كه طالبان ،پيش از آن كه دست به تصرفات سرزميني برق آسا بزند مي
خواست )مقاله دور از چشم دوربين ها ،در كابل و قندهار را بخوانيد( .چهارماه بعد ،آنها كاخ رياست
جمهوري در كابل را درحالي تصرف كردند كه اشرف غني ،رئيس جمهوري پا به فرار نهاده و گفته بود:
»طالبان جنگ را بردند« .روي ديگر سكه تاريخ اين است كه نظامي كه ظرف  ٢٠سال توسط »جامعه بين
المللي« ساخته و پرداخته و تغذيه شد ،طي چند هفته فروپاشيد.

به اين ترتيب ،هنگامي كه »طالب«ها كابل را تسخير كردند ،اياﻻت متحده حتي نتوانسته بود سفارت را
تخليه و همكاران خود را از افغانستان خارج كند .عقب نشيني تا آن زمان منظم ،بدل به گريزي همراه با
صحنه هايي از وحشت زدگي –گاه مرگبار -در فرودگاه شد .با اين حال ،پايتخت افغانستان آرام ماند .جشن
استقﻼل  ١٩اوت به روال معمول برگزار و مراسم شيعي روز عاشورا ) (٣در همان روز هم بدون وقوع حادثه
اي انجام شد.
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حرف هاي سياسي اياﻻت متحده ديگر ارزشي ندارد و كشورهاي شركت كننده در ائتﻼف هم دست به عقب
نشيني زدند و سفارت خانه هاي خود را درحالي تخليه كردند كه سفارت خانه هاي روسيه ،چين ،ايران،

پاكستان و تركيه داير و مشغول به كار بودند.

اكنون سرنوشت افغانستان در صحنه اي منطقه اي رقم مي خورد كه اتحادها و دشمني ها ساده نيست .پس
از رگبارهاي توهين و دشنامي كه بين كابل و اسﻼم آباد رد و بدل شد ،چين مي كوشد كه اوضاع را آرام
كند؛ روسيه و ايران به مشورت با طالبان و نيز مردان سياسي افغانستان مي پردازند و هند كم و بيش
سياست انتظار درپيش گرفته است.

ازنظر مسكو اين امر تازه اي نيست :روس ها از سال  ٢٠١٨نخستين ديدار شورشيان با نمايندگان رسمي
افغانستان را سازماندهي كرده بودند كه ديدار ديگري در فوريه  ٢٠١٩نيز درپي داشت .در آن زمان،
طالبان اطمينان مي داد كه از تسخير نظامي صرفنظر كرده و مي گفت كه حاضر است درمورد تقسيم قدرت
گفتگو كند .وعده اي كه شايد در سرمستي ناشي از موفقيت هايشان فراموش شود  ،اگرچه آقاي سرگئي
ﻻوروف وزير امورخارجه روسيه ،در كنفرانس  ١٨مارس گذشته آن را به طالبان يادآوري كرد .كنفرانسي
كه در جريان آن طالبان با اعضاي »شوراي عالي آشتي ملي« ) (HCRNديدار كرد و با حضور اياﻻت
متحده ،چين و پاكستان برگزار شد .در اين ديدار همه شركت كنندگان درمورد پذيرش اصل مشاركت در
يك دولت موقت ائتﻼفي توافق داشتند ).(٤
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»ترجيح دادن طالبان به "سازمان حكومت اسﻼمي" )داعش(«

با اين همه ،مسكو به ويژه نگران امنيت جمهوري هاي آسياي مركزي ،كه حوزه نفوذش محسوب مي شود
است :طالبان كنترل سراسر شمال كشور ،همجوار با تاجيكستان و اُزبكستان را در  ٥ژوئيه در دست گرفت و
بيش از هزار سرباز ارتش افغانستان به تاجيكستان پناهنده شدند .آقاي وﻻديمير پوتين بزودي به همتاي
تاجيك خود ،آقاي امامعلي رحمان وعده داد كه درصورت نياز به اين كشور كمك نظامي كند.

سه روز بعد ،چندتن از بلندپايگان طالبان ،ازجمله مﻼ عبدالغني برادر ،بنيانگذار مشترك جنبش همراه با مﻼ
عمر متوفي ،با آقاي زمير كابولوف نماينده ويژه كرملن در امور افغانستان در پايتخت روسيه ديدار كرده و به
او اطمينان دادند كه هرگز به كشورهاي همسايه حمله نخواهند كرد .همه چيز خوب پيش مي رفت! از
ديرباز روسيه طالبان را بهترين سنگر دربرابر »سازمان حكومت اسﻼمي« )داعش( مي بيند ،كه به نظر
كابولوف داراي  ٢٠هزار عضو است .رقمي كه مبالغه آميز و نشان دهنده هراس مراجع بين المللي از داعش
است .اين درحالي است كه طالبان هيچ بلندپروازي اي در بيرون از افغانستان ندارد .فزون براين ،اكنون
طالبان – به خﻼف سال هاي  ١٩٩٦ -٢٠٠١كه در قدرت بود -دغدغه شناسايي بين المللي خود را دارد و
مسكو بي ترديد برايش بهترين برگ براي بازي كردن است.

حكومت ايران نيز به دليل همان نوع نگراني ها موضعي خيلي نزديك به موضع روسيه دارد .درواقع ،داعش
در افغانستان تحت نام »دولت اسﻼمي استان خراسان« ) (IS-KPفعاليت مي كند .اين درحالي است كه
پيش از به وجود آمدن افغانستان در سال  ،١٧٤٧خراسان يكي از استان هاي ايران بود كه گستره آن از
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درياي مازندران تا كرانه هاي رود جيحون بود .بنابراين ،ناميدن يك استان خﻼفت اسﻼمي داعش براي
سراسر نواحي شرقي ايران خطر محسوب مي شود .محمد جواد ظريف ،وزير امورخارجه جمهوري اسﻼمي،
حتي وعده داد كه تيپ فاطميون ،عمدتا شامل هزاره هاي افغان كه پيشتر در سوريه جنگيده بود ،مي تواند
براي حمله به »سازمان حكومت اسﻼمي داعش خراسان« به كمك كابل بشتابد ).(٥

از آنجا كه بين دو بد ،بايد آن كه كمتر بد است را انتخاب كرد ،ايران شيعه از طالبان ]سني[ حمايت نموده
و در خط باريكي كه پوشيده از تناقض هاي بسيار است حركت مي كند .درواقع ،جنگجويان طالبان سني
هايي بنيادگرا و دوست دشمن هميشگي آن يعني عربستان سعودي هستند و در سال هايي كه به افغانستان

حكومت مي كردند ،با شيعيان هزاره كه تهران مي خواست از آنها حمايت كند بدرفتاري مي نمودند .روشن
 ١٩٩تا  ٢٠٠١به دست مي آورند،
است كه ايران نمي خواهد ببيند كه آنها قدرت مطلق  ،مانند سال هاي ٩٩٦
اما خواهان شكست آنها نيز نيست ،زيرا اين شكست به معناي بازگشت به دوران جنگ داخلي و سرازير
شدن سيل پناهجويان به ايران است .بنابر ارقام رسمي ٨٠٠ ،هزار پناهنده افغان در ايران بسرمي برند ،اما
طبق برآوردي كه تهران در اكتبر  ٢٠٢٠منتشر كرده ،تعداد پناهجوياني كه ثبت نام نكرده اند بيش از ٢
ميليون تن است .اين ارقام را »كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد« ) (HCRنيز منتشر كرده
است.

كمي پس از ديدار مسكو ،هيئتي از طالبان در تهران پذيرفته شد .آقاي ظريف حتي بيش از روس ها بر
ضرورت پذيرش اصل ايجاد يك دولت اتحاد ملي اصرار كرد .در اين ديدار ،يك هيئت از »شوراي عالي
آشتي ملي« ) (HCRNكه از كابل آمده بود نيز با طالبان ديدار كرد .اين ديدار به هيچ نتيجه قطعي دست
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نيافت .در اين مرحله ،مهم ترين چيز براي حكومت ايران تثبيت خود به عنوان بازيگر اصلي منطقه اي
درمورد افغانستان است.

پيش از پيشروي هاي طالبان ،به نظر نمي آمد كه هيچ گفتگويي بين افغان ها بخت به نتيجه رسيدن داشته
باشد .آقاي شاه محمود قريشي ،وزيرامور خارجه پاكستان ،دليل ريشه اي آن را چنين بيان مي كند كه
طالبان به هر قيمت درپي استقرار امارت اسﻼمي ،يعني نظامي كه در آن شريعت در حكم قانون اساسي باشد

است ،درحالي كه نمايندگان »شوراي عالي آشتي ملي« ) (HCRNخواهان يك جمهوري اسﻼمي داراي
قانون اساسي و نظام انتخاباتي ) (٦هستند .دو ديدگاهي كه با هم آشتي پذير نيست.

با اين همه ،از فرداي تسخير كابل ،گفتگوهاي بين افغان ها بدون ميانجي گري خارجي در خانه آقاي عبداﷲ
عبداﷲ ،رئيس »شوراي عالي آشتي ملي« با حضور بلندپايگان طالبان و حامد كرزاي ،رئيس جمهوري پيشين
 (٢٠٠١آغاز شد .برخي از چهره هاي سياسي» ،جنگ ساﻻران« پيشين و رهبران حزب
٢
افغانستان )-٢٠١٤
هاي اسﻼمي ،مانند آقاي گلبدين حكمتيار رهبر حزب اسﻼمي هم به طالبان پيروز نزديك شدند و حتي اصل

ايجاد يك امارت اسﻼمي را پذيرفتند .به نظر مي رسد كه در آينده نزديك يك دولت موقت ائتﻼفي –
مورد درخواست روس ها ،ايراني ها و حتي پاكستاني ها -تشكيل شود .تشكيل اين دولت را طالبان طي چند
هفته ،احتماﻻ پس از تكميل عمليات عقب نشيني ،اعﻼم خواهد كرد.
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نگراني نخست وزير پاكستان

اگر شرايط تنش آلود كنوني آرام شود ،پاكستان خواهد توانست نقشي مهم ايفا كند .آقاي حمداﷲ محب،
مشاور امنيتي دولت افغانستان پيش از سقوط ،كشور همسايه را به يك »روسپي خانه ) «(٧تشبيه مي كرد.
اين سخنان كه تندي و گزندگي بسيار داشت ،موجب برانگيخته شدن دشمني هاي ديرينه شد .اين دشمني
ها حول محور كمربند قبيله اي پشتون تبلور مي يابد كه از قضا خاستگاه طالبان و در خط مرزي )خط
ديورند*( است كه افغانستان هرگز آن را به رسميت نشناخته است ) .(٨در  ٢٠ژوئن ،در جريان يك
مصاحبه خيلي تنش آلود در شبكه تلويزيوني »طلوع نيوز« ،آقاي قريشي بدون هرگونه ابهام گفت» :اگر شما
خواهان حسن همزيستي دو همسايه هستيد" ،خط ديورند" را به عنوان مرز بين المللي به رسميت بشناسيد«.

در واقع ،حتي پاكستان هم ،با آن كه در سال  ١٩٩٦در به قدرت رساندن طالبان شركت داشت ،از پيروزي
برق آساي آن نگران است .اما در آن زمان ،طالبان تحت حمايت اسﻼم آباد فرمانبرداري مورد انتظار
اسﻼم آباد را از خود نشان ندادند و از پذيرش »خط ديورند « به عنوان مرز سرباز زدند .پس از سال
 ،٢٠٠٥پاكستان قرباني حمﻼت »تحريك طالبان پاكستان« ) (TTPشد كه شاخه اي از طالبان افغانستان و
خيلي نزديك به هسته هاي اُزبك و اويغور القاعده است» .تحريك طالبان پاكستان« در وزيرستان پاكستان
مستقر شد و از آنجا به حمﻼت شديد عليه حكومت پاكستان دست زد .به اين ترتيب ،در مطلبي كه
درتاريخ  ٢١ژوئن در نشريه واشنگتن پست منتشر شد ،عمران خان ،نخست وزير پاكستان از طالبان فاصله

گرفت و گفت» :ما در گذشته يك اشتباه كرديم و دست به انتخاب بين طرف هاي درگير در جنگ زديم ،اما
از اين تجربه درس گرفته ايم« .دﻻيلي براي باور به اين موضوع وجود دارد كه پاكستان ،با آن كه بهترين
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موقعيت را براي متقاعد ساختن طالبان به نرم تر كردن مواضعش دارد ،در سياست خود تجديد ارزيابي
خوهد كرد.

هند ،كه دشمن بزرگ اسﻼم آباد است ،تاكنون بيشترين كمك ها را به افغانستان كرده است .اين كمك ها
از سال  ٢٠٠١بالغ بر  ٣ميليارد دﻻر مي شود .با اين حال ،امروز ،به خاطر اين كه تنوانسته بازگشت نيرومند
طالبان را پيش بيني كند ،موضعي احتياط آميز درپيش گرفته است .با آن كه هدف آن ،چنان كه پاكستان
متهمش مي كند ،تثبيت اقتدار منطقه اي خود بوده ،به نظر مي آيد كه بازده سرمايه گذاري هايش در حد
انتظار نباشد.

چين كه آشكارا بزرگ ترين قدرت منطقه است ،موضعي محتاط درپيش گرفته ولي از عقب نشيني خيلي

سريع آمريكايي ها نگران است .درواقع ،طالبان براي تسخير بدخشان ،كه مجاور استان سين كيانگ چين
است ،صفوف خود را به روي بسياري از گروه هاي اُزبك و تاجيك مانند »جنبش اسﻼمي اُزبكستان« )(MIO
و »اتحاد اسﻼمي جهاد« ) (IJUو »جماعت انصاراﷲ تاجيك« گشود .همه اين گروه ها پيوندهايي با
اويغورهاي »حزب اسﻼمي تركستان« دارند .پكن از طالبان كه با آنها روابط صميمانه دارد انتظار دارد كه
مانع بهم پيوستن اين شبكه ها شود .اين امر از آن رو است كه چين سرمايه گذاري هاي هنگفتي در معادن
مس » عينك «  -دومين ذخاير سنگ مس دنيا  -و نيز منابع سوختي شمال افغانستان كرده است .چين با
اين ارزيابي كه تنها توسعه اقتصادي است كه مي تواند موجب ثبات افغانستان شود ،پيشنهاد كرده كه بزرگ
راه اقتصادي چين -پاكستان ) (CPECرا ايجاد نمايد .اما اين برنامه ها ،اگر هم انجام شود ،در دراز مدت
به بهره دهي مي رسد.
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سرانجام ،تركيه است كه عﻼوه بر تﻼش جدي در سازماندهي كنفرانس هاي بين المللي صلح ،پيشنهاد تأمين
امنيت فرودگاه بين المللي كابل ،پس از عقب نشيني آمريكايي ها را داده ولي طالبان اين پيشنهاد را رد كرده
است .با اين حال ،رئيس جمهوري رجب طيب اردوغان توانسته موقعيت خود در »سازمان پيمان اتﻼنتيك
شمالي« )ناتو( را بهبود بخشيده و با پيشنهاد اين »خدمات پس از فروش« از ميزان تنش روابط خود با اياﻻت
متحده بكاهد.

*مرز ديورند يا براساس نظر دولت افغانستان خط ديورند ،نام مرز بين افغانستان و پاكستان است كه در
زمان اميرعبدالرحمن خان بين افغانستان و هند بريتانيائي به نمايندگي مورتيمر ديورند تعيين شد.
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