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بین المللی ش��ده اس��ت. در نتیجه این تاش ها در ماه گذشته، قرارداد 
صلح با حزب اس��امی حکمتیار به امضا رس��ید و ب��ه دنبال آن دولت 
افغانس��تان ب��ا ش��رکت در کنفرانس ژن��و در خص��وص مهاجران از 
کشورهای همسایه خواست که بازگشت مهاجران افغان به افغانستان را 
به تأخیر بیندازند. همچنین با توجه به وضعیت شکننده افغانستان حدود 
7۰ کش��ور جهان با حضور در بروکس��ل تصمیم گرفتند حمایت های 
مالی خود از افغانستان را تا چهار سال آینده ادامه دهند. این رویدادها 
اگرچه در ظاهر مثبت به نظر می رسند اما ارزیابی میزان کارایی آنها به 
بررس��ی میزان تأثیرگذاری بر شاخص های امنیت و ثبات در افغانستان 
بس��تگی دارد. این مسئله به خصوص از آن رو اهمیت دارد که درحال 
حاضر با وجود گذش��ت 15 سال از پایان حکومت طالبان در گوشه و 
کنار افغانس��تان جنگ و ناامنی درجریان اس��ت و در ماه گذشته برای 
دومین بار در طی یک سال گذشته منطقه استراتژیک قندوز به تصرف 
طالبان درآمد. همچنین تش��دید جن��گ و درگیری در هلمند، هزاران 
نف��ر از مردم ای��ن منطقه را آواره مناطق مجاور کرده اس��ت به نحوی 
که چش��م انداز ثبات و امنیت در افغانس��تان هنوز تیره و تار اس��ت. بر 
اساس آنچه گفته شد در نوشتار حاضر تاش می شود تا ضمن بررسی 
رویدادهای اخیر افغانس��تان نس��بت آنها با تأمین امنیت و ثبات در این 

کشور مورد بررسی قرار گیرد.

پارادوکس صلح و ناامنی در 
افغانستان

با گذش�ت 15 س�ال از پایان حکومت طالبان در افغانس�تان، این کشور همچنان در تکاپو برای دست یابی 
ب�ه امنیت، با مس�ائل مختلف از جمله مذاکرات صلح با گروه های مخال�ف داخلی، جنگ با افراط گرایان، 
جذب کمک های خارجی و مسئله مهاجران افغان در خارج از کشور دست به گریبان است. در ماه گذشته 
مجموعه رویدادها از جمله دس�ت یابی به توافق صلح با حزب اس�المی حکمتیار، نشس�ت بروکسل و ژنو، 
اش�غال مجدد قندوز توس�ط طالبان و تش�دید درگیری ها در هلمند خود گویای وضعیت پیچیده افغانستان 

بوده اند که در نوشتار حاضر به بررسی ابعاد امنیتی هریک از رویدادهای فوق پرداخته می شود.

تحلیل

:اشاره

دکتر طیبه واعظی*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

مقدمه
کش��ور جنگ زده افغانس��تان در ح��ال گذار 
از دوره پس��اطالبان ب��ا چالش ه��ای فراوان��ی 
روبه روس��ت. این کش��ور در حال��ی به عنوان 
کش��ور مس��تقل و دارای حاکمیت، مسئولیت 
ایف��ای تعه��دات بین المللی را در قبال س��ایر 
کشورها و ش��هروندان خود دارد که هنوز در 
گرداب جنگ ه��ا و درگیری ه��ای داخلی و 
تصرف گاه و بی گاه شهرها و روستاهای خود 
از س��وی گروه های افراط گرا گرفتار است و 
ب��ه عبارت دیگر عنصر چهارم کش��وربودگی 
آن یعن��ی حاکمیت و نفوذ در همه بخش های 

کشور به طور کامل محقق نشده است.
 ط��ی ماه های گذش��ته دولت افغانس��تان 
در تکاپ��و ب��رای اثب��ات حاکمی��ت خ��ود و 
تأمی��ن امنیت داخلی درگی��ر مذاکرات صلح 
با گروه ه��ای مخالف، مذاک��ره درخصوص 
وضعیت اتباع افغان مهاجر در س��ایر کشورها 
و مذاک��ره برای ج��ذب حمایت ه��ای مالی 
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توافق صلح جمهوری اسالمی افغانستان با حزب اسالمی حکمتیار
از زمان طرح مسئله »طالبان خوب و طالبان بد« از سوی آمریکا و تاش 
برای مذاکره با طالبان از س��وی این کش��ور در دوره ریاست جمهوری 
حامد کرزای، مذاکره با طالبان و از جمله حزب اس��امی حکمتیار در 

دستور کار دولت افغانستان نیز قرار گرفت.
 زب اس��امی حکمتیار که در دوران اشغال نظامی افغانستان توسط 
ش��وروی یکی از قدرتمندترین و مؤثرترین گروه های جهادی افغانستان 
ب��ود و در دوره حکومت طالبان نیز از تندروترین گروه های زیرمجموعه 
طالب��ان به ش��مار می رفت با فروپاش��ی حکومت طالب��ان رو به ضعف و 
انش��عاب نهاد، تا آنجا که ش��اخه منشعب ش��ده آن به رهبری عبدالهادی 
ارغندیوال ضمن جداش��دن از حکمتیار با حضور در ترکیب و س��اختار 
حکوم��ت مرکزی در چارچوب قوانین جمهوری اس��امی افغانس��تان، 
فعالیت های سیاس��ی و حزبی اش را دنبال کرد ام��ا بدنه اصلی این حزب 
به رهبری حکمتیار با ش��دت و ضعف به مبارزات خود ادامه داد و نه تنها 
نیروهای نظامی بین المللی مستقر در افغانستان که نیروهای امنیتی داخلی را 
نیز هدف حمات خود قرار داد و باعث کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان 
نیز ش��د. این حزب در س��ال های اخیر حتی برای بیعت ب��ا داعش اعام 
آمادگی کرد. با این حال، با توجه به حاشیه رفتن این حزب از نظر قدرت 
نظامی، بی ثباتی و ناامنی؛ افغانستان در سال های گذشته نه تحت تأثیر این 

گروه که بیشتر متأثر از فعالیت های القاعده و شبکه حقانی بوده است.
با این توصیفات دولت وحدت ملی افغانس��تان از دوس��ال پیش به 
طور جدی مذاکره با حزب اسامی را در دستور کار قرار داد و به رغم 
اختاف بر سر مسئله زمان بندی خروج نیروهای خارجی از افغانستان به 
موافقت نامه صلح دس��ت یافت. مطابق این موافقت نامه، حزب اسامی 
موافقت کرد ک��ه در ازاء رفع همه تحریم های بین المللی علیه حکمتیار 
و س��ایر رهبران حزب اس��امی )به جز حق عبدی(، به رسمیت شناختن 
حزب اس��امی به عنوان حزب قانونی و امکان ش��رکت در فعالیت های 
سیاس��ی، صدور فرمان تکریم حکمتیار تحت عنوان »رهبر جهادی« از 
سوی اشرف غنی، آزادی همه اعضای زندانی حزب و مصونیت قضائی 
اعض��ا و رهبران آن و تأمین محل اقام��ت و هزینه و امنیت مربوط برای 
حکمتیار در دو تا س��ه محل؛ اس��لحه را به زمین گذاش��ته و به صلح و 
امنیت، ارزش های اس��امی، حقوق برابر و ب��دون تبعیض زن و مرد در 
برابر قانون، یکپارچگی افغانستان و تعلق به همه اقوام کشور پایبند باشد.

در شرایط کنونی سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به 
نقش و تأثیر ناچیز این حزب در ناامنی های داخلی افغانس��تان این توافق 
صلح تا چه حد می تواند به تأمین امنیت و ثبات در افغانستان کمک کند 

و چه دستاوردهای از آن به دست می آید؟

به طور کلی، می توان دس��تاوردهای این صلح 
را به دو دسته سیاسی و امنیتی تقسیم کرد. به لحاظ 
سیاسی به نظر می رسد کشاندن یکی از تندروترین 
رهبران جه��ادی دوره طالبان به پ��ای میز مذاکره 
و دس��ت یابی به توافق با وی دس��تاورد و موفقیت 
سیاس��ی بزرگی برای دولت وحدت ملی به شمار 
می آی��د چراک��ه این مس��ئله می تواند ب��ه افزایش 
مش��روعیت و مقبولیت این دولت در میان مردم و 
نخبگان افغانس��تان کمک کند. همچنین می تواند 
موجب جلب اعتماد سایر گروه های طالبان به دولت 
وحدت ملی برای ورود به فرایند صلح شود به ویژه 
آنکه در میان گروه های جهادی افغانس��تان، حزب 
اسامی به لحاظ وفاداری های حزبی، منسجم ترین 
گروه محسوب می  شود و بنابراین این امکان وجود 
دارد که با پیوس��تن حکمتیار به حکومت مرکزی 
سایر گروه های منش��عب از حزب نیز تحت عنوان 
بازس��ازی حزب بار دیگر منسجم شده و به توافق 
صلح بپیوندند. در این صورت حزب اس��امی این 
قابلی��ت را دارد که به یکی از بازیگران مهم عرصه 

سیاسی افغانستان تبدیل شود.
همچنین به نظر می رس��د با توج��ه به جایگاه 
قومی و مذهبی حکمتیار به عنوان یکی از رهبران 
س��نتی طالبان، مش��روعیت این جریان ب��ه عنوان 
گروه��ی مبتنی ب��ر گرایش های قوم��ی و مذهبی 
افراط گرایانه زیر س��ؤال رفته و متزلزل می شود و 
این مسئله می تواند موجب انزوای بیشتر این گروه 
در افغانس��تان ش��ود. در مجموع به نظر می رس��د 
دست یابی به این توافق به خودی خود گامی مثبت 
و روبه جلو برای ثبات و امنیت افغانستان در آینده 

محسوب می شود.
با این حال این صلح به لحاظ سیاسی می تواند 
یک پیامد منفی نیز به همراه داش��ته باش��د و آن 
اینکه با توجه به خصومت دیرپای حزب اسامی 
و حزب جمعیت اسامی )مرتبط با عبداهلل عبداهلل 
رئیس اجرایی دولت وحدت ملی( و پایگاه قومی 
متفاوت این دو، ورود حزب اس��امی به ساختار 
سیاسی کشور می تواند به افزایش رقابت و منازعه 
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در دولت افغانستان بر سر تقسیم قدرت و بی ثباتی 
بیشتر در حکومت منجر شود.

اما از نظر امنیت��ی و نظامی با توجه به اینکه این 
حزب نقش و جایگاه قابل توجهی در ناآرامی های 
افغانس��تان پس از طالبان نداشته اس��ت و به عبارت 
دیگر بود و نبود آن تأثیر چندانی بر شرایط و محیط 
امنیتی و نظامی افغانستان ندارد، به نظر نمی رسد که 
توافق با این گروه تأثیر مس��تقیم و قابل توجهی در 
بهبود و تغییر ش��رایط امنیتی این کشور داشته باشد. 
در واقع اگر تأثیری هم باشد به صورت غیرمستقیم 
و در بلندمدت از طریق پیامدهای سیاسی این توافق 
خواهد بود. در واقع اگر ورود اعضای این حزب به 
حکومت باعث افزایش تنش بر س��ر قدرت نشود، 
می توان انتظار داش��ت که حداق��ل در کوتاه مدت 
ش��رایط امنیتی بدون تغیی��ر باقی بمان��د؛ چراکه با 
وجود حمایت های گس��ترده پاکستان و عربستان از 
س��ایر گروه های افراط گرا )القاعده، ش��بکه حقانی 
و داعش( تصور پیوس��تن بدنه اصل��ی این گروه ها 
ب��ه فرایند صلح ب��ا دولت مرک��زی در کوتاه مدت 
و میان مدت خوش بینانه اس��ت و از آنجا که دولت 
افغانس��تان نه از نظر نظامی ق��درت الزم برای مقابله 
با طالب��ان را دارد و نه از نظر دیپلماتیک، از توانایی 
تأمین منافع عربستان و پاکستان و چانه زنی با آنها بر 
سر رهاکردن افراط گرایان برخوردار است؛ از این رو 

به نظر می رسد شرایط امنیتی کنونی تداوم یابد.
رویداد دیگری که می توان��د بر امنیت و ثبات 
افغانستان اثر بگذارد، مسئله مهاجران است و از همین 
روست که برگزاری نشست ژنو در رابطه با وضعیت 
مهاجران افغان در ماه گذش��ته بعد امنیت��ی نیز پیدا 

می کند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

نشس�ت چهارجانبه ژنو در خصوص مسئله 
مهاجران افغان

از دیگر اقداماتی که دولت افغانس��تان در راس��تای 
برقراری امنیت کش��ور در ماه گذش��ته انجام داد، 
ش��رکت در نشس��ت چهارجانب��ه ژنو ب��ا حضور 
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، 

مع��اون ویر خارجه ایران و وزیر دولت پاکس��تان در امور س��رحدی برای 
تعیین وضعیت حضور و بازگش��ت مهاجران افغانی به افغانستان است. در 
این نشست عبداهلل عبداهلل رئیس هیئت اجرایی دولت وحدت ملی و رئیس 
هیئت افغانی به نمایندگی از دولت افغانس��تان حضور داش��تند و از دولت 
پاکستان تقاضا کردند که ضرب االجل خروج مهاجران افغان در پاکستان 
-که قبًا تا بهار س��ال بعد- تعیین شده بود را تمدید کنند. دولت افغانستان 
همچنین از هر دو دولت ایران و پاکستان تقاضا کرد تا سند اقامت مهاجرانی 
که اقامت آنها به پایان رسیده را تمدید نمایند تا با تدریجی شدن روند ورود 
مهاجران به افغانستان، دولت این کشور آمادگی و ظرفیت الزم را –از جمله 

کمک های اضطراری و محل سکونت - برای جذب آنها فراهم کند.
مسئله مهاجران افغان در طی سال های گذشته همواره دغدغه اصلی 
ایران و پاکستان بوده و هزینه های زیادی را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی 
و امنیتی بر آنها تحمیل کرده اس��ت. در تمامی سال های پس از سقوط 
طالبان و تش��کیل دولت در این کش��ور خروج میهمانان افغانی دغدغه 
مهم دولت بوده اس��ت و سال گذش��ته  نیز در اولین سفر اشرف غنی به 
ایران این دغدغه مطرح و دو س��ند همکاری در زمینه خروج تدریجی 
مهاج��ران و پرهیز ایران از اخراج اجباری آنها تهیه ش��د که به امضای 
نمایندگان ایران و فغانس��تان وکمسیاریای عالی امور پناهندگان سازمان 

ملل متحد در کشورهای ایران و افغانستان نیز رسید.
این مس��ئله -تداوم حضور مهاجران و جلوگیری از اخراج همگانی 
و اجب��اری آنها- ب��رای افغانس��تان از آن رو اهمی��ت دارد که از یک 
س��و ورود آنها به کش��ور هزینه هایی را بابت هزینه ه��ای عمومی تأمین 
امکان��ات بر دولت تحمیل می کند و از س��وی دیگر از آنجا که بخش 
قابل توجهی از این جمعیت درآمدهای حاصل از کار در کشور مقصد 
را به کش��ور خود ارسال می کنند تا صرف هزینه زندگی خانواده کنند، 
خود منبع مهمی از درآمد برای افغانس��تان به شمار می آیند. با این حال 
طی ماه های گذش��ته این مس��ئله به لحاظ امنیت��ی، اقتصادی و اجتماعی 
اهمیت دوچندانی برای دولت افغانس��تان پیدا کرده است. علت این امر 
را نیز باید در مسئله احتمال بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از اروپا 
جستجو کرد. بنابر آمار ارائه شده در سال 2۰15 تعداد پناهجویان افغان 
در اروپا بعد از س��وری ها در رتبه دوم قرار داش��ته است اما دولت های 
اروپای��ی اعام کردند که آمادگی پذیرش افغان ه��ا را ندارند و از این 
رو نه تنها رایزنی های دولت افغانس��تان برای پذیرش مهاجران در اروپا 
بی نتیجه ماند که حتی از این دولت خواس��ته شد تا زمینه بازگشت آنها 
)حدود 8۰ هزار نفر( را فراهم کند. بدیهی اس��ت که بازگشت ناگهانی 
س��یل عظیم مهاج��ران از اروپا، ایران و پاکس��تان به کش��وری ناامن و 
فاق��د زیربناهای مورد نیاز، چالش های متعددی را برای افغانس��تان رقم 
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پارادوکس صلح و ناامنی در 
افغانستان

خواهد زد. در چنین ش��رایطی با توجه به نبود زیربناهای الزم، بازگشت 
سیل آس��ای مهاجران می تواند به بحران امنیتی در افغانستان منجر شود؛ 
ضم��ن آنکه ب��ه دلیل نبود زیرس��اخت های الزم از جمل��ه فرصت های 
ش��غلی، این بازگش��ت می تواند در نهایت به نفع طالب��ان و داعش تمام 
ش��ده و زمینه را برای افزایش عضوگیری آنها از میان مهاجران جویای 
کار و ناراضی از ش��رایط فراهم کند. ب��ه عاوه اینکه بنابر گزارش های 
تأیید نش��ده برخی از کشورهای اروپایی در نشس��ت بروکسل، اعطای 
کمک های مالی خود به افغانستان را مش��روط به بازگرداندن مهاجران 
کرده اند. بنابراین ناتوانی افغانستان در این مسئله به معنای از دست رفتن 
بخ��ش قابل توجهی از کمک های مالی اروپا )5/6 میلیارد دالر( اس��ت 
که افغانس��تان برای پیشرفت وآبادانی خود تا س��ال 2۰2۰ بدان نیازمند 
است. بنابراین از آنجا که افغانستان نمی خواهد حمایت اروپا را از دست 
دهد، به ناچار با کشورهای همسایه در خصوص به تأخیرانداختن اخراج 
مهاجران مذاکره کرده اس��ت و در واقع پیش��اپیش از وقوع یک بحران 

امنیتی کان جلوگیری نموده است.

کنفرانس بروکسل و تعهد کشورهای جهان به افغانستان تا 2020
رویداد دیگری که در ماه گذش��ته برای ثبات و امنیت افغانستان اهمیت 
حیاتی داش��ت، برگزاری کنفرانس بروکس��ل بود. کنفرانس بروکسل 
–به عنوان یازدهمین نشس��ت درمورد افغانس��تان- و سومین کنفرانس 
اقتصادی مهم در مورد این کش��ور )پس از دو نشس��ت توکیو)2۰۰2( 
و لن��دن )2۰1۴( ( در روزه��ای 13 و 1۴ مهرم��اه ب��ا حض��ور بیش از 
7۰ کش��ور و2۰ س��ازمان بین المللی برگزار ش��د. در این نشست که با 
عنوان »مش��ارکت برای آبادانی و صلح« برگزار شد، مقامات افغانستان 
گزارش��ی از عملکرد خود در قبال تعهدات درکنفرانس لندن در مورد 
حکومت داری خوب، مبارزه با فس��اد ادرای و غیره، ارائه دادند. هیئت 
افغانستانی همچنین با ارائه چند س��ند مهم در مورد استراتژی افغانستان 
برای خودکفایی، توس��عه زیربناها، بهبود وضعیت زنان و توانمندسازی 
آنها، توس��عه شهری و میثاق شهروندی و پاس��خگویی متقابل به جهان 
در ازاء کمک های دریافتی تاش کرد به کش��ورهای حاضر در نشست 
نشان دهد که در مسیر درستی گام برداشته و برای تحقق اهداف مربوطه 

نیازمند کمک های مالی جهانی است.
براین اساس هریک از کش��ورهای شرکت کننده متعهد شدند طی 
چهارس��ال آینده مبلغی را )مجموعا 15/2 میلیارد دالر( برای کمک به 
افغانستان اختصاص دهند که این ارقام به ترتیب برای برخی از کشورها 
و س��ازمان ها بدین ش��رح بود: آلمان 1/7 میلی��ون دالر، بریتانیا و هند 1 
میلی��ارد دالر، ژاپن ۹۰۰ میلی��ون دالر، آمریکا 7۰۰ میلیون دالر، ترکیه 

6۰۰ میلیون دالر، بانک جهانی ۴۰۰ میلیون دالر، 
بانک توسعه آسیایی 35۰ میلیون دالر، پاکستان 
5۰۰ میلی��ون دالر و 3 ه��زار بورس��یه تحصیلی، 
عربستان 1۰۰ میلیون دالر و نروژ 87 میلیون دالر. 
برخی از این کش��ورها نیز کمک های خود را به 
انجام اقداماتی چون مبارزه با فساد و برگرداندن 
مهاج��ران و اصاح��ات سیاس��ی و انتخاباتی از 

سوی دولت افغانستان مشروط کرده اند. 
اگرچ��ه پی��ش از ای��ن نی��ز در دو نشس��ت 
اقتص��ادی لندن و توکی��و، کمک های اقتصادی 
در نظر گرفته شده برای افغانستان بیش از نشست 
بروکس��ل بود )توکیو 16 میلی��ون دالر( اما این 
نشست از برخی ابعاد از اهمیت بیشتری نسبت به 
دو نشست قبلی برخوردار است. برخی از دالیل 
اهمیت ویژه این نشس��ت به ش��رح زیر هس��تند: 
نخس��ت؛ این نشست در ش��رایط حساس امنیتی 
و همزم��ان با اش��غال قندوز توس��ط طالبان آغاز 
به کار کرد و این مس��ئله حساس��یت کشورهای 
ش��رکت کننده نس��بت به تهدید ناامنی افغانستان 
ب��رای صل��ح و امنیت جهان��ی را افزای��ش داد. 
دوم؛ رقم باالی کمک های اقتصادی به کش��ور 
افغانستان در ش��رایطی از اقتصاد جهانی صورت 
گرفت که جهان با بحران اقتصادی مواجه است 
و بنابراین این گشاده دس��تی کشورهای جهان نیز 
خود گویای حساس��یت آنها نس��بت به وضعیت 

شکننده امنیتی در افغانستان است.
اینکه ای��ن کمک ها به طور مس��تقیم و غیر 
مس��تقیم باعث ثب��ات و امنیت در افغانس��تان می 
ش��وند، امری بدیهی اس��تاما این پرس��ش مطرح 
می ش��ود که چرا باوجود اینک��ه پیش از این هم 
کمک ه��ای زیادی به افغانس��تان اختصاص داده 
ش��ده اس��ت )از س��ال 2۰۰1 حدود 13۰ میلیارد 
دالر( معضات امنیتی افغانس��تان همچنان پایدار 
مانده اند و ای��ن کمک ها به صلح و ثبات در این 
کشور منجر نش��ده است؟ به نظر می رسد عوامل 
مختلف��ی در این رابط��ه اثرگ��ذار بود ه اند که از 
مهمتری��ن آنها می توان به وجود فس��اد عمیق در 
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دس��تگاه دولتی و مالی دولت افغانس��تان اشاره 
ک��رد که بر اس��اس آن بخش عم��ده این منابع 
توسط مدیران فاسد داخلی و خارجی در دولت، 
به مخارج الزم نمی رسد. همین مسئله نیز باعث 
شده بود که طی دوسال گذشته کشورهای جهان 
روند کمک های خود به افغانس��تان را به حداقل 
کاهش دهند –که این مسئله به شدت بر زندگی 
مردم افغانس��تان اثر گذاشت- اما این بار با تعهد 
دولت وحدت ملی به حل مسئله فساد اداری بار 
دیگر کمک های مالی به افغانستان از سر گرفته 
ش��د. در واقع به نظر می رس��د که جامعه جهانی 
به این نتیجه رس��یده است که تنها درصورتی به 
حمایت های مالی خود ادامه دهد که افغانس��تان 
در قبال کمک های دریافتی پاس��خگو باش��د و 
از همی��ن رو ه��م در کنفرانس لن��دن و هم در 
کنفرانس بروکسل، اصل پاسخگویی در مقابل 
جامعه جهانی به عنوان یکی از پیش ش��رط های 
مه��م اعطای کم��ک مطرح ش��د. این مس��ئله 
موجب ش��د تا هیئت ش��رکت کننده افغانس��تان 
گزارش مفصلی راجع به مبارزه با فس��اد اداری 
در دس��تگاه های مختلف اداری به کش��ورهای 
ش��رکت کننده ارائ��ه دهد اما بدیهی اس��ت که 
مب��ارزه با فس��اد اداری امری دش��وار و پیچیده 
اس��ت که نیازمند گذش��ت زمان است. بنابراین 
نمی توان انتظار داش��ت که کمک های فعلی نیز 
در شرایط متفاوتی نسبت به گذشته به معضات 
کش��ور افغانس��تان اختصاص یابد. ب��ا این حال 
نکته قابل ذک��ر اینکه تعیین نهادی بین حکومتی 
ب��رای نظارت بر نح��وه هزینه کردن کمک های 
بین الملل��ی از س��وی کش��ورهای کمک کننده 
می تواند سازوکار مناسبی برای بهره وری بیشتر 

از کمک های اعطایی باشد.
به هر حال تقویت منابع مالی کش��وری مانند 
افغانس��تان که با بحران اقتصادی و تروریس��تی 
روبه روس��ت، می تواند در ص��ورت بهره گیری 
صحیح مقامات کابل از این فرصت، نویدبخش 

توسعه این کشور باشد.

تشدید اقدامات هراس افکنانه
در حالی که دولت وحدت ملی تاش می کند از طریق اقدامات سیاسی و 
اقتصادی، امنیت و توسعه را به کشور بازگرداند ناامنی و ترور همچنان در 
سرتاسر افغانستان در جریان است. از زمان روی کارآمدن دولت وحدت 
ملی حمات تروریستی در کابل به شدت افزایش یافته است. ضمن آنکه 
به نظر می رس��د مخالفان داخلی دولت وحدت ملی تاش کرده اند تا در 
کن��ار طالبان، زمینه را برای بی اعتبارک��ردن دولت فراهم کنند. به طوری 
که گفته می شود اش��غال نظامی قندوز در مهرماه سال گذشته -عاوه بر 
تحرکات طالبان که از شش سال قبل در اطراف قندوز شروع شده بود- تا 
ح��د زیادی به خیانت برخی از والی��ان محلی و مقامات حکومتی مربوط 
بوده اس��ت. این تاش ها برای دومین بار در 12 مهرماه سال جاری و تنها 
یک روز قبل از برگزاری نشست بروکسل بازهم منجر به تصرف نظامی 
قندوز توسط طالبان شد. اگرچه این بار این تصرف به طور کامل صورت 
نگرفت ام��ا موجب آوارگی ه��زاران نفر از مردم ای��ن منطقه و تحمیل 
خس��ارت های بسیار زیاد به این شهر ش��د و پس از گذشت بیش از یک 
هفته در نهایت نیروهای نظامی دولت توانس��تند به جنگ در داخل شهر 

پایان داده و آنرا به مناطق اطراف قندوز عقب برانند.
ع��اوه بر قندوز در ماه های گذش��ته ش��اهد تش��دید درگیری بین 
نیروهای نظامی دولت مرکزی با طالبان در استان هلمند نیز بوده ایم. این 
منطقه به عنوان گلوگاه تأمین مالی تروریس��ت ها در جنوب افغانستان و 
به عنوان دروازه ارتباط تروریس��ت ها با پاکستان پس از پایان حکومت 
طالب��ان نیز هیچ گاه به طور کامل از عناصر طالبان پاکس��ازی نش��د و به 
دلیل اهمیت کشت خشخاش و درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر، 
هم��واره صحنه درگیری بین گروه های داخلی طالبان و نیروهای دولتی 
با آنها بوده است. اما طی ماه گذشته با قطع شاهراه های ارتباطی هلمند و 
قطع منابع تأمین آب و... بحران جدیدی از آوارگان در منطقه ایجاد شده 
است. اگرچه نیروهای دولتی توانستند از سقوط کامل هلمند جلوگیری 
کنند اما ش��دت گرفتن این درگیری ها در کنار گسترش دامنه ناامنی ها 
و جنگ به منطقه فراه در غرب افغانس��تان، همگی گویای افزایش نفوذ 
طالبان و کاهش نفوذ دولت مرکزی است که به این موارد باید حوادث 
پراکنده تروریستی نظیر ترور عزاداران حسینی در شب عاشورا در کابل 

را که به کشته و زخمی شدن بیش از 5۰ نفر انجامید- نیز افزود.
توجه به رویکرد مجدد طالبان مبنی بر اش��غال نظامی مناطق و ش��هرها 
در افغانستان به خوبی نشان می دهد که از زمان اعام مرگ ماعمر به بعد، 
طالبان به دنبال تغییر رویکرد تدافعی به رویکرد تهاجمی اس��ت چراکه تا 
قبل از مهرماه گذش��ته طالبان بیش از هرچیز ب��ر انجام عملیات انتحاری و 
تروریستی محدود متمرکز بود اما به علت تغییر در شرایط، رویکرد و توان 

ل
حلی

ت
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نظامی طالبان دچار تغییر شده و به جای ترورهای محدود، اشغال نظامی را 
در دستور کار قرار داده است. اینکه این تغییر شرایط ناشی از مسائل داخلی 
طالبان– همچون تغییر در رهبری و ایجاد انگیزه های جدید، رقابت با داعش 
و شاید کسب حمایت بیشتر از خارج- بوده است یا روی کارآمدن دولت 

وحدت ملی باعث آن شده است؛ نیازمند بررسی دقیق تر است.
در ه��ر حال آنچ��ه در جنگ دوم قندوز آش��کار ش��د، این بود که 
طالب��ان به یک باره به لحاظ نظامی مجهز ش��ده و این تجهیزات از جانب 
کش��ورهای حامی خارجی در اختیار آنها قرار گرفته اس��ت. با این حال 
قدرت نظامی این گروه هنوز در حدی نیست که بتواند در مقابل امکانات 
نظامی نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان مقابله کند. این مسئله خودگویای 
وجود روابط پش��ت پرده در حمایت از اشغال نظامی طالبان است. بر این 
اساس طالبان به اشغال مناطقی روی آورده است که اول، به دلیل دوربودن 
از مرکز، از امنیت کمتری برخوردار اس��ت و دوم، در میان مناطق ناامن، 
موقعیت راهبردی تری دارد. انتخاب هوش��مندانه قندوز به عنوان دروازه 
ورود به آس��یای مرکزی و منطقه ای، مس��تعد ج��ذب نیرو از یک طرف 
و انتخاب هلمند به عنوان منطقه ای ثروت خیز و در مجاورت وزیرس��تان 

پاکستان به خوبی گویای این حسن انتخاب است.

نتیجه گیری
زیربنای توس��عه و پیشرفت در هر کشور امنیت است و این رکن، حلقه 
مفقوده در زندگی روزمره و سیاس��ی افغانستان اس��ت. از زمان سقوط 
طالب��ان تاکنون با وجود کمک ها و حمایت های متعدد بین المللی نه تنها 
امنیت و ثبات به این کش��ور بازنگشته که طی چندسال اخیر نشانه هایی 
از قدرت یابی مجدد نیروهای هراس افکن آش��کار ش��ده اس��ت. بر این 
اس��اس دولت وحدت ملی در افغانستان درصدد است تا با به کارگیری 
روش های مختلف، این رکن ضروری را به جامعه افغانس��تان برگرداند. 
دس��ت یابی به تواف��ق صلح با حزب اس��امی و اقناع جامع��ه جهانی به 
تداوم حمایت های مالی از افغانستان و جذب 15/2 میلیارد دالر کمک 
بین الملل��ی اگر چ��ه به خودی خ��ود موفقیت های مهمی ب��رای دولت 
وحدت ملی به ش��مار می آیند اما در کنار آن اش��غال نظامی ش��هرها و 
روستاهای گوناگون و مس��امحه نیروهای امنیتی و نظامی در جلوگیری 
یا به عقب راندن اش��غال گران، نش��ان دهنده حفره های بزرگ امنیتی در 

سیاست های این دولت است.
وج��ود عناص��ر خیانت کار در س��اختار حکومت و سلس��له مراتب 
والیان مناطق که گفته می ش��ود به راحتی زمینه اش��غال نظامی ش��هرها 
را ب��رای طالبان فراه��م می کنند، سانس��ور و فیلترک��ردن اخبار مناطق 

برای تصمیم گیرن��دگان و حیف و میل کردن 
دالره��ای کمک ش��ده برای بهب��ود وضعیت 
داخلی افغانستان، نشان دهنده وجود شبکه های 
قدرتمند نفوذ و فساد در این کشور است که نه 
تنها امنیت عینی که حتی امنیت ذهنی مردمان 
این کشور را به خطر انداخته و با ایجاد نگرانی 
و ناامیدی نسبت به حال و آینده کشور، زمینه 
مهاجرت گس��ترده به خارج از کشور و ترس 

از بازگشت به وطن را فراهم کرده اند.
برهمین اس��اس به نظر می رسد دست یابی 
به امنیت پای��دار، نیازمند اقداماتی چندوجهی 
اس��ت ک��ه دارای ابعاد مختل��ف دیپلماتیک، 
نظام��ی، اقتص��ادی و سیاس��ی اس��ت. از این 
رو دولت افغانس��تان ب��رای برق��راری امنیت 
پای��دار در بلندم��دت باید از یک س��و ضمن 
مذاکره با گروه ه��ای افراط گرا در داخل)بعد 
سیاسی(، تاش های دیپلماتیک خود را برای 
متقاعدکردن حامیان تروریست ها برای توقف 
حمایت ها دنب��ال کند)دیپلماتیک( و همزمان 
ب��ا گروه های داخلی که خواه��ان رودررویی 
نظام��ی  مب��ارزه  هس��تند،  ناامن��ی  ایج��اد  و 
کند)نظام��ی(. ع��اوه بر این انج��ام اقدامات 
زیربنایی مثل بهبود ش��رایط اقتصاد و معیشت، 
ایجاد فرصت های ش��غلی و خدمات عمومی 
ک��ه می تواند زمینه های رش��د افراط گرایی را 
از بین ببرد)اقتصادی( خود نیازمند رایزنی های 
دیپلماتیک برای ج��ذب کمک های خارجی 
اس��ت. در کنار وجوه فوق که بیشتر بعد عینی 
امنی��ت را در ه��ر جامعه ای ش��کل می دهند، 
اتخاذ رویک��ردی فرهنگی–تبلیغاتی می تواند 
در ایجاد امنیت ذهنی مؤثر واقع ش��ود. تأمین 
امنی��ت ذهنی در جامع��ه ای چون افغانس��تان 
خود می تواند مانع از مهاجرت ش��هروندان به 

کشورهای بیگانه شود.
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