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 Political سياسی

  
  سيامک بھاری

 ٢٠١۵ اگست ٠٢
  

 ،مذاکرات صلح با طالبان
  آيا وزيرستان ديگری در راه است؟

 

 جاری قرار بود در پاکستان ادامه پيدا ۀشود درھمين ھفت دومين دور علنی آنچه که مذاکرات صلح با طالبان خوانده می

  .خير افتاده استأ اما با اعالم مرگ مال عمر تا اطالع ثانوی به ت،کند

 يک ، افغانستان که نزديک به چھار دھه است که از ھر طرف آماج حمله استۀ برای مردم مصيبت ديد،صلح و آرامش

ه  جامعه بارھا بۀشيراز. دوران سياه از ھستی ساقط شده اندميليونھا مردم افغانستان در طی اين . آرزوی ديرينه است

 ۀدر اين پروس. ی ارتجاعی با کنار زدن رقبای خود بالی جان مردم گرديده استئھر بار نيرو. کلی از ھم گسسته است

  . رود که اسالف او رفته اند ھمان راھی را می" وحدت ملی" حکومت ،دردناک

 صلح با ۀپروس. کدام از حکومتھای جنگ افروز نداشته اند گاه نماينده ای در ھيچ ھيچ مردم افغانستان ،در اين ميانه

 زن ستيزترين جريان اسالمی ، مرتجع ترين،صلح و تقسيم قدرت با يکی از ھارترين. طالبان نيز برھمين منوال است

 جز تشديد وضعيت ئیان ھيچ معنا برای مردم افغانست،شود  که جز جنايت عليه بشريت آثاری از او ديده نمی،تروريستی

 آنان را نمايندگی ۀکدام از طرفين مذاکره حتی يک لحظه مردم ستمديده و حقوق پايمال شد ھيچ. فالکت بار کنونی ندارند

  .نکرده و نخواھند کرد

از .  تحت عنوان خاتمه دادن به جنگ داخلی موضوع جديدی نيست،تالش حکومت افغانستان برای کنار آمدن با طالبان

غنی و عبدهللا و ديگر باندھای حکومتی بر " وحدت ملی" سپس دولت ،سياست يک بام و دو ھوای حامد کرزی با طالبان

ژی شناخته شده در دستگاه حکومتی ي بخشی از يک سترات،سر کنار آمدن با طالبان تا به امروز با ھر فراز و نشيبی

  . منطقه بوده است و متحدينش در امريکا پيرو سياستھای ،افغانستان

تقويت و حفاظت .  خود را مجددا آشکار کرد٢٠٠٤ از سال ،کارگيری قدرت مخرب طالبانه نياز سياسی غرب برای ب

از طالبان بازھم در دستور کار نھادھای سياسی و امنيتی غرب قرار گرفت و با ھمان زاويه روی ميز رؤسای جمھور 

 اين ۀد فعاليتھای تروريستی و مخرب طالبان به يک وجه شناخته شدرغم تشدي نرمش سياسی علی. افغانستان آمد

  .ژی بدل گرديديسترات

ی به اضافه خصلت ئ مرکب از جنگ ساالران جھادی و متنفذين منطقه ،وابستگی بی چون و چرای بازيگران سياسی

 منجر به ايجاد ،گذار نکردی که غرب برای حفظ آن بسيار کوشيد و از ھيچ تالشی برای تقويت آن فروئقومی و قبيله 

 ،قهطر توازن قوای سياسی حاد منييجدالھا و تغ. نام دستگاه حکومتی گرديده  مخرب و مرموز ب، بسيار پيچيدهئیمافيا
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 ھندوستان و حتی ، پاکستان،حفظ منافع و کسب قدرت و وابستگی ھای آشکار و پنھان بر سر سياستھا و منافع بين المللی

  . گرد ھم آورده استامريکااف دراز مدت غرب به سردستگی چين را در کنار اھد

 آشکار و نھان به تحوالت و اوضاع ۀژی غرب در منطقه است که با ده ھا رشتي خشتی از ديوار سترات،مذاکره با طالبان

رينه با  رقابت دي، با توجه به منافع خود،در اينجا پاکستان. سياسی و منافع بازيگران سياسی منطقه گره خورده است

 نگھداری و خط دھی به جناح ، غرب عطف به نفوذ عميق و ريشه داری که در تربيتعھندوستان و ھم به نيابت از مناف

.  سکان دار اين مذاکرات گرديده استً عمال،ی و رقابتھا و درگيريھايشئ از طالبان دارد و نيز با حفظ منافع منطقه ئیھا

ضای سند ھمکاری امنيتی با سازمان امنيت افغانستان برای مقابله با آنچه تروريسم ھژمونی دستگاه امنيتی پاکستان با ام

 ناامنی و بی ثباتی که ،ھمان تروريسم.  مساعد برای اين مصالحه استۀ بخشی از ايجاد زمين،شود در منطقه خوانده می

از ھمين رو ترديد بر ! ت است حاال موضوع مذاکرا، پرورش دھنده و سلسه جنبان آن بوده است، بانی،پاکستان خود

  . به يکی از معادالت مطرح سياسی در سطح منطقه بدل شده است، وزيرستان سازی جديدی در افغانستانۀپروس

  

  طرفين مذاکرات صلح کدامند؟

 فساد گسترده و غير قابل توصيف ، ميليونیۀ ناامنی و فالکت بی سابق، گرانی، بيکاری، فقر،رکود اقتصادی وسيع

در نبود يک . مردم چشم اميدی به دولت و بھبود اوضاع خود ندارند.  افغانستان را فلج کرده استۀ جامع، اداریدستگاه

 در اعمال قدرت در ،دست تعرض عوامل حکومتی ،آلترناتيو مردمی که بتواند در سطحی سراسری ايفای نقش کند

 به مرور ، می کنندءنقش دولت در سايه را ايفا خود ًقدرتھای محلی که مستقال. جامعه ھر چه بيشتر باز شده است

چند دستگی و . قدرت متمرکز دولتی به نوعی در حال زوال است. مزدوران و نيروی نظامی خود را گرد می آورند

ِجنگ قدرت جناح ھای حکومتی برای تصاحب پستھای کليدی با شدت بيشتری ادامه دارد ِ.  

ملوک الطوايفی حاکميت نوعی از . موقع ديگری عميق تر شده استدر درون ارگ رياست جمھوری شکافھا از ھر 

  .  در ھمين ارگ در حال تکوين و شکل گيری استًعمال

 پای خود را از شرکت در مذاکرات صلح با طالبان بيرون می ً عمال،متحد قوی اشرف غنی معاون اول و ،نرال دوستمج

 راھش را به سوی آينده ای نامعلوم کج می ، فاريابۀ خودش درمنطقۀکشد و با تھديد و به راه انداختن نيروی نظامی ويژ

فرمان مسلح  ، مبارزه با داعش عنوانھزاره ھا تحت به ًرسما ، محمد محقق مانند،دولت وحدت ملی برخی از سران. کند

 ،ت مرکزی قدرۀ خارج از سلط،براساس وابستگی ھای قومیراه اندازی ارتشھای محلی . دھد شدن و دفاع از خود می

تنھا گذاردن مردم در حمالت تروريستی طالبان . نشانه ای واضح و آشکار از تضعيف و تزلزل قدرت مرکزی است

  .بخش ديگری از سازش و يا بی مباالتی و چشم پوشی عمدی دولتی است

عنوان ه ايش ب نياز جدی تری به امنيت و آرامش نسبی برای نيروھ)BSA(ژيک ي پس از امضای توافق ستراتامريکا ــ

  .پايگاھی درازمدت برای ماندن و ايفای نقش در معادالت جاری در آسيای ميانه دارد

 با پاکستان ھمانقدر مھم است که ارگ رياست ئی طالۀرابط.  طرفين مذاکره به نوعی مھم اندۀ ھم،امريکابرای 

ی نيروی فوق ارتجاعی طالبان برای کارگيره ب. امريکاعنوان ياران سر به راه سياست ه جمھوری در افغانستان ب

ۀ اما اين نيرو ديگر نمی تواند به ھمان شکل سابق ادام.  در تحوالت جاری منطقه نيز حايز اھميت جدی استامريکا

 امکان بقای ً عمال،اما اگر در قدرت دولتی سھيم شود. توان و امکانات اين نيرو در حال فروکش کردن است. حيات بدھد

  .شده استسياسی آن مھيا 

 با معضالت جدی برای ، که ھرگز از قدرت سياسی در سراسر افغانستان چشم برنداشته استئیعنوان نيروه  طالبان بــ

دنبال ناکام ماندن از بازگشت به قدرت از يکطرف و اختالف بر ه چند دستگی ب. گريبان استه رسيدن به اھدافش دست ب
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 طالبان را به چند ً عمال،ژيک که ديگر قابل کتمان و پنھان کردن نيستيترات رھبری و سۀن کنندييسر مسايل کليدی و تع

 رھبر کاريسماتيک آن ديگر قابل ،چند دستگی که پس از علنی شدن مرگ مالعمر.  عمده تقسيم کرده استۀشاخ

عاون  کشمکش کسب ھژمونی بين محمد يعقوب پس ارشد مال عمر از يکسو و مالاختر محمدمنصور م،پوشاندن نيست

دفتر سياسی طالبان به . عنوان رھبر جديد طالبان منجر شده استه اولش و باالخره به قدرت رسيدن محمدمنصور ب

در ميانه .   بخشی ديگر از اين تشتت اند، حقانیۀ و جبھئیبرادر و در سوی ديگر محاذ فدا رھبری طيب آغا و مال

ً ر رابطه با پدرخواندگی پاکستان و فشار غرب و مشخصايي تغ،پوست اندازی بخشی از طالبان و پيوستن به داعش

  . آن را زير ضرب گرفته است،ر شيوه ھای عملياتی طالبانيي برای تغامريکا

 کشمکشھای نظامی و بند و بست ھای ۀ تابعی از صحنً مذاکرات عمالۀصحن. اين صورت واقعی طرفين مذاکره است

 ۀگاه حوز  حتی در مناطقی که ھيچ، افغانستانۀ تروريستی طالبان در ھمبر ھمين زمينه است که فعاليتھای. سياسی است

 دستگاه امنيتی و به نبرد فراخواندن به ، اشغال شھرستانھا و نواحی مختلف،ويژه در شمال کشوره قدرت آن نبوده است ب

طالبان درحال از دست دادن  ئیاز سو.  گسترده تر از قبل ادامه می يابد، با ھجوم سازمان يافته و مداوم،نظامی دولتی

 طوالنی برمناطقی دارد که ۀ برای ايجاد وزيرستانی جديد نياز به سلطئی سنتی خود در پاکستان است واز سوۀپشت جبھ

  .بتواند متصرفات خود و برقرای دولت خود ولو کوچک و محلی را مستقر کند

اين آغازی بر يک درگيری . ه جنگ خاتمه بدھد بدون ترديد نمی تواند ب،شود آنچه در اين مذاکرات پی گرفته می

 !صلح با طالبان پايان جنگ نيست.  با چشم اندازی خونين در منطقه است، ديگرۀوکشمکش ھمه جانب

 بر ھيچ يک از طرفين دعوا ،عنوان يکی از آتش بياران اصلی درمنازعات منطقهه  پاکستان و نقش کليدی اش بــ

ھمکاريھای امنيتی به افغانستان بخشی از اين تحکيم موقعيت و دست يافتن به ھژمونی تحميل پذيرش سند . پوشيده نيست

در عين حال بخشی از ضعف عميق دستگاه حکومتی افغانستان را . بيشتر و کشاندن طرفين برای رسيدن به توافق است

ندازی پاکستان و سلطه بر  ھمکاری و دست اۀ آنقدر دامن،ترديدی نيست که پيش از امضای اين سند. بر مال می کند

 که به ئیھمکاريھا. ارگ رياست جمھوری اسالمی مھيا بوده است که در ادامه به امضای چنين سندی منتھی شود

  . منجر شده است به جدالی جدی عليه مردم افغانستان بدل شده است سندعملياتی شدن اين

 منافع مردم در اين مذاکرات نه نمايندگی شده و نه . صلح برای مردم افغانستان نيستۀ پروس، صلح با طالبانۀپروس

 ،امريکا از چنگال نقشه ھای شوم غرب و ئی رھا، يعنی کوتاه کردن دست تروريسم،صلح برای مردم. خواھد شد

ن ييآرامش به جامعه جز با تع.  بازگشت امنيت، خالصی از قومی گری و نفاق ملی، از شر مافيای حکومتیئیرھا

نرالھای جھادی و کوتاه کردن دست آنان از زندگی مردم ممکن ج ،االران و چپاولگران حکومتیتکليف با جنگ س

  . نيست

اين جز با به ميدان آمدن خود .  کنندء بايد مردم بتوانند در آن نقش جدی خود را ايفا، صلحی برقرار شود،اگر قرار است

کدام مردم افغانستان را   ھيچ،ن و نه ارگ رياست جمھوری نه طالبا، نه پاکستان،امريکانه . اين مردم ممکن نخواھد شد

  .  سياستھای جنگی سابق استۀ ادام،آنچه تحت نام مذاکرات صلح برقرار شده است. نمايندگی نمی کنند

 


