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پیشگفتار

حوادث افغانس��تان پس از خروج آمریکا، س��قوط دولت اش��رف غنی و تسلط 
طالب��ان از جنبه های مختلفی می تواند مورد بررس��ی و تحلی��ل قرار گیرد. 
با توجه به اهمیت تبعات انس��انی این ح��وادث و موج مهاجرت پناهجوئی که 
از افغانس��تان به س��وی کش��ورهای همس��ایه از جمله ایران و همچنین سایر 
کشورهای جهان راه افتاده است، رصدخانه مهاجرت ایران در قالب یک پرونده 
ویژه برخی از ابعاد مهاجرتی این حوادث را  بررس��ی نموده است که در ادامه 

آن را می خوانید. 
در بخ��ش اول ای��ن پرون��ده، عمدتاً جنبه ه��ای مختل��ف مهاجرتی تحوالت 
افغانس��تان مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری 
م��وج های پناهجوئی در طول چند دهه اخیر بر منطقه و جهان، در پیش��انی 
این پرونده، دالئل و ریش��ه رفتار مهاجرتی کشورهای اصلی پناهجو فرست در 
این منطقه تحلیل ش��ده اس��ت. همچنین رویکرد جامع��ه جهانی به خصوص 
کش��ورهای مهاجر و پناهج��و پذیر در قبال تحوالت افغانس��تان یکی دیگر از 
نکات برجس��ته ای اس��ت که در این پرونده مورد توجه اس��ت. از دیگر س��و، 
ب��ا توجه به حجم قابل توجه مهاجران افغانس��تانی ک��ه در اقصی نقاط جهان 
ساکن پراکنده و ساکن هس��تند، به تبع رویکرد و واکنش جامعه دایاسپورای 
افغانستانی نس��بت به حوادث جاری کش��ور از اهمیت زیادی برخوردار است 
که می تواند در آینده این کش��ور نیز نقش بس��زایی داش��ته باشد. لذا رابطه 
و تعامل آتی جامعه مهاجران افغانس��تانی با س��رزمین م��ادری مورد کنکاش 
ق��رار گرفته اس��ت. همچنین با توجه ب��ه رویکرد محدودی��ت گرائی برخی از 
کشورها و گفتمان دیوارها و مرزها، یکی از محورهای مورد تاکید این پرونده، 
جهانی ش��دن دیوار مرزی در برابر مهاجران است. در قسمت پایانی بخش اول، 
به اهمیت خروج س��رمایه های انسانی از افغانستان و پیامدهای این خروج بر 
آینده این کشور به خصوص از منظر فرآیند توسعه و پیشرفت افغانستان نگاه 

شده است. 
از آنجائ��ی ک��ه مهاجرت پدیده ای میان بخش��ی متاثر و منت��ج از تحوالت و 
تلنگرهای سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کش��ورها است، بر همین 
اس��اس در بخش های بعدی ای��ن پرونده ویژه، تحوالت افغانس��تان از دریچه 
کالن عوامل فوق الذکر نگریسته و کالبدشکافی شده است. بی شک هر یک از 
این عوامل کالن، عالوه بر آنکه موجب تشدید یا تخفیف جریان مهاجرت های 
پناهجوئی از افغانس��تان کنونی می ش��وند، خود تحت تاثیر نتایج موج خروج 
س��رمایه انسانی این کشور قرار خواهند گرفت. لذا بی شک ما در حال گذار به 
دوره جدیدی هس��تیم که در این دوران،  افغانستان و کل منطقه حوزه غرب 

آسیا و خاورمیانه، دچار تحول و تغییر شگرفی خواهند شد.
آخر سخن این که برای ش��ناخت دقیق تر مختصات شرایط جدید افغانستان 
و منطق��ه، ما همچنان نیازمند صبر و در عین حال مطالعه و مکاش��فه عمیق 
دالئل و پیامدهای حوادثی هستیم که با سرعت در حال بروز و برونداد هستند. 
هرگونه تعجیل و یا تعلل در ش��ناخت دینامس��یم این تغییرات و تحوالت می 
تواند غافلگیری های بیشتر و هزینه های مضاعف تر برای افغانستان، منطقه و 

کل جهان در پی داشته باشد.  



نگاهی به تحوالت افغانستان از دریچه

مسائل مهاجرتی
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روایت عددها از کوچ بزرگ خاورمیانه!
)تحلیلی بر رفتارشناسی مهاجرت جمعی پناهجویان در 6 کشور منتخب منطقه(

  

						بهرام	صلواتی
											مدیر	رصدخانه	مهاجرت	ایران

بحران افغانستان بار دیگر نگاه ها را معطوف 
به خاورمیانه کرده است. سقوط خلق الساعه 
دولت و تس�لط طالبان در افغانس�تان همه 
جهانیان را شوکه کرد. تصاویر و صحنه های 
مربوط به موج مهاجرت و خروج افغان ها در 
فرودگاه کابل بسیار تكان دهنده بود. صحنه 
هائی ک�ه برای دیدگان م�ردم خاورمیانه و 
جهان آش�نا می نمود.  ش�ش سال پیش در 
همین ایام بود که موج عظیم مهاجرت اتباع 
س�وری به سوی اروپا آغاز شد و جهان را با 
امواج س�همگین مهاجرت اهالی خاورمیانه 
مبه�وت نم�ود. هر چن�د دولت م�ردان بی 
شماری در کشورهای منطقه و جهان نسبت 
به تكرار فاجعه مهاجرتی س�وریه در س�ال 
2015 در افغانس�تان هش�دار می دهند و از 
آثار و تبعات آن بیمناک هستند، با این حال 
بنظر می رس�د کشورهای جهان و منطقه از 
آن بح�ران پناهجوئی درس های الزم را فرا 
نگرفت�ه ان�د و همچنان با س�هل انگاری به 
ریش�ه ها و پیامدهای آن می نگرند. تجمع 
افغانستانی ها در فرودگاه کابل برای خروج 
از ای�ن کش�ور و همچنین صفه�ای طوالنی 
اتب�اع س�وری در مرزه�ای ورودی به اروپا 
شاید این تصور را ایجاد نماید که این وقایع 
یكباره و خلق الس�اعه پدید م�ی آیند، اما 
چنانچه به روند طوالنی مدت خروج سرمایه 
انسانی از خاورمیانه نگریسته شود، تصویر 
دقیق و جامع تری از عمق فاجعه خاموشی 
ک�ه در طول دو دهه گذش�ته در این منطقه 
رخ داده اس�ت، به دس�ت می آید. هدف از 
این نوش�تار، تابش ن�ور ب�ر روی "ابر روند 
کوچ سرمایه انس�انی از منطقه خاورمیانه" 

در طول دو دهه گذشته است. 

 در طی 15 سال 
گذشته در مجموع بیش 

از چهار و نیم میلیون 
پناهجوی جدید از 

کشورهای افغانستان، 
سوریه، عراق، ایران، 
پاکستان و سوریه در 
جهان ثبت شده اند. 
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نگاهی به روند کلی مهاجرت پناهجویی 
از 6 کشور منتخب منطقه خاورمیانه 

در دو دهه اخیر خاورمیانه یکی از اصلی ترین کشورهای مبدا آوارگان و 
پناهجویان در جهان بوده است. کشورهایی همچون سوریه، افغانستان 

و ع��راق به عنوان یکی از کانون های اصلی پناهجو فرس��تی در جهان 
بوده اند. اتباع ایرانی، پاکس��تانی و یمنی نیز در سال های گذشته اقدام 
به مهاجرت از طریق پناهجویی به دیگر کش��ورها کرده اند. در جدول 
زیر تعداد پناهجویان جدید ثبت ش��ده س��الیانه از مبدأ ش��ش کشور 

فوق الذکر از سال 2006 تا 2020 نشان داده شده است.

20062007200820092010201120122013کشورها
3.3425.6585.0335.2467.5859.69129.58358.974سوریه
11.86315.01323.38238.10533.80638.31852.09047.104افغانستان
29.15646.17944.27727.45227.13827.51023.18139.999عراق
9.98216.52417.68413.93914.04621.76127.00830.941پاکستان
10.4708.96011.01313.53716.53520.15021.31321.954ایران
2762985136837721.0421.0431.076یمن

65.08992.632101.90298.96299.882118.472154.218200.048پناهجو	فرستی	کشورها	)	جمع	سالیانه	(	

پناهجو	فرستی	کشورها	)فراوانی		تجمعی	
65.089157.721259.623358.585458.467576.939731.157931.205نسبت	به	سال	پایه	2006(

پناهجو	فرستی	کشورها
65.08978860865418964791.69396157104.451116.401)میانگین	نسبت	به	سال	پایه	2006(

2014201520162017201820192020پناهجوی	جدید	ثبت	شده
170.149409.233347.596118.095106.16685.73971.855سوریه
73.476271.097237.887124.872107.439104.48474.453افغانستان
99.846208.580185.138113.52772.60652.65426.830عراق
35.21657.57458.49643.42635.80433.26319.892پاکستان
22.48442.42561.88035.07835.75032.98615.333ایران
1.64414.9549.04612.97516.1069.2123.842یمن

402.8151.003.863900.043447.973373.871318.338212.205	پناهجو	فرستی	کشورها	)	جمع	سالیانه	(	
	پناهجو	فرستی	کشورها	

1.334.0202.337.8833.237.9263.6858994.059.7704.378.1084.590.313)فراوانی		تجمعی	نسبت	به	سال	پایه	2006(

پناهجو	فرستی	کشورها	
148.225233.788294.3574307.158312.290312.722306.021)میانگین	نسبت	به	سال	پایه	2006(

 جدول 1-  روند پناهجو فرستی )پناهجوی جدید ثبت شده ( از مبدأ شش کشور منتخب در 15 سال گذشته )2006 تا 2020(1 

جدول 2- وضعیت کلی پناهجو فرستی از مبدأ 6 کشور منتخب در بازه زمانی 2006 تا 2020
)UNHCR Data Finder.2021(	:منبع

)UNHCR Data Finder.2021(	:منبع

میانگین	پناهجو	فرستی	سالیانه		مجموع		پناهجویان	جدیدکشورهای	منتخب	
1.433.94595.596سوریه
1.253.38983.560افغانستان
1.024.07368.272عراق
435.55629.037پاکستان
369.86824.658ایران
73.4824.899یمن

4.590.313306.021مجموع	6	کشور	منتخب

1-	آمار	نمودار	به	پناهجویان	ایراني	که	وضعیت	ثبت	درخواست	آنها	به	عنوان	جدید	)New Applications	N=(	در	پایگاه	داده	کمیساریا	ارائه	شده،	اشاره	دارد
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در جدول باال، وضعیت کلی پناهجوفرستی کشورهای منتخب در بازه زمانی 
15 ساله  نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، در مجموع 
بیش از چهار و نیم میلیون پناهجوی جدید فقط از این 6 کشور در جهان 
ثبت ش��ده اند که بخش عظیمی از ان در کش��ورهای اروپائی ثبت ش��ده 
ان��د.  البت��ه باید در نظر داش��ت که بخش عمده پناهندگان افغانس��تانی و 
عراقی قبل از سال 2006 به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند. بطور مثال 
1.4 میلیون پناهنده افغانس��تانی در پاکس��تان و حدود یک میلیون نفر در 
ایران زندگی می کنند که آمار آنها در این بررسی لحاظ نشده است. بعالوه 
کشور سوریه نیز در دهه گذشته به اصلی ترین کشور پناهجوفرست به دیگر 
کش��ورها تبدیل شده است؛ اما بخش عمده آنها در کشورهای همسایه آن 
 Temporary( از جمله ترکی��ه، اردن و لبنان در وضعیت حمایت موقت
Protection( قرار داش��ته و به عنوان پناهجو به ثبت نرسیده اند. در سال 
2020 جمعاً حدود 6.7 میلیون سوری در خارج از این کشور به عنوان آواره 

بین المللی حضور داشتند که اغلب آنها در سه کشور همسایه آن در وضعیت 
حمایت موقت حضور داشته و به عنوان پناهجو ثبت نشده اند. 

در طی 15 س��ال گذش��ته یک میلیون و 250 هزار درخواس��ت پناهجویی 
جدید توس��ط افغانستانی ها در دیگر کش��ورها به ثبت رسیده است. تعداد 
پناهجوی��ان جدی��د نیز در مدت زمانی مش��ابه در حدود یک میلیون نفر و 
پناهجویان سوری در حدود 1.4 میلیون نفر بوده است. آوارگان یمنی اغلب 
دسترسی کمتری به دیگر کشورها برای فرار از جنگ و ناامنی داشته اند و به 

همین دلیل بخش عمده آنها در داخل کشور خود آواره شده اند. 
نکته دیگری می بایس��ت مدنظر قرار گیرد، میانگین خروج س��الیانه و ثبت 
پناهجوی جدید از این کش��ور در کشورهای دیگر هست. این میزان در 15 
س��ال گذش��ته، رقمی بیش از سیصد هزار نفر اس��ت که حاکی از وضعیت 
ناپایدار مختلف سیاس��ی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در این منطقه و به 

خصوص 6 کشور مورد نظر را نشان می دهد. 

وابستگی رفتار پناهجو فرستی کشورها

نمودار 1- مجموع پناهجویان جدید ثبت شده از شش کشور در جهان )2006 تا 2020( 

نمودار2- روند ثبت 
پناهجویان جدید از مبدا 

شش کشور منتخب خاورمیانه  
)2006 تا 2020( 

)UNHCR Data Finder(	:منبع

منبع:	
)UNHCR Data Finder.2021(
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نمودارهای فوق نش��ان می دهد که در بحران س��ال 2016-2015 که 
بیشترین پناهجویان از کشور سوریه خارج شدند، سایر کشورهای مورد 
مطالعه در این گزارش نیز، جهش پناهجو فرستی داشته اند. در این بازه، 
نرخ پناهجوفرس��تی سوریه نسبت به سال گذشته سه برابر شده است، 
در حالیکه تعداد پناهجویان افغانس��تانی چهار برابر ش��ده است. جالب 
اینجاست که تعداد پناهجویان کشورهای عراق، پاکستان و ایران نیز دو 
برابر ش��ده است. این جهش یکباره را می توان تحت عنوان "گشودگی 
پنجره پناهجوئی" در این منطقه نامید که با بحران سوریه کلید خورد و 
به دیگر کشورها به سرعت سرایت کرد. در واقع پناهجویان این کشورها 
از این پنجره، استفاده کرده و خود را به کشورهای پناهجو پذیر از جمله 
کشورهای اروپائی رساندند. نکته ای که باید در نظر داشت این است که 
رفتار پناهجوفرستی این کشورها تا حد زیادی به یکدیگر وابسته است.  

وضعیت کلی مهاجرت در کشورهای منتخب
در جدول ش��ماره 3، وضعیت کلی مهاجرت در ش��ش کش��ور منتخب 
نمایش داده است. همانطور که مشاهده می شود، بر اساس آمار رسمی،  
از مجموع جمعیت چهارصد و چهل میلیون نفری این ش��ش کشور، در 
حال حاضر حداقل 26 میلیون نفر در خارج از این کشورها تحت عنوان 
مهاجر ساکن هس��تند.  مجموع جمعیت مهاجران کشورهای منتخب، 

6 درص��د از جمعیت کل این منطقه و حدود 10 درصد از کل جمعیت 
مهاجران  جهان را تش��کیل می دهند.  بیش��ترین جمعیت مهاجران را 
کش��ورهای سوریه و پاکستان و افغانستان دارند. باید در نظر داشت که 
قریب به 50 درصد از جمعیت کش��ور س��وریه، بصورت مهاجر در خارج 
از این کش��ور ساکن هستند. این نس��بت برای کشور افغانستان نزدیک 
به 15 درصد و برای کش��ور عراق حدود 5 درصد اس��ت. این نس��بت 
برای کشورهای ایران و پاکستان در حدود 2.5 درصد است. نکته حائز 
توجه دیگر این اس��ت که قریب به  10 میلیون نفر از مجموع جمعیت 
این کش��ورها در جهان به  عنوان پناهنده ساکن هستند. سهم جمعیت 
پناهندگان از کل جمعیت مهاجران سوریه، 80 درصد و برای افغانستان 
و عراق به ترتیب 44 درصد و 16 درصد اس��ت. این نس��بت برای ایران 
7 درصد است. نکته حائز اهمیت دیگر جمعیت دانشجویان بین المللی 
این 6 کش��ور اس��ت که بر اساس آخرین آمار رس��می موجود در سال 
2018، تعداد 270 هزار نفر دانش��جو می باش��د  ک��ه تنها 1 درصد از 
جمعیت مهاجران این کش��ورها را تش��کیل می دهد. سوریه، پاکستان 
و ایران به تریتب بیش��ترین جمعیت دانش��جو ساکن خارج از کشور را 
دارند.  ایران با داشتن 56 هزار دانشجو خارج از کشور، باالترین نسبت 
دانشجویان به کل مهاجران ) 3 درصد( را در میان این 6 کشور منتخب 

را دارد.  

کشورها
جمعیت	کشور	
)هزار	نفر(

جمعیت	کل	مهاجران	
در	خارج	از	کشور
)هزار	نفر(

سهم	مهاجران	
از	کل	جمعیت	

کشور

جمعیت	پناهندگان	در	
خارج	از	کشور	
)هزار	نفر(

سهم	
پناهندگان	از	
کل	مهاجران

جمعیت	دانشجویان	
بین	المللي	در	خارج	

از	کشور

سهم	دانشجویان	
بین	المللی	از	کل	

مهاجران
سال	2018سال	2020سال	2020سال	2021

3%7.256.376%2.2135%85.2501.870ایران
0.5%44.330.380%14.62.600%39.9705.850افغانستان
0.9%2.158.821%2.8133%226.0006.300پاکستان
1.5%16.031.566%5333%41.3002.100عراق
2%2.626.299%4.333%30.6001.300یمن
0.8%79.164.379%476.700%18.0008.500سوریه
1	%38267.821	%69.934	%441.12025.920مجموع

جدول 3- وضعیت کلی مهاجرت در کشورهای منتخب 

اقتصاد مهاجرت در کشورهای منتخب
حض��ور 25 میلی��ون مهاجر از 6 کش��ور منتخب در جه��ان می تواند 
نش��انگر آن باش��د که مهاجرت نقش مهمی در اقتصاد کش��ورها ایفا 
می نماید. در جدول ش��ماره 4 ، حجم کلی اقتصاد 6 کش��ور منتخب 
به همراه س��هم منابع مالی ارس��الی توسط مهاجران نمایش داده شده 
اس��ت. همانگونه که مش��خص اس��ت، مجموع تولید ناخالص داخلی 6 
کش��ور در س��ال 2020 رقمی بالغ ب��ر 700 میلیارد دالر بوده اس��ت 
که حجم وجوه ارس��الی توسط مهاجران کش��ورها بالغ بر 34 میلیارد 
دالر بوده اس��ت که س��همی برابر 5 درصد از مجم��وع تولید ناخالص 
داخلی کش��ورها را دارد که عدد قابل توجهی اس��ت. در این بین، سهم 

وجوه مالی ارس��الی توس��ط مهاجران پاکس��تانی نزدیک به 10 درصد 
از تولید ناخالص داخلی و برای افغانس��تان در حدود 5 درصد اس��ت. 
ای��ن رقم برای کش��ورهای نفت��ی ایران و عراق ناچی��ز و زیر 1 درصد 
اس��ت. این رقم برای کش��ور یمن، 16 درصد و برای کش��ور سوریه 4 
درصد اس��ت. س��هم و میزان وابس��تگی اقتصادی برخی از کشورها به 
مناب��ع مالی حاصل از مهاجران می تواند بیانگر این موضوع باش��د که 
برخی از کش��ورهای منطقه از داش��تن مهاجران خارج از کش��ور سود 
اقتص��ادی قابل توجهی م��ی برند. ارجحیت و مزیت این میزان س��ود 
اقتصادی در برابر میزان خس��ارت ناشی از دست رفتن سرمایه انسانی 
 خارج ش��ده از کش��ور، سوالی اس��ت که می توان در مجال دیگری به 

آن پرداخت.  
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جدول 4- وضعیت کلی اقتصاد مهاجرت در کشورهای منتخب 

سهم	وجوه	ارسالی	مهاجران	از	کل	تولید	ناخالص	داخلی	کشورمیزان	دریافت	وجوه	)میلیون	دالر(میزان	تولید	ناخالص	داخلی	)میلیون	دالر(نام	کشور

سال	2020سال	2020سال	2020
0.7%191.7181.330ایران

4%19.807789افغانستان
9.9%263.68626.105پاکستان
0.4%167.224717عراق
16.1%23.4863.771یمن
4%40.4051.623سوریه
4.9%706.32634.335مجموع

 شاخص رفاهی لگاتوم و شکل گیری 
اکوسیستم خروج و مهاجرت در کشورها

یک سوال اصلی پیش رو این است که چرا رقم قابل توجهی از جمعیت 
6 کش��ور منطقه در طول 15 س��ال گذش��ته بص��ورت مهاجرت های 
پناهجوئی از این منطقه خارج ش��ده اند و یا در دیگر کشورهای منطقه 
س��اکن شده اند؟ پاسخ به این سوال، نیازمند بررسی های جامع و چند 
جانبه است. اما به بیان مختصر می توان اینگونه توضیح داد که به نظر 
می رس��د به علت جنگ، ش��رایط ناپایدار سیاس��ی، امنیتی و اقتصادی 
به وی��ژه اعمال تحریم های بین المللی به همراه دیگر عوامل جمعیتی 
- اجتماعی و حتی مس��ائل اقلیمی، ش��رایط کلی این منطقه به سمتی 
رفته اس��ت که می توان تح��ت عنوان "ناپای��داری عمومی" نامگذاری 
کرد. این ناپایداری عمومی به ش��کل گیری یک "زیس��ت بوم خروج و 
مهاجرت" منجر ش��ده اس��ت که باعث تقلیل ذخیره س��رمایه انسانی و 

تقویت روزافزون این زیست بوم می گردد. 
ب��رای تبیین ای��ن ش��رایط "ناپای��داری عمومی" و همچنین ش��رایط 
اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی تقویت کننده " زیس��ت بوم خروج" می 

توان از شاخص رفاهی لگاتوم  بهره برد.  
ش��اخص رفاه لگات��وم )Legathum Prosperity Index( ابزاری 
برای س��نجش می��زان رفاه در جهان ارائه می کند. این ش��اخص تالش 
ک��رده تصویری جامع از رفاه ارائه کند به طوری که همه ابعاد اجتماعی، 
سیاس��ی و اقتصادی رفاه کش��ورها را در بر  گیرد. این شاخص از 12 زیر 
ش��اخص )1( ایمن��ی و امنیت، )2( آزادي ف��ردي، )3( حکمراني، )4( 
س��رمایه اجتماعي، )5( محیط سرمایه گذاري، )6(  شرایط کارآفرینی، 
)7( دسترس��ي به بازار و زیر ساخت، )8( کیفیت اقتصادي، )9( شرایط 
زندگ��ي، )10( بهداش��ت، )11( آم��وزش و )12( محی��ط طبیع��ي را 
اندازه گیري مي کند. جدول زیر وضعیت رفاه ش��ش کشور ایران، عراق، 

پاکستان، سوریه، افغانستان و یمن را نشان مي دهد. 



Special Review of Developments in Afghanistan

										1
40
0	
ر		
یو
هر
	ش
		
				
ان
یر
ت	ا
جر
مها
ه	
خان
صد

ر

13

جدول 5- وضعیت شاخص رفاهی لگاتوم  در 6 کشور منتخب در سال 2020

The Legatum Prosperity Index 2020	:منبع

کشورها
رتبه	
کلي

ایمنی	و	
امنیت

آزادي	
فردي

حکمراني
سرمایه	
اجتماعي

محیط	سرمایه	
گذاري

شرایط	
کارآفرینی

دسترسي	به	
بازار	و	زیر	
ساخت

کیفیت	
اقتصادي

شرایط	
زندگي

آموزشبهداشت
محیط	
طبیعي

12013116513880130152106117758177155ایران
13716312914310714412011412092120119165عراق
13815212412096112100115140119126137167پاکستان
15816516716116140162122131103114127163سوریه
16216637142167154129159142155156153161افغانستان
165164164166153164158163167143141154148یمن

همانگونه که مش��اهده می ش��ود متاسفانه وضعیت ش��اخص رفاهی در 
غالب کش��ورهای منتخب مورد بررسی وضعیت نامطلوبی دارد. هر چند 
که در این بین وضعیت ایران در مقایس��ه س��ایر کش��ورها بهتر اس��ت و 
اث��رات این برتری نس��بی ایران در ش��اخص رفاهی لگات��وم  را می توان 
در میزان کلی مهاجرت و پناهجو فرس��تی کش��ور مش��اهده کرد. اما در 
مجموع می توان گفت بواس��طه وضعیت نامس��اعد این شاخص در کلیه 
کشورهای مورد بررسی، این منطقه تبدیل به یکی از کانون های مهاجرت 
و پناهجوفرستی در دنیا شده است. این موضوع برای کل جهان و منطقه 
اثرات سوئی به دنبال داشته است. با این حال برخی از کشورهای منطقه 
و جهان، از خروج سرمایه های انسانی 6 کشور منتخب مورد بررسی، بهره 

برداری می کنند که در ادامه به آن پرداخته می شود. 
در ج��دول ش��ماره 6، وضعیت کلی مهاجرت در  6 کش��ور حوزه خلیج 
فارس و همچنین ترکیه  به همراه وضعیت آنها در شاخص رفاهی لگاتوم 
به نمایش در آمده است. همانگونه که مشاهده می شود، سهم مهاجران 
خروجی از کل جمعیت این 7 کش��ور رقمی در حدود 3 درصد و س��هم 
مهاج��ران ورودی در حدود 26 درصد اس��ت.  این نس��بتها به این معنا 
هستند که این کشورها چندین برابر ظرفیت مهاجرفرستی خود، در حال 

جذب و پذیرش انواع مهاجران ) تحصیلی، کاری و پناهجوئی( هس��تند. 
این موضوع بخصوص در کشورهای حوزه خلیج فارس شایع است و فاصله 
بسیار زیادی میان نرخ مهاجرفرستی و مهاجرپذیری آنها وجود دارد. هر 
چند که کش��ور ترکیه بیش��ترین جمعیت مهاجران خروجی را در میان 
این گروه از کش��ورها را داراست، با این حال این کشور جمعیتی دو برابر 
مهاجران خروجی خود، مهاجرپذیرفته است. عالوه بر موقعیت جغرافیائی 
خاص این کشور که در همسایگی سوریه قرار دارد و بالتبع جمعیت قابل 
توجهی از مهاجران و پناهجویان س��وری در این کش��ور مستقر شده اند، 
با این حال این کش��ور در نقطه اتصال آس��یا به اروپا قرار دارد و به همین 
واسطه بسیاری از مهاجران 6 کشور مورد مطالعه در باال، برای رسیدن به 
اروپا، از این کشور عبور می کنند و یا در همین کشور ماندگار می شوند. 
عالوه بر موارد فوق الذکر، وضعیت نسبتاً مطلوب شاخص رفاهی لگاتوم در 
7 کشور مورد بررسی حاکی از آن است که این کشورها به نوعی "پایداری 
عمومی" و همچنین " اکوسیستم جذب و پذیرش مهاجران" دست یافته 
اند. این میزان از جذب س��رمایه انس��انی و مهاجران از کشورهای منطقه 
و جه��ان، ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را  برای این 7 

کشور فراهم آورده است. 

جدول 6- وضعیت شاخص رفاهی لگاتوم  در 7 کشور مهاجر پذیر در در سال 2020

نام	کشور
جمعیت	کشور
	)هزار	نفر(

جمعیت	کل	مهاجران	
در	خارج	از	کشور	

)هزار	نفر(

سهم	مهاجران	
خروجی	از	کل	
جمعیت	کشور

جمعیت	کل	مهاجران	
ورودي	)هزار(

سهم	مهاجران	
ورودي	از	کل	
جمعیت	کشور

رتبه	کلي	شاخص	
رفاه	لگاتوم

سال	2020سال	2020سال	2020سال	2020سال	2020
5556%3/4936/1%1.70058/3بحرین
4766%0.42.400%5.10025/1عمان
7645%0.92.200%2.88025/7قطر
72/558%53.100%4.270212/3کویت

3971%0.813.500%34.813299/3عربستان	سعودی
8842%28.700%9.890203/2امارات
7/294%46.100%84.3393.400ترکیه
-25.8%2.9536.936%142.9924.224مجموع
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جمع بندی 
بحران سیاسی در کشور افغانستان، خروج آمریکا از این کشور، سقوط دولت 
اشرف غنی و تسلط طالبان بر این کشور  بار دیگر توجه جهانیان را به این 
کش��ور و منطقه جلب کرد. تجمع افغان ها در فرودگاه کابل برای خروج از 
این کش��ور، نگرانی کش��ورهای همس��ایه، منطقه و جهان را نسبت به تکرار 
بحران پناهجوئی س��وریه در س��ال 2016-2015 را تش��دید کرده است. در 
این بین تعدادی از کش��ورها آمادگی خود را برای پذیرش تعداد محدودی 
از مهاجران و پناهجویان افغانستانی اعالم کرده اند تا شاید بدین ترتیب به 
زعم خود بتوانند قدمی در راستای کنترل بحران پناهجوئی و کاهش اثرات 
مخرب آن در منطقه و جهان بردارند. اما چنانچه نگاهی دقیق و مبتنی بر 
آمار جمعیت مهاجران خروجی و ثبت پناهجویان جدید از کشور افغانستان و 
دیگر کشورهای منطقه داشته باشیم متوجه حقایق تلخ دیگری خواهیم شد.

 اوالً بررسی روند میان مدت )15 ساله ( پناهجوفرستی کشور های این منطقه 
و به خصوص کشور افغانستان به گونه ای نیست که با پذیرش موقت چند 
ده هزار نفر از پناهجویان افغانستانی توسط کشورهای مختلف، بتوان معضل 
جدی پناهجو فرستی این کشور و منطقه را خاتمه داد. در واقع نگاه دقیق 
و جامع به روندهای ارائه ش��ده در این نوش��تار، این موضوع را بخوبی روش��ن 
می نماید که معضل پناهجو و مهاجرفرس��تی در این منطقه بس��یار جدی و 
اساسی است و لذا برای رفع آن نیازمند راه حل های اساسی و جدی هستیم.

ثانیاً، نکته مورد غفلت کشورهای خارجی پذیرنده پناهجو این است که تصور 
می شود با پذیرش تعداد محدودی از پناهجو از کشور افغانستان این معضل 

خاتمه خواهد یافت. در حالیکه بررس��ی روندهای گذش��ته بخصوص تجربه 
سوریه نشان می دهد که با بازشدن پنجره پناهجوفرستی کشور افغانستان، 
پناهجویان و مهاجران بالقوه دیگر کش��ورهای منطقه از این پنجره فرصت 
استفاده خواهند کرد و پناهجویان افغانستانی را همراهی خواهند کرد و موج 
دوم پناهجو فرس��تی به س��وی کش��ورهای همسایه ی منطقه و جهان شکل 
خواهد گرفت.  ثالثاً، ریشه پناهجو فرستی افغانستان و کشورهای منطقه نه 
تنها بی ثباتی های سیاسی و امنیتی، بلکه بحران های اقتصادی، اجتماعی 
و اقلیمی حاکم بر کل منطقه اس��ت که منجر به ش��کل گیری "اکوسیس��تم 
خروج و مهاجرت" در این منطقه شده است و با کوچکترین روزنه و جرقه 
ای، به کل منطقه س��رایت می کند و تبدیل به یک موج عظیم پناهجوئی 
می شود. تا زمانی که ریشه های مختلف این اکوسیستم بخوبی شناسایی و 
رفع نشوند، با کوچکترین نا امنی ما شاهد بروز بحران و موج های عظیم و 
گسترده مهاجرتی و پناهجوئی از این مطقه خواهیم بود که هیچ دیوار حائل 

مرزی قادر به سد کردن آن نخواهد بود. 
رابعاً، وابس��تگی اقتصادی برخی از کش��ورهای منطقه به وجوه مالی ارسالی 
مهاجران خارج از کشور به گونه ای است که همواره داشتن تعداد قابل توجهی 
از مهاجران برای این دس��ته از کش��ورهای فرس��تنده صرفه اقتصادی خواهد 
داشت. این موضوع برای کشور افغانستان و پاکستان بخصوص صادق است.  
همچنین برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه از جذب و حضور مهاجران 
اقتصادی در کش��ور خود، به انحاء مختلف اعم از باالرفتن قدرت چانه زنی 
سیاس��ی در س��ایر عرصه ها با اس��تفاده ابزاری از س��یل مهاجران، دریافت 
کمک ه��ای مال��ی از جامعه جهانی به بهانه پذی��رش و میزبانی از مهاجران، 
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جبران کمبود نیروی انسانی مورد نیاز خود و دیگر روشها، 
بهره برداری می کنند. 

خامسا"، کشورهای همسایه افغانستان که خود به شکل 
جالبی در زمره کش��ورهای مهاجر و پناهجوفرس��ت دنیا 
قرار دارند، ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی الزم را برای 
ج��ذب و پذیرش مهاجران و پناهجویان افغانس��تانی را 
نداش��ته و لذا این پناهجویان از این کش��ورهای همسایه 
به عنوان کشورهای ترانزیت برای رسیدن به دیگرکشورها 
بهره خواهند برد. در این مسیر، مهاجران و پناهجویان 
بالق��وه کش��ورهای همس��ایه نیز به جم��ع مهاجران و 

پناهجویان افغانستانی خواهند پیوست. 
سادساً، راه حل جامع و پایدار برای رفع ریشه ای معضل 
مهاجرو پناهجو فرستی در منطقه خاورمیانه، رسیدن به 
مدل توسعه درون سرزمینی و بهبود شاخص های رفاهی در 
داخل این کشورها است تا بدین ترتیب وضعیت "شاخص 
چشم انداز و جاذبه سرزمینی" در کشورهای مهاجرفرست 
این منطقه بهبود چشم گیری یابد.  این نیازمند همکاری 
و تعامل جمعی کشورهای منطقه و جامعه جهانی است 
که تا کنون کمتر در منطقه خاورمیانه تجربه یا مشاهده 

ش��ده اس��ت. تا رس��یدن به راه حل بلند مدت فوق الذکر، راه حل میان مدت 
دیگر، کمک به شکل گیری و توسعه "اکوسیستم جذب و بازگشت مهاجران" 
در  میان کشورهای مهاجرفرست منطقه خاورمیانه است. بررسی شش کشور 

مورد بررسی در این نوشتار نشان می دهد، که به 
جز ایران که گام هائی را در راس��تای ش��کل دادن 
این اکوسیستم برداشته است، 5 کشور دیگر فاقد 
برنامه منس��جم یا ظرفیت مجس��می برای شکل 
دادن آن هستند. هر چند که تحریم های اقتصادی 
چند سال گذشته علیه ایران روند رشد روزافزون 
اکوسیس��تم بازگشت متخصصان و مهاجران را با 
مشکالت و محدودیت هائی روبرو کرده است،  با 
این حال تجربه موفق کش��ور ایران در این زمینه 
می تواند مورد توجه کشورهای همسایه و منطقه 
و همچنین به عنوان مدلی جهانی بازگشت پذیری 
مهاجران در یک کش��ور مهاجر و پناهجو فرس��ت 

مورد استناد  قرار گیرد. 
در پایان الزم به توجه است که همانگونه که کوچ 
بزرگ سرمایه انسانی از کشور افغانستان و دیگر 
کشورهای خاورمیانه می تواند به وخامت اوضاع 
در این کشور و منطقه و تشدید بحران مهاجرتی 
در جه��ان منج��ر گردد، در عین حال، برای رفع 
نگران��ی ه��ا در موضوعات کلی و جزئی مربوط به 
افغانس��تان و منطقه، نیازمند اجماع س��ازنده منطقه ای و جهانی هستیم. تا 
آن زمان همچنان جهان باید منتظر خیزش بحران های مختلف بخصوص 

موج های عظیم مهاجرتی از این منطقه باشد.  

بحران های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و اقلیمی حاکم بر منطقه 
منجر به شكل گیری "اکوسیستم 

خروج و مهاجرت" در کشورها شده که 
باعث تقلیل ذخیره سرمایه انسانی و 

تقویت روزافزون این زیست بوم در این 
منطقه می گردد. 

 راه حل جامع و پایدار برای رفع 
ریشه ای معضل مهاجر و پناهجو 

فرستی در منطقه خاورمیانه، رسیدن به 
مدل توسعه درون سرزمینی و بهبود 

شاخص های رفاهی این کشورها است 
تا وضعیت "شاخص چشم انداز و جاذبه 
سرزمینی" در کشورهای مهاجرفرست 

این منطقه بهبود چشم گیری یابد.  



پرونده ویژه بررسی تحوالت افغانستان

										1
40
0	
ر		
یو
هر
	ش
		
				
ان
یر
ت	ا
جر
مها
ه	
خان
صد

ر
16

وضعیت مهاجران و آوارگان افغانستانی در جهان
همه س��اله افراد زیادی در کش��ور افغانس��تان تحت تاثیر خش��ونت و 
درگیری و همچنین وقوع بالیای طبیعی نظیر خشکس��الی در کش��ور 
خ��ود آواره می ش��وند. با نگاه��ی به روند آوارگی های داخلی از س��ال 
2010 تاکن��ون، باالترین میزان آوارگی های داخلی در افغانس��تان در 
س��ال 2016 به ثبت رس��یده است که در این سال 653 هزار نفر آواره 

شدند. با اس��تناد به گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان 
ملل متحد )OCHA( در 5 آگوس��ت 2021، تع��داد آوارگان داخلی 
در افغانس��تان تا 25 جوالی 2021، حدود 359 هزار نفر برآورد شده 
ک��ه حدود 179 هزار نفر از آنها تحت تاثیر خش��ونت و درگیری آواره 
ش��ده اند. با توجه به وخامت اوضاع امنیتی و تحوالت سیاس��ی در این 
کش��ور پیش  بینی می شود که روند این آوارگی ها تا پایان سال جاری 

به باالترین میزان خود طی سال های گذشته برسد.  

 نگاهی به وضعیت آماری مهاجران افغانستانی
در جهــان و ایــران
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نمودار	3-	روند	آوارگی	های	داخلی	جدید	در	افغانستان	)2010	تا	اواخر	جوالی	2021(
1)World Bank, OCHA, 2021(	:منبع

نمودار	4-	ده	کشور	اول	با	باالترین	تعداد	آواره	داخلی	جدید	در	نتیجه	خشونت	و	درگیری	در	سال	2020-	)میلیون	نفر(
)IDMC, 2021(	:منبع

1-	آمار	2010	تا	2020	برگرفته	از	داده	های	سازمان	ملل	و	آمار	سال	2021	)ژانویه	تا	اواخر	جوالی	2021(	برگرفته	از	گزارش	OCHA	است.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز نظارت و پایش آوارگی های داخلی )IDMC( در سال 2021، کشور افغانستان به عنوان پنجمین 
کشور با باالترین تعداد آواره داخلی جدید ناشی از خشونت و درگیری در پایان سال 2020 بوده است. 
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بر اساس همین گزارش، بر اثر بالیای طبیعی در سطح جهان، باالترین تعداد آوارگان داخلی در کشور افغانستان در سال 2020 به ثبت رسیده است 
که در اثر این بالیا، حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای کشور خود آواره شده اند. 

بر اس��اس آمارهای کمیس��اریای عالی ملل متحد )UNHCR(،کش��ور افغانس��تان با 2 میلیون و 595 هزار نفر در وضعیت پناهندگی در جهان در 
جایگاه سوم پس از کشورهای سوریه )6.7 میلیون پناهنده( و ونزوئال )4 میلیون پناهنده( قرار دارند. 

نمودار	5-	ده	کشور	اول	با	باالترین	تعداد	آواره	داخلی	جدید	در	نتیجه	بالیای	طبیعی	در	سال	2020
)IDMC, 2021(	:منبع

نمودار	6-	ده	کشور	اول	مبدا	افراد	در	وضعیت	پناهندگي	در	جهان	در	سال	2020
 )UNHCR.	2021c(	:منبع
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در سال 2020، باالترین میزان درخواست پناهندگی جدید اغلب توسط اتباع کشورهاي ونزوئال، افغانستان و سوریه به ثبت رسیده است. در حالی 
که بیش از چهار پنجم درخواس��ت هاي پناهندگي ونزوئالیی ها در قاره آمریکا ثبت ش��ده است، تقریباً همه افغان ها و سوری ها درخواست پناهندگی 

خود را در اروپا ارائه داده اند.

نمودار	7-	ده	کشور	اول	مبدأ	افراد	در	وضعیت	پناهجویي	در	جهان	در	سال	2020
 )UNHCR data finder(	:منبع

نمودار	8-	ده	کشور	اول	مبدا	با	بیشترین	میزان	درخواست	پناهندگي	جدید	در	جهان	در	سال	2020
 )UNHCR, 2021c(	:منبع

به لحاظ تعداد افراد در وضعیت پناهجویي در س��طح جهان در س��ال 2020 نیز، کش��ور افغانستان جزء سه کشور اول پس از کشورهاي ونزوئال و 
عراق قرار دارد. 
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جمعیت اتباع افغانستانی در ایران
اگرچه حضور اتباع خارجي در ایران به قبل از انقالب اسالمي برمي گردد، 
اما آمار رسمي در ارتباط با تعداد اتباع خارجی محدود است. بر اساس 

سرش��ماری نفوس و مسکن س��ال 1395 )مرکز آمار ایران، 1395(، از 
کل ی��ک میلیون و 654 ه��زار و 388 نفر اتباع خارجی در ایران، اتباع 
افغانستانی با یک میلیون و 583 هزار و 979 نفر، حدود 96 درصد کل 

اتباع خارجي در ایران را تشکیل مي دهند. 

نمودار	9-	تعداد	اتباع	خارجي	در	ایران	در	سال	1395
منبع:	)مرکز	آمار	ایران،	1395(

نمودار	10-	تعداد	اتباع	خارجي	در	ایران	به	تفکیک	جنسیت	در	سال	1395
منبع:	)مرکز	آمار	ایران،	1395(
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نمودار	11-	تعداد	اتباع	خارجي	در	ایران	به	تفکیک	گروه	هاي	سني	در	سال	1395
منبع:	)مرکز	آمار	ایران،	1395(

نمودار	12-	تعداد	اتباع	افغانستانی	ساکن	در	مناطق	شهری	و	روستایي	در	سال	1395
منبع:	)مرکز	آمار	ایران،	1395(

25 
 

 
 1395تعداد اتباع خارجي در ايران به تفكيک گروه هاي سني در سال  -11نمودار 

 ( 1395منبع: )مركز آمار ايران، 
 

نفر و در مناطق روستايي ايران    332هزار و    242تعداد اتباع افغانستاني ساكن در مناطق شهري ايران برابر با يک ميليون و  
درصد در مناطق    21.5درصد اتباع افغانستاني در مناطق شهري و    78.5نفر است. به عبارت ديگر،    968هزار و    340برابر با  

 (. 1395كنند )مركز آمار ايران، روستايي زندگي مي 
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افغانستان عراق پاكستان تركيه ساير كشورها
0-15 550,470 9,785 4,920 183 6,273
15-29 515,156 10,221 4,552 226 7,137
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تعداد اتباع افغانس��تانی س��اکن در مناطق شهری ایران برابر با یک میلیون و 
242 هزار و 332 نفر و در مناطق روس��تایی ایران برابر با 340 هزار و 968 

نفر است. به عبارت دیگر، 78.5 درصد اتباع افغانستاني در مناطق شهري و 
21.5 درصد در مناطق روستایي زندگي مي کنند )مرکز آمار ایران، 1395(. 

 

 در ايران، 
UNHCR
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جمعیت پناهندگان افغانستانی در ایران
بر اساس جدیدترین آمار کمیساریا در سال 2020 میالدي، از مجموع 

جمعیت سه میلیوني اتباع افغانستاني در ایران، 780 هزار نفر پناهنده، 
2.1 تا 2.25 میلیون مهاجر فاقدمدرك و 586 هزار نفر داراي گذرنامه 

.)UNHCR Operational Data Portal, 2021( هستند

نمودار	13-	تعداد	پناهندگان	افغانستانی	در	ایران	)2020-1980(
)UNHCR Data Finder, retrieved 28 May 2021(	:منبع

)UNHCR Data Finder, retrieved 18 August 2021(	:منبع
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کشورهای اصلی میزبان پناهندگان 
و پناهجویان افغانستانی

در سال 2020 از مجموع 2.6 میلیون پناهنده افغانستانی 1.4 میلیون 

نف��ر آن در پاکس��تان و 780 ه��زار نف��ر آن در ایران حضور داش��تند. 
کش��ورهای آلمان، اتریش و فرانس��ه در رتبه های بعدی قرار داش��تند. 
از نظر میزبانی از پناهجویان افغانس��تانی نیز کشورهای ترکیه، آلمان و 

یونان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار داشتند. 

ده	کشور	اول	میزبان	پناهجویان	افغانستانیده	کشور	اول	میزبان	پناهندگان	افغانستانی
تعداد	پناهجوکشورتعداد	پناهندهکشور

1125.104-	ترکیه11.438.432-	پاکستان
233.103-	آلمان2780.000-	ایران
319.706-	یونان3147.994-	آلمان
413.560-	فرانسه440.096-	اتریش
59.668-	پاکستان531.546-	فرانسه
66.857-	هند629.927-	سوئد
76.473-	اتریش721.456-	یونان
84.215-	بلژیک814.523-	سوئیس
93.227-	بریتانیا912.096-	ایتالیا

101.761-	استرالیا1010.659-	استرالیا

جدول 7- ده کشور اول میزبان پناهندگان و پناهجویان افغانستانی در سال 2020



Special Review of Developments in Afghanistan

										1
40
0	
ر		
یو
هر
	ش
		
				
ان
یر
ت	ا
جر
مها
ه	
خان
صد

ر

23

بازگشت مهاجران فاقدمدرك افغانستاني از ایران
برخی از مهاجران فاقدمدرك افغانستاني به صورت غیرمجاز از مرزهاي شرقي 
ایران وارد شده و پس از اشتغال در ایران به صورت داوطلبانه یا پس از شناسایي 
و دستگیري به صورت اخراج )رد مرز( به کشور افغانستاني بازمي گردند. با مقایسه 
روند بازگش��ت مهاجران فاقدمدرك افغانس��تانی از ایران در طی سال های اخیر 
می توان دریافت که ساالنه بیش از 700 هزار نفر به کشور خود بازگشته اند. البته 

پس از شیوع ویروس کرونا، تعداد مهاجران فاقدمدرك افغانستانی که به کشور 
خود بازگشته اند افزایش زیادی یافته است. در سال 2020 به دلیل شیوع کرونا 
و مشکالت اقتصادی در ایران، بیشترین تعداد مهاجران بازگشتی به ثبت رسید. 
در هفت ماهه اول سال 2021 نیز 672 هزار و 492 مهاجر فاقدمدرك افغانستانی 
به کشور خود بازگشته اند. البته بیشترین میزان بازگشت مهاجران فاقدمدرك 
افغانس��تانی در س��ال 2021 تا ماه می و قبل از تشدید درگیری ها در افغانستان 

بوده است و از ماه ژوئن بازگشت مهاجران روند نزولی به خود گرفته است. 

نمودار	14-	روند	بازگشت	مهاجران	فاقدمدرک	افغانستانی	از	ایران	)2012	تا	12	آگوست	2021(
)IOM, Weekly Report on Return of Undocumented Afghans, 2015-2021(	:منبع

نمودار	15-	تعداد	پناهندگان	افغانستاني	بازگشتي	از	ایران	)2011	تا	2020(
)UNHCR, 2021b و UNHCR, 2021(	:منبع
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بازگشت پناهندگان افغانستاني از ایران
آمار بازگش��ت پناهندگان همواره از نوع بازگش��ت داوطلبانه است؛ چرا که بر 
اساس قوانین، دولت هاي میزبان حق اخراج افرادي که در وضعیت پناهندگي 
بس��ر مي برند را ندارند مگر در ش��رایط خاص. بر اساس داده هاي منتشر شده 

توس��ط کمیس��اریا، از آوریل س��ال 2002 به بعد حدود 930 هزار پناهنده 
افغانستاني از ایران به کشور خود بازگشته اند )UNHCR. 2021(. پس از 
شیوع ویروس کرونا آمار پناهندگان افغانستاني بازگشتي از ایران در سال 2020 
میالدي کاهش یافته و به 947 نفر رسیده است. بطوریکه آمار بازگشتي ها در 
سال 2020 حدود یک دوم پناهندگان بازگشتي در سال 2019 بوده است. 

٣٠ 
 

 )2020تا  2011تعداد پناهندگان افغانستاني بازگشتي از ايران ( -13نمودار 
  )UNHCR, 2021bو  UNHCR, 2021منبع: (

  

 منابع

  .1395سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ). 1395مركز آمار ايران. ( .1

2. IOM  (2015,  2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021).  Weekly  Report  on  Return  of 
Undocumented Afghans, 2015‐2021. Available at: https://afghanistan.iom.int/pakistan‐
returns 

3. Internal  Displacement  Monitoring  Centre  (IDMC).  2021,  Internal  displacement  in  a 
changing  climate,  available  at:  https://www.internal‐displacement.org/global‐
report/grid2021/ 

4. UNHCR  Data  Finder  (2021).  Refugee  Data  Finder.  Available  at: 
https://www.unhcr.org/refugee‐sta�s�cs/download/?url=1Ghh 

5. United  Nations  Office  for  the  Coordination  of  Humanitarian  Affairs  (2021), 
AFGHANISTAN Weekly Humanitarian Update (26 July – 1 August 2021).  

6. The World Bank (2020), Internally displaced persons, new displacement associated with 
conflict  and  violence  (number  of  cases)  –  Afghanistan.  Available  at: 
https://data.worldbank.org/indicator/VC.IDP.NWCV?locations=AF  
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در حالی که تصاویری دلخراش از افغان هایی که جس��م و جان خود را 
در راه فرار از چنگال طالبان به خطر می اندازند در شبکه های اجتماعی 
دس��ت به دست می شود، برای بسیاری این سوال پیش می آید که: چه 
بر سر مردم افغانس��تان خواهد آمد؟ کجا خواهند رفت؟ چه چیزی در 

انتظار آنهاست؟ 
با فرار مردم افغانستان از دست طالبان، جهان از بحران جدید مهاجران 
هراس دارد. کمیس��اریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تخمین 

می زند که تنها در سال جاری بیش از 400 هزار افغانستانی خانه های 
خود را ترك کرده  و در کشور خود آواره شده اند. در راستای باالگرفتن 
بحران در افغانستان، این سازمان، خواستار ممنوعیت بازگشت اجباری 
اتباع افغانستانی از جمله پناهجویانی که درخواست آنها در کشورهای 
میزبان رد شده است، شد. کمیساریا این امر را یک مسئولیت قانونی و 
اخالقی خوانده و از دولت ها خواسته که به کسانی که از افغانستان فرار 
می کنند و به دنبال امنیت هستند، اجازه ورود دهند و پناهجویان را به 

  

						رقیه	صمدی
											پژوهشگر	رصدخانه	مهاجرت		ایران

جامعه جهانی و افغانستان؛ 
توپ آوارگان در زمین کدام کشورها خواهد افتاد؟
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 با فرار مردم افغانستان از 
دست طالبان، جهان از بحران 

جدید مهاجران هراس  دارد. در 
حالی که بسیاری از این آوارگان 
به کشورهای همسایه مانند ایران 
و پاکستان می روند. در این میان، 
برخی کشورها همچون آلبانی، 
کوزوو و مقدونیه شمالی برای 

جلوگیری از فاجعه انسانی میزبانی 
موقت شماری از پناهجویان افغان 

را پذیرفته اند. 

زور به افغانستان بازنگردانند.
در حالی که بس��یاری از این آوارگان به کشورهای 
همس��ایه مانند ایران و پاکس��تان می روند، برخی 
کش��ورها گفته اند که ب��رای جلوگی��ری از فاجعه 
انسانی از شماری از پناهجویان افغان به طور موقت 
میزبانی خواهند کرد. به عنوان نمونه کش��ورهای 
آلبان��ی، ک��وزوو و مقدونی��ه ش��مالی گفته اند که 
پناهجویان افغانس��تانی را به طور موقت نگهداری 
خواهن��د کرد. دولت ه��ای بریتانیا و کان��ادا اعالم 
کرده اند که 20 ه��زار پناهجو را خواهند پذیرفت. 
اما دولت های فرانس��ه و آلمان میزبانی از آوارگان 
جدید افغانستانی را به شدت رد کرده اند. امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه قول داده تا ابتکار 
اتحادیه اروپا را ب��رای جلوگیری از ورود مهاجران 

از افغانس��تان به اجرا درآورد. در ادامه به بررس��ی رویکردهای مختلف 
کشورها در خصوص پذیرش موقت یا عدم پذیرش آوارگان افغانستانی 

و طرح ها و برنامه های آنها در این خصوص پرداخته می شود. 

رویکرد اسکان موقت آوارگان افغانستانی
دولت بریتانیا از جمله کش��ورهایی اس��ت که در حال برنامه ریزی برای 
»اسکان مجدد قراردادی«1  است تا بر اساس آن 20 هزار افغان بتوانند 
در این کش��ور، تقاض��ای پناهندگی دهند. این طرح برای کس��انی که 
"بیش��تر در معرض نقض حقوق بش��ر و رفتارهای غیرانس��انی از سوی 
طالبان قرار دارند" راهی امن و قانونی برای بریتانیا ارائه می دهد. دولت 
بریتانیا قصد دارد طرحی "پیش��رو در جهان" با الهام از اس��کان مجدد 
پناهندگان س��وری که توس��ط دیوید کامرون در سال 2015 طراحی 
شده بود را اجرا کند. بر اساس این طرح، آوارگان سوری از اردوگاه های 
مرزی این کش��ور مستقیماً به انگلستان آورده شدند. این طرح تا فوریه 

سال جاری 20 هزار و 319 پناهنده را در انگلیس اسکان داده بود. 
دولت کانادا نیز پس از تعطیلی س��فارت خود در افغانس��تان اعالم کرد 
که تا 20 هزار پناهنده افغان که با تهدیدهای طالبان روبرو هس��تند را 

1 - Bespoke resettlement scheme

خواهد پذیرفت. مارک��و مندیچینو، وزیر مهاجرت 
کانادا اعالم کرده که برای حل معضل افغانس��تان، 

"دولت بیکار نخواهد ماند". 
دولت آلبانی، اوگاندا و مقدونیه شمالی نیز هر یک 
به طور جداگانه و بنا بر درخواس��ت ایالت متحده 
آمریکا از این کشور مبنی بر اسکان موقت آوارگان 
افغانستانی اعالم آمادگی کرده اند تا به طور موقت 
میزب��ان صده��ا مهاجر افغانس��تانی ع��ازم ایاالت 
متح��ده از جمله رهب��ران زن، مقام��ات دولتی و 
سایر افراد در معرض خطر در مقابل طالبان باشد. 
دولت مقدونیه ش��مالی در بیانیه ای اعالم کرد که 
پناهندگان تا زمان اخذ ویزا برای س��فر به ایاالت 
متحده در هتل های مقدونیه ش��مالی اسکان داده 
می ش��وند و هزینه اقامت آنها توسط سازمان های 

آمریکایی و بین المللی تامین خواهد شد.
در این میان کش��ور تاجیکس��تان نیز اعالم کرد که آماده اسکان 100 
هزار پناهجو از افغانس��تان اس��ت. ایمومالی ایبرهیمزودا2 ، معاون اول 
کمیته دف��اع اضطراری و مدنی تاجیکس��تان، در 23 جوالی گفت که 
اگر تعداد مهاجرین افغان از این تعداد بیشتر شود، از سازمان های بین 

المللی درخواست کمک می کند.

رویکرد عدم پذیرش  آوارگان افغانستانی
برخی دیگر از کشورها به آوارگان افغانستانی روی خوش نشان نداده و 
از همان ابتدا موضع خود را در قبال این کشور روشن ساخته اند. ترکیه 
یکی از کشورهایی است که اعالم کرده مرزهای خود را به روی آوارگان 
افغانستانی نخواهد گشود. کشور ترکیه که در حال حاضر میزبان 120 
هزار مهاجر افغان و 3.6 میلیون آواره س��وری اس��ت، در معرض خطر 
ورود آوارگان قابل توجهی از افغانس��تان قرار دارد. این کش��ور با هدف 
جلوگیری از ورود مهاجران افغانستانی، کنترل مرزهای خود را با ایران 

تشدید کرده است. 
کش��ور پاکستان به عنوان یکی دیگر از کشورهای مخالف ورود آوارگان 

2 - Imomali Ibrohimzoda
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به این کشور، اعالم کرده در موقعیتی قرار ندارد که 
حاضر به پذیرش آوارگان جدید افغانس��تانی باشد. 
این کش��ور اعالم کرده که نیروه��ای بین المللی و 
سازمان ملل متحد باید مقدمات اسکان آوارگان را 

در داخل افغانستان فراهم کنند. 
دولت مجارستان نیز که یکی از مخالفان سرسخت 
پذیرش مهاجران اس��ت و در سال 2015 در پاسخ 
به هجوم پناهندگان از خاورمیانه و آفریقا، حصاری 
در امتداد مرز جنوبی خ��ود ایجاد کرد، از پذیرش 
آوارگان جدید امتناع ورزیده اس��ت. لوونته مگیار3 
، وزی��ر امور خارجه مجارس��تان، گفت��ه که دولت، 
مجارس��تانی ها را مجب��ور نخواهد کرد ت��ا هزینه 
"تصمیم ژئوپلیتیک��ی معیوب" خروج ارتش آمریکا 

را با پذیرش پناهندگان بپردازند. 
در همین راستا، استرالیا اعالم کرده که قصد ندارد 
ده ها ه��زار مهاجر افغان را از طالب��ان فراری دهد 
و دلیل آن نگرانی های امنیتی اس��ت. نخست وزیر 
اس��کات موریس��ون4  گفت اس��ترالیا که به دلیل 
سیاس��ت س��ختگیرانه خود در زمین��ه پناهندگان 
مش��هور اس��ت، وعده داده که در ع��وض حداقل 

س��ه هزار ویزا در طول یک س��ال به افغان ها می دهد. وی گفت برخی 
کش��ورها که وعده پذیرش 20 هزار پناهنده را داده اند، در عمل برنامه 

3 - Levente Magyar
4 - Scott Morrison

مشخصی برای آن ندارند. 
در این می��ان بس��یاری از کش��ورهای عضو 
اتحادی��ه اروپا با ابراز نگرانی از هجوم آوارگان 
افغانس��تانی ب��ه س��وی اروپ��ا و جلوگیری از 
بحران هج��وم مهاجران به این کش��ورها در 
س��ال 2015، در تالش��ند تا با رف��ع تکلیف، 
بار مس��ئولیت آوارگان را به دوش کشورهای 
همس��ایه بیندازن��د. در ای��ن راس��تا امانوئل 
مکرون اعالم کرد که فرانس��ه، آلمان و دیگر 
کشورهای اتحادیه اروپا باید از کشور خود در 
براب��ر جریانات نامنظم مهاجرتی که مهاجران 
را ب��ه خطر می اندازد و باعث تش��ویق قاچاق 
آنها می ش��ود، محافظت کنند. مکرون تاکید 
کرد که فرانسه به "وظیفه خود برای حفاظت 
از کس��انی که در افغانستان بیشتر در معرض 
تهدید هس��تند" عمل می کن��د. آنگال مرکل 
نی��ز خواس��تار اق��دام هماهن��گ و "کنترل 
ش��ده" اتحادیه اروپا برای حمایت از آس��یب 
پذیرترین افراد در افغانس��تان پس از کنترل 
طالبان بر این کش��ور ش��د. وی گفت افرادی 
که از افغانستان فرار می کنند باید در درجه اول در کشورهای همسایه 
با هماهنگی آژانس پناهندگان س��ازمان ملل متحد، کمیساریای عالی 
پناهندگان کمک رسانی شود. س��پس ما می توانیم در گام دوم به این 
موضوع فکر کنیم که آیا می توان افراد آسیب دیده را به صورت کنترل 

 برخی دیگر از کشورها به آوارگان 
افغانستانی روی خوش نشان نداده و از 
همان ابتدا موضع خود را در قبال این 
افراد روشن ساخته اند. در این میان 
بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا با ابراز نگرانی از هجوم آوارگان 

افغانستانی به سوی اروپا و جلوگیری از 
بحران هجوم مهاجران به این کشورها 

در سال 2015، در تالشند تا با رفع 
تكلیف، بار مسئولیت آوارگان را به 

دوش کشورهای همسایه بیندازند. پس 
از تجربه دشوار میزبانی از پناهجویان 

توسط کشورهای اروپایی، این بار 
کشورهای عضو جداگانه پیام های 

واحدی می فرستند: "فقط خودی ها و 
نخبگان و خبرنگاران بیایند؛ دیگر 
شهروندان جایی در اروپا ندارند"
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شده به اروپا آورد یا خیر.
بحران پناهجویان در اروپا پس از ورود س��یل عظیم 
آوارگان به کشورهای اروپایی از سال 2015، تجارب 
زیادی را پیش روی اتحادیه اروپا قرار داده است. پس 
از آن که در سال های 2015 و 2016 ساالنه حدود 
1.2 میلیون پناهجوی جدید درخواس��ت پناهندگی 
خود را در کشورهای اتحادیه اروپا به ثبت رساندند، 
شاهد تش��دید اختالف نظر بین اعضای این اتحادیه 
از لحاظ سیاس��ت پناهجویی اروپا بوده ایم. در حالی 
که کش��ور آلم��ان بیش��ترین س��هم را در پذیرش 
پناهجویان داشت، کش��ورهایی همچون مجارستان 
به تعهدات خود مبنی ب��ر پذیرش پناهجویان عمل 
نکردند. از س��وی دیگر، ورود تعداد زیاد پناهجویان 
باعث ایجاد یک چالش بزرگ سیاس��ی در اروپا شد 
و دلی��ل آن ق��درت یابی احزاب راس��ت افراطی در 

بسیاری از کشورهای اروپایی بود. 
حال پس از تجربه دش��وار میزبانی از پناهجویان توس��ط کش��ورهای 
اروپایی، این بار کشورهای عضو جداگانه پیام های واحدی می فرستند: 
"فقط خودی ها و نخبگان و خبرنگاران بیایند؛ دیگر شهروندان جایی در 
اروپا ندارند". ش��اید بتوان آنها را "آوارگان برگزیده" نامید. این گروه از 
آوارگان در س��ال های گذشته در جنگ با طالبان به نیروهای آمریکایی 
یا متحدان آنها یاری رس��انده اند؛ عنوان مترجم، نیروی نظامی محلی، 
کارمند س��فارت، و غیره. همچنانکه اش��اره شد، کش��ورهای اروپایی، 
آمریکا و اس��ترالیا هر کدام در حال رایزنی با کش��ورهای منطقه برای 
پذیرش میزبانی از "آوارگان برگزیده" هس��تند. البته کشورهای متحد 
آنها در منطقه همچون ام��ارات و قطر یا در فرامنطقه همچون آلبانی، 
مقدونیه ش��مالی و کوزوو اعالم کرده اند که آماده میزبانی از چند هزار 
آواره برگزیده افغانس��تانی هس��تند اما فقط در کوت��اه مدت. این بدان 
معناست که "آوارگان برگزیده افغانستانی" در این کشورها باید پس از 

تعیین تکلیف به دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکا جابجا شوند. 
از طرف دیگر، همچنان تکلیف آوارگان و شهروندان عادی که از طالبان 
و آینده کش��ور خود هراسان هستند، جایی در برنامه ها و سیاست های 
کش��ورهای غرب��ی ندارند. اما اروپ��ا از تجربه بح��ران 2015 تجربه ای 
اندوخته اس��ت و آن برون س��پاری بحران به کشورهای همسایه منشأ 
بحران است. همکاری با دولت لیبی و گارد ساحلی آن برای جلوگیری 
از ورود آوارگان از کشورهای آفریقایی یا تفاهم با کشور ترکیه در سال 
2016 جهت میزبانی از آوارگان سوری تجربه ای بود که اگرچه اجرای 
آن با موانعی روبرو ش��د، اما گویا این سیاس��ت مجدد از سوی اتحادیه 
اروپا ب��رای آوارگان افغانس��تانی مطرح می ش��ود: پیش��نهاد کمک به 
کشورهای همسایه افغانستان جهت میزبانی از آوارگان! به نظر می رسد 
دو کشور پاکس��تان و ایران که به عنوان اصلی ترین مقصد پناهندگان 
افغانستانی در چهار دهه گذش��ته بوده اند، دیگر توان میزبانی آوارگان 
بیش��تر را ندارند. پاکس��تان به س��رعت مرز را به روی چند صد آواره 
افغانس��تانی بست. ایران نیز که با چالش های اقتصادی ناشی از تحریم 
ها روبرو است، از لحاظ اقتصادی توان پذیرش آوارگانی که هیچ چشم 

اندازی برای بازگشت آنها در کوتاه مدت نیست را ندارد. 
ترکیه نیز از تجربه آوارگان سوری این درس را آموخته 
ک��ه دریافت کمک-های مالی از کش��ورهای اروپایی یا 
س��ازمان های بین المللی در براب��ر هزینه های اقتصادی، 
اجتماعی و سیاس��ی میزبانی از پناهجویان ناچیز است. 
پس از گذش��ت حدود یک ده��ه از میزبان��ی آوارگان 
س��وری توس��ط دولت ترکیه، ش��اهد برخی اعتراضات 
شهروندان به طوالنی ش��دن حضور آوارگان سوری در 
ترکیه هس��تیم. در نتیجه ترکیه این بار سیاست تسریع 
در س��اخت دیوار مرزی را پیش گرفته اس��ت. دیواری 
که قرار ب��ود مانع ورود نیروهای پ.ك.ك ش��ود، گویا 
کارکرد دیگری خواهد داش��ت و آن ه��م جلوگیری از 
ورود آوارگان به ترکی��ه. اگر این دیوار بتواند مانع ورود 
آوارگان افغانستانی شود، ساخت آن بیش از ترکیه برای 
کشورهای اروپایی مفید خواهد بود، زیرا که برای بخش 
عمده ای از مهاجران افغانس��تانی، ترکیه به عنوان یک کش��ور ترانزیت 

است تا مقصد نهایی. 
تجربه س��اخت دیوار بین ایاالت متحده و مکزیک نشان داد که دیوارها 
نمی توانن��د ورود آوارگان و مهاج��ران را متوقف کنند؛ زیرا که آوارگان 
با به جان خریدن خطرات بیش��تر راه جدیدی در پیش خواهند گرفت! 
اگ��ر دیوار ترکی��ه در مرزهای غربی کش��ور مانعی در مس��یر آوارگان 
باشد، مسیرهای جایگزین از جمله مسیر کشور عراق –ترکیه یا مسیر 
کش��ورهای آسیای میانه و روسیه برای رس��یدن به کشورهای اروپایی 

فعال خواهند شد. 
در حال��ی که کش��ورها و س��ازمان های بین المللی همچن��ان به دنبال 
کش��وری هس��تند که توپ آوارگان را به داخل زمین آن بیندازند، اما 
همچنان نام این کش��ور یا کشورها مش��خص نیستند. پذیرش آوارگان 
اگرچه یک مس��ئولیت انس��انی است اما باید تمام کش��ورها مسئولیت 
پذیری بیش��تری برای تقس��یم این بار داش��ته باش��ند. زمانی که این 
مس��ئولیت پذیری جهانی وجود ندارد و در چهل س��ال گذشته جامعه 
جهانی س��هم پایینی از هزینه های میزبانی از پناهندگان افغانس��تانی 
توس��ط پاکس��تان و ایران را پرداخت کرده اس��ت، اعتم��اد مجدد به 
پیغام های اعالم شده مبنی بر حمایت از کشورهای همسایه افغانستان 
جهت میزبانی از آوارگان دش��وار خواهد بود. در حالی که کش��ورهای 
ثروتمند و توسعه یافته همچنان بر طبل مهاجرستیزی و عدم پذیرش 
آوارگان افغانستانی می-کوبند، اما در رسانه ها سه کشور پاکستان، ایران 
و ترکیه که میزبان میلیون ها پناهنده هس��تند را به عنوان کش��ورهای 

"مهاجرستیز" معرفی می نمایند. 
در مجموع کشورها در زمینه اعالم سیاست های خود جهت میزبانی از 
آوارگان افغانستانی سکوت کرده اند. به نظر می رسد عدم وجود ظرفیت 
در کشورهای همسایه برای میزبانی از آوارگان افغانستانی باعث خواهد 
ش��د تا بس��یاری از کش��ورهایی که تا چند ماه پیش در صف مبارزه با 
طالبان بودند، به س��رعت دیدگاه خ��ود را در زمینه همکاری با طالبان 
تغیی��ر داده تا با کاهش خطر جنگ داخلی، از ورود س��یل جدیدی از 

آوارگان افغانستانی به کشورهای اروپایی جلوگیری کنند.  

 در حالی که کشورها و 
سازمان های بین المللی 

همچنان به دنبال کشوری 
هستند که توپ آوارگان را به 
داخل زمین آن بیندازند، اما 

همچنان نام این کشور یا 
کشورها مشخص نیستند. 

پذیرش آوارگان اگرچه یک 
مسئولیت انسانی است اما 

باید تمام کشورها مسئولیت 
پذیری بیشتری برای تقسیم 

این بار داشته باشند.



پرونده ویژه بررسی تحوالت افغانستان

										1
40
0	
ر		
یو
هر
	ش
		
				
ان
یر
ت	ا
جر
مها
ه	
خان
صد

ر
28

جنگ، خشونت، آوارگی و مهاجرت شمایی از تاریخ چهل سال گذشته ی 
افغانستان است. جنگ بی پایان میلیون ها نفر را از خانه های خود بیرون 
ک��رده و آنه��ا را مجبور به فرار مداوم کرده اس��ت. پ��س از چندین دهه 
درگیری مس��لحانه، میلیون ها افغان هنوز به عنوان پناهنده در خارج از 
مرزهای ملی کشورشان زندگی می کنند. به گفته دپارتمان امور اقتصادی 
و اجتماعی س��ازمان ملل متحد در سال 2019، کل مهاجران افغانستانی 
)از م��وج های مختلف( بیش از 5 میلیون نفر بوده اس��ت. از این تعداد ، 

4.43 میلیون نفر در آسیا )بیشتر در پاکستان و ایران( ، 489 هزار نفر در 
اروپا و 135 هزار نفر در آمریکای ش��مالی هستند. بر اساس آمار، در بین 
کشورهاي اروپایي، آلمان میزبان بیشترین تعداد اتباع افغان )263،000 
نفر( اس��ت. دیگر مقاصد مهاجران افغان در اروپا شامل انگلستان، سوئد، 
هلند و اتریش هس��تند. عدم ثبات سیاس��ی، وخام��ت اوضاع امنیتی در 
افغانس��تان پس از خروج نیروهای نظامی غرب در پایان س��ال 2014 و 
کاهش هزینه های نظامی مربوط به این س��ربازان، از جمله دالیل اصلی 

  

						محمدامین	موال
											پژوهشگر	رصدخانه	مهاجرت		ایران

بازگشت طالبان 
و رابطه مبهم مهاجران با سرزمین مادری 

 قدرت گیری 
مجدد طالبان در 

افغانستان، آینده روابط 
دایاسپوراي افغانستاني 
با کشور مادري را که 
پیش از آن با حمایت 
کشورهای خارجی و 
نهادهای بین المللی 

تقویت شده بود را بیش 
از پیش تیره ساخته 

است.
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مهاجرت افغان ها به خارج از کش��ور بوده اس��ت. افزایش 
تلفات غیرنظامیان، ظهور داعش، فقر ش��دید و در آخرین 
تحول ظهور مجدد طالبان به عنوان قدرت اول کش��ور از 
دیگر دالیل تش��دید کننده مهاجرت در گذش��ته و آینده 
افغانس��تان هس��تند.  با این حال افغانستانی های مهاجر 
ساالنه میلیون ها دالر آمریکا را از طریق مجاری رسمی و 
غیر رسمی به افغانستان ارسال می کنند. بر اساس گزارش 
بانک جهانی، بین س��ال های 2008 تا 2020 در مجموع 
5.82 میلیارد دالر آمریکا به طور رس��می به افغانس��تان 
ارس��ال شده است. با وجود تأثیر همه گیری کووید -19، 
مهاجران افغان تنها در سال 2020 میالدی 785 میلیون 
دالر به کش��ور خود ارسال کردند که 4.1 درصد به تولید 

ناخالص داخلی کمک کرد.
جامعه افغانس��تان یک جامعه متکثر به لحاظ فرهنگی و 
هویتی اس��ت که این تکثر نتیجه تاریخچه ای از مهاجرت 

افراد از فرهنگ ها و قومیت های مختلف است. اگرچه تنوع نژادی و قومی 
می تواند به عنوان یک مزیت اصلی برای هر کش��وری محسوب گردد اما 
این مسئله برای کشورهایی که فرایند دولت-ملت سازی را طی نکرده اند، 
می تواند به عنوان تیغی دو لبه و بر علیه منافع ملی عمل کند. مسئله ای 
که ش��اید بیشترین نقش را در وضعیت کنونی افغانستان ایفا می کند. در 
واقع طی دهه های گذش��ته پر رنگ بودن مناف��ع قومی و و رنگ باختن 
منافع ملی در مقابل منافع قبیله ای مانع از شکل گیری یک اجماع کلی 

بر کشوری به نام افغانستان شده است.
قدرت گیری مجدد طالبان در افغانس��تان، آینده این کش��ور را آبس��تن 
حوادث و رخدادهایی کرده است که موجب مبهم تر شدن مسئله توسعه 
در افغانس��تان می ش��ود اما بی ش��ک پروژه بازس��ازی این کشور پس از 
فروپاش��ی و تکیه مجدد طالبان بر اریکه قدرت، به چگونگی ایفای نقش 
بازیگران مختلف داخلی و بین المللی بستگی دارد. در این میان پیوندهای 
فراملی و ارتباطات دیاس��پوریک )جامعه افغانستانی های مهاجر در خارج 
از کشور( تأثیر بس��زایی در روند بازسازی دارند؛ پیوندها و ارتباطاتی که 

خصوصا از س��ال 2001 به بعد در افغانستان و با حمایت 
کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی همچون سازمان 
بین المللی مهاجرت و همزمان با فروپاشی طالبان پر رنگ 
تر ش��دند و موجب مش��ارکت جامعه دایاس��پورا در ابعاد 
سیاسی و اقتصادی جامعه افغانستان شد و اکنون با قدرت 
گیری مجدد طالبان تردیدهای اساسی نسبت به آن ایجاد 
شده است. در واقع سوال اساسی در این جا این است که 
تحت روابط جدید قدرت دایاس��پورای افغانستانی تا چه 
می��زان مایل به ایفای نقش در جهت اصالح و پیش��رفت 
کشورشان هستند و طالبان نیز به عنوان یک گروه افراطی 
تا چه میزان مقبولیت و آمادگی دریافت خدمات از جامعه 
مهاجران افغانس��تانی در خارج از کش��ور را دارد؟ سوالی 
که پاسخ به آن در ش��رایط کنونی و علی رغم ژست های 
حقوق بش��ری طالبان و همچنین شکل گیری اعتراضات 
افغانس��تانی های مهاجر در خارج از کشور بر علیه طالبان 
کار دش��واری نیست. اگرچه سیاست های مش��ارکت دایاسپورا در رشد و 
توس��عه هر کشوری به ساختار اجتماعی و واقعیت های ساختاری موجود 
و جدید مربوط می ش��ود اما در مورد افغانستان تقریبا با قطعیت می توان 
گفت که نمي  توان آینده روشني را براي همکاري دایاسپوراي افغانستاني 
با گروه طالبان متصور بود، چه بسا که رقابت گروه های سیاسی سنتی و 
دیاسپورا )که اکنون در موضع ضعف قرار گرفته است( برای کسب قدرت 
و منابع می تواند روند مهاجرت و شکاف قومی و قبیله ای را بیشتر کند. 
بازگشت مجدد طالبان همچنین، کورسو هاي امید برای کسانی که زمانی 
به فکر بازگشت به خانه بودند را از بین برده و آنها را مجبور به جستجوی 
راهی برای کمک به خروج اعضای خانواده خود کرده اس��ت. این شرایط 
افغان ها را با آینده ای نامعلوم روبرو کرده اس��ت. علیرغم اطمینان طالبان 
مبن��ی بر اینکه ای��ن گروه افرادی را که با دولت ها و س��ازمان های غربی 
همکاری کرده اند، را مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار نمي دهد، اما شواهد 
نش��ان مي دهد که در حال حاضر آن ها خانه ب��ه خانه در کابل به دنبال 

متهمان هستند. 

 طبق آمار رسمي 
بیش از 5 میلیون 

افغانستاني در خارج از 
مرزهاي این کشور 

زندگي مي کنند. کمک 
این این افراد در قالب 
وجوه بازگشتي، نقش 
بسیاري را در رشد و 
پیشرفت افغانستان و 

همچنین معیشت 
خانواده هاي افغاستاني 

دارد
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بس��یاري از پژوهش��گران و محققان، عصر کنوني را عصر جهاني ش��دن 
مي نامند. عصري که در آن بر شدت و تأثیرات روابط فرهنگي، اقتصادي، 
اجتماعي و سیاس��ي بین مکان ها افزوده مي ش��ود. در این میان برخي از 
محقق��ان از موض��وع دهکده جهاني و جهان بي م��رز صحبت مي کنند، 
جایي که مرزها رنگ مي بازند و کارکرد سنتي خود را از دست مي دهند؛ 
بطوریکه جریان آزاد س��رمایه و کاال و حتي نیروي انساني اتفاق مي افتد. 
تجربه اتحادیه اروپا و حذف مرزها براي تردد کاال و افراد بین کشورهاي 

عضو این اتحادیه باعث شد تا طرفداران "حذف مرزها" استدالل کنند که 
مرزها در تمام سرزمین ها کم رنگ خواهند شد. 

ام��ا در مقابل برخي از اندیش��مندان معتقد هس��تند که مرزها همچنان 
کارکرد خود را از دس��ت نداده بلکه بطور نسبي کارکرد آنها دچار تغییر 
ش��ده اس��ت. از نظر این جریان فکري، کش��ورها به دلی��ل حفظ منافع 
اقتص��ادي، امنیتي و هویتي همچن��ان بر اهمیت مرز و کنترل آن تأکید 
دارند. همچنان که اشاره شد، تحوالت در عصر جهاني شدن باعث تغییر 

  

						داود	عیوضلو
											پژوهشگر	رصدخانه	مهاجرت	ایران

جهانی شدن دیوارها؛ 
دیوارهای مرزی علیه مهاجران باال می روند

 بسیاري از پژوهشگران و 
محققان، عصر کنوني را عصر جهاني 
شدن مي نامند. عصري که در آن بر  

شدت و تأثیرات روابط فرهنگي، 
اقتصادي، اجتماعي و سیاسي بین 

مكان ها افزوده مي شود. در این میان 
برخي از محققان از موضوع دهكده 

جهاني و جهان بي مرز صحبت 
مي کنند، جایي که مرزها رنگ 

مي بازند و کارکرد سنتي خود را از 
دست مي دهند؛ اما در مقابل برخي از 
اندیشمندان معتقد هستند که مرزها 
همچنان کارکرد خود را از دست نداده 

بلكه بطور نسبي کارکرد آنها دچار 
تغییر شده است.
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کارکرد مرزها شده است. در دهه سوم قرن بیست و یک از دو تحول اصلي 
مي ت��وان نام برد که اهمیت مرز را دو چندان کرد: افزایش مهاجرت هاي 
بین المللي و ش��یوع ویروس کرونا. همزماني این دو پدیده باعث ش��د تا 
مرز و تش��دید نظ��ارت بر آن، مجددا در دس��تور کار دولت ها قرار گیرد. 
البته ترس از ورود گروه هاي تروریستي به داخل کشورها نیز باعث توجه 

دولت ها به کنترل بیشتر مرزها شده است.
بح��ران مهاج��ران پس از س��ال 2015 باع��ث بروز چالش  ه��اي متعدد 
اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و امنیتي در کش��ورهاي مقصد مهاجران 
شد. بطور مثال در سال 2015 بیش از یک میلیون مهاجر در کشورهاي 
اروپای��ي تقاض��اي پناهندگي خود را به ثبت رس��اندند. ادامه این بحران 
باعث ش��د تا کش��ورهاي اروپای��ي به دنب��ال تقویت مرزه��اي بیروني 
)External borders( خود باشند. به دنبال آن نهضت دیوارسازي که 
از سال هاي قبل آغاز شده بود با سرعت بیشتري ادامه یافت. در حالي که 
بیش از چهل سال از سقوط دیوار برلین مي گذرد، شاهد ساخت بیش از 
یک هزار کیلومتر دیوار و یا مانع مرزي در مرزهاي خارجي اتحادیه اروپا 
هستیم. بحران مهاجران حتي باعث شد تا اختالفات بین اعضاي اتحادیه 
اروپا در زمینه پذیرش یا متوقف کردن مهاجران پش��ت دیوارهاي مرزي 
افزایش پیدا کند؛ بطوریکه بس��یاري از کش��ورهاي عضو اقدام به تشدید 

کنترل و بازرسي در مرزهاي داخلي کشورهاي عضو اتحادیه کردند. 
شیوع ویروس کرونا در جهان اهمیت مرز را دو چندان کرد. همزماني این 
بحران با موج ورود مهاجران باعث ش��د تا کش��ورها به بهانه جلوگیري از 
شیوع ویروس کرونا، مرزهاي خود را بیش از گذشته به روي مهاجران و 
تردد بین مرزي ببندند. این موضوع حتي بین کش��ورهاي عضو اتحادیه 
اروپا نیز اعمال شد تا میزان انتشار ویروس را کاهش دهند. بعبارتي دیگر، 

دو بحران مهاجران و ش��یوع ویروس باعث ش��د تا هر س��اله شاهد آغاز 
پروژه هاي جدید ساخت دیوار مرزي بین کشورهاي اروپایي و غیراروپایي 
باشیم. دیوارهایي که هر روز بر عرض و طول و ارتفاع آنها افزوده مي شود. 
در س��ال هاي اخیر دیوارهاي جدید مرزي توس��ط کش��ورهایي همچون 
لهس��تان، یونان، بلغارستان، اس��لووني، لتوني، لیتواني ساخته شده یا در 
حال ساخت هستند. ترکیه که دیوار مرزي را در مرزهاي خود با عراق و 
ایران با هدف جلوگیري از ورود نیروهاي پ ك ك شروع به ساخت کرد، 
با تحوالت در زمینه ورود مهاجران س��وري به این کشور و ترس از ورود 
مهاجران جدید از افغانس��تان، کارکرد دیوار را در رس��انه ها به مانع ورود 
مهاجران تغییر داد و این پیام را به مهاجران افغانس��تاني ارسال کرد که 
این دیوار براي جلوگیري از ورود ش��ما ساخته شده است: پس به سمت 

ترکیه حرکت نکنید! 
به نظر مي رسد با جهاني شدن ساخت دیوارها در مناطق مرزي، در آینده 
کشورهاي بیشتري اقدام به ساخت دیوار در مرزهاي خود نمایند. کشورها 
این تصمی��م را با عنوان حمایت از هویت مل��ي و محافظت از تهدیدات 
بیروني توجیه خواهند کرد. اما سوال اساسي در این زمینه این است که 
این مرزها تا چه حد موفق به رسیدن به اهداف خود خواهند شد. در این 
زمینه تکنولوژي هاي جدید از جمله دوربین هاي حرارتي و تجهیزات دید 
در ش��ب در اختیار کش��ورها قرار گرفته است تا کنترل بیشتري بر ورود 
مهاجران داشته باشند. البته قاچاقچیان مهاجر نیز از شگردهاي جدیدي 
براي عبور از دیوارها اس��تفاده مي کنند یا س��اخت دیوارها باعث انتخاب 

مسیرهاي پرخطر براي عبور مهاجران از مرزها خواهد شد. 
در ادامه به مواردي از س��اخت دیوارهاي م��رزي براي جلوگیري از ورود 

مهاجران در مناطق مختلف جهان اشاره مي شود: 

مرزی  حصارهاي  قدیمي تری��ن 
اروپا در اواسط دهه 1990 برای 
احاطه مناطق اسپانیایی سیئوتا 
و ملیلیا در سواحل شمال آفریقا 
ساخته شد. این حصارها، سیئوتا 
و ملیلی��ا را از مراک��ش و از تنها 
م��رز زمینی بین اروپ��ا و آفریقا 
ک��ه باعث ج��ذب پناهجویان و 
ایج��اد نگران��ی م��داوم اروپایی 
می ش��د، جدا می کردن��د. این 
حصارها از دهه 1990 با افزودن  
استحکامات به طور مداوم بهبود 

یافته اند.

مرز بین اسپانیا و مراکش
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س��اخت دیوار مرزی می��ان ایاالت 
متح��ده و مکزیک ب��ه عنوان پروژه 
محب��وب دونال��د ترامپ به ش��مار 
می رف��ت. ه��دف ترام��پ از ای��ن 
اقدام جلوگی��ری از ورود غیرقانونی 
مهاجران از این مرزها به خاك آمریکا 
بود. مرز آمریکا- مکزیک حدود سه 
هزار و 145 کیلومتر است که حدود 
هزار کیلومتر آن حصارکش��ی شده 
اس��ت. ترامپ پیشنهاد ایجاد حدود 
1390 کیلومت��ر دی��وار جدی��د و 
1871 کیلومت��ر دیوار جایگزین در 
م��رز مکزیک را داده بود. اگر چه در 
برخي ایالت ها بخش��ي از این حصار 
کش��یده ش��د، اما با روي کار آمدن 
دولت بایدن، پروژه س��اخت دیواری 

مرزی متوقف گردید. 

مرز ایاالت متحده آمریکا با مکزیك

رژیم صهیونیس��تي براي مقابله 
با جری��ان ناخواس��ته مهاجران 
غیرقانون��ي از مص��ر در س��ال 
2010 ش��روع به ساختن حصار 
در م��رز مصر ک��رد. این حصار، 
ش��امل حصار برقی ب��ا فناوری 
نظارت��ی بود که ب��ه طول 250 
کیلومتر )155 مایل( اجرا ش��د. 
گفت��ه مي ش��ود که ای��ن مانع 
توده ای مهاجران  تقریباً حرکت 
غیرقانون��ی از آفریق��ا را متوقف 

کرده است. 

مرز رژیم صهیونیستي با مصر
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مجارس��تان ب��ا اوج گرفت��ن جری��ان 
پناهجوی��ي در اروپا، در س��ال 2015 
حص��اري ایج��اد ک��رد تا م��رز 175 
کیلومتری خود با صربستان و کرواسی 
)ط��ول 350 کیلومت��ر دیگر( را تحت 
کنت��رل درآورد. مجارس��تان س��اخت 
دومی��ن حصار در مرز با صربس��تان را 
ب��ه منظور جلوگیری از ورود مهاجران 
به پایان رس��انده اس��ت. ای��ن حصار 
155 کیلومت��ر ط��ول دارد و مجهز به 
حرارتی  تصویرب��رداری  دوربین ه��ای 
است. مجارس��تان مدعي شده از سال 
ب��ه کاه��ش 100  2015، حصاره��ا 
درصدی ورود مهاجران به مرزهای این 
کش��ور کمک کرد ه اند. به عالوه توافق 
ترکی��ه و اتحادیه اروپا برای جلوگیری 
از ورود مهاج��ران ب��ه قاره اروپا نیز در 
این روند کاهشي بي تاثیر نبوده است.

مرز مجارستان با کرواسي و صربستان

نخس��تین حصار  اس��لوونی 
دوران  در  را  خ��ود  م��رزی 
بحران پناهندگان در س��ال 
2015، زمان��ي ک��ه در طي 
شش ماه، حدود نیم میلیون 
نف��ر از مرزهاي این کش��ور 
عب��ور کردند، آغ��از کرد. تا 
س��ال 2019، ح��دود 180 
کیلومتر حصار با سیم خاردار 
در مرز این کشور با کرواسي 
ساخته ش��د که تقریباً یک 
سوم مرز اسلوونی با کرواسی 

را پوشش می-دهد.

مرز اسلووني با کرواسي
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لیتوان��ی قصد دارد در پي هجوم 
از کش��ور  گس��ترده مهاج��ران 
همسایه خود یعني بالروس، در 
مرز خود حصار فلزی بسازد. این 
حص��ار از دو الیه س��یم خاردار 
ساخته می شود و 550 کیلومتر 
از مرز 680 کیلومتري با بالروس 
را پوش��ش می دهد. مقامات این 
کش��ور معتقدند که ب��دون این 
از  محافظ��ت  فیزیک��ی،  مان��ع 
مرزها امکان پذیر نیس��ت. بیش 
از 1500 نف��ر از ب��الروس در دو 
ماه گذشته وارد لیتوانی شده اند 
که این تعداد 20 برابر آمار سال 

2020 بوده است.

مرز لیتواني با بالروس

ساخت حصار جدید در مرز لهستان 
با بالروس، جدیدترین دیوار اروپایی 
اس��ت ک��ه علی��ه ورود پناهجویان 
س��اخته مي-ش��ود. دولت لهس��تان 
وعده داده با گسترش سیم خاردار در 
امتداد مرز و تقوی��ت آن با نیروهای 
بیش��تر، قلم��رو خ��ود را در براب��ر 
مهاجران که از مرز بالروس وارد این 
کشور می شوند، محافظت کند. پس 
از ای��ن که حدود 2 ه��زار نفر در ماه 
جاری )آگوست 2021( تالش کردند 
به ط��ور غیرقانونی از ب��الروس وارد 
لهس��تان ش��وند، دولت ورشو حدود 
یک هزار سرباز را به مرز اعزام کرد و 
برنامه های خود را برای تکمیل حصار 
س��یم خ��اردار 150 کیلومتری )93 

مایل( تأیید کرد.

مرز لهستان با بالروس
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پاکس��تان در حال ساخت حصار در 
مرز خود با افغانس��تان است و وعده 
داده ک��ه این پروژه را در تابس��تان 
2021 به پایان مي رساند. پاکستان 
مدع��ي اس��ت که این حص��ار برای 
جلوگیری از حمالت ش��به نظامیان 
به کشور ایجاد شده است. پاکستان 
س��اخت حصار را در امتداد 2611 
کیلومتر مرز با افغانس��تان در سال 
2017 زماني که شبه نظامیان بارها 
به پاکستان حمله کردند، آغاز کرد. 
اگرچ��ه این حصار ب��ا هدف نظامي 
ایجاد ش��د، ولي در عم��ل با توجه 
به تش��دید آوارگي ها در افغانستان، 
از ورود خیل عظیم��ي از مهاجران 
افغانس��تاني به این کشور جلوگیري 

خواهد کرد. 

مرز پاکستان با افغانستان

بلغارستان در س��ال 2014، دیواري 
به ط��ول 30 کیلومتر در مرز خود با 
ترکیه ایجاد کرد. س��اخت این حصار 
فلزی به ارتفاع سه متر در مرز ترکیه 
با ه��دف جلوگیری از ورود مهاجران 
طراحي ش��ده ب��ود. مهاج��ران وارد 
ش��ده به بلغارستان از طریق مرز این 
کش��ور با ترکیه در س��ال 2013 به 
11 هزار نف��ر افزایش یافت، اما پس 
از پایان س��اخت دی��وار جدید مرزی 
مهاج��ران  ورود   ،2014 س��ال  در 
تقریباً به نص��ف کاهش یافت. عالوه 
بر اس��تراتژی دیپلماتیک این کشور، 
عام��ل دیگری که جری��ان مهاجرت 
را از مرز این کش��ور دور نگه داشته، 
ش��هرتی است که بلغارستان در چند 
س��ال اخیر در زمینه مهاجر ستیزي 

بدست آورده است.

مرز بلغارستان با ترکیه
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یونان ب��ه دلیل نگران��ی از افزایش 
مهاج��ران، در مرز خود ب��ا ترکیه، 
 40 نظارت��ی  سیس��تم  و  حص��ار 
کیلومت��ری )25 مایل( ایجاد کرده 
است. این حصار مجهز به دوربینهاي 
جدید و همچنین رادارهایی اس��ت 
که می توانند تا 15 کیلومتری خاك 
ترکیه را نظارت کنند. این دیوار  به 
ویژه به عنوان مانعي اساس��ي براي 
ورود خیل��ي عظیم��ي از مهاجران 
افغ��ان خواهد ب��ود که پ��س از به 
قدرت رسیدن طالبان به دنبال ورود 
به یونان و س��ایر کشورهاي اروپایي 

هستند. 

مرز یونان با ترکیه

ترکیه به منظور جلوگیري از قاچاق 
و نفوذ ش��به نظامیان حزب کارگران 
کردس��تان )پ ك ك( به این کشور، 
از سال 2018 شروع به ساخت دیوار 
مس��تحکمي در م��رز خود ب��ا ایران 
کرده اس��ت. این دیوار بتنی به طول 
243 کیلومتری )151 مایل( اس��ت 
که با س��یم خاردار و سنگرها احاطه 
شده است. گفته مي شود که در حال 
حاض��ر 156 کیلومت��ر از این دیوار 
ساخته شده است.  اگر چه این حصار 
در ابت��دا با ه��دف مقابله با نیروهاي 
پ ك ك ایج��اد ش��د، ام��ا با توجه 
به تش��دید آوارگي ها و افزایش موج 
مهاجران افغانستاني، از این حصار به 
منظ��ور جلوگیري از ورود غیرقانوني 
صدها هزار پناهجو از افغانس��تان به 

این کشور استفاده مي شود. 

مرز ترکیه با ایران
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آیا بحران افغانستان باعث هجوم 
پناهندگان به اروپا می شود؟

بر اس��اس گ��زارش کمیس��اریای عالی س��ازمان ملل متح��د در امور 
پناهن��دگان )UNHCR(، از ابتدای س��ال جاری ح��دود 400 هزار 
نفر در این کش��ور مجبور به ترك خانه های خود ش��ده اند. سازمان های 
امدادی هشدار داده اند که این اتفاق به تنهایی می تواند آغاز یک بحران 

انسانی بزرگ تر با پیامدهای مخرب برای افغان ها باشد. 
بنا بر گزارش کارولین ون بورن1 ، نماینده کمیس��اریا در افغانستان هر هفته 
بین 20 تا 30 هزار نفر این کش��ور را ترك می کنند. وی گفت: "ما در حال 
حاضر تعداد زیادی از مردم را می بینیم که افغانستان را ترك می کنند: پروازها 
پر اس��ت و البته این دسته از مهاجران دارای مدارك الزم برای سفر و مجوز 

1 - Caroline Van Buren

  

						ترجمه	و	تلخیص	اشکان	فراهاني
											پژوهشگر	رصدخانه	مهاجرت		ایران

بازخوانی تحلیل های رسانه ای 
از مهاجرت افغانستانی ها 

 بر اساس گزارش 
کمیساریای عالی سازمان ملل 

متحد در امور پناهندگان 
)UNHCR(، از ابتدای سال 
جاری حدود 400 هزار نفر از 
مردم افغانستان مجبور به 

ترک خانه های خود شده اند. 
سازمان های امدادی هشدار 

داده اند که این اتفاق به تنهایی 
می تواند آغاز یک بحران 

انسانی بزرگ تر با پیامدهای 
مخرب برای افغان ها باشد. 
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اقامت در کشورهای دیگر هستند و ما می توانیم برای آنها 
ویزا بگیریم. اما اکنون ما ش��اهد جابجایی افرادی هستیم 
که به طور غیرقانونی حرک��ت می کنند، افرادی که برای 
امنیت خود بدون داشتن مدارك مسافرتی، از کشور خود 

فرار می کنند و در معرض استثمار قرار دارند."
با توجه به اینکه افغان های بیش��تری به دنبال س��رپناه 
یا راه فرار هس��تند، این نگرانی در اروپا وجود دارد که 
تع��داد مهاجران افزایش یابد. اتحادیه اروپا هنوز درگیر 
آثار بحران مهاجرت 16-2015 است که طی این بحران 
صدها هزار پناهجوی سوری وارد اروپا شدند. این مسئله 
باعث ایجاد اختالفات شدیدی در میان 27 کشور عضو 
اتحادی��ه اروپا برای تقس��یم بار مهاج��ران بین خود و 
احزاب پوپولیس��ت در برخ��ی از نقاط اروپا که تمایالت 

ضدمهاجرتی داشتند، شد. 
 آن��گال مرکل، صدراعظم آلمان، که در س��ال 2015 با 

ش��عار معروف خود "ما می توانیم" از پناهندگان سوری در آلمان استقبال 
ک��رد، اکن��ون تغییر لحن داده اس��ت. وی ماه گذش��ته در یک کنفرانس 
مطبوعاتی به موضوع مهاجران افغان پرداخت و گفت: "ما نمی توانیم همه 
این مش��کالت را با پذیرش همه افراد حل کنیم." وزیر کش��ور اتریش نیز 
از افزای��ش مهاجرت غیرقانونی در س��ال جاری اب��راز نگرانی کرد و گفت: 
"نمی تواند اینگونه باش��د که اتریش و آلمان، مش��کل افغانس��تان را برای 
اتحادی��ه اروپا حل کنند." مقامات ترکیه ماه گذش��ته اعالم کردند که از 
نزدیک هجوم مهاجران افغان را زیر نظر دارند و امس��ال بیش از 27 هزار 

نفر در حال عبور از مرز ایران دستگیر شده اند.
 مرز ایران و ترکیه مدت هاست که به عنوان مسیر محبوب قاچاق مهاجران 
افغان که قصد ورود به ترکیه برای رسیدن به اروپا را داشتند، مورد استفاده 
قرار می گیرد. عالوه بر مسیر ترکیه، لیتوانی نیز می گوید که ورود مهاجران 
افغان از طریق بالروس به این کش��ور آغاز شده است و این نشان می دهد 
که احتماال یک مس��یر جدید برای قاچاق مهاجران در حال ظهور اس��ت. 
ویلنیوس، مینسک را متهم به سازماندهی گذرگاه های غیرقانونی مرزها در 
چارچوب "جنگ ترکیبی" علیه اتحادیه اروپا کرده است. اما در حالی که 
همه عوامل برای ایجاد یک بحران بزرگ پناهندگان وجود دارد، به گفته 
برخی کارشناسان، تمرکز اروپا در تالش برای جلوگیری از موج احتمالی 

مهاجران افغان موفقیت آمیز نبوده است.

آیا اروپا در حال حاضر شاهد 
هجوم مهاجران افغان است؟

ب��ر اس��اس آخرین آمار، طی ماه های گذش��ته تاکنون هجوم گس��ترده 
مهاجران افغان به اروپا وجود نداش��ته اس��ت. بنا بر اظهارات سخنگوی 
کمیسیون اروپا در نیمه اول سال 2021، حدود 3.200 ورود غیرقانونی 
از سوی اتباع افغان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا گزارش شده است. 
این آمار، نس��بت به س��ال قبل، 41 درصد کاهش یافته اس��ت. این در 
حالیس��ت که محدودیت های مرزی و رفت و آمد مربوط به همه گیری 

ویروس کرونا بر آمار سال گذشته تأثیر گذار بوده است.

بنا بر اظهارات جرالد کنائ��وس2 ، بنیانگذار ابتکار پایداری 
اروپا)ESI(3، در حالی که "به احتمال زیاد" تعداد زیادی 
از افغان ها در ماه ه��ای آینده به حمایت از پناهندگان نیاز 
خواهند داشت، اما " این بحران گسترده به این معنا نیست 
که مردم به اروپا برسند." به گفته وی،"برای رسیدن به اروپا، 
شما باید از مرزهای زیادی عبور کنید که امروزه عبور از آن 

نسبت به چند سال قبل بسیار سخت تر است." 
در س��ال های اخیر، اتحادیه اروپا منابع قابل توجهی را بر 
روی تقویت مرزه��ای خارجی خود و جلوگی��ری از ورود 
مهاجران سرمایه گذاری کرده اس��ت. در سال 2016، این 
اتحادیه با پرداخت 6 میلیارد یورو به ترکیه برای جلوگیری 

از ورود پناهجویان سوری به یونان موافقت کرد. 
کنائوس خاطر نشان کرد، "وقتی صحبت از واقعیت می شود، 
ما هنوز شاهد ورود تعداد زیادی از افغان ها به ترکیه و یا اروپا 
نیستیم. همچنین با توجه به اینکه پاکستان مدعی است که 
می تواند از مرزها محافظت کند، مش��خص نیست چه تعداد مهاجر افغانستانی 
می توانند کش��ور خود را ترك کنند. در سال 2015، در طول شش ماه بیش از 
500 هزار مهاجر بصورت داوطلبانه از ترکیه به یونان آمدند. در حالیکه در شش 
ماه اخیر، تعداد کل مهاجرانی که از ترکیه به یونان رسیده اند )نه فقط افغان ها 
بلکه همه(، حدود 4.000 نفر بوده است. این میزان 125 برابر کمتر از آمار سال 
2015 اس��ت. بنابراین عده ای نگران ورود تعداد زیادی از مهاجران هستند در 
حالیکه واقعیت این است که تعداد بسیار کمی از مرزها عبور می کنند. این ترس 
ناشی از بزرگنمایی مساله مهاجران و به نوعی پوپولیسم است. اگر ما با این مساله 
مقابله کنیم و بگوییم، "نه، بحران واقعی چیز دیگری است." و آن این است که ما 
در مرزهای خود قوانین اتحادیه اروپا را زیر پا می گذاریم و در افغانستان بسیاری 
از مردم نیاز به حمایت دارند. اینها افرادی هس��تند که با آن ها و برای آن ها 20 

سال جنگیدیم و آن ها را رها کرده ایم."
کیریشچی، پژوهشگر ارشد اندیشکده بروکینگز، با استناد به آمارهای کمیساریا 
مدعی ش��ده که شمار زیادی از افغان ها "از طریق ایران وارد ترکیه شدند". اما 
هر دو کارش��ناس در یک مورد توافق داشتند: ورود مهاجران افغان به اتحادیه 

اروپا بسیار دشوار خواهد بود.
کریشیچی مدعی شده که یک بحران انسانی بزرگ در مرز ]یونان و ترکیه[ رخ 
خواهد داد، بحرانی که به اعتبار اتحادیه اروپا در سطح بین المللی لطمه می زند، 
زیرا جهان خواهد دی��د که چگونه اتحادیه اروپا در براب��ر ورود پناهندگان به 

منطقه شنگن مقاومت می کند. 

واکنش اروپا تاکنون چگونه بوده است؟
ایاالت متحده هفته گذش��ته اع��الم کرد که برنامه پناهن��دگان خود را برای 
افغان های در معرض خطر گس��ترش می دهد. واجدین شرایط، اکنون شامل 
کارکنان فعلی و سابق دولت آمریکا و ناتو، سازمان های خبری مستقر در ایاالت 
متحده، آژانس های امدادی و دیگر گروه های امدادی که از ایاالت متحده بودجه 

دریافت می کنند، خواهند بود.
بنا به نظر کنائوس اروپایی ها باید در مورد برنامۀ مشابهی فکر کنند، "حداقل به 

2 - Gerald Knaus
3 -  the European Stability Initiative (ESI)

 با توجه به نگرانی 
اروپا از بحران جدید 

مهاجران افغان، مشارکت 
خارق العاده آن با آنكارا در 

زمینه مسائل مهاجرت 
احتماال دوباره مورد توجه 

قرار خواهد گرفت. اردوغان 
اعالم کرده که ترکیه با 
پاکستان برای تثبیت 

وضعیت در افغانستان و 
جلوگیری از هجوم 

مهاجران همكاری می کند.
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افرادی که در 20 سال گذشته به همکاری با موسسات ما اعتماد کرده اند و ممکن 
است در معرض خطر واقعی قرار گیرند، امکان دسترسی به اروپا را داشته باشند". 
دانمارك اولین کشور اتحادیه اروپا بود که به افغان هایی که در این کشور کار کرده 
بودند، اجازه اقامت داد. اما مس��أله افغان هایی که در حال حاضر در اروپا هستند 
و درخواس��ت پناهندگی آنها رد ش��ده و با اخراج روبرو هستند، همچنان وجود 
دارد. هفته گذشته، فرانسه، آلمان و هلند اعالم کردند که به کشورهای اروپایی 
می پیوندند که تصمی��م گرفته اند اخراج  پناهجویان را همزمان با وخیم ش��دن 
وضعیت امنیتی در افغانستان متوقف کنند. پیش از این دادگاه اروپایی حقوق بشر 
)ECHR(4  از اتریش خواسته بود که اخراج یک مرد افغان را به تعویق بیندازد.

راهکارهای مقابله با بحران چیست؟
کنائوس:"بسیاری از افراد در معرض خطر جدی آزار و اذیت در افغانستان هستند 
که تحت حمایت قرار نمی گیرند مگر اینکه سیاست غربی راهی برای خروج قانونی 
آن ها پیدا کند." کریشیچی و کنائوس معتقدند که اتحادیه اروپا و سایر کشورهای 
غربی باید با یک برنامۀ گس��ترده اس��کان مجدد، در مقیاس آنچه در اواخر دهه 
1970 و 1980 با قایق های ویتنامی انجام شد، به بحران پاسخ دهند. "در بحران 
قایق سواران از ویتنام پس از 1979، ائتالفی از کشورها وجود داشت که در ویتنام 
جنگیده بودند، یا از فاجعه بشردوستانه افرادی که با قایق به مالزی، اندونزی، تایلند 
و فیلیپین عزیمت می کردند شوکه شده بودند و می گفتند: ما مردم را از طریق 

اسکان مجدد به شیوه ای منظم به کشورهای خود خواهیم آورد."
برنامه ایاالت متحده که هفته گذشته اعالم شد تاکنون به خوبی پیش نرفته 
است، زیرا متقاضیان باید بدون هیچگونه حمایتی از افغانستان خارج شوند تا 
فرآیند بررسی درخواست ویزا را آغاز کنند و این امر ممکن است 12 تا 14 ماه 

در یک کشور ثالث به طول انجامد.
 کمیسیون اروپا اعالم کرد که "به ش��دت" از اسکان مجدد "از طریق تأمین 
بودجه اتحادیه اروپا" حمایت می کند. از سال 2015، برنامه های اسکان مجدد 
اتحادیه اروپا از آس��یب پذیرترین پناهندگان حمایت کرده است )بیش از 81 
هزار اس��کان مجدد تاکنون(." ماه گذشته، این اتحادیه مجمع اسکان مجدد 

4 - the European Court of Human Rights

اتحادی��ه اروپا را برای جمع آوری بودجه برای اس��کان 30 ه��زار پناهنده تا 
پایان سال 2022 راه اندازی کرد. اما همانطور که کمیسیون اروپا خاطرنشان 
می کند، "اس��کان مجدد یک تالش داوطلبانه برای کش��ورهای عضو است؛ 
تصمیم گیری در مورد همکاری برای اسکان مجدد و تصمیمات پذیرش فردی 

بر مبنای تصمیمات کشورهای عضو است."
بحران افغانستان چه تاثیری در روابط 

اتحادیه اروپا و ترکیه دارد؟
با توجه به نگرانی اروپا از بحران جدید مهاجران افغان، مشارکت خارق العاده آن 
با آنکارا در زمینه مسائل مهاجرت احتماال دوباره مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
اغلب هنگامی که اتحادیه اروپا با آنکارا درگیر می شود، رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه، تهدید می کند که جلوگیری از رفتن پناهندگان به اروپا را متوقف 
خواهد کرد. اردوغان اعالم کرده که ترکیه با پاکستان برای تثبیت وضعیت در 

افغانستان و جلوگیری از هجوم مهاجران  همکاری می کند. 
 کریشچی پیش بینی کرد که با تالش نیروهای امنیتی یونان برای جلوگیری 
از ورود مهاجران افغان از ترکیه، ممکن است "بحران انسانی و احتماال سیاسی 
بین ترکیه و یونان" ایجاد شود. به گفته وی، ممکن است اردوغان سعی کند از 
این بحران برای " اهداف داخلی استفاده کند تا نشان دهد که چگونه اتحادیه 
با شکوه اروپا مطابق استانداردهای خود عمل نمی کند و چگونه ترکیه از افراد 
آس��یب پذیر، به ویژه از کشورهای مسلمان، با آغوش باز استقبال می کند." با 
این حال، وی خاطرنشان کرد، "یکی از پیامدهای ورود این پناهجویان افغان به 
ترکیه، افزایش رنجش فزاینده عمومی از پناهندگان در ترکیه است." وی افزود: 
"این واقعیت که وضعیت اقتصاد ترکیه رو به نابه سامانی است، این احساسات 
را در افکار عمومی تشدید می کند." به گفته این کارشناس مشخص نیست آیا 
اردوغان سعی خواهد کرد با اتحادیه اروپا "چانه زنی" کند یا خیر، همانطور که 
دولت او در س��ال 16-2015 در مورد بسته مهاجرت 6 میلیارد یورویی خود 
مذاکره کرد. اما به نظر می رسد اتحادیه اروپا آماده است تا جریان نقدینگی را 
حفظ کند. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: "اتحادیه اروپا به حمایت از شرکای 
خود در زمینه حمایت از پناهن��دگان و افرادی که نیاز به حمایت بین المللی 

دارند و حمایت از کشورهای میزبان پناهندگان، ادامه خواهد داد."

 در سال های اخیر، 
اتحادیه اروپا منابع قابل 

توجهی را بر تقویت مرزهای 
خارجی خود و جلوگیری از 

ورود مهاجران 
سرمایه گذاری کرده است. با 

این حال، کمیسیون اروپا 
اعالم کرده که "اتحادیه 

اروپا به حمایت از شرکای 
خود در زمینه حمایت از 

پناهندگان و افرادی که نیاز 
به حمایت بین المللی دارند و 
حمایت از کشورهای میزبان 

پناهندگان، ادامه خواهد 
داد." 
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از خروج امروز تا ساختن فردا؛

آینده افغانستان و خاورمیانه 
چگونه شکل می گیرد؟ 

شرایط افغانستان با سرعت در حال تغییر و تحول است و همچنان وضعیت 
آتی این کش��ور و منطقه در هاله ای از ابهام قرار دارد. در طول چند هفته 
گذشته تحلیل های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی پیرامون 
آینده افغانستان و خاورمیانه ارائه شده است. با این حال توجه این نوشتار 
کوتاه نکته ای است که در تحلیل های ارائه شده تا کنون کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است.  
تصویر غالب در خبرها و تصاویر مخابره شده از فرودگاه کابل، حجم انبوهی 

از افغانستانی هایی هست که برای خروج و فرار از این کشور تجمع کرده اند. 
ش��واهد و قرائن حاکی از آن اس��ت که بیشتر کارکنان دولتی، متخصصین 
و یا افرادی که با نیروهای خارجی مس��تقر در خاك این کش��ور همکاری 
داشته اند، از بیم طالبان در تالش برای ترك این کشور هستند. حتی تیم 
روباتیک دختران افغانستان در چند روز گذشته همراه با گروهی از روزنامه 

نگاران و فعاالن مطبوعاتی به کشور مکزیک پناهنده شدند. 
بی شک چشم انداز تسلط طالبان بر افغانستان بخصوص در زمینه توسعه و 

  

						بهرام	صلواتی
											مدیر	رصدخانه	مهاجرت	ایران

 در حال حاضر بیشتر کارکنان دولتی، متخصصین و 
یا افرادی که با نیروهای خارجی مستقر در خاک 

افغانستان همكاری داشته اند، از بیم طالبان در تالش 
برای ترک این کشور هستند

 پیش بینی می شود جریان محدود بازگشت متخصصان 
مقیم خارج نیز به داخل افغانستان متوقف خواهد شد
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پیشرفت این کشور برای نیروهای تحول گرا و طبقه 
متوس��ط کش��ور مخدوش و مبهم اس��ت. لذا دالئل 
این فرار و خروج س��رمایه انسانی از افغانستان تا حد 
زیادی قابل درك است و می تواند پیامدهای مختلفی 
برای حال و آینده این کش��ور و حتی آینده منطقه 
خاورمیانه به دنبال داشته باشد. اما مهمترین خطر و 

پیامد این خروج چیست؟
اوالً، این خروج بنیه س��رمایه انسانی و ظرفیت فعلی 
افغانس��تان را برای توسعه و نوسازی آتی این کشور 
را بی��ش از پیش ضعیف و نحیف می کند. ثانیاً یکی 
از دالئلی که همه تحلیلگران به آن اذعان دارند این 
اس��ت که بعد از س��قوط طالبان در سال 2001 و در 
طول بیست سال استقرار نیروهای نظامی خارجی در 
این کش��ور، پروژه دولت سازی و مدرن سازی ارتش 
ملی، نظام حکمرانی و اداره افغانس��تان با شکس��ت 

روبرو شد. دالئل مختلفی اعم از ناکارآمدی حکمرانان، فساد گسترده، عدم 
ش��ناخت کافی متخصصان غربی از وضعیت داخلی افغانس��تان و اصرار و 
تمرکز بیش از حد بر رویکرد توسعه وارداتی ناشی از نگاه ناهمگون آنها به 
پروسه مدرن سازی دولت و جامعه بومی افغانستان بود که جملگی باعث 

این شکست شد. 
یکی از مشکالت اساسی در فرآیند بازسازی و نوسازی افغانستان جدید پس 
از س��قوط طالبان، فقدان نیروی متخصص بومی که واجد توانمندی های 
الزم و همچنین شناخت کافی از پیچیدگی های اداره این کشور در حوزه 
های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. به اذعان بسیاری 
از تحلیلگ��ران، عالوه بر ناکارآمدی نیروهای داخلی، نیروهای خارجی  نیز 
فاقد شناخت کافی از پیچیدگی های جامعه افغانستان بودند و  قدرت درك 

و ارتباط الزم با جامعه بومی و محلی را نداشتند. 
از طرف دیگر، افغانستان برای چند دهه درگیر موج های عظیم مهاجرتی 
بوده است بطوریکه قریب به شش میلیون افغانستانی در حال حاضر خارج 
از این کش��ور زندگی می کنند که  15 درصد از جمعیت فعلی این کش��ور 
را تش��کیل می دهد. خروج این میزان از س��رمایه انسانی که غالباً به شکل 
نیروی کار جوان در س��طوح مهارتی مختلف برای افغانستان چالش جدی 

به شمار می آید. 
خروج مداوم س��رمایه انس��انی بواس��طه عدم ثبات اقتص��ادی و امنیتی و 
سیاس��ی افغانس��تان و عدم جایگزینی این س��رمایه از دست رفته بواسطه 
ضعف س��اختارهای آموزشی و توسعه ای افغانستان که فاقد کارآمدی الزم 
برای تربیت و پرورش نیروهای متخصص بوده اس��ت، مشکل را دو چندان 
کرده است. در این بین، نیروهای متخصص افغانستانی خارج از کشور یا در 
ابعاد وسیع و اثرگذار به داخل کشور باز نگشته اند و یا اینکه به میزان کافی 
در مناصب و پس��ت های تاثیر گذار داخلی توسط دولت های مستقر مورد 
بهره برداری قرار نگرفتند تا بتوانند منش��ا اثر باش��ند. نتیجه آنکه در کنار 
عوامل خرد و کالن مختلف، از منظر نیروهای انسانی، ذخیره سرمایه انسانی 
موجود در داخل، جمعیت افغانستانی بازگشته از خارج به همراه متخصصین 

خارجی در پروژه بازسازی و مدرن سازی دولت و کشور ناکام ماندند. 
در حال حاضر، اندك ذخیره نیروی انسانی شامل متخصصان و افراد آموزش 

دیده در حال فرار از این کش��ور هس��تند.  همچنین 
می توان پیش بینی کرد که جریان محدود بازگش��ت 
متخصصان مقیم خارج نیز به داخل افغانستان متوقف 
خواهد شد. متخصصان خارجی نیز که با سرعت در 

حال تخلیه و خروج از این کشور می باشند.  
س��وال اصلی این اس��ت که چه کس��ی پس از این 
مس��ئولیت بازس��ازی افغانس��تان را بر عهده خواهد 
داشت؟ پیکارجویان طالبان که عمده توانمندی های 
آنان در میدان نبرد هس��ت. ل��ذا بدنه آموزش دیده 
و کارآزم��وده ای در ابعاد گس��ترده ب��رای جنبه های 
مختل��ف حکمران��ی و اداره کش��ور افغانس��تان در 
تشکیالت طالبان همچنان وجود ندارد یا بسیار اندك 
است. بخشی عمده ای از نیروهای دولت پیشین خارج 
ش��ده اند یا خانه نشین ش��ده اند. در حال حاضر نیز 
زن��ان و دختران آموزش دیده از حضور در مناصب و 

جایگاه های رسمی و دولتی منع شده یا می شوند.
در چنین ش��رایطی، گزینه های پیش روی طالبان برای اداره کش��ور بسیار 
مح��دود هس��تند. یکی از گزینه ه��ا، روی آوردن طالبان ب��ه بهره گیری از 
متخصصان خارجی از کش��ورهائی که با  آنها نزدیکی و همکاری بیشتری 
دارد از جمله کش��ورهای خارجی همچون چین روس��یه، ایران، پاکستان، 
ترکیه یا عربستان خواهد بود. با این حال چالش استفاده از نیروی انسانی 
در افغانس��تان پا بر جا خواهد بود و این س��وال مطرح می گردد که همان 
داس��تان عدم کارآمدی نیروهای خارجی که در طول بیست سال گذشته 

شناخت کافی از وضعیت داخل افغانستان نداشتند، تکرار خواهد شد؟ 
آری، همچنان سواالت و ابهامات زیادی پیش رو است. با این حال چیزی 
که قطعی اس��ت کمک های خارجی ب��زودی بطور کامل قطع و یا محدود 
می ش��وند و بالتبع اوضاع اقتصادی رو به روز وخیم تر ش��ده و بنیه نیروی 
انس��انی متخصص داخلی و بازگشتی به افغانستان به صورت روزافزونی رو 
به تقلیل و کاهش خواهد گذاش��ت. این در حالی اس��ت که برنامه دولت 
طالبان، کش��ورهای همسایه و قدرت های منطقه ای برای آینده افغانستان 
هنوز روش��ن نیس��ت و از همه مهمتر ظرفیت داخلی برای پیشبرد فرآیند 
توسعه افغانستان بشدت در هاله ای از ابهام است. بر همین اساس می توان 
پیش بینی کرد که بزودی وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانس��تان بیش 
از پیش دچار نابس��امانی خواهد ش��د و این چرخه باطل وخامت اوضاع را 

دوچندان خواهد کرد.  
با توجه به موارد فوق الذکر، می توان گفت که جریان فعلی خروج سرمایه 
انس��انی از افغانس��تان، بیشتر خود را بشکل نوك کوه یخ در فرودگاه کابل 
نش��ان داده اس��ت. لذا این تازه آغاز ماجرا است و همچنان امواج سهمگین 
مهاجرت و خروج از کشور افغانستان در راه خواهد بود. بر اساس روندهای 
پیشین، موج های مهاجرتی طبقات مختلف افغانستانی به امید کسب درآمد 
حداقلی به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان سرازیر خواهند شد 
و اقش��ار متخصص و متمول تر با توجه به ش��رایط نامساعد اقتصادی ایران  
بواسطه تحریم ها و همچنین عدم جذابیت اقتصادی و اجتماعی پاکستان، 
به س��وی دیگر کشورهای همس��ایه و منطقه و حتی کشورهای اروپائی و 
آمریکا س��رازیر خواهند ش��د. بی ش��ک این موج های مهاجرتی نامنظم و 

 نیروی انسانی آموزش دیده و 
کارآزموده در ابعاد گسترده برای 

جنبه های مختلف حكمرانی و اداره 
کشور افغانستان در تشكیالت 

طالبان وجود ندارد یا بسیار اندک 
است

 این خروج، بنیه سرمایه 
انسانی و ظرفیت فعلی افغانستان 
را برای توسعه و نوسازی آتی این 
کشور را بیش از پیش ضعیف و 

نحیف می کند
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کنترل نش��ده می تواند موجب شوك های  اقتصادی و 
اجتماعی همراه با اثرات مخرب بر جوامع کش��ورهای 
منطقه و جهان باشد. بر همین اساس است که بالفاصله 
بعد از باالگرفتن تنش های سیاسی در کشور افغانستان 
و اس��تقرار طالبان، رهبران کشورهای همسایه، منطقه 
و جه��ان نگران��ی جدی خود را نس��بت به موج عظیم 

آوارگان و پناهجویان افغانستانی ابراز داشتند. 
هر چند این س��ناریو می تواند صورت های دیگری نیز 
پیدا کند. اولین و فوری ترین راه حل، اتخاذ نگاه واقع 
بینانه و سازنده به بحران سیاسی و امنیتی افغانستان 
از س��وی تمام طرف های درگیر داخلی و بین المللی 
است. در این مسیر، در پیش گرفتن راه حل های درون 
س��رزمینی برای رفع مشکالت و چالش های اساسی 
پیش روی افغانستان اولویت بسیار باالیی دارد. بر رفع 
این مشکالت، همکاری دولت های منطقه ای و جهانی 

در فرآیند بازسازی افغانستان از طریق بهبود و تسریع فرآیند توسعه درون 
س��رزمینی افغانس��تان مبتنی بر نیروهای متخصصی بومی بسیار حیاتی 
اس��ت. در وهله بعدی، راهکارهای فراسرزمینی از جمله ایجاد پروتکل ها 
و تفاهم نامه های دو جانبه با دولت مستقر در افغانستان جهت مدیریت 
و جابجایی کنترل شده نیروی انسانی در معرض ناامنی و شرایط ناپایدار 
اقتصادی و اجتماعی می تواند مفید به فایده باش��د. برای مثال، پذیرش 

و میزبان��ی موق��ت نیروهای متخصص افغانس��تانی و 
کمک به بازگش��ت و همکاری اثربخش آنها در فرآیند 
توسعه افغانستان در میان مدت و بلند مدت به همراه 
کمک های توسعه ای دیگر پیشنهاد می گردد. همچنین 
پذیرش مدیریت ش��ده نیروی کار ساده و کم مهارت 
افغانس��تانی توس��ط کشورهای همس��ایه که معموالً 
بص��ورت فصلی اقدام به خروج و بازگش��ت مجدد به 
این کشور می کنند، می تواند در کوتاه مدت به ایجاد 
درآمدهای مالی س��ریع برای اقتصاد نحیف افغانستان 
کمک ش��ایانی نماید. هر چند که چنین راهکارهائی 
مس��تلزم جلب اعتم��اد جامعه جهانی توس��ط دولت 
جدید مسلط بر افغانستان، تعامل سازنده آنها با تمام 
نیروهای داخلی و قدرت های منطقه ای اس��ت. بعالوه، 
حل مش��کالت افغانستان در گرو درس گرفتن تمامی 
طرفین برای عدم تکرار اشتباهات گذشته، حرکت در 
مسیر بازسازی درون سرزمینی افغانستان و عدم اتکای صرف به کمک های 
فرا س��رزمینی به همراه بسیاری از پیش ش��رط های دیگر است. در حال 
حاضر رسیدن به چنین شرایطی کمی دور از انتظار در عین حال امکان 
پذیر اس��ت. آنچه در انتها می بایس��ت در نظر داش��ت اینکه تحوالت آتی 
افغانستان نقش بسیار مهمی در آینده کشورهای منطقه، کل خاورمیانه و 

حتی جهان خواهد داشت.   

 کمک های خارجی بزودی 
بطور کامل قطع و یا محدود می 
شوند و بالتبع اوضاع اقتصادی 
رو به روز وخیم تر خواهد شد

 جریان فعلی خروج 
سرمایه انسانی از افغانستان، 
بیشتر خود را بشكل نوک کوه 
یخ در فرودگاه  کابل نشان داده 

و همچنان امواج سهمگین 
مهاجرت و خروج از کشور 
افغانستان در راه خواهد بود

 موج های مهاجرتی نامنظم و کنترل نشده می تواند 
موجب شوک های اقتصادی و اجتماعی همراه با اثرات 

مخرب بر کشورهای منطقه و جهان باشد
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نگاهی به تحوالت افغانستان از دریچه

مسائل سیاسی
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مقدمه
دنیا در چند روز گذش��ته نظاره گر حوادث اندوه باری در افغانستان بوده 
است. ش��هروندان افغانستان در پی خروج از کش��ور به خیابان ها آمده و 
عده ای برای حفظ جان خود به فرودگاه های کابل روانه ش��ده اند. اگرچه 
ریش��ه  وقایع افغانس��تان تنها به یک دلیل ختم نمی ش��ود اما زمانی این 
کشور دوباره در سر خط اخبار قرار گرفت که دونالد ترامپ آغاز به مذاکره 

با طالبان در س��ال 2018 نمود و در نهایت به توافق در 29 فوریه س��ال 
2020 در دوحه قطر انجامید. با تعهد آمریکا به خروج تدریجی نیروهایش 
از افغانستان )در صورت پایبندی طالبان به وعده هایش( و همچنین تعهد 
طالب��ان مبنی بر جلوگی��ری از فعالیت القاع��ده در مناطق تحت کنترل 
خود، تحوالت شتاب بیش��تری گرفت. طالبان امیدوار به پیروزی دوباره 
دونال��د ترام��پ اخبار انتخاب��ات آمریکا را ب��ه دلیل تعهد واش��نگتن به 
خروجش��ان از افغانس��تان دنبال می کرد. اما با پیروزی جو بایدن و آغاز 

طالبان و چشم انداز توازن قدرت 
در سطح منطقه و نظام بین الملل

  

						نیلوفر	باقرنیا
											پژوهشگر	رصدخانه	مهاجرت	ایران
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ریاست جمهوری اش، وقایع به سود هر چه بیشتر طالبان 
پیش رفت. در نهایت به دنب��ال تصمیم خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانس��تان، طالبان به تدریج قس��مت های 
مختل��ف کش��ور را به دس��ت گرفت که ای��ن مهم، خود 
 می توان��د در آینده منجر به تحوالتی در نظم منطقه ای و 

بین المللی گردد.
بی ش��ک دنیای ام��روز برای آگاه��ی از تح��والت اخیر 
افغانس��تان نیاز به ش��ناخت دقیق تر گروه طالبان دارد. 
طالب��ان در معنا جمع واژه طالب بوده که در س��ال های 
1993 تا 1994 در میان جنگ های افغانس��تان و توسط 
دانش��جویان مذهبی که در مدارس پاکس��تانی تحصیل 
می کردند و در جنگ ش��وروی و افغانس��تان نیز حضور 
داش��تنند به رهبری مال محمد عمر ش��کل گرفت. این 

گروه با محوریت مخالف��ت با دولت، از بین بردن فس��اد، ایجاد امنیت و 
اجرای شریعت با حمایت گروه های مختلف در مرز پاکستان و افغانستان 
رش��د یافتند. آنها بعد از تشکیل به سرعت پیش��روی کرده و بخش های 
بس��یاری را تحت سلطه خود در آوردند. در س��ال 1996 در نهایت کابل 
را تس��خیر کرده اما از طرف دیگر گروه ه��ای دیگری از قبیل ائتالف ضد 
طالبان به رهبری احمدشاه مسعود در پنجشیردر تالش بودند از پیشروی 
طالبان جلوگیری کنند. "طالبان س��پس  حکومت خود را امارت اسالمی 
افغانس��تان نامیده و تش��کیالت خود را از طریق رادیو افغانس��تان اعالن 
نمودند. کشورهای پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی تنها 
سه کشوری بودند که طالبان را به رسمیت شناختند" )خبرگزاری صدای 
افغان، 1397(. گروه القاعده در این دوران با انجام حمالت تروریستی در 

دو سفارت آمریکا منجر به حساسیت واشنگتن و واکنش 
این گشور گردیدند.در ادامه القاعده با حمله به اهدافی در 
آمریکا در 11 سپتامبر و اجتناب از تحویل روسای القاعده 
به آمریکا توس��ط طالبان منجر به حمله به این گروه در 
افغانستان شد و با سرنگونی آنها، رهبر این گروه به نام مال 

محمد عمر نیز ناپدید گردید. 

تعریفي نو از طالبان
در این میان قدرت یابی طالبان باعث پناه بردن شهروندان 
افغانس��تان به مناطق دیگر گردیده، پدیده ای که شاید 
در آین��ده منجر ب��ه جابجایی هایی گس��ترده در نیروی 
انسانی کشور ش��ود. با این حال، طالبان مدعی است که 
اصول فکری شان نسبت به گذشته تغییر یافته و طی شواهدی نیز تغییر 
افکارش��ان مشاهده می گردد. در این راس��تا ابتدا مروری بر اصول فکری 
طالبان در گذشته مطرح شده و در آخر تعریفی نو از طالبان تازه به قدرت 

رسیده مورد بررسی قرار می گیرد.
تفکر دینی طالبان همان تفکر دیوبندی اس��ت که نسخه جایگزین وهابی 
گری در شبه قاره هند به ش��مار می رود. یکی از مهمترین اندیشه هایشان 
احیای اصل خالفت در نظام سیاس��ی اسالم اس��ت. تئوری امارت اسالمی 
نیز که اولین بار در تاریخ معاصر شبه قاره هند پیشنهاد گردید برای مردم 
و احزاب جایگاهی قائل نمی باش��د. آنها به وض��وح اعالم می کردند که در 
افغانستان انتخابات برگزار نخواهد ش��د زیرا یک تقلید غیر اسالمی است. 
دومین اصل آنه��ا مخالفت با فرهنگ غربی، مخالفت با تلویزیون، وس��ایل 
تصویربرداری، لباس فرنگی، س��ینما و امثال آن می باش��د. س��ومین مورد 

 کریستین فیر  استاد 
دانشگاه جورج واشنگتن 

بر این باور است که یكی از 
دالیل موفقیت طالبان 

امروز حمایت پاکستان از 
آن است. در واقع یكی از 
ویژگی هایی که در طالبان 
تغییر نكرده عدم استقالل 

و وابستگی نظامی به 
پاکستان است.
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تفس��یر س��خت از مفاهیم دینی، رفتار متحجرانه با زنان و نوع نگرششان 
به نقش اجتماعی زنان در جامعه ریش��ه در روح س��لفی گ��ری آنها دارد. 
تفکر ضد ش��یعی نیز یکی دیگر از اصول فکری این گ��روه بوده، به طوری 
که پس از تصرف مزار ش��ریف در س��ال 1377 دس��تور قتل عام شیعیان 
را ص��ادر کردند )عارف��ی، 1378: 207-202(. ام��ا در دوره کنونی به نظر 
می رسد تغییراتی در باورهایشان صورت گرفته است. پدیده ای که مشخص 
نیس��ت اینگونه باقی خواه��د ماند یا باز به افکار دیرینه باز خواهد گش��ت. 
در ح��ال حاضر، تعدادی از اعضای طالبان به زبان انگلیس��ی مس��لط بوده 
و دو روز بعد از تس��لط بر کش��ور، ش��بکه طلوع همچنان برنامه خود را با 
حضور مجری خانم آغاز نمود. همچنین طالبان برای همه کارکنان دولتی 
در افغانس��تان عفو عمومی اعالم نمود که در آن از آنها درخواست کرد تا با 
اطمینان کامل باید ع��ادات روزانه خود را انجام دهند. با این وجود عده ای 
از قبیل نعمت اهلل ابراهیمی استاد دانش��گاه التروب در استرالیا بر این باور 
اس��ت که اعمال تغییرات در اصول فکری طالبان چالش های بس��یاری را 
برای این گروه به همراه خواهد داش��ت. برای مثال او معتقد اس��ت طالبان 
تاکنون هیچ نظام سیاس��ی مش��خصی را برای خود تعری��ف نکرده که این 
خال، کسب مش��روعیت داخلی و خارجی را دشوار می سازد. دوم اینکه اگر 
طالبان اصول فکری جدید خود را با احترام به حقوق بشر و حقوق زنان در 
پیش بگی��رد با مخالفت اعضای رادیکال که س��ال ها برای موفقیت طالبان 
جنگیده اند مواجه خواهد ش��د. این گروه ها حتی بعدها ممکن است علیه 
طالبان به پا خیزند )Ebrahimi. Taye. 2021(. در نتیجه اگرچه طالبان 
ممکن است تغییراتی را در راس��تای اصول فکری دیرینه خود اعمال کند 
اما بس��یار زمانبر خواهد بود تا بتوان چهره جدیدی از طالبان در نظام بین 
 الملل را مش��اهد نمود. با ای��ن حال نمی توان تاثیر منطق��ه ای این گروه را 

نادیده گرفت. 

 تاثیر قدرت گیری طالبان بر نظم منطقه ای
 تئ��وری توازن ق��درت در روابط بین الملل به این معنا اس��ت که امنیت 

بین المللی زمانی برقرار می ش��ود که میان کش��ورها نوعی توازن از نظر 
میزان ق��درت نظامی وج��ود داش��ته و از نظر برخی تحلیلگ��ران نظام 
بین المل��ل در این ص��ورت در وضعیت ثبات قرار می گی��رد. اگر در این 
وضعیت دولتی قدرتمندتر شود، دولت های دیگر دو استراتژی را در پیش 
خواهند گرفت: یا در مقاب��ل آن دولت برهم زننده توازن با ایجاد ائتالف 
با کش��ورهای دیگر ایس��تاده1  و یا با دولت مش��خص همراهی کرده و 
به عبارتی راهب��رد دنباله روی2  را در پیش خواه��د گرفت. با اتخاذ این 
اس��تراتژی، دولت ضعیف تر امنیت بیش��تری کس��ب کرده و در نتیجه 
تغییرات بیش��تری در نظام بین الملل مشاهده خواهد شد. بر این اساس 
در نظام بین المل��ل کنونی از دید آمریکا، چین ی��ک قدرت برهم زننده 
توازن محس��وب می گردد. این کشور با گس��ترش نفود خود در مناطق 
مختلف و به خصوص آس��یا به دنبال دستیابی به اهداف بلند مدت خود 
یعنی کسب قدرت هژمونیک می باشد. حال، با توجه به تغییرات به وجود 
آمده در افغانستان و با در نظر گرفتن موقعیت ژئوپلیتیکی آن، این سوال 
مطرح می ش��ود که قدرت گیری طالبان چگونه می تواند منجر به تحول 
در موازنه قدرت منطقه ای و بین المللی گردد؟ در ادامه ابتدا تاثیر ظهور 
دوباره طالبان بر جایگاه کشورهای چین، ایران، هند و پاکستان به عنوان 
قدرت های منطقه ای مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت نقش این گروه 
در رقابت چین و آمریکا مورد بررس��ی ق��رار خواهد گرفت. همچنین در 
انتها به مس��اله حائز اهمی��ت دیگر یعنی تاثیر قدرت یاب��ی این گروه در 
اقتصاد مرزی و منطقه ای و جابجایی های نیروی انسانی پرداخته خواهد 

شد.

چین
چین یکی از مهم ترین کشورهایی است که در افغانستان منافع مختلفی 

1 - Balancing
2 - Bandwagoning
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برای خود تعریف کرده اس��ت. بعد از تصمیم آمریکا 
مبنی بر خروج از افغانس��تان، پکن در تالش بوده تا 
به قدرت موثر در این کش��ور تبدیل شده و با امنیت 
بیشتری اهداف خود را در پیش بگیرد. چین به طور 
جدی با کابل در زمینه ساخت بزرگراه پیشاور-کابل 
همکاری می کند که این امر پاکستان را به افغانستان 
متصل کرده و کابل را در طرح زیرساخت ها و سرمایه 
گ��ذاری عظیم چین از قبیل ابت��کار کمربند و جاده 
مشارکت می دهد. تاکنون کابل در برابر مشارکت در 
این طرح به دلیل داشتن حمایت واشنگتن مشارکت 
فعاالنه نداشته است. پکن همچنین در حال احداث 
یک جاده اصل��ی از طریق کریدور واخان اس��ت که 
)نوار باریکی از قلمرو کوهستانی است که غربی ترین 
استان سین کیانگ چین را به افغانستان متصل می 

کند( به دنبال آن به پاکستان و آس��یای مرکزی می رسد و شبکه جاده 
ای موجود خود را از طریق ای��ن منطقه تکمیل می کند. پس از تکمیل، 
این معابر جدید به پکن این امکان را می دهد که اهداف خود را در زمینه 
افزایش تجارت با منطقه و اس��تخراج منابع طبیعی در افغانستان دنبال 
کند )Grossman. 2021(. چین در این راستا به طور ضمنی حمایت 
خود را از طالبان نشان داده اس��ت. برای مثال، سخنگوی وزارت خارجه 
چین در سخنان خود تأکید کرد که چین قباًل مستقیماً با طالبان صحبت 
کرده و این اطمینان را دریافت کرده اس��ت که این گروه "هرگز به هیچ 
نیرویی اجازه نمی دهد از خاك افغانس��تان برای انجام اقداماتی که چین 
را به خطر می اندازد، اس��تفاده کند." به نوعی، پکن نگران این اس��ت که 

منطقه س��ین کیانگ در مرز چین و افغانستان دچار 
تش��نج گردد. همچنین در دی��دار مقامات طالبان با 
مقامات چینی، این گروه از پکن درخواست کرد که 
در روند صلح افغانستان همکاری کرده و چین نیز در 
مقابل بیان کرد که طالبان یکی از نیروهای تاثیرگذار 
در افغانستان است ) )Tiezzi. 2021 که این نوعی 
مشروعیت بخشی به طالبان از سوی چین می باشد. 
چین با گزینه افغانستان عالوه بر دستیابی به منافع 
حیاتی خود در کوتاه مدت به اهداف بلند مدت خود 
نیز از این طریق می اندیش��د. حض��ور طالبان و در 
صورت متعهد ماندن آنها به ایجاد ثبات و امنیت در 
افغانس��تان منجر به کاهش نفوذ آمریکا و در نهایت 
گس��ترش هر چه بیش��تر چین در آس��یا می گردد. 
امری که در نهایت چین را در تبدیل شدن به قدرت 

هژمون یاری می رساند. 

هند و پاکستان
پاکستان با احیای طالبان فرصت های قابل توجهی به دست می آورد. در 
دوره جنگ افغانستان، دو کش��ور به یکدیگر نزدیک شده و پاکستان در 
صدد بود تا در افغانس��تان حکومتی روی کار آید که در صورت منازعات 
با هند در کنار پاکستان بایستد. پاکستان در حال حاضر هند را به عنوان 
تهدید اصلی خود تلقی کرده و در اتحاد نس��بی با چین در تالش است تا 
به موازنه در قبال دهلی بپردازد. حال با روی کار آمدن طالبان این فرصت 
برای اس��الم آباد فراهم می شود تا بتواند متحدان بیشتری را در منطقه با 

 چین با گزینه افغانستان عالوه 
بر دستیابی به منافع حیاتی خود در 
کوتاه مدت به اهداف بلند مدت خود 
نیز از این طریق می اندیشد. حضور 
طالبان و در صورت متعهد ماندن 
آنها به ایجاد ثبات و امنیت در 
افغانستان منجر به کاهش نفوذ 

آمریكا و در نهایت گسترش هر چه 
بیشتر چین در آسیا می گردد. امری 
که در نهایت چین را در تبدیل شدن 

به قدرت هژمون یاری می رساند
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خود همراه کند. کریس��تین فیر3  اس��تاد دانشگاه جورج 
واش��نگتن بر این باور اس��ت که یک��ی از دالیل موفقیت 
طالبان امروز حمایت پاکس��تان از آن است. در واقع یکی 
از ویژگی هایی که در طالبان تغییر نکرده عدم اس��تقالل 
)2021 .Farhart( و وابستگی نظامی به پاکستان است

از سوی دیگر، هند به غیر از س��الهای حکومت طالبان از 
روابط بهتری با دولتهای افغانس��تان برخوردار بود. از سال 
2002 ، هند یکی از ذینفعان فعال در بازسازی افغانستان 
بوده و نزدیک به 3 میلیارد دالر در کمک های توسعه ای 
سرمایه گذاری کرده است. این کشور در توسعه زیرساخت 

ها به ویژه سد سلما در هرات ، بزرگراه زرنج-دالرام در مرز با ایران و مجلس 
پارلمان افغانس��تان در کابل مشارکت داشته اس��ت. برای هند، افغانستان 
محصور در خش��کی راهی برای منابع انرژی کشورهای آسیای میانه ارائه 
می ده��د )Bhatnagar. 2021(. اما حال با قدرت گی��ری طالبان، نبود 
ایاالت متحده به عنوان متحد هند و اختالفات دیرینه با پاکستان وضعیت 
برای این کش��ور س��خت و پیچیده شده اس��ت. هند به خوبی می داند که 
اکنون فش��ار بیشتری را از جانب نفوذ گس��ترده تر چین و همکاری اش با 

پاکستان و افغانستان متقبل خواهد شد. 

 ایران
روابط ای��ران با طالب��ان مدت ها پیچیده و هم��راه با فرازو نش��یب بوده 
اس��ت. به دلیل ش��یعه مذهب بودن ایران اس��المی و منافع متفاوت در 
گذش��ته روابط ایران و طالبان ب��ه تجربه ای تلخ در اذهان تبدیل ش��ده 
اس��ت. مقابله ب��ا طالبان حت��ی در زمان جنگ افغانس��تان، ای��ران را به 
آمریکا نزدیک ساخته و دو کش��ور، طالبان را تهدید مشترك خود تلقی 
کردن��د. در دوره کنونی و با قدرت گیری طالبان ایران با احتیاط نظاره گر 
وضعیت افغانستان است. طالبان که در تالش برای جلب اعتماد در نظام 
بین الملل است طبق گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، »مولوی 
ذبیح اهلل نورانی« مس��ئول منطقه ای امور فرهنگی طالبان در شمال غرب 
افغانستان اظهارداشت که این گروه برای شیعیان ساکن افغانستان هیچ 
مش��کلی ایجاد نخواهد کرد .نورانی با تاکید بر اینکه طالبان مش��کلی با 
برگزاری مراسم محرم ندارد، اظهار داش��ت که "برادران شیعه اطمینان 
داشته باش��ند که هیچگونه تهدیدی از طرف طالبان متوجه آن ها نیست 
و با خاطر آس��وده می توانند به فعالیت ها و ایام سوگواری خود رسیدگی 
نمایند" )تسنیم، 1400(. مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران 
نیز از سوی دیگر پیش از این، در حساب کاربری خود در توییتر خود بیان 
کرده بود که اداره هرات در اختیار نیروهای امارت اس��المی درآمده است 
)خبرگزاری جمهوری اس��المی، 1400(. از این سو، تا حدودی تفاوت و 
بهبودی رابطه دو طرف نسبت به دوره  قبل نمایان است. اما از سویی عده 
ای دیگر از قبیل دکتر ش��هرام اکبرزاده استاد دانشگاه دیکن استرالیا در 
مصاحبه ای بر این باور اس��ت که ایران امیدوار ب��ه برقراری روابط حرفه 
ای با طالبان بوده ما همچنان نگران به کار گیری سیاس��ت ضدشیعی از 
سوی طالبان است. به عقیده او از نظر ژئواستراتژیکی حضور طالبان ضد 
شیعی و ضد ایرانی می تواند منجر به نفوذ هر چه بیشتر عربستان شده و 
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باعث ایجاد مشکالت امنیتی جدی گردد. در این صورت 
افغانس��تان می تواند به مقری برای رشد نیروی ترور ضد 
ایرانی تبدیل گردد )Esfandiari. 2021(. با این وجود، 
ایران با دید مثبتی این رون��د را دنبال خواهد کرد. برای 
ایران هدف برق��راری ثبات و امنیت در مرزهای کش��ور 
بوده و به نظر می رس��د در صورت تغییر رفتار طالبان آن 
را به رسمیت شناخته و در کنار کشورهایی مانند چین و 
پاکستان در پی گسترش تجارت و ارتباطات با افغانستان 

گردد.

نقش طالبان در آینده رقابت 
چین- ایاالت متحده و نظام بین الملل

بدون تردید در عصر حاضر چین به یکی از بازیگران موثر نظام بین الملل 
مبدل شده اس��ت. جان مرش��ایمر اس��تاد روابط بین الملل در دانشگاه 
شیکاگو در مقاله خود4  بر این باور است که آینده نظام بین الملل بر رشد 
هر چه بیش��تر چین استوار خواهد بود. از نظر او چین تمام تالش خود را 
برای هژمون شدن دنبال خواهد کرد اما بعید است که دست به خشونت 
زده و به تسخیر کشورهای دیگر بپردازد. تفاوتی که آمریکا با چین خواهد 
داشت این است که آمریکا به عنوان یک کشور نسبتاً کوچک و ضعیف در 
امتداد خط ساحلی اقیانوس اطلس شروع به کار کرد در مقابل، چین در 
حال حاضر یک کشور بزرگ است و نیازی به تسخیر قلمروهای بیشتری 
ن��دارد تا بتواند خود را به عنوان یک هژمون منطقه ای در س��طح ایاالت 
متحده معرفی کند )Mearsheimer. 2014(. در همین راستا، اما نفوذ 
در آسیا بخشی از اولین قدم های چین برای حکمرانی بر نظام بین الملل 
خواهد بود. بدون تبدیل ش��دن به هژمون منطقه ای، تک قطب شدن در 
نظام بین الملل ناممکن اس��ت. از این رو، قدرت گرفتن طالبان در بخشی 
از آس��یا دس��تیابی به این هدف را برای پکن هموارتر می سازد. حال باید 
دید طالبان تا چه حدودی می تواند رفتارهای دیرینه خود را تغییر داده و 
به تعهدات خود پایبند باش��د. از طرفی دیگر، مشروعیت دادن به طالبان 
نیز ممکن است تبدیل به یک شکاف دیگر در روابط چین و آمریکا باشد. 
این امکان وجود دارد که چین طالبان را به رس��میت شناخته اما آمریکا 
از آن سر باز بزند. در نهایت ظهور اخیر طالبان می تواند منجر به تحوالت 
ش��گرفی در نظم منطقه ای و قدرت گیری بیشتر چین و متحدانش و در 
مقابل، منزوی ش��دن رقبایش از قبیل هند و آمریکا گردد. از دیگر س��و، 
نمی توان رش��د طالبان را تنها به روابط سیاسی- امنیتی کشورها مرتبط 
نمود و در ادامه جنبه دیگر تاثیرگذاری طالبان بر همس��ایگی اش با ایران 

نیز بررسی می گردد.

نقش طالبان در اقتصاد مرزی-منطقه ای 
و تبادالت نیروی انسانی

 همکاری ها بین کش��ورها در قالب های مختلفی می تواند صورت پذیرد. 
یکی از ان��واع آن، همکاری به ص��ورت اقتصاد مرزی می باش��د. روابط 
تجاری و تبادالت کاالیی بین کش��ورهای همس��ایه در محدوده مرزی 
توصیف کننده اقتصاد مرزی اس��ت. بدین ص��ورت که جابجایی کاال در 

4 - Can China Rise Peacefully?

 ظهور اخیر طالبان 
می تواند منجر به تحوالت 
شگرفی در نظم منطقه ای 
و قدرت گیری بیشتر چین 
و متحدانش و در مقابل، 
منزوی شدن رقبایش از 
قبیل هند و آمریكا گردد.



میان کش��ورها و به دس��ت آوردن بازار کاال جهت رشد، توسعه، ایجاد 
اش��تغال، درآمد س��رانه و ملی در س��رلوحه برنامه دولت ه��ا قرار گیرد 
)س��لطانیان، مفاخری، 1398: 281(. افغانس��تان و ای��ران به عنوان دو 
کشور هم مرز، فرصت ها و چالش های بسیاری در توسعه اقتصاد مرزی 
می توانند تجربه کنند. برای مثال، گذرگاه مرزی ابونصر فراهی در والیت 
فراه در مس��یر بزرگراه های آس��یایی واقع شده اس��ت و سهم به سزایی 
در واردات و ص��ادرات میان ایران و افغانس��تان دارد. طبق آخرین آمار 
خبرگزاری آناتولی، درآمد ساالنه افغانس��تان از طریق این پایانه از 50 
میلیون دالر فراتر می رود و بیش از س��ه هزار نفر در این بازارچه مرزی 
شاغل هستند. گذرگاه زرنج-میلَک نزدیک ترین پایانه    مرزی افغانستان 
به بندر چابهار ایران که به  دلیل موقعیت استراتژیک آن برای کشورهای 
افغانس��تان، هند و آس��یای مرکزی در لیس��ت تحریم های آمریکا قرار 
نگرفته است و حدود 770 کیلومتر با دریا فاصله دارد. ورود کمک های 
انس��انی، به ویژه گندم از هند به بندر چابهار وارد می ش��ود و س��پس از 
طریق گذرگاه زرنج-میلَک به افغانس��تان می رسد )خبرگزاری آناتولی، 
2021(. از آنجایی که روابط سیاسی می تواند بر همکاری های اقتصادی 
تاثیر داش��ته باش��د، روی کار آمدن دولت متخاصم با ایران، به مراتب 
تاثیر منفی خواهد داش��ت. غیر قابل پیش بینی ب��ودن رفتار طالبان و 
سیاست صبر و انتظار از س��وی ایران تا حدودی اقتصاد مرزی را تحت 
الشعاع قرار می دهد. از سویی، بی ثباتی در افغانستان به دلیل تحرکات 
علیه طالبان، زمانبر بودن تسلط طالبان بر کشور و اداره آن نیز منجر به 
بی ثباتی در مرزها و ورود بیش��تر پناهجویان به ایران خواهد شد. حال 
بای��د دید طالبان چگونه روابط خود با دولت های دیگر را ش��کل داده و 

چه مفاهیم جدیدی را برای خود تعریف خواهد کرد.

جمع بندی
همانط��ور که در بخش های قبل اش��اره گردید حضور مج��دد طالبان بر 
س��ر قدرت می تواند تغییراتی را در معادالت منطق��ه ای و بین المللی به 
وجود آورد. چین و پاکس��تان بازیگرانی هس��تند که بیشترین نفوذ را در 
افغانستان خواهند داشت. پکن با دنبال کردن راهبرد چندجانبه گرایی و 
با هدف حکمرانی بر نظام بین الملل در تالش است تا امنیت بیشتری در 
مرزهای خود از طریق دوس��تی با طالبان برقرار کند. زیرا برقراری ثبات 
یکی از ش��روط اصلی پیش گرفتن پروژه های خود اس��ت. پاکستان نیز 
قادر خواهد بود در افغانستان نفوذ بیش��تری داشته و هند را با همکاری 
چین منزوی س��ازد. این امر می تواند نظم منطقه ای را به طور گس��ترده 
دگرگون ساخته و باعث تسلط بیشتر چین و پاکستان بر منطقه اقیانوس 
هند گردد. این همان مساله ای اس��ت که آمریکا را نگران کرده و در این 
راس��تا تالش می کند تا راهبرد موازنه را در قب��ال پکن در پیش گرفته و 
جایگاه خود را در نظام بین الملل حف��ظ کند. در این میان، ظهور دوباره 
طالبان می تواند بر ایران تاثیر دوگانه داش��ته باش��د. ورود پناهجویان با 
وجود مش��کالت عدیده ایران، بی ثباتی در مرز، تاثیرگذاری عربس��تان 
بر روابط ایران و افغانس��تان می تواند از جمله چالش های ایران با طالبان 
باش��د. به نوعی روابط طالبان با کشورها به خصوص با عربستان می تواند 
موثرترین عامل در پیش بینی آینده روابط ایران با طالبان باشد. به عبارتی 
اگر طالبان سیاس��ت همکاری با همه کش��ورها را در پیش گرفته، اجازه 
نفوذ کشورهایی از قبیل عربستان را ندهد و مفاهیم و اصول فکری خود 
را تغییر دهد می توان انتظار داشت که ایران و افغانستان در دوره طالبان 

روابط با ثباتی را تجربه کنند. 
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تاریخ تحوالت سیاسی افغانستان در نیم سده ی اخیر حاکی از ظهور و زوال 
حکومت هاس��ت. افغانستان پس از رژیم سلطنتی، در فاصله ی زمانی مزبور، 
حکومت جمهوری داوود خان، حکومت کمونیستی، حکومت مجاهدین، امارت 
اسالمی طالبان و حکومت جمهوری اسالمی را تجربه کرده است. در این میان، 
امارت اس��المی طالبان که مدت پنج س��ال از 2001-1996م، در افغانستان 
حاکم بوده است، اکنون پس از گذشت دو دهه دوباره قدرت گرفته است. این 
در حالی اس��ت که اش��رف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان از کشور 

خارج شده و عماًل قدرت را به طالبان واگذار کرده است. در این جستار، چرایی 
بازگشت طالبان پس از دو دهه به قدرت، مورد تحلیل قرار می گیرد.

زمینه های شکل گیری طالبان
طالبان متش��کل از ُطاّلب مدارس دینی – مذهبی  پاکستان و مناطق مرزی 
افغانستان اند و عمدتاً این گروه را افرادی از قبایل پشتون تشکیل می دهند. 
طالبان به-لحاظ فکری و نظری در زمینه ی اندیشه ی دینی بی بهره-اند. اما 

چرا طالبان بعد از بیست سال
به قدرت برگشت؟

						عبدالحسین	امیری
											دانشجوي	جامعه	شناسي	دانشگاه	تهران
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با این وج��ود، برخی آنان در مدارس دینی – مذهبی 
پاکستان و مناطق مرزی افغانستان آموزش دیده  و از 
تراوش های عقاید ابن تیمیه، س��ید قطب و ابواالعلی 
م��ودودی بارور ش��ده اند.  از این رو، طالبان دارای تفکر 
س��لفی  و پیرو مکتب دیوبندی ان��د. افرادی که در این 
م��دارس آموزش دیده اند، رهب��ری گروه طالبان را به 
عهده دارند، اما اغلب افراد این گروه حتا آموزش ابتدایی 
ندیده اند، صرف از آن ها در صفحات جنگ برای تغلب 

استفاده می شود.
در ظه��ور طالب��ان برای نخس��تین بار به عنوان قدرت 
سیاس��ی در افغانستان به صورت کلی دو دسته عوامل 
نقش دارند: یکی عوامل داخلی و دیگر عوامل خارجی 
اس��ت. از ای��ن-رو، در زمینه ی ظه��ور طالبان برخی 
تحلیل گران بیش تر به عوامل خارجی مس��أله تأکیده 

کرده و برخی دیگر هم بر امکان ها و زمینه های داخلی آن توجه خود را معطوف 
نموده اند. در ادامه به صورت کوتاه به این دو دسته عوامل اشاره می گردد.

1. عوامل داخلی: افغانستان پس از سقوط حکومت کمونیستی گرفتار جنگ 
داخلی گردید. اگرچه اساس جنگ جهت شکست شوروی بیرون از افغانستان 
طرح-ریزی شده بود، اما پس از شکست حکومت کمونیستی، امکان و زمینه ی 
جنگ داخلی را اختالفات قومی فراهم نمود. اگرچه در سال 1992م، در اثر 
همکاری سازمان ملل متحد، دولت مؤقت تشکیل شد. اما این دولت بر مبنای 
اختالف ها و سالیق سران مجاهدین بنایافته بود. اختالف ها میان پشتون های 
شرقی، حلقات حامی گلبدین حکمتیار و حزب اسالمی که توسط پاکستان 
حمایت می شد با مجاهدین تاجیک تبار حزب جمعیت اسالمی و احزاب شیعی 
در اوج خ��ود ب��ود. بنا به همین دلیل این دولت تداوم نیافت )کالینز، 1398: 
68(. تفنگ به دستان احزاب سیاسی وارد درگیری مسلحانه شدند و وضعیت 
بی ثباتی و ناامنی در کشور حاکم گردید. طالبان از این فرصت برای به قدرت 
رسیدن خویش استفاده کردند و در چنین شرایطی با شعار اجرای شریعت و 

حکومت الهی وارد عرصه ی سیاسی افغانستان شدند.
2. عوام��ل خارج��ی: با توجه به زمینه  های داخلی افغانس��تان که برای ظهور 
طالبان مس��اعد بود، اما با وجود این امکان ها، به قدرت رس��یدن آنان بدون 
حمایت کشورهای خارجی به راحتی ممکن نبود. در واقع حمایت  کشورهای 
نظیر پاکس��تان و آمریکا جریان ظهور طالبان را تس��ریع و مدت پنج س��ال 
)1996-2001م( سلطه ی آنان را تحت عنوان »امارت اسالمی« در افغانستان 

ممکن کرد.
سیاس��ت خارجی پاکستان در قبال افغانس��تان در دوره ی جنگ داخلی، در 
حمایت از حزب اس��المی گلبدین حکمتیار و در مخالفت با حکومت ربانی 
و مس��عود که با ژنرال های نظامی پاکس��تان و )I.S.I( رابطه ی دوس��تانه ای 
نداش��ت، تنظیم ش��ده بود. اما این مسأله موجبات نگرانی دولت اسالم آباد را 
فراهم می ساخت. رابطه ی دوستانه ی دولت ربانی با رقبای منطقه ای پاکستان، 
نظیر هند و جمهوری اس��المی ایران، نیز بر ش��دت ای��ن نگرانی می-افزود. 
پاکستان از زمان ضیاءالحق، رئیس جمهور اسبق این کشور، در جهت حمایت 
همه جانبه ی از حکمتیار، سیاس��ت گذاری می کرد و تالش��ش بر این بود که 
وی را به حاکمیت برس��اند. اما ش��کل گیری جن��گ داخلی بین حکمتیار و 
دول��ت آق��ای ربانی، روزبه روز احتمال به قدرت رس��یدن حکمتیار را کاهش 

می داد. از این رو، مهره ی مورد حمایت پاکستان عوض 
ش��د. این بار پاکستان با اس��تفاده از شرایط اجتماعی 
افغانس��تان، به تجهیز و حمایت گروه طالبان پرداخت 

)سجادی، 1395: 327(.
کالینز به نقل از مارتین اِونس، دیپلمات اسبق بریتانیایی 
می نویسد: »نیروهای طالبان در بین سال های 1995-

1994م، مجهز به تانک، توپ خانه و مهمات تسلیحاتی 
و هواپیما ش��دند. آن ها نمی توانستند به خودی خود، از 
این وس��ایل حتا اس��تفاده نمایند. ای��ن نیروها به طور 
س��ازمان-یافته ای توسط پاکستان آموزش می دیدند. 
در بیش از شش ماه آنان حدود بیست هزار جنگ جوی 
مبارز را آماده و بسیج نمودند که بخشی از این نیروها 
نیز تبعه ی پاکستان بودند.« )کالینز، 1398: 70(. این 
اظهارات به-خوبی نش��ان می دهد ک��ه طالبان بدون 

حمایت کشورهای خارجی به خودی خود قادر به تسلط افغانستان نبودند.
سیاس��ت خارجی آمریکا در طی س��ال های 1991-1980م، در حمایت از 
مجاهدین جهت شکس��ت ش��وروی تنظیم ش��ده بود. سرانجام این تالش ها 
باعث خروج نیروهای شوروی از افغانستان گردید. پس از آن، افغانستان وارد 
جنگ داخلی ش��د که در این مقطع آمریکا بیش تر سیاس��ت بی طرفانه را در 
پیش گرفت. اما با ظهور طالبان، آمریکا در پی اهداف و منافعش بود که این 
موضوع با سیاست حمایتی غیرآشکارش از گروه طالبان مرتبط بود )سجادی، 
1395: 329(. زیرا افغانس��تان برای آمریکا هم موقعیت ژئواستراتژیک و هم 
موقعیت ژئواکونومیک داشت. این به این معناست که از یک سو، برای آمریکا، 
ظهور یک رقیب ایدئولوژیک برای ایران آن هم در همسایگی اش جهت سرگرم 
کردن این کشور به مسائل امنیتی پراهمیت بود. از سوی دیگر، منافع اقتصادی 
شرکت های نفتی آمریکا جهت استخراج نفت در آسیای میانه ایجاب می کرد 

که آمریکا سیاست حمایتی را در قبال طالبان در پیش گیرد. 
طوری که اش��اره ش��د، ش��رکت های نفتی آمریکا به دنبال اس��تراج نفت در 
آس��یای میانه بودند، اما تعارض سیاست خارجی آمریکا با جمهوری اسالمی 
ایران سبب می شد که تا آنان برای انتقال نفت، مسیر ترانزیتی غیر از ایران را 
جست وجو کنند. از این رو، جهت انتقال نفت مسیر ترکمنستان-افغانستان-
پاکستان مورد توجه قرار گرفت. به خصوص این که طالبان در آن زمان قول 
داده بودند که زمینه های ساخت یک خط لوله ی بزرگ نفت از آسیای مرکزی 
به افغانستان و پاکستان را فراهم سازد. مدعی اصلی مشارکت در احداث خط 
لوله، یک ائتالف آمریکایی- سعودی به نام »یونیکال« و شرکت های نفتی »دلتا« 

بودند )پیشین: 329(.
جه��ت جمع بندی این مبح��ث، در بخش عوامل داخلی می توان برای امکان 
ظهور طالبان، شرایط اجتماعی و سیاسی افغانستان؛ جنگ، ناامنی، بی سوادی، 
قوم گرایی و هم سویی اعتقادی بخش از جامعه ی افغانستان با قرائت آن ها از 
دین را برشمرد. از سوی دیگر، در بخش عوامل خارجی، حمایت کشورهای 
نظیر پاکستان، آمریکا و عربستان از طالبان، مدت پنج سال سلطه ی آنان را 
استمرار بخشید. به رغم این که طالبان با شعار اجرای شریعت اسالمی و تأمین 
امنیت وارد عرصه ی سیاسی افغانستان شدند و حکومت »امارت اسالمی« را 
پایه-گذاری کردند، اما در طی این پنج سال نتوانستند برای بقای خود اعتبار 

و مقبولیت جمعی کسب کنند. 

 در ظهور طالبان برای 
نخستین بار به عنوان قدرت سیاسی 

در افغانستان به صورت کلی دو 
دسته عوامل نقش دارند: یكی 
عوامل داخلی و دیگر عوامل 

خارجی. از این رو، در زمینه ی ظهور 
طالبان برخی تحلیل گران بیش تر 
به عوامل خارجی مسأله تأکیده 

کرده و برخی دیگر هم بر امكان ها 
و زمینه های داخلی آن توجه خود 

را معطوف نموده اند
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چگونگی زوال حکومت طالبان 
و تغییر سیاست آمریکا

طالبان هنگامی وارد عرصه ی سیاسی افغانستان شدند 
ک��ه مردم این کش��ور در آتش جنگ تفنگ به دس��تان 
احزاب جهادی می سوختند. در واقع مردم از استمرار این 
وضعیت به ستوه آمده بودند. با استفاده از این وضعیت، 
طالبان با ش��عار برقراری صلح و خلع س��الح گروه های 
مسلح غیرمسئول وارد عرصه ی سیاسی شدند. اما روی-

هم رفت��ه، آن چه که طالب��ان مدعی بودند به آن پای بند 
نماندند. جنگ های طالبان در هرات، کابل و مزار شریف 
گواهی این مسأله اند. در واقع این جنگ ها به خوبی نشان 
 م��ی داد که آنان نه در پی برق��راری صلح، بلکه به دنبال 
حاکمیت پشتونیس��م در افغانس��تان بودن��د. این عمل 
طالبان، نفرت اقوام غیرپشتون را نسبت به آنان برانگیخت. 

از سوی دیگر، طالبان با ارائه ی قرائت رادیکال از دین و تنزل دادن اسالم به یک 
مجموعه  ی ظواهر نظیر ریش، برقع و عمامه، اخالق را از متن زندگی اجتماعی 
به حاش��یه راندند. هم چنین برخورد توهین آمیز طالبان نسبت به زنان و اعمال 
محدودیت برای آن ها حتا جهت رفت وآمد، همه ی این موارد، موجبات نارضایتی 

مردم را نسبت به آنان فراهم آورد.
آن چه که زمینه ی زوال حکومت طالبان »امارت اس��المی« را تس��ریع بخشید، 
حمله بر مرکز تجارت جهانی بود. حادثه ی 11/سپتامبر/2001م، حمله بر مرکز 
تجارت جهانی در نیویورك از سوی القاعده به رهبری اسامه بن الدن سبب شد 
که آمریکا تغییر موضع دهد. چون تبعات و خسارات ناشی از  این حمله به حیثیت 
آمریکا لطمه ی بزرگی وارد کرد. در واقع این حمله، سیلی سیاسی محکمی بود 
ک��ه به صورت سیاس��ت گذاران آمریکا اصابت کرد که حت��ا آنان تصورش را هم  
نمی کرد. پس از این حادثه، آمریکا تحت عنوان جنگ علیه تروریسم، حمالت 
خود را در افغانستان آغاز نمود و طالبان را به دلیل پناه دادن به القاعده از قدرت 

در افغانستان برکنار کرد. 

زمینه های قدرت یابی دوباره ی طالبان 
پس از حادثه ی یازده سپتامبر 2001، حمله بر مرکز تجارت جهانی و در قبال آن 
حمله ی آمریکا بر موضع طالبان در افغانستان، حکومت طالبان از هم فروپاشید 
و حکومت جدید در افغانستان استقرار یافت. در آغاز این بحث الزم به ذکر است 
ک��ه ب��ا حمله بر موضع طالبان و اس��تقرار حکومت جدید، آن چه که اتفاق افتاد 
صرف زوال حکومت طالبان بود نه فروپاشی طالبان، در واقع زمینه ها و امکان ها 
جه��ت حض��ور طالبان به قوت خود باقی ماندند. به بیان دیگر، پس از آن طالبان 
ط��ی ای��ن دو دهه، به عنوان مخالفان دولت به فعالیت خود ادامه داده اند. اکنون 
عماًل آن ها دوباره به قدرت بازگشته اند. در این جا به صورت کوتاه به زمینه های 
بازگشت دوباره ی آنان به قدرت اشاره می شود: همان طوری که در بحث زمینه های 
شکل گیری طالبان، به امکان ها و عوامل داخلی و خارجی ظهور این گروه پرداخته 
ش��د، در بحث زمینه های قدرت یابی و بازگشت، همان عوامل با اندك تغییرات 

به گونه ای نقش دارند. 
در بعد داخلی پس از این که امارت اس��المی به زوال رفت، آن چه که به عنوان 
تغییر می توان از آن یاد کرد، استقرار حکومت جدید بود. اما این حکومت جدید 

نیز بر مبنای قومیت بنایافت و تأثیرگذاری عنصر قومیت 
در سیاست داخلی افغانستان نظیر کنفرانس بُن، حکومت 
مؤق��ت، حکومت انتقالی و چهار دور انتخابات ریاس��ت 
جمهوری به خوبی قابل مشاهده بود. به باور نگارنده تضاد 
سیاسی که متأثر از تضاد قومی است، موجب شده است 
که تاکنون حکومت باثبات و دموکراتیک در افغانس��تان 
شکل نگیرد. از این رو، می توان گفت که یکی از مهم ترین 
عوامل داخلی بازگشت طالبان به قدرت، همین سیاست 

قومی است. 
اگرچه با اس��تقرار حکومت جدید، حامد کرزی به عنوان 
رئیس جمهور، برای کس��ب مشروعیت خویش، به نوعی 
سیاس��ت آشتی جویانه را با شبکه های سیاسی در پیش 
گرفت. بر این اس��اس، برای رهبران اصلی ش��بکه های 
سیاس��ی و فرماندهان امکان حض��ور در قدرت را فراهم 
می ک��رد. در واقع در خالل این دوره، تحکیم قدرت به-
وس��یله ی شبکه کرزی به شیوه ی نظام ارباب-رعیتی صورت می گرفت. رهبران 
و زورمندان وارد دولت می-ش��دند و برای آنان امتیاز داده می ش��د. اگرچه این 
امتیازدهی یک ویژگی تاریخی سیاست در افغانستان بوده است )شاران، 1395: 
107(. در واقع فساد و ناکارآیی از ویژگی بارز حکومت کرزی بود. تمام بودجه-

هایی که جامعه ی جهانی برای بازس��ازی افغانستان اختصاص داده بود، توسط 
افراد خاصی وابس��ته به ش��بکه-ی کرزی مورد دس��ت برد قرار گرفت. از این رو، 
عماًل برای توس��عه و بازس��ازی افغانس��تان کاری قابل توجه انجام نشد. به رغم 
سیاس��ت آشتی جویانه ی کرزی، سیاس��ت ورزی قومی به گونه ای فعال بود و در 
اس��تخدام ها و اختصاص-دادن پروژه های انکشافی برای مناطق به نحوی لحاظ 
می شد. سرانجام اظهارات کرزی بعد از کناره گیری از قدرت در خصوص طالبان، 

بینش ناسیونالیستی و پشتون گرایی او را به خوبی روشن می کند.
با ختم دوره ی ریاس��ت جمهوری کرزی و برگزاری انتخابات سال 2014م، دور 
نخس��ت عبداهلل عبداهلل 45 درصد و اش��رف غنی 32  درصد آرا را کسب کردند، 
ولی مطابق ماده ی شصت ویکم قانون اساسی، انتخابات به دور دوم رفت. به رغم 
ای��ن ک��ه در دور دوم انتخابات، اغلب تیم های انتخاباتی که در دور اول ش��رکت 
کرده بودند، در دور دوم از عبداهلل عبداهلل حمایت کردند، اما نتیجه ی انتخابات 
با تفاوت 13 درصد به نفع اش��رف غنی رقم خورد. اما عبداهلل عبداهلل نتیجه ی 
انتخابات را برآمده از تقلب دانست و این نتیجه را نپذیرفت. سرانجام با پادرمیانی 
رهبران جهادی برای عبداهلل عبداهلل مقام ریاس��ت اجرائیه در نظر گرفته ش��د و 
جدال انتخاباتی ظاهراً به پایان رس��ید و حکومت وحدت ملی تش��کیل ش��د. با 
روی کارآمدن اش��رف غنی برخی معادالت قدرت رنگ دیگری گرفت. وی در 
سیاس��ت گذاری، به شدت رویکرد سیاست قومی و قدرت متمرکز را اتخاذ کرد. 
توافق نام��ه-ای را که در خصوص توزیع قدرت با عبداهلل عبداهلل امضا کرده بود، 
نادیده گرفت و در استخدام ها به شدت سلطه ی قومی پشتونیسم را لحاظ کرد.      
پیروزی اشرف غنی با افزایش ناامنی ها در افغانستان همراه بود، جبهات جنگ در 
شمال شدت یافت. کابل پایتخت به خصوص غرب کابل زیر موج انتحاری پی درپی 
قرار گرفت. اما اش��رف غنی به عنوان رئیس جمهور و س��رقومندان اعالی قوای 
مسلح هیچ اقدام نتیجه بخشی در خصوص جلوگیری از افزایش جنگ در شمال 
و رویدادهای انتحاری در کابل، انجام نداد. دور اول ریاست جمهوری غنی بدین 
گونه به پایان رسید. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019م، تضاد سیاسی 

 در بخش عوامل داخلی 
می توان برای امكان ظهور طالبان، 

شرایط اجتماعی و سیاسی 
افغانستان؛ جنگ، ناامنی، بی-
سوادی، قوم گرایی و هم سویی 

اعتقادی بخشي از جامعه ی 
افغانستان با قرائت آن ها از دین را 
برشمرد. از سوی دیگر، در بخش 

عوامل خارجی، حمایت کشورهای 
نظیر پاکستان، آمریكا و عربستان از 
طالبان، مدت پنج سال سلطه ی آنان 

را استمرار بخشید
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بین تیم دولت ساز به ریاست اشرف غنی و تیم اصالحات 
و هم-گرایی به ریاست عبداهلل عبداهلل تا سرحدی پیش 
رفت که حتا دو مراس��م تحلیف برگزار ش��د. در واقع با 
اجرای دو مراسم تحلیف، کشور در وضعیت شکننده ای 
قرار گرفته بود که ادامه ی این تنش ها ممکن به بحران 
می-انجامید. بدین لحاظ، عبداهلل عبداهلل برای جلوگیری 
از بحران ناگزیر به امضای توافق نامه ی سیاس��ی گردید 
و چاره ای جز توافق هم نبود. این توافق نامه از بروز یک 
بحران جلوگیری کرد. اما این جدال ها به خوبی نشان داد 
که تاکنون نظام دموکراتیک، انتخابات و شایسته ساالری 
در افغانستان هیچ ارزشی ندارد. زیرا منطق و تفکر قبیله 

در این کشور هنوز به قوت خود باقی است.
س��رانجام اش��رف غنی برای بار دوم پیروز شد، اما این 

جدال ه��ا او را متوجه ک��رد که از طری��ق انتخابات، تداوم حاکمیت پش��تون 
دش��وار اس��ت، اگر  فردی هم از طریق یک رقابت انتخاباتی عادالنه بر مبنای 
شایسته س��االری آرای مردم را کس��ب کند، اما او نمی تواند در ساختار قدرت و 
توزیع منابع دولتی، عرف پشتون گرایی را لحاظ کند. از سوی دیگر، اشرف غنی 
جهت پشتون س��ازی حکومت، ادغام طالبان را در ساختار قدرت یک ضرورت 
می دانس��ت. اما پرسش این است: ادغام سازی طالبان در قدرت به چه قیمتی؟ 
با آغاز مذاکرات بین االفغانی، اش��رف غنی با گفت وگوهای پش��ت پرده با زلمی 
خلیل زاد، فرمان رهایی پنج هزار زندانی طالب را صادر کرد. روی هم رفته، به رغم 
این که س��ران طالبان پشت میز مذاکره نشسته بوده اند، اما آن ها حمالت خود 
را جهت تصرف افغانستان نیز شدت بخشیدند. در چنین شرایطی، اشرف غنی 
بنا به دلیل بینش ناسیونالیستی خود نتوانست در برابر طالبان مقاومت نظامی را 
روی دست گیرد. در واقع او رسالتی را که احساس می کرد، تداوم پشتونیسم در 

افغانستان بود و او این رسالت را با توجه شرایط سیاسی 
انج��ام داد. حتا او به خاطر این رس��الت از تداوم دوره ی 

ریاست جمهوری خود گذشت.
در بعد عوامل خارجی، آن چه که در ظهور طالبان نقش 
داش��ته اس��ت، همان عوامل و زمینه ها برای بازگش��ت 
دوب��اره ی طالبان نی��ز تأثیرگذارند. پاکس��تان از ظهور 
طالبان تاکنون حامی آنان است، هنوز تغییر در رویکرد 
سیاس��ت پاکستان در قبال طالبان مشاهده نشده است. 
صرف تغییر مقطعی در سیاست خارجی آمریکا در قبال 
طالبان به-وجود آمد و آن تغییر ناش��ی از حادثه ی 11/

س��پتامبر/2001م، بود. آمریکا برای تالفی آن سیاست 
س��رکوب را برای مدتی در پیش گرف��ت، اما از آن جایی 
که آمریکا سیاس��ت خارجی خ��ود را بر مبنای منافعش 
تنطی��م می کند، از این نگاه بنا به دلیل موقعیت ژئواس��تراتژیک و ژئواکونومیک 
افغانس��تان، دوباره سیاست حمایتی را در قبال طالبان اتخاذ کرد. روی هم رفته، 
آغاز گفت وگوها میان آمریکا و طالبان و پیش ش��رط قراردادن رهایی پنج-هزار 
زندانی طالب جهت مذاکرات بین االفغانی به خوبی سیاست حمایتی آمریکا را در 

قبال طالبان در این سال-های پسین نشان می دهد.
در پایان این جستار می توان گفت، چرایی بازگشت طالبان پس از دو به قدرت، 
یک موضوع چند علتی است. زمینه ها و امکان های داخلی و خارجی متعدد در 
آن نقش داشته اند. قومیت، ناسیونالیسم قومی، تضاد سیاسی، بحران مشروعیت 
و هم س��ویی اعتقادی بخشی از جامعه ی افغانس��تان امکان بازگشت طالبان را 
فراه��م آورد. اما این امر به هیچ وجه بدون حمایت کش��ورهای خارجی ممکن 
نبود. در واقع کش��ورهای نظیر آمریکا و پاکس��تان در بازگشت آن ها به قدرت 

نقش اساسی داشته اند.

 به طور کلی چرایی بازگشت 
طالبان پس از دو دهه به قدرت، یک 
موضوع چند علتی است. زمینه ها و 
امكان های داخلی و خارجی متعدد 

در آن نقش داشته اند. قومیت، 
ناسیونالیسم قومی، تضاد سیاسی، 

بحران مشروعیت و هم-سویی 
اعتقادی بخشی از جامعه ی 

افغانستان امكان بازگشت طالبان را 
فراهم آورد
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خاورمیـــانه و
بنیادگرایی دینی

تاریخچه ی جمعی ما نس��بت به حکومت داری طالبان با خش��ونت، باورهای 
ارتجاعی و عقاید خشک و سطحی از دین گروه خورده است؛ همان چیزی 
اس��ت که پس از بازگش��ت طالبان موجب فرارهای دسته جمعی افغان ها به 
کش��ورهای مجاور یا پناهندگی گس��ترده شده  است، اهمیت افغانستان در 
منطقه خاورمیانه و همسایگی آن با ایران، اهمیت پیش بینی سرنوشت این 
کش��ور را دوچندان کرده اس��ت. از این رو با آقای دکتر روح اله اسالمی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه فردوسی مصاحبه ای تنظیم کردیم تا به ابعاد مختلف 

بنیان های دینی طالبان و ایده ی طالبان جدید از منظر اندیش��ه ی سیاس��ی، 
بپردازیم. این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

 این روزها مطالب زیادی درباره ی طالبان و بازگشت این گروه 
به قدرت در افغانس�تان مطرح می شود، از جمله برخی کارشناسان 
ادع�ا می کنن�د ک�ه طالب�ان دچار تح�ول فكری ش�ده و روش های 
خشونت بار و تروریستی خود را کنار گذاشته )و یا دست کم تعدیل 
کرده( است. به نظر شما طالبان چه تحوالتی را از سر گذرانده و آیا 

  

						گفتگو	با	روح	اله	اسالمی
											هیئت	علمی	گروه	علوم	سیاسی	دانشگاه	فردوسی	مشهد	
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ای�ن تغییرات در حدی اس�ت که ای�ده ی »طالبان 
جدید« را بپذیریم و باور کنیم که طالبان، دیگر یک 

گروه تروریستی به حساب نمی آید؟
 اگر قرار باشد طالبان را از حیث تاریخی بررسی کنیم، در 
واقع به زبان س��اده می توان گفت این گروه، »طلبه«هایی 
هستند با رویکردهای مذهبی که در منطقه پشتونستان، _
منطقه ای در بین پاکستان و افغانستان_ زندگی می کنند.

اهمی��ت وی��ژه ي آموزش مذهبی ب��رای طالبان به حدی 
است که مدارس مذهبی مثل مکتب خانه ها و حوزه های 
علمیۀ سطح پایین برای کودکان نیز در ساختار آموزشی 
آنان تعریف ش��ده است. در واقع نتیجۀ آموزه های همین 
مدارس اس��ت که از کودکی دش��منی با علم، تکنولوژی، 
غرب و مدرنتیه در طالبان نهادینه ش��ده اس��ت. زندگی 
قبیله ای، فقر شدید، باورهای تند مذهبی مربوط به اهل 
تس��نن )قرائت نقلی از دین( از دیگر ویژگی های جامعۀ 

طالبان است.
 مسیر اندیشۀ سیاسی طالبان از امارت اسالمی در سال 2001 

تا انفجار برج های دوقلو: 
طالبان در مسیر تاثیرگذاری  اجتماعی و سیاسی شان، با هدف مبارزه علیه 
کمونیس��ت ها و گروه های مارکسیستیِ تحت حمایت شوروی، رشد کردند. 
پس از فروپاشی شوروی، گروه های تحت حمایت این کشور نیز در افغانستان 
شکس��ت می خورند و طالبان قدرت را به دس��ت می گیرد. قدرت یابی طالبان 
تا آن جا پیش می رود که با تصرف هر ش��هر نس��بت به ش��هر دیگر، »امارت 
اس��المی افغانس��تان« را در مدت پنج س��ال، تا سال 2001 میالدی تشکیل 
دادند. وضعیت پنج ساله ی حکومت داری طالبان با اعمال محدودیت و فشار 
بر شهروندان همراه بود: اجبار به فرزند آوری، ازدواج در سن پایین، محدودیت 
در رفت  وآمد زنان ولو در صورت همراهی با محارم. این مس��ئله درخصوص 
مرده��ا ه��م به  نوعی دیگر بود، آن ها بای��د آموزش های مذهبی می دیدند و 

ازدواج های زودهنگام می داشتند.
آن ها نمونۀ یک جامعۀ س��نتی، بدوی بودند که س��اده ترین فهم را نس��بت 
به حکومت داش��تند؛ یک حکومت س��اده، ارتجاعی و مخالف مظاهر مدرن. 
گش��ت هایی برای نظارت بر اجرای احکام اس��المی در مال عام، پرچمی با نام 
»ال اهلل اال اهلل«، عدم باورداشت به حکومتی غیر از حکومت خدا، نشانگر فهم 

بدوی آن ها نسبت به خدا و دین است.
 انفجار برج های دوقلو؛ تروریس�ت  نامیده ش�دن طالبان و از 

دست دادِن تایید امریكا: 
پس از انفجار برج های دوقلوی امریکا، موضع این کش��ور نس��بت به طالبان 
تغییر کرد. بعد از حملۀ آمریکا، شکست می خورند و تعدادی از آنها به کوه های 
اطراف این کش��ور، پناهنده می ش��وند و طرفدارانش��ان کم می شود. در واقع 
تع��داد تقریب��ي آنها به 30 تا 40 هزار نفر می رس��ید. اما بعد از مدتی دوباره 
عضوگیری را شروع می کنند. در این میان، دولت مدرن افغانستان با پایه های 
اندیشۀ لیبرالیستی و قرارداد اجتماعي، قانون اساسی می نویسد و بر اساس 
آن جامعه افغانستان زیر و رو می شود، تکنولوژی، اطالعات، موبایل، کامپیوتر، 
دانش��گاه، نهادهای دولتی، ارتش، مدرن می ش��ود. اما در این میان، طالبان 
مجدد قدرت می گیرد و رفته رفته از سمت مرزهای پاکستان نفوذ می کند و 

با سیاستی قبیله ای و قومیتی پشتونستانی، شهرها 
را یکی پس از دیگری فتح می کند.

آنها در سال های 2010 و 2014 تقریباً چهل درصد 
افغانس��تان را در اختیار مي گیرند، س��اختارهای 
قضای��ی  به خصوص در بین طوایف و روس��تاها را 
در دس��ت مي گیرند و کم کم برای سیاس��ت های 
بین المللی شان، مذاکراتی را با چین و ایران و روسیه 

و حتی آمریکا آغاز می کنند.
پیش��تر فقط کش��ورهای پاکس��تان و عربس��تان 
و ام��ارات متح��ده عرب��ي طالبان را به رس��میت 
می ش��ناختند. پس از مدتی، این گروه با تاس��یس 
دفتری دیپلماتی��ک در قطر، علیه امریکا فعالیت 
می کنن��د: مانند انفجار برخی از پایگاه های تحت 
حمایت  افغانستان، راه ها و مدارس. دولت افغانستان 
هم در این میان با فساد حاکمیت را بیش از پیش 
تضعیف می کند. مردم کشور در این زمان بیش از 
هر وقتی ترسیده اند و طیف سنتی کاری علیه این جریان انجام نمی دهد و 

طیف مدرن هم توانی برای مقابله ندارد. 
پس از مدتی، امریکا هم مانند شوروی در سال های نه چندان دور، مدعی می 
شود که توان همکاری ندارد و نیروهای خود را از این کشور خارج می کند، 
اش��رف غنی، رئیس جمهور افغانس��تان فرار می کند و در بازه ي 9 روز، تمام 
افغانس��تان به اش��غال نیروهاي طالبان درمي آید؛ ارتش��ي 300  هزار نفری 

افغانستان در برابر طالبانی که کال 70 هزار نفر بودند شکست خوردند.
با تمام این تفاسیر می توان دریافت که طالبان قدرت حکومت داری ندارد، آنها 
هنوز عقب افتاده اند، نیروی انسانی و سواد کافی ندارند. مهمتر اینکه، مردم 
افغانستان تغییر کرده اند، آنها با اینترنت و موبایل های شخصی شان در شبکه ها 
و رس��انه ها فعال ش��ده اند و این یعنی طالبان هر کاری که بخواهد نمی تواند 
انجام دهد یا حداقل انتظار داشته باشد، جهان »طالبان جدید« را باور کند. 
گرچ��ه رهب��ران طالبان، دنیادیده تر و باهوش تر ش��ده اند و س��عی می کنند 
از خودش��ان تصویر متس��اهل و متخصص نش��ان بدهند، اما زنان، جوانان و 
تحصیل کرده ها در حال خارج شدن از این کشورند و به نظر می رسد دوباره 
زنان را در خانه ها حبس کنند و برای شغلی غیر از مشاغل پرستاری و معلمی 

براي فعالیت در شغل دیگری اجازه نداشته باشند.
 یك�ی از دیگر س�واالت مهم درباره تس�لط مج�دد طالبان بر 
افغانس�تان، منافع ملی جمهوری اس�المی ایران اس�ت؛ به نظر شما 
حضور این گروه در قدرت نس�بت به دولت پیش�ین افغانستان برای 
ایران دارای منافع است؟ و یا این گروه به دلیل ماهیت ایدئولوژیک 
خود که بر مدار تفسیری از اندیشه اهل سنت استوار است در نهایت 

برای ایران مضر خواهد بود؟ 
با توجه به اینکه ایران با آمریکا در تضاد و درگیری اس��ت، خروج آمریکا از 
افغانستان مي تواند موجب افزایش نفوذ ایران در افغانستان و به طور کلي در 
منطقه شود اما از طرف دیگر حضور طالبان در افغانستان، مي تواند موجب 
تشدید تحرکات تروریستي در نقاط مرزي ایران شود. عالوه بر این ها، اشرف 
غن��ی در ام��ور دیپلماتیک، همراهی الزم را با ایران نداش��ت. مثال درباره ي 
مسئله ي آب و محیط زیست، مانع از روابط ایران می شد و این در حالی بود 

 پیش بینی می شود حداقل 
طالبان در کوتاه مدت  امتیازهاي 

زیادي را به دولت ایران خواهد داد. 
ایران می تواند با آن ها وارد مذاکرات 
شود و برای امنیت شیعیان ایران و 
هزاره ها، زبان فارسی و امنیت زنان 

تضمین قابل توجهی را دریافت کند و 
به فرآیند صلح در افغانستان کمک 

کند. البته نمی توان خوش بین بود و با 
توجه به اینكه طالبان، گروهي افراطی 

و تندرو است و از سوي دیگر هم با 
زبان فارسی و هم با تشیع مشكل 
دارد، در بلند مدت امكان تغییر در 

قواعد بازي وجود خواهد داشت.



پرونده ویژه بررسی تحوالت افغانستان

										1
40
0	
ر		
یو
هر
	ش
		
				
ان
یر
ت	ا
جر
مها
ه	
خان
صد

ر
56

که ایران در ابعاد مختلف حامی افغانس��تان بود. اما با 
روي کار آمدن طالبان و با توجه به نقش��ي که ایران 
مي تواند در تثبیت حکومت طالبان در افغانستان ایفا 
نماید، پیش بینی می ش��ود که حداقل در کوتاه مدت 
طالب��ان امتیازه��اي زیادي را ب��ه دولت ایران خواهد 
داد. ایران می تواند با آن ها وارد مذاکرات شود و برای 
امنیت شیعیان ایران و هزاره ها، زبان فارسی و امنیت 
زنان تضمین قابل توجهی را دریافت کند و به فرآیند 

صلح در افغانستان کمک کند. 
البته نمی توان خوش بین بود و با توجه به اینکه طالبان، 
گروهي افراطی و تندرو اس��ت و از س��وي دیگر هم با 

زبان فارسی و هم با تشیع مشکل دارد، در بلند مدت امکان تغییر در قواعد 
بازي وجود خواهد داشت. به طور کلي و با توجه به اینکه شیعیان در اقلیت 
هستند، ما با حکومت هاي ملي سکوالر بیشتر مي توانیم تعامل داشته باشیم 
تا با حکومت هاي دیني و مذهبي که به لحاظ ماهوي با ما متفاوت هستند. 
ما بیشتر در مورد سیاست خارجی مان در افغانستان منفعل بودیم و نتوانستیم 
فعالیت ویژه ای را پیش ببریم و طرحی داشته باشیم، شاید بخاطر مسائل و 
درگیری هاي سیاس��ی در ایران، کرونا، بحران اقتصادی، بحث انزوا و تحریم 

ایران بوده که ما امکان فعالیت در این عرصه را از دست داده ایم.
 به طور کلی آیا میان طالبان و گروه تروریستی داعش تفاوت 

کالن و معنی داری وجود دارد؟ این تفاوت ها ناشی از چیست؟
داعش��ی ها در ابتدا عضوی از طالبان بودند. طالبان در آن زمان، گروهی 
نظامی داشت به نام القاعده که علیه آمریکا کار می کردند. بعدها این افراد 
از این گروه جدا شدند و در عراق و سوریه فعالیت کردند. آنها با تاسیس 
گروهی به نام دولت اسالمی عراق و شام، در نامه ای از آن ها خواستند تا 
با ایش��ان متحد شوند. اما با توجه به اینکه داعش خیلی سریع پیشرفت 
کرد و با این حال در بلند مدت، زمانی که مجدد به طالبان درخواس��ت 
همراهی دادند، پاسخی که شنیدند اینگونه بود: طالبان گفتند ما امارتیم 

شما )داعش( خالفت هستید.
می توان گفت که دولت داعش الگوی خالفت محور را 
در دستور کار قرار دادند و جریان فکری بودند با عقاید 
تندی که مطلقا با ش��یعیان و ایرانیان میانه ي خوبی 
نداش��تند. اما طالبان، نرمش هایی از خود نشان دادند 
و در بره هه از زمان برخی از متفکران ش��یعیان را به 
رس��میت شناختند. بطور کلی می توان گفت طالبان، 
امارت محور و افغان  محورتر هستند و بیشتر در قلمرو 
افغانس��تان می خواهن��د فعالیت کنن��د. این دو از هم 
متفاوتند اما در کل مبانی فکری شان خیلی شبیه هم 
هستند و اگر تفاوت هایی وجود دارد، در جنبۀ عملی 
و سیاسی است. هیچ کدام، گروه دیگر را تایید نمی کنند، اما به لحاظ فکری 

هر دوي این گروه ها گروه نقل گرای متعصب تندروی تروریستی هستند.
 ب�ا توج�ه به اینكه ۹0 درصد تریاک، هروئین و مورفین جهان 
از افغانس�تان تامین می ش�ود و از طریق مسیر بالكان )که ایران هم 
جزئی از آن اس�ت( به اروپا ترانزیت می ش�ود، به نظر ش�ما حضور 

طالبان در قدرت چه تاثیري بر بازار مواد مخدر خواهد داشت ؟ 
درست است که کشت نکردن تریاك یکی از مسائلی است که طالبان مدعی 
شده، اما با توجه به گردش مالی کشت 500 میلیاردی  تریاك و مشتقاتش، 
باورپذیری آن دشوار است که طالبان دست از کشت این محصول بردارد. به 
نظر می رسد طالبان این امر را با قیمت گذاری  های مشخص در انحصار خود 
بگیرد و مصرفش را در خود افغانستان محدود کند یا مجازات هایی برای آن 
تعیین کند. تصور می ش��ود که با صادرکردن این نوع از مواد مخدر اتفاقا با 
اید ه ي آسیب زدن به غیرمسلمان ها جدیت بیشتری در تولید تریاك داشته 
باشد و بدیهی است که برای صنایع داورسازی و پزشکی همچنان برخی از 
مزارع را نگه داشته  باشد. چراکه اصلی ترین منبع اقتصادی طالبان و افغانستان، 
تریاك است و این حتی در دوره تسلط آمریکا هم قطع نشد. در دوره ای که 

طالبان هم قدرت داشتند قطع نشد و هیچگاه هم قطع نخواهد شد.

 با توجه به اینكه ایران با آمریكا 
در تضاد و درگیری است، خروج 

آمریكا از افغانستان مي تواند موجب 
افزایش نفوذ ایران در افغانستان و به 
طور کلي در منطقه شود اما از طرف 
دیگر حضور طالبان در افغانستان، 
مي تواند موجب تشدید تحرکات 

تروریستي در نقاط مرزي ایران شود
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نگاهی به تحوالت افغانستان از دریچه

مسائل اقتصادی
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یکی از مهم ترین رویدادهای اخیر در سیاس��ت خارجی کشور ورود طالبان 
به افغانس��تان و س��قوط کابل بوده است. اساساٌ از آنجا که طالبان نه تنها به 
لحاظ ایدئولوژیک با ایران در تضاد اس��ت بلکه از لحاظ رویکرد فرهنگی و 
ملی نیز تضاد فراگیر با ایران دارد، نزدیکتر ش��دن آنها به مرزهای ش��رقی 
ایران می تواند به بی ثباتی بیش��تر و افزایش هزینه ها بر امنیت ایران منجر 
ش��ود. همس��ایگی و وجود مرزهای مشترك ایران با افغانستان و همچنین 
روابط و مناس��بات تجاری ) افغانستان یکی از شرکای مهم صادراتی کشور 

اس��ت( دو کش��ور اهمیت این رویداد را برای دستگاه دیپلماسی اقتصادی 
کش��ور دو چندان خواهد کرد. از این رو، بررس��ی تبعات حضور طالبان در 
افغانس��تان بر امنیت اقتصادی ایران بس��یار حایز اهمیت است. در ادامه در 
دو محور: 1- ورود پناهندگان افغان به ایران، 2-  آینده مناسبات اقتصادی 
دو جانبه ایران و افغانس��تان، پیامدهای حضور طالبان در افغانس��تان مورد 
بررس��ی قرار گرفته و در انتها توصیه های سیاستی به منظور تقویت امنیت 

اقتصادی کشور ارایه شده است.

  

						زهرا	مشفق	
											دکترای	اقتصاد	و	عضو	تحریریۀ	پژوهشکده	امنیت	اقتصادی	تدبیر

تبعــات قدرت یابی طالبان
بر امنیت اقتصادی ایران

 از آنجایی که طالبان نه 
تنها به لحاظ ایدئولوژیک با 
ایران در تضاد است بلكه از 

لحاظ رویكرد فرهنگی و ملی 
نیز تضاد فراگیر با ایران دارد، 
نزدیكتر شدن آنها به مرزهای 

شرقی ایران می تواند به بی ثباتی 
بیشتر و افزایش هزینه ها بر 

امنیت ایران منجر شود
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۱- ورود پناهندگان افغان به ایران
از جمله پدیده هایی که به طور مس��تقیم با وضعیت 
سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر 
کش��ور ارتباط دارد، مهاجرت  در عرصه بین المللی 
اس��ت. امروزه مهاجرت ه��ای بین المللی به صورت 
قس��متی از س��اختار اقتصادی و اجتماعی کشورها 
درآمده و اثرگذاری ورود مهاجران، با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور میزبان، قانونی و یا غیرقانونی بودن 
مهاجران و همچنین میزان انطباق آن ها با ش��رایط 
کشور میزبان در هر کشور متفاوت است. نگاهی بر 
پدی��ده مهاجرت در ایران نیز بیان کننده آن اس��ت 
که مهاجرت اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانس��تانی 
به ایران س��ابقه طوالنی دارد و در حال حاضر اتباع 
افغانستانی بخش قابل توجهی از مهاجران وارد شده 

به کشور را به خود اختصاص داده اند.  
براس��اس آخرین آمار کمیس��اریا در سال 2020 میالدی، 800 هزار و 25 
پناهن��ده در ایران حضور داش��تند که از این تع��داد 780  هزار پناهنده از 
کش��ور افغانس��تان و 20 هزار پناهنده از کشور عراق بوده است. به عبارت 
دیگر،  نزدیک به 95 درصد پناهنده گان در کش��ور ملیت افغانی دارند. در 
حال حاضر جمعیت اتباع افغانس��تان در ایران  س��ه میلیون نفر است که از 
این میزان 780 هزار نفر پناهنده، 2/1 تا 2/25 میلیون مهاجر فاقد مدرك 
و 586 هزار نفر نیز دارای گذرنامه هستند. حال، همزمان با تسلط طالبان 
بر بیش��تر شهرهای افغانس��تان و افزایش ناامنی ها در این کشور به دست 
طالب��ان، موج جدی��دی از مهاجرت افغان ها آغاز ش��ده که به طور عمده، 

پاکستان، ایران و ترکیه مقصد اصلی مهاجران افغان است. 
در شرایط کنونی که حضور طالبان در افغانستان و نگرانی افغان ها از آینده  
س��بب ش��ده تا موجی از پناهندگان افغان وارد ایران شوند و آمار مهاجران 
افغ��ان در ای��ران رو به افزایش خواهد گذاش��ت، مدیریت این پناهجویان 
باتوجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور بس��یار حایز اهمیت است. چرا که از 
یک س��و اقتصاد کش��ور با بحران کرونا و کمبود دارو برای بیماران دست و 
پنجه نرم می کند و از سوی دیگر به دلیل اختاللی که شیوع ویروس کرونا 
در محیط کس��ب وکار و فعالیت های تولی����دی ایج��اد کرده در بیش از 
یک س��ال گذش��ته بیش از دو میلیون شغل  از بین رفته است و بازار کار را 
به ش��دت تحت تأثیر قرار گرفته اس��ت. بنابراین، در صورت عدم مدیریت، 
ورود پناهجوی��ان افغان به کش��ور نه تنها می تواند ب��ه بحران جدیدی در 
داخل کشور منجر شود بلکه، موج تازه ای از پناهجویان افغان که روانه مرز 
900 کیلومتری ایران خواهند ش��د می تواند به قاچاق مواد مخدر و انسان 

و همچنین افزایش فعالیت های تروریستی منجر شود.
بی شک، مهاجران افغانستانی به دالیل متعدد از جمله ورود بدون فیلتر آنها 
به کش��ور می توانند تهدیدی برای اقتصاد ایران به ویژه در بازار کار باش��ند. 
به وضوح قابل درك است که جذب هر یک از مهاجران افغانستانی در بازار 
کار ب��ه معنی از بین رفتن یک فرصت ش��غلی برای نیروی انس��انی بومی 
است. همچنین، اغلب مهاجران تبعه افغانستان در هنگام مهاجرت از نظر 
اقتصادی در سطح پایینی قرار داشته اند و با قبول دستمزد پایین می توانند 

جایگزی��ن نیروی کار داخلی ش��وند و فرصت های 
ش��غلی را برای نیروی انسانی داخلی کاهش دهند. 
عالوه بر این، در صورت نبود مدیریت کارآمد، ورود 
این اف��راد می تواند موجب تقب��ل هزینه های قابل 
توجهی در رابطه با مسکن، آموزش، بهداشت و... به 
ایران ش��ود. ازاین رو، می توان گفت در حین داشتن 
مناف��ع اقتصادی، در صورت نبود برنامه مدون برای 
جهت دهی به مهاجران افغانس��تانی، حضور آنها در 
ب��ازه بلندمدت می توان��د می تواند امنیت اقتصادی 
کش��ور را تهدی��د کن��د. بنابرای��ن، درصورت��ی که 
سیاس��ت گذار با مدیری��ت کارا در عرصه مهاجرت، 
فرصت  های ورود مهاجران به کش��ور را شناسایی و 
متناس��ب با نیازهای کشور سیاست های مهاجرتی 
را اعمال کند، بی ش��ک پدی��ده مهاجرت می تواند 
منافع زیادی به همراه داش��ته باش��د، اما در صورتی که برای ورود مهاجران 
برنامه مشخصی وجود نداشته باشد و از فرصت  های موجود استفاده بهینه 
نش��ود، پدیده مهاجرت می تواند به تهدید تبدیل شود و اگر این تهدیدات 
به درستی مدیریت نشود، هزینه های زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد. 

۲- آینده مناسبات اقتصادی 
دو جانبه ایران و افغانستان

تحوالت اخیر در افغانس��تان و تس��لط طالبان در اکثر ش��هرهای آن بر تمام 
مناطق پیرامونی این کشور تأثیرگذار است. افغانستان به عنوان یکی از شرکای 
مهم صادراتی کش��ور عالوه بر ویژگی های هم مرز بودن، اشتراکات فرهنگی و 
همچنین دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژه ای 
در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. بنابراین، با توجه به تحوالت اخیر 
در افغانس��تان و ش��رایط حاکم بر این کشور نگاه دستگاه دیپلماسی کشور بر 
مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور بسیار حایز اهمیت است. همان طور که 
در نمودار شماره 1 مشاهده می شود طی ده ساله اخیر روند صادرات ایران به 
افغانستان نسبتاٌ ثابت و به طور متوسط 2/5 میلیارد دالر بوده است. همچنین، 
سهم ایران از کل صادرات این کشور در این سال ها به  طور متوسط  34 درصد 

بوده و همراه بین پنج شریک اول تجاری افغانستان قرار داشته است. 
اگرچه ایران باوجود موانع امنیتی منطقه ای فرامنطقه  ای کنونی توانس��ته در 
بازار این کشور نفوذ یابد، اما به رغم این موضوع روابط اقتصادی فعلی دو کشور، 
به شدت از چالش های عمدتاً امنیتی تأثیر پذیرفته است.  با این فرض که طالبان 
بر افغانستان تسلط کامل پیدا کند، این احتمال وجود دارد که روابط تجاری 
ایران و افغانستان کمی از تعادل خارج شود. برای نمونه، می توان به محدودیت 
فعالیت شرکت های ایرانی در افغانستان اشاره کرد. کمااینکه، نزدیک به دو ماه 
پیش نیز یکی از شرکت های ایرانی که در یکی از مناقصه های افغانستان شرکت 
کرده بود و برنده یک مناقصه ش��د ظاهرا توس��ط عربس��تان که تامین کننده 
منابع مالی برای این پروژه بود حذف ش��د. ادامه دار ش��دن این روند می تواند 
شرکت های ایرانی  را وارد ریسک های باالیی کند و متحمل زیان زیادی شوند.

البته قبل از حضور طالبان نیز کاهش حضور شرکت های ایرانی در افغانستان 
وجود داش��ت و چالش های موجود در روابط تجاری ایران و افغانس��تان اندك 
نبوده است. روابط تجاری دو کشور براساس الگوی تجاری سنتی که از 40 سال 

 اگرچه ایران با وجود موانع 
امنیتی منطقه ای و فرامنطقه  ای 

کنونی توانسته در بازار این کشور 
نفوذ یابد، اما به رغم این موضوع 
روابط اقتصادی فعلی دو کشور، 

به شدت از چالش های عمدتاً امنیتی 
تأثیر پذیرفته است. با این فرض که 
طالبان بر افغانستان تسلط کامل 

پیدا کند، این احتمال وجود دارد که 
روابط تجاری ایران و افغانستان 

کمی از تعادل خارج شود
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گذشته وجود داشته، پیش رفته است. به این معنا که طی 
40 سال گذشته تنها یک ایده  و دیدگاه مشخص و یک عده 
مشخص از افراد در روابط تجاری دو کشور وجود داشته که 
طی این سال ها تغییر نکرده است. همچنین، عواملی مانند 
فقدان س��ند جامع و راهبرد مش��خص در خصوص تجارت 
با افغانس��تان یا وجود نهادهای متعدد اقتصادی در فرآیند 
تصمیم گیری در حوزه تجارت در س��ازمان های مختلف از 
دیگر چالش های مهم در مناسبات و روابط اقتصادی میان 
ایران و افغانستان بوده است. اما تحوالت اخیر در افغانستان 
بدون ش��ک فضا را برای شرکت های ایرانی ناامن  می کند و 
حتی خطر آسیب جانی نیز وجود دارد. بنابراین، شاید بهتر 
باشد تا ایجاد ثبات در افغانستان و تشکیل حکومت رسمی 

شرکت های ایرانی صبر کنند
ام��ا نکته مهم��ی که در مناس��بات اقتص��ادی ایران و 
افغانس��تان وجود دارد آن است که این کشور نه تنها در 

تأمین بخش عمده ای از کاالهای خود ناگزیر از برقراری مناسبات اقتصادی 
و تجاری با ایران است بلکه، وابستگی افغانستان به مسیر ترانزیتی ایران از 
دیگر مؤلفه هایی است که هر نظام سیاسی در کشور افغانستان حاکم شود 
نیازمند آن اس��ت.  بندر چابهار نقش بس��یار حیاتی برای تجار افغان دارد 
و نزدیک ترین مس��یر برای افغانس��تان به منظور دسترسی به آب های آزاد 
است و تجار افغان می توانند هزینه ترانزیتی خود را به میزان قابل مالحظه 
ای کاهش داده و از طریق بندر چابهار کاالی خود را به کش��ورهای دیگر 
صادر کنند. بنابراین، اگرچه با حضور طالبان در مرزهای ش��رقی  احتمال 
کاهش تجارت ایران و افغانس��تان در کوتاه مدت وجود دارد اما باتوجه به 
وابس��تگی های یادش��ده تجارت میان ایران و افغانس��تان به گونه ای درهم 

تنیده است که حتی با تغییر حکومت در افغانستان بعید 
به نظر می رسد که بر روند بلند  مدت آن اثرگذار باشد.

۳- توصیه های سیاسی
در راس�تای محورهای مورد بحث توصیه های زیر 
به منظور تقویت امنیت اقتصادی کشور پیشنهاد 

می شود:
1-  از آنج��ا ک��ه در ح��ال حاض��ر ایران ب��ا چالش های 
متع��ددی در مدیری��ت مهاجران افغان روبه رو اس��ت، 
حضور مهاجران بیش��تر تنها به مشکالت موجود دامن 
خواهد زد. به منظ��ور مدیریت موج پناهندگی افغان ها 
پیشنهاد می شود که به صورت موقت کمپی  دایر شود و 
از سازمان ملل درخواست شود تا هزینه آن ها را پرداخت 
کند زیرا ایران به لحاظ اقتصادی در شرایطی نیست که 

بتواند هزینه پناهجویان را پرداخت کند. 
2- فقدان سند جامع و راهبرد مشخص همواره یکی از چالش های اساسی 
در روابط تجاری با کش��ورها از جمله افغانس��تان بوده است. توصیه می شود 
با توجه به قدرت گرفتن طالبان در این کش��ور هر چه س��ریعتر مسؤولین و 
سیاس��ت مداران حوزه تجارت که مسؤول تدوین راهبرد مشخص در روابط 
میان ایران و افغانس��تان و برنامه ریزی در تجارت با افغانس��تان هس��تند  با 
هماهنگی وزارت امور خارجه میز مش��ترکی بین نهادهای مربوطه از جمله 
سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان نهاد تخصصی متولی رایزنی تجاری 
و عامل تجارت با س��ایر کشورها و شورای راهبردی روابط خارجی به عنوان 
نهاد باالسری تنظیم گری روابط خارجی و نهادهای امنیتی تشکیل شود و در 
خصوص چگونگی مناسبات اقتصادی آتی با افغانستان تصمیم گیری شود. 
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بیش از دو سال از  مذاکرات صلح آمریکا با طالبان و پیمان سری که تنها بخش های 
کوچکی از آن آشکار شد، گذشت. تسلط طالبان در مدتي کوتاه بر کل افغانستان 
با کمترین مقاومت از س��وی ارتش و دولت افغانس��تان، گروه هاي مخالف طالبان و 
مردمي که از چنددهه جنگ، فساد و ناامیدی از دولت مستقر به ستوه آمده بودند، 
مواجه شد. صحنه آرایی اولیه طالبان در عدم تعرض فراگیر به جان و مال مردم از 
طرفی، و تمایل به خروج و فرار از کش��ور و صحنه های جاری در فرودگاه کابل از 
سوي دیگر، نشانگر یک روند غیر طبیعی و مداخله گرایانه در وضعیت افغانستان و 
آینده آن با جابجایی بازیگران در صحنه و پشت صحنه است. در این یادداشت کوتاه 
با گذر از فرایندی که وضعیت کنونی افغانستان را به این نقطه رسانده است، نگاهی 

به آینده و اثر نقش آفرینی صحیح همسایگان به ویژه ایران در آینده این ملت و اثر 
آن بر منافع ملی کشور ایران خواهیم داشت.

تاریخ افغانستان نشان داده است افغانستان با ثبات برای بلند مدت، بدون مشارکت 
واقعی همه گروه های قومی افغانستان درحاکمیت امکان پذیر نخواهد بود.

حاکمیت های چند دهه اخیر در افغانستان، نه دولت تشکیل شده پس از اشغال ناتو 
و ن��ه در دوران حاکمی��ت طالبان)1996-2001(،  هیچ یک از نظر مولفه های قوام 

دهنده جامعه افغانستان )قومیت، زبان، مذهب( فراگیر نبوده اند.
هم اکنون پس از سقوط دولت در افغانستان و تا قبل از تثبیت حاکمیت طالبان بر 
افغانستان دوران طالیی نقش افرینی برای ایجاد مولفه های پایداری در حاکمیت 

  

						فهمیه	بهزادی
											پژوهشگر	رصدخانه	مهاجرت		ایران

سیاست های انفعالی یا فعال:

منافع ایران و افغانستان 
در گرو کدام سیاست است؟

 تاریخ افغانستان 
نشان داده است 

افغانستان با ثبات برای 
بلند مدت، بدون 

مشارکت واقعی همه 
گروه های قومی 

افغانستان درحاکمیت 
امكان پذیر نخواهد بود
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آینده افغانستان است. کشورهای همسایه اگر منافع بلند مدت خود 
و  مردم افغانستان را در نظر بگیرند باید با اتخاذ مواضع صحیح و 
بکارگیری توان دیپلماتیک خود به شکل گیری فرایندی که منجر 

به ایجاد حاکمیت پایدار در این کشور شود کمک کنند.
ماهیت طالبان به عنوان یک گروه افراطی که طیف های مختلفی را 
از مخالفان جدی سایر گروه های قومی و مذهبی تا طیف های تعدیل 
شده تر را شامل مي شود، به دلیل همکاری های شکل یافته میان 
آنها با سایر گروه های افراطی همچون داعش یا گروه های افراطی 
آسیای میانه که زیر پرچم طالبان در این کشور فعالیت داشته اند و 
هم اکنون با سیاست های اعالمی این گروه تعارض دارند، عدم امکان 
رواداری  عمل��ی  در خص��وص اقوام و گروه ها را در آینده نه چندان 
دور نشان می دهد و در این میان آنچه از دست خواهد رفت ثبات 
و  توسعه اجتماعی و سرزمینی تحت حاکمیت یک جانبه طالبان  
خواهد بود. بر خالف اظهارات رس��انه ای طالبان که ترکیه و چین 

و دو شریک اصلی خود  در توسعه افغانستان بیان کرده است در شرایطی که این 
کشور به محل جذب گروه های تروریستی در منطقه تبدیل شود، که اخبار و شواهد 
نشانه هایی از آن را آشکار کرده است، در عمل امکان توسعه از دست خواهد رفت.

این خطر باید بیش از همه توسط همسایگان این کشور در آسیای میانه، چین و 
ایران به درس��تی درك ش��ده و با سیاست های فعال از شکل گیری آن جلوگیری 
شود. همسایگان متاثر از یکدیگر هستند عدم توسعه سرزمینی، قوت یافتن دیدگاه 
های افراطی و جذاب ش��دن همس��ایه شرقی برای گروه های افراطی در مرزهای 
شرقی ایران به داخل کشور سرزیر خواهد کرد که تهدیدی برای توسعه ایران از 
مسیر هند- چابهار- آسیای میانه ، توسعه پروژه یک کمربند یک راه چین از سمت 

غرب و توسعه افغانستان از این دو مسیر است. 
تسلط متزلزل طالبانی و شکل گیری مقاومت های مردمی و قومی و در برابر آن 
نیاز طالبان به جامعه جهانی و کشورهای همسایه برای به رسمیت شناخته شدن 
و مشروعیت یافتن، فرصت را برای نقش آفرینی فعاالنه به نفع منافع بلند مدت 

مردم افغانستان که هم جهت با منافع ایران است فراهم می کند.

مسیرهای سیاست خارجی  و دیپلماسی ایران
سیاست خارجی و دیپلماسی ایران در این برهه می تواند بر اساس پیش فرض های 

سیاستگذاران دو مسیر اصلی را طی کند: 
 یکی انتظار و انفعال در برابر اتفاقات جاری در افغانس��تان تا زمان ثتبیت 
وضعیت در این کش��ور که عمدتا مبتنی بر فرض تغییر در رویکردهای خش��ن و 
متحجرانه طالبان و اعتماد به فعالیت های رسانه ای آن ها در بیان رویکردهای آینده 

دولت انها در افغانستان است. 
 دوم رویکرد فعاالنه در برابر اتفاقات جاری در افغانستان برای ایجاد دولتی 
فراگیر و قرارگرفتن در کنار منافع بلند مدت مردم افغانس��تان: فش��ار رس��انه ای و 

دیپلماتیک فعال برای ایجاد دولت فراگیر
سیاست راهبردی قرارگرفتن در کنار مردم افغانستان به معنی درك وضعیت کنونی 
اقشار و گروه های مختلف مردم افغانستان در این برهه و کمک به حل نگرانی های 
آن ها، در سیاست های کوتاه مدت پذیرش مرزی، پذیرش نخبگان و متخصصان و 
... و نیز درك کامل اثرات بلند مدت حاکمیتی طالبان و تالش برای جلوگیری از آن 

و کمک به شکل گیری حکومت فراگیر و همه شمول خواهد بود.
آنچه در بلند مدت روابط بین ایران و افغانستان را می سازد درك مردم افغانستان 

از س��ازندگی رویکرد سیاس��تی ایران در قبال آنها در زمان بحران 
است. بی توجهی به این مهم و عدم اقناع افکار عمومی مهاجران 
افغانستانی مقیم ایران و نامفهومی و ابهام در سیاست های ایران 
در قبال مردم افغانستان اثرات مخربی بر پیوند دو کشور درآینده 
خواهد داشت. لذا اتخاذ رویکرد فعال و دیپلماسی عمومی متناسب 
با آن برای اقناع مردم و مهاجرین افغانستانی اثر مهمی بر روابط 

دو ملت خواهد داشت.

رویکرد فعاالنه به تحوالت افغانستان در ایران 
شامل چه سیاست هایی می شود؟

 رویکرد فعال در شکل گیری حاکمیت فراگیر: در این برهه ی 
حساس گفتگوهای گروه های مختلف و تالش برای ایجاد حکومت 
بدون درگیری ایران باید فعالیت دیپلماتیک خود را متمرکز بر فشار 
بر طالبان برای ایجاد حکومتی فراگیر از اقوام و گروه های افغانستانی 
تحت قانون پایداری که مولفه  های قومی، زبانی و مذهبی فراگیری حکومت را در 
برداشته باشد نماید، تالش برای تن دادن طالبان به دولت موقت بی طرف و اماده 
سازی شرایط و قوانین برای برگزاری انتخابات فراگیر بدون اثر گذاری قدرت های 
خارجی باید در دستور کا رکشورهای همسایه قرار گیرد، رسمیت ندادن به تسلط 
طالبانی و حمایت از مقاومت های مردمی ایجاد شده در این کشور به عنوان اهرم 

های قابل استفاده در این امر باید مورد توجه قرار گیرد. 
 رویکرد فعال در برابر مهاجران : هم اکنون بس��یاری از متخصان، فعالین 
رس��انه ای، هنرمندان، فعاالن در بخش های دولتی به دلیل ترس و آینده مبهم 
سیاست های عملی طالبان در جستجوی مفری برای ترك این کشور هستند، این 
درحالی است که سخنگوی طالبان خطاب به آمریکا اظهار داشته است »متخصصان 
افغانستان را از این کشور خارج نکنید این کشور به متخصصان خود نیاز دارد«  لیکن 
به دلیل سابقه طالبان و عدم ثبات موجود در آینده سیاسی و اجتماعی این کشور 
این خروج گریز ناپدیر است، مهمترین سیاست فعال ایران در این برهه این است 
که این متخصصان و نخبگان فرهنگی، رسانه ای، دانشگاهی و ... را با سیاست های 
پذیرش موقت و میان مدت با دالیل انسان دوستانه در ایران بپذیرد. این سیاست 
به دلیل قرابت و همسایگی ایران با افغانستان و سهولت بازگشت و نقش آفرینی 
آنها در توسعه این کشور پس از ثبات و در زمان توسعه این کشور بسیار با اهمیت 
است. هم اکنون این متخصصان به کشورهای غربی سرریز می شوند و درصورت 
گسترش ناامنی آنچه به ایران سرریز می شود تنها نیروی انسانی کم مهارت است. 
 رویک��رد فعال در برابر س��رمایه اجتماعی مهاجران: س��رمایه اجتماعی 
مهاجران افغانس��تانی در ایران باید در جهت همگرایی با سیاس��ت های اعمالی 
کش��ور به بهترین نحو بکار گرفته ش��ود. هم اکنون ایران به دلیل اتخاذ سیاست 
های منفعالنه در برابر وقایع این کش��ور و در مواردی امیدواری بیش از حد به 
طالبان در ایجاد تغییرات مبنایی در رویکردشان به مردم و حاکمیت، به شدت 

مورد انتقاد جامعه افغانستانی مقیم ایران است.
در پای��ان ب��ا تاکید مجدد بر اهمیت درك نقش مهم تاریخی که ایران می تواند در 
آینده سیاس��ی و اجتماعی مردم افغانس��تان داشته باشد توجه به این امر ضروری 
است که این فرصت تاریخی کوتاه است و اثرات عدم نقش آفرینی صحیح ایران غیر 
قابل جبران بوده و تا مدت ها  مردم افغانستان و توسعه این کشور و از این مسیر 
عالوه بر اثرات مهاجرت های برنامه ریزی نشده و بزرگ مقیاس مردم افغانستان 

یکی از کانال های توسعه ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. 

  هم اکنون پس از 
سقوط دولت در 

افغانستان و تا قبل از 
تثبیت حاکمیت طالبان 

بر افغانستان دوران 
طالیی نقش افرینی 

فعال برای ایجاد مولفه 
های پایداری )قومی، 
زبانی، مذهبی( در 

حاکمیت آینده 
افغانستان است
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وجوه ارسالی مهاجران به کشورهای خود بخش قابل توجهی از GDP برخی 
از کشورهای آسیا و اقیانوسیه را تشکیل می دهد. با همه گیری ویروس کرونا 
عالوه بر نیروی کار مهاجر، خانواده های مهاجران نیز در کشورهاي مبدا بصورت 
مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر فشارهای اقتصادی ناشی از کووید19 قرار 
گرفتند. معموالً مهاجران بیش تر از افراد بومی در خطر از دس��ت دادن ش��غل 
و کاهش دستمزد هستند، زندگی در شرایط پر خطر و هیاهو و کار در بخش 
غیر رسمی، عدم دسترسی به حمایت های اجتماعی در شرایط بحران، اوضاع 

را برای مهاجران سخت تر کرده است. 
مهاجران افغانستاني نیز به عنوان گروه بزرگي از مهاجران در جهان، هر ساله 
مبلغ قابل توجهي را براي اعضاي خانواده و بستگان خود در افغانستان ارسال 
مي کنند. براساس داده هاي ارائه شده توسط بانک جهاني، ا سال 2008 تا 2020 
بیش از 5.8 میلیارد دالر توسط مهاجران افغانستاني به این کشور ارسال شده 
اس��ت. البته عدد واقعي وجوه ارسالي بیشتر از آمارهاي ارائه شده توسط بانک 
جهاني است؛ زیرا که مهاجران افغانستاني در برخي از کشورها از جمله ایران از 

  

						مهال	عباسي
											پژوهشگر	رصدخانه	مهاجرت		ایران

سیاست های انفعالی یا فعال:

بازگشت طالبان
و تاثیر آن بر وجوه ارسالی مهاجران افغانستانی

 مهاجران 
افغانستاني نیز به عنوان 
گروه بزرگي از مهاجران 
در جهان، هر ساله مبلغ 

قابل توجهي را براي 
اعضاي خانواده و 
بستگان خود در 
افغانستان ارسال 
مي کنند. براساس 
داده هاي ارائه شده 

توسط بانک جهاني، از 
سال 2008 تا 2020 بیش 

از 5.8 میلیارد دالر 
توسط مهاجران 

افغانستاني به این کشور 
ارسال شده است
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مسیرهاي غیررسمي اقدام به ارسال وجوه خود به افغانستان مي کنند. 
در حالي که وجوه ارسالي به افغانستان در سال 2008 در حدود 90 میلیون دالر 
بوده است، میزان آن با افزایش حدود چهار برابري به حدود 350 میلیون دالر 
در سال 2015 رسید. از سال 2016 میزان وجوه ارسالي به افغانستان مجددا 
افزایش یافته و به بیش از 600 میلیون دالر رسید. در سال 2016 سهم وجوه 
ارسالی مهاجران به افغانستان حدود 1/7 % از تولید ناخالص داخلي این کشور 
بوده است. از دالیل افزایش وجوه ارسالی مهاجرین در سال 2016 می توان به 
افزایش مهاجرت تعداد زیادی از مهاجران افغانس��تاني به سایر کشورها اشاره 
کرد. این مبالغ از مبدأ کشورهایی نظیر: آمریکا ، امارات متحده عربي، آلمان، 
ایران و پاکستان توسط مهاجران افغانستاني ارسال شده است. طی سال های 
2015 به بعد بعلت خشکس��الی و بیکاری و نابس��امانی و ناامنی در افغانستان 
تعداد نیروي کار افغانستانی در دیگر کشورها افزایش یافته و به همین ترتیب 

میزان وجوه ارسالي هم افزایش پیدا کرده است.  
وجوه ارسالی مهاجران افغان در سال 2020 حدود 789 میلیون دالر تخمین زده 
شده است که 4.1 درصد از تولید ناخالص داخلي این کشور را تشکیل مي داد. 
در حالي که روند وجوه ارسالي به افغانستان از سال 2016 افزایشي بوده اما در 
سال 2020 میزان آن کاهش یافته است. یکي از دالیل کاهش وجوه ارسالي در 
سال 2020 نسبت به سال 2019، شیوع ویروس کرونا و از دست دادن مشاغل 
بوده اس��ت. از س��وي دیگر، تعداد زیادي از مهاجران افغانستاني در کشورهاي 
حاشیه خلیج فارس مشغول به کار هستند که بخشي از درآمد خود را به کشور 
افغانستان ارسال مي کنند. کاهش قیمت نفت در سال 2020 و تعطیلي برخي 
مشاغل در دوره کرونا در این کشورها در کاهش وجوه ارسالي به افغانستان در 

سال 2020 تأثیرگذار بوده است.  
بخش عمده اي از این مهاجران توسط کشور ایران میزباني مي شوند. از این رو 
وجوه ارسالي مهاجران افغانستاني از ایران به افغانستان بخش عمده اي از وجوه 
ارس��الي را تش��کیل مي دهد. مهاجران افغانستاني که اغلب در قالب مهاجران 
اقتصادي غیرمجاز به ایران در حال رفت و آمد هس��تند، با تعطیلي مش��اغل و 
کسب و کارها در دوران شیوع ویروس کرونا در ایران، متضرر شده و شغل خود 

را از دس��ت دادند و یا دس��تمزد آنها در این دوران کاهش یافته است. به عالوه، 
تحت تاثیر تحریم هاي اقتصادي علیه ایران و کاهش ارزش پول ملي کشور، در 
سال 2020، میزان وجوه ارسالي مهاجران از ایران به افغانستان نسبت به سال 
قبل کاهش یافته اس��ت. از طرفي دیگر، با توجه به باال رفتن هزینه زندگی در 
ایران، مهاجران افغانس��تاني مجبور هستند که برای تامین هزینه هاي زندگي 
خود در ایران هزینه بیش��تري را متحمل ش��وند و در نتیجه پول کمتري براي 

پس انداز خواهند داشت. 
هم اکنون با روي کار آمدن طالبان در افغانس��تان، ش��مار آوارگان افغانستاني 
افزایش یافته و در صدد هستند تا از مرزهاي این کشور خارج شوند. با این حال 
مش��خص نیس��ت که چه تعداد از این آوارگان موفق به مهاجرت به کشورهاي 
دیگر خواهند شد. با فرض مهاجرت و یافتن کار و داشتن درآمد در کشورهاي 
دیگر، باز هم مش��خص نیست که کانال هاي ارسال وجوه به افغانستان چگونه 
تغییر خواهد کرد. بنابراین دو س��ناریو پیش روي مهاجران در زمینه ارس��ال 
وجوه به افغانس��تان وجود دارد: بخش��ي از مهاجران افغانس��تاني که پس از به 
قدرت رسیدن طالبان از این کشور خارج مي شوند، همراه با خانواده و بستگان 
درجه یک خود این کش��ور را ترك مي کنند که این موضوع باعث خواهد ش��د 
تا این گروه پس از مهاجرت وجوه کمتري در آینده به افغانستان ارسال کنند. 
سناریو دوم که محتمل تر است، تشدید بحران امنیتي و فروپاشي اقتصاد این 
کش��ور اس��ت که باعث مهاجرت نیروي کار به کشورهاي همسایه جهت کار و 
ارس��ال وجوه خواهد ش��د. در این حالت پیش بیني مي ش��ود که خانواده هاي 
آسیب پذیر افغانستاني بیش از گذشته به وجوه ارسالي اعضاي خانواده خود در 

دیگر کشورها وابسته شوند. 
یکي دیگر از تأثیرات به قدرت رسیدن طالبان بر وجوه ارسالي از طریق افزایش 
هزینه هاي ارس��ال وجوه خواهد بود. حداقل در کوتاه مدت با تعطیل ش��دن 
صرافي ها در این کشور و مشکالت پیش روي بانک ها در افغانستان، هزینه ارسال 
وجوه به این کشور افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر نیروي کار افغانستاني در 
ایران یا پاکستان عالوه بر ظرفیت صرافي هاي فعال، از روش هاي سنتي ارسال 

وجوه )از طریق دیگر مهاجران بازگشتي( اقدام خواهد کرد. 

در نمودار زیر مقدار وجوه ارسالی به افغانستان 
طی سال های 2008 تا2020 نشان داده شده 

است. 
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نمودار		17	-	مقدار	وجوه	ارسالی	به	افغانستان	طی	سال	های	2008	تا2020	نشان	داده	شده	است.	
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نگاهی به تحوالت افغانستان از دریچه

مسائل اجتماعی
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جهان امروز در وضعیتی در هم تنیده و مضطرب قرار گرفته و بر هم کنشی 
رویدادها بر زیست فردی و جمعی انسان تاثیرات عمیقی گذاشته است. از 
دس��امبر 2019 شیوع ویروس عفونت زای سیستم تنفسی در ووهان چین 
در صدر اخبار جهان قرار گرفت و در کمتر از چند هفته به یکی از بزرگترین 
معضالت جامعه جهانی مبدل ش��د و با تعطیلی بازار کار، عرصه آموزش و 
تاکید بر قرنطینه و در خانه ماندن زیست روزمره میلیاردها نفر را به وضعیت 
تعلیق برد و مهاجران به عنوان یکی از مهمترین گروه های تشکیل دهنده 

جامعه نیز به طور مس��تقیم از این وضعیت متاثر ش��دند. اگرچه در ابتدای 
شیوع این ویروس تمرکز غالب در سطح کالن و خرد بر جنبه های پزشکی و 
بهداشتی آن بود اما به سرعت کلیه ساحت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و امنیتی زیس��ت روزمره متاثر ش��د. شرایط اضطراب اجتماعی پیش آمده 
به بازتعریف بسیاری از وجوه حکمرانی منجر شد و با پررنگ کردن مفهوم 
"هم سرنوش��تی" با بازنمایی برهم کنش��ی متقابل و پیوس��ته رفتار اعضای 
جامعه نشان داد که همدلی، همیاری، مخاطرات اجتماعی و بهداشتی مرز 

  

						سعیده	سعیدی
											هیئت	علمی	پژوهشکده	مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی	

غریبه های قریب:

 بررسی تجربه زیسته دانشجویان افغانستانی
ساکن ایران در بحران کرونا
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ندارد و در نتیجه بار دیگر حضور میلیونی مهاجران 
افغانستانی به عنوان بزرگترین کنشگران غیر ایرانی 

در جامعه در افواه عمومی مطرح شده است.
اگرچه تخمین حضور این جامعه در ایران از تشتت 
آماری رنج می برد اما براس��اس جدیدترین گزارش  
منتشر ش��ده )مرداد 1399( بیش از 850 هزار نفر 
اتباع افغانس��تانی دارای کارت آمایش1 ، حدود 450 
ه��زار نفر نیز ب��ا گذرنامه و بیش از 2 میلیون مهاجر 
غیرمتعارف2  با زیستی غیررسمی در ایران سکونت 
دارند. طب��ق اعالم مرکز ام��ور بین الملل و مدارس 
خ��ارج از کش��ور ح��دود 560 هزار دان��ش آموز در 
مدارس ایرانی مش��غول به تحصیل هس��تند، از این 
تعداد 475 نفر اتباع کشور افغانستان هستند و  138 
هزار دانش آموز فاقد مدرك هویتی )با اجرای دستور 
مق��ام رهبری( نیز در مدارس ایران حضور دارند که 
در حدود 64 درصد جمعیت مهاجران افغانستانی در 

هفت اس��تان کشور ساکن می باشند. از ویژگی های بارز جمعیت مهاجران 
س��اکن ایران، شهرنشینی، پایداری مهاجرتی، پرجمعیت بودن خانوار و در 
نتیجه ظهور نس��ل دوم و س��وم مهاجران است. تجربه به دنیا آمدن و بزرگ 
شدن در ایران مهاجران را در وضعیت موقتی و مبهم "افغانستانی تبارهای 
ساکن ایران" نگه داشته، از حالت اصیل بودن3  خارج ساخته و به موقعیت 
"دیگری4" وارد می کند. این احس��اس غریبگی چالش مضاعفی برای نسل 
دوم و س��وم مهاجران افغانس��تانی ساکن ایران اس��ت چرا که ساختارهای 
رس��می و غیررس��می جامعه میزبان نیز آن ها را به عنوان غریبه و اضافی 
دانس��ته و لذا در هر دو س��رزمین مهمان های ناخوانده محسوب می گردند. 
این امر به ویژه در دوران کرونا با تاکید مس��تمر بر فاصله گذاری فیزیکی، 
قرنطین��ه و الزام به ماندن در خان��ه، تحدید ارتباطات اجتماعی و مراوادت 
خویش��اوندی و دوس��تانه و از بین رفتن فرصت حضور اجتماعی در مراکز 
آموزش��ی، مراک��ز تفریح��ی و مراکز مذهبی که اگرچه در راس��تای تامین 
س��المت جس��می جامعه بوده اما به نظر می رسد تاثیرات منفی بر سالمت 
روان گروه های مختلف به ویژه دانش��جویان خارجی گذاشته است. انطباق 
روانی و عاطفی دانشجویان خارجی در کیفیت آموزشی افراد تاثیر به سزایی 
دارد و بحران کرونا با تش��دید فاصله  های روانی و اجتماعی فرایند انطباق 

1	-	.سیستم	“آمایش	پناهندگان	جمعی”	ساکن	در	ایران	از	سال	1382	به	
راه	افتاد	و	بر	اساس	این	طرح	کارت	آمایش	به	عنوان	مدرک	هویتی	اتباع	

افغانستانی	قانونی	در	ایران	در	نظر	گرفته	شد.	تاکنون	)شهریور	1400(	پانزده	
طرح	آمایش	برگزار	و	کارت	افراد	تمدید	شده	است.	هر	کارت	برای	یک	سال	
اعتبار	دارد.	ثبت	نام	کنندگان	باالی	18	سال	باید	برای	دریافت	کارت	کارگری	
نیز	اقدام	نمایند	و	باید	بابت	خدمات	شهری	نیز	عوارض	پرداخت	کنند.	یکی	

از	نقاط	مثبت	طرح	همگانی	کارت	آمایش،	الزام	طرح	غربالگری	در	حوزه	سالمت	
مهاجرین	و	پناهندگان	است	که	به	عنوان	پیش	شرط	دریافت	کارت	آمایش	با	

معرفی	نامه	از	دفاتر	کفالت،	در	دفاتر	بهداشت	انجام	می	گیرد.
2 - irregular
3 - authentic
4 - other

آکادمی��ک را به ویژه برای دانش��جویان غیر ایرانی 
مختل نموده است. موقعیت بحرانی کرونا با تعطیل 
کردن دانشگاه و فضای عمومی دانشجویان را در خال 
قرار داده و دانشجویان جدیدالورود یکی از بزرگترین 
متضررین این پدیده بوده اند؛ چراکه سال اول ورود 
به دانش��گاه ب��ا چالش های زیادی برای دانش��جو و 
خانواده اش همراه است. مشکالت زبانی، تفاوت های 
فرهنگی و اجتماعی جامعه جدید، معاش��ران جدید 
و متف��اوت، نگرانی ه��ای خانوادگی و مس��ائل مالی 
تجربه ای آش��نا برای بسیاری از دانشجویان خارجی 
است که در صورت عدم رسیدگی مناسب و به موقع 
بر کیفیت آموزش��ی و در نهایت س��المت روان فرد 
تاثی��رات عمیقی می گذارد. حال آنکه ش��یوع کرونا 
با به تعطیلی کش��اندن دانش��گاه و خوابگاه، حذف 
شبکه های حمایتگر همساالن و انجمن های صنفی 
دانش��جویی و برنامه ه��ای فرهنگی در کاهش تعلق 

آکادمیک تاثیرگذار بوده است.
بر اساس مصاحبه های صورت گرفته، "نگرانی بابت از بین رفتن بازه زمانی 
بورس��یه تحصیلی"، "دغدغه پرداخت شهریه"، "نبود تسهیالت خوابگاهی 
مناس��ب و تداوم پرداخ��ت هزینه خوابگاه"، "مواجهه متفاوت رش��ته های 
تحصیلی به آموزش آنالین"،"متش��نج بودن مرزهای ش��رقی"، "نگرانی از 
انقضای ویزای تحصیلی"، "نبود زیرس��اخت مناسب بهره مندی از آموزش 
آنالین"، "هزینه های تهیه بسته های اینترنتی" و "تعطیلی مشاغل روزمرد و 
مشکالت امرار معاش" از جمله مهمترین تبعات منفی کرونا بوده که سالمت 
روان دانش��جویان غیرایرانی را تحت الش��عاع قرار داده اس��ت. دانشجویان 
افغانس��تانی غیر بورس��یه )الف5  و ب6 ( ملزم به پرداخت شهریه می باشند. 
در صورت ثبت نام آزاد در دانش��گاه ش��هریه می بایست به دالر )نرخ آزاد یا 
نیمایی( پرداخت شود و در صورت ورود از طریق آزمون کنکور سراسری 80 
درصد شهریه دانشجوی شبانه می بایست پرداخت شود. این مهم با توجه به 
عدم امکان دسترسی مناسب به بازار کار رسمی و فرودستی جامعه مهاجر 
فشار بسیاری بر خانواده افغانستانی ساکن ایران می آورد و عدم بهره مندی 

مناسب از آموزش هدررفت هزینه پرداختی قلمداد می شود.
بحران کرونا در بس��تر آموزش و پرورش و آموزش عالی به ش��کلی عریان 
خش��ونت نمادی��ن را بازنمایی می کند. دسترس��ی نابراب��ر دانش آموزان و 
دانشجویان به زیرساخت های ارتباطی از جمله تلفن هوشمند، مسئله سواد 
دیجیت��ال خان��واده، پهنای باند اینترنت و رفاه اقتصادی نس��بی در جهت 
خرید متناوب بس��ته های حجمی اینترنت در وضعیت نامتوازنی در س��طح 
ملی اس��ت. تبلیغات گس��ترده در سطح عمومی به ویژه از کانال رسانه های 
جمع��ی در خصوص ال��زام و فواید آموزش مجازی در قالب کنترل فرهنگ 

5	-	دریافت	کنندگان	بورس	الف	عالوه	بر	تحصیل	رایگان	)معاف	از	پرداخت	
شهریه	تحصیلی(،	از	تسهیالتی	مانند	کمک	هزینه	تحصیلی،	بیمه	خدمات	درمانی،	

خوابگاه	مجردی	و	کمک	هزینه	مسکن	و	کمک	هزینه	پایان	نامه	برخوردار	
هستند.

6	-	دریافت	کنندگان	بورس	ب	از	تحصیل	رایگان	)معاف	از	پرداخت	شهریه(	و	
تسهیالتی	مانند	بیمه	خدمات	درمانی	و	خوابگاه	مجردی	برخوردار	هستند.

 بحران کرونا در بستر آموزش 
و پرورش و آموزش عالی به شكلی 
عریان خشونت نمادین را بازنمایی 
می کند. تبلیغات گسترده در سطح 
عمومی به ویژه از کانال رسانه های 

جمعی در خصوص الزام و فواید 
آموزش مجازی در قالب کنترل 

فرهنگ در جهت عادی سازی نظام 
طبقاتی عمل می کند و در این 
عرصه مهاجران افغانستانی به 

عنوان یكی از گروه های فرودست و 
در حاشیه مانده صدایی نخواهند 

داشت.
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در جهت عادی سازی نظام طبقاتی عمل می کند و 
در ای��ن عرصه مهاجران افغانس��تانی به عنوان یکی 
از گروه های فرودس��ت و در حاش��یه مانده صدایی 
نخواهند داشت. از سوی دیگر بر اساس مصاحبه ها، 
دسترس��ی دانش��جویان افغانس��تانی که به کشور 
مب��دا بازگش��ته اند نیز با توجه به اختالل گس��ترده 
در ش��بکه برق و اینترنت )قطع��ی و کندی اتصال( 
در ولس��والی های مختلف این کش��ور به کالس های 

مجازی با مشکالت زیادی روبرو بوده است.
در این میان مقابله با ویروس کرونا به عنوان دشمن 
مشترك به تقویت احساسات ملی گرایانه دامن زده 
اس��ت و رسانه های جمعی بسیج افکار عمومی را در 
جهت مقابله با عامل بیگانه ای که زیست روزمره ملت 
را مختل کرده نقش پررنگی در تقویت همبس��تگی 
اجتماعی در س��طح جامعه داشته اند. شیوع ویروس 
کرون��ا دولت را به س��مت ارائه بس��ته های حمایتی 

کرده اس��ت. اما همچنان جامعه مهاجران در زمره بی بهره گان قرار دارند و 
حتی حمایت سازمان های مردم نهاد نیز با دشواری های فراوان مواجه شده 
است7 . به نظر می رسد موقعیت بحرانی کرونا در تقاطع با ملیت به تقویت 
اس��کیمای مهاجرس��تیزی و تشدید محرومیت های س��اختاری مهاجران 

افغانستانی ساکن ایران منجر شده است.
علیرغم چالش های زیس��ت مهاجرانه دراز مدت در ایران که به مواردی از 
آن اش��اره ش��د، نتیجه بررسی میدانی نش��ان می دهد شیوع ویروس کرونا 
موقعیت متفاوتی را برای این جامعه در حاشیه مانده به وجود آورده است؛ 
ش��یوع ویروسی همه گیر به عنوان ش��کلی از وضعیت اضطراری، با پررنگ 
کردن مفهوم "هم سرنوش��تی"، دس��تگاه سیاستگذار را متوجه این موضوع 
کرده که همه اعضای جامعه در یک قایق س��وار هس��تند و مغفول گذاشتن 
بخشی از جمعیت کشور با هویت خاموش8  به معنای گسترش مخاطرات 
ملی و پتانسیل تهدید خواهد بود و در نتیجه با مرئی کردن حضور میلیونی 
مهاج��ران به صورت محدود و قطاعی فرایند ادغام س��اختاری مهاجران را 
تسریع نموده است. فشار افکار عمومی بر وزارت آموزش و پرورش و تغییر 
در س��امانه اپلیکیش��ن ش��اد و قرار گرفتن گزینه جدیدی برای وارد کردن 
کد س��ناد9 ، ارائه خدمات رایگان بهداش��تی و پزش��کی به اتباع خارجی10، 
تسهیل مقررات اقامتی دانشجویان و اصالح آئین نامه اجرایی قانون ورود و 
اقامت اتباع خارجه )خرداد 1399(، تمدید خودکار کارت هویتی مهاجران، 

7	-	به	موجب	بند	ح	تبصره	17	قانون	بودجه	سال	1399	کلیه	دستگاه	های	
موضوع	ماده	29	قانون	برنامه	ششم	توسعه	از	جمله	نهادهای	عمومی	غیردولتی	
و	بنیادها	که	به	هر	شکل	از	اقشار	آسیب	پذیر	حمایت	می	کنند	مکلفند	تمامی	
حمایت	ها	و	کمک	های	خود	را	به	تفکیک	کد	ملی	فرد	دریافت	کننده	حمایت	در	

سامانه	وزارت	تعاون،	کار	و	امور	اجتماعی	ثبت	نمایند.
8 - silenced identity

9	-	شناسه	دانش	آموزان	اتباع	خارجی
10	-	همراستا	با	ارائه	خدمات	رایگان	جامع	در	خصوص	بیماری	های	همه	

گیر	همچون	سل،	ماالریا	و	ایدز	بدون	توجه	به	وضعیت	اقامتی	مراجعه	کننده	
)مصاحبه	متخصصان،	وزارت	بهداشت،	مرداد	1399(.

تمدید پروانه کار مهاجران توسط اداره اشتغال اتباع 
خارجی وزارت کار، همکاری دانشگاه ها در برگزاری 
جلس��ات تجدید نظر در خص��وص اعمال تغییرات 
در ش��هریه های دریافتی از دانش��جویان و تصویب 
آئین نامه اجرایی مربوط به پوش��ش بیمه سالمت11  
برای اتب��اع غیرایرانی با وضعی��ت اقامت قانونی در 
کش��ور )م��رداد 1400( از جمله مهمترین تغییرات 
سیاس��تی دولت ایران در زمان شیوع ویروس کرونا 
در قب��ال جامعه مهاجران بوده اس��ت. این تغییرات 
جزی��ی، ارزش نمادین دارد که مرئی ش��دن حضور 
جامعه مهاجران و قرار گرفتن روی میز سیاستگذار 

از مهمترین پیامدهای این موضوع است.

جمع بندی
جامع��ه ای��ران برای توس��عه ملی نیازمن��د تقویت 
همبستگی اجتماعی در میان کلیه گروه های موجود 
در کش��ور اس��ت و مهاجران افغانس��تانی به عنوان مهمترین گروه تشکیل 
دهنده اتباع غیرایرانی وزن مهمی در تقویت یا تخریب همبستگی اجتماعی 
خواهد داش��ت. براس��اس بنیان نظری این پژوهش، فرایند ادغام مهاجران 
دارای دو بع��د س��اختاری و همچنی��ن فرهنگی-اجتماعی اس��ت و به نظر 
می رس��د در سال های اخیر با تقویت "سیاست ساماندهی اتباع خارجی" و 
تسهیل دسترسی مهاجرین به آموزش )تجربه مدرسه و دانشگاه( و بهداشت 
)بیمه سالمت( با آهنگی هرچند کند، فرسایشی و تدریجی ادغام ساختاری 
مهاجران افغانستانی به جریان افتاده و تغییرات اجرایی در خصوص وضعیت 
مهاجری��ن در زم��ان همه گیری ویروس کرونا ای��ن فرایند را تقویت نموده 
است اما از سوی دیگر باید گفت که به دلیل تجربه سال ها محرومیت های 
س��اختاری در جامعه ایران، "تمایل و کشش" مهاجران افغانستانی به طور 
کل و دانشجویان افغانستانی به طور خاص به فرهنگ پذیری با روند کلی12  
جامعه ایران کاهش یافته و یا کال از بین می رود و هنوز در مرحله "انگیزه های 
فرهنگ پذیری" قرار دارند که پیش نیاز ادغام اجتماعی-فرهنگی است. این 
نکته بر اهمیت نقش برنامه ریزی های منسجم و درازمدت دولت میزبان در 
خصوص پرورش سرمایه انسانی افراد در جهت تقویت انگیزه های فرهنگ 

پذیری نسل جدید مهاجران تاکید دارد.
به نظر می رس��د بحران کرونا با بازنمایی پتانسیل های جمعیت مهاجرین و 
تاکید بر"هم سرنوشتی" بار دیگر نشان داد که منافع ملی جز با سیاستگذاری 
هوش��مندانه در قبال مهاجرین صورت نمی گیرد و بهتر است دستگاه های 
تصمیم گیر، با کاهش امکان تداوم زیست غیررسمی جامعه هدف، در جهت 
هرچه مرئی تر ش��دن این جمعیت قدم بردارند و قبل از اینکه مس��ئله های 
اجتماعی به آس��یب های امنیتی تبدیل ش��وند در راس��تای بهره مندی از 
س��رمایه انس��انی مهاجرین در جهت منافع ملی کش��ور و براساس موازین 

انسانی و بشردوستانه مدیریت صحیح صورت پذیرد.

11	-	در	مورد	مهاجران	آسیب	پذیر،	دولت	50	درصد	حق	بیمه	را	پرداخت	
می	نماید	و	مابقی	یا	توسط	خود	افراد	و	یا	توسط	سازمان	های	بین	المللی	پرداخت	

می	شود.
12 - Mainstream

 انطباق روانی و عاطفی 
دانشجویان خارجی در کیفیت 

آموزشی افراد تاثیر به سزایی دارد و 
بحران کرونا با تشدید فاصله  های 
روانی و اجتماعی فرایند انطباق 

آکادمیک را به ویژه برای 
دانشجویان غیر ایرانی مختل نموده 

است. به عالوه، شیوع کرونا با به 
تعطیلی کشاندن دانشگاه و خوابگاه، 
حذف شبكه های حمایتگر همساالن 

و انجمن های صنفی دانشجویی و 
برنامه های فرهنگی در کاهش تعلق 

آکادمیک تاثیرگذار بوده است. 
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گزاره هایی از تصویر
»طالبان جدید« در رسانه های ۲۰۲۱

  

						جالل	سمیعی
											تحلیلگر	رسانه

رس��می 1   تلویزیون های 
ش��تاب زده  دارن��د 
جدی��د«  »طالب��ان  از 
می گوین��د؛ طالبانی که 
گویا بیست سال رفته و با آموخته های 
جدی��د خود را ب��ه رس��انه ها معرفی 
می کن��د. ب��رای پرس��ش های اصلی 
درب��اره ی حقوق بش��ر، حق��وق زنان 
و بازس��ازی تصویر قدیم��ی این برند 
سیاس��ی باس��ابقه پاس��خ های آماده 
دارد و رس��انه های رس��می وابسته به 
دولت های مختلف هم، با رعایت حدی 
نس��بی از احتیاط و محافظه کاری در 

این بازنمایی همراهی می کنند.

 2 
هم زمان در رس��انه های مس��تقل و 
بیشتر غیررس��می، جریان متفاوتی 
از تصویر حضور طالبان و س��لطه بر 
افغانستان در حال شکل گیری ست؛ 
توییت ه��ا و فیلم های��ی از خانم ها در ش��هرهای 
مختلف به سرعت بازنش��ر می شوند، که حکایت 
از ترس، احس��اس تنها ماندن و فراموش ش��دن 
جلوی چشم جهانیان دارند؛ از طالبان خاطره ی 
ترسناکی ساخته ش��ده است، که با این بازنمایی 
تازه هم خوانی ندارد؛ اطالعیه هایی ش��بیه جهاد 
نکاح داعش��ی ها از »امارت اس��المی افغانستان« 
منتشر می شوند و ویدیویی که دختری نوجوان را 

با زور از والدینش جدا می کنند و می برند.
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  3
طالب��ان در جن��گ 
ح��وزه ی  دو  می��ان 
رسمی/توافق ش��ده و 
رسانه ای،  غیررسمی 
گویا ش��انس درس گرفتن و مقایسه 
ش��دن با داعش را ه��م دارد؛ اگرچه 
رس��انه را هم ب��ه خوبی می شناس��د 
و در ب��دو ورود، تصاوی��ر زن��ان را در 
ویترین ه��ای کاب��ل پ��اك می کند؛ 
عکس��ی که نماد شروع دورانی جدید 
تلقی ش��د. در این ج��دال تصویرها، 
طالبان ه��م بر گزاره هایی فکرش��ده 
تاکید دارد؛ می گوید زنان در چارچوب 
شریعت می توانند به کارشان برگردند. 
روی ع��ادی بودن وضعی��ت و توزیع 
حضور حساب ش��ده ی نیروهایش در 
شهرها تاکید دارد و البته، دولت های 
مهمی هم در دوگانه ی فرار مسئوالن 
و حضور طالبان، به وضوح از تس��لط 

طالبان و معادالت جدید راضی اند. 

  4
برای مشاهده ی زنده ی جهان 
از طالبان و قض��اوت درباره ی 
او هن��وز فرص��ت داری��م؛ اما 
ب��ه زعم م��ن چن��د تصویر تا 
االن بیش��تر از قطعات دیگر ای��ن پازل دیده 
شده اند؛ مثل تراژدی س��قوط افراد از هواپیما 
یا تحویل کودکی از باالی موانع به سربازهای 
امریکایی فرودگاه. فارغ از قصه ی واقعی پشت 
هر کدام، ای��ن لحظه ها بی هیچ توضیحی هم 
از ی��اد مردم نخواهند رفت. ب��ه گمانم جریان 
اصلی رسانه ای همچنان با احتیاط به طالبان 
خواهند پرداخت؛ اما بار اصلی شکستن روایت 
رسمی از طالبان جدید را شبکه های اجتماعی 
برمی دارن��د. روایت��ی ک��ه گاهی ه��م قدرت 
پاس��خگو کردن دولت ها و خ��ود طالبان را تا 
این جا داش��ته اس��ت؛ از دید ما کاربران معلق 
در جهان قرنطینه، بخشی از امیدواری ما هم 
مدیون رسانه های غیررسمی  خواهد ماند؛ امید 
به پنهان نماندن فریادهایی در فرودگاه که در 
بازتاب مذاکرات طوالنی صلح در س��الن های 
 خنک کش��ورهای دیگ��ر، می توانند همچنان 

شنیده شوند.
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جنگ آمریکا در افغانستان طوالنی ترین جنگی است که آمریکا با همراهی 
کش��ورهای هم پیمانش در ناتو ب��ه خاورمیانه تحمیل ک��رد. اکنون که با 
گذش��ت بیش از بیست سال از ش��روع این جنگ از س��ال 2001، آمریکا 
و بقیه هم پیمانانش به تدریج نیروهای نظامی ش��ان را از افغانس��تان خارج 
کردند، جهان نس��بت به مش��روعیت این مداخله نظامی و دستاوردهایش 
به دیده تردید می نگرد. امروز آتش این جنگ به ظاهر خاموش ش��ده اما با 
قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان آیا می توان با اطمینان گفت که 

این کشور از شرایط جنگی خارج شده است؟  بر اساس گزارش های متعدد 
از س��وی نهادهای مختلف حامی صلح در طول این بیست سال از وضعیت 
افغانستان، یکی از آس��یب پذیرترین گروه ها در میانه این درگیری ها، زنان 
بودند. نگرانی ها از وضعیت زنان با پایان جنگ بیست ساله نه تنها کم نشده 
بلکه با حاکم شدن گروهی که سیاست های جنسیتی اش در گذشته مبنی 
بر حذف، ش��کنجه و محروم کردن زنان از حق تحصیل، کار و عبور و مرور 

بوده بیش از پیش به مرکز توجه جهانیان تبدیل شده است.

  

						آریاناز	گلرخ
											دانش	آموخته	ی	انسان	شناسی	دانشگاه	تهران	و	پژوهشگر	و	فعال		حوزۀ	زنان

سرنوشت زنان افغانستان در امارت اسالمی: 

آینــــده ای مبهـــم 
یا تکرار کابوس های گذشته؟

 نتایج گزارش دیده بان 
حقوق بشر پس از مصاحبه با 

34 زن در کابل درباره 
تجربه شان از ارائه و دریافت 
خدمات درمانی )تعدادی از 
آن ها کارمند بخش بهداشت 
و درمان و بقیه از کارشناسان 
این حوزه بودند(، تصویری از 
کابل به دست می دهد که در 
آن حدود 61 تا 72 درصد 

زنان در فقر زندگی می کنند.
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پروژه نجات زنان افغانستان: ماموریتی برای 
رستگاری یا ابزاری برای توجیه مداخله نظامی

در ماه ژوئیه امس��ال، جورج بوش رئیس جمهور اس��بق ایاالت متحده از خبر 
خروج قریب الوقوع س��ربازان آمریکایی از افغانستان پس از حدود بیست سال 
از دس��تور حمله اش به این کش��ور ابراز نگرانی کرد. او هش��دار داد که زنان و 
دختران افغانس��تانی به دلیل خروج  آمریکا از این کشور متحمل »آسیب های 
وصف ناپذیری« خواهند شد. شنیدن این صحبت ها از سوی مردی که »جنگ 
علیه تروریسم« به فرمان او آغاز شد، طنز تلخ تاریخ است؛ جنگی که تا کنون 
بیش از 47 هزار غیر نظامی )از جمله زنان( بر اثر آن کش��ته و میلیون ها نفر 

آواره شدند. 
سیاستمداران و سلبریتی های آمریکایی و فعاالن حقوق زنان از مدت ها پیش 
از حمله تروریستی 11 سپتامبر، پروپاگاندای خود را با محوریت آزادسازی زنان 
افغانستانی که از قضا با منافع امپریالیستی آن ها نیز همسو بود آغاز کرده بودند. 
در نوامبر س��ال 2001 و یک ماه پس از آغاز حمالت به افغانس��تان، لورا بوش 
بانوی اول وقت آمریکا با اختصاص یک موج رادیویی به صحبت درباره مسائل 
زنان افغانستانی، به شهروندان آمریکایی تضمین داد که »جنگ علیه تروریسم« 
به طور هم زمان »مبارزه برای حقوق و کرامت زنان« نیز هست. همان طور که 
بسیاری از پژوهشگران فمینیست منتقد نیز در طول این سال ها اشاره کردند، 
این صورت بندی گفتمانی از وضعیت زنان افغانستانی و قربانی سازی از چهره 
آن ها در رسانه های غربی، به دولت های این کشورها کمک کرد تا مداخله نظامی 
در افغانستان را برای مخاطبان داخلی خود مشروع جلوه دهند. ایاالت متحده 
با ش��روع جنگ با دش��من دیرینه و دیگری بزرگی به نام »کمونیسم« که آن را 
تهدیدی بر موجودیت خود می دانست در خاك افغانستان، خود به طور مستقیم 
زمینه را برای ظهور »خطر تروریستی« در این کشور فراهم کرد. اما فارغ از این 
حقیقت، بسیاری از گزارش ها حاکی از آن است که آمریکا در طول این بیست 
س��ال در تحقق وعده هایش از جمله توسعه زیرساخت ها برای رشد اقتصادی 
پایدار، بهبود وضعیت زندگی زنان افغانستانی و کاهش شکاف های جنسیتی 

در این کشور عملکردی نامطلوب و دستاوردهای شکننده ای داشته است.
طبق گزارش زرین حمید در شبکه جهانی زنان سازنده صلح در سال 2012، 
شاخص امنیت زنان در فضاهای عمومی و خصوصی نسبت به آن چه که قبل تر 
تحت سلطه طالبان داشتند در خیلی از مناطق )به خصوص مناطق روستایی( 
تغییر چشمگیری نکرده یود. با این که هیچ قانونی همانند آن چه که در زمان 
حکومت طالبان وجود داش��ت به زنان حکم نمی کرد که نامرئی و در س��کوت 
زندگی کنند اما زنان همچنان در بخش بزرگی از افغانستان ترجیح می دادند که 
نامرئی باقی بمانند زیرا بدن و امنیت خود را در معرض انواع خشونت می دیدند. 
بر اس��اس این گزارش، علی رغم  وجود پیش��رفت هایی در زمینه حقوق زنان از 
جمله افزایش مشارکت سیاسی آن ها و دسترسی محدودشان به آموزش اما این 
دستاوردها آسیب پذیر بوده اند و مشکالت اساسی و ریشه ای زنان افغانستانی 
همانند فقدان قدرت اقتصادی، حق کار کردن، مصونیت کیفری، خشونت ناشی 
از جنگ و خش��ونت جنسی و جنسیتی، عدم دسترسی یا دسترسی ناقص به 
آموزش، رسم و رسوم فرهنگی مانند ازدواج های اجباری و مبادله دختران برای 
حل اختالفات قومی و خانوادگی و نگرش های عمومی فرهنگی مردس��االرانه 
نس��بت به زنان که ریش��ه در سال ها انباش��ت فرهنگی و سنتی در این جامعه 

داشت، کماکان به شکل سابق وجود داشتند. 

خطر محرومیت زنان افغانستانی 
از خدمات درمانی و بهداشت عمومی

طبق گزارش دیده بان حقوق بش��ر، در دو دهه گذشته افغانستان برای خدمات 
ضروری مثل مراقبت های بهداشتی و درمانی به حمایت و بودجه های بین المللی 
وابس��ته بوده اس��ت. اما این حمایت مالی در طول سال ها کاهش یافت و پس از 
اعالم جو بایدن مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این شیب نزولی 
سرعت بیشتری گرفته است. این کاهش بودجه در حال حاضر زندگی و سالمت 
بسیاری از زنان و دختران افغانستانی را با محدود کردن دسترسی آن ها به خدمات 

بهداشت و درمان و کاهش کیفیت این خدمات تهدید می کند. 
در سال های پس از مداخله نظامی آمریکا و شکست طالبان در اواخر 2001، دولت 
افغانس��تان و حامیان بین المللی آن برای ساخت و توسعه یک سیستم درمانی 
موثر اولویت قائل شدند و این تالش ها در جهت ایجاد یک سیستم بهداشت و 
درمان پایه که در تمام سطح کشور قابل دسترس باشد به دستاوردهای مهمی 
از جمله کاهش چشمگیر مرگ و میر مادران هنگام زایمان، افزایش دسترسی 
به مراقبت های درمانی پس از بارداری، فراگیر شدن استفاده از روش های مدرن 
پیشگیری از بارداری و کاهش نرخ بارداری های ناخواسته منجر شد. ولی با وجود 
دو دهه تالش و هزینه کردن صدها میلیون دالر در این بخش، نرخ دسترس��ی 
به خدمات درمانی برای زنان هنوز بس��یار پایین تر از اس��تانداردهای بین المللی 
است و پیشرفت های به دست آمده نیز وضعیت شکننده ای دارد و به روش های 

مختلفی در حال از دست رفتن است.
نتای��ج گزارش دیده بان حقوق بش��ر پس از مصاحبه ب��ا 34 زن در کابل درباره 
تجربه ش��ان از ارائه و دریافت خدمات درمان��ی )تعدادی از آن ها کارمند بخش 
بهداش��ت و درمان و بقیه از کارشناس��ان این حوزه بودند(، تصویری از کابل به 
دس��ت می دهد که در آن حدود 61 تا 72 درصد زنان در فقر زندگی می کنند. 
در چنین وضعیتی اغلب زنان به خاطر عدم دسترسی به روش های پیشگیری 
مدرن، تجربه بارداری های ناخواسته داشتند و به دلیل فقدان دسترسی به خدمات 

درمانی ضروری، بارداری های پر خطر را تجربه کردند. 
در موقعیت حساس کنونی با خروج نیروهای بین المللی و به قدرت رسیدن طالبان، 
افزایش درگیری و خشونت ها و کاهش امنیت و ثبات در افغانستان می تواند تمایل 
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اهداکنندگان بین المللی را برای تخصیص حمایت های 
مالی به حوزه بهداش��ت و درمان در این کش��ور تحت 
شعاع قرار دهد و این موضوع پیامدهای مخاطره آمیزی 
برای سالمت زنان افغانستانی به دنبال دارد. بسیار مهم 
است که اهدا کنندگان و نهادهای حمایتی بین المللی 
در ش��رایط فعل��ی فارغ از انگیزه ه��ای ایاالت متحده و 
دیگر کشورها برای خروج نظامی از افغانستان، نیازهای 
فوری مردم این کشور )به خصوص نیاز زنان و دختران 
به خدمات بهداش��ت و درمان( را در اولویت قرار دهند 
و تحوالت سیاس��ی و امنیتی کنونی این کش��ور را به 
دستاویزی برای شانه خالی کردن از تعهداتشان در این 

حوزه تبدیل نکنند. 

دستاوردهای شکننده زنان 
افغانستان بر لبه تیغ طالبان

در س��ال 2003، بزرگ تری��ن مجم��ع ب��زرگان و 
شخصیت های قومی و اجتماعی کشور افغانستان موسوم 
به جرگه ملی قانون اساس��ی جدید را تدوین کردند که 

بر اس��اس آن شکل اداره کش��ور ریاست جمهوری و مبتنی بر اقتصاد بازار بود. 
شعارهای سیاسی این قانون اساسی دفاع از برابری جنسیتی، حقوق بشر، حقوق 
زنان، آزادی بیان و بازار آزاد بود. با وجود این که این شعارها تا حد زیادی جنبه 
دیپلماتیک و تبلیغاتی برای جلب حمایت از کش��ورهای غربی داش��ته است اما 
در این دو دهه در زمینه افزایش برابری جنس��یتی در افغانس��تان دستاوردهای 
نسبتا مهمی به خصوص در حوزه افزایش مشارکت سیاسی زنان به دست آمده 
است. زنان در دولت اشرف غنی، مشارکت نسبتا فعالی در سپهر سیاسی کشور 
داشتند. طبق ماده 83 قانون انتخابات این کشور مصوب سال 2004، 27 درصد  
از کل کرس��ی های پارلمان افغانس��تان برای زنان در نظر گرفته شده است )68 
کرس��ی از 249 کرس��ی( و تا پیش از سقوط دولت اشرف غنی، زنان 69 کرسی 
پارلمان را در اختیار داشتند. اما با حاکمیت طالبان بر افغانستان به خصوص در 
ش��هرهای بزرگی که در طول این سال ها تحت حاکمیت دولت افغانستان بوده  
است، سرنوشت مشارکت سیاسی زنان در سایه ای از ابهام فرو می رود. با وجود 
اظهارات ضد و نقیض مقامات طالبان در رسانه های بین المللی و ادعاهای آن ها 
مبنی بر این که حقوق زنان را در چارچوب قوانین و ش��ریعت اس��المی تضمین 
می کنند، گزارش هایی که در هفته های اخیر از شهرهای تحت تصرف طالبان به 
گوش می رسید حاکی از آن است که آن ها زنان را از سر کار، مدرسه و دانشگاه 
به اجبار به خانه  برگرداندند و آن ها را از حضور در شهر بدون حضور محارم منع 
کردند و همچنین درباره نحوه پوشش آن ها نیز سختگیری هایی از جمله اجبار 

به پوشیدن برقع اعمال می کنند.
نگرانی ها در مورد وضعیت شکننده مشارکت سیاسی زنان به خصوص از زمان 
شروع مذاکرات صلح اخیر با طالبان در دوحه شدت بیشتری گرفت. دولت سابق 
افغانس��تان نیز در طول این مذاکرات، زنان را مش��ارکت نداد و به همین خاطر 
مسائل مربوط به حقوق زنان این مذاکرات در حاشیه قرار گرفت. طالبان از سال 
1996 تا 2001 که با نام امارت اس��المی بر افغانس��تان حکومت کرد، با اعمال 
تبعیض های سیستماتیک جنسیتی روزهای سیاهی برای زنان و دختران افغان 
رقم زد و رویکرد خود نسبت به حقوق و آزادی های ابتدایی زنان را با جلوگیری 

از دسترس��ی آن ها به تحصیل، خدمات درمانی، آزادی 
عبور و مرور در شهر و مجازات آن ها با شالق و در مواردی 
سنگسار به همه جهان نشان داد و هم اکنون با به قدرت 
رسیدن این گروه در تمام خاك افغانستان، همه با چشم 

تردید به آینده زنان در این کشور می نگرند.
در طی دو دهه گذش��ته، ایاالت متح��ده بیش از 780 
میلیون دالر برای ارتقا و بهبود وضعیت حقوق زنان در 
افغانستان هزینه کرد. انتقادهای زیادی به نحوه اجرای 
این پروژه های حمایتی از زنان وارد است از جمله توزیع 
نابرابرآن ها اما این س��رمایه گذاری ها فرصت های مهمی 
برای تحقق برابری جنس��یتی حداقل در بخش هایی از 
افغانستان ایجاد کرد. بسیاری از زنان در طول این دو دهه 
با تحصیل در دانشگاه ها و کسب تجربه در تخصص مورد 
عالقه شان مسیر تازه ای در زندگی خود گشودند. مسیری 
که ادامه آن با بازگش��ت طالبان برای بس��یاری نامعلوم 
اس��ت. فیروز ازبک کریمی، رئیس دانش��گاه فاریاب در 
شمال که بیش از 6 هزار دانشجو در آن تحصیل می کنند 
و نیمی از آن ها را زنان تشکیل می دهند به نیویورك تایمز 
گفت: »دانشجویان دختر که در مناطق تحت تسلط طالبان زندگی می کنند بارها 
توسط طالبان مورد تهدید قرار گرفتند اما خانواده های این دانشجویان باز هم به 

طور مخفیانه آن ها را به دانشگاه می فرستند.«
یک زن افغانس��تانی از کابل به گاردین گفت: »زنان افغانس��تانی برای به دست 
آوردن آزادی های حداقلی، ازخودگذشتگی های بسیاری کرده اند. من به عنوان 
ی��ک دخت��ر یتیم برای تامین هزینه تحصیلم فرش می یافت��م. حاال اما به نظر 
می رسد که باید تمام دستاوردهای 24 سال زندگی ام را بسوزانم. در حال حاضر، 
نگه داشتن هرگونه کارت شناسایی یا جایزه و تقدیرنامه از دانشگاه آمریکایی کار 
خطرناکی است؛ حتی اگر آن ها را نگه داریم به دردمان نمی خورد. در افغانستان 

دیگر شغلی برای ما نیست.«

توان دولت های خارجی در حمایت از حقوق زنان تحت 
حاکمیت طالبان: حقیقت یا یك آرزوی واهی؟ 

کشورهایی که در حال خروج آخرین نیروهای نظامی و غیر نظامی خود از خاك 
افغانستان هستند ادعا می کنند که به خاطر نیاز طالبان به حمایت های خارجی 
توسعه محور و همچنین نیاز این گروه به جلب مشروعیت و به رسمیت شناخته 
شدن حاکمیتش توسط مجامع بین المللی، این قدرت را دارند با استفاده از این 
اهرم ها بر طالبان اعمال نفوذ کنند. در کنار این نفوذ دیپلماتیک، اهرم های فشار 
دیگری نیز وجود دارد از جمله ساز و کارهای نظارتی سازمان ملل مانند اقدامات 
ش��ورای امنیت این س��ازمان مثل اعمال تحریم، مداخله  مداوم دیوان کیفری 
بین المللی، حضور گزارش��گران و خبرنگاران ویژه س��ازمان ملل و نفس وجود 
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان. سازمان ملل ادعا می کند که به پشتوانه این 
ابزارها، ضامن حقوق گروه های آسیب پذیر و به ویژه زنان و دختران در افغانستان 
خواهد بود و آن ها را به حال خود رها نمی کند. اما این نهادها ابزارهای محدودی 
دارند و در عین حال پس از این خروج غیرمسئوالنه از خاك افغانستان و بی توجهی 
به سرنوش��ت مردم این کشور تحت حاکمیت طالبان، اراده سیاسی این نهادها 
برای پیگیری چنین اموری در آینده زیر سوال است و نمی توان به آن امید بست. 

 در دو دهه گذشته افغانستان 
برای خدمات ضروری مثل 

مراقبت های بهداشتی و درمانی به 
حمایت و بودجه های بین المللی 

وابسته بوده است. اما این حمایت 
مالی در طول سال ها کاهش یافت و 

پس از اعالم جو بایدن مبنی بر خروج 
نیروهای آمریكایی از افغانستان این 
شیب نزولی سرعت بیشتری گرفته 

است. این کاهش بودجه در حال 
حاضر زندگی و سالمت بسیاری از 

زنان و دختران افغانستانی را با 
محدود کردن دسترسی آن ها به 

خدمات بهداشت و درمان و کاهش 
کیفیت این خدمات تهدید می کند. 
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تیام محمدزاده| تماش��ای اس��تیصال خواهران و برادرانم در افغانستان، 
ت��رس از فردای��ی تاریک و بی پناهی مردمی ش��ریف باعث می ش��ود که 
برگردم به همان کورس��وی باریک نور که از نوجوانی به آن چنگ می زنم: 
فعالیت های س��ازمان های مردم نهاد . فکر می کنم آیا راهی وجود دارد که 
به نحوی به واسطه س��ازمان های مردم نهاد، گام های کوچکی برای بهبود 
اوضاع برداش��ت؟ آینده ی فعالیت این س��ازمان ها بعد از حضور طالبان در 

افغانستان چه می شود؟!

به همین منظور با احمد قویدل از فعالین اجتماعی و مدنی و... مدیر عامل 
سابق کانون هموفیلی ایران و مسئول روابط عمومی شبکه کمک)کارگروه 
مهار کرونا( که ش��بکه ای غیر دولتی و متشکل از سازمان های مردم نهاد و 

تخصصی کشور برای مهار کرونا است، گفتگو کردم.
ب�رای ش�روع ش�اید بهت�ر باش�د کم�ی درب�اره ی فعالیت 

سازمان های مردم نهاد در افغانستان صحبت کنیم:
مسئله ای که در همین ابتدای امر دوست دارم به آن اشاره کنم این است 

  

						گفتگو	با	احمد	قویدل
											مدیرعامل	کانون	هموفیلی	ایران

چشم انداز فعالیت سازمان های مردم نهاد 
بعد از حضور طالبــان در افغانستان 

 بعید می دانم که 
سازمان های مردم نهاد بعد 
از حضور طالبان بتوانند 

فعالیت های باثباتی را پیش 
بگیرند

 با قدرت گرفتن طالبان، 
مفهوم »ملت« در افغانستان، 

دچار تزلزل می شود
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که اکثر قریب به اتفاق این س��ازمان ها در افغانس��تان 
از گرن��ت غرب��ی برخوردارند به این معن��ی که برای 
تامین منابع مالی ش��ان، توسط کشور دیگری حمایت 
می ش��وند. این اتفاق به دنبال هدفی که تحت عنوان 
"توس��عه اجتماعی" توسط کشورهای توسعه یافته در 
افغانس��تان کلید خورد، بوجود آمد. نکته ی قابل بحث 
این است که بخش مهمی از فعالیت های ان.جی.او ها 
بر همراهی مشارکت مدنی و مالی مردم محلی استوار 
است. برای مثال من خودم شخصا با "انجمن هموفیلی 
افغانستان"، ارتباط داشته ام و در آنجا این ایده را بطور 
محسوس در بین بیماران هموفیلی ندیدم که دوست 

داشته باشند بواس��طه سازمان شان، در تعیین سرنوشت خودشان بعنوان 
یک هموفیل مش��ارکت کنند بلکه بیش��تر آنجا را ش��بیه به اداره ای برای 
رس��یدگی به امورشان می بینند و نه محلی برای احقاق حقشان در حوزه 

سالمت! 
 پس بنظر ش�ما، نیاز شكل گیری یک سازمان مردم نهاد باید 
از دل خواس�ته های مردم بجوش�د و بر مش�ارکت مردم محلی و 
آموزش برای این مش�ارکت همراه باش�د اما غالب اتفاقاتی که در 
حوزه ی سازمان های مردم نهاد افغانستان افتاده این روند طبیعی را 
ط�ی نكرده و صرف�ا با کمک های مال�ی و هدف گذاری های افراد و 

سازمان های خارجی ایجاد شده؟
ص��د درص��د. حتی تع��داد قابل توجه��ی از مدی��ران این س��ازمان های 
مردم نهاد)حتی باوجودی که ملیت افغانستانی دارند( در کشورهای اطراف 
زیس��ت می کنند و همین حاال هم که این اتفاقات در افغانس��تان افتاده، 
از کش��ور محل سکونتشان ابراز نگرانی میکنند برای افغانستان! متاسفانه 
جریانی که بدنبال ایجاد دموکراس��ی برای افغانس��تان ایجاد شد، اغلب به 
پش��توانه ی پول هایی که غرب تزریق می کرد جلو می رفت و همین باعث 
ش��د که خیلی اوقات نحوه و چگونگی مش��ارکت مردم محلی ندید گرفته 
ش��ود. حتی گاهی این پول های بادآورده برای سازمان های مردم نهاد، این 
ارگان ها را به سمت نوعی از بیزینسی شدن پیش می برد چون عمال پولی 
از طرف اروپا و امریکا وارد می شد که مطابق آن، سازمان های مردم نهاد نیز 
با اهداف مطلوب سرمایه گذار جلو می رفتند و نه نیاز مردم محلی! این شکل 
از فعالیت برای س��ازمان های مردم نهاد مثل یک حباب است که به زودی 
می ترکد چراکه ریش��ه ندارد. نکته حرف من این اس��ت که آیا توانستند با 
آموزش درست لزوم تحصیل را برای خانواده ها روشن کنند یا صرفا بصورت 

فیزیکی مدرسه ساختند؟!
 پیش بین�ی می کنی�د که بع�د از حضور طالبان، چه بر س�ر 

فعالیت سازمان های مردم نهاد افغانستان بیاید؟
من بعید می دانم که بتوانند فعالیت های با ثباتی را پیش بگیرند؛ برا مثال 
"انجمن زنان مدافع آزادی" که نمی تواند در کنار طالبان به فعالیت جدی 
بپ��ردازد! در خیل��ی از حوزه ها این اتفاق میفتد. ممکن اس��ت برای مثال 
انجمن ه��ای زیس��ت محیطی بتوانند کار کنند یا تع��دادی از انجمن های 
حوزه س��المت اما جنس کار اکثر ان.جی.او ها به نحوی اس��ت که طالبان 
را برانگیخت��ه می کن��د. یک مثال س��اده اگر بخواهم بزنم این اس��ت که 
در هر کش��وری از جمله کش��ور خودمان، تغییر ریی��س جمهور می تواند 

بس��یاری از دیگ��ر جریان ها را تغییر ده��د؛ تعویض 
قدرت بی��ن اصالح طلب��ان و اصولگرای��ان به تقویت 
جریان های اجتماعی متفاوتی در کش��ور می انجامد و 
سیاست گذاری ها  را تغییر می دهد. در هر کشوری این 
اتف��اق با روی کار آمدن حزب یا رییس جمهور جدید 
رخ می دهد اما حاال شما تصور کنید این تغییر چیزی 
بی��ش از حزب یا قدرت ریاس��ت جمهور یک مملکت 
باش��د! تغییری که در افغانستان  در حال وقوع است، 
خیلی عمیق است: یک دولت توسعه خواه)گرچه فاسد 
اما حداقل در کالم "توسعه خواه"( که ظرفیت توسعه، 
مشارکت شهروندان و... را داشته در حدود ده روز کنار 
می رود و گروهی قدرت را در دست می گیرند که ایده های آن ها فرسنگ ها 

با مفهاهیمی چون "دولت-ملت" فاصله دارد.
 می توانیم نتیجه بگیریم که با قدرت گرفتن طالبان، مفهوم 

"ملت" در افغانستان، دچار تزلزل می شود؟
بله. و فکر میکنم این شعار مردم افغانستان مبنی بر اینکه "امارت اسالمی، 
نمی خوای��م. نمی خوایم" از نگرانی برای از بین رفتن همین مفهوم میاید. 
نگران��ی برای جمهوری��ت، قانون اساس��ی و... . ترس از اینکه مش��ارکت 
اجتماعی در افغانس��تان از بین برود و پدیده "خالفت" روی کار بیاید یک 

نگرانی جدی است. 
 نظر ش�ما درباره ای�ن گزاره که "طالبان ام�روز تغییر کرده 

است" چیست؟
بنظر من طالبان تغییری نکرده، صرفا سیاست مدارتر شده. در ابراز خودش 
دقیق تر عمل می کند تا بتواند به رسمیت شناخته شود وگرنه طالبان امروز 
با طالبان دیروز تفاوتی نکرده. ترس و نگرانی اصلی این اس��ت که طالبان 
قصد دارد هویتش را از یک گروه/تفکر به یک حکومت توتالیتر  تغییر دهد.

"منفعت امریكا در اینكه بیشتر از این در افغانستان بماند و 
هزینه کند، نبود" ابنظر می آید ش�اید خروج امریكا از افغانستان 
س�ودهایی را برای ایاالت متحده داشته. شما چه دیدی نسبت به 

این موضوع دارید؟
آمری��کا می گوید میلیون ها دالر در افغانس��تان خرج ک��رده اما در مقابل 
میلیون ها دالری که خرج کرده، میلیون ها دالر هم س��ود کرده. اسلحه ی 
تم��ام جنگ هایی که در ای��ن منطقه صورت گرفته، از طرف امریکا تامین 
ش��ده. مگر نه اینکه س��الح هایی که بر دوش طالبان است، ساخت ایاالت 
متحده اس��ت؟! حتی اگر قاچاقی خریداری ش��ده باشد؛ تمام گلوله هایی 
که ش��لیک می ش��ود، پول اس��ت برای امریکا. مضاف بر اینکه بزرگ ترین 
سرمایه ی هر کشوری نیروی انسانی و مخصوصا سرمایه انسانی متخصص 
اس��ت و به زودی ش��اهد این خواهیم بود که این سرمایه را هم با خودش 
می برد. مخصوصا س��رمایه انس��انی متخصص آموزش دی��ده را، نخبگان 
افغانس��تان را ! بعد هم در رس��انه ها به نحوی داستان را بازگو خواهد کرد 
که گویی قهرمانانه و با بزرگواری این افراد را س��وار بر طیاره ای به س��مت 

سرزمین خوشبختی رهسپار کرده و نجات داده.
 صحبت از هواپیما و امریكا شد، بد نیست به این خبر اشاره 
کنیم که هواپیمای امریكایی که تصاویرش در شبكه های اجتماعی 
دس�ت به دست می ش�د، در ایاالت متحده به زمین ننشست و در 

 متاسفانه جریانی که بدنبال 
ایجاد دموکراسی در افغانستان 
ایجاد شد، اغلب به پشتوانه ی 

پول هایی که غرب تزریق می کرد 
جلو می رفت و همین باعث شد 

که خیلی اوقات نحوه و چگونگی 
مشارکت مردم محلی ندید 

گرفته شود
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اوگاندا فرود آمد.
بله! سیس��تم اخ��ذ ویزای امری��کا برای اکث��ر اهالی 
خاورمیانه بس��یار سخت و پیچیده اس��ت. در بیشتر 
موارد برای مدتی پناه جوها در کش��ور ثالثی اس��کان 
داده می شوند تا پرونده ی آنها بررسی شود و اکثر افراد 
پذیرفته شده یا نیروی متخصص هستند و یا به نحوی 
حضورشان در امریکا همسو با منافع امریکا یا اروپاست 

و به نحوی قرار است برای این کشورها نیروی کار باشند.
 اگ�ر موافق هس�تید کمی درباره پناه جویان افغانس�تان در 

ایران صحبت کنیم.
 آمار  پناهندگان افغانی که اساسا رسما پناهنده نیستند و با پاسپورت و یا 
از مرزهای زمینی غیر قانونی وارد کشور شده اند بیش از سه میلیون نفر 
است. بعد از اینکه امکان برخورداری کودکان پناهنده از آموزش در ایران 
فراهم گردید طی دوس��ال آمار این دانش آموزان چندین برابر شده است. 
این افزایش اگر در متوس��ط خانوار ضرب ش��ود می تواند ابعاد حضور غیر 
رسمی را روشن کند. هر ایرانی فقط به اطراف خود بنگرد می تواند 5 الی 

6 پناهجو افغانی را بشمارد که در ایران به کار مشغول هستند.
 این تضاد در آمار از کجا می آید؟

این آمارها صرفا به افرادی استناد می کنند که رسما کارت پناهندگی دارند.
"دریافت کمک های مالی از مجامع بین الملل به نس�بت نرخ 

پناه جویی که ایران جذب می کند، پایین است." علت چیست؟
چون ایران مقررات را رعایت نکرده. در س��ال های بعد از انقالب، با مطرح 
ش��دن "صدور انقالب"، ایران حاضر نش��د پناه جویان افغانس��تانی را در 
پناهگاه ها اس��کان ده��د و در عوض نوعی تفکر برادران��ه را تقویت کرد. 
نداشتن اردوگاه های رسمی پناهندگان تا سال ها ادامه داشت و در نتیجه 
عمال نمی ش��د از س��ازمان ملل برای این امر تقاضای کمک کرد تا اینکه 
بعد از چندین س��ال، با رایزنی وزارت امور خارجه، ایران شروع به ساخت 

اردوگاه و ارائه گزارش برای مجامع بین المللی کرد اما 
همچنان کمک های مالی دریافتی کافی نیست چراکه 

آمار رسمی نیست! 
 بنظر می رس�د ب�ه زودی اف�راد زیادی از 
افغانس�تان قصد پناهندگی در کش�ور ایران را 
داشته باش�ند، شما فكر می کنید ایران باید چه 
راهی را در مواجهه با این مسئله در پیش گیرد؟

بنظر من بهتر است ایران در همان مرز، اردوگاه های موقتی برای چندماه 
برپا کند تا اوضاع در افغانستان و شیوه قدرت گیری طالبان واضح تر شود و 

سپس باتوجه به شرایط پیش آمده تصمیم بعدی را بگیرد.
 بعنوان یک فعال اجتماعی، فكر نمی کنید باز نكردن مرزها 
و صرفا ایجاد اردوگاه شاید به کرامت انسانی انسان های بی پناهی 

که از سایه ی جنگ و تحجر گریختند، آسیب بزند؟
من اینطور فکر میکنم که  در قدم ابتدایی باید منافع ملی کشور را در نظر 
بگیریم! حقیقت این اس��ت که کش��ور ما در حال حاضر از نظر اقتصادی و 
اجتماعی درگیر بحران هایی ست که با وجود کرونا، بر شدت این بحران ها 
افزوده شده، در چنین شرایطی بهتر است منطقی، بر اساس منفعت مردم 
و قدم به قدم پیش رویم. ش��اید درست تر این باشد که بگوییم ایران برای 

یک میزبانیه خوب ،آماده نیست
 در انتها موردی هس�ت که دوس�ت داشته باشید درباره آن 

صحبت کنید؟
دوس��ت دارم این مورد را اضافه کنم که ش��رایط زندگی در روزگار پاندمی 
بس��یار پیچیده اس��ت و مخصوصا این روزها انگار گرد مرگ بر کش��ور ما 
نشس��ته. نگرانی در خصوص ش��یوع کرونا میان مهاجران ت��ازه وارد و در 
کمپ ها بس��یار جدی است و امیدوارم هر تصمیمی با در نظر گرفتن این 
موارد اتخاذ ش��ود تا از پیش��امد فاجعه در حوزه سالمت میان مهاجران و 

پناه جویان جلوگیری شود.

 بهتر است ابران در مرز، 
اردوگاه های موقتی را برای 

پناهندگان افغانستانی برپا کند
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نگاهی به تحوالت افغانستان از دریچه

مسائل فرهنگی
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اگ��ر تعریف »گفتمان« را آن گونه که »فرکالف« تبیین می کند، بپذیریم، 
بای��د به مفه��وم زبان به ش��کل بنیادی تری در تحلیل ش��عر پرداخت؛ 
تعریف��ی ک��ه گونۀ مهم��ی از پرکتیس اجتماعی را همواره در نس��بتی 
از خود در مفاهیم دانش، هویت ها، روابط اجتماعی و مناس��بات قدرت 
تولید می کند؛ به این معنی که ابزار کلمه گاهی در مقابل گفتمان حاکم 

قرار می گیرد و زمانی هم به موازات آن. 
در ای��ن بررس��ی اجمالی، پ��س از بیاِن تاریخی کوتاه��ی دربارۀ حضور 

ش��اعران افغ��ان در  تکاپو های جدی انتش��ار روزنام��ه  در ابتدای قرن 
س��یزدهم و ماهیت اجتماع��ی ادبیات، در نهایت خوانش س��روده های 

افغانستان با نگاهی معناشناختی ارائه خواهد شد:
روزنامه ها، بسترهای متنی کثیراالنتشار

راهی برای رساندن صدای شاعران به مردم:
تاریخ ادبیات افغانس��تان پر  از شاعران کنش گری است که در بزنگاه های 

  

						زهرا	علیپور
											کارشناسی	ارشد	زبان	و	ادبیات	فارسی	دانشگاه	عالمه	طباطبایی	

زبان مخّیل؛ بستر زندگی و مقاومت؛ 

 خوانشی معنا شناختی چند سروده 
از شاعران افغانستانی
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تعیین کننده ای با فعاالن مدنی همراه شدند و مبارزه 
کردند. اگر برای بررسی تاریخ شعر اجتماعی افغانستان، 
از ابتدای قرن بیس��تم ش��روع کنیم باید به تاسیس و 
شکل گیری روزنامه ها، از منظر کمی و کیفی _به عنوان 
قِسم مهمی از حیات سیاسی شهروندان یک جامعه_ 
توجه کرد.  درواقع فرآیند تاسیس یک نشریه در آن 
س��ال ها، تالشی بود با صدا/رسانه  ای بعضاً غیردولتی، 

برای بیان نقدهای اجتماعی، ولو در قالب اشعار. 
ب��رای مث��ال، »انجم��ن س��راج االخب��ار« در س��ال 
1284ش/1905م  منتش��ر ش��د، زمانی که در سال 
1288 و 1909 میالدی، جمعی از مش��روطه خواهان 
کش��ته ش��دند یا به زندان افتادند، در میان این افراد 
نیز شاعران و نویسندگانی قرار داشتند: محمدس��رور 
واص��ف، محم��د انور بس��مل، محمدحس��ین راقم، 
فیض محمد هزاره، غالم محمد میمنگی، سید قاسم.  
بعد از »س��راج االخبار«، مجلۀ تحقیقی، علمی، ادبی، 

اجتماعی و تاریخی »کابل«  در س��ال 1310ش/ 1931م تأس��یس شد و 
بعد از آن  نیز انجمن »تاریخ« و »آریانا«، »عرفان« و »ادب«... در س��ال های 
بعد از آن  تاسیس شد. دو مجلۀ هفتگی »ژوندون«، نشریۀ روزنامۀ »انیس«، 
و »پش��تون ژغ« )زبان پش��تو( و چند روزنامۀ دولتی »نداي حق«، »وطن«، 
»الگار«، »افغان ملت«، »خلق«، »پرچم«، »شعلۀ جاوید«، »افکار نو«، »ترجمان« 
و چند نش��ریۀ دیگر که تا امروز در بس��ترهای غیرکاغذی و دیجیتال نیز 
ادامه دارند و گاهی پس از توقیف، با نامی متفاوت منتشر می شدند. همۀ 

این ها حکایِت تالش شاعران افغان دارد

متن ادبی، واقعیتی اجتماعی:
اگ��ر مت��ن ادبی را از تک گویی هایی مینیمال در پس��توی ذهن ش��اعران 
)آن ط��ور ک��ه عده ای در تعریف ش��عر، به آن معتقدن��د(، فراتر ببریم، در 
س��اده ترین تعریف، می توان شاعر را ش��هروندی ببینیم که برای مثال در 
نوعی همزیستی اجتماعی، مشترك است با یک اندیشمند علوم سیاسی. 
با این تفاوت که راه حل یک ش��اعر برای رهایی از دش��واری های زندگی، 
راه حلی عاطفی اس��ت. برای مثال زمانی که سروده های شاعری با تجربۀ 
زیست در افغانستان را بررسی می کنیم، او با خلق و تخیِل جهانی آرمانی 
و تصویرپردازی های عاش��قانۀ جهانی مملو از صلح، ش��عر را چیزی میان 
بازتاب صرِف واقعیت اجتماعی و تصویری سانتی مانتال تعریف می کند که 

عنصری نجات بخش است برای انسان جنگ زدۀ معاصر.
از ای��ن جه��ت می ت��وان گفت هر اث��ر ادبی به خودی خ��ود یک واقعیت 
اجتماعی مس��تقل است؛ ادبیات در این نگاه، صرفاً محصول تاریخ نیست، 
بلکه در س��اختِن تاریخ مش��ارکت فعال دارد.   به زعم »برتنس « در این 
مرحل��ه، هن��ر به خودی خود یک واقعیت سیاس��ی نیس��ت ولی کارکرد 
سیاس��ی دارد.  یا همس��و با نظر »فانون « می توان مدعی ش��د که ادبیات، 
ابزار مهم مبارزه برای کس��ب استقالل سیاسی است... چراکه خودشناسی 

فرهنگی و خودشناسی سیاسی دوروی یک سکه ی واحدند.
 تک گویی های خیالی با معش�وق؛ تالش های�ی آرمانی برای 

مقابله با واقعیت جامعه:   

گفت وگوی خیالی با معشوق در جامعه ای جنگ زده، 
امری سیاس��ی اس��ت! زمانی که در گفت وگو با یک 
دیگرِی مطلوب، زباِن مخی��ل به عنوان ابزاری برای 
س��اخت جهانی آرمانی در ذه��ن، به خدمت گرفته 
می ش��ود، در ای��ن وضعیت، نف��ِس خیال پردازی را 
می توان امری سیاس��ی قلمداد کرد؛ نوعی فعالیت، 
ک��ه در آن، ف��رد خیال کنن��دۀ آن جه��ان آرمانی، 
رخداده��ای روزمره و عادی زندگی افراد را آن گونه 
ک��ه »باید« ن��ه آنطور که »هس��ت« خل��ق می کند؛ 
آفرینشی که شهروند_شاعر با بازآفرینی امر روزمره 
در قالب تصاویر و کلمات ش��اعرانه تالشی متفاوت 

دارد برای زیسِت با مقاومت!  
برای مثال در شعری که در ادامه خواهد آمد، گرچه 
معش��وق ب��ا »چش��م های باران رفت��ه« ی��ا »از یاد، 
رنگ باخته« توصیف می ش��ود، اما مفهوم امید را در 
قالب کلمات، ذهن و زبان انسان آرزومندی می بینیم 
که  میل به زیستن دارد، حتی در بارقه های کوچک امیدی چون »فصل 
دیگر، فصل خشخاش است«، یا نوعی توهِم عامدانه که صدای شلیک را 

می خواهد  »ترك خوردن انار« متصور شود:
از قسمت باران رفته ي چشمان تو می گویم، هاي!   

از یاِد رنگ باخته ات 
نمی خواهد برود به کجایی 

نمیخواهد براي ابرها دلتنگی کنم...
نازنین 

با انگشت هایت 
این ستاره هاي گرفته را خراشه کن 
فصل دیگر، فصل خشخاش است.  

مطمئن باش 
این صداي شلیک نیست 

انارها در باغ ترك می خورند 
بی تاب رسیدن لب هایت. 

دامنه هاي بابا
انتظار می کشند تو را 

که بدوي دنبال خرگوش ها 
بی هوا! 

مطمئن باش 
بمب ها را خواب دیده اي 

آن وقت ها 
که مادرت را 

ترسانده بودند 
از عروسک هاي خندان! 

مطمئن باش 
جهان آغوش من است 

که تو در آن به خواب رفته اي... 
آن س��وی این تصویر هم ممکن اس��ت؛ زمانی که ممکن است راوی با 

 راه حل یک شاعر برای 
رهایی از دشواری های زندگی، راه 

حلی عاطفی است. برای مثال 
زمانی که سروده های شاعری با 
تجربۀ زیست در افغانستان را 
بررسی می کنیم، او با خلق و 

تخیِل جهانی آرمانی و 
تصویرپردازی های عاشقانۀ جهانی 
مملو از صلح، شعر را چیزی میان 
بازتاب صرِف واقعیت اجتماعی و 

تصویری سانتی مانتال تعریف 
می کند که عنصری نجات بخش 

است برای انسان جنگ زدۀ معاصر
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پرداخ��ِت مفهوم »بدبختی«، تس��لیم وقایع زندگی ش��ود: در جایی که 
»بدبختی« در قامت دزدی که با بهانۀ »بازی«کردن، ناِن »یگانه فرزند«ش 
را می دزد، از این جهت می توان گفت که قرار نیس��ت لزوماً در ش��عر با 
ساحتی ایدئولوژیک مواجه باشیم، نفِس پرداخت به زندگی با تمام ابعاد 

بیم و امیدش، »فرهنگ مقامت« است: 
بدبختی با من شطرنج می زند

و هیچ گاهی نشده است که برایش گفته باشم:
»کشت«!

بدبختی در خانۀ من است. 
بدبختی با یگان��ه کودك من بازي میکند

و نان او را میدزدد. 
بدبختی چشمهایش را به من هدیه کرده است؛ 

و من جهان را با چشمهاي کور او می بینم. 
بدبختی شعرهایش را از حنج��رة م��ن میخواند 

و در پایان شعرهایش مینویسد: 
»پرتو نادري«.

آی بچه ه��ای ده دع��ا کنید تا خدا به��ار را نیاورد و 
همیشه برف باشد و کسی جنگ را به خانه ها نیاورد.  
خانه نیم س��وخته ز راکت کور، بدن س��ر بری��ده 

را مان��د.
  چه آرزویی 

بیفشانم
به سرزمینی که در آن

انتحار یک نفر نیز
مرگ دسته جمعی است. 

 یا زمانی که با خرده گیری به سیاستمداران جامعه آن ها را 
در تالش برای تولد ابتذالی تازه می بیند: 

پیام آوران آزادي لئیمانه به گوش هاي امن خزیده اند و از دور، دستی 
بر آتش دارند؟! � پیام آوران آزادي
در سمت غربی خیابان خاکآلود 

تبسم لئیمانهاي بر لب دارند؛ 
و کودکان دهکده هیاهو 

پاي ب�ر زمی��ن میکوبن��د 
و دست بر آسمان می افشانن��د 

شای�د 
شای�د 

ابتذال تازه اي به دنیا آمده است 
 همین مفاهیم در ش�عرهای طنزآمیز هم دیده می  ش�ود؛ 
ش�اعر ب�ه تلخی ب�ازی ب�ا واژگان سیاس�تمداران را به س�خره 

می گیرد:

� پیشواي من دیري است
نام خود را 

بر سکه هاي مفرغ تاریکی ضرب زده است؛ 
و » جیلک« سب��ز غیرت افغانیاش 

تنگتر از آن است 
که شانه هاي سیاه » مشّرف« را بپوشاند. 

پیشواي من 
هر روز 

هر روز 
با امیر بزرگ! 

در آن سوي سالهاي غربت آزادي 
تجدید بیعت میکند؛ 

و اما 
خط دیورند را 

به رسمیت نمیشناسد. 
پیشواي من در گهوارة نظام ریاستی یونیکال 

بزرگ شده است 
و نام دیگرش »وحدت ملی« است 
و میداند که واژههاي » شهروند« 

و 
» دانشگاه « 

توطئۀ تفنگساالر بزرگ 
» پرتو نادري« است. 

پیشواي من شاید نمیداند 
که من وحدت ملی را دوست دارم 

و از نظام ریاستی بیعت میکنم 
و از زبان سرخ ناص��رخسرو 

همبرگ��ري میسازم 
با رنگ و بوي آمریکایی؛ 
تا دستان پاستوریزة او 

در کاسۀ چوبین بدخشانیها دراز نشود. 
اینگونه اس��ت که شعر را می توان آینۀ تمام نمای منویات شهروندان یک 
سرزمین دانست؛ با تمام مفاخره گویی ها، ناامیدی ها، تخیل های نجات بخش 
عاشقانه؛ درواقع با توافق عمومی نانوشته ای که به نوعی وحدِت پردزاش 
مفاهی��م در کلمات خیالی منجر می ش��ود. یا به ق��ول »مارکوزه «: نظم و 
س��ازمان جامعۀ طبقاتی که به احساس��ات، ادراکات و خرد آدمی جهت 

می دهد، بر جهت گیری مفهوم آزادی و تخیل نیز تأثیر ژرف دارد. 
زندگی همین است؛ زیست در بیم  و امید مداوم! 

 گفت وگوی خیالی با معشوق در جامعه ای جنگ زده، امری 
سیاسی است! زمانی که در گفت وگو با یک دیگرِی مطلوب، زباِن 

مخیل به عنوان ابزاری برای ساخت جهانی آرمانی در ذهن، به 
خدمت گرفته می شود

گفت وگ��وی خیالی ب��ا معش��وق در جامعه ای 
جنگ زده، امری سیاس��ی اس��ت! زمانی که در 
گفت وگ��و با یک دیگرِی مطل��وب، زباِن مخیل 
به عنوان ابزاری برای س��اخت جهانی آرمانی در 

ذهن، به خدمت گرفته می شود
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بازگشت دوباره گروه شبه نظامی طالبان به قدرت در افغانستان سواالت زیادی 
را در ذهن افراد ایجاد کرده است. نگرانی و ابهامات زیادی که در وهله نخست 
گریبان خود مردم افغانستان را گرفته است و در وهله دوم دغدغه ذهنی این 
روزهای فعاالن حقوق بش��ر در سراس��ر جهان است. این دغدغه ها موضوعات 
مختلفی را دربرمی گیرند. موضوعات مهمی چون آینده زنان جامعه افغانستان، 
حق زیست، تحصیل و ... همه این موضوعات برآمده از موضعی است که گروه 
طالبان در قبال آن خصوصاً در دوره قبلی حاکمیت سیاسی – نظامی اش بر 

افغانس��تان داش��ت. این مناقشات که ریش��ه در نگاه ایدئولوژیک و قابل تأمل 
طالبان دارد، دستمایه آثار هنری مختلفی در طی سال ها شد. یکی از مهم-ترین 
فضاهای هنری که به این مسئله مهم منطقه ای و جهانی پرداخت، سینماست. 
در سال های گذشته فیلم های زیادی با موضوع طالبان در کشورهای مختلفی 
که به شکل مستقیم و غیرمستقیم با آن درگیر بودند، ساخته شد. فیلم هایی 
با ژانرها و نگاه های متفاوت که در امریکا، اروپا، افغانستان و حتی ایران ساخته 
شده است. دو فیلم »گل-چهره« و »مزارشریف« را می توان از مهم ترین آثاری 

  

						فرهاد	حبیبی
											کارشناسی	ارشد	جامعه	شناسی	دانشگاه	تهران	و	پژوهشگر	حوزۀ	سینما

سینما و طالبان؛ 

 تقابل رویکرد جریان اصلی 
و سینمای مستقل
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از سینمای ایران نام برد که به موضوع جنگ داخلی 
افغانستان پرداخته است.

در ای��ن متن س��عی ما فقط تحلیل س��ینمای مربوط 
ب��ه جنگ داخلی افغانس��تان و طالبان نیس��ت. بلکه 
می خواهیم دو موضع و نگاه مختلف به آن را به چالش 
بکشیم. برای روشن-تر شدن، بحث را به دو فیلم تنها 
بازمانده  و اسامه  ارجاع می دهیم. این دو فیلم با نگاهی 
متف��اوت که در ادامه بحث به تفضیل این وجه افتراق 
را بازخواهی��م کرد، به مقوله جنگ داخلی افغانس��تان 

پرداخته اند.

»اسامه«، فیلم تجارِی تصویرمحور: 
فیلم تنها بازمانده، فیلمی امریکایی با ژانر جنگی محصول 
س��ال 2013 میالدی است. این فیلم به نویسندگی و 
کارگردانی پیتربرگ، بر اس��اس رمانی نوشته مارکوس 
لوترل است که در سال 2007 با همکاری رمان نویس 
بریتانیایی پاتریک جانس��ون ساخته شد. تنها بازمانده 
بر اس��اس ماجرای واقع��ی یک ماموریت ناکام گروهی 
از س��ربازان نی��روی دریایی ارتش ای��االت متحده در 

افغانس��تان ساخته شده اس��ت. این عملیات به قصد دستگیری احمدشاه، یکی 
از رهبران طالبان طراحی می ش��ود اما مش��کل فنی به وجود آمده در تجهیزات 
ارتباطی نیروهای امریکایی باعث شکست مأموریت و تلفات بسیار انسانی می-
شود. در نظر گرفتن این فرض که فیلم های سینمایی ساخته شده در جهان دو 
رویکرد تجاری و هنری را دنبال می کنند، فیلم تنها بازمانده را می توان در زمره 
فیلم های تجاری سینما تقسیم بندی کرد. شایان ذکر است که فیلم های تجاری 
با اولویت فروش و کسب بهترین عملکرد ممکن در گیشه ساخته می شوند . نوع 
روایت و ساخت ش��ان به گونه ای اس��ت که بتواند نظر حداکثر مخاطب را به خود 
جلب کند. در چنین فیلم هایی  اولوت نه در بازنمایی واقعیت که در نمایش آن 
چیزی است که مخاطب را به خود جلب کند. پس در تحلیل چنین فیلم هایی، 

لحاظ کردن این نگرش بسیار مهم و اساسی است. 

»تنها بازمانده«، نمایِش صرِف ترس و وحشت:
مهم ترین تالش فیلم تنها بازمانده به نمایش گذاش��تن ترس و وحشت مردم 
افغانستان از طالبان است. صحنه های بسیار زیادی در فیلم موجود است که در 
آن مردم غیرنظامی، بسیار ترسناك، بی رحم و ضد انسان نشان داده شده اند. این 
نوع نگاه به طالبان در این فیلم، فارغ از صحت آن در واقعیت، دو نکته مهم در 
خود دارد. نکته نخست این است که ریشه و بنیان وحشت انگیز بودن طالبان 
به درستی نشان داده نمی شود. علی رغم پرداخت ظاهری به این وحشت، نه 
به ریشه تاریخی و نه به بنیان های ایدئولوژیک این گروه شبه نظامی اشاره ای 
نمی شود. گویی مخاطب فیلم باید بدون اثبات حس منفی را داشته باشد. در 
حقیقت گروه طالبان، نه به چشم یک گروه شبه نظامی با ایدئولوژی بنیادگرایانه 
که مانند گروه های منفی فیلم های ابرقهرمانی و تخیلی هالیوود نشان داده شده 
است. نکته دوم هم نوع مواجهه نیروهای امریکایی با این افراد است. بر خالف 
رعب انگی��ز بودن گروه طالبان برای مردم عادی از دید نظامیان امریکایی این 
رعب انگیز بودن دیده نمی شود. فیلم با هدف نشان دادن شجاعت سربازان ارتش 

امریکا، مواجهه آن ها با نیروهای طالبان را نه مواجه ای 
از سر ترس بلکه مواجه ای سرشار از شجاعت و از خود 

گذشتگی نشان می دهد.
منطق این نوع نگرش کاماًل روشن است. هدف فیلم 
ایج��اد تعل��ق خاطر در مخاطب ب��ا نیروهای نظامی 
امریکایی اس��ت. به عبارت دیگر، ذهن مخاطب فیلم 
می بایست با ذهنیت یک نظامی امریکایی که مشغول 
خدمت در افغانستان است یکی شود. پس در چنین 
رویکردی دیگر مهم نیست نیروی مقابل ماجرا، یک 
ارتش فرازمینی باشد یا یک گروه بنیادگرای اسالمی 
ک��ه در خاورمیان��ه حقوق اولیه زندگ��ی را از بخش 
عمده ای از مردم یک کش��ور سلب کرده است. البته 
این که چگونه به طالبان در این فیلم پرداخته ش��ده 
اس��ت و طالبان به نمای��ش درآمده، بازتاباننده ی چه 
ویژگی هایی از یک گروه شبه نظامی بنیادگرای دینی 
اس��ت، اولویت اصلی این متن نیست. آن چه برای ما 
مسئله برانگیز است، شهروندان عادی افغانستانی است 
که ناخواسته خاکشان محل چنین درگیری خون بار 

نظامی شده است. 

»تنها بازمانده«، فیلمی دربارۀ 
افغانستان اما برای مخاطبی غیر افغان: 

فیل��م تنها بازمانده ب��ه هیچ عنوان جذبه ای برای مخاطب از س��مت مردم 
افغانستان ایجاد نمی کند. اگر در حین دیدن فیلم، مخاطب به صورت آگاهانه 
س��عی در تغییر زاویه نگاه خود با آن چه مطلوب فیلم اس��ت بکند، می تواند 
متخیالنه خود را گویی در جلسه ای هم-چون جلسه ی  شورای امنیت سازمان 
ملل تصور کند که در آن سیاستمداران در پی رسیدن به تصمیمی مشترك 
نه بر اساس منفعت مردم افغانستان که بر مبنای منفعت کشورهای خود از 
این مسئله هستند. حال وقتی به نقش رسانه ها در انعکاس چنین اخباری از 
منطقه ای دور نسبت به اروپا و امریکا مثل خاورمیانه فکر می کنیم، متوجه 
خواهیم شد که فضای ذهنی جهان توسعه یافته چقدر از واقعیت آن چه بر 
مردمان این سرزمین های تحت ستم می گذرد، دور است. در حقیقت مردمان 
مناطقی مثل خاورمیانه و زیست ش��ان هیچ محلی از اعراب در مناس��بات 

رسانه ای جریان اصلی جهان ندارند.
ح��ال ب��ا توجه به آن چه در باال با ذکر مثال فیلم تنها بازمانده آورده ش��د را 
با جریان مس��تقل فیلم س��ازی و قدرتی که به صورت بالقوه دارد به قیاس 

می گذاریم. به میانجی فیلم اسامه این بحث را پیش می بریم. 
در تعریف به سینمای مستقل  ، آن سینمایی را گویند که به صورت کلی حاوی 
دو مؤلفه کلی باش��د. نخس��ت نسبتی به صورت ضمنی آلترناتیو با سینمای 
جریان اصلی دارد. دوم آن که معموالً فیلم های سینمای مستقل دارای موضعی 
انتقادی هم در ساختار  و هم در محتوا  هستند. سینمای مستقل معطوف به 
یک فرم خاص سینمایی یا حتی یک ژانر مشخص نیست و نیز حتی می تواند 
فیلمی تجاری هم باش��د اما به صورت کلی فیلم های مستقل در محدوده ای 
خارج از جریان اصلی توزیع و پخش فیلم هستند. یکی از اصلی ترین مقوالت 
که در مواردی س��ینمای مس��تقل به نفع و در دیگر موارد به ضرر س��ینمای 

  بازگشت دوباره گروه شبه 
نظامی طالبان به قدرت در افغانستان 
سواالت زیادی را در ذهن افراد ایجاد 
کرده است. نگرانی و ابهامات زیادی 

که در وهله نخست گریبان خود مردم 
افغانستان را گرفته است و در وهله 

دوم دغدغه ذهنی این روزهای فعاالن 
حقوق بشر در سراسر جهان است. 

این دغدغه¬ها موضوعات مختلفی را 
دربرمی¬گیرند. موضوعات مهمی 
چون آینده زنان جامعه افغانستان، 
حق زیست، تحصیل و ... همه این 

موضوعات برآمده از موضعی است که 
گروه طالبان در قبال آن خصوصاً در 

دوره قبلی حاکمیت سیاسی – 
نظامی¬اش بر افغانستان داشت
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مس��تقل عمل می کند، نظام های ایدئولوژیک اس��ت. این نفع و ضرر نسبت 
مس��تقیمی ب��ا نس��بت آن ایدئولوژی و قدرت دارد. قدرت��ی که به کمک آن 
ایدئولوژی می-تواند هم در سینما به نفع خود جریان ساز باشد و هم این که 
آن قدرت یارای سانسور آن چه برایش غیرخودی تلقی می شود را پیدا کند.

تاثیر طالبان بر سینمای افغانستان: 
پیش از س��قوط طالبان این گروه هرآن چه مربوط به س��ینما بود را در کشور 
افغانستان محدود و نابود کرده بود اما با سقوط طالبان از قدرت در پی حمله 
نظامی امریکا و مستقر شدن دولت در افغانستان، محدودیت هایی که در دوران 
طالبان برای مردم این س��رزمین پیش آمده بود به مرور برطرف ش��د. یکی از 
این محدودیت ها، مربوط به فضاهای هنری و به طور خاص سینما بود. با کم 
شدن محدودیت ها، کارگردانان افغانستانی کم کم مسیر خود را برای ساخت 
فیلم پیدا کردند. یکی از کارگردانانی که با سقوط افغانستان از قدرت، کارنامه 
فعال و موفقی از خود به جا گذاشت، صدیق برمک است. یکی از دالیل اصلی 
اهمیت سینمای صدیق برمک و به طور خاص فیلم او یعنی اسامه در این که 
این فیلم، اولین فیلم بلند سینمایی در افغانستان بعد از طالبان است. فیلمی 

که نمایانگر دوران سخت و سیاه حکومت طالبان بر افغانستان است.

قدرت، سنت و مذهب، المان های اساسی 
سینمای »صدیق برمك«:

ماجرای این فیلم، قصه دختربچه ای افغانستانی است که در دوران طالبان برای 
زنده ماندن و نجات از دست طالبان، مادرش بر تن وی لباس پسرانه می پوشاند. 
این فیلم با روایتی بسیار تلخ ظلمی را که طالبان بر مردم افغانستان و خصوصاً 
دختران این سرزمین وارد کرده است را نشان می دهد. اما بر خالف فیلم قبل 
که پیش تر راجع به آن صحبت کردیم، این فیلم برای نشان دادن شدت سیاه 

ب��ودن حاکمی��ت طالبان نه به ظاهر و رفتارهای بیرونی و نمادین که به عمق 
منطق این گروه پرداخته است. از سه المان مهم در این فیلم برای به نمایش 
گذارده شدن طالبان استفاده شده است. این سه المان عبارت هستند از قدرت، 
سنت و مذهب. در بخش های مختلف فیلم نشان داده می شود که هر یک از این 
سه المان به تنهایی چگونه برای طالبان آن دوران هویت ساز بوده اند . نیز این 
س��ه چگونه در نس��بت مستقیم با هم شکل دهنده به کلیت این نهاد هستند. 
نهادی که به میانجی این س��ه جز، کلی مس��تبد را ش��کل داده است که حق 
ش��خصی ترین تصمیمات و اولیه ترین حقوق انس��انی را از مردمان یک جامعه 
گرفته است و ایشان را چون بردگان زمانه ی  بدوی به یوغ خود گرفته است.

نوع نگاه فیلم به ش��دت شاعرانه است. این شاعرانگی خصوصا در سکانسی که 
دختر موهایش را در گلدان خاك می کند به ش��دت تاثیرگذار اس��ت. در این 
سکانس کارگردان به مانند شاعری، معنای دوگانه به عمل دختربچه می دهد. 
نخس��ت ب��ه این معنا که دخترك با خاك کردن موه��ای خود، در حال وداع و 
سوگواری با گیسوانش و به تعبیری زیست و آمال زنانه اش است و در دیگر معنای 
که کاماًل با معنای نخس��ت وجه پارادوکس��یکال دارد، رویاهای زنانه ی خود را 
علی رغم آن ستم سهمگین در خاك می-کارد تا به امیدی این رویای فرورفته 
در خاك رشد کند و سر از آن بیرون نهد. گویی این سکانس در دل عمق تلخ 
خود، دارای وجهای رهایی بخش است. مهم ترین ویژگی فیلم اسامه از نظر من 
با وجود تمام ویژگی های مثبت دیگرش همین اس��ت. این که کارگردان با در 
نظر گرفتن رسالتی مهم برای خود که عبارت است از بیان رنج و دردی که بر 
مردمان سرزمین ش آمده، نوعی عنصر رهایی بخش را در جهان فیلمش متصور 
است. و تمام آن چه انگیزه مبارزه برای زندگی در تمام شخصیت های مورد ستم 

واقع شده، در فیلم دیده می شود را پدیدار کرده است.
از دیگر نکات مهم فیلم اس��امه قصد فیلم در برقراری حس هم ذات پنداری 
نه با قهرمان که با مردم مورد س��تم قرار گرفته ش��ده اس��ت. در حقیقت این 
فیلم در پی قهرمان س��ازی نیست. که مهم ترین چالشی که دارد، به نمایش 
گذاش��تن واقعیت است. گویی فیلم نه تنها سعی بر حرکت در خالف جهت 
جریان اصلی س��ینما در پرداخت دراماتیک دارد، بلکه واقعیت آن جامعه را 
نه آن گونه که رس��انه جریان اصلی به مناقش��ه میان دو قدرت تقسیم کرده 
است، که به منزله رنج انسان ها نشان می دهد. حال که پیرامون دو فیلم تنها 
بازمانده و اسامه سخن گفتیم به این نتیجه می رسیم که جریان گذرنده بر فیلم 
اسامه، مواجهه اصلی همان بنیان های سه وجهی تشکیل دهنده طالبان یعنی 
قدرت، سنت و مذهب است. بر خالف فیلم تنها بازمانده که تنها مسئله اش 
رعب انگیز بودن این گروه شبه نظامی است و کاری به بنیان های ایدئولوژیک 
آن و تاثیری که این ایده ها بر زندگی مردم تحت حاکمیت طالبان ندارد، در 
فیلم اسامه شاهد این هستیم که دیگر طالبان فقط گروهی انسان بی دلیل 
وحش��تناك نیس��تند. حتی ایده های طالبان که برآمده از سه وجه ذکر شده 
است در اعمال، رفتار و تصمیمات ستم کشیدگان در فیلم هم اثر دارد. کاماًل 

تناقض به وجود آمده در زندگی شان را نشان داده است. 
اکنون که بار دیگر طالبان در حال قدرت گیری در کشور افغانستان است. به نظر 
پرداختن به مردم و ستم هایی که بر ایشان وارد خواهد آمد اولویت دارد. علی رغم 
این-که بازهم رسانه ها درگیر  پرداخت به قطب های درگیر جنگ غیررسمی 
هستند، اما جریان مستقل رسانه می بایست بار دیگر و این  بار نه به عنوان مرثیه 
بع��د از تراژدی که به عنوان یک نیروی پیش گیراننده خود را درگیر مس��ئله 

کند و آن واقیعت نشان داده نشدنی توسط جریان اصلی رسانه را بازنمایاند.
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