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خالیگاه های بزرگ
سیاست امنیتی دولت
محمدرضا هویدا

نبود سیاست امنیتی مشــخص و واضح ،سبب شده تا نیروهای
نظامی و امنیتی افغانستان در میدان جنگ حالت تدافعی به خود
بگیرند .طالبان تا کنون در چندین والیت حمالت سنگینی را راه
اندازی کرده اند ،اما نیروهای دولتی کامال در موضع تدافعی قرار
داشته و متحمل شکست ها و خسارات سنگینی شده اند .حمله
طالبــان بر کندز ،و به تازگی بر هلمند ،شــباهت های نزدیکی با
یکدیگــر دارند .طالبان با حمله بر ایــن والیات نقطه ضعف های
امنیتی دولت افغانســتان را برمال ساختند .مهمترین نقطه ضعف
های امنیتی دولت را می توان چنین برشمرد:
 تصمیم گیری :نهادهــای امنیتی بارها در مورد کندز ،غزنی و...گفته اند که گزارش هایی وجود داشــته که طالبان پالن حمله بر
این شهرها و ولســوالی ها را داشته اند .این گزارش ها به ادارات
مختلفی فرســتاده و رد و بدل شده است .ولی در نهایت تصمیم
مشخصی از ســوی ادارات مسئول برای جلوگیری از یک حمله و
به دنبال آن وقوع یک فاجعه چنــان که در کندز ،جلریز ،غزنی،
فاریاب ،بدخشان و هلمند اتفاق رخ داد،گرفته نشد .ضعف تصمیم
گیری را در می توان از اینکه بعد از یک سال هنوز هم وزارت دفاع
ملی با سرپرست اداره می شــود به خوبی دریافت .سران دولت،
حد اقل وضعیت شــکننده امنیتی را می بایست درک می کردند
و فردی را برای وزارت دفاع ملی معرفی می کردند تا رای اعتماد
وکال را با خود می داشت.
 عدم هماهنگی :چندی پیش وقتی رحمت اهلل نبیل از ریاســتامنیت ملی اســتعفا کرد ،پرده از اختالف سلیقه ها ،نارضایتی ها
و عدم هماهنگی ها در راس دولت در مورد سیاست های امنیتی
کشور ،برداشــت .او مدعی شــد که عرصه بر او تا حدی تنگ
گردید که مجبور به اســتعفا شده است .ســخنان او را می توان
مشتی نمونه خروار دانســت .عدم هماهنگی میان نهادها ،افراد
و اشخاص مســئول وضعیتی را به وجود آورده است که طالبان
بتواننــد به راحتی برنامه حمله بر والیات و ولســوالی های مهم
کشــور را طراحی و اجرا نمایند .این عــدم هماهنگی در ارتباط
میان دولت افغنستان و کشورهای حامی افغنستان نیز صدق می
کند .در حالی که قدرتمندترین کشورهای جهان با تمام تجهیزات
نظام و استخباراتی در افغانستان حاضر هستند ،وضعیت امنیتی
افغانســتان روز به روز خراب تر می شــود .حلقه گمشده روابط
کشورهای خارجی با افغانستان در مبارزه علیه تروریزم هماهنگی
الزم میان آنها است.
دولت افغانستان نتوانســته سیاست های کالن خود را هماهنگ
کند .سیاست دولت در مورد صلح در حدود یک سال فراز و نشیب
های شدیدی را پشــت سر گذاشته است .در ارتباط با کشورهای
همسایه نیز رفتارهای متفاوت و حتا متناقضی از خود نشان داده
است ،مثال در مورد پاکســتان از تعارفات داغ و دوستانه تا اتهام
های دخالت و رفتارهای سرد سیاسی را شاهد بوده ایم.
 دوری از مردم :سیاســت های دولت وحــدت ملی هر روز ازمردم فاصله می گیــرد .ادعاهای تقلب در انتخابات و مســایل
پس از آن روح و روان مردم افغانســتان را خسته کرد .پس از آن
همه شــعارهای فریبنده ،دولت نه تنها پاسخی برای خواستهای
مردم ندارد ،بلکه داشــته های موجود را نیز بر باد داده است .در
حال حاضر وقت قانونی پارلمان ماه ها اســت که پایان یافته ،اما
دولت نتوانســته زمینه برگزاری انتخابات را فراهم سازد .پروسه
توزیع تذکره های الکترونیکی که یکــی از برنامه های زیربنایی
در حاکمیت و دولتداری بود عمال متوقف شــده است .ده ها هزار
تن از شهروندان کشــور ،خصوصا نسل جوان و تحصیل کرده به
کشــورهای اروپایی مهاجر شــدند و یا در کشورهای همسایه با
وضعیتی رقت بار زندگی و کار می کنند .میلیون ها معتاد به مواد
مخدر در جامعه حضــور دارند که هیچ نهادی از دولت ،برنامه ای
برای آنها ندارد .بیکاری بیداد می کند و فرصت های شغلی کمتر
می شــوند .اینها اعتماد مردم را به دولت کاهش می دهند .مردم
می پندارند که دولتمردان فقط شعار می دهند و عمل نمی کنند.
دولتمردان می بایســت برای پیروزی در میــدان جنگ و برای
شکست دشــمنان افغانســتان قبل از هر چیزی اعتماد مردم
افغانستان را دوباره به دست بیاورند ،و در هماهنگی میان ادارات
داخلی و در کنار آن هماهنگ بــا حامیان بین المللی قاطعانه در
مقابل دشمنان تصمیم بگیرند.

افغانستان و ضرورت تعادل در روابط خارجی
جمعه گذشته نخست وزیر هند برای اولین
مرتبه جهت افتتاح ساختمان جدید پارلمان
کشــور وارد کابل گردید .نخست وزیر در
هنگام افتتاح ســاختمان جدیــد پارلمان
کشــور اظهار داشت که صلح در افغانستان
برقرار خواهد شــد و هند در هــر قدم با
افغانســتان همراه خواهد بود .نخست وزیر
در ادامه افزود؛ کســانی که در پی بهدست
آوردن قدرت از راه اســلحه و زور هستند و
میخواهند خانههــای مردم را ویران کنند،
باید بیایند و قدرت را از راه انتخابات بدست
آورند و در بازسازی کشورشان سهم بگیرند.
وی تاکید ورزید که ساختمان جدید پارلمان
باید مکانی باشد برای تمام افغانها و مکانی
باشد که خوابهای آن ها به حقیقت بپیوندد
و نیز یک آیندهی بهتر بــرای آنها فراهم
شــود .وی برای اثبات این همراهی خویش
تاکیــد ورزید که هند در نظــر دارد تا ۵۰۰
بورسیه را برای فامیلهای شهدای سربازان
افغان اهدا کند.
رئیس جمهور کشــور نیز ضمن قدردانی از
همکاری های عمده کشــور هند در پاسخ
اظهار داشت که ســاختمان جدید پارلمان
به این معنی اســت که یکــی از بزرگترین
قدرتهای مردم ســاالر در جهان با مردم
ساالری افغانستان دست همکاری داده است.
رئیس جمهور در ادامه تاکید ورزید که هند
با تحویل دهی سه چرخبال نظامی به کشور
قدم بزرگ دیگری را در راســتای همکاری
در امنیت افغانســتان برداشته است .رئیس
جمهور هم چنین افــزود که در روابط میان
افغانستان و هند هیچ دروغی وجود ندارد و
نخواهد داشت و نیز تمام روابط این دو کشور
بر اساس راستی و صداقت خواهد بود.
هم چنین گزارش ها حاکی از آن اســت که
نخست وزیر هند ،پس از وداع با مقام های
افغانستان در ســفری از پیش اعالم نشده
همــان روز وارد الهور پاکســتان گردید.
این نخســتین دیدار نخســت وزیر هند از
پاکســتان در دوازده ســال اخیر دانسته
می شود .گفته می شــود که نخست وزیر
هند در حســاب تویترش نوشته است که با
توقف در فرودگاه الهور در مسیر بازگشت
به دهلی ،بــا عالقمندی در انتظار مالقات با
نخســت وزیر پاکستان هستم .وی در ادامه
افزوده است برای نواز شریف در روز تولدش
آرزوی بهروزی کردم .در مقابل نخست وزیر
پاکستان نیز از پیشنهاد همتای هندی خود
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استقبال کرده آن را گام مهم و مثمری در راه
نزدیکی دو کشــور رقیب خواند .وی افزوده
اســت که دو رهبر توافق کرده اند؛ تا آغاز
مذاکرات دو جانبه را ادامه داده و ارتباطات
دو طرف را افزایش بخشیده و یکجا باهم کار
کنند؛ تا روابط خوب و حسنه میان دو کشور
همسایه ایجاد شود.
از جانب دیگر گزارش ها حاکی از آنست که
جنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان
برای دیدار با عالی ترین مقام های دولتی و
نظامی افغانستان ،به کابل سفر نموده است.
هدف از انجام این سفر مهم ،پیگیری تالشها
برای از سرگیری مذاکرات صلح میان طالبان
و دولت افغانســتان خوانده شــده است؛
مذاکراتی که برخی منابع از آغاز مجدد آن
در آینده ای نزدیک خبر داده اند .بنابراین
نشــان ها از آنســت که ترافیک سفرهای
سیاســی در روزهای اخیر در کابل سنگین
شده است.
آنچه اکنون مهم به نظر می رســد این است
که حکومت افغانســتان چگونه این ترافیک
سنگین ســفرهای سیاسی مقام های هند و
پاکستان را مدیریت نموده و به نفع کشور و
تحکیم صلح و ثبات از آن بهره برداری نمایند.
چون کامال روشن اســت که یکی از چالش
های اساســی و بحران زای منطقه چگونگی
مناسبات رقابت آمیز میان هند دارای بمب
هسته ای و پاکستان دارای بمب هسته ای به

مثابه دو سنگ آسیا و قرار گرفتن افغانستان
در میانه آن می باشد .از آنجای که افغانستان
برای رســیدن به صلح و استقرار ثبات به
همکاری جهان و بخصوص کشورهای همجوار
شدیدا نیازمند می باشد؛ بنابراین چگونگی
ایجاد توازن میان همسایگان و بویژه هند و
پاکستان که ارتباط تنگاتنگی با اوضاع جاری
کشور دارند سخت حیاتی و تعیین کننده می
باشد.
تردید نمی توان داشت که استقبال گرمی
که از رییس جمهور هند در سفر اخیر وی
به کابل به عمل آمد نه تنها نشان از اهمیت
جایگاه هند در نزد سیاستمداران و افکار
عامه در افغانستان دارد ،بلکه نشاندهنده
شکلگیری سیاست خارجی مستقالنهتری
در دستگاه سیاست خارجی افغانستان پس
از چندین دهه میباشد .این فرصتی است
که در سایه افزایش فشارهای بینالمللی بر
کشورهای همسایه افغانستان بهوجود آمده
اســت و به ما کمک کرده تا به آهستگی
کوشــش کنیم خود را از زیر نفوذ مستقیم
همســایگان قدرتمند خود رها ســازیم.
حقیقت تاریخ معاصر ما این است که هیچ
گاهی نتوانســتهایم مبنای منافع ملی را
در دستگاه دیپلماسی خود در عمل بهکار
گیریم و روابط خود را با جهان خارج بر این
اصل استوار ســازیم .در کشور ما نه تنها
تنظیم سیاستهای خارجی که حتا بسیاری

سیاســتهای داخلی نیز بــا دخالتهای
مستقیم و غیرمســتقیم همسایگان روبرو
بوده اســت .دقیقا چنین شرایط حساس و
دقیقی را اینک نسبت به ایجاد مناسبات و
روابط با کشور همجوار دیگر یعنی پاکستان
نیز در پیش روی داریم .سیاســتمداران
کشور بایستی به مقام های ارشد پاکستانی
این بایســت این اعتماد و نشــانه ها را
بقبوالنند که افغانســتان در پی یک روابط
گرم و دوستانه با همه همسایگان خود می
باشد .افغانســتان هرگز دوست ندارد که
خاک و سیاست هایش سنگر یا اهرم فشار
در عرصه رقابت های مربوط به کشورهای
رقیب گردد .دوستی و گرمی افغانستان با
هر کشور همجوار فقط مبتنی است بر منافع
ملی و ضرورت های اساسی که افغانستان
برای دست یابی به صلح وثبات و سازندگی
دارد .حکومت افغانســتان باید با درایت و
دیپلماسی قوی به همسایگان توجیه کند
که آنان نباید روش و سیاســت عدم توازن
را بر دستگاه دیپلماسی افغانستان تحمیل
نمایند.
احتماال حکومت پاکســتان بــا نگرش و
تعریفی که از جایگاه افغانستان در سیاست
خارجی خود و نوع رابطهای که با هند دارد،
دوستی افغانســتان و هند را شاید به نفع
خود تلقی ننمایند و به همین جهت همواره
نسبت به این مناسبات بدگمانی داشته اند.

اما حقیقت این است که این بدگمانی شاید
بخشــی از آن در تلقی و برداشــت منفی
سیاستگران پاکستانی نهفته باشد وبخش
دیگر آن در عدم توانمندی سیاســتگران
کشــور در طی ســال های گذشته؛ اما در
نهایت و در شرایط کنونی بایدتاکید ورزید
که هم پاکستان بایستی دیدگاه منفی خود
را در زمینه تقویت روابط دوستی افغانستان
با همســایگانش بویژه هند اصالح نماید و
حتا باید سعی ورزد که زمینه را برای روابط
عادی و همکاریهای سهجانبه و منطقهای
افغانستان و پاکستان و هند فراهم آورد؛ و
هم مقام های افغانستان با استفاده از هنر و
قدرت دیپلماسی این اعتماد و باور را برای
همسایگان بوجود آورند.
اما از جانب دیگر نمی توان انکار ورزید که
هند در طول سالیان گذشته و بخصوص در
دوره اخیر نقش مثبت و سازنده در بازسازی و
پیشرفت پروژه های سازندگی در افغانستان
به عنوان یکی از شرکای اصلی بینالمللی
داشته است .این مسئله را هرگز نمی توان
اندک شمرد و یا در معادالت سیاسی آن را
دست کم شمرد .اما نکته مهم این است که
وجود و تحکیم مناسبات افغانستان و هند و
نیز حمایت های مستمر هند به افغانستان
نباید در زاویه یــا دایره رقابت های هند و
پاکستان تعبیر و تفســیر و تحلیل گردد.
درباره این نکته هم سیاســت گران کشور
و هم مقام های هندی هوشیار باشند .زیرا
خالصهکردن نقش مثبت و سازنده هند در
افغانستان در دشمنی و رقابت این کشور با
پاکستان نه تنها مشکالت موجود در روابط
بین افغانســتان و پاکستان را برطرف نمی
سازد ،بلکه باعث پیچیدگی بیشتر موضوع
خواهد گردید.
بنابراین حقیقت این اســت که حکومت
افغانســتان به هر قیمت و بــا تمام توان
دیپلماتیک بکوشد که توازن را در سیاست
های بین المللی و منطقه ای خود و به ویژه با
همسایگانش از جمله پاکستان و هند حفظ
ی در
کند .زیرا چنین روحیه و زمینه همکار 
زمینههای مختلف از سوی کشور های یاد
شده با افغانستان برای دست یابی به صلح
و پایان بخشیدن و مقابله با ناامنی ،هم برای
بازسازی کشور و انسجام در سیاست های
داخلی و خارجی که تامین کننده منافع ملی
است ،بســیار حایز اهمیت و تعیین کننده
خواهد بود.

سیاست منافع محور هند در افغانستان و برخورد احساسی و عاطفی ما
علی قادری
افغانستان و هند روابط و مناسبات نیک و حسنه
دارد .در دوره پســا طالبان ،هند پس از ایاالت
متحده آمریکا ،بریتانیا ،چاپان و آلمان پنچمین
کشــوری کمک کننده به افغانستان بوده است.
کمک هــای هند عرصه های مختلف را در بر می
گیرد .از عرصه اقتصاد گرفته تا معارف ،فرهنگ،
نظامی و بازســازی .نتیجه این کمک ها نزدیکی
دو کشور و حســن نیت مردم افغانستان نسبت
به مــردم و دولت هند اســت .روز جمعه ،نارندا
مودی ،نخست وزیر هند به افغانستان آمده بود تا
ساختمان پارلمان افغانستان را که با کمک مالی

 کارتون روز

هند ساخته شده بود را افتتاح نماید .در
کنار آن هند سه هلیکوپتر  MI25را نیز
به افغانستان تحویل داد .اما آنچه توجه
را بیش از همه به خود جلب کرد واکنش
سیاستمداران و مردم افغانستان نسبت به
سخنان مودی و کمک های این کشور به
افغانستان بود .برخورد ها و واکنش ها تا
اندازه زیاد احساسی و به دور از عقالنیت
سیاسی بود .در نوشتار کنونی سعی می
کنم همین مســئله را به بحث و بررسی
بگیریم.
در سیاســت خارجی کشور ها مهمترین
عنصر و مؤلفه منافع ملی است .کشور ها
تعاریف مختلف از منافع ملی دارد .همه
کشور ها سیاســت خارجی خود را برای
دســت یابی به منافع ملی خود تدوین و
اجرا می کند .رفتار ها و کنش ها منطبق
بــا منافع ملی صورت مــی گیرد .از این
جهت ،محور قــرار دادن منافع ملی در
سیاست خارجی و تنظیم رفتار ها و کنش
ها بر مبنای آن باعث می شــود که جای
برای برخورد های احساسی و آرمانگرایانه
نماند .هند به عنوان یک کشــور در حال
توسعه و با رشد سریع اقتصادی سیاست
خارجی خــود را بر مبنــای منافع ملی
خود تعریف می کند .اشــتباه است اگر
بپنداریم که کمک ها و روابط افغانستان
و هند خارج از چارچوب سیاست خارجی
و منافع ملــی هند صورت می گیرد .هند
بیــش از دو میلیارد دالر به افغانســتان
کمک نموده اســت .دو میلیــارد دالر بر
اساس مشــترکات فرهنگی ،اجتماعی و
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تاریخی صرف صورت نگرفته اســت .دو
میلیــارد صرف به خاطر دســت یابی به
منافع ملی صورت گرفته اســت .از این
جهت ،بررسی برخورد عاطفی و احساسی
ما نســبت به روابط و مناسبات دو کشور
چندان موضوعیت ندارد.
هند چه منافعی را در افغانستان دنبال می
کند؟ به صورت مشخص هند پس از کسب
اســتقالل و تقســیم حاکمیت و قدرت
سیاســی میان هند و پاکســتان روابط
خود را با افغانســتان به خاطر دشمنی با
پاکستان تعریف می کند .هند و پاکستان
پس از کسب اســتقالل با همدیگر روابط
خصمانه داشته اند .ســه بار وارد جنگ
و درگیری خونین شــده اند .در شرایط
کنونی نیز دو کشور بر سر کشمیر اختالف
شدید دارد .هند با نفوذ در افغانستان به
دنبال کاهش نفوذ و نقش پاکستان است.
پاکستان با همکاری و کمک به گروه های
دهشــت افکن به دنبال کاهش نفوذ هند
است .در ســال های گذشته ،گروه های
دهشــت افکن و مخالف مسلح دولت بار
ها کنسولگری و سفارت هند و پروژه های
تحت کار هند در افغانستان را مورد حمله
قرار داده است .بنابراین ،روابط دو کشور
با افغانستان در سایه رقابت و نفوذ بیشتر
معنی پیدا می کند.
پاکســتان می خواهد افغانســتان را به
عنوان یک عقبه استراتژیک خود داشته
باشد تا در صورت بروز اختالف و درگیری
و منازعه با هند بتواند از افغانســتان به
عنوان یک عقبه اســتراتژیک استفاده

نماید .هنــد با نفوذ در افغانســتان در
صدد محاصره سیاســی پاکستان است.
در ســال های اخیر اگر چه سیاست هند
تعدیل شده است و شاید مسئله محاصره
سیاســی پاکســتان مطرح نباشد اما
پاکستان تا هنوز بر این باور است که هند
در صدد محاصره سیاسی پاکستان است.
در دوره مجاهدیــن و گــروه طالبان که
پاکستان نفوذ گســترده در افغانستان
داشت و هند ســفارت خود را در کابل
تعطیل کرد این کشــور پایگاه نظامی در
تاجکستان زد .این مســئله می رساند
که هند در گذشــته ها به دنبال محاصره
سیاسی پاکســتان بوده است .اکنون اگر
چه وضعیت تا حدودی زیادی تغییر کرده
است اما ،پاکستان همچنان احساس می
کند که هند به دنبال خواســت های دو
دهه گذشته خود است.
در کنار این مســئله پاکستان بر این باور
اســت که هند با نفوذ در افغانستان به
دنبال بی ثباتی در پاکســتان است .آن
ها بار هــا ادعا نموده اســت که هند از
خاک افغانستان گروه های جدایی طلب
پاکســتان را حمایت ،تمویــل و تجهیز
نموده اســت .با این حال نمی توان این
مسئله را به ســادگی کنار گذاشت .اگر
چه تا هنوز ،پاکستان سندی برای اثبات
ادعای خود ارائه نکرده اســت اما به هر
صورت ،این مســئله تأثیری بر مناسبات
هند-افغانستان-پاکستان داشته است.
اگــر از روابط خصمانه هند و پاکســتان
در گذریم هند به دنبال منافع اقتصادی

نیز هســت .همان طور که در باال متذکر
شــدم ،هند از جمله کشور های در حال
توســعه با رشد ســریع اقتصادی است.
حفظ رشــد اقتصادی نیازمند ثبات در
منطقه و دســتیابی به بازار های جدید
اقتصادی است .در عین حال ،برای حفظ
رشــد اقتصادی نیازمند به انرژی است.
افغانستان اگر چه از جمله کشور های با
ذخایر انرژی زیاد نیســت اما افغانستان
مســیر انتقال انــرژی به هند اســت.
افغانستان مســیر پیوند هند به آسیایی
میانه است .از این جهت ،هند منافع کالن
اقتصادی در افغانســتان دارد .بنابراین،
کمک های هند به افغانستان برای ثبات،
دست یابی به بازار افغانستان ،دست یابی
به انرژی آسیایی مرکزی و بازار آن است.
تالش هند برای ثبات افغانستان صرف در
همین راستا معنی و مفهوم پیدا می کند.
اگر چه ،نیازمنــدی هند به انرژی و بازار
افغانستان و کشور های آسیایی میانه نمی
بود ،این کشــور هیچ گاه حاضر به کمک
دو میلیارد دالر به افغانستان نمی شد .اگر
رقابت این کشور با پاکستان نمی بود ،این
کشور هیچ گاه حاضر به ساخت پارلمان
افغانســتان با مبلغ هنگفت  220میلیون
دالر نمی شد.
نزدیکی حکومت با هنــد یک امر مهم
و جدی اســت .اما این نزدیکی و روابط
نباید به شکل احساســی و عاطفی آن
درک گردد .در عین حال ،روابط ما با هند
نباید منافع ملی ما را تهدید نماید .هند
اگر چه می تواند یــک الگوی مهم برای
کشور های همســایه در ایجاد روابط با
افغانستان باشد اما این بستگی تام و تمام
به دستگاه دیپلماسی ما دارد که چگونه
از این روابط استفاده نموده و کشور های
همسایه را متقاعد سازیم که هند را روابط
و الگوی خود قرار داده و روابط خصمانه
را کنار گذاشته و در بازسازی افغانستان
سهم بگیرد .در پایان این نوشتار یک بار
دیگر باید متذکر شــوم که هند خارج از
چارچوب سیاســت خارجی و منافع ملی
خود به هیچ کشــوری نزدیک نمی شود.
اگر منافــع آن ها تقاضا نکند آن ها هیچ
گاه به کشوری کمک نخواهد کرد .کمک
ها و نزدیکی هند با افغانســتان باید در
چارچوب سیاســت خارجی و منافع ملی
آن درک و فهم شود و برخورد و مناسبات
ما بر اساس آن صورت گیرد.
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