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صلح نباید یک رؤیا باشد!

ــــــــــسرمقاله

پیامدهای حضور وزیر
امور خارجه امریکا
در کابل
محمدرضا هویدا

حضور جان کــری وزیر امور خارجه ایــاالت متحده امریکا در
افغانستان ،در ابتدای سال روان خورشیدی ،موضع دولت وحدت
ملی را تقویت کــرد  .وزیر امور خارجه امریکا ،دولت وحدت ملی
را پنج ساله دانســت و لوی جرگه را به عنوان مانعی برای ادامه
عمر دولت وحدت ملی ندانست .او در نشستی که در مورد تطبیق
موافقتنامه همکاری های اســتراتژیک میان امریکا و افغانستان
برگزار شده بود نیز شــرکت کرد و بر ادامه همکاری های نظامی،
اقتصادی و سیاســی امریکا از افغانستان تاکید کرد .وزیر خارجه
امریکا بر حکومت داری خوب و اصالحات انتخاباتی نیز تاکید کرد.
جان کری گفت که مردم بر رهبران فاسد اعتماد نخواهند کرد و
در چنین صورتی حکومت مشــروعیت خود را از دست میدهد.
این مقام ایــاالت متحده امریکا بر ادامــه حکومت دموکراتیک
در افغانســتان تاکید کرد و گفت رســیدن بــه تمام ارزشهای
دموکراتیک کار آسانی نیســت .او گفته است که جامعه مدنی و
حقوق بشر در افغانستان قابل معامله نیست و این دستآوردها از
سوی ایاالت متحده امریکا حمایت خواهد شد.
حکومت وحدت ملی ،به نحوی محصول تالش های جان کری ،وزیر
امور خارجه امریکا است .حضور او در این موقع که تالش ها برای
رســیدن به صلح با مخالفان از یک ســو ،و جنگ با آنها از سوی
دیگر به شدت جریان دارد ،و در عین حال دولت وحدت ملی نیز
با سئوال ها و ابهام هایی در مورد ادامه حضور خود از سوی برخی
ها روبرو اســت ،تاکیدی بر حفظ دستاوردهای دولت وحدت ملی
است .این بدان معنا است که دولت وحدت ملی باید به هر صورتی
که باشد ،حفظ شود .این دولت برای بیرون شدن از یک بن بست
خطرناک در انتخابات ریاست جمهوری به وجود آمد ،ادامه آن نیز
به خاطر حل بحران افغانستان توصیه شده است .به نظر می رسد
که تمایل چندانی برای تغییرات گسترده در شکل و شمایل دولت
وحدت ملی وجود ندارد .اما توصیه هایی برای سران دولت وحدت
ملی از سوی جان کری شده است .این توصیه ها نیز بیشتر معطوف
به کمک های بین المللی به افغانستان است .کمک های جهانی در
افغانستان به خاطر حیف و میل شدن در سیستم به شدت گرفتار
فســاد اداری در افغانستان ،تا کنون بازدهی الزم را نداشته اند و
نتوانسته اند از میزان فقر ،بیکاری ،مشکالت اقتصادی و اجتماعی
مردم افغانســتان بکاهند .لذا شــماری از توصیه های جان کری
به رهبران افغانستان ،تشــویق و ترغیب آنها به مبارزه با فساد
و دوری از فســاد برمی گردد .دولت افغانستان باید ثابت کند که
توانایی جلب کمک های بین المللــی را دارد و این کمک ها در
چرخه فساد اداری در افغانستان حیف و میل نمی شود.
به طور کلی می توان به سه موضوع اساسی در افغانستان در حال
حاضر پرداخت :اول موضوع جنگ است که در این روزها به شدت
در حال داغ شدن است .در این میان حضور داعش در افغانستان
جدیدترین و جدی ترین تحول اســت .داعش خطری آرام ولی
جدی در افغانستان است که در حال سربازگیری و تقویت مواضع
خود است .هر چند مقامات نظامی و سیاسی در افغانستان سعی
می کنند ،خطر داعش را جدی جلوه ندهند ،اما تحلیل ها از خطر
کامال جدی این گروه تروریســتی در آینده خبر می دهند .دوم
موضوع صلح است که در این روزها به شدت در جریان است .هر
چند گفتگوهای چهار جانبه به نتیجه ای نرسیده است و پاکستان
نیز نتوانسته طالبان را به میز مذاکره بکشاند ،اما روی خوش نشان
دادن حکمیتار و تحوالت دیگری که در این زمینه رخ داده ،صلح
را نیز به موضوع قابل بحث در حوادث روز افغانستان مبدل کرده
است .ســوم موضوع حکومتداری است که افغانستان در بیش از
یک سال اخیر با چالش های جدی در این زمینه مواجه بوده است.
افغانســتان باید به هر صورتی که امکان دارد از این نوع حکومت
داری که عواقب آن را شــاهد بوده ایم بگذرد .پیشتبانی امریکا
از دولت وحــدت ملی و تاکید بر مبارزه با فســاد مواضع دولت
افغانستان را تقویت خواهد کرد.

صلح و ختــم جنگ برای هر شــهروند
افغانستان یک آرزو است ،اما با گذشت هر
روز راههای رسیدن به این آرزو پیچیده تر و
دشوار تر می شود .در حالیکه گفته می شود
به زودی پنجمین نشست چهار جانبه برای
گفتگو بر سر مســئله صلح در افغانستان،
دایر خواهد شــد ،ســفیر افغانستان در
پاکستان گفته است که طالبان ادامه جنگ
را بجای گفتگو برای صلح انتخاب کرده اند.
ایــن گفته ها نشــان می دهــد که روند
گفتگوهــای صلح در افغانســتان بخوبی
پیش نمی رود و امیدواری ها برای گفتگوی
مستقیم و رو در رو با طالبان ،بیهوده است
و ما هنوز مسیر طوالنی تا رسیدن به صلح و
آرامش در پیش داریم.
گفتگوها و نشســت های صلح همواره در
غیــاب نماینده های گــروه طالبان برگزار
شده اســت و آنها بصورت مستقیم نقشی
در این گفتگوها نداشــته انــد و همواره
گفتگوی مســتقیم با حکومت افغانستان
را رد کرده اند .اکنون ســئوال اصلی اینجا
است که بدون حضور نماینده های طالبان
آیا گفتگوهای صلح می تواند منجر به ختم
جنگ در افغانســتان گردد؟ آیا اشتراک
کنندگان نشســت های چهــار جانبه می
توانند طالبان را متقاعد بســازند که دست
از جنگ بکشند و به روند صلح بپیوندند؟
پاسخ روشن به ســئواالت فوق می تواند
مسیر ما را برای رسیدن به صلح نیز روشن
کند و واضح بسازد که اعضای نشست های
چهار جانبه ،چه نســخه ی را برای آوردن
صلح و ختم جنگ در افغانســتان در نظر
گرفته اند.
اما اگر به گفتگوهای صلح و نشســت های
چهار جانبه از زاویه ی دید مردم افغانستان
نگاه کنیم ،این گفتگوها و نشست ها هنوز
نتوانسته است خواست ها و توقعات مردم
افغانستان را بر آورده بکند و از نگاه مردم
پروسه ی صلح افغانستان نا کام است.
حکومت افغانستان در سال  1389شورای
عالی صلح را به منظور تامین صلح در کشور
و گفتگو با مخالفین مسلح ،تاسیس کرد ،اما
با گذشت بیش از پنج سال ،هنوز این شورا
گام مهمی در راستای تامین صلح بر نداشته
اســت و عملکرد آن از ســوی شهروندان
کشور با انتقادات جدی مواجه است و ضعف

مهدی مدبر

مدیریتی آن باعث شــده است که بودجه
هنگفتی کــه برای آوردن صلح ســرمایه
گزاری شده بود ،به هدر برود.
مردم افغانســتان مــی خواهنــد روند
گفتگوهای صلح بــه گونه ی پیش برود که
برای آنها نتایج آن ملموس باشــد و آنها
نتایج گفتگوهای صلح و پیشــرفت در این
عرصــه را بتوانند در زندگی عادی شــان
مشاهده کنند.
گفتگوهای صلح باید تغییر بیارد
گفتگوهــای صلح در طول چندین ســال
گذشــته همواره در پشت میز مذاکره و در
اتاق های لوکــس و در فضای دیپلماتیک
بوده اســت ،اما در زندگی عــادی مردم
افغانســتان هیچ تغییری وارد نکرده است.
مردم افغانستان می خواهند این گفتگوها از
چارچوب اتاق های لوکس و پشت میزهای
مذاکره خارج شود و در کوچه های شهرها
و در درون خانه های آنها نیز صلح و آرامش
بیاید و تغییر مثبــت در زندگی آنها رونما
گردد.
حکومت افغانستان و سایر کشورهای دخیل
در پروسه صلح ،باید تالش ورزند که صلح
را در زندگی عادی مردم افغانســتان وارد
ســازند و مردم بتوانند در زندگی روزمره
شــان آرامش و امنیت ناشی از گفتگوهای
صلح را مشاهده کنند.

استراتژی امنیت

از این رو بررســی ابعاد مفهوم امنیت در
شرایط جدید بسیار مفید می نماید:
 -1امنیت اقتصادی:
امروز عامل اقتصــادی در روابط بین الملل
نقش محوری یافته و امنیت اقتصادی بخش
اساسی امنیت کشورها را تشکیل می دهد.
شفافیت و اتکای متقابل در اقتصاد جهانی
به صورت شاخصه مهم عصر حاضر درآمده
و شمار زیادی از کشورها امنیت اقتصادی را
برترین عامل و هدف در امنیت جامع خود
تلقی می کنند .در چهارچوب در حال تحول
امــروزی درباره امنیت اقتصــادی ،تأکید
اصلی بر روی رقابــت اقتصادی و موفقیت
در بازارهای بین المللی قرار دارد .از این رو
کشورهایی که بر سر راه رشد اقتصادی آن
ها در آینده ممکن است موانعی پدید آید،
تهدید امنیتی بیشتری احساس می کنند.
دگرگونی های بزرگ اقتصــادی در حالی

 کارتون روز
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تــا زمانیکه نتیجه گفتگوهــای صلح در
زندگی عادی مردم افغانستان تغییر بوجود
نیاورد و آنها همچنان قربانی خشــونت
باشــند ،حمایت مردمی از پروسه ی صلح
نیز کمرنگ خواهد شــد و از باورمندی به
توانمندی دیپلماتیک گفتگو کننده های
افغانستان نیز کاسته خواهد شد.
در واقع نتایج ضعیــف گفتگوهای صلح
نشانگر ضعف دســتگاه دیپلماسی کشور
است و این نکته را گوشــزد می کند که
ما توانایــی تغییر بازی های دپیلماتیک را
به نفع کشور و مردم خود نداریم و بعد از
سالها وقت گذاشــتن و مصارف هنگفت،
هنــوز در نقطه اول هســتیم و هیچگونه
پیشرفتی نداشته ایم.
صلح همچنانکه یک برنامه دولتی اســت
که از ســوی حکومت افغانستان به پیش
برده می شــود ،باید یک پروسه مردمی
نیز باشد و حمایت مردم را با خود داشته
باشد .حمایت مردم زمانی به دست می آید
که آنها باورمند شــوند که مسیری را که
گفتگوهای صلــح طی می کند به نفع آنها
است و سرنوشت آنها را تغییر خواهد داد.
گفتگوهای صلح باید منجر به ختم جنگ
گردد!
مردم افغانستان انتطار دارند که گفتگوهای
صلح برای آنهــا آرامش و امنیت بیاورد و

دیگر آنها شاهد قربانی شدن عزیزان شان
توســط حمله های انتحاریگــروه طالبان
نباشند ،گفتگوهای صلح باید گروه طالبان
را وادار بسازد که تفنگ های شان را زمین
بگذارد و حد اقــل در وضعیت آتش بس
قرار داشته باشند و حمالت انتحاری شان
را متوقف بسازند.
اما هدف نهایی از گفتگوهای صلح باید ختم
جنگ و وارد شدن به فاز دیپلماسی باشد.
حکومت افغانستان و سایر اعضای نشست
های چهارجانبه صلــح ،باید تالش نمایند
تا در قدم نخســت بار سنگین جنگ را از
دوش مردم افغانستان بردارند و جنگ را
متوقف بسازند و سپس برای دوام وضعیت
در طوالنی مدت ،گفتگوهای دیپلماتیک را
راه اندازی بکنند.
یکی از مولفه های اصلــی صلح ،تحلیل
قوای نظامی طرف هــای درگیر جنگ و
تمایل شــان به زمین گذاشتن اسلحه و
ترک مخاصمه اســت ،هر دو طرف جنگ
باید به اندازه کافی از جنگ خســته شده
باشد و ادامه جنگ را به نفع شان ندانند،
اما در قضیه ی افغانســتان ،گروه طالبان
هنوز تمایل به حضور در پشت میز مذاکره
با حکومت افغانستان نشان نداده است و
در پاسخ ،همیشه حمالت نظامی و انتحاری
خود را شــدت بخشیده است و این نشان

قسمت دوم

که ممکن اســت پیوندهای عاطفی مردم با
کشور را کاهش یابد ،در همان حال انتظار از
دولت آن کشور را افزایش خواهد داد .نظام
سیاسی این کشورها از سویی برای پرداختن
به مســائل روز افزون اقتصادی مشروعیت
کمتری خواهند داشــت و از سویی دیگر
برای تحت تأثیر قرار دادن آن مســائل ،از
نیرو و قدرت کمتری برخوردار خواهند بود.
بدون تردید انتظارات و تقاضاهای اجتماعی
افزون تر توأم با نفوذ کمتر دولت بر مسائل
ایجاب می کند که سیاست های امنیت ملی
یک بار دیگر تعریف شوند.
سیاست های الزم برای رشد اقتصادی می
توانند ســبب تغییرات بسیاری در کشور
شــوند و ارزش های اجتماعی یا سیاسی
موجود را درهم ریزند .رشد اقتصادی اغلب
با بروز اختالف شــدید در میزان درآمد و
ثروت اعضای جامعه همراه است و آنانی که
نفوذ اقتصادی و سیاسی دارند ،ممکن است
قدرت خود را در خطــر ببینند .مهمترین
فرضیه های امنیت اقتصادی عبارتند از:
 هرچه موانع مبادله کاهش یابد و وابستگیمتقابل اقتصادی افزایش یابد ،میزان آسیب
پذیری اقتصادی ملی نیز بیشــتر شده و
کنترل دولت کمتر می شود.
 هر چه رقابت اقتصادی بین المللی افزایشیافته و انتخاب مواد خام ،نیروی کار ،محل
تولید و بازارها متنوع تر گردد ،احتمال این
که یک حکومت یا شرکت بر اقتصاد جهانی
سلطه پیدا نماید کاهش پیدا می کند.
 هر چه یکنواختی و نفوذ متقابل اقتصادیافزایش یابد ،آن دسته از کشورها و مناطقی
که قادر یا مایل به ادغام در نظام اقتصادی
جهان نیستند ،بیشــتر منزوی شده و به
حاشــیه رانده می شوند و شکاف بین فقیر
و غنی به نفع کســانی که دارای بیشترین
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ثروت های مــورد نیاز جهان هســتند،
افزایش می یابد.
 هر چــه عده بیشــتری از ملت ها ،درتالش بــرای ورود و بهره منــدی از نظام
اقتصادی جهانی باشــند ،برخی که دارای
زیرســاخت ها یا آموزش مورد نیاز جهت
پذیرش تغییرات سریع اقتصادی نیستند،
با انتظارات سرکوب شده و وعده های غیر
قابل تحقق بسیارتری روبرو می شوند.
 هر چه بلوک هــای اقتصادی منطقه ایرشد بیشتری پیدا کنند ،تولید در برخی
مناطق تمرکز بیشتری می یابد ،که این امر
اهمیت اختالل در عرضه از خارج را کم می
کند.
 هر چه هویت دوســت و دشمن در نظامبین المللی مبهم تر و ســیال تر شــود و
ملت ها به طرف اقتصادهای پیچیده تر و
به هم وابسته تر پیش روند ،کمک یا فشار
اقتصادی در کســب اهداف امنیتی موثر
نمی باشند)8(.
 -2امنیت نظامی:
عامل نظامی در طول تاریخ از کلیدی ترین
عوامل حفظ امنیت کشــورها بوده است.
دســتیابی به قدرت زیاد از طریق افزایش
تعداد نفرات و قدرت آتش تســلیحات،
برخورداری از بهره دهی نظامی سریع تر،
مشارکت در اتحادیه های نظامی ،و تالش
های چند جانبه بــرای جلوگیری از وقوع
جنگ و پایان بخشــیدن به آن در همین
راستا دنبال می شــوند .مهمترین فرضیه
های امنیت نظامی عبارتند از:
 هر چه قدرت نظامی از طریق انتشار بینالمللی اسلحه و فن آوری غیرمتمرکزتر و
پراکنده تر گردد ،امنیت کشــورها و نظام
بین المللی نیز بیشتر کاهش می یابد.
 -هر چه تصمیم گیری دفاعی در داخل و

بین دولت ها غیرمتمرکزتر گردد ،اجرای
ترتیبات امنیت جمعی نیز مشــکل تر می
شود.
 هر چه وابســتگی دفاعی یک کشور بهخارج بیشــتر گردد ،تصورات مربوط به
آسیب پذیری و نیز از دست دادن کنترل
نیز بیشتر می گردد.
 هر چه هویت تهدیدات و دشمنان مبهمتر گردد ،آمادگی نظامی نیز کاهش یافته
و نارضایتی عمومی از هزینه های نظامی،
بیشتر می شود.
 هر چــه جنــگ ،غیرمتعــارف تر وچندوجهی تر شــود ،میزان موفقیت در
تعیین نتیجه ،پیشگیری و مدیریت آن نیز
کاهش می یابد)9(.
 -3امنیت اطالعاتی:
اطالعات مفید و مطلوب ،کلید پیشگیری
حمالت به میهن اســت .اطالعات انسانی
بهتر ،به خصــوص در مورد گــروه های
تروریستی بهره مند از حمایت های مخفی
دولت ها ،باید مکمل اطالعات فنی باشد.
جهــان در عصر جدید شــاهد دگرگونی
عظیمی در بخــش علوم و فنون مربوط به
اطالع رسانی قرار دارد .کشورها و مردمی
که بتوانند در جریان این انقالب بزرگ از
فرصت ها بهره ببرند و ابتکار عمل و تحرک
کافی داشته باشــند ،آینده را در اختیار
خواهند داشــت و در رقابت های جهانی
آینده نقش هدایت کننده استراتژیک ایفا
خواهند نمود .از ایــن رو برخی معتقدند
امنیت اطالعاتی اولین و مهم ترین عامل
امنیت اســت و جایگاه محوری اطالعات
در رقابت های قدرت هــای بزرگ روز به
روز از اهمیت بیشــتری برخوردار خواهد
شــد .قدرت یا ضعف توان اطالعاتی است
که سرنوشت کشورها را تعیین می کند و

می دهد که جنگ هنوز به گروه طالبان به
اندازه کافی فشــار وارد نکرده است و آنها
هنوز این توانایی را در خود می بینند که در
مقابل نیروهای امنیتی افغانستان مقاومت
کنند و جنگ مسلحانه را ادامه بدهند.
وقتی حمالت انتحاری ادامه داشته باشند
و مردم هر روز در گوشــه و کنار کشــور
قربانی شوند ،چگونه می توان توقع داشت
که باورمندی به گفتگوهای صلح و دستگاه
دیپلماسی کشور بوجود بیاید و امید مردم
به یــک آینده صلح آمیز و بــا ثبات زنده
باشد؟
صلح نباید یک رؤیا باشد
صلح برای مردم افغانســتان در حال حاضر
یک رؤیا است ،اما حکومت افغانستان باید
تالش ورزد که این رؤیا را تبدیل به واقعیت
بکند .صلح و ثبات نباید به یک رؤیای دست
نیافتنی برای مردم افغانستان تبدیل شود
و ما نســل اندر نسل خواب صلح و آرامش
را ببنیم ،امــا نتوانیم آن را در زندگی خود
تجربه کنیم.
در گام نخســت حکومت افغانستان باید
استراتیژی مشخص جنگ و صلح را تدوین
بکنــد؛ چیزی که وضعیت جاری نشــانگر
فقدان آن در دســتگاه دیپلماسی کشور
است .تا زمانیکه ما اســتراتیژی مشخص
در این رابطه نداشته باشیم و هربار با چند
تا پیش فرض در گفتگوها حاضر شــویم،
نتیجــه ی مثبتی حاصــل نخواهیم کرد و
صلح همچنان یک رؤیا باقی خواهد ماند و
حسرت ما هر روز بیشتر از پیش خواهد بود.
در گام دوم حکومت بایــد بتواند حمایت
کشورهای همسایه و کشورهای منطقه را
از پروسه صلح در افغانستان و استراتیژی
صلح دولت ،بدست بیارود و آنها را متقاعد
بســازد که صلح در افغانستان به نفع آنها
نیز خواهــد بود و باعث خواهد شــد که
تهدیدهای امنیتی در کشــورهای آنها نیز
کاهش یابد.
انتظار می رود حکومت افغانستان با طرح
استراتیژی روشن جنگ و صلح و با حضور
قدرتمند در پشــت میز گفتگوها ،بتواند
گره کور صلح در کشور را بگشاید و رؤیای
صلح مردم افغانستان را به واقعیت تبدیل
کند و ثبات سیاسی و امنیتی کشور را نیز
بهبود ببخشد.

بزرگترین معیار هماهنگ کننده توان جامع
و فراگیر در رقابت های بین المللی خواهد
بود)10(.
 -4امنیت سیاسی -فرهنگی:
هدف دیدگاه سیاسی -فرهنگی به امنیت
ملی ،حفظ حکومــت و ایدئولوژی آن و نیز
هویت خاص جامعه اســت .درحال حاضر،
بعد امنیتی مزبور با توجه به کاهش کنترل
حکومت ها بر جوامــع خود ،ظهور جنبش
های جدایی طلــب ،افزایش نیروهای نفوذ
کننده متقابــل ،و چهارچوب های در حال
تحول داخلی و خارجی ،تحت فشــارهای
بی ســابقه ای قــرار دارد .حکومت ها و
گروه هــای فرهنگی بیش از هر زمان دیگر
در گذشــته ،هنگام پی جویی امنیت ملی
مجبورنــد تغییراتی که خود آن ها را پدید
نیاورده و یا انتخاب نکرده اند ،را بپذیرند.
امروزه ،گســترش بین المللی هنجارهایی
چون دموکراســی ،حقوق بشر ،و آزادی در
عرصه های اجتماعی و اقتصادی ،به همسان
سازی ارزش های سیاسی کمک کرده است.
بســیاری از حکومت ها قادر به برآوردن
انتظارات جدید نیســتند و فرهنگ ها نیز
فاقد قدرت انطباق سریع می باشند .با توجه
به هیجانات ریشــه داری که معموال با این
ناآرامی ها و برخوردها همراه اســت ،ابهام
قابل مالحظه ای درباره بهترین راهبردهای
مدیریت و مقابلــه با آن ها وجود دارد)11(.
مهمتریــن فرضیه های امنیت سیاســی-
فرهنگی عبارتند از:
 همگام با افزایش آزادی و آگاهی داخلی،به خصوص در کشورهایی که فاقد سنت و
زیر ساخت الزم برای تحلیل و جذب داده
های کثرت گرایانه هستند ،انسجام سیاسی
و فرهنگی رو به کاهش می رود.
 به تدریج که گــروه های قومی در درونملت ها تقاضاهای خود را برای خودمختاری
تشدید می کنند ،به نظر می رشد که ملت
ها بیشــتر مایل هستند حاکمیت فرهنگی
خود را در مقایسه با حاکمیت سیاسی فدا
کنند.
 همــگام با افزایش رشــد دیپلماســیچندجانبه خارجی و فشــار گــروه های
ذینفوذ داخلی ،ملت ها نیز در زمینه اولویت
های خط مشی فرهنگی و سیاسی داخلی
و خارجی خود ،بیشتر دچار تفرق گشته و
ابزارهای کمتری برای پاسخگویی به هر دو
جنبه دارند.
 هر چه منطقه گرایی و اســتاندارد شدنجهانی گسترش یابد ،تمایز میان هویت های
سیاســی  -ملی کاهش یافته و تالش برای
یافتن هویت فرهنگی تشدید می شود.
 همــگام با کاهش کنتــرل حکومت ملی،انتظارات عمومی درباره کارآیی دولت به جای
دیگر متوجه می شود و حکومت ها بیشتر به
منبع نمادین قدرت تبدیل می گردند.
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