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نهادهای امنیتی باید
به فکر جنگ های
بزرگ باشند
محمدرضا هویدا

تغییر تاکتیک جنگ علیه طالبان از جنگ های منظم و سنگین
به حمله های نیروهای کماندویی که به تازگی مطرح شــده و گویا
کارآمدی خاصی دارد ،در نوع خود گیج کننده است .چنین خبری
از ســوی مقامات عالی رتبه دولتی بعید به نظر می رســد .این
تاکتیک اگر از سوی طالبان اجرا شــود می تواند منطقی به نظر
برســد ،چرا که طالبان در موقعیت ضعیف قرار دارند و در حالت
جنگ و گریز هســتند ،ولی دولت افغانستان که در موضع قوی و
قدرتمند قرار دارد و از مشــروعیت و مقبولیت مردمی برخوردار
است و دولت قانونی با پشــتوانه کامل جامعه جهانی است ،نباید
چنین خبری را به عنوان یک موفقیت مطرح کند.
وزارت دفاع افغانســتان در پارلمان گفته است که اردو هنوز به
صورت کالسیک عملیات میکند .به باور وزیر دفاع  ،عملیاتهایی
که در آن هزاران ســرباز «لشکرکشی» میکنند ،موثریت ندارند.
زیرا زمانی که دشمن ببیند که تعداد اردو زیاد است ،فرار میکند
و در پناهگاههای خود پنهان میشــود ولی در صورتی که شمار
نیروها کم باشــد ،با افراز کمین ،به نیروهای امنیتی تلفات وارد
میکنند.
اصوال دولت افغانستان باید با حمله های سنگین بر مواضع طالبان،
ابتکار عمل جنگ را به دســت گیرد و بــا درهم کوبیدن مواضع
طالبان ،ولســوالی ها و والیات کشور را از طالبان پاکسازی کند و
به دنبال آن واحدهای اداری دولتی را در آن مناطق مستقر سازد
و با آغاز به کار آنها دولت عمال در این مناطق فعال شود .در چند
سال گذشته ،نیروهای امنیتی به هر صورت ضعیف عمل کرده اند.
نمونه واضحی از این نوع عملکرد را در کندز ،بغالن ،بدخشــان،
غزنی ،ارزگان ،هلمند ،نورستان و ...می بینیم که نیروهای دولتی
نتوانســته اند پاسخ مناســب جنگی به طالبان بدهند ،به همین
دلیل نیز طالبان مدام در حال پیشــروی هستند و دامنه جنگ را
از حتا به مراکز این والیات کشانیده اند .در حالی که حمالت دولت
باید به صورت گســترده و همه جانبه یک والیت یا ولســوالی را
از طالبان پاکســازی نماید .بعد از حمله ها نباید نیروهای دولتی
مناطق تصرف شــده را تخلیه نمایند تا طالبان با خیال راحت و
بدون دغدغه دوباره برگردند و سنگرهای شان را محکم نمایند و
دوباره برای جنگ علیه دولت آمادگی بگیرند.
عقب نشــینی های تاکتیکی که بارها از ســوی نهادهای امنیتی
عنوان شده ،در حقیقت بهانه ای برای پوشاندن ضعف ها و ناتوانی
های و بی برنامگی هایی بوده که در جنگ داشته اند .کمتر منطقه
ای بوده که به اصطالح با عقب نشــینی تاکتیکی به دست طالبان
بیافتد و دولت توانسته باشــد به زودی آن منطقه را دوباره پس
بگیرد و نیروهای طالبان را سرکوب توانسته باشد.
چنین استداللی که عملکرد نیروهای دولتی را در حد جنگ های
پارتیزانی تقلیل دهد و آنها را از جنگ های بزرگ و سرکوبگر باز
دارد ،نباید بر وزارت دفاع و نهادی امنیتی مســلط شود .جنگ
های بزرگ و گسترده به همان اندازه که نیاز به برنامه ریزی دقیق
و منسجم و حمایت قاطع و قوی تمامی نیروهای دولتی اعم نظامی
و ملکی را نیاز دارند ،می توانند در نابودی دشــمنان موثر واقع
شــوند .در حقیقت مشکل اصلی در عدم توفیق راه اندازی جنگ
های بزرگ و منظم مشــکالتی نظیر وجود نفوذی های دشمن که
دشــمنان را از برنامه های بزرگ دولتی با خبر می سازند و همین
گونه نبود برنامه ریزی و پالنگذاری دقیق که از خاصیت های اصلی
جنگ های بزرگ است ،می باشد .
وزارت دفاع ملی برای پیروزی کامل بر دشــمنان باید به برنامه
ریزی های بزرگ و جنگ های بزرگ فکــر کند و دولت نیز باید
پس از هر جنگ بزرگ به فکر تامین تمام نیازهای اداری ،امنیتی،
اقتصادی و فرهنگی مردم در این مناطق بپردازد.

افغانستان و فقدان اصول تعریف شده در روابط و مناسبات خارجی
افغانستان بعد از فروپاشی امارت اسالمی
طالبــان فرصت یافت تا روابــط خود را با
کشــورهای منطقه و بین الملل گسترش
دهد .گسترش روابط در عرصه خارجی در
دوره پســاطالبان در تاریخ روابط خارجی
افغانســتان بی نظیر بوده اســت .با وجود
گسترش مناسبات افغانستان با کشورهای
منطقه و بین الملل اما ،ما کمتر شاهد رشد و
دگرگونی بودهایم .به دیگر سخن ،گسترش
مناسبات و روابط خارجی ما پیامد و نتایج
آن چنان ملموس در دگرگونی و توســعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ما نداشــته
است .اکنون نیز تأکید بر گسترش مناسبات
و روابط خارجی با کشــورهای مختلف از
سوی حکومت مرکزی افغانستان می شود.
اما ،مسئله مهم این است که پیامد و نتایج
گســترش روابط و مناســبات خارجی چه
تاثیری بر اوضاع و احوال داخلی می گذارد؟
آیا گسترش مناسبات منجر به ایجاد فرصت
های جدید برای افغانســتان می شود و یا
اینکه مناســبات و روابط خارجی ما منهای
سیاست داخلی تعریف می شود.
سیاســت خارجی به مثابه تداوم سیاست
داخلی در خــارج از قلمرو یک کشــور
محسوب می شــود .بنابراین ،دگرگونی و
تحول در مناســبات و روابط خارجی ریشه
در سیاســت داخلی دارد و یا اینکه تحول
در مناســبات و روابط خارجــی پیآیند
داخلی برای یک کشــور دارد .اگر روابط
افغانستان با کشورهای مختلف را از همین
دریچه بنگریم ،در بیش از یک دهه گذشته
مناســبات خارجی ما چه تأثیری بر اوضاع
داخلی داشته است؟
فروپاشــی امارت اســامی طالبان ،شکل
گیری حکومت جدید و ســرازیر شــدن
کمکهــای مالی به افغانســتان و حمایت
سیاسی ایاالت متحده آمریکا و کشورهای
عضو ناتو به افغانســتان ســبب گسترش
روابط خارجی افغانستان با کشورهای دیگر
شد .در سالهای نخســت سعی بر آن بود
که افغانستان با تمام کشــورها مناسبات
دیپلماتیک برقــرار نمایــد .زیرا ،کمک
های مالی کشــورهای مختلف فرصت آن
را به وجود آورده بــود تا حکومت مرکزی
افغانســتان بتواند هزینه گردانندگی یک

رحیم حمیدی

سفارت را به لحاظ مالی داشته باشد .با این
حال ،با کم شــدن کمک ها ،وضعیت تغییر
کرد .سفارت افغانســتان در کشورهای که
سودمند محسوب نمی شود و سودی برای
افغانستان نداشت ،بسته شد.
با وجود گســترش روابط افغانســتان اما،
مناســبات و روابط ما در چارچوب و اصول
مشخص و تعریف شده صورت نمی گرفت .به
دیگر سخن ،ما در روابط خارجی خود هیچ
اصول و معیار مشــخص نداشتیم .رفتارها،
واکنشها و ســخنان رئیس جمهور بازتاب
دهنده سیاست خارجی کشــور در قبال
کشــورهای مختلف به حساب می آمد .نه
دیپلماسی روشن داشتیم و نه طرح و برنامه
اقتصادی ،تجاری در مناسبات با کشورهای
دیگر .در واقع ،ما بیش از یک دهه آشفتگی
در مناســبات و روابط خود با کشــورهای
مختلف تجربه نمودیم .بررسی پیامد چنین
روابط و مناسبات بر اوضاع داخلی سخت و
دشوار است .با این حال ،می توان یکسری
نکات را به عنوان فهم بیشــتر ارائه نمود.
ایاالت متحده آمریکا ،بعد از حادثه یازدهم
ســپتامبر  ،2001بزرگترین حامی سیاسی،
مالی ،اقتصادی و نظامی ما در سطح جهان

بوده است .ما از هر جهت ،نیازمند به کمک
های ایــاالت متحده آمریکا برای حفظ بقا
و حتی حفظ روابط با کشــورهای مختلف
دیگر می باشــیم .با این حال ،در بیش از
یک دهه گذشته ما قادر به درک این مهم
نبودهایم .در فقــدان چنین درکی بود که
تجربه فراز و نشــیب را در روابط خود با
ایاالت متحده آمریکا تجربه نمودیم .تاخت
و تازهــای گاه و بیگاه حامد کرزی ،رئیس
جمهور قبلی افغانستان به ایاالت متحده
آمریکا به ایــن زودی از ذهنها فراموش
نشده است.
اگر بپذیریم که سیاســت خارجی تداوم
سیاســت داخلی در خــارج از قلمرو یک
کشور اســت در آن صورت می توان گفت
که ما فاقد یک سیاســت روشن در عرصه
داخلی نیز مواجه بودیم .زیرا ،وجود سیاست
داخلی تعریف شده تدوین سیاست خارجی
را آسان و راحت می ســازد .بنابراین ،می
توان گفت که در سالهای گذشته ما فاقد
یک سیاست داخلی در عرصههای مختلف
بودهایم .نه سیاســت اقتصادی روشــن
داشتهایم و نه سیاست اجتماعی و فرهنگی
ما مشخص بوده اســت .ما بر مبنای قضا و

قدر پیش رفتهایم.
با روی کار آمــدن رئیس جمهور غنی اما،
تغییرات در دســتگاه دیپلماسی کشور به
وجود آمد .او روابط با کشورها و سازمانهای
بین المللی را در پنچ دسته تقسیم بندی
نمود .این تقســیمبندی در واقع ،اولویت
بندی در روابط با کشــورهای مختلف به
حســاب می آمد .اشرف غنی با این دسته
بندی یک قدم در راســتای چارچوبمند
کردن مناسبات و روابط خارجی برداشت.
با این حال ،چارچوب و اصولی برای روابط
و مناسبات خارجی تعریف نشد .چارچوب
که بتواند رفتارها ،کنشهای دیپلماتهای
کشور را جهتدهی و سازماندهی نماید .در
فقدان چنین چارچوب و اصول تعریف شده
رئیس جمهور غنی اولین تجربه شکست
خود را در مناسبات با پاکستان تجربه کرد.
او روابط با کشورهای همسایه را در اولویت
قرار داده بود .برمبنــای آن تالش ورزید
به پاکستان نزدیک شــود و پاکستان را
متقاعد نماید تا سیاست همسوگرایانه در
پیش گیرد .با این حال ،پاکستان توجهی
به نزدیکی اشــرف غنی ننمود و همچنان
اهداف اســتراتژیک خود را در افغانستان

دنبال نمود .دیپلماســی افغانستان گزینه
دیگری در دست نداشت جز اینکه راهی را
برگزیند که رئیس جمهور حامد کرزی برای
سالهای متمادی دنبال نموده بود .راهی که
هیچ سودی برای افغانستان نداشت.
اکنون رئیس جمهور غنی تالش دارد روابط
و مناسبات خود را در فقدان سیاست روشن
با کشــورهای مختلف ادامــه دهد .رئیس
جمهور در صدد آن اســت تــا روابط خود
را با کشــورهای آســیایی میانه در عرصه
انرژی ،اقتصادی و تجاری گسترش بخشد.
با این حال ،هیچ اســتراتژی انرژی تدوین
شده و تعریف شده ندارد .در فقدان چنین
اســتراتژی است که ســهم برق از پروژه
کاســا 1000-می گذرد و آن را به پاکستان
واگذار می کند .زیرا ،طرح برای مصرف آن
ندارد .پیامد آن در دراز مدت بدون شک،
نارضایتی شهروندان خواهد بود .زیرا ،انتقال
برق با ولتاژ باال آسیبهای زیست محیطی
و اجتماعی دارد .در وضعیت که شهروندان
کشور هیچ ســودی از پروژه ها نبرد بدون
شــک ،خواهان متوقف شدن آن می شود.
رئیس جمهور غنی در صدد گسترش روابط
با دومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین نیز
هست .از روسیه دومین قدرت بزرگ نظامی
جهان نیز خواهان کمک نظامی شده است.
با این حال ،برنامه و طرحی برای جمع کردن
منافع متضاد این کشــورها نــدارد .تضاد
منافع کشــورها امکان دوام منازعه را در
کشور افزایش می دهد.
بنابراین ،گسترش و مناسبات روابط خارجی
افغانستان فی نفسه یک امر مثبت است و
می تواند فرصتهای زیادی در عرصه های
مختلف خلق نماید .با این حال ،گســترش
روابط در فقدان یک اســتراتژی و سیاست
روشــن می تواند پیآیند منفی و بد برای
افغانســتان در پی داشته باشــد .اولویت
بنیــادی ما در ایجاد روابط و مناســبات با
کشــورهای دیگر تدوین اصول و چارچوب
سیاست خارجی اســت تا در پرتو آن همه
دیپلماتها و کارگزاران سیاســت خارجی
کشــور بتواند رفتار و واکنش های خود را
تنظیم کند و سیاســت خارجی کشور تنها
در سخنان ،رفتارها و واکنش رئیس جمهور
بازتاب نیابد.

سازمان همکاری شانگهای
داکتر محمود واعظی/قسمت دوم و پایانی
پذیرش عضویت سه کشــور ایران ،هند
و پاکســتان به صورت ناظر در سازمان
شــانگهای از نقطهنظــر همکاریهای
منطقــهای ،توانمندیهــا و ظرفیتهای
این ســازمان را  -چنانچه اراده محکمی
در پشــت آن وجود داشــته باشد – به
طور قابل مالحظــهای افزایش میدهد.
برخورداری از قریب به یک سوم جمعیت
جهان و بخش اعظم منطقه اورآســیا با
منابع فراوان انرژی و قرار گرفتن در یک
موقعیت ژئواســتراتژیک میان دو قطب
پیشرفته اقتصادی جهان یعنی شرق آسیا
و غرب اروپا ،سازمان همکاری شانگهای
را از منظر عناصر زیربنایی توسعه بسیار

 کارتون روز
قدرتمند و توانا ساخته است .عالوه بر این،
برخورداری پنج عضــو از ده عضو اصلی و
ناظر ســازمان از توانمندی هستهای ،این
سازمان را از لحاظ سختافزار نظامی نیز در
مرتبه باالیی قرار میدهد.
با این حال ،مهمترین مانعی که بر ســر راه
ســازمان در زمینه همکاریهای اقتصادی
وجود دارد ،این اســت که اختالف و تفاوت
فاحش میان اعضا بــه لحاظ توانمندیهای
اقتصادی امکان همکاریهای برابر و متقابل
را از آنها سلب مینماید .کشورهای ضعیفی
مانند قرقیزستان ،تاجیکستان و مغولستان
دســتاورد قابل توجهی بــرای عرضه به
دیگــران در اختیار ندارنــد ،در حالی که
چین با کشــورهایی مانند آمریکا ،ژاپن و
کشورهای اروپایی در زمینه مسائل تجاری
رقابت میکند .برای ایــن نابرابری فاحش
اقتصادی در میان اعضاء الزم است چارهای
اندیشیده شود.
یکی دیگــر از موانع ســازمان همکاری
شــانگهای در ایجاد ثبات در منطقه عالوه
بر افغانستان ،مسئله جامو و کشمیر خواهد
بود که روابط دو عضو جدید این سازمان را
در گذشــته حتی تا مرز برخورد نظامی به
پیش برده است .چنانچه سازمان شانگهای
بتواند مســئله جامو و کشمیر را به گونهای
حل و فصل نمایــد ،در این صورت اعتبار و
اهمیت آن بسیار افزایش خواهد یافت.
چه آیندهای برای ســازمان قابل پیشبینی
است؟
با توجه به اینکه این ســازمان در گذشته
بیشتر به موضوعات منطقهای پرداخته است
و در ارتباط با موضوعــات مهم بینالمللی
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موضع مشخص و فعال نداشته است برای
آینده سازمان دو دیدگاه متصور است:
دیدگاه بدبینانه به آینده ســازمان معتقد
اســت که این مجموعه نیز مانند بسیاری
از سازمانهای همکاری منطقهای در میان
کشورهای در حال توسعه امکان چندانی
برای توســعه همهجانبــه و نقشآفرینی
سیاسی در سطح بینالملل نخواهد یافت.
عدم امــکان نقشآفرینی بــه وضعیت
سیاسی سازمان اشــاره دارد .با توجه به
وضعیت چین و روسیه در نظام بینالمللی
این دسته از تحلیلگران معتقدند که این
دو کشــور در آینده قابل پیشبینی قادر
به ایفای نقشی مســتقل و تعیین کننده
نیســتند .چون نقش آفرینــی جدی در
ارتباط با موضوعات مهم بینالمللی تقابل
با سیاستهای آمریکا تلقی میشود و این
دو کشور بنای مقابله با آمریکا را ندارند به
همین دلیل نیز سازمان نمیتواند به لحاظ
سیاسی در خصوص مسائل مهم بینالمللی
نقش چندانــی در معادالت قدرت جهانی
ایفا نماید.
در مقابل ،دیــدگاه خوشبینانه عمدت ًا به
ظرفیتها و قابلیتهای درحال ظهور چین
در نظام بینالمللی تأکید میکند و معتقد
است که این ســازمان برای تحقق اهداف
آتی چین و احیای نســبی نقش روسیه
در ســاختار نظام بینالمللی طرحریزی
شده است .رقابت میان قدرتهای بزرگ
و مخالفت بــا یکجانبهگرایــی و تمایل
قدرتهای بزرگ برای ایفای نقش فعالتر
در نظام بینالملــل فرصت جدیدی برای
بازیگری این سازمان به وجود خواهد آورد.

با توجه به شرایط موجود سه سناریو برای
آینده سازمان همکاری شــانگهای قابل
پیشبینی است:
اول ،تداوم وضعیت کنونی که مســتلزم
سطح محدودی از همکاریهای اقتصادی
و امنیتی با تمرکز بیشتر بر مسائل آسیای
مرکزی و برخی موضعگیریهای صوری در
سطح بینالملل است.
دوم ،گرایــش ســازمان بــه تقویــت
همکاریهای اقتصادی میان کشــورهای
عضو و حرکت در جهت تبدیل شــدن به
یک سازمان اقتصادی.
ســوم ،حرکت در جهت تأکید بیشتر بر
ابعاد سیاســی و امنیتی سازمان با هدف
تقویت موضع اعضا در سطح بینالمللی و
ایفای نقش مؤثرتر در مسائل بینالمللی و
فرامنطقهای.
دالیل اهمیت سازمان همکاری شانگهای
حداقل شــش دلیل برای پاســخ به این
پرســش که چرا باید ســازمان همکاری
شانگهای را جدی گرفت میتوان ارائه کرد:
اول .موضوع جهانی شــدن باعث شــده
اســت که ائتالفها افزایش یافته و بیش
از گذشــته اهمیت پیدا کننــد .به همین
جهت در دهه گذشته بسیاری از ائتالفها
و ســازمانها فعال و تقویت شده است و
کشورها خواســتهها و منافع خود را در
چارچوب مجموعهای از کشورهای همسو
بیان میکنند.
دوم .ظرفیتهــای ســازمان همــکاری
شــانگهای و همچنین توانمندیهای آن
با توجه بــه عضویت دو عضو از پنج عضو
دائم شــورای امنیت در این سازمان ،دارا

بــودن بیش از یک ســوم جمعیت جهان،
وسعت قابل توجه و توانمندیهای اقتصادی
نوید یک ائتالف بالقوه توانمند را میدهد و
اگر کشورهای عضو ناظر نیز به جمع اعضا
اضافه گردند ،سازمان شانگهای با جمعیتی
حــدود  2/7میلیارد نفر و وســعت حدود
نیمی از کره زمین به موقعیتی مهمتر دست
خواهد یافت.
سوم .به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران قرن
حاضر قرن آسیاست و بسیاری از معادالت
قدرت در سطح جهانی در این منطقه تعیین
میگردد و لذا اهمیت آســیا در آینده نظام
بینالملل در حال افزایش است و الزم است
قدرتهای آسیایی جایگاه خود را در نظام
جدید بینالملل تعریف نمایند.
چهارم :این سازمان نمیتواند در آینده به
عنوان یک ســازمان منطقهای بماند زیرا
حضور دو قدرت بزرگ چین و روســیه در
شرایط متحول جهان کنونی موجب خواهد
شد که این سازمان به عنوان یک سازمان
فرامنطقــهای خود را مطــرح نماید .حتی
اگــر اهداف اولیه رهبران چین و روســیه
از تشــکیل ســازمان همکاری شانگهای
منطقهای بوده است ،این سازمان هماکنون
فرصت مناسبی برای تبادلنظر در مسایل
بینالمللی و نگرانیهای مشــترک جهانی
ایجاد کرده است.
پنجــم .ظرفیتســازی برای گســترش
همکاریهای اقتصادی منطقهای امری ضروری
است .در چارچوب چنین نهادهایی است که
فرصت گسترش تجارت و سرمایهگذاریهای
متقابل و توســعه همکاریهــای صنعتی و
اقتصادی افزایش مییابد.
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