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غفلت از جنبههای داخلی رشد بنیادگرایی

ــــــــــسرمقاله

به مردم پاسخگو باشید
حفیظ اهلل زکی

این یک واقعیت است که در دو سال حکومت وحدت ملی اوضاع
کشــور نه تنها بهبود نیافته که از بسیاری جهات بدتر هم شده
اســت .این ســخن رییس جمهور را در آغازین روزهای انتخاب
ایشــان به عنوان رییس جمهور ،فراموش نمی کنم که با قاطعیت
تمام اعالم داشــت ،مردم حاال برای تبریکی نیایند ،پس از شش
ماه برای امتحان بیاینــد .وی اضافه کرد که اگر در آن وقت نمره
قبولی نیاورم ،حاضرم اســتعفاء کنم .شش ماه گذشت؛ اما رییس
جمهور در امتحان حاضر نشــد ،در یکمین سالگی عمر حکومت
وحدت ملی ،رییــس جمهور خود اعتراف کرد که در برخی موارد
نمره قبولی نگرفته است .این البته قضاوت خودش بود؛ اما از نظر
مردم حکومت در دو سال گذشته در بسیاری موارد کارنامه قابل
قبولی نداشته است.
حکومت وحدت ملی تنها در دو عرصه کارنامه های نســبتا قابل
قبولی از خود ارایه داده اســت -1 :جلب حمایت جامعه جهانی و
دوام کمک های بین المللی -2 .شفافیت نسبی در سیاست های
منطقه ای و مبارزه با تروریسم.
سیاست خارجی افغانستان در زمان حکومت قبلی ،مبهم و چند
پهلو بود و اصوال سیاســت خارجی به معنای واقعی کلمه وجود
نداشت .سیاست ها و موضع گیری ها بر مبنای سالیق شخصی و
حب و بغض های آنی گرفته می شــد و از هیچگونه ثبات و دوامی
برخوردار نبود .برداشت مردم از سیاست خارجی حکومت این بود
که مبنای سیاست های حکومت را بیشتر منافع شخصی تشکیل
می دهد تا منافع ملی .سیاســت کجــدار و مریز حکومت ،روند
همکاری های منطقه ای و بین المللی را با آسیب های جدی مواجه
کــرد و اعتماد جامعه بین المللی به افغانســتان را به عنوان یک
همکار استراتژیک و قابل اطمینان از بین برد .بی اعتمادی موجود
در روابط افغانستان و کشورهای حمایت کننده ،آینده کمک ها و
حمایت های بین المللی از افغانســتان را با دشواری ها و نگرانی
های جدی همراه کرده بود.
جامعه جهانی معتقد بود که کمک های آنها به افغانستان به دلیل
حاکمیت فساد و حکومتداری ضعیف ،مؤثر نیست و حجم عظیم
این کمک ها در چرخه فســاد و روابط مافیایی قدرت به هدر می
رود .این کشــورها تأکید می کردند ،تا زمانی که حکومت اراده
جدی برای مبارزه با فساد نداشــته باشد و با عوامل فساد بدون
کدام مالحظه برخــورد قضایی صورت نگیــرد ،عدالت ،امنیت،
انکشاف و توســعه متوازن و همه جانبه در این کشور ممکن نمی
گردد.
حکومت وحدت ملــی با تغییرات و اصالحاتی که در سیاســت
خارجی به وجود آورد ،توانست؛ اوال ،سیاست خارجی را از حالت
انفعالی و از سیطره عالیق و سالیق فردی خارج سازد؛ ثانیا ،آن را
از فراز و فرودهای زیانبار و غیر منطقی نجات دهد.
رویکرد حکومت وحدت ملی نسبت به سیاست خارجی ،شفافیت
نسبی را در مناسبات این کشــور با کشورهای مختلف منطقه و
جهان به وجود آورد و به این ترتیب توانســت تعریف جدیدی از
سیاســت خارجی این کشــور ارایه دهد .همین شفافیت و ثبات
در سیاست خارجی ســبب ترمیم اعتماد آسیب دیده کشورهای
جهان برای حمایت از افغانســتان گردید .پس از آن کشورهای
حمایت کننده نه تنها حمایت شان را از افغانستان اعالم داشتند
که رویکردهای مثبت تری را نسبت به گذشته در برابر افغانستان
در پیش گرفتند.
در سیاســت های منطقه ای و مبارزه با تروریســم نیز تغییرات
اساســی به وجود آمد .پیش از این ما تعریف درستی از دوست
و دشمن نداشــتیم و به این دلیل سیاست های ما هم در عرصه
مبارزه با گروه های مختلف در داخل کشور مبهم بود و هم نسبت
به حامیان این گروه ها در بیرون از کشور.
ولی در عرصه های دیگر از جمله امنیت ،اقتصاد ،تجارت ،سیاست
و مبارزه با فســاد ،از کمترین دستاورد برخوردار بوده است .حال
پس از دو ســال بجای این که حکومت بیاید برای مردم حساب
پس دهد ،ضعف ها و ناکارآیی های خود را بیشتر بر مال می سازد
و تشــویش ها و نگرانی های مردم را نسبت به آینده شدت می
بخشد .سران حکومت باید بدانند که این رسم حکومتداری خوب
نیست .فرار از مسؤلیت است.

دوران جهاد در برابر قشــون سرخ شوروی
پای بسیاری از شهروندان کشورهای اسالمی
را به افغانستان کشــاند .قصد و نیت آنها
حفاظت از یک کشور اسالمی در برابر نظام
کمونیستی بود .نظامی که با اصول و ارزش
های اسالمی از بنیاد ناسازگار بود .مجاهدین
کشورهای اســامی اما ،با خروج نظامیان
شوروی از افغانستان خارج نشدند بلکه در
افغانستان باقی ماندند .آنها در ادامه صدای
جهاد جهانی را ســر دادند و علیه غرب و
ایاالت متحده آمریکا اعالن جهاد دادند .این
حضور باعث شد که افغانستان میدان مبارزه
گروه های جهادی قرار گیرد .این گروه های
جهادی با در پیش گرفتن شیوه های دهشت
افکنی و تروریستی در ایجاد ترس و هراس
در اذهــان مردم به گروه های تروریســت
مسمی شد.
سال های متمادی است که افغانستان تبدیل
به میدان و النه های گروه های تروریســتی
شده اســت .یک جنبه قضیه این است که
تروریست ها و گروه های بنیادگرا شهروندان
بیرونی هســتند و افغانســتان را النه خود
قرار داده اند .امری که مقامات افغانســتان
بارها بر آن تأکید نموده است .دیروز ،رئیس
جمهور غنی نیز در صحبــت های خود به
این مســئله اشــاره نمود و بیان داشت که
گــروه داعش در صدد تصرف افغانســتان
است .با این حال ،کمتر مقام و سیاستمدار
افغانستانی جنبه دیگر قضیه را جدی گرفته
اند و یا به آن توجه نموده است .جنبه دیگر
تروریسم و دهشــت افکنی در افغانستان
حضور شهروندان افغانستان در صفوف گروه
های تروریســتی و زمینه های اجتماعی و
فرهنگی رشد و پرورش گروه های بنیادگرا
و تروریسم می باشد .این جنبه از همان آغاز
مبارزه با تروریسم مورد غفلت سیاستمداران
افغانستان قرار گرفته است.
ما با غفلت از همیــن جنبه گروه طالبان را
برادر ناراضی و مخالفان سیاسی خواندهایم.
این در حالی اســت که بیشترین تهدید از
ســوی همین گروه متوجه مردم و حکومت
مرکزی بوده است .هیچ گروه بیرونی دیگر
همانند شــبکه القاعده و گروه داعش آن

رحیم حمیدی

چنان تهدیدی که گروه طالبان برای مردم و
حکومت مرکزی به وجود می آورد ،به وجود
نیاورده اســت .گروه طالبان شهر قندوز را
سقوط داده اند و در پی ایجاد یک حکومت
موازی بــوده اند .در حالی که نه شــبکه
القاعده و نه گروه داعــش قادر به تصرف
یک شهر نبوده است و تهدیدی برای سقوط
حکومت به شمار نمی آید .ولی ما همچنان
بر حضور و زمینه های اجتماعی و فرهنگی
تروریســم در داخل خاک افغانستان انکار
می ورزیم .در عمل نیز ،تفاوت میان رفتار
گروه طالبان و داعش و القاعده مشــاهده
نمی شود .اگر گروه داعش و شبکه القاعده
دست به انتحار و انفجار می زند و مأموران
دولت را سر می برند گروه طالبان نیز چنین
رفتاری از خود نشان داده اند و این ها بخش
از تاکتیک جنگی شان است .بنابراین ،هیچ
تفاوت میان گروه طالبان ،داعش و شــبکه
القاعده به لحاظ رفتاری وجود ندارد .اینکه
حکومت مرکزی این گروه را تروریست نمی
خواند ریشه در همان غفلت از زمینه های
اجتماعی و فرهنگی رشــد بنیادگرایی در
افغانستان دارد.

غفلت از زمینههــای اجتماعی و فرهنگی
رشــد بنیادگرایی در افغانستان موجب
ریشهای تر شدن بنیادگرایی در افغانستان
شــده اســت .اکنون در اکثــر والیات
افغانســتان گروه طالبان نفوذ گســترده
دارد .گرایش مردم نیز به این گروه بیشتر
شده است .حتی گزارش های وجود دارد
که نشان می دهد که مردم در بسی موارد
از گروه طالبان تشــکری می کند .مثال در
اجرای پروژه ها مردم به جای تشــکری از
حکومت و یا موسسات بین المللی بیشتر
اجرای پروژه را مدیــون گروه طالبان می
داند .این نشان می دهد که مردم گرایش
به حضور طالبان دارد.
عدم برنامه هــای اجتماعی و فرهنگی در
مبارزه با تروریســم خود گویایی غفلت
از زمینه های اجتماعی و فرهنگی رشــد
بنیادگرایی است .در  15سال گذشته هیچ
سیاســت فرهنگی در وزارت تحصیالت
عالــی و وزارت معارف در ارتباط با کاهش
اندیشــه بنیادگرایی در نسل جدید وجود
نداشته است .در هیچ کتاب درسی مکاتب
و دانشگاهها آموزه های در راستای کاهش

اندیشــه های بنیادگرایی وجود نداشته
اســت .جدا از اینکه سیاست در این مورد
وجود نداشته است دانشگاه ها و مکاتب در
ترویج بنیادگرایی نقش اساسی و برجسته
داشته اســت .تدوین کتاب های درسی
مکاتب در بخش علوم دینی را مولویهای
نقش داشته است که گرایش بنیادگرایانه
دارد .در کتاب هــای دینی مکاتب آموزه
های گنجانده شــده است که جوانان را به
بنیادگرایی سوق می دهد.
در دانشگاه ها نیز افرادی حضور دارد که به
صورت صریح به رفتار بنیادگرایانه دعوت
می کند .نمونه عینی آن دانشــگاه کابل
است .اساتید دانشکده شرعیان به صورت
رسمی دانشجویان را به گروه های بنیادگرا
دعوت مــی کند .چندی پیــش ،یکی از
اساتید دانشگاه کابل از سوی امنیت ملی
در ارتباط با گروه های بنیادگرا و دهشت
افکن دستگیر شد .دانشــجویان زیادی
دیگر از دانشــگاه های کشــور به خاطر
همکاری با داعش ،طالبان و شبکه القاعده
دستگیر شده است .همه این موارد نشان
می دهد که مــا از زمینه های اجتماعی و

فرهنگی رشد بنیادگرایی غفلت ورزیده ایم
و اکنون نیز توجه جدی نداشته ایم.
نگاه مقامات حکومتی به قضیه بنیادگرایی
و تروریسم تا حدی زیادی فرافکنانه است.
ما برای ســال های متمادی کشــورهای
همسایه به خصوص پاکســتان را متهم به
حمایت از تروریسم نموده ایم .این واقعیت
دارد که پاکســتان از گروه های تروریستی
در افغانســتان حمایت می کنــد اما ،این
بدین معنی نیســت که بنیادگرایی ریشه
در فرهنگ و اجتماعی ما نداشته باشد .ما
تا حد زیادی از جنبــه اصلی و مهم قضیه
غفلت نموده ایم .این غفلت بیش از آن که
ما را در مبارزه با تروریســم کمک نماید به
ما ضربه می زند و بنیادگرایی را ریشــهای
تر می ســازد .از این جهــت ،حکومت به
جای فرافکنی بهتر آن است که جنبه های
درونی رشــد بنیادگرایی را جدی بگیریم و
برای آن برنامه ها و سیاســت های را روی
دست گیریم تا در دراز مدت بتوانیم ریشه
هــای بنیادگرایی را در داخل افغانســتان
بخشکانیم .در وضعیت کنونی اگر داعش و
القاعده در افغانستان محو شود ما همچنان
گیربان گیر تروریستان داخلی خواهیم بود.
تجربه چند ســال گفتگو و مذاکره با گروه
طالبان نشان داده است که این گروه حاضر
به گفتگو و مذاکره نیســت و ایجاد ترس و
هراس در میان مردم از ابزارهای اساسی و
مهم این گروه می باشــد .این گروه همانند
گروه داعش و شــبکه القاعــده عمل می
کند .بنابراین ،توجــه به یک جنبه بیرونی
بنیادگرایی نمــی تواند ما را از شــر این
پدیده خالص نماید بلکــه ما بیش از همه
نیازمند آنیم تا به جنبــه داخلی و درونی
رشد بنیادگرایی توجه نمایم .در صورتی که
ما جنبه درونی رشــد بنیادگرایی را نادیده
بگیریم ما قربانی بیشــتری خواهیم داد و
کشور را به دام تروریسم خواهیم انداخت.
از این جهت ،وزارت معــارف و تحصیالت
عالی مســئولیت دارد که این پدیده را در
سیاست های خود در نظر گیرد و نگذارد که
نهاد هــای تحصیالت عالی و معارف ابزاری
گروه های بنیادگرا قرار گیرد.

عوامل و اهداف راهبردی در روابط هند و افغانستان
هند و افغانســتان تاکنون بیش از پنجاه
موافقت نامه و یادداشت تفاهم امضا کرده
اند که نزدیک چهل مــورد آن مربوط به
دوران پس از طالبان بوده است .افغانستان
با کمک هند وارد تعامالت جنوب آســیا
شــد .مهم ترین توافق دو کشور انعقاد
موافقت نامه همکاری استراتژیک بود که
از ســالها پیش برای تحقق آن تالش می
شد (آرزو .)81 :1388 ،این موافقت نامه
در اکتبر  2011در دهلی بین حامد کرزی
و مان موهان ســینگ رهبران پیشین دو
کشور به امضا رسید .توافق نامه مشتمل
بر اصول عمومــی در  3بند ،همکاریهای
سیاسی و امنیتی ،همکاریهای اقتصادی و
تجارتی ،و آموزش و ظرفیت سازی هر یک
در  5بند ،عرصه های اجتماعی ،فرهنگی،
جامعه مدنی و ارتباطات مردم با مردم در
 10بند ،و چگونگی اجرا در  3بند است که
جمعا  31بند یا ماده را شــامل می شود
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مناسبات اقتصادی و تجاری
روابط اقتصادی هند با افغانســتان یکی از
عرصه های مناسبات گســترده دو طرف
بوده و طبعا در این روابط کمکهای اقتصادی
و مالی و فنــی هند به افغانســتان نقش
اصلی را داشته اســت .هند بخصوص پس
از ســقوط طالبان از ســال  2001کمکهای
بسیاری را به افغانستان به عهده گرفت که
حجم آن به بیــش از دو و نیم میلیارد دالر
رسید .رشد شــتابان اقتصاد هند که چین
و دیگر اقتصادهــای نوظهور از جمله دیگر
کشورهای عضو بریکس را پشت سر نهاد،
زمینه ساز این کمکها بوده است.
خروج نیروهای ناتو و آیساف از افغانستان و
کاهش کمک غرب به این کشور ،افغانستان
را بیش از پیش متوجــه دریافت کمک از
کشــورهای منطقه ای از جمله هند ساخته
است.
افغانســتان و هند در ســال  2005پیمان
همــکاری دو جانبه ای امضــا کردند که
به موجــب آن تجار افغان مــی توانند از
تســهیالت تجاری و معافیتهای گمرکی در
صدور کاالهای خود برخوردار شوند.
همکاری در راه ســازی از جمله ســاخت
جاده زرنج – دالرام ،بازســازی شــبکه
های ارتباطی بیش از ده والیت (اســتان)
افغانســتان ،واگذاری صدهــا اتوبوس و
وســیله نقلیه نظامی و غیــر نظامی آب
پاش ،آب رســان ،بولدوزر ،حمل زباله ،راه
اندازی شــرکت هواپیمایی دولتی آریانا و
تحویل ســه فروند هواپیما به شرکت ،ارائه
پشتیبانی و تعمیر و نگهداری هواپیماهای
افغانســتان ،تامین بودجه ساخت مجلس
شــورای ملی یا پارلمان جدید ،بازسازی
بانک ملی افغانســتان ،بازسازی و تجهیز
بیمارستان ایندیرا گاندی در کابل وتاسیس
مرکز تشــخیص طبی در این بیمارستان و
مداوای روزانه صدها بیمار ،تامین دهها تن
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دارو و تجهیزات پزشکی در کابل ،قندهار،
هرات ،مزار شریف و شــبرغان ،ساخت
سردخانه پنج هزار تنی قندهار ،بازسازی
و اتمام ســد سلما بر روی هریرود و تولید
برق در هرات ،توسعه خطوط برق از جمله
انتقال نیــرو از پل خمری به کابل و تامین
بخشی از برق پایتخت از طریق ازبکستان،
تحویل بیســکویت غنی شده برای تغذیه
کودکان ،ارسال قریب هزار دستگاه چرخ
خیاطی برای سازمانهای زنان در روستاها،
اهدای دست و پای مصنوعی برای معلوالن
در انفجار میــن ،تامین جوهر مرکب پاک
نشــدنی برای عالمت گــذاری برگه های
انتخاباتی و حضور شــرکتهای هندی در
بازسازی افغانستان از جمله موارد کمکهای
هنــد به این کشــور بوده اســت (دفتر
مطالعات 283 :1386 ،و شــفیعی:1391 ،
 73تا  .)76ســرمایه گذاری کنسرسیوم
هندی  SAILکه امتیاز استخراج معدنی با
قریب دو میلیون تن آهن را در افغانستان
به عهده گرفته است ،می تواند بزرگترین
ســرمایه گذاری خارجی در این کشــور
شمرده شــود .تعهدات مالی هند در قالب
کمکهای این کشور به افغانستان در چند
مرحله جمعا به  750میلیون دالر رسید.
هنــد از صادرکننــدگان اصلــی کاال به
افغانستان است و متقابال محصوالتی چون
میوه و خشکبار از افغانستان وارد می کند.
تعرفه صادرات برخی اقالم افغانســتان به
هند کاهش یافته و بعضا به صفر رســیده
اســت (دفتر مطالعــات.)283 :1386 ،
بر طبق توافقات ترانزیتــی میان ایران،
افغانستان و هند تجار افغان می توانند از
طریق بندر چابهار کاالهای خود را به هند
صادر کننــد .راه ارتباطی دالرام به زرنج
و ســپس زابل و چابهار در ایران افزون بر
اینکه وابستگی تجارت خارجی افغانستان
به پاکســتان از طریق بنــدر کراچی را

کاهش می دهد ،هند را نیز که مســتقیما
به افغانســتان راهی ندارد ،از طریق ایران
به افغانســتان متصل می سازد و امکان
ارســال کاالهای هندی را به این کشــور
فراهم می آورد (رحمانی و حسینی:1391 ،
 .)197این مسیر و دیگر راههای ارتباطی و
مواصالتی از طریق ایران می تواند نقشی
استراتژیک در تعامالت و تجارت میان هند
و افغانستان ایفا کند.
هند یکی از پنج کشور اصلی کمک کننده
به افغانستان اســت .هیچ کشور دیگری
در جنوب آســیا توان چنیــن حمایتی
را از افغانســتان نداشــته است .در واقع
افغانســتان با کمک هنــد وارد تعامالت
سیاســی اقتصادی جنوب آســیا شــد
(رحیمی.)276 :1393 ،
مناسبات و روابط فرهنگی
روابط فرهنگی هند و افغانســتان گذشته
از اتکا به پیشــینه تاریخی و تمدنی این
مناسبات ،در دهه های اخیر بویژه دوران
پس از طالبان به نوعی مکمل مناســبات
سیاســی و تعامالت اقتصادی دو کشور و
همچون دیگر عرصه ها تا حدودی در توازن
و رقابت با پاکســتان توسعه یافته است.
آموزش در عرصه های گوناگون بخشــی
از این روابط اســت .آموزش دیپلماتهای
افغان ،بانکداران ،نیروهای پلیس ،پرسنل
هوانوردی ،کارشناســان رایانه ،معلمان و
کمک به توســعه مدارس از جمله مدرسه
حبیبیه با هزاران دانش آموز بخشی از این
آموزشهاست (منابع مختلف از جمله دفتر
مطالعات.)283 :1386 ،
اعطای صدها بورس تحصیلی به محصالن
افغــان و تحصیل جمع قابــل توجهی از
دانشــجویان افغانســتان در هند عرصه
دیگری از این روابط اســت .شــماری از
مقامات افغان درهنــد تحصیل کرده اند.
حامد کرزی نخســتین رئیــس جمهور
منتخب افغانســتان خود دانش آموخته

دانشــگاه هیماچال پرادش (سیمال) است.
هنــد همچنین در راه اندازی و توســعه و
تکمیل چاپخانه های پیشرفته و دست کم
ده ایســتگاه رادیو تلویزیون در افغانستان
نقش موثری داشته است .سرانجام به حضور
و تاثیرگذاری گســترده و ژرف موسیقی و
سینمای هند در افغانستان می توان اشاره
کرد .در نظرســنجی ســال  2010موسسه
گالوپ هند محبوب ترین کشــور درمیان
افغانها شناخته شد (.)www.quora.com
سد سلما که به کمک هند احداث شده ،سد
دوستی افغانستان و هند نامیده شده است.
هند همچنین بلندترین پرچم افغانستان را
که در تپه ای در کابل بــه اهتزاز درآمده،
به این کشــور تقدیم کرده است (www.
 .)quora.comاز دیگر نمادهای شــاخص
روابط دوستانه فرهنگی و اجتماعی هند و
افغانستان ،خواهرخواندگی چندین شهر دو
کشور است .تاکنون میان شهرهای دهلی
و کابل ،مومبای (بمبئــی) و قندهار ،اجمر
شریف (راجســتان) و هرات ،حیدرآباد و
جالل آباد ،احمدآباد (گجرات) و اســدآباد
(کنــر) و نیز ایالت آســام و والیت هلمند
پیوند خواهرخواندگی بســته شده است
(.)www.thediplomat.com
روابط چند جانبه
افغانســتان و هند افزون بر روابط دوجانبه،
از طریق عضویت در سازمانهای منطقه ای و
جهانی همکاریهای چندجانبه ای را نیز پیش
برده اند .سازمان همکاری منطقه ای آسیای
جنوبی (سارک) و سازمان همکاری شانگهای
اصلــی ترین ســازمانهای منطقــه ای در
آسیاست که هر دو کشور هند و افغانستان
در آن عضویت دارند و از آن طریق در حوزه
های فعالیت این ســازمانها بــه همکاری با
یکدیگر می پردازند .هند محور اصلی سارک
محسوب می شــود .دعوت از افغانستان به
منظور شرکت در ســارک در دیدار ژانویه
 2007پرناب موکرجــی وزیر خارجه هند از
کابل مطرح شد .در آوریل  2007حامد کرزی
در راس هیات عالیرتبه ای در چهاردهمین
اجالس سارک شــرکت کرد و از این تاریخ
افغانستان رســما به عضویت سارک درآمد
(رحیمــی .)518 :1393 ،کرزی همچنین در
اوت  2008که به منظور شرکت در پانزدهمین
نشست سران ســارک عازم کلمبو پایتخت
ســری النکا بود ،در مسیر خود در دهلی با
رئیس جمهور و نخست وزیر هند دیدار کرد.
در فوریه  2011نیز زلمی رسول وزیر خارجه
افغانستان برای شــرکت در اجالس وزرای
خارجه ســارک در بوتان ،از طریق دهلی به
تیمپو پایتخت این کشــور رفت .سرانجام
اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان
و نارندرا مودی نخســت وزیــر فعلی هند
در هجدهمین نشســت سارک در کاتماندو
پایتخت نپال شرکت و گفتگو کردندwww.( .
.)thediplomat.com
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