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نسل جوان افغان،
مخاطبان فعالیت های
هندوستان
محمدرضا هویدا

هند در این سالها ،هر از گاهی با افتتاح پروژه ای در افغانستان بر
سر زبانها می افتد .هند در این سالها ،در افغانستان بارها خبر ساز
شده است .افتتاح ساختمان پارلمان جدید ،افتتاح بند سلما و ...
همه چهره ای از هند در ذهن افغان ها ترسیم کرده است که این
کشور می خواهد دموکراسی و سازندگی به هر قیمتی که شده در
افغانستان استوار سازد .در حقیقت ،هند پروژه هایی را برای خود
انتخاب می کند که تمام مردم افغانســتان را در بر می گیرد .بند
ســلما یکی از افتخارات مردم افغانستان است که تبدیل شده به
نمادی از سازندگی و روشنایی و زمینه ای برای رهایی افغانستان
از وابســتگی به واردات برق و همچنین ساختمان جدید پارلمان
افغانستان نشــانه ای واضحی از تحکیم و تثبیت دموکراسی در
افغانستان است .هند اولین کشوری بود که افغانستان با آن موافقه
نامه اســتراتژیک به امضا رسانید .همین گونه هند جزئی از طرح
های بزرگ منطقه ای و جهانی است که افغانستان به نحوی در آن
جای دارد .هند در تاپی حضور دارد و عالقمند سرمایه گذاری در
بندر چابهار برای کمک به گسترش تجارت افغانستان است.
هند همیشــه یکی از بزرگتریــن ها بوده اســت .هند یکی از
بزرگترین کشورهای جهان و آسیا ،یکی از موفق ترین و بزرگترین
دموکراسی های جهان ،یکی از قدیمی ترین تمدن های دنیا ،یکی
از پر جمعیت ترین کشورهای جهان و  ....است .هند در عین حال
در افغانســتان منافع و مصالحی دارد که به شدت در فکر حفظ و
تثبیت آن اســت و هرگز نمی خواهد صحنه را برای رقبای خود
خالی کند .هند همان گونه که از نگاه سیاسی و امنیتی در مقابل
پاکســتان قرار دارد ،اما از نگاه اقتصادی در مقابل بســیاری از
کشورها از جمله ایران اســت .هند هرگز نمی خواهد افغانستان
جایگاه و پایگاهی برای پاکســتان باشــد و یا بازار خریدی برای
ایران .همان گونه که نمی خواهد این کشور در دست چین رقیب
بزرگ ،قدرتمند و دیرینه هند بیافتد.
طرح این مسئله که کشوری مثل هند در افغانستان منافعی دارد
بدون شــک خالی از حقیقت نیســت .اما باید به این نکته توجه
داشــت که کشورهای مختلف با توجه به نوع نظام ها و دلبستگی
های فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و نوع جهان بینی شان ،راه های
متفاوتی را برای حضور و یا دفاع از منافع شــان در کشوری دیگر
به کار می گیرند .معموال کشورهایی که دغدغه های ایدئولوژیک
دارند ،از راه های دینی و مذهبی تالش می کنند در کشــور دیگر
حضور یابند .این گونه کشــورها با برجسته سازی مسایل مذهبی
و دینی سعی در حضور در کشورهای دیگر دارند .کشورهایی نیز
هســتند که به دنبال حضور و نفوذ نظامی هستند و همین گونه
کشــورهایی نیز با نفوذ اقتصادی جایگاه ویــژه ای را برای خود
تثبیت می کنند .افغانســتان در منطقه ای قرار دارد که همه این
گونه تالش ها برای نفوذ کشورهای دیگر را تجربه کرده است.
راه های هند برای حضور در افغانستان تقریبا منحصر به فرد بوده
است .این راه ها در افغانســتان برای بخش های ویژه ای بسیار
جذاب اســت .اولین کســانی که از رویکرد هند برای حضور در
افغانستان حمایت می کنند و طرفدار آن هستند ،جوانان هستند.
جوانان بخش عمده ای از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد.
در ســالهای اخیر جمعیت بزرگی از همین جوانان نیز به مدارج
علمی و فرهنگی باالیی رســیده اند .طبقه متوسط افغانستان که
در سالهای اخیر رو به رشد بوده نیز این نوع کار به شدت حمایت
می کنند .به هر صورت ،مخاطبان هند در افغانســتان نسل جوان
هستند که تشــنه صلح و دوری از خشونت هستند .این نسل به
دنبال گمشده شان ،هزینه زیادی داده اند و خواهند داد.

فقدان استراتژی غربیها در افغانستان و نگاه ابزاری حکومت به
گروه طالبان

چندی پیش ،باراک اوباما به نیروهای امنیتی
ایاالت متحده آمریکا صالحیت بیشتر داد تا
نیروهای امنیتی کشــور را در میدان جنگ
همراهی نماید .با وجود بازگشــت نیروهای
امنیتی ایاالت متحده آمریــکا در میدان
جنگ اما ،وضعیت امنیتی کشــور هر روز
بدتر می شود .ریشه این مشکالت کجاست؟
آیا نیروهای بیــن المللی آن طور که باید با
نیروهای امنیتی کشــور همکاری نمی کند
و یا اینکه حکومت وحدت ملی و نهاد های
امنیتی کشــور قادر به استفاده از ظرفیت
های موجود نمی باشد.
چند نکته در ارتباط با حضور نیروهای بین
المللی در افغانستان مطرح است.
نیروهــای آمریکایی در افغانســتان بدون
شــک برای ســرکوب گروههای شورشی
یک ظرفیت است اما ،اینکه از این ظرفیت
چگونه استفاده می شــود مسئله دیگری
است .واقعیت امر این است که نیروهای بین
المللی در افغانســتان فاقد یک استراتژی
برای حضور در افغانســتان بوده است .در
 15سال گذشته ایاالت متحده آمریکا هیچ
اســتراتژی مدون و تعریف شده در قبال
افغانســتان نداشته اســت .در واقع ،ما با
فقدان اســتراتژی در عرصه نظامی و ملکی
مواجه بوده ایم .وضعیت کنونی ریشــه در
فقدان استراتژی غرب در افغانستان دارد.
کشــورهای غربی به صورت عام و ایاالت
متحده آمریکا به صــورت خاص در تالش
ســرکوب نظامی گروههای شورشی بودند.
ائتالف بین المللی به رهبری ایاالت متحده
آمریکا در ســالهای نخســت حضورشان
در افغانســتان موفق به سرکوب تمام عیار
گرو ه طالبان و القاعده شــد .موفقیت این
کشــورها در افغانستان ایده پیروزی کاذب
را در اذهان سیاســت مداران غربی ایجاد
نمود .ایاالت متحده آمریکا جنگ افغانستان
را در همان سال نخســت پایان یافته می
دانســتند .به همین خاطر ،بدون دغدغه
حمله بر عراق را سازماندهی نمودند .بخش
از نیروهای آمریکایی به خاطر حمله بر عراق
از افغانستان خارج شــد .خروج نیروها از
افغانستان این انگیزه را به گروههای شورشی

رحیم حمیدی

و کشــورهای حامی آن دادنــد که ایاالت
متحده آمریکا بــه دنبال حضور دراز مدت
در منطقه نمی باشد و یا برنامه دولتسازی
در افغانستان را روی دست ندارد به همین
خاطر ،گروههای شورشــی با انگیزه تمام
دوباره به میدان جنگ بازگشت و کشورهای
حامی آنها نیز یکبار دیگر کمک های خود
را به این گروهها از سر گرفت.
گروه طالبان در سال  2003دوباره به میدان
جنگ بازگشــت .دقیقا زمانــی که ایاالت
متحده آمریکا به عــراق حمله نمودند .در
ســال  2005صفوف جنگی خود را بیشتر
ســازماندهی نمود و در سال  2007توانست
حمالت خود را افزایــش دهد و تهدیدات
جدی برای نیروهای بین المللی و نیروهای
امنیتی افغانســتان به وجود آورد .ناامنی
گســترش یافت .با آمدن باراک اوباما توجه
و تمرکز بر افغانســتان بیشتر شد .باراک
اوباما نیروهای بیشــتری به افغانســتان
فرســتاد اما ،همچنان استراتژی دراز مدت
برای افغانستان نداشت .با افزایش نیروهای
آمریکایی در افغانستان وضعیت امنیتی تا
حدودی بهبود یافت .باراک اوباما اما ،برنامه

خروج را روی دست گرفت .سال  2014سال
آخر مأموریت رزمی نیروهای بین المللی در
افغانستان بود .خروج نیروهای بین المللی
بار دیگر انگیزه بیشتر به گروههای شورشی
داد و این گروهها بار دیگر سربازگیری نمود
و با قوت تمام به میدان جنگ باز گشت.
از ســال  2014و خــروج نیروهــای بین
المللی از افغانســتان گروه طالبان همواره
قدرتمندتر شــده اســت .این گــروه با
تهدیدات خود شهروندان زیادی را مهاجر
نمود و موفق شد که ضربات سنگین مالی،
تسلیحاتی بر نیروهای امنیتی کشور وارد
نماید .بخش های از خاک کشور را به تصرف
خود در آورد .همه اینها ریشه در فقدان
اســتراتژی غرب در قبال افغانستان دارد.
از طرف دیگر امــا ،حکومت حامد کرزی
نیز مخالف سیاســت های ایاالت متحده
آمریکا در افغانستان بود .این سیاست به
ناکامی وضعیت کنونی کمک بیشتری نمود.
در واقع ،حکومت مرکزی به جای متقاعد
کردن ایاالت متحده آمریکا مبنی بر حضور
دراز مدت سیاست را اتخاذ نمود که منجر
به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان

شد .حامد کرزی ،امضای پیمان امنیتی با
ایاالت متحده آمریــکا را امضا ننمود .در
واقع ،حکومت کرزی راهی را انتخاب نمود
که گروه طالبان به پیروزی در میدان جنگ
امیدوار تر شود .بنابراین ،ما در عین حال
که با فقدان استراتژی غرب مواجه بودهایم
سیاست های کابل نیز کمک نمود تا گروه
طالبان قدرتمندتر شود.
اکنون که وضعیت چنــدان تغییر ننموده
اســت .ایاالت متحده آمریــکا همچنان
اســتراتژی دراز مدت در قبال افغانستان
ندارد .صالحیت بیشــتر دادن به نیروهای
آمریکایــی بیــش از آن که ریشــه در
استراتژی آمریکا در قبال افغانستان داشته
باشد بیشتر ریشه در ناگزیری این کشور
در افغانســتان دارد .حکومت وحدت ملی
اگر چه سیاست همسویی با ایاالت متحده
آمریکا را روی دســت گرفته اســت اما،
سیاست حکومت قبلی در برخورد با گروه
طالبان را ادامه داده اســت .هیچ انگیزه
کافی برای سرکوب گروه طالبان دیده نمی
شود .به نظر می رسد که حکومت وحدت
ملی به گروه طالبــان را ابزاری برای جلب

کمک های بین المللی می داند .نتیجه این
سیاســت ها حضور گروه طالبان در چند
کیلومتری لشکرگاه ،سقوط ولسوالی خان
آباد کندز و  ...است.
حکومت وحدت ملی به جای نگاه ابزاری به
گروه طالبان باید درصدد آن بر آید تا ایاالت
متحده آمریکا و دیگر کشــورهای غرب را
متقاعد نماید تا یک استراتژی دراز مدت در
مورد افغانستان تدوین نماید و بر مبنای آن
عمل نماید .استراتژی غرب را وادار می نماید
که کمک هایش را به افغانستان تداوم بخشد
و نگذارد که اعتبار حکومت سقوط نماید و
گروههای شورشی بار دیگر کنترل مناطق را
در اختیار گیرد .ما در شرایط کنونی راهی را
می رویم که پاکستان برای سالهای متمادی
پیموده است .پاکستان از گروههای شورشی
به عنوان ابزار اســتفاده نمودند اما ،اکنون
گروههای شورشــی تهدیــدی جدی برای
حکومت پاکســتان است .پاکستان از گروه
طالبان حمایت نمــود اما ،دامنگیر تحریک
طالبان پاکستان شد .این درس خوبی برای
حکومت وحدت ملی است که نگاه ابزاری به
گروههای شورشی نداشته باشد .با این نگاه
ما قادر به شکل دهی دولت و ملت نخواهیم
شد .شــکافها فعال خواهد ماند و تنش ها
و منازعه در اشــکال مختلف ادامه خواهد
داشت .ما ضرورت به نگاه عقالنی به قضایا
داریم .طالبان هیــچ گاه حاضر به گفتگو و
مصالحه نخواهد شد .انگاه ابزاری ما را کمک
نمی کند تا به ثبات و صلح دست یابیم.
بنابرایــن ،حکومت باید تــاش نماید تا
کشــورهای غــرب را متقاعد ســازد که
افغانستان می تواند شــریک استراتژیک
خوبی برای غرب در منطقه باشد و کشورهای
غربی باید بر مبنای یک اســتراتژی دراز
مدت به افغانســتان کمک نماید .در عین
حال ،حکومت باید نگاه ابزاری به گروه های
شورشی را کنار بگذارد و با مبارزه فرهنگی
و اجتماعی در کنار اســتفاده از ابزار نظامی
گروه طالبان را منکوب و سرکوب نماید .در
غیر آن ،گروه طالبــان هر روز قدرتمند تر
خواهد شد و در نهایت ،حکومت مرکزی را
سقوط خواهد داد.

هیالری کلینتون ،بازگشت به مداخله گری قدرتمند؟

 .این نیــز همچنان برمبنــای راهنمای
واشنگتن اســت .تراوب می نویسد« :در
گذشــته جنرال ها درحدی زیاد توانایی
آمریکا در تبدیل افغانستان به یک کشور
خودکفا ازنظر سیاســی و نظامی را بیش
ازمیزان واقعی ارزیابی کردند .حس غریزی
اوباما مانند مورد عراق خوب بود .کلینتون
اشــتباه می کرد ،چنان که درمورد عراق
اشتباه کرده بود».
رفتار او درمورد «مذاکره با تهران» درباره
توقف برنامه هسته ای نظامی دایما نقشی
از ســوء ظن و میل به ســنگ اندازی در
راه امضای توافق داشت .او در خاطراتش
از امضــای توافق حمایت مــی کند اما با
اصرار بر نقش چندجانبه بودن تحریم ها
برای واداشتن تهران به توافق تاکید دارد،
درحالی که اوباما به نوبه خود همواره این
نکته را درنظر داشــته که در ورای تحریم
ها ،برای دســت یابی به توافق هردوطرف

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
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می باید گذشــت هایی بکنند .تراوب ادامه
می دهد که اوبامــا «حاضر بود به ایرانی ها
کمک کند تا حفظ ظاهــر کنند زیرا درک
می کرد کــه آنها به این کمک نیاز دارند .او
درک می کرد که آنها نیز گذشته و سیاستی
دارند و همواره نســبت به واداشتن آنها به
عقب نشینی تنها با نشــان دادن چنگ و
دندان بدگمان بود» .خالصه ،یک بار دیگر
کلینتون درمورد ایران به «نقش واشنگتن»
باورداشت و اوباما از آن پرهیز می کرد.
ترجیح ریاض بر تهران
هیالری کلینتون وزیر امــور خارجه دوره
اول ریاســت جمهوری اوباما درسال ٢٠١٠
رابرت کاگان ،یکی از درخشان ترین نظریه
پــردازان محافظه کاری نــو را به عضویت
«هیات سیاســت خارجی» ،که گروهی از
مشاوران دربیرون از وزارتخانه بود منصوب
کرد .آیا وقتی رئیس جمهور شود از نظریه
او پیروی می کند؟ شــاید مهم تر و نشان
دهنده تر ازاین که سیاست واقعی او وقتی
انتخاب شــود چه خواهد بود ،این است که
او با نظر باراک اوباما درمورد داشتن روابط
کلی با تهران موافق نیست .رئیس جمهوری
کنونی آمریکا ایران را به عنوان یک عامل
ضروری برای ثبــات خاورنزدیک می داند.
ازنظر هیالری کلینتون شرکای ممتاز (بجز
اسرائیل) عربستان ســعودی ،رهبر دنیای
سنی ،و مصر هستند .در نوامبر سال ،٢٠١٥
هیالری اصرار داشت که بنیاد بروکینگز برای
حفظ فاصله رادیکال با تهران مداخله کند و
می گفت« :من در اجــرای این توافق ایران
را به عنوان یک شــریک نمی دانم ،ایران
هدف این توافق است» ( .)٥ریاض از این امر
خشنود بود .فزون براین ،از هیالری کلینتون
در شبکه «العربیه» به خوبی پذیرایی خاص
می شــود .جویس کرم ،نماینده واشنگتن
روزنامه ســعودی چاپ لندن «الحیات» می
گوید می توان انتظار داشت که دست یابی
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هیــاری کلینتون به قــدرت به وضعیت
کنونی که «هیچ رهبر خاورمیانه ای دارای
روابط نزدیک با کاخ ســفید نیست» ()٦
پایان دهد .او ،وفادار بــه «عمل گرایی»
خود امیدوار است که «روابطی شخصی» با
رهبران منطقه برقرار کند.
آشکارا نزدیک به «آیپک»
در راســتای بودن در «تفکر آرزومندانه»،
نویســنده الحیات پیش بینی می کند که
کلینتــون قاطعانه خواهد کوشــید ازاین
پس رابطه ای گسترده با دنیای عرب سنی
برقرار کنــد و خود را بیش از اوباما دربرابر
«روسیه و ایران» «خشن تر» نشان دهد و
تا حد «زنده کــردن ابتکار صلح» اتحادیه
عرب درســال  ٢٠٠٢درمــورد درگیری
اسرائیل -فلسطین پیش رود .این ابتکار،
که توسط عربستان سعودی به پیش برده
می شد و پیشنهاد صلحی کلی را با دنیای
عرب برمبنای عقب نشینی کامل از مناطق
فلسطینی اشغالی ازسال  ١٩٦٧را می داد
در آن زمان با بی اعتنایی اســرائیل روبرو
شد .در آن طرح ،انتظارات اسرائیل دقیقا
با طرح همخوان نبود .با این حال ،هیالری
کلینتون همواره به عنوان یکی از نزدیک
ترین رهبران دموکرات بــه «کمیته امور
عمومی آمریکا -اســرائیل» (آیپک) ظاهر
شده که البی هوادار اسرائیل در واشنگتن
اســت .او همواره فلسطینی ها را مسئول
شکســت مذاکرات صلح دانسته و به نفع
یک رشــته از انتظارت اضافی اســرائیل
(به رسمیت شــناخته شدن «دولت یهود»
توسط ســازمان آزادی بخش فلسطین،
حفظ دره اردن تحت کنترل اســرائیل و
غیره) موضع گیری کرده است .با این حال،
به خالف حــزب جمهوری خواه که راهکار
انتخاباتــی آن موضــع «دو حکومت که
درکنار یکدیگر درصلح زندگی می کنند»
( )٧است ،هیالری کلینتون همیشه ،حتی

در آغاز دوره اول ریاســت جمهوری اوباما
از ابتکار صلح مطرح شده توسط او درباره
روند صلح (ماموریت اعزام جرج میچل) به
این دلیل که به عنوان پیش شرط خواهان
پایان گرفتن ســاخت شهرک های یهودی
نشین در قلمرو فلســطین ،شرطی که او
آن را برای اســرائیل «غیرقابل قبول» می
دانســت طفره رفته است .ماموریت جرج
میچل شکست خورد.
طبقه سیاســی و رای دهندگان اسرائیلی
هر رئیس جمهوری جمهــوری خواهی را
به هیالری کلینتون ترجیح می دهند .اما،
اگر قرار باشد که رئیس جمهوری دموکرات
باشد ،در این صورت هیالری بهترین گزینه
خواهد بود .احســاس عمومی در اورشلیم
چنین اســت .با این حال ،رهبران اسرائیل
نگرانی هایی درمــورد تحول در وضعیتی
دارند که از دید ایشان هشدار دهنده است:
درمیان جوانان و جناح چپ حزب دموکرات
مخالفت هایی رشــدیابنده نســبت به
سیاستی که اسرائیل درمورد فلسطینیان
اعمال می کند به گوش می رسد .بنابر یک
نظرسنجی اخیر «مرکز پژوهش پیو»٥٥ ،
درصد از «دموکرات های پیشرو» («لیبرال
دموکرات ها») در ایاالت متحده نســبت
به فلســطینیان احساسات مساعدتری از
اســرائیل دارند .این یک تحول چشمگیر
اســت زیرا درمیان ایشان بخش مهمی را
یهودیان تشــکیل می دهند .از دید این
پیشــروها – که برنی ساندرز نامزد مرحله
مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری نشان
داد که وزنی بیش از برآورد ابتدایی داشته
– هیالری کلینتون دست کم می باید بیش
از حد اوباما به نفع فلسطینیان موضع قاطع
بگیرد .این مانــع داخلی هرچند کوچکی
برای کلینتون در مسند ریاست جمهوری
است اما او نمی تواند آگاهانه آن را نادیده
بگیرد.

هیالری کلینتون برای این که نشــان دهد
«قاعــده گرایی» بــر کارزار انتخاباتی اش
چیره است ،به عنوان معاون رئیس جمهوری
مردی از «جناح میانه» را که نماینده جریان
غالب بر سیاســت آمریکا اســت برگزیده
است .برای این ســمت او می توانست یک
سیاه پوست یا التین تبار را برای جلب نظر
اقلیت های قومی -نــژادی انتخاب کند یا
کسی را برگزیند که بتواند رای جوانان ،که
در آن عقب مانده را جلب کند« .د فوروارد»
روزنامه یهودی پیشرو نیویورک می نویسد:
«او سناتور ویرجینیا تیم کین را برگزید که
یک «پیشکســوت» سیاست آمریکا ،عضو
کمیســیون امور خارجه سنا و «میانه رویی
است که نمی تواند کسانی را که به ساندرز
تمایل داشته اند» ( )٨جلب کند .همچنین
کین به «دوســتی با اسرائیل» شهرت دارد.
با این حال ،او از جمله نمایندگان دموکراتی
بود که از حضــور در کنگره در هنگام ایراد
ســخنرانی تحریک آمیز مشهور  ٣مارس
 ٢٠١٥بنیامین نتانیاهو ،به دعوت جمهوری
خواهان ،علیه اوباما درباره امضای توافق با
ایران خودداری کرد .توافقی که کین از روز
نخســت هوادار سرسخت آن بود .امری که
بی تردید از دید اسرائیلی ها ،و سعودی ها،
نقطه ای سیاه است.
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.2015 novembre 6 ,Foreign Policy
 -٢بر اســاس تمام ارزیابی هــا هیالری
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روزنامةافغانستان از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
روزنامه افغانستان بخش دری و پشتوی روزنامه اوت لوک افغانستان است.
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