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گام بعدی چیست؟
محمدرضا هویدا
روند استیضاح وزرا از سوی ولسی جرگه به پایان رسید ،اما این
امر جنجال ها و اختالفات جدی و شــدیدی را میان قوه مجریه
و مقننه دامن زد .ریاســت جمهوری با غیر موجه دانستن سلب
صالحیت وزرا ،موضوع را به ســتره محکمه راجع کرده اســت.
رئیس جمهوری از وزرا خواسته تا به وظایف شان ادامه دهند .روز
گذشــته نیز دولت مجموعه ای از دالیل را مبنی بر غیر قانونی و
غیر موجه بودن روند استیضاح منتشر کرده است.
مهمترین ســوال در حال حاضر این است که گام بعدی چیست؟
ریاست جمهوری فعال منتظر نتیجه نظر ستره محکمه خواهد ماند.
اما اگر نظر ســتره محکمه تاییدی باشد بر نظر ریاست جمهوری
در آن صــورت پارلمان چه خواهد کرد؟ و یا اگر ســتره محکمه،
کار پارلمان را تایید کند ،ریاســت جمهوری چه اقدامی در پیش
خواهد گرفت؟
در ایــن رویارویی دو طرف برای اقدام بعدی باید آمادگی بگیرند.
هر چند پارلمان در دو روز آخر استیضاح ،به بیشتر وزرا رای تایید
داد ،اما بسیاری ها ،وکال را متهم به تبعیض علیه شماری از وکال و
جانب داری از شمار دیگری کردند و همین گونه اتهام های گذشته
به شماری از وکال نیز تکرار شده است .شماری نیز پارلمان را متهم
به عقب نشــینی از مواضع اولیــه اش کردند و برخی نیز گفتند
که طرح استیضاح کابینه ،طرحی سنجیده شده در مقیاس وسیع
تری با هماهنگی برخی از وکال برای بیرون کردن شماری از وزرا از
کابینه و وارد ساختن افراد دیگری به جای آنها بوده است.
این حدس و گمان ها ،در روزهــای آینده محک خواهد خورد و
باید دید که گام های بعدی پارلمان و ریاســت جمهوری چیست.
ولــی ادامه جنجال میان دو قوه ،به دالیل ذیل ،تبعات ســختی
برای افغانســتان خواهد .اول؛ جنگ در افغانستان با ورود گروه
تروریستی جدیدی به نام داعش و فعالیت های روز افزون آن وارد
مرحله ای کامال جدید شده است و دولت و مردم افغانستان باید
برای مبارزه با این گروه برنامه ریزی و فعالیت کنند .دوم؛ با پایان
کار کمیته گزینش انتخاباتی و آغاز به کار کمیســیون انتخابات و
شکایات انتخاباتی در روزهای نزدیک ،افغانستان باید خود را برای
برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده آماده کند .سوم؛ موضع
گیری ها و اقدامات کشورهای منطقه به وضوح نشان می دهد که
جنگ پنهان این کشورها به تدریج آشکارتر خواهد شد و جنگ
نیابتی میان آنها در افغانســتان شدید می گردد .چهارم؛ بحران
های جدیدی چون بحران مهاجرت روز به روز وسیع تر و جدی تر
می شود .برگشت صدها هزار مهاجر بسیار باالتر از توان اقتصادی،
سیاسی و مدیریتی افغانستان است.
غرق شدن افغانســتان در یک جنجال سیاسی بی پایه که کشور
را به ســوی یک بحران سیاسی «ظاهری و ساختگی» می برد ،به
نوعی به بیراهه بردن کشور اســت .مشکالت و موضوعات واقعا
جدیتر و اساســی تر از آنچه امروزه جنجال روی آن است ،وجود
دارد که که دولت و مردم افغانستان با تمام نیرو و توان برای حل
آن باید اقدام کنند.
اگر ولسی جرگه و کابینه در این جنجال باقی بمانند ،عمال زمینه
را برای تقویت دشمنان کشور فراهم می کنند .در همین زمانی که
تمام توش و توان دولت به چگونگی مقابله با ولسی جرگه معطوف
است و در مقابل نیز پارلمان از هر راهی برای ضربه زدن به دولت
اســتفاده می کند ،طالبان و گروهای مخالف دیگر با استفاده از
چنین فرصتی بــه تقویت خود و آمادگی بــرای ضربه حکومت
افغانستان می اندیشند.
گام بعدی قوه مجریه و مقننه هر چیزی ،غیر تفاهم و حل اختالفات
به وجود آمده باشــد ،به ضرر دولت و مردم افغانستان است .هر
عملی که به تشدید اختالفات و نزاع ها بیانجامد ،کمکی به طالبان
و داعش و ضربه ای به دولت و مردم افغانستان خواهد بود.

نگاه نامطمین افغان ها به کمک ها و حضور سربازان
امریکایی در دوران ترامپ
موج ســواری دولت افغانستان بر روی
کمک های امریکا این کشور را به شدت
وابسته ساخته است ،افغان ها با نگرانی
منتظرند تا ببینند کــه آیا ترامپ همان
کسی اســت که در تصویرها دیده اند و
گفته هایشــان را شنیده اند که سیاست
های متفاوت از دولــت قبلی دارند یا نه
کسی اســت که همان مسیری را خواهد
رفت که قبال ســلف او اوباما با متحدین
شان میلیاردها دالر و هزاران سرباز را به
این کشور فرستادند و به کمک هایشان
ادامه دادند.
بیشــتر مقامات افغانستان از اینکه یکی
از طوالنی ترین جنگ امریکا در کمپین
های انتخاباتی امریکا موضوع با اهمیتی
نبوده اســت دلخور هستند ،اما تعدادی
این انتظار را داشــتند که این میلیاردر
امالک بیشــتر قصد تخریب شــخص
هیالری کلینتون را دارد .یکی از مقامات
ارشد افغان که مسئولیت مهمی در امنیت
دارد گفت کامال شگفت زده شده است،
من فکر می کنــم همه غیر از این انتظار
داشــتند .نتیجه انتخابــات چیزی نبود
که همه از قبل منتظر آن بودند .آشــکار
بود افغانستان در کمپین های آنها جایی
نداشــت ،هیچ کس در مورد افغانستان
صحبت نمی کرد .تقریبــا نظرات خانم
کلینتون درباره افغانستان را میدانستیم
امــا درباره ترامپ معلوم نیســت او چه
نظری درباره افغانستان دارد.
به هر حال افغانستان یکی از چالش های
ســخت اداره ترامپ خواهد بود .ایاالت
متحــده در حدود  115میلیــارد دالر به
افغانســتان کمک کرده است ولی بعد از
گذشت  15سال طالبانی که بعد از حمله
یازده ســپتامبر به آسانی سرنگون شده
بود دوباره حمالت شــان در افغانستان
قوت گرفته اســت و در حدود یک سوم
کشور را در کنترل خود دارند و نیروهای
امنیتی به ســختی می تواننــد با آنان
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مقابله کنند .اخیرا در هفته گذشــته دو
نفر از اعضــای خدمتی نیروهای امریکایی
در شمال افغانســتان نزدیک شهر کندز
طی یک درگیری کشته شدند ،این انتظار
کــه نیروهای افغان بتواننــد بدون کمک
نیروهــای خارجی از پس ایــن جنگ ها
برایند بیهوده است.
درمواجهه با ناآرامی های فزاینده طالبان،
اوباما از طرح خــود مبنی بر خارج کردن
تمامی نیروها از افغانســتان عقب کشید.
او در مــاه جوالی امســال تصمیم گرفت
 8400ســرباز را در افغانستان نگه دارد ،و
قرار بود این نیروها باز هم کمتر شــود و
به  5500سرباز برسد که این موضوع را به
جانشــین خود واگذار می کند که چگونه
در باره آن تصمیم بگیرد .قبل از شــروع
انتخابات ،مقامات امریکایی به شــرکای
شان در افغانســتان گفت که اقتصاد این
کشور طی سالها درگیری از بین رفته است
و به شــدت به کمک های خارجی وابسته

است ،این کشور را تنها نخواهد گذاشت و
حمایت الزم را از این کشور خواهیم نمود.
مایکل مک کینلی ســفیر افغانستان در
کابل قبل از مشخص شدن نتایج انتخابات
در امریکا در ســفارت گفت« :شــما می
توانید مطمئن باشــید که افغانستان در
باالترین ســطح از دســتور کار سیاست
خارجی ما باقی خواهد ماند .»،این ها پیام
های خیلی از مقامات امریکایی است که
تصور می رود این کشور مانند گذشته به
فراموشی سپرده نخواهد شد و بار دیگر
به محل تجمع گروهایی تروریستی تبدیل
نخواهد شد.
با این حال دکترین ترامپ که اول امریکا
بعد سایر کشورها خیلی ها را شگفت زده
کرده ،آیا او به کمک های میلیاردی خود
به افغانســتان ادامه خواهد داد بخصوص
اینکه او گفته بود ما به کار ملت ســازی
پایان می دهیم ما مســئول آباد ساختن
سایر کشــورها نیستیم .برای افغان هایی

که رسانه ها را دنبال می کنند این ذهنیت
بوجــود آمده که رییــس جمهور جدید
دیدگاه مخالف درباره پاکســتان دارد و
آنها امیدوارند که امریکا بتواند این دشمن
دیرینه شــان را تادیب کند اما تا زمان
عملی شدن این نظرات ترامپ راه طوالنی
پیش رو است .او در یکی از صحبت هایش
گفت ما باید در افغانســتان حضور داشته
باشــیم به خاطر اینکه پاکستان به سالح
اتمی مجهز اســت کشــوری که از آنجا
تروریست ها به افغانســتان می آیند ما
برای کنترل پاکستان باید در افغانستان
بمانیــم .تا بحال موضع خیلی مشــخص
و واضحی از وی شــنیده نشده است .تا
کنون او درباره افغانســتان عالقه کمی از
خود نشــان داده است ،در اظهارات اخیر
خود گفته کــه نیروهایی امریکایی را در
افغانستان تا پایان سال به  5500نفر می
رساند چیزی که قبال اوباما گفته بود این
تعداد به  8400تن باشد .اما در جایی دیگر

درباره حضور امریکا در افغانستان گفت که
اشتباه وحشــتناکی صورت گرفته است،
درباره همکاری با ناتو شــرایطی را تعیین
خواهد کرد ،ناتو همــواره در کنار ایاالت
متحده به عنوان همکار در افغانستان بوده
اســت .مقامات امنیتی افغان در کابل می
گویند تهدیدات شــبه نظامیان اسالمگرا
باعث خواهد شد که امریکا به حضورشان
در افغانستان ادامه دهند و نیروهایشان را
در اینجا حفظ کنند هر چند از قصد ترامپ
چیزی نمی دانیم.
این مقام افغان به دلیل حساسیت موضوع
نخواست نامش فاش شــود اظهار داشت
ترامپ در طول کمپین انتخاباتی اش گفت
که داعش را از بین می برد فکر نمی کنیم
که او نیروهایش را از افغانســتان بیرون
بکشد در حالی که داعش در افغانستان و
منطقه به تهدیدی جدی تبدیل شده است.
اما ما هنوز مطمین نیستیم ،باید صبر کرد
ترامپ مســئولیتش را بــه عنوان رییس
جمهور شــروع کند تا ببینیم او چگونه با
این موضوعات برخورد خواهد کرد .تصمیم
مهمی خواهد بود آن هم در باره کشــوری
که احتماال سالیان سال به حمایت امریکا
وابسته باشد.
بنا به گزارشــی در ماه اخیر که سرمفتش
خاص برای بازســازی افغانســتان یعنی
ســیگار ارایه کرده اســت ایاالت متحده
قطعا به حمایت افغانســتان برای ســال
ها ادامه خواهد داد هــم در زمینه نظامی
هم در زمینه بازســازی  .در یک مصاحبه
تلویزیونی سی ان ان سال گذشته ترامپ
گفت حاال خیلی دیر هســت که سربازان
از افغانســتان بیرون کشــیده شوند .او
اضافه کرد که در این شــرایط باید حضور
داشته باشیم برای اینکه در صورت خروج
نیروهای امریکایی از افغانستان به محض
خروج ظرف چند ثانیه دولت سقوط خواهد
کــرد .این مصاحبه در اکتبر ســال 2015
صورت گرفته بود.

بین المللی شدن جنگ های خاورنزدیک
قمار همه یا هیچ روسیه در حلب
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جنگ های ویرانگر درعراق و سوریه ،هرروز
بیشتر قدرت های خارجی را درگیر می کند.
جنگی که در موصل درگرفته ایاالت متحده
را نگران نموده و ناگزیر می سازد که رقابت
های منطقه ای به ویژه بین ترکیه ،ایران و
عربستان سعودی را در نظر گیرد  .ازسوی
دیگر ،بازپس گیری خونین حلب می تواند
تحرک دیپلوماتیکــی را که درپی مداخله
مستقیم روسیه درکنار رژیم سوریه پدید
آمده بود ازبین ببرد.
نخســتین هدف نظامی روسیه در سوریه،
که در سپتامبر  ٢٠١٥آغاز شد ،به آسانی به
دست آمد .این هدف جلوگیری از شکست

 کارتون روز

نظامی رژیم ســوریه بود که در آن زمان از
ماه ها پیش بخش هایی از کشور را ازدست
می داد .همچنین ،به کارگیری نیروی هوایی
روسیه تعیین منطقه پرواز ممنوع در قلمرو
روســیه را برای ایاالت متحــده ناممکن
ساخت .پیشــتر درسال  ،٢٠١٣دیپلوماسی
روســیه مداخله احتمالی غرب علیه رژیم
بشار اسد را مختل کرد و توانست با کنترل
سالح های شیمیایی جلوی آن را بگیرد.
هدف های اعالم شده توسط آقای والدیمیر
پوتین در سخنرانی ســازمان ملل متحد
در  ٢٨ســپتامبر  ٢٠١٥بلندپروازانه تر از
اینها بود .این هدف ها که چالشی در برابر
ایاالت متحده و متحدان غربی آن بود ،می
خواست آنها را در موضع دفاعی قراردهد.
ولی زمان انتخاب شــده تعیین کننده بود
زیرا سیل پناهندگان سوری هرچه شدیدتر
به سوی اروپا روان شده بود و سوء قصدهای
سازماندهی شده از سوریه توسط «سازمان
حکومت اسالمی» (داعش) در بیشترین حد
بود.
آقای پوتین چنیــن تبلیغ می کرد که تنها
نیروهای رژیم بشار اسد و کردها «شجاعانه
با تروریســم مبارزه می کردنــد» و اقدام
روســیه از آنجا که به درخواســت دولت
سوریه انجام شــده بود ،به خالف بمباران
های غرب ،در چهارچوب حقوق بین الملل
قرارداشــت .فزون براین ،او یادآوری می
کرد که ممنوعیت پرواز اجرا شده در لیبیا
و حمایت از شورشــیان نــه فقط به حذف
رژیم معمر قذافی منجر شده بود ،بلکه همه
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دستگاه حکومتی را نیز ازبین برده و زمینه
مساعدی برای رشد داعش فراهم ساخته
بود.
او استدالل می کرد که با توجه به اهمیت
راهبردی ســوریه ،اثرات شکست نظامی
رژیم آن می توانســت دهها برابر بیش از
لیبی باشــد .او توجه را به ائتالف بزرگی
جلب می کــرد که درســال  ١٩٤١اتحاد
جماهیر شــوروی ،ایاالت متحده آمریکا
و انگلســتان را برای رودررویی با قدرت
هیتلر به هم پیوند داد و خواستار اتحادی
مشــابه برای جنگ علیه خطر داعش می
شد که می کوشید «بردنیای اسالم سلطه
یابد» و تاکید می کرد که اعضای آنچه که
«اپوزیسیون میانه روی سوریه» نامیده و
توسط غرب حمایت می شود ،نیز در ردیف
تندروها قراردارد.
به رغم مسئولیت رژیم سوریه در ترازنامه
ســنگین درگیری ،همه این حرف ها می
خواست به مخاطبان غربی بگوید که بین
دو بد باید آن را که کمتر بد است برگزید.
آقای پوتین به غربی ها پیشنهاد می کرد
که همراه بــا او از ایده برقراری یک آتش
بــس بین همه نیروهای درحــال نبرد در
ســوریه ،به اســتثنای داعش پشتیبانی
نموده و به موازات آن با هم بکوشــند راه
حلی سیاسی بیابند.
رهبران غربی از دیرباز ازاین فکر حمایت
می کردند که کناره گیری بشــار اســد
پیش شــرط یافتن راه حل برای درگیری
است .خانم آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان

نخستین کســی بود که در  ٢٣سپتامبر
 ٢٠١٥این فکر را کنار گذاشــت و تاکید
کرد که «باید با کنشگران متعددی گفتگو
کرد و این شامل بشار اسد نیز می شود».
خیلی زود دیوید کامرون نخســت وزیر
بریتانیا هم با او همراه شــد و ســرانجام
باراک اوباما نیز به آنها پیوســت .اما ،تا
زمان انجام سوء قصدهای  ١٣نوامبر ٢٠١٥
در پاریس زمان الزم بــود تا آقای لوران
فابیوس ،وزیر امورخارجه فرانســه هم از
پیش شرط خود دســت بردارد« :الزمه
حفظ اتحاد ســوریه گذار سیاسی است.
این به معنای آن نیست که بشار اسد باید
پیش از این گذار کنار رود ،بلکه به معنای
آن است که در این مورد باید برای آینده
اطمینان یافت».
این درحالی بود که از آغاز ،در واشــنگتن
و جاهای دیگر تاکید می شد که نیروهای
هوایــی روس بیش از آن کــه نیروهای
داعــش را بمباران کنند ،بــدون رعایت
احتیاط درمورد غیرنظامیان ،به نیروهای
دیگر حمله می کردند .نخســتین هدف
مســکوتقویت موضع رژیم سوریه بود که
بیش از داعش توسط نیروهای دیگر مورد
تهدید قرارمی گرفت .با این حال می شد
پنداشــت که هدف ازاین کار این بوده که
رژیم سوریه در مذاکرات آینده در وضعیت
بهتری قرارگیرد.
روســیه برای اطمینان دادن به شــرکای
غربی خود و متحدان آنها در  ١٨دســامبر
به یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل

پیوست که توسط ایاالت متحده پیشنهاد
شــده بود و خواهان راه حلی سیاســی و
«تشــکیل یک دولت گذار با قدرت کامل»
بود .بر این پایه ها بود که همکاری دشوار،
اگر نه غیر ممکن ،بین المللی توانست تحقق
یابد و این قطعنامه طبعا با عدم اســتقبال
دولت بشار اسد روبرو شد .روسیه با تاکید
بر هماهنگی بین المللــی می پذیرفت که
کمک نظامی ای که به سوریه می کند برای
این که این کشــور بتواند کنترل سراسر
ســوریه را بازپس گیرد ،از جمله مناطقی
که دردســت شورشیان مورد حمایت غرب
است ،کفایت نمی کند.
ائتالف بزرگ پیشــنهادی مسکو به صورت
آرزویی تحقق نیافتــه باقی ماند .در واقع،
می باید از دو ائتــاف صحبت کرد که در
چهارچــوب «گفتگوهای وین» با هم دیدار
کردند و سرگئی الوروف ،وزیر امورخارجه
روسیه و جان کری وزیرامورخارجه آمریکا
در نیمه مــاه نوامبر  ٢٠١٥آنها را نمایندگی
می کردند .ائتالف به رهبری روسیه شامل
ایران (با نیروهای میدانی و نیروهای حزب
اهلل لبنان) و نیروهای عرا قی اســت که به
ائتالف دوم نیز تعلق دارند .ائتالف دوم که
بسیار گسترده تر است و حدود  ٥٠حکومت
را در بــر می گیرد ،خیلــی ناهمگون تر و
حکومت هایی خیلی خودسر درمورد روند
کار را شامل می شود  .از جمله آنها می توان
از ترکیه و عربستان سعودی نام برد.
برای عربستان سعودی ،درسوریه و جاهای
دیگر ،خطر اصلی همچنان ایران اســت که
نیروی قدس آن درکنار نظامیان ســوری
می جنگد .ترکیه هم نگران ســربرآوردن
کردســتان سوریه اســت که به طور غیر
رسمی اســتقالل یافته اســت .ترکیه در
ماه اگســت  ٢٠١٦درمرزهای جنوبی خود
دست به عملیاتی برای جلوگیری از به هم
پیوستن مناطق کرد نشین زده است.
با این حال جستجوی یک راه حل سیاسی،
نه فقــط در عرصه بین المللــی ،بلکه در
سطح منطقه ای نیز پیگیری شد .زیر فشار
مشترک مسکو و واشنگتن ،همایشی شامل
همه طرف های درگیر درنبرد (به استثنای
داعش و جبهه النصره وابســته به القاعده)
در ژنوا توســط یک نماینده ویژه شورای
امنیت سازمان ملل برگذار شد .این نماینده
ویژه به طور جداگانه بارهــا با طرف های
درگیــری نه تنها دربــاره آتش بس ،بلکه
شرایط دستیابی گام به گام برای پایان دادن
به درگیری گفتگو کرد اما موفقیت بزرگی به
دست نیاورد.
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