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پنج سوالی که ترامپ در باره افغانستان با آن روبرو است

ــــــــــسرمقاله

سکوت ستره محکمه و
بن بست سرپرستی
محمدرضا هویدا
ســلب صالحیت چندین وزیر از ســوی پارلمان در ماه گذشته،
حکومت و پارلمان را در مقابل هم قرار داد .وزرای سلب صالحیت
هنوز به عنوان سرپرســت به کارشان ادامه می دهند ،و حکومت
نیز منتظر اظهار نظر ستره محکمه در قبال این موضوع می باشد.
تا هنوز حکومت و پارلمان هیچ یک از موضع شان کوتاه نیامده اند
و منتظر اظهار نظر ســتره محکمه هستند .به نظر می رسد ستره
محکمه هنوز هم نتوانسته نظر خود را ابراز کند.
بن بست به وجود آمده در مورد کابینه در این روزها تحت الشعاع
مسایل حاد و جنجال برانگیز دیگری قرار گرفته است ،اما ادامه این
وضعیت برای حکومت و پارلمان سخت و غیر قابل تحمل خواهد
بود .هر دو طرف یکدیگر را به نقض قانون و منافع ملی کشور متهم
می کنند و خواستار توجه طرف مقابل به خواست شان می شوند.
در گذشته نیز کابینه دوره های طوالنی و فرساینده سرپرستی را
تجربه کرده است.
ســتره محکمه که اکنون توجه ها را به خود جلب کرده ،باید نظر
خود را در اسرع وقت اعالن نماید .در شرایط فعلی که افغانستان
از بحران مشروعیت در موارد زیادی رنج می برد ،ابراز نظر ستره
محکمه شدیدا نیاز است .نظر ستره محکمه هر چه که باشد ،چه
به نفع حکومــت و چه به نفع پارلمان ،اما یک موضوع جنجالی را
که در تاریخ افغانستان بی سابقه نبوده را روشن می کند .روشن
شدن این موضوع برای مردم افغانستان شدیدا حساس است .در
حقیقت سه قوه در یک آزمون بزرگ قرار گرفته اند .اول اینکه قوه
قضائیه رای و نظر خود را ابراز کند ،و دوم که قوه مقننه و اجرائیه
که چگونه با نظر رای قوه قضائیه برخورد خواهند کرد.
سکوت قوه قضائیه هر چند با رایزنی های پشت پرده همراه باشد،
امــا کاری از پیش نخواهد برد و بر میزان مشــکل خواهد افزود.
این ســکوت یک دوره تعلیق و بی سرنوشتی و بی توجهی به کار
و اداره امور کشــور را در پی دارد .بسیاری از وزارت هایی که با
سرپرست ها اداره می شوند ،نســبت به کارشان انگیزه سابق را
ندارند و منتظر معلوم شــدن وضعیت شان می باشند .در مقابل
مــردم و دیگر ادارات نیز با دید دیگری بــه این گونه ادارات می
بنند ،مضاف بر اینکه پارلمان همه این ادارات را کامال غیر قانونی
می خواند.
وضعیت عمومی کشــور هرگز ادامه این وضعیت را بر نمی تابد.
اوضاع امنیتی با وجود تعدد گزارش هایی که از نفوذ و گســترش
فعالیت های گروه های تروریســتی از جملــه داعش در مناطق
مختلــف حکایت دارد ،جایی برای تعلل و اهمال باقی نمی گذارد.
اختالفات سیاسی بی تاثیر در گسترش ناامنی ها نبوده و نیست.
حکومت بیش از اندازه درگیر در اختالفات سیاسی میان خود قرار
داشــته و از پرداختن عملی به تهدیدهای اساســی که بنیانهای
حکومت را هدف قرار داده غافل مانده است.
از ســوی دیگر حکومت افغانســتان اگر نتواند به تعهدات خود
در قبال جامعه جهانی عملی نمایــد ،ادامه کمک ها که منوط به
برآورده شدن شرایطی از جمله مبارزه جدی با فساد اداری است،
رو به کاهش خواهد رفــت ،که ادامه چنین وضعیتی هرگز به نفع
افغانســتان نخواهد بود .حکومت بیش از آنکه بتواند به اولویت
های خود برسد ،به درگیری های میان خود مشغول است .بدیهی
است که توان و قدرت حکومت رو به ضعف رفته و مخالفان قدرت
بیشتری خواهند یافت.
برای اکنون ،قضاوت به دســت ستره محکمه است .آنچه این نهاد
حکم می دهد ،تعیین کننده اســت .هر چند که به احتمال زیاد
حکم ستره محکمه آغاز یک دوره اختالفات و جنجال های شدید
دیگر میان دو نهاد اجرائیه و مقننه خواهد بود.
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یکی از موارد آزار دهنده در کمپین های
انتخابات ریاست جمهوری  2016امریکا در
کنار مسایلی چون دروغ و فریبکاری های
زننده که در طول  18مــاه کاندیداتورها
علیــه یکدیگر می کردند ایــن بود ،که
هیچ کــدام از آنها قاطعانه و یا با جزییات
وضعیت نیروهای امریکایی در افغانستان
را بیان نمی کردند .اگر افغانســتان بطور
مثال در صفحــه رادار امریکایی ها ظاهر
شــود و رییس جهمور امریکا بالفاصله
بداند کــه کجا و چطــوری چند صد تن
از نیروهایش را بــرای کمک به نیروهای
امنیتی افغان بفرستد قابل درک است ،اما
وقتی افغانستان هرگز در رادار امریکایی
ها ظاهر نشود چه باید کرد ،امریکایی ها
وقتی کلمات مانند باتالق و یا بن بســت
درباره افغانســتان می شنوند ،سرنوشت
آن را مانند کشــور عراق تصور می کنند.
در طول پانزده ســال گذشــته ایاالت
متحده صدها میلیارد دالر را به افغانستان
اختصاص داده است ،هزاران امریکایی به
هدف سرکوب شورشیان طالب ،شکست
القاعده و گروه های اسالم گرای افراطی،
آموزش نیروهای امنیتــی افغان و ایجاد
دولت مرکزی در کابل ،جــان خود را از
دســت دادند .تا امروز اواســط دسامبر
سال  ، 2016تعداد سربازان امریکایی که
کشته شــدند به  2392تن می رسد ،ده
ها هزار نفر مجروح و نزدیک  70میلیارد
دالر مصرف شده تا نیروهای اردو و پلیس
افغان بتواند در مقابل تهدیدهای مختلف
شورشــیان از خودشان دفاع کنند .کمتر
از یک ماه دیگر دونالد ترامپ ســوگند
ریاســت جمهوری را انجام خواهد داد،
زمان آن رســیده که به مشاوران امنیت
ملی خود در تیم انتقالی دســتور دهد با
اســتفاده از اطالعات و افراد حرفه ای در
امور امنیت ملی که قبال در دولت کار می
کرده بررســی جامع و سازمانی را درباره
سیاســت امریکا در قبال افغانستان را به
انجام برســاند .در اینجا پنج سوال برای
اداره ترامپ پیــش خواهد آمد که با این
جنگ طوالنی چه کار باید کرد.
ســوال اول  :تــا چه مدتــی امریکا در
افغانســتان بماند؟ افغانســتان طوالنی
ترین جنگ در تاریخ امریکاســت .جنگ
داخلی امریکا چهار ســال طول کشید،
جنگ جهانــی دوم چهار ســال ،جنگ
ویتنام تقریبا هشت سال ،جنگ خلیج در
حدود ســه ماه و بعدتر از آن جنگ عراق

روند صلح در افغانســتان با گذشــت
چندین سال هیچ پیشرفتی نداشته است.
موضوعی که از ابتدا نگرانی مجامع مدنی
و سیاســی را در پی داشــت این بود که
دولت افغانستان برای پیشبرد روند صلح
و مذاکره با طالبان هیچ برنامه منسجم و
دقیق و هیچ راهــکار عملی ندارد .دولت
افغانستان پروسه صلح را با شتاب زدگی و
عجله خاصی آغاز نموده که گاه این شتاب
زدگی باعث تحقیر و به سخره گرفتن آن
نظیر مذاکره با نماینــده جعلی طالبان و
پرداخت پول به او ،و گاه مایه بروز فاجعه
ای بزرگ همانند شــهادت رئیس شورای
عالی صلح شده است.

کمتر از نه ســال طول کشــید .اگر جنگ
 15ساله افغانســتان را که هنوز ادامه دارد
با این جنگ ها مقایســه کنیم به آســانی
خواهیم فهمید که چرا نیمی از مردم امریکا
(مطابق گزارش گالوپ پل در ســال )2012
خواهان خروج ســربازان امریکایی از این
کشور ســریعتر از آنچه اوباما انتظار داشت
می باشــد .جنرال های امریکایی و ناتو که
مســئولیت رهبری این جنگ را بر عهده
دارند قویا با تعیین جدول زمانی برای خروج
سربازان مخالف هستند .در واقع به تعدادی
از جنرال ها که مدتی مسئول اداره عملیات
های نظامی در افغانســتان بودند به شمول
جنرال دیوید پترائوس و جان آلن دســتور
داده شده بود که سربازان را مطابق جدول
زمانی از افغانســتان خارج کنند که آنها به
این باور بودند که خروج ســریع در شرایط
فعلی درست نیست و باعث تقویت روحیه
طالبان می گــردد .هنوز مقامات امریکایی
که در افغانســتان هستند از خودشان می
پرســند که چه مدت خواهیم ماند و تا چه
وقــت میتوانیم درجنگی که به بن بســت
رسیده است بمانیم .دونالد ترامپ در طول
کمپین های انتخاباتی اش ملت سازی توسط
امریکا را نکوهش کرد.
سوال دوم :اینکه تاکی کنگره امریکا برای
افغانستان چک پول می نویسد.
طبق گزارش سیگار کنگره امریکا بیش از

 115میلیارد دالر از ســال  2002به بعد به
افغانســتان کمک کرده است .بیش از 50
میلیارد دالر از ســال  2009تا کنون صرف
اردو و پلیس شده است .موجی از دالرها
به کشــور فقیر و فاســدی که هیچگونه
تجربه در اداره آن پول ها نداشت .کنگره
 4.2میلیارد دالر دیگر را هم برای کمک به
نیروهای امنیتی به تصویب رسانده است
و اوباما اداره ترامپ را ترغیب کرده است
که تا سال  2020در همین سطح افغانستان
را کمک مالــی نماید .کمک های متحدین
امریکا ناتو در مقایســه بــا امریکا کمتر
اســت ،در کنفرانس اخیر تابستان امسال
کشورهای عضو ناتو موافقت کردند ساالنه
بین  800تا  900میلیون دالر ازسال  2018تا
 2020به افغانستان کمک کنند .به عبارت
دیگر اعضای ناتو به مقدار  21فیصد کمک
های امریکا در افغانســتان به این کشور
کمک می کند ،آیا این مقدار سهم گرفتن
در مقایسه با امریکا عادالنه است؟
سوال ســوم  :آیا بن بست بهترین گزینه
امریکا در افغانستان است؟
از زمانی که ســیگار شــروع به پیگیری
اوضاع نموده است اردو وپلیس افغانستان
سخت ترین جنگ ها را با شورشیان داشته
است .در هشت ماه اول امسال  5500سرباز
کشته شدند و تقریبا ده هزار نفر مجروح
شدند .علیرغم کوشش های امریکا تعداد

پوسته های پلیس گســترش پیدا کرده
است ،امریکاییها معتقد است این پوسته
ها کارایی چندانی ندارد و طالبان آسانتر
می توانند بر این پوســته ها حمله کنند
آنها به این باورند که پوســته های سیار و
در حال رفت و آمد بهتراست .مناطق تحت
کنترل دولت در ماه می امسال  65.6فیصد
بود در ماه آگســت به  63.4فیصد کاهش
یافت.
ترامپ دوســت دارد برنده باشد ،دور از
انتظــار نخواهد بود وقتی به کاخ ســفید
قدم بگذارد از خزانه دولت و جنرال های
خود در پنتاگون بپرسد که چرا واشنگتن
خروارها پول را برای مشــکلی که به بن
بست رسیده اســت به مصرف برساند .آیا
چهار میلیارد دالر در سال برای مصرف در
حکومتی که به همین وضعیت ادامه بدهد
سود خوبی برای امریکا خواهد داشت؟
ســوال چهارم آیا خلبانان و ســربازان
صالحیت های بیشتری خواهند داشت؟
ســال گذشــته رییس جمهور اوباما به
نیروهای ویــژه علمیات هــا ،خلبانان و
مشاورین امریکایی برای تعقیب مخالفین
دولت آزادی عمل بیشتری داد .در حالیکه
در گذشــته آنها فقط اجازه داشــتند که
هنگامی که نیروهــای افغان مورد حمله
قرار می گرفتند و یا آنها برای دفاع از خود
دســت به اقدام بزنند ،اما در حال حاضر

چرا مذاکرات صلح به بن بست می رسد؟
رضا احسانی

 کارتون روز
عالوه بر این دولت افغانســتان برنامه صلح
را به گونه ای آغــاز نموده که در آن درک
و فهم نظر عموم مردم به خصوص در مورد
راهکارهای صلح و در عین حال خواســت
های گروه های سیاســی که نمایندگی از
بخش های عمده ای از شهروندان کشور را
می نمایند ،در نظر گرفته نشده است.
روند صلح با طالبان در نبود برنامه و راهکار
عملی و علمی ،و از طرفی با نبود زمینه های
صلح ،و مهمتر از همه آماده نبودن طالبان
برای صلــح و مذاکره با دولــت ،از آغاز با
تناقض هایی همراه بوده است.
شــورای عالی صلح که به طور رســمی
مســئولیت امور صلح و مذاکره با طالبان را
به دوش داشته ،نتوانست جایگاه خود را در
میان نقش آفرینان داخلی و خارجی دیگر
که هر کدام به نوبه خود می خواستند راهی
برای صلح با طالبان بیابند ،پیدا کند.
حکومت افغانستان بارها از طالبان تقاضای
حاضر شدن در میز مذاکره را نموده است.
جواب طالبان تــا هنوز فقط یک چیز و آن
هم جنگ با حکومت افغانستان و متحدان
بین المللی اش بوده اســت .اصرار حکومت
بر مصالحه با گروهی که خود مکررا بر ادامه
جنگ اعتراف نموده انــد ،اصل مذاکره و
صلح را زیر ســئوال می برد ،چرا که اصوال
مذاکره در حال اعالم جنگ و ادامه درگیری
و نبود توافق برای پایان جنگ معنایی پیدا
نمی کند.
دومین مســئله در روند صلح ،این اســت
که حکومت افغانســتان تا هنوز نتوانسته
طرف صلح را بیابد .بارها از ســوی مقامات
عالی رتبه دولتی تاکید شــده اســت که
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صلح با طالبــان معنایی ندارد و صلح باید
با حکومت پاکســتان صــورت بگیرد ،به
این دلیل که حکومت پاکستان طالبان را
کنترول مــی کند .در عین حال اظهار نظر
های مقامات رســمی در مــواردی چنین
بیان می دارد که طالبان گروهی ناراضی و
مخالف سیاسی دولت هستند که به دالیلی
نظیر نقایص و ضعف های دولت افغانستان
و حضور خارجی ها با دولت ســر مخالفت
دارند و دست به اسلحه برده اند.
رونــد مذاکره و صلح با طالبــان تا هنوز
جریانی ثابت و ادامه داری نداشــته است.
تناقض های آشــکاری که در روند صلح با
طالبان به چشم می خورد و راه رسیدن به
موفقیت را مسدود ســاخته ،پروسه را به
گونه فعلی و چنان که تا هنوز ادامه یافته،
با شــک و تردید های اساســی و بنیادی
روبرو ساخته است.
دولت افغانستان در گفتگوهاي صلح تجربه
موفقي نداشــته اســت .اما به هر صورت
چندين دور تالش هايي که به هدف آغاز
گفتگوهاي صلح برگزار شده است ،بدون
نتيجه پايان يافته است .طالبان هنوز هم
با بدبيني به گفتگوهــاي صلح مي نگرند
و دولت افغانســتان نيز با نااميد ي به اين
تالش ها ادامه می دهد .مسئله ديگري که
دولت افغانســتان با آن روبرو است ،عدم
اجماع داخلي در مــورد گفتگوهاي صلح
با طالبان اســت .دولت افغانستان همواره
با اين معضل روبرو بوده که نتوانســته در
داخل دولت و کشور به اجماعي قوي براي
روبرو شدن با طالبان برسد.
دولت افغانستان همواره تاکيد کرده است

که طالبان نبايد براي گفتگوهاي صلح پيش
شرط داشته باشند .اين بدان معنا است که
خود نيز پيش شرطي براي صلح ندارد .اما
پيش شرطهايي که دولت افغانستان مطرح
مي کند ،از تعهد به قانون اساسي گرفته تا
حقوق بشري تا دستاوردهاي گذشته همه
مطرح هســتند .حد اقل مردم افغانستان
بدون اين پيش شــرط ها نمــي توانند با
طالبان به گفتگو بنشينند.
طالبان نيز پيش شرط هاي خود را دارند.
پيش شــرط هايي که براي دولت و مردم
افغانستان سخت است تا به آنها تن دهد.
آنچه امروز اهميــت دارد ،آمادگي ذهني
طرف هاي درگير و کشورهاي صاحب نفوذ
براي نشســتن دور ميز مذاکره است .اين
آمادگي در دولت افغانستان به شدت ديده
مي شــود و اما در طرف طالبان با توجه به
مشکالت و دسته بندي هايي که به وجود
آمده اســت با شک و ترديد نگريسته مي
شود .کشورهاي صاحب نفوذ بر طالبان و
دولت افغانســتان نيز سياست هاي پيدا و
پنهاني دارند که آینده مبهم و نامعلومی را
برای روند صلح رقم می زنند.
مردم افغانســتان نزديک به چهاردهه را
در ناامنــي ،جنگ ،مهاجرت و خشــونت
هاي گســترده ديگر گزارانــده و ضرر و
زيان جنگ را با تمام وجود خود احساس
کرده اند .بنابراين جاي شــگفتي نخواهد
بود که بگوييم ،مردم افغانستان از جنگ،
برادرکشي و خونريزي و پيامدهاي زيانبار
آن به ستوه آمده و خواهان صلح و آرامش
در کشــور مي باشــند .به همين دليل
شهروندان کشــور همواره از روند صلح
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نیروهای هوایی امریــکا می تواند پیش
دستی نموده و به تجسس طالبان برایند
در صورت مشاهده هرگونه حرکات تهدید
آمیز و یا حملــه بر نیروهای افغان آنها را
بمباران نمایند .رییس جمهور ترامپ می
تواند ســطح صالحیت این نیروها را در
همین وضعیت نگه دارد یا ممکن اســت
اودســتور دهد که حمالت هوایی بیشتر
گردد چرا که حمــات هوایی می تواند
به نیروهای افغــان روی زمین کمک کند
که طالبان را از مراکز شــهرهایی مانند
هلمند و کندز که امســال تهدید شده
بــود دور نماید .البته ایــن کمک هوایی
امریکا باعث می شــود که نیروهای افغان
به حمالت هوایی امریکا وابسته گردد ،اگر
امریکا بخواهد که نیروهای افغان از لحاظ
نیروهای هوایی بــه خود متکی گردداین
خوشایند امریکا نخواهد بود.
سوال پنجم  :آیا سیگار به کار خود ادامه
دهد؟
ترامــپ در کمپین های خــود گفته بود
کــه از مصارف بیهوده جلوگیری شــود
و قروض امریــکا کاهش یابد و پول های
ذخیره شــده صرف کارهــای مهمتری
شود .سیگار یک اداره ای است که برای
مقامات امریکا گزارش های با ارزشــی
تهیه کرده اســت ،این گزارش ها حتی
برای عموم مردم با ارزش بوده و کارش را
بسیار عالی انجام داده است .از وقتی که
این اداره در سال  2008ایجاد شد مجموع
 327میلیون دالر را مصرف نموده است.
این اداره توســط کنگــره امریکا ایجاد
شده و بســتن آن هم به کنگره امریکا
مربوط اســت .قبل از اینکــه ترامپ به
فکر بستن سیگار باشــد باید بداند که
تعدادی از کارها و پروژه های بازســازی
افغانســتان از دید عموم پنهان گذاشته
شــده که این مورد ،از وظایف سیگار و
جان ســاپکو و تیمش نبوده است .بحث
بزرگ اداره ترامپ ایــن خواهد بود ،که
آیا اهداف امریکا در افغانستان ،کشوری
که با همسایگانش در صلح به سر ببرد ،و
یک حکومت دموکراتیک با اقتصاد نسبتا
خوب و سیاســت که دلخواه مردم باشد
و در سراسر کشــور امنیت برقرار باشد
امکان پذیر اســت ؟ پنج سوال فوق باید
در هنگامی که بحث روی سیاست امریکا
در افغانستان مورد بازبینی است مطرح
باشد امیدواریم این بررسی زودتر انجام
شود نه بعدتر.

حمايت و از مذاکره با مخالفان مسلح دولت
استقبال کرده اند.
ولی باید توجه داشت که مردم همانطوري
که از ناامني و جنگ طوالني مدت خســته
و بيزار شده اند ،به همان ميزان به آزادي و
عدالت دلبسته هستند و آن را با تار و پود
وجود خود گــره زده اند .مردم براي آزادي
وعدالت ســال ها مبارزه کرده و در اين راه
مليون ها قربانــي داده اند؛ بنابراين تحت
هيچ شرايطي حاضر نيســتند ،دستاورد
هاي حداقلي در راستاي آزادي و عدالت در
افغانستان را از دست بدهند.
از جانب ديگر مردم کشــور خواهان صلح
واقعي هســتند و نه صلح ظاهري و مؤقتي
که مبنايش بر امتيازگيــري و باج خواهي
استوار باشــد .صلح بايد ريشه هاي اصل
آزادي ،تکثرگرايي و عدالت را تقويت کند
و گروه هايــي که به روند صلح مي پيوندند
بايد به قانون احترام داشته باشند و وحدت
و همدلي مردم را مبناي سياست ها و برنامه
هاي خود قرار دهند.
از نظر مردم گروه ها تنها زماني مي توانند
که به صلح آري بگويند که نظام سياســي
فعلي را به رســميت بشناسند و بر زيست
برابر و مســالمت آمیز با ساير شهروندان
کشور تن دهند .بنابراين در مذاکرات صلح
برخي اصول و ارزش هايي که در اين سال ها
مورد پذيرش قرار گرفته هرگز قابل گذشت
و معامله نيســتند .زيرا آن اصول و ارزش
ها در واقع پايه و اســاس نظام سياسي و
محور وحدت ،همدلي و همزيستي مسالمت
آميز طيف هاي اجتماعي در افغانســتان را
تشــکيل مي دهند .ناديده گرفتن آنها به
معناي بربادي تمامي تــاش ها ،فداکاري
ها ،رنج ها و محنت هايي اســت که در طي
سال هاي متمادي صورت گرفته و مساوي
با هدر رفتن خون مليون ها نفري است که
جان شان را به منظور بارور ساختن درخت
آزادي وعدالت فدا کرده اند.
پس صلح در چــوکات قانون و ارزش هاي
دموکراتيک که تأميــن کننده آزادي هاي
اساســي ،عدالت و برابري براي شهروندان
باشد ،خواســت واقعي و هميشگي مردم را
تشکيل مي دهد .در حال حاضر روند صلح
پیش از آن که بــر بنیاد عدالت و برابری و
آزادیهای سیاسی اســتوار باشد ،بر شیوه
های امتیاز دهی و رشــوه پردازی استوار
می باشد .فرهنگ امتیاز دهی اگر بخشی از
مشکل را چاره سازی می کند ،دهها مشکل
دیگر را در بخش های دیگر خلق می کند.
این شــیوه نمی تواند به صلح واقعی منجر
شود.
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