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تالش هند برای نهادینه
سازی دموکراسی
در افغانستان
محمدرضا هویدا
با گذر از ســاختمان مخروبه قصر داراالمــان که یادگار دوره
اقتدار شاهانه افغانستان و ســپس نزدیک به چهار دهه جنگ
را در خود دارد ،به ساختمان جدید شورای ملی خواهید رسید.
که در فضایی باز و زیبا با معماری چشــم گیر و دلنواز ساخته
شده و روز جمعه توســط نارندارا مودی صدر اعظم هند افتتاح
شد .کابل امروز واقعا شــهر تضادها و تناقض ها است .از بلند
منزل های مجلل کابل تا خانه ای مخروبه ،از موترهای زره دار و
لوکس گرفته تا ســرک های خراب و خاکی و غیر استندرد و از
قصر مخروبه دار االمان تا ســاختمان مجلل شورای ملی که به
دیروز افتتاح شــد .قرار گرفتن این دو سمبول آبادی و ویرانی
به طرز شــگفت انگیزی بیان کننده وضعیت امروزی افغانستان
است .چندی پیش نیز هند بند ســلما را نیز افتتاح کرد ،منبع
زیبایی و اقتصاد و شگوفایی در والیتی که فقر و جنگ زندگی را
بر ساکنان آن سخت کرده است.
اینها نشــانه هایی از حضور هند به عنوان یکی از کشــورهای
نزدیک به افغانســتان و از بزرگترین کمک کنندگان به مردم
افغانستان بعد از ســقوط حکومت طالبان است .در افغانستان
نمونــه هایی از حضــور هند را به راحتی می تــوان پیدا کرد.
کمک های هند در افغانستان قابل توجه بوده اند .بورسیه های
تحصیلی که در سالهای اخیر به صورت هزاران دانشجوی افغان
را وارد دانشگاه های این کشور کرده است ،کمک های اقتصادی،
کمک های فرهنگی و ...از هند یــک کمک دهنده بزرگ برای
افغانستان ساخته است.
آنچه برای افغانســتان خطرناک است ،برداشتی است که رقیب
هند ،یعنی پاکستان از کمک ها و حضور هند در افغانستان دارد.
پاکستان از دید خود به هند می بیند و در مقابل هند نیز از دید
خود به حضور پاکستان در افغانســتان می بیند .هر دو کشور
رقیب به نحوی در افغانستان نیز به رقابت می پردازند .به عنوان
نمونه ،مودی در سخنانش در شورای ملی گفت که امیدوار است
پاکستان در آینده نقش یک پل را برای افغانستان بازی کند نه
یک مانع برای اتصال این کشــور به کشورهای آسیای جنوبی و
فراتر از آن .فغانستان نیاز به همکاری و کمک تمام همسایگانش
دارد .همه کشورها در منطقه همانند ایران ،پاکستان و هند باید
برای شناخت از سرنوشت مشترک شان همکاری کنند و متحد
باشند .او افزوده است که افرادی هستند که حضور ما را دوست
ندارند و از قدرت مشــارکت ما راحت نیســتند و حتی تالش
کردند مانع شــوند ،ولی ما اینجا هستیم چون مردم افغانستان
به ما اعتماد کردند .بر تعهدات ما شک نکرده و نتایج مشارکت
ما را مشــاهده کردند .براساس یافتههای خود قضاوت کردند نه
براساس گفته دیگران.
مودی اشــاره هایش به پاکستان بود .مطمینا پاکستان نیز زبان
هند را به خوبی می فهمد .در این میان افغانســتان باید توازنی
در سیاست خارجی خود ایجاد کند که بتواند کشورهای همسایه
ولی رقیب خــود را در کنار خود نگه دارد .این امر زمانی ممکن
اســت که افغانستان بتواند سیاست و منافع خود را تعریف کند
و دیگران را از دیدگاه منافع و سیاســت خود بنگرد .استمرار
سیاست های افغانستان در قبال کشورها و مسایل جهانی کمتر
دیده شده است .روزی به کشــورهای همسایه خود به عنوان
دشمن و روزی نیز به عنوان برادر و دوست دیده ایم.
افغانستان باید بتواند از کمک های کشورهایی نظیر هند به نفع
ثبات و امنیت خود استفاده کند .و به سوی دموکراسی و ثبات به
پیش برود .افغانستان و هند از حکومت های گذشته قراردادها
و سندهای همکاری داشته اند و در تازه ترین مورد آغاز به کار
پروژه تاپی نقش هند را در مناســبات منطقه ای با افغانستان و
پاکستان بسیار پر رنگ تر می سازد .افغانستان باید زمینه های
آغاز واقعی ورود به کارهای بزرگ اقتصادی منطقه ای را فراهم
سازد.

روابط روسیه و گروه طالبان؛ دوام جنگ
با صف آرایی جدید

روسیه گفته اســت که گروه داعش دشمن
مشــترک روســیه و گروه طالبان است و
در این زمینه منافع مشــترک دارد .ضمیر
کابلوف ،نماینده ویژه والدیمر پوتین در امور
افغانستان گفته است که با گروه طالبان در
ارتباط می باشد و با این گروه تبادله اطالعات
می کند .ایــن در حالی اســت که دولت
افغانستان گروه طالبان را یک گروه شورشی
می داند .این رابطه به چه معنی اســت؟ آیا
رابطه روسیه با گروه طالبان به معنی در نظر
نگرفتن حاکمیت ملی حکومت وحدت ملی
نیست؟ چرا روسیه برای مبارزه با داعش با
حکومت افغانســتان وارد گفتگو و مذاکره
نمی شود و به جای آن گروه طالبان را بر می
گزیند؟ آیا صف آرایی های تازه در افغانستان
شــکل خواهد گرفت؟ در نوشتار کنونی در
صدد پاســخ ب پرسش های فوق می باشم.
محور اساسی روابط کشــور های همسایه
افغانستان با گروه طالبان است .گروهی که از
نظر حکومت افغانستان یک گروه شورشی و
فاقد مشروعیت الزم می باشد .رابطه کشور
های همسایه با یک گروه شورشی به معنی
زیر ســوال بردن وجود حکومت مشروع و
مردمی در کابل است.
چندیــن ماه اســت که گــروه داعش در
افغانستان اعالن حضور نموده است و دست
به ســربازگیری زده است .حضور داعش در
افغانســتان تهدیدی برای تمام کشور های
منطقه از جمله روســیه ،ایران ،پاکستان،
چین و کشــور های آســیایی میانه است.
موضع حکومت افغانســتان در مورد گروه
داعش تا حدودی روشن است .حکومت بار
ها بر مواضع گروه داعش در والیت ننگرهار
حمله کردهاند و سران و اعضای این گروه را
به قتل رســاندهاند .با وجود حمالت متعدد
اما ،حکومت قــادر به جلوگیری از فعالیت و
سربازگیری این گروه نشده است .به همین
خاطر ،گســترش دامنــه فعالیت داعش و
قدرتمند شــدن آن باعث شــده است که
خیلی از کشور های همســایه افغانستان
احساس خطر نماید و با گروه های شورشی
در افغانستان ارتباط برقرار نماید.
جــان کمپل ،فرمانــده نیروهــای ناتو در
افغانستان چندی پیش گفت که گروه داعش
در صدد آن اســت تا والیت ننگرهار را به
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پایگاه منطقهای والیت خراسان بسازد .او از
مبارزه جدی در برابر این گروه سخن گفت.
اظهارات او می رساند که کشور های غربی از
حضور و قدرتمند شدن داعش در افغانستان
در هراس است .آن ها با مطرح کردن پروسه
صلح در افغانســتان به دنبال ختم جنگ و
کشیدن خود از جنگ افغانستان بود .حضور
داعش مــی تواند برنامه های آن ها را به هم
بزند و آن ها را در افغانستان ماندگار سازد.
این خالف آنچیزی است که آن ها به دنبال
شــان بودند .با این حال ،کشور های عضو
ناتو برای مبارزه با داعش حکومت مرکزی را
کمک می کند و نیرو های امنیتی افغانستان
را تمویل و تجهیز می سازد.
برخالف کشور های عضو ناتو اما ،کشور های
همسایه همانند ایران ،پاکستان و روسیه به
دنبال آن است تا با حمایت ،تمویل و تجهیز
گروه طالبان با گروه داعش در افغانســتان
مبارزه نمایــد .در واقع ،این کشــور ها با
ارتباط با گروه طالبان در صدد تبدیل کردن
افغانستان به میدان جنگ است .حمایت گروه
طالبان برای مبارزه با گروه داعش به معنی
شعله ور ساختن آتش جنگ در افغانستان

اســت .زیرا ،گروه طالبان مخالف حکومت
مرکزی افغانستان نیز هست .آن ها جدا از
اینکه با گروه داعش می جنگند ،با نیرو های
امنیتی افغانستان نیز می جنگند .بنابراین،
رابطه این کشور ها با گروه طالبان تأثیری بر
وضعیت جنگ و صلح در افغانستان دارد.
پاکســتان برای سال های ســال میزان
گروه طالبان بودهاند .این کشــور همراه با
عربستان سعودی مهمترین حامی بیرونی
گروه طالبان محســوب می شود .پاکستان
تنها در سال های نخســت حضور جامعه
جهانی در افغانستان نسبت به رابطه خود
با گروه طالبان تردید کرد .اما در سال 2003
این کشور یکبار دیگر ،روابط خود را گروه
طالبان را بازســازی کرد و دوباره به تمویل
و تجهیز این گروه پرداخت .ایران ،همسایه
دیگر ما یکی از کشــور های مخالف گروه
طالبان بود .ایران همراه با هند و کشور های
آســیایی میانه از گروه های مجاهدین در
برابر گروه طالبان حمایت می کردند .زمانی
که پروســه صلح در افغانستان روی دست
گرفته شد و نقشی برای ایران در نظر گرفته
نشد .این کشور در صدد برقراری روابط با

گروه طالبان بر آمد .گفته می شــود که از
سال  2012به این ســو ،این کشور با گروه
طالبان رابطه برقرار نموده اســت .بعد از
حضور داعش در افغانستان اما ،رابطه ایران
و گروه طالبان جدی تر شــده است .این
کشــور ها با برقراری روابط با گروه طالبان
می تواند جنگ در افغانســتان را وارد فاز
جدید سازد.
آنچه باعث شــده است که این کشور ها با
گروه طالبان رابطه برقرار نماید ،مشروعیت
سازی این گروه از سوی حکومت افغانستان
بوده است .در ســال های نخست حضور
جامعه جهانی در افغانســتان گروه طالبان
یک گروه دهشت افکن و تروریست خوانده
می شد .حکومت افغانستان ادبیات خود را
نســبت به این گروه تغییر داد و این گروه
را برادر خطاب کرد .گروه مخالف مســلح
خواند .مخالف سیاسی خواند و تالش ورزید
این گروه را وارد گفتگوی صلح نماید .این
تالش ها اگر چه نتیجه ملموس برای مردم
و حکومت افغانستان نداشت اما ،باعث شد
که گروه طالبان برای خیلی از کشــور ها
مشروعیت بیابد .این مشروعیت را حکومت
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افغانســتان به این گروه داده است .از این
جهت ،مسئولیت برقراری روابط کشور های
همسایه با گروه دهشت افکن و تروریست
طالبان تــا حدودی بــه دوش حکومت و
نخبگان سیاسی افغانستان می افتد.
جدا از اینکه حکومت افغانســتان به گروه
طالبان مشــروعیت داده اســت مسئله
چگونگی فعالیت دستگاه دیپلماسی کشور
نیز مطرح است .رابطه کشور های مختلف با
یک گروه شورشی و دهشت افکن می رساند
که دستگاه دیپلماسی کشور نتوانسته است
میان افغانستان و کشورهای همسایه اعتماد
ســازی نماید و آن ها را متقاعد سازد که
نیروهای امنیتی افغانستان قادر به شکست
گروه های دهشــت افکن و تروریست می
باشد .رابطه کشور های همسایه با گروه های
دهشــت افکن در افغانستان یک شکست
تمام عیار برای دســتگاه دیپلماسی کشور
است .از این جهت ،الزم است که بازنظری
جدی به کارکرد دستگاه دیپلماسی کشور
صورت گیرد.
در آینده اگر روابط کشــور های همسایه
با گروه طالبان وارد فاز جدید شــد ما در
هیچ یک از دادگاه های بین المللی قادر به
شکایت از کشور های همسایه نمی باشیم.
زیرا ،ما خود به گروه های دهشــت افکن و
تروریست مشروعیت بخشیدهایم .جدا از
این مسئله ،ما هیچ گاه از دیپلماسی فعال
و چند جانبه برای متقاعد سازی این کشور
ها برای کمک به نیرو های امنیتی کشــور
اســتفاده ننموده ایم .از این جهت ،ما خود
محکومیم.
در پایان این نوشــتار یک بــار دیگر باید
تصریح سازم که جنگ در افغانستان وارد
فاز جدید خواهد شد .کشور های همسایه
به صراحت اعالن می دارد که با گروه طالبان
رابطه دارد .این روابط منجر به تقویت این
گروه ها می شود .تقویت این گروه موجب
شــدت گرفتن دامنه جنگ در افغانستان
میان گروه طالبان و نیرو های امنیتی کشور
می گردد .حکومت وحــدت ملی باید این
مســئله را جدی بگیرد و نگذارد که کشور
های همسایه از گروه های دهشت افکن به
عنوان ابزار برای دست یابی به منافع خود
استفاده نماید.

سنگین هلمند و آرامش نسبی در مرکز
وضعیت نگران کنندۀ
ِ
عبدالرحمن فهیمی
در کنار والیت های شمال ،امنیت والیت جنوبی
هلمند نیز نگران کننده بوده است .بارها نگرانی
سوی نمایندگان مجلس و افسران
های جدی از
ِ
نظامی در مورد وضعیت وخیم و شــکنندۀ این
والیت ابراز شــده ،اما حکومت از آمادگی ها و
مبارزۀ جدی سخن زده اند .در اکثریت ولسوالی
های این والیت جنگ جریان داشــته و در این
روزها ولســوالی ســنگین زیر حمالت شدید
قرارداشته است .با این که اعضای شورای والیتی
هلمند ،از سقوط ولسوالی سنگین سخن می زنند،
اما وزارت دفاع ملی در مرکز کشــور ،سقوط این

 کارتون روز

ولسوالی را رد کرده و سقوط چند پاسگاه
نیروهای نظامی ملــی را تایید می کند.
به هرصورت چه این که سقوط ولسوالی
سنگین به دســت گروه طالبان حقیقت
داشته باشد یا نداشــته باشد ،بر اساس
گزارش ها وضعیت جنگی در این ولسوالی
رضایت بخش نیســت .گــزارش ها می
رساند که حدود  400نفر از سربازان اردو
و پولیس ملــی در محاصره گروه طالبان
قرار داشــته و اگر اقــدام فوری و جدی
جهت شکستن محاصره نگردد ،جان همۀ
این نظامیان با تهدید مواجه است .بحث
دیگری که رضایت بخش نبودن و بحرانی
بودن وضعیت جنگ هلمند را نشــان می
دهد ،بی توجهی به خواســته های مکرر
حکومت محلی شــامل مسئوالن نظامی
و غیر نظامی ،می باشد .این بی توجهی،
معاون والی هلمند را ناگزیر ســاخت تا
با اســتفاده از فضای مجازی و ابزار مهم
چون «فــس بوک» صدای اش را به گوش
جناب محمد اشــرف غنی رییس جمهور
و سرقوماندان اعلی قوای مسلح برساند.
از بی قراری ها و بی تابی های مقام های
حکومت محلی هلمند که بگذریم ،آرامش
نسبی در مرکز دیده می شود .مسئوالن
سقوط سنگین را رد ،نوشتۀ معاون والی
هلمند را غیر قانونی و از آگاهی حکومت
مرکزی سخن زده اند.
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در این وضعیت نگران کننده ،بیم آن وجود
دارد که هلمند کندز دوم و سرنوشــت
سربازان محاصره شده ،مشابه سرنوشت
سربازان جلریز نشــود .سربازان جلریز،
حدود بیست و چهار ساعت با شجاعت و
دلیری جنگ کرده و همزمان به مسئوالن
حکومت محلی میــدان وردک ،حکومت
مرکزی ،نمایندگان پارلمان و هر کســی
که گمــان می کردند می تواند نقش بازی
کند ،تماس گرفتند .مســئوالن حکومت
محلی و مرکزی تماس های مکرر را جواب
ندادند و دیگران که به جز از اعالم نگرانی
و گفتن این که باید کاری کنید چیزی از
دست شــان بر نمی آمد .سر انجام به جز
از تعداد معدود بقیۀ سربازان ،تا آخرین
گلوله جنگیدند و کشته شدند .و همچنین
در کندز ،فرماندهان اردو و پولیس بدون
هم آهنگی و مقاومت شهر را ترک کرده
و تسلیم دشــمن کردند و پس از سقوط
نیز ســاعت ها در انتظار جلسۀ شورای
امنیت ملی و فرمان ســرقوماندان اعلی
قوای مســلح ماندند .در ایــن گیرودار
دشمن حســابی جنایت کرد و هر آن چه
از دســت اش بر می آمد در حق کندز و
کندزیان رواداشت .بنابراین این تشویش
و نگرانی وجود دارد که سربازان محاصره
شده به سرنوشــت غم بار دچار نشوند.
این بار سربازان کمی نیست .حدود چهار

صد ســرباز اردو و پولیس ملی .اگر این
ها مواد خوراکی و از همه مهمتر مهمات
مورد نیاز جنگی شــان را تمام کنند و از
سوی وزارت های دفاع ملی و امور داخله
اقدام جهت درهم شکستن محاصره
نیز
ِ
صورت نگیــرد ،دو راه را پیش رو دارند:
اول تجهیزات شان را بر زمین گذاشته و
به دشمن تسلیم شوند که در این صورت
احتمــال دارد ،آن ها زنده بگذارد و دوم
این که تا آخریــن گلوله و آخرین نفس
بجنگند و کشته شوند .در هر دو حالت،
مقدار بی شماری از امکانات و ابزار جنگی
حکومت به دســت دشــمن افتیده و به
گونۀ قوی خواهد شــد و نیز بحران های
سیاسی ،سازمانی و اجتماعی جدی را در
پی خواهد داشت.
حاال پرســش این اســت که :چرا چنین
وضعیت ها و حالــت های پیش می آید؟
چرا همواره نظامیان و غیــر نظامیان با
مشــکالت مواجه می شــوند و از طرف
نهادهای مسوول درجه یک اقدام به موقع
صورت نمی گیرد؟
گذشــته از موضوعات و مباحث سیاسی
مانند نفوذ «ستون پنجم» در درون ساختار
حکومت و سازمان های نظامی و امنیتی و
یا گرایش هــای قوم مدارانــۀ برخی از
مسووالن ،یکی از مشکالت و چالش های
جدی پیچیدگی ساختاری است .این بحث

در گزارش هیئت حقیقت یاب سقوط کندز
به ریاست فاروق وردک و امراهلل صالح نیز
مطرح شده بود .بحث پیچیدگی ساختاری
تنها در سازمان های نظامی نیست ،بلکه
در همۀ ســازمان هــای حکومتی وجود
داشته و به عنوان یک چالش خفه کننده و
«زمان بر» فرصت ها را می گیرد .زمان که
یک مشکل ساده در یک ادارۀ دولتی پیش
می آید ،حل آن ماه ها را در بر می گیرد.
مکتوب ها و کاغذهای بی شــماری دست
به دســت و امضا می شود و نشست های
متعدد باید برگزار شود.
این مشــکل در وزارت هــای نظامی و
امنیتی ،امنیت کشــور ،جان سربازان و
مردم و بقا و موجودیت کشــور را تهدید
می کند ،در نهادهای سیاسی مانند وزارت
امور خارجه فرصت های سیاسی را تبدیل
به تهدید کرده و باعث باخت در بازی های
سیاسی خواهد شد ،در نهادهای فرهنگی
و آموزشی با سرنوشــت و آیندۀ صدها
هزار کودک ،نوجــوان و جوان بازی می
شود و در نهادهای اقتصادی و توسعه ای
باعث تضییع فرصت های کالن می شود.
رییس جمهور از بروکراسی و کاغذ پرانی
ها در وزارت امور داخله شکایت کرده و
تاکید کرد که این وضعیت برای اش قابل
پذیر نخواهد بود .پس آقای غنی رییس
جمهور ،بهتر اســت هرچه زودتر دست
بکار شــده و طرح های الزم جهت ایجاد
اصالحــات در اداره و در نهایت برچیدن
کاغذپرانی ها روی دست گرفته شود .اول
باید از وزارت های دفاع ملی ،امور داخله
و ریاست امنیت ملی و نیز بنابر گفته ای
هیئت حقیقت یاب کندز شورای امنیت
ملی شروع گردد .زیرا چگونه اداره کردن
این نهادها با زندگی مردم و جان سربازان
در میدان های نبرد ارتباط دارد.
ســربازان در میدان های نبرد محاصره
شــده و بــدون کمک و اعــزام نیروی
پشتیبان دســت و پنجه نرم می کنند و
مانند ســربازان جلریز جان می دهند و
اکنون مانند سربازان در سنگین هلمند،
محاصره می شــوند ،اما مقام های نظامی
در مرکز وضعیــت را چندان جدی نمی
گیرند .در ادارات جهت دریافت یک دانه
«ماوس» کمپیوتر باید ده ها امضا گرفته
شود و برای تهیه اش ماه ها باید صبر کرد.
این ها همه ناشی از وضعیت پیچیدۀ است
که در سازمان های حکومتی حاکم است.
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