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بند دوستی افغان و هند و چالش تضاد منافع
دولتهای منطقه

ــــــــــسرمقاله

بند سلما ،رؤیایی که به
واقعیت پیوست
حفیظ اهلل زکی
یکی از کارهای اساسی که در افغانستان کمتر به آن توجه صورت
گرفته است .نوســازی زیربناهای اقتصادی است .بارها حکومت
افغانستان نســبت به بی توجهی به انجام پروژه های بزرگ ملی
مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته است .میلیاردها
دالر از سوی جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد ،اما بیشترین
این کمک ها به امورات روزمره و بــه منظور رفع نیازمندی های
شــهروندان به مصرف رسید .البته در کشــورهای پس از جنگ
معمول اســت که به نیازهای اولیه مردم اهمیت داده می شود؛ اما
در افغانســتان تمام امورات تحت تأثیر جنگ قرار گرفت و اغلب
کمک ها در راســتای امنیت و جلب رضایت مخالفان مســلح به
مصرف رسید.
در این میان مســأله اساسی و مهمی که به فراموشی سپرده شد،
توجه به پروژه های کالن ،هزینه بر؛ اما ســود آور برای افغانستان
بود .بندسلما یکی از بزرگترین برنامه های زیربنایی در افغانستان
است که خوشبختانه با کمک کشور هند روی دست گرفته شد و
با وجود فرازها و فرودهای زیاد ،امروز با حضور ســران دو کشور
افغانستان و هند به بهره برداری سپرده می شود.
این سد در  ۱۷۰کیلومتری شــمال شرق هرات و درمسیر دریای
هریرود در ولسوالی چشت احداث گردیده است .ذخیره اصلی بند
بــا  ۲۰کیلومتر طول و  ۳کیلومتر عرض ،ظرفیت  ۶۴۰میلیون متر
معکب آب را دارد .بند ســلما عالوه بر تأمین آب مورد نیاز برای
بیشــتر از  ۷۵هزار هکتار زمین کشاورزی ،ظرفیت تولید ساالنه
 ۴۲مگاوات برق را نیز دارا می باشد.
بند ســلما بزرگترین پروژه کشور هندوســتان برای بازسازی
افغانستان نیز هســت که با ارزش  ۳۰۰میلیون دالر احداث شده
اســت .احداث این بند در زمان دولت محمد داوود خان در سال
 ۱۹۷۶به کمک هند آغاز شــد و نزدیک به بیســت و پنج فیصد
کار آن تکمیل شــده بود؛ اما روند ساخت آن به دلیل جنگ ها و
درگیریهای داخلی متوقف شــد .در سال  2004بار دگر موضوع
ساخت بند سلما مورد بحث قرار گرفت و باالخره حکومت تصمیم
گرفت که کار بند سلما را به عنوان نخستین برنامه سازندگی خود
آغاز نماید .دولت هندوستان یکبار دیگر تعهد کرد که این بند را
بازسازی کند و در سال  ۲۰۰۶رسمآ کار این پروژه را شروع کرد.
اگر چه کار این پروژه باید تا ســال  ۲۰۰۹تکمیل می شد ولی نظر
به مشکالت امنیتی و لوجستکی افتتاح آن تا حاال به تعویق افتاد.
به خاطر همین مشکالت هزینه های ساخت بند افزایش یافت ،اما
کشورهند تمام هزینه های احتمالی اضافی را نیز تعهد کرد .عزم
کشــورهند به تعهد همه هزینه ها ،رؤیای بهره برداری از این سد
بزرگ را به واقعیت نزدیکتر کرد.
کار ساخت این ســد اگرچه با مشــکالت امنیتی زیادی مواجه
شد ،اما تکمیل آن پس از چندین ســال تأخیر ،تحول بزرگی را
در اقتصاد والیت هرات به وجود می آورد .برخی از کارشناســان
البته نگران مسایل حاشــیه ای طرح های بزرگ آبی هستند که
این گونه مسایل به هر حال نباید عزم حکومت را نسبت به انجام
این گونه پروژه ها سســت کند .اگر افغانستان به دلیل حاکمیت
نظام های ظالم ،فاسد و بی کفایت نتوانسته است از منابع سرشار
آبی اش اســتفاده کند و این آب ها در طول ســال ها رایگان به
کشورهای همسایه سرازیر شده و آب آشامیدنی و زراعتی آنها را
تأمین کرده اســت ،به این معنا نیست که دیگر تا ابد حق نداشته
باشد که از آب های خود بهره ببرد .افغانستان در چوکات حقوق
بین الملل حق دارد تا از تمامی ظرفیت ها و داشته های ملی اش
در راستای توســعه اقتصادی کشور نفع ببرد و هیچ کشوری حق
انتقاد ،مداخله و ممانعت از چنین طرح ها را در افغانستان ندارد.
این سد دستاورد بزرگی برای دولت افغانستان به حساب می آید.
تکمیل این ســد از یک طرف دوستی افغانستان و هند را ماندگار
می ســازد و از سوی دیگر روشنایی و انکشاف اقتصادی و توسعه
زراعت را برای این بخش از کشور به ارمغان می آورد.

ولسوالی چشت
بند سلما واقع شــده در
ِ
شریف والیت زیبا و باستانی هرات ،که به
بند دوســتی افغان ـ هند نام گذاری شده
اســت ،قرار بود حدود چهل ســال پیش،
توســط هند ساخته شود .ســردار داوود
خان ،نخســتین رییس جمهور کشور که
برخی ،نوع حکومت او را جمهوری شاهانه
نامیده انــد ،با توجه به اهمیت جدی که به
مسایل اقتصادی و توســعه کشور در این
بخش قایل بود ،هنــد را قانع کرده بود تا
بند سلما را بســازد .اما ،متاسفانه جنگ
های داخلی و نیز حرکــت های نظامی که
در برابر تجاوزهای خارجی شــکل گرفت،
امنیت و ثبات را از کشــور به سرقت برد
و علی رغم قربانی های فــراوان و طاقت
فرسای انسانی که داشت ،یکی از قربانیان
توقف کار ساخت این پروژۀ مهم اقتصادی
رژیم طالبان ،استقرار
بود .پس از ســقوط
ِ
نظام جمهوری اسالمی و تشکیل حکومت
نســبتا ملی و فراگیر و برگشــت دوبارۀ
امنیت و ثبات سیاسی ،کار ساخت این بند
نیز شروع شــد .گرچه که این بند بایستی
زودتر ساخته شده و به بهره برداری سپرده
می شد .ولی موانع امنیتی که در این زمینه
وجود داشت؛ کشــورهای همسایه در این
مورد متهم می شدند ،به عنوان مانع عمل
می کرد .به هرحال ،کار ســاخت این بند
اکنون تمام شده و قرار است امروز توسط
رییس جمهور کشور ،اشرف غنی و نریندرا
مودی نخســت وزیر هند به بهره برداری
سپرده شود.
ساخت بند ســلما مهمترین و بزرگترین
پروژۀ اقتصادی و زیربنایی اســت که در
طول پانزده سال ســاخته شده و گام مهم
در این عرصه ،پنداشته می شود .این کشور
ســاختمان مدرن و مجللی برای پارلمان
کشور هم ساخته اســت که چندی پیش
توســط آقایان غنی و مودی افتتاح شد و
اکنون نمایندگان مجلس جلســات شان را
در آن جا برگزار می کنند .بند ســلما یکی
از پروژه های اقتصادی دیگری اســت که
توسط هند ساخته می شود .از این رهگذر
خانه های هراتی ها روشن می شود ،صنایع
کوچک و بزرگ تقویت شده و رشد می کند

عبدالرحمن فهیمی

و کشاورزان به مشــکل بزرگ شان چون
نبود آب رسیدگی صورت می گیرد .گرچند
در دنیای سیاست اخالقیات جایی ندارد و
سیاست مداران و کارگزاران دولت ها فارغ
از این امر مهم عمل می کنند ،اما بازهم دل
انسان افغانستانی تاب نمی آورد و آرزو می
کند که ای کاش همۀ کشــورهای جهانی،
منطقهای و همســایه این گونه مانند هند
در جهت ســاخت و ساز؛ ساخت ساختمان
مدرن پارلمان و روشــن کردن خانه های
مردم ـ بند ســلما ـ در برابر کشور رفتار
نماینــد .ای کاش به عــوض تخریب و نا
امنی،روشنی را در خانه ها و خنده را در لب
های مردم به ارمغان آورند .و ای کاش هیچ
تالش مثبت انجام نداده و دســت کم غم و
اندوه و اشک را به مردم پیشکش نکنند.
دولت ها به دنبــال منافع ملی خویش
هســتند .به گفتۀ «هانس جــی مورگنتا»
منافع ملی ســتارۀ راهنمایی سیاســت
خارجی اســت .به هر ســمت و جهتی که

منافع ملی اشــاره دهد ،به همان سمت
حرکــت خواهد کرد .دولت هــا منافع و
اهداف متفاوت و عمال متضاد را دنبال می
کنند .در این میان ،کشــورهای همسایه
معموال از چالش ها ،مشــکل ها و اختالف
های مرزی و ســرزمینی رنج برده و این
امر آنان را به ســمت نه تنها رقابت بلکه
دشــمنی ها و خصومت هــای بی پایان
جهت می دهد .دو یا ســه کشــوری که
باهــم اختالف و مشــکل دارد و باهم در
رقابت شدید هستند ،سایۀ این رقابت ها
و خصومت هــا بر بام دولت های دیگر نیز
افتیده و آنان را متاثر خواهد کرد.
ما از یک ســو با کشــور همسایۀ مان
ایران مشــکل آب داریــم و هر از گاهی
این کشــور این معضل را مطرح می کند.
در سفر اخیر اشــرف غنی به این کشور
که در مراســم افتتاح بندر چابهار شرکت
کرده و با مقام های سیاسی ایران از جمله
آیت اهلل خامنهای ولــی فقیه و رهبر این

کشور دیدار کرد ،خامنه ای هرچه عاجل،
خواستار حل مشکل آب بین دو کشور شد.
و از سوی دیگر ،عالوه بر مشکالت سیاسی
و سرزمینی که با پاکستان داریم از رقابت
ها میان هند ـ پاکســتان و هند ـ چین به
شدت متاثر شده ایم و خواهیم شد.
بنابراین ،ساخت بند سلما در هرات باعث
می گردد که زین پس آب کمتری به ایران
بریزد .از این رهگذر ،در طول پانزده سال
گزارش های تایید نشدۀ وجود داشت که
انگار این کشور در پی برهم زدن ساخت
این بند بوده و نمــی خواهد که به پایان
برسد .پس اکنون که کار نهایی شده است،
با این که منافع ایران در نا امنی و بی ثباتی
کشور نیست و بر اساس نظر تحلیل گران
استراتژیک ،از افغانســتان امن و باثبات
ســود می برد و رویکردهای کنونی اش
نیز نشــان می دهد که در راستای تقویت
دولت و تقریب مذاهب اسالمی است ،اما،
به هر صورت بر روابط و همکاری هایاش

با کشور تاثیر خواهد گذاشت.
در حــال که مــا در میــان رقابت ها و
خصومت های پاکســتان و هند می سوزیم
و در این میدان پاکســتان بیشــتر نقش
تخریبی را بــازی می کند و از حضور حتی
اقتصادی هند در کشــور نگران و به شدت
منتقد است ،بند ســلما نگرانی هایاش را
شدیدتر و بیشتر خواهد کرد .هند محبوب
بود و با ساخت ســاختمان مدرن و مجلل
شورای ملی ،ساخت سرک دالرام ـ زرنج
و اکنون بند ســلما محبوب تر شده است.
جایگاه سیاسی شایســتۀ در میان مردم
کشور کسب کرده و به نیکی و خوش نامی
یاد می شــود .اما این امر برای پاکستان به
هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
و در حــال کــه دولت پس از ســال ها
اژدهای خفتۀ شــرق ـ چین ـ را به ایفای
ِ
نقش سیاسی و امنیتی در منطقه و کشور
قانع کرده است و انتظار دارد این کشور با
وارد کردن فشار بر پاکستان نقش مثبت در
تامین امنیت و ثبات سیاســی کشور بازی
کند ،حضور فعــال اقتصادی هند می تواند
این روند را متاثر کند .چین و هند عالوه بر
مشکالت و اختالف های زمینی که دارند ،به
دو رقیب قدرتمند اقتصادی در منطقه نیز
تبدیل شده اند.
به هر صورت این نوشــته در پی ســیاه
نمایی نیست .نمی خواهد این گونه وانمود
کند که دولت بایستی دست رد به کمک ها،
همکاری ها و نقش فعال اقتصادی هند زند،
اما ،نگران حساسیت پاکستان و چین است.
از این نظر ،ماموریت و مســوولیت جدی و
مهم دستگاه دیپلماسی ،دیپلمات ها و حتی
مدیران سطح عالی حکومت؛ رییس جمهور،
معاونان ،رییس اجرایی و معاونان است که
حساسیت زدایی نمایند .بایستی بین منافع
هند ،چین و پاکســتان به گونۀ جمع کرد و
نگذاشــت منافع متضاد ،نقش مثبت یکی
نقش منفی و تخریبی دومی و ســومی را
به دنبال داشــته باشد .تا به حال متاسفانه
چنین شده است؛ اولی می سازد اما دومی
تخریب می کند .به هرصورت می دانم امر
دشوار و سخت است و دولت تا هنوز موفق
نشده است.

مال هیبت اهلل افراطی تر از رهبران قبلی طالبان عمل می کند !
گالب میر « رحمانی » استاد دانشگاه بغالن

بعد از کشــته شــدن مال محمد منصور،
آخونــد زاده مالهیبت اهلل فــرد نزدیکتر
و مــورد اعتماد مال منصــور که به عوض
وی ازطرف حامیان طالبان جانشــین مال
منصور تعین گردید .بــا وجود اینکه یک
شاخه طالبان با وی مخالف است؛ اما گروه
دیگر طالبان مالهیبت اهلل را شــخصیت
روحانی ،فقیه و مذهبی تر درمیان طالبان
میدانند که از حمایت خاص شبکه حقانی و
استخبارات پاکستان برخورداراست .
حکومت افغانستان بدین باور بود ،با آمدن
رهبر جدید طالبان مال هیبت اهلل میتوانند
باب مذاکره صلح را بــه خوبی آغاز کند؛
متاســفانه که این باور در وجود مالهیبت

 کارتون روز

اهلل دیده نمیشود؛ بلکه رهبر جدید طالبان
در تالش این اســت که خــود را فراتر از
مالمنصور دانسته و وارد صحنه عمل شود
تا بتواند جایگاه مال محمد عمر را درمیان
طالبان به دست بیاورد؛ زیرا خود را درمیان
طالبان ازجمله شــیخ الحدیث وعالم تر از
رهبران قبلی طالبــان قلمداد می کند که
این روحیه را شبکه حقانی در میان طالبان
به شدت پخش و نشر کرده است .
رهبر جدید طالبان به خاطر اینکه حکومت
افغانســتان بداند کــه هیچگونه عالقه
بــه مذاکره ندارد درتالش این اســت که
وضعیت امنیت کشور را به چالش بکشاند
از همین رو به هر شکل ممکن حتا با هدف
قرار دادن مردمان ملکی و گروگان گیری...
نگرانی های زیادی را در میان شهروندان
ایجــاد نموده و هم این پیام را به حکومت
افغانســتان برساند که هیچگونه عالقه یی
به مذاکره ندارد.
به باور من حکومت افغانســتان از طریق
مذاکره بــا این فرد نمیتوانــد وارد صلح
شود ،زیرا رهبری و مدیریت اصلی جنگ
به دســت رهبران جدید طالبان نیست و
رهبران قبلــی و فعلی طالبان در حد توان
طرح ریزی جنگ های تکتیکی را ندارند،
بلکه شبکه های دیگر در پشت این صحنه
وجود دارد که با نام رهبران طالبان مدیریت
جنگ را به پیــش میبرند ،به باور من مهم
ترین بدیــل درمقابل طالبــان بازکردن
مذاکره با شاخه جدید طالبان که مدیریت
این شاخه را مال عبدالمنان به پیش میبرد
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یک موازنه را درقبال طالبان ایجاد نموده
ومدیریت رهبری مالهیبت اهلل را تضعیف
نموده از این طریق بــاالی گروه طالبان
اثر گذاشــته و پایه های درونی طالبان را
سســت و لرزان نماید در غیر آن رهبران
اصلی طالبان استقالل سیاسی ،فردی و
مالی ندارند که با حکومت افغانســتان در
مورد صلح مذاکره نمایند.
ســوال دیگر که هنوز درذهن همگان بی
پاسخ مانده اســت اینکه :آیا یک مالی
مدرسه که سالیان دراز در گوشه مساجد
به امامت پرداخته باشــد و کوچکترین
آشنایی به ساز و برگ های جنگی نداشته
باشد چطور میتواند تکتیک های جنگی
را مدیریت کند؟!
این ســوال در ذهن عــام و خاص بی
جواب مانده اســت  .این درحالیست که
ما دانشــگاه نظامی داریــم و مدیریت
جنگ نظامی افغانستان به دست تحصیل
یافتگان نظامی اســت ،درقسمت دفاع
طرح ریــزی طالبان عاجزمانــده اند ،و
نمیتواننــد با دانش مســلکی خود طرح
ریــزی جنایات طالبــان را از قبل پیش
بینی کنند.
مال هیبــب اهلل بعد از اینکــه به حیث
رهبرجدید طالبان تعیین گردید به خاطر
که برای حکومت افغانســتان ثابت بسازد
که کدام اراده خاص درقبــال مذاکره با
حکومت افغانســتان نــدارد و میخواهد
فراتر از جنایات رهبــران قبلی طالبان
وارد عمل شــده و خشن تر و فاجعه بار

تر نسبت به رهبران قبلی طالبان وحشت
آفرینی کند.
اولین عمــل جنایت قطــاع الطریقی و
گروگان گیــری 200نفرمســافرین و ده
نفرکشته توسط تروریستان طالب با رهبر
جدید طالبان شــب گذشته در بزرگ راه
کندز  -بغالن درمنطقــه علی آباد ثابت
ســاخت که هیچگونه رحــم را در قبال
افراد ملکی افغانستان نخواهند داشت و
به جنایات نابخشودنی خود درقبال مردم
افغانســتان ادامه خواهند داد؛ همچنان
باید یاد آورشــد اینکه ،طالبان و شبکه
تروریستی به خاطرانتقال جنگ از جنوب
به شمال به چند مســاله بیشتر تمرکز
دارند .
 .1فعال ساختن حمالت تروریستی در نهاد
های دولتی در صفحات شــمال که یکبار
باعث ســقوط والیت کندز شد و تلفات
هنگفت مالی و جانی را درقبال داشت .
 .2بســیج کــردن مخالفیــن حکومت
افغانستان
 .3تهدید کردن کشــور هــای هم مرز؛
مانند :تاجکستان ،روسیه....
 .4وانمود ساختن ضعف مدیریت جنگی
نهاد های امنیتی حکومت افغانستان
این مســایل بیشــتر مواردی است که
طالبان تالش میکنند ســاحه نفوذ خود
را در ســاحات صفحات شــمال خصوصا
والیت کندز و بغالن کــه نقطه مرکزی و
استراتیژک در صفحات شمال به حساب
می آید گســترش بدهند ،تــا نگرانی

کشورهای هم مرز وشــهروندان صفحات
شمال را بیشتر بسازند .
در اخیــر میتــوان گفت کــه حکومت
افغانســتان انتظار انعطاف پذیری سیاست
جدید طالبان را نداشته باشد ،زیرا کشته
شــدن رهبران طالبان هیچگونه تغییری
در سیاســت جنگی آنها به وجود نخواهد
آورد؛ بلکه با آمدن هر رهبرجدید ،طالبان
بیشــتر از پیش به قتل و خونریزی مردم
افغانتســان عمل میکنند و بیرحمانه تر و
وحشــایانه تر ایدیولوژی و تفکر افراطی
خود را به نمایش میگذارند.
رویکــرد و راهبرد جدید مالهیبت اهلل در
محکمه استیناف غزنی و گروگان گیری و
کشــتن ده تن از مسافرین شاهراه کندز-
کابل ثابت ساخت که طالبان این اجیر خود
فروخته هیچگونه رحــم را درقبال مردم
ملکی و نظامی نــدارد؛ بنابراین تضرع و
سیاســت نرم افغانســتان باعث شده که
روحیه جنگی طالبان در قبال افغانســتان
افزایش پیــدا کند .این درحالیســت که
حکومت تالش دارد از طریــق مذاکره و
صلح به وحشت وشــورش طالبان پایان
بدهد.
بــه باور من این راهی کــه حکومت پیش
گرفته اســت منتج به صلح نخواهد شد؛
بلکه یک نوع امتیازگیری به طالبان و افراد
حامی طالبان که خــود را متصدی صلح و
میانجی میان دولت و طالبان قلمداد کرده
اند میباشد.
به خاطر جلوگیری وکاهش حمالت طالبان
حکومت باید به چند راهبرد جدید دســت
پیدا کند.
 .1مذاکره و ملحق ســاختن شاخه ناراض
طالبان تحت رهبری مال عبدالمنان وسست
کردن روحیه جنگی طالبان درمابین رهبری
طالبان .
 .2پایــان دادن حکومت افغانســتان به
سرپرســتی نهاد های امنیتی و نهاد های
جنگی .
 .3استخدام افراد متخصص و کار کشته که
تجارب تکتیک های جنگی را از قبل دارند .
این گزینه ها میتواند یک راهبردی باشــد
درقبال آوردن امنیت نسبی درافغانستان،
درغیــر آن میدانم که وضعیــت امنیت،
خصوصا صفحات شــمال درحال افزایش
اســت ،اگر در مبارزه ،راهبــرد تازه علیه
طالبان صورت نگیرد ،نا امنی ها در صفحات
شمال افغانســتان در حال افزایش خواهد
بود که این صدمه بزرگ باعث خواهد شد
که بیشترین قربانی را افراد ملکی متقبل
شوند.
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