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 پيروزی در افغانستان
    

. تالش های اياالت متحده امريکا مبنی بر ايجاد صلح و ثبات در افغانستان، پس از هفت سال، حال در آستانه ناکامی قرار دارد
اين واقعيت نگران کننده ناشی از اين است که عاملين بين المللی و افغان برای سالها، يک استراتيژی محدود را دنبال کرده اند 

در نتيجه، .  متمرکز بوده است و از اتخاذ يک استراتيژی گسترده تر و منسجم تر غافل مانده اندکه روی اهداف کوتاه مدت
افغانستان در حال حاضر دچار تهديد امنيتی است که عامل شکل گيری و تداوم آن، افزايش شورش ها، جرم و جنايات گسترده، 

ميزان . نگ در برابر چالش ها و مشکالت می باشدعدم موثريت دولت و عدم اتخاذ يک واکنش و راهکار منسجم و هماه
 ميزان خشونت در افغانستان از 2008 بدين سو پيوسته افزايش يافته است و در سال 2006خشونت در درون افغانستان از سال 

  . ميزان خشونت در کشور عراق هم فراتر رفته است
ت اول سياستگذاری خارجی دولت وی خواهد بود و مشاورين او رئيس جمهور باراک اوباما اعالم کرده است که افغانستان اولوي

در حال حاضر در حال بررسی وضعيت می باشند و در صددند استراتيژی ای را ايجاد کنند که با موفقيت کشور را در برابر 
 قرار است طی اياالت متحده امريکا، منحيث بخشی از اين استراتيژی،. شورش های مداومی که گرفتار آن است، مصون سازد

 نيروی اضافی را وارد افغانستان کند و اين کار تحت يک اقدام ناگهانی برای کمک و شتاب 17.000 ماه آينده، حداقل 12
عاملين بين المللی و داخلی نيز . بخشيدن به پروسه انکشاف دولت و بهبود ظرفيت تأمين امنيت در کشور صورت خواهد گرفت

ورشيان قابل تلفيق و دخيل ساختن قبايل افغانستان و اجتماعات محلی در ايجاد امنيت می باشند و در صدد گفتگوی دوستانه با ش
  . تالش می کنند تا از همکاری های منطقوی برای دنبال کردن يک استراتيژی گسترده جديد استفاده نمايند

د تا به مسئله کاهش امنيت رسيدگی کنند؛ اما اتخاذ چنين روش ها و رويکردهايی، به رهبران بين المللی و داخلی اجازه می ده
اين کار در صورتی ممکن خواهد بود که آنها توسط يک دولت موثر و حسابده که قادر به تأمين حاکميت قانون و امنيت برای 

 مقام ايجاد چنين دولتی می تواند يک همکار موثر برای همسايگان و جامعه بين الملل باشد و در.  شهروندان باشد، تقويت گردند
ثبات در منطقه عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که افغانستان برای يک بار ديگر به مقر و مرکز فعاليت های تروريستی در 

رهبران . ايجاد چنين دولتی در افغانستان بايد در محوريت استراتيژی جديد کشور قرار گيرد. سطح منطقه و جهان مبدل گردد
در افغانستان را شامل سازند و در اين " دولت غايی"در استراتيژی جديد خود بايد مشترکًا ديدگاه مبنی بر بين المللی و داخلی 

را بر _ حرکت عظيم نظامی، گفتگوهای صلح آميزدر سطح ملی و مصالحه و سازش در سطح منطقه_ راستا ابزارهای مطلوب
طی هفت سال گذشته، عاملين بين الملی و دولت افغانستان از . دهمديگر منطبق سازند تا به اين اهداف غايی دسترسی پيدا کنن

يک ديدگاه مشترک و شفاف  برای افغانستان برخوردار نبوده اند و بدين سبب پاليسی ها و اقدامات بين المللی يا تاکتيک هايی را 
  . دنبال کرده اند که باعث تضعيف اولويت های درازمدت شده اند

وضعيت طوری بوده . رک برای افغانستان باعث بيشتر شدن فاصله بين اهداف و وسايل شده استعدم وجود يک ديدگاه مشت
است که وسايل عمدتًا اهداف را تعريف کرده اند، تاکتيک ها عمدتًا استراتيژی ها را بوجود آورده اند، منابع موجود عمدتًا 

. اه مدت عمدتًا بر اولويت های درازمدت مقدم دانسته شده اندخواسته ها و نيازمندی ها را تعريف کرده اند و نيازمندی های کوت
اين ديدگاه ناموفق در ذهن همگان اين سوال را خلق کرده است که آيا عمليات تحت رهبری اياالت متحده با هدف ايجاد امنيت در 

الزم برای تطبيق يک نقشه خروج افغانستان تطبيق می گردد يا تجديد وضعيت جنوب آسيا يا اينکه به سادگی برای تأمين شرايط 
سياست گذاران امريکا از تابستان سال گذشته تا به حال چندين بار استراِتيژی خويش در افغانستان را مورد ارزيابی . مسئوالنه

 غيرواقع قرار داده اند و تقريبًا همه آنها به اين نتيجه رسيده اند که اياالت متحده و ديگر اعضای جامعه بين الملل مقصر اهداف
در وضعيت موجود، اياالت متحده بايد در انکشاف و تنظيم پاليسی ها در جهت ايجاد . بينانه و کوته بينانه برای ملت بوده اند

اين پاليسی ها بايد تمرکزيافته و يکپارچه باشند و در تنظيم آن کليه . ثبات دراز مدت در افغانستان، نقش رهبری را بر عهده گيرد
هدف اين استراتيژی ها بايد رهايی افغانستان از ناامنی، شورش، مصونيت و همچنين فساد باشد که در . اشته باشندعاملين نقش د

تداوم اين تالش های کوته بينانه که طی هفت سال گذشته صورت گرفته است، قطعًا عاملين بين المللی و . دام آن گرفتار است
اين مقاله با بررسی چالش های استراتيژيک افغانستان، شيوه ها و راه هايی . اختدولت افغانستان را با ناکامی مواجه خواهد س

  .برای گذار به سوی پاليسی های با ثبات ارائه می کند؛ پاليسی هايی که تحقق صلح و ثبات در کشور را عملی می سازند
  

وی در حال . يفای وظيفه نموده است، به سمت وزير داخله افغانستان ا2005 تا سپتمبر 2003علی احمد جاللی از جنوری 
 برای مطالعات استراتيژيک در Near East South Asiaحاضر منحيث استاد برجسته و عالی رتبه در مرکز 

  .  مشغول خدمت می باشد(National Defense University)پوهنتون دفاع ملی /دانشگاه
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  چالش ها، ديدگاه و استراتيِژی

يت افغانستان از شرايط يک کشور جنگ زده به شرايط تهديد آميز پيچيده که توسط تروريزم، شورش و ، وضع2001از سال 
پيچيدگی اوضاع افغانستان دولت افغانستان و . بسياری از چالش ها در راستای ملت سازی مشخص می گردد، تحول نموده است

ع از انکشاف و بسط يک ديدگاه واحد، يکپارچه و بلندمدت کشورهای کمک کننده به آن را با دشواری هايی مواجه ساخته و مان
کليه احزاب به شيوه های متفاوت و غيرمنسجم با اين مسائل موجود برخورد کرده اند و عمليات . برای ملت و مردم شده است

رای حمايت از های موجود در جبهات مقدم بيشتر به شکل واکنش هايی در برابر حوادث می باشد تا اقدامات استراتيژيک ب
به لحاظ نظامی، برای مثال، نيروهای اياالت متحده، پس از براندازی طالبان ، به طور محدود روی جنگ با . اهداف درازمدت

تروريزم در افغانستان متمرکز بوده اند؛ اگرچه بسياری بر اين واقعيت اذعان داشتند که تعدادی بيشماری از تروريستان در 
ساير اعضای ملل ناتو، عليرغم اين واقعيت که صلح هنوز در افغانستان تحقق نيافته .  فعاليت دارنداطراف سرحدات پاکستان

رئيس ستاد مشترک . است، کمک های خويش را به قوای بشری و منابع الزم برای عمليات های صلح جويانه محدود کرده اند
 مورد خطاب قرار داده بود، به خوبی 2007مريکا در سال اياالت متحده امريکا، ادميرال ميشائل مولن، هنگامی که کنگره ا

... ما در عراق آنچه را که می خواهيم انجام می دهيم«: چالش های فراروی جامعه بين الملل در افغانستان را چنين وصف کرد
آنچه بايد انجام "تان رويکرد انتظار می رود که دولت اوباما در افغانس1. »در افغانستان، ما آنچه را انجام می دهيم که می توانيم

را حمايت کند، اما اين حمايت چگونه خواهد بود؟ پيش از اينکه اين رويکرد تعريف شود، بايد بپرسيم تلقی افغان ها، " شود
اهداف دراز مدت آنها کدامند؟ و اين اهداف چگونه در . در افغانستان چيست" دولت غايی"اياالت متحده و جامعه بين الملل از 

   چارچوب معقوالنه و منطقی قابل تحقق هستند؟يک
برای امنيت افغانستان " بزرگترين خطر"دولت رئيس جمهور اوباما ظهور مجدد القاعده و طالبان در افغانستان و پاکستان را 

ظور احيای وی در صدد است تا از طريق افزايش ميزان نيروها در افغانستان، سرمايه گذاری بيشتر روی منابع به من. می داند
 2.مجدد و انکشاف اقتصاد افغانستان، کمک به پاکستان در جهت تأمين امنيت منطقه سرحدی با افغانستان، با اين خطر مقابله کند

در عين حال، در داخل و خارج از دولت اوباما پيشنهاد شده است که اياالت متحده اهداف خود را در افغانستان تغيير دهد و به 
نع از اين شود که کشور به پناهنگاه و مقر القاعده مبدل گردد؛ به عبارت ديگر، به تأمين ثبات در منطقه طور متمرکزتر ما

  3.بپردازد تا تالش در جهت ايجاد يک دولت دموکراتيک در افغانستان
  

  .رئيس جمهور باراک اوباما اظهار کرد افغانستان اولويت اصلی در سياستگذاری خارجی دولتش خواهد بود
اين همه، تجارب گذشته و واقعيت های موجود، نشانگر اين هستند که هيچ گونه راه ميان ُبر برای دستيابی به اهداف با 

عليرغم شک و ترديدهايی که در رابطه با امکان تحقق يک دولت دموکراتيک متمرکز در افغانستان . استراتيژيک وجود ندارد
 قادر به کنترول قلمرو خويش باشد و اعتماد شهروندان افغانستان را بدست وجود دارد، ايجاد يک دولت مشروع و ثاثبات که

 که يک کشور دچار فقر -مشهود است که افغانستان. آورد، کليدی برای دستيابی به ديدگاه دولت باراک اوباما قلمداد می شود
دموکراسی «بينی، نمی تواند به يک  در آينده قابل پيش -است و از يک دوره طوالنی جنگ و خشونت آسيب فراوان ديده است

اما با اتخاذ يک رويکرد خوش بينانه که عمدتًا روی ريشه کن کردن پايگاه . تحويل يابد» کاخ ادين آسيای ميانه«يا » جفرسونی
د های جنگی در پاکستان و نيل به موفقيت های کوتاه مدت محلی در افغانستان متمرکز است، به سختی می توان به ديدگاه مور

 طی هفت سال گذشته، ناکامی در ايجاد ثبات در افغانستان توسط يک دولت فعال، ناشی از 4.نظر برای دولت دستيابی پيدا کرد
عدم تأمين منابع الزم برای تالش های مربوطه و نيز هماهنگی نادرست آنها بوده است و دليل آن را نبايد به سادگی عدم امکان 

جاد ثبات درازمدت در افغانستان، تنها از طريق تالش های معطوف به تغيير وضعيت تفرقه اي. پذيری اين ماموريت دانست
هدف مبنی بر توافق بين . انگيز افغانستان ممکن است تا اتخاذ راه حل های مقطعی برای برطرف کردن هرج و مرج و بی ثباتی

کراتيک، ادغام سياسی و اقتصادی و توسعه جامعه ساختارهای قدرت سنتی و گروه های متعدد قومی بايد از طريق مشارکت دمو
  .مدنی و سکتور خصوصی که قادر به تخفيف اثرات منفی ناشی از منافع گروه های رقيب باشد، دنبال شود

اوضاع تهديدآميز پيچيده افغانستان ايجاب می کند که نيروهای بين المللی و افغان به طور همزمان با چالش های ناشی از مبارزه 
متأسفانه، همه کشورهای حاضر در افغانستان متمايل هستند تا به طور . تروريزم، مبارزه با شورش و ملت سازی مقابله کنندبا 

جداگانه شاخص ها و محدوده های مشارکت شان را تعريف کنند که اين مسئله مانع از شکل گيری يک ديدگاه منسجم و واحد 
در نبود . ل ذيدخل اهدافشان به طور آگاهانه در تضاد با همديگر قرار گيردشده و سبب گرديده است که همکاران و عوام

. همکاری بين المللی برای تطبيق استراتيژی انشکاف ملی افغانستان و پاليسی ها مربوطه، شاهد يک وضعيت نامطلوب هستيم
ستان را به عنوان يک کشور دارای  تصويب شد، افغان2008استراتيژی انکشاف ملی افغانستان که در کنفرانس پاريس در جون 

 دارای روابط صلح آميز و حسنه در 2020نظام پايدار دموکراتيک و اسالمی مبتنی بر قانون اساسی ترسيم می کند که تا سال 

                                             
1- Gerry J. Gilmore, "Weakened Taliban Step Up Attacks, Mullen Says," American Forces Press Service, 11 
December 2007, http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=48389. 
2- The White House, "Foreign Policy," http://www.whitehouse.gov/agenda/foreign_policy/. 
3 - Ken Fireman and Tony Capaccio, "Gates Says Afghan Terror Fight Trumps Nation-Building," Bloomberg, 27 
January 2009, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a1AEQzTqf6Hc&refer=home. 
4 - Robert Burns and Pauline Jelinek, "Pentagon Study: US Should Pare Afghanistan Goals," Associated Press, 3 
February 2009. 
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  مقاله ای که پيشتر در کاخ سفيد چاپ شده بود، اهداف اياالت متحده در افغانستان5.درون و نيز با همسايگان خويش خواهد بود
را کمک به مردم افغانستان برای شکست تروريسم و ايجاد يک دولت باثبات، ميانه رو و دموکراتيک تعريف کرد؛ دولتی که به 
حقوق شهروندان احترام می گذارد، به طور موثر بر قملرو خويش حکومت می کند و يک هم پيمان متحد در جنگ با تروريزم 

بسياری از . افغانی در راستای دستيابی به اين ديدگاه ها به اندازه کافی موثر نبوده اند عمليات های عاملين بين المللی و 6.است
عاملين ذيدخل از سرمايه گذاری کافی روی تأمين امنيت، و نهادهای سياسی و اقتصادی که موجوديت آنها برای ايجاد يک 

  . دموکراسی باثبات ضروری است، امتناع کرده اند
  

  2009بهار 
  . ت جنگ زده، با تنها برگزاری انتخابات نمی توان ثبات و پايداری در کشور را تضمين نموددر يک وضعي

آشکارا به دليل ) و مشروعيت حاميان بين المللی اش( افغانستان در حال حاضر در وضعيتی قرار دارد که مشروعيت دولتش 
 است که يک دولت نامرئی را در اکثر ساحات طالبان برای مدت طوالنی. وجود نيروهای ضددولت به چالش کشيده می شود

اکثر افغان ها، عاملين شورشی را . مخاطره آميز افغانستان بوجود آورده اند و قدرت آنها اکنون به نزديکی کابل نيز رسيده است
ندان خودحفاظت می يک جايگزين برای دولت فعلی افغانستان نمی دانند، بلکه آنها مايل نيستند تا از طريق دولتی که نه از شهرو

در نتيجه، اکثر افغان ها تنها منتظر می مانند تا ببينند کدام . کند و نه خدمات اوليه آنها را تأمين می کند، به مقابله با آنها بپردازند
نتايج همه پرسی های اخير نشان می دهد که افغان ها بيش از هر چيز نگران ناامنی، . يک از آنها جانب پيروز خواهد بود

 بنابراين، بر دولت مرکزی و همکاران بين المللی آن 7.بيکاری، باال بودن قيمت اجناس عمده، ضعف اقتصادی و فساد می باشند
  .واجب است که يک روش و رويکرد استراتژيک برای پاسخ به اين نيازمندی ها توسعه دهند

  
 جهت دستيابی به آرمان های مردم بسيج شود نه آنچه يک برای اينکه چنين رويکردی توسعه داده شود، جامعه افغانستان بايد در

استدالل بسياری بر اين است که چنين حرکتی بايد توسط دولت مرکزی . ايجاب می نمايد" مبتنی بر موجودی"برنامه مساعدتی 
عمل، هر دو شيوه مورد در . صورت گيرد" پايين به باال"يا اينکه توسط ارگان های محلی و به شيوه " باال به پايين"و به شيوه 

آزمون قرار گرفته اند و نتايج نشان می دهد در صورتی که وضعيت افغانستان بدين گونه پيش رود، هر دو شيوه بايد مورد 
پروسه بن با رويکردی آغاز شد که به قدرتمندان منطقوی و جنگ ساالران اجازه می داد تا به براندازی . استفاده قرار گيرد
 پيش بينی 2004تمرکززدايی توأم با اين پروسه، به نوبه خود می بايست توسط قانون اساسی سال .  کمک کنندطالبان از قدرت

در حال حاضر، ضروری . می شد که در آن به دولت مرکزی صالحيت داده شده بود تا با يک رويکرد باال به پايين فعاليت کند
مطلوب آن است که دولت مرکزی افغانستان با تأمين . ار گردداست که بين دو قسمت مرکز و پيرامون تعادل قدرت برقر

در طرف ديگر، ارگان های مردمی نيز . زيربنای الزم و ايجاد اصالحات درسطح ملی، اقدام به مبارزه عليه شورشی ها نمايد
  . بايد نقش رهبری را در اقتصاد محلی، عرضه خدمات و حل منازعه بر عهده گيرند

  
شورشيان محلی در درون و اطراف  با وب در ابعاد استراتيژيک و سياسی، پيش شريط مصالحه و سازشايجاد يک فضای مطل
  .افغانستان می باشد

اين شيوه ترکيب و تلفيق اقدامات ملی و محلی، دولت افغانستان را نزد مردمش محبوب خواهد ساخت و به عنوان وسيله ای 
  .هد کردبرای تأمين امنيت بشری در افغانستان عمل خوا

برقراری حاکميت قانون برای خدمت به مردم افغانستان، به نسبت پايه گذاری ريشه های امنيت فردی حائزاهميت بوده و 
اياالت متحده امريکا و ماموريت امدادی ملل متحد در افغانستان . بازسازی و احيای دولت تا بحال ناکام افغانستان را می طلبد

حال واضح . جه نکرده اند و مکررًا از ناکارآمدی ها و فساد موجود در آن چشم پوشی کرده اندهرگز به فعال سازی حکومت تو
است که کمبودی های دولت افغانستان و تکيه بيش از حد آن به حمايت های خارجی، مردم افغانستان را از دولت بيگانه ساخته و 

تی به طور مستقل آموزش داه می شوند، معاشات پايين دريافت می از آنجاکه مقامات دول. ثبات افغانستان را به تحليل برده است
  . کنند و به مردم حسابدهی نمی کنند، تکميل پالن های مربوط به اصالح اداره ملکی ممکن نخواهد بود

امر اين . دولت می بايست نهادها، تشيکالت ذيصالح و منابع خود را در جهت رسيدگی به مشکالت و امور جامعه به کار بندد
از اين رو، مشروعيت دولت و ثبات درازمدت آن و همچنين توانايی آن در . خود مستلزم کنترول و هماهنگی فعاليت ها می باشد

از طرف ديگر، فقدان کنترول بر منابع، نهادها و طرزالعمل هايی که به . جهت عرضه خدمات، به موثريت آن کمک خواهد کرد
کابل به طور کامل تحت کنترول پروسه . ی می شوند، منجر به تضعيف دولت می شودتسهيل تغيير و تحول در کشور منته

کارکردهای اساسی حکومت توسط ترکيبی از عاملين دولتی و . نهادسازی، عمليات های امنيتی و گزينه های انکشافی نمی باشد
ردولتی، و صاحبان قدرت غيررسمی در غيردولتی، به شمول نيروهای نظامی خارجی، ارگان های بين المللی، سازمان های غي

                                             
5 - Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan National Development Strategy 2008-2013 (Kabul: 
Afghanistan National Development Strategy Secretariat, 2008), http://www.ands.gov.af, i. 
6- America.gov, "White House Outlines U.S. Strategy in Afghanistan," 15 February 2007, 
http://www.america.gov/st/washfile-english/2007/February/20070215115104abretnuh0.7379267.html..  
7 - The Asia Foundation, Afghanistan in 2008: A Survey of the Afghan People (Kabul: The Asia Foundation, 
2008), 6-7. The biggest problems faced by Afghanistan as a whole are identified as security (36 percent of 
respondents), economic issues including unemployment (31 percent), high prices (22 percent), poor economy 
(17 percent), and corruption (14 percent). 
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دولت حتی حق انحصاری استفاده مشروع از قدرت را نيز به عاملين خارجی اعطاء کرده است . داخل کشور، صورت می گيرند
در حالی که چنين الگويی در . با اميد به اينکه تحت پوشش امنيتی نيروهای خارجی، دولت را به منظور ايجاد ثبات بازسازی کند

لت های پس از جنگ و در حال انکشاف رايج نيست، کم سرعت بودن پروسه ملت سازی در افغانستان مانع از کارامدی دو
نتيجتًا بدون اينکه دولت نقش مرکزی خويش را در کشور ايفا نمايد، خدمات . دولت، تأمين امنيت و انکشاف اقتصادی می شود

ناهماهنگ، غيرپايدار و بيشتر مبتنی بر موجودی خواهند بود تا مبتنی بر عامه ای که توسط عاملين مختلف توزيع می شوند، 
  8.اين وضعيت باعث تداوم و تشديد وضعيت بحرانی موجود خواهد شد. تقاضا

عرضه خدمات و تأمين مالی اقدامات بازسازی بايد با هدف کاهش فقر و محروميت و در عين زمان با حضور دولت افغانستان 
دسترسی . اين تالش ها بايد به تغييرات محسوس در زندگی عادی افغان ها منتهی گردد. شافی صورت پذيرددر تالش های انک

مداوم مردم به جاده ها و راه ها، برق، آب و ساير خدمات، تاثير سياسی قوی ای از خود برجای خواهد گذاشت و آن بدست 
انکشاف زراعت و اقتصادی روستايی بايد در اولويت . دآوردن حمايت مردمی و کمک به شکست هميشگی شورش ها خواهد بو

  9.کاری برنامه احيای اقتصادی قرار گيرد
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ضعف . پيش شرط اصلی ديگر برای بدست آوردن حمايت مردمی، مبارزه با فساد و تجارت نامشروع مواد مخدر می باشد

.  صنعت نامشروع مواد مخدر در افغانستان خواهد شددولت افغانستان و به تبع آن، خشونت و فقر مزمن، منجر به رشد
اجزايی که يک استراتيِژی جامع برای _بنابراين، اتخاذ يک راه حل که بهبود امنيت، انکشاف دولت، حاکميت قانون و اقتصاد

کاهش امحای گسترده خشخاش به تنهايی نه به . را مدنظر قرار دهد، بايد جستجو شود_ شکست شورش ها تشکيل می دهند
  .صنعت نامشروع مواد مخدر کمک خواهد کرد و نه به سرکوب شورش ها

تالش های مبنی بر مبارزه با مواد مخدر، دارای ابعاد چندگانه ای می باشند که تمامی جنبه های ملت سازی در افغانستان را در 
فعال، باثبات و موثر در افغانستان شکل صنعت نامشروع مواد مخدر، تنها زمانی ناپديد خواهد شد که يک دولت . بر می گيرند

راه حل مقطعی و ساده . بدين منظور، افغانستان بايد به انکشاف به عنوان وسيله ای برای امحای کشت خشخاش توجه کند. گيرد
ع جهت دهی مجدد يک سوم اقتصاد بدون اينکه ثبات در کشور بر هم بخورد، نيازمند برخورداری از مناب. ديگری وجود ندارد

  .برای دستيابی به موفقيت بايد يک رويکرد کلی نگر و جامع اتخاذ گردد. بيشمار، ظرفيت باالی اداری و زمان زياد می باشد
مردم افغانستان اميدوارند که . انتخابات رياست جمهوری در افغانستان قادر به توليد ثبات بيشتر يا خطرات بيشتر می باشد

 مثبت و مطلوب در همان مسيری منتهی گردد که ملت افغانستان به سوی آن در حال حرکت انتخابات رياست جمهوری با نتايج
چنانچه، تلقی مردم چنين باشد که انتخابات يک پروسه قابل اعتماد، منصفانه . است؛ حرکت از بی ثباتی به صلح و امنيت فردی

اما در صورتی که مردم چنين تصور کنند که . بودو آزاد است، نتايج هر چه هم که باشد توأم با اميدواری و ثبات خواهد 
انتخابات غيرقابل اعتماد و غيرقابل دسترسی برای همگان باشد و دولت مرکزی يا گروه ها و افراد ذی نفوذ باشد، ممکن است 

است که بنابراين، ضروری . نفاق و جدايی بيشتر شود که تنها به طالبان و ساير سازمان های شورشی منفعت خواهد رساند
زمينه برای اين انتخابات فراهم شود و کانديداهای عمده به طور برابر به امنيت، رسانه ها و مجراهای دسترسی به مردم در 

  . ساحات بی ثبات و دوردست دسترسی داشته باشند
يک و آرام است، امنيت فردی و حکومت داری سالم برای دستيابی به هر گونه ديدگاهی که ترسيم گر يک افغانستان دموکرات

چالش بزرگی که باقی می ماند، وضع شرايطی برای دستيبای به اين اهداف می باشد، زيرا دولت افغانستان و . مفيد خواهد بود
با اين همه، آن قادر استراتيژی . همکاران بين المللی اش، به همان نسبت که اين اهداف ترويج می شوند، قادر به تحقق آن نيستند

  . ند که فرصتی برای نيل به آنها فراهم می آوردرا دنبال کن
  

   فرصت ها و چالش ها-حرکت عظيم نظامی
.  ماه آينده، تعداد نيروهايش در افغانستان را افزايش دهد12 نيروی ديگر طی 17.000اياالت متحده در صدد است تا با استقرار 

ان مستقر شده است، دو فرقه جنگی ديگر قرار است که در  در افغانست2008يک فرقه جنگی اياالت متحده به تازگی در جنوری 
افزون بر اين، تعدادی از کشورهای عضو ناتو قرار . بهار مستقر شوند و يک فرقه نهايی نيز برای تابستان برگزيده شده است

ش های طالبان و با توجه به افزايش شدت شور. است که نيروهای بيشتری به منظور حمايت از حرکت عظيم نظامی فراهم کنند
کمبود بعفلی نيروهای امنيتی اليق برای مقابله با اين شورش ها، رهبران افغان و بين المللی حق دارند که از حضور نيروهای 

به زودی رهبران کشور به اين نکته پی خواهند برد که کشور افغانستان از راه های نظامی . نظامی درافغانستان پشتيبانی کنند
تأمين نيروهای اضافی در اين . ت پيدا کند، اما در صورتی که امنيت وجود نداشته باشد، کشور از بين خواهد رفتنمی تواند نجا

  . وضعيت، قطعًا می تواند فرصت کافی را در اختيار رهبران قرار دهد تا نهادهای توانمندی برای انکشاف افغانستان ايجاد نمايند
 ای که در عراق صورت گرفت، به تنهايی برای ايجاد تغييرات قابل مالحظه کافی با اين همه، انجام حرکت نظامی به شيوه

نخواهد بود، چون افغانستان دارای يک فضای پيچيده است که در آن چالش ها و مشکالت بر اثر سال ها بی توجهی پيچيده تر 

                                             
8- Hamish Nixon, International Assistance and Governance in Afghanistan (Berlin: Heinrich Boll Foundation, 
2007), 12-14. 
9 - While about 80 percent of Afghanistan’s population is involved in agriculture only three to four percent of 
development funds have been invested in the agriculture sector during 2002-2008. (Oxfam International, 
Afghanistan: Development and Humanitarian Priorities [Oxford, U.K.: Oxfam, 2008], 2, 10.) 
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يگاه های جنگی در کشورهای هم جوار برخالف عراق، افغانستان از گسترش پا. افغانستان مملوء از مشکالت است. شده اند
به يک . رنج برده است و به دليل اقدامات و عمليات های غيرمشترک و منفصل ناتو با دشواری هايی مواجه شده است

استراتيژی مفصل برای استقرار نيروهای نظامی جديد نياز است، اما بعيد است قبل از اپريل اين کار صورت گيرد، هنگامی که 
پس از بررسی، رهبران . تو در نشست سران در فرانسه به بررسی وضيت در افغانستان و پاکستان خواهند پرداخترهبران نا

اياالت متحده انتظاردارند که استراتيژی جديد و نيروهای اضافی اين امکان را برای شان فراهم کنند که با طالبان و القاعده به 
عمليات های . هيل گردد و در عين حال مردم از از تحت نفوذ طالبان بيرون کشندشيوه ای مبارزه کنند که حکومت داری نيز تس

پيروزی در برابر شورشی ها تا زمانی که به . آينده، تالشی خواهد بود برای کنترول قلمرو و مردمی که در آن زندگی می کنند
د، از مردم حمايت کند و خدمات اساسی را کنترول محيط سياسی و اقتصادی که دولت می تواند در آن به طور موثر حکومت کن

در صورتی که نيروهای بين المللی قادر به تأمين نيازهای امنيتی برای مردم افغانستان . عرضه کند، نينجامد، بی معنا خواهد بود
به مخالفت جهت ايجاد تغييرات مثبت نباشند، مردم افغانستان از نيروهای نظامی رنجيده خاطر خواهند شد و با حضور آنها 

آنها نيروهای بين المللی را از طريق حمالت هوايی و يورش های شبانه همراهی خواهند کرد و همچنان در . خواهند پرداخت
  .مورد توانايی آنها برای تأمين امنيت، حفاظت مردم در برابر جرايم و تأمين خدمات اوليه شک خواهند داشت

  
اد چندگانه می باشند که تمامی جنبه های دولت سازی در افغانستان را در بر می تالش های مبارزه با مواد مخدر دارای ابع

  .گيرد
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طالبان و متحدانش از توانايی الزم برای پيروزی به شکل نظامی برخوردار نيستند، اما آنها دارای ظرفيت مقابله با نيروهای بين 
شورشی ها احتماًال . ان و تحريک مردم به مقابله با هر دو آنها می باشندالمللی و در عين زمان ايجاد اختالل در دولت افغانست

استراتيژی آنها مبتنی بر يک جلوه سنتی از . برای افزايش نفوذ سياسی و اقتصادی خود به يک جنگ طوالنی دست خواهند زد
ت برای مقاومت بيشتر از نيروهای می گويند؛اين استراتيژی توانايی ای اس"مقاومت بيشتر"تاريخ افغانستان است که به آن 

نيروهای بين المللی می توانند به بهترين نحو از طريق اعالم تعهد درازمدت شان با اين استراتيژی به مقابله برخيزند؛ . مخالف
ت ياری آنها می توانند گزينه های بديل بهتری برای مردم افغانستان معرفی کنند و دولت افغانستان را در تأمين امنيت و حکوم

  .نمايند
نيروهای امنيتی افغانی اليق . البته، نيروهای بين المللی تعدادشان هرچقدر هم که باشد برای يکسره کردن کار کافی نخواهد بود

در صورتی که تعداد و . در درازمدت مورد نياز خواهند بود، در واقع چنين نيروهايی بايد بخشی از کليه استراتيژی ها باشند
های امنيتی افغان بيشتر از آن چيزی باشد که در حال حاضر موجود است، آنگاه دولت افغانستان قادر خواهد بود تا موثريت نيرو

در . دستاوردهای نيروهای نظامی را تقويت و حفظ کند و فضای سياسی و اقتصادی قلمرو تحت حکومت خويش را گسترش دهد
 سرباز افزايش يابد و درخواست هايی وجود دارد مبنی 134.000ش به حال حاضر، قرار است که اردوی ملی افغانستان تعداد

چنين . ضروری است که تعداد پوليس ملی افغانستان دو برابر شود.  نفر يا بيشتر200.000بر گسترش آن حتی به بيشتر از 
 بزرگی آنچه در باال گفته شد بايد نيرويی به. اهدافی قابل توصيه هستند، اما دستيابی به آن نيازمند زمان و منابع زياد می باشد

و انجام اين کار بدون برخورداری از تعداد کافی مربيان بين المللی . ترييت و تسليح و به يک نيروی ملی يکپارچه تبديل شود
 تنها نصف مربيان بين المللی در حال حاضر در اختيار اردوی ملی و کمتر از نصف آنها در اختيار پوليس. مشکل خواهد بود

رسيدگی به اين نيازها و کمبودی ها بايد يک اولويت برای سياستگذارانی باشد که اين حرکت نظامی را . ملی قرار گرفته اند
  . تنظيم می کنند

به تنهايی نمی توانند حالل تمام مشکالت افغانستان باشند و در _ چه نيروهای افغان و چه نيروهای بين المللی_نيروهای نظامی 
راق صورت گرفته حمالت هوايی در افغانستان بيشتر از ع. تانسيل وخيم تر کردن وضعيت فعلی را هم دارا می باشندواقع آنها پ

است و اين مسئله منجر به خسارات ملکی فراوان شده است و دليل اصلی آن اين است که طالبان در درون اجتماعات و بين 
کمبود نسبی نيروهای زمينی، حمايت از نيروهای هوايی را الزامی می سازد، اما اين امر خطرات خود را . مردم کمين کرده اند
. شت، چون نيروهای افغان و بين المللی دچار فقدان معلومات استخباراتی و حمايت های مربوطه می باشندنيز به دنبال خواهد دا

نيروهای نظامی کالنی که در حال انجام عمليات با سالح های ثقيله و تاکتيک های تهاجمی می باشند، احتمال خطر کشته شدن 
دولت افغانستان و رهبران بين المللی . ايی را به دنبال خواهند داشتمردم بی گناه و تنفر بيشتر مردم در ساحات شهری و روست

حوزه نظامی بايد جدا از حوزه ملکی و مدنی . بايد يک ساختار فرماندهی را از نو ايجاد کنند که دارای بخش های منفصل باشد
نارضايتی مردم افغانستان باشد، باشد و پالن گذاری استراتيژيک، در صورتی که در صدد به حداقل رساندن خسارات ملکی و 

 41در حال حاضر، هيچ گونه رهبری متحد که قادر به يکپارچه سازی تالش های . بايد به طور منفصل و جداگانه صورت گيرد
تا زمانی که رهبران قادر به موثر ساختن ساختار . باشد، وجود ندارد) با نمايندگان ملکی از ملل متحد" (نيرو فرست"کشور 
ملکی نباشند، تالش های منفصل و غير -هی نظامی و ايجاد کدر رهبری موثر برای نظارت بر مسئولين هماهنگی نظامیفرماند

  . مشترک نيز همچنان تالش های تاکتيکی جامعه بين الملل و اهداف استراتيژيک حمايتی را تضعيف خواهند کرد
در گذشته، تعداد نيروهای خارجی در افغانستان .  شودحرکت نظامی عظيم باعث افزايش نياز به تأمين منابع مطمئن می

در حال حاضر، . با توجه به منابع موجود تعيين می شد) 20نيروهای انگليسی در قرن نوزده و نيروهای شوروی در قرن (
انستان اختصاص  فيصد موجودی ها را به نيروهای اياالت متحده امريکا و نيروهای ناتو در افغ75مسير استراتيژيکی که تقريبًا 

اخيرًا، اين مسير تحت تأثير افزايش حمالت نظامی بين پيشاور و گذر . می دهد، از بين ساحات بی ثبات پاکستان عبور می کند
نيروهای امنيتی پاکستانی چندين . خير قرار گرفته است که اين مسئله صدمات زيادی به جريان ورود نيازمندی ها وارد می کند

در صورتی که وضعيت امنيت در ساحه وخيم تر شود، . شی برای باز نگه داشتن اين مسير انجام داده اندعمليات را طی تال
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چنانکه اياالت متحده هزاران . ممکن است تاثير قابل مالحظه ای بر عمليات های نظامی در افغانستان از خود بر جای گذارد
امنيت مسيرهای بديل از طريق روسيه، آسيای ميانه و حتی ايران، نيروی بيشتر به افغانستان اعزام می کند، نياز به تأمين 

  .اهميت درگير ساختن قدرتهای منطقه در حمايت از اين استراتيژی جديد را برجسته می سازد
  

  ميليشاهای قبيلوی و گاردهای قريه جات
 آن قبايل افغان به منظور احتمال می رود که حرکت عظيم نظامی توسط تاکتيک های ضدشورشی جديدی حمايت شود که در

جنگ با طالبان تسليح خواهند شد، چيزی شبيه به مورد قبايل عراق که طی خيزش سنيان در عراق برای جنگ با نظاميان از 
پالن تاکتيکی، که در حال حاضر در مرحله مقدماتی است، در صدد است تا به روستاييان . تسليحات نظامی برخوردار شدند

، سفير اياالت متحده، ويليام وود، توضيح داد که 2008در دسمبر . تا برای تأمين امنيت خود وارد عمل شوندافغان اجازه دهد 
اياالت متحده به . فقدان نيروهای امنيتی افغانی و بين المللی در ساحات روستايی ايجاب می کند که چنين پالن توسعه داده شود

عمدتًا از طريق آموزش رهبران _  شناخته می شوداربکی ها به عنوان سيستم  که ميان امريکايی-احتمال زياد اين پالن را 
هدف از اين کار کمک به قبايل افغانستان برای احيای ظرفيت شان . محلی و تجهيز آنها با نيازمندی های شان تطبيق خواهد نمود

  10.جهت حفاظت از خودشان می باشد
  

  1 2009بهار 
 به فبايل جهت تشکيل گروهی از مردان است که به عنوان نيروی پوليس موقتی فعاليت کنند مبتنی بر مفهوم کمکاربکی سيستم 

در حال حاضر، اين سيستم تنها در لويا پکتيا که مشتمل . و قادر به عملی کردن تصاميم اتخاذ شده توسط شوراهای قبيلوی باشند
نقاط افغانستان، قبايل و اجتماعات محلی از مکانيزم های در ساير . بر واليات پکتيا، خوست و پکتيکا است، تطبييق شده است

از قديم، دولت های افغانستان به طور مستقيم در . مختلفی برای تضمين تطبيق تصاميم توسط جرگه ها يا شوراها استفاده می کنند
ت را برای ورود به چنين گروه سيستم های اربکی يا ارگان های مشابه درگير نمی شده اند، بلکه حمايت رهبران قبايل و قريه جا

  هايی، جلب می کرده اند 
قبايل و اجتماعات محلی در افغانستان، چه به عنوان بخشی از سيستم اربکی يا يک مکانيزم مشابه، برای مدت طوالنی است که 

ه صلح و نيز نقش آنها نقش فعالی در امور پوليسی طی دور. مکمل تالش های دولت مرکزی در راستای بهبود امنيت بوده اند
با اين همه، . نظامی در مقابله با تجاوزات و حمالت خارجی و سرکوب شورش های داخلی طی دوره های جنگ بازی کرده اند

چنين تعاملی تنها زمانی ممکن بوده که قبايل و اجتماعات محلی به مشروعيت دولت مرکزی باور داشته اند و مطمئن بود اند که 
زمانی هم که چنين اعتمادی وجود نداشته است، قبايل و اجتماعات . عرضه خدمات مورد نياز خواهد بوددولت مرکزی قادر به 

در . محلی به تشکيالت سنتی شان برای بقا تکيه کرده اند و از گروه های ظاهرًا دارای سلطه نظامی و سياسی حمايت کرده اند
معه قبيلوی ديگر نبوده است و قبايل و دولت آن نقش دو جزء موثر بر اين زمينه، افغانستان به لحاظ تاريخی متمايز از هيچ جا

اما خشونت باعث تخريب نظام افغانستان شده و نتيجتًا قبايل ديگر مايل به حمايت از . هم در يک سيستم واحد را بازی نموده اند
  . نيستدولت مرکزی نيستند، چون برای شان ثابت شده است که دولت قادر به حمايت از قبايل 

رهبران افغانی و بين المللی درگير ساختن قبايل در اين مسير را مشکل می دانند، چون بسياری از قبايل افغانستان در معرض 
بسياری از رهبران .  سال جنگ به جای ديگری انتقال يافته اند30تجديد تشکيالت قرار گرفته اند يا اينکه به طور کامل طی 

 کنار زده شده اند و با مردان صاحب پول، تفنگ و پيوند با گروه های افراطی خارج از کشور، قبيلوی، طی جنگ های قبلی،
از آنجا که نارضايتی در داخل کشور افزايش يافته است، بسياری از اين مردان با طالبان، فرصت طلبان . جايگزين گرديده اند

از اين رو، دخيل ساختن . ايش شورش ها در کشور دارندجنايی و سياست مداران مفسد متحد شده اند که همگی دستی در افز
تالش های اخير منجر به خيزش . قبايل و تسليح آنها و قرار دادن اعضای آنها در پست های ذی نفوذ، زيان بخش خواهد بود

 جنايی می جنگ ساالرانی شده است که از مليشاهای خود برای تشديد تنش های قومی استفاده می کنند، دست به فعاليت های
، برای مثال، جامعه بين الملل تالش های دولت افغانستان مبنی 2006در سال . زنند و در اجتماعات محلی وحشت ايجاد می کنند

 اياالت متحده، مدتی بعد، چنين پالنی را کامًال 11.بر استخدام مليشاها برای تأمين امنيت در سرحد پاکستان را به باد انتقاد گرفت
اين طور تلقی می کرد که اين حرکت به زيان پروسه ملت سازی و خلع سالح مليشاها و جنگ ساالران تمام رد کرد، چون 

   12.خواهد شد
حمايت يا مخالفت با به کارگيری و تسليح قبايل يا اجتماعات محلی در ذات خود تابع منافع کوتاه مدت دو طرف درگير خواهد 

، دولت افغانستان، با هدف 2007برای مثال، در اواخر . ای به دنبال خواهد داشتاين واقعيت پيامدهای کوتاه مدت جدی . بود
مقابله با حضور طالبان، شروع به تسليح دو مليشه از مردان قبيله بارکزايی در واليت فراه کرد که باعث ايجاد خسارات در 

واليت شدند که اين مسئله به طالبان اجازه داد با اين همه، بارکزايی های مشغول جنگ با رقبای نورزيی خود در اين . ساحه شد
 دولت افغانستان و همکاران بين المللی آن، به 13.تا به طور فعاالنه عمليات های خود را انجام و نفوذ خويش را گسترش دهند

                                             
10 - Agence France-Presse, "Afghans Wary of Anti-Taliban ‘Militia’ Plan," 9 January 2009. 
11- Ron Synovitz, "Afghanistan: Kabul Raises Concerns with Plan to Use Militia Fighters as Police," Radio Free 
Europe/Radio Liberty, 15 June 2006, http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2006/06/mil-060615-
rferl01.htm. 
12 - Greg Bruno, "A Tribal Strategy for Afghanistan," Council on Foreign Relations Backgrounder, 7 November 
2008, http://www.cfr.org/publication/17686/. 
13- Author’s interviews with tribal elders from Farah province, Kabul, October 2008. 
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 عوض کار خود منظور اجتناب از چنين اشتباهاتی در آينده، بايد از تطبيق پاليسی دخيل سازی قبايل خاص خودداری کنند و در
آنها بايد اين برنامه را تنها در ساحاتی معرفی کنند که ساختارهای قبيلوی سنتی کامًال بی عيب و . را مورد به مورد پيش ببرند

نقص هستند و همچنين در جاهايی که قبايل می توانند از روش های خودشان برای مقابله با شورشيان و بهبود امنيت استفاده 
انستان و همکاران بين المللی اش هر دو بايد برای تقويت قبايل از طريق نيروهای سياسی و نظامی، آمادگی داشته دولت افغ. کنند
در . در هر مورد، تالش برای درگير ساختن و استفاده از قبايل بايد تحت رهبری عاملين و رهبران افغان صورت گيرد. باشند

که سبب انگيزش قبايل می شوند و نيز بايد از اقتدار سنتی قبيلوی به منظور کمک اين راستا، بايد از رويکردهايی استفاده شود 
تسليح اشتباه قبايل يا گروه ها سبب خواهد شد که جنگ ساالران مجددًا قدرت را به . به تأمين امنيت اجتماعات استفاده به عمل آيد

  . دست گيرند
  

  مذاکره با طالبان
للی اش به ميزان گسترده ای با ضرورت مذاکره با طالبان و ساير گروه های شورشی موافق دولت افغانستان و همکاران بين الم

اما با اين همه، بين آنها در رابطه با اينکه با چه کسی بايد مذاکره . هدف از اين امر، دستيابی به يک صلح پايدار می باشد. هستند
ی سياسی در مذاکرات و در زمينه ديدگاه مبنی بر يک دولت شود، اختالف نظر وجود دارد و همين طور در زمينه هزينه ها

از اين رو، مذاکراتی که تاکنون انجام شده، غيرمنظم و غيرهماهنگ بوده است و در آن شفافيت الزم برای تضمين . غايی منسجم
  . موفقيت در آينده وجود نداشته است

ان در راستای توافقنامه صلح، از عربستان صعودی درخواست دولت افغانستان، برای مثال، برای گفتگوهای دوستانه با طالب
 ديدار 2008تيم اعزامی حامد کرزی و گروه متشکل از مقامات طالبان با شاه صعودی، عبداهللا، به تاريخ سپتمبر . کمک کرد

ايل نيست به خواسته های کردند، اما اندکی پس از اين نشست، شاه عبداهللا اين گونه نتيجه گرفت که رهبر ارشد طالبان ظاهرًا م
 چندی بعد، رابطه رئيس 14.کدر رهبری در کابل گوش دهد، مگر اينکه کليه نيروهای نظامی خارجی افغانستان را ترک کنند

در هر دو مورد، عدم شفافيت در پاليسی دولت . جمهور حامد کرزی با گروه شورشی گلبدين حکمتيار هم توأم با موفقيت نبود
  .کره، منجر به ايجاد شک و گمان در اذهان عامه شدافغانستان در مذا

برنامه سازش ديگر، تحت عنوان پروگرام تحکيم صلح، يا پروگرام صلح سازی، نيز شديدًا بی تأثير بود، چون اين پروگرام 
ست با برنامه مذکور مدعی است که توانسته ا. قادر به جذب رهبران و گروه های مخالف که دارای مشروعيت بودند، نبود

 تن از فرماندهان طالب و جنگجويان سازش کند، اما اين امر منجر به بهبود محسوس وضعيت امنيتی ملت افغانستان 6.000
گفته می شود اين برنامه مملوء از فساد بوده و بسياری از شورشيانی که صرفًا از همکاری منابع مالی را در نظر . نشده است

  . دارند، در آن دست داشته اند
استراتيژيک مطلوب در داخل و اطراف افغانستان، پيش شريط برای پروسه های ايجاد صلح با -جود يک محيط سياسیو

ايجاد چنين فضايی خود نيازمند تقويت نفوذ دولت مرکزی در ساحات شورش زده، ادغام پروسه صلح . شورشيان محلی می باشد
اين امر مستلزم آن است که . زی تالش های کليه عاملين می باشددر استراتيژی مبارزه با شورش افغانستان و هماهنگ سا

بدين منظور، افغانستان و . عاملين رهبرانگيزه های موجود برای گروه های شورشی را در سراسر جنوب آسيا از ميان برند
هت بهبود صلح و کاهش پاکستان بايد به طور منسجم با يکديگر همکاری کنند و حمايت جامعه بين الملل را ابتکارات محلی ج

  . ظهور اختالفات در آينده جلب کنند
سياسی و ايجاد صلح از -متأسفانه، افغانستان و همکاران بين المللی اش، برخی فرصت ها را برای ايجاد يک محيط استراتيژيک

ه طالبان و گروه های آنها طی پروسه بن، در زمينه رسيدگی به ريشه های جنگ کوتاهی کرده اند و به اشتبا. دست داده اند
 20002 و 2001در واقع، طالبان و ساير گروه های شورشی طی سال های . شورشی ديگر را از مذاکره محروم ساخته اند

بسياری از رهبران آنها حاضر به الحاق به پروسه سياسی بودند مشروط به . شکست خوردند و روحيه خود را از دست دادند
اما دولت افغانستان و همکاران بين المللی اش، يک استراتيژی سياسی و امنيتی هماهنگ و منسجم . اينکه از آنها محافظت شود

در نتيجه، بسياری از جنگنده های قبلی طالبان که مايل به صلح بودند، توسط نيروهای . برای حفاظت از آنها فراهم نکردند
ل کمی برای الحاق به نيروهای مسلح مخالف، پيش روی خود پس از آن، بسياری از آنها گزينه های بدي. ائتالف زندانی شدند

  . ديدند
استراتيژی مذاکره با طالبان و ساير گروه های شورشی توأم با مخاطراتی بوده و تنها منجر به تداوم خشونت خواهد شد، مگر 

وه، دولت مرکزی و همکاران بين به عال. اينکه هم دولت افغانستان و هم جانب مخالف، برای انجام مذاکره حسن نيت نشان بدهند
المللی اش بايد يک استراتيژی واحد و همه جانبه توسعه دهند که اهداف مذاکرات را در متن وسيع تر استراتيژی مبارزه با 

  . شورش افغانستان تعريف نمايد
  

  مسائل منطقوی
اين . شورهای ديگر آسيب پذير ساخته استموقعيت جغرافيايی افغانستان اين کشور را در برابر گسترش جنگ های متعدد از ک

کشور از جاه طلبی های امپرياليستی ديگران لطمه ديده است و امروز نيز از قدرت های منطقوی که جنگ خويش را به داخل 
 بسياری از منازعات منطقوی در حال حاضر در افغانستان رخ می دهند، از جمله تنش. خاک افغانستان کشانده اند، رنج می برد

                                             
14- Author’s interviews with several participants in the talks and members of the Afghan delegation, Kabul and 
Dubai, October 2008. 
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امروز، اين جانبين مخالف بايد دشمنی ها و . و منازعات بين پاکستان و هندوستان، ايران و اياالت متحده، و روسيه و ناتو
  .خصومت های شان را فراموش کنند و بر تالش های شان در جهت ايجاد يک صلح گسترده و پايدار در افغانستان بيفزايند

ساحه بی ثباتی که در مرز . ه بين افغانستان و پاکستان مستلزم توجه فوری می باشددر بين تمامی چالش های جنوب آسيا، رابط
پشتون ها که از قديم يک جامعه ميانه رو بوده اند، چندين بار تحت نفوذ . بين دو کشور واقع شده است، تحت تسلط پشتون هاست

 پاکستان در اختيار طالبان قرار داده شده است که در اخيرًا، برخی از خدمات نظامی و استخباراتی. عاملين خارجی در آمده اند
کمربندی پشتون نشين کشور در حال عمليات می باشند و روسای قبيلوی و رهبران سياسی ميانه رو اين ساحه را به انزوا 

نه به فعاليت های شان اين مسئله به طالبان اجازه داده است که پايگاه هايی در ساحه ايجاد کنند و از طريق آن آزادا. کشانده اند
ساير گروه ها، مانند حزب اسالمی گلبدين حکمتيار، شبکه حقانی و گروه های متعدد قاچاقچی مواد مخدر، سازمان . ادامه دهند

کوتاهی دولت پاکستان در رسيدگی . های جنايی و جنگجويان خارجی متصل به القاعده، نيز از اين ساحه سوء استفاده می کنند
راط گرايی در ساحات پشتون نشين و همچنين کوتاهی دولت افغانستان در حضور در مناطق جنوب و شرق که تحت به جريان اف

تسلط پشتون هاست، اين امکان را برای افراط گرايان فراهم کرده است که ثبات دو کشور و در کل ثبات آسيای جنوبی را بيشتر 
  . بر هم زنند

ق به امحای شورش ها خواهند شد که با يکديگر همکاری کنند، اما متأسفانه اين دو کشور در افغانستان و پاکستان تنها زمانی موف
افغانستان شاهد يک وضعيت شورش آميز . اين زمينه با رويکردها و شيوه های متفاوت با يک چالش مشترک برخورد کرده اند

در سوی ديگر، پاکستان با . زير سوال می برددر سطح ملی است که مشروعيت دولت تحت حمايت اياالت متحده را در کابل 
شورش های محلی مواجه است که می توانند توسط ترکيبی از رويکردهای نظامی، سياسی و انکشافی مورد رسيدگی قرار 

افغانستان معتقد است که حضور پايگاه های شورشيان در ساحات قبيله نشين پاکستان، پيوندهای موجود بين گروه های . بگيرند
بر عکس، . ستقر در آنجا و برخی از سازمان های جاسوسی پاکستانی عامل محرک شورش ها در افغانستان به حساب می آيندم

پاکستان معقد است که عامل تحريک شورش ها، مخالفت مردم با حمالت هوايی پنهانی توسط اياالت متحده و حمالت مداوم آن 
نی که اين دو کشور در راستای مقابله با شورش همکاری نکنند، امکان برقراری تا زما. به طالبان در ساحات قبيله نشين است

جنگ طوالنی پاکستان با هندوستان بر سر کشمير بر بدگمانی اسالم آباد به نفوذ . صلح در هيچ کدام از آنها وجود نخواهد داشت
 راه هايی برای حفظ نفوذ خويش در هندوستان در افغانستان شدت می بخشد و سبب می شود که اسالم آباد در جستجوی

  . افغانستان از طريق استفاده از طالبان در ساحات قبيله نشين باشد
تهران مايل به اتخاذ تاکتيکی است . دشمنی جاری بين ايران و اياالت متحده، بر ابهام سياست های امريکا در افغانستان می افزايد

فغانستان بوجود آورد، البته در صورتی که واشينگتن به خصومت عليه ايران که می تواند مشکالتی برای اياالت متحده در ا
به طور مشابه، روسيه و همسايه های . نفوذ فزاينده اياالت متحده در منطقه باعث ايجاد دردسر برای ايران شده است. ادامه دهد

دم ثبات در افغانستان، قاچاق مواد مخدر و افغانستان در آسيای مرکزی، دارای نگرانی های خود می باشند که ناشی است از ع
در حالی که بازگشت طالبان در جهت منافع ايران يا همسايه هايش در شمال تلقی نمی شود، يک سری . حضور ناتو در منطقه

. اقدامات مبنی بر اعتماد سازی با هدف رفع سوء ظن ها می تواند در راستای همکاری های منطقوی بيشتر موثر واقع گردد
برای مثال، ايران عالقمند خواهد بود تا واشينگتن مخالفت خود را از طريق يک معاهده غيرستيزه جويانه بين کابل و تهران 
کنار بگذارد و همچنين اين مسئله را روشن کند که واشينگتن در صدد نيست تا پايگاه هايی برای درازمدت در افغانستان ايجاد 

  . نمايد
د اخيرًا پيشنهاد کرده اند که حل بحران حاضر در افغانستان و پاکستان راه حلی فراتر از جلب بارنت روبين و احمد رشي
استراتيژی اياالت متحده بايد متمرکز بر سازش با شورشيان و در عين زمان مقابله با رقبای منطقوی . نيروهای بيشتر می طلبد

و چندجانبه تحت رهبری ملل متحد که برای حل مسائل فعلی که مانع از  آنها نوشته اند که ابتکار ديپلماتيک 15.و نا امنی ها باشد
آنها بر . ايجاد صلح و امنيت در افغانستان می شوند، طراحی شده است، بايد به عنوان اولين گام در اين راستا مد نظر قرار گيرد

ر، ادغام ساحات قبيلوی تحت اداره فدرالی آنند که شيوه های رسيدگی به اين مسائل بايد شامل راه حل هايی برای منازعه کشمي
به سيستم سياسی پاکستان، رسيدگی به منازعه مربوط به سرحد پاکستان و افغانستان و رفع بی اعتمادی متقابل بين اياالت متحده، 

  .ناتو، روسيه، چين و ايران باشد
  

  .تی در جهت بهبود اوضاع امنيتی بوده اندقبايل و اجتماعات محلی در افغانستان برای مدت طوالنی مکمل تالش های دول
اينکه چنين معامله بزرگی می تواند ميزان خشونت در جنوب آسيا را کاهش دهد، در خور توجه است، اما کليه مسائل مربوط به 

يکی از مسائل عمده اين است که . امکان پذيری و چارچوب زمانی اين معامله مورد رسيدگی و توجه قرار نگرفته است
باختند و زمانی » بازی بزرگ«افغان ها در دوره . غانستان هزينه قابل توجهی بابت تجاوزات ساير کشورها پرداخت می کنداف

هر گونه معامله ای در آينده که در آن افغان ها بايد . هم که شوروی را از خاک خود بيرون می راندند، رنج زياد متحمل شدند
تا زمانی که منافع مشروع مردم افغانستان .  منبع مشکالت تازه ای برای افغانستان باشدچنين تاوانی را بپردازند، می تواند

تضمين نشوند، هيچ گونه توافقنامه صلحی قابل حصول نيست و امکان برقراری روابط پايدار بين افغانستان و همسايگانش ميسر 

                                             
15- Barnett R. Rubin and Ahmed Rashid, "From Great Game to Grand Bargain: Ending Chaos in Afghanistan 
and Pakistan," Foreign Affairs, 87 (November/December 2008), 
http://www.foreignaffairs.com/articles/64604/barnett-r-rubin-and-ahmed-rashid/from-great-game-to-grand-
bargain. 
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ان در زمينه با ثبات ساختن حکومت خويش کمک شود و در اين پروسه زمانی توأم با موفقيت خواهد بود که افغانست. نخواهد بود
  .عين زمان به تأمين امنيت در منطقه کمک نمايد تا اينکه منبعی دردسر ساز برای همسايگانش باشد

  نتيجه گيری
افغانستان در حال حاضر در مرحله ای بسر می برد که مشروعيت دولش و نيز مشروعيت حاميان بين المللی اش به طور 

حضور پايگاه های القاعده در ساحات قبيله نشين در سرحد پاکستان و افغانستان و افزايش . ار زير سوال رفته استآشک
  .منازعات در پاکستان، منبع افزايش بی ثباتی به حساب می آيند و يک تهديد امنيتی برای منطقه و فراتر از آن بوجود می آورند

اگر واقعًا چنين باشد، با . فغانستان اولويت اول سياست خارجی حکومتش خواهد بودرئيس جمهور اوباما اعالم کرده است که ا
توجه به وضعيت فعلی، ضروری است تا تغييرات بنيادين در پاليسی اياالت متحده و استراتيژی اش برای دستيابی به ثبات 

ه مدت گذشته، اين استراتيژی جديد مبتنی بر در مقايسه با رويکرد غيرواقع بينانه و کوتا. درازمدت در افغانستان صورت گيرد
اين استراتيژی افغانستان را . يک ديدگاه واضحًا تعريف شده بوده و بايد شامل يک استراتيژی متمرکز، منسجم و درازمدت باشد
 های تجارت گذشته و واقعيت. در گذار چرخه خشونت به صلح از طريق پروسه آگاهانه و جامع ملت سازی ياری خواهد نمود
عليرغم شبه هايی ظن هايی . موجود نشان می دهند که راه ميان بری برای دستيابی به اهداف استراتژيک مطلوب وجود ندارد

که در رابطه با امکان پذيری ايجاد دولت دموکراتيک در افغانستان وجود دارد، ايجاد يک دولت مشروع و باثبات که بتواند 
اد مردم افغانستان را بدست آورد، يک مسير واقع بينانه تر برای دستيابی به ديدگاه حکومت قلمرو خويش را کنترول کند و اعتم

با اتخاذ يک رويکرد محافظه کارانه که عمدتًا روی ريشه کن کردن قدرتمندان جنگجو در پاکستان . اياالت متحده قلمداد می گردد
  .می توان به اين ديدگاه جديد دستيابی پيدا کردو دستاوردهای کوتاه مدت در افغانستان متمرکز است، به سختی 

  
در طول هفت سال گذشته، ناکامی در ايجاد ثبات در افغانستان از طريق يک دولت فعال، ناشی از تأمين ناکافی منابع و هماهنگ 

ر افغانستان تنها ثبات درازمدت د. سازی نادرست تالش های مربوطه بوده است، نه فقط به دليل عدم امکان پذيری اين ماموريت
از طريق تالش های معطوف به تغيير وضعيت فعلی افغانستان قابل حصول است تا اتخاذ راه حل هايی در سطح محلی که روی 

تلفيق ساختارهای قدرت سنتی و گروه های قومی مختلف . رفع وضعيت موجود برای نيل به دستاوردهای موقت متمرکز هستند
مشارکت دموکراتيک، ادعام سياسی و اقتصادی وتوانمندسازی جامعه و : وارد ذيل دنبال شودهدفی است که بايد از طريق م

افزايش تعداد نيروهای نظامی بايد با هدف ايجاد . سکتور خصوصی برای تخفيف تاثيرات منفی فعاليت های گروه های رقيب
 امنيت فردی و توانمندسازی اقتصادی مردم زمينه برای ارتقای ظرفيت مسئولين دولتی افغانستان، حاکميت قانون، تأمين

ضمنًا، اين استراتيژی جديد بايد به دنبال راه هايی برای کاهش تهديد خشونت از طريق رفع عوامل . افغانستان صورت گيرد
  .ناامنی در افغانستان و پاکستان باشد و در عين زمان منافع مشروع کليه عاملين منطقوی و جهانی را تأمين نمايد

 


