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 انتخابات، امریکا و بقای افغانستان

انتونی کوردسمان، رئیس دفتر ستراتیژی مرکز مطالعات ستراتیژیک و بین المللی که یک نهاد پالیسی ساز و 

انتخابات  ادر رابطه ب 2۳12سپتمبر   2۳ش به تاریخ رانی انهمکار به حلقه قدرت امریکا است، در یک سخ

انتقال قدرت به معنای داشتن انتخابات در کشور های مانند افغانستان نیست. به عوض »است که  گفته

و ساختن اداره در افغانستان  غیر متمر کز "،کار کنیا خلق یک حکومت "موثر و انتخابات، موجودیت و 

س  بووت یکی دیگر از "تحلیل گران" نیو محافظه کاران که از طرفداران سر (.   ماک1نیاز واقعی است" )

دیگر به نشر رسانده، آشکارا  سخت دولت اسرائیل هم است در مقالۀ که در الس انجلس تایمز و چندین رسانه  

گزینه  امریکا در انتخابات افغانستان شده است و از دولت امریکا خواسته است  که "جانشین خواهان مداخله  

جا نوشتم تا مثالی باشد از این بخاطر(. گفته های آقایان کوردسمان و بووت را 2ای برای کرزی تعیین کند" )

 در افغانستان.  انتخاباتقدرت مند امریکایی در رابطه به  سترا تیژیک حلقات تغییر

امریکا ندارد و  در ظاهر  شاید گفته شود که این آقایان نظرات فردی شان را بیان کرده اند و ربطی هم به 

 لهمسأ فقط آنچه آقای کوردسمان می گوید شاید به نظر بعضی ها یک جذابیت  "واقعگرایانه" هم داشته باشد.

تنها  روی برخورد امپلایر گونه آقای کوردسمان با انتخابات در افغانستان نیست که  با یوفویزم معمول نیو 

برای حفظ و گسترش بحران در افغانستان است.    2۳1۰ دسی انتخاباتله روی مهنمسأ لیبرالی ارائه می شود.

جدید آن داخل شد که  ، سیاست امریکا در قبال افغانستان به یک مر حله  2۳۳2بعد از انتخاب اوباما در سال 

از محافظه  یستراتیژی جدید امریکا در افغانستان" اعالن شد و توسط تیمدر یک نمایش تبلیغاتی  زیر نام "

های آزمایشی  مدلبه  2۳۳2کاران نو ساخته و رهبری می شد. باید نوشت که افغانستان و ترکیه بعد از سال 

خواهان آن اند، مبدل شدند معین قدرت امریکا که آقایان کوردسمان و بووت نیز از هوا پالیسی های یک حلقه  

 در منطقۀ که به آن "شرق میانه  قدرت غرب  باز ساختارین و ترکیه دو حلقۀ مهم  روند افغانستا زیرا

ستراتیژی جدید در مورد به هر رو، یک سال بعد از اعالن "بزرگ" می گویند، به شمار می رود. 

، آقای اوباما در جریان اعالن تاریخ  خروج قسمی  نیرو های امریکا از افغانستان  2۳۳2افغانستان"، در سال 

ان است. این نقطه عطف برای درک قدم های بعدی امریکا در گفت که "یک آینده تاریک" در انتظار افغانست

و گسترش بحران در افغانستان یک   شان  می دهد، که  دوام کنترول شدهافغانستان است. گفته های اوباما ن

به همین ملحوظ، زمان پس از "خروج" را هم تا ده سال دیگر، "زمان  برای امریکاست. قابل قبول  گزینه  

هالبروک، "رسیدن  ذاشته اند. اینکه "انتقال" به چی و به کدام طرف خواهد بود، به گفته ریچاردانتقال" نام گ

غرب به  تازه  رهنمائی با  پیروی از  ، 2۳۳2غرب هم بعد از سال مذاکرات نشان خواهد داد.  به  هدف" آنرا

، جنگ ، سقوط افغانستانتو مقاله با تبلیغا را پورزارش، ی مبدل شد. هر خبر، گتاریک بینی و منفی باف

همراه بود. هر تحلیل باید یک سناریوی از وحشت، کشتار، خون و داخلی، جنگ بین پشتون و غیر پشتون 

 تقسیم افغانستان را ارایه می کرد.  

ها، گزارش ها، اخبار،  را پورمثابه یک ابزار بحران آفرین دیده می شود. ه به  همین شیوه به انتخابات هم ب

بحران پیوند داده شده است.   نگارنده، با یک تحقیق شکنجه آور، بیان بر خورد با انتخابات همیشه با و نحوه 

به تحلیل گزارش های نهاد های پالیسی ساز و رسانه های وابسته به قدرت غرب، در دو ماه اخیر در رابطه 

گی خاص ستراتیژیک بر جستبه انتخابات  پرداختم. دو نقطه اصلی و محوری تقریباً در تمامی این تبلیغات 
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بعد  توهم مهندسی شده در رابطه به هرج و مرج، سقوط و بی ثباتی در افغانستانمردم ا دارد: اول، خودش ر

، و دوم هم قومی سازی انتخابات که در به وجود آوردن بحران کمک کند. باید بگویم که بحث از انتخابات

کننده حلقات  روپاگند تباهآشکار است. فقط، پ هم وضعیت افغانستان ی نبود نا هنجاری های داخلی نیست ورو

 من حیثکت سازی های معین، بقای افغانستان را اهداف مشخص و در قالب ف وبقدرت جهانی، در چارچ

یک کشور واحد تهدید می کند. تبدیل شدن انتخابات به یک ابزار برای تداوم بحران و قسمت سازی افغانستان 

ای  ال اشاره شد، انتخابات در اصل در افغانستان برخیلی ها نگران کننده است. زیرا همانطوری که در با

له با ادبیات نیو استعماری که گویا در "کشور قبیله ای، عقب مانده که امریکا اهمیت ندارد و این مسأ

 یک دیگر شانرا می کشند و فرهنگ وحشت و بربریت هم در آن حاکم است، انتخابات و مردمانش

مبحث "دموکراسی در افغانستان" دیگر  همین لحاظ از  . هم می شود ه"، توجی دموکراسی هیچ معنی ندارد

نگاه  راهبردیبا یک دید  تاکید می شود و به آن هیچ مطرح نمی شود هر چند به "دموکراسی در پاکستان" 

 می شود. 

 از میان دیو های مست"، دو فرصت بسیار شتن "گزو به گفتۀ آقای سمیع حامد،  مشکالت با این همه ولی  

معمول و قبول شده، امضا نشدن آنچه "قرار نظر مهم در اختیار افغان ها قرار دارد. اول اینکه بر عکس آن 

، زمانی که .  همانطوری که قبالً ، به نفع افغانستان استداد امنیتی با امریکا" گفته می شود، قبل از انتخابات

رده بود و در رسانه ها هم به حیث یک و تبلیغی "گزینه صفر" را مطرح ک کنیکیتامریکا با یک حرکت 

 اهرم فشار از آن استفاده می کرد، گفته بودم، حضور قسمتی از نیرو های امریکایی در افغانستان یک باید

امریکا با هر ابزار  ،تا یک آیندۀ میان مدت غیر قابل بدیل است. این یک هدف پالن شده است و حتمی و

ت. در اینصورت، تا امضای این قرار داد، امریکا به یک دولت ممکن در افغانستان حضور خواهد داش

بعد از انتخابات، که  ادیک ثبات ولو نیم بند، نیاز دارد. بناً،  امیدواری برای امضای این قرارد مرکزی  و

یگانه دغدغه امریکاست، امریکا را وادار می سازد که به انتقال صلح آمیز قدرت در افغانستان اهمیت قایل 

 ، بازی کند. 2۳۳2نتواند با خیال آزاد با پروسه انتخابات، مانند انتخابات  شود و

دوم اینکه انتخابات با آن همه مشکالتش، برای افغانستان یک فرصت است. سهم گیری مردم می تواند مانع  

 ه. بی کندتا جای زیادی از بحران جلوگیر و بر هم خوردن  اهداف پنهانی زیادی در رابطه به افغانستان باشد

ها در ترکیه مانع بحران مهندسی شده  شار والیمسایل ترکیه می توانم بگویم، انتخابات اخیر محقق یک  مثابه  

در ترکیه شد. اینکه دولت آقای رجب طیب اردوغان چقدر مشکل دارد بحث جداگانه است. انتخابات افغانستان 

د ندارد.   انجامید. چیزی بنام انتخابات ایدیال وجو هم ایدیال نخواهد و به قدرت رسیدن یک تیم ایدیال نخواهد

می که تنها  است از میان گزینه های انتصاب شده است. فقط مهم بقای افغانستان انتخابات در اصل ترجیح

 آنرا حفظ کرد.   کت سازی های بحران آفرینشود با جلوگیری از بحران  و ف

 پایان
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