نقد اقتصاد سیاسی

در افغانستان چه میگذرد؟
گفتوگوی دانیل بِسنِر با دِرِک
دیویدسون

در افغانستان چه میگذرد؟

سقوط سقع ا افغانسقتان ه دامان حاکمیت طالبان وضعیت پعهعجومعجی ا جاد
کعده است ،وضعیتی غعنج .اما نکتهای نیادی وجطد دارد :دو دهه اشغال و خطنر زی
هیچ دستاوردی عای امع کا نداشته است.
چند هفته پس از آغاز خعوج نیعوهای آمع کا ی ،طالبان پا تخت کا ل را تصقققع
کعد و خطدش را دولقت جقد قد خطاند .رئیسجمهطرِ تحت حما ت آمع کا از کشقققطر
گع خت .لافاصقله در محافل نخبگان موا سقههای سقعدستی ا «سوط سا گطن» در
 5791رواج افت.
عای درک همهی ا ن مطارد ،دانیل سققنع و درک د ط سققطن ،میز انان پادکسققت
جد د امع کن پعسقتیژ که ا د دگاه چپ نط سقیاست خارجی امع کا را عرسی میکند
در روزهقای اخیع قه حقر در ا ن زمینقه پعداختند .آنچه در پی میآ د نسقققخهی
و عاسته و فشعدهی ا ن گفتوگط است .فا ل شنیداری کامل آن [ ه ز ان انگلیسی] را
در ا نجا خطاهید افت.
دانیل بسنر :چرا افغانستان سقوط کرده است؟
درک د ط سطن :پاسخ کطتاه ا ن است که ارتش و دولت افغانستان عمارتی پطشالی
طد .ا ن را میدانسققتیم .ازرس و ژهی ازسققازی افغانسققتان ارها و ارها ا ن را گفته
اسقت .دو سقال پیش ،واشینگتن پست «اوراق پاکستان» را منتشع کعد ،ا ن مجمطعه
اسقناد رسقطاکننده اسقاسقا نشان داد همهی آنچه ا الات متحده در ارهی تطانا یهای
ارتش افغانستان و نحطهی پیشبعد جنگ میگفته ،دروغ است.
نتیجه آن که طالبان ظع چند هفته کل کشقققطر را گعفته اسقققت .رئیسجمهطر
افغانسققتان از کشققطر گع خته اسققت ،ظاهعا همنظطر جلطگیعی از خطنر زی (مطمئن
هسقتم که لااقل عای جلطگیعی از ر ختن خطن خطدش) .اوضققاک کمی لاتکلیف است
ز عا آنها هنطز دولت جد د خطد را تشققکیل ندادهاند ،اما احتمالا خیلی شققبیه آخع ن
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دولقت تحقت رهبعی طقالبقان خطاهقد طد .شقققا عقه اسقققت که مطلطی عبدالحکیم،
مذاکعهکنندهی ارشد طالبان ،رئیس دولت جد د ا ن کشطر خطاهد شد.
آنچه واقعا ع هعجومعج در ا نجا میافزا د وضققعیت سققفارتخانههای غع ی اسققت.
سققیاری از دولتها ،ازجمله ا الات متحده ،سققفارتخانههای خطد را تخلیه و کارمندان
خطد را ه فعودگاه کا ل منتول کعدهاند ،و ظاهعا در تلاشاند تا معدم را از کشطر خارج
کنند .مش قخص نیسققت که فعاتع از شققهعوندان امع کا چه ظعفیتی عای خعوج افعاد از
افغانستان وجطد دارد .معلطم نیست چه عسع متعجمان و د گع افغانها ی میآ د که ا
ارتش ا الات متحده و سققا ع نهادهای آمع کا ی کار کعدهاند .آنها ا د سققالهای پیش
تخلیه میشققدند ،اما اکنطن ،پس از سققوط کشققطر ،در تلاش هسققتیم تا آنها را خارج
کنیم.
فکر میکنم دیدگاه ما این استتت کب برترین ستتیاستتت خارجی دربارهی
افغانستتتان یک ستتیاستتت داخلی [در امریکا] استتت کب براستتاپ

یرش

ناهندگان سازماندهی شده باشد .دولت آمریکا اساس ًا میتواند بب هر کسی
در هر زمانی اجازهی ورود بب این کشور بدهد و میتواند آن را بب یک برنامبی
شتغلی مرتبط کند .اما فکر میکنم بعید است چنین چیزی رخ دهد ،مگر در
برخی شرایط نمادین.
قبل از ادامبی صتببت ،مایلم بر سرعت فرو اشی تأکید کنم .فکر میکنم
در روزها و هفتبهای آینده مقایستبهای بسیاری با ویتنام خواهید شنید .اما
دولت ویتنام جنوبی س از حدود دو ستا ستقوط کرد .فرو اشی فوقالعاده
ستریع در افغانستان فقط تأکیدی است بر مضبکبی کل روژهی ملتسازی
کب ایالات متبده مدعی شتتد س از حملب و اشتتغا آن را آکاز کرده استتت.
برترین چیزی کب میتوان امیدوار بود این است کب این آخرین میخ در تابوت
کل ایدهی ملتسازی باشد.
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آنتطنی لینکن ،وز ع خارجه ،در عنامههای صبح کشنبه حضطر داشت و ا موا سه
ی ا ن وضققعیت ا سققوط سققا گطن مخالفت کعد .اما من ا ا ن قیاس مطافوم ،چعاکه
حتی از سوط سا گطن هم دتع است .یشتع خطدزنی است .در دسامبع  ،1005طالبان
پیشققنهاد کعد قندهار ،آخع ن شققهعی را که در اختیار داشققتند ،تسققلیم کند .همهی
آنچه میخطاسقتند ا ن طد که رهبع آنها در آن زمان ،ملا عمع ،ه جای فعستادن ه
ا طغع ب ا هعجای د گع در حصقع خانگی اشد .دولت طش گفت« :نه ،علاقهای ه ا ن
کار ندار م» و نطزده سال و نیم عد عوبنشینی کعد.
در و تنام چنین موطعی وجطد نداشقت که و تنام شقمالی پیشقنهاد تسقلیم شدن
دهد و ا الات متحده پاسققخ نه گط د و ه درگیعی ادامه دهد .نا عا ن ،اگع قیاس هم
کنیم ،ا ن سیار دتع و شعمآورتع و تحویعآمیزتع از و تنام است.
بب نظر میرستد طی این سا ها افرادی کب از حملبی آمریکا بب افغانستان
«ستتود» بردند ،صتترفاً یمانکاران خصتتوص تی نظامی ،دلالان هرویین و افراد
مرتبط با جناحهای مختلف قدرتمند دولت تبت حمایت آمریکا در افغانستان
بودهاند .درستب؟ آیا چیز «خوب»ی هم حاصل شده است؟
پیمانکاران نظامی خصقطصی قطعا .تجارت هعوئین هم قطعا از یست سال گذشته
سطد عده است.
آن جنگسقققالارانی که ا الات متحده ثعوتمندشقققان کعده طد و مالومنال ز ادی
کسقب کعده طدند ،اغلب اکنطن اختهاند .آخع هفته و د طها ی منتشقع شد از اعضای
مسقلح طالبان در عمارت پعشقکطه عبدالعشقید دوستم ،معاون رئیسجمهطر سا ق ،که
رهبع شققبهنظامیان هم طد و از مزار شققع ف که شققنبهی گذشققته سققوط کعد ،دفاک
میکعد.ا ن نخسققتین قطعهی دومینطی زرگی طد که در روزهای گذشققته رد داد .او
فوط ک کاد مجلل مسخعه داشت که در آن زندگی می کعد که اکنطن آن را از دست
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داده است .او در تبعید ه سع می عد( .دوستم واقعا ا د در لاهه محاکمه شطد  -او ک
جنا تکار جنگی است).
ا ا ن حال ،اشققع غنی که افغانسققتان را د اداره کعد و ه ا ن نوطه رسققاند که
معدمی کقه ه حال خطد رها کعده رنج بعند ،زندگی خط ی در تبعید خطاهد داشقققت.
احتمالا از وی دعطت ه عمل میآ د ه گعدهمآ یهای اجتماعی میرود و ک سلسله
سخنعانی انجام میدهد و از جا ی مستمعی میگیعد ،و هخط ی کارش را انجام خطاهد
داد .نا عا ن او قطعا سطد عده است
ا ا ن همه ،تلاش میکنم ه اشخاص د گعی ورای ا نها فکع کنم.
آیا تا امروز چیز خاصی دربارهی حکومت طالبان مشخص شده است؟
طالبان وعدههای ز ادی دادند که « له ،ما طالبان قد می نیسققتیم .قعار نیسققت ه
همان شکل حکطمت کنیم .قعار نیست زنان را سعکطب کنیم ،ا معدم حاشیه درفتاری
نمیکنیم ».اما آنها [در دههی  ]5770ه شقیطهای سقیار سعکط گع حکطمت کعدند ،و
احتمالا ا ن همان چیزی است که دو اره رد میدهد.
اکنطن ،عای طالبان عخی ملاحظات د پلماتیک وجطد دارد .ا د معاقب رفتارش قان
ا هزارهها ،گعوه زرگ اقلیت شققیعه ،اشققند ،ز عا میتطانند ا ا عانِ دشققمن هماهنگ
شققطند .طالبان ملاحظاتی دارند که فکع نمیکنم ضققعورتا وارد معادلات دههی 5770
شقطند .ممکن اسقت سعی کنند ا ن ار کارهای متفاوتی کنند .اما عای گفتن چنین
چیزها ی خیلی زود است.
وقتی بب یک انقلاب اسلامی فکر میکنیم ،لزوماً یاد ایران میافتیم ،و س
از انقلاب ایران ،جماعت مراجر بزرگی وجود داشتت .آیا احتمالاً شاهد چنین
چیزی در افغانستان خواهیم بود؟
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تا اندازهای ،تا امعوز شاهد چنین وضعی طدها م .مطجی از پناهندگان وجطد داشته
که یشقتع از طع ق ا عان و ه تعکیه میروند .فکع میکنم کماکان شاهد چنین اتفاقی
خطاهیم طد.
ا قالقات متحقده ،ع تقانیا و دولتهای غع ی که وانمطد میکنند خیلی نگعان معدم
افغانسققتان هسققتد ،ا ن پناهندگان را در آغطش میگیعند و تلاش میکنند آنها را ه
زندگی در شققعا ط نامطلطب زندگی در جاها ی مانند تعکیه ا د گع کشققطرهای منطوه
وادارند.
طالبان در حال حاضع خش زرگی از ا ن معزها را کنتعل میکند ،نا عا ن خعوج
از افغانستان عای معدم دشطارتع خطاهد طد ،اما فکع میکنم کماکان شاهد آن خطاهیم
طد.
فکر میکنید ایالات متبده در روزها و هفتبهای آینده چب خواهد کرد؟ و
بعد اینکب چب باید بکند؟
آنچه انجام خطاهیم داد ا ن است که خیلی در اره ی افغانستان حع خطاهیم زد:
«آه ،زنقان افغقان ،جامعهی مدنی ،امیدوار م که طالبان کاری نکند که آنها آسقققیب
بینند .ما از طالبان میخطاهیم که ه ارادهی معدم افغانسققتان احتعام گذارند .احتمالا
تهد دها ی در ارهی تحع مهای احتمالی مطعح خطاهیم کعد و احتمالا سققعی میکنیم
عای عدم هرسمیت شناسی ا ن دولت جد د تحع می ینالمللی را سازمان دهیم .اما
حداقل دو قدرت زرگ در منطوه را دار د ،چین و روسیه ،که میخطاهند ا ا ن دولت
را طه داشته اشند ،ز عا در غیع ا ن صطرت نگعانیهای امنیتی عایشان وجطد خطاهد
داشت .نا عا ن نمیدانم ا ن کارها مؤثع خطاهد طد ا خیع.
کقاری کقه مقا قا د انجام دهیم همان چیزی اسقققت که قبلا گفتید .ا د پناهنده
گیع م .ا ن ا د تمام تمعکز دولت آمع کا اشققد .همهی کسققانی را که در حطزهها ی
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فعالیت میکنند که در مععض تهد د ه خشطنت هستند از کشطر خارج کنید ،آنها را
ه ا الات متحده عسانید ،از سختگیعی در مصاحبه و صدور و زا دست عدار د.
ا د پناهندگان را از هع نوطهای ،نه فوط از افغانستان ،پذ ع م .ظعفیتش را دار م،
فوط ارادهاش نیسقققت .امقا قدون تعد د در ا نجا ،در ک منازعه ،در مطقعیتی که ما
ا جاد کعدها م ،ا د مسئطلیت پذ عش افعادی را که ه دنبال پناهندگی هستند ععهده
گیع م.
بیایید با همین مببث گفتوگو را بب ایان برستانیم .کسی را دیدم کب در
توییتر چیزی گفتب بود با این مضتتمون کب وقتی ایالات متبده چیزی را خراب
کرده خودش هم باید مسئولیت آن را برعرده گیرد - .کب یش از این همیشب
برای توجیتب متانتدن ایتالات متبده در افغانستتتان بب کار میرفت .نظرتان
دربارهی این استدلا چیست؟
فکع نمیکنم در شقعا طی که ما همطاره ه دتع شقدن اوضاک کمک کعد م چنین
استدلالی مصداق داشته اشد .منظطرم ا ن است که ما وارد افغانستان شد م و آنجا را
خعاب کعد م ،و سقپس یسقت سقال آنجا طد م و هع روز و هع سققال کمی اوضاک را
خعابتع کعد م .قطعا هیچ فعصتی عای تجد د وصال ا ا ن کشطرها وجطد ندارد .صعفا
آنجا مسقتوع و مانا هبطد اوضقاک میشط م .و ا ن واقعا همان چیزی است که در ا ن
مطرد دارد اتفاق میافتد.
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