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Abstract
Introduction
During his tenure, the Afghan President, Mohammad Ashraf Ghani,
followed a different foreign policy path than his predecessor. The shift
from neutrality, as the traditional way of conducting foreign affairs in
Afghanistan, to a non-neutral path characterized the foreign policy of
Afghanistan during his term of office. This can be seen as a major
shift that may be addressed from various points of view. This article
shows how President Ghani’s perception of reality and his beliefs
about an ideal foreign policy for Afghanistan led to this foreign policy
shift. Cognitive mapping as a theoretical approach has been used to
show how his perceptions and beliefs are related to each other to form
policies. Qualitative content analysis has been used to represent his
cognition. The main finding of the article is that Ghani’s pragmatic
economically-driven attitude besides his understanding of peace and
security for Afghanistan as a major goal being achievable through
economic growth, foreign direct investments, and interdependence at
regional and extra-regional levels led to his diversion from neutrality.
During his tenure, the former Afghan President, Mohammad Ashraf
Ghani, followed a different foreign policy path than his predecessors.
Traditionally, neutrality has been the main orientation in Afghanistan’s
foreign policy. Since its independence in 1919 (except for a few years
after its occupation by the Soviet forces in 1979), Afghan leaders
have, more or less, almost always followed the same path. This has
been true even in the post-Taleban era. Ex-President Hamed Karzai,
for example, despite all external pressures, continued the same foreign
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policy orientation through a balanced policy towards great powers and
regional powers.
However, the shift from neutrality to a non-neutral path characterized
the foreign policy of Afghanistan during Ghani’s presidency. Instances
of President Ghani’s new orientation can be seen in deepening and
expanding relations with western powers, weakening relations with
Iran and India, expanding relations with China, Saudi Arabia, and the
United Arab Emirates, and even supporting the Saudi-led alliance in
Yemen. These changes can be regarded as unexpected foreign policy
decisions as they reflect a violation of neutrality and a balance-based
foreign policy dominant for decades. They can even be considered
unrealistic when regional conditions are taken into account.
Furthermore, they can be regarded as violating Ghani’s economic
preferences as they deprived Afghanistan of some primary economic
advantages.
Research Question: The question that can be raised is about the cause
of such a shift. In other words: why did Afghanistan change its
traditional foreign policy orientation in the form of neutrality towards
a non-neutral path during Ghani’s presidency?
Research Hypothesis: The question above may be addressed from
various points of view and lead to different answers. One may refer to,
for example, the significance of foreign pressures, Ghani’s sense of
gratitude towards his supporters during the presidential campaign, or
the requirements of development. These, however, prove to be
inconsistent as some aspects of the shift might be seen as contradictory.
In this paper, the significance of President Ghani’s perceptions in this
regard is underlined. The hypothesis is: President Ghani’s perceptions
of reality and his beliefs about an ideal foreign policy for Afghanistan
led to this foreign policy shift from neutrality to non-neutrality.
Theoretical Framework and Research Method: In a country such as
Afghanistan, even if structural forces impose limits on foreign policy
choices, the special position of the leaders gives them important
leverages. It is the president who can determine the foreign policy of
the country. What leads him to his decision is his definition of the
situation which is rooted in his understanding of the situation. This
article aims to show how cognitive mapping as a theoretical approach
can be used to explain how Ghani’s perceptions and beliefs are related
to each other and how they have led to his policy choices. According
to this theory, everyone has a causal explanation for every situation. In
other words, decision-makers have causal claims about the reality in
their minds and cognitive mapping seeks to represent the structure of
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their causal claims. “Cognitive mapping” reflects the arguments of the
decision-maker in a graph. Although the approach is usually used to
show how the decision-maker sees the relationships in what has
happened in the past, we have used it to show how some causal claims
have been made and act as presuppositions for reaching a policy
option.
In the cognitive approach in general and in cognitive mapping theory in
particular, it is believed that one’s thoughts and perceptions are
reflected in one’s statements. Thus, if we gather the relevant statements
and analyze them, we may get to one’s perceptions in the form of a
directed graph that shows the network of concepts in their causal
relationships. Content analysis, both quantitative and qualitative, is
taken to be the appropriate method for cognitive approaches.
As for the research method, we have employed qualitative content
analysis in order to represent President Ghani’s cognition. Accordingly,
the speeches and texts produced by Ghani in various contexts are
analyzed to find his way of reasoning and arguments. The result is a
graph in which causal relations between concepts are demonstrated.
Findings: Ghani believes that an active foreign policy leads to
Afghanistan’s interest and security and that is why we can see a
proactive foreign policy in this era. To him, a developmentalist
approach to foreign policy, i.e, giving priority to economic needs but
also leads to security. Western powers are seen as the best partners’
security terms and hence cooperation with the members of NATO
plays a vital role in providing stability and security which are seen as
a precondition for attracting foreign investment. Ghani argues that an
active developmentalist foreign policy leads to more opportunities in
international and regional processes that are regarded to be beneficial
to Afghanistan. Although western powers are given a special place in
providing security, it is believed that expanding relations with China
(compared to India) leads to more economic gains and security.
Furthermore, he perceives that expanding relations with Saudi Arabia
and Persian Gulf Arab states leads to more security as well as more
financial aid.
Conclusion: Thus, the main finding of the article is that Ghani’s
pragmatic economically-driven attitude besides his understanding of
peace and security for Afghanistan as a major goal being achievable
through economic growth, foreign direct investments, and
interdependence at regional and extra-regional levels led to his
diversion from the traditional orientation of neutrality.
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چکيده
«تصمیمهای دور از انتظار» در دوران ریاستجمهوری اشرفغنی در افغانستان از ویژگیهاای سیاسات
خارجی او به حساب میآید .یکی از این تصمیمها نقض اصل بیطرفی از سوی اشارفغنای باود کاه
پیش از این همواره در نقش یک اصل در سیاست خارجی افغانستان عمل میکرده است و کنارگذاشتن
آن چرخشی بنیادی براورد میشود .در این مقاله با طار ایان پرساش کاه چارا اشارفغنای رویکارد
بیطرفی را از سیاست خارجی افغانستان کنار گذاشت؟ میخواهیم نشان دهیم این تصامیم بناابر تار یر
ادراکهای ویژة اشرفغنی از سیاست خارجی مطلوب برای افغانستان و درک او از واقعیتهای بیرونی
گرفته شد .در این چارچوب ،از نظریۀ نقشۀ ادراکی بهعناوان یکای از رویکردهاای ادراکای در ت یاین
سیاست خارجی بهره می گیریم .همچنین با اتکا بر روش تحلیل محتوای کیفی ،متنهایی را که بازتااب
ادراکهای غنی محسوب میشوند ،واکاوی میکنیم تا چگونگی رسیدن غنی باه ایان تصامیم را ت یاین
کنیم .مهمترین یافتۀ پژوهش این است که براساس نگارش اقتصاادی و عمالگارای اشارفغنای و در
ادراک های ویژة او ،هدف نهایی حکومت یعنی ایجاد صلح و ترمین امنیت برای افغانستان ،از مسیر رشد
اقتصادی ،جلب سارمایههاای خاارجی و ایجااد وابساتگی متقابال دوجان اه و چندجان اۀ منطقاهای و
فرامنطقهای میگذرد .بر همین اساس او تصمیم به نقض بیطرفی گرفت.

واژگان اصلی
سیاست خارجی ،ادراک ،اشرف غنی ،افغانستان ،تصمیمگیری.

 .1این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری است.
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مقدمه
سیاست خارجی افغانستان برم نای بیطرفی شکل گرفته است .این اصل بهعنوان قاعادهای کاه
بیشتر حاکمان رعایت می کردند در سیاست خارجی افغانستان نقش داشته است .حتی برخی از
آنها حاضر شدهاند هزینههای سیاسی هنگفتی را بپردازند ،اما از اجارای ایان اصال یاا قاعاده
روی نگردانند .مهمترین آنها ح یباهلل خان حاکم افغانستان در دوران جنگ اول جهاانی باود
که «سیاست خارجی توازن میان انگلیس و روس [را] تداوم داد کاه پادرش ع ادالرحمانخاان
آغاز کرد» ( )Gregorian, 2009: 482اما مخالفت عمومی س ب طغیان تاودة ماردم علیاه او و باه
سقوط حکومت و فراتر از آن از دستدادن جانش منتهی شد .افغانستان در طول قارن ناوزدهم
نقش دولتی حائل و بیطرف را بازی میکرد که قلمروهای دو قدرت رقیاب روسایۀ تازاری و
بریتانیا را در منطقه از هم جدا می کرد .حاکمان افغانستان از زمان استقالل این کشاور در ساال
 ،1919به ویژه از زمان بهدست آوردن استقالل رأی در تدوین سیاست خارجی ،حامی ناوعی از
بیطرفی در سیاستهای رسمی خود بودند ( .)Saikal, 2006: 123افغانستان در جریان دو جنگ
اول و دوم جهانی نیز بیطرفی کامل خود را اعاالم و رعایات کارد .همچناین در رقاباتهاای
ایدئولوژیک جنگ سرد ،روابط متوازنی با شرق و غرب برقرار کرد .برای نمونه ،با پیوساتن باه
جن ش عدم تعهد در سال  1961به بی طرفی گرایید .این وضاعیت تاا زماان اشاغال افغانساتان
بهوسیلۀ اتحاد شوروی در سال  1979ادامه داشت ()Andisha, 2015: 2؛ هر چناد در ایان میاان
داوود خان با گرایش به شوروی از سیاست بیطرفی هرچند برای مدت بسیار کوتاهی منحرف
شده بود .در دوران جدید در تاداوم سانت بایطرفای در حکوماتداری و سیاسات خاارجی
افغانستان ،حامد کرزی نیز جدی و آشکارا این اصل را رعایت میکارد و باا وجاود فشاارهای
تحمیلی برخی بازیگران خارجی ،حاضر نشاد وزن و جایگااه باازیگران دیگار را در سیاسات
خارجی افغانستان کاهش دهد .در برابر ،اشرف غنی اقدام به کنارگذاشاتن رویکارد یاا «اصال»
بی طرفی کرد که در گسترش و تعمیق روابط با دولتهای غربی ،تغییر در رواباط باا باازیگران
منطقه ای و نیز در رابطه با چین مشهود است .تا جایی که او ایان چارخش را ت ادیل باه یاک
«کالنتصمیم» و نیز تغییر بنیادین در سیاست خارجی افغانستان کرد.
اشرفغنی زمانی که در سپتام ر  2014در مقام ریاساتجمهاوری افغانساتان قارار گرفات،
سیاست خارجی را اولویت حکومتداری و برنامههای خود اعاالم کارد ()Ashraf Ghani, 1392
و آن را برای حکومتداری خوب ،ترمین ات و امنیت ،جلب سارمایههاای خاارجی و ایجااد
رشد اقتصادی بهشدت مهم دانسات ( .)Ashraf Ghani, 2013او در اولاین ساخنرانی رسامیاش
بهعنوان رئیس حکومت وحدت ملی گفت «مشاکالت افغانساتان عناصار خاارجی دارد ،و باه
همین دلیل سیاست خارجی ما حیاتی باقی خواهد ماناد» ( .)Vatanyar, 2018: 75جادا از اینکاه
چرا چنین تصمیمی گرفته بود ،یکی از مهمترین مسائلی که در عرصاۀ سیاسات خاارجی بایاد
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راجع به آن ،موضع و دیادگاه خاود را مشاخی مایکارد ،مسائلۀ رعایات اصال بایطرفای و
موازنهگرایی بود .اهمیت مسئله یعنی شفافیت در رویکرد بیطرفی یا جانبداری در آن شارایط
زمانی بیش از هر زمان دیگری بود.
در شرایطی که اشرفغنی میتوانست به سنت بیطرفی در برابر رقاباتهاای قادرتهاای
بزرگ بهعنوان قاعدهای جاافتاده و مورد احترام در سیاست خارجی افغانستان ادامه دهاد یاا در
حدی خفیفتر و نامحسوس تر آن را تعدیل کند ،در این راه مصمم و آشکارا پیش رفات و در
حالی که با سفرهای اولویتدادهشده و تالش گسترده برای جلاب حمایاتهاا و سارمایههاای
عربستان سعودی و امارات ،بهطور اعالمنشده جانبداری منطقهای را در پایش گرفتاه باود ،باا
اعالم حمایت از ائتالف نظاامی باه ره اری عربساتان در جناگ یمان ،شادت جانابداری و
آشکارشدن آن را افزایش داد .اشرفغنی حتی زمانی که ترکید بر لزوم دستیابی افغانساتان باه
بازارهای جهانی داشت ،بهجای مسیر کوتاه ایران به ترکیه ،از «راه الجاورد» رونماایی کارد کاه
مسیر طوالنی افغانستان به آسیای مرکزی ،خزر و ترکیه و سپس باه اروپاا را طای مایکناد .از
سوی دیگر ،در برابر هند که یکی از مهمترین حامیان مالی و سیاسی افغانستان در دو دهۀ اخیر
بود و در دوران کرزی روابط بسیار نزدیکی با افغانستان داشت ،در سفر باه چاین جانابداری
خویش از چین را نشان داد .او اعالم کرد هند متحد راه ردی افغانستان نیست و فقاط یکای از
کشورهای همکار افغانستان است .بنابراین تصمیم اشرفغنی به نقض بیطرفی و موازنهگرایی،
چرخشی بنیادی و کموبیش تصمیمی دور از انتظار بود .نخست اینکه برخالف رویاۀ سیاسات
خارجی افغانستان بود؛ دوم اینکه با شرایط زمینهای موجود در افغانساتان و منطقاه در تعاار
بود؛ سوم اینکه تاحدودی ناقض و برخالف رویکرد اقتصادمحور و سیاست خارجی فعال خود
اشرفغنی بود ،زیرا افغانستان را از برخی امتیازهای اقتصادی محروم میکرد.
آنچه در این مقاله بررسی میکنیم چرایی چرخش در سیاست خارجی افغانساتان در دوران
اشرفغنی است کاه شااید بتاوان آن را از دیادگاههاای مختلفای توضایح داد .نخسات اینکاه
آمریکاییها -غربیهای حاضر در افغانستان این مسئله را بر اشرفغنی تحمیل کرده و در برابار
آن ،در انتخابات ریاستجمهوری سال  2014از او حمایت و در چالشهای بعدی نیاز شارایط
را به سود او مدیریت کرده باشند .ممکن است چنین عاملی دخیل بوده و تر یر داشته باشد ،اماا
در پاسخ به آن میتوان گفت اگر فقط بحا خواسات تحمیالگوناۀ خاارجیهاا ،غربایهاا و
آمریکاییها بر اشرفغنی بود ،او میتوانست بهگونۀ متفاوت و با شدت کمتری ایان تصامیم و
سیاست را اجرا کند و نیازی ن ود که مؤکد و آشکار براساس جانابداری از برخای کنشاگران
منطقهای و بیتوجهی به برخی دیگر رفتار کند.
دیدگاه ت یینی دیگر میتواند این باشد که خود اشرفغنای بارای جلاب رضاایت و ساپس
حمایت غربیها و از همه مهمتر آمریکاییها و انگلیسیها در چاارچوب تاداوم حمایاتهاا و
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کمکهای مالی شان به افغانستان چنین تصمیمی گرفته است .این نکته درخور ترمل اسات ،اماا
افزایش شایان توجه و مؤکد وزن و جایگاه چین در سیاست خارجی افغانستان در ایان دوره را
نمیتوان با این برداشت ت یین کرد .استدالل دیگر مایتواناد ایان باشاد آنچاه سا ب تغییار در
سیاست خارجی افغانستان توسط اشرفغنی و بهکارگرفتن سیاست جانبداری توسط او شاد،
تغییر در هدفهای سیاست خارجی افغانستان و تعیین هدفهای متفاوت و جدیدی بوده است
که ماهیت اقتصادی و توسعه ای یا غیرامنیتی و در چارچوب امنیت گسترده داشتند .در پاسخ به
چنین دیدگاهی ،میتوان گفت اشرفغنی میتوانست هدفهای اقتصادی و توساعهای خاود را
در دستورکار قرار دهد و با کشورهای جدیدی رابطه برقرار کند و گسترش نیاز بدهاد ،بادون
آنکه به روابط موجود ،گسترده و حتی مهم در روابط افغانستان با برخی کشاورها لطماه بزناد،
به ویژه که برخی از روابط دستخوش تغییر و کاهش ،اهمیت اقتصاادی ،تجااری و توساعهای
نیز داشتند.
بنابراین آنچه میتواند مورد توجه قرار بگیرد و توان بیشتری در ت یین چرخش در سیاسات
خارجی افغانستان دارد ،بهویژه با توجه به نقش مهم شخی رئیسجمهاور در تعیاین سیاسات
خارجی در کشوری چون افغانستان ،نقش باورها و ادراکهای اشرفغنی در شکلدادن به ایان
سیاست است .در اینجا با اتکا به نظریۀ ادراکی در ت یین سیاست خارجی ،ایان فرضایه مطار
میشود که باورهای اشرف غنی دربارة واقعیتهای منطقهای و جهانی اساس شکلگیاری ایان
چرخش در سیاست خارجی افغانستان در سالهای ریاست جمهوری او بوده است .این باورها
را با اتکا به روش تحلیل محتوای متن های در دسترس از سخنانش که در رویکردهای ادراکای
بهعنوان بازتاب ادراکهای افراد تلقی میشود ،استخراج و پیوند آن را با سیاست خارجی نشان
میدهیم .در ادامه ،نخست پیشینۀ پژوهش را بررسی میکنایم .ساپس چاارچوب نظاری مقالاه
یعنی نقشۀ ادراکی بهعنوان یکی از نظریههای مهم و جامعنگار در رویکارد ادراکای را توضایح
میدهیم .در بخش سوم مقاله به روش استفادهشده در این پژوهش یعنی تحلیال محتاوا اشااره
میکنیم .سرانجام نقشۀ ادراکی اشرفغنی را واکاوی و رابطۀ آن با تصمیم گرفتاهشاده را بیاان
میکنیم.
پيشينۀ پژوهش
منابع موجود در حوزة سیاست خارجی افغانستان باه طاور عاام و همچناین سیاسات خاارجی
افغانستان در دوران اشرفغنی براساس رویکارد روشای آن هاا در دو دساتۀ کلای توصایفی و
تحلیلی/ت یینی تقسیم پذیرند .دستۀ دوم خود براسااس عامال ماورد تمرکاز در چهاار دساته از
یکدیگر جدا شوند .این دستهبندی از نویساندگان و ماتنهاا ،ال تاه معطاوف باه کال سیاسات
خارجی افغانستان است و به مسئلۀ چرخش و تغییر در سیاسات خاارجی افغانساتان در دوران
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اشرفغنی بهطور مشخی توجه نشده است .منابعی که پیراماون سیاسات خاارجی افغانساتان
تولید شدهاند ،پنج دسته هستند:
نخست ،متنهای «توصیفی» و «هنجاریتجویزی» هستند که ضمن توصایف بیشاتر نقاداناه
در همان مسئله ،گامی فراتر رفته و وارد حوزة تجویز هم شدهاند؛ دستۀ دوم ،منابع ت یینیای که
متغیر مورد نظرشان در جملۀ عوامل ساختاری و منابع خارجی قرار مایگیرناد و از جملاه بار
«سیاست قدرتهای بزرگ» و «سیاست کشورهای طرف مقابل» ترکیاد مایکنناد .آنهاا شاامل
مواردی مانند مداخله و رقابتهای نیابتیاستعماری قدرتهای بزرگ در افغانستان نیز میشود؛
دستۀ سوم ،ا ر نویسندگانی است که به متغیر «ژئوپلیتیک» بهعناوان مهامتارین عامال ماؤ ر بار
سیاست خارجی افغانستان پرداخته اند .از نظر کمی ،نویسندگان دستۀ سوم و دوم به ترتیاب در
اکثریت هستند؛ دستۀ چهارم ،منابعی هستند که باه متغیرهاا و عوامال داخلای توجاه و تمرکاز
کردهاند و گامی فراتر از دیدگاههای رایج در حوزة سیاست خارجی افغانستان نهاادهاناد؛ دساتۀ
پنجم ،منابعی هستند که نقش «ره ران» را برجسته کردهاند .ره ران در هر کشوری و در هر نوع
نظام سیاسیای از مهمترین عوامل تر یرگذار بر مسائل ،تصامیمهاا و رخادادها هساتند ،اماا در
برخی جوامع تر یرگذاری بیشتر و نقش برجستهتری دارند .برخی از نویسندگان حوزة سیاسات
خارجی افغانستان به نقش متغیر فردی و عامل ره ران پرداختاهاناد ،ولای از ماتن آناان چناین
برنمیآید که خواسته باشند بر بررسی نقش متغیر فردی ترکید و تمرکز کنند .فقاط از آنجاا کاه
در چارچوب بررسی منابع مؤ ر بر سیاست خارجی افغانستان از چارچوب نظاری پایشنظریاۀ
پیوستگی روزنا استفاده کردهاند و روزنا هم برای جوامعی مانناد افغانساتان متغیار فاردی را در
ردیف نخست متغیرهای پنجگانۀ مؤ ر خویش قرار میدهد .منابع گفتهشده در ایان دساته ،هار
چند یک گام بیشتر پیش رفتهاند ،اما به طور ضمنی و غیرمؤکد یعنی غیرتحلیلی به تار یر متغیار
فردی اشاره کردهاند .دیگر اینکه توجه صرف به ره اران و توجاهنکاردن باه ت یاین یاا تفسایر
چگونگی تر یرگذاری آنها ،باز هم نمیتواند ما را به کنه مسئله برساند .برخی از منابع مهامتار
موجود در عرصۀ مطالعۀ سیاست خارجی افغانستان و دیدگاه ت یینیشان را در ادامه میآوریم.
سجادی ( )1397در کتاب «سیاست خاارجی افغانساتان» ادعاا کارده اسات کاه افغانساتان
بیشترین تر یرپذیری را از نظام بینالمللی داشته است .اسپنتا ( )1388وزیر اماور خارجاۀ وقات
افغانستان که بعد از آن مشاور امنیت ملی افغانستان و کرزی بود ،در کتااب «سیاسات خاارجی
افغانستان در آستانۀ قرن بیستویکام» معتقاد اسات عاواملی کاه سیاسات خاارجی را تعیاین
میکنناد ،بسایار بای رحام و خشان در حاوزة مناسا ات قادرت میاان کشاورهای مختلاف و
سازمانهای بینالمللی قرار دارند .اشرفغنی ( )1392نیز در «برناماۀ ملای و چشاماناداز دهاۀ
تحول» چنین دیدگاهی دارد .غالمعلی چگنیزاده ( )1397در پژوهشی با عنوان «ادراک نخ گان
افغانستان از جمهوری اسالمی ایران» معتقد است از نظر بیرونی کارکرد بازیگری افغانساتان در
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چارچوب بازیگران منطقهای و بینالمللی تعریف میشود .تمناا و همکاارانش ( )1393نیاز در
کتاب «سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاریهای منطقهای» ،این را مفارو گرفتاهاناد
که «در تدوین سلسله کتابهای سیاست خارجی افغانستان [کاه ایان کتااب جلاد نخسات آن
است] ،باور بر این است که سیاست خارجی افغانستان «متغیر وابسته» و نظام باینالملال متغیار
«مستقل» است».
این منابع به کلیت سیاست خارجی افغانستان پرداخته اند .برخی منابع نیز وجود دارناد کاه
بهطور ضامنی مایتاوان آن هاا را مارت ط باه تغییار در سیاسات خاارجی افغانساتان در دوران
اشرفغنی دانست که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم .محمدموسی جعفری و ماوالیی
( )1397در مقالۀ «موازنۀ تهدید ایران و عربستان و سیاست خارجی حکومات وحادت ملای»

1

علت اصلی توجه گسترده به تهدیدهای منطقهای در سیاست خارجی افغانستان را تر یرگاذاری
و سرایت رقابت منطقهای و موازنۀ تهدید میان ایران و عربستان بر تحوالت منطقهای و مساائل
افغانستان میدانند .خواتی ( )1397در مقالاۀ «تجدیادگرایی انتحااری دوجان اه در رواباط ساه
همسایه» این ادعا را مطر میکند که «معمای بنیادین در عرصاۀ سیاسات خاارجی افغانساتان،
ماهیت رابطۀ ما با پاکستان است» .وضعیت حاکم در روابط افغانستان و پاکستان ،کلیت سیاست
خارجی ما را متر ر ساخته و بر روابط ما با هند و ایاالت متحاد آمریکاا نیاز تر یرهاای عمیقای
برجای گذاشته است .کاورا ( )2017در مقالۀ «روابط افغانستان و هناد در عصار اشارفغنای و
نرندرا مودی» 2معتقد است در روابط افغانستان و هند ،ایان پاکساتان باوده اسات کاه هماواره

به عنوان بازیگر مهم بیرونى در نقش عنصر مرکزى تر یرگذار عمل کرده است .مجددی ()1397
نیز در مقالۀ «سیاست خارجی حکومت وحدت ملی در ق ال قزاقستان از منظر نظریۀ پیوساتگی
جیمز روزنا» از منظر نظریۀ پانج متغیاری روزناا مادعی شاده اسات دو عامال فارد و محایط
بینالمللی بیشتر از دیگر موارد و عوامل ،هادایتکننادة سیاسات خاارجی افغانساتان در برابار
قزاقستان بوده است .صالحی و همکاارانش ( )1396هام در مقالاۀ «تحلیال سیاسات خاارجی
افغانستان در دورة اشرفغنی» با ترکید بر اینکه افغانساتان مانناد دورههاای پیشاین در عرصاۀ
سیاست خارجی موفقیت چشمگیری نداشته اسات ،معتقدناد بخاش زیاادی از مساائل کشاور
به ویژه در عرصۀ مسائل خارجی به ره ری کشور و افراد تصمیمگیرندة این کشور بازمیگاردد.
در معرفی و بررسی این منابع ،چنانکه میبینیم بیشاتر آنهاا باه ساطح تحلیال فاردی و متغیار
ره ران و بهویژه ادراک و برداشتهای ره ران نپرداختهاند.

 .1حکومت وحدت ملی نام حکومتی است که در دورة نخست ریاستجمهوری اشرفغنی با مشارکت ع داهلل
ع داهلل در مقام ریاست اجرایی شکل گرفت.
2. India-Afghanistan Relations in the Modi-Ghani Era
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نظریۀ نقشه ادراكی
فر

اساسی در رویکردهای ادراکی یا شناختی 1این است که باورهای افراد ،علت 2یا به بیاان
3

دقیقتر دلیل تصمیمهای آنهاست .این باورها از دیدگاههای متفااوتی در نظریاههاای مختاف
ادراکی بررسی میشوند .از جمله باورهای مهم هر فرد ،رابطهای است که او تصور میکند میان
پدیده های مختلف برقرار است .به بیانی ،تصمیمگیرنده از جملاه باهطاور خااد در سیاسات
خارجی ،براساس رابطهای علی که میان پدیدههای مختلف میبیند به ت یینی از مسئله مایرساد
که بنیان تصمیم او قرار میگیرد .این نگرش علی در نقشۀ ادراکی فرد قابل انعکااس اسات .در
واقع تصویری از این روابط علی است .نظریۀ «نقشۀ ادراکی» که رابارت اکسالرود )1979( 4در

کتاب «ساختار تصمیم :نقشههای ادراکی نخ گان سیاسی» 5ارائه کارده اسات ،بار آن اسات کاه
«نقشۀ ادراکی رویهای است برای بازنمایی نظامیافتۀ دعاوی علی که تصمیمگیرنده در موضوعی
خاد بهکار میبرد» ( .)Heradstveit and Bonham, 1986: 344هدف از ترسیم نقشۀ ادراکی ،فهم
ساختار بازنماییهای ادراکی تصمیمگیرندگان در حوزههای مربوط به سیاسات خاارجی اسات
( .)Tetlock and McGuire 1986: 156اکسلرود با مفهوم نقشۀ ادراکی در جستوجوی راهی باود
برای درک برداشتهای ذهنی افراد از روابط علی بهشکل یک ساختار و رسیدن باه پیامادهایی
که از این ساختار ناشی میشوند تا از این راه فرایند تصمیمگیری به ود پیدا کناد (

Young and

.)Schafer, 2017: 41
نقشۀ ادراکی مجموعهای از مفاهیم است که در قالب یک نمودار بهشکل نقاط ،نمایش داده
میشوند و باورهای علی که میان مفاهیم پیوند برقرار میکنند و بهشکل پیکان میان نقطهها قرار
میگیرند .این کار به پژوهشگر امکان میدهد تا م اح

علی عمیق نهفته در متن را آشکار کند.

م احثی که در پوشش زبان و گفتار عامیانه با الیهای از منطق و استدالل پوشیده شدهاند .به این
ترتیب ،نقشۀ ادراکی میتواند ارت اط پنهان میان «مسئلۀ نیازمند تصمیمگیری مقتضی» در ابتدای
طیف تصمیمگیری و زنجیرة کوتاه یا بلند استداللهای علی انجامشده پیرامون آن مسئله توسط
یک ره ر در میانۀ طیف و تصمیم گرفتهشده در انتهای طیف تصمیمگیاری را ردگیاری کناد و
سرانجام آنچه در ادراک یک ره ر نس ت به مسئلهای مشخی وجاود داشاته اسات ،ترسایم و
نمایان شود .فر تصمیمگیرندگان این است که میان دو متغیر مفهاومی ،یعنای چیزهاایی کاه
بتوانند ارزشهای متغیری به خود بگیرند مانند امنیت ملی یا بودجۀ دفاعی یاا موازناۀ تجااری،
1. Cognitive
2. Cause
3. Reason
4. Robert Axelrod
5. Structure of Decision
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رابطۀ علی وجود دارد و تغییر در یکی س ب تغییر در دیگاری مایشاود (

Moshirzadeh, 2017:

 .)180این نقشهها براساس تحلیل محتوای مشرو و دقیق اسناد آرشیوی و مصاح ههاا ترسایم
میشود .دو نوع رابطۀ علی میتوان تصور کرد :علیت مث ت یا مولد که با عالمات « »+و علیات
منفی یا موانع که با عالمت « »-مشخی میشوند .رابطۀ میان علت و معلول یک طرفاه اسات،
یعنی علت موجد معلول تلقی میشود و نه برعکس .در نتیجه ،میتاوان سااختارهایی ریاضای
شامل نمودارهایی جهتدار ترسیم کرد که روابط علت و معلولی را باهشاکل خالصاه نماایش
میدهند .در مورد هر دو مفهوم میتوان رابطۀ مث ت ،منفی یا ن اود رابطاه را تصاور کارد .ایان
قالب تحلیلی میتواند نقشههای ادراکی پیچیده را امکانپاذیر کناد (

Young and Schafer 1998:

.)75-76
روش پژوهش
در مطالعات م تنی بر رویکرد ادراکی ،برای فهم ادراکهای تصمیمگیرندگان با توجاه باه ن اود
امکان دسترسی مستقیم به ذهن آنها ،فر

بار ایان اسات کاه نوشاتههاا و گفتاههاای آناان

بازتابدهندة باورها و ادراکهای آن هاست .به همین دلیل از روش تحلیل محتوا برای راهیاابی
به ادراکات افراد استفاده میشود .بهنظر دیوید هیز« ،تحلیل محتاوا موضاوع علاومی اسات کاه
دربارة انسان بح میکند .استعداد سخنگفتن برجستهترین ویژگی انسان اسات و زباان جازو
جداییناپذیر تفکر منطقی ،احساسات و همۀ عناصر ویژگی زندگی درونی اوست ،اگر درسات
نگریسته شود ،تحلیل محتوا مسئلۀ مرکزی مطالعات انسانی است»

(2017: 11

 .)Holsty,چون از

تقلیل متن به اعداد در تحلیل محتوای کمی ،بهدلیل ازدست دادن اطالعات ترکی ی و معنا ،بیشتر
انتقاد شده است ( )Weber, 1990: 105و شرایط خاصای کاه در سیاسات خاارجی افغانساتان و
بهت ع آن در سخنان ره ران و تصمیمگیران آن وجود دارد ،از جملاه اینکاه ممکان اسات یاک
مسئلۀ بسیار مهم ،بهصورت مکرر بیاان نشاود و فقاط یاکباار و گااهی آنهام در پوشاش و
بهصورت ضمنی اشاره شود ،در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی را مناسب تشخیی دادهایام
و از آن در بررسی متنهایی چون سخنرانیها و مصاح ههاای محماد اشارفغنای بارای فهام
ادراک ذهنی و برداشت او نس ت به مسئلۀ مورد بررسی در این مقاله استفاده مایکنایم .از نظار
میکات و مورهاس چهار تفاوت بنیادین یا از دیدگاه نوع کاربرد روش پژوهش در ایان مقالاه،
چهار برتری پژوهشهای کیفی در مقابل کمی ع ارتاند از .1 :کلمهها (مفاهیم) در برابر اعداد؛
 .2دیدگاه بینشمدار در برابر دیدگاه عینیتمدار؛  .3کشف در برابر ا ات؛  .4انسانمحاوری در
برابر ابزارمحوری (.)Maykut and Morehouse, 1995: 94
رویه های تحلیل محتوا که در ترسیم نقشههای ادراکی ره ران افغانستان باهکاار مایروناد،
بر افعال تمرکز دارند ،زیرا روابط میان مفاهیم اصلی ایشان را رمزگاذاری مایکنناد .در اصال،
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ما به دن ال ساخت آشنای فاعل ،مفعول و فعل هستیم .چون غر

از ترسیم نقشههاای ادراکای

ره ران افغانستان نس ت به مساائل ماورد نظار ،تشاخیی پیونادهای علای آنهاا ،تمرکاز بار
ساخت های افعالی است که یک رابطۀ علی مث ت یاا منفای را نشاان مایدهناد .بارای نموناه،
«دولت آمریکا در پی دستیابی به هدفهای منطقهای خویش است» به این شاکل رمزگاذاری
می شود :دولت آمریکا -توجه نداشتن باه امنیات و مناافع افغانساتان .در اینجاا دولات آمریکاا
فاعل است ،عالمت منفی ( )-نشانگر رابطۀ علی منفی است و بیتوجهی باه امنیات افغانساتان
مفعول است .در این نوشتار این اسناد و متنها را انتخاب و بررسی کردهایم :منشاور انتخاباات
ریاستجمهاوری اشارفغنای ( ،)2013ساخنرانیهاای مرباوط باه مساائل سیاسات خاارجی
برگرفته از سایت رسمی ریاستجمهاوری افغانساتان و کتااب «بیاناات رئایسجمهاور غنای»
(.)2018
نقشۀ ادراكی اشرفغنی و تصميم نقض اصل بیطرفی
در نقشۀ ادراکی اشرفغنی نس ت به سیاست خارجی مطلوب برای افغانستان در ماورد مسائلۀ
بیطرفی و موازنهگرایی یا نقض و ن ود آن ،که در شکل  1آماده اسات ،چناد محاور اصالی از
باورهای او دربارة مسائل زیر قابل مشاهده هستند:
 نیازمندیهای اساسی و هدفهای بنیادی افغانستان؛ کشورهای دارای اهمیت برای افغانستان در دو عرصۀ اقتصاد  /تجارت  /توسعه و امنیات /ات؛
 مزایا و چالشهای رابطه با کشورهای دارای اهمیت و اولویت برای افغانستان.محورهای مهمی در نقشه و ساختار ادراکی اشرفغنی دیده میشوند که در اداماه آنهاا را
بررسی میکنیم.
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شکل شمارة  :1نقشۀ ادراكی محمد اشرفغنی نسبت به سياست خارجی مطلوب براي افغانستان در
برابر مسئلۀ بیطرفی
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باور به حياتیبودن سياست خارجی فعال براي تأمين منافع و امنيت ملی
از دیدگاه ادراکهای اشرفغنی ،سیاست خارجی کارآمد و فعال مایتواناد وضاعیت نابساامان
موجود در افغانستان را بهسوی تغییر و ایجاد رشد و ات (در هر دو عرصۀ امنیات و اقتصااد)
رهنمون شود ()Ashraf Ghani, 2018: 120؛ زیرا نیازمنادیهاایی در افغانساتان و در مقابال نیاز
توانمندیها و امکاناتی در سطح منطقه و فرامنطقه وجاود دارد کاه افغانساتان مایتواناد از راه
سیاست خارجی فعال و کارآمد و با استفادة مناسب از ابزارهاای در دساترس ،توانمنادیهاای
موجود در خارج از کشور را بهدست آورد و خأل نیازمندیهای داخلی را پر کند .رئیسجمهور
افغانستان بر این باور است آنچه س ب موفقیت حکومت در ترمین نیازمنادیهاا ،مناافع ملای و
امنیت ملی می شاود ،بایش از آنکاه در عرصاۀ سیاسات داخلای باشاد ،از سیاسات خاارجی،
فعال بودن آن و موفقیت در آن ناشی خواهد شد .اشرفغنی در منشور انتخاباتی خود میگوید:
«حاال وقت آن است که با پیگیری تدابیر نهادی و اصولی جن ههای منفی سیاست خارجی خاود
را که بیشتر به شیوههای مدیریت دیپلوماتیک برمیگردد ،مورد توجه قرار دهیم و بکوشایم کاه
از یک موضع فعال و سازنده ،سیاست خارجی خود مدیریت کنایم» (.)Ashraf Ghani, 2013: 15
او ترکید میکند «ایجاد ات سیاسی در افغانستان نهتنها بعد ملی ،بلکه ابعاد منطقوی و جهاانی
هم دارد .بررسی و موفقیت در تحلیل و ارزیابی ابعاد منطقهای و باینالمللای اات در کشاور،
نیازمند دیپلوماسی فعال است» ( .)Ashraf Ghani, 2013: 40در جای دیگری میگوید « ات نظام
ما به خصود در عصر جهانی شدن که عصر ارت اطات و تعامل متقابل است ،وابسته به ات و
نظم در روابط ما با جهان است» (.)Ashraf Ghani, 2013: 155
اشرف غنی به سیاست خارجی رویکرد حداکثری و ایجابی دارد و سیاست خاارجیای کاه
بتواند منافع ملی را ترمین و نیازمندیهای کشور را در دو عرصۀ امنیتی و اقتصاادی رفاع کناد،
سیاست خارجی فعال است که بر اساس آن باید به سراغ کشورها و باازیگران ماوردنظر خاود
رفت .بهنظر می رسد بر اساس این چند گزاره ،او به این ادراک رسیده باود کاه بایاد دسات از
سنت بیطرفی در سیاست خارجی افغانستان بردارد .در اصول میتاوان گفات اشارفغنای باه
سیاست خارجی بیطرفانه و مفیدبودن آن برای افغانستان باور ندارد .هنگامی که او در مؤسساۀ
چاتمهاوس با این پرسش روبهرو میشود کاه «از شاما ساؤالی در ماورد موقعیات جغرافیاایی
استراتژیک افغانستان بپرسم .تا چه اندازه فکر میکنید پالیسی سنتی «بایطرفای» افغانساتان باا
امضای موافقتنامۀ دوجان ۀ امنیتی با ایاالت متحد و موافقتنامۀ وضعیت نیروها با ناتو به خطر
افتاده است؟ در حقیقت این امر امکاان دارد کاه سا ب پاایینآمادن صادای افغانساتان گاردد.
سیاست بیطرفی یک موقف قوی و مطابق بر اصول بود و شما آن را باا یاک موقاف ضاعیف
معاوضه کردید» ،پاسخ میدهد که «افغانستان بستر همکاری فراهم خواهاد کارد»« .بایطرفای»
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اصطالحی مربوط به سالهای  1950است .آیا هناوز مایتاوان از ایان پالیسای در ساال 2014
استفاده کرد؟ فکر میکنم شما با بررسی جوانب موضوع ،بایاد ساؤالتان را پاس بگیریاد؛ زیارا
دنیای امروزی متفاوت است» ( .)Ashraf Ghani, 2018در واقع ،سیاست خارجی فعال از دیادگاه
اشرفغنی که به فراوانی به آن اشاره و ترکید میکند ،همان چیزی اسات کاه دیگاران آن را باا
سیاست خارجی نقض بیطرفی یا جانبداری بازنمایی کردهاند.
باور به لزوم به كارگرفتن رویکرد سياست خارجی توسععه گعرا بعراي موفقيعت در تعأمين
نيازمنديهاي امنيتی و اقتصادي
از دیدگاه اشرفغنی مقوله های امنیت و رشد اقتصاادی نسا ت باه یکادیگر حاالتی مارت ط و
هم افزا دارند .بنا بر این ادراک است که رویکرد کالن حکومتداری اشرفغنی و نیاز رویکارد
کالن جهتدهنده به سیاست خارجی افغانستان در این دوره ،اقتصادمحور و در پی دساتیاابی
به رشد اقتصادی است .برخی دیگر نیز بر آن بودهاند که هار چاه زودتار حکومات افغانساتان
قلبها و ذهن های مردم افغانستان را با توسعۀ اقتصادی و ارائۀ خدمات تسخیر کناد ،اات در
افغانستان زودتر بهدست میآیاد ( .)Morelli & Belkin, 2009: 31شاکلگیاری چناین بااوری و
تالش گسترده در جذب سرمایههای خارجی ناشی از ایان واقعیات اسات کاه «از زماان آغااز
برنامه های توسعه در افغانستان مهمترین مانع توسعۀ اقتصادی ،ان اشتهنشدن سرمایه بوده است»
( .)Abbasi and Ranjbardar, 2011: 260اشرفغنی در بیشتر سخنرانیهای خاود ترکیاد مایکناد
«افغانستان شدیدا احتیاج به سرمایهگاذاری باینالمللای و راهیاابی باه بازارهاای جهاانی دارد»
( .)Ashraf Ghani, 2013: 36در سخنرانی روز تحلیف خود تصریح میکند «ما ارادة قاوی داریام
که موانع مقابل سرمایهگذاری را از بین ب ریم» ( .)Ashraf Ghani, 2018: 34در واقع ،اشارفغنای
بنا بر چنین برداشتی ،حاضر است اقدام به ترک بایطرفای افغانساتان و باهکاارگرفتن سیاسات
جانبداری کند که شامل افزایش جایگاه و اهمیت بازیگران دارای سرمایۀ بیشاتر و دارای اراده
و برنامههای سرمایهگذاری خارجی بیشتر مانند چین ،عربهای خلیجفاارس و غربایهاا و در
مقابل کاهش توجه و اهمیت به بازیگران طرف مقابل آنها بهویژه ایاران در سیاسات خاارجی
افغانستان میشود.
اشرفغنی بر آن است که مهمترین نیاز و اولویت کشور ترمین امنیت است ،اماا بار اسااس
این برداشت که بدون رشد اقتصادی ،نمی توان امنیت را برای افغانستان به ارمغاان آورد ،اقادام
به افزایش گستردة توجه به کشورهای سرمایهدار و سرمایهگذار میکند .همچنین از آنجا که بناا
بر ادراکهای خویش بر این برداشت است که بدون کاهش توجاه باه باازیگران مقابال آنهاا،
نمی تواند همکاری واقعی آن ها را در افغانستان ترمین کند ،عالوه بر اقتصادمحاوری ،اقادام باه
نقض بیطرفی و بهکارگرفتن سیاست جانبداری در سیاست خارجی خویش میکناد .ارت ااط
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تنگاتنگ ،پیچیده و همافزایانۀ امنیت-صلح و رشد اقتصادی از منظر اشرفغنی بهگونهای است
که میگویاد« :از راه تارمین صالح باه حکوماتداری خاوب دسات ماییاابیم ،زیارا یکای از
دستاوردهای عمدة صلح ،تخفیف مصاارف امنیتای اسات و اگار ایان مصاارف بارای تحکایم
نهادهای ملکی [غیرنظامی] و انجام وجایب حکومت اختصاد داده شود ،شرایط زندگی ماردم
بهطور کامل دگرگون میشود» (.)Ashraf Ghani, 2013: 25
باور به حياتی بودن همکاري با اعضاي ناتو براي تأمين ثبات و امنيت و جلب سرمایههعاي
خارجی
در تداوم مورد پیشین ،اشرف غنی حفظ و گسترش روابط با اعضاای نااتو را کاه قادرتهاای
غربی قدرتمند و روتمند حاضر در افغانساتان بودناد ،دارای اهمیات حیااتی بارای افغانساتان
میدانست .از دیدگاه اشرفغنی «یکی از مهمترین ابعاد ات سیاسی در افغانستان به روابط ماا
با جامعۀ بینالمللی بهصورت عموم و آمریکا و ناتو بهصورت مشخی بساتگی دارد» (

Ashraf

 ،)Ghani, 2013: 41هر چند که در عمل و در مقابل ،ممکن است تداوم حضاور نااتو و ایااالت
متحد در افغانستان ،موجب واکنشهای امنیتی و رقابتهای نیابتی باازیگران منطقاهای و آنچاه

«بازی نیمهبزرگ» )Khalilzad 1996: 190-195( 1قادرتهاا در افغانساتان خواناده شاده بشاود.
اشرفغنی میگوید «هدف عمدة ما ایجاد یک دولت مؤ ر ،قوی و کارآماد اسات .تارمین ایان
هدف بدون مدیریت خوب و هوشمندانۀ سیاست داخلی ،منطقوی و خارجی تحقق نماییاباد.
به همین دلیل ،ارت اط با حلقۀ سوم در سیاست خارجی برای ترمین منافع ملی ماا حیااتی باوده
حلقۀ سوم برای یک دهۀ آینده یکی از عوامل مهم و عمدة تحکیم حاکمیت ملی ماا باه شامار
میرود» ( )Ashraf Ghani, 2013: 173و «حمایت دوامدار شما [کشورهای عضاو نااتو] ،کلیادی
برای تداوم و حفظ دستاوردهای مشترک سیزده سال گذشتۀ ما خواهد بود .بهطور اخی ما باه
کمک شما برای ایجااد پروساههاا و سیساتمهاای الزم باهمنظاور تارمین پایاداری درازمادت
نیروهایمان نیاز داریم» (.)Ashraf Ghani, 2018: 189
در حالی که برخای معتقدناد مداخلاۀ نظاامی در کشاور آسایبپاذیر و شاکنندهای چاون
افغانستان نهتنها مشکل امنیت را حل نمیکند بلکه خود به مشکل دیگری ت ادیل خواهاد شاد
( ،)Stanekzai, 2009: 45اشرفغنی بر اساس ادراکهای خاد خاود در دوماین روز کااریاش
توافقنامۀ دوجان ۀ امنیتی 2را با آمریکاییها و مدتی بعد با ناتو ،توافقناماهای امضاا مایکناد .از
دیدگاه اشرفغنی فقط توافقنامۀ دوجان ۀ امنیتی که برای  9سال (سالهای  2014تا  )2024م لغ

1. Mini-Great Game
)2. Bilateral Security Agreement (BSA
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 36،5میلیارد دالر تعهد بینالمللی برای کمک به بازسازی ،تعلیم و تجهیز نیروهای امنیتی کشور
ترمین میکند ( ،)Ashraf Ghani, 2013: 32نقش مهمی در ترمین نیازمندیهای نیروهای امنیتای و
نظامی افغانستان دارد .همچنین اهمیت مضاعف دیگر کشورهای حلقۀ سوم ،در سرمایۀ فاراوان
آنها و عالقهمندیشان به سرمایهگذاری خارجی در منااطق و کشاورهای مساتعد بارای رشاد
سرمایه است که افغانستان نیازمندی گستردهای به آن دارد .عامل دیگر ،اهمیتیافتن ایان دساته
از کشورها برای اشرفغنی/افغانستان بازارهای آنها است که اشرفغنی بر این تصور است که
افغانستان میتواند به آنها دست یابد.
باور به لزوم بهكارگرفتن سياست خارجی فعال و توسعهگعرا بعراي اسعتهاده از رونعدها و
فرصتهاي منطقهاي و بينالمللی
اشرفغنی همسویی بسیار مهمی میان ویژگیهاا ،شارایط و امکاناات افغانساتان باا رونادهای
جاری در منطقه از یکسو و نیازمندیهای افغانستان با فرصتهای موجود در منطقاه از ساوی
دیگر میبیند .او منابع موجود افغانستان را در سه دساتۀ مهام و ارزشامند از یکادیگر تفکیاک
میکند« .باور ما این است که موقعیت جغرافیایی افغانستان میتواناد ایان سارزمین را باه یاک
کشور ترانزیتی و خدماتی ت دیل سازد؛ معادن میتواند افغانستان را به یک کشور صنعتی م ادل
کند و آب و زمین ما ،میتواند ما را به یک کشور کشاورزی فعاال بادل کناد» (
 .) 2018: 33نخست از همه هام ،موقعیات جغرافیاایی افغانساتان اسات کاه از منظار ادراکاات
Ashraf Ghani,

اشرفغنای باهتنهاایی کاافی اسات تاا درآمادهای ماورد نیااز کشاور از آن راه تارمین شاود.
«خوشبختانه موقعیت جیوپولیتیک ما کاه در دو صاد ساال گذشاته یکای از مواناع رشاد ماا
محسوب شده ،در شرایط موجوده به یکی از بهترین امکانات ما ت دیل شاده مایتواناد .بادون
ات در افغانستان ایجاد همکاری اقتصاادی منطقاوی امکاان نادارد و پروساۀ تحاول بنیاادی
اقتصادی آسیا بهصورت کامل صورت گرفته نمیتواناد» ( .)Ashraf Ghani, 2013: 44علات ایان
برداشت او ،باورش به «اقتصاد قارهای در حال ظهور آسیا» ( )Ashraf Ghani, 2018: 166و نقاش
محوری ای است که افغانستان در این اقتصاد قارهای مایتواناد ایفاا کناد .افغانساتان باهعناوان
کشوری محصور در خشکی در منطقهای با اهمیت ژئواستراتژیک قرار گرفته اسات؛ باهطاوری
که شرق ،جنوب ،غرب و آسیای مرکزی را به یکادیگر وصال مایکناد (.)Hadian, 2009, 145
اقتصاد قارهای آسیایی در حال شکلگیری مورد نظر اشرفغنی بر م نای «منافع مشترک حیااتی
اقتصادی» (( Ashraf Ghani, 1392: 165کشورهای منطقه است که فقط از تعامال و همکااری باا
یکدیگر میتوانند بهدست بیاورند .از دیدگاه اشرفغنی «در ن ود همکاری گساتردة سرتاساری
در آسایا ،نمایتاوانیم موانااع و مشاکالت را باا اقادامات در سااطح ملای از سار راه باارداریم»
( .)Ashraf Ghani, 2018: 88او حتی از این نیز فراتر میرود و ترکید میکند «وضاعیت منطقاه از
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لحاظ اقتصادی و امنیتی نشان میدهد که همکااری منطقاوی ناهتنهاا یاک شارط مفیاد بارای
بهرهبرداریهای اقتصادی بوده ،بلکه یک اصل ضروری برای بقاا نیاز هسات» (

Ashraf Ghani,

.)2013: 166
اشرف غنی در این اقتصاد منطقه ای آسیایی برای افغانستان اهمیت و جایگاه محاوری قائال
است و میگوید «تحول اقتصادی آسیا وابسته به استفادة معقول و همهجان ه از موقعیت ماا و از
منابع ط یعی ما است .آسیا در  25سال آینده به بزرگترین قوت اقتصادی دنیا ت ادیل مایشاود،
اما این بدون ات در افغانستان غیرممکن است» ( .)Ashraf Ghani, 2018: 283در اقتصاد قارهای
آسیایی از یکسو کشورهای مختلف خیز بلندی برای رشاد اقتصاادی برداشاتهاناد و از ساوی
دیگر نیازمند کشورهای دیگر منطقه هستند و در سلسلۀ ایان نیازمنادی کشاورهای منطقاه باه
یکدیگر ،افزایش فزایندة ارزش ،اهمیت و درآمدهای افغانستان و موقعیات سارزمینی آن نهفتاه
است .براساس ادراکهای اشارفغنای ،بادون ایان همکااری متقابال منطقاهای ،های کادام از
کشورهای منطقه نمیتوانند به اهداف اقتصادی تعیینشده برای خویش دست یابناد و ناچارناد
که در تعامل با افغانساتان قارار بگیرناد و فراتار از آن ،در چاارچوب اات و امنیات و رشاد
اقتصادیاش سهم بگیرند .اشرفغنی ترکید میکند که «تالش ما آن است که بتاوانیم باه ایجااد
یک «اجماع» قارهای برای فقرزدایی در آسیا برسیم» (.)Ashraf Ghani, 2018: 39
باور به مزایاي افزایش روابط با چين (نسبت به هند) در تأمين امنيت و سرمایه
براساس ادراکهای اشرفغنی چین جایگاه بسیار برجساتهای در سیاسات خاارجی افغانساتان
دارد .بنابراین وی سال  2015را سال دوستی افغانستان و چین اعالم کرد (

Ashraf Ghani, 2018:

 .)111مواردی که س ب اهمیت فراوان چین برای افغانستان میشوند ،شامل نفوذ بر پاکستان (یا
بهگفتۀ خود اشرفغنی روابط حسنه با همۀ جوانب قضایۀ صالح افغانساتان) ،چاین باهعناوان
کارگاه تولیدی و صنعتی جهان ،حضور چهار هزار تااجر افغانساتانی در چاین (
87

Ashraf Ghani,

 ،)2018:سرمایۀ فراوان و اشتیاق به سرمایهگذاری خارجی ،جادة ابریشم جدیاد ،همساایگی

مشترک افغانستان با چین که در زمینۀ مربوطه ،بهمعنای نداشتن وابستگی اتصاالی و انتقاالی باه
پاکستان است و  ...میشوند.
اشرفغنی بر این درک است که «موضوع چین! کسای یاا اشخاصای مایتوانناد در صالح
[افغانستان] ممِدّ واقع شوند که با تمام جوانب قضیه ،روابط نیک داشته باشاند .رشاد اساتثنایی
هندوستان تمام آسیای جنوبی را ارتقا داده و امکانات زیادی فراهم کرده است ،اما با ایان حاال
فاصلۀ زیادی تا رسیدن به مرحلهای که چین در آن قرار دارد یا رسیدن به استراتژیها از ناوعی
که چین یا سنگاپور اتخاذ مینمایناد ،بااقی ماناده اسات» ( .)Ashraf Ghani, 2018: 127ایان در
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حالی است که هند از سال  2001تاکنون ،م لغ دو میلیارد دالر به افغانستان کمک اقتصادى کرده
و بستۀ کمک یک میلیارد دالرى دیگر را نیز براى پنج سال آینده باه کابال تعهاد کارده اسات
(.)Kavra, 2017: 141
اشرفغنی از مزایای روابط با چین میگوید «چین همانند انگلستان قارن ناوزدهم باهمثاباۀ
«کارگاه دنیا» محسوب میشود ،اما این کارگاه به مواد خام ،فوالد ،زغالسنگ ،آهن و هر آنچاه
در سراسر جهان قابل تصور است ،نیاز دارد و اینجاست که صح ت از افغانستان بهمیان میآید»
( .)Ashraf Ghani, 2018: 87مزیت بسیار مهم دیگر چین از دیدگاه ادراکات اشرفغنای ،مسائلۀ
راه آهن است ،از آنجا که بیشتر محصوالت ارزشامند افغانساتان ،محصاوالت معادنی سانگین
هستند «بدون موجودیت ش کۀ راهآهن ما قادر به پیشرفت نخواهیم بود» (

Ashraf Ghani, 2018:

 )96و در چارچوب ترمین این نیازمندی چین را بهترین و مناسبترین گزیناه بارای همکااری
میداند ( .)Ashraf Ghani, 2018: 114سرانجام ،اینکه آن عامل خاصی که س ب اهمیات فزاینادة
چین نزد افغانستان از دیدگاه اشرفغنی میشود ،این است که «هی کشوری بهواسطۀ کمکهاا
روتمند نشده است .از یک طرف سرمایهگذاری و تجاارت و از طارف دیگار دساتیاابی باه
نهادهایی که منجر به آوردن تغییرات میشوند باع

این امر خواهد شد»

( Ashraf Ghani, 2018:

 .)225در نقشۀ ادراکی اشرفغنی چین بهترین گزینهای است که افغانستان میتواند سرمایهها و
نیز تجارت-صادرات کاالها و محصوالت خود را از راه آن ترمین کند.
باور به مزایاي افزایش روابط با عربستان و كشورهاي عرب خليج فارس در تأمين
امنيت و سرمایه
توجه فراوان اشرفغنی به جلب سرمایههای خاارجی سا ب شاده اسات در میاان کشاورهای
منطقه نیز در پی جلب همکاری کشورهای سرمایهدار سرمایهگذار باشد .اشرفغنای مایگویاد
«نگاهی به خلیج [فارس] بیندازید .حوزة خلیج [فارس] امروز مرکز پول اسات ... .در حقیقات
ما امکانات داریم و برای به ودبخشیدن ایان سارمایه هاا بایاد باا همادیگر متحاد شاویم ،ایان
سرمایهها را با هم یکجا ساخته ،از آنها استفاده کنیم و مقدار آن را باال ب ریم»

( Ashraf Ghani,

 .)2018: 94اشرفغنی با ترکید مکرر بر چنین مسئلهای ،مهمترین مزیت عربساتان و کشاورهای
عرب خلیج فارس را سرمایۀ فراوان آنها و اقدام و ارادهشان به سرمایهگاذاری در اقتصاادهای
مستعد می داند و ایجاد روابط اقتصاادی و تجااری میاان افغانساتان و اعاراب خلایجفاارس را
بهشدت مهم و نیز ممکن می داند .عربستان و اعراب خلیج فارس مزایای اقتصادی مشخصی از
جمله کمکهای مالی ،بازار جذب کارگران افغانستانی با درآمد باالتر نس ت به دیگر کشورهای
منطقه ،نیازمندی گسترده به واردات مواد غذایی بهویژه ماواد غاذایی کشااورزی دارناد کاه از
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دیدگاه اشرفغنی افغانستان آب ،زمین و کارگر را دارد و نوعی همپیوندی میان نیازمندیهاای
متقابل دو طرف مقابل ،در گسترش روابط افغانستان و اعراب خلیج فارس نهفته است.
گذشته از بعد اقتصادی مسئله ،از دیدگاه سیاسی و امنیتی نیز ،اهمیت فراوانای در گساترش
روابط دو طرف از دیدگاه اشرفغنی وجود دارد .مواردی از جمله نفوذ اعراب بهویژه عربستان
بر پاکستان ،نفوذ بر طال ان ،هماهنگی عربستان با غرب-آمریکاییها همه مایتوانناد زمیناهسااز
گسترش روابط و همچنین ترمین دو نیازمندی اساسی امنیتی و اقتصادی افغانستان شوند .یکای
از مهمترین مزیت های نس ی افغانستان در محصوالت کشاورزی آن است که میتواند وابستگی
متقابل را میان افغانستان و کشورهای عرب خلیجفارس ایجاد کند .اشارفغنای مایگویاد «ماا
حداقل ،یکونیم میلیون هکتار زمین قابل زرع داریم که در سال  1978تحت کشت قرار داشات
و فعالً کشت نمیگردد .مطابق آمار وزارت زراعت ،حدود  5ملیون هکتار زمین وجود دارد کاه
قابل زرع است ،اما تحت کشت و آبیاری قرار نگرفته است .بر همین اساس ،حاداقل  10تاا

25

میلیون جریب زمین وجود دارد که ممکن است تحت کشت و آبیاری درآورده شود .آبیااری و
کشت این مقدار زمین میتواند افغانستان را به صادر کنندة مواد غذایی ت ادیل ساازد» ( Ashraf
 .)Ghani, 2013: 36اشرفغنی میان سرمایههای اعراب خلیجفارس و نیازمندیهای خاصشاان از
یکسو و امکانات و توانمندیهای افغانستان و نیازمنادیهاای افغانساتان وضاعیت وابساتگی
متقابل را میبیند و در پی اقناع ره ران عربی برای تعامال در چناین قاال ی اسات .اشارفغنای
میگوید «ما در پی ترغیب عربستان سعودی ،امارات متحدة عربی و دیگر کشورها هساتیم کاه
برنامۀ مصونیت غذاییشان را با سرمایهگذاری درازمدت در سکتور زراعت ماا مارت ط ساازند»
(.)Ashraf Ghani, 2018: 270
باور به رقابتآميزبودن حوزههاي منافع با ایران
نکتۀ بسیار مهمی که در ادراکهای اشرفغنی نس ت به ایران ال ته بهصورت غیرمؤکد و ضمنی
وجود دارد ،وجود عرصهها و مسائل مختلف رقابتی میان افغانستان و ایران است که این مسئله،
در عرصههای مختلف حملونقل منطقهای ،تولید و صادرات منابع معدنی مختلف بهویژه سنگ
ساختمانی ،آهان و ماس و تولیاد و صاادرات محصاوالت کشااورزی یعنای دقیقا ًا در هماان
عرصه هایی وجود دارد که افغانستان دارای مزیت نس ی و دارای توانمندی تولیدی و صاادراتی
معطوف به بهدستآوردن ارزش افازوده و درآمادهای ملای اسات .باه بااور اشارفغنای «ماا
[افغانستان] مسلماً بزرگترین تولیدکنندة آهن و مس در ده سال آینده در جهاان خاواهیم باود.
کارگاه جهان [چین] به این تولید ما نیاز دارد .ما سنگ مرمر کافی داریم .سنگ مرمار ماا بارای
مدت  400سال نیاز منطقه را برآورده میکند» ( .)Ashraf Ghani, 2018: 96شایان توجه این است
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که ایران از بزرگ ترین تولیدکنندگان این محصوالت است و رقابت در این حوزه وجود خواهد
داشت .همچنین هی مزیتی در روابط با ایران از دیدگاه توان-امکان حملونقل انارژی آسایای
مرکزی به ایران وجود ندارد که خودش تولیدکنندة عمدة انرژی است .افزون بر آن ،ایران خاود
به آسیای مرکزی و نیز به جنوب آسیا دسترسی دارد و مزیت حمالونقال بارای افغانساتان در
روابط تجاری-حمل ونقلی وجود ندارد .در واقع ،با بازشدن آبراههای بینالمللای و بنادرهای
متصل به آنها که یکی از مهامت رینشاان در منطقاۀ افغانساتان بنادرهای تجااری ایاران اسات،
افغانساتان از اهمیات تااریخی خااود افتااد ( .)Hopkins 2008, 110در حاوزة انتقاال اناارژی و
طر های منطقهای حملونقل انرژی نیز ایران با طر هایی مانند خط لولۀ صلح رقیب افغانستان

یعنی خط لولۀ تاپی 1است.

باور به همکارينکردن كشورهاي مورد نظر بدون كاهش توجه به كشورهاي رقيب آنها
اشرفغنی می توانست اقدام به افزایش تالش و توجه در برابر برخی از کشاورها کناد و حتای
میزان تالش و توجه خود در برابر کشورهای دیگر-مقابل را نیز کاهش دهد ،بدون اینکاه ایان
کشورها را در حالتی تقابلی قرار دهد و سیاست خارجی بیطرفی افغانستان را تغییر دهد .علت
این مسئله از دیدگاه نظرهای اشرفغنی به این باز میگردد که کشورهای مورد نظر اشرفغنای
حاضر به همکاری با افغانستان در سطح و گسترة مورد نظر او ن ودهاند ،مگار اینکاه افغانساتان
بتواند تعریف مشخصی به روابط و سیاست خارجی خاود از نظار رویکاردش باه محورهاای
منطقه ای بدهد و جایگاه آن کشورها را به طاور مشاخی و واضاح در اولویاتهاای سیاسات
خارجی افغانساتان مشاخی کناد .بارای نموناه ،اشارفغنای تغییار کیفیات رواباط ایاران و
ایاالتمتحد-غربیها را از فرصتهایی میداند که فراروی افغانستان و همکاریهاای منطقاهای
قرار دارد« .سومین تغییر عمده [در سطح منطقه] ،به ودی نس ی در مناس ات ایاران و آمریکاا و
اتحادیۀ اروپا است .با انتخاب رئیسجمهور روحانی و مذاکرات موفقانۀ ایران ،اروپاا و آمریکاا
در ارت اط با سیاست هستهای ایران ،زمینۀ پیشرفت در یافتن راه حل برای مشکل بنیادی آمریکا
و ایران فراهم شده است .کاهش تنش در روابط ایران با کشاورهای غربای ،مخصوصاا ایااالت
متحده ،فضای حسن نیت و همکاریهای راه ردی در ساطح منطقاه را تقویات خواهاد کارد»
(.)Ashraf Ghani, 2013: 41
 .1خط لولۀ انتقال انرژی تاپی ،انرژی را از کشور ترکمنستان به سه کشور افغانستان ،پاکستان و هند صادر میکند.
این خط لوله ای است که جایگزین خط لولۀ صلح شده است که قرار بود انرژی را از ایران به پاکستان و هند
صادر کند و من ع درآمدی مهمی برای ایران باشد ،اما ناشی از نفوذ ایاالت متحد بر کشورهای نامبرده ،آنها
بهجای خط لولۀ صلح اقدام به بستن توافقنامۀ خط لولۀ تاپی کردند.
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این گفته به طور ضمنی ترکیدی بر این است که در شرایط خصامانۀ موجاود در رواباط دو
کشور نمیتوان جانب هر دو طرف را گرفت و توقع داشت که آمریکاییها آنچاه را افغانساتان
نیاز و توقع دارد ،در اختیار این کشور قرار دهند بدون اینکه افغانستان تغییری در سیاست خود
در برابر ایران ایجاد کند .اشرفغنی بهطور ضمنی با بیان اینکاه «اگار باه جریاان سایزده ساال
گذشته نگاه کنیم بهطور واضح میبینیم که در زمینۀ چگونگی استفاده از کمکهای باینالمللای
دیدگاه روشن مدیریتی نداشتهایم و به این امار مهام باه خاوبی توجاه نکاردهایام کاه جامعاۀ
بین المللی امکانات خود را به کدام هدف در اختیار ماا قارار مایدهاد ،در کادام شارایط ایان
امکانات متوقف خواهاد شاد» ( ،)Ashraf Ghani, 1392: 32بار ایان ترکیاد مایکناد کاه بادون
مشخیبودن موضع افغانستان در برابر برخی کشورها که رقی ان و هدفهای بازیگران خارجی
حاضر در افغانستان هستند ،نمیتوان توقع همکااری صاادقانۀ آنهاا باهویاژه ایااالت متحاد و
بریتانیا را داشت که حامیان اصلی مالی و امنیتی افغانستان هستند .این در حالی است کاه ایاران
میخواهد دولتی پایدار و با ات در افغانستان برای کاهش نفوذ نااتو و آمریکاا در ایان کشاور
وجود داشته باشد ( )Kozak, 2017که به معنای حمایت از حکومت مرکزی افغانستان اسات .در
ضمن ،به معنای رقابت با بازیگران غربی حاضر در افغانستان نیاز هسات .دقیقااً از هماین جاا
است که یکی از دشواریها و معماهای سیاست خارجی افغانستان پدید میآید .نکته این اسات
که چون افغانستان حکم تکیهگاه را برای ایران در سیاستهای منطقهایاش بهویژه در چارخش
به شرق دارد ،تالش می کند که افغانستان را مجااب کناد کاه از ایااالت متحاد فاصاله بگیارد
( .)Milani, 2006: 235در دوران کرزی این سیاست و خواست ایران تا اندازهای مورد توجه بود،
اما در دوران اشرفغنی و بنا بر ادراکهای خاصاش ،او طارف ایااالت متحاد و نیاز متحادان
منطقهایاش را در مقابل ایران گرفت.
نتيجه
هدف نهایی مورد نظر اشرفغنی ،ترمین صلح و امنیت پاس از حادود  4دهاه نااامنی فعاال و
ایجاد ات پس از چند قرن بی اتی در افغانستان بود .در ادراکهای او ،این مسئله وابساته باه
دو نکته است :نخست ،جلب سرمایه های خارجی و دوم ،ایجااد وابساتگی متقابال دوجان اه و
چندجان ۀ منطقهای و باور به اقتصاد قارهای آسیایی :از یکساو کشاورهای منطقاه وابساتگی و
نیازمندیهای گستردهای به توانمندیها و امکانات یکدیگر دارند و از ساوی دیگار ،افغانساتان
شرایطی دارد که میتواند نقش محوری و مؤ ری در وابساتگی متقابال چندجان اۀ منطقاهای و
اقتصاد قارهای آسیایی در حال شکلگیری داشته باشد .بر اساس ایان دو نکتاه ،در ادراکهاای
اشرفغنی سیاست خارجی افغانستان باید سیاست خارجیای باشد که بتواند در هر دو عرصه،
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فعال و موفق عمل کند .مسئله زمانی پیش میآید کاه اشارفغنای بارای فعاالکاردن سیاسات
خارجی افغانستان و ترمین این دو هدف بهنظر خود حیاتی برای افغانستان ،ناگزیر شد که نظام
سنتی بی طرفانۀ سیاست خارجی افغانستان را که با شدت و ترکیاد در دورة حاماد کارزی نیاز
رعایت می شد ،مورد تغییر و چرخش قرار دهاد .زیارا در ایان میاان ،برخای باازیگران مزیات
کمتری دارند که از قضا بازیگران دارای مزیات بیشاتر بارای افغانساتان از دیادگاه ادراکهاای
اشرف غنی ،رقی ان آن ها هساتند .بار اسااس تحلیال محتاوای ساخنان اشارفغنای و بررسای
ادراک های او و ترسیم نقشۀ ادراکیاش ،کنارگذاشتن بیطرفی در سیاسات خاارجی افغانساتان
توسط اشرفغنی که در برخی تحلیلها به جانبداری نیز تع یر شده ،معطوف به چنین نگرش،
ادراک و هدفی بوده است.
نکتۀ مهم اینکه رویکردی ایجابی (کسب مناافع و تارمین نیازمنادیهاا از امکاناات برخای
بازیگران و شرایط موجود در منطقه و روندهای جااری در آن) و ناه سال ی (تضااد باا برخای
دیگر) عامل تصمیم اشرفغنی بوده است به آنچه نقض بیطرفی گفته میشود .در واقع ،آنچاه
س ب جانبداری و نقض بیطرفی اشرفغنی در برابر برخی کشورها علیه برخی دیگر شد ،نه
مشکالت و مسائل و چالشهای افغانستان باا کشاورهای ماورد کامتاوجهی ،بلکاه نیازمنادی
گستردة افغانستان در هر دو عرصۀ امنیتی و سرمایهگذاری-اقتصادی به کشورهای طرف مقابال
بود .از آنجا که اشرفغنی بر این درک نیز بود که بدون همکاری خاد و گساترده باا آنهاا و
دادن اطمینان خاطر به آنها از اقدامهای الزم برای کاهش نفوذ و کاهش همکاری با کشورهای
رقیب آنها (ایران و هند در رقابت با عربستان و چین مهمترین اینها هستند و نیز تا انادازهای
روسیه در رقابت با غرب) ،نمی تواند همکاری گسترده و صاادقانۀ باازیگران ماورد نظار را در
چارچوب ترمین دو هدف اساسی افغانستان جلب و ترمین کند ،بنابراین سیاست جانابداری و
نقض بیطرفی را در دستورکار قرار داد .در واقع ،نه تهدیدها و چالشهای موجاود باا ایاران و
هند ،بلکه سنگینی وزن منافع قابل ترمین برای افغانستان از کشورهای رقیب اینها ،افغانستان و
اشرفغنی را بهسوی کاهش وزن و جایگاه آنها و نقض اصال بایطرفای و موازناهگرایای در
سیاست خارجی افغانستان پیش برد.
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