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امنیت؛ اولویت فراموش شده

ــــــــــسرمقاله

گسترش روابط تجاری
و ثبات و بهبود امنیت
افغانستان
رحیم حمیدی
نخســتین قطار حامل کاالهای تجارتی چین به بندر حیرتان به
شمال افغانستان رســید .چین از جمله کشورهای است که رشد
اقتصادی باالی را در چند ســال گذشته تجربه نموده است .رشد
اقتصادی باالی چین این کشــور را به دومین اقتصاد بزرگ دنیا
تبدیل نموده اســت .اگر چه تا کنون چین سعی نموده است تا از
درگیری در مناسبات و تحوالت منطقه دوری گزیند اما ،در آینده
چیــن برای حفظ و تأمین منافع خود ضرورت دارد تا نقش ارزنده
در تحوالت منطقه بازی نماید .در واقع ،جستجوی منافع در خارج
از کشور چین را وادار می کند تا در مناسبات منطقه خود را سهیم
نماید .از این جهت پیش بینی می شود که چین در آینده نسبت به
امنیت منطقه حساس باشد .زیرا ،بی ثباتی در منطقه تهدید جدی
برای منافع چین به حساب می آید.
تا این جای کار ،چین در صدد آن بوده اســت تا منافع اقتصادی
خود را در منطقه تعریف نماید .این کشــور تالش نموده است تا
با سرمایهگذاری در پاکســتان منافع اقتصادی خود را گسترش
دهد .چین تصمیــم دارد بیش از  40میلیارد دالر در پاکســتان
ســرمایه گذاری نماید .ســرمایهگذاری چین در پاکستان باعث
افزایش نگرانی هند شده است .زیرا ،هند رقیب اقتصادی چین در
منطقه به حساب می آید .زمانی که چین تصمیم به سرمایهگذاری
در پاکســتان گرفت هند تــاش نمود در بنــدر چابهار ایران
سرمایهگذاری نماید .چندی پیش ،هند موفق شد توافقنامه بندر
چابهار را با ایران و افغانستان امضا نماید تا از این طریق بتواند به
بازار کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه دست
یابد .بندر چابهار بدون شک ،تآثیری روی سرمایهگذاری چین در
بندر گوادر می گذارد و این دو کشــور را وارد رقابت جدی تر می
سازد اما ،افغانســتان می تواند از هر دو بندر سود ببرد .زیرا ،راه
اندازی هر دو بندر امکان چانه زنی برای واردات و صادرات کاالی
تجارتی را با دو کشور ایران و پاکستان امکان پذیر می سازد.
قبل از این ،افغانســتان به لحاظ مســیر های ترانزیتی بیشتر به
پاکستان وابسته بود .پاکستان از آن به عنوان ابزار سیاسی علیه
افغانستان استفاده می کرد.
ارتباط تجاری افغانســتان و چین ،افغانســتان و هند و ایران،
افغانستان با کشورهای آسیای میانه باعث می شود که افغانستان
کمتر به پاکستان وابسته باشد .در واقع ،مسیرهای جدید تجارتی
برای افغانســتان این فرصت را به افغانســتان داده اســت تا با
پاکستان به صورت جدی وارد تعامل شود و روابط تجاری با امتیاز
های برابر را به وجود آورد.
گسترش روابط با کشــورهای منطقه به خصوص چین و هند باید
با احتیاط کامل صورت گیرد .زیرا ،گســترش روابط با هند باعث
حساسیت پاکستان می شــود و جنگ نیابتی هند و پاکستان را
در افغانستان گســترش می بخشد .گسترش با چین ممکن است
به لحاظ اقتصادی چندان حساســیت برانگیز نباشد .اما ،به لحاظ
سیاسی و نظامی منجر به واکنش ایاالت متحده آمریکا می شود.
با وجود حساســیت ها اما تا این جای کار حکومت افغانستان به
آن توجه ننموده است .روابط نظامی افغانستان با هند برقرار شده
اســت .هند چند هلیکوپتر را به افغانســتان کمک نموده است.
در آخرین مورد ،گروه طالبان از هند خواســته است به حکومت
افغانستان کمک نظامی ننماید.
بنابراین ،گســترش روابط تجاری با کشــورهای منطقه امری در
راستای تأمین ثبات و بهبود امنیت در منطقه است .روابط تجاری
باعث شکل گیری منافع مشترک اقتصادی کشورها در افغانستان
می شود .این مهم باعث می شــود که کشورها کمتر وارد رقابت
منفی در افغانستان شود و در افغانستان میدان جنگ خود سازد.
در وضعیت که افغانستان قرار دارد بهتر است رفتار محتاطانه به
نفع کشور است .هر آن چیزی که منجر به حساسیت کشورها شود
امری خالف منافع ملی افغانستان است.

در هفته ی جاری کابل روزها و شــب های
سختی را پشت ســرگذراند .روزها وشب
های که صدای وحشتناک انفجار آرامش را
از باشندگان کابل گرفت و بیش از  35کشته
و  100زخمی برجای گذاشــت .آرامش برباد
رفته ی کابل و کابلیان ،فقدان امنیت را در
این شهر بیش از همیشه ،نشان داد.
حملــه ی انتحاری در بعــد از ظهر روز دو
شــنبه در نزدیکی وزارت دفاع و حمله به
موسسه ی خیریه ی بین المللی« پاملرنه»
در ساعت  11شب همان روز و ادامه ی جنگ
تا ســاعت  10صبح روز سه شنبه ،عالوه بر
اینکه جان ده ها تن از مردم بی گناه و فقیر
کابل را گرفت ،یک شبانه روز تمام ،آرامش
همه ی شهروندان کابل را برهم زد .در پی
این حمالت همانند همیشــه نگرانی های
امنیتی مردم بیشتر شده است و انتقادات
از مسئولین امنیتی شهر کابل افزایش یافته
است.
این حمله هــای انتحاری در قلب پایتخت،
ســئوال های زیادی را در ذهن شهروندان
کشــور به وجود می آورد ،ســئوال های
که همیشــه بعد از حمله های انتحاری و
تروریســتی مطرح شده اســت اما هنوز
کسی به این ســئوال ها پاسخ نگفته است
و همچنان همانند یک معادله ی پیچیده و
الینحل در ذهن ها باقی مانده است.
حکومــت افغانســتان بعــد از حمله ی
تروریستی به ریاست امنیت رجال برجسته،
اولویت خــود را از صلح به جنگ تغییر داد
و گفت بعد از این رویکرد نیروهای امنیتی
کشــور ،تهاجمی خواهد بــود و آنها با راه
اندازی حمله های تهاجمی ،کشور را از وجود
تروریستان پاک خواهد کرد .اما عمال دیده
می شــود که نیروهای امنیتی کشور هنوز
هم در موضع تدافعی قرار دارد و هیچگونه
تغییری در استراتیژی جنگ بوجود نیامده
اســت .بازپس گیری ولسوالی های چندین
والیت پس از سقوط آنها به دست طالبان،
نشان می دهد هنوز اســتراتیژی امنیتی
کشور ،استراتیژی تدافعی است و به همین
خاطر طالبان توانسته اند ابتکار عمل را در
دست بگیرند و لسوالی ها ،والیت ها و حتی
پایخت کشــور را مورد حمله های تهاجمی
و انتحاری قرار بدهند و دامنه ی خشــونت
ها را تا نزدیکی های کاخ ریاست جمهوری
برساند.

مهدی مدبر

آنچه که از وضعیت این روزهای کشور بر می
آید این است که تنش های سیاسی به شدت
بر وضعیت امنیتی کشــور تاثیر گذاشته
است و باعث وخیم تر شدن وضعیت امنیتی
گردیده است .رهبران حکومت درگیر بازی
های سیاســی درون حکومتی هســتند و
تامین امنیت کشور را به فراموشی سپرده
اند .انگار مقامات حکومتــی به یاد ندارند
که امنیت یکی از اولویــت های آنها بود و
این روزها این اولویت حکومت ،به شــدت
با چالش مواجه شــده است و چیزی نمانده
است که دامنه ی خشونت ها تا دم دروازه
دفتر آنها برسد و آنها هنوز هیچ تدبیری در
این راستا نسنجیده اند و هنوز هم در الک
بازی های سیاسی درون حکومتی هستند.
در حدود یک و نیم ماه اخیر چندین حمله
ی انتحاری خونین در شهر کابل انجام شده
اســت ،حمله به تظاهرات کنندگان جنبش
روشنایی ،حمله به دانشــگاه آمریکایی و
حمله ی انتحــاری در نزدیکی وزارت دفاع
و حمله به موسســه پاملرنه در این مدت
صورت گرفته اســت ،اما هنوز کسی نمی
داند که چه گونه تروریســتان توانســتند
در قلب پایتخــت نفوذ کننــد و خونین
ترین حمله های انتحــاری را انجام دهند

و ســاعت های طوالنی با نیروهای امنیتی
افغانســتان جنگ کنند؟ هنوز هیچ مقام
امنیتی در رابطه به این رویدادها ،ناتوانی
و بی مسئولیتی اش را نپذیرفته است و از
وظیفه اش کنار نرفته است.
چرا مســئولین امنیتی کشور نمی توانند
اذعان کنند کــه آنها نتوانســته اند از
حمالت انتحاری باالی شــهروندان کابل
جلوگیری کنند و در این راســتا کوتاهی
کرده اند؟ آیا الزم نیست که بعد از جاری
شدن این همه خون در خیابان های کابل،
مقامات امنیتی شهر کابل مورد بازپرسی و
تحقیق قرار بگیرند و از آنها پرسیده شود
که چرا نتوانسته اند از چنین رویدادهای
خونبار ،جلوگیری کنند و جان ده ها تن از
شهروندان کابل را حفظ کنند؟
متاسفانه فرهنگ پذیرش اشتباه و ناتوانی
هنوز در کشــور ما بوجود نیامده اســت.
هنوز هم مقامات حکومتی شهامت این را
ندارند که بی توجهی و بی مسئولیتی شان
را بپذیرند و از مردم افغانســتان معذرت
بخواهند و شرافت مندانه استعفا بدهند.
اخالق سیاسی همچنان یک امر فراموش
شده در کشور ما است و به همین منظور،
بعد از رویدادهای خونبار آب از آب تکان

نمی خورد و هیچ کس از جایش تغییر نمی
کند .به همین خاطر است که بی مسئولیتی
ها هر روز افزایش می یابد و خشــونت و
انتحار بیش تر جان شــهروندان کشور را
می گیرد.
تنها کاری که مقامــات حکومتی پس از
این رویدادهای خونبار انجام داده اســت،
صدور اعالمیه و محکوم کردن با شــدید
ترین الفاظ بوده اســت .آیا وظیفه ی آنها
فقط نوشتن اعالمیه و محکوم کردن است
یا حفاظت از جان شــهروندان کشــور و
تامین امنیت آنها؟ چرا مقامات حکومتی
ما بیشــتر از کارهای عملــی ،به کارهای
تشــریفاتی و عوام فریبانــه روی آورده
اند؟ صــدرو اعالمیه ها نمــی تواند جان
شهروندان ما را حفظ کند ،برای این کار
نیاز به استراتیژی و اراده جدی است ،چرا
ایــن کار را انجام نمی دهید تا هرگز نوبت
به صدور پیام تســلیت و محکوم کردن با
شدیدترین الفاظ ،نرسد؟
ریشه یابی رویدادهای امنیتی کشور یکی
از ضرورت های جــدی برای برون رفت از
بحران امنیتی کنونی اســت .اما متاسفانه
هنوز از جانب حکومت چنین کاری صورت
نگرفته اســت و تحقیقات الزم در رابطه

به وقوع حمالت انتحاری در شــهر کابل و
همچنان سقوط چندین ولسوالی به دست
طالبان ،صورت نگرفته است.
تا زمانی که ریشــه ی نا امنی ها مشخص
نگردد و حکومت روشــن نسازد که چگونه
تروریستان از دروازه های شهر کابل عبور
می کنند و تا قلب شهر می رسند و عملیات
شان را به ســادگی انجام می دهند ،بهبود
در وضعیت امنیتی کشور نیز رونما نخواهد
شــد .زیرا بدون ریشــه یابی و تحقیق در
مورد وقوع اینگونه رویدادها ،حکومت نمی
تواند استراتیژی مناسب را برای جلوگیری
از وقوع حمالت بعدی روی دست گیرد .تا
زمانی که روشن نشود که ریشه ی مشکالت
در کجاست و نقطه های آسیب پذیر در کجا
قرار دارد ،هرگونه اقدامی ،نشــانه زدن در
تاریکی خواهد بود.
آیا حمله ی های خونبار یک و نیم ماه اخیر
مقامات حکومتی را آنقدر تحت تاثیر قرار
خواهــد داد و مجاب خواهد کرد که در پی
ریشه یابی مشکالت امنیتی کشور بر آیند
و به یاد آورند که امنیــت یکی از اولویت
های اصلی آنها بود؟ آیا برای اولین شاهد
خواهیم بود که از مســئولین امنیتی شهر
کابل بازپرسی صورت گیرد و دالیل افزایش
نا امنی ها و ناتوانــی آنها در برابر حمالت
تروریســتی گروه طالبان و سایر گروه های
تروریستی ،پرسیده شود؟
شهروندان کشــور هر روز بیشتر از پیش
از وضعیت ناگوار امنیتی متاثر می شــوند
و امیدها و آرزوهای شــان را از بین رفته
می بینند ،آنها از یک ســو شاهد افزایش
حمالت خشونت بار تروریستی هستند و از
سوی دیگر می بینند که حکومت هیچگونه
تدبیری برای تامین امنیت نمی سنجند .این
وضعیت یاس و نا امیدی را بیشتر در جامعه
حاکم کرده است.
انتظار می رود که حکومت افغانستان بجای
محکوم کــردن حمالت انتحــاری ،در پی
ریشه یابی مشکالت امنیتی کشور باشد و
عوامل اصلی افزایش نا امنی ها را جستجو
و پیدا کند و در راستای تامین امنیت کشور
وارد عمل شــوند و از الک تنش های درون
حکومتی بیرون بیاید .تداوم این وضعیت به
هیچ وجه برای شهروندان کشور قابل قبول
نیست و دامنه ی بی اعتمادی ها به حکومت
را نیز افزایش خواهد داد.

جهان در مواجه با بحران کم آبی
گاردین برگردان ملیحه درگاهی
یافته های جدید نشان میدهند که چهار
میلیارد نفر با کم آبی شــدید مواجه اند.
کمبود آب هر ساله دو ســوم از جمعیت
جهــان ،بیش از چهار میلیــارد نفر ،را به
مدت یک مــاه متأثر از خود میســازد.
افشاسازیها نشــان میدهند بحران کم
آبی ،یعنی یکی از خطرناکترین چالش های
پیش روی جهان ،خیلــی وخیم تر از آن
چیزی است که پیشتر تصور میشد.
تحقیقات جدید همچنین آشکار کرده اند
که  500میلیون نفــر در مکانهایی زندگی
می کنند که مصرف آب دو برابر یک سال
کامل پر باران است ،با به راه افتادن سفره

 کارتون روز

های آب زیرزمینی این میزان بارش آنها را
به شدت آسیب پذیر می کند .بسیاری از
مردم که از منابع آبی شکننده برخوردارند
در هند و چین زندگی می کنند ،اما دیگر
مناطق مشخص شــده در نقشه مربوط به
ایاالت متحدهی مرکزی و غربی ،استرالیا
و حتی شهر لندن هستند .چنانچه ارزیابی
ها نشــان می دهند این مشکالت آب که
قرار است همراه با رشد جمعیت و افزایش
مصرف آب – بویژه بواسطه خوردن گوشت
– وخیم تر شوند ،رو به افزایش هستند.
در ماه جنــوری مجمع اقتصــاد جهانی
بحرانهای آبی را در کنــار تغییرات آب و
هوایی و مهاجرت دســته جمعی به عنوان
یکی از ســه خطر بزرگ آسیبرسان به
مردم و اقتصاد در دهــهی بعدی ،معرفی
کرد .کشورهایی مثل سوریه همزمان با سه
خطر مواجه هستند :مطالعات اخیر گویای
این بوده که تغییرات آب و هوایی احتمال
وقوع خشکســالی شدید سالهای  2007تا
 2010را خیلی بیشــتر کرد و خشکسالی
منجر به مهاجرت دســته جمعی خانواده
های کشاورز به شهرها شد.
پروفســور آریِــن هوکســترا (Arjen
 ،)Hoekstraاســتاد دانشگاه توئنته در
هالند و کســی که ارزیابی های جدید را
به عمل آورده می گوید« :اگر به مشکالت
زیســت محیطی نگاهــی بیندازیم ،یقینا
[کمبود آب] مهترین معضل محسوب می
شود« ».یکی از مناطق که وضعیت بسیار
بســیار بحرانی دارد یمن است ».طی چند
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ســال آینده منابع آبی یمن به پایان می
رسد ،اما مناطق دیگر از جمله پاکستان،
ایران ،مکزیک و عربســتان ســعودی
همزمان با خالی شــدن مداوم منابع آب
زیرزمینــی در زمانی که به عاریت گرفته
شده ،زندگی می کنند.
هوکســترا همچنین حوزه آبگیر موری
دارلینــگ(  )Murray-Darlingدر
اســترالیا و میانه غربی ایاالت متحده را
مورد توجه قرار داده اســت« .منابع آبی
زیرزمینی عظیم اوگاالال ( )Ogallalaدر
این ناحیه اســتقرار یافته که رو به اتمام
اســت ».او بیان داشت که حتی شهرهای
ثروتمندی همچون لندن در انگلستان در
شــرایط ناپایداری به سر می بردند :طی
مدت زمان طوالنی «شما در نواحی اطراف
برای حفظ آبی که به سمت لندن جریان
دارد ،آب در اختیار ندارید».
مطالعات اخیر که در مجله پیشــرفتهای
علمی منتشر شده اســت اولین بررسی
برای آزمون کمبــود جهانی آب با مبنای
ماهیانــه و تفکیک پذیــری  31مایل یا
کمتر محسوب می شود .این ارزیابی داده
ها را از ســال  1996تا  2005مورد تحلیل
قرار داد و به کم آبی شــدیدی – کمبود
آب شــدید آن هنگام تعریف می شــود
که استفاده از آب بیش از دوبرابر میزان
ذخیره مجدد آب باشــد – پی برد که 4
میلیارد نفر را دست کم یک ماه در سال
تحت تأثیر خود قرار می دهد.
«نتایج حاصل داللت بر این موضوع دارند

که شــرایط جهانی آب بسیار وخیم تر از
آن چیزی است که مطالعات پیشین نشان
می دادند .بررسی ها برآورد می کردند که
کم آبی جمعیتی بین  1.7تا  3.1میلیون را
تحت شــعاع خود قرار می هد ».به عالوه
ارزیابی جدید نشــان داد که  1.8میلیون
نفر برای حداقل نیمی از ســال از کم آبی
شدید رنج می برند .کشاورزی بزرگترین
مصرف کننده آب اســت و جمعیت رو به
رشد جهان به غذای بیشتری نیاز دارند.
به عالوه نظر به اینکه مــردم با افزایش
درآمدها گوشــت بیشــتری می خورند،
تغییر رژیمهای غذایــی اثر عمده ای بر
افزایش مصرف آب داشته است .هوکسترا
عنوان کرده است که «گرفتن یک دوش
کوتاهمدت تر پاســخی به معضل جهانی
نیست» ،به دلیل اینکه فقط  1تا  4درصد
از مصرف شخصی آب قابل شرب در خانه
صورت می گیرد در حالیکه  25درصد آن
از طریق مصرف گوشت است.
بیــش از  15000لیتر آب بــرای تولید
یک کیلوگرم گوشــت گاو استفاده می
شود ،تقریبا همین میزان آب نیز برای
آبیاری محصوالت کشــاورزی مختص
تغذیــه گاو مصرف می شــود .از دیگر
جنبه های منحصر به فرد تحقیق جدید
این بود که الزامات آبی زیست محیطی
را نیز شامل می شــد ،به عنوان مثال
نیاز بود از این امر اطمینان حاصل شود
که زندگی آبی در رودخانه ها و دریاچه
ها باقی خواهد مانــد .ماهی می تواند

یکی از منابع مهم غذایی برای انسانها
باشــد که از راههای آبی برای حمل و
نقل استفاده می کند.
حتی فقط یک ماه کمبود آب شدید اثرات
ویرانکننده ای بر سالمت رودخانه دارد،
بنابر نظر هوکســترا« :یــک رودخانهی
خالی رودخانه نیست ».رودخانه کلورادو
در غرب ایاالت متحــده و رودخانه زرد
در چین ،از جمله رودخانه هایی هستند
که قبل از رســیدن به انتهای مسیرشان
خشک می شــوند ،یا نزدیک است که در
چنین موقعیتی قرار گیرند.
دیوید تیکنر ( )David Ticknerمشاور
ارشد آب شیرین در WWF (World
 )Wide Fund for Natureانگلستان
مــی گوید« :این مقاله مجددا اشــاره به
فوریت این چالش دارد .میلیاردها انسان
و نظامهــای اقتصادی بســیاری به دلیل
خطرات مربوط بــه آب که بهتر می توان
آنها را مدیریت کرد ،به صورت فزاینده ای
متحمل خسارت می شوند .زیانهای مشابه
سبب فروپاشــی حیات وحش آبزیان در
سراسر جهان هستند ».هوکسترا معتقد
است سرپوشــهای حفاظتی آب مصرفی
بایســتی در تمامی حوضه های رودخانه
ای نیز استقرار یابند ،شــرکتها باید در
مــورد اینکه چه مقــدار آب برای تولید
محصوالتشان مورد نیاز است شفاف بوده
و در پی کاهش آن باشــند ،در عین حال
ســرمایهگذاران باید پایداری آب را در
تصمیمگیریهایشان ادغام کنند.
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