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جنوب آسیا؛ منطقهگرایی ،دولت ملی و مسئله امنیت

ــــــــــسرمقاله

آیا رئیس جمهور

می تواند راحت بخوابد؟
محمدرضا هویدا

اعتراف به اینکه پانزده درصد جمعیت افغانســتان شبها گرسنه
می خوابند ،برای یک رئیس جمهور کار ســختی است .هر چند
شــهامت ریاست جمهوری را باید تقدیر کرد که حد اقل به چنین
آماری اعتراف کرده اســت .اما رئیس جمهوری که می داند صدها
هزار شهروند کشورش شبها با شــکم خالی می خوابند و روزها
نیز نانی گیرشان می آید ،وظیفه دشوار و سختی را دارد .اگر این
چنین رئیس جمهوری بتواند شبها بخوابد ،وضعیت آن کشور واقعا
نگران کننده خواهد بود .در کشــوری که میلیونها انسان زیر خط
فقر زندگی می کنند ،میلیون ها انســان دیگر مصونیت غذایی
ندارند ،میلیون ها انســان دیگر مجروح ،معلــول ،نابینا ،فقیر و
بیوه هستند ،خوابیدن با خیال راحت و بر شمردن آمارها و ارقام،
کاریست سخت و تماشایی و حکایت از مسایل پنهان زیادی دارد.
در مقابل این آمارها ،ارقام دیگری نیز وجود دارد .عده ای با گرفتن
معاش های گزاف دالری تحت نام های مختلف ،به زندگی تجملی
در نقاط مختلف کشور رسیده اند .این عده غرق در عیش و نوش
اند و زندگی شان هیچ سنخیتی با زندگی اکثریت مردم افغانستان
ندارد .اختالف عمیقی میان این طبقه و اکثریت مردم افغانستان
به خصوص در سالهای اخیر به وجود آمده است .این بخش از مردم
در ناز و نعمت و رفــاه و تجمل زندگی می کنند .اینها در بهترین
نقاط شهر کابل و دیگر شهرهای کالن کشور سکونت دارند .خانه
های چندصدهزار و یا چند میلیون دالری در افغانســتان و دیگر
کشورهای دور و نزدیک خریده اند.
بخشی از جمعیت افغانستان نیز نه تنها شب گرسنه سر بر بالشت
نمی گذارند ،بلکه از شدت پرخوری به انواع امراض مبتال هستند.
رئیس جمهوری به خوبــی می داند که حیف و میل ده ها میلیون
دالر در کشور فقیری که اکثریت مردم آن زیر خط فقر زندگی می
کنند ،تبعات واضحی در پی دارد ،کــه یکی از تبعات آن ،همین
گرسنه خوابیدن بیش از پانزده درصد جمعیت کشور است.
اینکه رئیس جمهوری به گرســنه خوابیدن بیش از پانزده درصد
مردم کشورش آگاهی دارد ،مســئله قابل قدری است .اما رئیس
جمهوری باید به آمار و ارقام دیگری نیز آگاه باشد .این که دقیقا
به همین دلیل اســت که افغانســتان در صدر کشورهای فاسد
جهان قرار دارد .در این صورت وظیفه رئیس جمهوری چیســت؟
اکنون که او می داند بیش از  15درصد مردم کشورش گرسنه می
خوابند ،چه وظیفه ای دارد؟ ســخنرانی و شعار هیچ گرسنه ای
را ســیر نخواهد کرد .او که می داند ،که این عده به خاطر کار به
خارج از کشــور مهاجر می شوند ،به خاطر زنده ماندن به هر نوع
کار سخت و شــاقه ای تن می دهند ،به خاطر زنده ماندن اعضای
خانواده شان ،تن به هر مشقتی می دهند ،چه کار عملی ای را روی
دست گرفته است.
سرازیر شدن میلیاردها دالر به افغانســتان ،می توانست از این
کشور ،حد اقل یک کشور نسبتا رو به رشد بسازد ،اما فساد اداری
حاکم بر ادارات افغانستان ،در نهایت بعد از بیش از سیزده سال،
کشوری بر جای گذاشته است ،که پانزده درصد مردم آن گرسنه
می خوابند .ساالنه ده ها هزار تن مهاجر می شوند ،ساالنه هزاران
تن از فقر و بدبختی جان می دهند .این وضعیت باید برای رئیس
جمهوری قابل تحمل نباشد ،و اقدامات عاجل و فوری روی دست
بگیرد .فســاد حاکم بر ادارات افغانستان را از بین ببرد و راه های
عملی مبارزه با فساد ،تبعیض و بی عدالتی را بیابد.
گرسنه خوابیدن هزاران انســان فقیر و بیچاره باید خواب را بر
رئیس جمهوری و دولتمردان و مسئولین دولتی حرام بسازد .باید
نگذارد تا آنها راحت بخوابند .نباید بگذارد آنان غذاهای رنگارنگ
و خانه ها و موترهای مجلل استفاده کنند.

با فروپاشی شوروی به عنوان یک قطب
قدرت نظام جهانی ایاالت متحده آمریکا
به عنوان تنها ابر قدرت نظام جهانی مطرح
شــد .با این حال ،ایاالت متحده آمریکا
قادر به کنتــرل و حفظ نظام جهانی نبود.
با وجود اینکه اروپا از متحد نزدیک ایاالت
متحده آمریکا بوده است با وجود آن برای
حفظ نظم جهانی با دشــواریهای مواجه
بوده اســت .این خالء باعث شکلگیری
منطقهگرایی در مطالعات امنیت بین الملل
شد .منطقهگرایی به عنوان الگوی جدید
حفظ نظم و امنیت در یک منطقه اســت.
افغانستان در دو منطقه آسیای جنوبی و
آســیای مرکزی قرار می گیرد .در واقع،
افغانســتان هم در منطقه آسیای جنوبی
و هم در منطقه آســیای مرکزی قرار می
گیــرد .این بدین معنی اســت که ثبات
و امنیت و ناامنی در هــر یک از این دو
منطقه بر وضعیت داخلی افغانستان تأثیر
می گذارد.
افغانســتان اما ،بیــش از آن که متأثر از
منطقه آسیای مرکزی باشد بیشتر متأثر
از منطقه آســیای جنوبی اســت .از این
جهت ،مســئله ثبات ،امنیت و بی ثباتی
افغانستان بیشتر با منطقه آسیای جنوبی
پیوند خورده است .رویکرد امنیتی حاکم
بر کشــورهای آســیای جنوبی تأثیری
مستقیم بر اوضاع افغانستان دارد .حتی
فراز و فــرود در روابط این کشــورها بر
اوضاع افغانســتان تأثیرگذار اســت .در
نوشتار کنونی سعی می کنم منطقهگرایی
و موانع آن را در جنوب آسیا بررسی نمایم
و چشــم انداز امنیت افغانستان را مورد
بررسی قرار دهم.
شکلگیری ســازمان ســارک به معنی
منطقهگرایی در جنوب آســیا درک می
شــد .اکنون که نوزدهمیــن اجالس این
ســازمان بنا است در اســام آباد دایر
گردد کشورهای همانند هند ،افغانستان،
بنــگالدش و بوتــان آن را تحریم نموده
است و این نشست به تعویق افتاده است.
این آغاز شکســت پروژه منطقهگرایی
در جنوب آسیا اســت .عوامل شکست
منطقهگرایی در جنوب آسیا چیست؟
شکســت منطقهگرایی در جنوب آسیا

رحیم حمیدی

ریشه در چند مسئله دارد .ریشه بسیاری
از مشــکالت به اختالفات مــرزی میان
کشــورهای آســیای جنوبی بر می گردد.
هند به عنوان ابرقدرت منطقه جنوب آسیا
با پاکستان بر ســر منطقه کشمیر و جامو
اختالف دارد .اختالف این دو کشــور باعث
ســه بار جنگ رو در رو و خشــونتآمیز
شده است .اختالف مرزی تنها میان هند و
پاکستان محدود نمی شود .افغانستان نیز
با پاکستان مشکالت مرزی دارد .حکومت
کابل از دوره حبیباهلل خان تا کنون همواره
خط دیورند را به عنوان خط مرزی نپذیرفته
است .استدالل حکومت کابل این است که
خط دیورند بر اثــر اجبار به حکومت کابل
و مردم افغانســتان قبوالنده شده است .از
این جهت ،قراردادهای کــه در این زمینه
امضا شده اســت پذیرفتنی نیست .با این
حال ،حکومت کابل برای سالهای متمادی
در مناطقی که ادعا می کند بخش از خاک
افغانستان اســت قونسلگری داشته است.
براســاس حقوق بین الملل ،این به نوعی
پذیرش حاکمیت کشــور دیگــری بر آن
منطقه اســت .بنابراین ،مشکل بنیادی در
منطقه جنوب آسیا مشکالت مرزی است.
درک این مشکالت میان کشورها متفاوت

است .پاکستان مشکالت موجود در منطقه
را خطری برای موجودیت خود احساس می
کند .به خصوص بعد از جدایی بنگالدش از
این کشور حساســیت این کشور افزایش
یافته است .پاکستان حتی ملیگرایی در
میان پشــتونها را خطری برای فروپاشی
خود درک می کند .بــه همین خاطر ،این
کشور برای ســالهای متمادی در صدد
ســرکوب ملی گرایی در میان پشتونها
بوده است .زیرا ،ملی گرایی میان پشتونها
منجر به تقویت مســئله پشتونســتان و
استقالل آن می شود .پاکستان با تقویت
بنیادگرایــی در منطقــه و به خصوص در
افغانستان در صدد آن بوده است تا فرصت
رشد ملیگرایی پشتونها را سرکوب نماید
و نگذارد ایده پشتونستان بار دیگر مطرح
گردد.
تقویت بنیادگرایی در منطقه اما ،ســود
دیگری نیز برای پاکســتان داشته است.
پاکســتان از گروههای بنیادگرایی در دو
منطقه کشــمیر و افغانستان سود جسته
است .اگر بخش از بنیادگراها در افغانستان
می جنگد و پــروژه جهاد جهانی را پیش
می برد بخش دیگــر آن در منطقه جامو
و کشــمیر در برابر نیروهــای هندی می

جنگد .این گروهها فراتر از منطقه جامو و
کشمیر حمالت را در داخل خاک هند نیز
ســازماندهی و اجرا نموده است .حمله بر
پارلمان هند یکی از ان موارد است.
اختالف هند و پاکســتان بر ســر مسئله
کشــمیر و تجربه ســه جنــگ و برتری
نظامی هند باعث شده است که پاکستان
سیاســت خاص در قبال افغانستان روی
دســت گیرد .عوامل مذکور باعث شــده
است که پاکستان افغانستان را به عنوان
منطقه عمق استراتژیک و یا حیات خلوت
خود فرض نماید .این کشور بعد از جدایی
بنگالدش همواره در تالش بوده اســت تا
سیاست خود را در افغانستان عملی سازد.
این سیاست به پاکســتان این فرصت را
می دهد تا از خاک افغانســتان به عنوان
عقبه اســتراتژیک در برابر هند استفاده
نماید .این مهــم را نباید نادیده گرفت که
هند در برخی کشــورهای آسیای مرکزی
پایگاه نظامی دارد .خارج شدن افغانستان
از دست پاکســتان به مثابه محاصره این
کشور توسط هند است .از این جهت ،این
کشــور تالش می کند تا افغانستان را از
دست ندهد.
درک سیاستمداران پاکستان این است که

خارج شدن افغانستان و افتادن آن به دست
هند به مثابه فروپاشی پاکستان است .زیرا،
ملی گرایی پشــتونها ممکن است سبب
مطرح شــدن مسئله پشتونســتان شود.
در عین حــال ،بلوچ ها به عنوان یک گروه
قومی برای سالهای متمادی گرایش جدایی
طلبی دارد .هند از خاک افغانســتان می
تواند جدایی طلبی را میان بلوچ ها تقویت
نماید .بنابراین ،پاکستان مشکالت منطقه را
خطری برای موجودیت سیاسی خود درک
می کند .به همین خاطر ،این کشور از پروژه
بنیادگرایی در افغانستان و کشمیر استفاده
می کند.
کشورهای منطقه جنوب آسیا بنیادگرایی
و تروریســم را عامل ناامنی و بی ثباتی در
منطقه می داند .تروریســم جهانی اگر چه
در منطقه ریشــه دوانده است اما ،مسئله
اصلی در منطقه آسیای جنوبی بنیادگرایی
و تروریسم نیست .تروریسم و بنیادگرایی
قابل کنترل اســت و کشورهای منطقه می
تواند آن را کنترل نماید اما ،مســئله اصلی
اختالفات و مشکالت مرزی میان کشورها
اســت .این مشــکالت عامل اصلی رشد
بنیادگرایی در منطقه است.
در صورت که اختالفات مرزی میان کشورها
حل نگردد تنها راه حفظ ثبات و امنیت برای
هر یک از کشــورها تقویت دولت مرکزی و
تمرکز بر نیروهای امنیتی کشــور است .در
کنار آن گسترش سواد و حس ملی گرایی
به کشورها کمک می کند تا بتواند از امنیت
و ثبات در کشــور دفاع نماید .پاکستان تا
این جای موفق شده اســت بنیادگرایی را
جایگزین ملی گرایی در افغانستان نماید .به
هر میزان که جامعه ما مذهبی و دینی گردد
به همان میزان پاکستان از آن سود می برد
و افغانستان در دام جنگ و ناامنی دست و
پنچه نرم می کند.
بنابرایــن ،منطقهگرایی بــه عنوان الگوی
امنیتی در منطقه جنوب آســیا پاسخگو
نیســت .تا زمانی که مشکالت مرزی میان
کشورها حل نگردد و منطقه گرایی جواب
نمــی دهــد .در وضعیت کنونــی تقویت
بنیادهای دولت ملی ،گسترش آگاهی جمعی
و حس ملی گرایی در میان شهروندان تنها
راه حفظ ثبات و امنیت است.

آیا قطر دهلیز صلح برای افغانستان خواهد بود؟
مهدی مدبر

روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که
گفتگوهای پنهانی دولت افغانستان و گروه
طالبان در قطر دوباره آغاز شــده است .در
این گزارش گفته شده است که اولین دیدار
دو طرف در ماه سپتامبر سال جاری میالدی
و دومین دیدار در اوایل ماه اکتوبر در دوحه
پایتخت قطر؛ جایی که دفتر سیاسی طالبان
قراردارد ،انجام شده است.
دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر
در سال  2013باز شــد ،پیش از آن گروه
طالبان از یک آدرس مشخص برای گفتگو
و مذاکره با دولت افغانستان برخور دار نبود.
قرار بود که این دفتر مکانی برای گفتگوی
طالبان و دولت افغانستان باشد و به عنوان
یک آدرس و محل گفتگوها باشد .اما گروه
طالبان از آن به عنوان نمایندگی سیاســی

 کارتون روز
شان برای ارتباط با کشورهای جهان و پایان
دادن به آنچه که آنها اشغال افغانستان می
خواندند ،یاد کردند .حکومت افغانستان این
دفتر را به عنوان نمایندگی سیاسی طالبان
نپذیرفت و از دولت قطر خواست که آن را
مسدود نماید و دیگر گفتگویی در آنجا بین
دو طرف صورت نگرفت.
بعد از اینکه حکومت افغانستان دفتر قطر
را به عنوان نمایندگی سیاســی طالبان را
نپذیرفــت ،گفتگوهای صلح بــا طالبان با
میانجیگری پاکســتان و سایر کشورها ،در
پاکستان و جاهای دیگر انجام می شد .اما
بعد از فاش شدن خبر مرگ مال محمد عمر
رهبر گروه طالبــان ،مذاکرات صلح به بن
بست رسید و ادامه نیافت.
با آغاز شــدن دور جدید مذاکرات دولت
افغانســتان و گروه طالبــان در قطر ،این
دفتر به عنوان یک آدرس مشــخص برای
گروه طالبــان یکبار دیگر مطرح می گردد.
حکومت افغانســتان همواره گفته است که
میخواهد با گــروه طالبان و نمایندگان آنها
بصورت مســقیم مذاکــره و گفتگو بکند.
اما طالبان تا کنون این خواســت مقامات
افغانســتان را نپذیرفته بود .طبق گزارش
گاردین در این مذاکرات نماینده های دولت
افغانســتان و نماینده های طالبان بصورت
مســتقیم باهم گفتگو کرده اند و تنها یک
نماینده از ســوی آمریکا وجود داشــته
اســت که تا اکنون از سوی سفارت آمریکا
تایید نشده اســت .پیش از ین گفتگوهای
چهار جانبه بین افغانســتان ،چین ،آمریکا
و پاکستان جریان داشــت و هدف از این
گفتگوها کشاندن نماینده طالبان به پشت
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میز مذاکره و گفتگوی مســتقیم با دولت
افغانستان بود ،اما طالبان در این گفتگوها
حاضر نشد و گفتگوهای چهار جانبه ناکام
مانــد و رابطه ی حکومت افغانســتان و
پاکستان نیز به تیرگی گرایید.
پس از ناکام شدن گفتگوهای چهار جانبه،
حکومت افغانستان تالش دارد تا بصورت
مستقیم با مخالفین خود مذاکره و گفتگو
کند .گفتگوی شورای عالی صلح در کابل با
نماینده های حزب اسالمی و صلح با این
گروه یکی از نتایج این تالش ها بود .اکنون
به نظر می رسد که حکومت تالش دارد تا
با گروه طالبان نیز به صورت مستقیم وارد
گفتگو شــود و دفتر قطر را به عنوان یک
آدرس سیاســی برای طالبان به رسمیت
بشناســد و گفتگوها در آنجا صورت گیرد
و یا از آنجا رهبری شود.
خبر از گفتگوهای پنهانی دولت افغانستان
و گروه طالبان در حالی منتشــر می شود
که در ایــن اواخر این گروه حمالت نظامی
شــان را افزایش داده است و تهدیدهای
جدی را علیه حکومت افغانستان و امنیت
کشور ایجاد کرده اند .سقوط دادن کندوز
و جنگ شــدید در فاریاب ،هلمند و فراه
از جملــه ی تازه ترین حمــات طالبان
علیه حکومت افغانســتان است .آیا این
حمالت نوعی فشار بر حکومت افغانستان
بخاطر پذیرفتن خواســت های طالبان در
گفتگوهای قطر است؟
هنوز روشن نیست که دولت افغانستان و
گروه طالبان در این گفتگوها به چه نتیجه
ای رســیده اند ،چه خواست های از سوی
طالبان و چه شــرط های از ســوی دولت

افغانستان مطرح شده است ،اما ازسرگیری
گفتگوها در دفتر قطر این را می رساند که
طالبان نیز تمایــل دارند تا از یک آدرس
مشخص و مســتقل وارد مذاکره و گفتگو
با دولت افغانســتان شوند ،تا هر دو طرف
بتوانند به یک نتیجه ای دســت یابند و
دفتر قطر برای گروه طالبان به عنوان یک
چنین آدرسی مطرح است و دارای اهمیت
می باشد.
حکومت افغانستان در سال  1389شورای
عالــی صلح را به منظــور تامین صلح در
کشور و گفتگو با مخالفین مسلح از جمله
گروه طالبان ،تاســیس کرد ،اما با گذشت
نزدیک به شش سال ،هنوزروند گفتگوها
با گروه طالبان پیش رفتی نداشته است و
همواره دارای فراز و فرودهای فراوان بوده
اســت .یکی از دالیل عدم موفقیت این
گفتگوها ،رد گفتگوی مســتقیم با دولت
افغانستان از سوی طالبان بوده است.
از سرگیری گفتگوها با گروه طالبان و آن
هم بصورت مســتقیم و بدون میانجیگری
کشــورهای دیگر ،یک گام مثبت در روند
گفتگوهــای طوالنی صلح میــان دولت
افغانستان و گروه طالبان به شمار می رود.
سالها جنگ ثبات امنیتی و اقتصادی کشور
را از بین برده اســت و به مردم افغانستان
نیز آسیب های فراوان رسانده است .آغاز
گفتگوهای صلح و شکســتن بن بست در
این رابطه ،برای آنها امیدوار کننده است.
حکومت افغانســتان نیز برای رسیدن به
صلح هزینه ی فراوان کرده است ،از هزینه
های مادی شــورای عالی صلح گرفته تا
قربانی شدن صدها شهروند و سرباز و آوراه

شدن هزاران شهروند دیگر بر اثر جنگ با
گروه طالبان و تداوم نا امنی .دســت آورد
چندین ســال تالش و هزینه های هنگفت
مادی و انســانی ،تا هنوز هیچ بوده است،
اما انتظار می رود کــه حد اقل گفتگوهای
قطر بتواند بن بســت ها را بشکند و مسیر
رســیدن به صلح و آرامش را برای دولت و
مردم افغانستان هموار سازد .آیا قطر دهلیز
صلح برای افغانستان خواهد بود؟ می تواند
امیدوار بود که گفتگوهای مستقیم با گروه
طالبان به ختم جنگ منجر شود و امنیت و
ثبات را به افغانستان به همراه داشته باشد؟
پاسخ این ســئواالت و ده ها سئوال دیگر
از اینگونه ،بســتگی به توانمندی دستگاه
دیپلماسی کشور و مذاکره کنندگان دارد،
چیزی کــه تا هنوز حد اقــل در گفتگو با
طالبان ،نتیجه ی مثبت در بر نداشته است.
اما از سوی دیگر مردم صلح را به هر قیمتی
نمی خواهند .آنها از حکومت افغانستان با
جدیت تقاضا دارند که در گفتگوهای صلح
و توافق نامه های صلــح با مخالفین خود،
عدالــت را در نظر بگیــرد و حق قربانیان
ســالها جنگ را زیر پا نگذارد .اگر صلح بر
اساس عدالت نباشــد ،صلح بدست آمده
نمی تواند پایدار باشــد .بدون تردید گروه
طالبان چه در دوارن حاکمیت شــان و چه
بعد از آن ،عملکردهای زیادی داشته اند که
خالف قوانین بیــن المللی و موازین حقوق
بشری بوده اســت و بسیاری از شهروندان
افغانستان از ســوی این گروه قربانی شده
اند .حکومت افغانستان در گفتگوهایش باید
این نکته را نیز در نظر بگیرد و بدون تردید
مطرح کردن مسئله عدالت تاثیر زیادی بر
روند مذاکرات خواهد گذاشت.
بســیاری از فعالین حقوق بشری ،فعالین
مدنی و شهروندان افغانستان موافقت نامه
ی صلح دولت افغانســتان با حزب اسالمی
را منافی عدالت دانســتند و گفتند که در
ایــن موافقت نامه حقــوق قربانیان جنگ
بــا مصؤنیت قضایی دادن بــه رهبر حزب
اســامی ،زیر پا گذاشته شده است و حق
دادخواهی از آنها گرفته شده است .اکنون
این نگرانی در مورد گفتگو با گروه طالبان
نیز وجود دارد الزم اســت که حکومت این
نکته را به یاد داشته باشد و آن را در جریان
مذاکرات نادیده نگیرد.
صلح عادالنه ،ختم جنگ و رسیدن به ثبات
و آرامش یکی از آرزوهــای دیرینه مردم
افغانستان است ،مردم همواره از تالش های
حکومت برای صلح حمایت و پشــتیبانی
کرده اند ،اما حکومت نیز مســئولیت دارد
تا خواست های شهروندان و قربانیان جنگ
را در نظر بگیرد و بــار دیگر آنها را از حق
دادخواهی محروم نکند.
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