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اهمیت شانگهای برای افغانستان

ــــــــــسرمقاله

به اختالفات نقطه پایان
گذاشته شود

حفیظ اهلل زکی
در سال جاری مردم افغانستان شدیدترین و پرتلفات ترین جنگ
ها را تحمل کرده اند .از یک طرف طالبان تا مراکز والیات پیشروی
کردند و از ســوی دیگر داعش با خشونت های خود در ننگرهار و
غور افکار عمومی را با تشــویش و نگرانی همراه ساخته اند .در
تمام روزهای امسال مردم کمتر خبرهای خوش شنیده اند ،آنچه
بوده کشتار ،گروگانگیری ،اختطاف ،بیکاری و فقر بوده است .این
مسأله سطح تحمل شهروندان کشور را بیش از حد کاهش داده و
تاب و توان سختی ها و دشواری های دیگر را از آنها گرفته است.
چندی قبل ریاست اجراییه اختالفات جدی اش را با رییس جمهور
رسانه ای کرد .تبارز اختالفات میان سران حکومتی تشویش های
جدی را در سطوح مختلف اجتماعی خلق کرد؛ زیرا حکومت فعلی
بر مبنای توافقنامه سیاسی میان دو تیم تقسیم شده است .هردو
تیم به صورت پنجاه -پنجاه در ســاختار قدرت سهیم می باشند.
بنابراین ایستادگی و اســتواری حکومت به توافق ،هماهنگی و
همسویی شرکای آن بســتگی دارد؛ چنانچه این توازن و توافق
برهم بخورد ،استوانه های حکومت نیز متزلزل می گردد.
هنوز جنجال های به وجود آمده میان ریاســت اجراییه و ریاست
جمهوری حل نشــده اســت که معاون اول رییس جمهور ،لب به
انتقاد می گشــاید و عالی ترین مقــام حکومتی را به قوم گرایی
متهم می کند.
وقتی عالی ترین مقامات حکومتی ،که خود شان مطابق قانون از
باالترین صالحیت سیاسی و اداری برخوردار اند و در تمام تصمیم
گیری ها و سیاستگذاری ها شریک و سهیم می باشند ،این چنین
یکدیگر به باد انتقاد بگیرند ،چنین برداشت خواهد شد که روحیه
همپذیری و تفاهم میان ســران حکومت به صفر رسیده است که
آنها را مجبور می ســازند تا از زبان رسانه با یکدیگر حرف بزنند.
رسانه ای کردن اختالفات در شــرایط حساس و شکننده کنونی
هیچ توجیهی ندارد ،مگر این کــه بپذیریم جریان گفتگو و چانه
زنی در پشت میز و در میان دیوارهای ارگ به بن بست انجامیده
است.
این ،یعنی ناکامی ســران حکومت در پیشبرد مشترک و قانونی
امورات مملکتی که در دراز مدت می تواند نشانه ظهور یک بحران
سیاســی دیگر در کشور باشد و بی توجهی به آن می تواند ثبات
سیاسی کشور را به مخاطره بیندازد.
این گونه انتقادات تند ،صریح و بی باکانه از زبان رسانه ها بیانگر
این است که در پشــت پرده سیاست مسایلی هست که از مردم
پنهان نگه داشته می شــود و نوع برخورد با آن مسایل در واقع
منشأ اختالفات میان ســران حکومتی را تشکیل می دهد .این
اظهارات بدون دلیل و یا از روی احساســات صورت نمی گیرد و
به عوامل کوچک نیز مربوط نمی شــود .برجستگی عوامل مزبور
از پرستیژ و جایگاه سیاسی اشخاص انتقاد کننده درک می شود.
وقتی معاون اول و یا رییس اجراییه خشم شان را در برابر رسانه ها
ابراز می دارند ،معلوم است که مسأله آنچنان بی اهمیت و یا غیر
قابل توجه هم نیست .به این خاطر باید ریشه ها و عوامل پنهانی
این اختالفات بررسی شود و در راستای حل آن راهکارهای معقول
و همه جانبه ســنجیده شود .تا زمانی که به عوامل این اختالفات
توجه نشود و مســأله به گونه ریشه ای مورد ارزیابی قرار نگیرد،
این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کــرد و تبعا به نگرانی های
مردم نیز افزوده خواهد شد.
مشکل دوم پیامدهای خواســته و ناخواسته این گونه اظهارات و
اختالفات است .این اختالفات از یک طرف سبب تشویش اذهان
عمومی در جامعه می گردد و یأس ،ناامیدی و بی اعتمادی را شدت
می بخشد و از سوی دیگر حکومت را در انجام وظایف و مسؤلیت
هایش با چالش و عقامت می کشــاند .اعتبار حکومت را در انظار
جامعه جهانی پایین می آورد و دشــمنان افغانستان را نسبت به
آسیب پذیری حکومت و فروپاشی نظام امیدوارتر می سازد.
ســران حکومت باید متوجه خطرات قومی سازی و سمتی سازی
سیاست ها و رویکردهای خودشــان باشند .حلقات و گروه های
زیادی در کمین نشسته اند تا با تشدید اختالفات قومی و سمتی،
هیزم بیار معرکه گردیده و از آن برای رسیدن به اهداف سیاسی
شان ببرند.

ریاســت اجرائیه گفته اســت که قرار
داکتر عبداهلل عبداهلل برای شــرکت در
نشست ســازمان همکاری شانگهای به
قیرغیزستان برود .این نشست قرار است
امروز آغــاز گردد و فردا نیز ادامه خواهد
داشت .گفته می شود آجندای اصلی این
نشست افزایش همکاری های منطقه ای
و بخصوص همکاری در رابطه به مبارزه با
تروریسم و مواد مخدر می باشد.
ســازمان همکاری شانگهای یک سازمان
میان دولتی است که برای همکاری های
چند جانبــه امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی
تشکیل شــده است .این ســازمان در
ســال  2001توســط رهبران کشورهای
چین ،روســیه ،قزاقستان ،قیرغیزستان،
تاجیکستان و ازبکستان پایه گذاری شد.
سازمان همکاری شــانگهای در حقیقت
ترکیب جدید ســازمان « شانگهای »5
است که در سال  1996تاسیس شده بود،
ولی پس از آنکه کشــور ازبکستان نیز به
عضویت این سازمان در آمد ،نام آن به «
سازمان همکاری شانگهای» تغییر کرد.
ســازمان همکاری شــانگهای عالوه بر
اعضای دایمــی ،داری چند عضو ناظر نیز
می باشد .کشورهای ایران ،هند ،پاکستان،
مغولســتان و افغانستان اعضای ناظر این
سازمان هستند .هند و پاکستان قرار بود
سال گذشته به عنوان اعضای دایمی این
سازمان پذیرفته شوند ،ولی این مسئله به
تعویق افتاد .افغانستان نیز در سال 2015
پیشــنهاد عضویت دایمی خود را به این
ســازمان ارائه کرد و اکنون تالش دارد تا
عضویت دایمی سازمان همکاری شانگهای
را بدست آورد.
مسایل امنیتی آســیای میانه از دغدغه
های اصلی این سازمان است .رشد افراط
گرایی و گسترش فعالیت های تروریستی
مسئله ی اســت که نگرانی اصلی همه ی
کشــورهای عضو این سازمان را تشکیل
می دهد .امنیت اکثر کشورهای ناظر این
سازمان از ســوی گروه های تروریستی
تهدید می شــود و از جملــه آنها ،گروه
طالبان و ســایر گروه های تروریستی در
افغانستان همواره امنیت را برهم زده اند و
حمالت خونین را انجام داده اند.
این ســازمان در ســال  2004در شهر
تاشکند ازبکستان« ســاختار منطقه ای
ضد تروریسم» خود را تهیه و تصویب کرد
و در ســال  2006اعالن کرد که بر اساس

مهدی مدبر

مفاد توافقنامه منطقــه ای ،با قاچاق مواد
مخدر در طول مرزهای کشــورهای عضو
مبارزه خواهد کرد.
حضور افغانســتان در نشســت های این
ســازمان و همچنان کسب عضویت دایمی
این ســازمان ،از اهمیت فوق العاده برای
ثبات و امنیت افغانســتان برخوردار است.
افغانســتان سالهاست از فعالیت های گروه
های تروریستی رنج می برد و برای مبارزه با
آن تالش های فراوان کرده است ،اما هنوز
نتوانسته است به تنهایی در این امر موفق
شــود .با توجه به اینکه مبارزه با تروریزم
یکــی از اهداف اصلی ســازمان همکاری
شانگهای است ،عضویت افغانستان در این
سازمان می تواند در راستای مبارزه با گروه
های تروریستی در داخل کشور ،سودمند
باشد.
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
از ظرفیت وسیع اقتصادی و نظامی برخوردار
هســتند ،جلب حمایت این کشورها برای
ســرمایه گزاری اقتصادی در افغانستان و
همچنــان همکاری در راســتای مبارزه با
تروریزم و مافیای مواد مخدر ،می تواند به
توسعه ی اقتصادی افغانستان کمک بکند و
برای مبارزه با تروریزم نیز موثر واقع شود.
از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی افغانستان
برای اعضای این ســازمان از اهمیت واالی
برخوردار اســت .افغانســتان می تواند به
عنوان یــک نقطه مرکزی ترانزیت کاالهای

تجاری و اقتصادی کشورهای عضو سازمان
بــه بازارهای منطقه و بیــن المللی نقش
بازی کند .همچنانکه افغانســتان با عبور
دادن خط ابریشم ،ســالها نقطه ی وصل
کشورهای آسیای میانه بوده است.
امنیت افغانستان نیز برای تمام کشورهای
عضو و کشــورهای ناظر سازمان همکاری
شــانگهای اهمیــت دارد ،نــا امنی در
افغانســتان می تواند امنیت همه ی آنها
را تحت تاثیر قرار دهد .از ســوی دیگر،
در صورتی که با تروریزم در افغانســتان
مبارزه صــورت نگیرد و النه های تروریزم
در این کشور از بین بره نشود ،گروه های
تروریســتی می تواند از طریق مرزهای
افغانســتان با کشورهای عضو سازمان ،به
این کشــورها نفوذ بکند و امنیت همه ی
آنها را با تهدید مواجه سازد .چنانچه یکی
اهداف افزایــش فعالیت های گروه طالبان
و ســایر گروه های تروریستی در شمال
افغانستان ،نفوذ به کشورهای آسیای میانه
می باشد .به این لحاظ یک افغانستان امن
می تواند تهدیدهای زیادی را از کشورهای
عضو سازمان همکاری شانگهای دور کند
و برای امنیت و آرامش آنها بیشــتر مفید
باشد.
مبارزه با مواد مخدر نیــز یکی از اهداف
اصلی ســازمان همکاری شانگهای است.
افغانســتان سالهاســت که بــه عنوان
بزرگترین تولید کننده مواد مخدر شناخته

می شــود و حتی با ایجاد وزارت مبارزه با
مواد مخدر ،نتوانسته است کشت و تولید
مواد مخدر در افغانستان را متوقف بسازد.
بیشــتر مواد مخدر افغانســتان از طریق
کشورهای آســیای میانه به روسیه قاچاق
می شود و از آنجا به بازارهای جهانی مواد
مخدر صادر می شود.
جلب همکاری کشــورهای عضو سازمان
شانگهای در راستای مبارزه با مواد مخدر
در افغانســتان ،می تواند ریشــه ی این
پدیده را در کشور از بین ببرد و همچنان
از قاچاق آن به کشــورهای آسیای میانه
جلوگیری شــود .مافیای مــواد مخدر از
قاچاق مواد مخدر افغانستان به کشورهای
آسیای میانه ،پول های هنگفتی بدست می
آورند ،آنها برای اینکه منافع شان از بین
نروند ،همواره تالش می کنند بر ســر راه
مبارزه با مواد مخدر مانع ایجاد کنند ،بنا بر
این افغانستان برای مبارزه با تولید ،کشت
و قاچــاق مواد مخــدر نیازمند همکاری
مشترک کشورهای همسایه و منطقه است
و سازمان همکاری شانگهای می تواند در
این راستا نقش کلیدی و موثر داشته باشد.
در واقع مبارزه با مواد مخدر رابطه مستقیم
با امنیت دارد .اکثر مواد مخدر افغانستان
در والیت های نا امن کشــت و تولید می
شــود و از همانجا نیز قاچاق می گردد .در
صورتیکه امنیت افغانستان تامین نگردد،
مبارزه با مواد مخدر نیز دشــوار خواهد

بود و قاچاقچیان مواد مخدر به ســادگی
می توانند از مناطق نا امن افغانستان سود
ببرند و به کشورهای آســیای میانه مواد
مخدر قاچاق کنند .بنا بر این افغانستان باید
تالش ورزد تا توجه کشورهای عضو سازمان
شانگهای را به مســئله ی تامین امنیت و
مبارزه با تروریزم در افغانســتان بصورت
جدی جلب کند و با همکاری این کشورها،
اقدامات مشترک و هماهنگ بر علیه افراط
گرایی و تروریزم را به راه اندازند.
عالوه بر اینکه حضور افغانستان در سازمان
همکاری شــانگهای برای افغانستان منافع
امنیتــی و اقتصــادی دارد و جلب توجه
و همکاری کشــورهای عضو این سازمان
می تواند بــه ثبات امنیتی و توســعه ی
اقتصادی کمک بکند ،یکی از اهداف دیگر
این ســازمان ،همکاری فرهنگی اســت.
در این راســتا نیز افغانســتان می تواند
همکاری مشــترک با سایر کشورهای عضو
و کشورهای ناظر این سازمان داشته باشد.
افغانستان با اکثر کشــورهای عضو و ناظر
ســازمان همکاری شــانگهای ،مشترکات
فرهنگی دارد .حضور افغانســتان در این
سازمان می تواند به تقویت روابط فرهنگی
و همکاری های فرهنگی میان این کشورها
کمک بکند .در طول ســالها جنگ فرهنگ
افغانســتان نیز همانند اقتصــاد و امنیت،
آسیب دیده است و مراکز فرهنگی کشور از
سوی گروه های تروریستی تخریب گردیده
است.
همکاری مشــترک فرهنگی با کشورهای
عضو ســازمان می تواند به تقویت فرهنگ
کشور بینجامد و برای جلب کمک ها برای
بازســازی آثار تاریخی و باستانی کشور و
همچنان حفــظ آثار و آبدات تاریخی ،موثر
واقع شــود .جلب کمک برای ترمیم آثار
باستانی ،یکی از نیازهای اصلی افغانستان
برای حفظ داشــته های تاریخی و فرهنگی
اش است.
اما پذیرفته شــدن افغانســتان به عنوان
عضو دایم این سازمان ،بستگی به عملکرد
و تعهدات حکومت افغانســتان در زمینه
مبارزه با تروریزم و مواد مخدر دارد ،انتظار
می رود حکومت افغانســتان با نشان دادن
تعهد جدی خــود در امر مبارزه با تروریزم
و مواد مخدر به کشــورهای عضو سازمان
شانگهای ،اعتماد و حمایت آنها را جلب کند
و همکاری های مشترک امنیتی ،اقتصادی و
فرهنگی را زمینه سازی بکنند.

جایگاه کمرنگ افغانستان؛

قابل ذکر اســت در حــال حاضر آیاالت
متحده امریکا در حدود  ۸۰۰مراکز نظامی
در سراســر جهان از اندوراس شروع الی
عمان ،جرمنی ،جاپان ،سنگاپور ،جیبوتي،
قطر ،بحرین و سایر نقاط جهان دارد.
خالصــه اینکه به زعــم او ،ایاالت متحده
امریکا از بودنش بــه حالت حاتم طایی که
به ضرر مالیه دهندگان است ،خاتمه دهند.
در باره حضور نظامی آیاالت متحده امریکا
در افغانســتان نیز دونالــد ترمپ نظریات

در مبارزات انتخاباتی ایاالت متحده امریکا
دوکتور ضیا نظام /سفیر سابق ج.ا.ا در ویانا ،بروکسیل و روم /قسمت دوم و پایانی

 کارتون روز

خاص خــود را دارد ،گرچــه در این مورد
خیلــی ها کم صحبت کرده اســت ،اما باز
هم از گفتارش چنین اســتنباط می شود
که موصوف طرفــدار حضور نظامی آیاالت
متحده امریکا در افغانستان نبوده و به گفته
او؛ افغانســتان برای آیاالت متحده امریکا
خیلی ها مشکل ساز و مشکل آفرین است.
کمک های گزاف این کشــور به افغانستان
به ضرر اقتصاد آیاالت متحده امریکا تمام
می شــود .حضور نظامی در افغانستان یک
فعاجعه مکمل بوده و هیچکس نمی داند و
ما هم نمی دانیم که در آنجا چه می کنیم و
مشغولیت عمدۀ ما چیست ،در حالیکه همه
رهبران و مراکز تروریســت ها و افراطیون
در پاکستان اســت» .ما به احداث و مرمت
جاده های خود نمــی پردازیم ،پول ما باید
در بخش هــای مختلف و ضروری در داخل
کشــور ما به مصرف برسد و از قرضه های
 ۲۰تریلیون دالری امریکا کاســته شود .به
بیلیون ها دالر در افغانستان به حدر می رود
و از همه مهمتر هزاران نفر امریکایی جان
های خویش را از دست می دهند .نامبرده
در جای دیگر می گوید« :افغانستان نسبت
به بسیار سرک های امریکا ،بعضی شهرها
باامن تر اســت» .مدیر مبارزات انتخاباتی
او مداخله در افغانســتان را به نام «جنگ
اوبامــا» یاد می کند .مختصــرا ً باید گفت
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که به نظــر دونالدترمپ حضــور نظامی
آیاالت متحده امریکا در افغانستان دیگر
ضرور نبوده و ما می توانیم تروریســتان و
افراطیون را ذریعه قواه هوایی نابود کنیم و
در برابر این سوال که این کار باعث تلفات
سنگین ملکی خواهد بود ،جواب می دهد
که با داشتن شــبکه استخباراتی کارآگاه
و قوی مــی توانیم آن را کاهیش دهیم .او
باز هم اضافه می کند که وی طرفدار قوای
نظامی نیرومند و قوی است و چنان قوای
را سازمان خواهد داد که در تاریخ آیاالت
متحده امریکا سابقه نداشته باشد به این
ترتیب اعتبار از دســت رفته کشورش را
احیا خواهد نمود.
کاندیــد حزب دیموکــرات خانم هیلری
کلینتن طرفدار دوام سیاســت حکومت
فعلی آیاالت متحده امریکا در افغانستان
می باشــد که در این سیاست ،خودش نیز
نقش بارز داشته است .وی می گوید هرگز
افغانســتان از توجه حکومت آینده کنار
گذاشته نخواهد شــد ،اما سعی به خرج
خواهد داد تا نظامیان افغان بهتر و بیشتر
تعلیم و تربیه و تجهیز گردند تا بتوانند در
برابر دشمن ایســتادگی نمایند و ما سعی
می کنیم که شریک خویش افغانستان را
تقویه نمایئم تا تروریســتان و افراطیون
را شکســت دهند و تعهد مــا در مورد

کمک جهت حکومتداری خوب و استقرار
دیموکراســی ،تحقق حقوق بشری اتباع
افغان بخصوص زنان و اطفال و آوردن صلح
و ثبات در افغانستان دوام خواهد داشت.
در صورتیکه ضرورت باشــد مدت حضور
عساکر ما در افغانســتان تمدید خواهد
شد ،خانم کلینتن اضافه می نمایئد :آیاالت
متحــده امریکا در آن جا تنها نبوده ،بلکه
به کمک متحدین سازمان ناتو نیز ضرورت
محسوس است.
به طور فشــرده باز هم باید تذکر یابد که
موضوع افغانستان در این دور مبارزات و
انتخابات ریاســت جمهوری امریکا خیلی
ها کمرنگ شــده است ،در حالیکه در سه
دور گذشــته انتخابات ریاست جمهوری
آن کشــور موضوع افغانســتان یکی از
موضوعات نهایــت داغ و طرف توجه در
تبلیغــات انتخاباتی ریاســت جمهوری
آیاالت متحده امریکا شناخته می شد .اما
باآنهم با موضــوع عراق خیلی ها متفاوت
بود ،زیرا هــر دو کاندید آن را یک خطا و
اشــتباه بزرگ تلقی نموده و همدیگر را
متهم به طرفداری از آن در آغاز عملیات
نظامی می دانند و این ذهنیت مخالفت در
میان مردم امریکا ادامه دارد.
البته باید خاطرنشــان ســاخت که در
دیموکراســی های غربــی عنصر مهم و

اساسی را مردم تشــکیل می دهد .هرگاه
ذهنیت مردم در یک موضوع تمرکز کند و
از آن موضوع دفــاع و حمایت خود را ابراز
دارند چون کاندیدان در پی آرای مردم می
باشــند ،لذا از آن موردی که مردم به آن
عالقه دارند و خواهان آن می باشند ،دفاع
نموده ،حمایــت خود را ابراز می کنند و در
حالت معکوس؛ کاندیدان اکثرا ً از نظریات و
خواست های اکثریت پشتیبانی و طرفداری
می کنند .قب ً
ال از موضوع افغانستان در آن
جا بیشــتر از هشتاد فیصد طرفدار داشت.
مگر حــاال اکثریت مردم آیــاالت متحده
امریکا خواستار خروج نظامیان کشور شان
از افغانستان هستند.
درجواب ســوال اینکه به کدام علت و چرا
نظر مردم آن کشــور در ایــن مورد تغییر
کرده اســت ،می توان گفت که در زمینه
دو علت عمدۀ وجــود دارد :یکی طوالنی
شــدن جنگ پرمصرف که بیشتر از پانزده
ســال را در بر گرفته است و هنوز هم ادامه
دارد و یا به عباره دیگر ،طوالنی ترین جنگ
آیاالت متحده امریکا در خارج از آن کشور
می باشــد .علت دوم اینکه مهمتر از سبب
اول شــناخته می شــود عبارت از عوامل
چون عدم بهبود وضــع از نگاه امنیتی در
افغانستان که نسبت به زمان سقوط طالبان
بدتر گردیده است ،وضع نامناسب و ناهنجار
حکومت داری در افغانستان که این کشور را
به عنوان فاسدترین مملکت جهان معرفی
کرده اســت ،همچنان افغانستان در زرع و
تولید مواد مخدر قهرمان جهان شناخته می
شود و خشونت علیه زنان هم افزایش یافته،
وعدم مساوات بین زن و مرد پدیده منفی
دیگری است که از خوشبینی مردم آیاالت
متحده امریکا نســبت به افغانستان کاسته
است و به اضافه از آن ضعف حکومت به اثر
کشــمکش های داخلی آن ،این همه علت
ها و عوامل باعــث گردیده تا مردم آیاالت
متحده امریکا حکومت خویش را مقصر این
همه ناکامی ها در افغانستان دانسته و نظر
مردم آن کشــور در مورد افغانستان که در
آغاز عملیات تقریب ًا در سطح اجماع عمومی
قرار داشت به اکثریت مخالف تبدیل جهت
داده و این زنگ خطر برای افغانستان تلقی
می گردد و در صورت موفقیت دونالدترامپ
پیشبینی موضوع کمک های آیاالت متحده
امریکا را به افغانســتان درحالت ابهام قرار
داده است.
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