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چشم انداز همگرایی های
منطقه ای برای افغانستان

حفیظ اهلل زکی
نشســت نخست وزیران کشورهای عضو شــانگهای در پایتخت
قیرقیزستان یکبار دیگر ضرورت هماهنگی و همگرایی منطقه ای را
در راستای امنیت و حفظ ثبات درمنطقه گوشزد می کند .سازوکار
ســازمان های منطقه ای بر این اصل استوار است که به بزرگترین
چالش ها و برجســته ترین فرصت های منطقه ای تمرکز نموده و
رهیافت های مناســبی را برای تقویت همــکاری های همه جانبه
برگزینند.
اگرچه فلسفه وجودی سازمان های منطقه ای ممکن است با یکدیگر
متفاوت باشند؛ اما به هر حال وقتی سران کشورهای مختلف به هر
دلیلی در یک اجالس اشتراک می نمایند ،نمی توانند از مهمترین
موضوعات مربوط به منطقه ،تنها بــه این دلیل که در حوزه کاری
سازمان قرار ندارد ،چشم پوشی کنند.
اکثر سازمان های بین المللی و منطقه ای در ابتداء به منظور خاصی
ایجاد گردیده ،ولی به مرور زمان حدود کار و مســؤلیت های شان
گسترش پیدا کرده اند .همین سازمان شانگهای نیز در آغاز صرف
موضوع امنیتی آن هم در محدوده چند کشور و در قالب امنیت و
حل و فصل اختالفات مرزی ایجاد گردید؛ اما امروزه این ســازمان
تمام چالش های امنیتی در ســطح منطقه را مورد بررسی قرار می
دهد و در مورد آن موضع می گیرند .تروریسم ،موادمخدر و قاچاق
انسان از جمله موضوعاتی اســت که در آجندای نشست سازمان
شــامل می شود .عالوه بر مســایل امنیتی ،توسعه همکاری های
اقتصادی و تجاری و امضای قراردادهای بزرگ در این زمینه از مهم
ترین مسایل مورد بحث در اجالس سازمان به شمار می رود.
امروزه اجالس شــانگهای به یکی از بزرگتریــن و تأثیرگذارترین
اجالس منطقه ای در آسیا تبدیل شده است .حضور دو قدرت بزرگ
نظامی و اقتصادی دنیا یعنی چین و روســیه و رقابت آشکار این
کشورها با ایاالت متحده آمریکا بر اهمیت و حساسیت این اجالس
افزوده است.
جغرافیای را که این سازمان دربر می گیرد ،از لحاظ ژئوپولتیکی و
ذخایر زیر زمینی و رو زمینی و توسعه انسانی دارای اهمیت بسیار
می باشد و بدون شــک برای قدرت های اقتصادی و سیاسی مثل
چین و روسیه اســتفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های این منطقه،
یک فرصت بی بدیل اقتصادی به شمار می آید .کشورهای در حال
توسعه آسیای میانه و نیز کشورهای مانند ایران ،افغانستان ،هند
و پاکستان که ممکن است در آینده عضویت شان در این سازمان
نهایی شوند ،نیز برای توســعه همه جانبه نیازمند همکاری های
تخنیکی و فنی چین و روســیه می باشند .این تعامل چند جانبه
در کل به توســعه پایدار و نظام مند منطقه منجر گردیده و رشد
اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی را در ســطح منطقه به فعلیت و
شکوفایی خواهد رساند.
افغانســتان که از لحاظ امنیتی ،بحرانی و به لحاظ سیاسی ،سخت
آشفته و در عرصه اقتصادی وابسته می باشد ،برای بیرون رفت از بن
بست موجود چاره ای جز تکیه کردن به کشورهای دیگر را ندارد.
از اینرو همگرایی های منطقه ای برای افغانستان یک فرصت طالیی
به حساب می آید .افغانســتان با عضویت در سازمان های منطقه
ای ،از یک سو فرصت پیدا می کند تا همکاری کشورهای همسو با
سیاست های این کشور را در جهت برقراری امنیت و دوام ثبات در
کشور جلب نماید و از دیگر سو از ظرفیت ها و موقعیت استراتژیک
و ژئوپولتیک افغانستان برای توسعه اقتصادی کشور بهره ببرد.
افغانستان با اســتفاده از تریبون سازمان های منطقه ای می تواند
سیاســت های خود را به صورت شفاف و واضح برای اعضا توضیح
داده و آنها برای ســرمایه گذاری در افغانســتان تشویق نماید.
افغانستان می تواند مشــکالت امنیتی خود را در سازمان مطرح
کرده و نسبت به عواقب آن برای منطقه هشدار دهد.
اگر حکومت افغانستان بتواند این کشور را به چهارراه تجارت منطقه
و زمینه تفاهم و همگرایی منطقه ای تبدیل کند ،بدون تردید گام
مهمی را در راستای توسعه ،پیشرفت و ترقی کشور برداشته است .به
شرطی که افغانستان تمام مالحظات و ظرافت های استراتژیک را در
برقراری مناسبات خود با کشورهای دیگر در نظر بگیرد .افغانستان
نه قدرت نظامی دارد و نه امکانات اقتصادی ،اما این کشور می تواند
برای تعامل خود با کشورهای منطقه از ذخایر زیرزمینی و موقعیت
جغرافیایی خود در تعامالت منطقه ای سود ببرد.

چالش های مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان
روز پنجشنبه والیت های شمالی کشور
با طوفان شدید و بی سابقه رو برو گردید.
این طوفان که با وزش باد شدید همراه بود
والیت های تخــار ،بلخ ،قندوز ،جوزجان،
فاریاب ،سرپل و بغالن را در بر می گرفت.
وزش شدید باد همراه با گرد و غبار ،روز
روشن این والیت ها را تاریک ساخته بود.
برق بسیاری از این والیت ها قطع گردیده
بود و دوکان ها و بــازار نیز تعطیل بود.
گفته می شود منشا این طوفان دشت های
اطراف شــهر میمنه والیت فاریاب بوده
است.
والیت های شــمالی کشــور در حالی با
این طوفان روبرو شــدند که هیچ اطالعی
از وقوع چنین رویدادی نداشــتند .هیچ
نهــادی دولتی به مــردم از وقوع چنین
طوفان شدید ،اطالع رسانی نکرده بود و
حتی یک چنین رویــداد طبیعی را پیش
بینی نکرده بود .نگرانی ها از رسیدن این
طوفان به کابل پایتخت وجود داشت ،اما
خوشــبختانه این طوفان متوقف شد و به
شهر کابل و اطراف آن نرسید.
وقوع این طوفان در والیت های شــمالی
کشــور ،یکبار دیگر ما را یــاد حوادث
طبیعی می اندازد که در سالهای گذشته
در والیت های بدخشان و پنجشیر اتفاق
افتاد و جان صدهــا تن از هموطنان ما را
گرفت .اما دیده می شود که هنوز نهادهای
مربوطه دولتــی در زمینه ی پیش بینی و
اطالع رســانی حوادث طبیعی ،با ضعف
و ناکارآمدی روبرو هســتند و نمی توانند
اتفاقــات طبیعی را پیــش بینی کنند و
برای مردم افغانستان اطالع رسانی الزم
را انجام دهند .بعد وقوع حوادث طبیعی
زیانبار در ســال  ،1393هنوز چالش های
اساسی برای مقابله با حوادث طبیعی باقی
اســت و پیش بینی ،آگاهی دهی ،سرعت
عمل و کمک به موقع وجود ندارد.
افغانستان یک کشــور محاط به خشکه
است احتمال بروز حوادث طبیعی همانند
زلزله ،رانش زمین ،بــرف کوچ ،طوفان،
سیل و برف باری های شدید در زمستان
های سرد و طاقت فرسا و خشکسالی ،در
آن بسیار باال است .بنا به بعضی آمارهای
تقریبی ،از ســال  1970تا ســال 2012
میالدی ،تقریبا  9الی  20هزار نفر در کشور
به اثر زلزله کشته شده اند و جاری شدن
سیل نیز  396الی  597دالر به افغانستان
خسارت مالی رسانیده است .خشکسالی

مهدی مدبر

نیز در بین ســالهای مذکور ،بــه  6الی 9
میلیون نفر آســیب های جانی و اقتصادی
رسانده است .افغانستان دوازدهمین کشور
زلزله خیز جهان اســت .بیست و دومین
کشــور جهان از نظر خشکســالی است و
بیســت و چهارمین کشور سیل خیز جهان
است .از نظر رانش زمین نیز افغانستان در
جهان سی ام است و هشتاد و دومین کشور
طوفان خیز جهان است.
با وجود اینکه افغانستان یکی از کشورهای
اســت که احتمــال وقوع انــواع حوادث
طبیعی در آن زیاد است ،اما دولت و مردم
افغانســتان هیچ گونه آمادگی برای مقابله
با حوادث طبیعی ندارند و بیشتر اوقات از
وقوع حوادث طبیعی غافلگیر می شــود و
به همین خاطر نیز میزان قربانیان اینگونه
حوادث افزایش می یابد.
اولین اداره مبارزه با حوادث طبیعی در سال
 1352در زمان ریاســت جمهوری محمد
داوود خان ایجاد شــده اســت .این اداره
بعد از آن بوجود آمد که خشکســالی حاد
والیت های شمال کشــور را در بر گرفت.
در طول  15ســال اخیر این اداره تحت نام
« اداره ملی مبارزه با حوادث» در چارچوب
حکومت افغانســتان فعال بوده است .اما از
توانایی و ظرفیت الزم برای مقابله با حوادث
طبیعی برخوردار نبوده است و نتوانسته در
برابر حوادث طبیعی عکس العمل مناسب از

خود نشان دهد.
در طول یــک و نیم دهه گذشــته تمام
فعالیت هــای اداره ملی مبارزه با حوادث
به فعالیت های بعد از وقوع حوادث طبیعی
خالصه می شود .آنها همواره بعد از اتفاق
افتادن یک حادثه طبیعی ،تالش کرده اند
که برای ثبت این رویداد و کمک رسانی به
محل حادثه بروند ،اما هیچگاه قبل از وقوع
حوادث طبیعی به مردم افغانستان اطالع
رسانی نکرده اند.
طوفــان روز پنجشــنبه در والیت های
شــمالی کشور نشــان داد که اداره ملی
مبارزه با حــوادث طبیعی افغانســتان
توانایی پیش بینی رویدادهای طبیعی را
ندارد و یــا اینکه امکانات چنین کاری در
اختیار این اداره قرار نگرفته است .عدم
پیش بینی حوادث طبیعی باعث می شود
که اطالع رســانی و آگاهــی درباره آنها
وجود نداشته باشد و بسیاری از مردم در
هنگام وقوع یــک حادثه طبیعی غافگیر
شوند .چنانچه برخی از گزارش از والیت
بغالن می رســاند که شــماری از دانش
آموزان در مکتب بعد از وقوع طوفان گیر
مانده بوده اند.
عدم اطالع رســانی یکی از چالش های
اساســی مبارزه با حــوادث طبیعی در
افغانستان اســت .اطالع رسانی به موقع
یکی از شرط های اساســی موفقیت در

راستای مبارزه با حوادث طبیعی است .در
افغانستان عالوه بر اینکه دانش آموزان و
دانشــجویان در مکتب و دانشــگاه هیچ
گونه آموزشــی راجع به مقابله با حوادث
طبیعی نمی بیننــد ،آگاهی دهی عمومی
نیز در این زمینه وجــود ندارد و به مردم
گفته نمی شود که هنگام وقوع یک حادثه
طبیعی چه کار بکنند و چطور می توانند به
همدیگر کمک بکنند تا از افزایش تلفات و
خسارات جلوگیری شود.
در بسیاری از کشورهای که با حادثه های
طبیعی مواجه هســتند ،سیستم هشدار
قبلی راجع به اینگونه حوادث وجود دارد.
اما در افغانستان متاسفانه چنین سیستمی
وجود ندارد و شــهروندان افغانســتان
پیشــاپیش هیچگونه اطالعاتی راجع به
احتمال وقوع یک حادثه طبیعی دریافت
نمــی کنند .در طوفان روزهای گذشــته
دیده شد که بعد از قوع طوفان شهروندان
عادی تالش کردند که از طریق شبکه های
مجازی اطالع رســانی بکنند ،اما نهادهای
دولتی هیچگونه اطالع رسانی را حتی بعد
از وقوع این طوفان انجام ندادند.
عالوه بر اینکه هیچ گونه اطالع رســانی
راجــع به حوادث طبیعی در افغانســتان
وجود ندارد و سیستم هشدار قبلی راجع
به حواث نیز فعال نیســت ،بعد از وقوع
رویدادهای طبیعی ،کمک رســانی نیز به

موقع و زودهنگام ،صــورت نمی گیرد .در
حادثه های سالهای گذشته دیده شده است
که گاهی هــا چند روز بعد از وقوع حوادث
حکومت اقدام به کمک رسانی کرده است.
عدم کمک رســانی به موقع ،نشانگر عدم
آمادگــی قبلی حکومت افغانســتان برای
مبارزه بــا حوادث طبیعی اســت و باعث
افزایش تلفات و خســارات ناشی از چنین
حوادث می شود.
اکنون فصل زمســتان نزدیک است ،یکبار
دیگر امکان دارد حــوادث طبیعی همانند
رانش زمین و برفکوچ های ســنگین اتفاق
بیفتــد .همچنان امکان دارد بســیاری از
راههای مواصالتی والیت های کشور بر اثر
برف باری شدید مسدود شــود و مردم با
کمبود مواد خوراکه و نیازمندی های اولیه
مواجه شوند ،اما حکومت هنوز از هیچگونه
برنامه ی بــرای مقابله با چنین رویدادهای
طبیعی ،خبر نداده است.
با آنکه حکومت افغانســتان به حوادث و
رویدادهای طبیعی توجه جدی نمی کند ،اما
می شود گفت که بعد از رویدادهای امنیتی،
حوادث طبیعی بیشترین قربانی را از مردم
افغانستان گرفته است و بیشترین زیان های
مالی را به آنها در ســالهای گذشته رسانده
است .متاســفانه هیچگونه آمار دقیقی از
قربانیان و خسارات ناشی از حوادث طبیعی
در کشــور وجود ندارد ،اما اینگونه اتفاقات
همواره با تلفات جانــی و مالی همراه بوده
است.
ضعف مدیریتی در مقابله بــا رویدادهای
طبیعی در ســالهای گذشــته هویدا بوده
است ،بســیاری از کارمندان اداره ی ملی
مبارزه با حوادث همانند ســایر بخش ها،
دارای تخصص در این زمینه نیستند و این
باعث می شــود که آنها از دانش کافی در
زمینه مقابله با چنین رویدادهای برخوردار
نباشــند و نتوانند بصورت موثر و به موقع
اقدامات الزم را انجام دهند.
حکومت افغانســتان برای مبارزه موثر با
حوادث طبیعــی ،نیازمند اســت تا اداره
ملی مبارزه با حوادث را تخصصی بسازد و
تجهیــزات و امکانات الزم برای پیش بینی
حوادث طبیعی را در اختیار این اداره قرار
دهد ،همچنان الزم اســت برنامه های برای
افزایش آگاهی مــردم برای مقابله با چنین
حوادثی از سوی حکومت روی دست گرفته
و از طریق رســانه های همگانی در اختیار
مردم قرار داده شود.

افغانستان و چالش توسعه همکاری های منطقه ای
ســازمان شــانگهای یکی از سازمان های
پرقدرت منطقه ای است که بر محور سیاست
های امنیتی و اقتصادی اعضای ســازمان و
بخصوص روســیه و چین فعالیت می کند.
سازمان شــانگهای از زمان روی کار آمدن
آن تا کنون اگرچه نتوانسته انتظارات اعضا
را براورده ســازد؛ اما با آنهم این سازمان در
جهت همکاری های امنیتی ،توســعه روابط
اقتصادی میان اعضا و ایجاد همگرایی منطقه
ای نقش ارزنده و کارسازی را ایفا نموده است.
افغانستان همه ســاله به عنوان عضو ناظر
در اجالس این ســازمان اشتراک می کند و
سال گذشــته تقاضای عضویت دایمی خود

رضا احسانی

 کارتون روز
را برای این ســازمان تسلیم کرد که ممکن
است عضویت دایمی افغانستان در سازمان
شانگهای در بیشکیک مورد بحث و ارزیابی
قرار گیرد.
داکتر عبــداهلل عبداهلل رییــس اجراییه
افغانستان که به نمایندگی از افغانستان در
این اجالس شــرکت کرده است؛ دیروز در
سخنرانی خود روی موضوع صلح و تروریسم
و ضرورت تقویــت همکاری های منطقه ای
در مبارزه مشــترک با تروریســم صحبت
کرد و از تالش های حکومت افغانســتان در
راستای صلح و جلب همکاری پاکستان در
این رابطه اظهــار نارضایتی کرد و گفت که
حکومت افغانستان همه مساعی شان را در
راه استقرار صلح و امنیت در افغانستان و کل
منطقه به کار برد ،اما این مساعی نه در جهت
پیوستن ملیشه های داخلی مؤثر واقع شده و
نه در جهت جلب همکاری حکومت پاکستان
در مبارزه با تروریــزم و برقراری صلح در
افغانستان کمک کرده است.
رییس اجراییه از اعضای سازمان شانگهای
خواست تا یک راهکار مشترک منطقه ای را
در مبارزه با هراس افگنی جستجو نمایند و
گفت که کشورهای منطقه نباید از گروه های
هراس افگن به عنوان ابزار فشار و یا پیشبرد
سیاســت های خود در منطقه بهره گیرند.
عبداهلل عبداهلل همچنــان تقاضای دایمی
افغانستان را در ســازمان شانگهای باردگر
مطرح کرد و از اعضای این سازمان خواست
تا از عضویت دایمی افغانســتان در سازمان
شانگهای حمایت کنند.
این در حالی اســت که هند و پاکستان نیز
تفاهــم نامه عضویت دایمی این ســازمان
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را تابســتان امســال به امضاء رساندند.
تقاضاهای منطقه ای برای عضویت در این
سازمان ،نشانه این اســت که کشورهای
منطقه بر اهمیت و مؤثریت این ســازمان
در مسایل منطقه ای پی برده اند و احتمال
می رود که در سال های آینده این سازمان
بتواند بسیاری از کشورهای منطقه را تحت
پوشش قرار دهد.
تشــدید رقابت های بین المللی و تنش در
روابط غرب با روســیه و چین می تواند در
تقویت این ســازمان نقش فوق العاده بازی
کند .زیرا این ســازمان به منظور همکاری
های امنیتی تشــکیل شده و ممکن است،
سطح این همکاری ها در آینده از مرزهای
منطقه عبور کرده و مسایل مربوط به امنیت
بین المللی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
ایــن که عضویت افغانســتان چه منافعی
برای این کشــور خواهد داشت ،موضوعی
است که نمی شود به آســانی در باره آن
قضاوت کرد و مزایا و معایب آن را بر شمرد.
تحلیل عمیق و همه جانبه از سیاست های
امنیتی کشورهای منطقه و جهان و نقش و
جایگاه افغانستان در سیاست های امنیتی و
بررسی مسایل اقتصادی و نیازهای متقابل
کشورها به این همکاری ها و نیز چگونگی
ایجاد توازن در مناســبات بین المللی از
سوی حکومت افغانســتان که بدون شک
با پیچیدگی ها و دشــواری های روبرو می
باشد ،ما را در شناخت سیاست های پنهان
و آشکار کشورهای همسایه ،منطقه و جهان
کمک می کند.
ولی از ســوی دیگر افغانســتان چاره ای
جز همکاری با کشــورهای منطقه ندارد.

افغانستان در مسایل امنیتی خود نیازمند
حمایت ها و همکاری های کشورهای منطقه
است .تا زمانی که یک سیاست مشترک و
هماهنگ منطقه ای در راستای صلح ،امنیت
و ثبات آینده افغانستان شکل نگیرد ،این
کشــور حالوت امنیت و ثبات را نیز تجربه
نخواهد کرد.
افغانستان در اقتصاد خود ضعیف و وابسته
به کمک هــای خارجی اســت .تعهدات
جامعه جهانی برای کمک به افغانستان در
کنفرانس بروکســل تا سال  2020مشخص
گردیده اســت ،اما هیچ دورنمای مثبتی،
خود کفایی وخود اتکای این کشور را پس
از سال  2020نوید نمی دهد .از اینرو ناچار
است تا با تقویت همکاری های منطقوی و
بهبود مناســبات خود با کشورهای منطقه
از طریق عضویت درسازمان های منطقوی،
زمینه همکاری ،توســعه تجارت ،تشویق
سرمایه گذاری و بخصوص در زمینه انتقال
انرژی را فراهم آورد.
افغانستان از لحاظ ژئوپولتیکی در موقعیت
حساس و مهمی قرار گرفته است .کشورهای
منطقه اگر بخواهند از شرق به غرب و یا از
شمال به جنوب آســیا ،روابط تجاری خود
را توسعه بخشند ،باید از مسیر افغانستان
عبور کنند .بدون همراهی افغانســتان در
این زمینه توســعه تجارت و همکاری های
اقتصادی با چالش ها و موانع بسیاری روبرو
می شوند .به این خاطر کشورهای منطقه نیز
عالقمند اند که از این پتانسیل جغرافیایی
برای گســترش و رونق صادرات و واردات
آسان و ارزان کاالهای خود سود ببرند.
احیای راه ابریشــم ،مسیر تجاری الجورد،

فعال سازی بندر تجاری چابهار ایران و پروژه
های بزرگ تاپی ،کاسا یکهزار و توتا ،را می
توان در راســتای همین نیاز و عالقمندی
کشورهای منطقه مورد تحلیل و ارزیابی قرار
داد .تطبیق این پروژه ها در کنار ده ها پروژه
بــزرگ دیگر که با ایجاد روابط سیاســی و
اقتصادی دو جانبه و چند جانبه با کشورهای
منطقه ممکن و میسر می گردد ،سر آغاز یک
تحول عظیم سیاسی و اقتصادی و امنیتی در
افغانستان را رو نما می سازد.
در همین راســتا ذخایر بزرگ زیر زمینی
درکشور که به صورت سر بسته باقی مانده
اســت و منابع رو زمینی کشــور که مورد
استفاده قرار نمی گیرد ( بدون این که برای
کشور عاید داشــته باشد ،به هدر می رود )
در زمینه تشویق کشورهای بزرگ اقتصادی
مانند چین ،روسیه و حتا هند برای سرمایه
گذاری در افغانســتان مؤثر واقع می شود.
بنابرایــن عالقمنــدی و نیازمندی ها برای
توسعه روابط اقتصادی تا حدودی دو جانبه
بوده و این امر هم می تواند افغانســتان را
به خود کفایی نزدیک سازد و هم می تواند
راههای تجارت ،صادرات و واردات کاالها و
نقل و انتقــال ارزان و مطمین آن را از خاک
افغانستان برای سایر کشورها میسر سازد.
مشکل مهم در توســعه روابط افغانستان با
کشورهای منطقه این است که برخی از این
کشــورها هنوز نا امنی در افغانستان را در
جهت امنیت کشور خود تعریف می کنند و
به این دلیل فکر می کنند ،اگر افغانستان به
صلح و ثبات برسد و به خود کفایی اقتصادی
نزدیک شود ،در آینده ممکن است سیاست
های مســتقالنه تری را در ســطح منطقه
تعقیب نماید و آن سیاســت ها ممکن است
به نفع آن کشــورها تمام نشود .بنابراین تا
زمانی که این کشــورها منافع خود را در بی
ثباتی افغانستان جستجو کنند ،از یک سو
دامنه ناامنی در افغانستان گسترش پیدا می
کند و از سوی دیگر موانع بر سر راه تجارت و
همکاری های اقتصادی منطقه خلق می شود.
هر تصمیــم کالن منطقه ای لزوما به اجماع
منطقــه ای ضرورت دارد و ایــن اجماع با
کارشکنی و مانع تراشی برخی از کشورهای
منطقه که خواهان پیشرفت کشور افغانستان
نیستند ،شکل نمی گیرد؛ پس سطح همکاری
ها همچنان محــدود باقی می ماند ،تطبیق
پروژه ها با توقف و معطلی روبرو می شــود.
بنابراین انتظاراتی که حاال ما از عضویت در
سازمان شانگهای و یا هر سازمان منطقه ای
دیگر داریم در آینده نزدیک برآورده نخواهد
شد.
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