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پروسه قلب آسیا؛ اهداف ،فرصت ها و دستاوردها

ــــــــــسرمقاله

افغانستان

و ضرورت تعامل منطقه ای
حفیظ اهلل زکی
ششمین کنفرانس قلب آسیا در مورد افغانستان با حضور نمایندگان
بیش از چهل کشور و سازمانهای بین المللی روز در شهر امریتسر
هند آغاز شد .این نشست از آنجایی اهمیت می یابد که افغانستان
بیش از هر زمان دیگر به همگرایی های منطقوی نیازمند اســت.
افغانستان یک کشور پسا منازعه یا به عبارت بهتر در حال منازعه،
به شــمار می آید .افغانســتان صحنه مبارزه با گروه های مختلف
تروریستی است و میدان جنگ های نیابتی کشورهای منطقه است.
افغانستان تمامی زیرساخت های اقتصادی خود را از دست داده و
این کشور در تأمین امنیت و تأمین نیازمندی های اقتصادی خود به
کمک کشورهای خارجی نیاز دارد.
با کمرنگ شدن حضور جامعه جهانی و کاهش کمک های خارجی
به افغانستان ،این کشور چاره ای ندارد جز این که با تقویت روابط
منطقه ای ،ظرفیت های بالقوه و بالفعل افغانستان را برای رسیدن
به خود اتکایی به کار گیرد .استخراج ذخایر زیر زمینی و استفاده
بهینه از موقعیت ژئوپولیتیکی کشــور ،در شرایط فعلی بهترین و
سهل الوصول ترین راه رسیدن به خود کفایی افغانستان محسوب
می شــود .ولی این امر نیازمند همکاری های منطقه ای بر محور
منافع مشترک و مشروع کشــورهای منطقه در افغانستان است.
تا زمانی یک احساس مشــترک منطقه ای در رابطه با افغانستان
شکل نگیرد و کشورهای منطقه به گونه ترجیحی منافع خود را در
امنیت این کشور جستجو نکنند ،از نا امنی و مشکالت اقتصادی در
افغانستان کاسته نخواهد شد.
اختالفات نســبتا عمیق و پایدار افغانســتان با برخی کشورهای
منطقه ،رســیدن به یک توافق مشــترک میان افغانستان و این
کشورها را دشوار می سازد .مشکل اینجاست که در شرایط کنونی
از یک طرف حل این اختالفات پیچیده و زمانبر می باشد و از سوی
دیگر افغانستان نمی تواند از فرصت های موجود چشم پوشی کند.
لذا بهترین رهیافت برای حکومت افغانستان در این شرایط تکیه بر
گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری در منطقه است .عبور از
فاز سیاســی به فاز اقتصادی می تواند کلید حل مشکالت امنیتی
و اقتصادی افغانســتان به حساب بیاید .استراتژی اقتصاد محور از
سوی افغانستان از یک سو می تواند منافع غالب کشورهای منطقه
را بر محور اجرای پروژه های مشــترک اقتصادی فراهم آورد و از
سوی دیگر این استراتژی با توجه به وضعیت جغرافیایی و نیازمندی
های متقابل منطقه ای ،از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و حمایت
های منطقه ای بیشتری را به دنبال می آورد.
افغانستان از نظر موقعیت ژئوپولتیکی به پل ارتباطی میان آسیای
مرکزی و جنوب آســیا و شرق و غرب آســیا معروف می باشد.
متأســفانه به دلیل نا امنی ،جنگ و فقدان یک حاکمیت مشروع،
مردمی و کارامد ،نه تنها از آن به ســود مردم افغانستان استفاده
نشده که چه بسا این موقعیت ویژه به ضرر و زیان مردم افغانستان
تمام شده اســت .از اینرو اقتدار مشروع ،دموکراتیک و مشارکت
پذیر در افغانســتان ،از ضرورت هایی اســت که افغانستان برای
توسعه و آبادانی خود به آن نیاز دارد .حمایت کشورهای منطقه از
حاکمیت مشروع افغانستان و رعایت اصل برابری و احترام متقابل
در مناسبات سیاسی و اقتصادی شان با این کشور ،بستر یک تعامل
منطقی منطقه ای را در بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های
افغانستان فراهم آورد.
البته این وجه از روابط اقتصادی نیز لزوما از حساسیت ها و ظرافت
های سیاســی برخوردار می باشد که دســتگاه سیاست خارجی
افغانستان باید در روابط خود با کشورهای منطقه ،این نوع ظرافت
ها را در نظر بگیرد .توســعه روابط اقتصادی به نفع همه کشورهای
منطقه است و همه کشــورهای دخیل در قضایای افغانستان می
توانند از مزایای آن منتفع شــوند .لذا تکیه بر گسترش مناسبات
اقتصادی و تجاری میان کشورهای منطقه ،تنها رهیافتی است که
افغانستان برای بهبود ،تحکیم و توسعه روابط خارجی خود می تواند
آن را انتخاب کند.
از این نظر چنانچه کنفرانس های منطقه ای به ایجاد یک چارچوب
همکاری های اقتصادی در ســطح منطقه بینجامد ،بهترین زمینه
برای توسعه ،رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای آسیایی به وجود
می آید .عالوه بر آن توسعه مناسبات اقتصادی در نتیجه به بهبود
امنیت منطقه کمک می کند و اختالفات سیاسی را کاهش می دهد.

ششــمین نشست قلب آســیا با حضور
مقامات ارشــد بیش از چهل کشــور و
سازمان های بین المللی در دهلی نو برگزار
شد .محور اصلی این نشست را ،مبارزه با
تروریسم و توسعه روابط اقتصادی ،تجاری
و ترانزیتی میان کشورهای منطقه تشکیل
میداد.
چالشهــای امنیتــی و تهدیدهــای
تروریستی را که افغانســتان و منطقه با
آن روبرو هستند وهمچنین روی توسعه
راههای ارتباطی افغانستان با آسیای میانه
و جنوب آسیا بحث و گفتگو شد .همچنین
کشورهای اشتراک کننده در این نشست
اعالمیــه ی در مورد مبارزه مشــترک با
تروریزم را که از سوی حکومت افغانستان
تهیه شده بود ،امضا کردند.
اعتماد ســازی ،مبــارزه بــا تروریزم،
تجــارت و زیربناها،همــکاری اقتصادی
منطقوی،همــکاری در حــوزه آموزش و
تحصیالت،از اهداف شکل گیری این روند
شمرده می شود.
اهداف و فرصت ها
کنفرانس قلب آسیا که به روند استانبول
نیز مشهور است،شش سال قبل با ابتکار
افغانستان و حمایت ترکیه ایجاد گردید و
اعتمادسازی ،همکاری و همسوئی فعالیت
های مشترک در بخش مبارزه با تروریسم،
مــواد مخدر،مبارزه با حــوادث طبیعی،
توسعه تجارت منطقه ای و سرمایه گذاری
کشورهای عضو در یکدیگر از اهداف این
سازمان به شمار می رود.
به صــورت کلی،کشــورهای منطقه هم
اکنون این فرصــت را در اختیار دارند که
بخصوص در پنج محور مهم ،مشــترکا با
یکدیگر کار و فعالیت نمایند:
 -1اعتماد سازی :اختالفات مرزی،استفاده
از تروریســم برای رســیدن به اهداف
و مقاصد سیاســی و امنیتــی ،در پیش
گرفتن سیاســت عدم همــکاری و ...از
مسایلی هســتند که موحب بی اعتمادی
میان کشــورهای منطقه شــده است.

ضیا دانش

باوجود شکل گیری چندین سازمان بزرگ
منطقوی،هنوزهم اما این سازمان ها تحت
تاثیرفضای بــی اعتمادی و اختالفات اعضا
قرار دارند وعمال دستاوردی نداشته است.
قلب آسیا این فرصت را فراهم ساخته است
که کشورهای منطقه جهت اختالف زدایی
تالش صادقانه انجام دهند.
 -2توســعه اقتصادی :یکی از جدی ترین
چالشــهای منطقه ،فقر گســترده و رشد
آهســته روند توســعه بخصوص در بعد
اقتصادی به حساب می رود .بسیاری از این
کشورها با یکدیگر روابط سیاسی دوستانه
ندارند و به همین ملحوظ ،روابط اقتصادی
آنان نیز به شــدت متاثر گردیده اســت.
باتوجه به این مهم ،یکی از اهداف کنفرانس
قلب آســیا ،توســعه زیربناهای اقتصادی
است که توسعه و همکاری مشترک را میان
کشــورهای عضو ایجاد می کند و شــامل
پروژه های انــرژی بخصوص تولید و انتقال
برق ،خطوط راه آهن ،توســعه بزرگراه ها،
استخراج معادن و توسعه صنایع می باشد.
طی نشست های گذشــته ،روی عوامل و
چگونگی این پروژه ها ،چالش ها و مشکالت
آن و راههای حل فرا راه این پروژه ها بحث

و تبادل نظرصورت گرفته است.
 -3تقویت روابط ترانزیتی :افغانستان طی
این نشســت ها همواره کوشیده است تا
این درک را به وجود بیاورد که این کشور
ظرفیــت فوق العاده طبیعــی برای وصل
کردن کشورهای منطقه به یکدیگر دارد و
کشورهای منطقه از طریق همگرایی ،باید
کمک کنند که نقش ژئوپولتیک افغانستان
برجسته تر شود تا تمام کشورهای منطقه
با ثبات و آرامش به رشــد و توسعه دست
پیدا کنند.
 -4امنیت:فعالیــت های تروریســتی و
تهدیدات ناشی از آن چندین دهه است که
افغانستان و منطقه را بشدت متاثر ساخته
اســت؛ هم اکنون اکثر کشورهای آسیایی
جنوبی و مرکزی درگیر جنگ ،خشونت و
نا امنی هستند و تروریسم با سرعت نگران
کننده ی در حال رشــد و ایجاد هسته در
این کشورها و منطقه می باشد .اکنون این
فرصت فراهم شده اســت تا با همگرایی
و تغییر سیاســت حمایت از تروریسم به
مقابله با آن،این پدیده خطرناک را ریشه
نمایند.
 -5همکاریهــای فرهنگــی :مردمــان

کشــورهای منطقه ،اغلب بــا یکدیگر
پیوندهــای مســتحکم فرهنگــی
دارند؛مشــترکات زبانی ،دینی ،مذهبی،
قومی و تاریخی از نــکات بارز ملت های
این منطقه است و این مشترکات پیوندی
مناسب را برای اســتحکام روابط در ابعاد
مختلف از جمله امنیت منطقوی به وجود
آورده است .از آنجایکه تهدیدات و چالشها
در منطقه مشترک است و تمام کشورها از
نا امنی و فقر در این منطقه متاثر هستند،
این پیوندها می تواند در راستای انسجام و
همگرایی منطقوی موثر و مفید تمام شود.
دستاوردها و چالش ها
باوجود اینکه دســتاوردهای این پروسه
تاکنون با انتظارات ،نیازمندیها ،بسترها و
ظرفیت های بوجود آمده تناسب منطقی
نداشته است ،با این حال هم ،شکل گیری
این روند در نفس خــود یک ابتکار عالی
به حســاب می رود و یک ظرفیت کالن و
فرصت کم پیشینه برای منطقه فراهم کرده
است؛ نفس گفتگو وجمع شدن کشورهای
منطقه و آنهم حول محور کشــوری که تا
چند ســال قبل ،منشا و مصدر بسیاری از
نا به ســامانی های منطقوی تلقی می شد،

خود دســتاورد بس مهم برای افغانستان و
منطقه است.
هرچند اقدام مشــترک برای تامین امنیت
پایدار در افغانســتان و منطقــه قرین به
موفقیت نبوده اســت ولی با این حال ،این
پروسه سبب شده اســت که اقال تاحدود
قابل مالحظه ی درک مشترک از مشکالت
و چالش های امنیتــی در منطقه به وجود
بیاید و کشورهای که از پدیده تروریسم و
گســترش نا امنی ها در منطقه حمایت می
کنند ،تحت فشار قرار بگیرند.
دســتاورد دیگر افغانستان این است که در
بعد اقتصادی و ترانزیتی،تاحدودی موفق به
متقاعد سازی کشورهای منطقه نسبت به
ارزش و جایگاه افغانســتان به عنوان قطب
ترانزیتی شده اســت .اغاز به کار چندین
پروژه منطقوی نشانگر این دستاورد است و
حد اقل ،روند اجالس قلب آسیا در تسهیل
و تسریع این پروژه ها نقش داشته است.
ســالها جنگ و منازعه ،افغانســتان را از
معادالت سیاسی منطقه حذف کرده بود ولی
این نشست ها و نشست های دیگر منطقوی
از جمله ریــکا که به ابتــکار و محوریت
افغانستان شکل گرفت،سبب پذیرش مجدد
افغانســتان در معادالت سیاسی منطقوی
شده است.
دورهم جمع کردن کشــورهای که منافع،
دیدگاه ها و سیاست های متضاد دارند،کنار
همدیگــر ،برای افغانســتان و منطقه یک
دستاورد به حســاب می رود و این رایزنی
ها به عنوان یک پروســه ،در میان مدت و
طوالنی مدت نتایج مثبتــی درپی خواهد
داشت.
با وجود این،چالشــهای جدی نیز فرا روی
به ثمر رســیدن این تالش ها وجود دارد؛
پایین بودن میزان اعتماد میان کشورهای
عضو،پایین بودن بسترهای ارتباطی،فعالیت
گســترده گروه های تروریستی در خاک
برخی از این کشــورها و تغذیه شدن این
گروه از بســترهای دولتــی در منطقه و...
بخشی از این چالشها به حساب می رود.

بحران امنیتی افغانستان موجب تجدید حیات
تروریست ها گشته است

مقامات رسمی افغان و امریکایی می گویند
بحران امنیتی افغانســتان فرصت های تازه
ای بــه القاعده ،داعش و ســایر گروه های
افراطی داده اســت .نگرانی های جدیدی
ابراز شــده که هدف اصلی امریکا که همان
از بین بردن پناهگاه های تروریستان است
در معرض خطر قرار دارد .طالبان با تشدید
حمالت شان بخش های بیشتری را از کنترل
دولت خارج ساخته است ،این مناطق مکانی
برای تجدید حیات گروه های شــبه نظامی
محلی و بین المللی شده است.
اینها در حالی صــورت می گیرد که حضور
حدود  10000ســرباز امریکایی در کشــور
کــه وظیفه مبارزه با تروریســم و حمایت
نیروهای نظامی افغان را دارند تمدید شده
اســت .جنرال جــوزف ال .ووتیل رییس
مرکز فرماندهی ایاالت متحده گفت دولت

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

نویسنده  :مجیب مشعل و اریک اسکمیت /مترجم :جانعلی شکرعلیزاده

افغانستان درحدود  60فی صد کشور را در
کنترل دارد و طالبان در حدود  10فی صد با
نوسان در اختیار دارد و مابقی جایی است که
در حال درگیری هستیم اینکه کدام گروه یا
گروه هایی این مکان هایی که رقابت بر سر
تصرف آن وجود دارد بگیرد چیزی است که
ما در تالشیم آن را بدست آوریم.
این جنرال امریکایی در یک نشست امنیتی
که این هفته در واشنگتن برگزار شد گفت:
« ما باید نگران این موضوع باشیم که طالبان
به هم نزدیک تر می شــوند آنها با ســایر
سازمان های تروریستی همکاری می کنند»
با این همه مقامات غربــی و افغان تخمین
زده اند که در حدود  40000تا  45000شــبه
نظامی در سراسر افغانستان فعال هستند.
حدود سی هزار از آنها طالب هستند مابقی
جنگجویان خارجی از کشــورهای مختلف
اند ،همکاری آنها سیال است اما همیشه در
مقابل دولت افغانستان و امریکا و متحدانش
با هم هستند.
اخیرا جنرال جــان دبلیو نیکلســون از
فرماندهــان نیروهــای امریــکا و ناتو در
افغانســتان گفت« :از  98ســازمان های
تروریســتی که در جهــان از طرف ایاالت
متحده و ســازمان ملل شناسایی شده 20
تای آنها در ناحیه بین پاکستان و افغانستان
هســتند ،این بزرگترین تجمع گروههای
مختلف تروریســتی در جهان است» .این
وضعیتی اســت که ترامپ و تیم همراهش
به ارث خواهد بــرد .در موارد نادری ترامپ
درباره افغانســتان صحبت کرده اســت او
تمایــل دارد که نیروهــای امریکایی را از
جایی کــه او فاجعه تمام عیــار می خواند
بیرون بکشد .اما بیشتر اعضای برجسته تیم
امنیت ملی که او تعیین کرده از جمله مایکل
تی فلین جنرال بازنشســته و رییس سابق
آژانس اطالعات وزارت دفاع که سالها روی
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موضوع جنگ افغانستان صرف کرده بطور
واضح از نگرانــی اش می گوید که ناآرامی
در افغانستان ممکن است دوباره مستیقما
امریکا را تهدید کند.
جنرال تی فلین امســال گفت کاری که ما
باید بکنیم و ادامه دهیم این اســت که در
این منطقه اعتماد بنفس بیاریم که ما می
توانیم آنها را کمک کنیــم ما نمی توانیم
این منطقه را بــا وجود این همه گروههای
تروریستی ترک کنیم ،قمار خیلی بزرگی
است .در اداره جدید با حکومت افغانستان
چگونه مجادله خواهد کرد سئوال اساسی
است که در بین مقامات افغان وجود دارد.
تهدید فوری برای دولت افغانســتان جان
گرفتن طالبان است ،که مقامات گفتند در
ماه اخیر هر روز  30تــا  50مامور امنیتی
کشته شدند .شورشــیان مستقیما مراکز
والیت ها را با تهدید روبرو ساخته  ،جاده
ها را به روی نیروهای افغان خطرناک یا غیر
قابل عبور ساخته است.
طالبان که اکثرشــان در پاکستان خانه و
زندگی دارند اصرار دارند که انها فقط می
خواهند در افغانســتان قدرت به بدست
گیرند و خواهان توســعه و تهدید ســایر
کشورها نیستند  ،و بعضی از مقامات رسمی
روسیه به شمول فرستاده ویژه روسیه در
افغانســتان ضمیر کابلوف آشکارا اذعان
کرده است که با طالبان در تماس هستند
چنانچه حکومت سقوط کند فرصت به سایر
شورشیان داده نشود که به تهدیدی تبدیل
گردند ،هر چنــد تاکید کردند که در حال
حاضر به طالبان هیــچ کمکی نمی کنند.
اخیرا شورشیان موفق شدند که مستقیما
ثبات دولت را تهدید کننــد ،مناطقی را
از چنــگ دولت خارج می کنند و ســایر
گروههای شورشی از این مناطق ازاد شده
بهره می برند.

افزایش تمرکز ایاالت متحده بر مبارزه با
تروریسم روی گروههای وابسته محلی به
داعش تحت نام دولت اسالمی خراسان که
از نام باستانی این منطقه گرفته شده است
می باشد .مقامات رسمی می گویند که آنها
ثابت کردند که نیروهای انعطاف پذیری بین
شان هستند چندین ولسوالی را در شرق
ننگرهار برای خودشان حفظ کردند و آنها
تماس هایشان برای راهنمایی و کمک مالی
با داعش در سوریه و عراق ادامه دارد .شبه
نظامیان دولت اسالمی یا همان داعش در
افغانســتان نقش فعالتری به خود گرفتند
یک مقام اطالعاتــی امریکا گفت حمالت
گســترده ای را با تلفات سنگین در میانه
تابســتان گذشته به شــمول انتحاری در
افغانستان انجام دادند.
داعش به طالبان به چشم رقیب می بیند،
طالبان بصورت آشــکار این گروه را مورد
انتقــاد قرار می دهــد و در مواردی با هم
درگیر شــدند .دو مقام افغان که نخواست
نامشــان فاش گردد گفت اینکه طالبان با
هم می جنگند و دشــمن همدیگر هستند
بطور مطلق درســت نیست ،اگر به سراسر
افغانستان بنگریم درست است که آنها در
بعضی از مناطق با هم جنگیدند اما در شمال
و شمال شــرق آنها با هم کامال همکاری
دارند .مقام ارشد امریکایی گفت که شبکه
حقانی که در ســال  2015معاون فرمانده
شورشیان طالبان شد آشکارا با داعش در
مذاکره اســت .محمد حنیف اتمر مشاور
امنیت ملی افغانســتان به گروه داعش و
وابستگان آن گروه هشدار داد که مبارزه
با آنان در الویت برنامه مبارزه با تروریسم
دولت افغانستان و نیروهای امریکایی است،
گروههای تروریستی همگی در ایدیولوژی
همانند هم هستند .اتمر گفت ما نمی توانیم
داعش را از ســایر گروه های تروریستی
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جدا بدانیم .القاعده دیگر گروه تروریستی،
توان خــود را در پی حمالت طیاره های بی
سرنشــین امریکا از دست داده است واکثر
رهبران آن توسط این طیاره ها مورد هدف
قرار داده شده است .یک مقام رسمی مبارزه
با تروریســم می گوید یک گروه که بیشتر
عالقه به حمالت برون مرزی دارد همچنان
باقی است و آن القاعده است که حاال بیشتر
از اینکه در افغانســتان حضور داشته باشد
شاخه جدیدی ایجاد کرده به نام القاعده در
شبه قاره هند یا  . AQISاتمر گفت هیچ
تغییری در اهــداف القاعده که نابود کردن
غرب و دمکراســی مسلمانان هست نیامده
اســت .تفاوت فقط در این اســت که حاال
آنها سایر شبکه ها را مانند شبکه حقانی و
لشگر طییبه را با خود همراه می سازد  ،آنها
بدنبال منابع خارجی برای کارهایشان هست
و این آنها را بیشــتر خطرناک می ســازد.
هسته القاعده در این منطقه اعضایشان را از
دست داده اند تا به داعش بپیوندند .القاعده
تعدادی از جنگجویانشــان را به سوریه به
رقابت با داعش فرســتادند و چندین گروه
دیگر که در گذشته با القاعده یک جا بودند
مشخصا جنگجویان آسیای مرکزی به سمت
داعش کشیده شدند .یک ترسی بین افغان
ها و غربی ها هست که داعش در سوریه و
عراق تحت فشار بیشتر حمالت قرار گیرد و
آنها راهی افغانستان شوند ،جایی که کشور
در حال از دســت دادن کنترل بر بخشی از
مناطق آن است و با کمک افراد محلی برای
خود پایگاه ایجاد کنند.
محمد عمــر داود زی وزیر پیشــین امور
داخله افغاستان گفت امریکا به افغانستان
روی هدفی آمده اســت آن هم این است
که اجازه ندهد دوباره این کشور به پناهگاه
امن تروریستان تبدیل شود .تهدید تغییر
نکرده ،القاعده خطرناک بــود همان طور
که داعش خطرناک هســت  ،تهدید واقعی
افراطی گریســت که در واقع افزایش یافته
است .فرانس مایکل ملیبین سفیر اتحادیه
اروپا و نماینده ویژه در امور افغانستان می
گوید اگر گروه های تروریستی را به عنوان
یک مجموعه با آن برخورد نکنیم همیشــه
این امکان را دارد که به شکل های مختلف
تغییر شکل دهد از یک طرف به طرف دیگر
حرکت کند .او اضافه کرد هنوز تهدید های
بین المللی از افغانســتان نشات می گیرد و
می بینیم که چندین گروه تروریســتی در
اینجا تجمع پیدا کردنــد بعضی از آنها در
افغانستان جاه طلبی هایی دارند و بعضی از
آنها برنامه های برون مرزی در سر دارند .او
ادامه داد که اداره جدید امریکا این فرصت
را دارد که وضعیت را مورد بررسی قرار دهد
و در برنامه هایشــان تغییری ایجاد کند ،ما
نمی خواهیم این وضعیت  15سال دیگر هم
ادامه پیدا کند.
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