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تبادل لیست های تروریستان

ــــــــــسرمقاله

ضرورت مبارزه با تروریسم
در دو سوی مرز

مهدی مدبر
حمله بر یک زیارت در ایالت ســند پاکستان باعث شد که روابط
این کشــور با افغانســتان تنش آلود گردد .پاکستان در واکنش
به این حمله مرزهای خود با افغانســتان را بســت و اعا کرد که
عامالن این حمله در افغانستان پنهان شده است و لیست  ۷۶نفر
تروریست را به دولت افغانستان سپرد تا علیه آنها اقدام شود.
حکومت افغانســتان نیز دیروز لیســت  ۳۲مرکز آموزشــی
تروریســتی و  85نفر از مقامات ارشد طالبان و سایر گروه های
تروریستی را به پاکستان داده است و گفته شده است این گروه
ها و افراد از خاک پاکســتان علیه افغانستان فعالیت می کنند.
حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که علیه این گروه
ها و افراد اقدام کند .حکومت افغانســتان پیش از این نیز چنین
لیست های به پاکســتان سپرده بود اما پاکستان توجهی به آنها
نکرده بود ،گفته می شود این بار پاسخ ابتدایی مقامات پاکستانی
مثبت بوده اســت و انتظار می رود این خواسته دولت افغانستان
عملی گردد.
تنش در روابط سیاسی افغانســتان و پاکستان عوامل گوناگون
دارد؛ اما مســئله با مبارزه با تروریســم و هراس افگنی یکی از
عوامل آن اســت .حکومت افغانستان همواره ادعا کرده است که
گروه های تروریســتی در خاک پاکستان پناهگاه دارد و از آنجا
حمالت تروریســتی را علیه دولت و مردم افغانســتان سازمان
دهی می کنند ،اکنون حکومت پاکســتان اعادی مشابه دارد و از
دولت افغانستان می خواهد علیه گروه های تروریستی که مردم
پاکستان را تهدید می کند ،اقدام کند.
واقعیت امر این اســت که گروه های تروریســتی دشمن مردم
هر دو کشور اســت ،آنها همچنان که افراد ملکی ،زنان و اطفال
افغانســتان را به خاک و خون می نشانند ،مردم پاکستان را نیز
قربانی می کنند و به ســوگ می نشانند .به همین خاطر ضرورت
است که حکومت پاکستان و افغانستان بطور مشترک علیه گروه
های تروریســتی اقدام کنند و برای نابــودی آنها همکاری های
استخباراتی و سیاسی داشته باشند.
بعد از حمله تروریستی در ایالت ســند ،حکومت پاکستان باید
به این واقعیت پی برده باشــد که بدون همکاری مشترک در امر
مبارزه با تروریســم ،ثبات و امنیت پاکســتان نیز در خطر قرار
خواهد داشت و از سوی گروه های تروریستی تهدید خواهد شد.
اکنون باید زمان آن رسیده باشد که مقامات اسالم آباد بپذیرند
که ثبات در افغانســتان می تواند ثبات در پاکســتان را تقویت
کند و بی ثباتی و نا امنی در افغانســتان می تواند ثبات و امنیت
پاکستان را با تهدید مواجه کند.
مبارزه هماهنگ و مشترک با تروریســم و هراس افگنی در دو
سوی مرزها ،از ضرورت های اساسی برای تامین ثبات و امنیت هر
دو کشور است .تا زمانی که ترویست ها بتوانند آزادانه از مرزها
عبور کنند و حمالت انتحاری و تروریستی شان را انجام بدهند و
بعد در پناهگاه های امن شان مستقر شوند ،ثبات هر دو کشور با
تهدید مواجه خواهد بود.
مهمترین مســئله این اســت که پناهگاههای امــن گروه های
تروریستی در هر کجای که هســت باید نابود گردد .گروه های
تروریســتی تا زمانی که دارای پناهگاهای امن باشند و بتوانند
از آنجا طرح و نقشه حمالت تروریستی را بریزند ،از قدرت خلق
چالش و نا امن کردن افغانستان و پاکستان برخوردار خواهند بود
و حمالت مرگبار انتحاری شان را ادامه خواهند داد.
اقدام علیه گروه های تروریستی و افرادی که در لیست های هر
دو کشور شامل اســت ،عالوه بر اینکه در امر مبارزه با تروریسم
موثر اســت و باعث تضعیف گروه های تروریســتی می گردد و
اعتماد بین ســران هر دو کشــور را نیز افزایش خواهد داد .بی
اعتمادی از مهمترین عواملی است که تا کنون مانع شکل گیری
تالش های مشــترک علیه گروه های تروریستی در دو سوی مرز
شده است.
دوام بی اعتمادی و تنش بین سران پاکستان و افغانستان ،منافع
هر دو کشــور را به خطر خواهد انداخت و گروه های تروریستی
با اســتفاده از این گونه فرصت ها ،مردم بی گناه هر دو کشــور
را هدف قرار خواهد داد و نا امنی و بی ثباتی در دو ســوی مرز
افزایش خواهد یافت.

کابل ،دیروز لیســت مفصلی را از مراکز
آموزشــی و چهره های گــروه طالبان و
شــبکه ی حقانی که در قلمرو پاکستان
علیه منافع افغانســتان فعالیت دارند ،در
اختیار اســام آباد قرار داد .آن گونه که
وزارت خارجه افغانســتان می گوید ،در
این لیست ،تمامی مشخصات ،نشانی ها و
آدرس های دقیق  32مرکز آموزشی گروه
های تروریســتی و  85نفر از رهبران و
چهره های گروه طالبان و شبکه ی حقانی
و دیگر گروه های تروریســتی در اختیار
اسالم آباد قرار داده شده است .در مقابل،
پاکســتان نیز پس از حمله هفته گذشته
بر یک زیارتگاه در این کشــور ،لیســت
 76نفری از چهره های تروریستان را در
اختیار دولت کابل قرار داد.
در تبادله لیســت ها ،از ســوی هر دو
حکومت ،خواســت مشترکی وجود دارد:
اقدام عملی علیه النه های تروریســتان،
بازداشت افراد شامل لیست و تحویل دهی
آن به هر دو حکومت .تــا این جای کار،
اقدامات هر دو حکومت ،واکنشــی است
تا واقعی و اقــدام جدی ــ عملی .تجربه
نشان داده است ،هر باری که پاکستان از
ناحیه گروه های تروریستی صدمه دیده،
اقدامات واکنشــی تندی را روی دست
گرفته است .به گونه مثال ،در سال ،2014
وقتی که تحریک طالبان پاکستانی (تی.
تی.پی) مکتب نظامی پیشاور را هدف قرار
داد که در پی آن دانش آموزان زیادی جان
داد ،پاکستان برای مدت کوتاهی حمالت
نظامی را در مناطق قبایلی شدت بخشید.
اما نتیجه این اقدام آن شد که شماری از
افراد گروه عامل حمله ،خاستگاه خود را
ترک و در مناطق شــرقی افغانستان فرار
کنند .این کار باعث شد که این چهره های
فراری ،حمالت خــود را در نقاط مختلف
افغانســتان افزایش دهند .هزینه ی این
اقدام پاکســتان را کابل پرداخت؛ ولی نه
به امنیت پاکســتان انجامید و نه هم النه
های عامل حمله مکتب پشاور از خاک این
کشور برچیده شد.

نسیم ابراهیمی

با آن که حکومت های کابل و اسالم آباد ،با
وجود مخالفت های جدی ،توافق نامه تبادل
اطالعات اســتخباراتی را در سال  2015به
امضا رساندند ،ولی به نظر می رسد که این
توافق نامه صرف در حد متن روی کاغذ باقی
مانده است و هر دو حکومت ،به دلیل تنش
های سیاسی ،از مفاد آن استفاده نتوانسته
اند و یا نخواســته اند که استفاده کنند .در
عوض ،هر دو حکومت به تبلیغات رســانه
ای علیه هم دیگر پرداختــه اند ،تا جایی
منجر به نفرت پراکنی میــان ملت هر دو
کشور شده است .چنانچه در ماه قوس سال
جاری ،رییس جمهور غنی در نشست قلب
آسیا که در هند برگزار شد ،علیه پاکستان
ســخنرانی کرد و رسانه های پاکستانی نیز
با کاربرد واژه های رکیک علیه افغانستان
ســخن راندند .در کنار آن ،حکومت کابل،
با هر حمله ای که شــهر کابل و دیگر نقاط
کشور انجام شــده ،حکومت پاکستان را
مقصر دانسته است و چند باری نیز لیست

هایی را از چهره های تروریستان که آن ها
را عامل حمله دانسته در اختیار اسالم آباد
قرار داده است .این کار هیچ مفادی را در
پی نداشته است.
حمله ی روز پنجشــنبه در ایالت ســند
پاکســتان بر زیارتگاهی در این کشور که
منجر به کشته شــدن نزدیک به  90نفر
و زخمی شــدن  340نفر گردید ،چرخش
جدیدی را در سیاست های کابل و اسالم
آباد به بار آورده اســت .پاکستان مرزهای
خود را با افغانســتان بســت و حمالت
مســلحانه ای را در قلمرو افغانستان به
هدف نشانه گرفتن پناه گاه های عامالن آن
حمله ،انجام داده است .واقعیت این است
که این اقدامات پاکســتان نمی تواند یک
اقدام بنیادی برای پیش گیری از حمالت
ایــن چنینی در آینده باشــد .در عوض،
افغانســتان در پی اقدامات اســام آباد،
خواست مشخصی را مطرح کرده و هشدار
اقدام های قانونی بین المللی را به حکومت

مقابل ،به پیش کشیده است .در گذشته،
تمامی عکس العمل هــای حکومت کابل،
همیشه با موضع ضعیف ،خلق حساسیت
ها در میان مــردم و واکنش ها صرف در
حد حرف بوده اســت .آنچه در کنار ارایه
لیســت چهره های تروریســتی و مراکز
آموزش بنیاد گرایی و افراطیت و حمایت از
گروه های تروریستی ،به پاکستان به پیش
کشیده شده ،در صورت بی توجهی اسالم
آباد به چنین خواست ها ،افغانستان گزینه
ی درج شکایت در شورای امنیت سازمان
ملل را روی دست گرفته است .این اقدام
افغانستان از مجرای قانونی می تواند اهرم
فشاری بر اسالم آباد باشد تا این کشور را
وادار سازد که دست از حمایت گروه های
تروریســتی بردارد و در غیر آن مطابق
پالیســی ها و قوانین بین المللی ،تحریم
هایی علیه آن وضع شود.
موجودیت مدارس بنیادگرایی در پاکستان
و بی توجهی این کشور به فعالیت این ها،

تهدید جدی برای افغانســتان ،پاکستان و
دیگر کشــورهای منطقه است .موجودیت
چنین مدارس دینی ،بر هیچ کسی پوشیده
نیســت .این مدارس در پاکستان تاریخ به
درازای تاریخ خود پاکستان دارد و حکومت
این کشور ،در گذشــته از موجودیت این
ها منفعت برده اســت و برای شان منفعت
استراتژیک داشته است .چنانچه که فعالیت
مدارســی چون دیوبنــدی ،حقانی  ...پس
از جدایی پاکســتان از هند در سال های
بعد ،با ایدئولوژی جهاد خارجی در ســایه
حکومت پاکســتان فعالیت دارد .بر اساس
ایدئولوژی جهادی این مدارس ،آزاد سازی
مسلمانان در بیرون از قلمرو خاک پاکستان
از جمله افغانستان ،اولویت دارد .در گذشته
این مدارس برای پاکســتان تهدیدی نبود
اما اکنــون این مدارس نه تنهــا که برای
کشــورهای منطقه مثل گذشته ،بلکه برای
خود پاکســتان نیز به تهدید جدی تبدیل
شده است و عمال از این کشور ،قربانی می
گیرد .رهبران گروه طالبان ،شبکه ی حقانی
و دیگر گروه های اسالم گرا ،شاگردان همین
مدارس هستند .لیستی را که وزارت خارجه
افغانستان در اختیار پاکستان قرار داده32 ،
مدرسه ی آموزشی تروریستی را در بردارد
که در  3ایالت پاکستان قرار داد .ایالت های
بلوچستان ،سند و خیبرپختونخواه ،پناه گاه
های گروه های اسالم گرا به شمار می روند.
تجربه نشان داده است که حمایت از گروه
هــای ایدئولوژیک بهره بــری از آن ها در
سیاست های کشورها ،نتایج ویرانگری را در
پی دارد .اکنون پاکستان ،افغانستان و دیگر
کشورهای منطقه ،هزینه ی چنین سیاست
را می پردازد .الزم اســت که پاکستان در
سیاســت های خود در قبــال گروه های
تروریستی بازبینی کند و دست از حمایت
این ها بردارد و انتظار می رود افغانســتان
نیز برای پایان بخشــیدن وضعیت کنونی،
اقدامات احساســی ،غیرواقعبینانه را کنار
گذاشته و با اســتفاده از مجراهای قوانین
بین المللی اقدامات مسالمت آمیزی را روی
دست گیرد و آن را پیگیری کند.

ضرورت عادی سازی روابط میان کابل و اسالم آباد
رضا احسانی

این روزها کابل و اسالم آباد روابط پر تنشی
را تجربه می کند .پس از حمله انتحاری در
پاکســتان که در آن بیش از  ۹۰نفر کشته
و بیش از  ۳۰۰تن زخمی شــد ،پاکســتان
انگشــت اتهام را به طرف افغانستان نشانه
گرفت و مدعی شد که تروریستان از خاک
افغانســتان این حمله را سازماندهی کرده
اســت و در پی این ادعا لیست  ۷۶نفری را
تســلیم حکومت افغانستان کرد وخواهان
تحویل دهی این افراد به اسالم آباد گردید.
پاکســتان به صورت یکجانبه مرزهای دو
کشور را بست و موشــک پرانی به والیات
مرزی را پس از مدتی بار دگر از سر گرفت.
افغانستان اما این ادعاها را رد کرده است و
در مقابل لیست دیگری را که شامل نشانی و
آدرس های  ۳۲مرکز آموزش هراس افگنی
و  ۸۵نفر از رهبران و فرماندهان گروه های
تروریستی می شود ،به حکومت پاکستان
تسلیم کرده است.

 کارتون روز

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

البته روابط دو کشــور همسایه افغانستان
و پاکســتان تنهــا تحت تأثیــر حمالت
تروریستی نیســت ،بلکه این روابط در اثر
عوامل مختلف از دیر زمان تا کنون با فراز
و نشیب های بســیاری همراه بوده است.
منتها وجود عوامــل درونی و بیرونی گاها
ایــن روابط را با خطرات بیشــتری مواجه
کرده است .در گذشته حاکمان دو کشور به
دلیل گرایشهای قدرتمحورشان گاه ایجاد
رابطه تنش آلود و متشــنج را به نفع خود
دانسته و برای همین تیره شدن روابط را به
عنوان یک تاکتیک روی دست داشته اند.
از دیگر ســو ،برخالف حکومت ها ،مردمان
دو کشور همسایه همواره از حسن نظر فوق
العاده ای نسبت به یکدیگر برخوردار بوده
و احســاس قرابت و همسانی های فراوانی
دارند .سالهاســت که میلیــون ها مهاجر
افغان در کنار شهروندان پاکستان زندگی
می کنند و در طول این ســالها ،هیچ نشانه
ای از نارضایتی و احســاس بدبینی نسبت
به عملکرد میزبانان مشــاهده نشده است.
به دلیل همگونی هــای فرهنگی و مذهبی
افغانســتان و پاکســتان ،خانه مشترک
شــهروندان دو کشور شــمرده می شود.
متقابال مردم افغانســتان نیــز در فرایند
تاریخی و در صورت لزوم مردم پاکســتان
را یاری کرده و این رونــد تا کنون بدون
هیچ دگرگونی ادامه دارد .بنابراین بر خالف
حکومت ها ،شهروندان دو کشور همسایه
در فرازنای تاریخ روابط بسیار نیک و خوبی
داشته اند.
زماني کــه حکومت وحــدت ملی قدرت
سياسي را به دســت گرفت ،تحول بنيادي
در سياســت خارجي کشــور رونما شد.
اشرف غني روابط با پاکستان را در اولويت
سياســت خارجي حکومتش قرار داد .او به
پاکستان ســفر کرد و بعد از ديدار با نواز
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شريف ،نخســت وزير پاکستان به ديدار
رئيس ارتش پاکســتان در مقر نظامي اين
کشور رفت .اين مسئله نشان داد که رئيس
جمهور به نقش پاکستان در آوردن و صلح
و ثبات در افغانستان واقف است .پاکستان
نيز از حضور اشــرف غني در اسالم آباد
اســتقالل بي نظير کرد .حکومت وحدت
ملی برخالف گذشــته تعدادی از افسران
نيروهاي امنيتي کشــور را براي آموزش
به پاکســتان فرستاد و این چرخش نشان
می داد که هر دو جانــب عالقه منداند تا
یخ های به وجــود آمده در روابط فیمابین
آب شود و این دو کشور در سایه تفاهمات
دوجانبه مناسبات دوستانه ای را در آینده
در پیش بگیرند.
پيش بيني مي شــد که روابط دو کشور به
مرور زمان بهبود يافته و در نهايت پاکستان
حاضر به آوردن گروه طالبان به ميز مذاکره
شــود .رئيس جمهور غني قبل از سفر به
پاکســتان به چين سفر نموده بود و ظاهرا
از مقامات چين خواسته بود که پاکستان
را تشــويق به آوردن صلح در افغانستان
نمايد .بعــد از آن به اياالت متحده آمريکا
سفر نمود .نتيجه اين سفر ها شکل دهي
گفتگوي چهار جانبه صلح شد .چهار دور
نشست چهار جانبه صلح ميان افغانستان،
پاکســتان ،اياالت متحده آمريکا و چين
در ســطح باال برگزار شد .دور پنچم اما ،با
حضور نماينده هاي پايين رتبه افغانستان
در اسالم آباد پاکســتان داير گرديد .در
آغاز نشســت هاي چهار جانبه ،حکومت
افغانستان خوشبين بود که پاکستان نقش
مثبــت بازي خواهد کرد امــا ،بعد از دور
چهارم نشست چهار جانبه ،مقامات کابل
خوش بيني خود را از دســت داد .اهمیت
روابط با پاکســتان برای کشــوری مانند
افغانستان بر کسی پوشــیده نیست ،اما

آنچه مهم اســت این است که این روابط
در چارچوب یک استراتژی نیرومند توام
با در نظرداشــت منافع ملی افغانستان و
همزیستی مســالمت آمیز صورت گیرد.
افغانستان کنونی در حوزه های مختلف می
تواند از ظرفیت های موجود در پاکستان
ســود جوید .پاکستان یک کشور زراعتی
و تولیدی اســت و برعکس افغانستان ،به
دلیل نبود زیرساخت های مدرن کشاورزی
از تامین بســیاری از نیازهای خود در این
حوزه عاجز اســت ،بــرای همین بهترین
گزینه برای رفع این گونه نیازها ،پاکستان
می باشــد .به دلیل مرز طوالنی مشترک،
راه های مواصالتی سهل ،و قیمت مناسب
مواد ،دسترسی افغانستان به این بازارها،
نسبت به موارد مشابه به مراتب مقرون به
صرفه است .همچنان پاکستان کوتاه ترین
مسیر ترانزیتی و مواصالتی افغانستان به
آب های آزاد بین المللی است که می تواند
کمک شایانی در اقتصاد و ترانزیت کاال به
افغانستان داشته باشد .بالمقابل پاکستان
نیز دربخــش های اقتصــادی و امنیتی
نیازمند به همکاری های افغانســتان می
باشد .دسترسی پاکستان به بازار آسیای
میانه و اســتفاده از انرژی صادراتی این
کشورها تنها با همکاری افغانستان ممکن
می شود.
آن چه که برای حکومت های دو کشــور
الزم اســت ،این اســت که برای اجتناب
از تنش های سیاســی ،به طرح و تدوین
اســتراتژی و برنامه دراز مدت بپردازند.
تدوین استراتژی باید زیر نظر متتخصصین
روابط دو کشور و با درک وضعیت آشفته
منطقه صورت گیرد .در چنان صورت و با
تبدیل احتمال اراده جدی از سوی همتایان
پاکســتانی به حتم ،ضریــب موفقیت در
دست یابی به امنیت پایدار بیشتر محتمل

می گردد.
نتيجه روابــط کنوني میان افغانســتان و
پاکستان مشخص اســت .نتيجه آن ادامه
جنگ در افغانستان و افزایش انفجار وانتحار
در هردو کشور می باشد .بدون شک ادامه
سیاســت های خصمانه و تهدید آمیز نمی
تواند راه حل منطقی را برای عادی ســازی
روابط میان دو کشور پیشنهاد کند.
در این راســتا تالش هاي اشرف غني در
جهت ايجاد منافع مشترک ميان کشورهاي
منطقه يکي از فاکتور هاي برجســته است.
اين مسئله ظرفيت آوردن صلح و ثبات در
افغانســتان را دارد اما ،آمدن صلح و ثبات
در افغانســتان منوط به سياست پاکستان
در اين مورد اســت .اگر پاکستان اهميت
منافع مشــترک منطقهايي را جدي بگيرد
و سياست خود را نسبت به افغانستان تغيير
دهد ما به صلح و ثبات دست مي يابيم اما،
اگر پاکستان منافع مشــترک منطقه ايي
را کم ارزش تر از سياســت کنوني خود در
قبال افغانســتان بداند و همچنان باورمند
به اين بماند که افغانستان بايد کشورعمق
استراتژيک باشــد در آن صورت سخت و
دشوار اســت که ما به صلح و ثبات دست
يابيم.
در هر صورت ما نيازمند آنيم تا مناســبات
خود را با پاکســتان هدفمند سازيم .روابط
خود را براساس اصول و معيار هاي مشخص
تعريف نمايم .روابط ما نبايد مقطعي تعريف
گردد .از اين جهت ،ضروري است که روابط
ما با اين کشور بر اساس اصول و معيار هاي
مشــخص و دراز مدت تعريف گردد .ما بايد
يک نوع تعــادل در روابط خود ميان هند و
پاکستان به وجود آوريم .در وضعيت کنوني
که ما پاکســتان را متهم به حمايت از گروه
هاي شورشــي مي کنيم؛ نباید با سیاست
های واکنشی باز هم تیرگی بیشتری را در
روابط با پاکســتان ایجاد کنیم .پاکستان
هم باید درک کند که تنها در ســایه تأمین
روابط حســنه با افغانســتان است که می
تواند امنیــت اش را تأمین کند .نا امنی در
افغانســتان نمی تواند پیامد امنیت و ثبات
را در پاکستان به دنبال داشته باشد .امنیت
پاکستان به امنیت افغانستان وابسته است
و امنیت افغانستان به روابط حسنه میان دو
همسایه و تقویت همکاری های صادقانه در
برابر تروریســم و گروه های خشونت طلب
بستگی دارد.
بنابراین به نظر می رســد که حکومت های
پاکستان و افغانستان نیاز به بازخوانی روابط
میان دو کشــور دارند و هردو کشور باید
تالش کند تا با ارائه طرح منطقی و محاسبه
شده مناســبات دو کشور را از نشیب های
خطرناک و تنش آلود دور نگهدارند .در پرتو
چنین رابطه ،امکان امنیت و کاهش حمالت
انتحاری در دو کشور بیشتر می شود.
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