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پروژه تاپی ،خط ثبات و توسعه

ــــــــــسرمقاله

معمای امنیت
و اقتصاد
محمدرضا هویدا
پروژه تاپی بزرگترین برنامــه اقتصادی منطقهای با حضور چهار
کشور اســت که قرار است  8میلیارد دالر برای تطبیق این پروژه
سرمایه گذاری شود .پایپ الین گاز تاپی از ترکمنستان آغاز و با
گذشتن از افغانستان و پاکستان به هند میرسد.
در حالی که روز شنبه اشرف غنی ،افغانستان را به منظور اشتراک
در افتتــاح خط لوله گاز تاپی ترک می کــرد ،صالح الدین ربانی
وزیر امور خارجه کشور در ولسی جرگه در مورد این پروژه گفت:
«پروژه تاپی پس از سالها انتظار رســما افتتاح می شود و باور
داریــم که افتتاح این پروژه عالوه از ســود اقتصادی بر وضعیت
امنیت نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت».
این قصه هم شبیه معمای مرغ و تخم مرغ است .آیا امنیت باعث
می شــود تا پروژه هایی از این قبیل در افغانستان و منطقه راه
اندازی شــوند و رونق بگیرند و یا چنین پروژه هایی ســبب می
شوند تا امنیت در افغانستان بیشتر شود و جنگ رخت بر بندد؟
افغانستان در میان کشورهایی قرار گرفته است که به یکدیگر نیاز
دارند .کشــورهای آسیای میانه با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز
در یک طرف و کشــورهای هند و پاکستان با نیاز شدید به نفت و
گاز و انرژی در سوی دیگر .کشورهای آسیای میانه نیاز به کاالهای
مختلف دارند و کشورهای هند و پاکستان نیاز به بازار و مشتری.
در این میان وضعیت افغانســتان با اهمیت و تعیین کننده است.
افغانستان اگر امن باشــد می تواند دو طرف را به هم وصل کند
و خود در این میان به ســود کالنی برسد ،اما متاسفانه افغانستان
در حدود نیم قرن اخیر هرگز چنین وضعیتی را نداشــته است.
افغانستان از جنگ علیه استعمار شوروی گرفته تا جنگ داخلی
و ناامنی های اخیر را تجربه کرده که تاثیرات منفی مستقیمی بر
اقتصاد کشور داشته است.
طرح پروژه تاپی در ســال  ۲۰۰۲میان افغانستان ،هند ،پاکستان
و ترکمنستان مطرح شــد و قرار شد تا سال  ۲۰۱۷تطبیق شود،
اما از آن ســال تا کنون وضعیت در افغانستان کامال تفاوت کرده
است و هر سال که می گذرد ،وضعیت امنیتی بدتر می شود .بخش
هایی از خط لوله گاز تاپی از مناطقی در افغانســتان می گذرد که
در حال حاضر با خطرهای امنیتی جدی مواجه اســت ،به عنوان
نمونه ،والیات هرات ،فراه ،نیمروز ،هلمند و بندر ســپین بولدک،
که شماری از همین ها در حال حاضر در وضعیت نامناسب امنیتی
قرار دارند .زمانی گفته می شود که برای تامین امنیت این پروژه
یک لوا با تعداد افراد در حدود ده هزار نفر نیاز اســت که باید از
بودجه افغانستان تامین شود.
مسئله امنیت در افغانستان به عنوان بزرگترین و مهمترین چالش
در مقابل اجرای این پروژه بــزرگ منطقه ای قرار دارد .به همین
دلیل نیز ایران در طول این سالها برای پروژه رقیب تاپی تحت نام
«خط لوله صلح» که قرار بود گاز مورد نیاز هند و پاکســتان را با
استفاده از انرژی ایران تأمین کند ،رایزنی کرده است.
بر کسی پوشیده نیست که کنترول کشورها بر منابع انرژی یکی
از منابع قدرت کشــورها در حال حاضر و آینده است ،و کشوری
که بتواند بر این منابع کنترول و تسلط داشته باشد ،از قدرت ویژه
ای برخوردار خواهد بود.
افغانستان در صورتی که با چنین وضعیتی که دولتمردان در انتظار
بهار خونینی دیگر نشســته اند و اوضاع امنیتی روز به روز وخیم
تر می شود ،در مراسم افتتاح یکی از بزرگترین پروژه های منطقه
ای اشــتراک کنند ،نصیبی در عمل نخواهد داشتت .دولتمردان
افغانســتان باید ،واقع بینانه به مســایل نگاه کنند و برای عملی
شدن قراردادهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی گام های عملی
بردارند .مطمینا هر پروژه اقتصادی نیاز به امنیت و ثبات در کشور
دارد و امکان ندارد که پروژه ای بــه بزرگی تاپی بدون امنیت و
ثبات بتواند عملی شود.
دولتمردان باید برای جذب سرمایه ،امنیت را در کشور حاکم کنند
و ثبات را بازگردانند ،در غیر این صورت ناامنی باعث فرار سرمایه
و ســرمایه گذار و اعتماد به کشــور خواهد شد و هیچ پروژه ای
امکان عملی شدن و به پایان رسیدن را نخواهد داشت.

رئیس جمهور کشــور به هدف اشــتراک
در مراســم افتتاح پروژه تاپــی با هیئت
همراه به کشور ترکمنستان سفر نمود .در
خبرنامه ای که بدین خاطر از ســوی دفتر
ریاســت جمهوری به رســانه ها فرستاده
شــده آمده اســت که رئیس جمهور در
جریان این سفر رســمی دو روزه بر عالوه
افتتاح کار ســاختمانی پــروژه پایپ الین
گاز ترکمنســتان -افغانستان -پاکستان و
هند موســوم به «تاپی» ،با رئیس جمهور
ترکمنســتان نیز دیــدار خواهد کرد و در
کنفرانس «پالیسی های بیطرفانه ،همکاری
های بین المللــی در عرصه صلح ،امنیت و
پیشــرفت» که در شهر عشق آباد پایتخت
آن کشــور برگزار می گردد ،نیز سخنرانی
خواهد داشــت .خط لوله انتقــال گاز از
ترکمنستان –پاکستان و هند که به پروژه
«تاپی» مشهور است با طول  1800کیلومتر
و هزینه بیــش از ده میلیارد دالر امریکایی
ساخته خواهد شــد و یکی از مهم ترین
پروژه های اســتراتژیک در منطقه خواهد
بود .بنا به گفته مقام های ترکمنستان خط
لوله گاز تاپی با ظرفیت ساالنۀ  33میلیارد
متر مکعب ،تا پایان ســال  2018میالدی به
گونه کامل به فعالیت آغاز خواهد کرد.
گفته می شــود که از  1800کیلومتر طول
این لوله گاز ،قریــب به 200کیلومتر آن در
داخل خاک ترکمنســتان قــرار دارد و به
میزان  735کیلومتر آن از خاک افغانستان
عبور خواهد کــرد .بنابراظهارات مقام های
حکومتی بیشترین ســرمایهگذاری را در
این پروژه بانک انکشــاف آسیایی میكند
و بانک جهانی بین شــش و نیم تا هشت
ملیارد دالر باالی این پروژه سرمایه گذاری
خواهد کرد .ادعاهای وجود دارد که در این
میان افغانستان ســاالنه  500ملیون دالر
از بابت عبور خط لوله گاز ترکمنســتان از
خاک افغانستان ،سود خواهد برد .واقعیت
گ ترین و
امر آنست که که پروژۀ تاپی ،بزر 
مهم ترین پروژۀ ترانزیتی یا انتقال انرژی در
منطقه و در تاریخ افغانستان بشمار می آید.
عبور این خط لوله نیز با پشت سرگذاشتن
چالش های بســیاری فراهم گردیده است.
یعنی این که پروژه استراتژیک یاد شده پس
ای بسیار،
از مذاکرات و رایزنیهای منطقه ِ
به نفع افغانستان کلیـد خورد .کارشناسان
انتقال
بدین باور هستند سودی که ساالنه از
ِ
حجم عظیم انرژی نصیب کشور خواهد
این
ِ
شد کام ً
ال چشمگیر و برای رشد اقتصاد موثر

عبداهلل هروی

خواهد بود .اما نباید فراموش کرد عالوه بر
این که افغانســتان عالوه بر سودی که از
بابت انتقال خط لوله بهره خواهد برد ،تامین
نیروی امنیتی بــرای محافظت از این خط
لوله نیز بســیار سنگین خواهد که بردوش
حکومت افغانســتان خواهد بود و این بار
سنگینی خواهد بود .بنابر این وجود چالش
های امنیتی یکی از مسایل و تبعات عملی
شدن این پروژه برای کشور خواهد بود .یا
در واقع مهمترین چالش فرا روی این پروژه،
مسالۀ امنیت آن است که حداقل مجری آن
حکومت افغانستان خواهد بود .حال این که
حکومت افغانســتان این چالش را چگونه
مدیریت خواهد کرد تا افغانستان از چنین
منفعت عمده و تعیین کننده محروم نگردد
تعلق خواهد داشت به توانایی و مدیریت و
درایت آنان .انتظار می رود که حکومت در
این زمینه هم خــود تدابیر و اقدامات همه
جانبه را سنجیده و روی دست گیرد و هم
از دوســتان بین المللی و حتا کشورهای
شــریک در این پروژه نیز یاری و همکاری
بطلبد .زیرا مفاد این پروژه شامل کشورهای
منطقه و شــرکای پروژه نیز می گردد .به
تعبیر دیگر بدون همکاری شــرکای پروژه
افغانســتان به تنهایی با دشواری خواهد
توانســت که از عهده چنین چالشی برآید،
مگر با هزینه بسیار سنگین که تاثیر شدید
منفی بر منافع و ســود پروژه برای کشور
برجای خواهد گذاشت.
اما در بــاب مزایای این پروژه که شــامل
کشور خواهد شــد .واقعیت امر این است

که تبعات و ســود این پــروژه منحصر به
منافع و سود مادی یا اقتصادی نمی گردد.
بلکه دســت آوردها و منافع بسیاری را از
آدرس همکاری مشترک و منافع اقتصادی
به همراه خواهد داشــت .در قدم نخست
همانطــور که در آغاز هم اشــاره گردید
اجرای پروژ ه خــط لوله انتقال گاز «تاپی»
برای افغانستان از اهمیت اقتصادی زیادی
برخوردار می باشــد .در نخستین مرحله
با انتقال این خط لوله ،ســاالنه دو میلیارد
مترمکعب تن گاز نصیب افغانستان خواهد
شد .بهره مندی از چنین منفعتی می تواند
به مصرف انرژی در افغانســتان کمک و
سهولت فراوانی را سبب شود .زیرا روشن
اســت که یکی از مشکالت عمده مردم ما
اســتفاده از انرژی می باشد .برخورداری
از انرژی گاز برای ســوخت اعم از این در
منازل یا کارخانه ها و دیگر موارد استفاده
گردد سهولت بسیار مناسبی را برای رونق
بخشــیدن به زندگــی و چرخیدن چرخ
اقتصــاد فراهم خواهــد گردانید .در این
زمینه می توان بطور مشخصی تری گفت
این لوله خط گاز از شهر هاي هرات ،فراه،
نيمروز و هلمند خواهد گذشت .در واقع،
مســير انتقال گاز تركمنســتان از چهار
واليت افغانســتان مي گذرد .در صورت
اجرايي شدن اين پروژه نيازمندي بخشی
از گاز اين شــهر ها تأمين مي شود .بدین
جهت می توان گفت عبــور خط لوله گاز
شــايد از معدود پروژه هاي كالني باشد
كه در راســتاي آسايش و رفاه شهروندان

كشــور صورت مي گيرد .دست يافتن به
انرژي ارزان هم سهولت مي آورد و هم در
دگرگوني در زندگي روزمره مردم را ممكن
مي كند.
از جانب دیگر افغانستان با عبور این خط
لوله گاز ســاالنه ارزشــی نزدیک به سه
میلیارد دالر عاید به دســت خواهد آورد.
بدســت آوردن این معادل از درآمد بطور
قطع بر بودجه ملی کشور اثر بسیار مثبت
و روشــنی را برجای خواهد گذاشت .بر
همگان روشن است که یکی از چالش های
مهم بودجه ملی آنست که بخش غالب آن
از حمایت ها و کمک های بیرونی تامین می
گردد .بطور قطع این مسئله دست حکومت
را در بســیاری از زمینه های سیاســی و
اقتصادی محدود می سازد .در صورتی که
افغانستان قادر گردد در یکی از زمینه به
این پیمانه از عایدات را بدست آورد ،دست
حکومت در اجرای برنامه های ملی بسیار
باز خواهد شد.
نکته دیگر این است که میزان بيكاري در
کشور در ســال  2015سير صعودي بسیار
نگران کننده ای داشته است .تحقق شدن
اين پروژه ســبب خواهد شد که هزاران
نفر بیــکار را وارد بازار كار نماید .بنابراین
توقع برده می شــود که دولت افغانستان
بر مدیریت اجرايي شــدن و اســتخدام
كارگران و کارمندان ايــن پروژه نظارت
جدي داشته باشد .زیرا اجرايي شدن اين
پروژه نقش بســیار جدی در كاهش نرخ
بيكاري در كشــور دارد .كاهش بيكاري

رضايت منــدي را افزايش مي دهد و اين
گونه ،بخش از بحران مشروعيت حكومت
كه ناشي از گسترش آمار بيكاري در كشور
بود ،برطرف مي شود .عالوه بر آن زمینه
ســربازگیری مخالفین را از خیل بیکاران
کشــور را متوقف خواهد ساخت .بنابراین
فراهم ســاختن زمینه توسعه کشور یکی
از مهم ترین دست آوردهای تحقق اجرای
خــط لوله گاز «تاپی « خواهــد بود .اما با
تاکید باید گفت مشــروط بر آن که بخوب
مدیریت شود.
مسئله ای دیگر که در این راستا قابل طرح
می باشد این است که خط لوله گاز «تاپی»
ثبات داخلی و منطقــه ای را نیز بدنبال
خواهد داشت .تا آنجای که شواهد و نتایج
نشست ها و توافق ها نشان می دهد كشور
هاي عضو تاپي در مورد مبارزه با تروريسم
و دهشت افكني و گروه هاي مخالف مسلح
و هم چنيــن مبارزه با كشــت و قاچاق
مواد مخدر توافق مشــترک دارند  .زیرا
تروريسم ،قاچاق مواد مخدر و شورشگري
تهدید مشترک و جدی کشورهای منطقه
و شرکای تاپی را تشکیل می دهد .از اين
جهت ،الزم است كه كشور هاي عضو تاپي
براي مبارزه با دهشت افكني ،شورشگري
و كشــت و قاچاق مواد مخدر به صورت
جدی و قاطع اقدام ورزند .هم چنین الزم
است كه كشــور هاي عضو تاپي نسبت به
سياســت خارجي و روابط خارخي خود
نسبت به همديگر نیز تجديد نظر نمايند.
فراز و نشيب ها در روابط ميان اين كشور
نبايد منجــر به تعويق اجرای این پروژه یا
مشکل در زمینه انتقال گاز گردد .در نهایت
این كه پروژه اســتراتژیک تاپي عالوه بر
منافع اقتصادي مشترك براي كشور هاي
عضو تاپي  ،اگر به صورت درست مديريت
شود دســت آوردها و منافع امنیتی را نیز
در برخواهد داشــت .بطور مشخص یعنی
این که تنش ها را در ســطح كالن كاهش
خواهد داد .روابط كشور های عضو را وارد
فاز جديد خواهد ساخت .و به احتمال زیاد
كه رویکرد سياست های كشور های عضو
نسبت به همديگر تعديل گردیده و بیشتر
بدل به رويكرد اقتصادي شود .بدين جهت،
عملی شده پروژه استراتژیک تاپی ظرفيت
آن را دارد تا عالوه بــر منافع اقتصادی ،
موضوع ناامني را در کشور و منطقه كاهش
داده و كشور هاي منطقه را بسوی ثبات و
توسعه يافتگي پیش ببرد.

روابط افغانستان و پاکستان در زیر سایه واگرایی تاریخی
علی قادری

از آغاز کار حکومت وحــدت ملی قدم های در
راستای بهبود روابط افغانســتان و پاکستان از
جانب حکومت کابل برداشــته شد .اما به زودی
روابط تنش زا شد .حکومت کابل پاکستان را متهم
به پناهدهی ،تمویل و تجهیز گروه های مســلح
مخالف دولت نمودند .روابط دو طرف یکبار دیگر
زیرسایه سنگین اتهام زنی قرار گرفت .چند روز
پیش ،روابط دو کشور وارد فاز جدید شد .اشرف
غنی برای شرکت در نشست قلب آسیا به اسالم
آباد رفت .با نواز شریف نشست دوجانبه داشت.
قبل از این در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی با
نواز شریف نشست دو جانبه و سه جانبه داشته

 کارتون روز

بود .اشــرف غنی ،رئیس جمهور نتایج
نشست اســام آباد را توافق دو طرف و
به خصوص وعده اســام آباد بر حمله بر
مخالفان مسلح دولت اعالن نموده است.
براساس ســخنان اشرف غنی این توافق
صورت گرفته اســت اما تا هنوز مشخص
نیست که پاکســتان نسبت به این تعهد
و توافق صــورت گرفته اقدامات عملی را
انجام می دهــد یا خیر .به هر صورت ،در
هفته های آینده مشخص خواهد شد که
پاکستان تا چه اندازه نسبت به تعهد خود
صادق است.
تاریخ روابط دو کشور از آوان شکل گیری
تا کنون با فراز و نشیب های همراه بوده
است .در هیچ دوره ای تاریخی دو کشور
نسبت به همدیگر با دید مثبت دوام دار
و همگرایانه ندیده اســت .تجربه روابط
گذشته دو کشــور سراسر واگرایانه بوده
اســت .به عبارت دیگر ،گذشــته روابط
دو کشــور را می توان سراسر واگرایی و
شکست دیپلماسی نامید .اکنون مقامات
کابل تالش می ورزد تا روابط دو کشــور
تغییر نماید و شــکل همگرایانه به خود
گیرد .از جانب دیگــر ،آمریکا و چین به
عنوان دو ابر قدرت جهانی نیز تالش می
کند تا پاکستان سیاست خارجی خود را
نسبت به افغانســتان تغییر دهد .با این
حال ،گذشــته تاریک و تنش آلود میان
دو کشــور مانع اصلی فراروی روابط دو
کشور است .منشــأ این روابط تنش آلود
و واگرایانــه اما ،مســائل عینی و واقعی
است .مسائل که سبب شده است که هر
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دو کشــور دید منفی نسبت به همدیگر
داشته باشد.
مشــکالت مرزی یکــی از مهمترین و
اساســی ترین چالش فــراروی روابط و
مناسبات دو کشور است .خط دیورند اگر
چه خط مرزی میان دو کشــور برای سال
های متمادی بوده اســت اما طرف افغانی
این خط را به رسمیت نمی شناسد .ریشه
آن به زمــان داوود خان بر می گردد .اگر
چــه قبل از داوود خان نیز این مســئله
وجود داشته اســت اما داوود خان آن را
مبنای سیاســت خارجی خود در قبال
پاکســتان مطرح کرد .شاید اوج تنش و
واگرایی در روابط دو کشــور بر گردد به
دوره داوود خــان .از آن زمــان تا کنون
هر از چند گاهی مقامات افغانی در مورد
خط دیورنــد اظهار نظر نموده و قبول آن
را به عنوان خط مرزی رد نموده اســت.
حول این مسئله ادبیات در کشور شکل
گرفته است که صحبت از خط دیورند را به
صورت تابو مطرح کرده است .به گونهایی
اگر مقام سیاســی و شهروند کشور خط
دیورنــد را خط مرزی به حســاب آورد،
خائن ملی شناخته می شود .این ادبیات و
خائن ملی شمرده شدن باعث شده است
که سیاستمداران کابل قادر به اظهار نظر
صریح در قبال خط مرزی میان دو کشور
نباشد .همین ادبیات منجر شده است که
این مســئله هیچ گاه به شکل اساسی و
بنیادی آن حل نگردد .در شرایط کنونی
نیز هیچ یک از سیاســتمداران کشــور
قادر نیست که خط دیورند را خط مرزی

بخواند .در مقابل اما ،سیاستمدارانی یک
سوم خاک پاکستان را مال افغانستان می
داند و از آن به عنوان یک ابزار برای نفوذ
در میان مردم استفاده می کند .اظهارات
حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین کشور
چندی پیش در مورد وزیرستان از نمونه
های عینی آن است.
این منش سیاســتمداران پاکستان در
قبال خط دیورند باعث شــده است که
حکومت پاکســتان سیاست را در پیش
گیرد که منجر به تضعیف و ناامن شــدن
افغانســتان گردد .زیرا ،جدا شدن یک
سوم خاک این کشــور بزرگترین تهدید
علیه قلمرو و منافع ملی شان است .حفظ
قلمرو و سرزمین اولین زیربنای سیاست
خارجی کشور ها را تشیکل می دهد .از
این جهت ،پاکســتان نیز سیاست را در
قبال حکومت کابل در پیش گرفته است
که حکومت کابل هیچ گاه قادر به ادعای
یک سوم سرزمین پاکســتان از موضع
قدرت نگردد .حمایت پاکســتان از گروه
های دهشــت افکن و پناهدهی آن ها به
همین خاطر صورت می گیرد.
با این حال ،تنها مشــکالت مرزی میان
افغانستان و پاکســتان نیست که روابط
این دو کشــور را پر تنش کرده اســت.
مشکالت میان هند و پاکستان نیز یکی از
عوامل سیاست واگرایانه پاکستان نسبت
به افغانستان اســت .پاکستان از انحصار
سیاسی توسط هند هراس دارد .یکی از
عوامل و فاکتور های جدی در سیاست هند
در قبال پاکســتان این است که از طریق

افغانستان پاکستان را محصور نماید .این
مهم از مجرای نفوذ در افغانستان ممکن
می گردد .به همین خاطر ،هند همیشــه
رویکرد همگرایانه نســبت به حکومت
کابل داشته اســت و تالش نموده تا یک
حکومت با ثبات و مخالف پاکســتان در
کابل شــکل گیرد .بنابراین ،نفوذ هند در
افغانستان یکی از عواملی است که منجر
شده است پاکستان همیشه سعی در بی
ثبات ساختن افغانستان داشته باشد.
اکنون که تالش ها در راستای بهبود روابط
میان دو کشور افغانســتان و پاکستان
صورت می گیرد تحت ســایه ســنگین
روابط تنش آلود گذشــته قرار دارد .در
یک طرف ،حکومت و سیاستمداران قرار
دارد که به خاطر ادبیات نفرت و خشونت
قــادر به اظهار نظر صریــح در باب خط
دیورند نیســت و قادر نیست این مسئله
را به شــکل بنیادی میان دو کشور حل
کند و در طرف دیگر ،حکومت پاکستان
قرار دارد که سعی دارد یک حکومت بی
ثبات و ضعیف در کابل وجود داشته باشد
که هیچ گاه نتواند داعیه پشتونســتان
را داشــته باشــد و درگیر درگیری ها و
منازعات داخلی خود باشد.
از این جهت ،انتظــار بهبود روابط بدون
حل مشــکالت تاریخی میان دو کشور تا
حدودی غیر معقول می نماید .خوشبینی
نسبت به نزدیکی دو کشور و آوردن گروه
های مخالف مسلح دولت در میز مذاکره
و دست یابی به یک راه حل سیاسی خام
و دو خالی اســت .دو کشور قبل از همه
چیز الزم اســت که از زیر سایه سنگین
روابــط واگرایانه رهایی یابــد .این مهم
زمانی ممکن مــی گردد که ادبیات نفرت
و واگرایانه و عامل آن در افغانســتان از
بین برود .صحبــت از خط دیورند و حل
آن میان کابل-اســام آباد از حالت تابو
بودن خارج گردد .در غیر آن روابط ما با
پاکستان همچنان تنش آلود باقی خواهد
مانــد و همگرایی مقطعــی خواهد بود.
اشتباه اســت اگر بپنداریم که طرح های
کالن اقتصادی همانند پروژه تاپی بدون
حل مشکالت بنیادی میان کابل و اسالم
آباد ممکن می گردد .ما با سیاست که در
قبال ســرزمین و قلمرو پاکستان داریم،
باعث ریخته شدن خود شهروندان کشور
می شویم .ثبات و حکومت قوی و دست
یافتن به صلح به عنوان یک آرمان باقی
خواهد ماند.
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