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افغانستان و سازمان
همکاری شانگهای

سازمان همکاری شانگهای ســازمانی میاندولتی است که برای
همکاریهــای چندجانبه امنیتی اقتصادی و فرهنگی تشــکیل
شدهاست.
اهداف این ســازمان عبارت است از تقویت همکاری با محور های
سیاســی ،اقتصادی ،تجاری و نظامی .ضدیت با فعالیت های غیر
قانونی ،مبارزه مشــترک با تروریســم و بر ضد جدایی طلبی و
مهاجرت های غیر قانونی .احترام به اصل حاکمیت مشتمل بر دفاع
از اصل حاکمیت بر اساس منشــور ملل متحد .احترام به قرار داد
موشک ضد بالستیک و امنیت منطقه ای .
فعالیت های ســازمان همکاری شانگهای را در سه دسته می توان
دسته بندی کرد .فعالیت های امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی .مسایل
امنیتی در آسیای میانه به ویژه تروریسم ،جدایی طلبی و افراطی
گری عموم ًا دغدغه اصلی این سازمان محسوب میشود«.ساختار
منطقهای ضدتروریسم» ســازمان همکاری شانگهای در نشست
جون  ۲۰۰۴در شهر تاشکند در ازبکستان تهیه و تصویب شد.
این سازمان در ســال  ۲۰۰۶اعالم کرد که بر اساس مفاد توافقنامه
منطقهای ،با قاچاق مواد مخدر در طول مرزهای کشــورهای عضو
مبارزه خواهد کرد .اما وی اذعان کرد که برای مقابله با تهدیدهای
روزافزون تروریســم ،جداییطلبی و افراطیگری ممکن اســت
نیاز به اســتفاده از نیروهای ارتش کشورهای عضو بوجود آید .در
همین راستا کشورهای عضو چندین مانور مشترک نظامی به اجرا
گذاشتهاند.
برای افغانستان این سازمان از چند جهت می تواند مهم و قابل توجه
باشد.
اول اینکه افغانســتان تازه در مسیر توسعه گام برداشته و نیازمند
کمک کشور های دیگر در بخش های سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و
فرهنگی است و در چهارچوب این سازمان می تواند روابط خود را
با کشور های عضو حسنه ساخته و کمک های سیاسی ،اقتصادی،
امنیتی و فرهنگی آنها را برای بازسازی افغانستان دریافت نماید.
دوم اینکه افغانستان یکی از کشور های است که بیشتر میزان مواد
مخدر در آن تولید شــده و از آنجا به کشور های دیگر قاچاق می
شود که در برای از بین بردن کشــت مواد مخدر و قاجاق آن می
تواند از همکاری ســازمان استفاده کرده و به این مهم دست یابد.
زیرا سازمان در سال  2005گروه مبارزه با مواد مخدر ایجاد نمودند
تا کشت مواد مخدر و قاچاق ان را در منطقه از بین ببرد.سوم اینکه
افغانستان کشوری بوده است که بیش از دیگر کشور ها از تروریسم
و بنیادگرایی آسیب دیده است .در حقیقت می توان گفت که مرکز
و میدان جنگ تروریست ها در افغانستان بوده است.
افغانســتان با جلب کمک های کشور های عضو سازمان همکاری
شانگهای می تواند پدیده تروریسم و بنیاد گرایی را از افغانستان
برچیند .چون یکی از اهداف اساسی سازمان مبارزه با تروریسم و
بنیادگرایی در منطقه می باشد.
همســایه های افغانســتان ،ایران و پاکســتان ،روسیه ،چین و
تاجکیســتان در چارچوب این ســازمان می تواند همکاری های
اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و فرهنگی خود را با افغانستان گسترش
داده و منافع مشــترک برای خود تعریف نماید تا در پرتو ان منافع
مشــترک بتواند بر مسائل امنیتی فائق آید.تعریف منافع مشترک
میان افغانستان و کشور های همسایه باعث می شود روابط خارجی
کشور ها همگرایی بیشتر داشته باشد و بتواند بهتر با تهدید های
مشترک مبارزه نمایند.
از طرفی وضعیت افغانســتان بعد از خروج نیروهای بین المللی در
سال  2014برای اعضای سازمان همکاری شانگهای مهم می باشد.
بی ثباتی و ناامنی در افغانســتان بدون شک ثبات و امنیت کشور
های منطقه و اعضای ســازمان همکاری شانگهای را نیز با تهدید
مواجه کرده اســت .بنابراین وضعیت افغانستان بعد از  2014برای
کشور های عضو ســازمان همکاری شانگهای مهم است .برای این
مهم افغانســتان می تواند در چهارچوب این سازمان حمایت ها،
همکاری ها و کمک های این کشور ها جهت حفظ ثبات و امنیت در
افغانستان استفاده نماید.
از آنجایی که روســیه و چین دو عضو اصلــی و از ابر قدرت ها در
عرصه بین الملل می باشد بنابراین برای افغانستان الزم است توازن
در مناســبات و روابط خود میان آمریکا به عنوان بزرگترین حامی
افغانستان از یک طرف و چین و روسیه در طرف دیگر برقرار نماید.
سازمان همکاری شانگهای یک فرصت جدید برای افغانستان است
تا با جلب همکاری های منطقه ای از یک ســو امنیت را در کشور
بهبود بخشد و از سوی دیگر از ظرفیت های جغرافیایی این کشور
برای تقویت همکاری های اقتصادی سود ببرد.

درگیری درونی طالبان سینفر را به کام مرگ فروبرد
ِ
پس از فاش شــدن مرگ «مال محمد عمر»
مالی بزرگ گروه طالبان که همه طالبان به
ِ
عنوان رهبر معنوی و چهرۀ«کاریزماتیک»
بــه او حرمت نهــاده و از هدایــت ها و
دســتورهایش پیروی و اطاعت می کردند،
هــای درونی پیدا شــده و علی
اختالف
ِ
رغم تالش ها نتوانســتند از آفتابی شدن
جلوگیری کنند .اختالف ها بر سر این بوده
است که «چه کسی شایستۀ جانشینی بوده
مالی بزرگ
هــای
و می تواند مســوولیت
ِ
ِ
را به خوبی انجام دهــد و پیش ببرد» .هر
یکی از مالهــا و فرماندهان نظامی یا خود
یا فرد مورد نظر شان را شایستۀ جانشینی
می دانســتند .از این رو ،برسر جانشینی
مال اختر محمد منصــور «مقتول» ،توافق
نظر به وجود نیامــده و عمال گروه طالبان
به چند دسته تقســیم گردید .یکی از این
دســته ها ،گروه به رهبری مال رسول است
که رســما با نیروهای جنگی تحت امر مال
اختر محمد منصــور در والیت ها و مکان
های مختلف درگیر شــد و در صحبت ها و
های که از آدرس این ها ،نشــر شد،
بیانیه ِ
حرف و حدیث های را نیز در برابر همدیگر
رد وبدل کردند .در تازه ترین مورد ،گزارش
ها حکایت گر آن اســت که میان نیروهای
جنگی مال عین اهلل نیازی ســخنگوی گروه
طالبان شاخۀ مال رسول و نیروهای جنگی
ِ
مال هبت اهلل درگیری سنگین و خونین در
والیت هرات صورت گرفته است .گرچه که
آمارها متفاوت است و گزارش های متعدد
به نشر می رســد ،اما بنابر گفتۀ سخنگوی
مقام والیت هرات ،دست کم ،این نبرد ،سی
نفر از نیروهای جنگــی دو طرف را به کام
مرگ فرو برده است .این نخستین درگیری
و نبــرد درونی میان حلقه ها و جریان های
گروه طالبان نیســت و آخرین درگیری نیز
نخواهد بود .با توجه به دســته ها و گرایش
های که وجود دارد و با توجه به سخن های
که تحویل همدیگر می دهند ،می شود پیش
بینی کرد که در آینــده نیز درگیری های
خونین و پرتلفــات در والیت ها و مناطق

عبدالرحمن فهیمی

تحت نفوذ شان صورت خواهد گرفت.
اکنون با توجه به این وضعیت ،پرسش که
مطرح می گردد این است که موقف و موضع
دولت چه باید باشــد؟ .دولت چه فرصت
هایــی را در اختیــار دارد؟ و آیا نبردهای
درون گروهی گــروه طالبان به نفع خواهد
بود؟.
نبرد درون گروهی فرصت برای تضعیف
به نظر می رســد که در ایــن جا و در این
عرصه توصیۀ سیاســی جناب «چرچیل»
بریتانیای کبیر که برای
نخســت وزیر وقت
ِ
سفیران و ماموران نفوذی دولتاش مطرح
می کرد ،کابرد خوبی خواهد داشت؛ «تفرقه
بینــداز و حکومت کن» .اگــر در عرصۀ
سیاســت بین الملل ،اتحاد ،همســویی و
همگرایی مجموعۀ از کشورها تبدیل به یک
قدرت شکست ناپذیر شده و منافع یک و
یا چند کشــور دیگر را با تهدید مواجه می

ِ
مشترک دو یا
نماید و یا همگرایی و تالش
سه کشور منطقهای منافع ملی یک کشور
یا دو سه کشور دیگر را تهدید می کند ،در
صورت که دچار اختالف های درونی شده
و مصروف رقابت هــا و نبردهای گروهی
شــوند ،وضعیت به نفع کشورهای رقیب
بوده و آن ها تا حد که قادر هستند ،شکاف
ها و فاصله ها را پررنگ می کنند .مثال در
شرایط کنونی ،در حال که بحث همه پرسی
در بریتانیا و خروج این کشــور از اتحادیۀ
اروپا مطرح اســت ،تحلیل بر این است که
روسیه خروج بریتانیا را به نفع خود دیده و
از این که در نبود بریتانیا اتحادیۀ اروپایی
ضعیف تری را در مقابل خویش می بیند،
دل خوش کرده است .در این صورت با این
که این کشور خاموشــی سیاسی اختیار
کرده و در مورد ابراز نظــر نمی کند ،اما
ممکن است در میدان عمل تالش های را

جهت خروج بریتانیا شــروع کرده باشد.
به همین منوال ،سازمان های تروریستی
و گروه های مســلحانۀ خطرناک و تهدید
آفرین که امنیت ملی دولت ها و کشــور
ها را تهدید می کنند ،در صورت که دچار
اختالف های درونی شــوند ،به نفع است.
در این صــورت ،دولت های مربوط و مورد
تهدید ،بایستی اختالف ها را پررنگ کرده
و به اصطالح آتش روشــن شده را شعله
ور تر نمایند .حتی در برخی موارد ،دولت
های که از دستگاه اطالعاتی قدرتمند و
توانمند برخوردار هستند ،آتش افروزی
می کننــد .یعنی اگر اختالف ،شــکاف و
فاصلۀ میان گروه ها و سازمان های تهدید
کننده وجود ندارد یا برجسته نشده است،
پدید می آورد و برجسته می کند.
به نظر می رســد که اختالف های درونی
گروهی طالبان فرصت استراتژیک
و میان
ِ

برای دولت اســت .این اختالف ها به حدی
اســت که رهبری همدیگــر را نپذیرفته و
همان طور که در برابر سربازان دولت شلیک
می کنند ،بر همدیگر نیز شلیک می کنند.
از این رهگذر ،وظیفه و مسوولیت دولت به
ویژه ســازمان اطالعات و برخی چهره ها و
نیروهای که در عرصه های مربوط به امنیت
فعالیت دارند ،است که بر آتش های روشن
شده در میان گروه طالبان هیزم های بیشتر
بیاندازند و حتی اگر می توانند نفت بریزند.
به هر پیمانۀ که این گــروه بین هم درگیر
شــوند و بزنند و بکوبند ،منجر به تضعیف
جمعی می شــود .در این صورت ،تجهیزات
و نیروهای جنگی را که پیش از این در برابر
دولت استفاده می کردند ،در برابر همدیگر
اســتفاده کرده و به سر و کلۀ همدیگر می
زنند .برخی از نیروها و چهره های سیاسی
راستای ایجاد
حکومتی به عوض این که در
ِ
شــکاف میان نیروهای سیاسی موجود در
زیر چتر نظام سیاسی تالش می کنند ،بهتر
راستای
است که زمان و بودجۀ دولت را در
ِ
ایجاد شکاف میان گروه های تهدید کننده و
دشمنان مردم و کشور مصرف کنند.
چه ،در طول چند سال گذشته که میلیون
ها دالر مصرف شــد و ده ها انسان قربانی
شد ،همه به این نتیجه و جمع بندی دست
یافته اند که گروه طالبان آشــتی ناپذیر و
مصالحه ناپذیر هســتند .چه علت ها را در
اســتخباراتی بودن و ابزار بودن و چه در
ایدئولوژیــک بودن جســتجو کنیم .تازه،
خوش بینی هــای که در مــورد گفتگو و
پیوســتن حزب اسالمی به رهبری گلبدین
حکمتیــار فرد همیشــه در جنگ وجود
داشت و حتی سندی هم به امضا رسیده و
صحبت از ورود فردا و پس فردای ایشان به
کابل زده می شد ،طوری که دیده می شود،
به نقطۀ اول برگشــته و این حزب شرایط
غیر عملی را مطرح کرده است .به هر حال،
تروریست ها و دشــمنان مردم و کشور را
با تضــرع و زاری نه بلکه با جنگ می توان
شکست داد.

سازمان همکاری شانگهای
داکتر محمود واعظی/قسمت اول
زمینهها و دالیل شکلگیری سازمان
سازمان همکاری شــانگهای در آوریل
 1996تحت عنوان پیمان شــانگهای -
پنــج بر مبنای توافقات اولیهای شــکل
گرفت که در ســال  1990میــان اتحاد
جماهیر شــوروی و جمهوری خلق چین
بــرای کاهــش تأسیســات و نیروهای
نظامی در نواحی مرزی دو کشور و اتخاذ
اقدامات اعتمادســازی ،منعقد شده بود.
در سال  1996پنج کشور روسیه ،چین،
قزاقستان ،قرقیزستان و تاجیکستان در
شهر شانگهای پیمانی را به منظور تقویت
اعتماد نظامــی در نواحی مرزی خود به
امضا رساندند .این پیمان در سال  2001با
پیوستن ازبکستان و سپس مغولستان به
سازمان همکاری شانگهای تغییر نام داد.
در آغاز تصور بر ایــن بود که این پیمان

 کارتون روز
کوششــی از جانب روســیه و چین برای
مقابله با موج گســترش ناتو به شرق بوده
اســت ،اما وقوع حادثه یازدهم سپتامبر
و برجســته شــدن تهدید طالبانیسم و
القاعده جهتگیریهای ضد تروریستی و
ضد افراطیگری را در این سازمان تقویت
و تشــدید کرد .تشــکیل یک مرکز ضد
تروریستی در تاشکند ،پایتخت ازبکستان
و تصویب چندین ســند برای مقابله با این
پدیده نتیجه تشــدید نگرانی کشورهای
عضو سازمان نسبت به پدیده تروریسم و
افراطگرایی بوده است.
با وجود اعالم مواضع رســمی در مقاطع
گوناگــون ،مهمتریــن ویژگی ســازمان
همکاری شــانگهای از آغاز شــکلگیری
تاکنون ابهام و عدم شفافیت در اهداف و
جهتگیریهای دراز مدت و کالن سازمان
از نقطه نظر کشورهای تشکیل دهنده آن
بوده است .غالب ًا ســازمانهای امنیتی بر
مبنای تعریف یک تهدید مشــترک شکل
گرفته و تــداوم پیدا میکننــد .اگر این
موضوع به عنوان یک معیار پذیرفته شود،
در این صورت در رابطه با سازمان همکاری
شانگهای از سه دسته از نگرانیها میتوان
سخن گفت:
اول؛ نگرانی کشــورهای عضو از تشدید
اختالفات مرزی و تحرکات نظامی یکدیگر:
ایــن موضوع کــه در واقع علــت اولیه
شکلگیری ســازمان همکاری شانگهای
به شــمار میرفت با انعقاد مجموعهای از
توافقنامههای دو جانبــه و چند جانبه تا
حــدود زیادی مرتفع شــده و به عبارتی
هدف اولیه شــکلگیری ســازمان محقق
گردیده اســت .نکته حائز اهمیت در این
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مورد این اســت که از پنــج عضو اولیه
ســازمان چهــار عضو ،یعنی روســیه،
قزاقستان ،قرقیزســتان و تاجیکستان
اختالفات اندکی میان خود داشتند (ضمن
اینکه اختالفات و نگرانیهای موجود نیز
در قالب پیمــان امنیت جمعی و یا جامعه
کشورهای مشــترکالمنافع  CISقابل
حل بــود) و در مقابل هر چهار کشــور
اختالفات و نگرانیهایــی را در مرزهای
خود با چین داشــتند .به ایــن ترتیب،
چین از طریق پیمان شــانگهای بیش از
هفت هزار کیلومتر مرز مشــترک خود با
جمهوریهای شوروی سابق را از هرگونه
دل مشغولی عمده امنیتی رهایی بخشید.
با توجه به اینکه بخش اعظم این مرزها را
مرزهای مشــترک روسیه و چین تشکیل
میداد ،در واقع ،با حل و فصل اختالفات
مرزی از طریق ســازمان شــانگهای ،در
مرحله اول چین و در مرتبه بعد روســیه
در فرآیند حرکت سازمان به سمت اهداف
اولیه خود به اهداف و منافع خود دســت
پیدا کردند.
دوم؛ نگرانــی از تشــدید افراطگرایی و
تروریســم در منطقه آسیای مرکزی :هر
شش عضو اصلی ســازمان شانگهای در
اشــکال و اندازههای متفــاوت با تهدید
افراطگرایی مذهبی و پیامد احتمالی آن
یعنی جداییطلبی و تروریســم مواجه
هستند .این مســئله همانطور که گفته
شــد پس از حادثه یازدهم ســپتامبر و
گســترش نفوذ عناصر القاعده و طالبان
در آســیای مرکزی اهمیت فوقالعادهای
پیدا کرد و در چندین اجالس به موضوع
اصلی گفتگوهای اعضای سازمان تبدیل

شــد ،اما نکته حائز اهمیت در این مورد
این است که دیدگاه ســازمان شانگهای
در مورد افراطگرایی و تروریسم با دیدگاه
ایاالت متحده آمریکا در این مورد دارای
تفاوتهای اساســی اســت (و به همین
دلیل این نگرانی مشــترک موجب اتخاذ
راهکارهایی مشــترک از سوی سازمان
و ایاالت متحده آمریــکا حتی در زمان
اوج مبارزه با تروریســم نشــده است).
در حالی که غرب موضوع اســامگرایی
را در ســطح رویکــرد مهمترین تهدید
هژمونی لیبرال دموکراسی تلقی میکند
و در سطح عملکرد از طریق ایجاد پیوند
میان تروریسم و جریان اسالمگرایی ،این
موضوع را بهانهای بــرای تحقق اهداف
هژمونیک خود قرار داده است ،کشورهای
عضو ســازمان شــانگهای بــه موضوع
تروریسم و یا جریان اسالمگرایی افراطی
صرف ًا از منظر امنیت داخلی نگاه میکنند.
ســوم؛ نگرانــی از کوشــشهای
یکجانبهگرایانه برای حل و فصل مســائل
بینالمللــی :اگر چه اعضای ســازمان
شــانگهای در اغلب اجالسهــای این
سازمان تالش داشــتهاند که توجه خود
را عمدت ًا بر مســائل منطقــهای متمرکز
کنند ،اما حضــور دو قدرت بزرگ چین و
روسیه اجازه نمیدهد که این سازمان در
اندازه منطقهای باقی بماند .به همین دلیل
اظهار نظرهای فرامنطقهای رهبران چین
و روســیه در حاشیه اجالسهای سازمان
اغلب به حســاب موضعگیریهای غیر
رسمی سازمان گذاشــته میشود .البته
این نکته قابل کتمان نیســت که سازمان
شانگهای خواسته یا ناخواسته به تدریج

در حال تبدیل شــدن از یک ســازمان
منطقــهای به یک ســازمان فرامنطقهای
اســت .بیانیه هشــت صفحهای رهبران
چین و روســیه پیش از برگزاری اجالس
ســازمان در آســتانه پایتخت قزاقستان
در ســال (2005که طی آن کوشــشهای
یکجانبهگرایانــه برای مدیریت بحرانهای
بینالمللی به شــدت مــورد انتقاد قرار
گرفته بود) و همچنیــن پذیرش عضویت
ناظر ایــران ،هند و پاکســتان و تقاضای
خروج نیروهــای آمریکایی از آســیای
مرکــزی ،از آغاز احتمالــی نقشآفرینی
بینالمللی سازمان شانگهای در آینده خبر
میدهد .این نقشآفرینی در وهله نخست
و در آینده قابل پیشبینــی مطمئن ًا ضد
آمریکایی نیست هر چند که میتواند غیر
آمریکایی باشد.
فرصتها و چالشهای پیشروی سازمان
در کنار تهدیدهای مشــترکی که به مثابه
یک هدف ،اعضای سازمان را به هم پیوند
میزند ،یک فرصت مشترک که در گذشته
بیشتر توســط اعضای ضعیفتر سازمان
مورد تأکید قرار میگرفت و در حال حاضر
تمامی اعضاء بر آن تأکید دارند ،مســئله
همکاریهای اقتصادی منطقهای اســت.
اسالم کریموف ،رئیس جمهور ازبکستان،
پس از تصویب عضویت کامل این کشــور
در سازمان در ســال  2001تأکید کرد که
من امضای خود را پای عقیده ذکر شــده
در بیانیه سازمان همکاری شانگهای یعنی
”همکاری ،همکاری ،همکاری“ گذاشتهام.
این ســازمان نباید هرگز به یک سازمان
سیاسی و نظامی تبدیل شود و نباید علیه
هیچ کشوری باشد.
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