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ــــــــــسرمقاله

ستون پنجم دشمن
جدی گرفته شود
حفیظ اهلل ذکی

مردم افغانســتان این روزها لحظات ســختی را پشت سر می
گذارند .همه نگران آینده خود و کشــور شان می باشند .فقر و
بیکاری از یک طرف و نا امنی و وحشت از تهاجم طالبان از سوی
دیگر زندگی را بر مردم تلخ کرده است .پیش از این اگر تعدادی
از والیــات ناامن بود ،حد اقل مردم چنــد والیت دیگر امنیت
نسبی را احســاس می کردند؛ ولی در حال حاضر هیچ جای از
این مملکت امن نیست و هیچ کسی در این جغرافیا امنیت ندارد.
حمالت طالبان از آغاز امسال بر مراکز ولسوالی ها ،نشان داد که
این گروه بیشتر از ســال های گذشته تحرک نظامی پیدا کرده
و امنیت کشور را بیشــتر به چالش می کشاند .متأسفانه سهل
انگاری ها و بی مسؤلیتی هایی که در مقابله با این گروه صورت
گرفت؛ زمینه های تهاجم گروه طالبــان را بر مراکز والیات نیز
فراهــم نمود .اگر دیروز ما در قریه ها ،روســتاها و مناطق دور
دســت با هراس افگنان می جنگیدیم؛ امــا امروز مجبوریم در
حصار شهرها و مراکز والیت ها و ولسوالی ها خط دفاعی در برابر
دشمنان تشــکیل می دهیم .این خود بیانگر ضعف ها و چالش
های بزرگی است که در سیاســت ها و عملکردهای امنیتی ما
وجود دارد.
ما اگرچه از لحاظ توان نظامی در حد قابل قبول نرســیده ایم.
تجهیزات کافی نداریم .ســاح های سنگین نظامی به قدر کافی
وجود نــدارد .قوای هوایی نداریم؛ حتــا نیروهای ما به صورت
درست آموزش دیده نیســتند؛ با همه اینها شجاعت ،فداکاری
و قدرت تحمل ســختی های جنگ در نیروهای امنیتی ما انکار
ناپذیر می باشــد .دشــمنان ما نیز از توان نظامی باال برخوردار
نیســتند؛ اما آنها انگیزه جنگی دارند و از مورال جنگی خوبی
برخوردار می باشــند .اگر ما هم اهداف ،انگیزه ها و کارکردهای
نیروهای امنیتی را در دفاع از اســتقالل و تمامیت ارضی کشور
تبیین و باال ببریم و به آنان فرصت دهیم تا توانایی های خود را
در جبهات جنگ به نمایش بگذارند و از سربازان و افسران اردو،
پولیس و امنیت ملی به گونه شایســته تقدیر شود ،بدون شک
نیروهای ما باهمین تجهیــزات و امکانات نظامی هم می توانند،
قدرت مانور را از دهشت افگنان بگیرند.
متأسفانه از هفت سال به این طرف سیاست نظامی ما در مسیر
درســت حرکت نکرده اســت و راهبردهای ما همسو با منافع
مردم افغانستان نبوده اســت .مدیریت ما در جنگ و در مقابله
با دشمنان بسیار ضعیف بوده اســت .ما هنوز دشمنان خود را
درست نشــناخته ایم و تا هنوز تعریف روشنی از آنها نداریم.
عقبه های حمایوی سیاسی ،پولی و تسلیحاتی آنها را مورد توجه
قرار نداده ایم .از همین رو ما همیشــه در برابر طالبان و ســایر
شبکه های تروریســتی با مالیمت و مدارا برخورد کرده ایم .به
هر اندازه ای که آنها پیش آمدند ،ما رضایتمندانه عقب نشستیم.
هر قدر آنها خشونت روا داشتند ،ما در برابر شان مدارا کردیم.
در طی هفت سال گذشته ما عمال طالبان را در افغانستان تقویت
کردیم ،بــرای آنها امنیت دادیم ،فرصت دادیــم ،امتیاز دادیم
و از بســیاری منافع خود صرف نظر کردیم ،به این بهانه و امید
که طالبان را به صلح تشــویق کنیم و قدرت را به آنها تقسیم
نماییم .اما طالبان به این را ضی نشدند و اکنون کل افغانستان و
کل قدرت را در افغانســتان می خواهند به دست بگیرند .ممکن
است خروج نظامیان خارجی و تالش رهبری جدید طالبان برای
استحکام قدرت و نمایش توانش در میان طالبان ناراضی ،از دالیل
نا امنی های اخیر شمرده شود؛ اما میزان تهدیدات و خطراتی که
این گروه می تواند در یک حمله خود به وجود آورد ،به هر حال
ضعف ،بی برنامگی و از هم گســیختگی نیروهای امنیتی ما را به
نمایش می گذارد.
مسأله دیگری که در تقویت دشمنان نقش برازنده داشته؛ اما از
سوی حکومت به کلی مورد غفلت قرار گرفته ،فعال بودن ستون
پنجم دشــمن در درون حکومت و در میان نیروهای امنیتی و
مردم اســت .تا زمانی که زمینه های حمایتی طالبان در درون
حکومت ومردم گرفته نشود ،شکست دشمنان در جبهات نظامی
امکان پذیر نیست.

غزنی؛ دروازه پایتخت در هراس از تکرار تجربه کندز
مردم غزنی این روز ها در ســایه ترس و
هراس از بازگشــت گروه طالبان نفس می
کشد .شهری که دو ســال پیش به عنوان
پایخت تمدن اســامی انتخاب شده بود
اکنون ،از ســوی تنــدروان و بنیادگرایان
اسالمی مورد تهدید قرار گرفته است .اینکه
در روز های آینده بر سر شهر و مردم غزنی
چه خواهد آمد بســتگی تمام به عملکرد
و پیش دســتی نهاد های امنیتی کشــور
و نخبگان سیاســی در رأس قدرت دارد.
آیا غزنی تجربه تلخ و وحشــتناک کندز
را تجربه خواهد کرد و یــا اینکه نخبگان
سیاسی قاطعانه عمل نموده و به نیرو های
امنیتی کشــور دستور خواهد داد ،تا غزنی
را از شــر گروه های شرور پاکسازی نماید.
اکنون دو روز ،می شود که شاهراه قندهار-
غزنی-کابل بسته اســت .گروه طالبان در
منطقه نانی و آن طرف تر در ولسوالی قرباغ
شاهراه را بر روی ترافیک بسته اند .با این
حال ،واکنش های جدی از ســوی حکومت
مشاهده نشده است .تنها گفته می شود که
نیرو های تازه نفس وارد غزنی شده اند و از
آغاز حمالت تا هنوز خبری در دست نیست.
در نوشتار کنونی ،سعی می کنم در ارتباط
با گسترش ناامنی در غزنی برخی نکات را
مورد بررسی قرار دهم.
شــهر غزنی از چند جهــت دارای اهمیت
اســتراتژیک است .این شــهر در مسیر
شــاهراه کابل-قندهار-هرات قرار گرفته
اســت .بخش از نیازمندی های کشــور از
طریق همین شــاهراه ممکــن می گردد.
مسدود شدن این شاهراه جدا از ضربه زدن
به بازار و مردم غزنی به اقتصاد کل کشــور
ضربه می زند .بنابراین ،خارج شدن غزنی
از کنترل نیرو های امنیتی کشــور ضربه
بزرگ به اقتصاد کشــور می زند .با توجه به
این مسئله که رئیس جمهوری ،اشرف غنی
گفته اســت که حکومت وحدت ملی نیمه
دوم ســال به بهبود وضعیت اقتصاد کشور
و اجرای سیاســت های اقتصادی کشــور
بیشتر توجه می شود ،خارج شدن غزنی از
کنترل نیرو های امنیتی و حکومت مرکزی
این مهم را بــه تأخیر می اندازد .به عبارت
دیگر ،با ســقوط غزنی و یا ادامه وضعیت
به شــکل کنونی نه تنها وضعیت اقتصادی

علی قادری

کشــور بهبود نمی یابد بلکه ضربه سنگین
بر اقتصاد کشــور وارد می شود .گفته می
شود که شهر غزنی از سه هفته بدین سو ،از
سوی گروه طالبان تهدید می شده است .در
مدت سه هفته سرمایه گذاران فعالیت خود
را به حالت تعلیق در آورده است .گفته می
شود که بازار نیمه تعطیل است .اگر ناامنی و
حضور گروه طالبان در کندز منجر به ضربه
زدن ســه میلیون دالر در روز می شود ،به
باور نگارنده این رقم در غزنی شــاید چند
برابر باشد .زیرا ،غزنی در مسیر شاهراهی
واقع شده اســت که آن مسیر یکی از شاه
رگ های اقتصاد کشــور است .بنابراین ،با
توجه به اهمیت شــاهراه کابل-قندهار-
هرات و اهمیت اقتصادی آن الزم است که
حکومت در مبارزه با گروه طالبان در شهر
غزنی جدی عمل نموده و گروه طالبان را با
تمام نیرو سرکوب نماید.
غزنی تا حدودی دروازه پایتخت کشور نیز
محسوب می شود .اگر چه ،در میانه کابل و
غزنی والیت میدان وردگ قرار گرفته است

رويكردي دقيــق به عملكــرد و كارويژههاي
احزاب ،نشان ميدهد كه اين تشكلهاي سياسي
در صورت تحقــق عيني خواهند توانســت با
گردآوري درست آراء ،اميال و خواستههاي كليه
اقشار و تأويل و تفسير درست آنها ،آيينه نظرات
و مطلوبهاي مردم نسبت به نظام سياسي باشند و
در تصميمسازي و برنامهريزي نقدگرانه و صحيح،
آنها را ياري رسانند و همچون واسطهاي بين مردم
و دولت عمل نموده و از ايجاد خندق ميان اين دو
عامل  -كه تــا حدي نيز با هم داراي اصطكاك و
تنافر غايات هستند  -جلوگيري كنند و به همين
دليل اســت كه از حزب سياسي به «چرخدنده
ماشين دموكراسي» ياد شده و يا هانتينگتون آن
را نهاد ويژه سياست مدرن دانسته است.
بحــث از كارويژههاي عام احــزاب ،موضوعي
بسيار مستوفاست و به اين دليل در اين جا تنها
خالصهاي از آنها ،ذكر ميگردد:
 .1ارتباط مستقيم با پديده انتخابات و انجام دادن
بهينه آن با شكل دادن به افكار عمومي ،گزينش
نامزدها ترتيب و تنسيق كار انتخابشدگان.
 .2حــزب داراي نقش آموزشــي نظري و عملي

 کارتون روز
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تودهها در حوزه مشاركتسياسياست و
انگيزه الزم اين امر را فراهم ميسازد .از
سويي با اطالعرساني دقيق ،شهروندان را
از تصميمها و مقاصد قدرت سياسي آگاه
ميســازد و واكنش الزم را در قبال اين
مقاصد در آنهــا ايجاد ميكند )9( .ضمن
آن كه افراد را از دنياي انزوا و گره خوردن
با مسائل گروهي خارج ميسازد؛ از اينرو
حزب يكي از اصليترين كارگزاران توسعه
سياسي است.
 .3حــزب ،عامــل ادغــام اجتماعي
سياســي
جامعهپذيــري
و
افراددرسطوحفردي،گروهي و اجتماعي
اســت و از اين طريق و با عضوگيري در
حفظ نظام سياســي و ســازگاري آن با
محيط مؤثر ميافتد.
 .4احزاب يكي از مناســبترين مجاري را
براي اعمال كارويژههاي ارتباطاتي  -در
حوزههــاي روابط اجتماعي سياســي -
تشكيل ميدهند.
 .5احــزاب ميتواننــد ابــزاري براي
استخدام سياسي ،تربيت كادرهاي اداره
حكومت و رســيدن به مشاغل و مناصب
سياســي به شيوه مدني باشــند و اين
توانرادارندكهفرصتهايي را براي تحرك
اجتماعي به سوي باال ايجاد كنند وشايست
هساالريراتقويتوترويجنمايند.
 .6برخورد و انتقاد از حكومت و سعي در
جلوگيري از انحراف حكومت اكثريت از
معيارهاي ارزشــي و مصالح و منافع ملي
بانظارتدائموجلوگيريازاستبدادتودهاي
وفردي.
 .7نهادينه كردن فعاليتهاي سياســي،
افزايــش بينش و آگاهي سياســي فرد
و جامعــه و جلوگيــري از بياعتنايي و
انفعال سياسي  -اجتماعي مردم و تبديل
مشــاركت تودهاي به مشــاركت فعال و
سازمانيافته.
 .8باال بردن ضريب صحت تصميمگيريهاي
سياسي و سياستگذاريهاي راهبردي و
كاهش احتمال خطا با افزايش مشــاركت
و تضارب آراء در ســطح نخبگان و عموم
جامعه.
 .9توان عظيم حزب در بســيج عمومي
عاملي اســت كــه توفيــق طرحهاي
خوديــاري و خودبســايي ،حفظ امنيت
كشــور در شــرايط اضطراري و جنگي
وبحرانيراافزايشميدهد.
 .10مشروعيتسازي،فرايندياستكهاحز
ابباعملكردصحيحخويش ،حفظ وتداوم
نظام سياســي را بدين وســيله افزايش
ميدهند.
 .11تعيين شناســنامه حزبي براي كليه
طالبان فعاليتهاي سياســي اعم از افراد
و گروهها كــه خواه ناخــواه فعاليت و
ارتباطات سياســي آنها را با يكديگر و
دولت آسان ميكند.
ب) كارويژههاي خاص
اگر چه كارويژههــاي عام احزاب به طور
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اما از گذشته های دور ،غزنی دروازه کابل
شناخته می شــد .تصرف غزنی به معنی
نزدیکی و کشــاندن دامنه ناامنی به شهر
کابل است .در سال  1994زمانی که گروه
طالبان شهر غزنی به تصرف خود در آورد
از همین جا طــرح حمله به کابل را ریخت
و به کابل حمله کرد .بنابراین ،شهر غزنی
به لحاظ امنیتی نیز اهمیت اســتراتژیک
برای کابل دارد .از این جهت ،نیز نخبگان
سیاســی و نهاد های امنیتی باید اهمیت
شــهر غزنی را درک نموده و با تمام توان
حمالت را بر دشــمنان کشور سازماندهی
نماید.
گروه طالبان بعد از تصرف شهر کندز رفتار
های وحشتناک با ساکنین این شهر انجام
دادند .این خطر در شــهر غزنی نیز وجود
دارد .غزنی از جمله شــهر های است که
گروه های مختلف قومــی در آن زندگی
می کند .این احتمال وجود دارد که گروه
طالبان بر گروه های دیگر اجتماعی رفتار
خالف اصــول حقوق بشــر و ارزش های

انســانی نماید .با این حال ،دامنه آن به
احتمال زیاد بیشــتر از شهر کندز خواهد
بــود .جلوگیری از فاجعــه نیازمند پیش
دستی اســت .نهاد های امنیتی کشور با
توجه از تجربه شهر کندز و فاجعه در آن
اتفاق افتاد باید سریع تر عمل نماید.
غزنی اما به چند دلیل دچار ناامنی فزاینده
در چند سال گذشته بوده است .اول؛ غزنی
با والیات مانند پکتیا ،پکتیکا ،زابل ،ارزگان،
لوگر ،وردگ همجوار اســت .در رده بندی
والیات مذکور از والیات ناامن محســوب
می شــود .بنابراین ،این همجواری منجر
به رشــد بنیادگرایی و افراطیت وفعالیت
گروه طالبان در غزنی نیز شده است .گروه
طالبان میان غزنی و والیات مذکور در رفت
و آمد می باشد .با وجود آن شهر غزنی در
چندین سال گذشــته کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .برخی ولسوالی های این
والیت همیشه در دست گروه طالبان بوده
اند اما کمتر اتفاق افتاده است که حکومت
مرکزی چه در زمان حاکمیت حامد کرزی

و چه در زمان اشــرف غنــی مورد حمله
قرار بگیرد .با وجود تلفات زیاد نیرو های
خارجی در این والیت و تلفات ســنگین
نیرو های امنیتی اما ،اقدامات در راستای
ســرکوب گروه طالبان صــورت نگرفته
اســت .دوم؛ غزنی مرکز مدارس اسالمی
به حســاب می آید .یکــی از بزرگترین
مدارس دینی که توسط خانواده مجددی
کنترل و هدایت می شــود ،در شهر غزنی
می باشد .با وجود آن که خانواده مجددی
از علمای میانه رو محســوب می شود ،اما
تجربه نشــان داده است که مدارس دینی
در افغانستان تقویت کننده بنیادگرایی و
افراطیت بوده است .صد ها مدارس دینی
در والیت غزنی فعال می باشــد که بخش
زیادی از این مدارس بــا گروه طالبان به
صورت مستقیم رابطه دارد .بنابراین ،عدم
کنترل بر مدارس از سوی حکومت و رشد
بی رویه آن موجب رشد بنیادگرایی و در
نهایت ناامنی در غزنی شده است.
ســوم؛ از مهمترین عامل در رشــد گروه
طالبان در شــهر غزنی همســویی والی
پیشــین این والیت با گروه طالبان بوده
اســت .در زمان حکومت حامد کرزی که
گروه طالبان بر شــهر غزنی راکت پراکنی
کرده بود ،والی پیشــین به صراحت گفته
بود که گروه طالبان با اجازه بر شهر غزنی
راکت پراکنی کرده اســت .در کنار والی
پیشــین به نظر می رسد که دیگر مقامات
والیــت غزنی نیز همکاری هــای با گروه
طالبان داشــته اند .بدون همکاری امکان
رهایی زندانیان گروه طالبان از زندان این
شــهر ممکن نبود .بنابراین ،همکاری های
مقامات والیت منجر به تقویت گروه طالبان
شده است که امروزه ما هزینه این همکاری
و حمایت والی پیشین را می پردازیم.
بنابراین ،با توجه به اهمیت شهر غزنی الزم
است که نخبگان سیاســی قاطعانه عمل
نموده و به نیرو های امنیتی دســتور دهد
که والیت غزنــی را از حضور گروه طالبان
پاکســازی نماید .خالء های که در گذشته
وجود داشت را برطرف نماید .با آگاهی از
همکاری والی قبلی با گروه طالبان نگذارد
که دیگر مقامات از پشت بر بدنه حکومت
وحدت ملی ضربه بزند.

احزاب ،ثبات و امنیت
بهرام اخوان كاظمي

غيرمســتقيم ،در بردارنده ثبات سياسي
و امنيت اســت يعني با افزايش و تقويت
توسعه سياسي به اين هدف نائل ميشود
 اما احزاب مســتقيما عامل بازدارندهخشــونت و بيثباتي سياسي هستند و
همانند دريچههاي اطمينان عمل ميكنند.
اما نحوه اين كنش و فرايند چگونه است؟
در پاســخ بايد گفت احزاب سياسي – به
قول موريــس دورژه – ميتوانند افكار
عمومي را تثبيت كنند ،و بدون آنها اين
افكار متغير است” :احزاب ،عقايد مشابه
را هماهنگ ميســازند ،اختالف فردي را
كاهش ميدهند ،مسائل با جنبه شخصي
را ســوهان زده ،آن را در چند خانواده
بزرگ معنوي مســتهلك ميسازند .اين
كار بزرگ ،سنتز بسيار مهمي است)10( ».
كه نتيجه آن وحدت عقايد مشــابه ولي
متفرق است .همين نقش ،احزاب جامعه
را از تالطمهاي بزرگ سياسي و اجتماعي
بازداشته و تمايالت و خواستهاي متعدد و
متنوع آنها را در مســيرهاي مناسب و از
قبل تعيين و هدايت شده قرار ميدهد؛
“هنگامي كه اصالح نهادها به موقع انجام
نگيرد و دولتهــا و احزاب در رفع عيوب
و نقايص نهادها پيشــي نجويند و نهادها
را در مســير اصلي و واقعــي خود قرار
ندهند ،بيحسي اجتماعي ،محرك ايجاد
انفجارهاي انقالبي ميگردد كه كنترل آن
از دســت دولتها خارج ميشود .جوامع
در تالطم انقــاب خونين و انتقام جويانه
مدعيان اصالحطلب به هرســو كشيده
ميشوند)11( ».
بدينترتيب «احزاب سياســي به مثابه
ســد و كانالهايي عمل ميكنند كه انرژي

قسمت دوم

متراكم تودهها و حالت عصيان و طغيان
آنها را تبديل به ســكون و آرامش نموده
و بــا به جريان انداختــن آن در مجراي
صحيح خــود ،نه تنها جلــوي تخريب
ســاختارهاي سياســي اجتماعي و را
ميگيرند بلكه در جهــت حفظ و تداوم
حيات نظام سياسي به كار ميروند ()12
از ســويي احزاب ميتوانند با نقش خود،
بيثباتيهاي برآمده از فرايند توســعه و
نوسازي را كاهش دهند؛ هانتينگتون در
اين مورد معتقد است كه چون نيروهاي
جديد اجتماعي كه طي فرايند نوسازي به
وجود آمدهاند خواهان مشاركت سياسي
گسترده هستند از اين رو ثبات جامعه در
گرو آن است كه بتواند اين سطح فزاينده
مشاركت سياسي را جذب نمايد .احزاب
– بهويژه در صورتي كه قبل از گســترده
شدن ســطح مشــاركت به وجود آمده
باشند – ميتوانند چونان ابزارهاي نهادي
اصلي براي ســازماندهي اين مشاركت
سياسي به شكل سازنده و مشروع عمل
نمايند .به نظــر هانتينگتون ،تركيبي از
مشاركت گسترده و ســازماندهي قوي
حزبــي ميتواند مانعي بر ســر راه بروز
خشونت و سياســت نابهنجار باشد .در
صورتي كه احزاب سياسي ضعيف باشند
خطر مداخله نظاميان در سياست افزايش
مييابد .بدين علت ثبات هر نظام سياسي
در حال نوسازي بستگي به قدرت احزاب
سياســي آن دارد و يك حزب هم زماني
ميتواند قدرتمند باشد كه از حمايت قوي
و نهادينه شــده تودهها برخوردار گردد.
()13بنابراين احزاب سياســي از يك سو
نتيجه فرايند تحوالت سياسي اجتماعي

اقتصادي هستند و از سوي ديگر ميتوانند
از طريق افزايش توانايي جامعه براي حل
بحرانهايي همانند همگرايي ،مشــاركت،
مشــروعيت ،هويت و توزيع ،تغييرات
بيشــتري را در جهت حفظ و ثبات نظام
سبب شوند؛ نيز احزاب سياسي ميتوانند
از طريــق فراهم ســاختن ايدئولوژي،
رهبري يــا فرصتهايي براي مشــاركت
سياسي ،يا تركيبي از اين سه ،براي دولت
مشروعيتسازي كنند و با فراهم آوردن
ابزاري براي انتقال مسالمتآميز قدرت در
درون يك نظــام حزبي رقابتي ،به اقتدار
حكومت مشــروعيت بخشند ( )14و اين
واقعيت ضروري را ثابت كنند كه حكومت
صرفا عرصه جوالن تعدادي از نخبگان يا
يك اليگارشــي بيگانه از جامعه كه حتي
صفات نخبگي اقل را نيز ندارد ،نيســت.
رويكردي دقيق به عملكرد و كارويژههاي
احزاب ،نشان ميدهد كه اين تشكلهاي
سياسي در صورت تحقق عيني خواهند
توانست با گردآوري درست آراء ،اميال و
خواستههاي كليه اقشار و تأويل و تفسير
درســت آنها ،آيينه نظرات و مطلوبهاي
مردم نســبت به نظام سياسي باشند و
در تصميمســازي و برنامهريزي نقدگرانه
و صحيح ،آنها را ياري رسانند و همچون
واسطهاي بين مردم و دولت عمل نموده و
از ايجاد خندق ميان اين دو عامل  -كه تا
حدي نيز با هــم داراي اصطكاك و تنافر
غايات هســتند  -جلوگيري كنند و به
همين دليل است كه از حزب سياسي به
«چرخدنده ماشين دموكراسي» ياد شده
و يا هانتينگتون آن را نهاد ويژه سياست
مدرن دانسته است...ادامه دارد
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