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حفظ ثبات در افغانستان؛

ــــــــــسرمقاله

تغییر سیاست منفعالنه دولت
در قبال حمالت طالبان
محمدرضا هویدا
پیشروی و حمالت تهاجمی طالبان که منتج به سقوط شماری
از ولسوالی ها در نقاط مختلف کشور شده است ،یک روی سکه
جنگ در افغانســتان است .در طرف دیگر این سکه ،استراتژی
دولت افغانستان است که در حالت دفاعی قرار گرفته و در خیال
رسیدن به صلح به سیاست امتیاز دهی به طالبان ادامه داده می
دهد .یک ،دو یا سه سال کافی بود که دولت افغانستان بفهمد،
سیاست تضرع و امتیاز دهی به طالبان جز به تقویت طالبان به
نتیجه دیگری نخواهد رسید .اما دولت افغانستان این سیاست
را برای سالهای سال ادامه داد و تا اندازه ای بر این سیاست پای
فشرد که طالبان بدین حد قوی و قدرتمند شدند.
طالبان در ســال روان تهدید کرده بودند که عملیات های خود
را تشــدید می کنند ،و این کار را نیز کردند .طالبان جغرافیای
جنگ را وســعت دادند و بر خالف انتظارهای مردم ،این بار به
شمال کشور حمله کردند و با سقوط دادن کندز از نگاه نظامی و
سیاسی برای خود اعتبار زیادی به دست آوردند .در مقابل دولت
افغانســتان هشدار داده بود که امسال ،سال سختی برای مردم
و دولت افغانســتان خواهد بود و مردم باید منتظر دشواریهای
زیادی باشند.
امسال ،به طور معمول ،مناطق و شهرهای کشور در خطر حمله
و ســقوط قرار می گیرند ،همه رســانه های گروهی و مردم و
مســئوالن محلی ،از دولت خواهان توجه می شوند و اما دولت
بعد از حمله طالبان و در بســیاری موارد سقوط مناطق و تحمل
خســارات فراوان مالی و جانی ،سرانجام قصد بازپس گیری آن
مناطق را می کنند و با صرف هزینه چند برابر مناطق سوخته و
ویران شده را از طالبان پس می گیرند.
اوال این سیاست طالبان را در حد اقل از نگاه روانی و تبلیغاتی
در موضع برتر قرار می دهد .طالبان با چنین سیاستی می توانند
روحیه مــردم و نیروهای دولتی را تخریب کنند ،کاری که برای
رسیدن به آن باید هزینه هایی فراوانی بکنند ،را بدون هزینه و
حتا با هزینه دولت دولت افغانستان به انجام می رسانند .طالبان
نیز به اهمیت این موضوع آگاهی دارند و استفاده زیادی نیز از
آن کرده اند.
ثانیا این سیاست دولت افغانستان را در موضعی سردرگمی قرار
می دهد .دولت که فقط انتظار حمله دشمن را می کشد و مطابق
با آن می خواهد عکس العمل نشان دهد .موضع منفعالنه دولت،
باعث می شــود که دولت دنباله رو اقدامات دشمن خود باشد و
خود منفعالنه عکس العمل نشــان دهد .طبیعی است که ابتکار
عمل به دســت طالبان خواهد بود و دولت قادر نیست ابتکاری
در جنگ داشته باشد.
به هر حال ،آنچه در این روزها از دولت انتظارمی رود و تا حدودی
در عملکرد دولت دیده می شــود ،اتخاذ سیاست تهاجمی در
مقابل طالبان است .این سیاست به دولت این امکان را می دهد
که دولت ابتکار عمل در جنگ را بدست گیرد و طالبان را مجبور
بســازد که منتظر عمل دولت باشند .در چنین حالی است که با
توجه به وضعیت طالبان ،طالبان قادر نخواهد بود با خیال راحت
برای تســخیر ولسوالی ها و شهرهای کشــور نقشه بکشند و
آزادانه دست به عملیات بزنند .در چنین حالتی طالبان مجبورند
تا در هراس از حمالت نیروهای دولتی قرار داشته باشند .طالبان
در این صورت با شرایط سختی مواجه خواهند.
دولت افغانستان تا زمانی به سیاســت دفاعی ،خود در مقابل
طالبان ادامه دهد ،مطمینا جز تحمل تلفات و خســارات بیشتر
دســتاوردی نخواهد داشــت و این طالبان خواهد بود که یک
قدم پیشــتر از دولت جنگ را کنترول خواهد نمود .تغییرات
و اقدامات جدید در ســکتور امنیتی ،این امیدواری را به وجود
آورده اســت که دولت بتواند تا حدودی بــرای تحت کنترول
آوردن اوضاع امنیتی فعالیت کند.

از اقدامات داخلی تا گفتگو در سطح کشور های منطقه

بعد از اســتراتژی جدید ایــاالت متحده
آمریکا در افغانســتان تحوالت و دگرگونی
های مثبت در قبال افغانستان اتفاق افتاده
است .این دگرگونی حتی نوع نگاه و روحیه
نخبگان سیاســی را نیز دگرگون ساخته
است .سازمان اتالنتیک شــمالی ناتو نیز
اعالن نموده است که آلمان ،ترکیه و ایتالیا
نیرو های خود را در افغانستان حفظ خواهد
کرد .آلمان در حــدود  ،850ترکیه  760و
ایتالیا در حدود  500ســرباز در افغانستان
دارد .این تحوالت مهم در راســتای حفظ
حکومت مرکزی ،تقویت نیرو های امنیتی
و آوردن ثبات در کشــور است .جدا از این
مسئله ،گفتگو های در سطح منطقه و جهان
نیز میان مقامات کشــور هــا برای آوردن
صلح و ثبات در افغانســتان صورت گرفته
است .نواز شــریف ،نخست وزیر پاکستان
به آمریکا ســفر نموده است .بنا بر گزارش
ها ،باراک اوباما به نواز شــریف گفته است
که در روند صلح در افغانســتان همکاری
نماید .در عین حال ،اشــرف غنی ،رئیس
جمهوری در سخنرانی خود در یک آکادمی
نظامی گفته است که دروازه صلح برای همه
باز است .کسانی که قانون اساسی کشور را
قبول دارد ،می تواند با حکومت افغانستان
وارد گفتگو شود .در عین حال ،حنیف اتمر،
مشاور امنیت ملی کشور با سفیر هندوستان
مالقات نموده است و گفته است که صلح در
افغانستان نیازمند همکاری صادقانه کشور
های منطقه می باشــد .همه این رویداد ها،
در سطح داخلی و بین المللی برای آوردن
صلح و ثبات در افغانستان است .این مسئله
خوشبینی ها را نسبت به آینده افزایش می
دهد.
پروسه صلح در چند سال گذشته پر هزینه
بوده است .در کنار آن هزینه جنگ نیز زیاد
بوده است .بنا بر برآورد ها ساالنه در حدود
 9میلیارد دالر هزینه جنگ در افغانســتان
می باشــد .از این جهت الزم است که صلح
جدی گرفته شود و در عین حال ،اصالحات
در سیاست صلح خواهی حکومت افغانستان
آورده شود.
صلــح بدون همکاری کشــور های منطقه
ممکن و عملی نیســت .اکنــون ،بر همه
واضح شــده اســت که گروه های دهشت

علی قادری

افکن با کشور های منطقه در ارتباط است
و در مواردی سازماندهی حمالت در خاک
کشور های منطقه صورت می گیرد .رسانه
های غربی نیز بار ها این مسئله را به صورت
عریان بیان نموده اســت .بنابراین ،در این
زمینه در دو ســطح کار صورت گیرد .اول؛
دســتگاه دیپلماسی کشور باید سیاست را
روی دســت بگیرد که موجب شود کشور
های منطقه نسبت به افغانستان و حکومت
مرکزی احســاس خطر نکند .کشور ها را
متقاعد سازد تا با افغانستان از در همکاری
وارد شود .به صورت عینی ،افغانستان باید
تالش نماید به مقامات پاکستان بفهماند و
متقاعد شان کند که حکومت دموکراتیک و
با ثبات در افغانستان به نفع پاکستان است.
افغانســتان با ثبات هیچ گاه به کشور های
دیگر فرصت آن را نخواهد داد ،تا از خاک
افغانستان برای نفوذ در پاکستان استفاده
نماید .ناامنی در افغانســتان تا اندازه زیاد
ریشــه در منازعات طوالنــی مدت هند و
پاکستان دارد .حکومت افغانستان می تواند
ابتکاری برگزاری نشســت های سه جانبه

در ســخنان یکی از پیشوایان بزرگ آمده است
وای بر مردمی که گرفتار حاکمان ســوء ( اشرار)
گردند  .در تفسیر این بیان دیدگاه های گوناگونی
مطرح شده اســت .اما پر واضح است که یکی از
عالیم و نشانه های حاکمان سوء یا قدرت یافتن
اشرار مسئله سوء مدیریت است .شرارت و سوء
بودن زمامداران تنها به این نیست که عده دزد و
راه زن و جنایت سرنوشــت مردم را در گرو خود
بگیرند یا این که در جامعه ناامنی بوجود آورند.
بلکه سوء مدیریت یکی از مصادیق کامال دقیق و
جامع حاکمان سوء و حاکمیت اشرار بر سرنوشت
مردم می باشد .در اثر سوء مدیریت زندگی مردم
با مشــکالت عدیده ای مواجه خواهد گردید که
تجمع و انبوه شدن مشکالت موجود گره کوری
را بوجود خواهد آورد که فرجام آن فقط بحران و
فروپاشی خواهد بود .
هم چنین دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی
و علم تاریخ نیز بر این باور اند که یکی از عوامل
مهم ادبار و فروپاشی جوامع مدیریت سوء و فاسد
می باشد  .آنان با ذکر دوره های مختلف و اشاره

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

میان افغانســتان ،پاکستان و هند داشته
باشــد .نشست ســه جانبه میان این سه
کشور یک ضرورت برای منطقه است .در
این نشست باید روی تنش های پاکستان
و هند ،پاکســتان و افغانســتان متمرکز
باشــد .هم مسئله کشــمیر و هم مسئله
افغانستان و پاکســتان حل گردد .دوم؛
دستگاه دیپلماسی کشور باید از هر ابزار
ممکن استفاده نموده است و جامعه جهانی
را متقاعد سازد که بر پاکستان فشار آورد
تا در پروسه صلح همکاری نماید و روابط
خود را با گروه های دهشــت افکن قطع
نماید.
پروژه های کالن اقتصادی که میان آسیایی
جنوبی و آسیایی میانه می تواند فرصت و
زمینه آوردن صلح در افغانستان را کمک
نماید .خط لوله تاپی یکی از موارد اســت.
هم هند و هم پاکســتان به منابع طبیعی
آسیایی میانه نیاز دارد .افغانستان مسیری
اســت که هند و پاکستان می تواند به این
منابع دسترسی داشته باشد .از این جهت،
گفتگوی در سطح کالن الزم است تا کشور

های منطقه ضرورت و ســودمند طرح ها
و پروژه های کالن اقتصــادی را بپذیرد.
این طرح ها زمانی پیاده خواهد شــد که
کشــور های منطقه با حکومت افغانستان
همکاری نمایــد و بگذارد که صلح و ثبات
در افغانســتان تأمین گردد .همان طور که
در زمان حاکمیت گروه طالبان پاکســتان
قادر به دست یابی به منابع طبیعی آسیایی
میانه نشد ،بازگشــت دوباره گروه طالبان
نیز این کار را ممکن نمی ســازد .تجربه
های گذشته می تواند رسیدن به تفاهم را
ممکن سازد.
این مسائل در ســطح منطقه و بین الملل
باید صورت گیرد .صلح بدون فراهم نبود
زمینه های داخلی امکان پذیر نیســت.
بنابراین ،الزم اســت که حکومت مرکزی
یک ســری اقدامات را روی دست بگیرد.
اساسی ترین مســئله جلب رضایت مردم
است .شکاف جدی میان حکومت و مردم
به وجود آمده است .تا زمانی که این شکاف
پر نگردد و مردم به نهاد های ملی اعتماد
ننمایــد ،آوردن هر گونه صلح امکان پذیر

نیست .بنابراین ،حکومت باید کارکرد خود
را باال برده و برای مردم خدمات ارائه نماید.
یک رابطــه دو طرفه میان حکومت و مردم
وجود داشته باشد .در عین حال ،باید زمینه
های ذهنی و فکری نیز برای روی آوری به
صلح و زندگی مسالمت آمیز شکل بگیرد.
این کار زمانی ممکن می گردد که ســطح
سواد در افغانســتان باال برود .مکاتب در
سراسر کشور باز نگه داشــته شود .مواد
درســی به گونه ای تنظیم گردد که مدارا و
تساهل ترویج شــود .در کنار این مسئله،
حکومت مرکــزی باید خرده قدرت ها را از
سطح جامعه جمع آوری نموده و در انحصار
خــود در آورد .در وضعیــت کنونی ما در
جهت مخالف روانیم .روزانه هزاران اسلحه
در سطح کشــور خرید و فروش می شود.
این کار حکومت مرکزی در آوردن صلح را
دشوار می سازد.
در عین حال ،حکومت مرکزی الزم اســت
که سیاســت ورزی قومی را کنار بگذارد.
حکومت باید سیاست ملی را در پیش گرفته
و عدالت اجتماعی را در اجرای سیاست ها
اعمال نمایــد .در حال حاضر یکی از دالیل
ایجاد شــکاف میان شهروندان و حکومت
سیاست ورزی قومی حکومت مرکزی است.
بنابراین ،آوردن صلح و ثبات در کشور تنها
محدود به گروه های دهشــت افکن نمی
شود .چه بســی آمدن و روی آوری گروه
های دهشت افکن به صلح و پیوستن آن ها
به دولت منجر به جدایی برخی گروه های
دیگر از حکومت گــردد .بنابراین ،آوردن
صلح یک پروسه ملی است و باید در سطح
کالن درک گردد.
بنابراین ،برای آوردن صلح اقدامات در سطح
منطقه ای و بین المللی الزم اســت .از یک
طرف باید کشور های منطقه متقاعد گردد که
حکومت با ثبات و صلح در افغانستان به نفع
آن هاست .از طرف دیگر ،برای این مهم الزم
است که جامعه جهانی بر کشور های منطقه
فشار آورده و آن ها را وادار به همکاری نماید.
با این حال ،حکومت مرکزی نیز الزم است که
زمینه های داخلی صلح را نیز فراهم نماید.
شکاف به وجود آمده میان حکومت و مردم
را کاهش دهد .از سیاست ورزی قومی دست
بکشد و در سطح ملی عمل نماید.

سرنوشت جامعه گروگان سوء مدیریت ها !
به انواع حکومت ها و امپراتوری ها  ،نقش
سوء مدیریت و فســاد را در فروپاشی و
انهدام آنان بصورت برجسته بیان داشته
اند  .امپرا توری های عظیمی که شکوه و
جبروت شان چشم ها را خیره می ساخت
 ،فرمانروایانی که در ابتدا دست بکار های
عظیم زده بودند  ،مشــروعیت و اتوریته
شان در قلمرو فرمانروایی آنان متسحکم
و قوی بود ؛ سر انجام بخاطر سوء مدیریت
به روز گاری مبتال شدند که سیاهی لشکر
شــان از مقابل گروهی اندک از دشمن
متــواری گردیده و شکســت خوردند و
امپراتور راهی دیار آوارگی و سرگردانی
گردیده تا اینکه شمشیر تشنه ای خود را
از خون وی سیراب نمود .
بنا براین هرگاه سرنوشت جامعه و کشوری
که در کف زعامــت چنین حکومت ها و
زمامداران سوء  ،خودکامه و غیرمسئول
قرارگیرد و فساد ماهیت و جوهره نظام را
از درون پوسانیده باشد  ،آن جامعه هرگز
سعادتمند و خوش بخت نخواهد شد .
از آنجاییکه در روزها و شب های که اینک
در آن قرار داریــم ایام محرم الحرام می
باشد .رویدادهای این ماه نیز می تواند در
معرفی حکومت سوء یا حاکمیت اشرار و
برایند آن بر جامعه و سرنوشــت مردم را
بخوبی بر ما روشن ســازد .یکی از علل
اساســی و عمده وقوع حادثه کربال در
واقع چیزی جز سوء مدیریت و حاکمیت
شرارت نبود .در اثر سوء مدیریت جامعه
مسلمین نه تنها پاره پاره گردیده و دچار
اختالف شــده بودند بلکه کینه و ستم و
انحراف از مسیر اصلی سرنوشت آنان را
در تاریکــی فرو برده بود .و اتفاقا یکی از
ادعاهای بزرگ و بنیادین امام حسین در
قیام خود مسئله اصالح جامعه و مبارزه با
فساد و سوء مدیریت مطرح کرده است.
در شــرایط کنونی و در عصر حاضر و در
شب و روزهای که میگذرد با وجود آنکه
جامعه ما دوران ســیاه و تاریکی را پشت
ســر نهاده است ؛ اما در شــرایط فعلی
متاســفانه هنوز از وضعیت قابل قبول بر
خور دار نمی باشــد  .زیرا زمامداران بر
سرقدرت از مشــروعیت و اعتماد مردم
سوء اســتفاده نموده و مقبولیت خود را
طی چند ســال اخیر از دست داده اند .
آنان انتظارات و خواست های برحق مردم
را بر آورده نتوانســتند  ،مصیبت بارتر
اینکه رای و پشتیبانی مردم توسط آنان
به بازی گرفته شد  ،ضرورت های تاریخی
و اجتماعی کشــور و نیــاز مندی های
جامعه هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت .
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عبداهلل هروی

فرصت هــای بلند و با اهمیت بین المللی
بطور مطلق هدر رفت  .آثار و بقایای شوم
بجا مانده از دوران بحــران نه تنها رفع
نگردید  ،بلکه نفاق هــای تازه تر دامن
زده شده اســت  .زخم های کهنه دوباره
ســرباز زده اند  .رسم های فاسد گذشته
دوباره رایج گردیده است  .خیانت و وطن
فروشی توجیه های فریبنده بخود گرفت
 .سرنوشــت کشور به دســت مافیاهای
سیاسی و اقتصادی سپرده شد  ،مهارهمه
جانبه سیاست واقتصاد کشور دراختیار
کسانی قرار گرفته شــده است که هیچ
تدبیر و درایتی برای مدیریت آن ندارند.
عدم مســئولیت و بی تفاوتی نسبت به
سرنوشــت جامعه خالفی رایج تلقی می
گردد  .گوش ها برای شنیدن داد خواهی
مردم کر گردید  .وزیران و مقامات بصورت
بصورت عریان نادانــی ها و نا کار آمدی
های خود را در برابر رسانه ها و جهانیان
کتمان می نمایند  .هر مقامی فقط به فکر
اینســت که چگونه رضایت مقام مافوق
خــود و در نهایت رئیس خــود را با هر
نیرنگی بدســت آورد و معاش های گزاف
او تضمین گــردد  ،مقام و رئیس نیز فقط
در فکر اینست که این زمامداری چگونه
از چنگش خارج نشود و چگونه مهره ها و
دلقک های گوش بفرمان را بیابد که فقط
با اشاره سر انگشت او در معرکه برقص در
آیند  .نمونه و تمثیل این موارد را می توان

در گزینیش مقامات در مرکز و والیت ها و
ریاست ها کامال بصورت علنی در ساختار
اداری و سیاسی مشاهده نمود .پروسه ای
که از مدت ها قبل تا کنون ادامه دارد.
افتضاح و رسوایی که بنام مکاتب خیالی
در معارف کشور مطرح گردیدد ،هم چنین
کندک های خیالی در اردوی ملی مطرح
شــد و ....قرار دادها و پروژه های که یا
اساسا وجود نداشتند و یا بصورت بسیار
ناقص عملی شدند ،و...جالب اینست که
بسیاری از مســئوالن بجای اینکه در پی
راه حل اساسی باشــند سعی نمودند که
از وقوع چنان فجایعــی بی تفاوت عبور
نمایند و یا آن را در حاشــیه قرار داده و
کمرنگ نشان دهند .اینست حکومت بی
قانون و جامعه بی بازخواست !.
در شرایط و روزهای جاری حاکمیت قانون
و قانونمند شدن جامعه و حکومت از سوی
مسئولین به شدت مطرح می گردد .آنان
با قاطعیت ابراز می دارند که عزم دارند تا
بر مسئله ارجحیت روابط بر ضوابط پایان
بخشند ،شایستگی را بر دوستی و خویش
خوری در تقرری ها و گزینیش های اداری
حاکمیت بخشند .اما متاسفانه در عرصه
عمــل هنوز میدان برای ســوء مدیریت
ها باز اســت .این داعیه هــای بلند باال
متاســفانه در بسیاری موارد خود بدل به
ابزاری گردیده است در دست کسانی که
بناحق در موقف های مختلف قرار گرفته

اند یا این کــه نیت ها و عمل های خالف
قانون و مصالح نظام را در پیش دارند.
نکته مهــم در این زمینه آن اســت که
مدعیان مبارزه با فســاد افــزون بر این
که هیچ گونه طــرح و برنامه ای را برای
مبارزه با فساد ندارند ،در بنیان هیچگونه
باورمندی نســبت به آن ندارند .بنابراین
حاکمیت قانون و باالبردن ظرفیت حکومت
و جامعه و تحقــق حکومتداری خوب با
شعار و تزویر امکان پذیر نیست .نخست
شرط اساســی برای حکومت داری خوب
و پایان بخشیدن به سوء مدیریت آنست
که باورمندی به اصل شایســته ساالری و
حکومت قانون وجود داشته باشد .یعنی
بهترین و مناســبترین راهکاری که در
زمینه مبارزه با فساد و محو سوء مدیریت
وجود دارد توســل جســتن به قانون و
رعایت معیارهای که در قانون اساسی ذکر
شده است .در پرتو و شعاع عمل به قانون
می توان سایر موارد را نیز استنتاج نمود
و در یک برنامه راهبردی مشخص و شفاف
تهیه و تنظیم گردد.
حال چگونه می توان انتظار داشت کشور
و جامعه ای که دچار چنین بی کفایتی ها
و سوء مدیریت و فساد های گسترده ای
شده اســت روی خوش بختی را ببیند؟
و ....این وضعیت در حقیقت همان مفهوم
و نتیجه گروگان بودن جامعه در دســت
سوء مدیریت هااست.
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