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اولویت منافع افغانستان در
روابط منطقه ای
محمدرضا هویدا
داکت�ر عب�داهلل روز گذش�ته ب�ه ایران س�فر کرد ،س�فری که به
مقام�ات ایران برنامه ریزی ش�ده بود ،و اما به طور ناخواس�ته ای
مصادف ش�ده با اعدام شیخ نمر باقر النمر فقیه و روحانی برجسته
عربس�تانی توس�ط حکومت عربس�تان ،و عکس العمل های تند و
شدید ایرانی ها ،که در نتیجه منجر به قطع کلیه روابط اقتصادی و
دیپلماتیک این دو کشور گردید.
تنش سیاس�ی می�ان ایران و عربس�تان در زمانی رخ داده اس�ت
که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری ،به وحدت و همس�ویی
کش�ورهای اسالمی نیاز دارد .در بسیاری از کشورهای غربی زنگ
های خطر به خاطر تهدید تروریزم و گروه های ترویستی تحت نام
اسلام ،به صدا در آمده است .کشورهای اسالمی زیادی هم اکنون
در آت�ش جنگ و تروریزم می س�وزند ،از یمن و س�وریه گرفته تا
کشورهای آفریقایی در آتش خشونت و ترور و خشم می سوزند.
با ورود داعش در افغانستان و سربازگیری این سازمان تروریستی،
بس�یاری از کشورهای همسایه به شدت حس�اس شده اند .چین،
روس�یه ،هند ،کشورهای آس�یای میانه ،ایران و پاکستان هر کدام
به نحوی در مورد آینده افغانستان نگرانی های خود را ابراز داشته
اند .کش�ورهایی مثل روس�یه عمال تالش دارند ت�ا فراتر از تالش
های دیپلماتیک ،وارد قضایای افغانستان شوند .گفته می شود که
روسیه با شماری از سران طالبان دیدار و گفتگو کرده است.
اما حاال تقارن س�فر عبد اهلل با تنش ش�دید میان دو کشور ایران
و عربس�تان ،مطمینا رئیس اجراییه را در وضعیت حساس�ی قرار
خواه�د داد .رئی�س اجراییه در این س�فر به بن�در چابهارمی رود
ت�ا موضوع ص�ادرات و واردات کاالهای افغانس�تان از این بندر را
مورد بررس�ی قرار دهد .موضوع مهاجران افغان ،توسعه وتقویت
رواب�ط اقتصادی و تج�اری ،تامین انرژی افغانس�تان نیز در برنامه
س�فر رئیس اجراییه ق�رار دارد .همراهان رئی�س اجراییه در این
سفر استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه ،محمد حنیف
اتمر مشاور امنیت ملی ،سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین،
همایون رس�ا وزیر تجارت و صنایع ،نس�رین اوریاخیل وزیر کار و
ام�ور اجتماعی ،عبدالباری جهانی وزیر اطالعات و فرهنگ ،محمد
بتاش وزیر ترانس�پورت ،حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزیر
امور خارجه افغانستان و شماری از مشاوران دفتر ریاست جمهوری
همراهی میکنند .قرار اس�ت در این س�فر سه س�ند همکاری در
زمینه گردشگری ،ورزش و جوانان و فرهنگی امضاء شود.
اختالفات ش�دید میان عربس�تان و ایران ،به نظر می رسد که این
س�فر را تحت الش�عاع خود قرار خواهد داد .شماری از کشورهای
منطقه در حمایت یا مخالفت از عربستان و ایران صف آرایی کرده
اند و از قراین چنین اس�تنباط می ش�ود که هر دو کش�ور خود را
برای ش�رایط خیلی س�خت و دش�وار آماده کرده ان�د .آنچه برای
مردم افغانس�تان نگران کننده است ،آس�یب پذیری افغانستان از
اختالفات میان این دو کش�ور مدعی رهبری جهانی اسلام است.
هر دو کش�ور تالش خواهند کرد تا پای افغانس�تان را به حمایت و
مخالفت های میان خود بکشند.
البته تش�دید تنش ها و تالش عربستان وایران برای وارد ساختن
کش�ورهای بیش�تر از جمله افغانس�تان به حمای�ت و مخالفت از
یکدیگر ،لزوما نمی تواند به س�فر رئیس اجراییه ارتباط مس�تقیم
داشته باشد .دولت افغانستان و مسئولین اجرای سیاست خارجی
کش�ور ،باید با حساسیت و درایت الزم ،حفظ بی طرفی افغانستان
را در این مورد به تمامی کشورها اعالم نماید.
فرات�ر از این مس�ئله ،رواب�ط اقتصادی می�ان دو کش�ور ایران و
افغانستان و رهایی از وابستگی شدید به تجارت از طریق پاکستان،
برای افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است .بندر چابهار ایران
در صورتی که افغانس�تان بتواند از این امکان به صورت درس�ت و
اصول�ی و با توجه به منافع ملی افغانس�تان اس�تفاده ببرد ،منافع
فراوان اقتصادی را برای افغانستان در بر خواهد داشت.
هئیت بلند پایه ای که به ریاس�ت داکتر عبداهلل به این س�فر رفته
اند باید بتوانند به هدف خود یعنی دس�تیابی به منافع اقتصادی و
تجاری برای افغانستان نایل شوند.

مقابله با قلمروهای خیالی ،پایه های اعتماد
در جامع�ه یکی از س�خنان پن�د آموزی که
بیان می گردد این اس�ت ک�ه در عالم خیال
زندگی نمی شود .اما از عجایب ابتکارات در
جامعه ما این اس�ت که امر ناممکن را ممکن
می س�ازد .بطور نمونه همین عالم خیال که
به نظر عموم هیچ س�ودی جز زیان ندارد به
وضعیتی بدل می گردد که بیش�تر و بهتر از
عالم واقعیت نه تنها ضرر نرساند ،بلکه سود
فراوان نیز برساند.
ش�اید اکثر خوانندگان از طریق رسانه های
ش�نیداری و دیداری آگاه ش�ده باش�ند که
فالن اداره یا وزارت یا نهاد چقدر تشکیالت
غیرواقعی یا خیالی داش�ته است .متاسفانه
جامع�ه ما با ای�ن که چالش متع�ددی را در
ف�راروی خ�ود دارد و بای�د با آن�ان مقابله
نمای�د ،ام�ا چالش ه�ا و مش�کالت گاه آن
چن�ان عجی�ب و باورنکردن�ی هس�تند که
موجب ایجاد ش�وکه می گ�ردد .یکی از این
موارد همین وج�ود اداره یا نهادهای خیالی
در درون تشکیالت رسمی حکومت است.
اینک با مروری بر گزارش های نشر شده در
ای�ن باره با چنین وضعیت خطرناک بیش�تر
آش�نا می گردیم .چندی پیش در گزارش ها
آمده بود که صدها مکتب و هزاران آموزگا ِر
خیالی ،مواردی اس�ت ک�ه در گزارش هیأت
ِ
ِ
معارف کشور بازتاب یافته
وضعیت
بررس�ی
ِ
است .در گزارشی که به این مناسبت ترتیب
گردیده شده است آمده است که میلیونها
دالر اختلاس از هزینهه�ای معارف صورت
گرفته اس�ت .وزیر پیش�ین معارف در برابر
این گزارش از خود واکنش جدی نش�ان داد
و گفت « :اگر وزیر فعلی معارف ،نهاد نظارت
ب�ر کمکهای ای�االت متحدۀ امری�کا برای
افغانس�تان (سیگار) و یا هر نهاد دیگری در
معلم
کرۀ زمین توانستند ثابت کنند که یک
ِ
خیالی در افغانس�تان وج�ود دارد ،آنگاه او
پاسخگو خواهد بود.».
وزی�ر جدی�د مع�ارف کش�ور در یک�ی از
اظهاراتش بیان داش�ته اس�ت که در بعضی
مناط�ق ناام�ن مکتبی وج�ود ندارن�د ،اما
امکانات ،امتیازات و حقوق معلمها پرداخت
میش�ود .ه�م چنین س�یگار یک�ی از مهم
ترین تمویل کنن�دگان و یا کمک کنندگان
به معارف کش�ور در گزارش�ی گفته اس�ت
که ح�دود  ۷۶۹میلیون دال�ر امریکایی در
بخ�ش مع�ارف افغانس�تان روی مکات�ب و
ش�اگردان خیالی به مصرف رس�یده اس�ت!
البت�ه حقای�ق تلخ دیگ�ری ک�ه از گزارش

عبداهلل هروی

حقیقت یاب می توان بدس�ت آورد محدود
به وجود چنان اختلاس های کالن و دالری
نم�ی باش�د ،بلکه بی�ان این واقعی�ت تکان
ِ
معارف کشور بدون
دهنده است که وضعیت
ِ
درنظرداش�ت حتا م�واردی ک�ه در گزارش
هی�أت بررس�یکننده بازتاب یافته اس�ت ،
فاجع�هبار و ت�کان دهنده اس�ت .به معنای
دیگر با استناد به این گزارش می توان گفت
که در طول پانزده س�ال گذشته ،افغانستان
ً
پ�رورش علمی و
اصلا معارف و آم�وزش و
ِ
مسلکی نداشته ،سخنی بیراهه و غیرواقعی
نخواه�د بود .زیرا گزارش یاد ش�ده و دیگر
گزارش ها حاکی از آنس�ت ک�ه نهاد مهم و
ِ
معارف کش�ور با چالش های
سرنوشت ساز
بسیار بنیادین و ریش�ه ای روبرو می باشد.
نص�اب درس�تودقیقی
زی�را این نه�اد نه
ِ
دارد و نه س�اختمان مکت�ب و نه معلم ،و نه
هم اراده و طرح درس�ت و دلس�وزانه ای که
بنیاد و نهاد معارف کش�ور بر اساس آن باید
س�اخته شود .اگر بطور مش�خص تر در این
زمینه اشاره گردد دامنه رنج و مصیبت بیش
از پیش آش�کار خواهد شد .زیرا اختالس و
حی�ف و میل س�رمایه ه�ای مل�ی تنها در
وزارت معارف یعنی کابل محدود نبوده بلکه
متاسفانه ریاست های این نهاد نیز بگونه ای
در چنان غارت و جنایتی دس�ت داشته اند.
بط�ور نمونه در یک�ی از محروم ترین والیت

های کشور یعنی والیت بامیان  ،که بودجه
کافی و باالیی نیز برای ریاس�ت های آن از
جمله ریاس�ت معارف اختصاص داده نشده
اس�ت بنابه گفته رئیس س�ارنوالی استناف
آن والیت در ریاس�ت مع�ارف این والیت،
بی�ش از  90میلی�ون افغان�ی حی�ف ومیل
شدهاس�ت .ح�ال فق�ط در عرص�ه معارف
کشور از این مجمل بخوانید حدیث مفصل.
نکته شگفت انگیز و تکان دهنده این است
که در آغاز تصور می ش�د که چنین فساد
گس�ترده و چپ�اول گس�ترده ت�ر فقط در
وزارت معارف کش�ور و ب�ا ابتکار مدیران و
عناصری که در چنین غارتی س�هم داشته
اند صورت گرفته اس�ت ،اما حاال با گذشت
زمان مش�خص میش�ود که ق�درت خیال
پ�ردازی همانن�د بیماری س�اری در وجود
برخی دیگ�ر از نهاده�ا و وزارت خانه ها و
ریاس�ت های حکومت نیز سرایت نموده و
آنان را مبتال گردانیده است .بر بنیاد بعضی
از گزارش ها تاکنون مش�خص ش�ده است
که در وزارت کار و امور اجتماعی و ش�هدا
و معلولی�ن ،در بخش های�ی از اردوی ملی
نیز چنین مس�ایلی جریان داش�ته اس�ت.
بط�ور مثال در وزارت کارو امور اجتماعی و
ش�هدا و معلولین گفته می شود که نزدیک
به پنجاه هزار کارت ب�رای افراد خیالی که
گوی�ا دارای معلولی�ت میباش�ند ،اما اصال

وجود خارجی ندارند ،توزیع ش�ده اس�ت.
سیگار یا اداره مفتش خاص امریکا در امور
بازسازی افغانستان چندی قبل تحقیقاتی
را در م�ورد برنامه مش�ارکت قراردادهای
صح�ی در افغانس�تان ش�روع نم�ود .این
نه�اد میگوی�د تحلی�ل ابتدای�ی معلومات
آشکار ساخته است که  ۹۰کلینیک مطابق
اطالعات وجود ن�دارد ۱۳ ،مرکز هماهنگی
تکراری اس�ت ۱۳ ،مرک�ز هماهنگی داخل
افغانستان شناسایی نشده است ۳۰ ،مرکز
هماهنگ�ی با گزارش والیت مطابقت ندارد،
و  ۱۲مرکز هماهنگی با معلومات ولس�والی
هم خوانی ندارد .بر طبق این گزارش بخش
صحت کشور به سالمت جسم و جان جامعه
ارتباط میگیرد نیز از اختالس و دس�ت برد
در امان نمانده است.
در گزارش دیگر مربوط به یک تحقیق تازه،
که از س�وی یک نهاد موس�وم به «حقوق و
عدالت» نش�ر گردیده است نشان می دهد
که  130هزار نیروی خیالی در کشور حضور
فیزیک�ی ندارند ،معاش می گیرند .نهاد یاد
ش�ده اعالم داشته است که این تحقیق در
 13والیت به گونه مس�تقیم و در  15والیت
دیگر به ش�کل غیر مس�تقیم انجام یافته
است .در واکنش به این گزارش نهاد ریاست
جمهوری این رقم را مبالغه آمیز و نادرست
می خواند .بنابه اظهارات سخنگوی ریاست

جمهوری ،رئیس جمهوری دستور داده است
ت�ا یک تصویر کلی از نیرو ه�ای افغان ارائه
ش�ود .آنچه در واکنش حکومت نس�بت به
این گزارش قابل توجه می باش�د این اس�ت
ک�ه حکومت نیز اصل قضیه را انکار نورزیده
اس�ت بلکه رقم آن را مبالغ�ه آمیز خوانده
اس�ت .البته بازهم جای خ�وش بینی وجود
دارد ک�ه ریاس�ت جمهوری برای مش�خص
ش�دن چگونگی قضی�ه دس�تور پیگیری و
تحقیق در زمینه را صادر نموده است.
از مجم�وع گ�زارش ه�ای یاد ش�ده چنین
ب�ر می آی�د که نوع�ی از مافی�ای خطرناک
درکش�ور توانسته اس�ت که عرصه خیاالت
جامع�ه را نیز مصئون برای کس�ب منافع و
سود بیش�تر در کنترل خود در آورد .سوی
دیگر قضیه این اس�ت که م�ا تاکنون عالوه
ب�ر نهاده�ا وادارت واقعی ،در م�وازی با آن
اداره های خیالی نیز داشته ایم .این موضوع
خود نش�ان دهنده عمق فساد در جامعه و
دس�تگاه های حاکمه اس�ت .فسادی که در
هم�ه نهادهای حاکمه ریش�ه و ت�ار دوانده
اس�ت .به همین مقابله با چنین فسادی نیز
کاری س�اده و آس�ان نخواهد بود .مقابله با
چنین فس�ادی م�ی طلبد که ط�رح و عزم
بس�یار جدی و انگی�زه ای بس�یار صادقانه
به میان آید .چنانچ�ه حکومت وحدت ملی
ب�رای پایان بخش�یدن به حکوم�ت یا اداره
موازی خیالی اقدام نورزد و ریش�ه های این
فساد گسترده را نخشکاند ،به دشواری می
توان نسبت به ایجاد یک شیوه حکومتداری
خ�وب ک�ه از وع�ده ه�ای محک�م رهبران
حکوم�ت وحدت مل�ی بوده اس�ت امیدوار
بود .بنابراین هرچند طی کردن چنین راهی
و انجام چنین مس�ئولیتی بسیار دشوار می
نمای�د ،اما نقش و مس�ئولیت قانونی و ملی
حکومت وح�دت ملی می طلبد که حکومت
نباید اج�ازه دهد که س�ودجویان و منفعت
طلب�ان مافیایی بیش از این ب�ه حکمروایی
خ�ود در عال�م واقع�ی و خیال�ی جامع�ه و
حکومت ادامه دهن�د .حکومت وحدت ملی
باید با قاطعیت و س�رعت عمل هرچه زودتر
به فرمانروایی چنین جریانهای خیالیس�از
برخ�ورد نموده و آنان را به نهادهای عدلی و
قضایی کشور معرفی کند و در زمینه اطالع
رس�انی دقیق نیز ص�ورت گیرد ت�ا اعتماد
مردم نس�بت به حکومت نه تنها بیش�تر از
این ضعیف نشود ،بلکه اعتماد از دست رفته
نیز دوباره برگردانده شود.

از سال بقا تا سال برنامه ها
علی قادری
س�ال گذشته میالدی س�ال سخت و دشوار
برای مردم افغانس�تان بود .س�ربازان کشور
در چندین جای توس�ط گروه های دهش�ت
افکن و تروریس�ت سالخی شدند .مسافران
گ�روگان گرفت�ه ش�دند .ک�ودکان و زن�ان
بس�یاری بر اثر حمالت گروه های دهش�ت
افکن کش�ته ش�دند .دادگاه های صحرایی
در ی�ک قدمی ارگ رس�یدند .والیت قندوز
و ولس�والی س�نگین والیت هلمند س�قوط
نمود .غزنی و س�رپل در یک قدمی س�قوط
ق�رار گرفت .هزاران ش�هروند کش�ور برای
همیش�ه کش�ور را ترک گفتند و راهی دیار
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غربت ش�دند .تع�داد ش�ان در مس�یر راه
قربانی آب های خروش�ان شد .سرمایه ها از
کشور خارج شد و س�رمایه گذاری متوقف.
پروس�ه صلح به بن بس�ت رسید .خبر مرگ
رهبر گروه طالبان ،مال عمر در رسانه ها درز
ک�رد اما جنگ و دهش�ت افکن�ی فراگیرتر
ش�د .همه این اتفاقات و رویداد ها نشان از
س�ختی ها و دشواری های س�ال گذشته را
نمایان می کند .با این حال ،این سال سخت
و طاقت فرسا را پشت سر گذاشتیم .اکنون
برنامه چیست؟ آیا رویداد ها و اتفاقات سال
گذش�ته تکرار خواهد ش�د؟ ارگ ریاس�ت
جمهوری س�ال گذش�ته را س�ال بقا و سال
جدی�د را س�ال برنام�ه ه�ا خوانده اس�ت.
معاون س�خنگوی رئیس جمهور گفته است
که در س�ال پیش رو ،به مس�ائل اقتصادی،
سیاس�ی ،امنیتی و مس�ئله صل�ح پرداخته
خواهد شد .او بیان داشت« :حاال فرصت آن
رسیده است که تمرکز بیشتر رئیس جمهور
افغانستان خصوصا در فصل زمستان و فراتر
از آن باالی موضوعهای اقتصادی باشد و در
کنار آن مذاکرات صلح اس�ت که می توانیم
از گفتوگوه�ای صل�ح ب�ه عن�وان اولویت
حکومت یاد کنیم».
رس�انه های داخلی و خارج�ی تحلیل های
مختلف از سال پیش رو داشته است .رسانه
های غربی س�ال گذش�ته را س�ال بد برای
مردم افغانس�تان و اشرف غنی خوانده بود.
با این حال ،س�ال  2016را توأم با مش�کالت
و چال�ش ه�ای امنیتی و اقتص�ادی خوانده
اس�ت .در این میان آنچ�ه مبهم و گنگ می
نمای�د اولویت ه�ای حکومت وح�دت ملی
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اس�ت .مشخص نیس�ت که اولویت اساسی
حکومت در سال پیش رو چیست؟ چه چیز
اهمیت درجه اول را دارد .حل کدام مشکل
می توان�د منجر به حل مش�کالت دیگر و
بهبود وضعی�ت عمومی گ�ردد .از صحبت
های معاون سخنگوی رئیس جمهور چنین
به نظر می رس�د که اولویت اساسی و مهم
حکومت وح�دت ملی موض�وع اقتصادی و
صلح اس�ت .با این حال ،او در کنار مس�ئله
اقتصادی و صلح مسائل اجتماعی و فرهنگی
را نیز مطرح نموده است .از این جهت ،الزم
است که چند نکته در ارتباط با اولویت های
حکومت وحدت ملی یاد آور شوم.
س�ال پیش رو را در صورتی می توان سال
برنامه ه�ا خواند که زمینه ه�ای تطبیق و
اجرای برنامه ها و سیاس�ت باش�د .در غیر
آن این س�ال همانند س�ال گذشته ممکن
س�ال م�رگ و حفظ بق�ا باش�د .مهمترین
مس�ئله برای س�ال پیش رو مسئله امنیت
اس�ت .چگونگ�ی مواج�ه ب�ا گ�روه ه�ای
تروریست و دهشت افکن و مخالف مسلح
دولت ،استراتژی و تاکتیک های نیرو های
امنیت�ی در مواجه با این گ�روه ها ،اراده و
خواس�ت نخبگان سیاس�ی برای مبارزه با
دهش�ت افکنی و آم�وزش و تجهی�ز نیرو
های امنیتی و حمایت سیاسی از نیرو های
امنیتی ،چگونگی پیش�برد پروسه صلح و
گفتگو ب�ا گروه های مخالف مس�لح دولت
همه از مس�ائل مه�م و اساس�ی در بخش
امنیت است.
پروس�ه صل�ح از اولوی�ت ه�ای حکوم�ت
وح�دت ملی اس�ت اما در صورت�ی که این

پروس�ه صلح همانند س�ال های گذشته به
پیش برده ش�ود ،احتمال بن بست ،ناکامی
و ب�ی نتیجه ب�ودن آن زیاد اس�ت .در آن
صورت ،پروس�ه صل�ح هیچ س�ودی برای
مردم افغانستان نخواهد داشت .اگر پروسه
صلح همانند سال های گذشته دنبال شود،
اساس�ا نمی توان جزء برنامه های حکومت
برای بهبود وضعیت امنیتی به ش�مار آورد.
بنابراین ،یک بازنگری جدی باید از پروسه
صلح ص�ورت گیرد و پیش فرض ها و پیش
انگاره ها تغییر نماید.
در وضعی�ت کنونی اما ،اقتص�اد نمی تواند
اولویت اساسی حکومت وحدت ملی باشد.
شاید وضعیت بد اقتصادی منجر به پیوستن
ش�هروندان به صفوف مخالف مسلح دولت
شده باش�د .اما در صد پیوستن شهروندان
به صفوف مخالف مس�لح دولت کم اس�ت.
باید توجه خود را روی عوامل کاهش رش�د
اقتصادی متمرک�ز کرد .ناامنی از مهمترین
و اساسی ترین عامل کاهش رشد اقتصادی
در کش�ور ب�وده اس�ت .بنابرای�ن ،بهب�ود
وضعیت امنیتی و کاه�ش ناامنی می تواند
دوب�اره س�بب س�رمایه گذاری در کش�ور
گردد .به س�خن دیگر ،س�رکوب و منکوب
کردن گروه های دهش�ت افک�ن می تواند
زمینه س�رمایه گ�ذاری و رون�ق اقتصادی
را فراه�م نمای�د .ج�دا از این مس�ئله در
وضعی�ت کنونی بزرگترین مانع بر س�ر راه
اجرایی پروژه ه�ای کالن اقتصادی همانند
تاپ�ی ناامنی و وج�ود گروه های دهش�ت
افکن و تروریس�ت در مس�یر ای�ن پروژه
اس�ت .اگ�ر امنی�ت اولوی�ت اول حکومت

وحدت ملی نباش�د ،طرح ه�ای اقتصادی
نی�ز پیاده نخواهد ش�د .اولویت قرار دادن
امنیت بدین معنی است که روی آموزش و
تجهیز و حمایت از نیرو های امنیتی کشور
کار بیش�تر ص�ورت گیرد .اس�تراتژی ها و
تاکتیک های جنگی در مقابله با گروه های
دهش�ت افکن تغییر نماید .مدارا و تساهل
پاس�خ گو نیس�ت .اگر مدارا و تس�اهل در
کنار اینکه منجر به قربانی شدن نیرو های
امنیتی کش�ور شده اس�ت ،منجر به وادار
ک�ردن گروه های دهش�ت افکن به صلح و
پیوس�تن به حکومت نش�ده اس�ت .از این
خاطر ،بای�د گفت که مهمترین و اساس�ی
ترین مس�ئله حکومت وح�دت ملی بهبود
وضعیت امنیتی است.
واقعیت امر این اس�ت که م�ا قابل به درک
وضعیت نیرو های امنیتی کشور در میدان
های جنگ نمی باش�یم .نخبگان و رهبران
سیاس�ی ما در حصار ها زندگ�ی می کند.
ش�هروندان کش�ور به خاطر فداکاری ها و
جان فش�انی های آن ها در امان اس�ت .ما
هی�چ گاه در میدان جنگی که  72س�اعت
بدون نیروی حمایت�ی نجنگیده ایم .ما در
می�دان جنگ نبودهایم و تنها یک گلوله را
برای کشتن خود نگه نداش�ته ایم تا مبادا
به دست گروه های دهشت افکن بیافتدیم.
از ای�ن جهت ،آنچه اهمیت اساس�ی دارد،
آم�وزش و تجهی�ز و حمای�ت از نیرو های
امنیت�ی در وضعیت های مختلف اس�ت .ما
اگر به آن ها تجهیزات برس�انیم ،در میدان
جنگ تنه�ای ش�ان نگذاریم ،گ�روه های
دهش�ت افکن و تروریس�ت قادر به برهم
زدن امنیت م�ا نخواهد بود .در آن صورت،
وضعیت عمومی از لحاظ اقتصادی ،رفاهی،
اجتماعی و فرهنگی بهبود می یابد .از این
جهت ،الزم اس�ت که به جای س�ال برنامه
سال پیش رو را س�ال حمایت از نیرو های
امنیت�ی کش�ور اعلان نمای�م .از آن ها تا
پای جان حمای�ت کنیم .نگذاریم آن ها در
بدترین وضعیت در میدان جنگ جان شان
را از دست بدهد.
در پای�ان این نوش�تار یک ب�ار دیگر باید
متذک�ر ش�د که س�ال پی�ش رو تنه�ا در
صورتی متفاوت از سال گذشته خواهد بود
ک�ه ما قادر به حمای�ت از نیرو های امنیتی
خ�ود باش�یم و آن ها را در می�دان جنگ
بدون تجهیزات و نی�روی کمکی نگذاریم.
نگذاریم که سالخی شدن نیرو های امنیتی
کشور در میدان جنگ تکرار شود .جان آن
ها ارج بگذاریم .جان آن ها جان ماست.
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