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وابستگی جنگ
به سیاست

حفیظ اهلل ذکی

بیشترین قسمت بودجه ملی افغانستان به بخش امنیتی و دفاعی
کشور به مصرف می رسد و قسمت اعظم کمک های خارجی نیز به
بخش دفاعی و امنیتی اختصاص یافته است .مهمترین قراردادها و
توافق نامه های افغانستان با کشورهای دیگر نیز بیشتر به بخش
امنیتی و دفاعی بر می گردد .با وجود همه اینها ،امنیت افغانستان،
خصوصــا بعد از روی کار آمدن دولت وحــدت ملی ،در وضعیتی
شدیدا نابسامان به سر می برد.
بر کسی پوشیده نیست که نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان،
مردانــه می جنگند و دلیرانه دفاع می کنند .در حالی که کمترین
امکانات را دارند ولی با گذشــت از جانشان ،بیشترین فداکاری
را برای دفاع از وطن و مــردم انجام می دهند .نیروهای نظامی و
امنیتی افغانســتان امکانات کمی دارند ،ظرفیت ها در کل ،پایین
اســت .آنها از آموزش پایین برخوردارند ،ســاح کافی و مدرن
در اختیار ندارند ،نیــروی هوایی کارآمد در حقیقت وجود ندارد،
اســتخبارات مستقل و زبده نیز فعال نیســت ،ولی با همه اینها
سربازان با روحیه عالی می جنگند و دفاع می کنند.
اما به یک مسئله در جنگ افغانســتان کمتر پرداخته می شود،
و آن اینکه سرنوشــت جنگ تنها در میدان جنگ رقم زده نمی
شــود .سرنوشت جنگ بیشــتر از میدان جنگ ،در دفاتر گرم و
چوکی های نرم سیاستمداران رقم زده می شود .درست است که
قدرت در میدان جنگ نشان داده می شود ،ولی در اصل دفترهای
لوکس و موبل های قیمتی و میزهای براق سیاستمداران جوالنگاه
برنامه ها و طرح های امنیتی است و در همین دفترهاست که برد
و باخت در جنگ مشخص می شــود .هیچ جنگی امکان ندارد با
سیاستمداران خام و ناپخته و وابسته به قدرت های بیرونی برنده
شــود .هیچ جنگی تنها با قدرت و دلیری و جانبازی سربازان در
میدان نبرد برنده نشــده اســت .هیچ جنگی در نبود اراده قوی
سیاســتمداران و فداکاری و تعهد و ایثارگری سیاســتمداران با
پیروزی همراه نبوده است.
جنگ افغانســتان نمونه بارز این مدعا است که سرنوشت جنگ
در میدان سیاست مشــخص می شود .میلیاردها دالر کمک های
خارجی به جنگ افغانســتان ،میلیاردها دالــر بودجه داخلی،
شهادت هزاران سرباز ،مجروح شدن و اسیر شدن هزاران سرباز
دیگر ،هیچ کدام جنگ را به نفع دولت افغانستان رقم نزده است.
طالبان شکســت خورده ،پس از سالها دوباره چنان قدرت گرفته
اند که بر بخش هایی از کشور سلطه دارند و ولسوالی ها و والیت
های دیگری را نیز با خطر مواجه ساخته اند.
پیروزی هــای طالبان مطمینا در میدان جنگ نبوده اســت .هر
منطقه ،ولســوالی و والیتی که به دســت طالبان افتاده است،
به خاطر نجنگیدن و ایســتادگی نکردن ســرباز و افسر اردوی
افغانســتان نبوده ،بلکه به قاطعیت می تــوان گفت که به خاطر
ناکارآمدی سیاســتمداران و مسایل پشــت پرده سیاست بوده
است .پیروزی در جنگی که وزارت دفاع کشور بیش از یک سال
توسط سرپرست اداره می شود ،ریاست امنیت ملی ماه ها توسط
سرپرست اداره می شود ،ناهماهنگی ها میان ادارات امنیتی بیداد
می کند ،و سیاستمداران دچار اختالفند و اختالفات را دامن می
زنند ،امکان ندارد.
بنابر این دولت افغانستان باید در قدم اول به اصالح ادارات خود
بپردازد ،مقامات عالی رتبه وزارت خانه و ادارات مسئول را از میان
بهترین و زبده ترین و متعهدترین افراد کشــور انتخاب کند ،هر
نوع تبعیض و تعصب و برتری طلبی را ریشــه کن سازد ،و عرصه
سیاســت را از ناپاکی های و اختالف ها و تبعیض ها و تعصب ها
بزداید .تنه در این صورت است که می توان به پیروزی در جنگ
امیدوار باشیم.
موافقه های امنیتی با کشــورهای قدرتمند ،در نبود سیاســت و
استراتژی کارآمد جنگ و اداره کشور و در نبود مدیرانی کارکشته
و مدبــر و متعهد ،راه به جایی نخواهــد برد و حاصلی جز حضور
کشــورهای خارجی در افغانستان و دوامدار شدن جنگ نخواهد
داشت.

حکومت وحدت ملی و رؤیای تحول و اصالحات
رحیم حمیدی
ارگ ریاســت جمهوری گزارش یک و نیم
دهه گذشــته را منتشــر نموده است .این
گزارش با عنوان افغانســتان نوین ،تحول
در عمل منتشر شده است .در این گزارش
کارکرد حکومت از سال  2001تا سال 2015
را به بررسی گرفته اســت .این گزارش به
منظور جهت دهی افکار عمومی ارائه شده
است .از زمان شکل گیری حکومت وحدت
ملی تا کنون اعتراض ها نسبت به ساختار،
کارکرد حکومت وحدت ملی سیر تصاعدی
داشته است .اکنون گزارش ارگ به منظور
کاهش انتقــاد ها و باال بــردن محبوبیت
حکومت در میان مردم صورت گرفته است.
در ارتبــاط با ســاختار و کارکرد حکومت
وحدت ملی و حکومــت کنونی چند نکته
قابل یادآوری است.
اول؛ گــزارش ارگ دوره زمانی طوالنی را
در بر می گیرد .از ســال  2001تا سال 2015
میالدی .بخش زیــادی این دوره مربوط به
حکومت حامد کرزی می شــود .بنابراین،
نسبت دادن کارکرد های دوره حامد کرزی
به حکومــت کنونی به نوعی به تمســخر
گرفتن درک و شــعور سیاسی مردم است.
جدا از این مســئله اگر کارکرد های دوره
حامد کــرزی به حکومت کنونی نســبت
داده شــود ،مردم می تواند بدکارکردی ها
و ناکارآمــدی های حکومت کرزی را نیز به
حکومت کنونی نســبت داد .از این جهت،
نســبت دادن کار هــای حکومت قبلی به
حکومت کنونی یک امر نامعقول اســت .در
عین حال ،تمســخر گرفتن شعور سیاسی
شهروندان کشــور نیست .حکومت وحدت
ملی اگر چه میراث دار حکومت قبلی است
اما نمی توان کار های خوب حکومت قبلی
را به حکومت کنونی نسبت داد.
دوم؛ گــزارش کنونی به هیــچ وجه نمی
تواند افکار عمومــی را جهت دهی نماید و
از اعتراض ها و انتقاد ها نسبت به حکومت
بکاهد .زیرا ،ســاختار و کارکرد و اصالحات
که ســران حکومت کنونی وعده داده بود،
تحقق نیافته اســت .مطابق قانون اساسی،
ســاختار کنونی حکومت وحــدت ملی
نامشروع اســت .به دیگر سخن ،ریاست

اجرائیــه حکومت وحدت ملــی هیچ گاه
قانونی ندارد .مطابق توافق نامه سیاســی
میان دو تیم انتخاباتی بعد از گذشــت یک
ســال باید لوی جرگه قانون اساسی دایر
گردد تا سرنوشت ریاست اجرائیه حکومت
وحدت ملی مشخص گردد .اکنون اما ،یک
ســال از عمر حکومت وحدت ملی گذشته
است اما حکومت قادر به تدویر لوی جرگه
قانون اساسی نبوده است .بنابراین ،ساختار
کنونی حکومت وحدت ملی نامشــروع و
خالف مواد قانون اساسی کشور است.
ساختار نامشــروع اما ،تنها به قوه مجریه
حکومت تمام نمی شود .قوه مقننه حکومت
وحدت ملی نیز نامشــروع اســت .مطابق
قانون اساسی کشــور وقت قانونی کار آن
ماه ها پیش به پایان رســیده اســت اما
حکومت تا کنون قادر به برگزاری انتخابات
پارلمانی نشــده اســت .پارلمان کنونی به
شــکل نامشــروع و خالف قانون اساسی
به کار خود ادامه می دهــد .از آنجایی که
حکومت مسئول برگزاری انتخابات است و
حکومت نتوانســته است این مهم را انجام
دهد ،بنابراین ،ناکامی در این بخش مربوط
به حکومت وحدت ملی اســت .این نکته را

فراموش نکنیم کــه حکومت وحدت ملی
اگر در صدد دایر نمودن لوی جرگه قانون
اساسی باشــد ،قانونی بودن آن زیر سوال
اســت .زیرا ،مطابق قانون اساسی پارلمان
مشروعیت ندارد و پارلمان بخش مهم لوی
جرگه قانون اساسی را تشکیل می دهد.
حکومت وحدت ملی اما ،تنها در برگزاری
انتخابات پارلمانی ناکام نبوده است بلکه در
انتخابات شورای ولسوالی ها نیز ناکام بوده
است .این در حالی است که رئیس جمهور
و رئیــس اجرائیه حکومت وحدت ملی در
دوران کارزار هــای انتخاباتی خود وعده
برگرازی انتخابات ولسوالی را به مردم داده
بود .بنابراین ،در این زمینه حکومت ناکام
بوده است .بنابراین ،وضعیت کنونی نشان
می دهد که کارکرد حکومت وحدت ملی
قابل توجیه نیست.
سوم؛ وضعیت امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور در بیش از یک و نیم دهه
گذشــته در بدترین وضعیت قرار گرفته
است .دامنه جنگ ها گسترش یافته است.
به جزء از دو والیت بامیان و پنچشیر هیچ
والیت افغانستان امن نیست .این نشان می
دهد که قلمرو جنگ به شکل چشمگیری

گسترش یافته است .حکومت وحدت ملی
قادر به تأمین امنیت پایتخت نبوده است.
هر از چند گاهی در پایتخت کشور انتحار
و انفجار شده است .گسترش دامنه جنگ
موجب تاریکی پایتخت شده است .بیش از
ده روز است که پایتخت کشور برق ندارد و
حکومت قادر به بازسازی پایه های تخریب
شده نشده است.
رکود اقتصــادی در دوره حکومت وحدت
ملی یک واقعیت انکار ناپذیر است .سرمایه
گذاری کاهش چشــم گیر یافته است .به
خاطر ناامنی ســرمایه داران سرمایه های
خود را از کشــور خارج نموده است .پیش
بینی شده اســت که این وضعیت در سال
پیش رو نیز ادامه می یابد .بنابراین ،امید
برای بهبود وضعیــت اقتصادی در آینده
نزدیک قابل تصور نیست.
آمار بیــکاری در دوره که حکومت وحدت
ملی با باالترین ســطح خود رسیده است.
شهروندان کشــور در کابل نسبت به این
مســئله واکنش و اعتراض نموده است اما
حکومت وحدت ملی هیچ گاه پاسخ روشن
بــه اعتراضات مردم نداده اســت .رئیس
جمهور و رئیس اجرائیه در مواردی زیادی

پنج سال پس از بن علی

بر خــاف لطافت اســتثنایی هوای اوائل
زمستان ،تونس حال و هوای گرفته ای دارد.
زندگی در جریان است ،اما آن شور و هیجان
هفته های بعد از ســقوط زین العابدین بن
علی در جنوری  ۲۰۱۱دیگر محو شده است.
تونس سال  ۲۰۱۵سختی را از سر گذارانده
 ،ســالی که در آن ســه حمله مهم توسط
داعش را بر علیه هدفهای نمادین توریستی
و دولتی متحمل شــده است .نتیجه :فصل
توریستی با بیالن اقتصادی ناگوار به پایان
میرســد .دریافتی از جنوری تا نوامبر ۲۶
درصد ،و درآمد بیش از  ۳۳درصد نســبت
به سال گذشــته کاهش یافته .رشد درآمد
ناخالص ملی باید تقریبا صفر باشد .و سال
 ۲۰۱۶هم در میان نشانه هایی حتی تیره تر
پا به میدان میگذارد .هیچ چیزی نیســت
که به انسان امیدی بدهد به بهبودی وضع
اجتماعی تونســی هایی که خسته اند از
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کارتون روز

کارتون روز

قیمتهای در حال صعــود و تداوم بیکاری
گسترده.
عمده ترین نگرانی ها به طور مســتقیم به
پیشــرفت بحران در لیبی مرتبط هستند.
صرفنظر از نتیجــه گفتگوهای ملی بین دو
قدرت در توبروک و طرابلس ،امکان مداخله
خارجی بر علیه داعش در اطراف شهر سرت
روز به روز روشــن تر به نظر میرسد ،چه
دولت وحدت ملــی لیبیا ،که بخواهد اجازه
چنین مداخله ای را صادر کند ،شکل گرفته
باشــد یا خیر .قراردادهای بین قبایلی که
ثبات کمابیشی درکنترل نواحی مرزی لیبیا
و تونس ایجاد کرده اند شکننده تر خواهند
شــد ،و تونس را بیش از پیــش در برابر
پیامدهای منفی اقتصادی و سیاســی یک
جنگ نوین در لیبیا آســیب پذیر خواهند
کــرد .یکی از کابوس های مســئوالن این
خواهد بود که در میان معترضین اجتماعی
در جنوب ســر و کله طرفداران داعش هم
پیدا شود ،که ممکن است با قاچاقچیان نیز
همدست شوند.
اگر تونــس ،که از جوالی  ۲۰۱۵رســما به
سازمان دفاعی آتالنتیک شــمالی (ناتو)
پیوســته اســت ،در عمل در عملیات ناتو
به کار گرفته شــود ،خود را در خط مقدم
اقدامات تالفی جویانــه خواهد یافت .در
نمایشی نه چندان چیره دستانه اما منعکس
کننده میــزان نگرانی محافل قدرت ،باجی
قائد السبســی بعد از حمله تروریستی در
سوســه اعالم کرده بود« :اگر حمله سومی
انجام بگیرد ،حکومت از هم خواهد پاشید».
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بعد از حمله ســوم ،که  ۲۴نوامبر در قلب
پایتخت اتفاق افتاد ،حکومت ســرجایش
ماند ،اما هنوز مشخص نیست که آیا نظام
سیاســی که با انتخابات اواخر سال ۲۰۱۴
(مجلــس در اکتوبر و ریاســت جمهوری
در نوامبر و دســامبر) سر کار آمد قادر به
تحمل شوک سال  ۲۰۱۶نیز خواهد بود یا
خیر.
با پیش بینی تالطم های آینده ،شــرکای
بیــن المللی تونس اتحــاد بین دو قطب
مخالف در صحنه سیاسی تونس را تشویق
کرده بودند« :ندای تونــس» ،که خود را
میــراث دار حبیب بورقیبــه میداند و از
آغاز ایجادش در سال  ۲۰۱۲حول اراده ای
برای مقابله با اسالمیست ها شکل گرفته؛
و النهضه  ،حزب پیــروز انتخابات ،۲۰۱۱
که بعد از بحرانهــای اواخر  ۲۰۱۳مجبور
به ترک قدرت شــد .در فبــروری ،۲۰۱۵
این دو دشــمن دیروز با هــم یک دولت
ائتالفی تشکیل دادند .تصمیمی که کسی
را متعجــب نکرد ،و احتمــاال در مالقات
رهبران این دو گروه در اگست  ۲۰۱۳بر سر
ِ
ائتالف به قول
آن موافقت شــده بود .این
سیاسیون «گســترده و فراگیر» با حساب
و کتاب مجلس هم جــور در میآمد :با ۸۶
کرسی ندای تونس و  ۶۹کرسی متعلق به
النهضه از کل  ۲۱۷کرسی مجلس ،این دو
حزب در تئوری از حمایت دو متحد خود،
یعنی  ۱۶نماینده «اتحاد الوطنی الحر» و ۱۰
نماینده «آفاق تونس» ،بی نیاز میشــدند.
این حرکت بخصوص مورد تشویق شرکای

خارجی تونس بود :آمریکا ،اروپا و الجزیره.
اما آیا این پیوندِ زمــان بحران در آینده
هم جواب خواهــد داد؟ اگرچه این پیوند
منجر به کسب اکثریت آسانی در مجلس
شــده ،اما به نظر اتحاد بادوامی نمیرسد.
«العربی شویخه»  ،دانشمند علوم سیاسی،
میگوید «شالوده واقعی این دولت ،سازش
بین طرفین است ،نه یک برنامه اصالحات
دموکراتیک یا اجتماعی» ( .)۳یک ســال
بعد از به دست گرفتن قدرت ،ائتالف تازه
دارد آماده ارائه تنها یک برنامه پنج ساله
میشود.
اهدا کننده های بین المللی پول در انتظار
اصالحــات بخش بانکــداری (مصوب در
جوالی  ،)۲۰۱۵قوانین ســرمایه گذاری،
مدیریت ،مالیات ،و معرفی مشارکت های
دولتی-خصوصی (مصوب دسامبر )۲۰۱۵
بودند .اما ،بین سفارش های خارجی برای
باز کردن بازارها ،ضرورت های اجتماعی،
و منافع قبائلی کــه در حلقه های تصمیم
گیری اقتصادی سرمایه گذاری کرده اند،
اصالحات از حرکت باز ایستاده ،در حالی
که طبق یک تحقیق اخیــر وزارت مالیه
(اقتصاد) تونس ،اقتصاد غیر رســمی در
حــال حاضر بیشــتر از  ۵۳درصد تولید
ناخالص ملی را تشکیل میدهد.
در محافل اقتصادی ،از ناتوانی این اکثریت
جدید در به انجام رســاندن پرونده های
مرتبط با انقالب خشــمگینند .از جمله در
حدود  ۳۵۰پرونده ای که در ســال ۲۰۱۱
توسط کمیســیون تحقیق در زمینه فساد

به نوعی در مورد مشــکالت مردم صحبت
نموده اســت که انــگار در دوره کمپاین
انتخاباتی قرار دارد و ســخنان او فراتر از
وعده ها نرفته است.
مهاجرت به عنوان یــک پدیده اجتماعی
به شــکل بحرانی آن تبدیل شد .براساس
گزارش ها بیش از  350هزار شهروند افغانی
به کشور های اروپایی درخواست پناهندگی
داده است .این آمار رسمی است که از سوی
وزارت عودت و مهاجرین بیرون داده شده
اســت اما واقعیت امر این است که تعداد
مهاجرین بیشــتر از آمار مذکور است .با
قاطعیت می توان گفت که گسترش سطح
مهاجرت از کارکــرد های حکومت وحدت
ملی است .از این جهت ،نمی توان از کارکرد
حکومت وحدت ملی دفاع کرد.
دامنه جنگ و ناامنی در حالی گســترش
یافته اســت که نهاد های امنیتی کشور با
سرپرســت ها اداره می شود .وزارت دفاع
ملی ،ریاســت عمومی امنیت ملی و زمزمه
های استعفای وزیر امور داخله کشور نیز به
گوش می رسد.
آنچه در بــاال آوردیم تنهــا ناکارآمدی و
ناکارکردی و یا بدکارکردی کوچک حکومت
وحدت ملی اســت .نمونه هــا و مواردی
بسیاری دیگری است که حکومت و نخبگان
سیاســی در رأس قدرت قادر به انجام آن
نبوده اســت و یا به شکل بد آن انجام داده
است .این مســائل در حالی است که سران
حکومت وحدت ملــی تنش ها و اختالفات
خود را حل نتوانسته اســت .ما شاهد دو
دســتگی در حکومت می باشــیم .رئیس
جمهور و رئیــس اجرایئه ،رئیس جمهور و
معاون اول ریاســت جمهوری با همدیگر در
زمینه های مختلــف اختالف دارد .همه این
مسائل گویایی این مسئله است که گزارش
حکومت وحدت ملی قابل دفاع نیست و نمی
تواند پاسخ به افکار عمومی باشد .بنابراین،
حکومت وحدت ملی نیازمند تغییر بنیادی
است .نخبگان سیاسی نیازمند کنار گذاشتن
پیش فرض های خود اســت .پیش رفتن به
شکل کنونی ممکن است موجودیت حکومت
وحدت ملی را نیز مورد تهدید قرار دهد.

اقتصادی گشوده شده اند ،روند نامشخص
و تعریف نشــده مصادره ها که آن نیز در
سال  ۲۰۱۱آغاز شــد ،یا سیستم داوری در
هیئت های «حقیقت و کرامت» که از جون
 ۲۰۱۴آغاز به کار کرده اند .ریاست جمهوری
در پروژه «آشتی اقتصادی» خود شکست
خورده ،پــروژه ای که از لحاظ سیاســی
توجیهش مشکل اســت و از لحاظ قضائی
ترکیبش نامناســب ،و هدفش آن است که
تجار و مقامات دولتی که درگیر پرونده های
فساد و یا سوء اســتفاده از بودجه عمومی
هســتند را از پیگرد قانونی و قضایی معاف
گرداند.
دولت همچنین محافل «مدرنیست» را هم
از خود خشــمگین ساخته است ،که پس از
تشــکیل «ندای تونس» احساس همفکری
میکردنــد ،اما اکنون با هم پیمان شــدن
ندای تونس با اسالم گراها احساس میکنند
مورد خیانت قــرار گرفته اند .محمد صالح
بن عیســی ،وزیر دادگستری ،که نمادی از
این جنبش محسوب میشد نیز برکنار شد.
تنها دستاوردش :اجازه یافتن مادرها برای
ســفر با فرزندان خود بدون نیاز به اجازه
پدر .اما از طرف دیگر هیچ پیشــرفتی در
زمینه قانونی کردن مصرف ماری جوانا ،که
السبسی وقتی کاندیدا بود وعده اش را داده
بود ،حاصل نشده .این ممنوعیت ،که توسط
پلیــس به عنوان حربه ای برای ســرکوب
جوانان محله های فقیرنشین به کار میرود،
هرساله هزاران جوان را به زندان میفرستد
و از آینده ای مناسب محروم میکند .در ۱۰
دسامبر گذشــته ،شش دانش آموز در شهر
قیروان به اتهام همجنس گرایی به سه سال
زندان و پنج ســال محرومیت از زندگی در
شهر خود محکوم شدند .اصوال هیچ جدول
زمانی برای مطابق ساختن قوانین جزائی با
استانداردهای قانون اساسی جدید در زمینه
هایی همچون تبعیض ،حق دسترســی به
محیط زیست سالم و غیره ارائه نشده است.
نقطه ضعف های امنیتی که توســط حمله
تروریستی سوسه مشــخص شدند نشان
دادند که وزارت داخلــه ،در ظاهر مخوف،
اما یک سازمان ضعیف است که بین دسته
های رقیب تقســیم شده .این وزارت هنوز
فاقد یک پروســه انظباطی سازمانی است
که بتواند جلوی سوء استفاده هایی همچون
سوء رفتار ،شکنجه ،اخاذی و رشوه گیری
که مامورانی با ذهنیت دولت پلیسی انجام
میدهند را بگیرد .اولویتــی که به مبارزه
با جهادی ها داده شــده اســت بار دیگر
اجازه عرض اندام به ســازمان پلیسی داده
که حاشیه وســیعی در آن مفاهیمی چون
«انقــاب»« ،دموکراســی» و «آزادی» را
مترادف با «تروریســم» میداند و در صدد
است پس از سالهای مورد بی احترامی قرار
گرفتن انتقام خودش را بگیرد.
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