شنبه  28حمل 1395

2

April 16 ,2016

مبارزه با فساد؛ سنگ کالن ....

ــــــــــسرمقاله

جنگ های بهاری
در شمال کلید خورد
حفیظ اهلل زکی

همین چند روز پیــش طالبان تهدید کرد که حمالت بهاری خود
را آغاز می کند .این تهدید ،اما با سقوط دندغوری و حمله وسیع
بر والیت کندز شــکل عملی به خود گرفت و جنگ بهاری طالبان
را در شــمال کلید زد .در سال های گذشته حمالت بهاری بیشتر
از جنوب آغاز می شــد ،ولی از یک سال به این طرف جنگ های
جبهه ای طالبان در شــمال به صورت بی وقفه ادامه داشته است.
آغاز حمالت بهاری طالبان از شمال که با سقوط دندغوری منجر
شد ،نشان می دهد که امسال نیز توجه طالبان و گروه های هراس
افگن بیشتر بر ناامن سازی والیت های شمال متمرکز خواهد بود.
سال گذشته والیت کندز ســقوط کرد و زمستان گذشته سقوط
دندغوری ســبب تخریب پایه های برق گردید و کابل را به مدت
زیادی در تاریکی فرو برد .هنوز دوماه از آزادی دندغوری از وجود
طالبان نگذشته که باردیگر این منطقه حساس و استراتژیک در
مدت پنج ســاعت در تصرف طالبان در آمد .مردم از همین حاال
نگرانــی دارند که طالبان با تخریب پایه هــای برق ،یکبار دیگر
کشــور را با بحران تاریکی مواجه نسازد .تاریکی پایتخت عالوه
بر مشــکالت اقتصادی و اجتماعی ،اقتدار حکومت مرکزی را زیر
ســؤال می برد و ضعف و ناتوانی حکومــت را در مقابله با هراس
افگنان آشکارا به نمایش می گذارد.
پرسش مهم اینجااســت که با وجود تهدیدات علنی دشمن؛ چرا
بازهم یک ولسوالی و منطقه اســتراتژیک در مدت چند ساعت
ســقوط می کند؟ این تجربه ناکام در ســال گذشته بارها تکرار
شــد .نیروهای امنیتی بجای راه اندازی حمالت تهاجمی منتظر
می ماندند ،تا طالبان حمله کنند .با حمله طالبان هم متأســفانه
کمترین مقاومتی از سوی نیروهای امنیتی صورت نمی گرفت ،حتا
در برخی مناطق نیروهای امنیتی قادر به فرار و عقب نشینی هم
نمی شــدند و در نتیجه به صورت دسته جمعی به اسارت طالبان
در می آمدند.
در اثر سیاست های ضعیف و ناشفاف امنیتی ،تعدادی از ولسوالی
ها ســقوط کرد و تعدادی از مناطق در قلمرو طالبان اضافه شده
است .این مسأله شک و تردیدهای بســیاری را سبب گردید .با
آغاز سال جدید و آغاز جنگ جدید ،مردم انتظار می کشیدند که
حکومت برای ســال جدید چه پالن های را در سر دارد .آیا بازهم
مانند سال گذشــته حالت تدافعی به خود گرفته و از حمله های
ضربتی و پیشگیرانه به پایگاهها و مراکز تجمع طالبان خودداری
می کنند؟
درپی همین انتظار حکومت اعالم داشــت که در ســال جدید
نیروهای امنیتی حمالت تهاجمی خواهند داشت و دیگر به گروه
طالبان اجازه نخواهد داد که مناطق بیشتری از خاک افغانستان را
تصرف کنند .مســؤالن امنیتی البته برای همه اطمینان دادند که
دیگر با کســانی که با حکومت و مردم افغانستان می جنگند ،به
عنوان دشمن برخورد خواهندشد و این نیروها در همه حال قدرت
مقابله با تهدیدات دشمنان را دارند.
ســقوط دندغوری و حمله بر والیت کندز؛ امــا خواب آلودگی و
بــی برنامه گی نیروهای امنیتــی را در آغازین حمالت بهاری به
نمایش گذاشت .ســقوط دندغوری در چند ساعت هرگز به لحاظ
نظامی قابل توجیه نمی باشــد .گفته می شود که در زمان حمله
طالبان؛ اول ،تانک ها و موترهــای نیروهای امنیتی تیل و روغن
نداشته است؛ بنابراین آنها مجبور به عقب نشینی می شوند .دوم،
نیروهای اردوی ملی ،پولیس را مورد حمایت قرار نداده است.
سال گذشته نیز نبود تیل و هماهنگی میان نیروها ،سبب گردید
که تعدادی از نیروهای امنیتی در والیت بدخشان به دست طالبان
بیفتند و بیرحمانه سر بریده شــوند .آیا وزارت دفاع و داخله از
مصرف تیل در قرارگاه های نیروهــای امنیتی نظارت دارند؟ آیا
وزارت های داخله و دفاع قــادر به تأمین امکانات و از جمله تیل
تانک ها و موترهای نیروهای امنیتی نیســتند و یا تیل به صورت
غیر قانونی در بازارها به فروش می رسند .در گذشته گزارش های
زیادی از فروش غیرقانونی تیل و سایر امکانات اردو و پولیس ملی
به نشر رســید؛ اما آیا وزارت های داخله و دفاع این امر را جدی
گرفتند و آیا راهکارهای نظــارت دقیق از مصارف تیل را مدنظر
قرار دادند؟

در روز های نخســت آغــاز بکار حکومت
وحدت ملی یکــی از برنامه های بنیادی و
اســتراتژی حکومت وحدت ملی موضوع
مبارزه با فســاد اعالم گردیــد .این برنامه
و اســتراتژی با چنان آب و تاب و لعاب و
جدیتی طرح گردید که آب از دهان خالیق
جاری گردید و همه افسوس خوردند بر آن
همه سال های که در هجران چنین روز های
زجر و فشار فســاد را متحمل گردیدند .در
این راستا حکومت نوپای وحدت ملی بدون
فوت وقــت قضیۀ کابلبانــک را به عنوان
بزرگترین پروندۀ فســاد اداری در کشور
روی دست گرفت ،اما تاکنون نزدیک به دو
ســال از آن می گذرد ،هیچ نتیجۀ مطلوب
و عادالنــه ای در ارتباط با آن مشــاهده
نمی شــود؛ پس از آن اختالس در وزارت
شهرسازی ،قاچاق ســنگ های قیمتی از
هرات و کوتاه ساختن دست های غارتگران
از معــادن و منابع مالی و گمرکی کشــور
مطرح گردید؛ ولی این موارد هم نیز فقط در
سرتیتر خبر ها و عناوین رسانه ای به رسم
یادگاری باقی ماند .موارد یاد شده و وضعیت
تکان دهنده فساد در ساختار اداری کشور
همه حکایت از آن دارد مدیریت سیاســی
کشــور برای ایجاد حکومتداری و اقدام
هایش در مبارزه با فســاد کار ســاز نبوده
اســت .راهی که تاکنون حکومت وحدت
ملی برای ایجاد اصالحات و مبارزه با فساد
پیموده است ،را ِه درست و روشی راهبردی
و نتیجه بخش نبوده است.
با درد و تاســف باید گفت فساد اداري در
ســاختار حكومت افغانستان از چالشهاي
اساسي بشمار ميآيد كه برتمامي عرصههاي
جامعه سايه افگنده است .با توجه به تجاربي
كه در امر مبارزه با فساد از سالهاي گذشته
وجود دارد؛ هم چنين با توجه به شــناختي
كه از كفايت و توانايي مقامات ذيربط وجود
دارد ،و نيز با درنظر داشت ساختار مافيايي
كه در بدنه نظام سياسي و مناسبات حاكم بر
آن ،در عرصه داخلي و بين المللي مشاهده
ميشود ،اين پرسش مطرح ميشود كه واقعا
موضوع مبارزه با فساد يك استراتژي است
يا يك بازي سياسي؟ چنین پرسشی از آنجا
حایز اهمیت است که حکومت وحدت ملی
یکی از مدعیات خود را مبارزه با فساد اعالم
نموده و جامعه جهانی نیز حمایتهای خود

پیشگیری:
در مقوله پیشــگیری ،استراتژی کشور سه
ابزار اساســی را در اختیار دارد :نخستین
ابزار ،دیپلماسی اســت .تالش دیپلماتیک
برای برقراری روابط دوستانه و قابل اعتماد
با دول و ملــل بیگانه می تواند فرصت های
دولت را برای دریافت هشدارهای زودهنگام
در مورد حمله بالقــوه و اتخاذ تدابیری در
مورد تهدیدات قریب الوقوع به میزان قابل
توجهی افزایش دهد .همکاری اطالعاتی با
دول بیگانه به منظور کمک به شناسایی افراد
وگروه هایی که ممکن اســت انجام حمالتی
علیه کشور را در نظر داشته باشند ،اهمیت
فراوان دارد .به عــاوه باید از ظرفیت های
موجود برای برخورد با جرایم سازمان یافته
بین المللی نیز بهره برد.
حضور دیپلماتیــک ،اطالعاتی و نظامی در
خارج از کشور ،دومین ابزار امنیت کشور را

 کارتون روز
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را منوط به این موضوع دانسته است .فرض
براین بگیریم کــه حکومت وحدت ملی در
این راســتا دارای طرح و استراتژی باشد،
چه تضمينهايي در رابطه با عملي شــدن
اين استراتژي وجود دارد؟ وقتي كه اساس
و بنياد جامعه و سیاست بر مبناهای آلوده
به فساد پايه گذاري شــده باشد ،چگونه
ميتوان انتظار داشــت كه حكومت تيشه
بر ريشه فســاد فرود آورد؟ مهم تر از همه
نوك پيكان اين مبارزه چه كساني را هدف
قرار خواهد داد؟ دانه درشتهاي فساد كه با
كمپنيهاي بين المللي ارتباط دارند و اينك
بر اقتصاد كشــور چنگ انداخته اند يا دانه
ريزهايي كه فقط در ســايه دانه درشتها
اظهــار وجود نموده اند؟ فســادي كه طي
چندين سال در تمام بدنه قدرت سياسي و
ساختار جامعه ريشه دوانیده است چگونه
ميتوان انتظار داشــت كه ريشه كن شود؟
واقعیت این است که پرســشهای از این
دست همواره ذهنها را بخود مشغول داشته
و در دایــره آرزو و عینیت یافتن در تردید
میباشد ،و راه حلهای منطقی و واقع بینانه
را میجوید..
نباید غافل بود کــه آینده حکومت وحدت
ملی ،فرجام نظام سیاسی و آینده کشور و
جامعه همه و همه در یک نقطه تمرکز یافته
اســت .این نقطه میتواند آینده و فرجام

خوب یا بد ،فاجعه بار و یا ســعادتمند و...
را رقــم زند .این نقطه محوری «فســاد»
اســت .موفقیت در امر مبارزه با فســاد
بطور قطع آینــده و فرجام را به زیباترین
شــکل ممکن که آرزو برده میشود رقم
بزنــد؛ در غیراین صورت ،یعنی ناکامی در
مبارزه با فساد تبعات بسیار فاجعه باری را
بر جامعه و آینده آن تحمیل خواهد کرد.
بدین جهت میتوان گفــت که از هرگونه
برنامه و اقدامي بــراي ايجاد اصالحات در
كشــور ،بخصوص مبارزه با فساد استقبال
بعمل ميآيد ،ولي بر اين نكته هماره تاكيد
ميگردد كه انجام اصالحــات و مبارزه با
فساد بايستي در پرتو شفافيت و عزم ملي
و انگيزه داخلي صورت گيرد نه در اثر فشار
بيروني و مصلحت سنجيهاي سياسي .اگر
چنين نباشد موفقيتهاي احتمالي مقطعي
بوده و آينــده اي براي آن مترتب نخواهد
بود .حال آیا حکومــت وحدت ملی برای
رسیدن به چنین هدفی اساسی استراتژی
واقعی و قابل تطبیق را در دست دارد تا به
شــکل مطلوب آن به اجرا بگذارد و کشور
را از ورطه بدنامی و سیرقهقرایی آن نجات
بخشد.
در این راستا به تازگی گفته شده است که
حکومت وحــدت ملی تصمیم دارد نهادی
تازه برای مبارزه با فساد ایجاد نماید .رییس

اداره عالی مبارزه با فساد اداری بهرسانهها
گفته اســت که بهتازگی شورای مبارزه با
فســاد اداری ایجاد شده است .وی هدف
از تأسیس این شورا را انسجام و قاطعیت
اداراتی دانســت کــه در زمینهی مبارزه
با فســاد اداری فعالیت میکنند  .وی در
ادامه تاکید ورزیده است که این شورا فقط
اجراآت مربوط به نهادهای مبارزه با فساد
اداری را رهنمایی ،رهبری و حمایت نموده
و در عینحال برنامه و استراتژیهایی که
در این بخش الزم است را تدوین و منظور
میکند و از چگونگی اجــراآت و تطبیق
پالن و استراتژی نظارت و کنترل میکند.
در مورد اعضای شــورای عالی مبارزه با
فســاد گفته شده اســت که معاون دوم
ریسجمهــور ،رییــس ســترهمحکمه،
لویسارنوال ،وزیر عدلیه و رؤسای ادارهی
عالی تفتیــش و مبارزه با فســاد اداری
عضو آن بوده که محمد اشرفغنی رئیس
جمهور ،ریاست این شورا را بهعهده دارد.
ایجاد این شــورا در شرایط اعالم گردیده
اســت که اعتراض و نارضایتــی مردم از
کارکرد حکومــت وحدت ملــی به اوج
خود رســیده و افغانستان عدم محبوبیت
حکومــت و دولتمــردان را هرگز چنین
تجربه نکرده است .هم چنین چندی پیش
نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در

استراتژی امنیت
قسمت پنجم و پایانی
تشکیل می دهد .نمایندگی های دیپلماتیک،
اطالعاتی و نظامی ،چشــم ها و گوش های
اصلی کشور در موقعیت مختلف هستند .در
عین حال اقدامات فزاینده دولتی و خصوصی
برای تقویت فرآیندهای امنیتی در محدوده
شبکه های حمل و نقل و تدارکات بین المللی
که افراد و کاالها را به کشور انتقال می دهند
نیز از اهمیت اساسی برخوردارند.
نظام های هوشــیار امنیت و مراقبت مرزی،
ســومین ابزاری هســتند که می توانند از
ورود آن دســته از عوامل حمله که درخارج
شناســایی و متوقف نشــده اند جلوگیری
نمایند .افزایش تــوان آژانس های کنترل
مرزی در زمینــه شناســایی و رهگیری
تهدیدات بالقوه  -بــدون ایجاد موانعی در
مســیر تجارت و رفت و آمد -در این زمینه
حایز اهمیت است.
همچنین پیشگیری از حمالت ،برخورداری
از توانمندی وارد آمــدن ضربات دوربرد را
اقتضا می کند .کشــور باید با نشان دادن
قاطعیت خود در اســتفاده پیشــگیرانه از
نیروهای نظامی به هنگام ضرورت ،سیاست
بازدارندگی خود را تقویت نماید.
حفاظت:
فعالیت هــای متعدد و متنــوع در زمینه
حفاظت از میهن باید در درون یک نظام کلی
حفاظتی که با افزودن منابعی تقویت شــده
باشد ،تلفیق گردند .حفاظت از زیر ساخت
های مهم و حســاس کشور و فراهم آوردن
امنیت باید تدابیر زیر را نیز شامل شود:
ارزیابی های پیشــرفته در زمینه اخبار وهشدار و حمله؛
یک نظام هشــدار دهنده که دربرگیرندهگزارش دهی داوطلبانه و فــوری در مورد
حمالت بالقوه باشــد ،به گونه ای که سایر
تأسیسات را که احتماال هدف قرار خواهند
گرفت قادر سازد اقدامات و تدابیر حفاظتی
بهتری اتخاذ نمایند؛ و
در نظر گرفتن سیستم های پیشرفته برایمتوقف کردن حمالت و برقراری ســرویس
جایگزین.
واکنش:
برای بخشــی از مدیریت ،نخستین اولویت
باید ارتقا و تقویــت قابلیت های واکنش و
پاسخ دهی باشــد .این گروه باید به لوازم
کافی دسترسی داشته باشند .رهنمودها و
روندهای اجرایی باید تعریف و ابالغ گردیده
و از طریق شبیه سازی ها و تمرینات به اجرا
گذاشته شوند .توانمندی های ارتباطاتی قابل
استفاده ،مقاوم و فراوان در مقابله با هر نوع
فاجعه ،نیز حائز اهمیت بسیارند)22(.
ذکر ایــن نکته نیز حایز اهمیت اســت که
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میــزان توانمندی هر کشــور و چگونگی
کاربرد نخبگان آن کشــور از این توانایی
ها مهمترین عامل تعیین کننده سطح این
دفاع است.
استراتژی امنیت ملی در مرحله اجرا
تدوین اســتراتژی چنانچه به مرحله عمل
درنیاید ،تالشی بیهوده خواهد بود .از این
رو پس از آن که استراتژی کالن امنیت ملی
تدوین شد ،این استراتژی ها باید به سیاست
تبدیل شوند .برای تبدیل استراتژی به خط
مشی در ابتدا باید به عوامل تعیین کننده
در این زمینه توجه داشت .سه عامل زمینه،
ساختار و کارگزار در تعیین خط مشی بسیار
مهم هستند.
زمینه یا بستر مشتمل بر سیاست ها ،اهداف
و چالش های موجود و ساختار مشتمل بر
امکانات ،اهداف و محدودیت ها است که بر
اساس آن ها کارگزار به شناخت و ارزیابی
وضعیت موجــود و در نهایت تدوین خط
مشی جدید می پردازد)23(.
همچنین باید دانســت که پس از بررسی
وضعیت امنیتی جدید ،و طراحی استراتژی
امنیت ملی متناســب با این اوضاع جدید،
عملکرد دســتگاه هــای مختلف امنیتی
برای اجرای موثر و صحیح این اســتراتژی
باید مورد بررسی قرار گیرد و توصیه های
ضروری برای انجام اصالحات در آن ها ارائه
گردد)24(.
عالوه بر آن که دولت باید توانایی پیش بینی
چالش های امنیــت ملی را به بهترین نحو
داشته باشد ،و برای رسیدن به این مقصود
به عالی ترین سیســتم ممکن اطالعاتی،
مجهز گردد ،باید فرآیندها و ســاختارهای
الزم را برای اجرای استراتژی فراهم آورد.
در این راستا دولت باید به طور موثر عامل
های غیر سنتی سیاست های امنیت ملی
را با عامل های سنتی هماهنگ و یکپارچه
نماید .دولت نیازمند ساز و کارهای جدیدی
برای گسترش ارتباط بین نیروهای نظامی،
پلیس ،دســتگاه قضایی و اشکال گوناگون
و جدیــد جنگ افزارها اســت .همچنین
دولت به راه های موثر محاســبه و ارزیابی
انتقادی عملکــرد خود ،فراگرفتن درس از
تجربیات خویش و تنظیم منابع مناسب با
یکدیگر ،انسجام بین سیاست های داخلی
با ملزومات اساسی امنیت ملی و سیاست
های امنیت ملی در خارج از مرزهای کشور
نیاز دارد)25(.
سازمان های ســنتی مرتبط با امنیت ملی
کشور (وزارت خارجه ،وزارت دفاع ,شورای
امنیت ملــی و  )...نیاز به همکاری جدید با
شیوه های نوین دارند و موسسات اقتصادی

نظیر وزارت بازرگانــی ،وزارت دارایی ،و
نمایندگــی های تجاری نیــاز به همکاری
بسیار نزدیک با جامعه سنتی امنیت ملی
خواهند داشــت .به عالوه دیگر دســت
اندرکاران به ویژه وزارت دادگستری و راه
و ترابری باید در روند تعیین خط مشی برای
اجرای استراتژی امنیت ملی شرکت داده
شوند.
دستگاه های نظامی نیز باید توجه زیادی به
وظیفه خود در زمینه امنیت کشور معطوف
نماینــد و از توانایی مکانیــزم هماهنگی
پشتیبانی نظامی در وضعیت های اضطراری
عمده ،اطمینان حاصل شود .به عالوه ،بخش
پشتیبانی غیر نظامی نیروی مشترک ویژه
را باید تقویت کرد و دامنه فعالیت های آن
را گســترش داد تا این بخش بتواند برای
تأمین پشتیبانی نظامی برای همه خطرات
و فاجعه ها ،برنامه ریــزی و فرماندهی را
هماهنگ نماید.
این نکته نیز از اهمیــت زیادی برخوردار
است که با بررسی محیط نوین استراتژیک
در آینده و استراتژی که پاسخگوی چنین
محیطی باشــد ،ممکن است تغییرات قابل
توجهی در ســاختار و فرآیندهای دستگاه
امنیت ملی کشــور الزم آید .این تغییرات
ســازمانی می تواند در حوزه های تضمین
امنیت کشور ،تجدید ساختار توان علمی
و آموزشی کشور ،تجدید نظر در نهادهای
کلیدی قوه مجریه ،بازنگری و نوسازی نظام
های کارگزینی نظامی و غیر نظامی دولت،
و سازماندهی مجدد نقش پارلمان در امور
امنیت ملی صورت پذیرد.
درمورد نقش قــوه مقننه باید گفت مقابله
با تهدید امنیت کشــور و حل آن ،مشکلی
نیست که تنها گریبانگیر قوه مجریه باشد،
بلکه قوه مقننه نیز بایــد در فرآیند تهیه
برنامه های امنیت کشــور ،شــرکت فعال
نماید .جلسات کمیته های تخصصی که در
آن ها بحث و بررسی موضوع و نیز استماع
گزارش ها و توضیحات مسووالن و خبرگان
صورت می پذیرد ،می تواند به تهیه و ارائه
بهترین نظــرات و راه حل ها در این زمینه
کمک نماید .برخی اعضای پارلمان باید در
سیاست امنیت کشور و اجرای این سیاست
خبره شــوند تا بتوانند با استفاده از این
تخصص ،خألهای سیاست مزبور را پر کرده
و در مواقع بحران به ارائه نظرات مشورتی و
نظرات الزم بپردازند .مهم تر از همه پارلمان
باید با اســتفاده از قدرت تخصیص اعتبار
و منابع مالی ،از برخورداری ســازمان های
دولتی از منابع کافــی و از هماهنگ بودن
وکارایی برنامه های سازمان مزبور اطمینان

کابل برگزار شد .فرســتاد ه خاص سازمان
ملل برای افغانستان ،ســفرا و نمایندگان
ک کننــده از اعضای این
کشــورهای کم 
نشست بودند .آنها در این نشست گفتند
که از حکومت افغانســتان انتظار دارند تا
با فســاد اداری مبارزه جدی کند .نماینده
خاص ملل متحد برای افغانستان گفت دولت
افغانستان با چالشهای زیادی مواجه است
که مهمترین آنها فساد اداری میباشد.
حال پرسش این است که آیا واقعا با ایجاد
نهادهای متعدد و در بسیاری موارد موازی
میتوان روند گسترش فساد را متوقف کرد
و با پدیده فساد اداری مبارزه کرد؟ همانطور
که پیشتر گفته شد آیا فقط با انگیزه بیرونی
و چشم داشت به حمایت بیرونیها میتوان
شفافیت را در ساختار اداری کشور بوجود
آورد؟ نکته مهمتــر اینکه چرا همه را هها
به دفتر ریاســت جمهوری ختم گردد؟ آیا
این روند تمرکزگرایی شــدیدی که اکنون
در پیش گرفته شــده است ،خودش منجر
به تولد بیشــتر فســاد نخواهد شد؟ مگر
غیراز این است که تجربه جهانی وتاریخی
اداره وسیاست نشان داده است که تمرکز
قدرت و تصمیــم گیری و عــدم اعتماد
به زیــر مجموعهها ،خود موجب فســاد و
دیکتاتوری خواهد شد؟ مگر رئیس جمهور
چقدر فرصت و توانایــی و دانایی دارد که
تمامی عرصههای حکومتداری را یک تنه و
بدون اعتماد به دیگران رهبری و مدیریت
نماید؟ اگر چنین است چه نیاز به این همه
ساختارهای عریض و طویل اداری و تحمیل
هزینههای گزاف و بودجه سنگین؟ بنابراین
توقع میرود که مســئله مبارزه با فســاد
پیــش تر از همه باید متکــی به یک اراده
وانگیزه داخلی و ملی باشــد .دوم این که
سعی گردد مراجع و نهادهای ملی و داخلی
در این راستا شریک ساخته شده و فضای
قابل اعتماد بوجود آید ،یعنی ســاختاری و
روشمند باشد نه متکی به فرد .ما به ساختار
ن که عوامل
عادالنه ضرورت داریم .سوم ای 
و زمینههای فســاد شناسایی و به تدریج و
طبق یک برنامه دقیق و شفاف رفع گردد.
در غیراین صورت چندی بعد شاهد خواهیم
بود که چه قراردادها و اســنادی مربوط به
فسادمالی واداری به امضای رئیس جمهور
مزین خواهد شد.

حاصــل نماید .پارلمان بایــد طرق خاصی
را بــرای پرداختن به مســائل و موضوعات
امنیت کشوری بیابد که مرزها و محدودیت
های کنونی صالحیت هــا و اختیارات را در
هم نوردند و مکانیزم های نظارتی تازه تری
را نیز خلق کننــد .از آن جایی که پارلمان،
انتخابی ترین نهاد حکومت می باشــد ،آن
نوع سیاست ها و خط مشی های قوه مجریه
که تأمین کننده گســتره ای از دیدگاه های
پارلمان باشد بهتر و بیشتر حمایت عمومی
را جلــب خواهد نمود .ســرانجام برای این
که پارلمان بتواند بــا حداکثر کارایی با قوه
مجریه همکاری نماید باید با گروه فراگیری
از پیشــتازان عرصه های علم ،اقتصاد بین
الملل ،دفاع ،اطالعــات ،و دیگر زمینه های
امنیتی به مشورت بپردازد)26(.
نتیجه گیری:
ما هیــچ گاه در یک جهان عاری از مخاطره
نخواهیم زیست ،و یک استراتژی ملی جامع
امنیتی نیز این جهــان را تغییر نمی دهد.
هدف ما آمادگی برای به شکست انجامیدن
تهدیــدات احتمالی اســت .طراحی یک
استراتژی مشکل است و اجرای آن مشکل
تر خواهد بود ،اما بــه هر حال ما باید آن را
انجام دهیم.
آینده رویداد پذیر است .روند امور و اوضاع
کشــور ،منطقه و جهان در سال های آتی را
مجموعه ای از تصمیمات خرد و کالن تعیین
می کند که بیشــتر آن ها هنوز اتخاذ نشده
اند .اما به هر حال ،نگریســتن به آینده ،هر
اندازه هم که دشوار باشد ،ضروری است ،چرا
که خطرات آن قدر زیادند که حتی تالش و
کوششــی اندک (برای آینده نگری) بهتر از
عدم تالش و تکاپو است)27(.
در این شــرایط به نظر می رسد که فعالیت
موفق در چهارچوب امنیتی جدید مستلزم
شناخت آشکار روابط تعارض آمیز و اثرات
غیرقابل اجتنــاب انتخاب ها در این محیط
پیچیده و سیال اســت .رهبران بایستی از
تفکر ثابت ،خطی و یک بعدی امنیتی با این
تصور غلط که چنین رفتاری در ســایر امور
مرتبط با دفاع اثر مهمی ندارد ،احتراز کنند
و مردم در ارزیابی این سیاســت ها بایستی
تضاد در هدف ها و وســیله ها را بپذیرند و
دنبال استراتژی های امنیتی سیاه و سفید
و نتایج کامال آشکار نباشند .به عالوه ارزیابی
دقیق تضادها و روابط تعارض آمیز برای توجه
به تغییر در سیاست امنیت ملی مهم است.
بدین منظور هر کشــور در جهت آمادگی
برای رفع مخاطرات باید با شناخت الیه های
گوناگون امنیتی و استفاده از عوامل تعیین
کننده استراتژی امنیت ملی برای آینده خود
برنامه ریزی نمایــد و در مرحله بعد از همه
ظرفیت های خود بــرای بازنگری و اجرای
موثر آن بهره گیرد.
منبع :سایت باشگاه اندیشه

روزنامةافغانستان از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
روزنامه افغانستان بخش دری و پشتوی روزنامه اوت لوک افغانستان است.
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