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دورنمای صلح در
زمانه جنگ
فهیمی
حادثۀ دردناک و خونین روز گذشته نه تنها کابل را لرزانید؛ بلکه
همۀ افغانستان ،منطقه و کشــورهای جهان را تکان داد .در این
عصر جهانی شــدن که تمام دنیا توسط وسایل ارتباط جمعی به
دهکدۀ کوچک تبدیل شده است ،از کوچک ترین اتفاق و حادثۀ
در یکی از گوشه های جهان همه مطلع می گردند .به هرصورت اگر
به عمق فاجعه و دردناک بودن حادثۀ بنگریم؛ ده ها کشته و صدها
نفر زخمی ،باید مانند حادثۀ چهارشنبۀ سیاه که در آن کارمندان
رسانه ها قربانی شدند ،به سه شنبۀ سیاه مسمی گردد.
عامــل این حادثه و تراژدی غمبار و غمناک گروه طالبان بوده و
خود پذیرفته اند .گروهی که نیم دهه اســت ندای صلح خواهی و
آشــتی طلبی حکومت را نادیده گرفته و به آن بهایی نمی دهد.
حاال پرسش این است که آیا این گروه ،صلح و آشتی می خواهد
از سال 1388بدین سو است که دولت ،سیاست گفت و گو با گروه
ِ
هنگفت
طالبان را به شــدت تمام دنبال کرده است .مصارف مالی
کالن داده شده است.
در این مسیر شــده و قربانی های انسانی
ِ
زندانیان این گروه از باب خوشــنودی و به دســت آوردن دل ،از
بند رها شــده اند؛ اما به عوض این که به گفت و گوی سیاسی به
عنوان هدف تعیین شده ،کمک کنند ،به جبهه های نبرد پیوسته
و با تقویت ارتش جنگی ،خون های بی شــماری را ریخته اند .در
طول هشت سال هرباری که رهبری حکومت صدای صلح خواهی
و آشــتی طلبی سیاسی را بلند کرده و با ادبیات نرم خطاب کرده
اســت ،نتیجۀ منفی بدنبال داشته و این گروه گستاخ تر و جسور
تر شــده؛ و دامنۀ جنایت های شان بزرگ تر شده است .بنابراین،
تجربۀ هشت سالۀ ما نشان می دهد که گروه طالبان آشتی ناپذیر
است.
نشست های چهارجانبه توسط افغانســتان ،پاکستان ،آمریکا و
چین به منظور کشــانیدن گروه طالبان به میز مذاکره برگزار می
شد .خوش بینی ها و امیدواری های جدی وجود داشت؛ از این که
دو قدرت بزرگ و تاثیرگذار در این فرایند حضور داشــته و نقش
بازی می کردند؛ چین و آمریکا ،این نشست ها متفاوت از نشست
های قبلی ارزیابی می گردید .تصور بر این بود که این بار دو قدرت
بزرگ و موثر فشــارهای الزم سیاسی را بر پاکستان اعمال کرده
و فرایند به نتایج ملموس دســت خواهد یافت .این نشست ها به
پیمانــۀ خوش بینانه و امیدوار کننده می نمود که در مورد این که
با کدام جناح های طالبان و در نشست اخیر در مورد زمان و مکان
گفت و گو بحث صورت گرفت .از آن جای که پاکستان وعده های
کالن مبنی بر حاضر کردن نمایندگان گروه طالبان ســر میز گفت
و گو می داد ،طالبان چراغ سبزهای نشان داده بودند؛ اما این که
با پاکســتان هم آهنگ بوده یا نبوده ،بحث دیگری است که باید
در جــای دیگر مورد بحث قرار گیرد .به نظر می رســد که چراغ
سبز طالبان به نشست های چهارجانبه جهت غافلگیر کردن بوده
اســت .گرچند امنیت ملی می دانسته و واقف بوده است که این
گــروه در حال آمادگی گرفتن جهت آغاز عملیات های بهاری می
باشــد؛ اما به صورت کلی ذهنیت ها متوجه گفت و گوی سیاسی
بود .سر انجام این که هیچ .نشســت های چهارجانبه ناکام و بی
دست آورد و وضعیت درست به همان نقطۀ اول برگشت
به نظر می رســد که صلح مورد نظر دولت و مردم کشور با صلح
مورد نظر گروه طالبان از شــرق تا غرب عالم تفاوت جدی دارد.
دولت و مردم بر این باور و پندار هســتند که این گروه جنگ و نا
امنی را کنار گذاشته و از رهگذرهای مسالمت آمیز سیاست ورزی
نموده و در قدرت سیاســی سهیم شوند .در این صورت این گروه
قواعد بازی سیاسی؛ یعنی ارزش های سیاسی جدید و نیز ارزش
های اجتماعی را بپذیرند .اما به نظر می رســد که صلح مورد نظر
طالبان عکس این امر اســت .باور این گروه این است که نیروهای
سیاسی موجود در نظام سیاسی کنونی و مردم ،ایدئولوژی سیاسی
طالبانی را پذیرفته و صلح کنند .در این صورت نظام کنونی را کنار
گذاشته و شاهد حاکمیت نظام شبیه امارت باشیم؛ یعنی تسلیم
باورها و ارزش های طالبانی گردیم.

فساد اداری؛ پاشنه آشیل حکومت وحدت ملی
مبارزه با فســاد اداری یکی از جدی ترین
چالش های حکومت وحدت ملی اســت؛
چالشــی که موفق بیرون شدن از آن کار
آســانی نخواهد بود .حکومت افغانستان
در رده بندی های جهانی فســاد ،چندین
بار مقام نخســت را گرفته است و یکی از
فاســدترین ها بوده است ،اما هنوز راهکار
جدی برای مبارزه با فساد اداری روی دست
گرفته نشده اســت و اکنون کاهش فساد
اداری و مبارزه با آن تبدیل به پاشنه آشیل
حکومت وحدت ملی افغانستان شده است.
رئیس جمهور غنی در آخرین صحبت هایش
در این رابطه گفته اســت که افغانستان در
کنفرانس«وارســا» و « بروکسل» با دست
آورد خوبی در راستای مبارزه با فساد اداری
شرکت خواهد کرد .رئیس جمهور همچنان
سال 95را ،سال « حرکت همه جانبه برای
اصالحــات» خوانده بود .اما شــهروندان
افغانســتان هنوز از روند مبارزه با فســاد
اداری راضی نیستند و این چالش همچنان
در برابر حکومت وحدت ملی قرار دارد.
یکی از عمده ترین دالیــل عدم موفقیت
حکومت افغانســتان در راستای مبارزه با
فساد اداری ،دســت داشتن افراد سیاسی
قدرتمند در فســاد اداری و مداخالت آنها
در راستای مبارزه با فساد دانسته می شود.
رئیس اداره عالی مبارزه با فســاد در تازه
ترین مصاحبه اش با تلویزیون خصوصی «
طلوع نیوز» گفته اســت مداخالت سیاسی
و تنظیمی مانع رســیدگی به پرونده های
فساد شده است .حســین فخری ،رییس
ادارۀ عالی مبارزه با فساد میگوید« :برخی
قضایا اســتند که جوانب سیاسی دارند که
رســیدهگی به آنهــا مداخلههایی صورت
میگیرند .عوامل سیاسی ،تنظیمی و قومی
هم بعض ًا مانع پیشرفت رسیدهگی به برخی
از این پروندهها میشــوند .ما امیدواریم با
ایجاد شــورای عالی مبارزه با فساد اداری
که مقامات رهبری دولت در آن استند ،این
پروندهها بررســی و تکمیل شوند و نتیجه
بدهند».
سیاســت زدگی یکی از آفت های هر اداره
است .فساد اداری یکی از پیامدهای مخرب
سیاســت زدگی اداره است .دست یابی به
قدرت و اعمال آن یکی از انگیزه های فساد
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است .در طول یک و نیم دهه اخیر رهبران
سیاسی و سیاستمداران در افغانستان برای
تصاحب قدرت و اعمال نفوذ تالش کرده اند
که قانون را دور بزنند و به طور غیر قانونی
افراد و وابســتگان خود را ادارات دولتی و
نهادهای بین المللی جابجا بسازند ،یا اینکه
تالش کرده اند که نتیجه یک پروسه کامال
اداری را به نفع شــان از مسیر اصلی اش
منحرف ســازند .این شیوه متاسفانه امروز
تبدیل به ســنت و فرهنگ گردیده است و
تنها راه رسیدن به قدرت ،جایگاه اجتماعی
و موقعیت شغلی پنداشته می شود و تمامی
افراد جامعه برای دستیابی به آن ،به دنبال
راه حل های سیاسی و نزدیک شدن به یکی
از افراد با نفوذ در چوکات دولت و حکومت
است و متاسفانه فساد اداری نیز به صورت
برنامه ریزی شده و با اعمال نفوذ ،انجام می
شــود و راههای مبارزه با آن دشوارتر می
گردد.
حکومت افغانستان در سال  1382به منظور
مبارزه با فســاد اداری« اداره عالی مبارزه
علیه فساد اداری» را ایجاد کرد و بعد از آن
در سال  «1387اداره عالی نظارت بر تطبیق
استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری» بوجود
آمد و اکنون نیز« شــورای عالی مبارزه با
فســاد اداری» با عضویت رهبران حکومت

بوجود آمده اســت .اما با ایجاد این همه
اداره ،هنوز مبارزه با فساد اداری ره بجای
نبرده اســت و این مشکل همچنان مردم
افغانستان را رنج می دهد و یکی از ضعف
های حکومت وحدت ملی به شمار می رود.
جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به
افغانستان همواره از روند مبارزه با فساد
اداری در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند
و از حیف و میل شــدن کمک ها ،انتقاد
کرده اند .حکومت افغانســتان همیشه در
کنفرانس های بین المللی به جامعه جهانی
تعهد سپرده است که بصورت جدی با فساد
اداری مبارزه می کند ،ولی هنوز نتوانسته
است به درستی به این تعهدش عمل کند
و به نظر می رسد مقامات حکومت وحدت
ملی در کنفرانس وارســا و بروکسل باید
به کشورهای کمک کننده نمونه های بارز
عمل به این تعهدش را نشــان بدهد و اگر
چنین نکند ،امــکان دارد ورق برگردد و
حکومت افغانستان اعتماد جامعه جهانی و
کشورهای کمک کننده را ،از دست بدهد و
کمک ها به افغانستان قطع گردد.
فســاد اداری یکی موانع اصلی حکومت
داری خوب در افغانســتان است و نشانگر
ضعف مدیریــت و نظــارت حکومت بر
فعالیت هایش است .حکومت داری خوب

با شــفافیت ،نظارت درست و پاسخگویی
به وجود می آید ،اما موجودیت فســاد در
یــک اداره ،شــفافیت را از بین می برد و
روند نظارت و پاسخگویی را به بیراهه می
کشاند.
یکی دیگر از دالیل عدم موفقیت در مبارزه
با فساد اداری و کاهش نیافتن این پدیده
شوم ،عدم وجود اراده قاطع برای مبارزه با
فساد است .دولت مردان افغانستان همواره
در سخنان شان وجود فساد افسارگسیخته
در ادارات دولتی را پذیرفته اند و بر مبارزه
جدی با آن ،تاکید کــرده اند ،اما بصورت
عملی کار جدی در این راستا انجام نداده
اند و سیاست درســت مبارزه با فساد را
روی دســت نگرفته اند ،اینگونه رویکرد
نسبت به فساد نشــان می دهد که هنوز
تصمیــم و اراده قاطع در چوکات حکومت
برای مبارزه با فســاد اداری وجود ندارد و
با شورا سازی و کمیسیون سازی تالش می
شود که اذهان عامه را مشغول سازد.
سیستم اداری در افغانســتان نیز فساد
زا است و با این سیســتم مبارزه با فساد
هم اگر نا ممکن نگردد ،دشــوار می شود.
سیستم اداری موجود افغانستان بیش از
چهل سال قبل ساخته شده است و گفته
می شود در زمان خودش نیز نا کارآمد بوده

است .اکنون این سیستم بدون بروز رسانی
و مدرن سازی در کشور مورد استفاده قرار
می گیرد .عالوه بــر آن ،مدیران بلندپایه
دولتی و کارمندان مسن ادارات ،نیز با دانش
و تکنالوژی روز آشــنا نیستند و این خود
باعث شده اســت که ما همچنان سیستم
کهنه و ناکار آمد اداری خود را حفظ کنیم
و همــگام با حکومــت داری نوین جهانی
نگردیم .مدرن سازی و به روز رسانی نظام
اداری کشور و ارتقای ظرفیت منابع انسانی
یکی از راههای مبارزه با فساد و جلوگیری
از آن می باشــد .یعنی اگر اداره مطابق با
نیازهای زمان ساخته شود و از سرمایه های
انسانی بخوبی استفاده صورت گیرد ،نظام
اداری با ظرفیت کامل کار می کند و فساد
ناشی از بروکراســی اداری به حد اقل می
رسد و رو به صفر تقرب می کند.
تنها راه ممکن برای نوسازی سیستم اداری
افغانستان ،استخدام نیروی انسانی جوان،
دانش آموخته و آشــنا با تکنالوژی روز و
حکومت داری نوین و الکترونیکی اســت.
متاســفانه حکومت افغانستان در راستای
مبارزه با فســاد اداری به اهمیت این امر
توجه نکرده اســت و جوانان را در عرصه
حکومت داری و سیستم سازی ،سهم نداده
اســت .در نتیجه ی این بی توجهی جمع
کثیری از جوانان دانش آموخته بیکار مانده
اند و فســاد نیز همچنان در حال گسترش
است.
هر دو رهبــر حکومت وحدت ملی در زمان
کمپاین های انتخاباتی و بعد از تشــکیل
حکومــت وحدت ملی ،برای شــهروندان
افغانســتان وعده ســپرده اند که با فساد
اداری مبارزه خواهند کرد و در راستای محو
فساد اداری از ادارات افغانستان تالش می
کنند ،اکنون زمان آن رســیده است که به
این وعده ها جنبه عملی داده شود و ریشه
های فســاد اداری در کشور بصورت دقیق
مطالعه و ارزیابی شود و تفتیش مسلکی از
نظام اداری کشــور صورت بگیرد .همچنان
سیاســت های که به هدف مبارزه با فساد
تا کنون اتخاذ شده است باید مورد تجدید
نظــر و بازبینی جدی قــرار گیرد و دالیل
ناکامی سیاســت های مذکور باید جستجو
گردد.

نورسلطان نظربایف :بشر به یک برنامه جامع
«جهان بدون جنگ» نیاز دارد

این تصمیم باعث شد که قدرت های هسته
ای مهلت را برای منع آزمایشــات هستوی
اعالم نمایند 20 .ســال پیش در چارچوب
سازمان ملل متحد ،قرارداد منع آزمایشات
هسته ای برای امضاء آماده گردید؛ اما این
سند مرعی االجرا نشد .در قلمرو قزاقستان
با حمایت  IAEAبانک سوخت هستوی با
غنای پایین ساخته شد.
حاال برای منع قراردادن سالح های کشنده
در فضــا ،در قعر اقیانوس هــا ،آب های
مشترک و قطب شمال باید تصامیم جهانی
گرفته شود .مهم اســت تا سند ترتیب و
تصویب گردد که اســتفاده از اختراعات
علمی را برای ســاختن انواع جدید سالح
های کشــتار جمعی منع نماید .در سازمان
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ملل متحــد باید جدول ثبــت اختراعات
علمی که میتوانند برای ایجاد و توســعه
سالح کشــتار جمعی مورد استفاده قرار
گیرند ،ایجاد گردد.
دوم؛ در قرن  21الزم اســت تا جغرافیای
جهــان پایدار را شــکل داد و جنگ را به
طور دوامدار به عنوان طریقه زندگی ریشه
کن ســاخت .در جهان شش منطقه عاری
از ســاح اتمی وجود دارد که شامل قطب
جنــوب ،تقریب ًا تمام نیمکــره جنوبی ،از
جمله آمریکای التین ،افریقا ،آســترالیا و
اقیانوسیه میباشــد .جوانترین آنها منطقه
آسیای مرکزی اســت که  10سال قبل در
سیمیپالتینسک توسط پنج کشور منطقه
ایجاد شد .الزم است تا تالش های جهانی
را بــرای ایجاد منطقه غیر هســته ای در
شرق میانه تشــدید بخشید .قزاقستان در
سال  1992دعوت اجالس همکاری متقابل
و اعتماد سازی در آسیا را پیشنهاد نمود.
این همایش در قرن حاضر با اشــتراک 27
کشور ،سازمان ملل متحد و سایر سازمان
های بیــن المللی موفقانه نهادینه شــد.
همکاری های چندجانبــه میان جمهوری
مردمی چین ،فدراتیف روسیه ،قزاقستان،
قرقیزستان ،تاجکســتان و ازبکستان در
چارچوب سازمان همکاری های شانگهای
اهمیــت مثبــت دارد .مناطــق صلح در
امریکای جنوبــی ،اتالنتیک جنوبی و بحر
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هند پتانســیل قابل توجهی دارند .تمام
تجربه هــای ذخیره شــده را باید برای
ایجاد مناطق بزرگ صلح بر اساس حقوق
مخصوص بینالمللی اعمال کرد که در آنها
نباید جای برای جنگ و درگیری باشــد.
مسائل امنیت و توســعه در مناطق صلح
توســط تمام اعضای سازمان ملل متحد و
شورای امنیت سازمان ملل متحد ،میتواند
تضمین شود.
سوم؛ در قرن بیست و یکم باید بر فرهنگ
نظامی گری ،موجودیت بلوک های نظامی
که تهدیدی برای امنیــت جهانی و مانع
توســعه همکاری های جهانی است ،غلبه
نمود .واقعیت این اســت که اگر فقط یک
بلــوک بزرگ نظامی وجود دارد ،شــکل
گیری بلوک ضد آن حتمی اســت .قدرت
موجب زایش ضد قدرت میشود .در بلوک
های نظامی کشــورهای مختلف شــامل
میباشند که مســئولیت خود را در برابر
جهان و امنیت همیشــه درک نمی کنند.
برعالوه ،تالش هایی هــم وجود دارد که
از بلوک های نظامی بخاطر گرفتن امتیاز
از کشــورهای ثالث بشــمول کشورهای
همســایه ،اســتفاده می کنند .بنابراین،
وضعیــت رویارویی در برخــی از مناطق
و یا هم در تمام جهــان می تواند به طور
نامحدود شــبیه سازی شــود .در عین
حال ،تجربه جنگ های گذشــته نشــان

داده اســت که امنیت خود را نمی توان با
نقض امنیت کشــورهای دیگر تامین کرد.
به همین دلیــل باید ائتالف جهانی بخاطر
صلح ،ثبات ،اعتماد و امنیت تحت نظارت
ســازمان ملل متحد در مقابل بلوک های
نظامی راه اندازی شود .در ده سال آینده
توقف جنگ ها و درگیر ها در افغانستان،
عراق ،یمن ،لیبی ،سوریه ،شرق اوکراین،
رویارویی فلسطین و اسرایل باید وظیفه
همگانی شــود .کاهش پتانسیل وضعیت
انفجاری در شــبه جزیره کوریا ،آب های
دریای چین جنوبی و قطب شمال را پیش
رو داریم.
چهارم؛ سازگار ساختن پروسه خلع سالح
جهانی با شرایط تاریخی جدید بسیار مهم
است .کوتاه بینی در اسناد و قراردادهای
قبلی مربــوط به کاهش سیســتم های
دفاعی موشکی و ســاح های متعارف،
فضای سیاســی اوراسیا را نظامی ساخت.
این کار خطر آغــاز جنگ جهانی را حتی
به علت تکان در سیستم های الکترونیکی
مدیریــت دفاعی افزایــش میدهد .ما به
اســتراتیژی جدید فعالیــت کنفرانس
ســازمان ملل متحد در عرصه خلع سالح
نیاز داریم .وظیفه ما از میان برداشــتن
تهدید های جدید است.
پنجم؛ جهان بدون جنــگ؛ اولتر از همه
الگوی منصفانه رقابــت جهانی در حوزه

مالی ،تجارتی و توسعه بین المللی خواهد
بــود .قزاقســتان در هفتادمین اجالس
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد تهیه
پالن «استراتیژی جهانی ابتکار »2045-را
مطرح نمود .این پالن برای ریشه کن سازی
عوامل جنگ هــا و اختالفات طرح ریزی
شده است .مهم است تا روند جدید توسعه
بر اساس دسترســی برابر و عادالنه تمام
ملت ها به زیربناها ،منابع و بازار ها استوار
باشد .پیشنهاد میشــود که این پالن الی
جشن صدسالگی سازمان ملل متحد تحقق
یابد .قزاقســتان برگــزاری کنفرانس بین
المللی سازمان ملل متحد را در سال 2016
پیشنهاد مینماید که در جریان آن باید بر
اصول حقــوق بین المللی بخاطر جلوگیری
از جنگ و اختالف در قرن  21تاکید گردد.
دعوت برای خردمنــدی و گفتگو ،اعتدال
و ســامتی عقل ،نبایــد قربانی حمالت
اطالعاتی مخالفــان صلح جهانی گردد .در
قرن  21جهان به صلح نیاز دارد.
ما باید در باره آینده فرزندان و نواسه های
خود فکر کنیم .الزم اســت تا تالش های
حکومت ها ،سیاســتمداران ،دانشمندان،
تاجران ،هنرمندان و میلیونها انســان در
سراســر جهان را برای جلوگیری از تکرار
اشتباهات غم انگیز قرن های گذشته یکجا
بسازیم و جهان را برای همیشه از تهدیدات
جنگ خالص نماییم .عدم فعالیت در حفظ
صلح منجر به فاجعه جهانی خواهد شد.
مانیفیست من «جهان .قرن بیست و یکم»
نشــان دهنده نگرانی عمیق از سرنوشت
نسل های آینده است که در قرن بیست و
یکم زندگــی و کار خواهند کرد .ما رهبران
دول و سیاســتمداران ،مســئولیت بزرگ
آینده بشر را به عهده داریم .به عنوان یک
انسان و یک سیاســتمداری که سختی ها
و مشــکالت زیادی را پشت سر گذشتانده
ام و منحیث یک رهبــر دولت که تصمیم
دشــوار برای بســتن پلیگون هسته ای
سیمیپالتینسک را گرفته است ،از رهبران
جهــان و جامعه جهانــی مصرانه خواهش
میکنم تا به عقل شان گوش دهند .ما باید
تمام تالش خود را به خرج دهیم تا بشر را
برای همیشه از تهدید جنگ مرگبار خالص
نمایم .از حاال تا آینده ،وظیفه مهم تری جز
این نداریم.
* این پیام «مانیفیســت» نور ســلطان
نظربایف رئیس جمهور جمهوری قزاقستان
اســت که تحت عنوان «جهــان قرن »21
به تاریخ  31مارچ ســال جاری ،طی یک
نشست مهم امنیتی با حضور چندین کشور
در شهر واشنگتن برگزار شد.
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