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حکومت و ضرورت اتخاذ
رویکردهای شفاف امنیتی
حفیظ اهلل زکی
گروگانگیری مسافران بیگناه یکی از تاکتیک های جدید طالبان
و سایر گروه های هراس افگن به شمار می رود که از سال گذشته
بدین سو در مناطق مختلف کشــور به کار گرفته می شود .سال
گذشته گروگانگیری مسافران به یک معضل ملی تبدیل شده بود
که هدف آن ایجاد تفرقه و نفاق میان اقوام افغانستان بود .تا هنوز
دهها تن از مردم ملکی و بی گناه در جریان گروگانگیری ها کشته
شده اند.
امسال نیز این تاکتیک به شکل گسترده تر از سوی رهبری جدید
طالبان دنبال می شود .گروگانگیری های امسال نشان می دهد که
طالبان بــرای ایجاد ناامنی و اثبات حضور نظامی خود از هر روش
استفاده می کنند؛ اگرچه آن روش ها با اصول اسالم و ارزش های
انسانی و حقوق بشری در تضاد باشد.
طالبان همواره از نام اسالم برای پیشبرد مقاصد خود بهره برده و
مردم به شــدت دینی و مذهبی افغانستان را با شعارهای اسالمی
خویش تحت تأثیر قرار می دادند؛ اما امروز اکثریت مردم کشــور
با اهداف و مرام های سیاسی و ایدیولوژیکی طالبان آشنایی پیدا
کرده و به آســانی فریب شعارهای طالبان را نمی خورند .از اینرو
هرچه زمان می گذرد ماهیت این گروه بیشــتر برای مردم آشکار
می گردد و اهداف آنها روشــنتر می شــود .این امر سبب شده
که طالبان در سیاســت های خود بی باکانه تر عمل کرده و کمتر
دغدغه افکار عمومی را داشته باشند.
گروگانگیری مسافران بی گناه و کشتن آنها یک امر ذاتا مذموم و
ناپسند بوده و هیچ فرد ،قوم و گروهی که احساس و شعور انسانی
داشته باشند ،این عمل غیر انسانی را تأیید نمی کنند .تکرار این
عمل از ســوی طالبان نشانه این است که این گروه درک کرده که
دیگر قادر نیست تا خود را در پس شعارهای دینی و مردمی پنهان
نگهدارند.
طالبان اکنون تنها با حکومت و نیروهای امنیتی درگیر نیســتند،
این گروه با همه مردم افغانستان در تقابل قرار دارد .از اینرو برای
طالبان اهداف سیاســی و نظامی مهمتر از مالحظاتی اند که برای
کسب رضایت عمومی بایستی مورد توجه قرار بگیرد .استراتژی
طالبان مبتنی بر غلبه نظامی اســت و این گروه می خواهد از راه
زور ،قتل ،کشــتار ،شکنجه و زندان بر مردم مسلط شود و بر آنها
فرمان براند .اصل رضایت و مشروعیت قانونی و مردمی اندکترین
اهمیتی برای این گروه ندارد.
متأسفانه دشــمنی طالبان با مردم افغانستان تا هنوز در دستگاه
سیاست ساز کشور ،مورد توجه قرار نگرفته است .سیاست رسمی
کشور تاهنوز طالبان را دشمن درجه اول به شمار نمی آورد ،هنوز
یک موضع روشن و واضح در رابطه با این گروه وجود ندارد .عوامل
نفوذی و طرفدار طالبان در بدنه حکومت و بخصوص ساختار ارگان
های امنیتی به شدت فعال بوده و در مواقع حساس به عناصر این
گروه کمک می کنند.
سیاست های خشــن و انعطاف ناپذیر طالبان دربرابر حکومت و
مردم از یکســو و رفتار دوگانه و موضع ضعیف حکومت در برابر
این گروه از ســوی دیگر عالوه بر این که مذاکرات صلح را به بن
کشــانیده ،روند مبارزه با هراس افگنان را نیز با مشــکل مواجه
کرده اســت .بدون شک تا زمانی که طالبان در صحنه های جنگ
تحت فشار قرار نگیرند و از پیشــروی ها و پیروزی های نظامی
خود مأیوس نشوند ،انتظار پیوستن آنها به مذاکرات صلح خواب و
خیالی بیش نخواهد بود.
حکومت باید اســتراتژی جنگ و صلح را همزمان به پیش ببرد.
غفلت از هر کدام آنها به امید رســیدن به صلح و ثبات واقعی در
افغانستان اشتباه می باشد .نزدیک به یک دهه است که حکومت
با شــعار صلح ،بهترین فرصت های نظامی را از دست داد؛ اما در
نهایت نه تنها به صلح نرسید که دسترسی به آن را از لحاظ زمانی
طوالنی تر و از لحاظ فنی و سیاسی پیچیده تر کرد .ناکامی مطلق
سیاست های مداراگونه حکومت در گذشته ،این مسأله را روشن
می ســازد که حکومت بایستی در اتخاذ استراتژی جنگی خود با
طالبان تجدید نظر کرده و به سیاست های شکست خورده گذشته
نقطه پایان بگذارد.

ادامه کمکهای جامعه جهانی و فقدان مدیریت کمکها
در نشست ســال  2012رهبران کشورهای
عضو ناتو تصمیم گرفتنــد که به نیروهای
امنیتی افغانستان کمک مالی نماید .به این
هدف که این کشــور حداقل تا سال 2024
مسئولیت تأمین مالی نیروهایش را به عهده
بگیرد .همچنین در آن نشست توافق کردند
که افغانستان تا ســال  2015حداقل 500
میلیون دالر آمریکایی نیازمندی نیروهای
امنیتیاش را از عایدات داخلیاش بپردازد.
ســال  ،2015حکومت افغانســتان قادر به
پرداخــت  500میلیون دالر بــه نیروهای
امنیتی نبوده اســت .حکومت نه تنها قادر
به پرداخت مبلغ مذکور نبوده اســت بلکه
قادر به تأمین امنیت کشور نیز نمی باشد.
بدتر شــدن اوضاع امنیتــی و زمزمه های
سقوط حکومت وحدت ملی ایاالت متحده
آمریکا را بر آن داشته است تا به نیروهای
امنیتی خود مسئولیت و صالحیت بازگشت
به میدان جنگ و ســرکوب گروه طالبان را
بدهد.
در نشســت وارســا که در  8جوالی میان
رهبران کشورهای عضو ناتو برگزار خواهد
شد ایاالت متحده آمریکا تالش خواهد کرد
تا کشــورهای عضو ناتو را متقاعد سازد که
کمکهایش را به افغانســتان ادامه دهد.
افغانســتان  15میلیارد دالر تا سال 2020
نیازمند است تا تعداد نیروهای امنیتی اش
را حفظ کند .با این حال ،به نظر نمی رســد
که شــرایط خاص برای پرداخت کمک ها
برای افغانستان ارائه گردد .در پانزده سال
گذشته ،میلیارد ها دالر به افغانستان کمک
شــد .گزارشهای زیادی از سرقت رفتن و
هدر رفتن کمک ها منتشــر شده است با
این همه ،تــا هنوز کمک ها بر مبنای معیار
و استندرد و ارائه پیششرط ارائه نمی شود.
بلکه کمک ها بر مبنای اعتماد کشورها به
رهبر حکومت وحدت ملی صورت می گیرد.
در سال گذشته ،این امیدواری وجود داشت
که افغانستان با استخراج معادن در آینده
قادر خواهد بود تا مســئولیت تأمین مالی
نیروهای امنیتی افغانستان را تا سال 2024
به عهده گیرد .اما گزارش های وجود دارد
که افغانســتان قادر به کنترل معادن خود
نیست .چه رســد به اینکه از آن استخراج

رحیم حمیدی

در و نهایت به خودکفایی برسد .اکنون گروه
های مخالف مسلح دولت بیش از حکومت
افغانستان از معادن افغانستان سود می برد.
با این حال ،تنها گروه طالبان نیســت که
به صورت غیر قانونی از معادن افغانســتان
استخراج می کند بلکه گروه های مافیایی
در درون و خــارج از حکومت نیز از معادن
کشور ســود می برد .این در حالی است که
حکومت مرکزی توانایی و ظرفیت مدیریت
اوضاع را ندارد و نمی تواند دســت گروه
طالبان و گروه های مافیایی را از استخراج
معادن کشور کوتاه نماید.
با وجود کمک های زیــاد ،تا هنوز ظرفیت
مدیریت کمک ها و ســرمایههای داخلی
در حکومت افغانســتان شــکل نگرفته
است .حتی این کشــور قادر نشده است تا
خود از لیســت فاسد ترین کشورها بیرون
بکشد .براســاس گزارش سازمان شفافیت
بین الملل این کشــور سومین کشور فاسد
شناخته شده اســت .تنها مسئله ظرفیت
حکومت افغانســتان در مدیریت کمک ها
و ســرمایه های داخلی مطرح نیست بلکه
مســئله اراده نخبگان سیاسی در مدیریت

کمک ها و سرمایه های داخلی نیز مطرح
است .شخص رئیس جمهور غنی در شش
ثور ســال جاری خطاب به گروه طالبان
بیان داشــت که ما اراده برای کشتن شما
نداشــتیم .با وجود اظهارات بی ســابقه
بلندپایه ترین مقام حکومت افغانســتان
اکنــون نیز اما و اگرهــای در مورد اراده
برخورد قاطع نخبگان سیاســی با گروه
طالبان و مدیریت کمک ها و سرمایههای
داخلی وجود دارد.
سران کشورهای عضو ناتو در حالی تصمیم
به ادامه حضور و کمک به افغانستان خواهد
گرفت که نظارت جدی بر عملکرد نیروهای
امنیتی کشــور وجود ندارد .فساد در نهاد
های امنیتی بیداد می کند .براساس گزارش
ها ســربازان ارواح تعداد شان به بیش از
هزار نفر می رسد .در واقع ،تعدادی زیادی
از سربازان کشــور که دست از خدمت و
انجام وظیفه کشیدهاند ،کشته شده اند و
یا به گروه طالبان پیوســتهاند همچنان از
نهاد های امنیتی کشور معاش دریافت می
کند و یا مقامات در نهاد های امنیتی کشور
معاش آنها را بــه جیب می زند .با وجود

آنکه ماهها در مورد سربازان ارواح گزارش
منتشر شده است اما حکومت افغانستان
قادر به ارائه آمار دقیق و درســت در این
مورد نبوده است.
با همه این ها کشورهای عضو ناتو مجبور
به ادامه کمک ها به افغانستان است .زیرا،
افغانســتان همچنان می تواند به پناهگاه
امن برای گروه های تروریستی تبدیل شود
و از این کشور امنیت ملی کشورهای عضو
ناتو را تهدید نماید .اما آنچه اهمیت دارد
این است که ما داریم فرصتهای بنیادی را
از دست می دهیم .مسئله اصلی این است
که کمک ها برای ابد ادامه نخواهد داشت.
یک روزی کشــورهای کمک کننده کمک
های خود را به افغانســتان قطع می کند.
اگر حکومت قادر به مدیریت اوضاع کشور
نشــود در آن صورت ما به نقطه صفر بر
می گردیم و یکبار دیگر ،درگیر منازعات
خونین داخلی خواهیم شد.
رئیس جمهور قبلی افغانســتان قادر به
استفاده از فرصت ها نبود .در واقع ،دوران
حامد کــرزی ،رئیس جمهوری پیشــین
افغانســتان دوران طالیی برای افغانستان

محســوب می شــد .زیرا ،میلیارد ها دالر
کمک جامعه جهانی به افغانســتان سرازیر
شده بود .این کشور می تواند تحول بنیادی
در عرصه های مختلف به وجود آورد .اکنون
که کمک های جامعه جهانی کم شده است
و هر سال کمتر می شود و در آینده نزدیک
احتمال خروج کامل نیروهای بین المللی از
افغانستان می رود ما همچنان فرصت آن را
داریم تا از فرصت ها برای کشــیدن کشور
از منجالب دهشت و تاریکی استفاده نمایم.
جامعه جهانــی با توجه به اقدامات روزهای
نخســت رئیس جمهور غنی در راســتای
مبارزه با فســاد بر او اعتماد دارد .در واقع،
جامعه جهانی از کار کردن با رئیس جمهور
غنی راحت تر از رئیس جمهور کرزی است.
این مهم یک ظرفیت را ایجاد نموده اســت
تا رئیس جمهور غنــی بتواند کمک های
بیشتر جامعه جهانی را جذب نماید .با این
حال ،اگر او هماننــد حامد کرزی نتواند از
کمک ها به صورت درست استفاده نماید ما
برای همیشه فرصت های طالیی را از دست
خواهیم داد .با این وجــود ،رئیس جمهور
غنی در وضعیت دشواری قرار دارد .در یک
طرف فساد گسترده دســتگاه حکومت او
را فلج نموده اســت و در طرف دیگر ،گروه
طالبان و گــروه های مافیایی حوزه عمل او
را محدود نموده است .با این حال ،اولویت
بندی و حرکت بر مبنای برنامه و سیاســت
عقالنی می تواند او را کمک نماید تا کشور
را از وضعیت کنونی بیرون بکشد .با وجود
اینکه تصوری از پایان جنگ در افغانستان
وجود ندارد اما ،رئیس جمهور غنی فرصت
تقویت حکومتداری خوب و مبارزه با فساد
و تقویت نیروهای امنیتی برای ســرکوب
گروه طالبان را دارد.
بنابراین ،کمک هــا و حضور نیروهای بین
المللی در افغانســتان ادامه خواهد داشت
با این حال ،کمک هــا دائمی نخواهد بود.
ما روزی از کمک هــای بین المللی محروم
خواهیم شــد .اکنون اگر کاری نکنیم فردا
دیر خواهد شد .با وجود اینکه فرصت های
زیادی را در پانزده ســال گذشته از دست
دادهایم با این حال ،همچنان فرصت آوردن
تغییرات را داریم.

سهم شایسته سازمان همکاری شانگهای برای تقویت
صلح و ثبات در منطقه
سفارت جمهوری ازبکستان در جمهوری اسالمی افغانستان

موجودیت یک سیاســت صلح دوستانه
جمهوری ازبکستان و تالش به طور مداوم
در ســطح بین الملل سبب رشد پرستیژ
این کشور با توجه به توسعه پویا در تمام
عرصه ها برای دستیابی به امنیت و ثبات
در منطقه شده است.
در ازبکســتان ،با در نظرداشت سیاست
توســعه یافتــه رئیس جمهور اســام
کریموف و با بکار انداختن یک میکانیزم
استراتیژیکی بخاطر دستیابی به اهداف
بزرگ کشور ازبکســتان از جمله دولت
های توسعه یافته جهان محسوب میشود.

 کارتون روز

در این فرایند ،ازبکســتان توجه ویژه ای
به توســعه همکاری های بیــن المللی ،از
جمله به ســازمان های معتبر بین المللی
میپردازد .یکی از آنها ســازمان همکاری
شانگهای ( )SCOمیباشد.
سازمان همکاری شــانگهای ،در  15جون
ســال  2001در یکی از شــهر های چین
بنام شــانگهای تاســیس گردیده است،
این ســازمان بین المللی با کسب موقعیت
جامد ،روش های موثر و با داشــتن اهداف
خاص توانســت جایگای تاثیر گذاری در
جامعه بین الملل داشــته باشــد .نفوذ و
اقتدار این ســازمان درحال رشد بوده و
ســهم بارز در حل مشــکالت اقتصادی-
اجتماعی و بین المللــی با اهمیت جهانی
را دارد وهمچنــان تامین امنیت ،ثبات و
توســعه پایدار در موارد مختلف در جهان
ســبب افزایش تعداد کشورهای عالقمند
برای کســب عضویت کامل این سازمان و
عضویت بحیث ناظر شده است و همچنین
به عنوان شرکای گفت و گو کننده.
از زمان استقرار سازمان همکاری شانگهای
ازبکستان ،قزاقستان ،چین ،قرقیزستان،
روسیه و تاجیکستان اعضای این سازمان
حساب میشوند .کشورهای هند ،پاکستان،
افغانستان ،ایران ،مغولستان و بالروس به
عنوان ناظر در فعالیت های این ســازمان
شــرکت مینمایند و کشــورهای ترکیه،
سریالنکا ،جمهوری آذربایجان ،ارمنستان،
کامبوجیا و نپال وضعیت شرکای گفت و گو
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را دارند .پس از اجالس سال گذشته یعنی
«اوفا» روند پیوســتن هند و پاکستان به
سازمان همکاری شانگهای آغاز شد.
در دوره گذشته ،کشورهای عضو سازمان
همکاری شــانگهای کار قابل توجهی در
تقویــت روابط با اعتماد در همســایگی
خوب ،توسعه مشــارکت موثر دوجانبه و
چند جانبه در تجارت و روابط اقتصادی،
اجتماعــی و سیاســی ،علمــی و فنی،
فرهنگی و بشردوســتانه ،تقویت صلح و
آرامش ،تامین امنیــت و ثبات در منطقه
انجام داده اند.
در اصــول فعالیــت ســازمان همکاری
شــانگهای به شــدت اعتماد متقابل و
تعهد ،برابری ،اختیارات و صالحیت های
مساوی ،احترام به فرهنگ همدیگر ،برای
توسعه آرمان های مشترک در نظر گرفته
میشود.
سازمان همکاری شــانگهای اهمیت قابل
مالحظه بــرای حمایت و ترویج همکاری
هــای منطقه ای اقتصــادی ،تامین مالی
پروژه های مشــترک ،تشــدید تماس
مســتقیم بین تاجــران و صنعت کاران
و موسســات مالی ،توســعه همکاری در
زمینه هایی مانند حمــل و نقل ،زیربنا،
فناوری اطالعــات و ارتباطات از راه دور،
بخش بانکی و مالی در اولویت کاری خود
قرار میدهد .تقویت روابــط دو جانبه و
چند جانبه در حوزه های علوم ،آموزش،
نوآوری ،بهداشــت ،کشــاورزی ،محیط

زیســت و امنیت نیز یکی از مهم ترین
وظایف این سازمان بین المللی است.
سازمان همکاری شــانگهای به طور موثر
دارای دو بخش فعال دائمی میباشــد -
دبیرخانــه در پکن و دفتــر مقر مرکزی
ســاختار منطقه ای ضد تروریســتی در
تاشــکند .دبیرخانه ســازمان همکاری
شــانگهای که مســولیت فعالیت های
اجرائیوی و حمایــوی ،فنی و جمع آوری
اطالعــات را دارد .اهــداف اصلی مقر
ساختار منطقه ای ضد تروریستی عبارتند
از توســعه اقدامات برای تقویت مبارزه
مشترک و متقابل علیه تروریسم ،افراط
گرایی و جدایی طلبی ،قاچاق مواد مخدر
و سالح ،گسترش ســاح های کیمیاوی،
و همچنین پیشــگیری از تهدیدات برای
امنیت بین المللی و منطقه ای.
در دنیای امروزی که با ســرعت در حال
تغییر اســت ،هیچ دولــت نمیتواند به
تنهایی مشکل جهانی را حل نماید .بطور
مثال ،مســائل محیط زیست و ایمنی نیاز
به همکاری بین المللی اســت .همچنین
قابل یاد آوریســت در ماه اپریل  2010که
جمهوری ازبکستان ریاست این سازمان
را بر عهده داشــت ،یک رویداد تاریخی
مهم در فعالیت های ســازمان همکاری
شانگهای رخ داد بان کی مون سرمنشی
ملل متحد از شهر تاشــکند دیدن نمود
و در جریــان این بازدید بیــن دبیرخانه
سازمان ملل متحد و ســازمان همکاری

شــانگهای توافقنامه همکاری مشترک به
امضا رسید.
تصویب این ســند مهم ،آغــاز همکاری
رســمی ســازمان ملل متحد و سازمان
همکاری شانگهای و یک پایه محکم برای
تالش های مشترک در رسیدگی به مسائل
فوری ایجاد کرده است.
مطابق به مقررات و قواعد سازمان همکاری
شانگهای ،ریاست این ســازمان هر سال
بطور نوبتی به یکی از کشور های عضو داده
میشــود .در  11جوالی سال  2015ریاست
سازمان همکاری شــانگهای به جمهوری
ازبکستان داده شد.
الزم به ذکر اســت ،که ازبکستان یکی از
کشورهای بنیانگذار ســازمان همکاری
شــانگهای میباشــد و تا به حال دو بار
ریاست این سازمان را در سالهای -2003
 2004و  2010-2009به عهده داشته است.
در طول این مدت اسناد و تصامیم مهم در
موارد مختلف بخاطر گســترش همکاری
های بیشــتر و بهبود فعالیت سازمان به
تصویب رسیده است.
ریاست در ســازمان همکاری شانگهای در
این ســال همچنان مصادف اســت به 15
پانزدهمین سالگرد این سازمان ،مسولیت
بیشــتری در اجرای موفقیت آمیز برنامه
پیش بینی شده را دارد.
در جریان ریاست این ســازمان با توجه
به فرمان اســام کریموف رئیس جمهور
ازبکســتان از تاریخ  21جنوری 2016 ،در
مورد آمدگی برای برگزاری اجالس سران
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
در تاشــکند آمادگی فعالیت های جدی
آغاز گردیده است .ازبکســتان در طول
مدت ریاست خود در ســازمان همکاری
شــانگهای ،مطابق به قواعد موجوده ،به
شدت پابند اصول و توســعه همکاری ها
بوده و پایــدار منافع کشــورهای عضو
همکاری های سازنده میباشد ،و اطمینان
کامل از رشد قدرت این سازمان در عرصه
بین الملل را دارد.
جمهوری ازبکســتان در چارچوب ریاست
این ســازمان در حال ایجــاد یک فضای
موثر و شایسته برای اثربخشی سازمان از
طریق اجرای طرح ها و ابتکارات ،و توسعه
روابط بین المللی ،با تقویت قوانین اساسی
ســازمان ،و حصول اطمینــان از تامین
امنیت و ثبات مطابق به منشــور سازمان
همکاری شانگهای از جمله اهداف و اصول
اجرائیوی میباشد.
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