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سازوکار ناقص امنیتی
حفیظ اهلل زکی

وقتي بحث امنيت مطرح مي شود ،يک مفهوم سازنده ،مطلوب،
مفيد و راهگشــا از آن مراد ميگردد که تحکيم پايههاي نظام و
اقتدار و مشروعيت حاکميت و ثبات و دوام نظم و قانون در جامعه
به آن مرتبط ميگردد.
در اهميــت و ضرورت امنيت در جامعه جــدال و اختالفي وجود
ندارد؛ همه حکومتها براي تأمين امنيت بهعنوان اساس توسعه
و پايداري نظام و زمينهساز رفاه و آسايش عمومي ،سرمايهگذاري
مينماينــد .اما پرســش اصلي و اساســي اينجاســت که چرا
سرمايهگذاريها ،خط مشيها ،راهکارها و راهبردهاي امنيتي در
کشور ما کارآيي و اثربخشــي الزم را ندارد و چرا موضوع امنيت
همواره چالش اساسي در نظام امنيتي و سياستگذاريهاي عمومي
کشور به حساب ميآيد و عليرغم همه آمادگيها و ساز و کارها،
ديوار امنيت از استحکام الزم برخوردار نميشود.
حوادث اخير و پيآپي که از اول ســال آغاز شد و با درگيريها و
حمالت انتحاري و انفجاري ديگر در کابل و والیت های دیگر ادامه
يافت ،برجستهترين نمونهء ناکارآيي سياستگذاريهاي امنيتي در
افغانستان مي باشد؛ اما اين که ريشهء اين ناکاميها و نارساييها
در کجا است؟ پيش بيني آن کمي دشــوار بهنظر مي رسد؛ ولي
بهصورت کلي ميتوان از چند عامل در اين زمينه نام برد:
پديــدهء ناامني و هر سياســتگذاري نــاکام و ناموفقي که در
عرصههاي مختلف اداري ،سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و حقوقي
مشاهده ميشود ،نشأت يافته از يکسري تنگناها و پيچ و خمهاي
ارزشي و ساختاري است که فرايند تصميمگيري و سياستگذاري
را در نظام اداري کشور با مانع روبرو ساخته اند.
نارساييهاي ارزشــي ،سمت و سوي سياســتگذاريها ،برنامه
ريزيهــا و راهکارها را به بيراهه ميکشــاند و موجب ناکارآيي
حکومت ،گسســت اجتماع و ايجاد بحران در روند دموکراتيزه
کردن کشور و نهادينه سازي ارزشهاي نوين بر مبناي عقالنيت و
خردپذيري ميگردد.
دخل و تصرف در عوامل فرهنگــي در همه جوامع و به خصوص
جوامع توســعه نيافته در کوتاه مدت امکان پذير نيســت و لذا
هرگونه تغيير بايســتي بــا برنامهريزي دقيق و ســنجيده و در
درازمدت همراه گردد .در اين فرايند حد اقل سه موضوع به حيث
عوامل تسهيل کننده در سياستگذاريها و برنامهريزيها مطرح
ميشود -1 :مشارکت سياسي  -2توسعه و تقويت نهادهاي مدني
و دموکراتيک  -3رشــد طبقه متوســط (صنعت کاران ،تجاران،
بازاريان و )..
نارسايي کشور در اين زمينه اوالً به عدم توافق در مفاهيم ارزشي
چون اسالم ،عدالت ،آزادي ،برابري و  ...بر ميگردد که روي تعريف
و تعيين مصاديق آن اختالف نظر جدي وجود دارد .ثاني ًا به ساز و
کارهايي بر ميگردد که بستر تحقق توافق عمومي را در قلمروي
جغرافيايي فراهم ميسازد.
نارساييهاي ســاختاري ،فرسودگي نظام اداري را در پي ميآورد
و با فرســودگي نظام اداري ،انتظارات عمومي از دولت بر آورده
نميشــود و در کارکرد سيســتم اداري اختالل ايجاد ميگردد و
ميزان حمايت شــهروندان از حکومت کاهش مييابد .از این رو تا
نظام اداري اصالح نگردد و عناصر ناکارآمد ،مخرب و مضر از بدنهء
نظام برچيده نشــود ،تأمين امنيت و رفاه و آسايش مردم تصور
واهي خواهد بود.
از ســوی دیگر نبود امنيت و ثبات در يک کشور گسترش فساد
اداري را نيز به وجود مي آورد .براين اســاس ادامهء ناآرامي ها و
خشونت ها در افغانستان سبب گرديده که زمينهء مناسبي براي
فســاد اداري به وجود آيد و عوامل فساد انگيز در ادارات دولتي
با خيال آرام به فساد شــان و نيزارتباط با مافياي فساد را ادامه
دهند .در دنياي امروز ثبات و امنيت يکي از محوري ترين ارکان
اقتدار در هر کشوري به شمار مي رود ،به همين دليل کشوري که
از ثبات بيشــتر برخوردار با شد در سطح بين المللي نيزاز اقتدار
و قدرت بيشتري برخورداراست ،و قتي از اعتبار بيشتري برخور
دار بود مسير پيشــرفت و توسعه را به سرعت طي مي کند ،زيرا
ســرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي بستگي تام وتمام به ثبات
و امنيت دارد .در کشوري داراي امنيت و ثبات سيل سرمايه ها و
اعتبارات خارجي سرازير مي گردد و نيز در سايه ثبات و آرامش
دانش علمي و تخصصي نســل جوان کشــور باال مي رود و با باال
رفتن ميزان تخصص و افزايش افراد متخصص ،توســعه پايدار به
وجود مي آيد.

کمکهای جامعه جهانی و افزایش شکاف و تنش داخلی
حکومت وحدت ملی تالش دارد تا جامعه
جهانی را متقاعد نماید که پروژه های بزرگ
اقتصادی را در افغانستان عملی نماید و در
عین حال ،کمکهایش را از مجرای حکومت
افغانســتان به مصرف برساند .تالش های
حکومت برای متقاعد کردن جامعه جهانی
امر نیک و پســندیده است اما ،چند نکته
اساســی و بنیادی در اجرای پروژهها حائز
اهمیت اســت که باید ذکر گــردد .زیرا،
پروژههای که در ســالهای گذشته عملی
شــده اســت پیامد اجتماعی سنگین و
پرهزینه برای افغانستان داشته است.
از آغاز حمله ایاالت متحده آمریکا و شکل
گیــری حکومت بر مبنای قانون اساســی
میلیاردها دالر به افغانســتان سرازیر شد.
اما ،کمک هــای جامعه جهانــی منجر به
توسعه و تحول بنیادی در عرصه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی افغانستان نشد .با این
حال ،نمی توان دستاوردها را نادیده گرفت.
ما اگر چه از کمک های جامعه جهانی به طور
درست استفاده ننمودیم اما ،دستاوردهای
نیز داشته ایم .اما ،این دستاوردها شکننده
است .هیچ تضمین برای تداوم دستاوردها
وجود ندارد .بنابراین ،می توان گفت که به
صورت بنیادی و اساسی کاری انجام نشده
است .اکنون که ما همچنان به دنبال جذب
کمک های جامعه جهانی هستیم نیازمند در
نظر گرفتن چند نکته می باشیم.
اول؛ در  15سال گذشته ،پروژه ها و کمک
های جامعه جهانی بــه مناطق ناامن جهت
دهی شــده اســت .جهت دهی پروژه ها
و کمک ها تا حد زیــادی آگاهانه صورت
پذیرفته اســت .بدین معنی که نخبگان در
رأس قدرت با نگاه قومی به قدرت و سیاست
پروژه ها و کمک ها را به مناطق پشــتون
نشین هدایت داده است .جامعه جهانی اما،
با این رویکرد عمل نموده است که توسعه و
انکشاف مناطق تحت جنگ منجر به کاهش
خشونت و درگیری می شود .تا اینجای کار،
مشخص شــده است که نوع نگاه و رویکرد
جامعه جهانی تا حدی زیادی اشتباه است.
زیرا ،تطبیق پروژه ها و به مصرف رساندن
کمک ها در مناطق ناامــن باعث افزایش

رحیم حمیدی

وفاداری مردم محل به گروههای شورشــی
همانند گروه طالبان شده است .زیرا ،مردم
فکر می کند که بــدون اجازه گروه طالبان
امکان تطبیق پروژه وجود ندارد .به همین
خاطر ،پروژههای زیادی که در مناطق ناامن
و در حال جنگ عملی شده است منتج به
نتیجه نشده است.
در واقع ،هدایت دادن پروژه به مناطق ناامن
منجر به هدر رفتن کمک های جامعه جهانی
نیز شده اســت .زیرا ،اگر از یک حکومت
افغانستان و یا موسســات و سازمانهای
بین المللــی پــروژهای را تطبیق نموده
اســت از طرف دیگر گروه طالبان دست به
ویرانی و خرابی آن زده است .اکنون کمتر
پروژهای وجود دارد کــه طالبان و یا دیگر
گروههای شورشــی آن را تخریب و ویران
نکرده باشد و یا اقدام به ویرانی آن نگرفته
باشــد .بنابراین ،توزیع کمک ها در داخل
افغانســتان با رویکرد پیشین یک اشتباه
است .ما باید از تجربه  15سال گذشته درس
عبرت بگیریم و بگذاریم که حداقل مناطق
امن کشور آباد و بازسازی گردد.
دوم؛ جهت دهــی پروژه ها به مناطق ناامن

منجر به واگرایی داخلی و احســاس عدم
تعلق خاطر برخی از شــهروندان نسبت
به حکومت مرکزی شــده است .به عبارت
دیگر ،بسیاری از شهروندان کشور بر این
باور است که حکومت نسبت به شهروندان
کشور سیاست دوگانه و تبعیض آمیز می
گیرد .والیات که گروه خــاص اجتماعی
در آن ســاکن است عمدتا و قصدا محروم
نگه داشــته می شود .در واقع ،بسیاری از
گروههای اجتماعی در افغانستان احساس
می کند که حکومت بر اســاس انکشاف
متوازن و عدالت اجتماعی در توزیع کمک
ها و هدایت دادن پروژه ها عمل نمی کند.
این بزرگترین پیامــد اجتماعی ممکن در
مصرف کمک ها و اجرای پروژهها می باشد.
جنبش روشنایی در واقع نمایانگر شکاف
عظیم میان بخش از شــهروندان کشور با
حکومت را نشان می دهد .مبنای خیزش
مردمی ایــن بود که حکومت انکشــاف
متوازن و عدالت اجتماعــی را به عنوان
معیار توزیع فرصت ها و کمک ها و هدایت
پروژه ها قرار نمی دهد بلکه نســبت به
برخــی گروههای اجتماعــی تبعیض می

کند .شکاف شکل گرفته میان شهروندان
و حکومت ناشــی از سیاست تبعیض آمیز
حکومــت در توزیع کمک هــا و هدایت
پروژهها امکان تقابل جدی و خشونتآمیز
را باال برده اســت .در صورت که این مهم
اتفاق افتد احتمال آن مــی رود که یک
بار دیگر ،جدال ها و منازعه های تاریخی
ســرباز کند و افغانســتان دوباره به کام
خشــونت بیافتد .این تقابــل حتی نظام
سیاسی دموکراتیک افغانستان را نیز زیر
ســوال می برد .زیرا ،تقابل خشونت آمیز
مشروعیت بین المللی نظام سیاسی را از
بین می برد .در  15ســال گذشته ،به این
مهم هیچ توجه صورت نگرفته اســت .در
واقع ،پیامد اجتماعــی و فرهنگی توزیع
کمک هــا و اجرای پروژهها نه از ســوی
حکومت مرکزی و نه از سوی جامعه جهانی
مورد مطالعه قرار نگرفته اســت .اکنون
جامعه جهانی ،حکومت افغانستان باید به
این مهم به صورت جدی توجه نماید .کمک
ها و پروژهها را نه بر مبنای معیار قومی و
قبیلهای بلکه بر مبنای انکشاف متوازن و
عدالت اجتماعی ترتیب دهد تا پیامد های

اجتماعی و فرهنگی یک سیاســت تبعیض
آمیز منجر به برچیــدن حکومت مرکزی
نگردد و افغانستان یکبار دیگر وارد منازعه
و جدالهای گذشته نگردد.
سوم؛ فساد گســترده باعث به هدر رفتن
کمک های جامعه جهانی شــده است .همه
در مورد نقش فســاد در هدر دادن کمک
های جامعه جهانی اتفاق نظر دارد .در واقع،
مردم ،حکومت و جامعــه جهانی پذیرفته
است که فساد عامل اساسی در هدر رفتن
کمک ها در افغانستان شده است .اما ،تالش
ها به منظور کاهش فساد همواره ناکام بوده
اســت .نهاد های که برای مبارزه با فساد
تأسیس شده است خود در کام فساد غرق
شده است .حکومت وحدت ملی تالش های
را به منظور مهار فســاد روی دست گرفته
اســت اما ،تالش های حکومت وحدت ملی
مبارزه با این پدیده را پیچیده نموده است.
زیرا ،دســت به ایجاد نهاد های موازی زده
اســت .این کار تداخل کاری ایجاد می کند
و سبب پیچیدگی می شود .در آن صورت،
سخت و دشوار است که به توان با فساد به
صورت جدی مبارزه نمود.
حکومــت وحدت ملی با وجــود تالش ها
اما ،از به دام انداختن عاملین فســاد ناکام
بوده است .موارد و قضایای کالن اقتصادی
را توجه ننموده اســت .به عنــوان مثال؛
برخی مقامات بلنــد پایه حکومت متهم به
فسادهای کالن بوده است .حکومت وحدت
ملی نه تنها آنها را بــه دادگاه به منظور
پاسخ دهی نکشــانده است ،بلکه به آنها
پستهای مهم نیز داده است .این نشان می
دهد که حکومت در امر مبارزه با فســاد به
صورت گزینشی عمل می کند و تنها افراد
بدون پشــتوانه سیاسی را هدف می گیرد.
این منجر به کاهش فســاد در جامعه نمی
شود بلکه بسیاری را جسورتر می سازد تا
بیش از پیش اقدام به فساد نماید.
در پایان باید که نــکات فوق هم در جذب
کمک هــا و هم در اجرای پروژه ها و توزیع
کمک ها اساســی و بنیادی است .ما نباید
کاری کنیم که هم کمک ها را از دست دهیم
و هم تنش را در جامعه افزایش دهیم.

آیا چالش اصالحات انتخاباتی حل خواهد شد؟
مهدی مدبر

اصالحــات انتخاباتی در افغانســتان به
یک معما مبدل شــده است .در روزهای
نخست ،هر دو رهبر حکومت وحدت ملی
با قاطعیت و جدیت از آوردن اصالحات در
نظام انتخاباتی کشور حرف می زدند .بعد
تر انتخاب اعضای کمیسیون اصالح نظام
انتخاباتی و پیشــنهاد های شان با چالش
مواجه شد و ســپس فرمان های تقنینی
رئیس جمهور غنی از ســوی نمایندگان
مجلس و کمیســیون مشــترک هر دو
مجلس رد گردید .حاال هم کمیســیون
نظارت بر تطبیق قانون اساســی نظریه
حقوقی داده است و به سئواالت حکومت
از این کمیسیون پاسخ گفته و گفته است
که رئیس جهمور می تواند فرمان اصالح
نظام انتخاباتی کشور را در هنگام رخصتی
تابستانی مجلس نمایندگان ،صادر کند.
در نامهای این کمیســیون به ریاســت

 کارتون روز
جمهوری آمده است که « برای پیشگیری
از تضییع حقوق اساســی شــهروندان،
حکومت بر اســاس ماده  ۷۹قانون اساسی
میتواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در
ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات
و کمیسیونهای انتخاباتی صادر نماید و این
فرمان در ســال اخیر دوره تقنینیه ،بدون
ارائه به شورای ملی قابل تطبیق میباشد».
با توجه به اینکه هر دو مجلس شورای ملی
افغانستان از چند روز قبل برای  ۴۵روز در
رخصتی تابستانی به سر میبرند و از طرف
دیگر اینکه مجلس نمایندگان ســال آخر
کاریاش را سپری می کند ،این دو موضوع
رئیس جمهور غنی را قادر به صدور فرمان
تقنینی درباره اصالح نظام انتخاباتی بدون
تأیید پارلمان میکند.
حکومت گفته اســت که بر اســاس حکم
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
کشــور ،کار روی اصالحــات انتخاباتی از
دیروز شــنبه آغاز گردیده است .اما هنوز
روشن نیست که روند اصالحات انتخاباتی
را حکومت چگونــه مدیریت می کند و چه
کارهای در راســتای اصالح نظام انتخاباتی
کشور آغاز شده است.
اصالح نظام انتخاباتــی یکی از بخش های
اساسی توافق نامه ی ایجاد حکومت وحدت
ملی اســت ،اما تنش های سیاســی بین
رهبران حکومت وحدت ملی ،باعث شــده
اســت که آنها هنوز نتوانند به یک توافق
جامــع و کلی در این مورد دســت یابند و
اصالح نظام انتخاباتی کشور بصورت عملی
آغاز کنند .این مسئله باعث شده است که
مردم نیز باور خود به حکومت را از دســت
بدهنــد و بنا به گفته ی چندی پیش رئیس
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اجرائیه برخی از شــخصیت های سیاسی
کشــور هم بخاطر این موضوع از حکومت
فاصله گرفته اند.
اکنون نیز تا زمانیکــه رهبران حکومت
وحدت یک برنامه زمان بندی شده و دقیق
در این رابطه نداشــته باشند و با جدیت با
مســئله اصالحات نظام انتخاباتی برخورد
نکنند ،هرگونه خوشبینی در این رابطه ،به
دور از واقعیت های عینی سیاســی کشور
خواهد بود.
بارهــا رهبران حکومت وحــدت ملی از
قرار گرفتن تصمیم های سیاسی کالن در
مرحله اجرایی خبر داده است اما بعدها بنا
به اختالفات سیاسی درون حکومتی میان
ریاست جمهوری و ریاســت اجرائیه این
برنامه ها به تعویق افتاده اســت و اجرایی
نشده است و کسی از سرنوشت آنها چیزی
نمی داند.
آوردن اصالحــات در نظــام انتخاباتی و
برگــزاری انتخابات شــوراهای والیتی و
مجلس نمایندگان ،تنهــا راه حفظ مردم
ساالری و تقویت بنیادهای دموکراتیک در
کشور اســت .حاکمیت دموکراسی و نظام
مردم ســاالر یکی از دست آوردهای مهم
افغانســتان در طول یک و نیم دهه اخیر
محسوب می شود و مردم افغانستان نمی
خواهند این دست آورد بزرگ به هیچ وجه
از بین برود و یا این که نادیده گرفته شود.
برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه ،یکی از
مصادق دموکراسی و مردم ساالری است و
حکومت های که متعهد به مردم ســاالری
باشــند ،مجبور هســتند که مشروعیت
قدرت شــان را نیز از طریق مردم کسب
کنند و با رای و اجازه ی مردم بر مســند

قدرت تکیــه بزنند ،انتخابــات یکی از
راههای بدست آوردن مشروعیت قدرت از
طریق مردم است.
اما تنها رد شدن فرمان های تقنینی رئیس
جمهــور چالش اصلی بر ســر راه آوردن
اصالحات در نظام انتخاباتی کشور نیست.
چالــش های فراوان بر ســر راه برگزاری
انتخابات شــوراهای والیتــی و مجلس
نمایندگان وجــود دارد و ابهامات زیادی
هستند که هنوز روشن نیست.
مســئله توزیع تذکره های الکترونیکی،
مشــخص نبودن زمان انتخابــات و نبود
یک تقویم زمان بندی شده ی انتخاباتی،
از چالش هــای دیگر بر ســر راه آوردن
اصالحات در نظــام انتخاباتی و برگزاری
انتخابات است .هرچند حکومت گفته است
که طبق نظریه ی حقوقی کمیسیون نظارت
بر تطبیق قانون اساســی اصالحات نظام
انتخاباتی را شروع کرده است و همچنان
روی توزیع تذکره های الکترونیکی کار می
کند تا مردم افغانســتان به حقوق اساسی
شان دست یابند.
توزیع تذکره الکترونیکی برای شهروندان
کشــور یکی از وعده هــای جدی رئیس
جمهور غنی و رئیــس اجرائیه بود و یکی
از اهداف اصلــی حکومت وحدت ملی .اما
اختالف ها بر ســر درج بعضی از اســم ها
در این تذکره ها ،پروســه ی کاری تذکره
الکترونیکی را با مشــکل مواجه ساخت و
به تعویق انداخته شــد .توزیع تذکره های
الکترونیکی یکی از راههای کاهش فساد در
کمیسیون های انتخابات و همچنان تضمین
شــفافیت انتخابات است .بدون توزیع این
تذکره ها شفافیت انتخابات تضمین نخواهد

شــد و ضریب فساد در کمیســیون های
انتخاباتی نیز پایین نخواهد آمد.
از ســوی دیگر معلوم نیســت که موضع
مجلس نمایندگان به عنوان نهاد قانون گزار
کشور بعد از برگشت از رخصتی تابستانی،
در قبال حکم کمیسیون نظارت بر تطبیق
قانون اساسی کشور چگونه خواهد بود .آیا
مجلس نمایندگان این حکم را می پذیرد و
در نتیجه مشــخص می سازد که بلندترین
مرجع تصمیم گیری در موضوعات حقوقی
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانونی است و
نه مجلس نماینــدگان و یا اینکه با رد این
حکم و ایســتادن در مقابل فرمان تقنینی
جدید رئیس جمهــور غنی ،فاز جدیدی از
اختالفات سیاسی میان مجلس نمایندگان و
حکومت شکل می گیرد و همه چیز دوباره
در حالت ابهام قرار می گیرد.
همچنان نگرانی های دیگــر از اختالفات
درونی حکومتی وجود دارد ،معلوم نیست
که آیا ریاســت اجرائیه و ریاست جمهوری
می توانند بــا توافق هم تا آخر پروســه
ی اصــاح نظام انتخاباتی پیــش بروند یا
خیر .آنچه که از گذشــته مشــخص شده
است این اســت که احتمال بروز اختالفات
منتفی نیســت و در هر مرحله ی از پروسه
ی اصالحات انتخاباتــی امکان دارد که هر
جانب حکومت باهــم اختالف پیدا کنند و
در نتیجه پروســه ی اصالح نظام انتخاباتی
کشــور به تعویق بیفتند و با چالش دیگری
روبرو گردد؛ چالشی تنها دو رهبر حکومت
وحدت ملی از پــس مدیریت و حل آن بر
خواهند آمد.
اما منافع ملی کشور ایجاب می کند که این
بار حد اقل هر دو جانب حکومت و همچنان
مجلس نمایندگان از سعه ی صدر و وسعت
نظر کار بگیرنــد و بگذارند که روند اصالح
نظام انتخاباتی کشــور به صورت نرمال و
جدی به پیش بــرود و اصالحات در نظام
انتخاباتی کشــور نهایی گردد .نهایی شدن
پروسه آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی
و پایان این ماجرای پر کشمکش ،می تواند
یک دست آورد خوب برای رهبران حکومت
وحدت ملی در آستانه پایان قرارداد سیاسی
تشکیل حکومت وحدت ملی ،باشد.
منافع ملی افغانستان تقاضا دارد که هرچه
زود تر انتخابــات مجلس نمایندگان برگزار
شــود و این مجلس بصــورت قانونی و نه
بر اســاس فرمان رئیس جمهور ،کارش را
آغاز کند و روند قانون گزاری در کشــور،
خود با مشــکل قانونی مواجه نباشد .بدون
تردید پایان بخشــیدن به چالش اصالحات
نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات مجلس
نمایندگان و شــوراهای والیتی چشم انداز
جدید سیاسی را در فضای پر از یاس کشور
باز خواهــد کرد و اعتماد و حمایت مردم را
به حکومت وحدت ملی باز خواهد گرداند.

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.

www.dailyafghanistan.com
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com

