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تأثیر حمالت خودی بر نیروهای امنیتی و مردم

ــــــــــسرمقاله

پروژه های اقتصادی باید
مبتنی بر منافع عمومی باشد
حفیظ اهلل زکی
اهمیت ژئو پولیتیک و ژئو اکونومیک افغانستان در سطح منطقه
کم نظیر می باشــد .این مهم در گذشته به دلیل بی کفایتی و سر
سپردگی حکمروایان کشور نه تنها سبب توسعه و رونق اقتصادی
کشور نگردید ،که بیشتر افغانستان را در معرض طمع کشورهای
بیگانه قرار داده و زمینه تهاجمــات نظامی و مداخالت بی رویه
سیاســی آنها را در کشــور فراهم کرد .افغانستان از یک طرف
با ذخایر سرشــار و متنوع معدنی خود می تواند جایگاه اقتصادی
خود را در ســطح منطقه باال ببرد و از طرف دیگر منابع رو زمینی
این کشــور می تواند به عنوان منبع عایداتی مطمین ،دوامدار و
قابل توجه به رشد اقتصادی این کشور سرعت بخشد.
عالوه بر آن موقعیت جغرافیای افغانستان این کشور را در جایگاه
ویژه قرار داده است.
افغانستان از پتانسیل های فراوانی اقتصادی برخوردار می باشد.
این کشور می تواند با استفاده از ظرفیت های اقتصادی و تجاری،
خود را به خود اتکایی نزدیک کرده و وابستگی اش را به کشورهای
خارجی تقلیل دهد.
به فعلیت رساندن پتانسیل های موجود نیازمند عزم و اراده جدی،
مدیریت کارامد و صداقت و دلســوزی است که متأسفانه تا هنوز
سیاست های توسعوی این کشور بر محورهای فوق شکل نگرفته
است.
در افغانستان منافع قومی ،ســمتی و شخصی همواره در اولویت
قرار داشــته و این نگاه محدود نگرانه بر تمامی تصامیم ،سیاست
ها و برنامه ها سایه افگنده است .از این رو حکومت ها همیشه در
افغانســتان با تنش ها و نارضایتی های درونی مواجه بوده است.
تالش اقوام محروم و تحت ســتم برای رهایی از ســلطه ظالمانه
حکومت و عدم کارایی و مشــروعیت نظام مسلط سیاسی ،فضای
بی اعتمادی و ترس را در مناســبات مردم و حکومت ها به وجود
آورده اســت .این ترس سبب می گردد که دستگاه حاکم پیش از
آن که در فکر آبادی کشــور باشد ،به راهکارهای مؤثر سرکوب و
محرومیت زایی در کشور می اندیشند.
در تاریخ کشــور کمتر حاکمی به توسعه ،آبادانی و رفاه اجتماعی
توجه داشــته و در این راستا گام های ارزشــمند وسودمندی
برداشته است.
به همین دلیل تاریخ این کشــور تاریــک ،غمبار و تراژیک رقم
خورده اســت .هر قدر که جهان به سوی توسعه و مدنیت حرکت
کند ،کشور ما به همان مثابه از قافله تمدن عقب می ماند.
امروز افغانســتان با این پتانســیل های بی نظیر خود ،در ردیف
فقیرترین و عقب مانده ترین کشــورهای جهان قرار دارد .امروز
افغانســتان در جنگ ،خشونت و کشتار بیرحمانه؛ تولید و قاچاق
مواد مخدر ،فســاد و حکومتداری ضعیف ،مقام اول و دوم را در
میان کشورهای جهان نصیب می شود .چرا ما در عرصه های علمی
و توسعوی هیچ افتخاری در دنیا کمایی نکرده ایم ؟!
به این خاطر که افغانستان نتوانســته خود را از گرداب تفکرات
قبیله ای نجات دهد و از گندابه های سنت و ایده های سلطه گرانه
قومی و قبیله ای عبور کند.
افغانستان امروز نیاز دارد تا خود را از الک فرهنگ قومی و قبیلوی
بیرون کرده و در فضای باز و دموکراتیک نفس تازه کند .فضایی که
در آن همه ساکنان افغانستان مالک این سرزمین شناخته شود و
تمایز انگاری ها و خود برتر بینی ها از عرصه مناسبات اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی برای همیشه محو شود.
این همه را به این خاطر یاد آور شــدم کــه دیروز رئیس جمهور
کمیتهای را برای حل مشــکالت حمل و نقل با همسایگان ایجاد
کرد ،تا مشــکالت حمل و نقل افغانستان با کشورهای همسایه را
بررسی کند.
این کمیته وظیفه دارد افزون بر حل این مشــکالت ،در راستای
عملی ساختن «پالن اتصال منطقهای» کار کند.
این تصمیم بدون شــک یک گام ارزنده در راستای خود کفایی و
رشد اقتصادی کشور بوده و وابستگی ما را به کشورهای خارجی
کاهش می دهد .به شرطی که خأل هایی که تاکنون در پروژه های
اقتصادی وجود داشته اســت ،این بار با نظارت و درایت مسؤالن
بلند پایه دولتی مرفوع گردد .طرح های انکشافی باید متوازن و بر
مبنای منافع عمومی استوار باشد ،تا همه مردم به صورت یکسان
از مزایای آنها بهره مند شوند.

در والیت کندز ،یک ســرباز دوازده تن
از همکاران خود را شــلیک گلوله کشته
است .براســاس گزارش ها ،افرادی که بر
همقطاران خود شلیک نموده است به گروه
طالبان پیوسته اند .این اولین رویداد حمله
یک ســرباز بر همقطاران شان نیست .در
ســال های گذشته نیز رویداد های مشابه
اتفاق افتاده است با این حال ،رویدادهای
این چنینی پرسش جدی فراروی نهاد های
امنیتی مطرح ننموده اســت .وزارت دفاع
ملی و وزارت امور داخله بعد از رویداد های
این چنینی دگرگونی در شــیوه و پروسه
اســتخدام خود به وجود نیاورده اســت.
مســئول حمالت خودی کیست؟ وقوع
رویداد های مشــابه چه تأثیری بر صفوف
نیروهای امنیتی و نگاه مردم به نهاد های
امنیتی می گذارد؟ در نوشتار کنونی سعی
می کنم به این پرسش ها پاسخ دهم.
از آنجایی که این رویــداد اولین رویداد
حمالت خودی نیســت بنابراین مسئول
آن نهادهای امنیتی اســت .افرادی که در
بخش جلب و جذب مســئول استخدام
شــهروندان در صفوف نیروهای امنیتی
کشور است .کارگزاران که پروسه جلب و
جذب را تعریف نموده است ،مسئول است
که بعد از هر رویداد شیوه و پروسه جلب
و جذب را تغییر داده و بیشــتر در جلب
افراد دقــت به خرج دهد .با این حال ،بعد
از چندین رویداد ایــن چنینی نهاد های
امنیتی تغییری در پروســه جلب و جذب
به وجود نیــاورده اســت .از این جهت،
دشــمنان نیروهای امنیتی به راحتی وارد
پروسه شــده و آموزش می بیند و بعد از
مدتی تعدادی از نیروهای امنیتی کشــور
را می کشــد و به صفوف گروه طالبان می
پیوندد .با این حال ،این ها تنها مســئول
کشته شدن نیروهای امنیتی نیست بلکه
مسئول به هدر رفتن امکانات و تجهیزات
نیز می باشــد که صرف آموزش آن افراد
شده اســت .بنابراین ،الزم است که نهاد
های امنیتی افرادی را که مسئول جلب و
جذب و استخدام می باشد را مورد پرس و

رحیم حمیدی

پال قرار دهد.
در کنار این افراد کســانی که افراد مذکور
را ضمانت نموده است نیز مسئول است .در
پروسه استخدام در نیروهای امنیتی فردی
که به صفوف نیروهای امنیتی می پیوندد از
سوی یک و یا دو نفر ضمانت می شود .بدون
شک کسانی که آنها را ضمانت نموده است
بدون آشــنایی قبلی نبوده است .این افراد
نیز باید به پرسش گرفته شود که چرا ضامن
افرادی شــده اند که با گروه طالبان رابطه
داشته اند و به این گروه وفادار بوده اند.
فراموش نکنیم که در رویداد های مشابه که
در گذشته اتفاق افتاده بود نهاد های امنیتی
تا حدی زیادی با خونسردی برخورد نموده
بود و کمتر به آن بها داده بود .خونســردی
و بی توجهی نهاد های امنیتی باعث شــد
که حادثه کندز اتفــاق بیافتد .در صورت
که نهادهای امنیتی بار دیگر نسبت به این
رویداد ها به صورت جــدی برخورد نکند
بدون شک ،رویداد های مشابه بارها تکرار
خواهد شــد .از این جهت ،الزم و ضروری
اســت که نهاد های امنیتی هم در پروسه
جلب و استخدام خود تغییراتی بیاورد و هم

از کســانی که افراد حامی گروه طالبان را
ضامن شده اند و در صفوف نیروهای امنیتی
کشور آورده اند مورد پرسش قرار دهد.
حمله خودی تآثیر بــد روانی بر نیروهای
امنیتی کشور می گذارد .نیروهای امنیتی
کشور در برابر گروه طالبان در شرایط سخت
و دشوار می جنگد و قربانی می دهد .در کنار
این سختی ها و قربانی دادن ها وقتی حمله
خودی اضافه شود شرایط را برای نیروهای
امنیتی سخت و دشوار می سازد .در چنین
شرایط کمتر کسی حاضر به ادامه خدمت در
صفوف نیروهای امنیتی کشور می شود .در
عین حال ،تأثیر به ســزا در پروسه جلب و
جذب و اســتخدام افراد جدید می گذارد.
نهاد های امنیتی کشور نیازمند استخدام
افراد جدید و آموزش آنهاست .در چنین
شــرایط رویداد های مذکور افرادی زیادی
را از پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی باز
می دارد .از این جهت ،حمالت خودی یک
چالش جدی در ادامه خدمت و پیوســتن
افراد به صفوف نیروهای امنیتی کشور می
گذارد .از این جهت ،رویداد مذکور سزاوار
توجه جدی است.

تآثیر این رویداد امــا محدود به نیروهای
امنیتی کشور نمی شــود .حمالت خودی
تأثیر منفی بر مردم و شــهروندان کشور
نیز می گذارد .این حمالت باعث می شود
که اعتماد مردم نسبت به نیروهای امنیتی
کشور کاسته شود و یا از بین برود .پیروزی
نیروهای امنیتی کشــور تا حدی زیادی به
حمایت و اعتماد مردم از نیروهای امنیتی
کشور دارد .نیروهای امنیتی زمانی پیروز
خواهد بــود که حمایت مــردم را با خود
داشــته باشــد و مردم با حضور نیروهای
امنیتی احســاس آرامش نماید .حمالت
خودی اما ،این احساس را به مردم می دهد:
زمانی که یک ســرباز اردو و پلیس ملی بر
همقطاران خود حمله می کند ممکن است
بر مردم عادی نیز حمله نماید .اکنون این
تصویر در ذهن بسیاری از شهروندان خلق
شده است .در واقع ،این بزرگترین هزینه
ممکن برای نیروهای امنیتی یک کشــور
است که تصویر مخدوش از آنها در ذهن
در شهروندان شان نقش ببندد.
وفاداری نیروهــای امنیتــی و مردم به
حکومت مرکزی بزرگترین ســرمایه یک
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حکومت اســت .حیات حکومت به چنین
وفاداری وابسته اســت .برعکس زمانی که
حس وفــاداری در نیروهای امنیتی و مردم
نسبت به حکومت مرکزی کاسته شود حیات
حکومت به خطر مواجه می شود و ثبات از
میان می رود .حمالت خودی اما ،رویدادی
است که وفاداری نیروهای امنیتی را نسبت
به حکومت می کاهد و به طبع آن مردم نیز
نســبت به نیروهای امنیتی اعتماد خود را
از دســت می دهد .در وضعیت که حکومت
وحدت ملی با چالش ها و مشکالت متعدد
دست و پنچه نرم می کند کاهش وفاداری و
احساس تعلق خاطر نیروهای امنیتی و مردم
نسبت به حکومت مرکزی امر خطیر است.
همه این موارد می رساند که حکومت مسئله
را جدی بگیرد و آن را مورد پیگرد قرار دهد.
این رویداد بایــد به صورت جدی تحقیق و
بررسی شــود و در نهایت نتایج تحقیقات
با مردم در میان گذاشــته شــود .عامالن
این رویداد به پنچه قانون ســپرده شود تا
مردم احســاس نماید که حداقل حکومت و
نیروهای امنیتی کشــور همانند گروه های
تروریستی قصد جان و مال شان را ندارد.
در پایان این نوشتار باید متذکر شوم که بی
توجهی به این مســئله هزینه های مذکور
را در پی خواهد داشــت .اشتباه است اگر
بپنداریم کــه حمالت خــودی تأثیری بر
نیروهــای امنیتی در میــدان جنگ نمی
گذارد و آمار فرار از وظیفه را بیشــتر نمی
کند .حمالت خود هــم آمار فرار را افزایش
می دهد و هم انگیزه جوانان در پیوســتن
به صفوف نیروهای امنیتی کشور را از میان
می برد .زیرا ،وجود حمالت خودی احتمال
زنده ماندن در میدان جنگ را به حداقل می
رساند .سخت و دشوار است که هم از سوی
گروه طالبان و دیگر گروه های تروریســتی
کشته شوی و هم از سوی نیروهای خودی.
از این جهت ،رویداد مذکور باید به صورت
جدی بررسی شود و نتایج با مردم در میان
گذاشته شــود تا دغدغه ها برطرف شود
و اعتماد مردم نســبت به نیروهای امنیتی
کشور حفظ شود.

پاشنه آشیل امنیت
محمدرضا احسانی

مباحث مربوط به امنيت در هر كشوري از
حساسيت و اهميت فوقالعادهي برخوردار
ميباشد؛ اما در افغانستان ،اخصا در شرايط
کنوني ،بــه دليل وجود عوامل و شــرايط
استثنايي ،ضرورت و اولويت ويژه مييابد.
جنگ های رویاروی شورشیان با نیروهای
امنیتی ،گسترش ساحات در معرض تهدید
و احســاس نا امنی عمومی در شــهرها و
شــاهراه ها ،همه حاكي از نوعي بيثباتي
و وضعیت نگران كننده امنيتي در کشــور
حكايت دارند.
امنيــت از مهمتريــن و ضروريتريــن
پديدههايي اســت كه براي حفــظ بقا و
پيشرفت و استحكام نظام مورد توجه قرار
ميگيرد .بدون امنيت و احســاس آرامش
نسبي شــهروندان هيچ برنامهاي در كشور
قابل اجرا نيســت .فعاليتهاي اقتصادي و
تجاري ،سرمايهگذاري ،طرحريزي برنامه ها،
ايجاد نظم و ایجاد سیستم کارامد کنترل و
نظارت  ....در گرو تأمين امنيت سراســري

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

ميسر ميگردد.
امنيت مجموعه شــرايطي است كه تحقق
آن به تأمین نيازهاي سياســي ،اقتصادي،
اجتماعــي و فرهنگــي بســتگي دارد و
ويژگيهاي اقتصادي ،سياســي ،اجتماعي
و تاريخي هر كشــور ،با توجه به موقعيت
ژئوپلتيكي و پتانسیل های داخلی آن کشور
رقم می خورد.
امنيت بعد داخلي و خارجي دارد و در بعد
داخلي مسايلي از قبيل نظم ،آرامش ،امنیت
جانی ،مالی و شــغلی ،تأمين منافع عمومي
و توانايي دولت در جهت برآورده ســازي
توقعات روز مــره جامعه را در بر می گیرد.
آرزوها و خواســتههاي همگانی كه توسعه
فرهنگ ،پيشــرفت اقتصاد و دموكراتيزه
سازی سياست را هدف قرار ميدهد.
جلوه خارجي امنيت بيشتر ناظر به موقعيت
بينالمللي و جايگاهي است كه يك كشور
در عرصه جهاني به دســت ميآورد .بعد
خارجی امنيت زماني ميســر ميگردد كه
يك دولت عالوه بــر دارا بودن تواناييهاي
دفاعي ،به اين باور رســيده باشد كه ادامه
زندگي افراد آن ،از لحاظ مادي و معنوي با
خطر جدي مواجه نميباشد.
بنابر اين گفته ميتوانيم كه در ســالهاي
پس از جنگ كه دوره بازسازي نام گرفته،
هيچــگاه مردم ما به طور كامل احســاس
امنيت نكردهاند و تهديدات نظامي ،سياسي،
اقتصادي و فرهنگي از نگرانيهاي بوده كه
ذهن تودهها و زمامداران را همواره به خود
مشغول داشته اســت .اين احساس البته
در دو ســال اخیر و در پي افزايش حمالت
انتحاري و تروريستي شدت بيشتري يافته
اســت و مردم بيش از هر زمان ديگر خطر
گروههاي طالبان و القاعده و ساير حلقات
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خشونت طلب را احساس ميكنند.
نگرانيهــاي فزاينــده ملــي و جنايات
خشــونتآميز در پايتخت و ساير واليات،
نوعي دلسردي و بيميلي به سرمايهگذاري
و ساير فرايندهاي ملي را شدت بخشيده
و ثبات و آرامش نســبي به وجود آمده را
برهم زده است .امنيت عمومی با تهديد و
ساختار داخلي را با وضعیت متزلزل ،غير
متعارف و غیر قابل پیش بینی مواجه کرده
است.
بدون ترديد عوامل ناامني و بحران در كشور
به ابعاد داخلي و خارجي ارتباط ميگیرد؛
بنابراین در بررسي امنیت بايستي به هردو
عامل توجه گــردد؛ زيرا بزرگ جلوه دادن
يكي كه به غفلت و چشمپوشــي از عامل
ديگر منجر شود ،انحراف و يك بعد انگاري
به حســاب آمده و ما را به نتايج مطلوب و
مورد نظر نمی رساند.
بررســي پدیده امنيت در بعد داخلي را
ميتوان به چند عامل مربوط دانســت كه
اهم آنها در فهرست زير گنجانده ميشود:
فقر و بي سوادي مردم
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شــهروندان کشــور چنانچه از آگاهي
و دانــش برخوردار باشــند ،بــه یقین
رفتارهاي دموكراتيك و مســالمتجويانه
را بر رفتارهــاي خشــن و ناهمپذیرانه
ترجيح ميدهند .كاركرد جامعه و حكومت
را آگاهانــه مورد تحليــل و ارزيابي قرار
ميدهند .در نتیجه منش معقوالنهتري را
در صحنه داخلــي و در روابط با گروههاي
اجتماعي ديگــر بر ميگزيننــد .اما در
صورتي كه سطح سواد و دانش مردم پايين
باشــد ،آنها به ايجاد موازنه و تعادل ميان
خواســتهها و تقاضاهاي خود از يكسو و
ظرفيت و امكانات دولتي از ســوي ديگر

توفیق پیــدا نمی کنند .لــذا با افزايش
تقاضاهــا و كمبود امكانــات ،اعتراض و
نارضايتــي مردم شــدت پيــدا كرده و
دلسردي ،افســردگي و در بدترين حالت
خشونت ،آشــوب و درگيري های داخلي
را به دنبال ميآورد .چنانچه بيسوادي با
فقر عمومي همراه گردد ،امكان بهرهگيري
دشمنان از چنين زمينهاي بيشتر و اجتناب
ناپذيرتر ميشود.
ناكارايي دولت در بازسازي:
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با همه تالشها و شــعارهايي كه مردم ما
ديده و شنيدهاند؛ اكنون به اين باور تأسف
انگيز رسيدهاند كه دولت در طرح برنامهها
و اجراي سياســتهاي عادالنه و توســعه
طلبانه خود ،ناكام بوده است.
جلب توجه جامعه جهاني به مسأله بازسازي
افغانســتان و تعهد آنها در ايجاد حكومت
مقتدر وتوانمنــد و تأمين امنيت و ثبات و
بازسازي بنيانهاي فرسوده و خراب شده
سياسي-اقتصادي و فرهنگي  ،فرصتي بود
بس بزرگ كه بايد از هر لحظه آن بهترين
و شايســتهترين استفادهها برده ميشد و
از هر دالر آن در جهت بازســازي و بهبود
وضعيت معيشتي مردم بهره برده ميشد،
امــا به اقرار همه مســؤوالن و باور عموم
تحليلگران و كارشناســان ،اين فرصتها
برباد رفته و اين امكانات ضايع شده است.
البته اين مطلب به معناي انكار واقعيتهاي
انجام شده نيست؛ اما بيانگر اين است كه
آنچه انجام شده ،نسبت به حجم كمكهاي
پرداخت شده ،بســيار ناچيز بوده است.
اين موضوع در كنار فساد افسارگسيخته
و خــارج از كنتــرل اداري ،فضاي يأس و
نااميدي را در جامعه گسترانده است.
ضعف نيروهاي امنيتي:
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تجربه درگيريها و نابسامانيهاي گذشته
تاحــدودی ضعــف و ناكارايــي نيروهاي
امنيتي كشور را در معرض نمايش گذاشته
است .مسؤلين امور امنيتي و دفاعي ضمن
پذيرش اين مطلب ،آن را به مسايلي چون
كمبود نيرو و بخصوص نيروهاي مســلكي،
فقدان تجهيــزات الزم عملياتي و ...مربوط
دانســتهاند؛ در حالي كه نيروهاي امنيتي
به اندازه همان امكانات در دســت داشته
نيز عمل نكردهاند .گروههاي شورشــي با
استفاده از اين ضعف در گوشه و كنار كشور
غايلــ ه خلق ميكنند و ابتــكار عمل را از
نيروهاي امنيتي می گیرند.
وجود پايگاههــاي گروههاي
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تروريستي طالبان و القاعده:
فعاليت نيروهــا و گروههاي هراس افگن و
خشونتطلبی چون طالبان و القاعده ،خطر
جدي ديگري اســت كه امنيت داخلي ما را
با تهديد مواجه ميســازد .موج تبليغات
زهرآگين و بهرهجويــي از نارضايتيهاي
عمومي و تحريك احساسات مذهبي ،قومي
و منطقهاي زمينهاي جلب و جذب جوانان
و نوجوانان ناآگاه و بيســواد را در دام این
گروه ها دست يافتنيتر ميسازد.
ضعف و ناتواني كشــور در امور دفاعي و
وابستگي کشور به کشــورهاي خارجي،
ديپلماســي خارجي ما را با اشــكاالت و
محدوديتهاي جدي مواجه ساخته است.
كشــورهاي خارجي كه افغانســتان آباد
و آزاد را ســازگار با منافع سياسيشــان
نميداننــد ،با بهرهگيــري از زمينه هاي
داخلي ،انواع و اقســام سياست ها را در
افغانســتان به مرحله آزمايش ميگیرند،
اين مداخالت از تربيــه و تجهيز نيروهاي
تروريســتي گرفته ،تا اعمال شگردهاي
سياسي-اقتصادي و فرهنگي تخريبكارانه
و مضر را پوشش ميدهند.
افغانستان ناچار اســت كه از طريق تعيين
هدفها و اولويتهاي سياست خارجي و نيز
توانمند سازي قدرت ملي ،توانايي دفاعي
خود را در برابر كشورهاي خارجي باال ببرد.
توان ملي ما گرچند از لحاظ پيشــرفتهاي
فنــي ،تكنولوژيكي ،اقتصــادي و نظامي
بسيار محدود اســت؛ ولي تقويت سجاياي
ملي گرايانه از طريق اتخاذ سياســتهاي
اعتمادســاز ميان دولت و ملت امكان پذير
ميباشــد .در عرصه داخلي تأمين امنيت،
به توزيع عادالنه امكانات بازسازي ،كاهش
فساد اداري و مبارزه جدي با كشت و قاچاق
مواد مخدر ،مبارزه شديد و انعطافناپذير با
عوامل گروههاي معارض و خشــونتطلب،
توجه به خواســتهها و تقاضاهاي جامعه و
اجتناب از گرايشات شئونيستي و نيز رفع
عوامل تهديد كننده امنيت ،بســتگي پيدا
ميكند و تا اين عوامل بــه نحو مطلوب و
مورد پســند جامعه تحقــق نيابد ،آرزوي
تأمين امنيت مانند هميشــه ،در سينهها
باقي خواهد ماند.
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