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نفوذی ها خطرناک ترند
محمدرضا هویدا
در روزهای گذشــته ،عالوه بر حمالت منظم طالبان بر مناطقی از
کشور که در برخی موارد به ســقوط شماری از این مناطق منجر
شد ،حمالت تروریستی و طرح های ترور شخصیت های سیاسی،
نیز به اجرا در آمد .حمالت ســنگین و منظم بر شهرها و ولسوالی
ها و والیات کشور معموال از سوی طالبان طراحی و اجرا می شوند.
طالبان در بسیاری از والیات سنگرهای دایمی در مقابل نیروهای
دولتی دارند و با انواع تجهیزات و ســاح های مختلف در مقابل
دولــت می جنگند .جنگ ها در هلمند ،کنــدز ،فراه ،بغالن و ...
همه از ســوی طالبان راه اندازی و پیش برده می شود .اما حمالت
تروریســتی علیه مردم و شخصیت های سیاسی در این اواخر به
گروه های تروریستی جدیدی مانند داعش نسبت داده شده است.
این حمالت در نوع خود کامال بی رحمانه و با هدف تخریب و از بین
بردن وحدت ملی و به منظور برهم زدن وضعیت امنیتی و سیاسی
موجود صورت گرفته است.
در همه این موارد چند موضوع قابل توجه و تامل است:
اول :ایــن حمالت بدون وجود نفوذی هــای طالبان و دیگر گروه
های تروریستی در داخل دولت و خصوصا نیروهای امنیتی کشور
قابلیت اجرا ندارند .طرح کمین بر کاروان افراد معاون اول ریاست
جمهوری به وضوح نشــان می دهد که این حمله بر اساس کار و
اطالعات نفوذی های طالبان در ســطوح مختلف نیروهای امنیتی
طراحی و اجرا شده است .طرح ترور معاون اول ریاست جمهوری،
در واقع زنگ خطری اســت برای دولتمردان افغانستان که باید
در مورد احتمال نفوذ دشــمن در صفوف نیروهای امنتیی کشور
با جدیت برخورد کنند .سقوط کندز ،حمله بر عزاداران در کارته
سخی و ...همه بیانگر این مدعا است.
دوم :معاون اول ریاســت جمهوری تعهد کرده ،با کسانی که در
جنگ با طالبان در ولســوالی غورماچ غفلــت کرده اند ،برخورد
جدی کرده و آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می کند.
پیش از این نهاد ریاست جمهوری نیز متعهد شده بود ،با کسانی
که در سقوط کندز مقصر بوده و یا نقش داشته اند به صورت جدی
برخورد می کند .چنین تعهدها و تهدیدها در جاهای دیگری مثل
هلمند نیز از ســوی مقامات دولتی صورت گرفته است .پیش از
این نیز ،بارها از سوی شخصیت های سیاسی و اجتماعی موضوع
وجود کسانی در سطوح مختلف دولت و حتا وجود کسانی در شهر
کابل که برای طالبان کار می کنند ،خبر داده شده بود .آنان تهدید
کرده بودند که این افراد را معرفی و افشــا خواهند کرد .البته تا
کنون چنین اقدامی صورت نگرفته اســت و هیچگاه لیستی نیز
افشا نشده است.
سوم :معاون ریاســت جمهوری از خطر گسترش نفوذ داعش در
شمال کشور هشدار داده است .گســترش حضور و نفوذ داعش
در شمال کشــور بدون وجود نفوذی های و کسانی که در سطوح
مختلف دولت و نهادهای امنیتی ،به نحوی زمینه این حضور و نفوذ
را فراهم کنند ،ممکن نیست.
ســئوال مهم و اساسی این اســت که این افراد و نفوذی ها ،چه
کسانی هستند؟ چگونه توانسته اند در سطوح مختلف دولتی وارد
شوند؟ و چگونه توانسته اند در طول سالها بمانند ،کار کنند؟ این
افراد مطمینا چنان قــدرت و نفوذی دارند که عالی ترین مقامات
دولتــی مجبورند آنان را تهدید کنند و هشــدار دهند .تهدید و
هشدار بدان معنا است که نمی توانند به صورت مستقیم و بدون
تعلل وارد عمل شده و آنان را دستگیر نموده و با جزای اعمالشان
برسانند .همچنان ،این افراد دارای شبکه وسیعی هستند که قادر
هســتند زمینه حمالت و حتا سقوط شــهرها و والیات به دست
دشمن را دارند.
عملکرد دولت در مواجهه با این افراد و عمل ســاختن هشدارها
مبنی بر کشــانیدن این افراد به پای میز محاکمه و عدالت ،نشان
خواهد داد که دولت تا چه اندازه در شناســایی دشمنان داخلی و
افراد و شــبکه هایی که از داخل علیه نظام سیاسی و مردم می
جنگند ،موفق است.
در نهایت باید گفت؛ تا زمانی که دولت و دولتمردان هشــدارهای
خود را در این زمینه عملی نکرده اند ،بخش مهمی از جنگ پایان
نیافته مانده و دشــمنان داخلی به دنبــال تحقق هدف خود که
سقوط دولت است ،خواهند بود.

اهمیت حق دسترسی به اطالعات در تحکیم دموکراسی
پانزده سال از تشــکیل نظام جدید در
افغانستان می گذرد .نظامی که بر مبنای
ارزش های دموکراســی و حقوق بشر بنا
نهاده شد .با تشــکیل نظام جدید ،قانون
اساسی بر اســاس ارزش های دموکراسی
تدوین شــد و در قانون اساسی جدید بر
اصل عدالت ،تکثرگرایی و حقوق بشــر
تأکید صورت گرفت و حقوق شهروندی به
منظور رعایت حقوق همگانی و جلوگیری
از اســتبداد ،اختناق و تبعیضات قومی،
زبانی و مذهبی در متن قانون اساســی
گنجانیده شد.
بــا آن که بیــش از یک و نیــم دهه از
حاکمیت نظام دموکراتیک در کشور می
گذرد ،اما تا هنوز بســیاری از ماده های
قانون اساسی تعطیل مانده و مورد تطبیق
قرار نگرفته است.
حق دسترســی تمامی شــهروندان به
اطالعــات از جمله مؤلفه هــای حقوق
شهروندی است که متأســفانه به دالیل
گوناگون مورد غفلــت و بی توجهی قرار
گرفته و شــهروندان افغانستان تا هنوز
از اســتفاده از حق دسترسی به اطالعات
محروم مانده و تعدادی از افراد و بخصوص
محققان و خبرنگاران بــه این دلیل حتا
مورد خشونت و یا در معرض تهدید قرار
گرفته اند.
یکی از چالش های مهم کار روزنامه نگاری
و خبرنگاری در افغانســتان این است که
روزنامه نگاران بــه اطالعات الزم و مورد
نیاز دسترســی ندارند .مسؤالن دولتی
این حق را برای شــهروندان به رسمیت
نمی شناســند و به ایــن خاطر حاضر به
ارائه معلومات به شــهروندان و از جمله
خبرنگاران و محققان نمی شوند.
وقتــی خبرنگاران به اطالعــات مؤثق و
رسمی دسترسی نداشته باشند ،مجبوراند
برای تکمیل گزارش و خبر خود از منابع
خارجی و یــا منابع داخلــی غیر مؤثق
بهره ببرند .اســتفاده از این گونه منابع از
یک طرف ممکن اســت با اهداف ملی و
مسؤلیت های خبرنگاری سازگاری نداشته
باشد و از سوی دیگر امکان دارد برخورد
های قضایی را برای خبرنگاران و مسؤالن
رسانه ها به دنبال داشته باشد.

رضا احسانی

بر اســاس گزارش هایی که در سال های
گذشته انتشار یافتند ،بیش از چهل در صد
خشونت علیه خبرنگاران به تالش آنها برای
دسترســی به اطالعات ارتباط می گیرد .از
نظر مسؤالن حکومتی تقاضای شهروندان
برای دسترسی به اطالعات یک توقع اضافی
و غیــر قانونی تلقی می شــود و از اینرو
کارگزاران دولتی اغلب با متقاضی اطالعات،
با نابردباری و خشونت رفتار می کنند و به
خواست قانونی آنان پاسخ منفی می دهند.
این در حالی اســت که مقامات و نهادهای
دولتی همواره از نشــر گزارش های رسانه
ها در مورد عملکرد ادارات دولتی شکایت
دارند و آنها را به غرض ورزی و جانبداری و
نشر یکجانبه خبرها و گزارش ها متهم می
کنند .حکومت رسانه ها را متهم می کنند
که به وظایف و مســؤلیت های خود واقف
نیستند و کار رسانه ای خود را حرفه ای به
پیش نمی برند؛ اما رســانه ها از حکومت و
مقامات دولتی شــکایت دارند که با رجوع
مکرر به مقامات مسؤل ،اطالعات الزم را به
موقع در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند.
دقت و ســرعت دو عنصری است که یک
رسانه باید میان آنها توازن و تعادل برقرار

سازد .مسأله مهم در اعتبار رسانه ها ،البته
نشر سریع اخبار و گزارش های جدید است؛
اما توجه به نشر سریع مطالب و گزارش ها
نباید سبب شود که دقت و صحت گزارش
ها و اخبار به کلی نادیده گرفته شــود .در
این صورت عالوه بر مشــکالت زیادی که
ممکن است در سطح ملی به وجود آورد،
اعتبار رسانه ها را نیز در نزد مردم خدشه
دار می ســازد .از طرف دیگر چنانچه به
دلیل دقت بیشــتر در صحت خبر ،از نشر
گزارش های به موقع باز ماند ،دیگر فلسفه
وجودی رسانه ها زیر سؤال می رود و نمی
توانند کارکرد اصلی اش را در رســاندن
سریع اخبار برای مردم انجام دهد .در این
صورت مطمینا مردم نیازهای خبری شان
را از منابع دیگر به دست می آورند.
حق دسترســی به اطالعات عالوه بر این
که یکی از حقوق مسلم مردم به شمار می
رود و تطبیق و اعمال این حق در تحکیم
ارزش های دموکراسی نقش ایفا می کند،
گردش اطالعات ،نظارت همگانی بر کارکرد
ادارات دولتی ،تقویت حس اعتماد مردم به
حکومت ،افزایش فرایند رقابت درعرصه
های اقتصادی را نیز تسهیل می کند.

فرمان رییس جمهور غنی مبنی بر اجرای
این قانون ،گام مهم در جهت شفافیت در
سیاست ها و کارکرد های ادارات دولتی به
حســاب می آید .اگرچه تأخیر در اجرایی
سازی این حق سبب گردیده که بسیاری
از اشــتباهات ،کاستی ها ،غفلت ها و حتا
خیانت هــای افراد تا هنــوز پنهان باقی
بمانند؛ اما اقــدام اخیر ،چنانچه یک اراده
قوی از آن حمایت و پشتیبانی نماید ،می
تواند در رفع کاستی های موجود مؤثر واقع
شود.
باید توجه داشــته باشیم که مفهوم نوین
دموکراسی به تنها مهار قدرت محدود نمی
شود ،بلکه کلیت زندگی اجتماعی را تحت
تأثیر قرار می دهد .دموکراســی در سطح
عام تر و مفهوم کالن تر بر تمام شبکه های
اجتماعی ســیطره دارد و کلیه رفتارهای
فردی ،گروهی و ســازمانی را زیر نظر می
گیرد.
به این دلیل اگر فرایند حق دسترســی به
اطالعات چنانچه بــه یک فرهنگ و نورم
پذیرفته شــده تبدیل شود ،می تواند در
توسعه ارزش های دموکراسی در الیه های
مختلف اجتماع تأثیرگذار باشد .این حق

از یک سو با جریان اطالعات از باال به پایین
موجب آگاهی مــردم از کارکردهای مثبت
و منفی کارگــزاران نظام می گردد و زمینه
نظارت دوامدار مردم از کارکردهای حکومت
را فراهم می آورد ،از ســوی دیگر اعتماد
گسسته و آســیب دیده مردم را نسبت به
تعهد و صداقت کارگزاران حکومتی ،ترمیم
می کند.
متأسفانه در افغانستان این موضوع تنها از
جنبه های منفی آن مورد ارزیابی و تحلیل
قرار می گیرد .زنجیره قدرتمند فســاد در
درون ادارات و مجموعــه های مافیایی که
دست شان به انواع جرایم آلوده می باشند
و افراد ترســویی که از فاش شدن کارها و
فعالیت های شــان هراس دارند ،به نحوی با
تصویب و یا اجرایی شدن این قانون مخالفت
می ورزند .تأخیر چندین ســاله در تدوین
قانون دسترسی به اطالعات و تعلل دوساله
در فرســتادن آن به پارلمان جهت تصویب،
بیانگر اوج اخالل گــری و مخالفت حلقات
درون حکومتــی با این قانــون را برمال می
سازد .عمده دلیل مخالفت آنها با این قانون
این اســت که حق دسترســی به اطالعات
بستر نظارت و قضاوت عمومی را در ارتباط
با عملکردها و فعالیت های ادارات و اشخاص
فراهم می آورد .این نظارت و قضاوت بدون
شک دستبرد آنها را به اموال عمومی محدود
می سازد .فســاد و فعالیت های ضد قانونی
در فضای تاریک بی قانونی و عدم میکانیزم
نظارتی تحقق پیدا می کند و به هراندازه که
قانونگرایی در جامعه تقویت شود و نظارت
و کنترل عمومی بر ادارات بیشــتر گردد و
آزادیهای عمومی و از جمله آزادی بیان در
مناسبات قدرت و مردم به رسمیت شناخته
شود ،به همان میزان رویکردها و راهبردهای
مهم ملی از شــفافیت و اعتبار بیشــتری
برخوردار می گردد.
تأثیرگذاری حلقه های مافیایی بر تصویب و
اجرای قوانین نشانه حضور و نفوذ گسترده
و قوی آنهــا در نهادهــای کالن تصمیم
گیری اســت .بنابراین تا زمانــی که این
حضور تضعیف نشــود و جریان های فاسد
از سیستم اداری پاکسازی نگردد؛ امید به
تصویب و اجرای چنیــن قوانینی تا حدی
زیادی آسیب می بیند.

رویکردهای مختلف در جنگ با گروه طالبان
رحیم حمیدی

افغانســتان چندین دهه است که خشونت
مسلحانه را تجربه می کند .حضور نیروهای
نظامی کشــورهای عضو ناتو نیز نتوانسته
است به خشونتها پایان دهد .در ماههای
اخیر میزان خشــونتها مســلحانه نیز
افزایش چشمگیر یافته است .کندز ،بغالن،
هلمند ،ارزگان ،فراه ،بادغیس و بســیاری
دیگر از والیات کشــور جنگ جریان دارد.
طرفهای جنگ مشــخص نیست .در یک
طرف حکومت افغانســتان با حامیان بین
المللی خــود قــرار دارد و در طرف دیگر
گروه طالبــان ،داعش ،شــبکه القاعده و
تعداد گروههای خورد دیگر .حکومت کابل
و مقامات سیاسی جنگ افغانستان را به دو
دسته تقسیم نموده است .جنگ با داعش

 کارتون روز

و شبکه القاعده به عنوان تروریستان بین
المللی و جنگ با گــروه طالبان به عنوان
جنگ تحمیلی و بیرونی.
در مــورد جنگ با گروه داعش و شــبکه
القاعده به عنوان دو گروه تروریســتی بین
المللی اتفاق نظر وجود دارد .جامعه جهانی،
حکومت افغانســتان و نخبگان سیاسی در
سرکوب داعش و شبکه القاعده اتفاق نظر
دارد .هیچ نهاد و نخبه سیاسی در صدد آن
نبوده است تا از حمالت بر داعش و شبکه
القاعده کاسته شود .اتحاد نهادها و نخبگان
سیاســی در این زمینه باعث شــده است
که شــبکه القاعده تضعیف گردد و قادر به
ایجاد تهدید نگردد .اعضای شبکه القاعده
با وجود اینکه داخلی و خارجی می باشــد
اما ،اکثرشان متواری شدهاند و اکنون قادر
نیست تهدید جدی متوجه حکومت و مردم
افغانستان ایجاد نماید.
رویکرد نهادها و نخبگان سیاســی نسبت
به گــروه طالبــان و جنگ بــا این گروه
متفاوت اســت .حامد کرزی ،رئیس جمهور
پیشین کشــور از مخالفین جنگ با گروه
طالبان است .او گروه طالبان همانند دیگر
شهروندان کشور می پندارد و کنترل یک
منطقه توسط این گروه را می پذیرد .حامد
کرزی و حلقات دور و بر او به شکل افراطی
مخالف جنگ با گروه طالبان است .طالبان
از ایــن دیدگاه کرزی تا حد زیادی ســود
جســته اســت .در زمانی که حامد کرزی
حاکم سیاســی افغانســتان بود این گروه
موفق شــد تعداد زیادی از زندانیان خود
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را از زندانهای افغانســتان ،پاکستان و
آمریکایی آزاد نماید و صفوف جنگی خود
را تقویت نماید .دفتر سیاسی را در قطر باز
نماید و سهولتهای دیگر همانند مسافرت
به کشورهای منطقه پیدا نمود .با وجود آن
حمالت خود را نسبت به نیروهای امنیتی
کشور کاهش نداد.
رئیس جمهور غنی امــا ،رویکرد مالیمتر
نسبت به حامد کرزی دارد .رئیس جمهور
غنی برخی از اعضای گروه طالبان را دشمن
می پندارد .با این حال ،غنی چشم امیدی
به صلح با گروه طالبان دارد .همین مسئله
باعث شده است که گروه طالبان در هیچ
والیت به صورت کامل سرکوب و منکوب
نشود .در واقع ،رئیس جمهور غنی به گروه
طالبان فرصت داده است تا در مورد صلح
فکر نماید .رویکرد غنــی همان طور که
در باال متذکر شــدم مالیم است اما ،غنی
همانند رئیس جمهور کرزی در زمینههای
افراط می کند .سرکوب نکردن طالبان در
کندوز ،هلمند و بغالن باعث شده است که
این دو بار دیگر دست به کشتار نیروهای
امنیتی ،مردم ملکی بزند و صدها خانواده
را آواره نماید .در واقع ،جنگهای هلمند،
کندوز ،بغــان ،ارزگان و  ...هزینه صلح
خواهی رئیس جمهور غنی است.
افــرادی همانند جنرال دوســتم ،معاون
اول رئیس جمهور و تعدادی از چهرههای
جبهه شــمال که در دهــه  1990در برابر
طالبان جنگیدهانــد از طرفداران جدی
سرکوب گروه طالبان می باشد .این افراد

در عین حال ،باورمند به صلح می باشــد
اما ،برخورد تســاهل گرایانه حکومت را
نمی پذیرد .حامیان سرکوب گروه طالبان
به دنبال آن اســت تا با سرکوب و منکوب
کردن گروه طالبان و تنگ کردن فضا این
گروه را مجبور به مصالحه و گفتگو نمایم.
اما ،رویکرد غالب در حکومت وحدت ملی
چشــم امید دوختن به صلــح و برخورد
تساهلگرایانه با گروه طالبان است.
نهادهــا و نیروهای امنیتی کشــور نیز
رویکرد واحد نســبت به گــروه طالبان
ندارد .نیروهای قطعات خاص گروه طالبان
را تروریســت می پنــدارد .مصاحبه از
نیروهای قطعات خاص با برخی تلویزیون
ها در کندوز در جریــان حمله بر طالبان
مصاحبه نمــود و آنها گــروه طالبان را
صراحتا تروریست خطاب می کرد .با این
حــال ،در صفوف پلیس ملی و اردوی ملی
مشخص نیســت که چه رویکردی نسبت
به گروه طالبان دارد .رویکرد آنها اهمیت
اساســی دارد .اگر آنها گروه طالبان را
دشــمن و تروریســت بپندارد و مقامات
سیاسی صالحیت سرکوب و منکوب آنها
را ندهد یک تناقض بزرگ به وجود می آید
که تأثیر مخرب بر روحیه آنها می گذارد.
با این حــال ،ضرورت جدی وجود دارد که
دیدگاه آنها نسبت به گروه طالبان در نظر
گرفته شود.
شهروندان کشور نیز براساس گرایشهای
قومی خود به چند دسته تقسیم می شود.
تاجیکها و هزارهها و ازبیکها با اکثریت

نسبی در پی ســرکوب گروه طالبان است.
با وجود اینکه از پروســه صلح حمایت می
کند اما ،دســت یابی به صلح را با برخورد
از موضع ضعــف امکانپذیر نمــی داند.
پشتونها به شهری و روستایی تقسیم می
شود .پشتونهای شــهری گرایش بیشتر
به حمایت از نیروهای امنیتی کشــور دارد.
پشتونهای روستایی اما ،روابط تنگاتنگ
با گروه طالبان دارد .اکثریت نســبی حامی
گروه طالبان است و در بسیاری از خانوادهها
عضوی از خانواده عضو گروه طالبان است و
در رکاب گروه طالبان می جنگد.
مقامات کابل اگر چه جنگ با گروه طالبان
را تحمیلی و بیرونی می پندارد .اما ،مسئله
دیگر را فراموش نموده اســت و آن فقدان
اشــتراک نظر در مواجهه با گروه طالبان
است .همین مسئله مشکل جدی به وجود
آورده است .اکنون بر همه روشن است که
طالبان از سوی کشورهای همسایه حمایت،
تمویل ،تجهیز و آموزش داده می شــود.
حکومت نیز با توجه به این مسئله بازنگری
جدی نسبت به سیاســت خارجی خود در
قبال آن عده کشــورهای همسایه نموده
اســت که از گروه طالبان و دیگر گروههای
شورشــی حمایت می کند .اما ،حکومت به
رویکردهای مختلف در میان نخبگان و مردم
و نهادهای امنیتی کشور هیچ توجه ننموده
اســت .گروه طالبان برای برخی شهروندی
عادی است که حق دارد والیت را از کنترل
نیروهای امنیتی کشور خارج نماید و بر آن
حکومت نماید و برای برخی دیگر دشــمن
شماره یک کشور است .دو دستگی و چند
دستگی نخبگان و مردم در ارتباط با گروه
طالبان فرصت آن را به وجود آورده است تا
گروه طالبان بیشترین سود ممکن را ببرد.
هم جلب و جذب خود را افزایش داده و هم
فرصت ســازماندهی حمالت را پیدا نماید.
در واقــع ،همه این فرصتها را حکومت در
اختیار این گروه قرار داده است/می دهد.
اتحــاد و اتفاق نظر در برخورد با شــبکه
حقانی و گروه داعش ســبب شده است که
این دو گروه با تمام نیرو سرکوب و منکوب
شــود .به گونهای که اکنون شبکه القاعده
قادر خلق هیچ نوع تهدید نیســت .داعش
با وجود اینکه حمــات را در برخی نقاط
کشور از جمله کابل سازماندهی نموده است
اما ،از سوی نیروهای امنیتی و بین المللی
به صورت تمام عیار ســرکوب می شــود.
حداقل نیروهای امنیتی کشور می داند که
این داعش و شبکه القاعده دشمن مردم و
حکومت اســت .اما ،فقدان اجماع در مورد
طالبان منجــر به هزینههای زیاد بر مردم و
نیروهای امنیتی کشور شده است.
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