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انتظارات ما در سال 2017

ــــــــــسرمقاله

زمستان ،فصل پرکار

برای نهادهای امنیتی
حفیظ اهلل زکی
فصل زمستان آرامش نســبی را در کشور حکمفرما کرده است.
همه ساله مردم افغانســتان با آمدن فصل سرما از لحاظ امنیتی
کمی احساس آرامش می کنند .در این فصل جنگ ها کاهش می
یابد ،نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح که طرف های اصلی جنگ
هستند ،با درگیری ها و عملیات های کمتری روبرو می باشند.
از طرف دیگر این فصل شــاید پرکارترین و مهمترین فصل برای
مسؤالن امنیتی و رهبران و فرماندهان مخالفان دولت باشد ،زیرا
اســتراتژی و تاکتیک های جنگ برای ســال آینده در زمستان
امسال تعیین می شــود .تدابیر و آمادگی ها برای تهاجم و دفاع
و مقابله با انواع توطیه ها و دسیســه های دشــمن در این فصل
گرفته می شود .بنابراین چنانچه فصل زمستان ،فصل استراحت
برای سربازان و نیروهای امنیتی به حساب می آید ،برای مسؤالن
امنیتی روزهای حســاس ،پر مشــغله و تعیین کننده می باشد.
مؤفقیت ها و ناکامی های سال آینده نیروهای امنیتی در جبهات
جنگ تا حــدودی زیادی به تصامیم ،سیاســت ها و برنامه های
مربوط می شــود که امروز از سوی مسؤالن امنیتی کشور بادقت
و حساســیت اتخاذ می گردد .در سال های گذشته سیاست های
امنیتی از ابهام و ســطحی انگاری رنج می بردند ،تاکتیک های
جنگی به صورت روزمره ،مقطعی و سلیقه ای گرفته می شد و به
همین دلیل این تاکتیک ها و سیاست ها در اغلب موارد با ناکامی
مواجه می شدند.
در دو سال گذشــته اگرچه سیاســت های امنیتی از شفافیت
بیشتری برخوردار گردیده و عمق و همه جانبه انگاری بهتری در
آنها به مشاهده می رسد ،با آنهم ضعف های زیادی در این سیاست
ها وجود دارد که نیازمند بازنگری می باشــد .مردم افغانستان در
دو سال گذشته جنگ های ســختی را پشت سر گذاشته است.
این جنگ ها مؤفقیت ها و شکست های زیادی را به همراه داشته
است .بازنگری تحوالت امنیتی ســال های گذشته این امکان را
فراهم می سازد تا مســؤالن امنیتی کشور نسبت به کاستی ها و
نقطه های ضعف خود پی بــرده و اصالحات و تغییرات الزم را در
راهبردهای آینده به وجود آورد.
امســال در برخی موارد پرسش های بســیاری ذهن شهروندان
کشور را مشغول می کرد و این پرسش ها چون از سوی مسؤالن
امنیتی با شفافیت پاســخ گفته نمی شدند ،لذا منشأ بدگمانی ها
و شــایعه ســازی های زیادی در میان اعضای جامعه می گردید.
حفظ اعتماد مردم نسبت به سیاست ها و کارکردهای حکومت و
بخصوص مسؤالن امنیتی ،امری ضروری برای تقویت و استحکام
پایه های نظام می باشد .به هر اندازه که این اعتماد آسیب ببیند،
به همان اندازه حکومت پشتوانه خود را از دست می دهد.
در شرایط فعلی همسویی ،همکاری و اعتماد شهروندان و حکومت
نسبت به همدیگر برای مقابله با انواع تهدیدهای داخلی و خارجی
خیلی مهم می باشــد .این همســویی و همکاری هر قدر تقویت
شــود ،قدرت حکومت در مقابله با تهدیدات امنیتی افزایش می
یابد .از اینرو مردم انتظار دارند که مسؤالن امنیتی اوال؛ سیاست
های مشــخص ،روشــن و همه جانبه ای را در رابطه با تهدیدات
امنیتی اتخاذ کنند ،ثانیا؛ این سیاست ها و رویکردها شفاف بوده
و سبب بی اعتمادی و بدگمانی مردم نسبت به سیاست های کلی
و استراتژیک کشور نگردد.
متأسفانه تابستان امســال و جنگ های رویارو ،فراگیر و شدید
گروه های شورشی این مســأله را برمال نمود که نیروهای امنیتی
در مواجهه با دشمنان مردم افغانستان ،از ضعف ها و کاستی های
زیادی برخوردار بودند .این نشان می دهد که مسؤالن و نهادهای
امنیتی کشور در زمستان سال گذشته نتوانسته بودند ،استراتژی
ها و راهبردهای جنگی شورشــیان را درست پیش بینی کنند و
در ارتباط با آن تدابیر جامــع و الزم اتخاذ نمایند .این جنگ ها
ثابت ساخت که نیروهای امنیتی در مقابله با گروه های شورشی از
ابتکار عمل مناسبی برخوردار نیستند ،در حالی اسلحه و امکانات
بیشتری نسبت به نیروهای دشمن در اختیار دارند .کاستی های
موجود در انگیــزه ،ابتکار و تاکتیک های تهاجم و دفاع نیروهای
امنیتی ،این مســأله را آشکار می ســازد که نهادهای امنیتی در
زمستان سال گذشته تدابیر مؤثر و کارامدی را برای حفظ وضعیت
موجود ،در نظر نگرفته بودند.

سال گذشته ،ســال سخت و دشوار برای
مردم افغانستان بود؛ سالی که خشونت و نا
امنی افزایش یافت و وضعیت کار و اقتصاد
نیز بدتر شد .اما مردم افغانستان امیدوار
هستند که در سال جدید میالدی ،وضعیت
کشور شــان رو به بهبود باشد و مشکالت
و چالش های سال گذشته در سال جدید
میالدی وجود نداشته باشد.
چالش های امنیتــی و تنش های درونی
حکومــت وحدت ملی ،بــر زندگی مردم
افغانستان در سطوح مختلف اثر گذاشت و
اعتماد مردم نسبت به حکومت را کاهش
داد و امید شــان نســبت به آینده را از
بین برد .اما در ســال جدید میالدی مردم
افغانســتان امیدوار هستند که حکومت
وحدت ملی بتواند به وعده های که به مردم
داده است عمل کند و برنامه های سرنوشت
سازی را که در سال گذشته نتوانسته است
به انجام برساند ،در سال  2017عملی سازد.
عمده ترین انتظارات و خواست های مردم
افغانســتان از حکومت وحدت ملی را می
توان در موارد ذیل خالصه کرد:
برگزاری انتخابــات پارلمانی؛ اصالحات
انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی از
وعده های اصلی رهبران حکومت وحدت
ملی بود ،آنها در سال  2016توانستند بخش
های از این وعده ها را بعد از گذشت بیش از
دو سال از عمر حکومت وحدت ملی ،عملی
سازد .قانون انتخابات اصالح و توشیح شد
و همچنان کمیشنران کمیسیون مستقل
انتخابات و کمیســیون مستقل شکایات
انتخاباتی از سوی رئیس جمهور برگزیده
شد و کار شان را آغاز کردند .اما مهمترین
مسئله برای مردم افغانســتان برگزاری
انتخابات شفاف و سالم است که حکومت
وحدت ملی نتوانست در سال  2016موفق
به انجام آن شود و پارلمان کشور هنوز بر
اساس فرمان رئیس جمهور کارش را ادامه
می دهد .مردم افغانستان انتظار دارند که
در ســال  2017حکومت بتواند این وعده
ی مهم و سرنوشــت ساز را عملی سازد و
انتخابات پارلمانی را برگزار کند.
برگــزاری انتخابات پارلمانی و شــورای
ولســوالی ها ،تــداوم نظام سیاســی و
دموکراتیک کشور را در پی خواهد داشت
و به اســتحکام ثبات سیاسی در کشور
کمــک خواهد کرد .همچنــان برگزاری

مهدی مدبر

انتخابات پارلمانی ،باعث می شود که تمام
ارکان های نظام سیاســی کشــور قانونی
شــود و زمینه برای تعدیل بعضی از مواد
قانون اساسی که در توافق نامه ی تشکیل
حکومت وحدت ملی گنجانده شــده است،
فراهم گردد.
توزیع شناسنامه الکترونیک؛ توزیع تذکره
الکترونیکی برای شــهروندان نیز یکی از
برنامه های اصلی حکومت وحدت ملی بود،
اما حکومت وحدت ملی به دلیل اختالفات،
نتوانست این پروســه را راه اندازی کند و
برنامه توزیع تذکره الکترونیکی به تعویق
افتاد .توزیــع تذکــره الکترونیکی برای
مشخص شدن میزان دقیق نفوس کشور و
همچنان برای آوردن شفافیت در انتخابات
و جلوگیری از تقلب ،ضروری اســت .بدون
توزیع تذکره الکترونیک ،مدیریت پروسه
ی انتخابــات کشــور و جلوگیری از تقلب
گسترده دشوار خواهد بود و راههای تقلب
در انتخابــات ،همچنان بــاز خواهد ماند.
همچنــان توزیع تذکــره الکترونیک می
تواند حکومت را در راستای حکومت داری
الکترونیک کمک کند و بدین ترتیب زمینه
ی فســاد اداری محدود گردد و در مصرف
منابع مالی دولت شفافیت بوجود بیاید.
مردم افغانســتان انتظار دارند تا حکومت
وحدت ملی بتواند در سال  2017این برنامه
ی مهم و سرنوشــت ســاز را عملی بسازد

و رونــد توزیع تذکــره الکترونیک برای
شهروندان کشور آغاز گردد.
اشــتغال زایی؛ بیــکاری از عمده ترین
مشــکالت مردم افغانستان در سال 2016
بود .امــا حکومت وحدت ملــی در این
زمینه نتوانست راه حل و چاره ی مناسب
بسنجد .بسیاری از جوانان تحصیل کرده و
شهروندان عادی افغانستان به دلیل نبود
زمینه کار و وخیم شدن وضعیت اقتصادی،
کشــور را ترک کردند و به کشــورهای
اروپایی مهاجر شدند.
اشــتغال زایی باید یکــی از اولویت های
اصلی حکومت در ســال  2017باشد .بنا
به بعضی آمارهای که در ســال گذشته ی
میالدی منتشر شــد ،حدود  40فیصد از
افرد واجد شــرایط کار در کشور ،بیکار
هســتند و زمینه کار و اشتغال برای شان
فراهم نیست .حکومت مسئولیت دارد تا
با راه اندازی پروژه های انکشــافی و سایر
برنامه ها ،زمینه ی اشتغال زایی شهروندان
و جوانان تحصیل کرده را فراهم بســازد و
آنها را از فشار اقتصادی و روحی که بر اثر
بیکاری می بینند ،نجات دهد.
بهبود وضعیت امنیتــی؛ وضعیت امنیتی
کشور در ســال  2016شکننده و بی ثبات
بود .مخالفــان حکومت چالش های جدی
برای امنیت کشور ایجاد کردند و حمالت
انتحاری خونینــی در بخش های مختلف

کشــور انجام دادند و قربانیان زیادی از
نیروهای امنیتی و شــهروندان کشــور
گرفتند .عدم هماهنگی نهادهای امنیتی
و کمبود تجهیزات از عمده ترین مشکالت
نیروهای امنیتی در میدان جنگ به شمار
می رفت و در بســیاری مواقع بر عملکرد
آنها تاثیر گذاشت.
اما مردم افغانستان انتظار دارند که حکومت
در ســال  2017برنامه هــای جدی برای
بهبود وضعیت امنیتی کشــور روی دست
بگیرد و ثبات امنیتی بــه عنوان اولویت
اول حکومــت باقی بماند و برای تامین آن
تالش کند .نهادهای امنیتی کشور باید از
حالت سردرگمی و ناهماهنگی خارج شوند
و تجهیزات و امکانات الزم برای سربازان
کشــور در میدان نبرد فراهم گردد .نبود
امنیت تمام برنامه های حکومت را با چالش
مواجه می سازد و همچنان پایگاه اجتماعی
حکومت را تخریب می کند.
توجه به وضعیت فرهنگی کشور؛ در سال
گذشــته کمترین توجه به بخش فرهنگ
و هنر در کشــور صورت گرفت و تقریبا
می شــود گفت که حکومت افغانستان در
بخش فرهنگی بی برنامه بود .بی توجهی
به فرهنگ و هنر شــکایت بســیاری از
فرهنگیان ،نویسندگان و هنرمندان کشور
را به همراه داشت ،اما حکومت به شکایت
های آنها توجهی نکرد.

بی توجهی به بخش فرهنگی باعث شــد
که بسیاری از نویســندگان و هنرمندان
کشــور را ترک کنند و مهاجر شــوند.
مهاجرت فرهنگیان و نویســندگان می
تواند بر وضعیتی فرهنگی کشــور تاثیر
منفی بگذارد و کار فرهنگی در کشــور را
با چالش مواجه سازد.
فرهنگ به عنوان ســرمایه معنوی یک
کشور به شــمار می رود و بی توجهی به
فرهنگ می تواند به نابودی و از بین رفتن
ســرمایه های معنوی کشور منجر شود.
انتظار مــی رود حکومت وحدت ملی در
ســال جدید میالدی برنامه های جدی را
برای بهبود وضعیت فرهنگی کشور در نظر
گیرد و به بی توجهی ها به بخش فرهنگی
کشور پایان دهد .طرح سیاست فرهنگی
مشخص و روشــن و اختصاص بودجه به
بخش های فرهنگی ،می تواند بخش های
فرهنگی را از فراموشی نجات دهد.
عالوه بر اینها ،پایــان دان به تنش های
درون حکومتی ،مبارزه با فســاد اداری و
شایسته ساالری در استخدام مقامات بلند
رتبه و مامورین دولتی ،از دیگر انتظارات
مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی در
سال جدید میالدی است .مردم افغانستان
انتظار دارنــد که رهبران حکومت وحدت
ملی با در نظر داشت منافع ملی و وضعیت
ناگوار زندگی مردم افغانستان ،اختالفات
را کنار بگذارند و صادقانــه برای بهبود
وضعیت عمومی کشور کار و تالش کنند.
اختالفات سیاسی درون حکومتی در سال
 2016باعث کندی روند کار حکومت شد
و بر روابط اجتماعی شهروندان افغانستان
تاثیرات منفی برجای گذاشت.
انتظارات و خواست های مردم افغانستان،
چیزهای نیست که از توان حکومت خارج
باشد ،تمام آنچه که بر شمرده شد ،بخش
هــای از برنامه های اساســی حکومت
اســت که رهبران حکومت وحدت ملی
نتوانستند در سال گذشــته اجرا کنند.
اجرایی ســازی این برنامه عالوه بر اینکه
می تواند وضعیت زندگی مردم افغانستان
را بهبود ببخشــد ،می تواند اعتماد و باور
مردم نسبت به حکومت را افزایش دهد و
پایگاه اجتماعی حکومت را تقویت کند؛
چیزی که حکومــت وحدت ملی در حال
حاضر به شدت به آن نیازمند است.

آسیب پذیری افغانستان از تحوالت سیاسی منطقه
رضا احسانی

امنیت یکــی از چالش های مهم حکومت
در یک و نیم دهه اخیر بوده است .امنیت
اســتراتژی توسعه و بازسازی را در کشور
تسهیل می کند و پایه های اقتدار مرکزی
نظام سیاسی را مستحکم تر و استوار می
سازد .امنیت آرامش فیزیکی و روانی را در
جامعه فراهم می آورد و زمینه های سرمایه
گــذاری و فعالیت هــای مختلف تجاری،
تولیدی ،صنعتی ،فرهنگی و سیاسی را در
کشور آماده می سازد .امنیت اعتماد مردم
را به توانایی های حکومت مرکزی افزایش
می دهد و امید مردم را نســبت به آینده
بهتر افزایش می دهد.
اگرچه مسأله امنیت همواره به عنوان یک

 کارتون روز

مشــکل فراروی برنامه ها و سیاست های
ملی مطرح بوده اســت؛ اما فقدان امنیت
در دوســال اخیر مانع بزرگی را در برابر
حکومت و مردم افغانستان به وجود آورده
است.
روند جنگ در عراق و ســوریه ،تشــدید
رقابت هــای منطقه ای ،فضــای حاکم بر
روابط بین المللــی ،تضاد منافع اقتصادی
کشورهای همســایه در افغانستان و تنش
آلود شدن مناسبات افغانستان و پاکستان،
بر وضعیت امنیتی کشــور تأثیر گذاشته
است.
از اینــرو با قاطعیت گفته مــی توانیم که
امنیت در افغانســتان تنهــا به تضادهای
داخلی مربــوط نمی شــود؛ بلکه عوامل
زیــاد خارجی نیز در تشــدید نا امنی در
کشور دخالت دارند .در واقع همین مسأله
نگرانی های بیشــتری را در سطح ملی به
وجود آورده است.دغدغه مردم افغانستان
این اســت که جغرافیای افغانستان باردگر
صحنــه رقابت هــای سیاســی و نظامی
کشــورهای دیگر قرار بگیرد و جنگ های
فراگیرو خانمانسوز دیگری را برای سالهای
طوالنی در این کشــور رقم بزنند .تجربه
جنگ داخلی ســوریه و کشتارها و ویرانی
هایی کــه این جنگ بجا گذاشــته ،مایه
نگرانی بسیاری از مردم افغانستان گردیده
اســت .مردم از خود می پرسند که آیا باز
« بازی بزرگ « دیگری در افغانســتان در
جریان اســت؟ آیا افغانستان قرار است به
سوریه دوم در حوزه آسیای مرکزی تبدیل
شــود؟ آیا ائتالف های جدید منطقه ای و
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بین المللی بــرای مدیریت این جنگ در
افغانستان شکل خواهد گرفت؟
این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر خواب
مردم افغانستان را آشفته کرده و زندگی
را بر آنها تلخ کرده است .مردم افغانستان
طی یک و نیــم دهه از حضــور جامعه
جهانی در افغانستان حمایت کردند و در
تمام پروسه های ملی به صورت گسترده
اشــتراک نمودند ،به این امید که ریشه
های دموکراسی ،عدالت و همپذیری ملی
در کشور تقویت گردد و جنگ و نزاع های
داخلی برای همیشــه از این کشور رخت
بربندد.
اکنون این آرزوها تا حدودی تحقق یافته
و مردم افغانستان با شــناخت بیشتر از
همدیگر ،راه های زیست مسالمت آمیز و
مشــارکت جویانه ملی را تجربه می کنند
و به صورت مشــترک برنامه های ملی را
در حمایت از حکومت مرکزی به پیش می
برند.
مردم عالوه بر این که تــاش می کنند
روند همدلی و همزیســتی را در ســطح
ملی گســترش دهند ،از پروسه صلح و
مصالحه با مخالفان مســلح دولت نیز با
صداقت و امیــدواری تمام حمایت کرده
اند .شهروندان افغانســتان از پیشرفت
های صلح در کشور اســتقبال کرده اند
و صلح با حزب اســامی حکمتیار را یگ
گام بزرگ و مؤفق برای رسیدن به صلح و
امنیت سراسری دانستند و امیدوار بودند
که دیگر گروه های مســلح مخالف دولت
نیز به این درک درســت برسند که نجات

کشور و مردم افغانستان تنها با حمایت از
روند سیاسی موجود و تالش برای اصالح
مــداوم نظام ،امکان پذیر می شــود و با
تشدید جنگ و ناامنی و کشتار مردم بی
گناه ،جز این که دشمنان مردم افغانستان
از آن ســود ببرند ،هیچ دورنمای روشنی
برای مردم افغانستان نخواهد داشت.
ولی اکنون که تحوالت سیاسی و امنیتی
منطقه ،شکل گیری رقابت های جدیدی
را در افغانستان محتمل می سازد؛ مردم
تشویش دارند که روند تحوالت سیاسی و
امنیتی در کشور با دخالت های نامشروع
کشــورهای خارجی ،از اختیار حکومت
و مردم افغانســتان خارج شــود و این
کشور به صورت ناخواسته قربانی رقابت
کشورهای منطقه و جهان گردد.
اوضاع سیاســی و امنیتی منطقه ،ایجاب
می کند که حکومت افغانستان در موضع
گیری های منطقه ای و بین المللی خود با
احتیاط بیشتری گام بردارد و حساسیت
های سیاســی را در منطقه مد نظر گرفته
و به طور ســنجیده و همه جانبه سیاست
های منطقــه ای و بیــن المللی خود را
تنظیم نماید .باید توجه داشت که هرنوع
رویارویی منطقه ای و بین المللی با توجه
به اوضاع شــکننده افغانستان ،به زیان
کشور تمام می شــود و حکومت باید در
ارتباط با شکل گیری ائتالف ها با منطق،
عقالنیت سیاسی برخورد کند.
نیازمندی دوم و مهم افغانســتان ایجاد
عــزم و اراده ملی بــرای حمایت از نظام
سیاســی و جلوگیری از شــکل گیری

عواملتفرقه انداز در ســطح ملی اســت.
مــا بیش از گذشــته به اتفــاق ،اتحاد و
همبستگی سیاســی و اجتماعی ضرورت
داریم .مــا در مرحله ای قــرار داریم که
استقالل ،تمامیت ارضی و همبستگی ملی
ما با خطر جدی روبرو است .دشمنان برای
زمینه ســازی مداخله خود در افغانستان
نیاز به دالیل توجیــه کننده دارند .آنها با
خلق ســناریوهای گوناگون سیاسی می
خواهند این زمینه ها را فراهم ســازند .به
این خاطر آگاهی ،هوشیاری و عزم جمعی
مردم افغانستان برای خنثی سازی توطئه
های دشمنان یک ضرورت جدی در شرایط
کنونی به شمار می آید.
متأســفانه رقابت ها و اختــاف هایی که
این روزها در درون نظام به مشــاهده می
رســد و ضعف ها و کاســتی هایی که در
سیاســت ها و رویکردهای امنیتی وجود
دارد ،بر نگرانی های مردم بیشتر دامن زده
است .زیرا کشــورهایی که منافع سیاسی،
امنیتی و اقتصادی شان را در نا امن سازی
افغانســتان می بیننــد ،از اختالف های
درونی حکومت سود می برند و برای پارچه
پارچه کردن مردم افغانســتان با نام ها و
عناوین گوناگون تالش می ورزند.
در وضعیت فعلی این وظیفه دولت است که
به لحاظ روانی به مردم افغانستان آرامش
دهد و با تشــریح و توضیح سیاست های
منطقه ای و بین المللی چشــم اندازهای
روشــنی برای مردم افغانســتان ترسیم
نماید .از سوی دیگر واقعیت های سیاسی و
امنیتی موجود در عرصه داخلی و خارجی
مد نظر گرفته و سیاســت ها و استراتژی
های کارسازی در قبال کشورهای مختلف
در پیــش بگیرد .دولت بــا حمایت مردم
افغانستان به صورت همه جانبه باید تالش
نماید تا از نفوذ گروه های دهشــت افگن
و مزدور کشورهای خارجی در افغانستان
جلوگیری کرده و دیپلماســی خود را در
عرصه بیــن المللی بر محــور منافع ملی
کشور ،فعال سازد.
بدون شــک اگر نابســامانی های درونی
حکومت از بین نرود و مقامات کشــوری
بر محور منافع ملی ،خواسته های خود را
سامان ندهند ،مردم بیشتر اعتمادشان را
نسبت به کارکردهای حکومت از دست می
دهند.
ناهماهنگی و ناهمسویی داخلی سبب ساز
بســیاری از نامالیمات در کشور می گردد
و زمینه را برای مداخالت بیشتر بیگانگان
فراهم می سازد.
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