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اولویت های
نهادهای امنیتی
محمدرضا هویدا
پارلمان افغانستان به عبداهلل خان حبیبی به عنوان وزیر دفاع ملی
و معصوم اســتانکزی به عنوان رییس امنیت ملی رای تایید داد و
این گونه برای اولین بار وزارت دفاع ملی در حکومت وحدت ملی
روی وزیر به خود دید و از اداره شدن توسط سرپرست ها بیرون
شــد .ریاست امنیت ملی نیز که در سالهای اخیر فراز و فرودهای
زیادی به خود دیده اســت ،نیز بعد از مدتها از حالت اداره شدن
توسط سرپرست خارج شد.
طالبان صبح دیروز دوشــبنه که قرار بود پارلمان به نامزد وزیر
دفاع ملی و نامزد ریاست امنیت ملی رای تایید بدهد ،یک انفجار
مهیب در ســرک پلچرخی را برنامه ریزی کــرده بودند .انفجار
جان  14محافظ یک شــرکت خصوصی را گرفت و شماری دیگر
را مجروح کرد .این انفجار پیام واضحی داشــت .آن پیام این بود
که امنیت در هیچ جای این ســرزمین تامین نیست و کسانی که
در راس ادارات امنیتی قرار دارند ،بــرای تامین امنیت و مبارزه
با ناامنی و تروریســم راه دراز و پر پیچ و خمی را در پیش دارند.
افغانستان در چند ماه اخیر شاهد حمالت انتحاری و حتا حمالت
منظم فاجعه باری از ســوی طالبان بوده است .حمالت بر بغالن،
کندز ،هلمند ،بدخشان و ...راه گیری ها و گروگان گیری مسافران
بی گناه و حمالت انتحاری بی رحمانه در کابل و دیگر والیات ،عزم
جدی طالبان و دیگر گروه های تروریســتی برای مبارزه با دولت
افغانستان را نشان می دهد.
حادثه دیگری که از دیروز تا کنون در رسانه های همگانی و محافل
سیاسی بســیار مطرح بوده است ،انتقال مسول نظامی طالبان در
بغالن توســط موتر فرماندهی امنیه بغالن است .این مسئله از آن
جــا اهمیت یافته و توجه محافل سیاســی و اجتماعی را به خود
معطوف کرده که سالهاســت که از حضور ستون پنجم دشمن در
سطوح باالی دولت هشدار داده می شود.
از سوی دیگر نشست های مهم و حیاتی وارسا و بروکسل به زودی
برگزار خواهد شد و دولت افغانستان تصمیم دارد تا تقویت قوای
هوایی ،تقویت مالی نیروهای نظامی ،تجهیز قوای زمینی و آموزش
نیروهای نظامی افغانستان را در این نشست ها خواستار گردد.
کمک های جامعه جهانی و همین گونه کمک های کشورهای عضو
ناتو معموال در یک توافق دو طرف صورت می گیرد .از یک طرف
دولت های خارجی به افغانســتان کمک می کنند و از سوی دیگر
افغانستان باید به تعهدات خود عمل کند و در زمینه هایی که قول
و تعهد داده است ،باید کار و پیشرفت داشته باشد.
نهادهــای امنیتی از پر چالش ترین نهادهای دولت افغانســتان
هستند .هم اینکه این نهادها بیشترین بودجه و کمک را به خود
اختصاص داده اند .در این صورت دولت افغانســتان می خواهد با
دست پر به این نشست ها برود و با دست پر و دستاوردهای زیادی
نیز برگردد .رای تاییــد به نامزدهای نهادهای امنیتی دولت را در
موقعیت مناســبی برای گرفتن آمادگی الزم برای حضور در این
نشست قرار می دهد.
اما همه اینها به برنامه های دولت افغانســتان برای بستگی دارد.
دولت وحدت ملی تا کنون توفیق زیادی در تامین امنیت و مبارزه
با تروریزم نداشته است .بزرگترین شکست ها نظیر حادثه کندز
در دوره این دولت اتفاق افتاده است .گستره جنگ در این دوره به
شدت گسترش یافته است.
اکنون دولت افغانســتان مدت زمان محدودی برای اثبات توانایی
های خود برای مبارزه با تروریزم و طالبان دارد .در این مدت کوتاه
اگر دولت برنامه های جدی و عملی نداشــته باشد ،بعید است که
بتواند کاری از پیش ببرد .اولویت هــای دولت ،مطمینا مبارزه با
نفوذی های طالبان در ســاختار نیروهــای امنیتی ،جلوگیری از
گسترش جنگ به مناطق بیشتری از کشور ،مبارزه با فساد اداری
حاکم بــر ادارات دولتی به خصوص نهادهای امنیتی ،جذب کمک
های بیشتر از کشــورهای کمک کننده به افغانستان و کاهش بی
اعتمادی مردم به دولت خواهد بود.

مثلث امنیتی تکمیل شد؛ آیا وضعیت بهبود خواهد یافت؟
مســئولین دو نهاد مهم امنیتی کشــور
توانستند اعتماد اعضای مجلس نمایندگان
را بدست بیاورند .عبداهلل خان نامزد وزرات
دفاع ملی بــا 167رای تاییــد و معصوم
استانکزی با  161رای تایید از سوی مجلس
نمایندگان ،به عنــوان وزیر دفاع و رئیس
عمومی امنیــت ملی انتخــاب گردیدند.
معصوم اســتانکزی پیش از این به عنوان
رئیس داراالنشــای شــورای عالی صلح و
سرپرســت وزارت دفاع کار کرده است .او
بعنوان نامزد وزارت دفاع ملی نتوانست رای
اعتماد مجلس نمایندگان را بدست بیاورد
و رد صالحیت گردید ،امــا با حکم رئیس
جمهور به عنوان سرپرست این وزارت باقی
ماند .عبداهلل خان حبیبی نخســتین وزیر
دفاع حکومت وحدت ملی است که توانسته
است از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد
بدست بیاورد .در نزدیک به دو سال گذشته
وزارت دفاع ملی از سوی سرپرستان اداره
شده اســت.عبداهلل خان هم پیش از این
بعنوان جنرال در وزارت دفاع بوده است و
چندی پیش از سوی رئیس جمهور بعنوان
نامزد وزارت دفاع معرفی گردید.
مثلث امنیتی کشور در حالی تکمیل گردید
که دیروز کابل و بعضی از والیات دیگر شاهد
چندین انفجار و انتحار بود .در اولین ساعات
صبح دیروز یک حمله کننده انتحاری موتر
حامل کارمندان یک شــرکت لوژستیکی
خارجی را هدف قرار داد .در این حمله 14
نفر که همه تبعه ی کشور نپال بودند کشته
شــدند و  9نفر دیگر زخمی شدند 5 .تن از
زخمی شده ها نیز نپالی بودند و  4تن دیگر
از شهروندان ملکی افغانستان .این حمله در
منطقه بنایی از مربوطات حوزه نهم امنیتی
کابل رخ داد .طالبان مسئولیت این حمله را
به دوش گرفتند.
در همین حال مســئولین والیت بدخشان
به رســانه ها از وقوع یک انفجار نیرومند
در ولسوالی کشم این والیت ،خبر دادند .بر
اثر آن انفجار  8نفر کشــته و  18نفر دیگر
زخمی شدند .این انفجار ناشی از جاسازی
مواد انفجاری در یک چهارچرخه بوده که در
مرکز ولسوالی کشم این والیت ،روی داده
اســت .قربانیان این رویداد نیز همه افراد
ملکی بودند.
همواره روزهای رای دادن مجلس نمایندگان
به مســئولین نهادهــای امنیتی ،وضعیت
امنیتی کشــور از ســوی مخالفین مسلح

مهدی مدبر

دولت برهم زده شــده است .سال گذشته
حمله باالی ســاختمان مجلس نمایندگان
افغانســتان درســت زمانی صورت گرفت
که معاون دوم رئیــس جمهور ،به مجلس
نمایندگان آمده بود تا معصوم اســتانکزی
را به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع ملی به
نمایندگان برای گرفتن رای اعتماد معرفی
کند.
اما اکنون که مثلث امنیتی کشــور تکمیل
گردیده است ،سئوال اساسی اینجاست که
آیا وضعیتی امنیتی کشور نیز رو به بهبود و
ثبات خواهد نهاد؟
تکمیل شــدن مثلث امنیتی کشور ،یک
گام مهم در راســتای تامین امنیت و ثبات
است .اکنون مسئولین هر سه نهاد امنیتی
از صالحیت های قانونی برخوردار هستند و
می توانند به صورت قانونی فعالیت نمایند؛
آنها اکنون صالحیت های دارند که در زمان
سرپرستی شان نداشتند ،اما بخش بزرگی
از مسئله ی بهبود وضعیت و شرایط امنیتی
کشور بر می گردد به ابتکار عمل ،درایت و
مدیریت مسئولین این نهاد ها .در صورتی
که آنها بتوانند برنامه های مشــخص برای
دفاع از کشور و بهبود وضعیت امنیتی کشور
طرح و اجرا بکنند ،بدون تردید وضعیت رو
به بهبود خواهد نهاد .اما در صورتی که آنها
در این کار موفق نشــوند ،وضعیت عمومی

کشور نیز بهبود نخواهد یافت.
آنچه که در گذشته تجربه شده است این
اســت که بعد از معرفی مسئولین جدید
نهادهای امنیتی کشور ،در نخستین روزها،
طالبان و مخالفین مسلح دولت افغانستان،
همواره تالش کرده اند که حمالت انتحاری
و انفجارها را افزایــش بدهند و وضعیت
امنیتی کشــور را به چالش بکشند .بنا بر
این ،در روزهای آتی نیــز گروه طالبان و
سایر گروه های تروریستی تالش خواهند
کرد که حمالت انتحاری شــان را بیشتر
بســازند و واکنش تند تــری به انتخاب
مســئولین دو نهاد مهم امنیتی کشــور،
نشان بدهند و ترس و هراس بیشتری در
بین مردم ایجاد کنند .استقبال مخالفین
دولت از مسئولین امنیتی کشور ،همواره
خونبار بوده است و قربانیان زیادی از مردم
ملکی گرفته اســت .اما مسئولین امنیتی
باید اجازه ندهند که این وضعیت دوام یابد
و قربانیانی بیشتری از مردم ملکی بگیرد.
مسئولین جدید دو نهاد امنیتی با چالش
های فراوانــی روبرو هســتند ،وضعیت
امنیتی کشــوربی ثبات و شکننده است،
گروگانگیری به یک رفتارغالب تبدیل شده
اســت و جنجال های مرزی نیز هرازگاهی
ســر بر می زند و نگرانی های امنیتی را
ایجاد می کند .اکنون همه چشــم دوخته

اند که دو مســئول جدیــد دو نهاد مهم
امنیتی کشور ،برای بهبود این وضعیت چه
سیاستی را در پیش می گیرند و در میدان
عمل چگونه چهره ی از خود نشان خواهند
داد.
اما مردم انتظار دارند که آنها بصورت جدی
به بهبود وضعیت امنیتی کشور فکر کنند و
با درک پیچیده گی وضعیت امنیتی کشور،
برنامه های راهبردی و عملی را روی دست
گیرند.
قاطعیت در میدان مبارزه
یکی از جدی ترین خواســت و انتظارات
شــهروندان از مســئولین جدید دو نهاد
امنیتی ،قاطعیــت و جدیت در امر مبارزه
با مخالفین مســلح حکومت و گروه های
تروریستی هســت .مردم انتظار دارند تا
نیروهای امنیتی کشــور با تمام توان و با
برنامه های منســجم و دقیق ،به سرکوب
کســانی بپردازند که هر روزه در گوشه و
کنار کشور غیر نظامیان و افراد بی گناه را
به خاک و خون می کشانند.
قاطعیت مسئولین نهادهای امنیتی در امر
مبارزه با تروریستان و مخالفین ،می تواند
وضعیت امنیتی کشــور را بسوی بهبود
و ثبات ســوق دهد و حمایت مردمی را از
نیروهای امنیتی و نهادهای امنیتی کشور
بیشتر بسازد.

در گذشــته اولویت حکومت افغانســتان
صلح بود ،اما بعد از حمله به ریاست امنیت
رجال برجسته ،بنا به دستور رئیس جمهور
اولویت حکومت جنگ و مقابله با گروه های
تروریستی و مخالفین مسلح است .پس از
این اگر مسئولین امنیتی با قاطعیت و دقیق
در امر مبارزه با تروریســتان عمل نکنند،
هیچ توجیهــی برای قناعــت افکار عامه
ندارند و هیچ دلیل موجهــی برای تامین
نکردن امنیت کشور ،وجود ندارد.
اگر مســئولین امنیتی کشــور نتوانند با
قاطعیت و جدیت به بهبود وضعیت امنیتی
کشــور بپردازند ،بدون تردید تحت فشار
شــدید افکار عامه قرار خواهند گرفت و
اعتماد و باور مردم را از دست خواهند داد.
محو فساد از نهادهای امنیتی
فســاد در نهادهای امنیتی همواره یکی از
چالش ها در برابر امنیت کشور بوده است،
بنا به گزارش های اخیر ،موجودیت سربازان
خیالی یکی از جدی ترین چالش ها در امر
مبارزه با طالبان و ســایر مخالفین مسلح
بوده است .مردم افغانســتان انتظار دارند
که مسئولین جدید امنیتی کشور ،عالوه بر
این در راستای مبارزه با تروریسم و هراس
افگنی برنامــه و طرح می ریزند و عمل می
کننــد ،برای مبارزه با فســاد در نهادهای
امنیتی کشور نیز راهکارهای جدی را روی
دســت بگیرند و تالش نمایند تا فساد در
نهادهای امنیتی کشور کاهش یابد.
فســاد در نهادهای امنیتی کشور عالوه بر
اینکه مبارزه با مخالفین دولت را با چالش
مواجه می سازد ،افکار عامه را نیز نسبت
به نهادهای امنیتی کشور تغییر می دهد و
باور و اعتمــاد مردم به نهادهای امنیتی را
کاهش می دهد .بــه همین خاطر مبارزه با
فساد در نهادهای امنیتی ،از اهمیتی باالی
برخوردار است و مسئولین امنیتی کشور
باید بصورت جــدی و قاطعانه به این امر
بپردازند.
همچنان وضعیت امنیتی کشــور ایجاب
می کند که مسئولین هر سه نهاد امنیتی
کشــور هماهنگ عمل کنند و در راستای
نابودی و سرکوب مخالفین مسلح دولت،
برنامه های دقیق ،هماهنگ و مســنجم
داشته باشند .هماهنگی نیروهای امنیتی
کشــور توانایی آنهــا را در میدان عمل
افزایش خواهد داد و میزان موفقیت آنها
را نیز بیشتر خواهد کرد.

مسئلهای پایان ناپذیر سرپرستی
عبدالرحمن فهیمی

حکومت وحدت ملی از بدو تشکیل مورد
انتقادهای شــدید قرار داشت .انتقادها
این بــود که موجودیــت دو حاکم و دو
تصمیم گیرنده ،سبب نابسامانی ،کندی
روند تصمیم گیری و باعث بی نظمی می
شود .تحلیل بر این بود که وجود دو سر،
در حکومــت وحدت ملی بــه معنای دو
تصمیم گیرنده است و این امر ،روند امور
را با چالش های جدی مواجه می کند .اما
در آن زمان ،راه حل و چارۀ جز پذیرش
حکومت دو ســر نبود .وضعیت سیاسی

 کارتون روز

به حدی پیچیده و بغرنج شــده بود که هر
آن ،احتمال فروپاشــی سیاسی می رفت.
متاســفانه برخی از جریان های سیاسی،
حاضــر بودند ،با نادیــده گرفتن بایدها و
نبایدهای قانونی و حکم فرایند رقابت آزاد
سیاســی ،همه چیز را دَور بزنند .بنابراین،
آمدهای تقسیم مساوی قدرت
یکی از پی
ِ
و این که بــدون مهر تایید یکی هیچ مقام
ارشــد حکومتی ،معرفی و به کار گماشته
نشود ،بی سرنوشتی برخی از وزارت خانه
ها و سازمان های مهم از جمله وزارت دفاع
ملی ،دادستانی کل ،ریاست امنیت ملی و
برخی از والیت های کشور و رقابت شدید
برســر معرفی معینان و برخی پست های
مهم دیگر است.
اول) در حال که کشور از سوی گروه های
تروریســتی متعدد مــورد تهدید نظامی
است ،آن ها حمله های بزرگ و کوچک را
جهت ضربه زدن به ارتش و دولت سازمان
دهی و اجرا می کننــد و در این مقطع و
برهۀ حساس و مهم ،باید وزارت دفاع ملی
به مثابه مهمترین ســازمان نظامی به همۀ
تهدیدها و توطئه های آنان پاســخ الزم و
دندان شکن بدهد ،از بحران بیوزیری رنج
می بُرد .وزیر به لحاظ مدیریتی ،در کلیت
دستگاه دولت و حکومت از جملۀ مدیران
ســطح میانی و در سازمان به نام وزارت از
جملۀ مدیران سطح عالی است که در راس
هرم رهبری و تصمیم گیری قرار دارد .در
این صورت ،ضمن ایــن که نیروهای فنی،
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متعهد به کشور و کارفهم در وزارت خانه
ها و جود دارد ،اما بدون شــخص وزیر و
در موجودیت سرپرست ،از قدرت تصمیم
گیری الزم و چندان برخوردار نیستند .از
یک ســو ،قواعد ،مقررات و لوایح اداری،
اجازۀ تصمیم گرفتن نمی دهد ،و از سویی،
انگیزۀ فعالیت و تــاش آن چنانی برای
سرپرســت ،و روحیۀ اطاعت و پیروی در
کارمندان وجود نخواهد داشت .بنابراین،
عالی ســازمان به
وزیر بــه عنوان مدیر
ِ
نام وزارت خانه بــه فرایند هدفگذاری،
برنامهریزی ،رهبــری و نظارت و کنترل
قوت بخشیده و در نبودش این فرایند با
چالش های جدی مواجه خواهد بود.
با این وجود ،دو ســال به تمام بود که
وزارت دفاع ملی بدون وزیر بوده و توسط
سرپرســت ها اداره می شد .در وضعیت
کــه طالبان حمله هــای نظامی بزرگ را
ســازماندهی کرده و تهدیدهای بزرگ
را در ســطح ســقوط برخی از والیت ها
می آفریدند و می آفرینند ،شــاهراهها نا
امن شــده و حتی عابران ملکی و ساده
هم در امان نیســتند و حوزۀ تحت تسلط
طالبان یا به عبــارت دیگر ،حوزۀ نا امنی
هر روز دامن می گســتراند ،وزارت دفاع
ملی توسط سرپرســت ها اداره می شد.
سرپرست های که به هریک نوید وزارت
داده شــده بود ،اما ،رای نیاوردند و حتی
قبل از معرفی به پارلمان منصرف شدند.
این که چرا نامزدهای کرسی وزارت دفاع

ملی رای نیاوردند ،ممکن دالیل متفاوت
داشته باشــد ،اما ،یکی از دالیل ،تقسیم
قدرت بین دو دســتۀ سیاسی است .در
برخی موارد ،رهبران دو دســته تفاوت
نظر داشته و باعث دست رد زدن به سینۀ
نامــزدان می گردیــد و در برخی موارد
ممکن رهبران دو دســته بــه توافق می
رسیدند ،اما ،در الیه های پایین که بدون
تردید نمایندگان مجلس هم نقش داشتند
و دارند ،تفاوت نظر داشــتند .اکنون ،که
آقای عبداهلل حبیبی موفق به گرفتن رای
اعتماد مجلس شــده ،جای بسی خوش
حالی است ،اما ،این امر در حافظۀ تاریخ
سیاسی کشــور ثبت خواهد شد که در
افغانســتان در حال جنگ ،وزارت دفاع
ملی دو سال بدون وزیر بوده است.
دوم) پس از کنــار رفتن رحمت اهلل نبیل
رییس امنیت ملی ،حکومت می توانست
به زودی نامزد این ریاست را معرفی کرده
و با تایید از مجلس ،روند کاری ســازمان
اطالعاتی نام برده را نظم بیشتر ببخشد.
اما ،ظاهرا پافشــاری رییس جمهور غنی
روی آقای معصوم اســتانکزی کار را به
این پیمانه دنباله دار و طوالنی کرد .گرچه
که استانکزی بیشتر چهرۀ سیاسی است
تا نظامی و در عرصۀ سیاســی از شهرت
برخوردار شده است ،اما ،اکنون که توسط
مجلس تایید شــده و رسما رییس امنیت
ملی شده است ،امیدواری وجود دارد که
موفقیت های را نصیب این سازمان نماید.

حال که در جمع وزیران و ریاســت های
مســتقل که باید از نظر نمایندگان مجلس
بگذرد ،مســووالن هیچ نهادی به عنوان
سرپرســت باقی نمانــده و دیگر صدای
مجلس نیز بلند نخواهد شــد ،پرسش این
است که آیا مســئلهای سرپرستی پایان
پذیر اســت؟ .تکلیف والیان سرپرســت،
شهردارهای سرپرســت و  .....چه خواهد
شد؟
به نظر می رسد که مسئلۀ پردردسر به نام
سرپرســتی تا پنج سال آینده گریبانگیر
حکومت خواهد بود .برخی از والیت ها از
جمله والیت بلخ تا هنوز توسط سرپرست
رهبری و مدیریت می شــود .مســووالن
برخی از شــهرداری ها از جمله شهرداری
کابل سرپرست است و برخی از مسووالن
ریاســت های مهم در حکومت مرکزی و
محلی سرپرست هستند .بنابراین ،معلوم
نیست که مسئلۀ سرپرستی تا پایان دورۀ
کاری حکومت به پایان می رسد یانه؟
متاسفانه بحران سرپرستی از وزارت خانه
ها و والیت ها عبور کرده و حتی در داخل
وزارت خانه ها به سطح مدیران میانی هم
رسیده اســت .طوری که دیده می شود،
در برخی از وزارت خانه ها شــخص وزیر
رییســان و ماموران بســت سوم خدمات
ملکــی را از کار برکنــار و در عوض افراد
خود را به عنوان سرپرســت می گمارند.
در برخی موارد ،بــه منظور کنار زدن یک
مامور خدمات ملکی و جایگزین کردن فرد
مورد نظر خویش ،اقدام بــه تغییر الیحه
وظایف /شرح شغل و شرایط احراز شغلی
کرده است .گرچه که نظام اداری کشور بر
اساس نظام بروکراسی ماکس وبر دانشمند
جامعه شــناس آلمانی تبار طراحی شده و
در این نظام ،بر رقابت آزاد و تفکیک حوزۀ
سیاست و اداره تاکید جدی می گردد ،اما،
در وضعیت کنونی کشــور ،همان سیستم
تاراج که در اوایل جامعــۀ نوپای آمریکا
رواج داشت ،عملی می گردد.
به هرحــال ،پیآمد تقســیم قدرت و
حکومت میان دو دستۀ سیاسی به اصطالح
تحول خــواه و اصالح طلــب ،علی رغم
پیآمدهای دیگر ،آسیب دیدن اداره کشور
است .این امر از سطوح عالی سازمان های
دولتی مانند وزیران و والی ها تا ریاســت
ها و آمریت هــای وزارت خانه ها را در بر
می گیرد .وزیر سرپرست ،والی سرپرست،
رییس سرپرست و....
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