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تالش برای فریب
افکار عمومی
محمدرضا هویدا
خبر اول :محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فســاد
اداری ،در دومین جلســه اش ،یک ســارنوال نظامی را به جرم
دریافت رشوت به دو ســال و شش ماه زندان محکوم کرد .تورن
جنرال عبدالحی جرئت کارمند ارشد سارنوالی نظامی ،متهم است
که برای رهایی یک افسر نظم عامه که به جرم ترک وظیفه و حمل
غیر قانونی اسلحه زندانی شده بود ،اقدام کرده است .این جنرال
ســارنوالی نظامی ،یک ماه قبل بالفعل با  ۵۰هزار افغانی رشوت
بازداشت شده است.
خبر دوم :ادارۀ مبارزه با فســاد ادارى ،مــى گويد که نام برخى
مقامات بلندپايۀ دولتى که تاکنون دارايی های شــان را به ثبت
نرسانده اند ،به زودى افشا مى گردد.
خبر سوم :ســال  1393دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی
افغانستان (سیگار) از احتمال هدر رفتن  ۷۵۰میلیون دالر کمک
آمریکا به معارف افغانستان ابراز نگرانی کرد و در مورد جعل شمار
معلمان و موجودیت «مکاتب خیالی» در این کشور هشدار داد.
مقایســه خبر اول با خبرهای دوم و سوم ،فساد حاکم بر ادارات
افغانستان تحت نام مبارزه با فســاد اداری را نشان می دهد .در
حالی که پرونده های بزرگی چون کابل بانک ،ســربازان خیالی،
معلمان خیالی ،اختالس در قراردادهای وزارت خانه های مختلف
کشور در دفاتر سارنواالن و قضات کشور خاک می خورند ،مرکز
عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری ،چندین ماه وقت خود را برای
مبارزه با یک متهم به دریافت پنجاه هزار افغانی رشوت اختصاص
داده و با خبری ساختن آن تالش دارد تا به مردم بفهماند که این
مرکز و دولت افغانســتان سخت در تالش برای ریشه کن ساختن
فساد اداری هســتند .یا ،در حالی که هزاران جریب زمین دولتی
از ســوی مقامات مختلف غصب می شوند ،بسیاری از مقامات ،از
روسای جمهوری گذشته گرفته تا وزرا ،بعد از ترک وظیفه شان،
سرمایه ای چند صد برابر آنچه در ابتدا داشته را با خود برده اند،
اداره مبارزه با فساد اداری تهدید کرده که مقاماتی که دارایی های
شان را به ثبت نرسانده اند ،لیست شان افشا می شود.
آنچه از چنین اعمال و رفتارهــای مقامات و ادارات فهمیده می
شود ،غیر عملی بودن و بی مبنا بودن راه ها و راهکارهای مبارزه
با فساد اداری اســت .اولین پیام آشکار دستگیری یک متهم به
اخذ پنجاه هزار رشــوت ،و آزادی متهم به پنجاه میلیون رشوت،
این اســت که حکومت قصد مبارزه با فســاد در سطوح کالن را
ندارد .دوســیه هایی با مبالغ ده ها میلیون دالری وجود دارد که
باید رسیدگی شود .اولین دوسیه قضیه کابل بانک است که هنوز
هم به پایان نرســیده است .قضایای معلمان و سربازان و کلینیک
های خیالی نیز به قوت خود باقی مانده است .مسایلی مانند غصب
زمین های دولتی ،و ...همچنان مســکوت باقی مانده اند .تفاوت
سرمایه بسیاری از وزرا ،وکال ،روئسای ادارات دولتی قبل و بعد از
اشغال وظیفه حیرت آور است ،و دولت بعد از دو سال کار هنوز هم
در ثبت دارایی های مقامات خود درمانده است.
یکی از مصادیق فساد اداری فربه سازی ادارات دولتی است .عالوه
بر سارنوالی که قانونا موظف به پیگیری دوسیه های فساد اداری
هستند ،چندین اداره در عرض هم با نام مبارزه با فساد اداری کار
می کنند .هر کدام این ادارات میلیونها افغانی مخارج و معاشــات
دارند ،که بر بودجه دولت سنگینی می کند .اگر مبارزه ای با فساد
اداری در کار باشــد ،قبل از هر چیزی باید این ادارات بررسی و
بازبینی شوند و مسئوالن آنها در صورتی که به وظایف شان عمل
نکرده اند ،باید به محکمه ســپرده شوند و ادارات ناکارآمد منحل
شوند.
دولت افغانســتان برای مبارزه عملی با فساد اداری باید به شعار
زدگی و تالش برای فریب اذهان عامه به عنوان موانع اصلی مبارزه
با فســاد اداری بنگرد و با ادارات و مقاماتی که به چنین کارهایی
اقدام می کنند ،مبارزه کند.

استیضاح هفت وزیر از کابینه دولت و تشدید بحران سیاسی
پارلمان افغانســتان هفت وزیر را طی
چهار روز گذشــته رد صالحیت کردند،
پســت هایی که با کشمکش های فراوان
پــس از ماه ها تالش پر شــده بود ،این
اقدام پارلمــان ضربه ای دیگری بر پیکر
ایتالف شکننده ای حکومت وحدت ملی
بود .پایههای لرزان حکومت وحدت ملی
کــه از درون یک انتخابــات جنجالی و
پرتقلب و یک توافقنامهای سیاســی با
میانجی گری امریکا و سازمان ملل متحد
برخاســته بود ،با استیضاح هفت وزیر از
کابینه دولت  ،بیشتر لرزید .رد صالحیت
این وزیــران از کابینه دولــت در کنار
استعفای دو وزیری که قبال استعفا داده
بودند دولت را گرفتار مشــکالت جدی
ساخته است ،این در حالی است که دولت
در مقابله با طالبان کماکان ناتوان هست
و اقبال عمومی در حمایت از دولت رو به
کاهش هســت .پارلمان افغانستان هفته
گذشته حرف های وزرایی که نتوانستند
بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند
شــنیدند ،رد صالحیت یک وزیر در روز
پنجشنبه آغاز ،رد صالحیت هفت وزیر از
دوازده وزیر که به پارلمان فراخوانده شد
بود را در پی داشــت .این وزیران شامل
وزیر امور خارجه ،فواید عامه ،مخابرات و
تکنولوژی ،کار و امور اجتماعی  ،معارف
 ،تحصیالت عالی و وزارت ترانســپورت
بودند .پس از اســتیضاح وزیران  ،اشرف
غنی ،رئیسجمهوری افغانستان و عبداهلل
عبداهلل رئیس اجرایی حکومت این کشور
از مجلس خواستند تا روند استیضاح را
متوقف کننــد .آنها نمایندگان را به کاخ
ریاســتجمهوری دعوت کردند و از آنها
خواســتند روند رأیگیریها را متوقف
ســازند .با این حال ،نمایندگان مجلس
به درخواســت رهبران افغانستان توجه
نکردند .اشــرف غنی رییس جمهور این
رد صالحیت ها را به چالش کشــید و به
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وزیران گفتند به ســر کارهای تان بروید
و به کارتان ادامه بدهیــد تا دادگاه عالی
نظرشــان را در مورد ادامه کارشان اعالم
کند و بــه وزاری باقی مانــده هم توصیه
کرد به فراخوانی پارلمان توجهی نکنند و
به مجلس نروند .حاجی ظاهر قدیر معاون
اول مجلس روز سه شــنبه گفت علیرغم
درخواست های اشرف غنی از دادگاه عالی
وزرای رد صالحیت شــده نمی توانند به
کارشان ادامه دهند این در حالی است که
پارلمان افغانســتان خود با مشکل قانونی
روبرو اســت و بیش از یک سال از مدت
اعتبار آن گذشته اســت و همچنان هیچ
برنامه ای برای انتخابات در دســتور کار
نیست .آقای قدیر گفت اگر دولت خود را
فریب می دهد آن بحث جداگانه ای است.
بعضی از تحلیل گران بر این باور هســتند

که ممکن اســت یک توطیه سیاسی در
حال جریان باشد .علی رغم اعتراض های
اشرف غنی علیه پارلمان در رسانه ها او
با این کارش دســت به تصفیه کابینه زده
است .اشــرف غنی که از ابتدا تصمیمی
برای تقســیم و اشتراک قدرت نداشت و
طی ماه های اخیر با مخالفت های شدید
نزدیکترین مقامــات به حکومت روبه رو
شد در اقدامی زیرکانه و به وسیله مجلس
با خانه تکانی خواهان کابینه ای نو است،
شاهد این مدعا این اســت که برخی از
وزرای اخراجی قبال توســط اشرف غنی
مورد اتهــام بی کفایتی و فســاد اداری
قرار گرفته بود و حاال می خواهد نشــان
بدهد که اشــرف غنی از حمایت سیاسی
قوی برخوردار اســت و توانست آنها را
توسط اســتیضاح پارلمان از کار بر کنار

کند .انتظار خادم یکی از تحلیلگران می
گوید اشرف غنی از پارلمان مانند صفحه
شطرنج اســتفاده می کند ،دو سال پیش
وزرا را با عجلــه انتخاب کرد حاال تالش
دارد افراد حرفه ای تری را جایگزین کند
او این کار ها را توســط پارلمان انجام می
دهد.اما مشاور سیاسی ارشد آقای غنی،
محمد اکــرم خپلواک ،با صراحت رد کرد
که بین پارلمان و دولت در این استیضاح
ها هماهنگی وجــود دارد  .او اذعان کرد
که بعضی از وزرا قبال تحت بررسی دولت
بوده اســت ،اما دولت این بررسی ها را
به نشانه پاســخگویی به مردم و تقاضای
دونرها برای مبارزه بیشتر با فساد انجام
داده اســت .آقای خپلــواک گفت اگر
رییس جمهور یــک وزیری را نخواهد که
به کارش ادامه بدهــد می تواند اقدام به

عزل او نماید و اینکار را از طریق پارلمان
مطمینا نمی کرد .در ســطح کالن درگیری
دولت برای جابجایی افراد از کارایی بیشتر
دولت می کاهد .بطور نمونه تنش هایی که
بین اشــرف غنی رییس جمهور و عبداهلل
عبداهلل رییس اجرایه حکومت وحدت ملی
بوجودآمده اســت ،آقای عبداهلل عبداهلل،
اشــرف غنی را متهم به تمرکز قدرت می
نماید در حالی که این حکومت با وساطت
امریکا به عنــوان حکومت وحدت ملی به
جنجال های انتخاباتی پایان داد و تقسیم
قدرت صورت گرفــت و به آن باید احترام
گذاشت و موازین آن باید از سوی دو طرف
رعایت شــود .از ســوی برخی در درون
حکومت برای گسترش پایگاه شان تالش
می کنند بــا آوردن جناح های بیشــتر
سهم بیشــتری را کســب کنند و دولت
را با بحران های بیشــتری مواجه سازند
همین طور زمان از دســت می رود و کار
روی انتخابات صــورت نگرفته و بازنگری
قانون اساســی ناتمام مانده اســت ،یک
مورد از این بحــران را می توان در مورد
ساختن تشــکیالت رییس اجراییه برای
عبداهلل عبداهلل نام برد .اخیر آقای اشرف
غنی با رقیب سیاســی اش عطا محمد نور
والــی قدرتمند والیت بلخ در شــمال به
توافقاتی دست یافته است ،عطا محمد نور
یکــی از متحدین تاثیر گزار آقای عبداهلل
عبداهلل بود زمانی که عبداهلل برای ریاست
جمهوری از طرف حزب جمعیت اســامی
طرفدار نور محمد عطا شــرکت کرده بود
بعــدا عطا محمد نــور از عبداهلل عبداهلل
ناامید شــد که نتوانست سهم بیشتری را
برای حزب جمعیت اسالمی بدست آورد.
با این حال ســید فاضل سنگچارکی می
گوید هیچ معامله ای پشت پرده ای وجود
ندارد هر دو رهبــر حکومت وحدت ملی
متحدا این گونه اســتیضاح ها را به نفع
کشور نمی داند .

بین المللی شدن جنگ های خاورنزدیک
قمار همه یا هیچ روسیه در حلب
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همکاری بین واشــنگتن و مسکو هم در
مقابل بحران ناشــی از ســاقط شدن یک
هواپیمای روسی توسط نیروهای ترکیه در
 ٢٤نوامبر  ٢٠١٥دوام آورد و هم در مقابل
کوشــش بی حاصل رجب طیب اردوغان ،
رئیس جمهوری ترکیه ،برای یاری طلبیدن
از ســازمان پیمان اتالنتیک شمالی (ناتو).
ســپس ،در  ١٤مارچ  ،٢٠١٦دربرابر شگفت
زدگی همگانی ،آقای پوتین عقب نشــینی
تدریجی نیروهــای روس را اعالم کرد که
به شــکلی قابل توجه آغاز شد .این پیامی
خطاب به بشار اســد بود .به مدد حمایت
نظامی روســیه ،رئیس جمهوری ســوریه
توانســته بود کمی از قلمرو ازدست داده
را بازپس گیرد ،و می خواست ازاین مزیت
حداکثر اســتفاده را نموده و دومین شهر

 کارتون روز

کشــور یعنی حلب را به دستاویز تخطی
از آتش بسی که در  ٢٧فبروری به زحمت
بین نمایندگان ایاالت متحده و روســیه
برقرارشده بود به طور کامل بازپس گیرد.
آشکارا ،مســکو به دشواری متحد سوری
خود را کنترل می کرد .بشار اسد به خوبی
می داند که ســوریه تنهــا نقطه جای پا
سفت کردن روسیه در خاور نزدیک است
و می کوشــد در آنجا نفوذی قابل مالحظه
به دســت آورد .آقای پوتین بدون آن که
آشــکارا حمایت خود را از متحدش سلب
کند ،می خواست نشان دهد که تنها اوست
که شرایط مداخله روسیه را تعیین می کند.
بازپس گیری حلــب [درمجموع] کنترل
منطقه ای را به رژیم سوریه می دهد که ٧٠
درصد جمعیت کشور در آن سکونت دارند
و به بشــار اسد امکان می دهد که قاطعانه
بر موضع خود درمورد قطــع مذاکرات با
اپوزیسیون تاکید کند .اما این امر رخ نداد
و آتش بس ناپایدار جدیدی برقرار شــد.
آقای پوتین ،با گزینــش فاصله گرفتن از
بشار اسد ،نمی خواست هدف اصلی خود
در سوریه را به خطر اندازد .هدف این بود
که نشان داده شود که روسیه برای ایاالت
متحده واروپا شریکی نیرومند ،اگرچه کم
توان تر از آنها اما از این پس تعیین کننده
است؛ و زین پس مسایل بزرگ بین المللی
را نمی توان جز با مصالحه و درنظرگرفتن
منافع روسیه حل کرد.
همکاری بین روسیه و ایاالت متحده بازهم
به مدت چند ماه درجریان آتش بســی که
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مرتب توسط این یا آن طرف از آن تخطی
می شد تداوم یافت .درپایان جون ،٢٠١٦
اعالم شــد که آقای اوباما اجازه عرضه
پیشنهادی را به روسیه داده است :انجام
عملیات نظامی مشــترک نــه فقط علیه
داعش ،بلکه همچنین علیه جبهه النصره،
به شرط این که مســکوتوافق سوریه را
برای توقف حمله به دیگر تشــکل های
مقاومت مســلحانه ،که توسط عربستان
سعودی ،شیخ نشین های خلیج [فارس]
و ترکیه حمایت می شوند جلب کند.
این پیشــنهاد ،که آقای جــان کری نیز
آن را پیگیری کرد ،مخالفتی شــدید در
دســتگاه مدیریتی آمریکا ،به ویژه آقای
اشــتون کارتر برانگیخت .نظر وزیر دفاع
این بود که این پیشنهاد تا حدی زیاد به
نفع روسیه و سوریه است .چرا که جبهه
النصره که با فاصله زیــاد از دیگر گروه
ها ،مهم ترین نیروی اپوزیســیون است
را هدف حمله قرار می دهد و ســی گروه
دیگر اهمیت چندانی ندارند.
ازسوی دیگر ،اشتون کارتر با مشارکت با
روسیه در اطالعات نظامی مخالف بود .او
در همه جا مسکو را دشمن اصلی ایاالت
متحده معرفــی می کرد ،کاری که آقایان
اوباما و کری از آن پرهیز می کردند .بنابر
خبرهای درز کرده منتشرشــده توسط
واشنگتن پســت وزیردفاع ،نه چندان
نادرســت ،تاکید می کرد که آقای پوتین
در ســوریه به ویژه در صدد «شکستن
انزوای ناشــی از مداخله خود در اوکراین

اســت» .در پاســخ به این کار روسیه،
پنتاگون از زمان پایان جنگ سرد درپی
تقویت بی سابقه «ناتو» بوده و می خواهد
در لهســتان و جمهوری های بالت نیروی
جدیدی شــامل چهارهزار تن مســتقر
سازد .این اختالف نظرهای داخلی و ابهام
های ناشی ازآن کار واشنگتن را دشوارتر
ساخت.
درحالی که نیروهای دولتی به طور مداوم
از  ٤سپتامبر شرق حلب را محاصره کرده
بودند ،آقای پوتین نیز شــرایط خود را
برای پذیرش پیشنهاد آقای اوباما مطرح
می کــرد .او خواهان این بود که نیروهای
رزمی تحــت حمایت واشــنگتن که با
نیروهای جبهه النصــره (که در جوالی
 ٢٠١٦نام خود را به فتح الشام تغییر داد)
همکاری داشتند ،برای در امان ماندن از
حمالت روســیه به طور واقعی صحنه را
ترک کنند.
خالصه ،شرکای روسی و آمریکایی متقابال
برای هم شــرایطی می گذاشتند که هیچ
یک قادر به تامین آنهــا نبودند .این امر
موجب شکنندگی توافق های مقطعی ای
شد که آتش بس سپتامبر  ٢٠١٦بر مبنای
آنها قرارداشــت و نقــض آن به وضعیت
کنونی انجامید.
اگرنه اکثریت ،بســیاری از نیروهای ثالث
نمی خواهند یــا نمی توانند از النصره که
در همه جای مناطق شورشی حضور دارد
فاصله بگیرند .اولویت آنها شکست رژیم
اسد است .به عالوه ،این جبهه می تواند

بالفاصله رودرروی آنها قرارگیرد .به رغم
همه چیــز ،ایاالت متحده کوشــیده آنها
را به فاصله گرفتــن وا دارد .در ماه اوت
 ،٢٠١٦بنابر نظــر نماینده نیویورک تایمز،
نماینــدگان این نیروها از این شــکایت
داشتند که از میزان انبوه سالح های عرضه
شــده ایاالت متحده ازطریق عربســتان
سعودی (که بخشی از آن به دست النصره
می رسید یا به آن فروخته می شد) کاسته
شده است .آقای کری سرزنش شد که در
یک گفتگو اعتراف کرده بود که دوتا از این
سازمان ها «گروه های زیر مجموعه» جبهه
النصره بوده اند.
مفهوم و شــرایط آتش بس برقرارشده در
 ١٣ســپتامبر ،که آقایان الوروف و کری
درباره آن گفتگو کرده بودند چنان ناپایدار
و مبهم بود که هر  ٤٨ساعت یک بار باید
درآن تجدیدنظر می شد و متن آنها حتی
منتشرهم نشــد .در چنین وضعیتی ،جای
تعجب اســت که چنین آتش بسی بتواند
بیش از چنــد روز دوام بیاورد  .ازاین هم
تعجب برانگیزتر ،این کــه این آتش بس
براثر حمله آمریکا علیه نیروهای ســوریه
نقض شد که در  ١٧سپتامبر موجب کشته
شــدن بیش از  ٦٠تن شــد .بدیهی است
که بشار اســد زیربار باور کردن این که،
به تاکید واشــنگتن ،این امر ناشی از یک
اشتباه بوده نرفت و از آن برای حمله های
همه جانبه به مخالفان و ســعی در بازپس
گیری کامــل حلب اســتفاده کرد .چند
ساعت پس از پایان آتش بس ،یک محموله
انسان دوستانه سازمان ملل درغرب حلب
بمباران شــد .واشنگتن مســکو و متحد
سوری آن را «مسئول مستقیم» این حمله
دانســت که درجریان آن حــدود  ٢٠تن
کشته شدند.
روسیه با پشــتیبانی بی قیدوشرط از بشار
اسد ،درحالی که تشدید بمباران ها فاجعه
انســانی را وخیم تر می کند ،درخطر انزوا
قرارگرفته است .مســکو ناگزیر شد در ٨
اکتوبر از حق وتوی خود در شورای امنیت
سازمان ملل استفاده کند تا بتواند راه را بر
تصویب قطعنامه فرانسه که خواهان توقف
درگیری ها بود ســد نماید .تنها ونزوئال در
دادن رای منفی به این قطعنامه روســیه را
همراهی کــرد درحالی که چین رای ممتنع
داد .آقای پوتین درصدد است از پایان دوره
ریاســت جمهوری آقای اوباما بهره برده و
متحدان خود را پیش از یافتن یک راه حل
سیاسی درموضع قدرت قراردهد .اما ،راهی
برای ازسرگیری گفتگوها نمی یابد ،اعتبار
روسیه و آینده روابطش با ایاالت متحده و
اروپا درگرو این مسئله قرارگرفته است.
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