یک شنبه  10دلو 1395

2

January 29 ,2017

وعده ای که به فراموشی سپرده شد

ــــــــــسرمقاله

ضعف حکومت در مبارزه
با حوادث طبیعی

مهدی مدبر
در سالهای اخیر حوادث طبیعی بعد از رویدادهای امنیتی ،بیشترین
قربانی را از مردم افغانستان گرفته است ،اما متاسفانه حکومت در
امر مبارزه با حوادث طبیعی عملکرد ضعیف داشته است .حوادث
طبیعی ،رویدادهای گریز ناپذیر هستند و برای مبارزه با آنها باید از
قبل برنامه و آمادگی وجود داشته باشد .عملکرد نهادهای مبارزه با
حوادث طبیعی کشور در سالهای گذشته و سال جاری ،نشان داده
است که آنها چنین برنامه و آمادگی را نداشته اند.
در فصل زمستان ما همیشه شــاهد رویدادهای طبیعی در کشور
بوده ایم؛ ســرمای شــدید ،برف باری و برفکوچ همواره از مردم
افغانستان قربانی گرفته اســت .در روزهای اخیر نیز این حوادث
جان  ۲۷کودک را در والیت جوزجان ،دو تن را در سالنگ و  ۲۱تن
دیگر را در ســایر والیت های کشور گرفت و ۲۱خانه را بطور کامل
تخریب کرد ،اما وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی ،هنوز
برنامه هایش را برای مبارزه با حوادث طبیعی در سال جاری و کمک
رسانی به آسیب دیدگان اعالن نکرده است و ما نمی دانیم که آیا
در ایــن وزارت برنامه ای برای مبارزه با حوادث طبیعی وجود دارد
یا خیر؟
نبود برنامه و ضعف مدیریتی برای مبارزه با حوادث طبیعی ،کمبود
امکانات و افراد متخصص در این بخش؛ از جدی ترین مشــکالت
حکومت افغانستان در امر مبارزه با حوادث طبیعی است .رویدادهای
طبیعی قابل پیش بینی هســتند و با برنامه ریزی ،آگاهی دهی و
اقدام به موقع ،می توان از افزایش تلفات و خسارات جلوگیری کرد،
اما متاســفانه حکومت در این راستا نه برنامه ریزی درست داشته
است و نه برای شهروندان کشور آگاهی دهی کرده است.
اداره هواشناسی کشــور و وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث
طبیعی مســئولیت دارند تا رویدادهای طبیعی را پیش بینی کنند
و از احتمال وقوع رویدادهای طبیعی برای شهروندان کشور اطالع
رســانی کنند؛ کاری که تا کنون حتی یکبار از ســوی این نهادها
صورت نگرفته است.
مهمترین مسئله برای مبارزه با حوادث طبیعی و کاهش خسارات
جانــی و مالی ،آگاهی دهی برای عامه ی مــردم از وقوع اینگونه
رویدادها است .آگاهی دهی عمومی می تواند از طریق رسانه ها و
بخش های آموزشی دولت صورت گیرد ،اما متاسفانه در افغانستان
نه در نصاب آموزشی آگاهی دهی در مورد مبارزه به حوادث طبیعی
گنجانیده شــده است و نه از طریق رســانه ها در این مورد توجه
شده است .شهروندان افغانســتان نمی دانند که هنگام مواجه با
رویدادهای طبیعی چگونه خود را نجات دهند و چگونه به آسیب
دیدگان کمک کنند .توجه به آگاهی دهی و آموزش دادن در مورد
مقابله با رویدادهای طبیعی برای شهروندان کشور ضروری است و
از افزایش تلفات و خسارات جلوگیری می کند .حکومت افغانستان
و نهادهای مسئول ،باید در این قســمت برنامه های الزم را روی
دست گیرند.
در طول یک و نیم دهه ی گذشته تمام فعالیت های نهادهای مبارزه
با حوادث طبیعی بــه فعالیت های بعد از وقوع رویدادهای طبیعی
خالصه شده است ،اما در این بخش نیز سرعت عمل وجود نداشته
اســت و اقدامات بصورت دیرهنگام و گاهی روزها بعد ،روی دست
گرفته شده است.
برای کاهش خسارات مالی و جانی حوادث طبیعی ،باید نسبت به
آنها واکنش فوری نشــان داد و عملیات کمک رسانی و نجات را با
سرعت و دقت انجام داد .این کار نیازمند آمادگی و برنامه ی قبلی
است که متاسفانه تا کنون نهادهای مبارزه با حوادث طبیعی کشور
در عمل چنین آمادگی و برنامه را ازخود نشان نداده اند.
تخصصی شدن بخش های مبارزه با حوادث و هوا شناسی همانند
سایر بخش های حکومت ضروری است .ضعف عملکرد این نهادها
در برابر رویدادهای طبیعی ناشــی از عدم تخصص در این بخش
ها است .بسیاری از مســئولین و کارمندان این نهادها تحصیالت
تخصصی در این زمینه ندارند و به همین دلیل هم نمی توانند برنامه
های دقیق برای مبارزه با حوادث طبیعی روی دست گیرند .ضعف
این نهادها در امر مبارزه با حوادث همانند سایر بخش ها ،از مردم
افغانستان را متضرر می ســازد ،حکومت افغانستان باید به ضعف
مدیریتی و مشکالت موجود در این ادارات رسیدگی جدی کند.

حکومتداری خوب اســاس نظم و امنیت
در جامعه را تشــکیل می دهد .با تأمین
نظم و امنیت ،توســعه پایدار در کشــور
ممکن می گردد .اگر در یک کشــور روند
توسعه با مشــکل مواجه شود و یا نظم و
امنیت اجتماعی برهم بخورد ،نشانه این
است که اســاس حکومتداری در جامعه
سست و متزلزل می باشد.
در افغانســتان به دلیل وقوع جنگ ها و
شورش های داخلی اساس نظم و امنیت در
کشور درهم ریخت و کشور در حالت هرج
و مرج قــرار گرفت و زیربناهای اقتصادی
و اداری کشور از بین رفت .ثبات سیاسی
در کشور آسیب دید و دوام حکومت ها با
چالش های جدی مواجه گردید.
نظام سیاســی جدیدی که در سال 2001
با کمک جامعه جهانی در کشــور شکل
گرفــت ،هدفش بنیانگــذاری یک نظام
کارامد و همه پذیر در کشــور بود .نظامی
که بتواند از تمــام توانایی ها و ظرفیت
های ملی به درستی استفاده کرده و چرخ
اقتصاد کشور را به حرکت دراورد .ولی به
دلیل مشکالت و ناسازگاری های داخلی،
نظام موجود مؤفق نشــد تا بخش اعظم
انتظارات مردم را براورده ســازد و اساس
یک مدیریت خوب و کارامد را در کشــور
بنیانگذاری کند.
امتیازخواهی ها و زور آزمایی های گروه
های سیاســی و اجتماعی از یک ســو و
ضعف مدیریت کالن در کشــور از سوی
دیگر ،مدیریت کشور را از مسیر اصلی و
اســتراتژیک خارج کرد و آن را به سمت
روز م ّره گرایی سوق داد.
گســترش فســاد و حیف و میل شدن
میلیاردها دالر نتیجه همین مدیریت غیر
استراتژیک اســت .در این کشور رضایت
افراد و اشــخاص با دادن امتیاز به دست
آورده می شــود و جلــوی مخالفت ها و
اعتراض ها نیــز با انتصاب و تقرر به مقام
های بلند سیاسی و اداری گرفته می شود.
این شــیوه مدیریت که مملو با مالحظه
کاری ها و مصلحت ســنجی ها است ،به
گسترش هنجارهای فســاد آلود کمک
کرد و قانونگرایی و شایسته ساالری را به
حاشیه راند.

رضا احسانی

نتیجه دیگر این شــیوه مدیریت که تا دو
سال قبل به شکل گسترده اعمال می شد،
ایجاد ادارات و کمیســیون های موازی در
ساختارهای دولتی است.
در حال حاضر یکی از مشکالتی که همواره
ادارات کشور را به ناکارایی و عقامت مواجه
کرده اســت ،ادارات موازی است .ادارات
موازی سبب کندی در انجام مسؤلیت های
دولتی گردیده و ســردرگمی و بالتکلیفی
شــهروندان را در هنگام مراجعه به ادارات
در پی داشته است .ادارات موازی عالوه بر
تحمیل هزینه هــای هنگفت بر دولت ارایۀ
خدمات از جانب حکومــت را نیز با ُکندی
مواجه کرده و خســارات مــادی و معنوی
بســیاری بر مردم افغانســتان وارد آورده
است.
در سال های گذشته در افغانستان ادارات
موازی و وزارتخانه های بیهدفی زیادی
به وجود آمــد که تاهنوز بــه جز صرف
هزینه های هنگفــت ،ایجاد تداخل کاری
در ادارات ،افزایش بروکراســی و فساد،
دســتاورد قابل مالحظه ای نداشــته اند.
ادارات بر اســاس نیازهای اداری مردم و
جامعه به وجود می آید؛ ولی در افغانستان
این افــراد و گروه ها بودند که تشــکیل

ادارات جدید را ضروری می نمود .فلسفه
تشکیل ادارههای موازی در کشور یکی
توجیه و یا جبران ضعف ها و کم ظرفیت
های اداری بود و دیگری مصلحت سنجی
های بود که از جانب حکومت برای راضی
نگهداشــتن برخی رهبــران و متنفذان
سیاســی و اجتماعی ،الزم شــمرده می
شد .فربه شدن ادارات در نتیجه به وجود
آمدن ادارات موازی از یک طرف ســبب
تداخل کاری و افزایــش بیکاری پنهان
در جامعه گردید و از ســوی دیگر فساد
اداری را عمیق تر و گســترده تر نمود .از
همین رو مسأله ویرانگر خویشخوری نیز
در جامعه هر روز بــه گونه پر رنگتر خود
نمایی می کرد .وجــود ادارههای موازی
تاکنــون برای مردم مشکلســاز بوده و
موثریت در کارشان وجود نداشته است.
موجودیت ادارات مــوازی و مازاد بر نیاز
در کادر دولت ،یکی از عوامل عمده دامن
زدن به فســاد اداری محسوب می گردد.
در چارچوب دولت ،نهادهای بی شــماری
وجــود دارند که اصوال بــرای آنها هیچ
ضرورتی احســاس نمی گردد .مثال تنها
چندین اداره مشــخص موازی با فعالیت
های مبارزه با فساد اداری وجود دارد که

این امر به خودی خود منشــا تبارز فساد
گسترده در افغانستان می باشد.
فساد یکی از پدیده هایی مخرب در دولت
محسوب می شود که به شدت در تار و پود
نظام تنیده اســت و مقابله با آن نیازمند
همکاری و تالش تمامی اقشار جامعه است.
آسیب هایی که از این ناحیه متوجه ادارات
و کل کشــور گردیده بود ،ضرورت آوردن
اصالحات در ادارات را ضروری می ساخت.
بر مبنای همین ضــرورت ،رییس جمهور
غنی پس از ایجاد دولت وحدت ملی وعده
سپرده بود که این نهادها را از میان بردارد،
ولی به دلیل اختالفات و ناســازگاری های
درونی حکومت ،این مهم نیز مانند بسیاری
از پروســه های دیگر جامه عمل نپوشیده
است.
با وجود شــعارهایی که در این زمینه داده
شده بود ،سران حکومت وحدت ملی مؤفق
بــه آوردن اصالحات اداری نگردیدند .در
حــال حاضر ادارات زیــادی وجود دارند
که در عرض هم و برای پیشــبرد وظایف
و مسؤلیت های مشــابه و یکسان کار می
کنند.
در پانزده سال گذشته حکومت افغانستان
نتوانستند که از تداخل کاری ،ناهماهنگی

و بروکراســی منفی در ادارات جلوگیری
کرده و کارایــی ادارات را افزایش دهد .در
اثر این ناهماهنگی ها ساالنه ملیون ها دالر
بودجــه ملی حیف و میل می گردید و روند
کارهای اداری با توقف و کندی مواجه شد.
در میان این ادارات صالحیت ها به درستی
تقسیم نشــده اســت به همین دلیل این
ادارات همواره از تداخل کاری ،مســؤلیت
گریزی و رقابت های منفی رنج می برند و در
صورت کاستی و ضعف می توانند به راحتی
از خود شان رفع مسؤلیت کرده و نقص ها را
به گردن اداره موازی دیگر بیندازند.
به نظر می رسد حکومت کمتر به اصالحات
اداری توجه نموده است .به این خاطر یک
استراتژی جامع برای اصالح اداره و ایجاد
ادارۀ کارا و موثر تهیه نکرده اســت .در
تشکیل اداره در گذشته بیش از آن که نیاز
اداری دخیل بوده باشد ،مسایل و مصلحت
های سیاسی مد نظر بوده است.
ادارات موتور محرکه نظام سیاسی به شمار
می رود .اگر ادارات کارامد باشد ،سیاست
ها و برنامه های دولت ســریعتر و بی عیب
و نقص تــر به پیش مــی رود و در نتیجه
کارآمدی دولت باال می رود و اعتماد مردم
به دولتمردان نیز افزایش پیدا می کند ،نظم
اداری به وجود می آید و از مسؤلیت گریزی
ها و یا عملکردهــای فراتر از صالحیت ها
جلوگیری می شود.
ادارات موازی عالوه بر مشــکالت فوق به
تشــدید بیکاری در کشــور نیز انجامیده
است .کسانی که توانایی کارکردن در ادارات
را ندارند ،از طریق واسطه ،پارتی و تعلقات
سیاسی و قومی برای شان وظیفه و معاش
تعیین می شوند ،اما کسانی که تحصیالت
دارند و از شایستگی و لیاقت برخوردار می
باشــند ،فرصت راهیابی به ادارات را پیدا
نمی کنند و در نتیجه به جمع بیکاران می
پیوندند.
بنابراین اصالحات اداری باید از اینجا شروع
گردد .تا زمانی که حکومت نتواند بر مبنای
قانون و در نظر داشت اصل شایسته ساالری
تصمیم بگیرد و تا هنگامی که یک استراتژی
مؤثر اداری تنظیم و به مرحله اجرا گذاشته
نشود ،حرف از اصالحات اداری به جز شعار
چیزی دیگری نخواهد بود.

طالبان؛ فروپاشی درونی و سودای خام احیای امارت اسالمی
نسیم ابراهیمی

گروه طالبان پس از مرگ نخســتین رهبر
خود به گونه ی واقعی از هم پاشــید و به
دســته های خرد و ری ِز تخریب گر انشعاب
کرد .اگر چه کــه در زمان رهبری مال عمر،
این گروه ،اقتدار ناسیونالیســتی خود را با
خواســت های ظاهرا ایدیولوژیک بنیان
نهاده بودند؛ اما پس از مرگ او ،نه خواست
ایدیولوژیک آن ها با اقتدار اولی خود باقی
ماند و نه خواست های ناسیونالیستی شان؛
بلکه تمامی این خواست ها ــــگذشته از
وابستگی بیرونی شان ــ ،همه به خواست
ها و رقابت های درون قبیله ای فروکاست
داده شده اند.
مال هبت اهلل ،رهبر کنونی گروه طالبان که بر
اساس مصلحت درون قبیله ای و مشروعیت

 کارتون روز
بخشی ایدئولوژیک این گروه پس از جدال
های متواتر به عنوان رهبر برگزیده شــده،
نتوانســت که برای اقتدار و مشــروعیت
بخشــی دینی رهبری طالبان کاری انجام
دهد و نه هســته ی این گروه را حفظ کرده
توانست؛ بلکه بیشتر منجر به پراکندگی و
فروپاشی هسته یی رهبری این گروه شده
است .طوری که این مالی مدرسه ی دینی
فاقد تجربه ی سیاسی ــ نظامی در راضی
کردن مال رســول ،رقیب هم قبیله ی خود
نیز ناکام بوده و گروه تحت رهبری او را که
به نام «شورای عالی امارت اسالمی» فعالیت
می کند ،زیر یک پرچم آورده نتوانست .مال
رسول بارها از او به عنوان نوکر خارجی یاد
کرده است که بر اقتدار و مشروعیت رهبری
مال هبــت اهلل از لحاظ دینی ــ مذهبی در
میان طالبان ،صدمه وارد کرده است.
از سوی دیگر ،شبکه ی حقانی که به عنوان
شــاخه ی نظامی گروه طالبان فعالیت می
کند ،به عنوان یک قدرت موازی در کنار این
گروه فعالیت می کند .مال هبت اهلل به هدف
این که شاخه ی تحت رهبری مال رسول را
که از قبیله ی نورزایی و هم قبیله ی او می
باشد ،با هسته ی اصلی طالبان ملحق سازد
به عنوان رهبر برگزیده شــد و هم چنان
سراج الدین حقانی هم به دلیل جایگاه او در
شبکه ی حقانی به عنوان معاون اول ،یعنی
فرد شماره دوی این گروه انتخاب گردید تا
این که مخالفت های درونی کم شود و این
شبکه در کنار گروه طالبان فعالیت کند .اما
با ضعف رهبری مال هبت اهلل در این مدت،
ســراج الدین حقانی به عنوان یک رهبر
موازی امور طالبان را به پیش برده است.
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حاال خبر کشته شــدن عضو کمیسیون
نظامی گروه طالبــان ،تعیین  16والی نام
نهاد در والیت هــای مختلف و نیز طرح
ترور اعضای ارشــد گروه طالبان ،وضعیت
بحرانی درونی این گروه را نشان می دهد.
منابع موثق امنیتی گفته اند که قتل قاری
سیف اهلل عضو کمیسیون نظامی طالبان در
والیت زابل از سوی مشاور رهبر این گروه
در کویته طرح ریزی شده و این عضو ارشد
طالبان به قتل رسیده است .منابع امنیتی
حکومت افغانستان هم چنان خبر داده اند
که هسته ی طالبان تحت رهبری مال هبت
اهلل ترور و از میان برداشتن  50عضو بلند
رتبه و پایین رتبــه این گروه را نیز برنامه
ریزی کرده انــد که طی یک ماه آینده آن
ها را به قتل برسانند؛ بر اساس این منابع
امنیتی کشــته شدن قاری سیف اهلل آغاز
این روند می باشــد .از سویی هم برکناری
 16والی نام نهاد و گماشــتن افراد جدید
به جای آن ها که ســخنگوی گروه طالبان
نیز آن را تایید کرده ،نشــان از یک تغییر
استراتژی در صف گروه طالبان می باشد.
بر اســاس اطالعات استخباراتی حکومت
افغانســتان افراد جدیدالتقــرر همه از
نزدیکان مــا هبت اهلل رهبر این گروه می
باشد.
ایــن تغییر و تبدیل هــا را اکنون که مال
هبت اهلل رهبر طالبان شروع کرده و آن را
عملی می سازد ،به هدف استحکام قدرت
«رهبری» می باشد .اما آنچه مشهود است
اکنون زمان آن گذشــته و رهبر طالبان با
توجه به عملکردی که انجام داده و کارنامه
ای که در مدت رهبری خویش از خود برجا

گذاشته است ،ناممکن اســت که بتواند
دوباره این گروه انسجام بدهد و افراد آن را
بر محور رهبری واحد گرد آورد .سخنگوی
طالبان گفته است که این تغییر رهبری در
صف طالبان به هدف انســجام و پیشبرد
امور نظامی و پیشبرد تاکتیک های نظامی
طالبان در شهرها علیه نیروهای حکومتی
افغانســتان می باشــد .اما هرچه باشد،
رهبری گروه طالبان پاکسازی مخالفان و یا
حداقل کنار راندن کسانی را که با رهبری
مالهبت اهلل تغییر دیدگاه دارد ،شــروع
کرده اســت .از زاویه ی دیگر ،این تغییر و
تبدیل ها در صــف گروه طالبان الیه های
جنگ را در کشور نیز افزایش می دهد .از
یک ســو ،به گفته سخنگوی گروه طالبان
انسجام تاکتیک ها علیه نیروهای حکومتی
در شهرها نشان از امتداد و قاطعیت جنگ
طالبان علیه حکومت را نشــان می دهد و
از سوی دیگر جنگ های درون گروهی در
میان شورشیان را افزایش می دهد .چنانچه
تا پیش از این ،مخالفت ها با رهبری گروه
طالبــان باعث فعالیت گروه های اســام
گرای تند رو مثل داعش و دیگر گروه های
مسلح شــد که برخی از نقاط کشور را به
میدان تقابل باهمی مبدل کرده و نیز علیه
مردم و حکومت حمالت خود را انجام می
دهند .یکی از نمونه های تقابل گروه های
اسالمگرای طالبان و داعش در والیت کندز
در همین چند روز پیش می باشــد .افراد
وابسته به گروه داعش علیه افراد طالبان
در ولسوالی ارچی حمله کردند که منجر به
کشته و زخمی شدن برخی از افراد طالبان
شد .این را نباید فراموش کرد ،افرادی که

تحت نام داعش در افغانســتان فعالیت می
کنند ،اکثــرا ناراضیان رهبری گروه طالبان
می باشند.
گزارش هایی که از تغییر و تبدیل چهره ها
در صف گروه طالبان منتشر شده ،مخالفت
های جدی درون گروهــی را در صف این
گروه نیز نشــان می دهد .در تبدیل والی
های طالبان از ســوی مــا هبت اهلل ،والی
این گروه در والیت هلمند ســخت از خود
مقاومــت نشــان داده و از فرمان رهبری
این گروه ،ســر باز زده است .والیت هلمند
برای گــروه طالبان از منفعــت و جایگاه
اســتراتژیکی برخوردار است .این والیت
برای جنگ جویــان طالبــان منبع مهم
درآمدی است که تاکنون بخشی از هزینه
های جنگی این گروه از همین والیت تامین
شده است .کشت و قاچاق مواد مخدر منبع
مهم عایداتی شورشیان می باشد که تاکنون
طالبان از آن در والیت هلمند به خوبی بهره
برده اند و در شرایط جدید طالبان بعید به
نظر نمی رسد که جناح های این گروه برای
تامین منابع عایداتی خود در این والیت و
نیز جاهای دیگر به تقابل هم بپردازند.
امــا در وضعیت و شــرایط جدید طالبان،
پرسش این جاست که حکومت افغانستان
در کجای ایــن بازی های جنگ قرار دارد و
چه اســتراتیژی را برای غالب آمدن علیه
شورشیان روی دســت خواهد گرفت .آیا
همانگونه که حکومت افغانستان در گذشته
دروازه های طالبان را برای مصالحه و شامل
ساختن آن ها بدون هیچ نتیجه ای دق الباب
کرده و بدون هیچ دستاوردی برگشته است،
دوباره همان استراتیژی دستیابی به صلح را
روی دســت خواهد گرفت؟ یا این که این
بار راه هایی جدیدی را روی دست خواهد
گرفت تا برپایه ی آن شیره های اقتصادی،
تامیناتی و تمویل گروه طالبان قطع شود و
نیز زمینه سربازگیری های گروه های افراطی
را تنگ تر سازد؟ طالبان و دیگر گروه های
بنیادگرا که منفعت جنگی و اقتصادی خود
را با مشــروعیت دهی ایدلوژیک دینی به
پیش می برند؛ آیا حکومت افغانستان این
خواســت را خواهد داشت تا به طور واقعی
با این پدیده مبــارزه کند و راه های مقابله
با آن را به پیش بکشد؟ طالبان اکنون بیش
از هروقت دیگر در معرض فروپاشی درونی
قرار گرفته و به عنوان یک نیروی واحد علیه
حکومت مقابله کرده نمی توانند .ســودای
احیای امارت اسالمی خیالی بیش نیست در
صورتی که حکومت اراد ه ی مستحکمی در
مبارزه با افراطیت ،بنیادگرایی دینی داشته
باشد و ایدیولوژی خام آن ها را برای جامعه
سنتی بر مال سازد.
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