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آیا سطح جرایم جنایی در شهر کابل 
کاهش یافته است؟

رویکرد تهاجمی امریکا وضعیت حقوقی پناهنده گی کودکان
در قبال چین
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روز گذشته خبر می دهد.  در 21  امنیتی  میثاق  تطبیق طرح  از  داخله  امور  وزارت 
براساس گفته های این وزارت، با تطبیق این طرح،  سطح وقوع جرایم جنایی در شهر 
کابل کاهش یافته است. نیروهای امنیتی در همکاری مردم توانسته اند بیش از صد تن 
از مجرمان را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. در عین حال شماری 
از شهروندان هنوز هم از کارکرد نیروهای امنیتی راضی به نظر نمی رسند و می گویند 
از  پایتخت نشینان  این  است.  برای جرایم جنایی  امن  بستری  پایتخت هم  چنان  که 
نهادهای امنیتی می خواهند که جلو فعالیت دزدان و مجرمان را بگیرند تا مردم بتوانند 
به راحتی گشت وگذار کنند. طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله،  روز دوشنبه، 
ششم اسد، در یک نشست خبری در کابل گفت که برنامه میثاق امنیتی در سه هفته 
گذشته برای بار نخست در شهر کابل تطبیق شده و  هزاران تن از پایتخت نشینان 
و جنایت کاران  از مجرمان  تن  آن صدها  نتیجه  در  که  کرده اند  پولیس همکاری  با 

شناسایی شده اند.

واژه »پناهنده« شامل کلیه افرادی است که در حیطه عمل کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهنده گان هستند، اعم از این که پناهنده 
یا آواره باشند. اما واژه »کودک« بر حسب ماده اول پیش نویس کنوانسیون حقوق کودک، به کسانی اطالق می  گردد که کم تر از هجده 

سال دارند، مگر این که برحسب قانون ملی یک کشور سن بلوغ کم تر از آن تعیین شده باشد.

بر خالف روش محافظه کارانه ی سلطنت مصاحبان، 
-1۹۷۸( افغانستان  خلق  دموکراتیک  دولت حزب 
به  خویش  اقتدار  پایه های  گسترش  برای   )1۹۹2
روِش دگردیسی اجتماعی و دخالت مستقیم در امور 

جامعه روی آورد. 

جنبش های اجتماعی در طول تاریخ به هدف تغییر 
در بخش و یا کل نظام حاکم و مستقر به وجود 
یا  تغییرات اجتماعی  بوده اند که  آمده و در صدد 
به  یا  و  تند  و  به صورت خشونت آمیز  را  سیاسی 
روش های مسالمت آمیز، مدنی و دموکراتیزه شده 
مهم  عوامل  از  جنبش ها  این گونه  بدهند.  انجام 

تغییرات اجتماعی می باشند که...
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جنبش های اجتماعی و تاثیر 
کارکردشان در جامعه

دشواری توسعه سیاسی در افغانستان:
تقابل دولت مرکزگرا و جامعه 

مرکزگریز
معین پیشین وزارت حج 

و یک عضو شورای والیتی 
بلخ به یک ونیم سال زندان 

محکوم شدند
سرپرست  و  معین  عابد،  داعی الحق  کابل:  ۸صبح، 
مهمند،  و آصف  اوقاف  و  ارشاد، حج  وزارت  پیشین 
عضو شورای والیتی بلخ، به اتهام تزویر و سوء استفاده 
از صالحیت های وظیفه  ای، از سوی دادگاه استیناف 
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد 
اداری به یک سال و شش ماه زندان محکوم شده اند. 
دادگاه این افراد روز یک شنبه، پنجم اسد، برگزار شده 

است.
دادستانی کل گفته است که براساس صورت دعوای 
دادستان موظف این پرونده، داعی الحق عابد در پیوند 
به استفاده سه مورد اسناد تزویری ملکیت متهم بوده 

است.
طبق اعالم دادستانی کل، صدور دستور خالف قانون 
گروپ«  »شاهین   شرکت  با  قرارداد  برای  تدارکاتی 
درباره ملکیت وقفی هفت هزار و 12۵ متر مربع زمین 
وزارت ارشاد، حج و اوقاف برای ساخت یک فروشگاه 
پنج منزله در شمال روضه سخی در شهر مزار شریف، 
از دیگر موارد اتهامی علیه داعی الحق عابد بوده است.

طبق معلومات دادستانی کل، شرکت شاهین گروپ 
متعلق به محمدآصف مهمند بوده است. او در پیوند به 
تزویر پنج مورد اسناد تزویری و استفاده آن به حیث 

»فاعل اصلی« و شریک جرمی شناخته شده است.
به  افراد  این  دادگاه  که  است  گفته  کل  دادستانی 
صورت علنی برگزار شده و هیأت قضایی این دو نفر را 

به یک سال و شش ماه زندان محکوم کرده اند.
دادگاه ابتدایی داعی الحق عابد و محمدآصف مهمند را 
در بیستم جدی سال 1۳۹۶ خورشیدی به پنج سال 

زندان محکوم کرده بود.

افغانستان هم چنان از مرگ بارترین 
کشورها برای غیرنظامیان است

مرگ 1282 غیرنظامی در شش ماه؛ 
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برشنا: 
تاجیکستان صادرات برق 

به افغانستان را کاهش 
داده است

که  کرد  اعالم  برشنا  شرکت  کابل:  ۸صبح، 
تاجیکستان صادرات برق خود را به افغانستان 
برشنا،  شرکت  اعالم  طبق  است.  داده  کاهش 
صادرات برق تاجیکستان از ساعت ۷:۳۰ بامداد 
روز دوشنبه، ششم اسد، از ۳۵۰ میگاوات به ۴۰ 

میگاوات کاهش یافته است.
برشنا  شرکت  سخنگوی  توحیدی،  وحیداهلل 
برق  صادرات  که   گفت  ۸صبح  روزنامه  به 
تاجیکستان به دلیل »معاذیر داخلی و کم بود 

آب« کاهش یافته است.
توحیدی افزود که شرکت برشنا برای یافتن برق 

بدیل با اوزبیکستان وارد گفت وگو شده است.
گفت وگوها،  این  نتیجه  در  توحیدی،  گفته  به 
به  اوزبیکستان  از  برق  انرژی  میگاوات   2۰۰

شبکه ملی برق کشور وصل شده است.
به گفته او، در حال حاضر برای تأمین انرژی در 
پایتخت حدود ۳۰۰ میگاوات برق وجود دارد 
تأمین  داخلی  منابع  از  آن  میگاوات   1۰۰ که 

شده است.
تالش  که  می گوید  برشنا  شرکت  سخنگوی 
می شود تا 2۰۰ میگاوات دیگر از برق وارداتی 

اوزبیکستان به کشور وصل شود.
که  می کند  اذعان  هرچند  توحیدی  وحیداهلل 
قطع  پایتخت  کابل  از  بخش هایی  برق  ممکن 
شده باشد، اما می گوید برق کابل در حال حاضر 

تأمین شده است.
شرکت برشنا از باشنده گان کابل خواسته است 
که در مصرف برق صرفه جویی کنند تا از کم بود 

برق جلوگیری شود.

۸صبح، کابل: نخستین اجالس حاشیه ای 
درباره  عالی رتبه  هیأت  چهارم  نشست 
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس 
ارگ  در  اسد،  ششم  دوشنبه،  روز  کرونا 

ریاست جمهوری برگزار شد.
وزارت  مالی  معین  زدران،  عبدالحبیب 
مالیه، در این نشست درباره وضعیت مالی 
و اقتصادی کشور به اشتراک کننده گان آن، 

معلومات داده است.
است  گفته  از صحبت هایش  بخشی  در  او 
که شیوع ویروس کرونا بر عواید کشور تأثیر 

منفی گذاشته است.
به گفته زدران، پیش بینی می شود که عواید 
تا ۳۰  مالی جاری 2۵  سال  پایان  تا  ملی 
درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا 
میلیارد   2۰۰ از  بیش  گذشته  سال  کند. 

افغانی عواید جمع آوری شده بود.
با شیوع ویروس  وزارت مالیه می گوید که 
کرونا رشد اقتصادی کشور در سال جاری 
و سال آینده کاهش خواهد یافت و تأثیرات 
و  فقر  دامنه  ویروس  این  شیوع  از  ناشی 

بی کاری را گسترده تر می کند.
دیگر  جانب  از  مالیه  وزارت  مالی  معین 
در  تالش ها  همه  حکومت  که  است  گفته 
امر مبارزه با کرونا را روی برنامه های دارای 

اولویت متمرکز کرده است.
برای  اروپا  اتحادیه  مسوول  رافاییل، 
شیوع  که  است  گفته  آسیایی،  کشورهای 

خصوص  به  جهان  همه ی  کرونا  ویروس 
به  را  ضعیف  اقتصاد  دارای  کشورهای 
کرده  تأکید  او  است.  کرده  متأثر  شدت 
است که جامعه جهانی باید با این کشورها 
و  اقتصادی  پی آمدهای  علیه  مبارزه  برای 

اجتماعی آن کمک کند.
برای  حکومت  توجه  خواهان  هم چنان  او 
مصرف  در  موثریت«  و  »شفافیت  تأمین 

کمک های جامعه جهانی شده است.
مسووالن اتاق تجارت و صنایع زنان نیز در 
این نشست گفته اند که شیوع کرونا بخش 
کساد  با  را  تجارت  و  متأثر  را  خصوصی 

روبه رو کرده است.
وزارت مالیه می گوید که با توجه به تأثیرات 
کشور،  اقتصاد  بر  کرونا  ویروس  شیوع 
اشتراک کننده گان چهارمین نشست هیأت 
عالی رتبه تأکید کرده اند که در نشست ژنیو 
که در پایان سال جاری برگزار خواهد شد، 
تمویل کننده گان باید میزان کمک های شان 

را به افغانستان افزایش دهند.
شیوع ویروس کرونا در افغانستان در پنجم 
حوت سال گذشته تثبیت شد. از آن زمان 
تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر مبتال شناسایی 
شده اند. هم چنان بیش از یک هزار و 2۰۰ 
جان  بیماری  این  به  ابتال  دلیل  به  تن 
باخته اند. شیوع کرونا در کنار قربانی هایی 
که از مردم گرفته، اقتصاد کشور را به شدت 

متأثر کرده است.

عواید ملی امسال به دلیل شیوع کرونا 
۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می یابد

طرح میثاق امنیتی؛ 



وزارت امور داخله از تطبیق 
امنیتی  میثاق  طرح 
گذشته  روز   21 در 
براساس  می دهد.  خبر 
با  وزارت،  این  گفته های 
سطح  طرح،   این  تطبیق 
در  جنایی  جرایم  وقوع 
شهر کابل کاهش یافته است. نیروهای امنیتی 
در همکاری مردم توانسته اند بیش از صد تن از 
مجرمان را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی 
معرفی کنند. در عین حال شماری از شهروندان 
به  راضی  امنیتی  نیروهای  کارکرد  از  هم  هنوز 
نظر نمی رسند و می گویند که پایتخت هم  چنان 
این  است.  جنایی  جرایم  برای  امن  بستری 
می خواهند  امنیتی  نهادهای  از  پایتخت نشینان 
تا  بگیرند  را  و مجرمان  دزدان  فعالیت  که جلو 

مردم بتوانند به راحتی گشت وگذار کنند. 
روز  داخله،   امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
دوشنبه، ششم اسد، در یک نشست خبری در 
کابل گفت که برنامه میثاق امنیتی در سه هفته 
تطبیق  کابل  در شهر  نخست  بار  برای  گذشته 
با پولیس  پایتخت نشینان  از  شده و  هزاران تن 
تن  صدها  آن  نتیجه  در  که  کرده اند  همکاری 
شده اند.  شناسایی  جنایت کاران  و  مجرمان  از 
آقای آرین از تطبیق برنامه میثاق امنیتی ابراز 
خرسندی کرد و گفت که با تطبیق این برنامه 
میزان جرایم جنایی در شهر کابل کاهش یافته 
است  ممکن  که  شد  یادآور  او  هرچند  است. 
این فعالیت ها برای مردم قابل قبول نباشد، اما 
نیروهای امنیتی در تالش اند تا جنایت  پیشه  گان 

را شناسایی و بازداشت کنند. 
در  که  کرد  بیان  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
به  امنیتی  نیروهای  اخیر،  هفته  سه  جریان 
همکاری پایتخت نشینان توانسته اند 12۷ تن از 
و ۵۹  گروپ ها  عضو  به شمول 11  را  مجرمان 
مسلحانه،   سرقت های  قتل،  اتهام  به  دیگر  نفر 
بازداشت  جرایم  سایر  و  زور گیری  چپاول گری، 
که  کرد  خاطر نشان  وی  این،  بر  عالوه  کنند. 
و  شناسایی  مردم  توسط  افراد  این  از  تن   2۰
آزار  و  اذیت  باعث  که  ولگرد  افراد  از  تن   ۴۳2
کابل  شهر  مختلف  نواحلی  در  می شدند،  مردم 
سپرده   قضای  و  عدلی  نهادهای  به  جمع آوری 

شده اند.
از جانب دیگر،  آرین اظهار داشت که در هفته 
اخیر ۷۹ میثاق امنیتی با پایتخت  نشینان به امضا 
رسیده که در نتیجه آن جرایم جنایی در سطح 
شهر کاهش یافته است. او افزود، کاهش جرایم 
جنایی نشان می دهد که همکاری مردم می تواند 
باعث تامین امن و نظم عامه در کشور شود. این 
تازه ترین  ابراز می شود که در  گفته ها در حالی 
رویدادها، روز یک شنبه کابل شاهد دو قتل بود. 

چاشت  حوالی  نوجوان  یک  گزارش ها  براساس 
با  نو و هم زمان  روز یک شنبه در منطقه کارته 
این یک وکیل گذر در حوزه هفدهم شهر کابل 

توسط افراد مسلح به قتل رسیده اند.
هم چنان آقای آرین خاطر نشان کرد که پولیس 
در جریان این مدت در قسمت مبارزه علیه مواد 
مخدر نیز دست آورد خوبی داشته است. به گفته 
او پولیس در چارچوب میثاق امنیتی ۳۰ عملیات 
انجام داده که در نتیجه آن ۹۰ تن از قاچاق چیان 
مواد مخدر به شمول 1۸ قاچاق چی بزرگ، ۳۰ 
موادفروشان  از  تن   ۴2 و  متوسط  قاچاق چی 
سپرده  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  و  دستگیر 
قاچاق چیان  این  نزد  از  او  گفته  به  شده اند. 
2۰۰ کیلو مواد مخدر، ۵۵۹ هزار و ۳2۸ هزار 
وسایط  عراده  میل سالح،  ۴  ده  امریکایی،   دالر 
نقلیه و 2۵ سیت موبایل به دست آمده است. در 
کنار این وی تصریح کرد که در سه هفته اخیر 
2۶۵ معتاد به مواد مخدر جمع آوری و 2۴ محل 
خرید و فروش مواد مخدر تشخیص و مسدود 

شده است. 
سخنگوی وزارت امور داخله از سویی  هم گفت 
جرمی  شبکه های  روی  تمرکز  نتیجه  در  که 
می شوند،  رهبری  امنیتی  مسووالن  توسط  که 
با  دروازه ها  کندک  فرمانده  شمول  به  نفر   2۶ 
یک  فساد،  و  اخاذی  اتهام  به  هم دستش  شش 
سرباز به اتهام آدم ربایی،  سه کارمند جنایی به 
به  جرایم  کارمند  یک  قتل،   و  بدرفتاری  اتهام 
اتهام  به  پولیس  مواد مخدر و 1۴  قاچاق  اتهام 
پرونده   و  بازداشت  اداری  فساد  و  سوءاستفاده 

آن ها به سارنوالی نظامی محول شده است. 
طارق آرین بیان داشت که پولیس در چارچوب 
برنامه میثاق امنیتی با گروه های تروریستی نیز 

سه  جریان  در  او  گفته  به  است.  بوده   نبرد  در 
هفته ی اخیر، ۳1 عملیات خاص انجام شده که 
در نتیجه ۹۳ تن به شمول ۴2 طالب، 12 عضو 
تن   ۳ و  حقانی  شبکه  عضو  یک  داعش،  گروه 
دیگر در پیوند به ترور کارمندان دولتی بازداشت 
میل  افراد ۸۹  این  نزد  از  که  گفت  او  شده اند. 
سالح، 21 قبضه بمب دستی و دو پایه مخابره 
و سایر تجهیزات به دست آمده است. افزون بر 
این، وی بیان داشت که در اقدمات پیش گیرانه 
نیروهای امنیتی، دو واسکت انتحاری، ۵۰ حلقه 
ترور  از  و  آمده  به دست  و ۸ میل سالح  ماین 
پالن  تحت  هدف   1۴ و  سارنوال  قاضی،  ۸   ۳

گروه های مخالف مسلح جلوگیری شده است. 
که  ارزیابی ای  براساس  گفت  هم چنان  آرین 
واقعه   ۵۳2 اخیر  هفته  سه  در  گرفته،  صورت 
جنایی در سراسر کشور به وقوع پیوسته که از 
این جمله ۳۵1 واقعه  آن کشف و در نتیجه آن 
در  او گفت که  بازداشت شده اند.  ۶۰۰ مظنون 
جریان این مدت 1۸۹ عملیات اوپراتیفی انجام 
شده که در نهایت به 2۰ گروپ ضربه وارد شده 
و 11۸ قاتل،  1۳ رهزن،  ۵1 سارق وسایط،  ۴۸ 
اموال،  1۳ سارق مسلح، ۷ اختطاف چی،  سارق 
۶۶ حامل سالح غیرقانونی،  2 قاچاق چی اموال و 

2۸۳ مظنون سایر جرایم بازداشت شده اند. 
شهروندان اما این فعالیت ها را بسنده نمی دانند 
و می گویند که نیروهای امنیتی باید بیش تر کار 
کنند. امین محمدی،  باشنده شهر کابل است. او 
می گوید که دزدان در جریان روز تمام دارایی اش 
و  بود  روز  او گفت: »چاشت  برده اند.  با خود  را 
داخل یک کوچه در ناحیه هژدهم دزدان راهم 
را گرفتند. تفنگچه خود را به پیشانی ام گذاشتند 
و گفتند جیب هایت را خالی کن. من هم دیدم 
کاری نمی توانم، مجبور شدم تمام دارایی خود 
را تحویل بدهم.« در ادامه وی بیان داشت که 
نیروهای امنیتی به گونه جدی با دزدان برخورد 
نمی کنند و این سبب شده که آن ها بدون کدام 

هراس دست به دزدی و سرقت بزنند. 
مصطفی باشنده دیگر شهر کابل است. او می گوید 
بی سابقه ای  شکل  به  ناامنی  اواخر  این  در  که 
افزایش یافته است. وی نیروهای امنیتی را متهم 
او  بوده اند.  ناتوان  مجرمان  با  پیکار  در  که  کرد 
گفت هرچند پولیس بارها از برخورد جدی علیه 
مجرمان خبر داده،  اما گام های موثری برداشته 

نشده است. 
طرح میثاق امنیتی در بیست وششم سرطان از 
سوی حکومت رونمایی شد. هدف از این طرح، 
مهار و صفرسازی جرم و جنایت، ریشه کن کردن 
ناامنی ها و مبارزه هدف مند با فساد عنوان شده 
است. این طرح برای بار نخست در کابل عملی 
در  نیاز  به  نظر  این  از  پس  است  قرار  و  شده 

والیات تطبیق شود.

 

پس از تعیین والیان والیت های بغالن، سمنگان پکتیا و کنر از 
جانب رییس جمهور غنی بحران توافق نامه سیاسی وارد مرحله 
تازه ای شد. پیش از آن، عدم موافقت تیم رییس جمهور غنی 
با شماری از نامزدوزیران تیم داکتر عبداهلل، نقطه اختالف میان 

دو تیم بود.
اما  بود،  کابینه  لیست  نهایی شدن  از  اواخر سرطان، سخن  در 
بحران تشکیل حکومت مشترک وارد مراحل تازه ای نیز گردید. 
نامزدوزیران  فهرست  با  را  موافقتش  ارگ عدم  که  آن  از  پس 
سپیدار اعالم کرد، بدون موافقت عبداهلل عبداهلل دست به تعیین 
تقسیمات سهم  در  می شد  گفته  که  زد  والی هایی  از  شماری 
آقای عبداهلل بوده است. عبداهلل پس از آن، روند گفت وگو روی 
نهایی سازی لیست کابینه را متوقف ساخت. طرح عبداهلل پس 
منظور  بسته  یک  در  باید  او  سهم  تمام  یا  بود،  روشن  آن  از 
از تقسیم مرحله به مرحله حکومت  او  و معین میگردید و یا 
سرباز میزد. پیش از آن گفته می شد که هر دو تیم توافق کرده 
سایر  و  باشد  حکومت  کابینه  نهاییسازی  اولویتشان  تا  بودند 
بر  توافق طرفین  بودند. عدم  بعد موکول کرده  به  را  تعیینات 
سر تقسیم والیت ها، شماری از معینیت ها، اداره های مستقل و 
سفارت ها باعث تیرهشدن روابط و تشدید تقابل میان تیم های 
تشکیلدهنده حکومت گردید، طوریکه امروز توافق نامه سیاسی 
کاماًل به بن بست رو به رو شده است و اختالفات موجود نیز حل 
ناشدنی به نظر می رسد. هر چند در ظاهر امر تیم رییس جمهور 
جلسات  پرده  پشت  در  اما  دارد،  تاکید  شایسته ساالری  روی 
تنش آلودی میان عبداهلل عبداهلل و میانجی های رییس جمهور 

غنی در جریان است.
گفته می شود رییس جمهور غنی باالتر از تقسیم وزارت خانه ها 
را با تیم آقای عبداهلل نمی پذیرد. رییس جمهور خود را ملزم 
است  کرده  تاکید  که  حالی  در  نمی داند،  قدرت  تقسیم  به 
اما عبداهلل عبداهلل روی توافقی  مشارکت محدود را می پذیرد. 
بودن حکومت تاکید دارد و می گوید که مبنای مشروعیت این 
حکومت توافق نامه سیاسی است. برای همین دوباره بحران به 
نقطه پیش از امضای توافق نامه سیاسی رسیده است. در حالی 
که رییس جمهور غنی با بسیاری خواست های تیم آقای عبداهلل 
مخالف است، از آن سو تیم داکتر عبداهلل که مدیریت روند صلح 
را به عهده گرفته است، از انجام وظایف اولیه اش ناتوان است. 
ایجاد  را  ملی  مصالحه  شورای  تشکیل  نتوانسته اند  حتا  آن ها 
کنند. در کنار آن هیچ یک از ساختارهای رهبری شورای عالی 
مصالحه ملی به شمول وزیر وزارت صلح که بخشی از بحران 
تقسیم قدرت است، معین نگردیده اند. هم چنان سرنوشت مجمع 
عمومی، شورای رهبری و سه معینیت شورای عالی مصالحه ملی 

هنوز روشن نیست.
گفته می شود که ریاست جمهوری هنوز تشکیل و بودجه این 
شورا را منظور نکرده است و از شروع کار شورای عالی مصالحه 
ملی تا اکنون هنوز شماری از کارمندان این اداره که سابق در 
چارچوب ریاست اجرایی انجام وظیفه می کردند معاش دریافت 

نکرده اند و سرنوشت آن ها روشن نیست.
بحث تقسیمات قدرت چه عمدی یا تصادفی، عماًل در مسیر 
روند  که  شرایطی  در  است.  کرده  ایجاد  بن بست  صلح،  روند 
اعضای  است،  عنوان شده  اولویت  منطقه  و  برای جهان  صلح 
تقسیم  برسر  چانه زنی  در حال  تشکیل دهنده حکومت جدید 
قدرت اند و در این چانه زنی ها تا سرحد بن بست کامل و شکست 

توافق نامه سیاسی ای که امضا کرده اند پیش رفته اند.
شورای عالی مصالحه ملی نیز در انجام وظایفی که به این شورا 
محول شده بود، ناکام مانده است. بخشی از این ناکامی ها بر 
می گردد به ضعف مدیریتی که همواره و در هر جایی که عبداهلل 
این  دیگر  بخش  است.  بوده  مشهود  است،  کرده  کار  عبداهلل 

ناکامی ها به لج بازی های رییس جمهور و تیم او بر می گردند.
سرنوشت مملکت در بحرانی ترین شرایط به دستان دو رهبری 
افتاده است که یکی دعوای مدیریت خوب ندارد و به هر سهمی 
از سیاست نیز در گذشته قانع بوده است، رهبر دیگر که دعوای 
مدیریت دارد و اهل هیاهو است، ادعای حکومت داری معیاری و 

شایسته ساالری اش با شکست تلخی رو به رو شده است.
فقر گسترده، ناامنی ای که حتا در شهر کابل امان مردم را بریده 
است، فساد اداری ای که هر روز ابعاد فاجعه بارش هویدا می شود، 
همه دال بر ناتوانی رهبرانی اند که باید به جای هیاهو تواضع 
بیاموزند و از بهای سنگینی که مردم برای ندانم کاری های شان 

می پردازند پوزش بخواهند.

توافق نامه سیاسی شکست 
خورده است
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طرح میثاق امنیتی؛ 

آیا سطح جرایم جنایی در شهر کابل 
کاهش یافته است؟

بانک مرکزی »خاموش شدن تعدادی محدود« کمره های 
امنیتی این بانک را به علت مشکل فنی تایید کرد درباره  گزارش ها  مرکزی  بانک  کابل:  ۸صبح، 

»خاموش شدن برق و کمره های امنیتی« این 
بانک به »مدت چهار ساعت« را رد کرده است. 
که  است  کرده  تأیید  حال  عین  در  بانک  این 
شمار محدودی از کمره های امنیتی این بانک 
از  فنی،  مشکل  بروز  دلیل  به  ساعاتی  برای 
فعالیت باز مانده است.  بانک مرکزی گفته است 
که پس از ارزیابی ها مشخص شده است که در 
این مدت به دارایی ها و داشته های بانک مرکزی 

آسیب نرسیده است.
دوشنبه،  روز  که  مرکزی  بانک  خبرنامه  طبق 
 ۵:۴۰ ساعت  اتفاق  این  شد،  نشر  اسد  ششم 
عصر روز دوم ماه سرطان رخ داده است. در این 
خدمات  آمریت  که  است  شده  گفته  خبرنامه 
روز  همین  عصر   ۷:1۰ ساعت  مرکزی  بانک 
بانک  سرپرست  احمدی،  اجمل  که  حالی  در 
مرکزی در نشستی با رییس جمهور غنی حضور 
داشت، گزارش داده است که شمار محدودی از 

کمره های امنیتی غیرفعال شده است.
احمدی  اجمل  که  است  گفته  مرکزی  بانک 
پس از آگاهی از این موضوع، جلسه ی فوری را 

ساعت ۸:۰۰ همان شب با حضور آمر خدمات، 
ناظر کل، مسووالن خزانه و معاون دوم پیشین 
به صورت  را  آن  و  داده  تشکیل  مرکزی  بانک 

همه جانبه بررسی کرده است.
در خبرنامه آمده است که معاون دوم پیشین 
غفلت  دلیل  به  نشست  این  در  مرکزی  بانک 
کارمندانش در پیوند به خاموش شدن کمره های 

امنیتی »توصیه شفاهی« دریافت کرده است.
طبق اعالم بانک مرکزی، به معاون دوم پیشین 
این بانک دستور داده شده است تا کارشیوه ی 
جامعی را برای جلوگیری از این نوع رویدادها 
و تنظیم امور در حاالت استثنایی تهیه و اجرا 

کند.
اطمینان  برای  که  است  افزوده  مرکزی  بانک 
بیش تر به ناظر کل این بانک دستور داده شده 
است تا این موضوع را به صورت جدی بررسی 

کند.
طبق اعالم بانک مرکزی، بررسی های مفتشان 
نشان می دهد که هیچ نوع آسیبی به دارایی ها 

و داشته های بانک مرکزی در جریان غیرفعال 
بودن کمره های امنیتی وارد نشده است.

در خبرنامه آمده است که به آمر خدمات بانک 
از سوی اجمل احمدی دستور داده شده است تا 
موارد مشابه را در آینده با تأخیر گزارش ندهد.

اجمل  مرکزی،  بانک  اعالم  طبق  هم چنان 
کرده  صادر  مورد  این  در  را  مکتوبی  احمدی 
امنیتی در هر حالتی بدون  تا کمره های  است 

استثنا باید فعال باشند.
تلویزیون  گزارش  مرکزی  بانک  حال،  این  با 
و  برق  شدن  خاموش  بر  مبنی  را  کابل نیوز 
چهار  برای  مرکزی  بانک  امنیتی  کمره های 
ساعت، رد کرده است. کابل نیوز گزارش داده 
نادر  این رویداد در 2۰ سال گذشته  است که 

بوده است.
گفتنی است که سه روز پس از خاموش شدن 
عضو  چهار  مرکزی،  بانک  امنیتی  کمره های 
برجسته این بانک از جمله معاون دوم آن برکنار 

شدند.

عبداالحمد حسینی 
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متحد  ملل  سازمان  یافته های 
وجود  با  که  می دهد  نشان 
صلح،  تالش های  ادامه 
تلفات غیرنظامیان در شش 
درصد   1۳ تنها  اخیر  ماه 
براساس  است.  یافته  کاهش 
این گزارش، 12۸2 غیرنظامی 
در جریان نیمه اول سال 2۰2۰ میالدی کشته و 
21۷۶ تن دیگر زخمی شده اند. بدین ترتیب، حد 
نیمه  جریان  در  غیرنظامیان  روزانه  تلفات  اوسط 
در  می رسد.  تن   2۰ حدود  به  میالدی  سال  اول 
عامل  حکومت  مخالفان  که  است  آمده  گزارش 
گروه  میان  این  از  که  بود ه اند  تلفات  درصد   ۵۸
طالبان ۴۳ درصد را احتوا کرده  است. این گزارش 
با موجی از واکنش ها روبه رو شده است. حکومت 
می گوید که گروه طالبان مسبب تلفات غیرنظامیان 
است و حتا با امضای توافق نامه صلح با امریکا، از 
خشونت های این گروه کاسته نشده است. طالبان 
برخاسته  غیرنظامیان  تلفات  بیش تر  که  معتقدند 
ملل  سازمال  و  بوده  امنیتی  نیروهای  حمالت  از 
از  برخی  است.  کرده  جانب داری  آمارها  درج  در 
نکوهش  با  اما  بین المللی  سازمان های  و  کشورها 
و  آتش بس  برقراری  خواستار  غیرنظامیان،  تلفات 
نهادهای  پیش تر  شده اند.  مستقیم  مذاکرات  آغاز 
که  بودند  دریافته  نیز  انگلستان  بشری  حقوق 
افغانستان با داشتن بیش ترین میزان خشونت های 
داخلی در صدر فهرست مرگ بارترین کشورها برای 

غیرنظامیان قرار گرفته است.
افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  
)یوناما( گزارش خویش در مورد تلفات غیرنظامیان 
در نیمه اول سال میالدی را نشر کرد. براساس این 
گزارش که روز دوشنبه، دوم اسد، نشر شد، 12۸2 
غیرنظامی در جریان نیمه اول سال 2۰2۰ کشته 
ترتیب،  بدین  شده اند.  زخمی  دیگر  تن  و 21۷۶ 
یافته های یوناما نمایان گر کاهش آمار در مقایسه 
با سال گذشته بوده و نشان می دهد که توافق نامه 
از تلفات غیرنظامیان  صلح دوحه تنها 1۳ درصد 
 ۳۵ که  است  آمده  گزارش  این  در  است.  کاسته 
جنگ های  از  برخاسته  غیرنظامیان  تلفات  درصد 
زمینی بوده و مواد انفجاری تعبیه شده 2۴ درصد، 
درصد، حمالت  عمدی 21  و  هدف مند  قتل های 
هوایی نُه درصد، انفجار بقایای جنگی شش درصد 
تشکیل  را  تلفات  لیست  درصد   ۵ موارد  سایر  و 
می دهند. یوناما تصریح کرده که در جریان حمالت 
زمینی، ۳۳۶ تن کشته و ۸۵۹ تن زخمی شده اند. 
این سازمان هم چنان تصریح کرده است که بیش 
روان  سال  اول  نیمه  در  قربانیان  درصد   ۴۰ از 
می دهند.  تشکیل  زنان  و  کودکان  را  میالدی 
براساس گزارش یوناما، 1۳۸ کشته و 2۵۹ زخمی 
مسلحانه  درگیری های  از  برخاسته  زنان  میان  در 
بوده است که 11 درصد تلفات را در بر می گیرد. 

هم چنان آمده است که در جریان نیمه اول سال 
روان میالدی، ۳۴۰ کودک کشته و ۷2۷ کودک 
کودکان ۳1  تلفات  ترتیب،  بدین  زخمی شده اند. 
درصد مجموع تلفات غیرنظامیان در کشور را در 
بر دارد. در این گزارش آمده است که ۵۸ درصد 
به  حکومت«  مخالف  »عناصر  سوی  از  تلفات 
غیرنظامیان وارد شده که طالبان مسوول ۴۳ درصد 
جریان  در  که  کرده  تصریح  یوناما  تلفات اند.  این 
کشته  غیرنظامی   ۵۸۰ طالبان،  گروه  حمله های 
ادامه  در  دیگر زخمی شده اند.  غیرنظامی  و ۸۹۳ 
آمده است که نیروهای امنیتی در 2۳ درصد تلفات 
غیرنظامیان در جریان نیمه اول سال روان میالدی 
نقش داشته اند. بدین ترتیب، 2۸1 کشته و ۵۰۸ 
زخمی حاصل حمله های نیروهای امنیتی خوانده 
شده که بر اساس یافته های یوناما، بیش تر قربانیان 
نیز کودکان بوده اند. یافته های یوناما هم چنان نشان 
در  دولتی  نیروهای  هوایی  که حمله های  می دهد 
سال  با  مقایسه  در  میالدی  روان  سال  اول  نیمه 

گذشته سه برابر افزایش یافته است. 
یوناما هم چنان تصریح کرده که 1۴ درصد تلفات 
برخاسته از فیرهای متقابل و برخی از موارد دیگر 
است. هم چنان گروه داعش مقصر نُه درصد تلفات، 
درصد،  سه  مقصر  بین المللی  نظامی  نیروهای 
گروه های مسلح طرفدار حکومت مقصر دو درصد و 
نیروهای نامشخص و متعدد طرفدار حکومت مقصر 
یک درصد تلفات غیرنظامیان خوانده شده اند. دفتر 
هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که در 
تلفات غیرنظامیان از سوی طالبان و نیروهای امنیتی 
کاهش رونما نشده و دلیل اصلی کاهش 1۳ درصد 
نیروهای  عملیات  کاهش  تلفات،  مجموعی  آمار 
خارجی و حمله های گروه داعش بوده است. بدین 
تلفات غیرنظامیان در  از  یوناما هیچ مورد  ترتیب، 
ربع اول سال روان میالدی را به نیروهای خارجی 

مستقر در کشور نسبت نداده است. 
در ادامه گزارش یوناما آمده است که در جریان شش 
مذهبی،  رهبر   1۸ میالدی،  سال 2۰2۰  اول  ماه 
1۳ کارکن صحی، 11 عضو قوه قضاییه، نُه فعال 
غیردولتی  نهادهای  کارمند  هشت  مدنی،  جامعه 
این وجود،  با  قرار گرفته اند.  و سه خبرنگار هدف 
یوناما گفته است که با برقراری آتش بس در جریان 
روزهای عید فطر، آمارهای تلفات غیرنظامیان ۴۵ 
بوده  زمان در سال گذشته  از عین  درصد  کم تر 
است. این سازمان تصریح کرده که اگر طرف های 
داشته  سیاسی  اراده  و  بخواهند  »واقعاً  درگیر 
کاهش  را  غیرنظامیان  تلفات  می توانند  باشند«، 
کرده  تصریح  گزارشش  در  هم چنان  یوناما  دهند. 
استفاده  و  استخدام  معرض خطر  در  کودکان  که 
شدن برای وظایف جنگی توسط طرف های درگیر 

در جریان شیوع کووید-1۹ قرار دارند.
سازمان  این  که  شده  تصریح  یوناما  گزارش  در 
افزایش نگران  کننده ای در شمار تلفات افراد ملکی 

منتسب به طالبان از اثر انفجار مواد منفجره فشاری 
بدرفتاری  به  منجر  که  اختطاف هایی  هم چنان  و 
است.  کرده  ثبت  را  شده  صحرایی  اعدام های  و 
دیبرا الینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای 
افغانستان، پیرامون تلفات غیرنظامیان گفته است: 
برای  افغانستان و طالبان  »در شرایطی که دولت 
گردهم آمدن بر سر میز مذاکره برای گفت وگوهای 
غم انگیز  حقیقت  دارند،  تاریخی  فرصتی  صلح، 
به  به صورت دوام دار هر روز  این است که جنگ 
او  می کند.«  وارد  آسیب وحشت ناکی  ملکی  افراد 
مورد  در  که  است  خواسته  درگیر  طرف های  از 
قربانی  غیرنظامیان  از  که  وحشت ناک«  »حوادث 
کشتار  توقف  برای  و  کنند  تأمل  است،  گرفته 
تصمیم قاطع بگیرند و به میز مذاکره حاضر شوند. 
در گزارش این نهاد تصریح شده است که افغانستان 
در  غیرنظامیان  برای  کشور  مرگ بارترین  از  یکی 

جهان است. 

تلفات  تقصیر  طالبان  و  حکومت  واکنش ها: 
غیرنظامیان را به دوش یک دیگر می اندازند

ملل  سازمان  ماه  شش   گزارش  حال،  همین  در 
واکنش های  غیرنظامیان  تلفات  مورد  در  متحد 
طرف های درگیر و برخی از سازمان  ها و کشورهای 
ارگ  است.  داشته  پی  در  را  بین المللی  خارجی 
با  اسد،  ششم  دوشنبه،  روز  جمهوری  ریاست 
کشور  در  غیرنظامیان  تلفات  اعالمیه ،  یک  نشر 
نامشروع«  و  تحمیلی  »جنگ های  از  برخاسته  را 
طالبان  گروه  ارگ،  باور  به  است.  خوانده  طالبان 
همه روزه شهروندان افغان را قربانی حمله های شان 
ساخته و به زیربناهای عامه آسیب رسانده است. با 
این حال، حکومت گفته است که تالش هایش برای 
و حتا حاضر  داده  انجام  را  پایان بخشیدن جنگ 
از  تن  و ۴۰۰  هزار  چهار  از  بیش  که  است  شده 
زندانیان طالب را برای آغاز مذاکرات بین االفغانی 
آزاد کند. در ادامه آمده است که با تاکید بر این که 
استفاده  »سپر«  عنوان  به  مردم  از  طالبان  گروه 
می کند، از نیروهای آمنیتی خواسته شده  که هنگام 
عملیات ها برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به 
جمهوری  ریاست  ارگ  کنند.  دقت  غیرنظامیان 
هم چنان ضمن محکوم کردن تلفات غیرنظامیان و 
تعهد برای پی گیری ادعاهای پیرامون آن، از طالبان 
وارد  و  کشیده  دست  جنگ  از  که  است  خواسته 

مذاکرات مستقیم شوند.
شورای امنیت ملی نیز با نشر اعالمیه ای، طالبان را 
عامل و زمینه ساز تلفات غیرنظامیان خوانده است. 
در اعالمیه ای که روز دوشنبه، ششم اسد نشر شد، 
مسوول  طالبان  شواهد،  »بر اساس  که  است  آمده 
باور  به  زیرا  است«،  غیرنظامیان  تلفات  بیش ترین 
این شورا، جنگ جویان طالب یا به گونه مستقیم 
عامل تلفات بوده یا زمینه را برای سایر »گروه های 
تروریستی« فراهم کرده اند. این شورا تصریح کرده 

که با وجود »نگرانی های موجود در مورد مکانیزم 
تهیه گزارش«، حکومت حاضر است با سازمان ملل 
متحد به گونه مشترک کار کند »تا یافته های میدان 
جنگ بتواند انعکاس دهنده ارقام واقعی باشد«. به 
باور شورای امنیت ملی، هرچند طالبان در دوحه 
اما  دهند،  کاهش  را  خشونت ها  که  کردند  تعهد 
از  پس  ملکی  افراد  برابر  در  گروه  این  حمله های 
افزایش  امریکا،  با  طالبان  صلح  توافق نامه  امضای 
یافته است. این شورا ضمن تصریح این که نیروهای 
امنیتی در حالت دفاعی قرار دارند، از گروه طالبان 
خواسته است که »آتش بس دایمی و سرتاسری« را 

بپذیرد و مذاکرات مستقیم را آغاز کند.
سازمان اتالنتیک شمالی )ناتو( نیز با نشر اعالمیه ای 
گفته است که سطح خشونت های طالبان که سبب 
پذیرفتنی  می شود،  غیرنظامیان  شدن  کشته 
نیست. این سازمان تصریح کرده که اصرار طالبان 
بر خشونت می تواند فرصت صلح را آسیب زند و 
وارد  تعهداتش  مطابق  گروه  این  که  است  نیاز 
مذاکرات مستقیم شود. ناتو گفته است که بهترین 
غیرنظامیان،  بر  خشونت  به  دادن  پایان  برای  راه 
این  باور  به  زیرا  است،  سیاسی  گفت وگوهای 
سازمان، همه ی طرف ها موافق اند که هیچ راه حل 
نظامی وجود ندارد. سفارت انگلستان نیز با بازنشر 
گزارش یوناما در صفحه توییترش، خواستار کاهش 
خشونت ها و آغاز مذاکرات بین االفغانی شده است. 
پیش تر، سازمان حقوق بشری در انگلستان گفته 
بود که افغانستان از نگاه خشونت ها بر غیرنظامیان 
با  اما  در صدر فهرست کشورها قرار دارد. طالبان 
نشر اعالمیه ای، گزارش یوناما را رد کرده اند. به باور 
این گروه، »قضایای واقعی« تلفات غیرنظامیان در 
گزارش یوناما بررسی نشده و ارقام نیز در هم آهنگی 
این گروه  اعالمیه  با حکومت درج شده است. در 
آمده است که بیش تر تلفات غیرنظامان برخاسته از 
حمله های هوایی و پرتاب هاوان بوده که عامل آن 

حکومت دانسته شده است.
پیش از این، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز با 
نشر گزارش تلفات غیرنظامیان در جریان نیمه اول 
سال روان میالدی، گفته بود که تلفات غیرنظامیان 
در مقایسه با سال گذشته، تنها 11 درصد کاهش 
یافته است. بر اساس گزارش این نهاد، یک هزار و 
21۳ غیرنظامی کشته شده اند و یک هزار و ۷۴۴ 
کمیسیون  این  برداشته اند.  زخم  دیگر  غیرنظامی 
 1۶ میان گین  گونه  به  که  بود  کرده  تصریح 
قربانی  ماه گذشته  از شش  غیرنظامی در هر روز 
شده است. یافته های این نهاد نشان می داد که گروه 
طالبان مقصر ۴۸.۵ درصد و نیروهای امنیتی نیز 
مقصر 1۵.۵ درصد از تلفات غیرنظامیان در جریان 
نیمه اول سال روان میالدی بوده اند. نهادهای حامی 
حقوق بشر پیش تر از طرف های درگیر خواسته اند 
که به قوانین بین المللی بشردوستانه احترام بگذارند 

و از ضربه زدن به غیرنظامیان جلوگیری کنند.

افغانستان هم چنان از مرگ بارترین کشورها 
برای غیرنظامیان است

مرگ ۱۲۸۲ غیرنظامی در شش ماه؛

حسیب بهش



دارد.  عمیق  ریشه ی  ما  سرزمین  در  شهرنشینی  و  تمدن 
این دارد که  از  به قدمت قرن ها، حکایت  باقی مانده ی شهرهایی 
کنند  خلق  حیرت انگیزی  زیستی  نظام  توانسته اند  ما  پیشینیان 
اما  بوده اند؛  ابداع گر  و  متمدن  ملتی  همواره  که  است  آشکار  و 
آتن  و شهر  باستان  یونان  به  تاریخچه ی شهروندمداری  آن که  با 
به حقوق  اعتنا  و  نظام سیاسی  عرصه ی  در  ما  ملت  برمی گردد، 
فردی، تاریخی طوالنی ندارد. شاید به طور جدی بتوان یک یا دو 
دهه قبل از مشروطه خواهی اول )1۹۰۳( را آغاز جنبش مدنی و 
شهروندی مردم افغانستان قلم داد کرد. از این منظر مشروطیت و 
آرمان های آن، با هیچ عصر و دوران دیگری قابل قیاس نیست و 
دست آوردهایش نیز منحصر به فرد و بسیار ممتاز است. در این 
نوشتار به طرح جایگاه کنونی مردم افغانستان در مسیر گذار از 

رعیت منشی به شهروندمحوری خواهم پرداخت.
رعیت منشی یک نوع نگاه و جهان بینی تفوق طلبانه حاکمیت به 
مردم است که از بنیاد با نظام شهروندی و حقوق فردی مغایر و 
حتا با آن مخالف است. اصاًل رعیت از نگاه لغوی به گروهی گفته 

می شود که دارای سرپرست و راعی است.
تفاوت میان تفکر ارباب-رعیتی، با دولت مرد و سیاست مدار مدرن 
در جهان بینی آن ها نسبت به جامعه است. سیاست مداری که از 
شهروند فقط رایش را بخواهد ولی مردمش را رعیت بشمارد، هنوز 
ارباب است که به توسعه یافته گی سیاسی نرسیده است. در  یک 
جوامع دموکراتیک که حکومت ها از طریق رأی مردم مشروعیت 
مبنای  که  است  شهروندی«  »مطالبات  این  می کنند،  کسب 
برنامه های سیاسیون را تشکیل می دهد. اگر همین خصیصه را از 
نظام سیاسی بگیریم، جامعه ای غیردموکراتیک خواهیم داشت که 
مردم نه تنها از حق دخالت در امور مملکت شان برخوردار نیستند 
بلکه رعایایی پنداشته می شوند که فقط باید فرمان ببرند و مالیات 

بپردازند.
بنگریم  هم  جامعه ی مان  عقاید  و  مناسبات  اکثر  ریشه ی  به  اگر 
درخواهیم یافت که نظام ارباب-رعیتی هزاران سال بر این سرزمین 
اقتدارگرای چند دهه  یا  و  پادشاهی  و حاکمیت های  بوده  حاکم 
و  بسط  از  نیز  کنونی  رویکردهای حکومت  برخی  و حتا  پیشین 
تجمیع رابطه ی ارباب با رعیت شکل گرفته و مرکزیتی قدرت مند 

به آن بخشیده است.
چون  اصولی  با  را  شهروندمحور  نظام  افغانستان  اساسی  قانون 
حقوق  به  دست رسی  رای،  عمومی، حق  آزادی های  حیات،  حق 
اولیه انسانی و حکومت انتخابی به رسمیت می شناسد، اما رویکرد 
مناسبات  از  ناشی  هم  هنوز  مردم  حقوق  به  نسبت  حاکمان 
اقتدارگرایانه تاریخیست. امروزه حکومتی که بر اریکه قدرت تکیه 
زده نه تنها پاسخگوی دغدغه های بارز مردم افغانستان چون ناامنی، 
فساد سازمان یافته، حیف و میل ساالنه میلیاردها دالر از دارایی 
ملی، دستبرد در حق رای مردم، سرکوب عمدی اعتراضات عمومی، 
تبعیض سیستماتیک  به اطالعات و  سلب حق دست رسی مردم 
ندارد، بلکه در عوض با گرفتن وجوهی چشم گیر هم چون مالیات، 
مردم را در حد رعیتی که فقط باید باج و خراج بدهند، ولی در برابر 

ظلم و بیداد حاکمیت دم بر نیاورند تقلیل داده است.
دالر  میلیارد  آمار نشان می دهد که در سال گذشته، حدود 2.۵ 
بخش  که  بود  شده  تمویل  داخلی  عواید  منبع  از  ملی  بودجه 
عمده ی آن را مالیات جمع آوری شده از دارایی ها، معاشات، صفایی 
این مسوولیت  با درک  مردم  تشکیل می داد.  ملی  تجارت های  و 
که باید مالیات بدهند به خودکفایی کشور کمک کرده اند، غافل 
مطالبات  آگاه،  شهروندان  عنوان  به  باید  مقابل،  در  این که  از 

مشروع شان را از نظام به کرسی بنشانند. 
به  گذار  مولفه ی  اساسی ترین  شاید  انتخاب،  حق  از  استفاده 
شهروندی باشد. اما با آن که مردم بارها پای صندوق رای رفتند، 
اکثریت مطالبات  و  نبود  رفاه  انتخابات ها  آن  از  برآیند هیچ کدام 
شهروندی در حد برنامه و حرف باقی ماند. بر عالوه، با آن که تجربه 
»رای دادن«  برای مردم افغانستان نوید تازه ای از عبور به جانب 
شهروند شدن بود، اکثریت تجربه های انتخاباتی، با حس عمومی 
ندامت و سرخورده گی ناشی از تقلب و دست برد به آرای عمومی 

همراه بود.
مردم شهروند می شوند تا حقوقی را اعاده کنند که ذاتاً و اصالتاً 
بی هیچ مّنت و قیمتی متعلق به ملت است. امنیت، کار، آزادی، 
برابری در برابر قانون و دست رسی به حقوق ابتدایی، بخشی از این 
حقوق است. اگر نظام عمداً سیستمی برای تحقق و نظم دادن به 
مناسبات حقوقی ملت با نظام بر اساس ضوابط معقول و مشروع 
ایجاد نکرد، این بدان معنا است که دیدگاه گذشته گرا و ارباب-

رعیتی را تغییر نداده و قرار نیست این رویکرد خودبه خود و بدون 
مبارزه هدف مند تغییر بکند. باید ساکنان قصبه ی رعیت  از پل و 
گذرگاه قانون و حقوق فردی عبور کنند تا به شهر و نظام شهروندی 

برسند و این عبور قیمتی دارد.
نظام  و  دولت شهر  میان  جنگ  است.  عیار  تمام  جنگ  یک  این 
دولت  میان  قوم ساالر،  الیگارشی  و  شفافیت  میان  ارباب-رعیتی، 
آینده گرا و دولت گذشته گرا، میان مردمانی آگاه، تحصیل کرده و 
اقلیتی تن آسا و فرصت طلب، میان دوست داران  برابر  سربلند در 
میهن و کسانی که تعلقی به وطن ندارند. مردم تعیین می کنند که 

کدام یک پیروز این میدان است.

عبور رعیت از 
گذرگاه شهروندی

ناهید فرید

1000راه نرفته

مبنای تیوریک تصمیم ایاالت متحده امریکا برای تالش 
جهت تداوم حضور پرقدرت در منطقه جنوب غربی آسیا 
تهاجمی  واقع گرایی  تیوری  بر  فارس  خلیج  منطقه  و 
یک  این که  امکان  تیوری  این  اساس  بر  است.  استوار 
قدرت بزرگ کنترل و تسلط بر تمام مناطق جهان را در 

اختیار خود بگیرد، وجود ندارد.
مطابق با نگاه واقع گرایی تهاجمی، چین به عنوان قدرت 
بزرگ منطقه در صدد برخواهد آمد تا به هژمون و قدرت 
چیره در پیرامون خود )شرق و جنوب شرق آسیا( تبدیل 
گردد و به طور هم زمان امریکا تالش خواهد کرد تا ضمن 
حفظ هژمون مسلط پیرامونی، مانعی اساسی بر سر راه 
اهداف  به  رسیدن  در  چین  جمله  از  دیگر  قدرت  هر 
استراتژیک خود و تبدیل شدن به هژمون مسلط منطقه 
باشد. امریکا به خوبی می داند که در صورت تبدیل شدن 
با  را  دیگر  قدم های  پیرامونی،  مسلط  هژمون  به  چین 
سرعت و قدرت بیش تری برای کم کردن فاصله خود با 

امریکا در سایر مناطق جهان برخواهد داشت.
در  که  جهانی شدن  فرایند  که  می شود  دیده  عالیمی 
وابسته گی متقابل اقتصادی چین و امریکا در سه دهه 
است.  موردی  جدایی  حال  در  بود،  گرفته  شکل  اخیر 
شراکت، همکاری استراتژیک و رقابت بین چین و امریکا 
هم اکنون در مسیر نوعی دوقطبی جدید و با محاسبه 
روسیه با قدری فاصله به نوعی سه قطبی جدید هدایت 

شده است.
برای  تنها  نه  کشور  دو  که  است  حدی  در  تقابل  این 
تخفیف شدت گیری کرونا همکاری نکردند، بلکه به اتهام 

افرادی است که در حیطه  واژه »پناهنده« شامل کلیه 
پناهنده گان  برای  متحد  ملل  عالی  کمیساریای  عمل 
واژه  اما  باشند.  آواره  یا  پناهنده  این که  از  اعم  هستند، 
کنوانسیون  پیش نویس  اول  ماده  حسب  بر  »کودک« 
از  کم تر  که  می  گردد  اطالق  کسانی  به  کودک،  حقوق 
هجده سال دارند، مگر این که برحسب قانون ملی یک 

کشور سن بلوغ کم تر از آن تعیین شده باشد.
مشخص  کودک  یک  پناهنده گی  وضعیت  چگونه  اما 
می شود؟ از این نظر نیز کودکان پناهنده دارای مشکالت 
پروتکل  و  ژنیو  ویژه خود می باشند. کنوانسیون 1۹۵1 
1۹۶۷ در رابطه با تعاریف پناهنده اشاره خاصی به سن 
را  پناهنده  کودک  یک  آن  با  بتوان  که  ندارند  پناهنده 
و  تعقیب  از  واقعی  ترس  مساله  البته  کرد.  شناسایی 
باشد،  مادر خود  و  پدر  آزار، هنگامی که کودک همراه 
مشکلی ایجاد نمی کند، ولی تعیین وضعیت آن دسته از 
کودکانی که در معیت والدین نیستند، دشوار است؛ زیرا 
کودکان پناهنده غالباً به آن حد از بلوغ فکری نرسیده اند 
که بتوانند ترس و فرار خود را به نحوی که موجه جلوه 
کند، بیان کنند. از این جهت اغلب پیشنهاد می شود که 
کشورهای اعطاء کننده پناهنده گی، به عنصر عینی قضیه 
پناهنده  شخص  اصلی  کشور  اوضاع  یعنی  پناهنده گی 
مطالب،  بیان  در  اطفال  ناتوانی  بدهند.  بیش تری  وزن 
روش های مخصوصی را نیز برای بررسی درخواست آن ها 

ایجاب می کند که غالباً از نظر دور می ماند.
برای  متحد  ملل  عالی  کمیساریای  سیاست  براساس 
مشمول  خانواده  یک  سرپرست  وقتی  پناهنده گان، 
را  وضعیت  این  نیز  وی  کودکان  می شود،  پناهنده گی 
XXXVIII سال 1۹۸۷  تصمیم شماره  می کنند.  کسب 
کمیته اجرایی کمیساریا، ضمن آن که توصیه های اساسی 
و متعددی در زمینه حمایت از کودکان پناهنده به عمل 
می آورد، پیشنهاد می کند که چنان چه پدر یا مادر یک 
کودک پناهنده شناخته شود، این کودک همراه آنان نیز 

تسری یابد.
گروه  یا  مجموعه  یک  از  جزیی  کودکان  اگر  هم چنین 
خواهند  کسب  را  پناهنده گی  حق  باشند،  پناهنده گان 
کرد. در بعضی کشور ها تمایل به این است که به هنگام 
گروهی  وضعیت  خانواده،  یک  به  پناهنده گی  اعطای 
این حال، صرف عضویت  آن ها در نظر گرفته شود. در 
می تواند  خود به خود  اجتماعی  گروه  آن  در  کودک 
آید.  شمار  به  نیز  کودک  این  بنیانی  ترس  بیان کننده 
مراقبت های  باید  تنها،  و  غیر همراه  کودکان  مورد  در 
بیش تری صورت پذیرد، زیرا همان طوری که قباًل بیان 
این  پناهنده گی  وضعیت  تعیین  چگونه گی  مساله  شد، 
دسته از کودکان بسته گی به درجه رشد فکری و بلوغ 
آنان دارد. در این گونه موارد حضور یک کارشناس آگاه 
نسبت به رفتارهای روانی و عاطفی کودکان، فعالیت های 
فرهنگی  زمینه های  و  مختلف  در سنین  اطفال  فزیکی 
و اجتماعی کشور اصلی آنان، کمک مهمی خواهد بود 

رویکرد تهاجمی امریکا در قبال چین
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و جنگ لفظی علیه یک دیگر کماکان ادامه دادند.  به نظر 
می رسد سال 2۰1۹ مثل سال 1۹۵۵ که سرآغاز جنگ 
سرد شد، شروع درگیری های چین و امریکا باشد. از دوره 
قدرت  مدیریت چگونه گی  اوباما  ریاست جمهوری  اول 
یافتن چین، مهم ترین موضوع سیاست خارجی روسای 

جمهور امریکا بوده و خواهد بود.
با توجه به این که چین بالقوه این توانایی را دارد تا ایاالت 
متحده را در رقابت اقتصادی پشت سر بگذارد، در آینده 
نزدیک چین در صدد تغییر ساختار امنیت و اقتصاد در 
آسیا و به خصوص خاورمیانه و حتا فراتر از آن تا قلب 
احیای  پروژه  در  را  آن  مصداق  که  آمد  برخواهد  اروپا 
جاده ابریشم با الگوها و ساختارهای مورد پسند چین 
می بینیم. در آن زمان است که چین آماده گی و قدرت 

رویارویی با امریکا را خواهد یافت.
پس برای امریکا بهتر است زمانی به مقابله با یک قدرت 
را  برتری محسوس خود  برود که  چالش گر مثل چین 
اقتصاد  چه  و  دوردست  مناطق  هژمون  صورت  به  چه 
هم ترازی  از  بعد  چه  باشد؛  نداده  دست  از  جهان  برتر 
و یا نزدیک شدن چنین قدرتی، رویارویی، به سمت امر 

ناممکن میل خواهد کرد.
امریکا حداکثر  متحده  ایاالت  رویکرد   براساس همین 
جهان  قدرت های  سایر  از  جلوگیری  برای  خود  تالش 
مسلط  هژمون  به  شدن  تبدیل  برای  چین  جمله  از 
منطقه پیرامون را به عنوان استراتژی اصلی در دستور 
کار قرار داده است. بنابراین امریکایی ها از سال 2۰۰۵ 
آهسته آهسته شکایت خود را از روش و منش چینی ها 
و  فناوری  از  استفاده  جهانی،  نقش آفرینی  تجارت،  در 

این کارشناس به زبان مادری طفل نیز  و چه بهتر که 
آشنایی داشته باشد.

باشد که  بلوغ رسیده  از  در مواردی که طفل به حدی 
روش  نظر  از  کند،  بیان  را  خود  بنیانی«  »ترس  بتواند 
با وی همانند بزرگ ساالن رفتار می شود؛ ولی  شناخت 
چنان چه طفل به چنین درجه ای از رشد نرسیده باشد، 
معموالً عالوه بر شرایط عینی مربوط به کشور اصلی و 
گروه اجتماعی که کودک عضویت آن را دارد، وضع افراد 
مورد  نیز  اصلی  از کشور  یا خارج  داخل  در  فامیل وی 
توجه قرار می گیرد. در مورد این دسته از کودکان تصمیم 
شماره )XXXVIII( ۴۷ کمیته اجرایی کمیساریای عالی 
که  است  آن  از  حاکی  پناهنده گان  برای  متحد  ملل 
مطمین ترین راه، بازگشت داوطلبانه آنان به کشور اصلی 
است، گرچه توصیه می شود که در هر حال ماهیت اصلی 
بازگشت یعنی داوطلبانه بودن آن نباید از نظر دور بماند.

پس از مساله تعیین وضعیت پناهنده گی کودکان، آن چه 
در مورد این دسته از آواره گان حیاتی به نظر می رسد، 
موضوع احوال شخصیه آنان و به خصوص ثبت تولد و 
جلوگیری از بی تابعیت شدن آنان )آپاترید( است. غالبًآ 
وضع اطفال پناهنده به صورتی است که یا به علت دوری 
از مراکز شهری ثبت تولد آنان برای والدین امکان پذیر 
نیست و یا این که دولت های پذیرنده عمداً از ثبت تولد 
آن طفره  از  ناشی  آثار  و  مسایل حقوقی  دلیل  به  آنان 

می روند.
زیرا در کشورهایی که برای اعطای تابعیت، سیستم خاک 
را اعمال می کنند، تولد اطفال به خصوص چنان چه در 
پناهنده صورت پذیرفته و ثبت گردد،  گروه های بزرگ 
عماًل به معنای پذیرفتن جمعیتی غیربومی به عنوان تبعه 
بین المللی  میثاق  ماده 2۴  هرحال  به  است.  کشور  آن 
حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد که تولد کودک باید 
به ثبت برسد و کودک حق دارد که تابعیتی اختیار کند. 
در مورد اطفال پناهنده نیز چنان چه دولتی از ثبت تولد 
آنان خودداری کند، معموالً کمیساریای عالی ملل متحد 
این  و  به عمل می آورد  را  اقدام الزم  پناهنده گان  برای 
اقدام یکی از راه های موثر جلوگیری از افزایش جمعیت 

بدون تابعیت است.
اخیراً یک گروه کار در دفتر کمیساریای مزبور شروع به 
تهیه راهنمای عملی در زمینه تعیین وضعیت، ثبت تولد، 
کمک های  جانی،  امنیت  بی تابعیتی،  به  مربوط  مسایل 
آموزش  تغذیه،  روانی(،  و  جسمی  از  )اعم  بهداشتی 
فرهنگی  و  اجتماعی  بازسازی  به  مربوط  احتیاجات  و 

کودکان پناهنده کرده است.
حقوق  کمیسیون  در  کار  گروه  یک  این،  بر  عالوه 
تهیه  مشغول   1۹۸۰ سال  از  متحد  ملل  سازمان  بشر 
بیش نویس کنوانسیون حقوق کودک بوده و کمیساریای 
به جهت مسوولیت  پناهنده گان  برای  ملل متحد  عالی 
خود در زمینه حفظ حقوق کودکان پناهنده و تجربیاتی 
همکاری  است،  آورده  دست  به  زمینه  این  در  که 
برای  متحد  ملل  دارد. صندوق  این گروه  با  گسترده ای 
کودکان )یونیسف( نیز براساس وظایف خود برای حمایت 
این حرکت می باشد.  بنیان گذاران  از جمله  از کودکان، 
کنوانسیون مزبور را در حقیقت می توان آمیزه ای از بعضی 
تعهدات و وظایف موجود و جدید دانست که در یک سند 

حقوقی جامع گردآوری شده است. 
کنوانسیون مشتمل بر ۳۵ ماده است که حقوق مدنی، 

به خصوص سازمان تجارت جهانی  بین المللی  مقررات 
)WTO( که تحت نفوذ چین قرار دارد، مطرح می کردند 
تقریباً  چنان چه  رسید،  خود  اوج  به  سال2۰2۰  تا  و 
چین  بر  حمله  شاهد  ترمپ  دونالد  سخنرانی  هر  در 
هستیم، به گونه ای که از قطع کامل مناسبات با چین 
سخن می گوید. آخرین مورد این تنش ها به بسته شدن 
کنسلگری های دو طرف در شهرهای هیوستون امریکا و 

چنگدوی چین انجامید.
چالش  به  برای  متحده  ایاالت  تالش  راستا  همین  در 
راه اندازی  با  جنوبی  چین  دریای  در  چین  کشیدن 
تجاری  متعدد  موانع  ایجاد  و  نظامی  مداوم  مانورهای 
چین  با  تجاری  جنگ  ساده تر  زبان  به  و  تعرفه ای  و 
مراوده  دالر  میلیارد   ۶۰۰ از  بیش  داشتن  علی رغم 
نفع  به  امریکا  بازار  در  بیش تر  که  تجاری  و  اقتصادی 
در  شد.  خواهد  توجیه پذیرتر  می گردد،  ختم  چین 
نیز برای تغییر ساختار فعلی نظام  مقابل تالش چین 
اقتصادی آسیا تا اروپا با دربر گرفتن بیش از ۶۰ کشور 
جهان )طرح یک کمربند ـ  یک راه( و نیز دنبال کردن 
دارای  کشورهای  با  استراتژیک  معاهدات  و  طرح ها 
جمله  از  منطقه  ژیواکونومیک  و  ژیوپولیتیک  اهمیت 
در افغانستان )با سرمایه گذاری روی مس عینک و بقیه 
بوده  متمرکز  پاکستان  و  ایران  زیربنایی(،  پروژه های 
است. از آن جایی که درگیری بین چین و ایاالت متحده 
از حدود و ثغور مشخصی فعاًل برخوردار نیست، نظام 
بین الملل حداقل در یک دهه آینده از بی اطمینانی ها، 
اثر خواهد  بی نظمی ها و به هم ریخته گی های فراوانی 

پذیرفت.

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در بر گرفته و ناظر به 
بهداشتی،  مراقبت های  جمله  از  »بقا«  اساسی  حقوق 
آموزش و  برابر سوءاستفاده،  تأمین سرپناه، حمایت در 
اقتصادی، مذهبی  آزادی شرکت در زنده گی اجتماعی، 

و سیاسی است.
کودکانی  آسیب پذیری  و  ویژه  وضعیت  به  توجه  با 
پیش نویس  می شوند،  خود  کشور  ترک  به  مجبور  که 
است.  یافته  اختصاص  پناهنده  کودکان  به  کنوانسیون 
جست وجوی  در  که  »کودکی  می دارد:  مقرر  ماده  این 
غیرهمراه  یا  همراه  این که  از  اعم  است...  پناهنده گی 
انسان دوستانه  کمک  و  مناسب  حمایت  از  والدین... 
کنوانسیون  عضو  دولت های  و  گردید  خواهد  برخوردار 
همکاری های مناسب را در هر مورد برای حمایت و یاری 
چنین کودکی... یافتن والدین یا سایر بسته گان نزدیک 
به  مجدد  پیوستن  جهت  الزم  اطالعات  کسب  و  وی 

خانواده اش معمول خواهند داشت«.
می دارد:  بیان  چنین  کنوانسیون  پیش نویس  باالخره 
»در مواردی که والدین، سرپرست قانونی و یا بسته گان 
نزدیک یافت نشوند، کودک از همان حمایتی برخوردار 
به هنگام جدایی موقت  خواهد شد که سایر کودکان 
اشاره  که  همان طوری  خانواده اش«.  محیط  از  دایم  یا 
شد، یکی از مباحث عمده کنوانسیون، مساله آموزش 
کودکان است و متاسفانه در مورد کودکان پناهنده امر 
آموزش به نحوه چشم گیری تحت الشعاع مسایل اساسی 
پناهنده گی قرار گرفته و در نتیجه بر کیفیت زنده گی 
آواره گان  اردوگاه های  در  می گذارد.  تأثیر  آنان  آینده 
معموالً به قضیه آموزش اهمیت اساسی داده نمی شود 
و در حقیقت در بسیاری از این اردوگاه ها کودکان به 
موجودات فراموش شده ای مبدل می شوند. متاسفانه این 
مشکل حتا در مورد کودکانی که در جوامع پیش رفته 
مشاهده  قابل  دیگری  نحو  به  شده اند،  داده  اسکان 
آن ها  اصلی،  جوامع  به  کودکان  وابسته گی  زیرا  است؛ 
را به »ازخودبیگانه گی« در جوامع تازه می کشاند. آن ها 
می پندارد  زودگذری  دوره  را  جوامع  این  در  زنده گی 
که با گذشته آنان هیچ ارتباطی ندارد. کودکان محلی 
و  گزینند  دوری  آنان  از  امکان  حد  تا  می کنند  سعی 
دارای مرض  افرادی که  در کالس های درس هم چون 
بسیاری  در  می گردد.  برخورد  آن ها  با  باشند،  مسری 
به  دسترسی  عدم  دلیل  به  پناهنده  کودکان  موارد  از 
با  اولین فرصت شغلی را  اند  ناچار  تسهیالت آموزشی 
نموی  و  رشد  در  امر  همین  و  شوند  پذیرا  باز  آغوش 
آنان تأثیر به سزایی داشته و زنده گی آینده شان را تحت 

الشعاع قرار می دهد.
ارایه  و  درس  کالس  مناسب،  محیط  تهیه  این  بر  بنا 
تسهیالت کافی آموزشی از جمله ملزومات اولیه زنده گی 
این کودکان است، به نحوی که ضمن تثبیت هویت ملی 

و فردی، آنان را با جامعه جدید آشنا و منطبق سازد.

منابع:
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حزب  حکومت داری  مداخله گرانه:  دولت سازی 
دموکراتیک خلق افغانستان 

بر خالف روش محافظه کارانه ی سلطنت مصاحبان، دولت 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان )1۹۷۸-1۹۹2( برای 
دگردیسی  روِش  به  خویش  اقتدار  پایه های  گسترش 
آورد.  روی  جامعه  امور  در  مستقیم  دخالت  و  اجتماعی 
هدف این استراتژی حفظ و استحکام دولت مرکزگرا از 
طریق گسترش نهادها و برنامه های دولتی و بسط   دادن 
ساختار و سازمان های حزب حاکم در سراسر کشور بود 
شاخه ی  دو   .)1۷۴-1۷2 صص.   ،1۹۸1 )سایکوفسکی 
از  پاره ای  این حزب )خلق و پرچم(، هر چند در  اصلی 
سیاست ها و عمل کردهای دولتی از هم تفاوت داشتند، 
اما هر دو شاخه تا پایان حکومت این حزب به طور تقریباً 
مهندسی  و  جامعه  امور  در  مستقیم«  »دخالت  مشابه 
اجتماعی را سرمشق برنامه ی دولت سازی خودشان قرار 

دادند. 
پس از این که کارزار رادیکال شاخه خلق با مقاومت داخلی 
گسترده و مخالفت خارجی مواجه شد و نهایتاً شکست 
خورد، شاخه پرچم کوشید تا استراتژی دخالت مستقیم 
با  و  به مدارای بیش تر  با روی آوردن  را  امور جامعه  در 
استفاده از روش های میانجی گری و باج دهی تلطیف کند. 
این روش در حالی که برنامه ی دولت سازی حزب حاکم را 
شاخ و برگ نو می بخشید، پوششی نیز برای سیاست های 
قهرآمیزی بود که هم زمان عملی می شدند )روبین 2۰۰2، 
صص. 1۳۶، 1۴2، 1۶۵-1۶۶(. بنا بر این، می توان گفت 
و  شورش ها  گسترش  حکومت ها،  گردش  علی رغم  که 
حکم رانی  طول  در  حکومت داری  روش های  گوناگونی 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان، این دولت )به خصوص 
تا پایان دهه هشتاد میالدی( به طور مستمر از سیاست 
دخالت مستقیم در امور جامعه و مهندسی اجتماعی با 
در  حاکم  حزب  گسترش  و  استحکام  چون  شیوه هایی 
و  شهرها،  در  کارگر«  »طبقه  توسعه ی  کشور،  سراسر 
در  دهقانی  کوپراتیف های  و  حزبی  واحدهای  گسترش  
-1۵ )جیوستوزی 2۰۰۰، صص.  کرد  استفاده  روستا ها 

 .)۹۹-۹۵ ،۷1-۷۰ ،۵۵
هفت  نظامی  کودتای  دنبال  به  خلق  دموکراتیک  حزب 
ثور در برابر آخرین بازمانده ی خاندان مصاحبان )محمد 
داوود( که خود پنج سال قبل از آن سلطنت خانواده گی را 
با کودتا برانداخته و در پی آن اعالن جمهوریت کرده بود، 
به قدرت رسید. ابتدا شاخه ی خلق به دلیل داشتن دست 
باال در ارتش و نقش مرکزی در کودتا قدرت را قبضه کرد 
و تا تهاجم شوروی در دسامبر سال 1۹۷۹ برای بیست 
ماه زمام حکومت افغانستان را به دست گرفت. نخستین 
اقدام حکومت شاخه ی خلق برای گسترش نفوذ دولت در 
اطراف و والیات برنامه ی تاسیس نهادهای حزب حاکم در 
سطح والیات، ولسوالی ها و حتا روستاها و گسترش نهادها 
و برنامه های دولت مرکزی در الیه های جامعه ی  سنتی 
افغانستان بود )جیوستوزی 2۰۰۹، صص. ۳۶-۴۰(. دولت 
حزبی«  »کمیته های  می خواست  برنامه ها  این  طریق  از 
جاگزین  روستاها  و  ولسوالی ها  شهرها،  والیات،  در  را 
نهادهای سنتی قدرت یعنی جرگه ها و شوراها ساخته و 
»منشی های حزبی« را که اکثراً معلمان و افسراِن گسسته 
از جوامع روستایی بودند، جاگزین خان ها و اربابان بسازد و 
نقش آن ها را به حیث بازیگران و کارگزاران رسمی محالت 
سایکوفسکی  11۸؛  ص.   ،2۰۰2 )روبین  سازد  برجسته 

1۹۸1، صص. 1۷۴-1۷2(. 
نشر  با  را  اصلی اش  برنامه های  خلق،  شاخه ی  حکومت 
سلسله ای از فرمان ها که دربرگیرنده ی تغییرات بنیادین 
در امور مهم اجتماعی از مالکیت زمین و مهر ازدواج تا 
نظام اجاره و قرضه بود، همه گانی ساخت )روبین 2۰۰2، 
ص. 11۶(. تالش برای اجرای این برنامه ها، دولِت شدیداً 
شکننده اما رادیکال شاخه ی خلق را با جامعه محافظه کار 
افغانستان، به ویژه در اطراف و روستاها، مواجه ساخت. 
نخستین قیام مسلحانه در برابر دولت در تابستان سال 
و  روستایی  متنفذین  رهبری  به  نورستان  در   1۹۷۸
اسالم گرایانی که در اواسط دهه هفتاد میالدی از تعقیب 
بودند  کرده  فرار  پاکستان  به  داوود  سردار  حکومت 
راه اندازی شد - چیزی که به زودی به شکل شورش به 
سراسر افغانستان گسترش یافت. با افزایش این شورش ها، 
دولت اداره ی بخش های وسیعی از روستاهای افغانستان 
نشان  زمان  آن  از  به جامانده  داد. سندهای  از دست  را 
می دهند که تا اواخر سال 1۹۷۹، حکومت شاخه ی خلق 

دشواری توسعه سیاسی در افغانستان:

تقابل دولت مرکزگرا و جامعه مرکزگریز

از مجموع ۳۵ هزار و ۵۰۰ روستای افغانستان، توانسته 
بود فقط اداره ی پنج هزار و ۵۰۰ روستا را حفظ کند 
)جیوستوزی 2۰۰۰، ص. 1۷(. به این معنا که دولت 
وقت اداره ی حدود ۸۵ درصد جوامع روستایی کشور 
شورش ها  گسترش  هم چنان  بود.  داده  دست  از  را 
بین  دورن حزبی  اختالف های  شدت  با  بود  هم زمان 
پرچم که چرخه ی حکومت داری  و  شاخه های خلق 

را به تدریج فلج تر ساخته بود. 
شعار  با  شوروی  اتحاد  نظامیان  بحران،  این  اوج  در 
نجات »دولت دوست« از سقوط کامل آن به دست 
هجوم  افغانستان  به   1۹۷۹ دسامبر  در  بنیادگرایان 
و  در جنگ گسترده  آینده  برای 1۰ سال  و  آوردند 
خونین در کنار حزب دموکراتیک خلق ایستادند. با 
تهاجم شوروی به افغانستان شاخه ی پرچم با حمایت 
روس ها، قدرت را به دست گرفت. اما علی رغم گردش 
دیگر،  شاخه ی  به  حزب  شاخه ی  یک  از  رهبری 
روی  با  را  برنامه هایش  کوشید  آن که  با  حکومت 
دست گرفتن مدارای سیاسی و تاکتیک های گوناگون 
تلطیف کند، کماکان به سیاسِت کالِن دخالت مستقیم 
در امور جامعه و مهندسی اجتماعی به عنوان روش 
دولت سازی  استراتژی  داد.  ادامه  دولت سازی  اصلی 
دسته بندی  بخش  به سه  می توان  را  پرچم  شاخه ی 
کرد: دخالت مستقیم در امور جامعه، تاکتیک های نرم 

و استفاده از قوه ی قهریه. 
اصالحات  چون  شیوه هایی  با  مستقیم  مداخله ی 
ارضی، کوپراتیفی سازی کار و زمین، گسترش نهادها و 
برنامه های دولت در روستاهای افغانستان و بسط  دادن 
ساختار حزب حاکم در سراسر کشور از طریق ایجاد 
روستاییان  میان  از  عضوگیری  و  حزبی  کمیته های 
اصالحات  رسمی،  داده های  اساس  بر  می شد.  دنبال 
ارضی و گسترش کوپراتیف ها در مجموع حدود ۴۵۰ 
هزار کشاورز و فقیر بی زمین را به سوی خود کشاند. 
اما همین داده ها نشان می دهند که شمار کشاورزان 
پروپاقرص پیرو دولت هرگز از2۰۰ هزار )حدود 12 
هشتاد  دهه  در  افغانستان(  کشاورزان  کل  درصد 
 .)1۸ ص.   ،2۰۰۰ )جیوستوزی  نرفت  باال  میالدی 
عالوه بر اصالحات ارضی و کوپراتیفی سازی کشاورزی، 
حکومت شاخه ی پرچم سرمایه گذاری عظیمی روی 
گسترش واحدهای حزب حاکم در اطراف کرد. طور 
مثال، شمار کمیته های ولسوالی حزب بین سال های 
1۹۸2 تا 1۹۸۴ از 1۰۴ به 2۰۵ باال رفت و هم چنان 
بین  مرزی  مناطق »حساس«  در  محلی  کمیته های 
سال های 1۹۸2 تا 1۹۸۷ از ۴۴۳ به 1۳۳1 افزایش 
اما   .)۳۷-۳۶ صص.   ،2۰۰۰ )جیوستوزی  یافت 
علی رغم گسترش کمی و نهادی حزب حاکم در اطراف 
افغانستان، کیفیت و کارکرد این واحدها شدیداً تحت 
داشت.  قرار  رهبری  خالی  و  ضعیف  مدیریت  تاثیر 
 ۵۰ حدود  هشتاد،  دهه  اواسط  در  مثال،  گونه ی  به 
درصد از کادرها و اعضای کمیته های والیتی، ولسوالی 
تهدیدات  و  ساحه  با  بیگانه گی  دلیل  به  محلی  و 
امنیتی خارج از محل ماموریت شان زنده گی می کردند 
)جیوستوزی 2۰۰۰، ص. ۳۷(. این موضوع رسیده گی 
فوری به امور مربوط را دشوار ساخته و کارکرد این 
حزب  هرچند  بود.  ساخته  متاثر  شدیداً  را  کمیته ها 
خال  این  پرکردن  برای  کوشید  خلق  دموکراتیک 

شدت  را  روستاییان  و  دهقانان  میان  از  عضوگیری 
بخشد، اما در نهایت این برنامه به آن گسترده گی نبود 
تا نفوذ حزب در روستاها را به گونه ی موثر تضمین 
کند. مثاًل حزب حاکم توانست شمار اعضایش در میان 
دهقانان را از سه هزار و ۳۰۰ نفر در سال 1۹۸۰ به 
دهد،  افزایش   1۹۸۷ سال  در  نفر   ۳۰۰ و  هزار   ۳۵
اما این شمار در مقایسه به جمعیت عظیم روستایی 
افغانستان رقم ناچیزی بود )جیوستوزی 2۰۰۰، ص. 
دخالت  برنامه  که  گفت  می توان  این،  بر  بنا   .)۴۷
مستقیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان، علی رغم 
سرمایه گذاری عظیم روی برنامه های اصالحات ارضی، 
کوپراتیفی سازی و گسترش واحدهای حزب در اطراف 
با  نتوانست  دولت  نتیجه  در  و  ماند  ناکام  افغانستان 
استفاده از این استراتژی رابطه ی قاعده مندی با جامعه 

مرکزگریز برقرار کند. 
از  حاکم  حزب  مداخله گرانه،  استراتژی  با  موازی 
نیز  نرم  حکومت داری  و  دولت سازی  شیوه های 
استفاده کرد. هدف این برنامه تطمیع و جذب اعتماد 
زمین داران، روحانیون، روسای قبایل و متنفذان قومی 
به حمایت از سیاست های دولت و عادی سازی رابطه ی 
دولت مرکزی با اطراف بود. در چارچوب همین برنامه، 
دولت افغانستان بین سال های 1۹۸۰ تا 1۹۸۶ ادعا 
حمایت  برای  را  افغانی  میلیارد   ۳.۳ حدود  که  کرد 
مدیریت  مسجدسازی،  پروژه های  طریق  از  اسالم  از 
مساجد، بهبود زنده گی روحانیون و گسترش آموزش 
دینی خرج کرده است )روبین 2۰۰2، ص. 1۳۶(. در 
پرتو همین سیاست، حزب حاکم، اسالم را به حیث 
قانون  درج   1۹۸۷ سال  در  افغانستان  رسمی  دین 
اساسی کرد، تا پایان سال 1۹۸۹ شمار علمای دین و 
مالهایی را که از بودجه دولت معاش و کوپون دریافت 
می کردند به بیش از 2۰ هزار رساند و در طول همین 
دولت  بودجه  از  را  مسجد   ۷۴۹ و  هزار  یک  مدت 
بازسازی یا از نو بنا کرده بود )جیوستوزی 2۰۰۰، ص. 
۵۸؛ روبین 2۰۰2، صص. 1۶۵-1۶۶(. عالوه بر این، 
حکومِت شاخه ی پرچم به امید افزایش متحدانش در 
کشور، برنامه های تشویقی ای را برای گروه های خاص 
روی دست گرفت و قشرهایی چون روحانیون، خان ها 
و اربابان را در بدل حمایت شان از دولت مرکزی اکثراً 
حزب  سرخ«  »خط  که  ارضی  اصالحات  برنامه ی  از 
حاکم شناخته می شد مستثنا کرد )روبین 2۰۰2، ص. 
شوراهای  و  جرگه ها  کوشید  هم چنان  دولت   .)1۴2
محلی را احیا و آن ها را در حمایت از »شورای انقالبی« 
ترغیب کند )جیوستوزی 2۰۰۰، صص. 1۴۰-1۳۷(. 
و  محلی  زیربناهای  انهدام  دلیل  به  برنامه،  این  اما 
گسست شبکه های اجتماعی جرگه های سنتی در اثر 
برساخته ی  ناکارایی جرگه های  این،  بر  بنا  و،  جنگ 
و  سیاسی  شدید  فشارهای  به  پاسخ دهی  در  دولت 
)جیوستوزی  شد  مواجه  گسترده  ناکامی  با  نظامی 

2۰۰۰، ص. 1۴۰(. 
مصالحه،  و  مستقیم  دخالت  استراتژی  دو  با  موازی 
اتکا به قوه ی قهریه ستون سوم برنامه ی دولت سازی 
هشتاد  دهه  طول  در  بود.  پرچم  شاخه ی  حکومِت 
مهار  برای  گسترده  طور  به  حکومت  این  میالدی، 
مخالفانش در شهرها و حفظ اداره ی روستاها به ارتش، 
سارندوی، خاد/واد متکی بود. با آن که ارتش توانایی 

ولسوالی ها  و  والیات  بازپس گیری  در  خیره کننده ای 
نیروی  فاقد  دولت  داشت،  و شورشیان  مجاهدین  از 
بود  مناطق  این  درازمدت  حفظ  برای  کافی  امنیتی 
این،  بر  بنا   .)۷1-۷۰ صص.   ،2۰۰۰ )جیوستوزی 
حزب حاکم برای پرکردن خالی امنیتی، برنامه ایجاد 
ملیشه های قومی را تقریباً در تمام والیات افغانستان 
این  طراحان  انتظار  برخالف  اما  گرفت.  دست  روی 
پروژه، گره های ملیشه به مرور زمان بالی جان دولت 
شدند و در مناطقی که در کنار ارتش می جنگیدند، 
شدیداً  نیز  را  ارتش  تکتیکی  و  عملیاتی  کیفیت 
سال های  در  ملیشه ها  این  اکثر  نهایتاً،  زدند.  ضربه 
آخر حکومت شاخه ی پرچم به گروه های مجاهدین 
سال  بهار  در  حکومت  این  براندازی  در  و  پیوستند 

1۹۹2 نقش کلیدی بازی کردند. 
استراتژی  سه  هر  که  می  دهند  نشان  یافته ها  این 
در  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  دولت سازی 
نهادینه ساختن رابطه ی دولت مرکزگرا و ساختارهای 
پراکنده و مرکزگریز قدرت در اطراف ناکام ماندند. هر 
چند این برنامه ها دست آوردهای محدودی در برخی 
والیات داشتند، اما این دست آوردها در نهایت ناچیزتر 
از آن بود تا بقای دولت را در درازمدت تضمین کند. 
به گونه ی مثال، سقوط والیت کنر به دست مجاهدین 
در اکتبر 1۹۸۸، نشان می  دهد که حکومت توانسته 
بود هواداران و حامیان پروپاقرصی را در این والیت 
مجاهدیِن  گروه های  مکرر  تهدید  مورد  و  دورافتاده 
مورد حمایت پاکستان سروسامان دهد. پس از سقوط 
این والیت حدود پنج هزار ساکن این والیت که اکثر 
حامیان و سرسپرده گان دولت بودند به والیت ننگرهار 
انتخاباتی که مجاهدین  گریختند. در عین حال، در 
در 12 مارچ 1۹۹۰ در کنر برگزار کردند حدود ۶۰ 
هزار نفر )تقریباً ۵۰ درصد واجدان شرایط رای دهی( 
را به دلیل این که هواخواه دولت شناخته شده بودند 
از لیست انتخابات حذف کردند )جیوستوزی 2۰۰۰، 
ص. 1۹1(. اما با وجود هم چون موفقیت های قسمی، 
مردم  سراسری  بسیج  در  پرچم  شاخه ی  حکومت 
از کابل و شهرهای بزرگ  از دولت فراتر  به حمایت 
موفق نبود. این ناتوانی به تدریج به فرسایش نهادهای 
کاهش  به  نهایت  در  و  دولتی  تأسیسات  و  حزبی 
حامیان حکومت در والیات منجر شد و پس از سقوط 
حزب  بین المللی  حامی  بزرگ ترین  شوروی،  اتحاد 
حاکم، به فروپاشی کامل دولت انجامید. دولت حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان باالخره توسط گروه های 
مورد  سرد  جنگ  جریان  در  که  شورشی  و  جهادی 
حمایت غرب بودند و در سیاست داخلی اکثراً در دام 
برنامه های قومی و فرقه ای افتاده بودند در بهار سال 
1۹۹2 از میان برداشته شد. گروه های فاتح مجاهدین 
زیربناها و تاسیسات دولت یک صدساله ی افغانستان را 
از بنیاد نابود کردند، منابع آن را غارت و نهایتاً »جنگ 
همه علیه همه« را در سراسر کشور شعله ور کردند. 
در نتیجه ی گذار قدرت از حزب دموکراتیک خلق به 
عبدالرحمان  از  پیش  عصر  به  افغانستان  مجاهدین، 
که نمودار آن فقدان اقتدار مرکزی موثر، تعدد مراکز 
بود،  داخلی  جنگ های  و  سیاسی  بی ثباتی  قدرت، 
برگشت )کاکر 1۹۷۹، صص. ۴۷-۴۸؛ نویل-کریمی 

2۰1۳، ص. ۴۳-۴2(.



مدیریت »آبروی افغانستان«؛
آب گیری بند کمال خان در ماه قوس آغاز می شود

افغانستان و چالش های فرا راه 
هم گرایی منطقه ای

و در کنار نیروهای امنیتی، اجازه نمی دهند تهدیدهای 
امنیتی، مانع پیش رفت کار آن شود.

گل احمد نورزاد، نماینده نیمروز در مجلس نماینده گان، 
بند  آب گیری  روند  آغاز  از  ۸صبح  با  گفت وگو  در 
کمال خان ابراز خوشی می کند. به باور او، مشکل خاصی 
که مانع کار ساخت بند شود وجود ندارد و کار آن باید 

طبق زمان بندی مشخص شده ادامه پیدا کند. 
ارزیابی مقام های محلی نیمروز نشان می دهد ۶۰ درصد 
تقسیم  برای  و  می رود  ایران  به  والیت  این  آب  منابع 
عادالنه آب، افغانستان باید بتواند آب های مرزی اش را 
مهار کند. بر اساس »معاهده هلمند« که در سال 1۹۷۳ 
میالدی میان ایران و افغانستان امضا شد، ایران در هر 
ثانیه، می تواند 2۶ مترمکعب از آب  این رودخانه برداشت 
کند و ساخت بند کمال خان بر مبنای همین معاهده 

حق قانونی افغانستان است.
عبدالبصیر عظیمی، معین پیشین وزارت انرژی و آب، 
در صحبت با ۸صبح می گوید ساختمان بند کمال خان 
از نظر تخنیکی و فنی پیچیده نیست و نقشه ی ساخت 
آن هم سال ها پیش نهایی شده است؛ با این اوصاف، آغاز 

آب گیری در زمان مشخص شده ممکن است.
آب های  اهمیت  از  آب،  و  انرژی  وزارت  پیشین  معین 

سیاسی-اقتصادی  نظام های  بودن  نا متجانس   .3
کشورهای منطقه

و  تجانس  عدم  منطقه ای،  اتصال  فرا راه  سوم  چالش 
همگونی نظام های سیاسی ـ اقتصادی کشورهای منطقه 
است. به عنوان نمونه، هند بزرگ ترین دموکراسی جهان 
را دارد و پیرو نظام بازار آزاد است، اما پاکستان با وجود 
کشور  یک  را  خود  و  می کند  برگزار  انتخابات  آن که 
حکومت های  آن  در  پیوسته  اما  می داند،  دموکراتیک 
در  می شوند.  سرنگون  نظامی  کودتاهایی  با  ملکی 
زیاد شان،  نفوذ  و  قدرت  دلیل  به  نظامی ها  پاکستان 
منافع  منطقه ای،  بزرگ  پروژه های  که  مواردی  در 
تامین نکند، اجازه تطبیق را نمی دهند.  را  صنفی شان 
نظام  تابع  آن که  علی رغم  اقتصادی  نگاه  از  افغانستان 
بازار آزاد است و عضویت سازمان تجارت جهانی را نیز 
راه درازی در پیش دارد  با آن هم  کسب کرده است، 
شود.  هم سو  و  سازگار  سازمان  این  استندرد های  با  تا 
جهان  بقیه  از  متفاوت  کاماًل  سیاسی  نظام  یک  ایران 
مانند  قدرت مند  نهادهای  و  فقیه  والیت  نظام  دارد. 
شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاه 
پاسداران، بسیج و... سازمان هایی هستند که در مسایل 
فراملی، مواضع تاثیرگذار دارند. تحریم های بین المللی بر 
پیچیده تر ساخته  را  ایران، وضعیت  اسالمی  جمهوری 
دشوار تر  را  منطقه ای  بزرگ  پروژه های  راه اندازی  و 
نظام های سیاسی  میانه،  آسیای  می گرداند. کشورهای 
این  اکثر  در  دارند.  دولتی  متمرکز  اقتصاد  با  مقتدر 
قرار  اولویت های شان  امنیتی در راس  کشورها، مسایل 
از  اگر شایبه ای  اتصال منطقه ای،  مباحث  در  و  داشته 
نا امنی و بی ثباتی را حس کنند، از خیر آن می گذرند. 
در منطقه ی ما، ترکمنستان و اوزبیکستان تازه عضویت 
ناظر در سازمان تجارت جهانی را کسب کرده اند که عدم 
عضویت این دو کشور مهم در سازمان تجارت جهانی نیز 

می تواند روند اتصال منطقه ای را به تاخیر بیندازد. 

4. نبود زیربناهای ترانسپورتی در افغانستان
انتقال  ظرفیت  که  استندرد  و  بزرگ  شاهراه های  نبود 
حجم بزرگ کاال را داشته باشد و یا میدان های هوایی 
بزرگ که بتواند میلیون ها تن کاال و صد ها هزار مسافر 
اتصال  فرا راه  چالش ها  از  یکی  نیز  کنند،  جابه جا  را 
منطقه ای است. افغانستان اگر خواسته باشد به عنوان 
ناگزیر است که  اتصال منطقه ای مطرح شود،  چهار راه 

رییس جمهور  غنی،  محمداشرف 
پنجم  یک شنبه،  روز  کشور، 
اسد، در سفر به والیت نیمروز، 
از بند کمال خان بازدید کرد و 
پروژه  این  آب گیری  داد،  وعده 
سال ها  از  پس  زیربنایی  مهم 
روان  سال  قوس  ماه  در  انتظار، 

خورشیدی، 1۳۹۹ آغاز می شود.
بازدید او از بند آب گردان کمال خان، که بهره برداری از 
آن گام مهمی برای مدیریت آب های مرزی افغانستان 
با ایران پنداشته می شود، چند روز پس از سفر معاون 
وزیر خارجه ایران به کابل، حساسیت برانگیز شده است.

و  امنیتی  چالش های  باوجود  نیمروز،  ساکنان  دید  از 
»تالش های سیاسی و استخباراتی« برای ُکندی و توقف 
پایان کار  برای  امیدواری ها  بازهم  اما  بند،  کار ساخت 
عملی  منتظر  نیمروزیان  از  نسل  چندین  که  پروژه ای 

شدن آن بودند، زیاد است.
بر اساس معلومات ارایه شده از سوی »حوزه ی دریایی 
هلمند پایینی« در والیت نیمروز، بند کمال خان توانایی 
تولید نُه میگاوات برق دارد و ارتفاع 1۶متری آن می تواند 
۵2 میلیون مترمکعب آب ذخیره کند که با آن ۸۰ هزار 

هکتار زمین کشاورزی آب یاری می شود.
ساختمان  احداث  نیمروز،  محلی  مقام های  روایت  به 
اصلی بند، حدود ۸۰ درصد پیش رفت داشته و ممکن 
است زودتر از موعد اعالم شده از سوی رییس جمهور، 

آب گیری آغاز شود.
نعمت اهلل صدیقی، عضو شورای والیتی نیمروز، بر این 
باور است که بند کمال خان، پروژه ای سیاسی است و 
تالش  همسایه  کشورهای  استخباراتی  دستگاه های 

دارند، مانع پیش رفت کار ساخت وساز آن شوند.
به گفته ی او، با توجه به وضعیت جغرافیایی و پشتی بانی 

بی سابقه  تسهیالت  ارتباطات،  گسترش  شدن،  جهانی 
در حمل و نقل، توسعه تجارت، انفجار اطالعات و ظهور 
از  را  دنیا  ملت های  و  دولت ها  مدرن،  تکنولوژی های 
قدیمی  مفهوم  و  کرده  برون  ملی شان  مرزهای  پشت 
است.  کشیده  چالش  به  را  دولت ـ ملت  وستفالیایی 
در دنیای امروز مسلم شده است که هیچ کشوری به 
تولید  توسعه،  رفاه،  ثبات،  به  نمی تواند  خود  تنهایی 
ثروت و امنیت پایدار دست یابد، مگر این که در تعامل، 
منطقه خویش  و  همسایه گان  با  هم گرایی  و  همکاری 
به سر ببرد. در حقیقت دنیای امروز، دنیای فاقد مرز و 
دنیای فروپاشی دیوارهای جغرافیایی است. افغانستان به 
عنوان یک کشور محاط به خشکه اما در یک موقعیت 
قربانی  دیگری  کشور  هر  از  بیش تر  فرد،  به  منحصر 
موقعیت استراتژیک خویش شده است.  لشکر کشی های 
متداوم و جنگ های تحمیلی ناشی از اهمیت جغرافیا، 
فرصت دولت سازی، ملت سازی و مبارزه با فقر را از کشور 
گرفته است. در سال های متمادی افغانستان یا به عنوان 
گذرگاه برای تسخیر شبه قاره هند استفاده شده است، یا 
حایل میان کشور های استعماری و یا هم میدانی برای 
که  است  بار  اولین  برای  است.  بوده  نیابتی  جنگ های 
»ایده اتصال منطقه ای در محور افغانستان« کشورمان را 
از میدان بازی به یک بازی گر اصلی در قلب منطقه تبدیل 
افغانستان،  می کند. در ایده اتصال منطقه ای در محور 
افغانستان به عنوان نقطه اتصال و تعامل نه نقطه تضاد و 
تقابل، حیثیت چهار راهی را ایفا می کند که بیش تر از سه 
میلیارد نفوس جهان را در آسیای میانه، جنوب آسیا، 
آسیای جنوب شرقی و خاور میانه وصل می کند. اتصال 
رشد  رفاه،  افغانستان  برای  این که  بر  عالوه  منطقه ای 
ژیوپلیتیک  ارزش  به وجود می آورد،  ثبات  و  اقتصادی 
می دهد.  افزایش  نیز  را  منطقه  کل  ژیواکونومیک  و 
بحران  کرده،  پیدا  کاهش  مخدر  مواد  و  انسان  قاچاق 
تروریسم و افراطیت دینی مهار و مدیریت می گردد. در 
ایجاد  که  هزار شغلی  ده ها  بر  منطقه ای، عالوه  اتصال 
انرژی،  ترانزیت  ناحیه  از  دالر  میلیون  صدها  می شود، 
اتصال منطقه ای  افغانستان می گردد.  بودجه ملی  وارد 
تمام منطقه را در یک زنجیره ثبات دسته جمعی گره 
می زند که بی ثباتی یک کشور مستقیماً روی ثبات کل 
منطقه تاثیر می گذارد. خطوط انرژی و لوله های نفت و 
گازی که از خاک افغانستان عبور می کند، در حقیقت 
تضمین کننده امنیت افغانستان نیز است. آن چه مسلم 
است، جنوب آسیا به شدت با کمبود انرژی مواجه بوده 
انرژی جهان  از  از مناطق سرشار  و آسیای میانه یکی 
است. افغانستان نزدیک ترین، ارزان ترین و مناسب ترین 
بر  عالوه  افغانستان  است.  انرژی  الین  انتقال  مسیر 

همه جانبه مردم از کار ساخت بند، امیدواری ها برای آغاز 
روان  سال  قوس  ماه  تا  بند«  از  »بخشی  در  آب گیری 

خورشیدی وجود دارد.
تهدیدهای  از  والیتی،  شورای  در  مردم  نماینده  این 
امنیتی و کارشکنی در روند ساخت وساز بند کمال خان 
برای  می خواهد،  افغانستان  حکومت  از  و  است  نگران 
از  و جلوگیری  زیربنایی  پروژه مهم  این  امنیت  تأمین 
به خرج  بیش تری  احتمالی، تالش  امنیتی  تهدیدهای 

دهد.
ریاست تصدی محافظت عامه، مسوولیت برقراری امنیت 
خوشحال  دارد.  عهده  بر  را  نیمروز  در  بند  تأسیسات 
بند  این  امنیت  تأمین  از  تصدی،  این  رییس  سعادت، 
اطمینان می دهد، اما ساکنان نیمروز، خواهان افزایش 

نیروهای امنیتی در اطراف بند هستند.
عتیق اهلل نورزاد، از فعاالن مدنی نیمروز، در صحبت با 
از ۸۰۰ سال است  ۸صبح می گوید نیمروزیان بیش تر 
که چشم انتظار بهره برداری از بند کمال خان هستند و 
آغاز روند آب گیری آن، آرزوی دیرینه ی آن ها را برآورده 

می کند.
او پافشاری می کند، مردم نیمروز، با تمام توان از جان و 
مال شان برای تأمین امنیت این پروژه استفاده می کنند 

این که مسیر انتقال انرژی است، به دلیل کثرت و تنوع 
خویش  دالری  تریلیون   ۳ سرمایه ی  و  طبیعی  معادن 
بزرگ کشور ها  مقاصد  از  یکی  می تواند  زمین،  زیر  در 
و شرکت های چند ملیتی نیز باشد. استخراج، پروسس، 
انتقال و بهره برداری مواد خام افغانستان، مستلزم اتصال 
منطقه ای است و بدون همکاری و هم گرایی کشورهای 
منطقه، نه افغانستان می تواند از این منابع بزرگ استفاده 

کند و نه کشورهایی که به آن نیاز دارند.
افغانستان  طبیعی است که اتصال منطقه ای در محور 
با چالش های بزرگ و جدی نیز مواجه است که بدون 
شناخت دقیق این چالش ها، رویای اتصال منطقه ای در 
محور افغانستان تعبیر ناشده باقی خواهد ماند. در این 
بررسی  به  را  تا پنج چالش عمده  مقاله تالش کرده ام 

بگیرم. 

1. ادامه نا امنی و بی ثباتی در افغانستان
در  منطقه ای  اتصال  فرا راه  اساسی  چالش های  از  یکی 
محور افغانستان، تداوم خشونت های گسترده در کشور 
از یک طرف  افغانستان،  در  است. خشونت های جاری 
امکان ساخت و ساز و هموار سازی بستر اتصال منطقه ای 
را سلب کرده و از طرف دیگر عماًل حمل و نقل هرنوع 
کشورهای  حال  عین  در  می گرداند.  نا ممکن  را  کاال 
منطقه ای  اتصال  اگر  که  هستند  نگران  میانه  آسیای 
را تسهیل کند و خشونت های  انسان و کاال  رفت و آمد 
افراطیت  احتماالً  باشد،  داشته  ادامه  هم چنان  جاری 
دینی موجود در افغانستان، به آسیای میانه نفوذ کرده 
این  در  مذهبی  و خشونت های  ناامنی  گسترش  باعث 

کشورها شود.

2. اختالفات ارضی و مرزی
فرا راه  که  است  دیگری  مانع  مرزی  و  ارضی  اختالفات 
از  یکی  متاسفانه  است.  گرفته  قرار  منطقه ای  اتصال 
ما،  منطقه ی  در  استعمار  ناخوش آیند  میراث های 
منطقه  ملت های  که  است  مرزی  و  ارضی  اختالفات 
دهه ها است از آن رنج می برند. به عنوان نمونه، هند با 
پاکستان روی کشمیر دعوا دارند، پاکستان با افغانستان 
روی دیورند، تاجیکستان، اوزبیکستان و قرقیزستان روی 
وادی پر جمعیت فرغانه. این اختالفات باعث بی اعتمادی 
میان دولت های منطقه شده و اتصال منطقه ای را به یک 

امر درجه دوم تنزیل بخشیده است. 

از دید  و  فرامرزی در حوزه غرب کشور سخن می زند 
کاهش  و  آب وهوایی  تغییرات  جمعیت،  افزایش  با  او، 
منابع آب شیرین، اهمیت آب بیش تر از هر زمان دیگری 

افزایش یافته است.
آقای عظیمی هشدار می دهد، مسایل آب پیچیده گی های 
میان  آن  مورد  در  سال ها  باید  و  دارد  را  خود  خاص 
آب های  رو،  از همین  و گفت وگو شود،  بحث  کشورها 
مرزی نباید در »سند جامع همکاری های راه بردی ایران 

و افغانستان« گنجانده شود.
در اوضاعی که طی ماه های اخیر، به رودخانه افکندن 
ایران و آتش گرفتن موتر  افغانستان در مرز  شهروندان 
شهروندان افغانستان در شهر یزد، روابط میان دو کشور 
را سرد کرد؛ سفر رییس جمهور غنی به نیمروز تنها چند 
وزیر خارجه  معاون  عراق چی،  عباس  از سفر  روز پس 

ایران، به کابل صورت گرفت.
مستقیم  رابطه ای  سیاسی،  امور  کارشناسان  دید  از 
نیمروز  به  غنی  سفر  و  کابل  به  عراق چی  سفر  میان 
اما سفر رییس جمهور به نیمروز و تأکید  وجود ندارد، 
بر مدیریت آب های فرامرزی، دو پیام مشخص داخلی 

و خارجی دارد.
جمشید نیک جو، آگاه امور سیاسی باور دارد، در سفر 
رییس جمهور، نخست به نیمروزیان اطمینان داده شد 
که حکومت به فکر مدیریت آب و رفع تشنه گی آنان 
است؛ و دوم برای ایران این پیام ارسال شد که افغانستان 
و  امنیتی  سیاسی،  نابسامانی های  و  مشکالت  تمام  با 
اقتصادی، برای مدیریت آب های مرزی اش مصمم است.
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، تالش های 
چشم گیری برای مدیریت آب در کشور انجام شد، در 
زمان همین حکومت بود که پس از سال ها بند سلما 
بندهای  و ساخت وساز  رسید  بهره برداری  به  هرات  در 

بخش آباد در فراه و کمال خان در نیمروز شدت گرفت.
رییس جمهور غنی باری گفت، »مسأله ی آب، آب روی 
افغانستان است« در مقابل، حسن روحانی، رییس جمهور 
افغانستان  در  آب گردان  بندهای  ساخت وساز  از  ایران، 
افغانستان در مدیریت آب  ابراز نگرانی کرد و اقدامات 

را »خودسرانه« خواند.

ظرفیت  ارتقای  و  مدیریت  در  را  الزم  سرمایه گذاری 
گمرکات، جاده های بزرگ و میدان های هوایی استندرد، 

با ظرفیت کالن و حرفه ای راه اندازی کند. 

5. رقابت قدرت های بزرگ در منطقه ی ما
چالش پنجم فرا راه اتصال منطقه ای، رقابت قدرت های 
از  الهام  با  پوتین،  روسیه ی  است.  منطقه  در  بزرگ 
دکتورین جیمز مونرو، قلمرو شوروی سابق را حوزه نفوذ 
»اورآسیای  دکتورین  بنیاد  بر  می داند.  امروز  روسیه ی 
از  منطقه ای  اتصال  پروژه  هرنوع  روسیه« راه اندازی 
بر  روسیه  نفوذ  کاهش  معنای  به  افغانستان،  مسیر 
آسیای میانه تلقی می شود. از طرف دیگر ایاالت متحده 
بزرگ  ابریشم  »راه  پروژه  راه اندازی  عالقه مند  امریکا 
جدید« است. در این پروژه، منابع آسیای میانه از مسیر 
افغانستان به جنوب آسیا انتقال پیدا می کند. در تصور 
روس ها و ایرانی ها، این پروژه نفوذ روسیه بر آسیای میانه 
از  انرژی آسیای میانه  انتقال  را کاهش داده و احتمال 
مسیر ایران را منتفی می گرداند. در میانه ی این دو نگاه 
متضاد، ابرپروژه »ابتکار یک کمربند یک راه« جمهوری 
خلق چین است. پروژه ابتکار یک کمربند یک راه یکی 
از بزرگ ترین پروژه ها در تاریخ بشر است. در این پروژه 
با  مارچ سال جاری )2۰2۰( 1۳۸ کشور جهان  ماه  تا 
چین تفاهم نامه مشارکت امضا کرده اند. پروژه ابتکار یک 
از دو طریق منطقه ی ما را در خواهد  کمربند یک راه 
پاکستان  و  چین  اقتصادی  دهلیز  مسیر  از  نوردید؛ 
و  سینکیانگ-آلماتا-بشکیک  مسیر  از  و   )CPEC(
تاشکند. از آن جایی که چین نفوذ و حضور گسترده در 
منطقه ی ما ایجاد کرده است، هم روسیه و هم ایاالت 
متحده امریکا نگران چگونه گی انکشاف این پروژه در این 
منطقه و سایر مناطق جهان شده اند. مخصوصاً در این 
روزها، نیویارک تایمز از قرارداد بزرگ میان چین و ایران 
اساس  بر  آن  ارزش  که  قراردادی  است؛  برداشته  پرده 
 ۴۰۰ بر  تایمز(  )نیویارک  معتبر  روزنامه  این  اطالعات 
میلیارد دالر بالغ می گردد. چنان چه گزارش شده است 
که بخشی از مبلغ این پروژه ی بزرگ در انکشاف بندر 
و  افغانستان  بندری که  به مصرف می رسد؛  نیز  چابهار 
هند حساب زیادی روی آن باز کرده اند. اگر این گزارشات 
مبنی بر هزینه کردن بخشی از این پروژه بزرگ بر چابهار 
بر  دیگری  باشد، گره  داشته  آن حقیقت  ملحقات  یا  و 

کالف انتقال منطقه ای در محور افغانستان است.
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و  خوراک  و  خواب  آسایش،  و  رفاه  خنده،  خوشی، 
هر  فراموش ناشدنی  دوره  طفولیت،  دوره  دل خوشی های 
انسانی را تشکیل می دهد، اما در جهان امروزی صدها هزار 
طفل )پسر و دختر( هستند که دوره طفولیت ناشادی را 
از سنین ۹ الی 12 ساله گی  آغاز می کنند و تا آخر عمر 
تاثیرات منفی آن در جسم و روح شان نقش می بندد. دلیل 
باالی  خانواده ها  اقتصادی ـ اجتماعی  جبر  مسوولیت  آن 
اطفال است. ناچاری و جبر اجتماعی جهت برآورده ساختن 
در  را  کارکن  اطفال  خانواده ها،  مالی ـ اقتصادی  نیاز های 

شرایط دشوار و طاقت فرسایی قرار داده است. 
دولت های مدرن امروزی برخالف رویه اکثریت حکومت های 
قبلی در قبال شهروندان خود مسوول و مکلف به آماده سازی 
از حقوق  و حفاظت  پرورش  برای  و سالم  مناسب  محیط 
تمامی اقشار جامعه اند. برای نایل آمدن به این مهم،  پیمان، 
قوانین حمایتی و  تنفیذ  با طرح و  را  تعهد و میثاق خود 
گذاشت اند.  ضمانت  به  خویش  اتباع  برای  زمینه ساز 
تغذیه،  آسایش،  رفاه،  مناسب  بستر  و  شرایط  آماده سازی 
آموزش و پرورش، محیط سالم زنده گی و امکانات رشد و 
انکشاف جسمی  و ذهنی را می توان از تعهدات دول جهان 

در این خصوص نامید.
آغاز قرن 2۰ در جهان سرآمد تصامیم و اقدامات بشر در 
از  حمایت  برای  انسان ها  زنده گی  وضعیت  بهبود  راستای 
هرنوع حرکت و جنبش هدف مند جهت نایل شدن به فضا 
و شرایط مناسب زنده گی برای بشر بود. حمایت از حقوق 
اطفال و زمینه سازی برای تامین شرایط بهتر زنده گی برای 
اطفال کارکن در جهان یکی از موارد قابل بحث و مورد تایید 

جامعه ملل و سازمان ملل متحد در دو قرن اخیر است.
سازمان جهانی کار )ILO( کار برای اطفال را مشروط به 
مضر نبودن کار برای صحت و آموزش آن ها دانسته است. 
تعریف و حدود بندی یادشده سوال برانگیز و غیر جامع است. 
خاصیت  درنظر داشت  با  حاضر  حال  در  جهان  کشورهای 

مقدمه:
در  تغییر  هدف  به  تاریخ  طول  در  اجتماعی  جنبش های 
بخش و یا کل نظام حاکم و مستقر به وجود آمده و در 
صدد بوده اند که تغییرات اجتماعی یا سیاسی را به صورت 
خشونت آمیز و تند و یا به روش های مسالمت آمیز، مدنی و 
دموکراتیزه شده انجام بدهند. این گونه جنبش ها از عوامل 
مهم تغییرات اجتماعی می باشند که بر اساس طبقه بندی 
می باشند.  دارا  را  متفاوتی  تاثیر گذاری  میزان  نوعیت،  و 
اندیشمندان علوم اجتماعی جنبش های اجتماعی را مبتنی 
بر ایدیولوژی و هویت، میزان حمایت اجتماعی، دوره های 
تاریخی و رویکرد رفتاری شان به انواع مختلف تقسیم بندی 
مهم  نوع  دو  که  کرده ام  تالش  مقاله  این  در  کرده اند. 
جنبش های اجتماعی دگرگون ساز و اصالح طلب را مبتنی 

بر هویت و هدف جنبش ها توضیح بدهم. 
به  اجتماعی  جنبش های  بزرگ  و  رسمی  حرکت  اولین 
نیمه اول قرن نوزدهم برمی گردد. زمانی که عصر صنعتی 
جای گزین عصر کشاورزی می شود، شاهد به وجود آمدن 
در  صنعتی  ماشین آالت  ظهور  هستیم.  اجتماعی  طبقات 
جامعه، عده ای را به صورت جابرانه مصروف درگیری های 
کرد.  تعریف  برای شان  را  جدیدی  هویت  و  ساخت  خود 
طبقه های کارگر و سرمایه دار از همین جا به بعد از هم دیگر 
زنده گی  رفاه  میزان  به  نظر  را  هویت شان  و  شدند  جدا 
خویش تعریف کردند. استثمار نیروی انسانی طبقه کارگر 
از سوی سرمایه داران، کارگران را واداشت تا علیه وضعیت 
جهت  در  را  کارگری  جنبش های  و  خیزند  پا  به  موجود 
اصالحات جامعه ایجاد کنند. این الگو بعداً سبب شد که 
جنبش های قومی و مذهبی نیز با اهداف متفاوت و منحصر 

به فرد شان تشکیل شوند. 

تعریف:
جنبش اجتماعی را با توجه به این که یک پدیده اجتماعی 
قایل  برایش  دایم  و  تعریف مشخص  نمی توان یک  است، 
پدیده  این  از  که  مختلفی  تعاریف  به  توجه  با  ولی  شد، 

مواجه  انسان ها  از  نسلی  با  بشریت  نزدیک  آینده های  در 
بشر  اضافه خواهی  و  طمع  و  حرص  قربانیان  که  می شوند 
اند؛ قربانیانی که بهترین ایام طفولیت و مهم ترین روزهای 
زنده گی شان را با یأس و نا امیدی سپری کرده اند، سواد و 
درک کافی ندارند، وجود شان پر از عقده و کینه است، مورد 
درد حق تلفی  گرفته اند،  قرار  اجتماعی  کم بینی  و  حقارت 
را با روح و تن خود احساس و مزه کرده اند. اطفال کارکن 
چنین  دارند.  ناشنیده  کهنه  دردهای  و  ناگفته  حرف های 
نسل بشریت مطرح شدن و دیده شدن را با پرخاش گری 
خونین، مجرم شدن، بی رحمی و معتاد شدن به چشم و 

گوش جهان نعره می زنند. 
برای  جهان  در  کودکان  از  حمایت  انجمن های  و  نهادها 
کاهش درصدی کودکان کار مواردی چون اجرای سیاست 
نهادهای  تقویت  دولت ها،  تمامی  توسط  اجباری  آموزش 
نظارتی دولتی و جریمه نقدی بلند کارفرمایانی که کودکان 

کار را استثمار می کنند، پیشنهاد می کنند. 
مواد  قاچاق  و  تبهکار  باندهای  در  کارکن  اطفال  استخدام 
مخدر، سهم گیری و گماشتن اطفال در گروه های مسلحانه 
و استثمار جنسی از دیگر مواردی است که اطفال کارکن با 

آن مواجه اند و همه ساله از این اطفال می گیرد.  
زجر دهنده  جهان  فقیر  کشورهای  در  اطفال  وضعیت 
فقیر،  کشورهای  در  حاکم  فقر  است.  مایوس کننده  و 
ساختارهای اداری نابه کار، حکومت داری ضعیف و پرفساد، 
حکومتی،  خاین  مسووالن  حکومتی،  پیچیده  بروکراسی 
در  راهبردی  برنامه های  نبود  ناپسند،  عنعنات  و  رسوم 
تطبیق  و  طرح  کار،  کودکان  وضعیت  تغییر  خصوص 
برنامه های غیر موثر حمایتی برای اطفال کارکن، بی توجهی 

قرار می گیرند. حرکت های جهادی در افغانستان علیه نظام 
کمونیست شوروی و هم چنان برچینی حکومت مجاهدین 
توسط گروه طالبان، نمونه هایی هستند که این ویژه گی ها 

را دارند. 
در  جدید  جنبش های  ریفورمیست)جدید(:  جنبش های 
تعارض گونه  حرکت های  با   1۹۶۸ سال  از  بعد  حقیقت 
دانشجویان فرانسه رنگ و روی جدی تری گرفت. این گونه 
جنبش ها با اصل نظام مستقر مشکلی ندارند، بلکه خواهان 
تغییر در بخشی از پالیسی و سیاست های آن می باشند. این 
جنبش ها در حالی که علیه کارکرد نظام موجود می ایستند 
و انتقادات خویش را به شکل جدی تری مطرح می کنند، 
ولی هیچ وقت به دنبال براندازی نظام نمی شوند. معموالً 
گذشته  به  برگشت  خواهان  یا  ریفورمیست  جنبش های 
به علت نارضایتی از وضعیت موجود هستند و یا خواهان 
حفظ وضعیت موجود اند. بعضاً این گروه به دنبال پیشنهاد 
الگوهای نوین خویش برای حکومت ها و جامعه بوده و در 
نداشته  وجود  قباًل  که  می باشند  جدید  اصالحات  صدد 
است. در این نوع جنبش ها می توان به جنبش های محیط 
جنبش  کرد.  اشاره  و...  دانشجویی  جنبش های  زیستی، 
روشنایی در افغانستان با توجه به ویژه گی های یادشده، از 

جمله جنبش های ریفورمیست بوده است. 

تفاوت های عمده جنبش های سنتی و جدید:
دارای  سنتی  جنبش های  که  گفت  باید  نخست  قدم  در 
ایدیولوژی مشخصی بودند که بر مبنای آن حلقه اعضای 
که  بود  ایدیولوژی  همین  و  می کردند  تعریف  را  خویش 
انگیزه و هدف را برای شان روشن تر می کرد، در حالی که 
در جنبش های ریفورمیست و جدید پشتوانه تیوریک است 
که حلقه اعضا را مشخص می کند. در جنبش های جدید 
اعضا بر اساس تفکر مشترک گردهم می آیند. جنبش های 
سنتی فقط در حوزه سیاست متمرکز بودند، در حالی که 
نیز  را  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه های  جدید  جنبش های 
دیگر  یکی  هدف  متغیر  می دهند.  قرار  خود  توجه  مورد 

کاالهای مصرفی  بازار جهانی  بودن  متنوع  و  انکشاف پذیر 
و حس سودجویی بی حدوحصر شرکت های چندین ملیتی 

جهان ساالنه از اطفال )دختر و پسر( قربانی می گیرند.
طبق گزارش های ساالنه صندوق حمایت از اطفال سازمان 
ملل متحد همین اکنون مصروفیت و اشتغال اضافه تر 1۵2 
میلیون طفل کارکن در مزارع تنباکو، نی شکر، قهوه، کیله 
و برنج در بخش کشاورزی، وضعیت بحرانی و آینده تاریک 
را برای اطفال کارکن رقم زده است. حضور اطفال کارکن 
در جهان ۷2 میلیون در آفریقا و ۶2 میلیون در آسیا است. 
ثروت  متغیرهایی چون  با  قاره ها  سایر  در  اطفال  وضعیت 
ربط  جهان  کشورهای  اجتماعی  حمایتی  راهبردهای  و 
و  امریکا  اروپا،  قاره های  در  دیگر،  بیان  به  دارد.  مستقیم 
نگاه روحی، فقر عاطفی و آزار  از  آسترالیا وضعیت اطفال 

و اذیت اجتماعی مورد بحث است، نه کار و درآمد آن ها.
مفاد حاصل از کار ارزان و پرسود اطفال کارکن در جهان 
برای شرکت های بین المللی و چندین ملیتی غیر قابل تصور 
است. شرکت های چندین ملیتی با استخدام اطفال کارکن، 
و  حقوق  بحث  و  درک  از  اطفال  که  می دانند  خوبی  به 
از  کار  جریان  در  و  ناتوان اند  خود  دست مزد  امتیازات 
اضافه کاری شکایت نمی کنند. می فهمند که اطفال کارکن 
شرایط  نکرده،  طلب  اضافی  حمایتی  و  بهداشتی  مصارف 
استخدام و منفکی آن ها آسان و بدون تشریفات و مصارف 
اداری است. شرکت های چندین ملیتی از هیچ نوع استثمار 
و سوءاستفاده از جسم و حق اطفال کارکن در جهان ابا و 

ترسی ندارند. 
بین المللی  شرکت های  توسط  کارکن  اطفال  استخدام 
دارد.  اسف باری  نتایج  و  وخیم  عواقب  بشری  برای جوامع 

شده است، می توان به صورت کل دریافت که جنبش های 
اجتماعی به حرکت و کوشش های جمعی اجتماعی گفته 
و  مشخص  هدف  یک  به  رسیدن  جهت  به  که  می شود 
مشترک ایجاد می شوند. آلن تورن، جامعه شناس فرانسه ای، 
مطرح  را  ویژه گی  اجتماعی سه  به جنبش های  رابطه  در 
هویت  دارای  اجتماعی  جنبش های  این که  اول  می کند: 
تعریف شده هستند که جای گزین ایدیولوژی های قومی و 
مذهبی می باشند. هویت چیستی جنبش را توضیح می دهد 
و به چرایی ایجاد جنبش پاسخ می دهد تا اعضا بتوانند خود 
را در قالب این چرایی و چیستی پیدا و تعریف کنند. مساله 
دوم موضوع مبازره است، به این معنا که بر سر چه مساله ای 
این حرکت شروع شده است و قرار است با چه گروهی به 
مبارزه مدنی برخیزد. ویژه گی سوم داشتن یک چشم انداز 
اجتماعی است؛ به این معنا که جنبش ها به دنبال تغییر 
ایجاد  مطلوبی  و  مشخص  وضعیت  به  موجود  وضعیت  از 

می شوند. 

انواع جنبش ها:
اساس  بر  اشاره شد،  که  اجتماعی همان طور  جنبش های 
میزان  ایدیولوژی،  اهداف،  تاریخی،  زمانی  متغیر های 
به  رفتاری  رویکرد  و  جامعه  حمایت  میزان  تاثیر گذاری، 
بخش های مختلفی طبقه بندی می شوند. در این نوشته به 
متغیر  بر اساس  تقسیم بندی جنبش ها  به  صورت مختصر 

اهدف و هویت می پردازم.
بر اساس متغیر هدف و هویت، جنبش های اجتماعی به دو 

نوع دگرگون ساز و ریفورمیست تقسیم می شوند.
دنبال  به  گروه  این  دگرگون ساز)سنتی(:  جنبش های   
با  را  خویش  عمل  روش  و  هستند  بنیادین  تغییرات 
می کنند.  اتخاذ  بنیادگرایانه  و  رادیکالی  رویکرد های 
مسلط  ساختار  کار  اساس  با  دگرگون ساز  جنبش های 
تا  مخالف اند و خواهان تغییرات سریع و بزرگ می باشند 
بتوانند تمام ساختار را از بین ببرند. جنبش های کارگری، 
جنبش ها  نوع  این  زمره  در  مذهبی  بنیادگرای  و  انقالبی 

حس  نبود  کارکن،  اطفال  وضعیت  به  سیاست مداران 
وضعیت  به  جامعه  ثروت مندان  ترحم  عدم  و  بشر دوستانه 
اطفال کارکن، استثمار و سودجویی بی رحم مالکان ثروت 
صدها  وضعیت  ساالنه  دیگر  مورد  ده ها  و  طفل  حقوق  از 
هزار طفل کارکن را در معرض تباهی و بربادی بیش تر قرار 

می دهد. 
در کشورهای فقیر جهان برنامه های موثر برای اطفال کارکن 
کم تر اما روزهای مناسبتی بیش تر است. فعالیت موسسات 
حمایت از حقوق طفل، حیرت آور و تمسخرآمیز است. اکثر 
مسووالن و مدافعان حقوق طفل با برپایی محافل پرمصرف 
در مجلل ترین تاالرها، قدرت و صالبت تغییر وضعیت موجود 
که زنده گی را برای اطفال تیره و تار کرده است را ندارند. 
اطالعیه ها و اعالمیه های شان مبالغه آمیز و غیر واقعی است. 
مصارف اداری و معاشات این ها بیش تر از مجموع کمک هایی 

است که برای اطفال کارکن می کنند. 
ادامه وضعیت اسف بار اطفال کارکن و سهل انگاری و غفلت 
جوامع بشری در قبال وضعیت آن ها، مایه نگرانی و برای 
نظم و امن جوامع بشری خطرناک است. دولت های جهان 
هردو  جهانی  تجارت های  چندین ملیتی  سرمایه داران  و 
کارکن  اطفال  قبال  در  موجود  و مسوول وضعیت  مقصر 

می باشند. 
اگر بشریت امروز به بهبود وضعیت زنده گی اطفال کارکن، 
خصوص  در  عقل پسند  برنامه های  طرح  و  واقعی  حمایت 
نکنند،  تأسیس  مکتب  و  نکرده  توجه  جهان  در  اطفال 
سال های آینده نه چندان دور باید صدها زندان و جوخه های 
دار را تاسیس کنند و ده ها هزار نیروی نظامی و امنیتی را 
بگمارند تا نظم اجتماعی و رفاه همه گانی را محافظت کنند. 

نوع سنتی هدف  این دو گروه است. در  تفاوت  از عوامل 
که  حالی  در  است،  جدید  نظامی  ایجاد  و  نظام  براندازی 
جنبش های جدید به دنبال تغییر در بخشی از عمل کرد 

نظام مستقر هستند. 

تاثیر و کارکرد جنبش ها:
با  که  هستند  مقوله ای  دو  اجتماعی  تغییرات  و  جنبش 
تغییرات  که  معنا  این  به  دارند؛  دو سویه  رابطه  هم دیگر 
و  می شوند  جنبش ها  آمدن  وجود  به  سبب  اجتماعی 
این جنبش ها هستند که بعداً خود عامل ایجاد تغییرات 
جدیدی در جامعه می شوند. به صورت کل می توان گفت 
و  ملت  میان  را  ارتباطی  نقش  اجتماعی  جنبش های  که 
حکومت ایجاد می کنند تا صدای ملت به حکومت برسد. 
و  سیاسی  آگاهی  که  است  حرکت ها  همین  البه الی  در 
اجتماعی مردم باال می رود. عالوه بر آن جنبش ها با میزان 
شدت بیش تر اعمال انتقادی نسبت به اپوزیسیون، نیروی 

فشاری می شوند باالی کارکرد های حکومت. 

ختم کارکرد جنبش ها:
زمان  طی  است  ممکن  جنبش ها  که  اند  معتقد  عده ای 
فعالیت و کنش خویش سیستم منظمی را در درون ایجاد 
و  بروکراتیک شوند  نهاد های سیاسی  مانند سایر  و  کنند 
رویکرد میانه روی را به پیش بگیرند و در نهایت تبدیل به 
احزاب سیاسی شوند. می توان به حزب کارگر انگلستان در 
این زمینه اشاره کرد. از سوی دیگر امکان دارد بعضی از این 
جنبش ها به دلیل ضعف در رهبری و یا رسیدن به هدف از 

بین بروند و دیگر به فعالیت خویش ادامه ندهند. 
در کل می توان گفت که جنبش های اجتماعی با تغییرات 
اجتماعی ایجاد می شوند و در صورت موفقیت به تغییرات 
این گونه  وجود  می شوند.  منتج  سیاسی  اجتماعی  جدید 
آگاهی  بردن  باال  جمعی،  هویت  ایجاد  برای  جنبش ها 
سیاسی مردم و ایجاد نیروی فشار بر حکومت مهم دانسته 

می شود.

دستان کوچک پرآبله؛ 

نقش و وضعیت اطفال کارکن در چرخش 
اقتصاد بزرگ جهان

جنبش های اجتماعی و تاثیر 
کارکردشان در جامعه

بشیرمختار عمری  

asadrayan3030@gmail.com

اسد رایان
ایمیل: 



مثل هم گرایی، همکاری، فضایل اخالقی و حقیقت طلبی که 
در نهاد آدمی وجود دارد، توجه نکرده است.

2- لیبرالیسم:
 لیبرالیسم اصل را بر صلح و همکاری می گذارد. ریشه های 
دین  تعالیم  و  رواقی  مکتب  به  لیبرالیسم  مکتب  فکری 
مسیحیت بر می گردد که بعدها در قرن هژدهم، کانت به آن 
رنگ فلسفی داد. مذهبیون رواقی، بر سرشت نیک انسان 
را  کانت عقل  اما  نوید می دادند.  را  و صلح  داشتند  تأکید 
چراغ راه آینده بشر دانست و به عقیده او انسان به سمت 
ابدی  صلح  به  که  است  حرکت  در  آزاد  و  روشن  جامعه 

نزدیک می شود.
از آن جایی که آزادی به صورت انفرادی حاصل نمی شود، 
انسان نیازمند همکاری با دیگران است و به دلیل این که 
جنگ مانع آزادی می شود، انسان به حکم عقل به قرار داد 
اجتماعی می رسد تا صلح را حاکم گردانَد. مکتب ایده آلیسم 
و  دارد  کاماًل خوش بینانه  نگاه  جامعه،  و  انسان  به  نسبت 
تعارض  از  دور  به  و  انسانی  اخالقی،  را  اجتماعی  روابط 
بر  اجتماعی  روابط  ماهیت  تلقی،  این  در  می کند.  تحلیل 
محور اخالق استوار است. در نگرش لیبرالیستی عواملی که 
انسان ها را با یک دیگر پیوند می دهد، مهم تر از عواملی است 
که موجب تفرقه و واگرایی میان آن ها می شود. لیبرال ها 
ارزش های فرهنگی را به جای قدرت و اخالق فردی را به 
جای دولت در نظر گرفته اند و عالوه بر دولت ها، سازمان های 
بین المللی، شرکت های چندملیتی و انجمن ها را از جمله 

بازیگران بین المللی می دانند.
روشن فکران  از  گرفته  نشأت  که  آرمان گرایانه  رویکرد 
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هر  که  است  شده  مطرح  مختلف  نظریات  صلح  مورد  در 
هستی شناختی  نوعی  به  بسته گی  نظریات،  این  از  یک 
و جنگ،  باب صلح  در  که  دارد  مکاتبی  انسان شناختی  و 
و  رئالیسم  دیدگاه  به  این جا  در  کرده اند.  نظریه پردازی 

لیبرالیسم در باب صلح پرداخته می شود.

1- رئالیسم
نیبور انسان را گناه کار، خطاکار و موجود رانده شده از بهشت 
می دانست. وی باورمند بود که انسان به علت هبوط اولیه، 
گناه کار ابدی و همیشه گی است. در این پندار انسان ذاتاً 
حوزه  در  قدرت طلبی  این  که  است  قدرت طلب  و  شرور 
یافته است. در عصر جدید  انعکاس  یعنی دولت  بزرگ تر؛ 
هابز، ماکیاول و هگل کسانی هستند که تفکر رئالیستی را 
بسط داده اند. در این تفکر، هدف اولیه حفظ بقا است که 
مستلزم داشتن نوعی قدرت می باشد. این جریان با توجه به 
مبانی هستی شناسی اش، رویکرد خاصی نسبت به جنگ و 

صلح دارد.
رئالیست ها جنگ و تعارض را میان انسان ها و دولت ها یک 
اصل می دانند و ریشه این تعارض را در ذات و طبیعت بشر 
می جویند و باورمند اند که انسان به دلیل ذات شرورش، 
زنده گی  در  را  ماکیاول جنگ  است.  دنبال جنگ  همواره 
او  زیست شناختی  دیدگاه  از  که  است  دانسته  اصل  یک 
نشأت می گیرد. هابز نیز انسان ها را شرور خوانده و گرگ 
صفت می داند. هگل می گوید انسان تنها موجودی است که 
می تواند خود را از وضعیت طبیعی برهاند، از این رو انسان 
به دنبال جنگ می رود تا آزادی خویش را به دست بیاورد. 

مورگنتا کسی است که نظریه موازنه ی قوا را مطرح کرد. 
راه  تنها  و  قدرت اند  دنبال  به  انسان ها  که  بود  باورمند  او 
جلوگیری از جنگ، حاکمیت سیستم موازنه ی قوا در عرصه 

بین الملل است.
در تفکر رئالیستی صلح یک پدیده عارضی و مقطعی است 
که برای حفظ آن از تمهیداتی مثل موازنه قدرت و اصل 
بازدارنده گی استفاده صورت می گیرد. طرف داران این مکتب 
این اصل را می پذیرند که دولت ها همیشه در صدد آن اند تا 
قدرت شان را به حد اکثر برسانند. صلح و ثبات در این تفکر 
در نتیجه موازنه ی قوا به وجود می آید. رئالیسم به صورت 
کل ذات انسان را شریر و قدرت طلب می داند که این خود 
بین الملل  نظام  تبع آن،  به  و  انعکاس می یابد  در دولت ها 
در هرج ومرج دایمی به سر می بَرد. این تفکر، قدرت طلبی 
را  ثبات  و  به صلح  و دست رسی  دانسته  اصل  را  و جنگ 
در صورت حاکمیت موازنه ی قوا تا حدودی ممکن می داند. 
اما باید توجه داشت که تجربه جنگ های بین المللی نشان 
می دهد که در صورت حاکمیت سیستم موازنه قدرت هم، 

صلح به وجود نیامده است.
از  که  است  این  داشت  رئالیسم  بر  می توان  که  انتقادی 
این مکتب بر می آید که  از طرف داران  گفته های بسیاری 
انگیزه اصلی و هدف نهایی ملت ها و دولت ها قدرت است 
دارد همه  این مکتب  و ساده انگاری ای که  با کلی گویی  و 
ابعاد زنده گی انسان را در قدرت طلبی خالصه می کند و به 
ابعاد دیگر توجه نکرده است. اگرچه نمی توان قدرت طلبی 
آدمیان را کتمان کرد، اما در نظر گرفتن یک بعد از ابعاد 
وجودی، انسان برداشت یک سونگرانه و غیر منطقی است که 
در تفکر رئالیستی برجسته می باشد. رئالیسم به ابعاد دیگر 

خوش بین  انسانی  جوامع  طبیعت  به  است،  ایده آلیسم 
طریق  از  بین الملل  عرصه  در  را  جنگ  رفع  اینان  است. 
امکان پذیر  بین المللی  نهاد های  و  مقررات  قواعد،  تقویت 
می دانند. بر اساس اندیشه ی لیبرالیستی و نگرش خاصی 
که این مکتب به انسان، سیاست و جامعه دارد، اصل حاکم 
بر زنده گی سیاسی و روابط بین الملل صلح است و جنگ 
وضعیت عارضی دارد. نقدی که می توان بر لیبرالیسم داشت، 
خوش بینی بیش از حد آن به انسان و روابط اجتماعی است. 
این ره یافت نیز هم مانند رئالیسم که تمام توجهش را روی 
بُعد حیوانی انسان متمرکز کرده بود، با برجسته کردن بُعد 
این  است.  رانده  حاشیه  به  را  حیوانی  جنبه های  انسانی، 
ره یافت بیش از آن که به هست ها توجه کند، به باید ها و 
هنجارهای ارزشی رفتار، می پردازد. در حالی که رئالیست ها 
بیش از اندازه به قدرت تکیه می کنند، آرمان گرایان آن را 
نادیده می انگارند و معتقد به هم گرایی، هم آهنگی و صلح 

میان انسان ها و دولت ها هستند. 
به نظر می رسد هر دو دیدگاه با نارسایی هایی روبه رو است. 
بدین مفهوم که رئالیسم با یک سونگری خاصی که در مورد 
تلقی  را هرج ومرج گونه  دارد، جامعه بشری  آدمی  سرشت 
کرده و بر بُعد حیوانی انسان توجه کرده است. این در حالی 
است که آدمیان در طول تاریخ برای ثبات و امنیت فردی 
و اجتماعی شان تالش کردند و زحمت کشیدند. از جانب 
قدرت گرایی  ساحت  تمام  خوش بینی  با  لیبرال ها  دیگر 
و  نرم خویی  و  انداخته  نظر  از  را  افراد  منفعت طلبی  و 
تاریخی  رخداد های  بر  حاکم  را  انسان ها  صلح دوستی 
دانسته اند. حال آن که بشریت هم در وضعیت جنگی به سر 
برده است و هم برای استقرار صلح تالش کرده است؛ لذا 
آن چه معقول است و محققانه به نظر می رسد، این است که 
هر دو ساحت باید در نظر گرفته شود. یعنی هم به وضعیت 
تالش  آن  استقرار  و  صلح  برای  هم  و  شود  توجه  جنگی 

صورت گیرد.

صلح از نظر رئالیسم و لیبرالیسم
قربان علی صفری

رسانیده  بانک  عزیزی  محترم  مشتریان  و  هموطنان  تمام  اطالع  به 
وسترن  جهانی  شبکی  خدمات  ضمن  بانک  عزیزی  که  میشود 
است.  نموده  آغاز  نیز  را   MoneyGram گرام  منی  خدمات  یونین، 
اکنون هموطنان و مشتریان محترم عزیزی بانک می توانند در تمام 
زودترین  به  کشور  از  خارج  و  داخل  به  بانک  عزیزی  نمایندگی های 
فرصت با قیمت مناسب پول ارسال و دریافت نمایند. برای معلومات 
لینک ذیل  به  یا  بگیرید  تماس  ما 1515  با شماره 24 ساعته  بیشتر 

کلیک نمایید.

تا سی هزار  پنج هزار  بین  باربری  موتر  از هر  که طالبان 
افغانی می گیرند. پولی را که روزانه طالبان از موتر های الری 
به دست می آورند، اندک نیست. اگر روزانه از این شاهراه 
به گونه میان گین هزار موتر الری بگذرد و هر موتر ضرب 
سی هزار شود، روشن است که روزانه عواید بسیار زیادی به 
کیسه طالبان بغالن می ریزد. با این عواید طالبان در بغالن 
بیش تر چاق می شوند و تحرکات شان در بخش های مختلف 
بغالن نسبت به گذشته به مراتب زیاد خواهد شد. با توجه 
به آمار بلند فقر و بی کاری، جمع آوری عواید از شاهراه زمینه 
سرباز گیری طالبان را در میان مردم عام بیش تر می سازد. 
را  جنگ جویان شان  صف  می توانند  عواید  این  با  طالبان 
طویل تر بسازند، گلوله بیش تر بخرند و بیش تر تجهیز شوند. 
افزون بر ساحه چشمه شیر، بیش تر از یک سال می شود 
مانند  بغالن ـ کندز  در ساحه جنگل باغ شاهراه  طالبان  که 
چشمه شیر ایست ایجاد کرده اند و از موترهای باربری پول 
می گیرند. راننده های موترهای الری چندین بار از اخاذی 
اما  کرده اند،  رسانه ها شکایت  به  بغالن  در شاهراه  طالبان 
حکومت محلی بغالن به شکایات آن ها توجهی نکرده است.

سکوت معنادار حکومت محلی بغالن
با وجود شکایات مکرر مردم بغالن و راننده های موتر های 
تا هنوز حکومت محلی بغالن در مورد اخاذی های  الری، 
طالبان در شاهراه های بغالن ـ کندز و بغالن ـ بلخ هیچ گونه 
ابراز نظر نکرده، بلکه خاموشی اختیار کرده اند. نه والی سابقه 
و نه هم والی تازه معرفی شده هیچ کدام حاضر نیست در 
پولیس  فرمانده  و  والی  بگوید. خاموشی  مورد چیزی  این 
بغالن، پرسش هایی را به وجود آورده است. چندی پیش 
مصاحبه ای  در  بغالن،  پولیس  فرمانده  صمیمی،  ویس 
اخاذی های طالبان در شاهراه  از  نیوز داشت،  با طلوع  که 
طلوع  خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  نگفت.  چیزی  بغالن 
توجه  عدم  کرد.  توصیف  مناسب  را  امنیتی  وضعیت  نیوز 
در  باج گیری های طالبان  قطع  برای  بغالن  مقامات محلی 

این سو وضعیت مناسب  به  از چندین سال  والیت بغالن 
پلخمری  شهر  به  تنها  بغالن  در  بی ثباتی  ندارد.  امنیتی 
حتا  و  ولسوالی ها  به  آن  دامنه  بلکه  نمی شود،  خالصه 
روستاهای دور دست بغالن نیز رسیده است. باشنده گان این 
والیت با دلهره روز می گذرانند. دیده می شود که مقامات 
می فرستند،  مرکز  به  که  گزارش هایی  در  بغالن  محلی 
از  بسیاری  و در  وارونه جلوه می دهند  را  امنیتی  وضعیت 
موارد پنهان کاری می کنند. والی به ارگان های محلی راپور 
به  پولیس  فرمانده  همین گونه  به  می دهد.  امنیت  و  امن 
رهبری وزارت داخله، امنیت بغالن را قناعت بخش توصیف 
می کند. هیچ مقام محلی بغالن به حل اساسی مشکالت 
را  بغالن  امنیت  که  مواردی  است.  نپرداخته  بغالنی ها 
ادامه  با خطر مواجه کرده است، در  طی سال های پسین 

می خوانید.

گروه های مسلح غیر مسوول:
از ولسوالی های والیت بغالن گروه های مسلح  در بسیاری 
ساده گی  به  گروه ها  این  دارند.  فعال  حضور  غیر مسوول 
دادگاه  موارد  از  بسیاری  در  آن ها  می شوند.  قتل  مرتکب 
پولیس  فرماندهان  و  ولسوال ها  می کنند.  برگزار  صحرایی 
ولسوالی ها عالقه ندارند که با گروپ های مسلح غیر مسوول 
اند.  همکار  آن ها  با  موارد  از  برخی  در  حتا  شوند؛  در گیر 
موجود  رقابت های  براثر  غیر مسوول  مسلح  گروه های 
منطقه ای هر از گاهی از سوی شماری از نماینده گان مردم 
بغالن در مجلس نماینده گان و افراد بانفوذ محلی حمایت 
پول،  غیرمسوول(  مسلح  )گروه های  آن ها  برای  می شوند. 
گلوله، سالح و حتا مصرف دستر خوان می فرستند. حضور 
ولسوالی  از  زیادی  شمار  در  غیردولتی  مسلح  گروه های 
جنایی  جرایم  دولتی  نهاد های  که  می شود  سبب  بغالن 
بغالن که گروه های  ولسوالی های  نتوانند. در  ریشه یابی  را 
مسلح غیر مسوول فعالیت دارند، اگر قتلی صورت می گیرد، 
افراد  پولیس.  فرمانده  نه هم  و  است  پاسخگو  ولسوالی  نه 
از پی گری  نبینند،  این که بیش تر صدمه  بابت  متضرر هم 

ترور افراد وابسته به خانواده  شان خود داری می کنند.

مخالفان مسلح:
طالبان  سر وکله   2۰۰1 سال  از  پس  طالبان  بازتولید  در 
در  مسلح  مخالفان  شد.  نمودار  بغالن  از  بخش هایی  در 
بخش هایی از بغالن مرکزی، دند غوری و دند شهاب الدین 
فعالیت هایی داشتند، اما آن تحرکات به اندازه ای نبود که 
امنیت شهر پلخمری، مرکز والیت بغالن را زیر سایه بگیرد. 
در ماه دلو سال 1۳۹۴ خورشیدی هیات بلند پایه دولتی به 
ریاست گالب منگل، وزیر پیشین اقوام  و قبایل، به بهانه حل 
مشکالت راهی بغالن شدند. هیات اعزامی حکومت با امضای 
موافقت نامه ای، کنترل »دند غوری« را که در همسایه گی 
شهر پلخمری موقعیت دارد، به طالبان بغالن سپرد. طالبان 
پس از گرفتن کنترل »دند غوری«، در آن ساحه تحکیمات 
با  پس  آن  از  دولت  مسلح  مخالفان  کردند.  اعمار  نظامی 
خاطر آرام در آن جا به آموزش و پرورش جنگ جویان شان 
هیات  و  طالبان  میان  موافقت نامه  امضای  از  می پردازند. 
حکومت به بعد، شهر پلخمری در تیررس مخالفان مسلح 
دولت قرار دارد. آن ها به ساده گی می توانند کنترل شاهراه 
بغالن - سمنگان را در اختیار بگیرند. با استفاده از همین 
پایگاه )دند غوری( چندین بار باالی شهر پلخمری حمله 
کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی 
روبه رو شده و شکست خوردند؛ شکستی که بهبود امنیتی 

در پی نداشته است.

باج گیری طالبان:
نزدیک به دو هفته پیش افراد وابسته به گروه طالبان در 
حمله  بغالن ـ بلخ  شاهراه  بر  پلخمری  شیر  چشمه  ساحه 
از  پس  بود.  طالبان  کنترل  در  شاهراه  روز  چند  کردند. 
عملیاتی  طی  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  مردم،  شکایات 
طالبان را از منطقه چشمه شیر دور کردند و شاهراه دوباره 
به روی ترافیک باز شد، اما پاتک طالبان هنوز هم در ساحه 
را  موتر های الری  همه روزه  که  است  موجود  شیر  چشمه 
محصول می کنند. اسنادی که به من رسیده، نشان می دهد 

شاهراه های بغالن ـ بلخ و بغالن ـ کندز، گمانه زنی هایی را به 
وجود آورده است. فکر  می شود که معامله ای میان طالبان و 
دولت صورت گرفته باشد تا عواید شاهراه بغالن را طالبان 
در  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  کنند.  جمع آوری 
نیوز  به طلوع  به اخاذی طالبان در شاهراه بغالن  واکنش 
گفته است که طالبان در بغالن بابت تامین امنیت شاهراه 
بغالن مقداری پول از موترهای باربری جمع آوری می کنند. 
این حرف سخنگوی طالبان در صفحه ی فیس بوک طلوع 
نیوز نیز نشر شد، اما ساعتی نگذشته بود که دیدگاه مجاهد 
از صفحه فیس بوک طلوع نیوز برداشته شد. معامله بر سر 
خاک بغالن بی پیشینه نیست. امضای معاهده ننگین »دند 

غوری« را همه در حافظه داریم.

جرایم جنایی:
پلخمری،  شهر  حومه های  در  طالبان  فعالیت  کنار  در   
افزایش جرایم جنایی در مرکز والیت از دیگر مواردی است 
شوکه  دیگر  زمان  هر  به  نسبت  را  بغالن  باشنده گان  که 
کرده است. قتل، دزدی خانه و ترور های هدف مند نسبت 
به هر زمان دیگر در شهر پلخمری افزایش یافته است. افراد 
و  احصاییه  ریاست  کارمندان  از  یکی  توانسته اند  ناشناس 
معلومات بغالن را در دل شهر بکشند و فرار کنند. انفجار 
بی سابقه  گونه  ی  به  دولتی  وسایط  در  مقناطیسی  ماین 
افزایش یافته است. ماین مقناطیسی بر موتر محافظان ویس 
صمیمی، فرمانده پولیس بغالن و قدم نیازی، معاون والیت، 
تازه ترین  در  نداشت.  پی  در  جانی  تلفات  که  شد  منفجر 
مورد یک ماین مقناطیسی در جوار دیوار فرماندهی پولیس 
منفجر شد که افزون بر تخریب وسایط دولتی، تعدادی از 

منسوبان پولیس در آن حادثه کشته و زخمی شدند. 
هیچ مقام بغالن پاسخگوی وضعیت کنونی نیست. همه به 
یک دیگر خیره می شوند و بس. خاموشی مقامات درجه یک 
نگران  را بیش تر  بغالنیان  بغالن در قبال وضعیت کنونی، 

ساخته است.

ناامنی های بغالن و بی توجهی حکومت شاهین شمال


