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راه حل دایمی برای
تضمین شفافیت انتخابات
حفیظ اهلل زکی

باتوجه به اهمیتی که انتخابات برای دوام و تحکیم دموکراسی در
افغانستان دارد و با توجه به نقش انتخابات در فرایندهای سیاسی،
امنیتی و اجتماعی ،ضرورت داشــت که این پدیــده به عنوان
مهمترین مؤلفه دولت سازی مورد توجه قرار می گرفت .متأسفانه
در پانزده سال گذشته حکومت و نهادهای سیاسی توجه جدی به
ساختار نهادهای انتخاباتی و کارکردهای مسؤالنه و بیطرفانه شان
نداشته است.
ناامنی از یک ســو و غلبه تفکرات قبیله ای از سوی دیگر ،اجازه
نداده اســت که روند انتخابات در افغانستان بدون نقص و اشکال
جــدی به پیش رود .اگرچــه پدیده دموکراســی و انتخابات در
افغانســتان یک امر ناشناخته و تجربه ناشده به شمار می آید؛ اما
با آنهم پانزده ســال گذشته زمان مناسب و خوبی بود برای مشق
فرهنگ و پذیرش ارزش های دموکراســی که متأسفانه از سوی
مقامات بلند پایه حکومتی عامدانه نادیده گرفته شــد .از اینرو
پروسه انتخابات همواره با مخالفت ها ،چالش ها ،دخالت ها و دست
کاری ها همراه بوده است.
انتخابات ریاست جمهوری ســال  1393برای مردم افغانستان از
اهمیت سیاسی و تاریخی خاصی برخوردار بود .زیرا برای نخستین
بار مدیریت انتخابات ،نظارت بــر آن و تأمین امنیت انتخابات به
عهده حکومت افغانستان بود .از اینرو حکومت و مردم افغانستان
هــردو در برابر یک آزمون بزرگ قرار گرفتــه بودند .آزمونی که
میزان تدبیر ،شایســتگی ،دانایی و انعطــاف پذیری فرهنگی را
در نظام سیاسی و اجتماعی کشــور نشان می داد .انتظار آن بود
که پس از یک دهه حاکمیت نظام مردم ســاالر و تجربه چندین
انتخابات در سال های گذشته ،حکومت و مردم بتوانند به صورت
متحد و هماهنگ از این آزمون دشــوار سربلند بیرون بیایند که
متأســفانه چنین نشــد .نه عدالت در انتخابات رعایت شد و نه
سالمت انتخابات مدنظر قرار گرفت.
نتیجه آن شد که افغانستان پس از چهارده سال تمرین دموکراسی
بازهم در تطبیق ارزش های آن ناکام مانــد .این ناکامی چندین
مسأله را برای ما آشکار ساخت:
 -1نظام دموکراســی بدون پیش نیازهای اولیه آن در افغانستان
شــکل گرفته و مردم نســبت به ارزش های دموکراسی احساس
بیگانگی می کنند .یعنی دموکراسی پیش از آن که برایند تحوالت
عمیق سیاســی ،فکری ،اجتماعی و فرهنگی در جامعه باشــد،
پاسخی به نیازهای فوری و آنی کشور محسوب می شود .بنابراین
فهم ما از دموکراسی بســیار ناقص ،سطحی و آمیخته با بعضی از
تصورات و توهمات می باشد.
 -2تالش های حکومت و جامعه جهانی در راســتای نهادینه سازی
فرهنگ دموکراتیک ،چندان مؤفقیت آمیز نبوده و بخش های زیادی
از کشور را تحت پوشش قرار نداده است .این تالش ها که بیشتر به
شــکل پروژه ای انجام می شد ،تنها در مراکز شهرها قابل احساس
بود ،بسیاری از والیت ها و ولسوالی های دور افتاده کمتر از تحوالت
جدید سیاسی به شکل نظام مند و سیستماتیک آگاهی یافته اند.
 -3احســاس می شــد که حکومت هم رغبت جدی برای تحقق
ارزش های دموکراتیک ندارد .سران حکومت می خواستند نظام
دموکراتیک و ارزش های آن ،تنها به شکل سمبولیک و در راستای
منافع و خواســته های آنها در جامعه بــه گونه محدود قابل اجرا
باشد .در واقع سران حکومت می خواستند از دموکراسی به شکل
ابزاری اســتفاده نموده و از آن برای دسترسی به منافع شخصی و
گروهی خودشــان بهره ببرند .اینها تنها صورت دموکراسی را کار
داشتند و نه محتوای آن را .از اینرو دموکراسی تا هنوز برای مردم
افغانستان ناشناخته و موهوم باقی مانده است.
 -4انتخابات نشــان داد که میزان همپذیری سیاسی -اجتماعی
در کشور بســیار پایین بوده و تعصبات کور قبیله ای بسیاری از
روندهای سیاســی را در مقاطع حساس سیاسی تحت تأثیر قرار
می دهد.
اکنون برای جلوگیری از جعل و تقلب و تضمین شفافیت انتخابات،
رییس جمهور برای اجرایی کردن قانون انتخابات و قانون تشکیالت
نهادهای انتخاباتی فرمان صادر کرده اســت .این فرمان راه را برای
تغییر مســؤالن نهادهای انتخاباتی هموار می سازد .اما مسأله این
است تا زمانی که مشــکالت باال حل نگردد و برای پذیرش همگانی
دموکراسی فرهنگ سازی نشود ،اصالحات فرمالیستی نمی تواند راه
حل دایمی برای تضمین شفافیت انتخابات در افغانستان به شمار آید.

استراتژی ملی جوانان؛ چالشها و امیدواریها
رحیم حمیدی
معینیت وزارت اطالعات و فرهنگ کشور
اســتراتژی ملی جوانــان را تهییه نموده
است .براساس این استراتژی که در حدود
یــک میلیون جوان کشــور در بخشهای
اشتغالزایی ،خدمات صحی ،ورزش و تعلیم
و تربیه تحت پوشــش قرار خواهد گرفت.
این اســتراتژی از ســوی صندوق وجهی
ملــل متحد برای افغانســتان حمایت می
شــود .داکتر بانت اندیانابنگــی ،نماینده
صندوق وجهی ملل متحد برای افغانستان
گفته است که اســتراتژی ملی جوانان یک
استراتژی جامع است که ما از این استراتژی
حمایت می کنیم .اســتراتژی ملی جوانان
یک ضــرورت جدی به حســاب می آید.
تدوین این اســتراتژی یک گام مهم برای
اشتغالزایی ،کاهش مهاجرت ،امید بخشی
به جوانان ،کاهــش انحرافات اجتماعی و...
می باشد .با این حال ،چالشها و مشکالت
زیادی فراروی این استراتژی وجود دارد.
در دوره پســاطالبان مؤسسات بینالمللی
و کشــورهای کمککننــده فرصت خوبی
برای اســتغالزایی جوانــان فراهم کرده
بود .با واگذاری مســئولیت تأمین امنیت
به نیروهای امنیتی افغانســتان مؤسسات
بینالمللی که در بخشهای مختلف کار می
کرد نیز جمع شــد .حکومت افغانستان نیز
تالشهای زیادی نمود تا کمکهای جامعه
جهانی از مجرای حکومت افغانســتان به
مصرف برسد .این مسئله نیز بر بسته شدن
مؤسسات بینالمللی و داخلی تأثیر داشت.
بسته شدن مؤسســات خارجی و داخلی
منجــر به افزایش آمار بیکاری در کشــور
شد .این مسئله ،گسترش مهاجرت ،افزایش
انحرافات اجتماعــی را باال برد .در کل می
توان گفت که موجــب نارضایتی مردم از
حکومت شد .اســتراتژی ملی جوانان می
تواند پاســخ به نارضایی مــردم ،کاهش
مهاجرت و پاییــن آوردن گراف انحرافات
اجتماعی باشد.
براســاس تحقیقــی دموگرافــی که در
افغانســتان صورت گرفته است باالیی 65
درصد جمعیت کشــور را جوانان تشکیل
می دهد .بــا وجود تا هنوز اســتراتژی و
سیاست در مورد اشــتغالزایی جوانان در

کشور وجود نداشت .در عین حال ،تا چند
ماه اول حکومت وحدت ملی سیاست تقاعد
وجود نداشــت و یا اجرا نمی شد .تنها در
دوره ،حکومت وحدت ملی در برخی نهادها
اجرا شده است .با این حال ،در سطح ملی
سیاست تقاعد کهنساالن اجرا نشده است.
این یکی از موانع فراروی اشتغالزایی جوانان
محسوب می شود .در کنار این مسئله اگر
باالیی  65درصد جمعیت کشور را جوانان
تشکیل دهد اشتغالزایی برای یک میلیون
جوان درصد کمی از جوانان را شــامل می
شود .بنابراین ،برای اشــتغالزایی جوانان
فاصله زیادی داریم.
در تدوین استراتژی ملی جوانان این مسئله
روشن نشده است که مطالعات اینها چگونه
صورت گرفته است .میزان بیکاری جوانان
در  34والیت کشــور در نظر گرفته شده
اســت یا خیر .به دیگر ســخن ،آیا وزارت
اطالعات فرهنگ کشــور میــزان بیکاری
جوانان در هر والیت را می داند که براساس
آن اســتراتژی ملی جوانان را در سراسر
کشــور تطبیق نماید .بعید به نظر می رسد
که وزارت اطالعات فرهنگ آماری در مورد
میزان بیکاری جوانان در  34والیت کشور
داشته باشد .زیرا ،تا هنوز تحقیق در مورد

صورت نگرفته اســت و وزارت اطالعات و
فرهنگ نیز تحقیــق در این زمینه انجام
نداده است .بنابراین ،اجرایی این استراتژی
در سطح ملی با مشکل توزیع مواجه است.
به عنوان مثــال؛ از یک میلیون جوانی که
با اجرایی این اســتراتژی مســتفید می
شود چه تعدادی آن شامل جوانان والیت
دایکندی و یا بدخشان و هر والیت دیگر
اســت. مقامات وزارت اطالعات و فرهنگ
نیز سخن در این باب به میان نیاورده است.
مقامــات وزارت اطالعــات و فرهنگ به
صراحت گفته است که اجرایی استراتژی
ملی نیاز بــه میلیونها دالــر آمریکایی
دارد .تنها صندوق وجهی ملل متحد برای
افغانستان گفته است که از این استراتژی
حمایت می کند .اینکه صندوق وجهی ملل
متحد برای افغانستان تمام هزینه اجرای
این اســتراتژی را خواهد پرداخت یا خیر،
مشخص نیســت .بعید به نظر می رسد که
صندوق وجهی ملل متحد برای افغانستان
قــادر به پرداخت تمام هزینه آن باشــد.
زیرا ،ملل متحد در بخشهای مختلف در
افغانســتان کار می کند .کشورهای کمک
کننده به صورت چشمگیر کمکهای خود
را کم نموده است .حکومت اگر نتواند منابع

مالی برای اجرایی این استراتژی پیدا کند،
به صورت قطــع هزینه چندین ماهه برای
تدوین این استراتژی هدر خواهد رفت.
منابع مالــی داخلی بــرای اجرایی این
استراتژی وجود دارد اما در وضعیت کنونی
حکومت وحدت ملی قــادر به تأمین آن
نیست .حکومت با استخراج معادن کشور
می تواند هزینههای اجرایی اســتراتژی و
سیاســتهای مختلف را تأمین کند اما در
وضعیت کنونی ،به خاصر گســترش نفوذ
طالبان و تســلط آنها بر منابع کشور و یا
راههای مواصالتی به معادن امکان استخراج
آن را از حکومت وحدت ملی گرفته است.
جدا از معادن کشور منبع دیگر برای تأمین
منابع مالی اجرایی استراتژی وجود ندارد.
با این حال ،حکومــت وحدت ملی دو راه
برای تأمین بودجه سیاســتهای خود در
پیــش رو دارد .اول؛ دریافت کمک مالی
از کشــورهای کمککننده و دوم؛ تأمین
بودجه مالی اجرای اســتراتژیها از منابع
داخلی .گزینه اول نیازمند یک دســتگاه
دیپلماســی فعال برای متقاعد ســاختن
کشــورهای کمککننده است .گزینه دوم
ویا داخلی ضرورت به سرکوب گروه طالبان
و دیگر شورشیان در کشور است و یا اینکه

از طریق پروسه صلح آنها را وادار نماید تا
دست از جنگ بکشد.
اگر منابع مالی این اســتراتژی از ســوی
حکومت تأمین گــردد در قدم بعدی برای
اجرای آن ضرورت جــدی میان نهادهای
دولتی و غیر دولتی وجــود دارد .به دیگر
سخن ،اجرای استراتژی جامع ملی ضرورت
به مدیریت و ارتباط مداوم نهادهای دولتی و
غیر دولتی با وزارت اطالعات و فرهنگ دارد.
این ظرفیــت در وزارت اطالعات و فرهنگ
وجود نــدارد .از طرف دیگــر ،هماهنگی
میان نهادهای دولتی وجود ندارد .در بسی
موارد ،اســتراتژی یک وزارت در پیش می
گیرد ارتباط چندانی بــا وزارتخانه های
دیگر ندارد .این ناهماهنگی منجر به خلق
مشکالت متعدد شده اســت .نمون ه عینی
آن را می توان عدم هماهنگی در نهادهای
امنیتی مثال زد .اردو در بسی موارد موفق
به سرکوب مخالفین مسلح کشور می شود
و یک منطقه را از وجود گروههای شورشی
پاکسازی می کند اما پلیس کشور آمادگی
برای ایجاد پوسته را ندارد و یا از قضیه هیچ
آگاه نمی گردد. نمونه های آن را در بسیاری
از نهادهای دولتی می توان دید.
بنابراین ،برای اجرای استراتژی ملی جوانان
با چند مشــکل مواجه می باشــیم .اولین
مشکل توزیع سهمیه والیات کشور است .در
فقدان آمار مشخص در مورد بیکاری جوانان
در والیتهای مختلف توزیع آن با مشــکل
جدی مواجه است .مشکل دوم فقدان منابع
مالی است .صندوق وجهی ملل متحد ممکن
بخش از هزینــه را بپردازد اما ،بعید به نظر
می رســد که تمام مصارف آن را بپردازد.
مشکل سوم عدم هماهنگی نهادهای دولتی
است .با این حال ،برای اشتغالزایی جوانان و
گسترش مشارکت آنها ضرورت به اجرای
سیاست تقاعد از ســوی حکومت نیز می
باشــیم .با وجود تمام مشــکالت فراروی
اجرای این اســتراتژی تدوین آن می تواند
یک روزنه امید برای جوانان کشور محسوب
گردد .امیدوارم که اجرای این اســتراتژی
منجر به کاهش نارضایتی مردم از حکومت،
کاهش مهاجرت و پایین آمدن گراف انحراف
اجتماعی در کشور گردد.

در جستجوی زندگی بهتر
مهدی مدبر

انسانها همواره در جستجوی راههای برای
دست یافتن به زندگی بهتر و ایدآل تر بوده
اند و به دنبال جایی می گشتند که بتوانند
در آنجا زندگی با رفاه و آســایش داشــته
باشند .بیشتر اوقات عدم رضایت از زندگی
فعلی ،زمینه ســاز این جستجو بوده است.
مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر ،یکی
از راههای جستجوی زندگی بهتر بوده است
که همواره افق های جدید را در پیش چشم
انسانها گشوده است .اما مهاجرت همیشه
آسان و راحت نبوده است و آسایش و رفاه
و یا زندگی بهتر را به دنبال نداشــته است
و همیشه مهاجر آدم خوش شانسی نبوده
است که به زندگی بهتر دست یافته باشد.
دو روز پیش جســد  10تــن از پناهجویان

 کارتون روز
افغان که در آبهای ترکیه جان شــان را از
دســت داده بودند به کابل رسید و تحویل
خانواده های شان داده شد .در یک و نیم و
سال اخیر که موج جدید مهاجرت آغاز شده
است ،تعداد زیادی از پناهجویان افغانستانی
در آب های ترکیه و یونان جان های شان را از
دست داده اند و جستجوی شان برای زندگی
بهتر با مرگ ختم شده است
بر اساس آماری که از ســوی وزارت امور
مهاجرین افغانستان ارائه شده است تنها در
سال  250 ،2015هزار پناهجوی افغانستانی
به  44کشــور صنعتی دنیــا رفته اند و از
این تعداد  150هزار شــان به کشور آلمان
درخواســت پناهندگی داده اند .همچنان
بر اســاس آمار وزارت مهاجرین کشــور،
 20درصد از مهاجرانی که در مســیر اروپا
کشته شده اند و یا در دریاها غرق شده اند،
مهاجرین افغانستانی اند.
در طــول بیش از ســه دهــه جنگ در
افغانستان ،بسیاری از افغانها از بوی دود و
باروت متنفر شــدند و خسته از زندگی در
افغانستان .آنها وقتی دیدند که در برابر نا
مالیمات زندگی در افغانستان مقاومت نمی
توانند ،در جستجوی جای برای زندگی بهتر
بر آمدند .در سالهای اخیر یکبار دیگر موج
جدیدی از مهاجرت شهروندان کشور آغاز
شده است و بســیاری از خانواده و جوانان
کشــور ،راه دشــوار مهاجرت را در پیش
گرفته اند.
افغانســتانی های مهاجر کــه برای یافتن
زندگی بهتر ،به کشورهای همسایه ،آمریکا
و کشــورهای اروپایی مهاجرت کرده ،اند
عده ی کم شان توانسته اند به زندگی بهتر
دســت یابند و در عالم مهاجرت و کشور
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دومی که برای زندگی برگزیده اند ،زندگی
رفاه مندتر از کشور و زادگاه شان داشته
باشــند .اما عده ی زیــادی از مهاجرین
افغانستانی آواره مدام شدند .آنچه را که
در افغانستان داشتند برای یافتن زندگی
بهتر ،به قاچاقبران انسان بخشیدند و در
یافتن زندگی بهتــر نیز ناکام ماندند و هر
لحظه امکان دارد بجای بازگردانده شوند
که از آنجا فرار کرده بودند.
مهاجرت پدیدهای نیست كه به تازگی وارد
زندگی انسانها شــده و حیات بشر را در
كام فراز و نشــیبهای گوناگون قرار داده
باشــد .این پدیده از دیر زمانی در میان
ملتها رواج داشــته و اهــداف متفاوتی
مردم را وادار به مهاجرت از یک سرزمین
به ســرزمین دیگر ،نموده است .اما این
ن مفهوم
پدیده در زندگی مردم افغانستا 
دیگــری دارد و حلقه آن در زندگی مردم
ما از سه دهه به این سو دایره وسیع تری
یافته است.
هرچند مهاجرتهای قانونمند در چارچوب
قواعد مشــخص بین المللــی یك اصل
پذیرفته شده در میان جوامع و كشورهای
دنیا به شــمار میرود؛ اما موج مهاجرت
مردم افغانســتان این اصل را شكستانده
و مــرز قواعد بین المللــی را درنوردیده
است .چیزی كه عنوان تلخ و زجر دهندهٔ
«مهاجریــن غیر قانونی» را بر پیشــانی
هموطنان ما حک می کند و دشواریهای
بی شماری را فراروی آنها خلق کرده است.
تاکنون دولت افغانستان یک برنامه و پالن
موثر در خصوص جلوگیــری از مهاجرت
های غیرقانونی شــهروندان کشور ،روی
دســت نگرفته اســت و هنوز هم عده ی

زیادی از شــهروندان در تالش خروج از
کشورهستند و میخواهند زندگی بهتر را
در بیرون از افغانســتان جستجو بکنند.
این در حالی است که گفته می شود 1500
تن از مهاجرین افغانســتانی که به کشور
آلمان برای پناهندگی رفته بودند ،به دلیل
قوانین سختگیرانه کشورهای اروپایی و رد
پرونده های پناهندگی شان ،برای برگشت
به کشور ،در سازمان بین المللی مهاجرت
ثبت نام کرده اند .چندی پیش  120تن از
این پناهجویان از آلمان به کابل بازگشتند.
عوامل متعدد شهروندان کشور را مجبور
کرده اســت که تصمیم به ترک کشــور
بگیرند و مشکالت و سختی های فراوان را
به جان بخرند تا شاید به آرامش نسبی در
یک کشــور دیگر ،دست یابند ،اما دالیل
عمده ی مهاجرت شهروندان افغانستان به
کشورهای اروپایی و سایر کشورهای دنیا،
موارد ذیل است:
جنگ
بعد از سال  2001انتظار می رفت که جنگ
در افغانستان خاتمه یابد و هر روز ما بیشتر
به امنیت و آرامش دست یابیم .اما نه تنها
ما از امنیت کامل برخوردار نشدیم و صلح
و آرامش بر زندگی ما سایه نینداخت ،بلکه
هر روز وضعیت امنیتــی ما وخیم تر می
شود و جغرافیای جنگ نیز گسترش یافته
است و مناطق بیشتری اکنون در زیر آتش
جنگ بســر می برند ..گسترش جغرافیای
جنگ و افزایش نا امنی ،امید بســیاری از
مردم را برای رسیدن به امنیت و آرامش از
بین برده است و آنها را مجبور کرده که در
جستجوی جای دیگری برای زنده ماندن و
زندگی کردن برآیند.

فقر
فقر اقتصادی یکی دیگر از عوامل مهاجرت
روزافزون مردم افغانستان است .وضعیت
اقتصادی کشور هر روز شــکننده تر می
شــود و گفته می شود که دولت افغانستان
اکنون با اســتفاده از ذخیــره های ارزی
امورات روزمره کشــور را پیش می برد .در
حالیکه ذخایر ارزی کشور باید افزایش یابد
و در وضعیت های اضطراری از آن استفاده
صورت گیرد .این امر نشــان می دهد که ما
اکنون در بحران اقتصادی بســر می بریم و
بسیاری از مردم کشــور حتی توان تامین
مخارج روزمره زندگی شــان را ندارند و با
مشکالت شدید اقتصادی دست و پنجه نرم
می کنند .همچنان که در زمان جنگ های
داخلی بسیاری از شهروندان کشور به ایران
و پاکستان برای تامین زندگی بهتر مهاجرت
کردند ،اکنون نیز بســیاری از مردم به این
منظور مسیر قاره سبز را در پیش گرفته اند.
بیکاری
نبود زمینه اشــتغال و کاریابی و فساد در
امر استخدام کارمندان دولتی ،یکی دیگر
از دالیل مهاجرت شهروندان کشور است.
بسیاری از دانشــجویان بعد از فراغت از
دانشگاه ،ماه ها در جستجوی کار در ادارات
دولتی و غیر دولتی سرگردان می شوند اما
به دلیل فساد در استخدام مامورین دولتی،
نمــی توانند که بــه ادرات دولتی راه پیدا
کنند و گاهی حتی گرفتن فرم اســتخدام
برای بسیاری از جوانان دشوار است و بدون
واســطه حتی نمی توانند فرم استخدام و
کاریابی بعضی از وزارت خانه ها را بدســت
بیاورند .در بخش خصوصــی نیز وضعیت
کاریابی مشابه بخش دولتی است و بیشتر
روابط در کاریابی و اشــتغال موثر است تا
تخصص ،شایستگی ،توانایی کار و تجربه.
این عوامل باعث شده است که امید به بهبود
وضعیت امنیتی ،اقتصادی و سیاسی کاهش
یابد .برآینــد این وضعیت مــوج جدید از
مهاجرت شهروندان کشور به سوی کشورهای
اروپایی بوده اســت که متاسفانه برای اکثر
پناهجویان کشور پایان خوش و زندگی بهتر را
در پی نداشته است و جستجوی زندگی بهتر
برای تعداد زیادی از شهروندان کشور ،پایان
تراژیک و غمناک داشته است.
انتظار می رود حکومت افغانســتان ،زمینه
های اقتصادی ،امنیتی و اجتماعی را برای
زندگی بهتر در افغانســتان فراهم بسازد
تا پس از این شــهروندان افغانســتان در
کشــورهای خارجی طمع تلــخ آوارگی را
نچشند و بتوانند در کشورشان کار و زندگی
نمایند ،تا هویت انسانی شان با مهاجرت به
کشورهای خارجی زیرسئوال نرود و مورد،
توهین ،تحقیر و شکنجه قرار نگیرند.
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