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ضرورت تعهد حکومت به انکشاف متوازن

ــــــــــسرمقاله

حکومت و ضرورت مبارزه
با ستون پنجم دشمن
حفیظ اهلل زکی
یکی از دالیل افزایش ناامنی و عملیات انتحاری در افغانســتان
و بخصوص در مراکز مهم و حســاس نظامی و سیاسی ،همکاری
مقامات سیاســی و امنیتی با گروه های هراس افگن می باشد .از
پنج ســال به این طرف بحث ســتون پنجم در درون حکومت به
یک بحث داغ و جنجالی تبدیل شده است .بارها برخی از رهبران
سیاسی نسبت به این مسأله هشدار داده بودند .گفته می شد که
ســاح و مهمات مربوط به گروه های تروریستی توسط مقامات
دولتی در داخل شــهر ها جابجا می شــود و نیروهای انتحاری با
موترهای شیشه سیاه تا محل عملیات منتقل می شوند.
دوره دوم ریاســت جمهوری کرزی را می تــوان دوران رخوت و
گسست سیاسی و تعامل بی برنامه و یکجانبه با گروه های هراس
افگن نامگذاری کرد .در ایــن دوره روند مبارزه با طالبان متوقف
شده بود و حکومت با دادن امتیازات ویژه به مخالفان مسلح سعی
می کرد طالبان و ســایر مخالفان را به مذاکره و گفتگوهای صلح
تشویق کند .در این دوره شــرایطی فراهم شده بود که ارتباط با
طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف دولت ،یک امتیاز و افتخار
برای مقامات بلندپایه به حساب می آمد .از اینرو مقامات حکومتی
هر کدام تالش می کردند تا با طالبان رابطه خوبی داشــته باشند.
از والی و قوماندان امنیه گرفته تــا نمایندگان پارلمان و مقامات
بلندرتبه امنیتی و ملکی در صدد برقراری چنین رابطه ای بودند.
باتوجه به سیاست های ضعیف حکومت ،مردم باور کرده بودند که
طالبان روزی برمی گردند و به این خاطر انگیزه مخالفت و مقاومت
به شدت تضعیف شده بود .در ســالهای گذشته محدودیت های
زیادی برای عملیات نیروهای خارجی به وجود آمد و با برجســته
سازی غلو آمیز از تلفات افراد ملکی ،این نیروها به اشکال مختلف
در تنگناهای عملیاتی قرار می گرفت.
سیاست های مداراگونه حکومت ،قدرت نظامی و سیاسی طالبان
را بیش از حد برجسته ســاخت و این امر نه تنها انگیزه مقابله و
جنگ را در صفوف نیروهای دولتــی از بین برد که طالبان را نیز
به پیروزی نظامی پس از خروج نیروهای خارجی ،امیدوارتر کرد.
جنگ های گسترده و برنامه ریزی شده طالبان در سال گذشته و
امسال نتیجه همان امیدواری هایی است که طی سالیان گذشته
در میان طالبان به وجود آمده بود.
رخنه ســتون پنجم در میان نیروهای امنیتی و ملکی نیز برایند
سیاست های خام حکومت گذشــته در قبال طالبان بود .اگرچه
حکومت وحدت ملی وعده ســپرده بود که بــا نیروهای نفوذی
دشمن در ساختار نیروهای امنیتی و سایر ادارات دولتی برخورد
جدی خواهد کرد ،اما نتیجه عملی این وعده ها هنوز برای مردم
آشــکار نگردیده اســت و هنوز عناصر مهم تصمیم گیرنده در
دســتگاه دولتی به جرم رابطه با گروه های هراس افگن دستگیر
و به محاکمه کشانیده نشده است .این نشان می دهد که مبارزه با
ستون پنجم نیز مانند مبارزه با عوامل فساد در درون حکومت با
چالش ها و تنگناهای بسیاری روبرو می باشد.
وقتی برخی رهبران سیاسی ادعا می کنند که اعالمیه طالبان در
وزیر اکبرخان نوشته می شــود ،وقتی گفته می شود که اعضای
گروه های هراس افگن آزادانه در کابل فعالیت می کنند؛ حکومت
باید نســبت به این ادعاها واکنش نشــان می داد؛ ولی سکوت
حکومت می تواند به معنای ناتوانی او در تصفیه عوامل نفوذی در
درون حکومت تعبیر و برداشت شود.
دســتگیری یک مقام نظامی طالبان همراه با دو پولیس در موتر
نظامی ،بدون شــک تنها یک مورد از هزاران واقعه از این قبیل
را افشــاء می کند .نفوذ دشمن در بدنه نظام یکی از خطرناکترین
مســایلی است که می تواند اثرات و نتایج فداکاری های نیروهای
امنیتی را کمرنگ ســاخته و با فراهم سازی بسترهای عملیاتی
برای دشمن ،قدرت پوشالی آنها را به رخ بکشانند .حکومت باید
ســاختار دولت و نیروهای امنیتی را از عناصر وفادار و همکار با
دشمنان پاک ســازد ،تا عزم و اراده جدی حکومت در مقابله با
هراس افگنان به اثبات برسد و شور و انگیزه مقاومت ،فداکاری و
مبارزه در نیروهای امنیتی و مردم افغانستان تقویت شود.

قرارداد لین برق  220کیلو ولت از دوشــی
به بامیان ،دیروز در ارگ ریاست جمهوری
امضا شــد .این پروژه پــس از اعتراضات
گسترده به تغییر مسیر لین برق  500کیلو
ولت ترکمنســتان از بامیان به سالنگ ،با
حکم رئیس جمهور ،روی دست گرفته شد.
طبق حکم رئیس جمهور کار این پروژه باید
از ماه ســرطان امســال آغاز شود و تا ماه
قوس ســال  1398پایان یابد .قرارداد این
پروژه بین وزارت انرژی و آب افغانستان و
بانک انکشاف آسیایی به امضا رسیده است.
گفته می شود این پروژه ظرفیت تولید 300
میگا وات برق را دارد و در ابتدا به  20هزار
خانه برق توزیع خواهد شد.
والیت بامیان اکنون  30میگاوات برق دارد
و بخش اعظم آن توسط سولرها و از انرژی
آفتاب تامین می شود .با توجه به وضعیت
جغرافیایی والیت بامیان و سرد سیر بودن
آن ،برق آفتابــی ،نمی تواند انرژی مطمئن
و پایدار برای ضرورت های اساســی مردم
بامیان را تامین کند .عــاوه بر آن قیمت
این برق بسیار باال است و اکثر خانواده های
بامیانی توان پرداخت آن را ندارند.
تامین انرژی برق برای شــهروندان کشور
یکی از مســئولیت های اساسی حکومت
اســت ،حکومت باید به شهروندانش انرژی
مورد ضرورت آنها را تامین بکند .همانگونه
که حکومت به رای و مشروعیت گرفتن از
مردم تمام والیات و مناطق کشور ضرورت
دارد ،مســئولیت دارد تا خدمات اجتماعی
و زیربنایی را برای تمام والیات کشور ارائه
بکند ،بصورت یکسان ارائه بکند و عدالت و
برابری در انکشاف و توسعه مناطق در نظر
بگیرد.
همه ی مســئولین حکومتی در کنفرانس
های خبری شان و همچنان رهبران حکومت
وحدت ملی در زمان کمپاین های انتخاباتی
و بعد از آن ،اعتراف کــرده اند که مناطق
مرکزی افغانســتان ،محروم ترین مناطق
کشور است و باید انکشاف و توسعه ی این
مناطق از اولویت های حکومت باشد .اما با
گذشت نزدیک به دو سال از عمر حکومت
وحدت ملی ،هنوز نشــانی از تعهد و عمل
رهبران حکومت وحدت ملی به گفته های
شان دیده نمی شود.

مهدی مدبر

با آنکه کار برق رســانی به بامیان با امضای
این قرارداد آغاز خواهد شــد و بسیاری از
خانه های مردم بامیان روشــن خواهد شد،
اما تمام مناطق مرکزی افغانســتان بامیان
نیست .دایکندی و غور از دور افتاده ترین
و محــروم ترین والیت های کشوراســت.
حکومت برای انکشــاف این دو والیت چه
برنامه ی دارد؟ هنوز هیچ کسی از انکشاف
این دو والیت حرفی نمی زند .در طول تاریخ
کشور حتی پایه برق از سوی دولت در این
دو والیــت نصب نگردیده اســت و بعد از
گذشت شانزده سال از فصل جدید سیاسی
کشــور ،هنوز برق مورد نیاز ادارات دولتی
این والیت تامین نیست و آنها با مشکالت
زیادی امورات اداری شــان را به پیش می
برند .در ماستر پالن برق کشور ،برق رسانی
به والیت دایکندی تا ســال  2032در نظر
گرفته شده است ،یعنی شانزده سال دیگر
مردم دایکندی بایــد محرومیت و تاریکی
را تحمــل کنند تا اینکه حد اقل برق مورد
ضرورت روشــنایی خانه های شان به آنها
برسد.
حکومــت اگر متعهد به انکشــاف متوازن
است و می خواهد مناطق مرکزی کشور نیز

جامعه مدنی

ســیر تاریخی ،رویکردهــا و تلقی های
متفاوت از جامعه مدنی ،تعاریف گوناگونی
از آن را ارائه داده اســت .که ما در این
مجال به بررســی مجملی از تعاریف و در
انتها تعریف واحدی از آن می پردازیم.
جامعه مدنی  ،Civil Societyدر لفظ،
متشــکل از جامعه و مدنی است .جامعه،
جمعی از افرادند که ارتبــاط معنادار و
کنــش متقابل میان آنــان وجود دارد و
به هر جمــع و جماعتی نیز جامعه اطالق
نمی شــود .مدنی نیز ریشه در مدنیت و
شهرنشینی
دارد و به طور کلی جامعه مدنی ،زندگی
اجتماعی شهری همراه با تمدن را تداعی
می کند.
اما در معنا بــه  ۴تعریف از جامعه مدنی
می پردازیم:

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

بصورت یکسان با سایر والیت های کشور،
توسعه و انکشــاف یابد ،باید تمام مناطق
مرکزی کشور را به والیت بامیان به دلیل
قرار داشــتن در محراق اعتراضات مدنی،
خالصه نکند و تمام ســهم مردم مناطق
مرکزی از انــرژی برق را به  220کیلو ولت
برق .حکومت باید برای انکشاف و توسعه
ی والیت های غور و دایکندی نیز همزمان
با سایر والیت های کشــور برنامه و طرح
داشته باشد .چرا باید مردم این دو والیت
شانزده ســال بعد از مردم سایر والیات به
حقوق اولیه شهروندی شان دست یابد؟ با
کدام منطق تفاوت زمانی شانزده ساله را
می شود توجیه کرد؟
تا زمانی که حکومت به انکشــاف متوازن
و توســعه پایدار تمام والیت های کشور
متعهــد نگردد و عدالــت و برابری را در
اجرای پروژه های کالن ملی و توســعوی
در نظر نگیرد ،مشکالت اجتماعی موجود
در کشور نیز حل نخواهد شد و سال های
دیگر نیز این مشکالت همچنان دامنگیر
جامعه و سیاست کشور خواهد بود.
برای عبور از مشکالت اجتماعی و تقویت
روحیه ی ملی ،ضرورت اســت که رهبران

حکومت به انکشــاف و توسعه ی متوازن
تمــام والیت های کشــور متعهد گردد و
حقوق مســاویانه شهروندی همه را تامین
بکنــد .تعهد عملی رهبــران حکومت به
انکشــاف و توســعه ی متوازن ،دارای
پیامدهای خــوب خواهد بود و تنش های
اجتماعی را کاهش خواهد داد.
تقویت روحیه ملی گرایی
یکی از پیامدهای تعهد عملی حکومت به
انکشاف متوازن ،تقویت روحیه ملی گرایی
خواهد بود .زمانی که همه ی شــهروندان
کشور بتوانند از خدمات مساویانه حکومت
برخوردار گردند ،تعصب و تبعیض که یکی
از مشــکالت جدی تاریخی – اجتماعی
کشور اســت و باعث شده است که تنش
های اجتماعی زیادی بوجود بیاید ،بصورت
اتوماتیک و ناخودآگاه از بین خواهد رفت
و ذهنیت ملی گرایی تقویت خواهد شد.
تقویت روحیــه ی ملی گرایــی یکی از
نیازهای اساسی کشور است ،اما حکومت
باید با اجرای و طــرح عادالنه های برنامه
های انکشافی و توسعوی ،در گام نخست
ثابت بکند که روحیه ملی گرایی در راس
نظــام وجود دارد و تعصــب و تبعیض در

سید علی ناظم زاده

)۱جامعــه مدنی حــوزه ای عمومی میان
دولت و شــهروندان و هــم چنین عرصه
ا ِعمال قدرت به وســیله شــهروندان می
باشــد که اَعمال این دو قطــب (دولت و
جامعه) را قاعده و قانون تعیین می کند و
هر فرد در جامعه به شرط حفظ حقوقش،
امتیازات و حقوق خــود را به فرد یا گروه
دیگری تفویض می کند.
 )۲جامعه مدنــی حائل بین  ۴بخش اصلی
جامعه کل (اقتصاد ،سیاســت ،فرهنگ و
اجتماع)
ســت که در آن انجمن هــای داوطلبانه،
احزاب و گروه ها نقش محوری را در ابعاد
سیاسی ،اجتماعی و غیره ایفا می کنند.
 )۳جامعه مدنی از محق بــودن و اختیار
مردم آغاز می شود و با تفکیک قوا صورت
می گیرد و سپس با کثرت گرایی در جامعه
تکمیل می شود.
 )۴جامعه مدنــی ،مجموعه ای از نهادهای
فعال و تشــکل های صنفــی ،اجتماعی
سیاســی قانونمند و مســتقل است که
و
ِ
منعکس کننده دیــدگاه های افراد جامعه
به نظام سیاســی حاکم است و واسطه بین
دولت و مردم می باشد .این نهادها ضامن
نهادینه شــدن آزادی و بســط مشارکت
مردمی می باشــند که در مهــار قدرت
خودکامه نقش اساسی را ایفا می کنند.
به طور کلی به این نتیجه می رســیم که
جامعــه مدنی ،عرصه ای بــرای تنظیم و
تسهیل رابطه میان دولت و جامعه است که
از یک ســو ،دیدگاه های مردم رابه دولت
منتقل می کند و از ســوی دیگر وظایف
و اَعمال مورد انتظار دولــت را به جامعه
منعکس می کند .در دوران مدرن در اکثر
جوامع ،چنین سازوکاری وجود دارد اما با
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ارکان و پیش شرط های جدیدی که روز
به روز بر نظم سیســتماتیک این رابطه و
مجموعه افزوده می شود ،رابطه بین دولت
و جامعه ابعاد جدیدتری پیدا می کند.
مراحل شکل گیری جامعه مدنی
پس از آن که انســان از بربریت و زندگی
وحشــی ابتدایــی خارج شــد و به هر
دلیلی جوامع انســانی را تشــکیل داد،
مفهوم جامعه مدنی در اندیشــه سیاسی،
اجتماعی و فلسفی او مطرح شده است و
هر زمان قرائت های خاص ،برداشت های
جدید و نوعی تأویل گرایی در آن صورت
تاریخی این
گرفته است .در بررسی سیر
ِ
اندیشه ،به برداشت های متفاوت درباره
جامعه مدنی و نیز به مراحل تاریخی شکل
گیری آن می پردازیم.
برداشت های متفاوت درباره جامعه مدنی
در بررســی مفهوم جامعه مدنی ،به تلقی
ها و دیــدگاه های گوناگونی برمی خوریم
که در اینجا به طور مختصر به آنها اشاره
می نماییم.
 )۱جامعه مدنی به مثابه یک فرهنگ است،
که این تلقی پس از رنســانس در غرب
مورد توجه قرار گرفت .و جامعه مدنی را
مثل جامعه ای دانسته اند که دارای آداب،
رسوم ،نهاد ،ارزشــها و هنجارهای خاص
خود است و هر ملتی بخواهد آن را اجرا
کند ،باید مقید به آن آداب و رسوم باشد
و همانند یک فرهنگ بــه جامعه مدنی
معتقد باشد .از این لحاظ فرهنگ جامعه
مدنی بیشــتر با فرهنگ غربی هماهنگی
دارد و در اینگونــه فرهنگ ها و جوامع
قابلیت اجرا شدن را داراست.
 )۲جامعه مدنی به عنوان یک ایدئولوژی
اســت ،که در این دیدگاه جامعه مدنی از

حالت فرهنگ خارج شده و ایده و فکری
کلی است که با الزامات و ارکانی که دارد،
بــه افراد جامعه آرمــان و هدف و جهت
مــورد نظر را الهام می کند و این طور القا
می شود که سعادت و پیشرفت جوامع در
گرو تحقق ایده های جامعه مدنی است.
 )۳جامعه مدنی به مثابه یک روش است،
که در این رویکــرد که امروزه نیز مطرح
است ،جامعه مدنی روش حکومت کردن
اســت .که در این زمینه هــر جامعه ای
می توانــد از روش جامعه مدنی بهره برد
و در جهت نیل به اهــداف و آرمان های
اجتماعی و فرهنگی و نیز در نظر گرفتن
ایدئولوژی آن جامعه از آن استفاده الزم و
مناسب را ببرد.
امــا از ابعــاد دیگری نیز مــی توان به
برداشــت ها و تلقی های متفاوت درباره
جامعه مدنی اشــاره نمــود ،مثال برخی
اندیشمندان میان رویکردهای کالسیک
یونان (به معنای مدینــه فاضله در آرای
ارســطو و افالطون و غیره) و نیز رویکرد
کالســیک لیبرال (به معنــای قرارداد
اجتماعــی و جدایی دین از سیاســت و
غیره) و همچنین رویکرد مارکسیسم (با
عقیده جامعه مدنی بــورژوای لیبرال) و
ضمن ًا رویکرد مدرن(رابطه میان دولت و
جامعه) تفاوت قائل می شوند.
سیر تاریخی اندیشه جامعه مدنی
در طول تاریخ ،جامعه مدنی در  ۳مرحله
و به  ۳شکل گوناگون مصداق عینی یافته
است:
 )۱مرحله ماقبل دولت ;Pre State
قبل از پیدایش دولــت( ،و بعد از ایجاد
جوامع ابتدایی تا قرون وســطی) تجمع
های انســانی و انجمن هــای مختلفی

سیاســت و برنامه های کالن ملی ،وجود
ندارد تا روحیه ملی گرایی در بین مردم نیز
ریشه بدواند و تقویت شود؛ چیزی که تنها
با حرف و ادعا ثابت نمی شود و باید نمونه ی
عملی آن نیز وجود داشته باشد.
تنش های اجتماعی کنونی ،ناشــی توزیع
ناعادالنه ی ســرمایه ی ملی و عدم توجه
به انکشاف و توسعه ی متوازن تمام مناطق
کشــور ،اســت .پیامد اینگونه سیاست،
افزایش شکاف های اجتماعی و عدم ثبات
اقتصادی و سیاسی کشور بوده است و باعث
شده است که بسیاری از شهروندان کشور
از محرومیت و فقر رنج ببرند.
رشد هماهنگ تمام نقاط کشور
تعهــد عملی حکومت بــه در نظر گرفتن
انکشــاف متوازن ،منجر به رشد هماهنگ
تمام والیت های کشــور خواهد شد .بدون
شــک ما زمانی می توانیم به یک کشــور
توســعه یافته و با ثبات از نظر اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی تبدیل شویم که همه ی
گوشه ها و نقاط کشور ما بصورت مساویانه
به توسعه و انکشاف دســت یافته باشند،
در غیر آن صورت ،دســت یافتن به ثبات
اجتماعی و سیاسی نیز ناممکن خواهد بود.
متاسفانه در گذشته حاکمان کشور متعهد
به مصرف عادالنه سرمایه ی ملی و در نظر
گرفتن انکشاف متوازن نبوده است و پیامد
آن نیز بازماندن کشور از توسعه و انکشاف
اســت .رهبران حکومت وحدت ملی نباید
اشــتباه حکومت های گذشته را در برنامه
های توسعوی و انکشافی شان تکرار بکنند.
تکرار اینگونه سیاست ما را در مسیر توسعه
و ثبات اقتصادی قــرار نخواهد داد و تنش
های اجتماعی را افزایش خواهد داد.
حکومت وحدت ملی باید با درک ضرورت
های اساسی کشــور ،طرح جامع و عادالنه
برای انکشــاف و توســعه ی متوازن تمام
والیت های کشــور داشته باشــد و نباید
محرومیت های تاریخی هیچ والیت کشور
تکرار گردد و یا تــداوم یابد .حکومت باید
برنامه های انکشــافی کوتاه مدت و دراز
مدت ،برای توسعه پایدار تمام والیت های
کشور داشته باشــد و عمال ثابت بکند که
باورمندی به انکشاف و توسعه متوازن تمام
والیت در راس نظام وجود دارد.

برای تأمیــن نظم ،امنیت و همبســتگی
های گوناگون وجود داشــته است .در این
مرحله ،جامعه مدنی ،زیربنا و دولت روبنا
بوده است و همیشه زیربنا جلوتر از روبنا
حرکت کرده اســت و همین موضوع باعث
شــده که جامعه مدنی ،رشد کند و حتی
فراتر از دولت مورد توجه قرار گیرد.
 )۲مرحله مقابل دولت ;Anti State
در این زمان (که پس از رنســانس و قبل
مدنی
از دوران مدرن بوده اســت) ،جامعه
ِ
حوزه قدرت اجتماعی ،تعدیل کننده بوده
است و این قدرت ،زمینه شکل گیری گروه
هــای اجتماعی را برای مقابله با ســلطه
قدرت سیاسی فراهم آورده و جامعه مدنی
را مقابل دولت قرار داده است.
 )۳مرحله پس از دولت ;Post State
پس از دوران مــدرن تا امروز ،این مرحله
از جامعه مدنی در غرب شکل گرفته است
که جامعه ای فاقد ســلطه ایجاد شــده و
جامعه مدنی عرصه ای است که ستیزه ها و
کنش های اقتصادی ،اجتماعی و عقیدتی و
مذهبی از آن برمی خیزد و نهادهای دولتی
وظیفه حل این تضادها و تعامل ها را دارند.
شاخصه های جامعه مدنی
هر مفهوم سیاســی ،اجتماعی ،فلســفی
دارای شــاخصه ها و ابعادی است که برای
شــناخت دقیق تر آن مفهــوم ،باید به
بررسی ابعاد و شــاخصه هایش نائل شد.
جامعه مدنی نیز از این اصل مبرا نیست و
در این مجال ،سعی می کنیم ابتدا به پیش
شرط های اساســی جامعه مدنی پرداخته
و ســپس ارکان اصلی آن را بررسی کنیم.
در همین جا الزم است تأکید کنیم که این
پیش شرط ها و ارکان ،در هر زمان و مکان
ممکن است تغییر کند و جلوه ای جدید از
جامعه مدنی را پدیدار سازد.
پیش شرط های جامعه مدنی
پیش شرط ،به معنای شرط پیشین و قبلی
است ،به این معنی که قبل از ایجاد جامعه
مدنی ویژگی ها و شروطی باید تحقق یابد
که آن شروط ،علت های الزم (و نه کافی)
برای جامعه مدنی می باشــند .البته باید
توجه کنیم که میان پیش شــرط و ارکان
اصلی جامعه مدنی ،تفاوت وجود دارد که
به آن اشــاره خواهیم نمــود .در اینجا به
توضیح مختصر  ۶مورد از مهم ترین شرط
های تحقق جامعه مدنی می پردازیم.
اولین مفهوم مطرح شــده در دموکراسی،
منشأ مشروعیت حکومت می باشد ،که در
ایده دموکراسی ،این منشأ ،مردم هستند و
حق مردم است که به حکومت یا حاکمانی
مشروعیت بخشــند .این نظر متفاوت از
ایده های تئوکراســی و الهی ـ مردمی و
غیره می باشــد که منشأ قدرت را قدرت
ذاتی و یا خدا دانسته اند.
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