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غیر نظامیان؛ قربانیان بی دفاع افغانستان

ــــــــــسرمقاله

کارکرد ناکام کمیسیون ها
در افغانستان
حفیظ اهلل زکی

حکومت داری خوب در یک برداشت کلی به کیفیت و نحوه انجام
وظیفه حکومت داری تأکید می کند .بر این اساس حکومت داری
خوب عبارت اســت از انجام وظایف حکومت به شیوه ای عاری
از فســاد  ،تبعیض و در چارچوب قوانین موجود در یک کشــور.
حکومــت داری خوب به عنوان انجام وظایف حکومت به شــیوه
ای منصفانه مورد توجه قرار می گیرد .مشــارکت  ،قانون مداری ،
شفافیت  ،پاسخگویی  ،توجه به خرد جمعی ،اثر بخشی و کارآیی
 ،مســئولیت مالی ،برابری  ،دیدگاه استراتژیک و اصالح مدیریت
دولتی مجموعه ویژگیهای حکومت داری خوب را تشکیل می دهد
.
مفهوم حکومت داری خوب  ،بیانگر نقش در حال تغییر حکومتها
در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان
امروز است  .در حال حاضر حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار نیز
از حکومتها انتظار می رود که وظایفی را در راستای منافع عمومی
انجام دهد .انتظار کارکردهای نظیر حفظ ثبات اقتصاد کالن  ،تأمین
کاالها و خدمات عمومی  ،توسعه زیرساختهای اقتصادی و فنی ،
جلوگیری از رکود بازار  ،توسعه برابری و عدالت اجتماعی ،صیانت
از حقوق بشر  ،توسعه پایدار منابع انسانی ،کنترل فساد اداری و
اقتصادی از حکومت ها ،نشــان از اهمیت اداره نوین حکومتی و
مدیریت دولتی نوین است .برخی دیگر را نیز در فهرست حکومت
داری خوب افزوده است .چنین کارایی وسیع در عین حال عینی
و عملی می تواند ،نقش امروزین حکومت ها را به شکل نوین آن
افزایش دهد.
با توجه به نابسامانی های سیاسی-اجتماعی در افغانستان کنونی،
حکومتداری خوب یکی از الزامات جدی و جدید این کشور است.
برای این منظور باید مدیران دولتی نوین دراین کشــور ،در تالش
باشند ،تا فرایند های ساده ،شفاف ،و کارآمد را با رویه های کند،
ناکار امد و فســاد زای فعلی جایگزین نمایند .همچنان کارگزاران
باید تعریف روشــن تر وظایف و مأموریتهای مؤسسات دولتی به
منظور پرهیز از انجام کارهای مــوازی و کاهش هزینه ها را روی
دست گیرند .معقول تر ساختن ساختار فعلی ،سازمانهای دولتی؛
اصالح سازمانهای محلی و منطقه ای و تعریف مجدد روابط آنها با
سازمانهای مرکزی در راستای تمرکز زدایی؛ کاهش کاغذ بازی و
مبارزه جدی با فســاد اداری از ضرورت های جدی بازسازی نظام
اداری و توجه به نیازهای امروزین جوامع اســت .ارتقای کیفیت
خدمات بخــش دولتی؛ اصالح قوانین و مقــررات و نظام حقوق
و دســتمزد در بخش خصوصی؛ به ویژه توجه به شایستگی در
انتخاب  ،انتصاب و ارتقــای مأموران دولتی؛ اصالح نظام مالیاتی؛
گســترش عدالت اجتماعی و به فعلیــت درآوردن ظرفیتهای
اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود از مهم ترین مولفه هایی
است که باید برای کارایی و کارامدی حکومت داری و نیل به سمت
حکومت داری خوب سرلوحه کاری حکومت قرار گیرد.
حکومت داری خوب هرچند در افغانستان کنونی به مدینه فاضله
شبیه است ،اما در صورت عزم آهنین و اراده قاطع حکومت و در
صورت نگاه مردم محور مســئوالن و کارگزاران سیاسی کشور و
با مشــارکت مردم در تصمیمات حکومتی و دولتی ،قابل تحقق
خواهد بود .بدون تردیــد چنین نظامی بیش از هرکس و هر چیز
دیگر خود را از آن مردم دانســته و در قبال عمکردهای خود در
برابر مردم پاسخگو خواهد بود .همچنان محوریت مردم شاخص
معتبر و عامل تعیین کننده در تامین ثبات سیاسی که مقدمه الزم
برای اثر بخشــی و کارامدی سایر وظایف حکومتی است ،خواهد
بود .در افغانستان متأسفانه ادارات نقش و کارکرد خود را ایفا نمی
توانند و به این دلیل اعتبار خود را در افکار عامه از دست می دهد.
روند کمیسیون سازی حکومت برای هر حادثه نشانه این است که
اوال اداره مربوطه مســؤلیت های خود را به خوبی انجام داده نمی
تواند؛ ثانیا این ادارات قابل اعتماد نیســتند که به ناچار بخشی از
کارکرد آنها به کمیســیون واگذار می شود .درحالی که اگرادارات
سالم داشته باشیم ،دیگر نیازی به کمیسیون های موازی پیدا نمی
کنیم.

ســازمان ملل متحد گفته است که کشتار
غیر نظامیان در افغانســتان در شش ماه
نخست ســال  2016به باالترین سطح خود
نســبت به زمان مشابه از سال  2009به بعد
رسیده است .دفتر نمایندگی سازمان ملل
متحد در کابل در گزارش خود گفته اســت
که در شش ماه نخست سال  2016میالدی
 5166نفر در افغانستان کشته و زخمی شده
است .از این میان  1605نفر کشته و باقی آن
زخمی شده اند.
دفتر نمایندگی ســازمان ملل در کابل ،در
گزارش تازه ی خود نوشته است که کشته
های رویدادهای خشونت بار شش ماه اول
سال  2016میالدی شــامل  388کودک و
 130زن می شود .بر اساس این گزارش 1121
کودک نیز زخمی شده اند.
فرســتاده ویژه ی دبیرکل ســازمان ملل
متحد در افغانســتان گفته اســت که این
گزارش نشان می دهد که طرف های درگیر
جنگ در افغانســتان نسبت به پایبندی به
تعهد خود در راســتای تامین امنیت جان
غیرنظامیان در جریان جنگ ناکام بوده اند.
همچنان رئیس کمیســاریای عالی سازمان
ملل در امور حقوق بشــر گفته اســت که
آمار تلفات غیر نظامیان در شــش ماه اول
سال  2016میالدی در افغانستان « ،هشدار
دهنده و شــرم آور» است .او از طرف های
درگیر خواسته است که از هدف قراردادن
عمدی غیر نظامیان توســط ســاح های
ســنگین در محالت غیرنظامی خود داری
کنند و مصؤنیت عامالن تلفات غیرنظامیان
باید پایان یابد.
در گزارش ســازمان ملل آمده اســت که
مخالفین دولت افغانســتان مسئول  ۶۰در
صد تلفات غیرنظامیان و نیروهای طرفدار
دولت مســئول تلفــات  ۲۳درصد دیگر
هســتند ۱۳ .درصد دیگر در درگیریهای
بین دو طرف و  ۴درصد هم در انفجار مواد
منفجر نشده تلف شد ه اند.
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد همچنین
معتقد است که هدف قرار دادن زنان در مالء
عام ،اســتفاده از کودکان در درگیریهای
مسلحانه ،خشــونت جنسی علیه دختران
و پســران و حمله به محالت آموزشــی و
درمانی ،از موارد جدی نقض حقوق بشــر
است.
تلفات غیر نظامیان در درگیرهای مسلحانه

مهدی مدبر

در افغانســتان ،سالهاست که مردم کشور
ما را رنــج می دهد .شــهروندان بی گناه
افغانســتان همواره قربانی خشونت های
طرف های درگیر بوده است .سه دهه جنگ
در افغانستان بیشــتر از این که گروه ها و
طرف های درگیر را صدمه بزند ،مردم ملکی
و بی گناه را به خاک و خون کشــاند .گروه
طالبان نیز به بهانه هــای مختلف مردان،
زنان و کودکان بی دفاع کشور ما را به گلوله
بستند و زندگی شان را گرفتند.
در پانزده سال اخیر نیز همواره غیرنظامیان
و افراد ملکی قربانی جنگ و خشــونت در
افغانستان بوده اند .حمالت انتحاری ،انفجار
ماین های کنار جاده و حمالت تروریســتی
همواره از مردم قربانی گرفته اســت .تازه
ترین رویداد در روز شنبه ی هفته ی جاری
در چهار راهی دهمزنگ کابل اتفاق افتاد و
صدها انسانی را که فریاد عدالت خواهی سر
می دادند ،به خاک و خون نشاند و هزاران
خانواده را داغدار نمود.
جنگ و خشــونت زندگی را در افغانستان
برای افراد ملکــی و غیرنظامیان هولناک
کرده اســت .اینجا زندگی اعتبار و ارزش
ندارد .اینجــا ما خود اختیار زندگی خود را
نداریم .زندگی ما بستگی به دکمه ریموت

یــک بمب دارد که در دســت یک طالب
افغانی ،پاکستانی،عرب ،عضو داعش و یا
القاعده قرار دارد و اوست که اگر بخواهد
به مــا اجازه زنده ماندن مــی دهد و اگر
نخواهد نــه .در واقع ریموت بمب ،ریموت
زندگی ما نیز هســت و هر کســی که آن
ریموت را در دست دارد ،هر وقت بخواهد
می تواند زندگی ما را به خاموشی بکشاند
و انفجار بدهد.
در افغانستان هیچ کس نمیتواند با آرامش
خاطر ســر بر بالش بگذارد و یا در خیابان
قدم بزند؛ نه یک کودک خردســال که به
مکتب می رود و نه وزیــر دفاع و نه یک
فرمانده پولیس و نــه جنینی که هنوز در
شکم مادر اســت .همه ی ما را سایه سیاه
و شوم تروریسم در بر گرفته است و هراس
از انفجار ،انتحار و جنگ و خشونت؛ زندگی
را در کام ما تلخ نموده است.
غیرنظامیان در افغانستان بی دفاع ترین
قربانیان خشــونت هستند ،آنها هر روز با
امیدها و آرزوهای شــان به خاک و خون
کشانده می شوند .فضای زندگی و حیات
برای غیرنظامیان کشــور هر روز تنگتر و
محدود تر می شود و ادامه حیات برای آنها
سخت و دشــوار می گردد .سایه ی شوم
انتحار و انفجار به گونه دایمی بر زندگی ما

سایه افگنده است و با آن پیوند ارگانیک و
پیوسته یافته است.
افزایش تلفــات غیر نظامیان در شــش
ماه نخســت سال  2016نشــان می دهد
که گروه های هراس افگن و تروریســت،
دشمن اصلی مردم افغانستان هستند .آنها
مسئول بیشترین آمار تلفات افراد ملکی
و کودکان بی گناه افغانستان هستند .آنها
نمی خواهند مردم افغانستان زندگی آرام
و صلح آمیز داشته باشند و از هیچ تالشی
برای برهــم زدن آرامــش زندگی مردم
افغانستان دریغ نمی کنند.
پس از مخالفین دولــت ،نیروهای دولتی
دومیــن عامل کشــته و زخمی شــدن
غیرنظامیان هستند .حکومت و نهادهای
امنیتی کشور باید در این راستا پاسخگو
باشــند .آنها باید به نیروهــای امنیتی و
سربازان دستور بدهند که در هنگام نبرد
امنیت جان افراد ملکــی و غیرنظامی را
در اولویت قرار دهنــد و به صورت جدی
از آسیب رســاندن به غیرنظامیان پرهیز
کنند .آسیب رســاندن به غیر نظامیان از
سوی نیروهای امنیتی کشــور می تواند
اعتماد مردم نسبت به حکومت را خدشه
دار بسازد.
از سوی دیگر ،ســازمان ملل و نهادهای

تغییرات اجتماعی

مقدمه
تغییر اجتماعی در زندگی انسانها موضوع
جدیدی نیســت چیزی که جدید است
عمومیت یافتن تغییرات اســت و اینکه
یک نســل دانش جدید ما در مورد دنیای
طبیعی ،همه دانش طبیعی گذشته را دربر
می گیرد ،واژگون می سازد و تکامل می
بخشد .بسیاری از مشکالت  ،از دگرگونی
و رشد فهم  ،مهارت و قدرت ما سرچشمه
می گیرد ،اینها تغییراتی هســتند که می
توانند انسان را از گذشــته بیهوده رها
ســازند و در عین حال مــا را در رنجی
عمیق فروبرند و از اینجاســت که انسان
مجبور بــه نوعی برنامه ریزی در خصوص
تغییرات اجتماعی است .تالش های نوع
انسان برای رفع مشکالت و بهبود وضعیت

قسمت اول

 کارتون روز

خویش و حــذف موانع در محیط فیزیکی و
اجتماعی خود نوعی از این تغییرات است.
این تغییر اجتماعی یک مفهوم اغفال کننده
اســت .از سویی قابل اجبار است و از سوی
دیگر به علم و اراده افراد بســتگی دارد ،از
یک سو آن را با اشــتیاق می پذیریم و از
سوی دیگر به شدت با آن مقابله می کنیم.
از ســویی پیرو نیاز بــرای تغییر ،حرکات
اجتماعی ،فعالیت های سیاسی ،خط مشی
های بازرگانی ترتیب می دهیم و از ســوی
دیگر به سختی در می یابیم که آنها چطور
تحمل می کنند .این تناقضات آشکار ممکن
است قســمتی از افزایش توجه به تغییر را
توجیه کند .فرهنگ ها چگونه گسترش می
یابند؟ آیا می تــوان الگوها و راهبردهایی
برای ایجاد تغییــرات طراحی کرد؟ اینکه
افراد و گروه ها چگونه آگاهانه تغییر ایجاد
می کنند؟ این سواالت که ذهن محققان را
در زمینه های متعدد پر کرده است همگی
حول موضوع محوری تغییر در سیستم های
پویا می گردند و در این میان ســعی داریم
بدانیم که تغییرات اجتماعی چرا و چگونه
اتفاق می افتد؟
تعریف تغییرات اجتماعی:
تعاریف بســیار زیادی از تغییر اجتماعی
صورت گرفته است که تعداد زیادی از آنها
را می توان در کتاب هــای واگو(،)1373
راجرز و شومیکو( ،)1376ایزنشتات()1968
و روشــه ( )1370مشاهده کرد ،ما در اینجا
تعاریف واگو و گی روشه را توضیح می ده
یم.
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به زعم واگــو( )13 :1373تغییر اجتماعی
فرایندی است از جایگزینی کمی و کیفی
پدیده های اجتماعی که ممکن اســت با
برنامه و یا بی برنامه باشــد و مشتمل بر
چهار وجه است:
هویت تغییــر :همان پدیــده اجتماعی
اســت که مورد تغییر قرار می گیرد مانند
الگوهای کنش متقابل ،ســاختار اقتدار،
ظرفیت تولید و نظام قشربندی.
سطح تغییر :نوع هدف تغییر را بر اساس
روش تقسیم بندی مشخص می کند ،یک
نوع تقسیم بندی می تواند تقسیم سطوح
به سطح فردی ،گروهی ،سازمانی ،نهادی و
جامعه باشد.
دوره زمانــی :عبارت اســت از زمانهای
مختلف فرایند تغییر ،از شــروع تا زمان
پذیرفته شدن و پایداری تغییر.
جهت تغییر :مسیر و الگوی حرکت تغییر را
مشخص می کند ،تغییر ممکن است پیش
رونده ،یا واپس گرا باشــد و یا بر اساس
الگوهای متفاوت حرکــت نظیر الگوهای
خطی یا چرخشی انجام شود.
از نــگاه گــی روشــه( )26 :1370تغییر
اجتماعی عبارت اســت از تغییری قابل
رویت در طول زمــان بصورتیکه موقتی
یا کم دوام نباشــد ،بر روی ســاخت یا
وظلیف ســازمان اجتماعی یک جامعه اثر
گذارد و جریان تاریخ آن را دگرگون کند.
همچنین بایــد میان تغییر و تحول تفاوت
گــذارد تحول اجتماعــی مجموعه ای از
تغییرات در طی چندین نســل می باشد

ولی تغییر اجتماعی تغییر در یک نسل یا
یک دوره کوتاه مدت است و نیز در محیط
جغرافیایــی و اجتماعــی محدود رخ می
دهد .ادبیات تغییــرات اجتماعی بتدریج
میان تغییر و تحول تفاوت گذاشــته است
مراد از تغییرات تک خطی یا حتی الگوهای
چرخشی تغییر همانی اســت که امروزه
بدان تحول می گویند(.روشه)1370 ،
عوامل تغییرات اجتماعی
اســتفان واگــو( )1373مــواردی چون
جمعیت ،تضــاد اجتماعی ،جبر اقتصادی،
نوآوری ها و نظام قانونی را به عنوان عوامل
موثر در ایجاد تغییر اجتماعی نام می برد،
وی همچنین فشارهای ساختاری را یکی از
عوامل تغییر اجتماعی می داند.
از نظر واگو فشــار ساختاری عبارت است
از اختــاف میان دو یا چنــد عنصر نظام
اجتماعــی که می توان بــرای آن دالیل
زیر را ذکــر کرد :عدم تعادل جمعیتی ،بی
هنجاری ،طغیان به عنوان عکس العملی در
برابر فشار ،وجود کمبودهایی در جامعه ،
ابهام در انتظارات و نقش ها ،تعارض میان
نقش ها ،فاصله میــان آرمان و واقعیت و
عدم ســازگاری با نظم اخالقی ،تضاد در
ارزش ها و اضطراب در پایگاه ها.
محســنی ( )1372نیز عوامــل تغییرات
اجتماعی را در دودســته عوامل ساختی
یا مادی و عوامــل فرهنگی خالصه می
کند .در دائــره المعارف بریتانیا از عواملی
چون محیط طبیعی ،فرایندهای جمعیتی،
نــوآوری تکنولوژیکــی ،فرایندهــای

حقوق بشری جهان باید به تمام طرف های
درگیر جنگ در افغانستان هشدار بدهند و
از آنها تعهد بگیرند که غیرنظامیان را هدف
قرار ندهند و همچنان در مناطق غیرنظامی،
از حمالت نظامی پرهیز کنند .سازمان ملل
و نهادهای حقوق بشری جهان نباید تنها به
انتشار آمار تلفات غیرنظامیان اکتفا کنند،
آنها باید به حکومت افغانستان و مخالفین
آن ،فشــار وارد کنند تا دســت از تلفات
غیرنظامیان بکشند و حفظ جان افراد ملکی
را در اولویت قرار بدهند.
از آغازین سالهای پس از یازده سپتامبر و
حضور جامعه جهانی در افغانستان و در پی
آن ایجاد یک حکومت دموکراتیک بر آمده
از انتخابات ،انتظار مــی رفت که وضعیت
زندگی شهروندان عادی افغانستان بهبود
یابد و آنها هر روز بیشتر از پیش به زندگی
صلح آمیز و آرام دست یابند .اما متاسفانه
گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان می
دهد کــه این روند معکوس طی می گردد و
نه تنها آرامش بیشــتر به خانه های مردم
افغانستان نیامده اســت بلکه جنگ ابعاد
پیچیده تری گرفته و از آنها قربانی بیشتری
گرفته اســت و آنها را بیشتر داغدار کرده
است.
کشــتار غیرنظامیان در افغانســتان یک
مسئله جدی اســت و حکومت افغانستان
به عنوان نخســتین مسئول در قبال حفظ
امنیت جان شــهروندان کشور ،باید به این
مســئله توجه جدی کند .مردم افغانستان
از اینکه هر روز داغدار می شوند و عزیزان
شان را در خیابانها ،شاهراه ها و سایر اماکن
عمومی از دست می دهند ،خسته شده اند
و دیگر تاب تداوم جنگ و خشونت بیشتر را
ندارند .آنها می خواهند جوانان شان وقتی
صبح خانه را ترک می کنند ،شب دوباره به
خانه باز گردد ،نه اینکه شب جنازه بی جان
او در مقابل چشمان شان قرار گیرد.
توقع می رود حکومت افغانستان و نهادهای
امنیتی کشور با توجه به افزایش آمار تلفات
غیرنظامیان در شش ماه نخست سال جاری
میالدی ،در تامین امنیت شهروندان کشور
جدیت بیشتری به خرج بدهند و به همچنان
به نیروهای امنیتی کشور آموزش های الزم
را بدهند تا در میدان نبرد ،غیرنظامیان را
هدف قــرار ندهند و حفظ جان افراد ملکی
برای شان در اولویت باشد.

اقتصادی ،افکار و عقاید  ،جنبش اجتماعی
و فرایندهای سیاسی به عنوان علت تغییر
نام برده شده است.
نظریات تغییرات اجتماعی
بــا وجود آنکه مطالعه تغییــر اجتماعی از
ابتدای پیدایش جامعه شناسی مورد توجه
جامعه شناسان بوده است ،ولی هنوز نظریه
عامی در این مــورد وجود ندارد ،منظور از
تئوری عام نظریه ای است که ضمن تشریع
ابعاد شش گانه تعریف تغییر اجتماعی قادر
به تشریع موارد زیر باشد:
 عناصری که در تغییرات جتماعی تغییرمی کند.
 علت ایجاد تغییر چگونگی انجام تغییر تفکیک عوامــل دگرگونی داخل و خارجسیستم( .جوادی یگانه و عباسی)1370،
اگوست کنت برای اولین بار جامعه شناسی
را به دو بخش عمده تقســیم می کند) 1 :
جامعه شناسی استاتیک  )2جامعه شناسی
دینامیــک .موضوع مــورد مطالعه جامعه
شناسی استاتیک نظم حاکم در جامعه است
یعنی شــیوه ای که بر اساس آن افراد یک
جامعه در بین خود نوعی تفاهم بوجود می
آورند که در حقیقــت ضامن وجود و ادامه
حیات وعملکرد آن جامعه اســت ،برعکس
موضوع جامعه شناسی دینامیک پیشرفت
وتوسعه اســت ،یعنی مطالعه تکامل جامعه
از ورای تاریخ بشــریت و در واقع بر اساس
همین نظریه است که آگوست کنت قانون
حاالت ســه گانه خود را ارائه داده است.
تئــوری کنت در قالب تئــوری تکامل که
از دیر باز توســط کنت ،مورگان و اسپنسر
مطــرح شــده اســت و در دوران معاصر
افرادی مثل گرهارد و جین لنســکی آن را
پی می گیرند جای گرفته ،براین اساس که
تمامی جوامع در تمامی جنبه های زندگی
اجتماعی از مراحل خاص رشد و پیشرفت
گذر می کنند و خصوصیت تمام این مراحل
حرکت از ســاده و ناقص به پیچیده و کامل
است.
از میــان دیگر جامعه شناســان می توان
مارکس و انگلس را نیز صاحب نظریه جامعه
شناسی تغییر دانست .آنها اعتقاد داشتند
که ریشــه تحوالت جامعه کاپیتالیستی در
تشــدید مبارزه بین صاحب ابزار تولید و
طبقه کارگر است که ســبب از بین رفتن
طبقه کاپیتالیستی و به وجود آمدن جامعه
کمونیستی می شود.کسانی که به مارکس
عالقه داشــتند معموال محققانی بودند که
عالقمند بــه تجزیه تحلیل تغییر اجتماعی
بوده اند .ریشــه این همه توجه به جامعه
شناسی مارکس در واقع باید در عالقمندی
و کوشش جدید در زمینه مطالعات جامعه
شناسی از دید تاریخی جست و جو کرد.
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