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نگاهی به ریشههای مشکالت افغانستان

ــــــــــسرمقاله

حکومت و اصل پاسخگویی
به مطالبات مردم
حفیظ اهلل زکی

حکومت وحدت ملی که متأســفانه خــارج از چارچوب قانونی
تشکیل شد ،شــکل یک شرکت ســهامی را به خود گرفته که
سهامداران آن براساس فیصدی شــراکت خود ،از امتیازات آن
برخوردار می شوند .همه ادارات میان سهامداران حکومت تقسیم
می شوند .و دیگران از هرگونه امتیاز ،محروم می باشند.
خویشخوری ،سمت گرایی ،قوم پرستی که مناسبات اجتماعی ما
را در طول تاریخ تحت تأثیر قرار داده بود ،انتظار می رفت که در
حکومت وحدت ملی ،با توجه به وعده هایی که کاندیدای انتخابات
به مردم داده بودند ،رو به کاهش نهاده و عدالت نسبی در توزیع
امکانات ملی برای همه شهروندان کشــور رعایت گردد .پروسه
اســتخدام کارمندان و کارکنان دولتی شفاف و قانونمند شود و
اصل شایسته ساالری و تعهد ملی افراد مورد توجه قرار گیرد.
متأســفانه حکومت وحدت ملی فرصت های ملی را با رقابت های
شخصی هدر دادند و از همین رو نتوانست به مطالبات مردم پاسخ
درخور دهد .مردم عالوه بر برجســته شدن شکاف های قومی و
زنده شــدن فرهنگ منحط قبیله گرایی ،از فقر و بیکاری نیز رنج
می برند .هزاران جوان تحصیل کرده به دلیل فقدان پشتوانه های
سیاســی و قومی از استخدام در ادارات دولتی محروم می شدند.
افراد تنها از فلتر رهبران سیاسی و مقامات دولتی می توانستند
برای خودشان کار پیدا کنند .این مسأله وابستگی شدید افراد را
به اشــخاص و حلقات قدرتمند و صاحب نفوذ بیشتر می نمود و
فرهنگ دورویی ،چاپلوسی و دروغگویی را در جامعه رواج داد.
حکومت بجای این کــه در فکر حل معضالت اجتماعی از راههای
منطقی و معقول باشــد ،روش معامله و اعطای امتیاز به رهبران
سیاسی را در بدل حمایت از کارکردهای ضعیف حکومت در پیش
گرفته است .کاری که در حکومت پیشین به یک روش همیشگی
تبدیل شده بود.
فشارهای فقر ،بیکاری و تحقیر روز به روز روزگار را برمردم تنگ
و تنگ تر می نمود و در نهایت آنها را به فرار از کشــور و تحمل
بار سنگین مهاجرت وادار کرد .مهاجرت به خارج علیرغم تمامی
خطرات و تهدیداتی که در پی داشــت ،یگانه راه بیرون رفت از
جهنم فقر و بیکاری در افغانســتان محســوب می شد .هزاران
دانشــجو درس و تحصیل را رهاکرد وراهی دیار بیگانه گردیدند.
بابسته شــدن مســیرهای مهاجرت ،بار دگر مشکالت زندگی و
مشاهده اختالفات طبقاتی ،لحظات تلخی را برای شهروندان این
سرزمین رقم زد .اکنون زندگی کردن به معنای واقعی کلمه ،معنا
و مفهوم خود را برای بســیاری از شهروندان کشور از دست داده
اســت .در صحبت با شهروندان ،انســان در می یابد که برخی از
اشخاص به دلیل یأس و ناامیدی از آینده ،مرگ را برزندگی نکبت
بار کنونی ترجیح می دهند.
متأسفانه حکومت نه تنها به این دردها و رنج های مردم رسیدگی
نمی کند که با انباشــت ثروت و ســرمایه و تقسیم آن در میان
اعضای خانواده و قبیله ،داغ دل کتله های بزرگ ،اما محروم کشور
را تازه تر و دردناک تر می سازد.
امروزه منشــأ بسیاری از اعتراض ها و خشونت ها در کارکردهای
منفعت جویانه و تبعیض آلود مقامات حکومتی قابل جســتجو و
شناسایی می باشد .وقتی حکومت در رابطه با نحوه انتقال قدرت،
چگونگی مشارکت عادالنه شــهروندان در حکومت و توزیع و یا
مصرف امکانات ملی در برابر مردم پاسخگو نباشد ،طبیعی است
که مردم نیز چاره ای جز نافرمانی از حکومت گزینه دیگری ندارند.
حادثه دلخراش  2اسد اگر در کشــورهای دیگر اتفاق می افتاد،
بدون شک به ســقوط نظام سیاسی منجر می شــد و به ایجاد
حکومت مؤقت و برگزاری انتخابات زود هنگام می انجامید ،اما در
افغانستان کشته شدن بیش از صد نفر از دانشجویان ،فرهنگیان
و نخبگان جامعه هیچ تغییری در روش و منش مقامات و رهبران
سیاسی به وجود نمی آورد .این نشــان می دهد که میان درد و
نیازمندی های مردم و طمع حکومت و مقامات سیاسی چه فاصله
عمیق و وحشتناکی به وجود آمده است .حکومت باید از تحوالت
خونین کشورهای عربی پند بگیرد .حکومت باید بر مطالبات مردم
متناسب با ظرفیت ها و توانمندی هایش رسیدگی کند .بی توجهی
به خواســت ها و نیازهای مردم می تواند عواقب وخیم و نگران
کننده ای به دنبال داشته باشد.

گروه طالبان در دهه  1990شــکل گرفت.
زورگویی جنگ ساالران ،جنگ و خونریزی
سبب شد که این گروه مقبولیت مردمی پیدا
نموده و در کمترین زمان بخشهای زیادی
از خاک افغانســتان را در کنترل خود در
آورد .گروه طالبان در روزهای نخست ظهور
و حضور شان هدف خود را برچیدن ظلم و
بی عدالتی خوانده بود اما ،پس از تصاحب
بخش زیادی از خاک افغانســتان به دنبال
ایجاد و تشــکیل امارت اسالمی بر آمدند.
این گروه موفق به تشــکیل امارت اسالمی
شد .با روی کار آمدن امارت اسالمی زمینه
برای حضور تروریســم بینالمللی نیز در
افغانستان فراهم شد .بنالدن ،رهبر شبکه
القاعده به افغانستان آمد و روابط نزدیک با
مالعمر ،رهبر گروه طالبان برقرار نمود.
بنالدن به خاطر حمایت مالعمر ،رهبر گروه
طالبان فرصت یافت تــا طرحهایش را در
افغانستان پیاده نماید و از این جا حمالت را
علیه کشورهای دیگر سازماندهی نماید .او
موفق به ایاالت متحده آمریکا حمله نماید
و در سراســر جهان رعب و وحشت ایجاد
نمایــد .در پی آن ایــاالت متحده آمریکا
به افغانســتان حمله نمود .رهبران شبکه
القاعــده و گروه طالبان متواری شــد .در
سالهای نخست حضور نیروهای بین المللی
در افغانستان این ایده به صورت جدی وجود
داشت که جنگ افغانستان پایان یافته است
و شبکه القاعده و گروه طالبان دیگر توانایی
سازماندهی مجدد را ندارد.
گــروه طالبان امــا ،یکبار دیگــر خود را
سازماندهی نمود .مقامات افغانستان بر این
باور است که حکومت پاکستان و به صورت
مشخص ســازمان اســتخباراتی و ارتش
پاکســتان گروه طالبان را در سازماندهی
مجدد کمک نموده اســت .در عین حال،
مقامات کابل بر این باور است که این کشور
رهبران گروه طالبان را در کشور محافظت
ن جا حمالت را در داخل خاک
می کند و از آ 
افغانستان سازماندهی می کند.
اکنون این مســئله به صورت جدی مطرح
است که مشــکل اساســی چیست؟ آیا
پاکستان اســت و یا گروه طالبان و دیگر
شبکههای تروریستی .اشرف غنی ،رئیس
جمهور در مصاحبهای با تلویزیون جیو نیوز
گفته است که مشــکل اساسی افغانستان

رحیم حمیدی

روابط با پاکستان اســت نه گروه طالبان و
دیگر شبکههای القاعده .ریشه این مسئله
بر می گــردد به حضور رهبــران طالبان
در پاکســتان و حمایت ارتش و ســازمان
استخبارات نظامی پاکستان از گروه طالبان.
این مسئله روابط دو کشور را سرد نمود .در
چارچوب گفتگوی چهار جانبه پاکســتان
متعهد شــده بود که گروه طالبان را به میز
مذاکره می کشاند .طالبان اما ،از مذاکره با
حکومت افغانستان سرباز زد .اکنون مقامات
در کابل می گوید که پاکستان در امر مبارزه
با تروریسم و دهشتافکنی در افغانستان
صادق نیست .زیرا ،نه رهبران گروه طالبان
را به میز مذاکره حاضر می کند و نه آنها را
از پاکستان اخراج می کند.
چنــد نکته در ارتباط با این مســئله قابل
یادآوری است.
اول؛ حواله دادن مشــکالت افغانستان به
کشور دیگر یک نوع فرافکنی است .واقعیت
این است که بخش قابل توجهی از اعضای
گروه طالبان از شهروندان افغانستان است
و تابعیت این کشور را دارد .اینکه پاکستان
از شهروندان افغانستان به عنوان ابزار برای
رسیدن به اهداف خود استفاده می کند امر

درست نیست اما ،پرســش این است که
حکومت افغانستان برای جلوگیری از سوء
استفاده پاکستان از شهروندان افغانستان
چکار کردهانــد؟ میلیاردها کمک جامعه
جهانی به افغانستان می توانست ذهنیت
ی از شــهروندان را تغییر دهد.
بســیار 
کارگزاران حکومت اما ،به جای ســاختن
مکتب و افزایش سطح آگاهی شهروندان
هزاران مکتب ،دانشآموز و معلمان خیالی
ســاختن .در واقع ،میلیاردها دالر کمک
جامعه جهانی به جیب کارگزاران حکومت
افغانســتان رفت .طرح چنیــن کاری را
بدون شــک ،مقامات حکومت پاکستان
به حکومت افغانســتان نداده بود .از این
جهت ،می توان گفت که انداختن مشکالت
افغانستان به گردن کشور دیگری تا حدی
زیادی فرافکنی اســت و ناشــی از ذهن
فرافکن است.
دوم؛ پس از کنفرانس بن و شــکلگیری
دولت جدید ما سیاســت خارجی مدون
و تعریف شــده در قبال کشورهای منطقه
و بین الملل نداشــته ایم .به همین خاطر،
رفتار و کنشهای فاقد ثبات بوده است .به
عنوان مثال؛ ایاالت متحده آمریکا شریک

اســتراتژیک و بزرگترین حامی محسوب
می شد/شــود .اما ،در دوره آخر حکومت
حامد کرزی ،روابط مــا دچار فراز و فرود
شــده بود .همین طور روابط با پاکستان.
پاکســتان اگر روزی همسایه خوب و قابل
اعتماد بود روزی دیگر همسایه بد و دشمن
ما خوانده می شــد .واقعیت امر این است
که ریشه این مســئله در بیرون از کشور
نیســت .ریشــه آن در داخل افغانستان
است .به فقدان ظرفیت نخبگان سیاسی ما
و دستگاه دیپلماسی کشور بر می گردد .در
وضعیت کنونی نیز با وجود تقسیم روابط بر
مبنای حلقات پنچ گانه هیچ اصول و معیار
تعریف شده در سیاست خارجی ما در قبال
کشور ها وجود ندارد .سیاست خارجی در
رفتــار ها و کنشهای رهبــران حکومت
وحدت ملی که هیچ مبنا و معیاری ندارد
جز باورها و عقاید درونی شان .در چنین
وضعیتی بدون شــک ،ما در روابط خود با
یک کشــور دچار مشکل می شویم و نمی
توانیم به صورت اساسی و بنیادی از ابزارها
و امکانات موجود بــرای بهبود روابط و یا
دســت یافتن به منافع ملی خود استفاده
نمایم.

تغییرات اجتماعی

عــده ای معتقدند کــه کارکردگراها به
تغییرات اجتماعی چندان توجهی ندارند
اما نبایستی تصور کرد که فونکسیونالیزم
از هر نــوع مطالعه ای دربــاره ی تغییر
اجتماعی دســت کشیده اســت زیرا در
همین دوره محققان بی شــماری تحلیل
های بســیار جالبی یا در ارتباط با بعضی
عوامــل یا دربــاره ی چگونگــی تغییر
اجتماعی به عمل آورده اند حتی کینگزلی
دیویس در این زمینه تایید می نماید که
در برخی از عالی ترین تحلیل های تغییر
اجتماعــی از آثار محققانی اســت که به
عنوان فونکســیونالیزم شهرت یافته اند:
مثال کروبر درباره تغییرات ناشی از رشد
اختراعات ،تکنیک ها .آگاهی ها در رابطه
با نوآوری در جوامع باســتانی و پیشرفته

قسمت دوم

 کارتون روز

و مرتون به تحلیل نقــش عوامل مختلف
اجتماعی – فرهنگی در تحول آگاهی های
علمی و تکنولوژیک پرداخته اســت(.مور،
)1381
دورکیم نیز از جامعه شناســانی است که
بیش از کســان دیگر عامل جمعیت را در
دگرگونی اجتماعی مــورد تجزیه تحلیل
قرار داده اســت .افزایش زیاد جمعیت به
نوعی تقســیم کار منجر شــد و به دلیل
تقسیم کار است که جامعه سنتی مبتنی بر
انسجام مکانیکی به جامعه صنعتی مبتنی
بر همبســتگی ارگانیکی تبدیل گردید .از
طرفی تراکم جمعیت ســبب بوجود آمدن
تراکم اخالقــی گردیده و بــه اینصورت
که انســانها با نزدیک شــدن به یکدیگر
روابطشان تنوع یافته و تشدید می گردد .از
طرفی افزایش جمعیت سبب بوجود آمدن
تمدن می شود به اینصورت که هرچه کنش
متقابل آنها بیشتر باشد و هر چه این کنش
ها ســریعتر و قوی تر عمل نماید زندگی
اجتماعی پــر هیجانتر و پیچیده تر خواهد
بود .تراکم اخالقی به عنوان موتور یا نیروی
محرکه توسعه جوامع و منشا تمدن در واقع
حاصل تشدید ،تعدد کنش های متقابل و در
نتیجه تاثیر متقابل افراد به یکدیگر است،
بنابراین رشــد و تراکم جمعیتی در چنین
زمانی باعث پیشــرفت تقسیم کار و تراکم
اخالقی می گردد( .روشه)1370،
هربرت اسپنســر افزایش جمعیت را تنها
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یک عامل کمکی در گسترش تقسیم کار
محسوب نموده اســت ،در حالیکه هانری
ژان عالوه بر عوامــل جمعیتی به عوامل
اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی ها و عوامل
فرهنگی هم توجه داشت .ژرژ باالندیه هم
معتقد بر این بود کــه بر عوامل جمعیتی
بایســتی جنبه های اقتصادی نیز افزود او
نیز به سه عامل جمعیت ،اقتصاد و فرهنگ
توجه داشت.
وبر اثــرات بنیادی تاریــخ و عامل تغییر
جوامع می دانســت مبنی بــر اینکه وی
می خواســت نشــان دهد که مذهب بر
خالف آنچه کــه مارکس آنرا عکس العمل
ایدئولوژیکی ناشــی از ساخت اقتصادی
تلقی می کند در واقع می تواند به عنوان
عاملی پویا در تغییر اقتصادی محســوب
گردد .بــا توجه به اهمیتی که وبر به عامل
مذهب در تغییرات می دهد در اینجا سه
مسئله اساسی را می توان مورد بحث قرار
داد )1 :کنش متقابل بین عوامل مختلف
و خصوصا بین عوامــل فرهنگی و عوامل
زیر بنایــی در توجیه تغییرات اجتماعی و
اقتصادی )2 .تداوم تاثیر عامل مذهب در
تاریخ غرب )3.موازنه ای که ممکن است
بین عوامل مختلف تغییــر برقرار نمود.
(مور)1381 ،
دارونــدورف می گوید اقتــدار هم مانند
ثروت بطور نامساوی توزیع گردیده است
و تضاد عاملی اساسی و بنیانی پویا است

که در ذات و طبیعت هر سازمان اجتماعی
وجوددارد و پیوســته موجــب پیدایی
دگرگونی ،تحول و گاهی انقالب می گردد
در حالیکــه مارکس تنها انقالبات را عامل
تغییر جوامع می دانست و وسعت دگرگونی
ها را منتج از شدت تضادها می دانست.
پارتو ازصاحبنظــران تئوری های دورانی
است که نخبگان را عامل تغییر و دگرگونی
جامعه می دانســت ،او از جامعه تصویری
در ذهن داشــت که می توان آن را نخبه
پرور غیراریستوکراتیک نامید و بنابراین
در مفهومی کــه او از گردش نخبگان ارائه
می داد قدرت ارثی نخبگان را مورد تردید
قرار می داد .پارتو عقیده داشت که قدرت
و حاکمیت  ،اقتدار فقط به اشــخاصی که
از لحاظ کیفی و هــم از لحاظ عینی برتر
هســتند تعلق می گیرد و گردش نخبگان
به نظر وی واقعیتی عینی است به شرطی
که بوسیله آن یک جامعه بطور طبیعی به
موجودیت خود ادامه داده و پیشرفت می
نماید پس پــاره تو تغییر نخبگان را عامل
دگرگونی و تغییر جامعه می داند.
در حالیه موسکا می گوید نخبگان کسانی
هســتند که قدرت را در جامعه بر عهده
دارند این اقلیت با یــک طبقه اجتماعی
واقعی یا یک طبقه حاکم قابل مقایســه
است زیرا آنچه که به این اقلیت قدرت می
بخشد و به آن امکان رسیدن به قدرت را
می دهد سازمان و ساخت آن است.

سوم؛ تنش در روابط ما با پاکستان ناشی از
مشــکالت تاریخی ما با این کشور است .از
آغاز شکلگیری این کشور ما علم مخالفت
بلند کردیم .بعد مســئله خــط دیورند و
ادعای پشتونســتان را مطرح نمودیم .بر
مبنای ادعای ما پاکســتان باید یک سوم
خاک خود را به افغانســتان بدهد .این در
حالی که حاکمان سیاســی ما در گذشتهها
با امضای ســند بخش از خاک افغانستان را
به دولت هند بریتانیوی واگذار نموده است.
ادعای ما تهدیدی علیه موجودیت پاکستان
اســت .ما در حالی تأکید بر حل مشکالت
میان افغانستان و پاکستان داریم که هیچ
توجهی به مشــکالت تاریخی خود با این
کشور نداریم .همین مســئله باعث شده
است که ما سالها قربانی بدهیم .تکه پاره
شــدن جوانان ما در کشور به خاطر همین
مسئله اســت .ما به جای حل معضله اصلی
به فرعیات چسپیدهایم.
چهارم؛ افغانســتان در وضعیت شکننده
قرار گرفته اســت .شــکافهای اجتماعی
فعال شده اســت .تنشها میان شهروندان
و حکومت باال گرفته است .بخش از مشکل
حکومت افغانستان است .حکومت به قبایل
آن طرف خط دیورند از مجرای وزارت اقوام
و قبایل کمک می کند و برای محصلین آن
طرف خط دیورند سهمیه در کانکور تعریف
می کند اما ،حاضر نیســت به خواستها و
مطالبات شــهروندان آرام و صلح دوست
خود گوش دهد .این مشــکل را پاکستان
برای ما تعریف نکرده اســت .این ناشی از
ذهن قبیلهای و دهاتی نخبگان سیاســی
ماست .برای خواســت برحق شهروندان
حکومت بودجه نــدارد اما ،برای قبایل آن
طرف خط دیورند بودجه کافی دارد.
در پایان این نوشــتار باید متذکر شوم که
حواله دادن مشــکالت افغانستان به گردن
پاکستان و یا هر کشــور دیگری فرافکنی
اســت .واقعیت امر این است که مشکالت
را خود مــا به وجود آورده ایم .ما چشــم
خود را به روی واقعیتها بستهایم .مشکل
ما نه پاکســتان بلکه نگاه قبیلهای حاکمان
سیاسی ماســت .نخبگان فاسد است که
سهم کودکان افغانستان را به جیب می زند
و نمی گذارد که ســطح آگاهی شهروندان
کشور باال برود.

اما میلز بدون آنکه همانند موسکا به مفهوم
طبقه توجه نماید از گروه نخبگانی صحبت
به میان می آورد که برای تشکیل یک واحد
قدرت مســلط بر جامعه بهم می پیوندند و
روابطــی که این برگزیــدگان را بیکدیگر
پیوند می دهد اســاس و مبنای متفاوتی
دارد از قبیل اینکه این روابط ممکن اســت
بر اساس منافع مشترکی بین بعضی از گروه
های بزرگ یا بین موسسات بزرگ باشد .در
حقیقت پارتو ،موسکا و میلز به کنشگران
سبب ساز تغییر توجه داشته اند .
اما تورن به جنبش های اجتماعی توجه دارد
که این جنبش ها برای رسیدن به یک هدف
خاصی و برای توســط افراد خاصی ایجاد
شده اند وسخنگوی یک سری افراد خاص
می باشند (گی روشه).1370،
گاهی اوقات ارزش هــا و انگیزه هایی که
در وجود افراد صورت می گیرد زمینه ساز
تغییرات و تحوالتی می شود .ارزش به مثابه
آرمان  ،هدف یا حقیقت از بعضی جهات جدا
از شخص است زیرا به عنوان یک محرک می
تواند و یا باید بر انگیزه های افراد موثر واقع
شــود مثال مک کله لند نیاز به موفقیت را
عاملی برای تغییر جامعه می داند و عواملی
که سبب ســاز نیاز به موفقیت می شود را
در آمــوزش در خانــواده ،طبقه اجتماعی
والدین ،تحرک اجتماعی ،ایدئولوژی و نیاز
به موفقیــت ،محرومیت و انگیزه ی نیاز به
موفقیت می داند از طرفی او معتقد اســت
نیاز به عضویت یا پیوستگی و نیاز به قدرت
عوامــل دگرگون کننده ی جامعه اســت
بطوریکــه نیاز به پیوســتگی با گرایش به
ایجاد استقرار و حفظ و نگهداری روابط موثر
با دیگر فراد مشخص می گردد در رابطه با
نیاز به موفقیت آن را خواست یا گرایش به
کنترل وسایلی می داند که دیگران را تحت
نفوذ قرار می دهد(مور.)1381،
تمامی آنچه را که مطرح کردیم نگاه نظریه
پردازان در خصوص تغییرات اجتماعی بود
که شامل شرایط  ،عامالن و کارگزاران کنش
بود.
در پایان بحث به الگوهای تغییر اشاره ای
می نماییم:
الگوهای اصلی تغییرات اجتماعی عبارتند
از تکامل ،اشــاعه ،فرهنگ پذیری ،شهری
شدن و صنعتی شدن.
تکامل
نظریه پردازان کالســیک ایــن اعتقاد را
داشتند که جوامع در سیر تکاملی خود از
مرحله ای بــه مرحله دیگر گذر می کنند و
مرحله تاریخی در قیــاس با مرحله ماقبل
خود مرحله ای کاملتر و پیشرفته تر ارزیابی
می گردید.
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