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عقبگرد در فرایند توسعه یافتگی در کشور

ــــــــــسرمقاله

تغییر و بایسته های آن
حفیظ اهلل زکی
افغانستان یک جامعه قبیلوی است که مردم آن با وجود قوانین
و نظام دموکراســی هنوز از فرهنگ قبیلوی اطاعت و پیروی می
کنند .مردم ما در گذشــته به دلیل عقب ماندگی ،ناآگاهی ،فقر،
حاکمیت نظام استبدادی و مناسبات ناسالم اجتماعی در دهکده
ها و روســتاها محصور مانده بودند و از تغییرات ،تحوالت ،رشد
و توســعه کشورهای دور و نزدیک آگاهی چندانی نداشتند .تمام
دنیای شان ،قبیله شان بود.
کودتای هفت ثور ،منشأ تضادها و درگیری های خونین در کشور
گردید .این تضادها و درگیری ها با همه تاوان ها و خســارت های
جانی و مالی که بجا گذاشــت ،مبدأ و منشــأ تغییرات و تحوالت
سریع اجتماعی و فرهنگی نیز گردید.
جنگ های فراگیر ،قتــل بیرحمانه و کشــتارهای بدون دلیل،
مهاجرت های گســترده را به کشــورهای خارجی در پی آورد.
مهاجرت و آگاهی مردم به پیشــرفت ها ،ساختارها و بافتارهای
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشورهای میزبان ،نوع دید آنان را
به فلســفه زندگی تغییر داد .تربیت نسل تحصیل کرده و باسواد
در دنیای مهاجرت؛ روند تغییــرات و دگرگونی های اجتماعی و
سیاسی را سرعت بیشتر بخشید و سر آغاز یک تفکر نوین انسانی
بر مبنای اصل عدالت گردید.
ما در دوره جدید سیاسی با مردم خودآگاه سیاسی روبرو بودیم.
مردمی که دیگر «شاه را ســایه خدا» نمی دانستند و فقر ،عقب
ماندگی و مرگ میر روز افزون اطفال و زنان شــان را به « قضا و
قدر» ارتباط نمی دادند .در این حالت مردم به چگونگی و بایسته
های روابط میان حکومت و مردم پی بــرده بودند و عوامل همه
بدبختی ها و محرومیت ها را به مناسبات ظالمانه حکومت با مردم
نســبت می دادند .از این رو مردم افغانستان در آغاز شکل گیری
نظام نوین سیاســی بر اصل عدالت ،برابری ،تکثر گرایی و حقوق
شهروندی تکیه و تأکید کردند.
در پانزده سال تجربه دموکراسی که در آن فضا و زمینه برای تعلیم
و تحصیل کودکان و جوانان فراهم گردیده بود ،نســل جدیدی با
خواســته ها و آرزوهای متفاوت در جامعه ظهور کرد .این نسل
خودآگاه که بی عدالتی ،قانون شکنی ،حقارت و محرومیت را در
زندگی خود تجربه می کنند ،تاب تحمل را از دست داده و به گونه
های مختلف برای خالصی از وضعیــت موجود و حذف موانع در
محیط اجتماعی تالش می کنند.
این نســل خواهان تغییر در الگوها ،باورهــا ،نگرش ها و در کل
ســاختارها و کارکردهای جامعه اند .این نسل نمی توانند بردگی
از نوع مدرن آن را در نظامی که دموکراســی را شعار می دهند،
تحمــل کنند .امروزه به دلیل عدم توجه به روســتاها و نیز عدم
پاسخگویی به نیازمندی های صحی و تعلیمی آنها ،مردم از دهات
به مراکز شهرها هجوم آورده اند و این امر موجب افزایش جمعیت
در شــهرها گردیده است .در شــهرها تراکم جمعیت ،تضادهای
اجتماعی ،فقر اقتصادی ،قانون شــکنی و فساد گسترده موجب
نارضایتی مردم از روند موجود گردیده و زمینه های گسســت را
میان مردم و حکومت از یک ســو و میــان طیف های برخوردار
و محروم جامعه از ســوی دیگر فراهم آورده است .ساختارهای
موجود برای نســل آگاه امروز قابل قبول نمی باشد .وقتی برای
شکستن و عبور از ساختار موجود ،هیچ راهکار منطقی و قانونی
وجود نداشته باشد ،به ناچار مردم با تظاهرات ،سرکشی ،نافرمانی
و حتا انقالب ممکن است در برابر فشــارهای ساختاری موجود
عکس العمل نشان دهند.
تغییر یک اصل مهم و ناگزیر در زندگی انسان ها است .این تغییر
در طی یک نســل و یا احتماال چندین نسل در هر جامعه رخ می
دهد؛ اما چیزی که در فرایند تغییر مهم ،اساســی و کارساز می
باشد ،چند چیز اســت :اول این که تغییر عمومیت پیدا کند و در
ذهن و فکر اکثریت شــهروندان نهادینه شــود .دوم ،تغییر یک
روند مؤقتی و آنی نباشــد و آغاز و پایــان آن به یک امر مؤقتی
گره نخورده باشد .ســوم تغییر باید معقول ،برنامه ریزی شده و
تدریجــی و در طی زمان صورت گیرد ،تا ایــن تغییر با رهایی از
گذشته بیهوده ،ما را در رنج عمیق و دوامدار آینده گرفتار نسازد.

توســعه و عبــور از وضعیت آشــفته و
نابسامان افغانســتان به یک معما تبدیل
شده اســت .جامعه ما به جای حرکت به
جلو دچار عقبگرد شده است .عقبگردی
که پیامد های ناگوار برای کشــور داشته/
دارد .تا این جای کار ،کمک های میلیاردی
جامعه جهانی نیز ره به جای نبرده است و
بسیاری از کشــورها از سر ناگزیری کمک
های شــان را به افغانستان ادامه می دهد.
مســئله این اســت که کمک های جامعه
جهانی به افغانســتان تا ابد ادامه نخواهد
داشــت .همین مسئله پرســش جدی را
فراروی نخبگان و مردم افغانستان قرار می
دهد که چگونه جامعه را از وضعیت کنونی
رهانید و بــه وارد یک جامعه با ثبات ،امن
و حداقلی از رفاه و خدمات اجتماعی شد.
مکانیســم ها و گونههای توسعه یافتگی
را می توان از تجربه کشــورهای مختلف
دریافت .کشــورهای اروپایــی و آمریکا
شمالی از جمله کشورهای است که توسعه
پایین به باال را تجربه نموده اســت .یعنی
دگرگونی اجتماعی و تحــول در ذهنیت
شــهروندان منجر به تحول در تمام عرصه
های مختلف جامعه شــده است .در برخی
کشورها اما ،عامل توسعه یافتگی نخبگان
سیاســی بوده اســت .نخبگان سیاسی
در چارچوب ملی می اندیشــیده است و
خواست ملی را به خواســت تنگ قومی
و قبیلهای فرونکاســته اســت .برخی از
کشــورهای جنوب شرق آســیا از نمونه
های برجسته آن اســت .برخی کشورها
اما ،تجربه متفاوت داشته اند .دولت مقتدر
باعث توسعه یافتگی کشور ها شده است.
پــس از کنفرانس بــن دیدگاهها در مورد
توسعه یافتگی افغانستان بر دو محور می
چرخید .به دیگر ســخن ،توسعه یافتگی
افغانســتان را از مجرای خواست نخبگان
سیاســی و دولت مقتدر جستجو می کرد.
اکنون که  15ســال گذشــته است اما ،نه
نخبگان سیاســی قادر به ایجاد تحول در
جامعه افغانستان شــده است و نه دولت
مقتدر و قدرتمند شــکل گرفته است که
قادر به پیشبرد پالیسی و سیاست توسعه
گرا در کشور باشد .به صورت مشخص چند

رحیم حمیدی

عامل به صورت ویژه در عقب گرد جامعه ما
نقش برجسته داشته است.
اول؛ در اوائل نسبت به نخبگان سیاسی ما
نگاه بیش از حد خوشبینانه وجود داشت.
نگاه مبتنی بر اینکــه آنها در چارچوب
منافع ملی و خواســت جمعی حرکت می
کند .خواســت جمعی مبنــای رفتارها و
کنش های سیاســی آن هاست 15 .سال
گذشته و شرایط کنونی افغانستان بیانگر
این اســت که نخبگان سیاســی در الگ
سیاســت قومی و قبیلهای فرو رفته است
و همه چیز را قربانی قوم و قبیله می کند.
سیاســت قومی منحصر به نخبه سیاسی
یک قوم نمی گردد .واقعیت امر این است
که همه نخبگان سیاسی از تمام گروه های
اجتماعی سیاســت قومی را پیشه نموده
است .قومیت به عنوان یک گفتمان ممکن
اســت به ظاهر امر و در سیاست روزمره
خود را نشــان ندهد و یا نخبگان سیاسی
از قومیت بــه عنوان یک ابــزار بنیادی
استفاده ننماید اما ،در پشت پرده سیاست
قومیت یک امر تعیین کننده است .بیشتر
سیاســتهای که تدوین و اجرا می شود با
در نظر داشــت عنصر قومیت صورت می

گیرد.
سیاســت قومی بیش از آنکــه منجر به
یکپارچگی و انسجام گروههای اجتماعی
و عامل برای شــکل گیــری منافع ملی
شــده باشد بیشــتر منجر به گسستگی
و ناپیوســتگی جامعه افغانســتان شده
است .نتیجه آن اینکه جزیرههای قدرت
و شبکه های قدرت شــکل گرفته است
که هر یک از شــبکه های قدرت مردم و
حتی منافع ملی را قربانی خواست قومی
و قبیلهای نموده اســت .نتیجه سیاست
قومی فعال شدن شکاف اجتماعی است.
اکنون ،در مواقع اتفاق یک رویداد المناک
کمتر اعضای یک گــروه قومی با اعضای
یک گروه قومی احساس همدردی از خود
نشان می دهد .در رویداد که در  2اسد در
دهمزنگ اتفاق افتاد و تعدادی از اعضای
گروه اجتماعی پشــتون ابراز خوشحالی
نمودنــد .ممکن بســیاری دیگــر ابراز
همدردی کرده باشد اما ،ابراز خوشحالی
آنها نشــان می دهد که ما هنوز از یک
وضعیت پیشــا بن عبور نکرده ایم .عامل
این وضعیت نخبگان سیاسی است که از
سیاست قومی دست بر نداشته است.

خواســت قومی و سیاست قومی تنها در
داخل کشــور خالصه نشده است .ادعای
پشتونستان و قبول نداشتن خط دیورند
از ســوی برخی از نخبگان سیاسی عامل
دیگری برای عقب گرد جامعه افغانستان
اســت .ما ادعای پشتونستان را بر مبنای
خواست قومی و سیاســت قومی مطرح
نمودیم و در مقابل ،پاکستان از گروههای
افراطگرا و تندرو در داخل خاک افغانستان
حمایت نمود تا این کشور ثبات را تجربه
ننماید .در واقع ،سیاســت قومی حتی در
الیههای سیاســت خارجی افغانستان نیز
جا خوش کرده اســت .در واقع ،بی ثباتی
و عقب گرد ما ریشــه زیادی در سیاست
خارجی ما دارد که در آن منافع ملی کمتر
مبنا و محور قرار گرفته است .بسیاری از
کشــورهای دیگر همانند افغانستان یک
جامعه چند قومی است اما ،سیاست ملی
را به سیاست قومی و قبیلهای فرونکاسته
است .خواســت یک قوم را به همه اقوام
دیگر تحمیل ننموده است .به همین خاطر
به سطحی از توسعه یافتگی دست یافته
است.
در تشــکیل قانون اساســی جدید نظام

سیاسی کشور ریاستی انتخاب شد .ریشه
آن بر مــی گردد به نوع نــگاه گروههای
قومــی به قدرت .در واقع نظام ریاســتی
انتخاب شــدن ریشــه در این داشت که
باید حاکم سیاسی در افغانستان یک فرد
از تبار پشــتونها باشــد .این نظام باعث
شــد که گروههای قومی دیگر در حاشیه
قدرت قرار گیرد .قدرت در دســت رئیس
جمهور پشتونتبار محدود شود .در واقع،
نظام ریاســتی زمینه تنش و منازعه برای
قدرت را میان نخبگان قومی افزایش داد.
ریشههای سیاست قومی تا حدی زیادی به
نظام ریاستی کشور نیز بر می گردد که بر
مبنای آن گروههای قومی دیگر در حاشیه
قدرت قرار می گیرد(حضور معاونین رئیس
جمهور در ساختار قدرت سمبولیک است).
سیاســت قومی تا حدی زیــادی منجر به
ضعیف شــدن دولت نیز شده است .دولت
همواره در تقابل با مردم قرار داشته است.
تاریخ سیاسی افغانستان تاریخ قتل ،کشتار،
کله منار شدن است .رابطه حاکم و شهروند
رابطه یکسویه بوده است .این تقابل و رابطه
یکسویه باعث شده است که مردم هیچ گاه
تعلق خاطری نسبت به دولت نداشته باشد
و دولت را یــک پدیده و بار اضافی بپندارد
که تنها مالیات می ســتاند .بنابراین ،دولت
به خاطر ضعف خود و عدم احســاس تعلق
خاطر مردم به حکومت نقــش در فرایند
توسعه یافتگی کشور نداشته است.
در پایان این نوشتار باید گفت که اکنون بعد
از گذشت  15ســال باید نسبت به نخبگان
سیاســی بازنگری جدی صورت گیرد .این
بازنگری هم باید از سوی مردم و هم از سوی
جامعه جهانی صورت گیرد .سیاست قومی
نخبگان سیاســی عامل بنیادی در عقب
گرد جامعه ماســت .اکنون حرکت مردمی
نیز دشــوار شده اســت زیرا ،هر زمان که
مردم حرکت نموده است نخبگان سیاسی
آنها را ســرکوب نموده است .ما راهی جز
بازنگری نسبت به نخبگان سیاسی نداریم.
با این حال ،این بازنگری باید دقیق ،معقول
و تدریجی صورت گیرد تــا منجر به خالء
قدرت و بروز شکاف های بیشتر و الینحل
تر در جامعه نشود.

برق؛ از اولویت تا عامل بحران!
مهدی مدبر
برق یکی از نیازهای اولیه واساسی زندگی
امروزی است و بدون آن ،پیشرفت های
کنونی جهــان در عرصه های تکنالوژی،
ایجــاد فابریکه های بــزرگ صنعتی و
ســرویس های اطالع رسانی ،بوجود نمی
آمد .برق آنقدر با زندگی انســانها عجین
شده اســت که تصور زندگی بدون برق،
شاید برای خیلی از مردم جهان ،یک امر
محال باشــد .اما در افغانستان متاسفانه
هنوز ما از این نعمت بــزرگ بطور دایم
برخوردار نیستیم .حتی امروزه در گوشه
های از کشــور ،می توان جاهای را یافت
که انرژی برق هنوز در زندگی انســانها
راه نیافته اســت و هنوز هــم هریکین
یگانه وســیله ی است برای آوردن نور و
روشنایی در زندگی.
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سیگار؛ بازرس ویژه ایاالت متحده آمریکا
در آخرین گزارش خود به گانگرس ایاالت
متحده ،گفته اســت که پس از امنیت برق
اولویت دوم مردم افغانستان است .در بخش
اول این گزارش که زیر عنوان« کشــاکش
برق :برق رســانی برای افغانستان» نوشته
شده ،یاد آوری شــده است که افغانستان
پاین ترین نرخ برق رسانی را در جهان دارد
و در این کشور از هر  3نفر 1 ،نفر ،به شبکه
برق وصل است.
افغانستان به دلیل سالها جنگ ،بسیاری از
زیر ساختهای صنعت برق را از دست داده
است و بازسازی و توسعه صنعت برق کشور
به ســرمایه گذاری های کالنی نیاز دارد.
در گزارش ســیگار آمده است که ایاالت
متحده آمریکا از سال  2002به بعد ،تقریبا
ســه میلیارد دالر را در پروژه های سکتور
برق در افغانستان به مصرف رسانده است.
در این گزارش گفته شــده است که بانک
آســیایی پیش بینی می کند که آمریکا و
سایر کشورهای تمویل کننده افغانستان،
از ســال  2013تا سال  2018برای بازسازی
منابع انرژی افغانســتان ،حدود  5میلیارد
دالر کمک خواهند کرد.
بخش بــزرگ از برق افغانســتان را برق
وارداتی تشــکیل می دهد .افغانستان این
مقدار برق را از کشــورهای ترکمنستان،
ازبکستان و تاجکســتان وارد می کند .اما
تغییر مسیر بخشــی از لین برق وارداتی
کشور ترکمنستان از حدود چندین ماه به
این سو ،با اعتراضات گسترده در افغانستان
مواجه بوده اســت .لین برق  500کیلو ولت
ترکمنستان بر اساس سروی شرکت آلمانی
فیشــنر قرار بود از مسیر بامیان – میدان
وردک به کابل و ســایر والیات انتقال یابد،
اما کابینه حکومت وحدت ملی فیصله کرد
که این لین باید از مســیر سالنگ به کابل
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انتقال داده شــود و با اعتراضات مردمی
مواجه شد .شرکت فیشنر ماستر سراسری
برق افغانستان را در سال  2013سروی و
تکمیل کرده بود.
بدون تردید برق در انکشــاف و توسعه ی
مناطقی که با شــبکه سراسری برق وصل
هستند نقش عمده دارد و برای پیشرفت
اقتصادی ســاکنان آن مناطق نیز دارای
اهمیت اســت .اما آیا حکومت افغانستان
توانسته است که این منبع مهم توسعوی
را به صورت متوازن برای همه ی والیت ها
و مردم افغانستان توزیع کند؟
اعتراضات گســترده ی که ناشی از تغییر
مسیر لین برق  500کیلوولت ترکمنستان
است ،نشــان می دهد که حکومت های
افغانســتان در طول تاریخ ،منابع انرژی
افغانســتان را بصــورت متــوازن برای
شهروندان کشــور توزیع نکرده است و
بخصوص والیت های هزاره نشین کشور،
بصورت کامل از انرژی برق محروم هستند.
والیت های همچــون بامیان ،دایکندی و
غور در تاریخ افغانســتان حتی یک سب
استیشن برق نداشــته اند و هیچ پروژه
انکشــافی زیربنایی در این والیت ها راه
اندازی نشــده اســت .این واقعیت های
عینی اجتماعی نشــانگر این اســت که
حکومت افغانستان توازن و عدالت را در
توزیع انرژی در نظر نگرفته است و اکنون
شهروندان کشور تاب و توان تحمل بیشتر
این محرومیت تاریخی ندارند و دست به
اعتراضات گسترده ی مدنی زده اند.
هرچند کــه والیت های هزاره نشــین
افغانســتان از تمام برنامه های انکشافی
حکومت محروم بوده اســت ،اما برق یکی
از نیازهای اساسی و اولیه زندگی عصری
اســت و بدون آن حتی نمی شــود سایر
برنامه های توســعوی راه اندازی شــود.

بدون برق امکان استخراج معادن مناطق
مرکزی افغانستان وجود ندارد .استخراج
این معادن اهمیت ویژه برای اقتصاد کشور
و همچنان ایجاد شــغل برای شهروندان
دارد .اما متاسفانه حکومت افغانستان این
موضوع را در برنامه هایش در نظر نگرفته
است و به آن اهمیت قایل نشده است.
بســیاری از مردم افغانســتان اکنون از
اهمیت انرژی برق در زندگی شــان آگاه
هستند ،آنها می دانند بدون برق استفاده
تکنالوژی و آموزش بهتر وجود ندارد ،آنها
می دانند که بدون برق نمی توانند کارخانه
های کوچک و بزرگ صنعتی را راه اندازی
کنند تا اقتصاد شان بهبود یابد و از فقر و
زندگی فالکت بار نجات یابد ،آنها میدانند
که بدون برق نمی توانند زراعت میکانیزه
شده داشته باشند و همچنان فراورده های
لبنی شان را نگهداری و به فروش برسانند.
بر این اساس آنها انتظار داشتند که بعد از
تحمل محرومیت های تاریخی ،اکنون 500
کیلوولت برق وارداتی اندکی تغییرات در
زندگی شان بیاورد ،اما وقتی خالف توقع
شان مســیر این برق تغییر می کند ،نمی
توانند تحمل کنند و به ناچار باید دست به
اعتراضات مدنی بزنند تا شاید محرومیت
شان پایان یابد.
حاال مســئله برق رســانی نه تنها برای
حکومت افغانســتان بلکه بــرای مردم
افغانســتان به یک اولویت تبدیل شده
است و آنها میخواهند که مشکل بی برقی
آنها جــدی گرفته شــود و برای حل آن
حکومت دســت بکار شود .از سوی دیگر
حکومت وحدت ملی استدالل می کند که
این تغییر در زمان حکومت قبلی صورت
گرفته است و آنها مسئولیتی در قبال آن
ندارد.
جدا از اینکه مســئله تغییر مســیر برق

 500کیلوولت ترکمنســتان در زمان کدام
حکومت صورت گرفته اســت ،اکنون این
مسئله به یک بحران اجتماعی تبدیل شده
اســت .بحرانی که تا کنون عالوه بر سایر
هزینه ها ،هزینه انســانی نیز داشته است.
در تظاهرات اعتراضی جنبش روشــنایی
نسبت به این مسئله 86 ،نفر کشته شدند و
بیش از  300نفر دیگر زخمی گردید.
این بحران اجتماعی با دادن هزینه انسانی،
وارد فاز جدیدی شــده اســت .معترضان
همچنان تاکید می کنند که اعتراض شان را
ادامه خواهند داد و جدی تر از قبل خواسته
های شان را مطرح خواهند کرد ،اما حکومت
هیچ پاسخی نداده است و هیچ نشانه ی از
تغییر تصمیم حکومت وجود ندارد.
معلوم نیســت که بحران اجتماعی بر سر
مسئله برق به کجا کشــانده خواهد شد،
آیا بازهم مردم بــه خیابان خواهند آمد و
اگر بیایند آیا نیروهای امنیتی کشور توان
تامین امنیت آنها را خواهند داشــت و از
تکرار فاجعــه دهمزنگ جلوگیری به عمل
خواهد آمد؟ آیا حکومــت می تواند یک
تصمیم تاریخی بگیرد و در مقابل خواست
هزاران شهروند خود از خود انعطاف نشان
بدهد و برق  500کیلولت را از مســیر اولی
آن عبور دهد؟
هنوز هیچ مسئله ی روشــن نیست .این
روزها نه حکومت از خود انعطاف نشــان
می دهد و نه جنبش روشــنایی .فضای بی
اعتمادی و تنش در جامعه حاکم گشــته
اســت و تقابل گروه های از شهروندان در
شــبکه های اجتماعی ادامه دارد و گاهی
به فحش و دشــنام می انجامد .به نظر می
رسد مسئله برای هردو جانب حیثیتی شده
اســت و نه حکومت می خواهد از تصمیم
خود عقب نشــینی کند و نــه معترضین.
حیثیتی شدن مسئله باعث شده است که
این بحران هر روز عمیق تر شود و راه حل
ها برای پایان آنها محدود تر گردد.
رهبران حکومــت وحدت ملی اگر به مردم
ســاالری و ســایر مولفه های دموکراسی
باورمند هســتند ،باید به خواســت های
شهروندان کشور توجه جدی کنند و تالش
کنند تــا قناعت آنها را فراهم ســازد و از
تبعات و پیامدهای ایــن بحران اجتماعی
پیشــگیری به عمل آورد .اگر در روزهای
نخست این اعتراضات حکومت به خواسته
های برحق ایــن معترضین توجه جدی می
کرد و مطالبات آنها را می پذیرفت ،اکنون
افغانستان  86جوان تحصیل کرده و نیروی
انسانی خود را از دست نمی داد .بنا بر این
الزم اســت تا حکومت وحدت ملی تالش
های جدی را برای حل این بحران اجتماعی
روی دست گیرد.
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