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آیا شهرما ،خانه ما است؟!

ــــــــــسرمقاله

افغانستان و حکومت
جدید امریکا
محمدرضا هویدا

دونالــد ترامپ ،نامزد جمهوری خواهان در ایاالت متحده امریکا،
در مقابــل هیالری کلینتون به پیروزی رســید و بدین ترتیب به
عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری امریکا برگزیده شــده و
وارد کاخ سفید خواهد شد .پیروزی ترامپ علی رغم تمامی پیش
بینی های بنگاه های نظر ســنجی بود .پیروزی ترامپ چنان که
بازارهای اقتصادی و بورس را آشــفته کرد ،در بازار سیاست نظر
غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی بود ،تا اندازه ای که حتا خود او
با طرح مسئله تقلب احتمالی در نتیجه انتخابات ،این پیش بینی
که او بازنده انتخابات است را تقویت کرد.
به هر صورت ،دولتمردان و مردم افغانســتان از جمه کشورهایی
بودند که با حساســیت ویژه ای ،انتخابات امریکا را دنبال کردند.
یکی از نگرانی ها و نکات جالب کمپاین انتخابات ریاست جمهوری
امریکا ،فراموش شــدن موضوع جنگ افغانستان در مناظره ها و
برنامــه ای انتخاباتی هر دو رقیب انتخاباتی امریکا بود .نگرانی از
این که افغانستان دیگر برای سیاســتمداران و مردم افغانستان
جذابیت گذشته را ندارد ،برای افغانها ناخوشایند است .ولی مسئله
افغانســتان ،در عمل به یکی از اولویت ها و چالش های حکومت
ترامپ مبدل خواهد شد .او به عنوان یکی از اولویت های مبارزه با
تروریزم و افراط گرایی و به عنوان یکی از بزرگترین جنگ هایی
که امریکا در آن شرکت داشته ،باید با مسئله افغانستان برخورد
کند و در نهایت بتواند بحران افغانستان را حل کند.
جالب این است که جنگ افغانستان میراثی است که دموکراتها از
جمهــوری خواهان دریافت کرده بودند و با پیروزی ترامپ دوباره
این میــراث را به خود آنها بر می گردانند .جنگ افغانســتان از
طوالنی ترین جنگ هایی است که امریکا در آن نقش داشته است.
سه گانه های سوریه ،عراق و افغانستان ،در حقیقت محور مبارزه
با تروریزم بین المللی توسط امریکا و جامعه جهانی را تشکیل می
دهد .دموکرات ها به رهبری اوباما نتوانستند ،جنگ افغانستان و
عراق را با پایان برسانند ،بلکه جنگ سوریه نیز بدان اضافه شد .با
ورود داعش به افغانستان ،حاال ،عراق ،سوریه و افغانستان توسط
این گروه نیز به همدیگر وصل شــده و روند مبارزه با تروریزم به
ناچار در این کشورها با هم تالقی می کند.
افغانســتان به عنوان کشوری که در خط مقدم مبارزه با تروریزم
قرار گرفته و قربانی می دهد ،ممکن است بتواند حمایت و کمک
کشــورهای گوناگون از جمله امریکا را با خود داشته باشد .اما به
عنوان یک کشــور که دارای حکومت ،اقتصاد ،سیاست و دولت
مستقل اســت ،و باید به شــرایط خود در اوضاع جدید جهانی
بیاندیشد .افغانستان باید آمادگی تغییرات در تصمیم های مربوط
به افغانســتان و یا میزان کمک ها به کشــور را داشته باشد .هر
نوع تغییری در وضعیت افغانستان تاثیرات زیادی برجای خواهد
گذاشت .جنگ بخشی از وضعیت افغانستان است که کمک های
جهانی را با خود آورده اســت ،اما قرار نیســت این جنگ برای
همیشه ادامه داشته باشد.
جنگ افغانســتان در زمان حکومت جمهوری خواهان در امریکا
شروع شد .شــعارهایی که در آن زمان داده می شد ،هیچ کدام
تحقق نیافتند و امروزه بیشــتر در همان جایگاهی قرار داریم که
قرار داشتیم .نه کشــت و قاچاق مواد مخدر کم شده و نه امنیت
تامین شده است و نه زیربناهای افغانستان ساخته شده اند .آنچه
را که شاهدیم ،در مقابل پول های کمک شده چیزی نیست ،عالوه
بر اینکه این دستاوردها بسیار زیاد شکننده هستند .می توان به
ساخت سرک ها و شاهراه ها اشاره کرد که در یکی-دو سال اخیر
به طور تاسف آوری توسط طالبان تخریب می شود.
البته سیاســت افغانســتان در منطقه به خصوص همســایگان
افغانستان ،تاثیر مستقیمی در وضعیت افغانستان خواهد داشت.
سیاست امریکا در قبال کشورهایی چون پاکستان ،ایران ،چین،
روســیه و عربســتان بر تحوالت ،حوادث و اوضاع افغانســتان
مستقیما اثرگذار است ،همچنان که سیاست امریکا در برخورد با
سازمان های تندرو و تروریستی مثل القاعده و داعش نیز اوضاع
افغانستان را متاثر خواهد کرد.

شهرهای افغانســتان با مشکالت زیادی
همراه است ،یکی از جدی ترین چالش ها،
نبود فرهنگ شهرنشینی و مسئول نبودن
شهروندان در قبال شهر و محل سکونت
شان است .روز دو شــنبه رئیس جمهور
غنی در « ســومین کنفرانس شهری» از
ســرمایه داران و مالکان خانه های مجلل
کابل انتقاد کرد و گفت که همت قیرریزی
سرک های مقابل خانه های شان را ندارند،
در حالیکه قیمت خانه های شان به صدها
هزار تا میلیونها دالر می رسد.
رئیس جمهــور در ماههای قبــل نیز از
فرهنگ شهرنشینی در کابل انتقاد کرده
بود و گفته بود کــه مردم فکر نمی کنند
که مالک شهرهای شان هستند ،آنها فقط
خود را مالک خانه های شــان می دانند و
به همین خاطر در راستای توسعه شهری
همکاری و کمک نمی کنند.
ســخنان رئیس جمهــور را زمانی دقیق
می فهمید که در روزهای گرم تابســتان
و یا در روزهای بارانی زمســتان و بهار از
کوچه های کابل عبور کرده باشید .وقتی
موتری از کوچــه ای میگذرد تمام کوچه
زیر گرد و غبار و خاکباد گم می شــود و
یا در روزهای بارانی چنان آب در سرکها و
کوچه ها ایستاد می شود که آدم احساس
می کند سیل آمده است و همه جا را آب
گرفته است .اما در همین کوچه ها وقتی
سرت را بلند کنی ،خانه های مجلل و سر
به فلک کشیده را می بینی که مساحت
شــان به چندین جریب زمین می رسد و
قیمت شان به چندین میلیون دالر.
ســرمایه داران کابل در طول پانزده سال
اخیر توانسته اند خانه های مجلل و شیک
بسازند و چهره ی ویران شده ی شهر کابل
را تا اندازه ی ترمیم و زنده کنند ،اما آنها
هیچگاه به فکر ساختن و قیرریزی کوچه
ها ،راه رو هــا و جوی ها مقابل خانه های
مجلل شــان نبوده اند و درست یک متر
آنسوتر از دروازه خانه ی قصر مانند شان،
انبوهی از زباله ها و کثافات جمع شــده
اســت و بوی بد آن تمام ساکنان کوچه و
عابران پیاده را آزار می دهد .چرا؟ چون
آنها همانطور که رئیس جمهور گفته است
خود را مالــک کوچه ها نمی دانند ،مالک

مهدی مدبر

شهر نمی دانند و فکر می کنند فقط چهار
دیواری خانه های شــان ملکیت آنها است
و این نشــان می دهد ما هیچگونه احساس
مسئولیتی در قبال شهرهای خود نداریم و
شهروندان مسئول نیستیم.
تحوالت ســه دهــه اخیر زندگــی مردم
افغانســتان را تغییر اساسی داد ،جنگ در
دهه های گذشــته نه تنها شهرها را ویران
کرد ،بلکه فرهنگ شهرنشینی را نیز از بین
برد .شهروندان شهر نشین اکنون کمتر خود
را ملزم به رعایت آداب و اخالق شهرنشینی
می دانند ،احساس مســئولیت شهروندی
دیگر وجود ندارد و حساســیت در مقابل
محیط زندگی از بین رفته است.
این روزها شــهرهای افغانســتان شلوغ و
مزدحم است ،اما در گذشته شهرها خلوت
و آرام بود و مردم کمتر به شــهرها رجوع
می کردند .بیشتر مردم فقط برای خرید و
فروش و تجارت به شهر می آمدند و دوباره
به روستا و محل زندگی شان باز می گشتند.
شهرنشینان نیز نسبت به آداب و فرهنگ
شهرنشینی حســاس بودند .مشاهده خانه
های قدیمی بخش های از شهر کابل نشان
می دهد که خانه سازی و توسعه شهر نیز بر
اســاس یک پالن و برنامه مشخص و منظم
بوده است .اما اکنون شهر کابل از آن روزها

و از نظم شهری و توسعه ی طراحی شده،
فاصله ی زیادی دارد.
شهرنشینی بعد از سقوط حکومت طالبان
رونق دوباره گرفت ،اما فرهنگ شهرنشینی
هرگز بازگشــت نکرد و توسعه یی شهری
نیز منظم و با برنامه صورت نگرفت .در یک
و نیم دهه اخیر بسیاری از روستانیشنان
افغانســتان برای زندگی به شهرها رجوع
کردند و بسیاری از مهاجران نیز بازگشت
نمودند ،این امر باعث شــد که ازدحام در
شــهرها افزایش یابد و مشکل مسکن و
سرپناه در برابر همه ی آنها قد علم بکند.
با افزایش جمعیت در شــهرها و بخصوص
شــهر کابل و افزایش تقاضا برای مسکن
و در نبود سیاســت گزاری شهری ،دالالن
زمین و ســرمایه داران فرصت را غنیمت
شمردند و به خانه سازی و شهرک سازی
روی آوردند .هرکدام آنها با نقشــه ها و
طرح های جداگانه شــهرک و خانه های
رهایشی ساختند و به مشتریان بی سرپناه
خود فروختند ،اما هیچکدام از این شهرک
ها با معیارها و استندردهای شهری ساخته
نشده اســت و اکثر آنها از آسیب پذیری
باالی برخوردار هســتند .شهرک سازی
های خودسرانه و غیراستندرد ،باعث شد

که نظم و ساختار شهری بهم بخورد و شهر
به مکان بی نظــم ،آلوده ،کثیف و مزدحم
تبدیل شــود و برای میلیون ها باشنده ی
آن ،مشکالت زیادی ایجاد گردد.
بخش بزرگی از مشکالت شهری افغانستان
به نبود مدیریت شهری در شهرداری ها و
نهادهای دولتی بر می گردد ،مسئولین این
نهادها در طول پانزده سال اخیر نتوانسته
اند که ماسترپالن شهرها را بصورت درست
و اساســی تطبیق کنند و از ساخت و ساز
خودســرانه و خارج از ماسترپالن شهری،
جلوگیری کنند .بیشــتر شهرکها و خانه
های رهایشی به سیســتم کانالیزاسیون
عمومی شــهری وصل نیستند و فاضالب
آنها در کوچه ها و جویجه های داخل کوچه
سرازیر می شود و فضا را آلوده می سازد.
اما بخش دیگر از مشکالت بر می گردد به
نبود فرهنگ شهرنشینی و عدم مسئولیت
پذیری شهروندان کشور .بسیاری از مردم
از فرهنــگ و آداب شهرنشــینی آگاهی
ندارند و در قبال پاک نگهداشتن و نظافت
شــهر و همچنان کمک به توسعه و نظم
شهری ،احساس مسئولیت ندارند .زندگی
شــهری ،زندگی جمعی است و برای بهتر
زیســتن در یک فضای جمعی ،الزم است
که اخالق جمعی رعایت گردد و مسئولیت

پذیری جمعی بوجود بیاید .یک شهرنشین
کسی نیست که فقط در شهر سکونت دارد،
شهرنشین کسی است که فرهنگ ،اخالق و
آداب شهرنشینی را میداند و خود را ملزم
به رعایت آن می داند .اما متاســفانه این
روحیه هنوز در بین شهرنشینان افغانستان
بوجود نیامده اســت و ما فرهنگ زندگی
جمعی را هنوز نیاموخته ایم.
شــهرداری کابل ،برای ترغیــب مردم به
رعایت نظافت شــهر و همــکاری در پاک
نگهداشتن شــهر ،در جاهای مختلف شهر
شعار« شــهر ما ،خانه ما است» را نوشته
اســت ،اما وقتی در سرک ها ،کوچه و پس
کوچه های کابل قدم می زنیم این سئوال در
ذهن ما بصورت جدی بوجود می آید که؛ «
آیا شهر ما ،خانه ما است؟!» پولداران کابلی
صدها هزار دالر مصرف می کنند و خانه های
مجلل می سازند تا آسوده زندگی کنند ،اما
چرا چند هزار افغانی برای پاک نگهداشتن
کوچه ی خود مصرف نمی کنند تا بوی تعفن
مشام شان را در درون خانه های مجلل شان
نیازارد؟ با این وصف آیا بازهم شهر ما ،خانه
ما است؟
اگر اندکی شــهروندان کابل مســئولیت
شــهروندی شــان را رعایت می کردند و
همزمان با ســاختن خانه هــای مجلل و با
شکوه جویچه ها ،پیاده رو ها و کوچه های
شــان را نیز می ساختند ،اکنون شهر کابل
چهره ی دیگر میداشــت و بــدون تردید
زیباتر از امروز بود و شهروندان نیز کمتر از
آلوده گی های محیطی در رنج بودند و آن
زمان بود که ما با وجدان راحت و آسوده و
با افتخار می توانستیم شعار بدهیم که شهر
ما ،خانه ما است.
تا زمانی که به رشــد فرهنگ شهرنشینی
توجه نشود و شهروندان کشور نیز در قبال
نظافت و پاکی محیط زندگی شان احساس
مسئولیت نکنند و سهم نگیرند ،مشکالت
شــهری نیز حل نخواهد شد .برای تقویت
فرهنگ شهرنشــینی و باالبردن احساس
مســئولیت شــهروندان در قبال محیط
زندگی شــهری ،باید آگاهی دهی از سوی
نهادهای مربوط و رســانه ها صورت گیرد،
اما متاسفانه تا کنون کمتر به این امر توجه
شده است.

پیشرفت و پسرفت افغانستان؛ میراث اوباما
نویسنده :دی پرواز /مترجم :جانعلی شکرعلیزاده

جنگ افغانســتان طوالنــی ترین جنگ
امریکاست ،یکی از جنگ هاییست که اوباما
قول داده بود درسال  2014خاتمه دهد .اما
بعد از دو سال امنیت افغانستان سیر نزولی
به خود گرفته و طالبان و جنگجویان داعش
در چندین والیت مناطقی را به تصرف خود
در آوردنــد .اگرچه اوباما ســرعت خروج
سربازان را کندتر ساخت و برای پشتیبانی
از ســربازان تعداد حمــات هواپیماهایی
بی سرنشــین را به دوبار در روز در طول
تابســتان افزایش داد ،اما مطابق گزارش
دفتر دیــده بان بررســی روزنامه نگاران
ناامنی افزایش پیدا کرده و دست آورد های
شکننده افغانستان را در معرض خطر قرار
داده است .طبق گفته های معاون سخنگوی
دفتر اشــرف غنی در دو ماه گذشته 302

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

مکتب  5305 ،خانه و  1818مرکز تجارتی
در  12والیــت از بین رفته اســت .خلیل
رئوفی رئیس گروه کاری مشــترک جامعه
مدنی گفت به دستوراوباما نیروهای امریکا
توانست اسامه بن الدن را به قتل برساند و
انتقال صلح آمیز قدرت در افغانستان را در
سال  2014به خوبی مدیریت کند.
این ها دســت آوردهای خوبی بودند .اما
پیشرفت های اقتصادی و سیاسی که قبل
از  2008بدست آمده بود از بین رفت .رئوفی
گفت مردم ما امیــدوار بودند که در دوران
اوباما تغییر مثبت و قابل مشــاهده ای را
شاهد باشند اما متاسفانه این تغییر منفی
بود .رشــد افراط گرایی طالبان که هر روز
قویتر از قبل مــی گردید و حاال داعش هر
روز قویتر از قبل میشــوند و در کنار سوء
مدیریت دولت والیت ها در حال ســقوط
اند .این ها از نواقــص های حکومت باراک
اوباما است .وخامت اوضاع در این کشور در
خیابان های پایتخت آشکار است ،به خاطر
نگرانی از حمالت انتحاری بعد از ســاعت
هشت شب سرک ها را به روی موترها می
بندند و نیروهــای امینتی را برای اطمینان
بیشتر افزایش داده اند.
افزایش بیجا شده گان و فراریان از جنگ
و ایجــاد کمپ های در اطراف شــهر کابل
نشانه های آشــکار از این نا امنی هاست.
طبق گزارش نمایندگی سازمان ملل متحد
در شــش ماه اول  2016به تعداد 157987
نفر از خانه هایشان آواره شدند که  10درصد
نسبت به ســال قبل یعنی  2015افزایش
یافته است.
وقتی برای دومین بار به کندز حمله شــد
مراد  67ســاله به کابل آمد می گوید»خانه
ما بمباران شد ،زندگی مان تباه شد ،هرچی
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داشــتیم روی زمین سوخت و ازبین رفت
پنج عضو فامیل ام را از دست دادم» .مراد
فکر می کند خانه اش توسط هواپیمای بی
سرنشین خراب شده اســت ،اما مطمین
نیســت چون حمله ساعت  9شب صورت
گرفت .همان روزی که مــراد با الجزیره
صحبت می کرد ناتو حملــه هوایی علیه
طالبان انجام داد که حداقل  30غیر نظامی
در کندز کشــته شــدند .بدنبال افزایش
خشونت بیجا شده گان افزایش پیدا کرده
اســت ،تعدا بیجا شــده گان به اوج خود
رسیده است ،این تعداد بیجا شده گان فقط
یکبار در سال  2002بعد از حمله امریکا رخ
داده بود .حمیداهلل می گوید با گفتن امریکا
که ما تمامی ســربازان مان را بیرون می
کشــیم طالبان جرات بیشتری پیدا کرده
گفته اند در بهار حمالت بیشتری را انجام
خواهیم داد.
مردم در حال فرار از کشــور هســتند.
مطابق گــزارش وزارت مهاجرین و عودت
کنندگان روزانه  3000نفــر از مرز ایران
عبور می کنند .برای آنهایی که خطر مرگ
در دریــای مدیترانه و یا دیپورت شــدن
را بــه جان نمی خرنــد محدودیت هایی
هســت .افغان ها برای پیدا کردن راه حل
محلی برای مشــکالت شــان هستند اما
به تنهایی از پــس آن برآمده نمی توانند
بعنوان نمونه یک دادســتان جدید یک
ســری توصیه های برای مبارزه با فساد
ارایه کرده اســت که می تواند درمبارزه با
فســاد موفقیت آمیز باشد اما نبود امنیت
مانع اجرای آن اســت ،و امریکایی ها در
تامین این امنیت ناتوان بوده است .میرزا
محمد یارمند معاون پیشین وزارت داخله
افغانستان می گوید» ما میدانیم ،همه دنیا

و حتی امریکایــی ها میدانند که مرز ما با
پاکستان باز هست اگر امریکا از امنیت در
افغانســتان حمایت می کند چرا در بستن
مرز و قانونمند ساختن آن به ما کمک نمی
کند.؟» یارمند می گوید تمام بحث و جدل
های بین افغانستان و امریکا در این مورد
به شکست انجامیده است و این مشکل در
دوره اوباما با حامــد کرزی رییس جمهور
پیشین و حاال هم با اشرف غنی احمدزی
ادامه دارد .مثل این می ماند که خانه نیمه
فرش شده باشد .افغان ها و امریکاییها سه
هدف اساسی داشتند که در بدست آوردن
آن ناکام ماندند ،کاهش کشت مواد مخدر
که افزایش یافته است امسال به  43درصد
رسیده است ،جلوگیری از دسترسی افراد
مســلح به پول های حاصل از فروش مواد
مخدر و ایجاد حکومــت داری خوب .اما
مواد مخدر از مرزهای افغانستان می گذرد
به ایران  ،به ترکیه،به اروپا،به امریکا ،و به
کانادا میرسد ما پلیسی نداریم که حساب
های بانکی مــردم را چک کند که چگونه
پول هایی که از افغانستان میرود به دست
تروریستان میرسد ،ما چطور در این آشفته
بازار می توانیم حکومتداری خوب داشته
باشــیم مطابق موافقت نامه بن در ســال
 2001و مذاکرات سال  2011زمینه حکومت
مشارکتی را فراهم کردند و کشمکش های
قومی نتیجه این تصمیمات است.
یارمند به الجزیره گفت امریکا پول خرج
کرد روی چیزهایی مانند دسترســی به
آموزش و تقویت زنان اما هیچ عمل قاطعی
در مقابــل مواد مخدر و امینت و حکومت
داری خــوب انجام نداد ،با این شــرایط
صلحی بوجود نخواهــد امد .در این هیچ
شکی نیست که امریکا در حال حاضر هم

پول در زمینه ایجاد دسترسی به آموزش به
پسران و دختران خرج می کند.
اما سوال اینجاســت که چطور با این همه
مصرف افغانســتان نتوانست روی صلح را
بیبیند .مطابق گزارش سیگار در سال 2016
بیش از  700میلیون دالر صرف آموزش در
افغانستان بین سال های  2002تا  2014شده
اســت  .اما وقتی به موضوع حقوق بشر و
دسترسی به آموزش و نتیجه حاصل از این
مصرف می رسیم ،می بینیم که برنامه ها در
مسیر اشتباهی بوده است.
سهیال ســحر مدیر مکتب طلوع سحر در
کابل به تلویزیــون الجزیره گفت که امنیت
طوری است که زنان در بعضی مناطق مانند
بغالن نمی توانند از خانه هایشــان بیرون
شــوند و خانواده ها نمی توانند دخترانشان
را به مکتب بفرستند ،به خاطر اینکه خیلی
خطرناک هســت .حتی اگر به مکتب حمله
نشود همین که متعلم نتواند به مکتب برود
مکتب خودبخود بسته میشود .صدها مکتب
طی دوسال گذشته بسته شــدند و بعد از
تقریبا  13سال پیشــرفت در حال پسرفت
هستیم .سیما ثمر رییس کمیسیون حقوق
بشر افغانســتان به الجزیره گفت پیشرفت
کوچکی به خصوص در قســمت حقوق زنان
حاصل شده بود ،اما امیدواری در این زمینه
از دست رفته است .ما دوست داریم بگوییم
که تغییر مثبت بوده ،بله شرایط برای زنان در
کابل بهتر بوده اما نه در جای دیگر ،به سختی
می توانیم بگوییم که وضعیت از هشت سال
پیش بهتر اســت ،چرا که امنیت کمتر شده
بــدون امنیت وضعیت زنــان بهتر نخواهد
شد .مریم عالمی یکی از روزنامه نگاران می
گوید وضعیت روزنامه نگاران نسبت به سال
های قبل بدتر شــده ،دو نوع تهدید وجود
دارد تهدید علیه زن و تهدید علیه روزنامه
نگاران .در سال  2008دیده بان رسانه های
محلی  50مورد از خشــونت علیه روزنامه
نگاران را به ثبت رساندند خشونت هایی از
قبیل تهدید ،صدمه زدن  ،بازداشت ،گروگان
گیری و قتل 380 .مورد تا سال  2016به ثبت
رسیده است .عالمی که در کابل کار می کند
و به اطراف کشور برای تهیه گزارش سفر می
کند به الجزیره می گوید این روزها به خاطر
جنگ و گروگان گیری احساس امنیت نمی
کنــد  ،فقط به جاهای محــدودی آن هم با
طیاره سفر می کند.
در سراسر افغانستان وضعیت برای زنان در
حال بدتر شدن است  ،وضعیت حقوق زنان
بــرای آزادی کار و آزادی رفت و امد ،البته
در زمان طالبان فاجعــه بارتر بود حتی در
سرک بدون محرم نمی توانستیم راه برویم .
اوضاع بعد از دخالت امریکا بهتر شده بود و
این غیر قابل انکار هست اما این دست آورد
ها همه در معرض خطر بزرگی قرار دارد.
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