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گزارش تازه یوناما؛ افغانها در آغوش مرگ

ــــــــــسرمقاله

بهای سنگین جنگ

برای مردم افغانستان
مهدی مدبر
دفتر ســازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه ی خود
تلفــات غیرنظامیان در ســال  ۲۰۱۶را از زمان آغاز ثبت تلفات
غیرنظیان در ســال  ،۲۰۰۹بی ســابقه خوانده است .یوناما در
گزارش خود گفته اســت که تلفات غیرنظامیان در ســال ۲۰۱۶
نسبت به سال قبل آن ســه درصد افزایش داشته است و یازده
هزار و پنج صد نفر کشته و زخمی داشته است.
تلفات غير نظاميان در درگيرهاي مســلحانه در افغانســتان،
سالهاست که مردم کشور ما را رنج مي دهد .شهروندان بي گناه
افغانستان همواره قرباني خشــونت هاي طرف هاي درگير بوده
است .سه دهه جنگ در افغانســتان بيشتر از اين که گروه ها و
طرف هاي درگير را صدمه بزند ،مردم ملکي و بي گناه را به خاک
و خون کشاند .گروه طالبان نيز به بهانه هاي مختلف مردان ،زنان
و کودکان بي دفاع کشــور ما را به گلوله بستند و زندگي شان
را گرفتند .در پانزده ســال اخير نيز همواره غيرنظاميان و افراد
ملکي قرباني جنگ و خشــونت در افغانستان بوده اند .حمالت
انتحاري ،انفجــار ماين هاي کنار جاده و حمالت تروريســتي
همواره از مردم قرباني گرفته اســت و آنها را به ســوگ و ماتم
نشانده است.
افزایش تلفات غیر نظامیان در ســال  ۲۰۱۶نشــان می دهد که
گیروه های هراس افگن و تروریســت ،دشــمنان اصلی مردم
افغانستان هستند .بنا به گزارش یوناما گروه های مسلح مخالف
دولت افغانستان مسئول  ۶۱درصد از تلفات غیرنظامیان هستند.
این آمار نشانگر این است که آنها نمی خواهند مردم افغانستان
امنیت و آرامش داشته باشند و از هیچگونه تالشی برای کشتن
افراد بــی گناه و برهم زدن امنیت و آرامــش جامعه دریغ نمی
کنند.
کشــتار غیرنظامیان بهایی است که مردم افغانستان تا کنون در
جنگ با تروریسم و افراطگرایی پرداخته اند .متاسفانه بر خالف
انتظارها تلفات غیرنظامیان در جنگ با تروریســم ،هر ساله در
حال افزایش اســت نه کاهش .اما ادامه ی این روند برای مردم
غیر قابل تحمل اســت ،مردم افغانســتان دیگر توان پرداخت
بهای ســنگین جنگ و مبارزه با تروریسم را ندارند و حکومت
افغانستان به عنوان مســئول حفظ جان شهروندان ،باید تالش
کند تا امنیت شهروندان را تامین کند و جنگ را پایان دهد.
از ســوی دیگر ،سازمان ملل متحد نیز باید نقش مؤثری در روند
صلح در افغانستان بازی بکند .تا اکنون تالش های این نهاد بین
المللی برای آوردن صلح در کشــور مؤثر و موفق نبوده است و
نیاز است که که مسئولیت اش را در قبال مردم افغانستان جدی
بگیرد و روند صلح را با جدیت بیشــتر دنبال کند .سازمان ملل
متحد با توجه به جایگاهی که دارد ،می تواند برای ختم جنگ در
افغانستان نقش مؤثر داشته باشد و بر طرف های درگیر در جنگ
فشار وارد کند که تن به صلح بدهند و از جنگ دست بردارند.
پس از مخالفين مســلح دولت ،نيروهــاي دولتي دومين عامل
کشته و زخمي شدن غيرنظاميان در سال  ۲۰۱۶هست .حکومت
و نهادهاي امنيتي کشــور بايد در اين راســتا به مردم پاسخگو
باشند .تلفات غیرنظامیان توسط نیروهای دولتی غیرقابل توجیه
است .مســئولین نهادهای امنیتی باید به صورت متواتر به این
نیروها یاد آوری بکنند که در هنگام نبرد ،دقت بیشتری نمایند
و حفظ جان افراد ملکــی و غیرنظامی را در اولویت قرار دهند.
کشــته و زخمی شدن غیرنظامیان توســط نیروهای دولتی می
تواند اعتماد مردم نسبت به حکومت را خدشه دار بسازد و باعث
ایجاد فاصله بین دولت و ملت گردد.
سال  ۲۰۱۶برای مردم افغانستان سال دشواری بود .در این سال
مردم کمتر احســاس امنیت و آرامش کردنــد و هراس افگنان
بیشــتر از هر زمانی برای حکومت افغانستان چالش آفریدند و
نقاط مختلف کشور را مورد حمله قرار دادند.
اکنون توقع مردم افغانســتان از حکومت وحدت ملی این است
که تامین امنیت شــهروندان و غیرنظامیان را در اولویت کاری
خود قرار دهد و آرامش را به زندگی مردم افغانســتان برگرداند.
همچنان باید به نیروهای امنیتی کشــور آموزش های الزم داده
شــود تا هنگام جنگ با گروه های تروریســتی ،غیرنظامیان را
هدف قــرار ندهند و حفظ جان افراد ملکــی را در اولویت قرار
دهند.

دفتر معاونت ســازمان ملــل متحد در
افغانســتان (یوناما) دیروز گزارش سالیانه
خود راتحت عنوان «محافظت افراد ملکی
در منازعات مســلحانه» از میزان تلفات
افراد ملکی در جنگهای جاری کشور طی
سال گذشــته میالدی ،به نشر رساند .در
این گزارش  23صفحهای یوناما ،سال 2016
قربانی افراد بیطرف،
با بیشــترین میزان
ِ
یکی از مرگبارترین سال برای افراد ملکی
خوانده شده است .یوناما روی جلد گزارش
خود را ،عکســی از قبرهایی که برای دفن
افراد کشت ه شــدهی ملکی ،آماده شده،
انتخاب کرده است .این عکس از مقبرههای
آماده برای دفن قربانیان حملهای که بر یک
تظاهرات مردمی بــه تاریخ  23جوالی2 /
اسد سال جاری خورشیدی صورت گرفت،
میباشد .یوناما حمله بر این تظاهرات را که
در چهارراهی دهمزنگ کابل اتفاق افتاده،
یکی از مرگبارترین حمله پس از ســال
 2001در کشــور خوانده است .انتخاب این
عکس مفهوم آسیبپذیری افراد ملکی را
در جریان منازعات کنونی در کشور ،بیان
میکند.
میزان تلفات افراد ملکی در سال 2016
گزارشــی را که یوناما از شمار کشتهها و
زخمیهای افراد بیطرف منتشــر کرده،
نشــان از افزایش  3درصدی تلفات افراد
ملکی در جریان یکســال از سال 2009
خورشــیدی به این طرف میباشد.گزارش
یوناما شمار تلفات افراد ملکی را طی سال
 2016میالدی ،اینگونه شرح داده است:
 .1تعداد کل قربانیان (کشتهها و زخمیها):
 11418نفر
			
 .2تعداد کشتهها:
 3498نفر
			
 .3تعداد زخمیها:
 7920نفر
 .4تعداد کشتههای افراد ملکی از جنوری
سال  2009تا دسامبر  24841 :2016نفر
 .5تعداد زخمیهای افراد ملکی از جنوری
سال  2009تا دسامبر  45347 :2016نفر
بر اساس این گزارش یوناما،مجموع تعداد
قربانیان افراد ملکی تنها در ســال 2016
میــادی ،تقریبا برابر با نیمــی از تعداد
کشتهشــدههای افراد ملکی در جریان 8
سال گذشته ( 2009تا آخر  )2016میباشد.
در این گزارش آمده است میزان تلفات ملی
در ســال  2016نسبت به یک سال قبل آن
( )2015در مجموع  3درصد افزایش داشته
در حالیکه شــمار زخمیها در این جریان

نسیم ابراهیمی

زمانی 6 ،درصد افزایش را نشان میدهد اما
تعداد کشتهها  2درصد کاهش یافته است.
کودکان در خط مقدم قربانیان
گزارش یوناما وضعیت نگرانکنندهی کودکان
را در شــرایط امنیتی کنونی نشان میدهد.
در گزارش آمده اســت که کودکان در سال
گذشته ،کودکان در منازعات مسلحانه کشور
شدیدا متاثر گردیده و نسبت به سال 2015
میالدی ،ارقام قربانیان کودک در سال ،2016
 24درصد افزایش یافته اســت .در این به
تعداد  923کودک کشته شده و  2589نفر
دیگر هم زخمی شدهاند.
در گــزارش ،عامل اصلــی افزایش تلفات
کــودکان ،انفجــار مواد منفجرناشــدهی
باقیمانده از جنگ ،خوانده شده است.
کاهش تلفات زنان
در گزارش یوناما نوشته شده است که تعداد
تلفات زنان در ســال  2016نسبت به سال
قبلتر آن 2درصد کاهش یافته است .شمار
قربانیان زنان طی ســال  2016به تعداد 341
کشــته و  877نفر زخمی ،به ثبت رسیده
اســت .با این حال ،گزارشگر یوناما نوشته
است ،طی سال گذشته میالدی میزان تلفات
زنان ناشــی از جنگهای زمینی 7 ،درصد
افزایش یافته است و همچنان مخالفان دولت
به مجازات زنان از طریق ساختارهای عدلی
و قضایی موازی (محکمــه صحرایی) ادامه
دادهاند.
عوامل تلفات
در این گزارش عوامل تلفات افراد ملکی را به
دو دسته تقسیمبندی کرده است.
 .1عناصر دولتی.این دسته شامل ،نیروهای
امنیتی افغان ،نیروهــای بینالمللی و دیگر

گروههایی که در درگیریها تحت حمایت
حکومت افغانستان قرار دارند میشود .در
گزارش مجموع 24درصــد عامل قربانیان
افراد ملکی به عناصر دولتی نســبت داده
شده است که از این میان 20درصد نیروهای
امنیتی ملی افغان 2 ،درصد شــبهنظامیان
طرفدار دولت و  2درصد دیگر هم نیروهای
بینالمللی شناخته شده است.
 .2عناصر ضد دولتی .این دسته به مجموعه
گروهها و افرادی اطالق میشــود که برضد
حکومت افغانســتان میجنگنــد و آنها
شامل گروه طالبان،شبکه حقانی ،تحریک
اسالمی ازبکستان ،جنبش جهاد اسالمی،
لشــکر طیبه ،جیش محمد و داعش شاخه
والیت خراسان میشــوند .اینها افراد و
گروههاییاند که روی اهداف ایدئولوژیکی،
اقتصادی و سیاسی مصروف نبرد هستند.
 61درصد عامل تلفات افراد ملکی ،عناصر
ضد دولتی شناخته شده و بیشترین تلفات
را گروه طالبان بر مردم وارد کرده است.
در این گزارش ،عامل  10درصد تلفات هردو
طرف درگیر بهصورت مشــترک شناخته
شــده و عامل  5درصد دیگر آن مشخص
نشده است.
قتلهای هدفمند و جنایت جنگی
در گزارش یوناما حمله برا تجمعات مردمی،
حمله برگروهها قومی و اقلیتهای مذهبی
و آسیب رســاندن به گروه خاصی جنایت
جنگی پنداشــته شده اســت .بر اساس
گــزارش یوناما ،عنصر ضــد دولتی گروه
داعش در سال گذشته ،حمالت خود را در
افغانستان نســبت به سال  ،2015طی سال
 2016میالدی  10برابر افزایش داده اســت.

تاکتیکهای راهانــدازی حمالت داعش،
بهصورت هدفمند و آسیبرسانی به گروه
قومی و مذهبی خاص ،خوانده شده است.
در این گــزارش ،حمله بر تظاهرات مردمی
جنبش روشــنایی به تاریخ  23جوالی در
میدان دهمزنگ کابل یک حمله هدفمندانه
از ســوی گروه داعش بر علیه گروه قومی
هزاره و اقلیت مذهبی شــیعه خوانده شده
است .بر اساس گزارش یوناما در این حمله
 85فرد غیرنظامی کشــته شده و  413نفر
دیگر هم زخمی شدند آنها عمدتا مربوط
گروه قومی هزاره و از اقلیت مذهبی شیعه
بود.که در این گــزارش همچنان حمله بر
زیارت سخی و مسجد باقرالعلوم نیز حمله
هدفمندانه ،فرقهگرایانه و آسیب رسانیدن
به اقلیت مذهبی شیعه و گروه قومی هزاره،
خوانده شده است .تدامیچی یاماماتو رییس
یوناما نیز دیروز در نشست خبری در کابل،
حملــه بر تظاهرات جنبش روشــنایی در
میدان دهمزنگ را پیچیده و جنایت جنگی
خواند.
چگونگی تلفات افراد ملکی
بر اساس این گزارش یوناما ،افراد ملکیبنا به
دالیل و از اثر کاربرد تاکتیکهای مختلف
جنگی از سوی طرفهای درگیر ،در جریان
سال گذشــته میالدی ،کشــته و زخمی
شــدهاند.در گزارش آمده است که انفجار
مواد منفجرناشده و تعبیه شده باقی مانده
از جنگ ،حمالت انتحاری ،حمالت پیچیده،
حمالت هوایــی و همچنان اســتفاده از
خانههای افراد ملکی بهعنوان سنگر جنگی
که این کار را بیشتر عناصر ضد دولتی انجام
دادهاند ،عوامل افزایش تلفات افراد ملکی
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میباشد.
آمــاری را که یونامــا ارایه کرده ،نشــان
میدهداز مجموع افراد قربانی 38 ،درصد به
اثر جنگهای زمینی 19 ،درصد مواد انفجاری
تعبیه شــده 17 ،درصد حمــات انتحاری
و پیچیــده 11 ،درصــد در نتیجه قتلهای
هدفمند و عمدی 6 ،درصدبه اثر مواد منفجر
ناشدهی باقی مانده از جنگ 5 ،درصد به اثر
حمالت هوایی و  4درصد دیگر هم در نتیجه
کاربرد تاکتیکهای دیگر جنگی ،کشــته و
زخمی شدهاند.
پیشنهادات
مســووالن ماموریت یوناما در افغانستان در
پایان این گزارش پیشنهادهایی را به هدف
جلوگیری از تلفات افــراد ملکی به عناصر
ضد دولتی و عناصر دولتی ارائه کرده است.
پیشنهاد یوناما برای عناصر ضد دولتی این
اســت که مکلفیتهایی را بر اساس حقوق
بشردوســتانه بینالمللی در نظر بگیرند و
همچنان هــدف قراردادن افــراد و اهداف
ملی را بهشمول مقامات دولتی ،خبرنگاران،
مدافعان حقوقبشــر ،قاضیها ،سارنوالها،
کمکرسانها ،عبادتگاهها و مراکز فرهنگی
را متوقف کنند .و همچنان گفته است که از
استفاده از کاربرد تمامی انواع مواد انفجاری
از قبیل واســکتهای انتحــاری ،موترها و
مواد تعبیه شده در آن و انفجار آن در میان
جمعیت و تجمالت افــراد ملکی ،خودداری
کنند .مسووالن یوناما به مسووالن حکومتی
هم پیشــنهاد کردهاند که برای جلوگیری از
افراد ملکی باید شبهنظامیان و خیزشهای
خودجوش مردمی که در منازعات مسلحانه،
اشتراک میکنند ،خلعسالح شوند و باید از
کاربرد چنین نیروها در جنگ خودداری شود.
یوناما که از ســال  2009به این طرف ،ثبت
تلفات افراد ملکی را در منازعات مسلحانه
کشور شــروع کرده ،نشــان میدهد که با
گذشت هر سال ،میزان تلفات ملکی،افزایش
یافته اســت و امسال به باالترین سطح خود
رسیده است .حاال با نشر این گزارش ،دولت
مکلف است پاســخ بدهد که چرا با گذشت
هر ســال میزان تلفات افراد ملکی افزایش
مییابد؟آیا اطمینان برنامهای وجود دارد که
دولت از افزایش میزان تلفات غیرنظامیان و
نظامیان در کشــور جلوگیری کند؟ دولت با
نشر این گزارش باید مردم را قناعت دهد که
از افزایش قربانیان ملکی جلوگیری میکند.
باید دید که دولت در قبال گروههای مخالف،
خصوصا گروه دولت ،چه سیاســتی را اتخاذ
خواهد کرد که منجر به صلح شود.

دولت و ضرورت استفاده از نوآوری های علمی
رضا احسانی

عصر حاضــر را به نام عصــر اطالعات و
فناوری یاد می کنــد .از ویژگی های مهم
این عصــر تغییر و حول ســریع و مدوم
در روش های انجــام کار و امورات زندگی
هستیم .کشورهای پیشــرفته را اگر سر
جایش خود شــان بگذاریــم ،در همین
کشور خود و کشــورهای همسایه خود ما
همه روزه شــاهد نوآوری های جدیدی در
عرصه تکنولــوژی بخصوص عرصه تبادله
اطالعات و معلومات می باشــیم .گسترش
انترنت این روند را سریعتر کرده و امروزه
گرایش به سمت الکترونیکی شدن کارها

 کارتون روز

را خصوصا در بخش خدمات دولتی بیشتر
نموده اســت .حاصل ایــن تغییرات را ما
اکنون در تمام کشورهای جهان و بخصوص
دنیای توسعه یافته مشــاهده می کنیم.
این تغییرات سبب به وجود آمدن مفهوم
جدیدی به نام دولت الکترونیکی شــده
است .الکترونیکی شــدن /کردن دولت
روابط گوناگون میان شهروندان و نهادهای
دولتی را تسهیل می کند و افراد و نهادهای
دولتی در این سیســتم دقیق تر و آسانتر
می توانند وظایف و مسؤلیت های خود را
به پیش ببرند.
شــاید بتوان گفت که یکــی از ابزار مهم
برای تبدیــل مدیریت دولتی ســنتی ،
الگوی جدید مدیریت دولتی نوین فناوری
اطالعات است که مسلما با توجه به گذشت
حدود یک دهه از حرکت این اندیشه نوین
 ،دولت الکترونیکــی نیز یک بحث جدید
خواهد بود و به تحقیقات کاربردی میدانی
و چالش های فراوان در مورد به کارگیری
آن در هر جامعه نیاز دارد .
دولــت الکترونیکی به آن دولتی گفته می
شــود که بتواند از فنــاوری و تکنولوژی
معلوماتــی در بخش های مختلف دولت به
منظور افزایش بهره وری وباال بردن سطح
خدمات رســانی به خوبی اســتفاده کند.
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نخستین نتیجه الکترونیکی شدن کارهای
دولتی جلب رضایت مردم می باشد .این
امر سرعت انجام کارهای دولتی را بیشتر
می کند و ســبب صرفه جویی در وقت و
پول شهروندان کشور در هنگام مراجعه
به ادارات دولتی خواهد شد .در دراز مدت
موجب کاهش فساد ،ایجاد شفافیت و در
نهایت توسعه و پیشرفت کشور در عرصه
های گوناگون خواهد شد.
فناوری اطالعات نیز مانند هر وسیله ای
دیگر بســته به نوع کاربرد آنها می تواند
مثبــت و یا منفی باشــد .همچنان که از
انترنت می توان اســتفاده های گوناگون
کرد که گاه مفید و گاهی مضر باشــد ،از
سیستم الکترونیکی نیز می توان به گونه
های متفاوت استفاده کرد .چنانچه از این
امر درســت بهره برداری نشــود ،همین
سیســتم کارامد و مفید نیز ممکن است
به یک سیســتم ناکارا و حتا مضر برای
جامعه تبدیل شود و سر انجام چالش های
جدی را فراروی دولــت ایجاد کند .این
مســأله به اثبات می رساند که هر وسیله
ای مفید و کارامد باید با برنامه های دقیق
و سنجیده شده همراه باشد .برنامه ریزی
کردن در عصر دیجیتالی یک امر ضروری
و غیر قابل اجتناب به حســاب می آید

و کشورهای توســعه یافته و بسیاری از
کشورهای در حال توسعه دقیقا می دانند
که از فناوری های جدید در کجا و در کدام
زمینه ها و چگونه از آن ها بهره ببرند.
مزایای الکترونیکی شدن دولت این است
که اطالع رســانی و خدمات رسانی را به
موقع و دقیق در تمام ساعات شبانه روز
و تمامی روزهای ســال از طریق وسایل
ارتباطی گوناگــون مانند تلفن و اینترنت
میسر می سازد .
با الکترونیکی شــدن دولــت کارهای
دولت ســاده و نحوه ارایــه خدمات به
شهروندان آســان می شود .کارایی و اثر
بخشی ســازمان های دولتی باال می رود.
شــهروندان همه وقت به معلومات الزم و
ضروری دسترســی دارند .سبب کاهش
بروکراســی در ادارات دولتی می گردد و
روند پاســخگویی نهادهای دولتی را به
شــهروندان بهبود می بخشد .هماهنگی
میــان ادارات گوناگــون را افزایش می
دهد و باعث از بیــن رفتن تداخل کاری
در ادارات می شود ،در این شرایط جایی
برای ادارات موازی و زاید با قی نمی ماند.
ساده سازی ادارات ،حذف نهادهای زاید و
کاهش بروکراسی ،هزینه های دولت را تا
حد زیادی کاهش می دهد.

یکی از ادارات مهمی که می تواند در جهت
بســط ،گسترش و فعال ســازی سیستم
الکترونیکی در کشور نقش ایفا کند ،اداره
ثبت احوال نفوس اســت .این اداره وظیفه
جمع آوری آمار و اطالعات در مورد نفوس،
میزان زاد و ولد ،مرگ و میر و صدور تذکره
تابعیت و یا مدرک هویتی برای شهروندان
می باشد.
متأســفانه این اداره در افغانستان هنوز
نتوانســته به وظایف خود به درستی عمل
کند .این اداره تا هنوز با سیســتم کهنه و
ناکارامد وظایف شــان را انجام می دهد.
مهمترین و معتبر مدرک هویتی شهروندان
کشور هنوز در یک ورق کاغذ خالصه می
شود که امکان جعل و تقلب در آن بسیار
باال اســت .آمار نفوس کشور هنوز معلوم
نیست و هیچ کس نمی داند که افغانستان
چند میلیون نفوس دارد .بیشــتر از زنان
هنوز بدون تذکره به ســر مــی برند و از
این جهت آمار زاد و ولد نیز در دســترس
نیســت .اینها آمارهایی اند که در ســایر
کشورها همه ساله با دقت دنبال می شود
و به روز می شود و بر مبنای آنها سیاست
های کالن فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
تدوین و برنامه ریزی می گردد.
توزیع شناســنامه های الکترونیک اولین
گام در راستای بهره گیری از فناوری های
معلوماتی به شــمار می رفت که امیدهای
زیادی را برای شــهروندان به وجود آورد؛
اما متأســفانه با گذشت ســال ها از آغاز
کار روی شناســنامه های الکترونیک ،این
پروسه نیز در دقایق نود به چالش کشیده
شد و همچنان متوقف ماند .عالوه بر آمار
نفــوس ،کاهش میزان جعــل و تقلب در
مهمترین مدرک ملی مســأله انتخابات و
تأثیرات و پیامدهای منفی آن باالی روند
دموکراتیزه سازی کشور ،توزیع شناسنامه
هــای الکترونیکی را ضــروری و اجتناب
ناپذیر می سازد.
شــفافیت انتخابات به توزیع شناسنامه
های الکترونیکی بستگی دارد تا زمانی که
این شناســنامه توزیع نشود ،جلوگیری از
تقلبات انتخاباتی نیز ناممکن خواهد بود.
با توجه به این که در سال آینده قرار است
انتخابات پارلمانی برگزار شــود اما شروع
نشدن پروســیجر توزیع شناسنامه های
الکترونیکی به این معنا است که انتخابات
آینده نیز بــا همین تذکره ها ورقی برگزار
خواهد شد.
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