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اول می؛ روز کارگران بیکار در افغانستان!

ــــــــــسرمقاله

فشار سنگین افزایش
قیمت ها بر زندگی مردم
محمدرضا هویدا
ادارات و وزارت خانه های افغانســتان که در زمینه انرژی کار می
کنند ،شاید از ناکارآمدترین ادارات در کشور باشند .در راس این
ادارت سالها ،افراد غیر مســلکی قرار داشته است .هنوز هم در
همین کابل ،مناطقی است که از نعمت برق محروم است .در گذشته
نیز زمانی از جنراتورهایی که با قیمت های گزاف از کشــورهای
همسایه خریداری و به کشور منتقل شد ولی در نهایت با ضررهای
هنگفت ،هیچ استفاده مناسبی از آنها نشد .این شرکت نتوانسته
به نیازهای افغانستان جواب دهد .از انتقال انرژی به کشور گرفته
تا ساخت سدها و تامین انرژی مورد نیاز مردم افغانستان از منابع
داخلی ،هیچ کارنامه ای درخشانی در این زمینه وجود ندارد.
آن گونه که گفته می شود اگر میلیونها افغانی از حساب عایدات
برق از این شــرکت بر مقامات عالی رتبه دولتی و شخصیت های
سیاسی باقی مانده باشد ،و این شرکت نتوانسته حساب های خود
را بگیرد ،نیز نشانی از ضعف و عدم هماهنگی ادارات و شخصیت
های دولتی و عدم حمایت دولت از این سکتور می کند.
به هر صورت ،گفته می شود که قیمت برق برای مردم افغانستان
افزایش یافته اســت .این موضوع برای مردمی که بیش از نیمی از
آنها از بیکاری رنج می برند ،یک خبر شــوک آور و نگران کننده
بوده اســت .دقیقا در روز اول ماه می که روز کارگر است این خبر
از رسانه های گروهی پخش شده است .اما در همین روز گفته می
شود که نیمی از کارگران افغانستان بی کار هستند.
موضوع دیگر این اســت که برق یکی از مهمترین دالیل شکست
سرمایه گذاری ها در عرصه تولید در افغانستان است .بسیاری از
کارهای تولیدی و ســرمایه گذاری ها تنها به دلیل بی برقی و یا
گران بودن و یا نامنظم بودن جریان برق به ناکامی مواجه شده اند
و مجبور شده اند دست از کار بکشند.
بار سنگین فشــارهای اقتصادی در روزگاری که بیکاری ،فقر و
ناامنی بیداد می کند ،بر دوش مردم فقیر افغانستان سنگینی می
کند .تجمل گرایی در ادارات افغانستان یک امر معمول است .ده ها
مشاور بی کار که هیچ کاری نمی کنند و هیچ مشوره ای نمی دهند
و اکثرا چون نمی دانند ســکوت می کنند ،بر دولت بار سنگینی
هستند .هزینه های تجملی دفاتر وزار و روسا و  ...واقعا باری است
بر دوش اقتصاد متکی به کمک های خارجی افغانستان .از فرنیچر
و لوازم خانه و دفتری گرفته تا کرایه های سرســام آور منازل و
ســفرهای خارجی و داخلی و موترهای تعقیبی و شمار گاردها و
خدم و حشم مقامات عالی رتبه دولتی گرفته تا بی مباالتی هایی
که در مراسم های مختلفی که بهانه های مختلفی گرفته می شود،
خزانه دولت را خالی می کند .نمونــه ای از این نوع ولخرجی ها
را در مراسم هایی که در ســطوح مختلف به بهانه مناسبت های
مختلف گرفته می شود ،قابل رویت است .مثال در همین یک هفته
گذشته چندین مراسم که به بهانه هشت ثور برگزار شد ،به وضوح
اسراف و تبذیر را در انواع مخارج می توان استناد کرد.
اما چرا دولت افغانســتان نمی خواهد باور کند که فشار زندگی
در نبــود کار و درآمد و امنیت ،بر بخش اعظم مردم افغانســتان
سنگینی می کند .محاسبه هایی که دولت می کند در مقابل مردم
شاید معقول دیده شود ولی حقیقت این است که مردم بیشتر از
این ها نیاز به مراقبت و توجه دارند و باید به خدمات بیشــتری
دسترسی داشــته باشند .حکومت باید از مصارف بی مورد پرهیز
کنند و نگذارند بار سنگین بی مباالتی های آنان را مردم بکشند.
شاید بسیاری از مردم افغانستان ندانند که مصرف یک روزه یک
محفل تجلیل از یک مناسبت در سراسر کشور مبلغ هنگفتی می
شود که با آن می شود کمک زیادی به اقتصاد مردم کرد.

دیروز روز جهانی همبستگی کارگران بود.
عده ی از شهروندان کابل نیز با راه اندازی
راهپیمایــی خیابانی از ایــن روز تجلیل
کردند .این شــهروندان با شــعارهای« ما
کار می خواهیــم» « ،ما مصؤنیت کاری می
خواهیم» و « کار حق هر شــهروند است»
از حکومت خواستار ایجاد زمینه کار برای
کارگران کشور شدند.
تاریخچــه روز جهانی کار به ســال 1886
میالدی بر می گردد .در اول ماه می ســال
 1886قرار بود ساعات روزانه کار در ایاالت
متحده آمریکا از ده ســاعت به  8ساعت
کاهش یابد ،اما ایــن کار صورت نمی گیرد
و کارگران در شهر شیکاگو اعتصاب کاری
می کننــد و در یک هزار و دوصد کارخانه
و کارگاه اعتصاب صورت می گیرد .اعتصاب
کنندگان خواســتار تعدیل شــرایط کار و
کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به 8
ساعت می شوند .در چهارمین روز اعتصاب
آنها ،هنگامی که پولیس می خواســت آنها
را متفرق کند ناگهان انفجاری از سوی یک
مرد انقالبی صورت می گیرد و پولیس نیز
بســوی آنها فیر می کند و چند تن کشته
می شود و عده ی نیز زخمی .بعدا چهار تن
از اعتصاب کنندگان نیز اعدام می شــوند.
اخبار اعدام اعتصاب کنندگان به سایر نقاط
جهان می رسد و هر ســاله در کشورهای
دیگر و مخصوصا در آلمان که بیشتر کشته
شدگان شهروند این کشــور بودند ،از این
حادثه یاد بود می شــود .ایــن یاد بودها
تکرار می شــود و آهسته آهسته روز اول
ماه می بعنوان روز جهانی کارگر تثبیت می
شود .اکنون در بسیاری از کشورهای جهان
بجز ایاالت متحده آمریکا و کانادا این روز
تعطیل عمومی است و از سوی اتحادیه های
کارگری با راهپیمایی هــای خیابی گرامی
داشته می شود .در آمریکا روز دوشنبه اول
ماه سپتامبر را بعنوان روز کارگر تجلیل می
کند.
از روز جهانی کارگر در افغانستان اما هنوز
تجلیل مناسب صورت نگرفته است و تعطیل
عمومی نیز نیست .تنها عده ی معدودی از
شهروندان کشــور از چند سال به این سو،
در این روز راهپیمایی می کنند و خواستار
حقوق کارگــران و ایجاد زمینــه کار می
شوند .نیروی کار افغانستان همیشه ،اقشار
آسیب پذیر جامعه بوده است و در تحوالت

مهدی مدبر

گوناگون سیاسی و اجتماعی بیشترین ضرر
و زیان به آنها وارد شده است.
شرایط کار در افغانســتان نیز همواره بی
ثبات بوده اســت و جنگ هــای داخلی و
نابســامانی وضعیت سیاسی کشور ،اثرات
مستقیم بر وضعیت زندگی کارگران داشته
اســت و ثبات و امنیت کاری آنها را با خطر
مواجه کرده است.
اکنون نیز یکی از چالش های جدی حکومت
وحدت ملی ،رسیدگی به بحران بیکاری در
کشــور اســت ،بحرانی که هر روز شدت
بیشتری می گیرد و شــهروندان کشور را
رنج می دهد .جمعیت افغانستان حدود سی
میلیون نفر تخمین شده است و  40فیصد از
افراد واجد شرایط کار ،بیکار هستند و یا از
عدم ثبات کاری و کار روزمره رنج می برند.
بازار افغانستان از بیکاران اشباع شده است.
درمیدانهای مرکزی شهرهای بزرگ کشور
میتوان صفهای طوالنی از کارگران جویای
کار را دید .تعدادی از ایــن افراد از صبح
تا شــب نمیتوانند کار پیدا کنند و شب با
دست خالی به خانه برمیگردند.این مساله
باعث شــده که اغلب کارگران بدون اینکه
ط
طالب بیمه و امتیازات دیگر باشند درمحی 
های خطرناک و ناســالم کار کنند و کسی

به امنیت جانــی و صحی آنها توجه نکند.
کارگران در افغانســتان در صورت دچار
شدن به یک حادثه ناگوار هیچگونه کمکی
از سوی کارفرمایان دریافت نمی کنند و به
احتمال زیاد کار شــان را نیز از دست می
دهند و به جمعیت بیکاران می پیوندند .در
حالیکه براساس قانون کار افغانستان ،کار
فرما موظف است ،در صورت بروز حادثه،
کارگر را به شفاخانه منتقل کند و هزینه
مداوای وی را فراهم کند و در صورتی که
امکان مداوای او در داخل افغانستان فراهم
نباشد باید به خارج از این کشور فرستاده
شود و تمام هزینه سفر و مداوای کارگر به
عهده کارفرما است.
حکومت افغانستان تا هنوز نتوانسته است
زمینه کار ثابت و مناسب را برای نیروی کار
کشور فراهم کند و کارگران و شهروندان
کشور همواره از این معضل شکایت کرده
اند.
ســالها جنگ و نا امنی باعث شده است
که زیر بناهای افغانســتان تخریب گردد
و فرصت کار از شــهروندان کشور گرفته
شود .در این سالها عالوه بر اینکه فابریکه
ها و مراکز صنعتی بیشــتر ایجاد نگردید،
بلکه بسیاری از مراکز صنعتی نیز تخریب

گردید .تخریب ایــن مراکز عده ی زیادی
از شهروندان کشــور را که در این مراکز
مشغول کار بودند بیکار کرد و زندگی آنها
را با مشکل مواجه ساخت.
بعد از سقوط طالبان و حاکم شدن شرایط
سیاسی جدید در کشور ،این امیدواری به
وجود آمد که زمینه های بیشــتر کاریابی
ایجاد گردد و از مشکالت کارگران کاسته
شــود و با فعال شــدن بخش خصوصی
زمینه رقابت ســالم به وجــود بیاید و در
نتیجه مراکز کاری بیشــتری ایجاد شود و
کارگران بیشتری استخدام گردد؛ اما فساد
در دســتگاه حکومت باعث شده است که
نه تنها بیکاری کاهش نیابد ،بلکه آهسته
آهسته به یک بحران تبدیل شود و فعالیت
بخش خصوصی نیز متاثر گردد.
با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان
در سال  2014بســیاری از نهادهای بین
المللی و تاجران و ســرمایه گزاران نیز از
افغانستان خارج شــدند .خروج آنها نیز
عده ی زیادی را که در این نهادها کار می
کردند و مشغول بودند ،بیکار کرد و دوباره
زمینه کار برای شان بوجود نیامد.
یکی دیگر از مشــکالت جــدی کارگران
افغانســتان ،نبود امنیت شغلی است .در

قانون کار افغانستان امنیت شغلی کارگران
تضمین شــده اســت ،اما کارفرمایان این
موضوع را رعایت نمی کنند و اغلب اوقات
کارگران را بدون قرارداد مدون اســتخدام
می کنند .نبود قــرارداد مدون میان کارگر
و کارفرما باعث شــده اســت که کارگران
افغانســتان امنیت شغلی نداشته باشند و
کارفرمایان هــر زمان بخواهند کارگر قبلی
را اخراج و بجایش کارگر جدید اســتخدام
می کنند.
در حالی که در قانون کار افغانســتان آمده
اســت که قرارداد میان کارگــر و کارفرما
درصورتی به حالت تعلیــق در میآید که
کارگر به خدمت ســربازی برود ،به وظایف
انتخاباتی مشغول شود ،کار به صورت موقت
متوقف شود ،متهم به جرم شده و بازداشت
شود ،حوادث غیر مترقبه به وقوع بپیوندد و
یا به آموزش برود.
در قانون کار افغانســتان تاکید شده که در
صورت بروز اختالف میان اداره و کارگر ،این
اختالف از طریق کمیسیون حل اختالفات
اداره و در مرحله دوم از طریق کمیســیون
عالی حل اختالفــات وزارت کار ،رفع می
شــود و در غیر آن از سوی دادگاه ذیصالح
حــل و فصل میگردد .اما متاســفانه مواد
این قانون از سوی کارفرمایان رعایت نمی
شــود و کارگران نیز اکثرا بدون اعتراض و
خاموشانه ،تصمیم کارفرمایان را می پذیرند.
یکی از دالیلی اصلی پایمال شــدن حقوق
کارگران ،سطح پایین آگاهی آنها از حقوق
شان است .عدم آگاهی آنها از حقوق شان،
باعث می شود که کارفریان از ناآگاهی آنها
سوء استفاده کرده و با برخورد دیکتاتورانه،
حقوق آنها را رعایت نکند .اکثر نیروی کار
در افغانستان بیسواد و یا کم سواد هستند
و آگاهی دهی در این زمینه نیز از ســوی
نهادهای مسئول وجود نداشته است.
پیشــرفت و ترقی یک کشور محصول رنج
های طبقه ی کارگر آن کشور است ،مشقت
ها و زحمت های این طبقه ،مسیر پیشرفت
و ترقی یک کشور را هموار می سازد .یکی
از وظایف اصلی حکومت ایجاد زمینه سالم
کار برای کارگران کشــور است و حمایت و
پشتیبانی از حقوق و مزایای آنها .انتظار می
رود حکومت وحدت ملی نیز در راســتای
ایجاد زمینه کار و تثبیت حقوق کارگران و
تطبیق درست قانون کار کشور ،تالش ورزد.

عوامل موفقیت استراتژی جدید حکومت در مواجهه با دشمن
رحیم حمیدی

گفتگوی صلح به بن بســت رسیده است.
پاکســتان صادقانه همــکاری نمی کند .با
وجود اینکــه گروه طالبان بــه دعوت دو
کشور جواب منفی داده است اما پاکستان
همچنــان اعالن نموده اســت کــه برای
کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره تالش
می کند .در طــرف دیگر اما ،رئیس جمهور
تحت فشار شــدید گروه های داخلی قرار
دارد .حلقانی از درون و بیرون حکومت بر
رئیس جمهور فشار می آورد که استراتژی
حکومــت در قبال گروه طالبــان را تغییر
دهد .اکنون فشــار ها تنها بــه مخالفین
رئیس جمهور محدود نمی شود .حلقاتی از

 کارتون روز

حامیــان دوران انتخاباتی او نیز از حلقه او
بیرون رفته است و اکنون به منتقدین جدی
او تبدیل شده است .این فشارها منجر شد
که رئیس جمهور دستور حمله بر مخالفین
مسلح دولت را به نیروهای امنیتی بدهد .با
این حال ،همچنان در برخورد قاطع حکومت
در قبال گروه طالبان تردیدهای وجود دارد.
زیرا ،رئیس جمهور در آخرین ســخنرانی
خود در پارلمان کشــور برخی از گروههای
طالبان را دشمن خوانده است .با این حال،
اگر فرض را بر این بگذاریم که فشــارها بر
رئیس جمهور افزایش یابد و رئیس جمهور
مجبور بــه برخورد قاطع با گــروه طالبان
گــردد ،موفقیت اســتراتژی جدید رئیس
جمهور منوط به چند چیز است.
سال  2015ســال سخت و دشــوار برای
حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان بود.
جنگ در سراسر کشور تشدید یافت .گروه
طالبان دستاوردهای را نیز به دست آورد.
کنترل قندوز را برای چند روز در دســت
گرفت .چندین ولسوالی والیت هلمند را نیز
کنترل می کند .با یک تفاهم نامه دندغوری
را نیز تصاحب کــرد که نیروهای امنیتی با
هزینه زیاد دوباره کنترل آن را به دســت
گرفت .اســتراتژی حکومت در سال 2015
حفظ قلمرو بود .با این حال ،این استراتژی
چندان موفقیت آمیز نبوده است .زیرا ،در
کنار اینکه حکومت کنترل خود را بر برخی
مناطق از دست داد منجر به فرار نیروهای
امنیتی کشــور از وظیفه نیز شــد .سال
 2016اما ،ســال دشوارتر است .با این حال،
حکومت افغانستان نیز استراتژی متفاوتتر
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را در پیش گرفته است .اکنون سعی نمی
شــود که تنها قلمرو حکومت حفظ شود
بلکه تالش می شــود که مناطق از وجود
گروه های مخالف مسلح دولت پاک شود.
مهمترین مســئله در موفقیت استراتژی
جدیــد حکومــت در قبال گــروه های
تروریستی و دهشت افکن افزایش توانایی
نیروهــای امنیتی و به خصــوص نیروی
هوایی کشــور است .سال  2015نشان داد
که نیروهای امنیتی کشــور بدون حمایت
نظامی قــادر به حفظ قلمروها نیســت.
نیازمند شــدید به حمایت هوایی است.
ولســوالی های والیت هلمنــد با حمایت
هوایی نیروهای بین المللی حفظ گردید و
از محاصره گروه طالبان آزاد شد .قندوز با
حمله و حمایت نیروهای هوایی بین المللی
به کنتــرل نیروهای دولتی در آمد .نیروی
هوایی کشــور توانایی رزمی پایین دارد.
یکی از دالیل فقدان تجهیزات پیشــرفته
اســت .هلیکوپترهای نیروهــای هوایی
کشــور عمر شان به سر رســیده است.
هلیکوپترهای جدید که حکومت از هند و
ایاالت متحده آمریکا دریافت نموده است
نمی تواند نیازمندی جنگ افغانســتان را
در سراسر کشور برطرف نماید .بنابراین،
مهمترین اقدام حکومت افزایش تجهیزات
نیروی هوایی کشور است تا نیروی هوایی
کشور بتواند در سراســر کشور نیروهای
زمینی را حمایت و پشتیبانی نماید.
راهکار بعدی مبارزه با فســاد در ســطح
عمومی و در نهادهای امنیتی کشور است.
جامعه جهانی ساالنه بیش از چهار میلیارد

دالر به نیروهای امنیتی کشــور کمک می
کند اما کمک ها به شکل درست استفاده
نمی شود .فساد در نهاد های امنیتی ضربه
بزرگ به روحیه نیروهای امنیتی کشور زده
اســت .نهادهای امنیتی کشور از سیستم
سنتی برای دادن معاش به نیروهای امنیتی
استفاده می کند .اگر تالشهای به منظور
الکترونیک کردن آن صورت گرفته است
و اکنون بسیاری از نیروهای امنیتی کشور
معاش خود را از روش های جدید دریافت
می کند اما در مناطق دورافتاده و مناطقی
که جنگ شدید اســت نیروهای امنیتی
کشور همچنان از سیستم سنتی استفاده
می کند .در بسی موارد ،فرماندهان معاش
زیردســتان خود را به جیب می زند .این
مسئله موجب ترک و فرار نیروهای امنیتی
کشور شده/می شود .بنابراین ،اقدام مهم
دیگر حکومت تغییر سیســتم معاش دهی
نیروهای امنیتی کشور است تا از این طریق
بتواند جلوی فرار سربازان کشور را بگیرد.
جمع آوری اطالعات از حرکت های دشمن
اقدام دیگری است که حکومت باید روی
دست گیرد .بخش مهم این کار روی دوش
ریاســت عمومی امنیت ملی کشور است.
این نهاد باید بتواند تحرکات دشــمن را
به صورت دقیق و منظــم گزارش دهد و
مطابق تحرکات دشمن اقدامات روی دست
گرفته شود .با این حال ،تنها گزارش دهی
از مجرای ریاســت عمومــی امنیت ملی
جوابگو نیســت .نهاد های امنیتی کشور
نیازمند تجهیزات جدید برای شناســایی
تحرکات دشــمن می باشــد .طیاره های

بدون سرنشین یکی از موارد است .حکومت
قرارداد تحویل گیری طیارات بی سرنشین
با ایاالت متحده آمریکا امضا نموده است و
قرار است که بیست و یک تا طیاره سرنشین
از ایاالت متحده آمریکا دریافت نماید .این
مســئله کمک می کند که تحرکات دشمن
شناسایی شود .با این حال ،کار با تجهیزات
جدید زمانبر اســت .نیروهای امنیتی قبل
از استفاده از آن ضرورت جدی به آموزش
دارد .اینکه آموزش نیروها در این بخش تا
چه اندازه پیش رفته است ،مشخص نیست.
به هر صورت ،ضرورت جدی به اطالعات در
شناسایی تحرکات دشمن وجود دارد.
موفقیت استراتژی جنگی کشور بی ارتباط
با سیاست خارجی افغانستان نیست .همان
طــور که رئیس جمهور غنــی بارها اعالن
نموده اســت که جنگ افغانســتان جنگ
داخلی نیســت بلکه جنــگ منطقهایی و
بین المللی است و افغانستان به نمایندگی
از کشــورهای منطقه در برابر تروریســم
می جنگد و برخی کشــورهای همســایه
به شورشــیان و مخالفــان کمک می کند.
بنابراین ،تغییر اســتراتژی نسبت به گروه
های مخالف مســلح نتیجه تغییر سیاست
خارجی برخی کشــورهای منطقه در قبال
افغانســتان را نیز در پی خواهد داشــت.
بنابراین ،الزم اســت که برای موفقیت در
استراتژی جدید حکومت سیاست خارجی
کشور نیز به صورت عقالنی اتخاذ شود .اگر
سیاســت خارجی منجر به انگیزه دهی به
کشورهای همسایه به منظور حمایت بیشتر
از گروه های دهشــت افکن و تروریســت
شــود ،در آن صورت موفقیت استراتژی
جدید حکومت سخت و دشوار می شود.
در پایان این نوشــتار باید متذکر شوم که
رئیس جمهور با فشارهای از درون و بیرون
از حکومت اســتراتژی جدید در مواجه با
گروه هــای مخالف مســلح دولت را روی
دست گرفته است .با این حال ،تردیدهای
وجود دارد که حکومت برخــورد قاطع با
گروه طالبان نماید .در صورت ادامه سیاست
تساهلگرایانه هم سطح نارضایتی در میان
مردم از حکومت و شــخص اشــرف غنی
افزایش مــی یابد و هم نیروهای امنیتی در
میدان جنگ با دشواریهای مواجه خواهد
شــد .در هر صورت ،اشرف غنی در نهایت
مجبور خواهد شــد که برخورد ســخت و
قاطع با گروه طالبان در پیش گیرد تا منجر
به کاهش نارضایتی میان مردم شود .برای
موفقیت اســتراتژی الزم است که به نکات
فوق توجه جدی و اساسی نماید.
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