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حکومت باید عوامل
انفجار شنبه را
شناسایی نماید

مهدی مدبر

حفیظ اهلل زکی
تظاهرات  2اسد با کشته شدن بیش  85نفر و زخمی شدن بیش
از دو صد تن پایان یافت .حادثه خونین روز شــنبه کابل نه اولین
حادثه غمبار در افغانستان است و نه آخرین آن خواهد بود .تاریخ
این سرزمین با خون نوشته شده است .زندگی مردم این سرزمین
قرن هاست که باخون ،اندوه ،فقر وبیچارگی توأم بوده است .این
ســرزمین بدترین قتل عامها ،کشتارها ،ستمها و محرومیت ها را
تجربه کرده اســت .مردم افغانستان شــاهد انواع تصفیه قومی،
مذهبی و نژادی در این کشور بوده اند .بنابراین حادثه روز شنبه
از این لحاظ بی ســابقه نیست؛ اما این حادثه یکی از تلخ ترین و
دردناک ترین حوادث کشــور در طول تاریخ به حساب می آید.
ماهیت این انفجار بــا انفجارهایی که در بازار و محل تجمع مردم
رخ می دهد کامال متفاوت است.
به نظر می رسد که حادثه روز شنبه دارای ابعاد و الیه های متعدد و
بسیار پیچیده است که بررسی دقیق ،کارشناسه و شفاف آن یکی
از خواست های مهم و اساسی وارثان شهداء و مردم افغانستان را
تشکیل می دهد .حکومت با توجه به رویارویی های که با جنبش
روشنایی داشته است و نیز مسؤلیتی که در قبال امنیت شهروندان
دارد ،به بی توجهی و غفلت در انجام مسؤلیت های خود متهم می
باشد و نمی تواند در جریان تحقیقات خود رضایت و اعتماد مردم
را به دست آورد .اعتماد میان مردم و حکومت سال هاست که از
بین رفته است .پس بهتر آن است که حکومت افغانستان نسبت
به این امر توجه نموده و یک تیم مورد اعتماد مردم را به بررسی
ابعاد و الیه های گوناگون حادثه روز شنبه بگمارد.
از سوی دیگر حکومت مانند گذشته نباید به ایجاد کمیسیون اکتفا
کرده و نتایج کارکردهای کمیسیون را پس از مدتی به فراموشی
بســپارد .تاهنوز حکومت در موارد زیادی کمیســیون حقیقت
یاب تشکیل داده اســت؛ اما با سپری شدن چند ماه و فروکاست
احساســات اولیه مردم ،خود بخود کمیسیون مزبور منحل شده
است .ولی در این مورد حکومت باید متوجه ابعاد و پیچیدگی های
باشــد که از زمان ظهور جنبش روشنایی تا کنون به پرسش های
فروان مردم پاسخ داده است.
تظاهرات روزشــنبه یک تجمع مدنی و به دور از هرنوع خشونت
بود که در چوکات قانون اساســی و سایر قوانین کشور راه اندازی
شــده بود و اشــتراک کنندگان آن هم اغلب جوانان و نوجوانان
متعلم و تحصیلکرده بودند .از اینرو انفجار شنبه به لحاظ از دست
دادن بهترین نیروی انسانی و افراد نخبه بی سابقه ترین و تلخکام
ترین حادثه در تاریخ افغانستان به حساب می آید .نیروی جوان،
فعال و تحصیلکرده کشور از منابع مهم توسعه شمرده می شود .از
دست دادن این نیروها طبیعی است که برای کار و بازسازی کشور
امر مخاطره آمیز تلقی می شود.
بر مبنای قانون اساســی تظاهرات مدنی ،صلح آمیز و بدون حمل
سالح از حقوق و وجایب اساسی شهروندان کشور است و حکومت
مکلف به تأمین امنیت آن می باشــد .این ماده قانونی مسؤلیت
امنیت تظاهرات را به عهده دولت می گذارد .روز شــنبه خواست
ها و تقاضاهای مردم از طریق مســالمت آمیز و به دور از خشونت
مطرح گردید .حکومت وظیفه داشت که امنیت چنین تظاهراتی را
بگیرد .اما متأسفانه چنین نشد و حکومت به سادگی اجازه ورود
افراد انتحاری را در میان مردم داد و جنبش روشــنایی را قلع و
قمق نمود .از ســوی دیگر مردم افغانستان و بخصوص جوانان و
نوجوانان کشــور معموال افراد احساساتی و تا حدی آرمانگرا می
باشند .بودن آنها در صف جنبش نشان این است که جوانان ما از
تبعیض و بی عدالتی در کشــور به ستوه آمده اند .حضور جوانان
در این تظاهرات بیانگر اوج یأس و درماندگی این قشر تأثیرگذار
جامعه بر تحوالت و تغییرات اجتماعی می باشد .امیدوارم محققان
و کارشناســان از زاویای مختلف این مســأله را مورد توجه قرار
بدهد و بر تأمین نیازمندی ها و خواســت های سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی این قشر از سوی حکومت توجه الزم صورت بگیرد.

مردم ســاالری یکی از مولفه های اصلی
دموکراسی اســت .حکومت دموکراتیک
یک حکومت مردم ســاالر است و در آن به
خواســت های مردم پاسخ گفته می شود.
حکومت افغانســتان نیز سالها است که از
مردم ســاالری حرف می زند و خود را یک
حکومت مردم ســاالر قلمداد می کند ،اما
آنچه در عمل دیده شده است کم توجهی
به خواست مردم بوده است.
حمله ی روز شــنبه بــه تظاهرات جنبش
روشــنایی در کابل ،حمله به مردم ساالری
در کشــور بود ،مردمی که درســت زمانی
مورد حمله قرار گرفتند که می خواســتند
دموکراسی ،مردم ســاالری و آزادی های
مدنی را در کشور ما به نمایش بگذارند .بعد
از این حمله ،تداوم مردم ساالری در کشور
نیز با چالش جدی مواجه شده است و حرف
زدن از مردم ســاالری نیز سخت و دشوار
گشته است .آیا با وجود این همه دهشت که
قربانی آن فقط مردم بی گناه هستند ،می
توان از مردم ساالری حرف زدن؟ آیا وقتی
امنیت جان آدم تامین نباشد ،می تواند به
خیابان بیاید و مردم ســاالری را به نمایش
بگذارد؟
مردمی که روز شنبه به خیابان آمده بودند و
مطالبات شهروندی شان را مطرح می کردند،
باورمند به مردم ســاالری و دموکراســی
بودنــد و به همین خاطر هم تالش کردند تا
خواست های شان را از راههای دموکراتیک

و مسالمت آمیز مطالبه کنند و بر آن تاکید
ورزند ،اما حمله ی خونبار بر آنها نشان داد
که مردم ســاالری در کشور ما هنوز مسیر
دشــوار و پرخطری را در پیش دارد و هنوز
راه درازی اســت تا مردم ساالر شدن .این
حمله نشان داد که هنوز گروه های هستند
که پیمان بسته اند تا مردم افغانستان را به
خاک و خون بکشــانند و هدف حمله های
تروریســتی ،انفجار و انتحار قرار بدهند و
زندگی را به کام آنها تلخ بسازد.
با ســقوط طالبــان و روی کار آمدن نظام
جدید از طریق برگزاری انتخابات ،مســئله
مردم ساالری نیز در افغانستان اهمیت پیدا
کرد .همه به این باور بودند که افغانســتان
با تجربه ی دموکراسی بسوی مردم ساالری
در حرکت اســت و ما به زودی شاهد این
خواهیم بود که قدرت در افغانستان مردمی
شود و مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت
شناخته شود .این امیدواری بخصوص برای
اقلیت های کشور به وجود آمده بود.
حکومت های پیشــین افغانســتان اکثرا
توتالیتر و ســلطنتی بــوده اند و به همین
خاطر مردم اهمیتی چندانی نداشــته اند.
آنها یا فرمان مــی بردند و یا اینکه مجبور
به فرمــان بردن می شــدند .این وضعیت
بخصوص اقلیت های افغانســتان را تحت
فشار شــدید قرار داده بود و آنها هیچ گاه
از حقوق و امتیازات شــهروندی برخوردار
نبودند و خواست ها و مطالبات شان را نیز

نمی توانســتند مطرح کنند .اما وضعیت
جدید ،روزنه ی جدیــدی را بر روی آنها
گشــوده بود و آنها امیدوار بودند که در
فضای دموکراتیک زمینــه مطرح کردن
خواست های آنها نیز فراهم می گردد.
با توجــه به همین امیــدواری ها بود که
انقالب تبســم و جنبش روشنایی شکل
گرفت و محروم ترین مردم افغانســتان
برای مطرح کردن خواســت های شان به
خیابانهای کابــل آمدند و صدای اعتراض
شــان را بلند کردند؛ صدای اعتراضی که
برای اولین بار بود که به گونه ی دســته
جمعی فرصت می یافت تا بلند شود.
اما حکومت افغانســتان متاسفانه در قبال
خواست شهروندان خود بی توجهی کرد.
بیش از ســه ماه می شــد که اعتراضات
ادامه داشت ،اما حکومت نتوانسته بود به
معترضین پاســخ قناعت بخش بدهد .بی
توجهی به خواست شهروندان و همچنان
کوتاهی در تامین امنیت معترضین باعث
شد که یکی از بزرگترین نمایش های مردم
ساالری در کشور ،به یکی از خونبارترین
نمایش های خشــونت مبدل شود و صدها
انسان کشته و زخمی گردد.
مردمی که روزشــنبه تظاهرات مسالمت
آمیز شــرکت کردند ،باورمنــد به مردم
ســاالری بودند ،آنها فکر می کردند که به
عنوان شهروندان این کشور ،خواست های
آنها باید شنیده شود و حکومت افغانستان

به عنوان یک حکومت دموکراتیک مکلف
است که به خواست های شهروندان خود
توجه کند .اما تــداوم بی توجهی دولت و
ناکامی گفتگوها ،باعث شــده که هزاران
شــهروندی که بر علیه تبعیض شعار می
دادند و عدالت می خواستند ،مورد حمله
وحشیانه قرار بگیرد و به تعدادی زیادی از
شهروندان کشور کشته شود.
اقلیت های افغانستان و به خصوص مردم
مناطق مرکزی در تاریخ افغانستان که گفته
می شود پنج هزارساله است ،از تبعیض و
توسعه ی نامتوازن رنج برده اند .هیچگاه
آنها به حقوق شهروندی شان نتوانسته اند
دست پیدا کنند .اعتراضات کنونی به این
خاطر اســت که تبعیض و تعصب از میان
برداشته شــود و عدالت اجتماعی تامین
گردد تا همه ی شهروندان کشور به حقوق
شهروندی شان دسترسی داشته باشند و
توسعه و انکشــاف نیز به صورت متوازن
در کشــور در نظر گرفته شود .به اعتقاد
معترضین انتقال لین برق  500کیلو ولت از
بامیان به میــدان وردک و کابل ،می تواند
از مصادق توســعه ی متوازن به شمار رود
و برای بخش عظیمی از محروم ترین مردم
افغانستان امیدواری برای پایان محرومیت
تاریخی بوجود بیاید و زمینه زندگی بهتر
را برای شان فراهم کند.
توسعه ی متوازن یکی از مصادق باورمندی
به حقوق شــهروندی ،برابری اجتماعی و

عدالت اســت .حکومت های افغانستان تا
هنوز توسعه متوازن در پروژه های زیربنایی
کشــور را رعایت نکرده اند و بخش های از
کشور ،از توسعه و انکشــاف محروم بوده
اســت .در مناطق مرکزی افغانستان هنوز
هیچ پروژه ی توســعوی و انکشافی طرح
و اجرا نگردیده اســت .تمام مردم مناطق
مرکزی امید داشــتند که با عبور لین برق
 500کیلو ولت از بامیان ،بخشــی مناطق
مرکزی بتواند در مســیر توسعه و انکشاف
قرار گیرد ،اما دیده شــد کــه تالش های
مردمی در این زمینه نیز نتوانست حکومت
را قناعت بدهد و به بجای  500کیلو ولت برق
به بامیان 220 ،کیلو ولت برق اختصاص داده
شــد .این مقدار برق فقط می تواند مشکل
روشنایی خانه های مردم بامیان را برطرف
کند اما هیچگاه آنها را در مســیر توسعه و
انکشاف قرار نمی دهد.
با وجــود که حمله بــه راهیپمایی جنبش
روشنایی نشان داد که مسیر مردم ساالری
در افغانســتان با چالش های فراوان روبرو
است و داری دشمنان قسم خورده هست،
اما مــا ناگزیریم که به مردم ســاالری تن
بدهیم و خواست های و مطالبات مردمی را
ارج بگذاریم .بازگشت به گذشته و توتالیتر
شــدن حکومت برای هیچ شهروند کشور
قابل قبول نیســت و هیچ کس نمی خواهد
دیگر بــه آن وضعیت باز گــردد .تنها راه
ممکن باورمندی به مردم ساالری و احترام
به خواست مردم است.
در جامعــه ی که مردم ســاالری حاکم
باشد ،شــهروندان آن جامعه ،انسان های
پرسشگر هســتند و تصمیم های حکومت
را به چالش می کشــد .آنهــا نمی توانند
بدون دلیل منطقی و عاقالنه تمام تصمیم
ها و سیاست های سرنوشت ساز حکومت
را بپذیرند .به همیــن خاطر به تصمیمات
حکومت اعتــراض می کننــد و آن را به
چالش می کشــند .حکومت باید بتواند با
شیوه های دموکراتیک و مردم ساالرانه ،از
تصمیم خود دفاع کنــد و مردم را قناعت
بدهد .اما انــگار این فرهنــگ هنوز در
افغانستان جایگاه خود را پیدا نکرده است
و باورمندی قوی نسبت به آن وجود ندارد.
پایداری مردم ساالری اکنون یکی از دغدغه
های اصلی مردم افغانستان است ،پاسخگو
ماندن حکومت در قبال خواست و مطالبات
مردم نیز یکی از نگرانی های جدی اســت.
حکومت افغانســتان در شرایط کنونی باید
به مردم و شهروندان کشور این اطمینان را
بدهد که مردم ساالری تداوم پیدا می کند
و دست آوردهای یک و نیم دهه گذشته ی
افغانستان حفظ می گردد.

روندها و ساختارها در وضعیت جدید جهانی
محمود واعظی/قسمت هشتم و پایانی
 .تاکنون کوششهای نظری فراوانی برای
تحلیــل وضعیت جدیــد و مفهومبندی
عناصــر آن صورت گرفتــه و نظریههای
گوناگونی به منظور تبیین شــرایط جدید
ارائه شده است ،اما این کوششها به دلیل
تداوم و توســعه همزمان مجموعهای از
روندهای ناهمسو در جهان جدید تاکنون
به نتایج مشــخصی نرسیده است .بخش

 کارتون روز

قابل توجهی از دالیل ایــن ناکامی ،بدون
تردیــد ،به ماهیت ســیال و متغیر دوران
حاضــر برمیگردد و اینکــه ما هنوز عصر
دگرگونیها را به پایان نبردهایم و نتیجت ًا از
یک موضع در حال تغییر ،شناسایی تغییر
چندان عملی نمیباشد .این مسئله موجب
شده اســت که در شرایط حاضر ،شناسایی
روندهای دگرگونی بیش از ارائه نظریههای
کالن در خصوص وضعیت جدید ،از اهمیت
برخوردار باشــد .براین اساس ،با توجه به
تصویر ارائه شــده از وضعیت جهانی ،در
بررسی نظریهها بعد از  11سپتامبر تأکید بر
چند نکته ضروری به نظر میرسد:
· نظریههای روابط بینالملل علی رغم تکامل
تدریجی همچنان دستخوش نارسایی هایی
در پیش بینی رویدادهای آتی میباشــند.
حمالت  11سپتامبر نشان داد که نظریههای
مزبور ،ماهیتی ســکوالر دارند و مهمترین
ضعف آنها فقــدان پارادایم دینی و نیز کم
توجهی به سطح تحلیل فردی و تا حدودی
نادیده گرفتن پارادایم فرهنگی میباشد.
· بنا بر ادعای اکثر کارشناســان و صاحب
نظران روابط بینالملل و علوم سیاســی،
حادثه  11ســپتامبر و پیامدهای آن تحول
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عمده ای در مفروضات نظریههای موجود
در روابط بینالملل و حتی علوم اجتماعی
و انسانی ایجاد کرده است ،هر چند ادعای
یک انقالب در ســاختار علمی ،آن چنان
که توماس کوهن ابراز داشته ،محل تردید
است.
· تحوالت ســالهای گذشته نشان داد که
نظم نوین آمریکایی در بطن خود دکترین
دیگری تحت عنوان بی نظمی نوین جهانی
میپروراند که پیامــد آن تغییر پارادایم
سیاست خارجی آمریکا در قالب یکجانبه
گرایی – چندجانبه گرایی خواهد بود.
· در رهیافت حقوقی ،شــاهد شکل گیری
روند چند جانبه گرایــی تخصصی میان
دولتها و بازیگران غیــر دولتی خواهیم
بود .همچنین بر مباحث حقوقی – سیاسی
(عدالت – امنیــت و آزادی) در گفتمان
دوران جدید ،تاکید زیادی به عمل خواهد
آمد.
· نهایت ًا تحوالت سالهای اخیر ،یک رشته
فرصتها و محدودیتهای تازهای به وجود
آورده اســت؛ دولتها مجبور به ورود در
حوزه هایی خواهند شد که پیشتر از آنها
رویگردان بودهاند .کند شدن روند جهانی

شدن اقتصادی و همچنین تقویت جهانی
شدن فرهنگی و دینی میان جوامع مختلف
به واســطه آشــنایی با عقاید یکدیگر و
کاهش تنش در سطوح منطقهای و جهانی
از دیگر پیامدهای تحوالت نظام بینالمللی
در این زمان است.
با توجه بــه رویکردهای مطرح شــده،
محورهای عمده در وضعیت جدید جهانی
را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 -1پــس از پایان جنگ ســرد ،تفکیک
میــان دو مفهوم ”نظــام بینالمللی“ که
میدان تعامــل واحدهای ملی اســت و
مفهوم ”وضعیت جهانــی” که فضای کلی
جهانی اعم از نظــام بینالمللی و تعامالت
و روندهای فرانظامی را شــامل میشود،
ضرورت دارد.
 -2گفتمــان حاکم بر نظــام بینالمللی،
گفتمان اقتصــادی و گفتمــان حاکم بر
وضعیت جهانی ،گفتمان امنیتی است.
 -3برخالف روندها و تعامالت درون نظامی
که به دلیل رفتار عمدت ًا معقول واحدهای
ملی امکان درک و شناســایی آنها وجود
دارد ،روندهــا و فرآیندهــای فرانظامی
مســیرهای متناقضی را طــی میکنند.

عمدهترین این روندها عبارتنداز :
الــف -در حالی که جهانی شــدن فرآیند
مسلط در وضعیت جهانی را شکل میدهد،
بومیگرایی ،محلیگرایی و منطقهگرایی نیز
در حال رشد میباشند.
ب  -در حالی که تمرکز قدرت و از بین رفتن
تعارضات میان قدرتهای بزرگ ،انتظار نظم
و امنیت را افزایش داده است،آسیبپذیری
و منابع ناامنــی نیز به دلیل ورود بازیگران
جدید به عرصه تعامــات جهانی افزایش
یافته است .ج  -در حاالی که پیشرفتهای
تکنولوژیــک و انقــاب ارتباطات امکان
تأثیرگذاری فرهنگ مســلط جهانی را بر
سایر فرهنگها و خرده فرهنگها تشدید
میکنــد ،در عین حال همین مســئله به
فرهنگهای غیر مسلط و خرده فرهنگها
امکان تداوم حیات میبخشد.د  -در حالی
که بنا به دالیل مختلف تصور میشــود که
حاکمیت دولتها در حال فرســایش است
(مسئله جهانی شدن ،مداخله بشردوستانه،
انقــاب ارتباطات و ،)...امــکان و فرصت
بازیگری برای دولتهــا همچنان به قوت
خود باقی است و در برخی حوزهها افزایش
نیز یافته است.
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