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آلودگی هوا و بی توجهی دولت

ــــــــــسرمقاله

افغانستان و سیاست
اقتصاد محور منطقه ای
حفیظ اهلل زکی

افغانســتان همانطوری که از موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک
برخوردار است و می تواند به عنوان قلب آسیا و پل ارتباطی میان
شرق ،غرب ،شمال و جنوب ،بخش های مختلف این قاره بزرگ را
به هم وصل کند ،می تواند به صورت دهلیز بحران های امنیتی و
نقطه تضاد و برخورد منافع کشورهای مختلف منطقه و جهان نیز
شناخته شود.
حکومت های گذشته از یک ســو ضعیف و ناکارامد بوده اند و از
سوی دیگر از مشــروعیت داخلی برخوردار نبوده اند ،بنابراین
هیچگاه نتوانسته اند سیاســت های خود را بر محور منافع ملی
افغانستان عیار ســازند و از مداخله کشورهای بیگانه در امورات
داخلی کشور جلوگیری نمایند.
یک کشور زمانی می تواند در عرصه بین المللی به صورت مستقل
نقش آفرینی کند کــه از قدرت و نیروی نظامی ،تســلیحاتی،
اقتصادی و یا از حمایت های وســیع مردمی برخوردار باشد و یا
با قدرت های بزرگ نظامی و اقتصادی متحد و هم پیمان باشــد.
کشــوری که با قدرت سیاســی ،اقتصادی و نظامی خود نتواند
خواست های مداخله جویانه بیگانگان را مهار کند ،قادر به اتخاذ
سیاســت های مســتقالنه در عرصه منطقه ای و بین المللی نیز
نخواهد بود.
ضعف و ناکارایی حکومت های گذشــته ســبب شد که موقعیت
استراتژیک و ژئوپولیتیک افغانستان بجای آن که بتواند راههای
توسعه ،پیشرفت و ترقی همه جانبه کشور را هموار سازد ،دلیل و
بهانه برای تجاوز و مداخالت نامشروع بیگانگان در مسایل کشور
گردید.
ولی آنچه در سیاست ها و جهت گیری های رییس جمهور در دو
سال گذشته به مشــاهده می رسد ،بسیار متفاوت تر از سیاست
های ناکام حکومت های گذشــته افغانستان است .رییس جمهور
تأکید می کند که بخش های مختلف قاره آسیا برای رونق تجارت
خود نیاز دارد تا از جغرافیای افغانستان استفاده کنند .شریان های
تجارت آسیا تنها با ایجاد صلح و امنیت در افغانستان باز می شود.
اگر افغانستان در صلح و امنیت باشد ،این امکان فراهم می شود
که با نوسازی زیرساخت های اقتصادی و تجاری ،زمینه تجارت و
مبادله اموال و کاالهای تجارتی میان کشورهای مختلف آسیایی
به وجود بیاید .این امر از یک طرف سبب تقویت و استحکام روابط
سیاسی و اقتصادی میان کشــورهای منطقه می گردد و از سوی
دیگر نیازمندی های اساسی کشورها را به منابع انرژی و مواد خام
و اولیه رفع کند.
در دوسال گذشته تالش های زیادی در این رابطه صورت گرفته و
قراردادهای کالنی نیز با برخی کشورها به امضاء رسیده است .اگر
این دیدگاه رییس جمهور در ســطح منطقه مورد قبول و پذیرش
سایر کشورها قرار گیرد و افغانســتان از موقعیت استراتژیک و
ژئوپولیتیک به نقطه اتصال منافع تجاری و اقتصادی کشــورهای
منطقه تبدیل شود ،بی گمان راه برای ایجاد یک اجماع منطقوی
برای ایجاد صلح و ثبات در کشور فراهم می آید.
اختالفات سیاسی میان کشــورهای منطقه و تضادهای منافع آنها
در تعامــات اقتصادی منطقه ،تا هنوز چالش های جدی را فراروی
سیاست های حکومت افغانستان خلق کرده است .برخی کشورهای
منطقه هنوز به این درک نرسیده اند که امنیت و ثبات در افغانستان
به معنای امنیت و ثبات منطقه است و امنیت افغانستان می تواند
مسیر انکشاف و توسعه اقتصادی را در منطقه هموار سازد.
نشست سه جانبه مسکو که با واکنش های تند و فراگیر در داخل
کشور منجر شد ،در واقع غلبه نگاه سیاسی و ژئوپولیتیک نسبت
به افغانستان در سطح منطقه است .تا زمانی که کشورهای منطقه
از دید سیاسی به جغرافیای افغانستان نگاه کنند ،رسیدن به یک
توافق جمعی منطقه ای برای آوردن صلح و ثبات در افغانســتان
دشــوار و حتا ناممکن خواهد بود؛ اما اگر حکومت افغانســتان
مؤفق شود تا از طریق دیپلماســی و ترتیب مذاکرات دوجانبه و
چندجانبه باکشورهای همســو ،زاویه دید کشورها به افغانستان
را از محوریت سیاســی و اســتراتژیکی به محوریت اقتصادی و
تجاری تغییر دهد ،این تغییر سبب ایجاد دگرگونی در رویکردها
و راهبردهای سیاسی و امنیتی کشورها گردیده و امکان تجمیع
منافع منطقه ای را بر محور منافع اقتصادی و تجاری در افغانستان
فراهم خواهد کرد.

ایــن روزها ،آلودگی هوای شــهر کابل،
بیشــتر از هر موضوع دیگــر حیات و
سالمتی شــهروندان پایتخت را به خطر
انداخته است و یک تهدید جدی به شمار
می رود .شهروندان کشور هر روزه عکس
هــای از آلودگی هوای کابل در شــبکه
های اجتماعی میگذارند و نگرانی شــان
را در این مورد ابــراز می دارند .اما اداراه
ملی حفاظت ازمحیط زیســت هنوز به
این مشکل توجه نکرده است و هیچگونه
گزارشی از میزان آلودگی هوای شهر کابل
ارائه نکرده است.
کابل یکی از آلوده ترین شهرهای جهان
به شمار می رود .هر ســاله با آغاز فصل
زمســتان ،آلودگی شــهر کابل به شدت
افزایش مــی یابد و به احتمال زیاد از حد
مجــاز آلودگی هوا ،می گذرد .در ســایر
کشــورها وقتی آلودگی هوا از حد مجاز
آن می گذرد ،اداره ی هوا شناسی نکات
ایمنی را به مردم گوشزد می کند و راه حل
های برای کاهش آلودگی هوا و جلوگیری
از افزایش بیشــتر آن ،ارائه می کند ،اما
متاسفانه مســئولین بخش هواشناسی
افغانســتان نه تنها که راهــکاری برای
کاهش آلودگی هــوا ندارند ،بلکه میزان
آلودگی هوا را نیز برای شهروندان کشور
اعالن نمی کنند و از تاثیرات آلودگی هوا
بر سالمت مردم ،هشدار نمی دهند.
دولت افغانســتان اداره ملی حفاظت از
محیط زیســت را در سال  1384را ایجاد
کرد تــا برای حفاظت از محیط زیســت
افغانســتان و کنتــرول آلودگی هوای
شــهرهای بزرگ کشــور ،کار کند .اما با
گذشت بیش از یازده سال از فعالیت این
اداره ،کمترین کار بــرای کاهش آلودگی
هوای شــهر کابل صورت نگرفته است و
پایتخت کشــور هر روز بیشتر آلوده می
شود و خطرات ناشــی از آن ،شهروندان
پایتخت نیشین را تهدید می کند.
عوامل آلوده کننده هوای شهر کابل
ذغال سنگ؛ مصرف ذغال سنگ در فصل
زمســتان برای گرم کردن خانه ها ،یکی
از عمده ترین آلــوده کننده های هوای
شهر کابل به شــمار می رود .بسیاری از
شهروندان کابل را خانواده های فقیر و بی
بضاعت تشــکیل می دهند ،آنها در فصل
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زمســتان که برق نوبتی می شود و قیمت
گاز مایع نیز افزایش مــی یابد ،برای گرم
کردن خانه های شان از ذغال سنگ و چوب
استفاده می کنند .همچنان بسیاری از حمام
های عمومی شهر کابل ،برای گرم کردن آب
و فضای حمام ،از ذغال سنگ استفاده می
کنند .دود ناشی از استفاده ی ذغال سنگ
و چوب ،باعث آلودگی هوا می شود.
تیل بی کفیت و وسایل نقلیه ی فرسوده؛در
سالهای اخیر اســتفاده از وسایط نقلیه ی
کهنه ،فرسوده و دودزا ،به صورت بی رویه
در شهر کابل افزایش یافته است و یکی از
عمده ترین عوامل آلودگی هوای شهر کابل
به شمار می رود .از سوی دیگر ،این وسایل
از مواد سوخت کم کیفیت استفاده می کنند
که در تولید دود غلیظ و مضر برای صحت
انســان ،نقش عمده دارد .تــردد اینگونه
وسایط در داخل شهر و تولید دود ناشی از
استفاده ی مواد سوخت کم کیفیت ،باعث
آلودگی هوای شــهر و بوجود آمدن امراض
گوناگون برای شهروندان می گردد.
از ســوی دیگر مدت ها است که در کابل
بــرف و باران نباریده اســت و گرد وخاک
ناشــی از تردد انسان ها و موترها در شهر،
نیز از یکی از آلــوده کننده های عمده به
شمار می رود .بسیاری از ما روزها وقتی در
شهر در حال گشت و گذار هستیم متوجه

آلودگی وحشتناک هوای کابل نمی شویم
ولی اگر در شب و هنگامی که هنوز تعدادی
از موترها در حال رفت و آمد هســتند از
خانه بیرون شویم ،در شعاع چراغ موترها،
میزان واقعی گــرد و غبار و آلودگی هوای
شهر کابل را می توانیم مشاهده کنیم.
ساختار شهر؛ساختار جغرافیای شهر کابل
نیز یکی از عوامل آلودگی هوای شــهر به
شــمار می رود .به لحاظ جغرافیایی ،شهر
کابل مانند کاسهای است که توسط کوههای
بلند احاطه گردیده است و در اثر وزش باد،
آلودگی هوا به آســانی از این کاسه خارج
نمیشود .همچنان در سال های اخیر مثل
دهه های گذشته ،برف سنگین و باران های
شدید نیز نمی بارد تا غبار و آلودگی های
فوسیلی را رسوب دهد و از بین ببرد .بنابر
این گرد و غبار در آســمان کابل به دلیل
وجود کوه های مرتفع و احاطه کابل توسط
این کوه ها و کمبود بارش برف و باران در
طول سال از مناطق هم جوار آن که توسط
این چنین توسط کوه ها احاطه نشده است،
بیشتر است.
افزایش جمعیت؛افزایــش جمعیت یکی
دیگر از عوامل آلودگی محیط زیســت در
کابل است .کابل شهری است که برای نیم
میلیون جمعیت ساخته شــده است ،اما
جمعیت این شهر هم اکنون به بیش از پنج

میلیون نفر و بنا به بعضی گفته ها حتی به
هفت میلیون نفر رســیده است .بسیاری
از خانواده های روســتایی افغانستان به
دلیل نبود کار و فقــر اقتصادی مجبور به
مهاجرت به شهرها می شوند که کابل یکی
از شهرهای است که بیشتر ساکنان آن را
کسانی تشکیل می دهند که محل سکونت
اصلی شــان را ترک کــرده اند .همچنان
بیشتر مهاجرانی که از کشورهای ایران و
پاکستان عودت کرده اند و اکثر بیجاشده
گان داخلــی ،در کابــل اقامــت گزیده
اند .مهاجرت از روســتا به شهر ،عودت
مهاجران از کشورهای همسایه و بیجاشده
گان داخلی ،باعث تراکم جمعیت در شهر
کابل گردیده است و بسیاری از مشکالت
محیط زیستی بر اثر تراکم جمعیت بوجود
آمده است.
از سوی ســاختار شــهر کابل این مقدار
جمعیت را پذیرا نیســت و از سوی دیگر
اکثریت مردم با فرهنگ شهر نشینی آشنا
نیستند و توجه به حفظ و پاک نگهداشتن
محیط زیســت ندارند .بیشتر مردم کابل
زباله های شــان را در جویچه های کنار
ســرک ها و یا در کوچه ها می اندازند و
شاروالی کابل هم به اندازه کافی سطل های
زباله را در تمام نقاط شهر نگذاشته است
تا مردم زباله های شــان را در داخل آنها

بریزند .همــه ی این عوامل باعث افزایش
آلودگی هوا و محیط زیست در کابل شده
است و هر روزه شــهروندان کابل را در
معرض امراض گوناگون ناشــی از آلودگی
هوا و محیط زیست قرار می دهد.
بــی توجهی به آلودگی هــوا ،پیامدهای
ناگواری در پی خواهد داشت .عمده ترین
پیامد ناگوار افزایش آلودگی هوا ،شــیوع
امراض گوناگون ناشــی از هــوای آلوده
خواهد بود .آلودگی هوا بر دستگاه داخلی
بدن همانند قلب و سیستم تنفس و اندام
خارجی انســان همانند چشم و پوست
اثرات مخرب به جا می گذارد .آلودگی هوا
باعث بوجود آمدن بیماری های تنفسی،
آلرژی های پوســتی و حتی بیماری های
صعب العالجی چون ســرطان می گردد و
زندگی بسیاری از افراد جامعه را با تهدید
مواجه می سازد.
حکومت افغانســتان تاکنون به آلودگی
هوای شــهر کابل بی توجه بوده است و
برای کاهش آن تالش جدی نکرده است،
اما انتظار می رود که آلودگی شدید هوای
کابــل در این روزها ،مقامــات حکومت
وحدت ملی را وادار کند تا در این راســتا
برنامه های عملی را روی دست گیرند.
حکومت برای اینکه بتواند آلودگی هوای
شــهر کابل را کنترول کند و پیامدهای
ناگوار ناشــی از آن را کاهش دهد ،باید
مانع ورود وسایل کهنه و فرسوده و تیل
کم کیفیت در کشــور گــردد .همچنان
حکومت باید شــهروندان را تشویق کند
که بجای ذغــال و چوب از گاز برای گرم
کردن خانه های شان استفاده کنند .برای
این کار بایــد واردات گاز مایع افزایش
یابد و قیمت آن کاهــش یابد تا همه ی
شهروندان توان استفاده از آن را داشته
باشد.
حکومت وحــدت ملی بایــد اداره ملی
حفاظت از محیط زیســت را وادار بسازد
تا در مورد آلودگی هوای شــهر کابل از
طریق رسانه ها به شهروندان آگاهی دهی
کند ،همچنان این اداره باید بصورت منظم
میزان آلودگی هوای شــهر کابل را برای
مردم گزارش دهــد و از آنها بخواهد که
برای کاهش آلودگی هوای پایتخت کشور
همکاری کنند.

نوسازی سیاسی ،ابزار توسعه پایدار
سینا آذرگشسب /قسمت دوم

 .گروههــای متحرک و غیر ثابت از لحاظ
مکانی
 .۳نظام شــغلی توسعه یافته از نظام های
دیگر جداست
 .۴تمایالت مســاوات جویانــه همراه با
گسترش نظام های دیگر جداست
جنبه نوسازی اقتصادی با این الگو دارای
مشخصات زیر بود:
 .رشد روز افزون تولید اقتصادی و تولید
ناخالص ملی
 .رشد درآمد سرانه کشور
 .بهبود کیفی و کمی زندگی مطلوب برای
اعضای جامعه شــامل ( :فراگیر شدن علم

 کارتون روز

و دانش در میان احاد و اقشــار گوناگون
جامعه  ،گسترش سیستم حمل و نقل)
بهبود شــاخص کیفیت زندگی شــامل( :
کاهش نرخ مرگ نــوزادان  ،افزایش طول
عمر  ،بهبود وضعیت درمانی)
تغییر شیوه و ســبک زندگی از اقتصاد
معیشتی و کشاورزی به تنوع در تولید
کاهش اتکا به منابع خارجی
از لحاظ سیاســی الگوی نوسازی متضمن
تعمیق نهادهــای دموکراتیک جامعه در
راه توسعه مشارکت فعاالنه مردم در امور
سیاسی می باشد .به قول «رابرت وارد» و
«النکوارت راســتو» از لحاظ سیاسی یک
جامعه مدرن دارای امتیازات زیر از جامعه
سنتی می باشد:
۶۱۵۵۸؛ وجــود نظام کامــا تخصصی و
مجزای سازمان های دولتی
۶۱۵۵۸؛ وحدت و ترکیب کامل ســاختار
واقعی نهادهای دولتی
۶۱۵۵۸؛ غلبه روندهای نوگرا و منطقی بر
تصمیمات سیاسی
۶۱۵۵۸؛ حجم گسترده و متنوع تصمیمات
کارساز سیاسی -اداری
۶۱۵۵۸؛ وجود احســاس همسازی موثر
مردمی با تاریخ  ،قلمرو و هویت ملی کشور
۶۱۵۵۸؛ عالقه و شــرکت مردم در نظام
سیاســی  ،که لزوما مســتلزم شرکت در
تصمیم گیری نیست
۶۱۵۵۸؛ واگذاری مشاغل بر اساس لیاقت و
ضابطه نه نسبت خانوادگی و رابطه شخصی
۶۱۵۵۸؛ تکنیــک های تنظیــم کننده و
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قضایی کــه عمدتا متکی بــر نظام غیر
شخصی و نوگرایی قوانین باشد
الگوی توسعه سیاسی در فراگرد نوسازی
سیاسی
 .ادوارد شیلز
«ادوارد شــیلز» در الگوی توسعه خطی
خود به بر شــمردن خصوصیات جوامع
ابتدایی بر اســاس نوع نظام های سیاسی
پرداخته اســت وی ســعی کرده فرایند
عبور جوامع را در سیر توسعه به صورت
فرایندی تکاملی و خطی که در مســیری
رو به رشــد و رو به جلو در حرکت است
تحلیل نماید« .شــیلز» با استفاده از این
الگوی خطی روند تکاملــی جوامع را از
نقطه صفر که نماد آن را جوامع ســنتی
تشــکیل می دهد تا نقطه  ۱۰۰که منظور
آن لیبرال دموکراســی غربی و کشــور
های مدرن صنعتی و توســعه یافته است
را به صورت یک قطار رو به حرکت تصور
کرده که جامعه از این مسیر حرکت خود
را آغاز و به ســمت توسعه و نقطه  ۱۰۰در
حرکت اســت وی برای این سیر تکاملی
خصوصیاتی نیــز ذکر کرده که جوامع در
هر یــک از این نقاط با این شــاخصه ها
سنجیده خواهد شد و هر قدر که جامعه
ای از نقطه صفر به سمت نقطه  ۱۰۰حرکت
نماید شــاخصه ها و نمادهای دولت های
مــدرن را می توان در آن مســتحکم تر
تصور کرد  ،در چنین جامعه ای مولفه ها
و ارزش های کشــورهای توسعه یافته به
صورت روزافزون نهادینه تر خواهد شد.

«شــیلز» در الگوی دموکراســی های
سیاســی از کشــورهای غربی با عنوان
پیشتازان و کشــورهای توسعه یافته و
بالخــص آمریکا به عنوان نماد توســعه
یافتگی توسعه یافته یاد کرده و از جوامع
در حال توســعه و جهان سوم به عنوان
ابتدایــی ترین مدل در الگوی توســعه
تجــدد گرایانه و خطی ســخن به میان
آورده است« .شیلز» پیشرفت اقتصادی
و حاکمیت سیاســی را نماد یک جامعه
توســعه یافته می داند .حاکمیت سیاسی
در دیدگاه «شیلز» مستلزم خصوصیاتی
نظیر داشــتن احزاب قدرتمند در جامعه
 ،دســتگاه قانونگذاری مســتقل و قوه
قضائیه مستقل و بی طرف است .حاکمیت
سیاسی در چنین جوامعی در یک فرایند
دموکراتیک و قانونی با جامعه در تعامل به
ســر می برند و مردم با مشارکت سیاسی
و قانونی در فرایند حاکمیتی به پیشــبرد
اهداف حاکمیت جامع عمل می پوشانند.
در یک چنین جامعه ای مردم و حاکمیت
بر اساس اعتماد متقابل نسبت به هم رفتار
کرده و نهادهای مدنی و سازمان های غیر
دولتی به عنوان یــار و یاور حکومت در
امر خدمت رســانی به اهداف حاکمیتی و
سیاســی نقش ویژه ای در جمعه ایفا می
کنند« .شیلز» همچنین از نیروهای نظامی
و پلیس به عنوان حافظان قانون در چنین
جامعه ای نام برده کــه وظیفه برقراری
نظم را در کشور دارند« .شیلز» همچنین
معتقد است که چنین جامعه ای بر اساس

اجماع ملی بر سر منافع ملی شکل گرفته
که بر اساس ارزشهای دموکراتیک اهداف
و منافع ملی حاکمیت سیاسی را تامین می
نماید.
 .IIساموئل هانتینگتن
«ســاموئل هانتینگتن» اصطالح توســعه
سیاسی را به توان یک نظام در پاسخ گویی
به خواسته های فزاینده و در حال دگر گونی
جامعه می خواند بنابرایــن الگوی مد نظر
«هانتینگتن» با الگوی توسعه خطی «شیلز»
و الگوی خطی تجدد گرایانه متفاوت است
در حالــی که الگوی تجــدد گرایانه ایجاد
تحوالت علمــی و تکنولوژیک را که طی ۴
قرن اخیر ایجاد گشــته را مد نظر قرار می
دهد الگوی توسعه سیاسی عمدتا بر افزایش
توان نظام تاکید دارد .دانشمندانی که پایه
گذار این الگوی فکری بودند توسعه سیاسی
را روندی می دانند که متضمن یک ارتباط
بینا بینی میان روندهای تمایز ساختاری ،
ضرورت ایجاد مســاوات و ظرفیت تلفیق و
همگرایی  ،قدرت پاسخگویی و انطباق یک
نظام سیاسی می باشد.
«هانتینگتن» میان نوســازی و توســعه
تفاوت قائل است وی از مولفه هایی چون
میزان صنعتی شدن  ،رشد سواد آموزی و
دانش در میان افــراد جامعه  ،میزان نرخ
شهری شــدن زندگی  ،و افزایش تولیدات
ملی با عنوان عوامل غیر قابل برگشت در
توســعه یافتگی یاد کرده و از مولفه هایی
چون رویه های سیاسی  ،نهادها و سازمان
های سیاســی و حاکمیتی و غیر حکومتی
تحت عنوان عوامل توسعه سیاسی نام می
برد که قابلیت بازگشت به شرایط ما قبل از
توسعه به صورت بالقوه دارا می باشد.
«هانتینگتــن» با بررســی عوامل بحران
هــا و انقالب ها و شکســت ها در الگوی
توســعه خطی  ،مسیر بی بازگشت فرایند
توسعه را بر اساس الگوی تجدد گرایانه و
خطی به نقد کشید وی عدم تبایین میان
مولفه های توسعه را عامل این ناکامی ها
در کشــورهای در حال توسعه بر شمرد
و بر رشــد متوازن مولفه های توسعه در
کنار عوامــل نوگرا تاکید کرد .توســعه
اقتصــادی و تجدد گرایانــه هر چند در
دیگاه «هانتینگتن» یک اصل اساســی به
حســاب می آمد اما وی بر آن باور بود که
رشد اقتصادی به تنهایی نمی تواند منجر
به رسیدن توسعه سیاسی گردد فلذا باید
در کنار عوامل اقتصادی به رشد نیروهای
سیاســی و قالب نهادهای مدنی و جامعه
سیاسی نیز توجه کرد.
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