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سرنوشت نامعلوم
وزرای سرپرست
مهدی مدبر
مجلس نمایندگان افغانســتان در روزهای گذشــته اعالن کرده
بود که اگر حکومت نامزد وزرای جدید را معرفی کند ،آنها حاضر
هستند که رخصتی زمستانی شان را به تعویق بیندازند .اما دیروز
نمایندگان مجلس بعد از ارائه گزارش یکساله ی شان به رخصتی
زمستانی رفتند و تا  ۴۵روز دیگر در رخصتی خواهند بود.
احتماال نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده اند که حکومت به
این زودی نامزد وزرای جدید را بجای هفت وزیر سلب صالحیت
شــده ،معرفی نمی کند و به همین خاطــر علی رغم اعالن قبلی
شان ،به رخصتی زمستانی رفتند.
با راجع شدن موضوع سلب صالحیت وزرا به دادگاه عالی ،گمانه
زنی ها بر این بود که حکومت وحدت ملی می خواهد وقت کشی
کند و موضوع سلب صالحیت وزرا را تا رفتن نمایندگان مجلس
به رخصتی زمستانی شان ،مشخص نسازد تا به این صورت زمان
بیشتری برای تصمیم گیری و رایزنی در این باره داشته باشد.
مجلس نمایندگان در هفتــه های آخر ماه عقرب ۱۶ ،وزیر کابینه
را که بودجه انکشــافی شان را کمتر از هفتاد فیصد مصرف کرده
بودند ،استیضاح کرد و هفت وزیر را سلب صالحیت نمود .حکومت
دلیل استیضاح وزرا را ناموجه خواند ،وزرای سلب صالحیت شده
را به عنوان سرپرســت ابقا کرد و این موضوع را به دادگاه عالی
فرستاد تا در این باره تصمیم بگیرد.
انتظار می رفت که دادگاه عالی کشــور نظرش را در مورد سلب
صالحیت وزاری کابینه به زودی اعالن کند و این موضوع روشــن
گردد .اما اکنون که نزدیک به ســه ماه از این موضوع می گذرد،
هنوز دادگاه عالی تصمیم اش را در این باره اعالن نکرده اســت.
با رفتن مجلس نمایندگان به رخصتی زمســتانی ،سرنوشت هفت
وزیر سلب صالحیت شده همچنان نامعلوم باقی ماند و تا برگشت
نمایندگان از تعطیالت زمستانی ،هفت وزارت بصورت غیرقانونی
توسط سرپرستان اداره خواهد شد.
مطابق قانون ادارات دولتی نمی تواند بیشــتر از یک ماه توسط
سرپرست ها اداره شــود .در مدت یک ماه حکومت باید شخص
جدیدی در راس اداره مربوطــه بگمارد ،اما این حکم قانون بارها
از ســوی حکومت قبلی و حکومت وحدت ملی نقض شده است و
سرپرستان بیشتر از یک ماه و حتی یک سال در راس ادارات مهم
دولتی باقی مانده اند و بجای آنها شخص جدیدی بصورت رسمی و
قانونی معرفی نگردیده است.
نقض قانون در مورد سرپرســت ها از سوی حکومت متاسفانه به
یک رویه ی نامیمون حکومت داری تبدیل شــده است .اما معلوم
نیســت که چرا دادگاه عالی کشور تصمیم اش را در مورد وزرای
سلب صالحیت شده اعالن نمی کند و در این مورد تعلل می کند،
آیا دادگاه عالی در این مورد با حکومت همداســتان است و می
خواهد این موضوع بیشتر طول بکشد تا حکومت زمان بیشتر در
اختیار داشته باشد؟
دادگاه عالی به عنوان یک نهاد مســتقل باید نظرش را بصورت
صریح و مطابق قوانین کشور و به زودترین فرصت اعالن می کرد،
اما تعلل این نهاد باعث شده است که این گمانه زنی بوجود بیاید
که دادگاه عالی نیز در این مورد سیاسی عمل می کند و تعهدی به
تصمیم گیری مطابق قوانین نافذه ی کشور ندارد.
تجربه ی سالهای گذشته نشــان داده است که سرپرست ها در
اداره تحت مدیریت شان عملکرد موثر نداشته اند؛ به دلیل اینکه
صالحیت های قانونی آنها محدود می شود و آنها بصورت رسمی و
قانونی نمی توانند درباره بسیاری از موضوعات مهم ادارهی شان
تصمیم بگیرند .همچنان سرپرست بودن وزرا باعث شده است که
زمینه ی فســاد بیشتر گردد و بسیاری از زیردستان از سرپرست
بودن وزیر سوء استفاه کنند.
متاســفانه حکومت وحدت ملی و دادگاه عالی کشور سرنوشت
هفت وزیر ســلب صالحیت شــده را پیش از رخصتی زمستانی
مجلس نمایندگان مشــخص نکرد .این کار نشانگر این است که
حکومت وحدت ملی هنوز اراده جدی برای اجرای قانون و پایان
دادن به موضوع سرپرستی ندارد .اما سئوال اساسی این است که
دادگاه عالی چه زمانی نظرش را در این مورد اعالن خواهد کرد و
آیا در این مورد غیرسیاسی و مطابق قوانین عمل خواهد کرد؟

باید راهکاری برای کاهش خشونت علیه اطفال
سنجیده شود
در وضعیت نابسامان امنیتی و اقتصادی
همه مردم افغانســتان با دشــواری های
طاقت فرســا مواجه می باشــند ،در این
میان اما قشــر زنان و کودکان از اقشار به
شدت آسیب پذیر جامعه به شمار می رود .در
سال های گذشته این دو قشر با مشکالت
زیادی روبرو بود و بــا وجود تالش هایی
که دراین زمینه صــورت گرفته ،اما آمار
خشونت بر زنان و کودکان رو به افزایش
بوده اســت .در تعدادی از والیات کشور
امســال تعداد کودکان معتــاد به مواد
مخدر افزایش یافتهاست .در حال حاضر
کودکان زیادی هستند که به مواد مخدر
معتاد شدهاند .از ســوی دیگر مسئوالن
کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان
از افزایش آمار خشــونت علیه اطفال در
بلخ ابراز نگرانی میکند .این کمیســیون
میگوید که آمار خشــونت علیه اطفال
در بلخ نســبت به سال گذشته  ۵۰درصد
افزایش یافتهاست .خشونتهای یاد شده
شامل لت و کوب اطفال ،محروم ساختن
آنان از نعمت سواد و انجام کارهای شاقه
میباشد .نبود امنیت ،افزایش آمار فقر و
عدم توجه دولت به مساعد ساختن زمین
کار برای جوانان باعث افزایش خشــونت
علیه اطفال شدهاست و اکثر از متضررین
خشونت نیز اطفال کارگر بودهاست.
بر اساس اظهارات مســؤالن کمیسیون
حقوق بشر اطفال کارگر از حق دسترسی
به تعلیــم و تربیه محروم بوده و همچنان
کاکردن در کنــار بزرگان در اجتماع روی
حق حفاظت جسمی و حق حیات شان نیز
تاثیرات منفی بر جا گذاشته و اغلبآ اطفال
کارگر مورد استفادههای جنسی نیز قرار
میگیرند.
کودکان ،آینده سازان جامعه یاد میشوند.
این ســخن اگر در نزد سیاست مداران و
ســخنرانان یک سوژه تبلیغاتی محسوب
میشود ،اما در حیات جامعه یک واقعیت
دانسته میشود .کودکی که دیروز بصورت
نوزاد پای به گیتی نهاده و چشم به زندگی
تازه و جهانی نو گشــوده اســت ،پس از
طی نمودن مراحل کودکــی ،نوجوانی و
پای نهادن به مرحلــه جوانی در واقع بر
چگونگی وضعیت جامعه اثر گذار و دارای
نقش خواهد بود .برای همین است که در
نظامهای تربیتی و آموزشــی و فکری بر
موضوع چگونگی تربیــت کودکان و حتا
پیش از آن در زمینه ازدواج و رشد جنین و

رضا احسانی

نوزاد حساسیت و برنامه ریزی دقیق و توجه
جدی صورت میگیرد .همینگونه نظامهای
سیاسی و حکومتهای که از انگیزه و اراده
ملی برخوردار بوده و ســعی در ایفای نقش
سالم و سازنده دارند این مسئله برای شان
از اهمیت اساسی برخورداری میباشد.
یکی از زمینههــای مهم برای دریافت علل
رشد یا عقب ماندگی جوامع مطالعه برروی
تربیت و میزان اهمیت برای کودکان از سوی
جوامع و نظامهای سیاسی و حکومتها می
باشد .این امر به تناســب اهمیت یافتن و
دریافتن اطالعات بیشــتر در زمینه توسعه
جوامع از اهمیت فزونتری برخوردار گردیده
است .به هرمیزانی که جوامع و حکومت از
این موضوع غافل بــوده و یا بدان اهمیت
قایــل نگردند ،برنامه توســعه اجتماعی و
اقتصادی و بالطبع توســعه سیاسی در آن
جوامع و حکومتها هــم ناقص و ناکارآمد
خواهد بود.
با در نظرداشــت آنچه گفته شد ،وضعیت
گذشته و شــرایط کنونی جامعه ما نشان از
آن دارد که با تأســف کودکان آسیب پذیر
ترین قشــر جامعه بوده اند .در شــرایط
بحرانی و عدم ثبات کودکان بیش از دیگر
قشرها در برابر آســیبهای گوناگون قرار
دارند .چنین وضعیتی در واقع نشان از آن
دارد که در جامعه ارزش و جایگاه انســان
تعریف نگردیده و بدیده قدر نگریسته نمی

شــود .وقتی در چنین جامعه ای ،انسان
دارای ارزش و قدر نباشــد ،پس نمیتوان
انتظار داشــت که کودکان یا زنان ،نیز از
ارزش و قدر انسانی و حقوق بشری خویش
برخوردار باشند.
در جامعه ما از دیر زمان کودکان ،بخصوص
دختران و زنان وجه المصالحه ســنتها و
باورهای غلط افغانی گردیده اند و تا هنوز
هم این وضعیت ناگوار ادامه دارد .مصیبت
بارتر اینکه حتا خانواده ها و کســانی که
داعیه تجدد و روشــنفکری دارند چنین
سیســتم و نگرش فکری و عملی برآنها
تسلط دارد .برای درک وضعیت تاسف بار
و نگران کننده کودکان بشمول دختران و
پسران ،نخست نگاهی گذرا داشته باشیم
به برخی از گزارشهای نشر یافته در این
ارتباط  .براســاس تحقیقات سازمانهای
حقوق بشــری ،کودکان کشور در شرایط
کنونی با مشــکالت زیــادی مواجه اند؛
عدم دسترســی به آموزش ،مشــکالت
صحی ،ازدواج هــای اجباری ،کار اجباری
و مشــکالت رفتاری در درون خانواده ها،
نمونه هایی از این مشکالت است.
گزارش ها نشــان میدهد کــه به دالیل
مختلف نيمي ازكودكان ازرفتن به مكاتب
محروم هســتند و ازدواج هاي اجباري ،
ناامنــي و كار اجباري مشــكالتي اند كه
كودكان اين كشور با آنها روبرو اند .گفته

شده است که جنگ و نا امنی به خصوص
ناامنی ها در جنوب کشور ،بعنوان بخشی
از علتها ،سبب گردیده است که مکاتب
بســته بمانند  .بر بنیاد گزارشهای بین
المللی که در این باره به نشر رسیده است
فقر ،تشدید شكاف طبقاتي ،افزايش تعداد
خانوادههای بيسرپرست و تكسرپرست،
افزايش جمعيــت ،مهاجــرت ،بيكاری،
حاشيه نشينی ،اعتياد و وضعیت نامطلوب
اقتصادی باعث شده که در جهان میلیون
ها کودک ،به جــای پرداختن به تحصیل
و بازی و سرگرمی در شــرایط نامطلوب
و مخاطره آمیز بــه کار در کارخانه جات،
مزارع و ســرک ها روی آوردند و بیشتر
این کودکان در کشورهای در حال توسعه
زندگی می کنند که توانایی رســیدگی به
مشــکالت اجتماعی را ندارند .بر اساس
آمارهای ارایه شــده از سوی سازمان بین
المللی کار ،چیزی در حدود  ۲۵۰میلیون
کودک در بین سنین  ۵تا  ۱۴سال مجبور
به کار کردن بر روی سرک ها و در مشاغل
سنگین دیگر میباشند.
ن نفر از این
طبق این آمــار  ۱۲۰میلیــو 
کودکان وارد بازار کار شــده و مشــغول
به کار تماموقت هســتند ۶۱ ،درصد این
کودکان در آسیا ۳۲ ،درصد در آفریقا و ۷
درصد در آمریکای التین زندگی میکنند.
در این میان ،هرچند از تعداد کودکانی که

2

در افغانستان مشغول به کار در سرک ها
و یا فابریکه جات و یا معادن هستند آمار
دقیقی ای در دست نیست؛ اما از آنجا که
اکثر خانوادهها در زیــر خط فقر زندگی
میکنند و برای گــذران زندگی خود به
هر درآمدی و منبعی نیاز دارند ،میتوان
گفت که اکثر کودکان ما به جای آموختن
و رفتن به مکتب و آموزشــگاه به کار و
حتی کارهای خطرناک اشــتغال دارند.
در همیــن حال مســووالن بخش حقوق
کودکان در کمیســیون مســتقل حقوق
بشر با « درد آور « توصیف کردن وضعیت
کودکان در کشور می گویند که نزدیک به
پنج میلیون کودک در کل کشــور به حق
اساســی بشــری خود که عبارت از حق
تعلیم است دسترســی ندارند .مسووالن
این نهاد حقوق بشری میافزایند براساس
تحقیقی که انجام شــده است ،حدود 60
درصد کودکان افغان مصروف کار هستند.
البته باید یاد آورشد که فقر یکی از علل
و عواملی شــمرده میشود که کودکان از
دنیای کودکی خود جدا شــده و به دنیای
ســخت و طاقت فرســای بزرگ ساالن
وارد گردنــد .در این میان ســنتها و
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی از دیگر
عوامل وادارکننده کــودکان در بازار کار
میباشد ،به ویژه این تصور ناقص که کار
برای شخصیت سازی و رشد مهارتهای
کودکان مفید اســت و میتواند وی را در
رویارویی با مشــکالت پیــش روی توانا
ســازد .هم چنین افزایش تعداد فرزندان
و عدم توانایی تامین مخارج فامیل توسط
سرپرســت خانواده نیــز از دیگر عوامل
تاثیر گذار بر محرومیت کودکان از دنیای
کودکانه شان میباشد.
بنابرایــن تا زمانیکــه وضعیت کودکان
کشــور با دشــواریهای گوناگون روبرو
بوده و چالشها برای تربیت و مراقبت از
آنان رفع نگردد ،آینده کشــور هم عالوه
بــا تاثیر پذیری از دیگر دشــواریها در
ابهام و نگرانی قرار خواهد داشــت .هم
برای امروز کودکان کشــور و برای فردای
آنان ،مسئوالن کشور بایستی ترتیبات و
تمهیدات قانونی و عملی را برای مراقبت
و پــرورش کودکان روی دســت گیرند.
بهبود وضعیت کــودکان ،حمایت از آنان
و رعایت حقوق شــان نیازمند وضع یک
قانون جامع ،واقع نگر و متناسب با شرایط
و واقعیتهای کشور میباشد.

ورود روسیه به خالء قدرت در افغانستان
بعد از شکســت شــوروی از مجاهدین
افغانستان و خروج تحقیر آمیز ارتش سرخ
پس از  10سال اشــغال این کشور ،روسیه
دوباره به منطقه بازگشــته است ،حال این
کشور در حال بازســازی موقعیت خود به
عنوان قدرت تاثیر گذار اســت .از آنجایی
که سیاســت آمریکا در افغانستان هم از
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نظر نظامی و هم از نظر سیاسی با بن بست
مواجه شده است ،مسکو درباره باقی ماندن
در حدود  12,000سرباز امریکایی و نیروهای
ناتو موضع خصمانه ای گرفته است .مسکو
در حــال برقراری روابط بهتر با سیاســت
مداران افغان هســتند آنهــا همچنین در
کنار آن همکاری های کشــورهای همسایه
افغانســتان مانند چین ،ایران و پاکستان
را راجع به این کشــورجلب مــی نمایند.
مهمتر از همه آنها ،مســکو بــا طالبان در
حال گفتگو اســت .به نظر می رسد روسیه
با این کار سیاســت امریکا در افغانستان
را تضعیف کند .روســیه احساس می کند
که نفوذ پذیری این کشــور غصب شــده
وباید دوباره بدســت آورد .این کشور حتی
قصد راه اندازی گفتگــو بین دولت کابل و
طالبــان را دارد در حالی که امریکا در این
زمینه ناکام مانده اســت .در ماه دســامبر
سال  2016روســیه کنفرانسی را با حضور
کشورهای پاکســتان و چین برگزار کرد،
محور گفتگوهای ایــن کنفرانس چگونگی
مقابله با تهدیداتی که از افغانستان متوجه
آسیای مرکزی است بود ،همچنین آنها روی
اینکه از طالبان چگونه علیه داعش استفاده
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کنند وچطور به جنگ طوالنی افغانستان
پایان دهند بحث داشتند .امریکایی ها در
این جلسه حضور نداشــتند ،روسیه آنها
را دعوت نکردند ،درجلســه اخیر حمایت
روسیه از ســوریه نیز امریکا دعوت نشده
بود .دولت افغانستان نسبت به این عمل
روسیه به شدت خشمگین شد چرا از کابل
در این نشست دعوت نشــده بود .کابل
احساس آســیب پذیری می کرد از طرفی
کابل از این می ترسد که دونالد ترامپ این
کشور را نادیده بگیرد هر چند که یکی از
کلیدی ترین اعضای مشــاوریت سیاست
خارجی دولــت دونالد ترامپ زلمی خلیل
زاد افغانی االصل و ســفیر سابق امریکا
در کابل اســت .در حالی که افغانستان از
این نشست سه جانبه به شدت انتقاد می
کرد اما طالبان از این نشســت استقبال
کرد آنها ادعــا می کنند کــه این گروه
به عنوان نیروهای سیاســی و نظامی به
رسمیت شناخته شده اند .تلویزیون طلوع
درگزارشی در کابل بیان داشت که بیانیه
این گروه نشــان از شادمانی روابط آنان با
روسیه داشــت .نیروهای ویژه امریکایی
به کمک شــان به نیروهــای افغان برای

جنگیدن با طالبان ادامه می دهد و ایاالت
متحده هنوز یکی از دونرهای اصلی دولت
و نیروهای نظامی این کشــور است .اما در
طول سال گذشــته عالقه اوباما نسبت
به این کشور کم شــد حتی او از کوشش
های پروســه راه اندازی گفتگوی صلح که
توســط اداره وی به راه افتاده بود حمایت
نکرد .طالبان دست آوردهای نظامی بزرگی
دارند آنها سیاست مداران را ترسانده اند
و شرایط بحرانی اقتصادی افغانستان این
کشــور را در وضعیت آشفته ای قرار داده
اســت .حتی اگر ترامپ بــا کمک هایش
کوشش کند که این کشــور را سرپا نگه
دارد هیچ تضمینی وجود ندارد که کشور
به مدت طوالنی بتواند جان سالم بدر برد.
در این اثنا ایران  ،پاکستان و همسایه های
آسیای مرکزی با این تصور که ممکن است
طالبان برنده این نبرد باشند با طالبان در
حال گفتگوهای محرمانه هستند .روسیه
قصد دارد خالء ناشــی از اقدامات امریکا
را پر کند .مســکو در منطقه دوستانی را
دارد ،چین ،هند و ایران از متحدان اصلی
روسیه است و در تالش هستند که توجه
پاکســتان را که روزی از یــاران نزدیک

امریکا بود و حاال مورد خشــم واشینگتن
است به خود جلب کند پاکستان با استفاده
از چین و روســیه می خواهد فشار هند بر
خود را کاهش دهد .اســام آباد از تمایل
دوستی با طالبان که در کنترل آی اس آی
است استقبال می کند آی اس آی سال ها
شورشیان طالبان را حمایت می کرد و ایران
میزبان چندین تن از جنــاح طالبان بوده
است .چین هم مایل است در منطقه صلح
شکل بگیرد تا از بزرگترین سرمایه گذاری
این کشور در پروژه جاده ابریشم محافظت
کند و در ایــن راه طالبان را کمک می کند
تا در محافظت از این پروژه ســهم بگیرد.
هر کســی که بتواند گفتگوی صلح را قوت
بخشــد مورد حمایت چین خواهد بود  ،در
حال حاضر روسیه در این مورد از موقعیت
قوی برخوردار اســت .مسکو همچنین در
سیاســت افغانستان دست درازی می کند.
دیپلمات های کشــورهای آسیای مرکزی
میگوینــد نمی توانند با اشــرف غنی که
طرفدار امریکا است کنار بیایند،آنها ترجیح
می دهند کسی روی کار بیاید که موضع ضد
امریکایی داشــته باشد و آن شخص رییس
جمهور سابق افغانستان حامد کرزی است
که گفته بود روسیه می تواند در افغانستان
نقش مثبتی داشته باشد .اخیرا روسیه مانع
تالش های خروج نام جنگســاالر گلبدین
حکمتیار از لیست سیاه تروریستان سازمان
ملل شد ،قرار بود نام حکمتیار با میانجگری
دولت کابل طی برنامه صلح از لیست سیاه
تروریستان خارج گردد.
ضمیر کابلوف نماینــده والدمیر پوتین در
افغانســتان طالبان را جنگجویان عمدتا
محلی خواند که تعداد کمی از آنها افراطی
هستند .اینگونه نگاه میانه به طالبان کابل
را عمیقا نگران ســاخته است .مسکو در
حال حاضر داعش را دشمن اصلی خود می
داند که می تواند روسیه و آسیای مرکزی
را تحت تاثیر خود قرار دهد .آشــفتگی
در افغانســتان و اقدامات روسیه پنانسیل
این را دارد که به توازن قدرت درسراســر
آســیای مرکزی و جنوبی بیانجامد .جاه
طلبی های روســیه در منطقــه غیر قابل
توقف به نظر می رسد.
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