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روسیه و چرخش بازی
با طالبان
محمد هدایت
به تازگی سفارت روسیه در کابل اعالمیه مطبوعاتی را برای رسانه
ها فرستاده است که در آن رابطه سیاه بین این کشور و گروه طالبان
را رد کرده اســت .در این اعالمیه تاکید شــده است که اتهامات
مقامات افغانســتان در مورد تمویل و کمک مادی و تخنیکی گروه
طالبان از ســوی روسیه بی اساس است .در مورد این اعالن موضع
سفارت روسیه چند نکته قابل ذکر است:
یک .در متن اعالمیه گفته شده اســت که هرگونه حمایت مالی و
تخنیکی از ســوی روسیه به گروه طالبان رد شده است .هم چنین
تالش شــده است که نشان داده شود که هیچ مدرک و سندی دال
بر کمک های تسلیحاتی و لوجیستیکی به طالبان از سوی روسیه
وجود ندارد .حتی در متن اعالمیه آمده اســت که هیچ عکس ،نوار
ویدیویی و تصویربرداری توسط ماهواره وجود ندارد که کدام تانک
و یا دیگر تجهیزات نظامی در اختیار طالبان قرار گرفته باشــد .از
متن اعالمیه به طور تلویحی بر می آید که حمایت های سیاســی و
معنوی ممکن اســت از سوی روسیه به طالبان صورت گرفته باشد.
حداقل ارتباط روســیه با طالبان به روشنی از این اعالمیه و اعالن
موضع جدید به روشنی دیده می شود .بنابراین خود روسیه تایید
می کند که در مجموع روســیه با طالبان ارتباط دارد ،اما حمایت
مادی و تخنیکی و نظامی از آن گروه صورت نگرفته است.
دو .عالوه بر تایید تلویحی متن اعالمیه سفارت روسیه مبنی ارتباط
بین این کشور و گروه طالبان ،نشــانه های زیادی از رفتار و گفته
های مقامات این کشور حتی در حمایت از طالبان در طی یک سال
گذشته بروز کرده است .مدتی قبل در  7دسامبر  2016سفیر روسیه
مقیم کابل در یک کنفرانس مطبوعاتــی ارتباط با طالبان را تایید
کرده بود و گفته بود که به منظور حفاظت از نمایندگی های سیاسی
و هم چنین منافع روسیه ،این کشور ارتباطاتی با گروه طالبان دارد.
او حتی از منافع مشترک روسیه و طالبان در مبارزه مشترک علیه
داعش ســخن گفته بود .عالوه بر گفته های سفیر ،ضمیر کابلوف
نماینده ویژه پوتین نیز بارهــا از ارتباط با گروه طالبان و ضرورت
حضور این گروه در آینده افغانستان سخن گفته است.
یکی از مهم ترین نشانه ها بر حمایت مسکو از گروه طالبان و چرخش
بازی این کشور در منطقه ،نشست سه جانبه بین روسیه ،پاکستان
و چین در مسکو بود که به منظور اعاده صلح در افغانستان ،آن هم
بدون حضور افغانستان ،از سوی این کشور ترتیب یافته بود .در این
نشست عالوه بر دولت افغانستان به نماینده مشروع افغانستان از
دیگر همکاران بین المللی غربی آن نیز کسی دعوت نگردیده بود.
سه .حال پرسش اساسی این اســت که چرخش اساسی در بازی
روسیه با گروه طالبان و سیاست منطقه ای و جهانی این کشور ،به
چه دلیلی صورت گرفته است .همه می دانند که روسیه در گذشته
روابط سردی با پاکستان به عنوان حامی اصلی طالبان داشت و هم
چنین در طی ســال های حاکمیت طالبان بــا تمام توان از ایتالف
شــمال در مقابل طالبان حمایت کرد .حتی پس از سقوط طالبان
نیز روسیه جامعه جهانی به رهبری ایاالت متحده را در افغانستان
همراهی کرد و با تروریســم به مبارزه پرداخت .اما اکنون به وضوح
دیده می شود که روســیه در حال برقراری ارتباط با طالبان و هم
چنین پاکستان است و تالش می کند تا این گروه از طریق پروسه
صلح وارد بازی های سیاسی افغانستان گردد.
به نظر می رسد روسیه پس از جدی شدن تحوالت در خاورمیانه و
حضور قدرتمند غرب به خصوص ایاالت متحده در این منطقه و هم
چنین نزدیک شدن مناســبات دولت افغانستان با همکاران غربی
اش ،در پی بازی دیگری برآمده است تا خود را از انزوای بین المللی
برهانــد و منافع خود را تامین کنــد .در این بازی جدید که گرچه
برخــی ها آن را به طور اغراق آمیز ،بازی بزرگ در مقیاس بازی دو
قدرت جهانی در عصر جنگ سرد دانسته اند ،روسیه با وارد کردن
ایران ،پاکستان و چین در حلقه خود به دنبال نوعی ایتالف سازی
جهانی علیه رقیب دیرینه غربی اش اســت .از نگاه مسکو برخی از
کشورهای آسیاسی میانه به طور طبیعی در این حلقه قرار خواهند
داشــت .در این میان ،حمایت از طالبان به بهانه حضور داعش به
عنوان دشــمن فرضی مشترک ،بهترین حلقه وصل این ایتالف می
تواند باشد.

دست آورد ها و چالش های حکومت وحدت ملی در عرصه
حاکمیت قانون
حاکمیت قانون یکی از موضوعاتی اســت
که بیشــترین توجــه حقوقدانان و دیگر
اندیشــمندان در زمینه های سیاست و
اقتصاد را به خود جلب کرده است .امروزه
این امر پذیرفته شــده است که تا وقتی
حاکمیت قانون در یک کشور برقرار نشده
و مورد شناسای و احترام زمامداران قرار
نگرفته اســت ،آن نظام ،نظام حقوقی به
معنای امروزی محسوب نمی شود.
افغانســتان از لحاظ تاریخی و فرهنگی با
حاکمیت قانون با مشکل رو برو بوده است.
عقب ماندگی شــدید اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی به ویژه ســاختار های قبیلوی،
ظهور رژیم های افراطــی و ایدئولوگ از
طریق کودتاها و جنگ های خونین قدرت
طلبــی و مداخالت مختلــف دولت های
خارجی به حیث عوامــل عمده در زمینه
بشمار می آیند.
با آنکه سه دهه اخیر یکی از خون بارترین
و ویران گر ترین بخشی از تاریخ افغانستان
ثبت شده است ،اما دراین برهۀ از زمان ،ما
نه تنها شــاهد ظهور و زوال رژیم ها ،نهاد
ها ،سازمان ها و ایدئولوژی ها بودیم ،بلکه
شاهد بیداری سیاسی ،اجتماعی و مبارزات
دادگرانه نیز بوده ایم .یکی از دست آورد
های مهم افغانستان در زمان پس از جنگ
های داخلی ،ایجاد نهاد های قانون گذاری
و قضایی مانند شورای ملی ،دادگاه عالی،
وزارت عدلیه ،وضع قانون اساسی ،قانون
احزاب ،قانون جزا ،قانون حمایت از حقوق
زن واطفال ،و صــد ها قوانین فرعی دیگر
می باشد.
اما با تمام دســت آورد های مدنی ،دولت
افغانســتان تاکنــون در عرصه عدلی و
قضایی مانند ســایر عرصه ها با مشکالت
و چالش های زیادی مواجه می باشــد .در
اثر این مشکالت ،مردم ما با دشواری های
فراوانی مواجه می باشــد و در بســیاری
موارد از خدمات شایسته و بایسته عدلی و
قضایی محروم می باشد .این وضعیت مردم
را به نهادهای قضایی کشــور بی اعتماد
ساخته اند.
دولت افغانســتان بر اساس مسئولیتی که
در قبال مردم دارد ،مکلف اســت با برنامه
ریزی دقیق با هر نوع نارسایی و ناهنجاری
مبارزه کرده و زمینه دسترســی مردم به
عدالت را فراهم نماید.
از جانب دیگر ،دولت افغانســتان به خاطر
تعهدات بین المللی خود و به منظور تداوم
همکاری های متقابل افغانستان و همکاران
بین المللی ،رعایت اصول و موازین حقوق
بشــری ،دسترســی به عدالت ،حاکمیت
قانون ،پای بندی به میثاق ها و کنوانسیون

سیدآصف حسینی

های بین المللی که افغانستان عضویت آن
ها را پذیرفته ،مکلف اســت تا اصالحات
سکتور عدلی و قضایی را به صورت اساسی
و بنیادی روی دست گرفته و در این راستا
ضمن پاسخ دهی به شــهروندان کشور،
تعهدات بیــن المللی خویش را نیز به پایه
اکمال برساند.
دســت آورد های حکومــت در عرصه
اصالحات در ساختار های عدلی و قضایی
خوشــبختانه در این اواخر از جانب دولت
در این رابطه اقدامات مهمی به عمل آمده
است .حکومت وحدت ملی با تمام مشکالت
توانسته اســت که در بخش ساختار های
عدلی و قضایی ،نهاد هــای قابل توجه را
برای متقاعد ساختن همکاران بین المللی
در بخش مبارزه علیه خشــونت در برابر
زنان و اطفال ،ایجاد نماید.
حکومت وحدت ملی به همین هدف عالوه
بر ایجاد محاکم اختصاصی برای زنان ،یک
معینیت مبارزه علیه خشونت در برابر زنان
و اطفال را نیز در تشکیالت لوی سارنوالی
افغانستان تأسیس کرده است.
هم اکنون ،برای رشــد ساختاری سکتور
عدلی و قضایی در افغانســتان ،شــورای
عالی حاکمیت قانون زیر نظر شخص رییس
جمهور ،مرکز مبارزه با فساد اداری در لوی
سارنوالی ،کمیته عدلی و قضایی و کمیته
قوانین زیر نظر ســرور دانش معاون دوم
ریاست جمهوری ایجاد شده و فعالیت می
کنند و اخیرا برنامه ملی اصالحات اداری
در افغانستان نیز تأیید شده که در همین

روز های پیش رو ،برنامه تطبیقی نهاد های
مرتبط در کمیتــه قوانین تقریبا نهایی می
گردد.
دست آورد های حکومت در عرصه اصالح و
تعدیل قوانین
رییس جمهور اشــرف غنــی دقیقا این
نکته را به درســتی درک کرده است که
حاکمیت قانون ارتباط مستقیم با چگونگی
وضعیت قوانین کشور دارد .به همین دلیل،
اصالحات در قوانین را اســاس اصالحات
در نظام عدلی و قضایی تشــخیص داده و
به همین ســبب این کار ســخت و فنی را
به معاون دوم خود قانونپوه ســرور دانش
سپرده اســت .معاون رییس جمهور نیز تا
کنون بیش از صد ســند تقنینی را تا ختم
سال  1395درکمیته قوانین کابینه  ،اصالح
و تعدیل کرده است.
همچنین ،قانون منع اذیــت و آزار زنان و
قانون حمایت از حقــوق اطفال برای اولین
بــار در حکومت وحدت ملی افغانســتان،
برای ایجاد بهبود در وضعیت زنان و اطفال
جامعه ،نهایی شده است.
چالش های حاکمیت قانون در افغانستان
اصالحات ســاختاری در ســکتور عدلی و
قضایی ،موقعیت افغانستان را برای نخستین
بار در رده بندی های بین المللی در سالی که
گذشت افزایش داد و باعث دلگرمی گردید.
اما از لحاظ اجرایی تا هنوز زنان به دلیل نا
امیدی به دستگاه عدلی افغانستان ،نا چار
با خودکشــی و خود سوزی ،خود شان را از
دست ظلم زمانه رهایی می بخشد .پرونده

فرخنده با تمام حساسیت و انگیزش های
عمومی ،تا هنوز در الیه های فساد عدلی
و قضایی معلق مانده اســت .سرور دانش
معاون رییس جمهور در ســیمینار عالی
قضایی در تاالر انترکانتنینتال این مسئله
را یک رسوای و مایۀ شرم برای نهاد های
عدلی کشور خواند.
رشوت و فساد اداری در افغانستان ،بازار
گرم دالالن و دلگرمی مدیران می باشند.
تبعیض قومی و جنســیتی در افغانستان
تا هنوز یک قاعده مسلط در برابر قوانین
معیاری و اصالح شده افغانستان است.
تضاد میان ســاختار و کارگزار در سکتور
عدلی و قضایی افغانستان به وضاحت تمام
قابل مشاهده و مالحظه است.
حکومت وحدت ملی ،می بایست در کنار
اصالحات ســاختاری اصالحات در رفتار
کارگــزاران را نیز به صورت اساســی در
برنامه های خود داشته باشد وگرنه به گفته
مونتسکیو ،قوانین خوب ،اگر اجرا نگردد،
مثل اینست که هرگز نبوده است.
رشــوه ،اختالس ،سوء اســتفاده ازمقام،
انتصاب قوم وخویشــان به مشاغل مهم
اداری ،زور گویی وگروه های مســلح غیر
قانونی و از عوامل عمــده نقض حاکمیت
قانون در افغانســتان به حساب می آید.
همین دیروز رییس شورای والیتی هرات،
در برابر حکم نهاد قضایی وعدلی کشــور
دست به اردو کشی خیابانی زد.
از دیگر جانب به دلیل اســتفاده ســوء
ازصالحیت های رسمی ،گزینش مدیران به

صورت معیار های قومی ،منطقه ی و حزبی
پائین بــودن میزان ســطح زندگی مادی،
پرداخت معاشــات به صورت غیرعادالنه،
بی بــاوری ونامطمئن بــودن مأمورین به
حیات دوره بازنشستگی ،نازل بودن سطح
ســواد و دیگر عوامل وابسته ،باعث شیوع
و تدوام فســاد اداری در افغانستان شده
است .بنابراین راهکار های مبارزه با فساد و
گریز از حاکمیت قانون با وضعیت مخصوص
افغانستان چنین به نظر می رسد:
 .1جذب کمک های بیــن الملی درعرصه
های مالــی و فرهنگی مصــرف آن برای
بهبودی وضعیت معیشتی و فرهنگی مردم
افغانستان.
 .2تطبیــق و نظارت بر حاکمیت قوانین در
تمام سطوح اداری و اجتماعی افغانستان.
 .3سپردن کار به اهل آن از طریق گزینش
شفاف مدیران از طریق رقابت شفاف.
 .4بلنــد بردن کمیت و کیفیت معیشــتی
مأمورین دولت؛ شــامل معــاش به موقع
مناســب ،حل مشــکل بی خانگی و سایر
تأمینات اجتماعی که در فقدان این ها نمی
توان رشوت ،فساد و رکود اداری را از میان
برداشت.
.5سعی بخاطر تقویه اتوریته دولت مرکزی
و جلوگیــری از هر نوع رفتــاری که باعث
تضعیف وحــدت ملی و منافــع ملی در
افغانستان گردد.
 .6شفافیت در مدیریت و حسابدهی عناصر
کلیدی دولت ،کــه این عمل در ایجاد اداره
سالم از اهمیت زیادی بر خوردار است.

چه کسانی به مکتب می روند؟
نویسنده :کریستینا ویزر/واکر بردلی /مترجم :جانعلی شکرعلیزاده

افغانستان با طیف وسیعی از چالش ها از
افزایش نا امنی گرفته تا رکود اقتصادی و
افزایش فقر دســت به گریبان است .جای
تعجب نیست که خشــونت های ناشی از
جنگ بر چشــم انداز اقتصادی این کشور
و رفاه عمومی مردم تاثیر عمیقی گذاشته

 کارتون روز

است .با این حال افغانستان اهداف بلند و
بزرگی را تا سال ۲۰۳۰در زمینه دستیابی به
برابری جنسیتی درمکاتب ابتدایی درمیان
سایر کشورها در ســر می پروراند .برای
اینکه مطمین شویم افغانستان به اهداف
اش می رسد مهم اســت بدانیم که نتایج
اقتصادی و اجتماعی آن چگونه پیشرفت
مــی کند .بــا همــکاری وزارت اقتصاد
جمهوری اســامی افغانستان و بر اساس
معلومات ارایه شده از جانب اداره مرکزی
احصاییه ،بانک جهانی اخیرا ویرایش سوم
خالصه ای از کارکرد هــای والیتی را که
در آن مشخصات جامع از پیشرفت هایی
که در شــاخص های اقتصادی و اجتماعی
به شــمول آموزش هم در سطح ملی و هم
در ســطح والیتی آمده ،به نشر رسانده
اســت .این آمار ها چه چیزی را نشان می
دهد؟ ما می بینیم که افغانستان در توسعه
بشری دســت آورد های قابل توجهی را
بدست آورده اســت و همچنین در بخش
های معارف ،صحت و دسترسی به خدمات
اساسی پیشرفت های خوبی داشته است.
اما از این پیشــرفت های کلی همه بطور
یکســان سود نبرده اند  .بهره وری از این
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پیشرفت ها در والیت های مختلف بسیار از
هم متفاوت هستند و تفاوت آشکاری بین
این پیشــرفت ها وجود دارد .در حقیقت،
نتایج توســعه اجتماعی ـ اقتصادی بسیار
وابسته به این است که خانواده های افغان
در کجا زندگی مــی کنند .هرزمانیکه بحث
مربوط به معارف به میان می آید فرقی نمی
کند؛ مکان جغرافیایی در افغانستان تعیین
خواهد کرد که آیا کــودکان به مکتب می
روند یا نه؟
گزارش ها نشــان می دهد کــه دختران
برای حضور در مکاتــب ابتدایی با چالش
روبرو هســتند .اما بطور نمونه در جاهایی
که آنها میتوانند به مکتب بروند خوشحال
به نظر مــی آیند و آنان هدفــی را دنبال
می کنند .مســعوده نبی یکی از شاگردان
مکتب دریچه نور در کابل است او می گوید
“نباید فرقی بین پســرها و دخترها باشد و
من نمی ترســم خیلی خوشحال هستم که
مکتب می آیم می خواهم در آینده انجنیر
شوم ”.متاسفانه همه دخترها مانند مسعوده
فرصت رفتن به مکتب را ندارند .اگر سری
به این مکاتب بزنید می توانید شاهد تفاوت
بزرگ د رحضور دختران و پسران باشید .در

افغانستان میزان حضور دختران و پسران
بیــن  ۰۸-۲۰۰۷تــا  ۲۰۱۱-۱۲در مکاتب
ابتدایی افزایش یافته بود اما بین ۲۰۱۱-۱۲
و  ۱۴-۲۰۱۳دوباره کاهش پیدا کرد .بطور
میانگین در سال های  ۱۴-۲۰۱۳در مکاتب
ابتدایی به ازای هر سه پسر فقط دو دختر
حضور داشــتند .حتی اگر افغانستان قادر
باشد همان سرعت ســال های ۰۸-۲۰۰۷
و ۱۴-۲۰۱۳را حفظ کند باز هم نمی تواند
به هدف دســتیابی برابری جنسیتی در
مکاتب ابتدایی برســد ،خیلی از دخترها
مکتب را رها می کنند .بنابرین این سوال
پیش می آید که پس ما با تمرکز بر آموزش
دختران کجا ســرمایه گذاری کنیم ،تا به
برابری جنسیتی در معارف دست یابیم؟ در
پاسخ به این ســوال باید گفت که تنها به
معلومات در سطح ملی کافی نخواهد بود.
ما باید بــه معلومات از والیات برای اندازه
گیری پیشرفت نگاه کنیم .گزارش والیتی
ها نشــان می دهد هر پیشرفت در سطح
والیات از ســال  ۲۰۰۷به ما اجازه می دهد
که احتمال از بین بردن نابرابری جنسیتی
حضور در مکاتب ابتدایی را ارزیابی کنیم.
جای نگرانی اســت که در اکثر والیات که

مــا ارزیابی نمودیم (از جمله  ۳۴والیت ۱۸
والیت) درجریان ســال های  ۰۸-۲۰۰۷تا
 ۱۴-۲۰۱۳تالش های کافی صورت نگرفته ،تا
نابرابری جنسیتی در مکاتب ابتدایی تا سال
 ۲۰۳۰از بین برود .با این حال چندین والیت
مشخص اســت که مقاومت و تالش آنان به
ما امیدواری مــی دهد .در والیت دایکندی
و هرات حضور دختران در مکاتب ابتدایی
در ســال های  ۱۴-۲۰۱۳بیشتر از پسران
بوده اســت .عالوه برآن چندین والیت اگر
به همین سرعت پیشرفت داشته باشند در
پنج سال آینده به هدف برابری جنسیتی در
مکاتب ابتدایی می رسند .همچنان والیت
سرپل دســت آوردها و پیشرفت های فوق
العاده ای در افزایش میزان حضور دختران
در مکاتب ابتدایی نسبت به پسران در سال
 ۰۸-۲۰۰۷تا  ۱۴-۲۰۱۳داشته است  .والیت
ســر پل اگر همین مسیر را ادامه دهد یک
سال بعد نابرابری جنسیتی حضور دختران
در مکاتب ابتدایی بطور کامل رفع می شود .
در ســایر والیت ها هر چند شاهد بعضی
پیشــرفت هایی هستیم  .در قندهار میزان
حضور دختران از  ۴۱فیصد درسال -۲۰۰۷
 ۰۸به  ۶۴فیصد در سال  ۱۲-۲۰۱۱رسید اما
بعد در سال ۱۴-۲۰۱۳به  ۳۵فیصد کاهش
یافت .همچنان در والیت پکتیکا این رقم در
پایین ترین سطح خود در افغانستان یعنی
در حدود  ۹فیصد در ســال ۱۴-۲۰۱۳می
رسید.
ســرمایه گذاری هدفمند و حمایت نهادها
برای آموزش کــودکان بخصوص دختران
ضروری اســت باید مطمین شــد که همه
کــودکان فرصت این را دارنــد ،هرجایکه
باشند می توانند مکتب بروند .بدلیل جنگ
حضور دختران در مکاتب به شدت کاهش
یافته اســت .درگیری ها شوق خانواده ها
را برای فرســتادن فرزندانشان به مکتب
کاهش می دهد .بخصــوص برای دختران.
به همین دلیل شمار دختران آموزش دیده
در افغانستان کمتر است .عواقب این جنگ
دراز مدت بر آموزش کــودکان مخصوصا
دختران باید یکی از اساســی ترین دغدغه
های سیاست گذاران باشد.
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