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   مبلغينحس

 

  )نيما(آفرين بر وحشت اعصار باد 

  

  تراكم فاجعه ها در نيستي دولت

  

 و "جامعه مدني"يكي از واژه هاي پرمصرف در رسانه هابي خبري ما، مثال ً در پهلويي واژه هاي 

 و در اين اواخر "بحران حكومت"، "بحران اعتماد":  است"بحران"، كاربرد واژه ... و "گفتمان"

  .  در افغانستان نيز بود"بحران برف باري"ي سخن از در بي بي س

بحران ": اين واژه براي نخستين بار حدود هشتاد سال قبل از  جانب محيي الدين انيس به كار رفت

 در تاريخ   شده اي مدرن به صورت كتاب  اثر او همين عنوان را دارد،  شايد اولين اثرِ نشر"و نجات

  .روزنامه نگاري ما

 با  او دست كم. به جا به كار برد را "بحران"نيز بود كه واژه افغانستان ين نويسنده انيس نخست

اين كه به . انتخاب اين عنوان، اين معنا را تفهيم كرد كه آنجا  بحران است، نجات نيز بايد باشد

 در هيئت شخصيت مستبد و سراپا عقده اي چون "نجات"، )انارشيسم بچه سقاو ("بحران"عوض 

بي مانند (ان خودنمايي كرد، بايد از شادروان انيس گله نكرد، بلكه دليل آن را در بي بديلي نادر خ

  . افغانستان جستجو كرد) و فاقد الترناتيف بودن

در تاريخ سياسي صد سال اخير افغانستان، تنها در يك مورد مي توان از يك بديل مطلوب سياسي 

اريكه قدرت بوده است؛ در ساير موارد مردم سخن گفت و آن آمدن امان اهللا خان غازي بر 

چهار اسپه كشور را ) شركا (COو حاال كرزي و . افغانستان بر كفن كشان پيشين درود فرستاده اند

اينكه مال عمر و گلبدين حكمتيار  . به همان سو مي رانند كه مردم  آروزي قصابان ديروز را كنند

 شركت در حكومت بي بنياد و مسخرهء   كنوني  پيشنهاد هاي فربه و چشم پركن كرزي را جهت
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بگذريم از اينكه در ميان اتنيك . رد مي كنند و به قوام آمدن كامل همين لحظه دل بسته اند

) از چپ و راست، سكوالر و بنيادگرا(ناسيوناليست هاي قوم كه شمار شان متأسفانه كم نيست 

  . د داشته استچنين لحظه اي به صورت دروني شده از همان آغاز وجو

در اين باره سخن كوتاه كه  شاخصه اساسي تاريخ افغانستان بي بديل بودن آن است و دوران وقفه 

يازدهم سپتمبر نيز  كه مي توانست چانسي براي كشور جهت رهايي از . ناپذير آن در يك دايره

  .اين دايرهء شيطاني باشد، در اثر بي كفايتي كرزي و شركا به باد رفت

 به آنچه كه بر سر مردم افغانستان مي رود، بسيار نا مناسب  است، "بحران"حال نام گذاري به هر 

آنچه كه ما اكنون در كشور شاهد آن هستيم، فاجعه هاست، آن هم نه فاجعه هاي اجتناب ناپذير؛ 

بلكه اگر مردم ما بعد از هفت سال از گذشت يازدهم سپتمبر  دست كم  از يك دولت نسبتا ً كاري 

داراي طرح و برنامه هاي روشن و مشخص برخوردار مي شدند، از وقوع بسياري از اين فاجعه ها 

در امان مي ماندند و يا اقال ً نه با اين وسعت و دامنهء وحشتناك، بلكه به شكل تخفيف يافته اي با 

  . بعضي از اين فاجعه ها روبرو مي شدند

  

 مواجه هستيم  كه هيچ يك از كاركرد هاي "دولت"در عوض ما امروز در افغانستان با شكلي از 

دولت مضمحل "چنين دولتي را  در فرهنگ سياسي .  يك نظام سياسي به نام دولت را  ندارد

دولت "مي نامند و تمام شاخصه يك دولت مضمحل شده نيز در  ) Failed State ("شده

  ). نها داردآنچه خوبان همه دارند او ت( جمع است "جمهوري اسالمي افغانستان

 ذكر "دولت ناتوان"پيش از گزارش اكسفام در چند هفته پيش كه در آن از افغانستان به عنوان 

 نشانه 12امريكا  ) Foreign Policy( مجله سياست خارجي 2006رفته بود، در نيمه  سال  

 "اضمحالل"هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي را براي  ثباتي كشور هاي در مرحله  

 قرار گرفته بودند كه "مضمحل شده"مشخص كرد كه افغانستان و پاكستان در رأس ده كشور 
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 نشانه هاي چنين دولت هاي از اين قرار 12. پيش از همه خطر متالشي شدن آنها را تهديد مي كند

  :است

  جنايي شدن و ناپديد شدن مشروعيت دولت •

  بدتر شدن رو به افزايش خدمات دولتي •

  ي ها  از حقوق بشر شيوع يافتن تخط •

  "دولت در دولت"دستگاه امنيتي به عنوان  •

  افزايش باند بازي نخبه ها •

  مداخالت دولت هاي ديگر و يا گروه هاي افراطي •

  رشد ناموزون اقتصادي در سطح گروه ها •

  يا سنگين اقتصادي / سقوط تند  •

  افزايش فشار جمعيت •

  حركت هاي شديد مهاجرت ها •

  ميراث انتقام گيري •

  داوم و بي وقفه انسانيگريز مت •

براي تمام اين نشانه هاي دوازده گانه مي توان موارد بسيار روشن و مسخص را در رابطه با وضعيت 

  . افغانستان ذكر كرد"دولت"

چند هفته پيش گزارش هاي  اكسفام  و گروه رياست جمهوري و  شوراي اتالنتيك در امريكا از 

  :   با مشخصات ذيل ياد كردند"دولت ناتوان"افغانستان به عنوان يك  

كشت و توليد خشخاش افزايش يافته است؛ طالبان احياء شده اند؛ نفوذ و كنترول حكومت مركزي 

رئيس جمهور حامد كرزي در بسياري از ساحات كشور  كاهش يافته است و وضعيت انساني 

    . وخيم تر شده است؛ تالش هاي نظامي در اثر كمبود عساكر زيانمند شده است
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دولت " افغانستان به عنوان يك "دولت"جالب است زمانيكه در اين اواخر در گزارش اوكسفام  از 

 ياد شد، به عوض كه مقامات حكومتي افغانستان از اين گزارش ابراز شكرگزاري  كنند، با "ناتوان

تان فقط به  افغانس"دولت"اين ناشكري بود، زيرا  در آن گزارش از . ناشكري آن را مبالغه خواندند

 ذكر شده است و اين گونه دولت ها به هر حال  مي توانند با وجود عيب ها و "دولت ناتوان"عنوان

 چنان "دولت مضمحل شده"نواقصي، دست كم به بعضي از كاركرد هاي شان رسيدگي كنند، اما 

  .كه ذكر شد، به اين امر قادر نيست

  : چند مورد مشخص از فاجعه هاي اخير

 نفر تخمين زده شده است و صد ها هزار  باشندگان 900ف شدگان از سرما بيشتر از  شمار تل- 

و اين در حالي است كه از شش سال به اين . ديگر كشور در خطر نابودي ناشي از سرما قرار دارند

 كمي "دولت جمهوري اسالمي"اگر  . طرف ميليون ها دالر كمك به كشور سرازير شده است

ال ً مي توانست شمار تلف شدگان سرما را تقليل بدهد و صد هزار جمعيت كاركرد مي داشت، اق

  .  سرما زده ديگر را از خطر نابودي حفظ كند

، سه نشانه "دولت مضمحل شده"در اين رابطه  دست كم  از جمله نشانه هاي دوازده گانه براي 

  : را  برمال مي سازد"جمهوري اسالمي افغانستاندولت "قبل از همه ورشكستگي و فقدان كاركرد 

  رشد ناموزون اقتصادي در سطح گروه ها •

  جنايي شدن و ناپديد شدن مشروعيت دولت •

  بدتر شدن رو به افزايش خدمات دولتي •

  افزايش باند بازي نخبه ها •

 با "دولت"اين عاليم  موجب شده است كه تمام امكانات و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل اقتصادي 

سرازير شدن به كانال هاي مشكوك، و به خصوص مورد سوء استفادهء گروه ها و افراد مقتدر  

  . قرار گيرد)  دولت در درون دولت ("جهادي"
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تنها در صورت . رهبران جهادي ديروز، سرمايه داران ِ ميليونر امروز افغانستان را تشكيل مي دهند

بران، مي شد تا بودجه چندين ساله كشور را تأمين در اختيار گرفتن ثروت هاي باد آور اين ره

  .كرد

چار پنچ سال پيش، زماني كه بيشتر مقامات كليدي وزارت به رهبران جهادي تعلق داشت، كرزي 

اعالم كرد كه آنان بايد ميزان ثروت و دارايي شان را آشكار سازند، او حتي باقي ماندن آنان را به 

فاف گذاشتن دارايي هاي شان ساخت، اما چند ماه بعد كه اين مقام هاي مهم دولتي وابسته به ش

تقاضا بي اثر ماند، كرزي از خود آغاز كرد با اين اعالم كه ميزان ثروت من اين قدر است، لطفا ً 

اما آنان كه با اين گونه مغازله هاي كرزي با ايشان . شما وزرا و صاحبان مقامات از خود بگوئيد

  .        و تقاضايي دومي كرزي را نيز بي جواب گذاشتندآشنايي داشتند،  خواهش 

چهار پنچ سال بعد از اين تقاضاي ناشيانه ء بي جواب، آيت اهللا محسني به شيوه خود به اين 

  .   در كابل"مدرسه خاتم النبيين"با اعمار : تقاضاي كرزي جواب داد

ن اين مدرسه به كار رفته است،  ميليون دالري كه نا كنون براي ساخت13حقيقت تلخ اين است كه 

رشد ناموزون اقتصادي در سطح "مي تواند به عنوان مشت نمونه خروار روشن گر گوشه اي از 

  :در گزارش بي بي سي آمده است. ، ناشي از اقتصاد جنگ در افغانستان باشد"گروه ها

هر كابل در اين مدرسه را آيت اهللا شيخ آصف محسني، رهبر يكي از احزاب پيشين در غرب ش"

   ".نزديكي پارلمان افغانستان ساخته است

تاكنون  سيزده ميليون ... اين بنا از نظر معماري و ساخت در افغانستان منحصر به فرد است "

دالر براي ساخت اين مدرسه مصرف شده و كار آن از سوي يك شركت ) 13000000(

كنفرانس اين مدرسه گنجايش تاالر ... خصوصي مشترك افغانستان و ايران پيش رفته است 

   ".  نفر را2400 نفر را دارد و مسجد آن گنجايش 2000

آقاي محسني اين ادعاي بعضي از منتقدين را كه  مي گويند جمهوري اسالمي ايران در اعمار اين 

  :مدرسه به او كمك كرده است، رد كرده مي گويد
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سايت دري  (".مردم ساخته شده استاين مدرسه از پول باقي مانده دوران جهاد و وجوه شرعي "

  )15/01/2008بي بي سي 

اين مدرسه از پول باقي "آري :  ادعاي اخير آيت اهللا محسني تنها بيان گر نيمي از حقيقت امر است

وجوه شرعي "، زيرا از طريق "وجوه شرعي مردم"، نه از "مانده دوران جهاد ساخته شده است

اعمار يك مدرسه محقر را تمويل كرد، نه اعمار يك  جنگ زده   مي توان در نهايت "مردم

  .  ميليون دالر را13مدرسه باال تر از 

حقيت اين است كه اقتصاد جنگ، آن روحانيون و رهبران را كه در رأس قرار داشتند، به كلي از  

  .   مستقل و بي نياز ساخت) ذكات و خمس و وقف ("وجوه شرعي مردم"

 از منتقدين كه  مي گويند جمهوري اسالمي ايران در اعمار اين ادعاي بعضي"به نظر من پذيرش

،  براي آيت اهللا محسني اخالقا ً آبرومندانه تر و توجيه گرانه تر "مدرسه به او كمك كرده است

  :زيرا در اين مورد  مردم دردمندانه مي پرسند. بود، تا ذكر آن دو منبع ديگر

 بايد براي  ماندگار شدن نام و "اد و وجوه شرعي مردمپول باقي مانده دوران جه" ميليون 13 كه 

شهرت آيت اهللا محسني حيف و ميل گردد، يا جهت ساختن آنچه كه آنان به  آن ها اشد ضرورت 

براي ساختن شفاخانه ها، يتيم خانه ها، محل هاي رهايشي براي معلولين و قربانيان سه : و نياز دارند

  دهه جنگ؟ 

 در "پول باقي مانده جهاد و وجوه شرعي" ميليون دالر 13چيزي از اين آيا نمي توانست بخش نا

اين سرماي كشنده، جان بسياري از قربانيان آن را نجات مي داد و  بسياري ديگر شان را از خطر 

  هالك شدن كه تا هنوز به آن مبتال هستند؟ 

زخواست ياري مي كرد،  مي توانست مردم را در پاسخ يافتن و با"دولت متكي به اراده مردم"يك 

   چگونه مي توان چنين انتظاري داشت؟ "دولت مضمحل شده"اما از يك 

دست گيري و حكم اعدام روزنامه نگار جوان پرويز كامبخش  از طرف محكمه [دو فاجعه ديگر 

مضحك واليت بلخ به دليل داشتن يك نوشته و چند جلد كتاب؛ و  مجازات دكتر ذبيح اهللا 
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و و تلويزيون بلخ، داود  احمدي مدير اطالعات عمومي آن و بصير بابي روزتامه فطرت، رئيس رادي

 از جانب خرم وزير "نگارستان" و "داشگاه"، "دانشگاه"نگار  به دليل كاربرد واژّه هاي از قبيل 

نيز حكايت از  عارضه هاي ]  اما به كلي بيگانه با فرهنگ و بي خبر از آن"اطالعات و فرهنگ"

  : دارد كه از جمله درينجا اين عاليم خودنمايي مي كند"روپاش شدهدولت ف"يك 

  شيوع يافتن تخطي ها  از حقوق بشر  •

  "دولت در دولت"دستگاه امنيتي به عنوان  •

  افزايش باند بازي نخبه ها •

  مداخالت دولت هاي ديگر و يا گروه هاي افراطي •

 فاجعه آور مبارزه كرد، اما اگر بدون شك در كوتاه مدت بايد عليه هرگونه از اين موارد مشخص ِ

دراز مدت روابط سياسي و اجتماعي انساني نگردد و ما داراي يك دولت دموكراتيك و فراقومي 

 -كه در آن مرز ميان دين و  سياست  آشكار نباشد، نگرديم، در آن صورت تكرار اين فاجعه ها 

    . اجتناب ناپذير است-حتي به مراتب بد، مضحك تر و تراژيك تر

  


