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زیربنایی.مانند.آب،.برق،.راه.و.مدرس��ه.اس��ت..برخی.از.حمالت.خوب.
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ناگهاین.و.سرس��ام.آور.تعداد.موسس��ات.بنی.املللی.و.کارمندان.خارجی..

و.داخلی.به.س��رعت.رس��توران.هایی.در.ش��هر.کابل.برپا.ش��د.که.ورود.

ش��هروندان.افغانس��تان.به.آن.ها.عم��ال.و.یا.تلوحیا.ممنوع.اس��ت..طبقه.

اجتماع��ی..جدی��دی.در.کابل.ش��کل.گرفت.که.حقوق.خ��ود.را.به.دالر.
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دالیل.متعدد.از.مجله.عدم.پویایی.اقتصادی.و.س��رمایه.گذاری.های.موثر،.

بیکاری.و.فقدان.اش��تغال،.فقر.گسترده،.حاشیه.نشیین.و.تبعیض.نسبت.به.

زنان.روز.به.روز.عمیق.تر.شده.و.به.تعداد.کودکان.کار،.خیاباین،.معتادان.
و.تکدی.گران.افزوده.است..

سیاس��ت.اقتصادی.ب��ازار.آزاد.دول��ت.که.از.س��وی.هنادهای.مایل.

بنی.املللی.تشویق.و.محایت.می.شود،.موجب.نابساماین.اقتصادی،.افزایش.

اختالف.طبقایت.میان.اکثریت.فقری.و.اقلیت.کوچک.غین،.ورشکس��تگی.

تولیدات.داخلی.و.رها.کردن.سرنوش��ت.میلیون.ها.انسان.به.دست.اراده.

»نئولربالیس��م«.شده.است..اقتصاد.دانان.بس��یاری،.اقتصاد.ورشکسته.و.

جنگ.زده.افغانس��تان.را.اقتصادی.سنیت.و.وابسته.به.کشاورزی.می.دانند.

که.امکان.حتقق.نظام.اقتصادی.بازار.آزاد.را.ندارد.و.معتقدند.آمارهایی.که.

نش��ان.دهنده.رشد.اقتصادی.افغانستان.است.با.واقعیات.مهخواین.ندارد..

اگر.مس��اله.کشت.گس��ترده.و.قاچاق.مواد.خمدر.)افغانستان.مقام.اول.را.

در.تولید.تریاک.در.جهان.دارد(.و.اقتصاد.سایه.ناشی.از.آن.را.به.عنوان.

معضل.اساس��ی.به.جمموعه.مسائل.فوق.اضافه.کنیم،.پیچیدگی.اوضاع.دو.

چندان.می.ش��ود..با.این.حال.در.مقابل.دولت.و.هنادهای.مایل.بنی.املللی.

مثل.بانک.جهاین.و.صندوق.بنی.املللی.پول.بارها.ضمن.تشویق.و.محایت.

از.سیاس��ت.اقتصادی.دولت.با.ارائه.آمارهایی.ادعا.می.کنند.افغانس��تان.

رش��د.اقتصادی.قابل.مالحظه.ای.داشته.است..تشویق.و.رشد.قارچ.گونه.

موسس��ات.غریدولیت.)NGO(.و.خصوصی.در.متام��ی.زمینه.ها.و.محایت.

مایل.از.آنان.در.ده.س��ال.گذشته.به.وسیله.کمک.های.بنی.املللی،.هنادهای.

دولیت.و.مس��ئوالن.ش��هری.را.عماًل.از.بس��یاری.از.وظایف.خود.سبک.

دوش.کرده.اس��ت..جمموعه.این.سیاست.ها.و.اقدامات،.فضای.خاصی.به.

کابل.خبش��یده.که.بارزترین.منود.عیین.آن.را.در.برپا.شدن.ساختمان.ها.و.

عمارت.های.چند.طبقه.و.جدید.در.کنار.مس��اکن.حمقر.و.ترافیک.شاه.راه.
ها.می.توان.دید..

ما.در.این.مشاره.از.سیاست.نامه.کوشیده.امی.با.نگاهی.انتقادی،.مسائل.

و.مشکالت.شهر.کابل.را.از.ابعاد.خمتلف.مورد.بررسی.قرار.دهیم..در.این.

جمموعه،.ده.مقاله،.در.دو.خبش.گردآوری.شده.است..به.دلیل.فقدان.آثار.

بومی.قابل.مالحظه.در.این.زمینه،.اکثر.مقاالت.به.وسیله.متخصصنی.غریب.

هتیه.ش��ده.اند.و.از.زبان.انگلیسی.به.فارس��ی.برگردان.شده.اند..یب.شک،.



سیاست نامه 14-15

9

این.نویس��ندگان.در.چارچویب.پژوهش.کرده.اند.که.خود.یب.تاثری.از.جو.

عمومی.جدید.جنگی.در.غرب.نیس��تند..اما.امهیت.پژوهش.آنان.در.این.

است.که.به.ما.اجازه.می.دهد.با.بررسی.منونه.شهر.کابل.به.استراتژی.های.
جدید.جنگی.و.مدل.های.مداخله.نظامی.امریکا.و.متحدانش.پی.بربمی..
خبش.اول.با.عنوان.»چه.کسی.بر.کابل.حکومت.می.کند؟«.دربرگرینده.
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شهرها، جنگ و تروریسم
شهرها به عنوان مکان های استراتژیک
)تخریب مکان ها و جغرافیای سیاسی شهری(
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کار.می.کرد..او.چند.کتاب.نوشته.
است.از.مجله.خمابرات.و.شهر.)به.
مهراه.س��امیون.ماروین،.1996(.
و.شهرنش��یین.رو.به.گسست.)به.
مهراه.سامیون.ماروین،.2001(.و.
ویراستار.کتاب.شهرهای.جمازی.
)2003(.و.کتاب.شهرها،.جنگ.
و.تروریسم.است.که.مقاله.حاضر.
از.مهنی.کتاب.اخری.انتخاب.شده.

است..



شهر و جنگ

16

حتلیل.دقیق.است.و.اغلب،.نیاز.به.برنامه.ریزی."علمی".و.استراتژی.های.

عملکردی.دارد.که.از.حلاظ.پیچیدگی.و.برجستگی.با.متامی.اقدامات.اجنام.

شده.برای.تداوم.برنامه.ریزی.شهری."عمراین".که.موضوعی.آشناتر.است.

برابری.می.کند4..البته.این.نظریات.هیچ.گاه.مورد.حتس��نی.قرار.نگرفته.اند.

و.معم��وال.آگاهانه.یا.ناآگاهانه.ناش��ناخته.و.مبهم.باق��ی.مانده.اند..اما.با.

کمی.جس��تجو،.می.توان.مطالعایت.را.یافت.که.نقشه.برداران،.جغرایف.دانان.

و.برنامه.ریزان،.معماران،.جامعه.شناس��ان،.انسان.شناسان،.روانشناسان.و.

متخصص��ان.آمار،.درباره.فجایع.و.ویرانگری.های.قرن.بیس��تم.)و.اوایل.

قرن.بیست.و.یک(.اجنام.داده.اند،.مثل.اسامی.مکان.های.مسافریت.ساحلی.

مش��هور.انگلس��تان.که.در.درون.»َکندی«.}آب.نبات.های{.مصریف.در.
تعطیالت.دیده.می.شود.

ویراین.ش��هرهای.آمل��ان.و.جاپان.در.مبباران.ه��ای.متفقنی.در.جنگ.

جه��این.دوم.را.برای.مثال.)البته.بس��یار.افراط��ی(.در.نظر.بگریید..برای.

"موفقی��ت".–.مرگ.بیش.از.900000.ش��هروند.جاپ��این.و.600000.

ش��هروند.غرینظامی.آملاین."موفقیت".حمس��وب.می.ش��د.–.سیستم.های.

پیش��رفته.تکنولوژیک��ی.علم��ی.و.اداری.مورد.نیاز.ب��ود5..در.اجنام.این.

مبباران.ها،.نیاز.به.نریوی.کار.زیاد.و.تقس��یم.کار.به.ش��دت.پیچیده.بود..

برای.این.فرایند.کش��تار.باید.بر.انسان.فرض.نکردن.باشندگان.شهرهای.

"هدف".و.توجیه.علمی.و.عادی.سازی.اتکا.می.شد..این.کار.بر.پایه.زبان.

حسن.تعبری.در.باره.داستان.های.قهرمانانه.و."جنگ.هوایی".برای.پنهان.

منودن.واقعیت.وحشتناک.�.واقعییت.که.هنوز.هم.کامال.افشا.نشده.�.روی.

زمنی.بنیاد.گذاش��ته.شد6..برای.مثال،.مردمی.که.در.محالت.آتش.سوزی.
و.انفجار.آواره.و»یب.خامنان«.شدند،.»یب.خانه«.توصیف.شدند7.

با..جتزیه.و.حتلیل.مبباران.کامل.شهرهای.جاپان.و.آملان.به.این.شیوه،.به.

دلیل.استفاده.از.ابزار.آالت.خمصوص.ویران.سازی.و.کشتار.عام.صنعیت،.

می.توان.ش��باهت.های.زیاد.بنی.این.مبباران.ها.و.هولوکاس��ت.یافت8..دو.

مورخ،.مارکوس��ن.و.ُکپف،.)1985(.در.مقایس��ه.ای.تفصیلی.بنی.این.دو.

4.  Bauman, 1996
5.  Hewitt, 1983,1987
6.  Sebold, 2002, Friedrich, 2003, Gray, 1997 
7.  Davis, 2002
8.  Cole, 2003
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اس��تراتژی.اظهار.داشته.اند.که.اگرچه.درک.این.حقیقت.بسیار.تلخ.است.

)برای.انگلیس.و.امریکا.در.هر.حال(،..شباهت.هابه.قدری.زیاد.است.که.
نابودی.شهرها.در.مبباران.های.جنگ.جهاین.دوم.را.باید.کشتار.عام.نامید.
ای��ن.مثال.به.طور.واضح.نش��ان.می.دهد.که.در.یک.جهان.ش��هری.
ش��ونده،.ش��هرها.چیزی.فراتر.از.فض��ا.و.حمیِط.جنگ.و.ترور.هس��تند..
یعین.ساختمان.ها،.دارایی.ها،.موسس��ات،.مراکز.صنعیت.و.زیرساخت.ها،.
گوناگوین.فرهنگی.و.مفهوم.منادین.آن.ها.در.بسیاری.از.محالت.آگاهانه.

و.برنامه.ریزی.شده،.خود.هدیف.آشکار.حمسوب.می.شوند.
نکته.اولیه.در.این.فصل.این.است.که.در.آغاز.قرن.بیست.و.یکم،.این.
محالت.علیه.شهرها.آن.چیزی.را.می.سازند.که.در.اندیشه.ما."جنگ".و.
"تروریسم".است..و.با.وجود.این.عجیب.است.که.به.ویراین.های.هدفمند.
و.برنامه.ریزی.ش��ده.شهرها.به.ندرت.در.مطالعات.جامعه.شناسی.شهری.
اش��اره.شده.است..قتل.برنامه.ریزی.شده.و.هدفمند.شهرها.در.پس.موانع.
و.حمرمات.فرهنگی،.روشنفکری.و.حرفه.ای.پنهان.و.خمفی.مانده.است.

در.س��ال.1983،.جغرایف.داین.به.نام.کن.ِهویت9.اظهار.داش��ته.که.از.

دیدگاه.علم.جامعه.شناس��ی.ش��هری،.نس��بت.به.وقای��ع.دیگر،.»ختریب.

ش��هرها،.مثل.بس��یاری.چیزه��ای.دیگر،.به.صورت.قطعه.زمنی.کش��ف.

نش��ده.باقی.مانده.است10..اگرچه.بعد.از.گذشت.بیست.سال.از.زماین.که.

هویت.اولنی.بار.به.این.نکته.اش��اره.کرد،.پیش��رفت.هایی.صورت.گرفته،.

هنوز.نابودی.آگاهانه.ش��هرها.مهانند.قطعه.زمنی.کش��ف.نشده.در.جامعه.

شناسی.شهری.اس��ت..تالش.برای.نابودی.وردن11،.یپرس12،.گرنیکا13،.

نانکینگ14،.روتردام15،.کاونتری16،.لندن17،.لنینگراد18،.اس��تالنی.گراد19،.

9.  Ken Hewitt
10.  Hewitt, 1983, 258
11.  Verdun
12.  Ypres
13.  Guernica
14.  Nanking
15.  Rotterdam
16.  Coventry
17.  London
18.  Leningrad 
19.  Stalingrad
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ورشو20،..هامبورگ21،.درس��دن22،.تنگ.چانگ23،.توکیو24،.هریوشیما25،.

ناگازاک��ی26،.س��ئول27،.پنوم.پن28،.م��ای.الی29،.اجلزی��ره30،.بریوت31،.

س��اراِیوو32،.جننی33،.یا.گروزین34.به.ندرت.در.کتاب.های.درس��ی.برای.

برنامه.ریزان.ش��هری،.جغرایف.دانان،.جامعه.شناسان.یا.معماران.مورد.حبث.

قرار.گرفته.اس��ت35..آن.چ��ه.مایک.دیوی��س36.)2002(.»آینده.قطعی.

کالنش��هر«37.می.نامد.به.طور.مداوم.و.فعاالنه.در.حال.فراموش.ش��دن.
است..

ِهویت.اش��اره.می.کند.که.این.فراموشی.حیت.مشکل.سازتر.شده.است.

زی��را..تغیری.ب��ه.مست.»جنگ.کامل«.در.قرن.بیس��تم.به.ای��ن.معین.بود.

که.ش��هرها.و.مجعیت.های.س��اکن.در.آن.ها.به.طور.کل��ی.اهداف.واقعی.

جن��گ.هس��تند38..هویت.اش��اره.می.کند.که.جنگ.جه��این.دوم.به.طور.

خ��اص.جنگی.بود.ک��ه.هدفش.اگرچه.الزاما.به.آن.نرس��ید�.پایان.دادن.

به.مکان.های.تارخیی.ثابت.واقع.در.قلب.زندگی.ش��هری.و.نابودی.کلیت.
جوامع.بود.39

برای.این.مترکز.صریح.بر.روی.قتل.ش��هرها.در.جنگ.مدرن،.ِهویت.

واژه.»نابودی.مکان«.را.ساخته.است.)1983(..او.تاکید.می.کند.که.برای.

یک.دانشمند.علوم.اجتماعی.ضروری.است.که.بپرسد.در.این.جنگ.های.

نابودی.مکان.در.اثر.خش��ونت.چه.کس��این.می.مرین��د.و.خانه.های.چه.

20.  Warsaw 
21.  Hamburg 
22.  Dresden 
23.  Tengchong 
24.  Tokyo 
25.  Hiroshima
26.  Nagasaki 
27.  Seoul 
28.  Pnohm Penn
29.  My Lai
30.  Algiers
31.  Beirut
32.  Sarajevo
33.  Jenin
34.  Grozny
35.  Bishop and Clancey,
36.  Mike Davis
37.  Radical contingency of the metropolis
38.  ibid
39.  ibid
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کس��این.)کجاها(.ویران.می.ش��ود40؟.این.به.این.دلیل.است.که.این.گونه.

اس��تراتژی.های.جنگ��ی.معموال.هی��چ.متایزی.قائل.منی.ش��وند.و.معموال.

دارای.برنامه.ریزی.گسترده.هس��تند.تا.خشونت.ها،.ختریب.ها.و.تاثریات.

سیاس��ی،اجتماعی،.اقتصادی،.زیست.حمیطی.و.فرهنگی.مد.نظر.مهامجان.
را.بر.روی.مجاعت.مورد.هجوم.و.مکان.زندگی.آن.ها.باقی.بگذارند..

متام��ی.این.ها.به.معنای.این.اس��ت.که.مرز.بنی.برنامه.ریزی.ش��هری.

معطوف.به.رش��د.و.پیش��رفت.ش��هری.و.برنامه.ریزی.متمرکز.بر.نابودی.

مکان.یا.محله،.معموال.خیلی.آش��کار.نیس��ت..این.مرز.مسلما.مبهم.تر.از.

آن.اس��ت.که.شهرسازان-.با.تصورات.ملهم.از.روشنگری.درباره.رسالت.

خود.برای.القای."پیشرفت".و."نظم".-.خبواهند.باور.کنند..در.واقع.الزم.

است.فرض.کنیم.که.زجنریه.ای.وجود.دارد.که.کارهای.مربوط.به.ساخت.

وساز.و.بازسازی.فیزیکی.را.از.یک.طرف.و.جنگ.سازمان.دهی.شده.و.
کامل.و.نابودی.مکان.ها.را.از.طرف.دیگر،.به.هم.وصل.می.کند..

البته.این.حقیقت.که.خود.تغیریات.ش��هری.بس��یار.برنامه.ریزی.شده.

ش��امل.خشونت.در.حد.جنگ،.یب.ثبات.سازی،.گسیختگی،.ختلیه.قهری.

و.نابودی.مکان.ها.اس��ت،.این.زجن��ریه.را.پیچیده.می.کند41..خمصوصا.در.

میان.فراز.و.نش��یب.های.پیچیده.شهرنشیین.س��رمایه.داری،.برنامه.ریزی.

دولیت.اغلب.به.پاکس��ازی.جماز.ش��ده.خبش.های.بزرگی.از.شهرها.حتت.

عنوان.پاکسازی.خرایب،.مدرن.سازی،.پیشرفت،.نظم،.رقابت.اقتصادی.یا.

تسهیل.تغیریات.تکنولوژیکی.و.انباشت.سرمایه.و.معامله.امالک.خالصه.
می.شود..مهانطور.که.دیوید.هاروی.می.گوید:.

»فرایندهای.اقتصادی،.سیاس��ی.و.اجتماعی.منجر.به.ختریب.

خالقانه.از.طریق.ختلیه.و.بازس��ازی،.اغلب.به.مهان..اندازه.اعمال.

خودس��رانه.جنگ.ویرانگر.هستند..بیشتر.قس��مت.های.بالتیمور.

کنوین.با.چهل.هزار.خانه.متروک،.ش��بیه.ی��ک.منطقه.جنگی.در.
سارایوو.است«42.

هدف.من.در.این.خبش،.منایش.پیوس��تگی.بنی.جنگ،.ترور،.نابودی.

40-.1987,.464,.تاکید.در.منت.اصلی
41.  Berman, 1996
42.  Harvey, 2003, 26
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مکان.ها.و.شهرنش��یین.مدرن.اس��ت..م��ن.این.کار.را.با.آش��کار.کردن.

"تارخیچه.های.پنهان".آن.چه.»وجه.تاریک«.مدرنیته.ش��هری.می.نامم.-.

متایل.به.محله.آگاهانه.به.زندگی.ش��هری.از.طریق.محالت.جنگ.سازمان.

یافته.یا.ابزار.بوروکراسی.برنامه.ریزی.شهری.و.رژمی.های.دولت.�.ملت.-.

اجنام.داده.ام..بدین.منظور،.من.چند.مثال.گویا.یا.مطالعه.موردی.کوچک.
ارائه.می.دهم.

معماری های نابودی: "ایدئولوژی جنگی برنامه"
برنامه.ریزی.شهری،.توس��عه،.مدرن.سازی.و.بازسازی.اغلب.شامل.
میزاین.از.ویراین.ش��هرها،.ختریب.و.بازاسکاِن.اجباری.است.که.با.وقایع.
جنگ.ه��ای.مهه.جانب��ه.تطبیق.دارد..حیت.در.جوام��ع.مثال.دموکراتیک،.
بازسازی.شهری.برنامه.ریزی.شده،.اغلب.باعث.خشونت،.استبداد.دولیت،.
ختریب.گس��ترده.ش��هری،.ختریب.قهری.مکان.های.زندگی.و.حیت.مرگ.
در.س��طح.گسترده.می.شود..این.مس��ائل.از.طریق.گفتمان.های.محاسی.و.
اساطریی.با.تاکید.بر.مدرن.سازی،.گسترش.هبداشت.یا.پیشرفت.توجیه.
می.ش��وند..در.پی.آن.ختریب.مهواره.علیه.مکان.های.حاشیه.ای.و.مردمی.
که.عقب.افتاده،.کثیف،.قدمیی.یا.خمالف.نظم.حاکم.توصیف.می.شوند،.اجنام.
می.ش��ود43..در.واقع.هم.در.جوامع.اس��تبدادی.و.هم.جوامع.دموکراتیک،.
ایدئولوژی.ه��ای.برنامه.ریزی.ش��هری.به.عمد.به.اس��تعاره.های.جنگ.و.
نظامی.گری.استناد.کرده.اند.تا.اعمال.خشونت.آمیز.ناشی.از.این.دگرگوین.
برنامه.ریزی.ش��ده.را.توجیه.کنند44..آنت��وین.ویدلر45.این.را.»ایدئولوژی.

جنگی.برنامه«46.می.نامد..
بنابرای��ن.ناب��ودی.مکان.ها.را.می.توان.نوع��ی.تارخیچه.برنامه.ریزی.
پنهان-.برخی.اوقات.نه.چندان.پنهان-.نامید..ختریب.و.قتل.برنامه.ریزی.
ش��ده.ش��هرها،.وجه.تاریک.برنامه.ریزی.شهری.است.که.به.ندرت.مورد.
پذی��رش.قرار.می.گرید.چه.برس��د.به.این.که.مورد.جتزی��ه.و.حتلیل.قرار.
بگ��رید..برای.مثال.به.ندرت.این.نکته.مورد.توجه.قرار.گرفته.اس��ت.که.

43.  Sandercock, 1988
44.  Sandercock, 1988
45.  Anthony Vidler 2001, 38
46.  the war ideology of the plan
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از.روش.ه��ای.آماری.و.حتلیلی.ک��ه.اغلب.در.برنامه.ریزی.ش��هری.بعد.

از.جنگ.جهاین.دوم.مورد.اس��تفاده.قرار.گرفته.�–گاهی.توس��ط.مهان.

"متخصص��ان".آماری،.اقتص��ادی.و.برنامه.ریزی–.�.به.منظور.س��ازمان.

ده��ی.رژمی.آپارتای��دی.در.آفریقای.جنویب؛.حداکثرس��ازی."کارامدی".

مبباران.آتش.افروزانه.سیستماتیک.شهرهای.آملان.و.جاپان؛.ختریب.خانه.

به.خانه.در..ش��هر.ورش��و.در.1945؛.تنظیم.ش��هری.�.منطقه.ای.فرایند.

هولوکاس��ت،.یا.اجیاد.قحطی.در.ش��هرها.و.مناطق.اروپای.ش��رقی.و.در.

نتیجه.وادار.کردن.آن.ها.به.تس��لیم.در.اواسط.دهه.1940،.استفاده.شده.

اس��ت..مورد.اخری.حیت.بنیان.گذار.تئوری.مکان.مرکزی،.والتر.کریستالر.

را.که.یک.جغرایف.دان.اقتصادی.بزرگ.اس��ت.تبدیل.به.س��تاره.ای.در.هر.

دوره.درس��ی.جغرافیای.انس��این.سنیت.کرد..بعد.از.محله.نازی.ها.به.شرق.

در.1941،.آملاین.ها.او.را.اس��تخدام.کردند.تا.جغرافیای.اقتصادی.اروپای.

ش��رقی.»آریایی.شده«-.را.مورد.بررس��ی.جمدد.قرار.دهد�.فرایندی.که.

مستقیما.به.قحطی.برنامه.ریزی.شده.و.مهاجرت.اجباری.میلیون.ها.انسان.
مربوط.می.شد47.

خانه.هایی.ش��بیه.خانه.های.آملاین.و.جاپاین،.ب��ه.طورکامل.با.مصاحل.

واقعی.س��قف.ها،.دکوراس��یون.داخلی.و.حیت.پارچه.های.اس��تفاده.شده.

در.آن.ها،.در.ش��هر.نوادا44.س��اخته.ش��د.تا.طرح..و.ترکیب.ش��یمیایی.

م��واد.آتش.افروزی.برای.س��وزاندن.توکیو.و.درس��دن..کامال.در.تطبیق.

ب��ا.اهداف.متفقنی.ب��رای.ویراین.بر.پایه.یک.یک.این.ش��هرها،.مهاهنگ.

باش��د48..هزاران.نفر.از.دانشمندان.عملیایت.و.متخصصان.آمار.شهری.در.

تالش.برای.افزایش"کارآیی".قتل.ش��هری.و"خانه.زدایی".ش��هری.یک.

یک.انفجارهای.مبب.در.ش��هرهای.جاپ��ان.و.آملان.را.مورد.مطالعه.دقیق.

قرار.دادند.49.برای.پیش��بیین.آثار.آتشافروزی.و.مببهای"A".بر.شهرهای.

جاپان،.باز.در.نوادا.با.کمک.دانشکده.طراحی.هاروارد.حتا.یک."دهکده.

جاپاین".ساخته.شد..این.دهکده.به.طور.کامل.دارای.متام.انواع.ساختمان.
های.طرح.جاپاین،.حمتویات.و.زیرساخت.های.آن.ها.بود50..

47.   Aly and Heim, 2002, Rössler, 1989, Cole, 2003 
48.  Davis, 2002, 65-84
49.  Vanderbilt, 2002
50.  Vanderbilt, 2002, Goodman, 2002 
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ای��ن.کار.هنوز.ادامه.دارد..اخریًا،.ارتش.های.امریکا.و.اس��رائیل.در.

س��اخت.و.اداره.نوعی.نظام.شهری.سایه.با.شهرهای.کامل.پر.از"مسجد،.

لباس.های.شسته.شده.بر.روی.بند،.و.حتا.چند.االغ.که.در.خیابان.های.

پر.از.گرد.و.خاک.پرسه.می.زنند".با.یک.دیگر.هم.کاری.کرده.اند51..از.

این.شهرها.برای.آموزش.دادن.به.تفنگداران.و.سربازاین.که.بغداد،.بصره.و.

جننی.را.اشغال.کردند.در.مترین.های.مشترک.نظامی.استفاده.شده.است52...

این.موضوع.به.ندرت.درک.شده.است.که.متخصصان.مجعیت.شناسی،.

متخصص��ان.آمار،.جغرایف.دانان،.معماران.و.برنامه.ریزان.در.تالش.های.

اس��رائیل.برای.گس��ترش.کنترل.خود.بر.فضاهای.س��ه.بُعدی.در.مناطق.

اش��غایل.نقش.کلیدی.داش��ته.اند53..حتلیل.ها.به.توصی��ه.های.آن.ها.به.

تکوین.احلاق.زمنی.های.فلس��طیین،.س��اخنت.دیوارها.و."مناطق.حایل"،.

ختریب.گس��ترده.خانه.ها.و.ب��اغ.های.زیتون،.جتددزدایی.از.ش��هرهای.

فلس��طیین،.پاکسازی.قومی.در.مناطق.معنی،.ساخت.شهرک.های.یهودی.

نش��نی.و.جاده.های.ارتباطی.در.مناطقی.که.به.دقت.انتخاب.ش��ده.اند.و.
متلک.آب.و.فضای.هوایی.کمک.کرده.اند54..

.
"برنامه ریزی" و اشغال به عنوان جنگ علیه شهر استعمار شده

»یک��ی.از.دس��تاوردهای.موج.بزرگ.مدرنیزاس��یون.که.در.

اواخر.قرن.هجدهم.آغاز.ش��د.گنجانیدن.شهر.ُکشی55.در.فرآیند.

توس��عه.شهری.]…[.بود..قربانیان.آن.به.مهراه.حمله.ها.و.شهرها.
بدون.باقی.گذاشنت.هرگونه.ردی.ناپدید.می.شوند«56.....

بسیاری.از.استراتژی.های.اشغال.و.استعمار.به.طور.آشکار.بر.ویراین.

و.ختریب.برنامه.ریزی.شده.شهرها.بنا.شده.است..البته.استعمار.در.اساس.

به.معنای..تبعیت،.نابودی.یا.استثمار.فرهنگ،.حمیط.زندگی.و.مکان.های.

یک.مردم.به.وس��یله.مردمی.دیگر.اس��ت..بنابراین"برنامه.ریزی".شهری.

51.  Marsden, 2003, 2
52.  Marvin, Graham
53.  Weizman, this volume
54.  Graham, this volume
55.  urbicide
56.  Berman, 1996, 181
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در.بسیاری.از.ش��هرهای.استعمار.شده.اغلب.چندان.تفاویت.با.ختریب.و.

در.هم.کوبیدن.ش��هرهای.بومی.به.منظور.تأکید.بر.کنترل.اس��تراتژیک.و.

اجتماعی.اش��غال.کنندگان.بر.باش��ندگان.ندارد57..در.این.جا.اثر"منظم".

برنامه.ریزی.ش��هری.و.قانون.مالکیت.س��بک.غریب.مدهتا.اس��ت.که.به.

عنوان.ش��کلی.از.جنگی.شهری..مورد.استفاده.قرار.می.گرید58..این.کار.

در.ابتدا.به.منظور.فرونش��اندن.ش��ورش.ها.در.شهرهای.استعمار.شده.و.

غریغریب.اجنام.ش��د..بعدها،.این.نوع.استراتژی.های.برنامه.ریزی.نظامی.

اغلب.برای.تغیریش��کل.پایتخت.های.بزرگ.امپراتوری.با.مقاصد.مشابه.
دوباره.وارد."میهن".شد59..

قابل.مالحظه.اس��ت.که.اولنی.دست.نامه.ویژه.درباره."جنگ.شهری".

را.ارتش.فرانس��ه.در.س��ال.1847.هتیه.کرد.تا.نش��ان.دهد.که.نریوهای.

نظام��ی.چگونه.می.توانند.ش��ورش.هایی.را.ک��ه.در.آن.زمان.به.رهربی.

عبدالقادر.در.اجلزیره.رخ.می.دادند.یب.رمحانه.س��رکوب.کنند..این.کتاب.

را.ب��ا.عن��وان..جنگ.در.خیاب��ان.و.خانه،60.رهرب.نریوهای.فرانس��وی،.

بوژو61.)1997(..نوش��ته.است.پس.از.یک.مبارزه.خوننی.هفت.ساله.در.

یک.جنگ.شهری"نامتقارن".کالسیک.–.100000.نریوی.فرانسوی.در.

مقاب��ل.10000.جنگجوی.حملی.مقاومت-.ب��وژو.حمله.های.متعددی.را.

در.ارگ62.پ��ر.مجعیت.اجلزیره.به.طور.کام��ل.ویران.کرد..در.این.فرایند،.

او.فجای��ع..زیادی.علی��ه.غرینظامیان.و.مبارزان.مرتکب.ش��د.و.خیابان.

های.بس��یار.بزرگی.را.در.داخل.شهر.برای.تداوم.امور.شناسایی،.حترک.

و.نریوی.کش��تار.نریوهای.اش��غال.گر..اجیاد.کرد..این.اقدام.مقاومت.را.
)حداقل.برای.مدیت(.درهم.شکست63.

در.فراین��دی.که.بعدها.بارها.تکرار.ش��د،.از.این.نوع.روش.ها.برای.

تقویت.استراتژی.های.برنامه.ریزی.شهری.به.منظور.فرونشاندن.ناآرامی.

ه��ای.مدین.و.اجتماع��ی.در."میهن"،.در.مراک��ز.امپراتوری.قدرت.های.

57.  Said, 1993, Yeoh, 1996, Yiftachel, 1995
58.  Blomley, 2003
59.  Misselwitz and Weizman, 2003
60.  La Guerre des Rues et des Maison
61.  Bugeaud
62.  Casbah
63.  Misselwitz and Weizman, 2003
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اس��تعمارگر،.مورد.استفاده.قرار.گرفت..برای.مثال،.دکترین.های.بوژو.در.

دهه.1870.تأثری.مهمی.بر.بارون.هامسن.گذاش��ت.و.او.با.خشونت.یک.

اس��تراتژی.بلوارهای.بزرگ.و.تاق.های.ش��لیک.توپ.را.در.پاریس.در.

پیش.گرفت.که.خبشی.از.آن.به.منظور.هببود.در.کنترل.استراتژیک.دولت.

بر.پایتخت.ناآرام.بود64..در.این.فرایند.»هامسن.ظاهری.از.تئاترها،.کافه.

ها.و.مغازه.ها.را.در.بلوار.ها.برای.نریوهایی.اجیاد.کرد.که.ممکن.بود.برای.
فرونشاندن.ناآرامی.های.مدین.اعزام.شوند65.

...بنابراین،.لفاظی.ضد.ش��هری.خنبگان.حاکم.شهرهای.استعمار.شده..

و."میهن".را.بس��تر.ناآرامی.های.مسموم.اخالقی.تلقی.می.کردند.که.باید.

از.طریق.اقدام.های.بازس��ازی.یکس��ان.و.خشن.شهری"نظم".و.انضباط.
می.یافتند..میسلویتز.و.وایزمن.می.نویسند:.

»توجِه.طرح.استراتژیک.شهری.در.گذشته.به.تقویت.دیوارها.

و.برج.و.باروی.پریاموین.ش��هر.برای.دور.نگه.داش��نت.دمشن.بود..

ام��ا.حاال،.با.در.نظر.گرفنت.این.که.دمشن.در.داخل.ش��هر.اس��ت،.

ش��هر.را.باید.از.داخل.کنترل.کرد..بافت.ش��هر،.خیابان.ها.و.خانه.

های.آن،.باید.برای.این.کار.سازگار.می.شد..]…[.کنترل.نظامی.

بر.روی.ختته.رس��م،.مطابق.با.قواعد.طراحی،.مد.و.عالیق.فکری.
مترین.شد«66.

گاهی.بنی.اس��تراتژی.های.کنترل.مورد.اجرا.در.شهرهای.مستعمره.و.

به.اصطالح"پسا.مس��تعمره".تداوم.چشمگریی.وجود.دارد..در.ماجرایی.

که.به.طور.غم.انگیزی.اس��راییلی..ها.56.س��ال.بعد.تکرار.کردند،.در.سال.

1936،.انگلیس��ی.ها.4200.کیلو.مواد.منفجره.را.به.اردوگاه.آوارگان.در.

جننی.بردند.و.خبش.کاملی.از.ش��هر.را.با.خاک.یکس��ان.کردند..این.کار.

جمازات.مجعی.برای.ادامه.مقاومت.در.برابر.اش��غال.فلس��طنی.به.وس��یله.
انگلیسی.ها.بود67.

در.مهان.س��ال.ارگ.فلس��طیین.در.یافا.به.مهنی.روال.به.وسیله.مواد.

64.  Misselwitz and Weizman, 2003
65.  Muschamp, 1995, 105

66-.2003,.272,.تاکید.در.منت.اصلی
67.  Corera, 2002
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منفجره.در.عملیات.انگلیسی.ها.به.نام"عملیات.لنگر".تغیری.شکل.یافت.68.

اش��غالگران.انگلیسی.با.این.کار.کوش��یدند.با.زور.تعدادی.بلوار.هپن.به.

شکل.لنگر.در.داخل.ارگ.بسازند.تا.از.آسیب.پذیری.خود.در.برابر.تک.

تریاندازان.در.خیابان.های.تنگ.ش��هرک.قدمی��ی.بکاهند69..گفتمان.های.

نظامی.که.شهرها.و.مناطق.ساخته.شده.را.هتدیدی.برای.نظم.و.کنترل.به.

مشار.می.آورند.در.قلب.گفتمان.اس��تراتژیک.مربوط.به.شهرها.در.جهان.
پس.از.جنگ.سرد.باقی.مانده.اند70..

 لوح 1ـ1 "عملیات لنگر": استفاده از مواد منفجره برای ساخنت بلوار در ارگ 
فلسطیین یافا در1936 برای هببود در کنترل استراتژیک انگلیسی ها بر شهرک )منبع: 

میسلویتز و وایزمن، 2003، 275(.

68-.شهر.قدمی.یافا.که.از.سال.1948.در.کالنشهر.تل.آویو.اسراییل.ادغام.شده،.به.نوبه.خود،.در.خبشی.
از.فرایند.کشورسازی.اسراییل،.ختلیه.شده،.تغیری.اسکان.و.تغیری.شکل.یافته.و.از.مفهوم.اصلی.فرهنگ.

.)Rotbard,.2003.فلسطیین.خود.عاری.شده.است.)نگاه.کنید.به
69.  Missewitz and Weizman, 2003
70.  Graham, Marvin, Weizman, Hills, this volume
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مدرنیزم و جنگ شهری 1: 
زندگی هوایی به عنوان واکنشی به جنگ هوایی

»هواپیما.شهر.را.هتدید.می.کند!«71.
م��ورد.بعدی.ما.ب��ر.روی.دو.ارتباط.عمیق.بنی.شهرنش��یین.مدرن.و.
مبباران.هوایی.متمرکز.اس��ت..عالقه.شدید.لو.ُکربوزیه.به.برج.های.مدرن.
گل.و.گش��ادی.که.در.میان.پارک.ها.قرار.می.گرفتند.�.مش��هورترین.نظر.
او.در.این.باره.در.شهر.درخشان72.)1933(.تشریح.شده.�.تنها.جتلیل.از.
نور،.هوا.و.خانه.مدرن.به.عنوان.»ماشیین.برای.زیسنت.در.آن«.نبود..این.
ها.در.عنی.حال.واکنشی.به.عالقه.شدید.به.دوباره.سازی.شهرها.در.دهه.
1930.در.اروپا.ب��ود.تا.در.حد.امکان.کوچکترین.هدف.برای.انبوه.مبب.
افکن.های.س��نگنِی.در.دست.ساخت.قدرت.های.بزرگ.باشند..برج.های.
ُکربوزی��ه.�.که.بعضی.از.انواع.آن.س��قف.های.ضد.مب��ب.»ضد.هواپیما«.
داش��تند.�.برای.این.طراحی.ش��ده.بودند.که.باش��ندگان.را.از.محله..های.

احتمایل.گاز.حمافظت.کنند73.
ل��و.ُکربوزیه.از.مدرنیزم.هواپیما.و.ق��درت.ختریب.عمودی.آن.جتلیل.
کرد..»چه.موهبیت.اس��ت.که.می.توان.با.مبب.ها.بر.شهرهای.خواب.مرگ.
پاش��ید«74..واکنش.او.به.»ستایش.مبالغه.آمیز.شیطاین«.مرگ.و.ختریب.
که.وعده.جنگ.هوایی.بود.این.بود.که.متامی.ش��هر.قدمیی.را.ویران.کند.و.
به.جای.آن.یک.ش��هر.آرماین.مدرن.بس��ازد.که.به.طور.مشخص.»برای.

خروج.پریوزمندانه.از.جنگ.هوایی.توانا«.طراحی.شده.باشد75.
پس.از.11.س��پتامرب.�.رویدادی.که.ظاهرا.بر.آسیب.پذیر.بودن.آمسان.
خراش.ها.تاکید.ورزید.�.رویاهای.آن.ستایش��گر.شدید.آمسان.خراش.ها.
به.قصد.کاس��نت.از.آسیب.پذیری.ش��هرها.در.برابر.نابودی.هوایی.طعنه.
آمیز.به.نظر.می.رس��د..نظریه.پرداز.مشهور.مدرنیست.معماری.زیگفرید.
گیدئون.�.که.به.ش��دت.زی��ر.تاثری.نظریات.لو.ُکربوزیه.بود.�.در.س��ال.

1941.استدالل.کرد.که:.

71.  Le Corbusier,1935, 100
72.  Ville Radieuse
73.  Markou, 2002
74.  1935, 8-9
75.  1935, 60-61
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»خط��ر.محله.هوایی.تغیریات.ش��هری.را.می.طلبد..ش��هرهای.

ب��زرگ.که.در.زیر.آمسان.گس��ترش.می.یابند.و.مناطق.پر.مجعیت.

خود.را.به.َکَرم.مبب.هایی.می.سپارند.که.از.آمسان.می.ریزد،.ختریب.

را.فرا.می.خوانند..این.ش��هرها.به.شکل.کنوین.در.عمل.قابل.دفاع.

نیس��تند.و.روشن.اس��ت.که.هبترین.روش.دفاع.از.آن.ها.از.یک.

طرف.مترکز.عمودی.زیاد.اس��ت.که.س��طح.حداقلی.را.در.معرض.

مب��ب.افکن.ق��رار.دهد.و.از.طرف.دیگر.فضای.باز.وس��یع.و.آزاد.
ارایه.می.کند«76.

مدرنیزم و جنگ شهری 2: 
مبباران هوایی به عنوان »شانسی تازه«

در.پی.جنگ.که.میزان.و.گستره.نابودی.مکان.مشخص.شد،.طرفداران.

حفظ.ش��هر77.به.موفقیت.حم��دودی.در.بازس��ازی.خبش.هایی.از.بعضی.

شهرها.بر.اساس.نظریات.قدمیی.دست.یافتند..بسیاری.از.ساختمان.های.

خمروب��ه.�.به.ویژه.کلیس��اها.�.نیز.به.عنوان.یادبود.جنگ.حفظ.ش��دند..

هنرمند.انگلیس��ی.جنگ.کنت.کالرک.حتا.استدالل.کرد.که.»خرایب.های.
مبب.نیز.متاشایی.است«78.

برخی.مدرنیست.ها.معتقد.هس��تند.که.ختریب.غریقابل.تصور.را.باید.

به.عنوان.فرصیت.یب.نظری.برای.بازسازی.سراسر.شهرها.بر.اساس.اصول.

لو.ُکربوزیه.و.دیگر.معماران.مدرنیس��ت.دید..برنامه.ریزان.مدرنیس��ت.و.

معماران،.به.عنوان.خبش��ی.از.»دنیای.قشنگ.نو«.برای.بازسازی.پس.از.

جنگ،.در.بس��یاری.موارد.گویا.سپاسگزار.بودند.که.فعالیت.مرگبار.مبب.

افکن.ها.مناظر.طبیعی.شهری.س��نیت.و.خیابان.ها.و.ساختمان.های.درهم.

تنیده.را.ختریب.کرده.است79..برای.مثال،.جان.مانسربیج.در.جزوه.ای.که.

طی.جنگ.دوم.جهاین.در.انگلس��تان.منتشر.کرد،.از.این.مناد.مدرنیسیت،.

هواپیما،.سپاس��گزاری.کرد.که.نه.تنها.»به.ما.چش��م.ان��دازی.تازه.داده.

76.  1941, 543
77.  preservationist
78.  Woodward, 2001, 212
79.  Tiratsoo et al, 2002, Diefendorf, 1993
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اس��ت«.بلکه.مبباران.به.انگلس��تان.»با.منفجر.کردن.مراکز.شهرها.شانس.

تازه.ای.داده.اس��ت.«.بنابراین،.بازس��ازی.مدرنیس��یت.اکنون.برای.حفظ.
»جریان.سریع.ترافیک.مدرن.در.منایش.نور.و.هوا«.اجنام.خواهد.شد80.
در.این.میان،.در.آملان،.در.مراحل.هنایی.جنگ.جهاین.دوم،.برنامه.ریزان.
رایش.س��وم.می.خواستند.به.عنوان.یک.مورد.آزمایش."شهریت.زدایی".
کامل.جامعه.آملان،.ش��هر.هامبورگ.را.�.که.در.اثر.محله.های.توفان.آتش.
س��ال.1943.به.شدت.ختریب.ش��ده.بود.�.کامال.پراکنده.کنند..زماین.که.
والت��ر.گروپیوس،.بنیانگذار.باوهاس،.در.س��ال.1947.از.تبعید.به.آملان.
بازگشت.تا.در.بازس��ازی.پس.از.جنگ.مشورت.بدهد،.استداللش.این.
بود.که.ختریب.شهری.در.آملان.بدین.معناست.که.آملان.»هبترین.جا.برای.
آغاز.تکه.تکه.کردن.ش��هرها.به.صورت.ش��هرهای.خانگی.و.تش��کیل.
جوامع.کوچک.است.که.درآن.ها.امهیت.اساسی.فرد.قابل.حتقق.باشد«81.
بنابرای��ن،.مبباران.کامل.در.جنگ.کام��ل.�.اقدامی.بزرگ.در.ختریب.
برنامه.ریزی.شده.شهر.در.جای.خود.�.به.نوعی.به.شدت.به.برنامه.ریزی.
مدرنیسیت.شهری،.معماری.و.شهرنشیین.شتاب.خبشید..لوح.سفید.که.هر.
مدرنیست.معتقدی.در.آرزوی.آن.است.ناگهان،.به.ویژه.در.اروپا.و.جاپان.
پس.از.جنگ،.به.جای.استثنا.به.قاعده.تبدیل.شد..در.نتیجه،.به.بیان.ِکن.
ِهویت82،.»ارواح.معماران.مبباران.شهری.�.)گیلو(.دوهت،.)بیلی(.میچل،.
)ِس��ر.هیو(.ترنچارد،.)فردریک(.لیندم��ان.�.و.عملکرد.هوانورداین.مثل.
)"مبب.انداز"(.َهریس.و.)کرتیس(.لوِمی،.هنوز.در.خیابان.های.ش��هرهای.

ما.قدم.می.زنند.«.

جغرافیای سیاسی جنگ سرد
ش��هرهای.جنگ.س��رد.اغلب.به.عمد.به.عنوان.تابع��ی.از.این.مفهوم.
بازسازی.شده.اند.که.گویا.در.وسط.هدف.هسته.ای.قرار.دارند..مهان.طور.
که.ماتیو.فریش.نش��ان.داده83،.داستان.آشنای.مترکززدایی.و.پخش.شدن.

80.  Tiratsoo et al, 2002
81.  Kostof, 1992, 261
82.  1983, 278
83.  2003
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در.شهرهای.پس.از.جنگ.امریکا.تنها.در.اثر.یارانه.ها،.برنامه.جاده.سازی.

بنی.ایالت.ها.و.»فرار.سفیدپوس��تان«.ش��تاب.نیافت..استراتژیس��ت.های.

نظامی.نیز.برای.کاس��نت.از.آس��یب.پذیری.اس��تراتژیک.ایاالت.متحده.
امریکا.در.برابر.آغازمحله.هسته.ای.احتاد.شوروی.آن.را.تشویق.کردند..
عالوه.بر.نقب.های.زیر.زمنی84،.تالش.های.وس��یعی.برای.گس��تردن.
شهرها.اجنام.شد..در.ایاالت.متحده.امریکا،.به.ویژه،.خبش.های.بزرگی.از.
حومه.ش��هرها.به.عنوان.ارگ.خانگی.مطرح.شد.که.در.آن.خانواده.های.
هسته.ای.کامل.در.»رویای.امریکایی«.می.زیستند.و.در.عنی.حال.طوری.
شکل.یافته.بودند.که.در.برابر.درگریی.هنایی.امتی.مقاوم.باشند85..در.این.
میان،.رسانه.های.توده.پسند.و.برنامه.ریزان،.شهرهای.مرکزی.را.خطرناک.
و.ناام��ن.توصیف.می.کردند..این.سیاس��ت.ترس.بود.که.با.نژادی.ش��دن.
مراکز.ش��هری.در.امریکای.پس.از.جنگ.ترکیب.می.شد.و.به.زوال.شهر.

مرکزی.بیشتر.دامن.می.زد86.
مهزمان،.ش��هرهای.حتقیق.و.توس��عه.عظیم.-..جمتم��ع.های".کمربند.
اسلحه".شهری.مثل.کمربیج.)ماساچوس��ت(،.پالو.آلتو.و.نووسیبریسک.
–.اجیاد.شدند.تا.علم.و.فن.آخر.زمان.را.به.میزان.روزافزوین.در.اختیار.
ارتش.قرار.دهند87..به.عالوه،.جمتمع.ها.و.پایگاه.هایی.به.اندازه.ش��هرها.
برای.تداوم.اس��تفاده.نریوهای.دریای��ی،.هوایی.و.زمیین.ابرقدرت.ها.در.
سراس��ر.جهان.اجیاد.شد..بعضی.از.آن.ها،.مثل.خلیج.گوانتانامو.در.کوبا،.
بعدها.ش��هرت.بدی.کس��ب.کردند.زیرا.به.عنوان.اردوگاه.های.خارج.از.
کش��ور.برای.پیگرد.اس��تراتژی.پس.از.جنگ.سرد.به.کار.رفتند.)در.این.
مورد.ب��ا.زنداین.کردن.متهمان.به."تروریزم".به.دور.از.دس��ترس.حقوق..

داخلی.و.حقوق.بنی.املللی.حقوق.بشر(88..

84.  McCamley, 1998, Vanderbilt, 2002
85.  Zarlengo, 1999, McEnaney, 2000
86.  Galison, 2001, Farish, this volume
87.  Castells, 1989, Hookway, 1999
88.  An Architektur, 2003
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برنامه ریزی به عنوان "شهر ُکشی":
"احیای" شهریت پس از جنگ و جمتمع نظامی صنعیت در ایاالت متحده 

امریکا
»س��اختمان،.در.ماهیت.خود،.یک.اق��دام.هتامجی.و.حتا.جنگ.گونه.

است89«.
برنامه.ریزی.شهری.ش��به.نظامی.تأثرِی.اساسی.بر.تالش.عظیم.برای.
"احیای".ش��هریت.در.ایاالت.متحده.امریکا.بعد.از.جنگ.گذاشته.است..
یکی.از.طرفداران.سرسخت.آن،.رابرت.موِزس.–.که.در.خبش.اعظم.این.
دوره.شهردار.نیویورک.بود.معتقد.بود.که.برای.نوسازی.نیویورک،.»وقیت..
در.یک.کالن.ش��هر.پرساخت.و.ساز.کار.می.کنید.باید.راه.تان.را.با.یک.

ساتور.باز.کنید«90..
در.پ��ی.یب.خامناین.اجباری.50000.نفر.به.خاطر.س��اخنت.جادهای.
در.برانکس،.برای.مثال،.موِزس.در.به.راه.انداخنت.فرایند.جنگ.مانندی.
برای.پراکندن.مردم.نقش.داش��ت..در.دهه.1970،.»خانه.ها.و.جمتمع.ها.
یک��ی..پس.از.دیگری.فرو.می.رخیتند.و.صده��ا.هزار.نفر.از.خانه.های.
ش��ان.بریون.رانده.می.شدند«91..مارشال.برمن.خاطرنشان.می.سازد.که.
میزان.ختریب.در.این.گونه.برنامه.ها.و-.در.صوریت.که.زندگی.انس��ان.ها.
از.دس��ت.نرود-.بدین.معناس��ت.که.برانکس.را.باید.در.وضعیت.جنگ.
های.چریکی.مش��ابه.برلنی،.بلفاس��ت.و.بریوت.دید..او.و.چند.نویسنده.
دیگرحتا.از.واژه"ش��هر.ُکشی".–.یا."قتل.شهر".–.برای.توصیف.متام.این.

وضعیت.ها.و.بسیاری.موارد.دیگر.استفاده.کرده.است92..
راب��رت.گودمن،.در.کتاب.خود.به.نام.پس.از.برنامه.ریزان.در.س��ال.
1972،.اس��تدالل.کرد.که.ای��ن.حرکت.در.جهت."احیای.ش��هریت".در.
حقیقت.چندان.تفاویت.با.خشونت.دولیت.نژادپرستانه.)ضد.سیاهان(.ندارد.
و.با.محله.های.نس��ل.کش��ی.علیه.بومیان.امریکای.مشایل.که.آن.ها.را.به.

سرحد.انقراض.کشانید.برابری.می.کند93..

89. Woods,1995, 50 
90. Berman, 1982, 307
91. Berman, 1996, 172
92. 1996, 175
93. Porteous and Smith, 2001
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.مهم.اس��ت.که.مراجع.اصلی.حتقیق.و.توس��عه.نظامی.مثل.راند،.اس.

ت.س��ی.و.میتر94..ن��ریو.و.اطالعات.زیادی.برای.حتلی��ل.های.آماری،.

اس��تراتژی.های.حتقیق.عملیایت.و.دکترین.ه��ای.برنامه.ریزی."عقالیی".

به.کار.گرفته.اند.که.به"احیای.ش��هریت".بعد.از.جنگ.در.مقیاس.بزرگ.

توس��عه.جامع.در.ایاالت.متحده.امریکا.دامن.زد95..بنابراین،.در.بسیاری.

از.موارد،.در.این.دوره."علم".اس��تراتژی.شهری.و.نظامی.به.شدت.درهم.

ش��د.و.در.هم.آمیخت..از.یک.طرف،.شهرداری.ها.علیه."حبران.شهری".

اع��الم.جنگ.کردند..از.طرف.دیگر،.جمتمع.نظامی.صنعیت.کوش��ش.کرد.

از.طریق.ش��کل.دهی.دوباره.به.فضاهای.اس��تراتژیک.مدین.در.شهرها.

سرمایه.و.قدرت.کسب.کند96..نتیجه.این.بود.که.»تا.پیش.از.سال.1970،.

جمتمع.نظامی.صنعیت.با.موفقیت.آن.چه.را.می.خواس��ت،.در.ش��روع.آن.

دهه.اجنام.داده.بود:.گسترش.دادن.بازار.خود.به.برنامه.ریزی.و.مدیریت.
شهری97..

این.گونه.ش��هر.ُکشی.برنامه.ریزی.شده،.گرچه.به.ندرت.مورد.حبث.قرار.

گرفته،.در.سراس��ر.جهان.به.ش��دت.رایج.اس��ت..برای.مثال،.در.سراسر.

جهان.ش��هرک.های.غریرمسی.بیشماری.را.به.نام.مدرنیزاسیون،.ساخنت.

آزادراه،.توسعه.اقتصادی،.هبداشت.و.هببود.چهره.شهر.ختریب.می.کنند98..

به.عالوه،.در.این.دوران.سرمایه.داری.مایل.نولیربال،.".بازسازی".شهری.

ب��ا.محایت.دولت.به.طور.روزافزوین.نابودی.کلیت.منطقه.ها.را.در.خبش.

های.فقرینش��نی.ش��هرها.مهاهنگ.می.کند..این.کار.برای.مهندسی.کردن.

س��اخت.وسازهای.گس��ترده.به.قصد.تداوم.سودهای.عظیم.برای.صنایع.

مایل.از.طریق.زمنی.بازی؛.فراهم.کردن.امکان.ساخت."پروژه.های.کالن".

در.اجیاد.امکان.برای.مهوار.کردن.فضا.برای.س��اخت.مسکن.گران.قیمت.

اجن��ام.می.ش��ود..در.این.زمینه،.زمنی.های.بن��دری.لندن.مثال.افراطی.و.
مشهوری.است،.اما.مثال.های.یب.مشاری.نیز.وجود.دارد99...

94. RAND, STC, MITRE
95. Light, 2002
96. Beauregard, 2003
97. Light, 2002
98. Patel et al, 2002 
99. Harvey, 2003
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ختریب شهری و سیاست "کاسنت از ساختمان"
تأکید.بر.این.موضوع.مهم.اس��ت.که.پس.از.چندین.دهه.انواع.حبران.
های.ش��هری.و.مستحکم.شدن.بازس��ازی.نولیربایل،.رشته.برنامه.ریزی.
ش��هری.اکنون.با."آینده.قطعی.کالنش��هر100".در.اشکال.خمتلف.و.جاهای..
ف��راوان.مقابله.می.کند..جهان.س��رمایه.داری.و.پساسوسیالیس��یت.مملو.
از.ش��هرهای.کوچک.ش��ونده،.مناظر.شهری.فاسد.ش��ونده.و.آرماین.و.
زیرس��اخت.های.عیب.دار.است..بس��یاری.از.این.شهرها.اکنون.به.مکان.
های.کابوس.درگریی.های.قومی،.سقوط.اقتصادی.و.اجتماعی،.فروپاشی.

مایل.و.زوال.فیزیکی.شباهت.دارند101..
در.ش��هر.مدرن.منونه.ای،.برای.مثال،.دیترویت،.خبش.اصلی.دکترین.
و.تالش.های.برنامه.ریزی.ش��هری.اکنون.به.جای.ساخنت.بر."کاسنت.از.
ساختمان."متمرکز..شده.است102..در.بسیاری.از.شهرهای.اصلی.امریکا،.
ش��هرهای.قدمیی.صنعیت.اروپا.و.کالن.ش��هرهای.آس��یا.و.امریکای.التنی.
که.با.س��قوط.مایل.اخری.رو.به.رو.هستند،.مش��کل."برنامه.ریزی".برای.
رشد،.ش��کوفایی.و.مدرنیزاسیون.نیس��ت103..به.جای.آن،.برای.غلبه.بر.
ساختارهای.قدمیی،.حمله.های.متروک،.مناظر.شهری.نیمه.ساخته.یا.نیمه.
خمروبه،.زیرس��اخت.های.خراب.و.آتش.سوزی.و.خشونت.جنگ.گونه.
مربوط.به.باندها،.قوم.ها..و.مواد.خمدر.کوشش.می.شود104..این.گونه:.
»کاهش.س��رمایه.گذاری.کدهای.عادی.توسعه.کنترل.شده.را.
معکوس.می.کند؛.این.ها.انفجار.از.داخل.ش��هر.به.روش.س��قوط.
آزاد،.مش��ارکت.در.خش��ونت.جنون.آمیز.]….[.اس��ت.که.تنها.
ب��ا.س��ایبورگ.های.نیمه.مکانیک��ی.در.فیلم.ه��ای.علمی.ختیلی.
ُربوکاپ.قابل.مقایس��ه.اس��ت..در.این.جا.پلیس.خواهان.س��الح.
ه��ای.اتوماتیک.خ��ود،.خواهان.شکس��ت.از.باندهای.نوجوانان.

است105«..

100. the radical contingency of the metropolis
101. Olalquiaga, 1995, Buck-Morss, 2000, Humphrey, 2003
102.  Daskalakis et al, 2001
103. Wilson, 2003.
104.  Vergara, 1997,1999, Roldàn, 2003, Mullings, 2003
105.  Shane,1995, 65



سیاست نامه 14-15

33

»جغرافیای سیاسی فروپاشی شهری و بازی سایربنتیکی«:
نابودی شهری، سرگرمی و استراتژی نظامی

این.موضوع.ما.را.به.این.حبث.می.رس��اند.ک��ه.نادیده.گرفنت.نابودی.

مکان.در.علوم.اجتماعی.ش��هری.باعث.ش��ده.که.ارتباط.بنی.ش��هرهای.

ام��روزی.و.عالق��ه.افراطی.به.مناظر.خمروبه.پس��ا.آخرزمان.در.فرهنگ.

عمومی.معاصر.در.اس��اس.مورد.بررس��ی.قرار.نگرید..این.موضوع.مهم.

اس��ت.زیرا.شهرها.س��اخت.خود.را.از.دست.می.دهند.و.نابود.می.شوند،.

ه��م.به.صورت.پراکن��ده.و.هم.از.طریق.مبب.ها،.هواپیماها،.موش��ک.ها،.
بولدوزرها،.برنامه.ها.و.اقدامات.تروریسیت.

با.سلطه.یایب.هرچه.بیشتر.رس��انه.های.الکترونیکی.در.ارایه.فرهنگ.

شهری،.تصویری.که.آن.ها.از.شهرها.عرضه.می.کنند.تاثری.مهمی.بر.درک.

مجعی.از.شهرها.و.زندگی.شهری.یا.آینده.آن.ها.می.گذارد..در.این.دوران.

فرهنگ.پس��امدرن.الکترونیک،.ش��هرها.در.فیلم.ها،.رمان.ها،.بازی.های.

ویدیویی.و.س��ایت.های.اینترنیت.به.ط��ور.فزاینده.ای.به.عنوان.مکان.های.

خمروبه،.ترس.و.فروپاشی.منایش.داده.می.شوند.و.نه.به.عنوان.مکان.های.

توس��عه،.نظم.یا"پیش��رفت.".معنای.مهم.این.وضع.این.است.که.»ارتباط.

هزاران.س��اله.بنی.متدن.و.بربریت.معکوس.می.ش��ود:.زندگی.ش��هری.به.

وضعیت.طبیعی.تبدیل.می.ش��ود.که.ویژگ��ی.آن.حاکمیت.ترور.به.مهراه.
ترس.حاضر.در.مهه.جا.است«106.

در.دهه.1960،.س��وزان.سونتاگ.مالحظه.کرد.که،.برای.مثال،.بیشتر.

فیلم.های.علم��ی.ختیلی.بر.»زیبایی.ختری��ب،.زیبایی.های.عجیی.که.در.

ویران.س��ازی.و.کثافت.کاری.یافت.می.ش��ود«.تاکید.دارند107..در.دوره.

اخری،.کلری.اسپانستر،.در.حتلیلی.از.داستان.های.علمی.ختیلی.سایربپانک،.

به.تشخیص.چیزی..رس��ید.که.به.گفته.او.»جغرافیای.سیاسی.فروپاشی.

شهری.و.بازی.سایربنتیکی«.است108..او.به.ویژه.حتت.تاثری.مناظر.رایج.

در.»ش��هرهای.س��ایربی.نوع.ش��یطاین،.مملو.از.آوار.و.درهم.شکسته.با.
گستره.وسیعی.از.فروپاشی،.سردی.و.پس.مانده.متدن«.قرار.گرفت.

106. Diken and Laustsen 2002, 291
107. 1966, 213
108. 1992, 253
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حتا.بازی.های.پرطرفدار.شبیه.سازی.شهری.مثل.سیم.سییت.یت.ام109.

�.که.اغلب.در.دانش��گاه.ها.برای.آموزش.دادن.به.برنامه.ریزان.شهری.به.

کار.م��ی.رود.�.معریف.و.رهنمودهایی.را.ارایه.می.کنند.که.بر.گرایش.های.

خداگونه.بازیکنان.به.مشارکت.در.جلسه.های.)جمازی(.شهر.ُکشی.تاکید.

می.کنن��د..یکی.از.آن.ها.به.این.ش��رح.اس��ت:.»بیایید.ب��ا.ختریب.توکیو.

ش��روع.کنیم!.حتقیقات.نشان.می.دهند.که"ش��هردار"های.ُنه.تا.از.هر.10.

]ش��هر.جمازی[.شغل.شان.را.با.جنون.ختریب.آغاز.می.کنند.]...[.به.حادثه.
انتخایب.خودتان.اشاره.کنید.و.برای.فعال.کردن.آن.فشار.دهید«110.

عالوه.بر.این،.یک.س��ری.از.فیلم.های.اخری.پس��اآخرزماین.فرهنگ.

مجعی.شهرنشیین.را.طوری.شکل.داده.اند.که.واکنش.مرسوم.به.فاجعه.11.

سپتامرب.به.این.شکل.شده.بود.»درست.مثل.صحنه.ای.از.یک.فیلم.بود!«.

با.وجود.این.که.تولید.این.گونه.فیلم.ها.پس.از.11.س��پتامرب.متوقف.شد،.

دوباره.به.طور.کامل.به.راه.افتاده.است111..مایک.دیویس.استدالل.کرده.
که.محله..های.11.سپتامرب:

»به.شکل.س��ینمای.وحشت.آفرین.با.دقت.کامل.به.میزانسن.

سازماندهی.شده.بودند..هواپیماهای.ربوده.شده.به.دقت.مرز.بنی.

ختی��ل.و.واقعیت.را.هدف.گرفته.بودند.]...[.هزاران.نفر.از.مردمی.

که.تلویزیون.ش��ان.را.در.روز.11.س��پتامرب.روشن.کردند.معتقد.

بودن��د.که.این.حادث��ه.بزرگ.تنها.یک.برنام��ه.تلویزیوین.و.یک.

ش��وخی.اس��ت..آن.ها.گمان.می.کردند.که.تکه.هایی.از.فیلم.های.

ت��ازه.بروس.ویلیس.را.متاش��ا.می.کنند.]...[..»محل��ه.به.امریکا«.

و.قس��مت.های.بعدی.آن.»امریکا.مقابل��ه.می.کند«.و.»امریکا.در.

هیجان«.توهم.های.پی.در.پی.سلولویدی.را.به.منایش.گذاشته.اند.

که.می.توان.از.ویدیو.کلوب.ها.کرایه.کرد:.هتاجم،.روز.اس��تقالل،.
اقدام.اجرایی،.اتفاق،.جمموع.متام.ترس.ها.و.غریه«112.

در.واقع،.ارتباط.بنی.منودهای.جمازی،.فیلمی.و.تلویزیوین.ش��هر.ُکشی.

و.اقدامات.واقعی.جنگ.ش��هری.طوری.درهم.ش��ده.اند.ک��ه.تقریبا.قابل.

109. SimCity TM
110. Bleecker, 1994
111. Maher, 2002
112. 2002, 5
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تش��خیص.نیس��تند..از.یک.طرف،.حداقل.در.میان.نریوهای.امریکایی،.

الگوی.هدف.گریی.نظامی.ش��هرها.حداقل.در.خبش��ی.به.عنوان."جنگ.

جوی.استیکی113".تغیری.می.کند..این.الگو.از.طریق.شبیه.سازی."جمازی"،.

یع��ین.سیس��تم.های.کامپیوتری.کش��نت،.و.کن��اره.گریی.رو.ب��ه.افزایش.

جمری.از.س��ایت.های.کشنت.و.کشته.ش��دن.عمل.می.کند..در.این.فرایند،.

مرزه��ای.حقایق.جنگ.ش��هری.�.حداقل.برای.بعضی.ه��ا.�.با.فرهنگ.

بازی.های.علمی.ختیلی،.فیلم.و.ویدیویی.و.س��رگرمی.های.پرطرفدار.در.
هم.می.شود114.

ب��رای.مثال،.هواپیماهای."درنده".بدون.سرنش��نی.را.در.نظر.بگریید.

ک��ه.در.ارتف��اع.کم.پرواز.می.کنن��د.و.از.یک"غار".جم��ازی.در.پایگاهی.

در.فلوری��دا.در.فاصله.8.یا.10000.مایلی.ب��رای.ترورهای.فراقضایی.

متهمان."تروریست".)و.هر.کسی.که.اتفاقا.در.آن.نزدیکی.است(.در.مین،.

افغانستان.و.عراق.هدایت.می.شود..برای.پرسنل.نظامی.امریکا.که.هدایت.

را.اجنام.می.دهند،.این.کار."جمازی".تقریبا.از.یک.بازی.ویدیویی."آن.ها.

را.با.تری.بزنید".غریقابل.تشخیص.است.)به.جز.کساین.که.کشتگان.واقعی.

هستند(..یکی.از.جمریان.هواپیماهای.درنده.در.جنگ.خلیج.اخریا.به.این.
بالید.که.»در.پایان.روز.کاری،.زندگی.را.در.امریکا.ادامه.می.دهید«115..
از.ط��رف.دیگ��ر،.از.آن.جا.که.مجاعت.مش��تاق.به.متاش��ا.فیلم.های.
جنگی.را.بیش��تر.نگاه.می.کنند،.تکنولوژی.ه��ای.دجییتال.نیز.هیجان.های.
جایگزین.جنگ.ش��هری.را.مس��تقیم.به.خانه.های.مصرف.کننده.و.تشنه.
هیجان.می.برند..در.جنگ.س��ال.2003.عراق،.برای.مثال،.روزنامه.ها.و.
وبسایت.های.رسانه.ای.نقشه.های.ش��هر.را.به.شکل.تصویرهای.عمودی.
ماهواره.ای.نشان.می.دادند.که.فقط.چند.تا.هدف.برای.ختریب.از.هوا.دیده.

می.شد..درک.گرگوری.چننی.می.گوید:
»نیویورک.تامیز.نقش��ه.روزانه.بغداد.را.به.عنوان.شهر.هدف.ها.
منتش��ر.کرد..یو.اس.آ.تودی.در.نقشه.فعال."مرکز.شهر".بغداد.در.
اینترن��ت.از.کاربران.دعوت.کرد:."منظ��ره.ماهواره.ای.از.بغداد.را.

113. joy stick war
114. Thussu and Freedman, 2003
115. Newman, 2003
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ببینید..سایت.های.استراتژیک.و.هدف.های.مبباران.عالمت.دارند،.

اما.برای.نگاه.نزدیکت��ر.می.توانید.روی.هر.یک.از.مربع.ها.کلیک.

کنید.".این.وبس��ایت.تصویرهای��ی.از.هدف.ها.را."پیش".و."پس".

از.محله.های.هوایی.را.نش��ان.می.داد..نقشه.های.واشنگنت.پست.از.

متاشاگران.دعوت.کرد."روی.عددها.بروید.تا.ببینید.مبب.ها.در.چه.

روزی.به.کدام.یک.از.هدف.ها.اصابت.کرده.اند؛.کلیک.کنید.تا.در.
باره.هدف.ها.بیشتر.خبوانید"«116.

در.یک.چرخش.احنراف.گونه،.صنایع.تولید.س��رگرمی.و.شرکت.های.

رسانه.ای.به.طور.فزاینده.ای.بازی.ها.و.فیلم.های.کامپیوتری.را.ارایه.می.کنند.

که.به.طور.جمازی.جنگ.های.ش��هری.را.برای.توده.مشارکت.کنندگان.به.

صورت.جمازی.شبیه.سازی.می.کنند.و.نیز.شبیه.سازی.جمازی.و.فیزیکی.

شهرهایی.را.که.نریوهای.امریکایی.برای.مترین.مهارت.های.جنگی.خود.

در.کابل،.بغداد.یا.فری.تاون.اس��تفاده.می.کنن��د..رویداد.واقعی.جنگ.ها.

بی��ش.از.پیش.با.صنایع.س��رگرمی.الکترونیکی.درهم.ادغام.می.ش��ود..

»ارت��ش.امری��کا.برای.جنگ.هایی.آماده.می.ش��ود.ک��ه.به.مهان.روش.

منایش.الکترونیکی،.در.زمان.واقعی.ش��بکه.ه��ا.و.منایش.زنده.ویدیوها،.

در.کامپیوتره��ا.به.طور.واقعی.و.جمازی.رخ.می.دهد«117..»ارتش.اکنون.

نویس��ندگان.علم��ی.ختیلی.و.دیگ��ر.آینده.نگران.را.ب��رای.برنامه.ریزی.

جنگ.های.فردا.ب��ه.کار.می.گرید.مهان.طور.که.نوجوانان.را.برای.بازی.

ویدئویی.مهان.جنگ.به.کار.می.گرید«118..مهان.طور.که.هنری.جنکیزن.

م��ی.گوی��د،."در.جهاین.که.بر.اثر.درگریی.های.ب��نی.املللی.به.چند.پاره.

تقس��یم.شده.اس��ت،.زماین.که.مردم.به.پایان.اخبار.شبانه.می.رسند.یک.

چیز.از.ذهن.مهه.آن.ها.می.گذرد:.»پس��ر،.این.می.تونس��ت.یک.بازی.
خوب.باشه!"«119.

ب��رای.هبره.برداری.از.این.بازار،.جمتمع.های.رس��انه.ای.جهان.منابع.

زیادی.را.صرف.تکرار.شهرُکشی.جمازی.برای.مصرف.کنندگان.می.کنند..

مهان.شی.که.مبب.افکن.ها.و.موشک.های.امریکا.بغداد.را.ختریب.کردند،.

116. 2004b, 29
117. Der Derian, 2002, 61
118. Gray, 1997, 190
119. 2003, 18



سیاست نامه 14-15

37

س��وین.عبارت."ش��وک.با.ترس".را.به.ثبت.جتاری.رساند.تا.از.آن.برای.
عنوان.یک.بازی.کامپیوتری.استفاده.کند..

ارتش.امریکا.برای.این.که.عقب.مناند،.در.سال.2002،.8.میلیون.دالر.

برای.تولید.)بازی.کامپیوتری(.ارتش.امریکا120.–.که.ابزاری.سنجیده.برای.

سربازگریی.بود-.صرف.کرد..این.بازی.اینترنیت.شبیه.سازی.سربازان.تا.

س��ال.2003.یکی.از.پنج.بازی.ویدئویی.بسیار.پرطرفدار.آنالین.جهان.

با.2میلیون.کاربر.ثبت.ش��ده.بود121..در.این.میان،.ارتش.نقش.مهمی.در.

جنگ.سراس��ری122.–.بازی.آموزش.جنگ.شهری–.داشت.که.در.سال.

2003.در.مهکاری.با.ش��رکت.پارامونت.پیکچرز.و.مؤسسه.تکنولوژی.

های.خالق.هالیوود123.برای.سیس��تم.اکس.باکس.مایکروس��افت.تولید.

ش��د..این.بازی.که.در.س��ال.2004.به.عنوان.یک..بازی.جتاری.جنگ.

ش��هری.به.بازار.آمد،.صحنه.های.جمازی.به.ش��دت.واقعی.دارد.و.در.آن.

"دولت.های.ش��رور"،."رهربان..تروریست"،.میدان.های.نربد.شهری.در.

خاورمیانه.و.شبیه.سازی.های.عصی.کننده.جنگی.شهری.وجود.دارد.که.

داوطلبان."جنگ.به.خاطر.آزادی".با.بربرهای.منحرف.روبرو.هستند.که.

از.ش��هر.برای.مقاصد.خود.اس��تفاده.می.کنند124..برای.تکمیل.کردن.این.

سری،.سیس��تم.های.واقعی.سالح.–.برای.مثال.خودروی.جنگ.شهری.

دراگون.رانر.کنترل.از.راه.دور.–.در.ش��رف.طراحی.اس��ت.که.از.کنترل.

های.پلی.استیش��ن.س��وین.تقلید.می.کنند.تا..سربازان.تازه.کار.بتوانند.به.
سرعت.از.جنگ.شبیه.سازی.شده.به.جنگ.واقعی.گذار.کنند.

نتیجه.این.مس��ائل.اجیاد.»یک.فرهنگ.رس��انه.ای.است.که.می.تواند.

ک��ودکان.را.کاماًل.برای.جنگ.مس��لحانه.آماده.کن��د«..جیمز.در.دریان.

)2001(.برای.بیان.ارتباط.های.پر.دسیسه.رو.به.رشد.بنی.ارتش،.صنایع.

دفاع��ی،.فرهنگ.عامه.و.س��رگرمی.های.الکترونیکی،.عبارت.»ش��بکه.

صنای��ع.نظامی-.رس��انه.ها-.س��رگرمی«.را.ابداع.کرده.اس��ت..در.این.

جا،.ش��بیه.سازی.های.نرم.افزاری.بس��یار.بزرگ،.با.نریوهای.گسترده،.

تلفات،.نگاه.رس��انه.ها.و.مش��ارکت.سه.بعدی.مهزمان.هزاران.نفر،.برای.

120. America’s Army
121. Turse, 2003
122. Full Spectrum Warfare
123. Institute for Creative Technologies (ICT)
124. Turse, 2003
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بازتولید.س��ناریوهای.حمتمل.جنگ.ش��هری.اجنام.می.شود..متخصصان.

فیلم.های.کامپیوتری.هالیوود.به.این.شبیه.سازی.ها."واقع.گرایی"را.می.

افزایند؛.در.عنی.حال،.طراحان.پارک.های.موضوعی.به.ساخنت.شهرهای.

آموزش��ی.برای.جنگ.شهری."واقعی"در.سراسر.امریکا.کمک.می.کنند..

"هتاجم.های".بزرگ.–.مثل.مترین.نظامی."جنگجوی.شهری"125.در.مارس.

1999.–.از.ه��وا،.زم��نی.و.دریا.برای.هببود.آم��وزش.درباره.محله.های.

خارجی.و.کنترل.ناآرامی.های.اساس��ی.شهری.داخلی.حیت.در.شهرهای.

اصلی.امریکا.اجنام.می.ش��ود..در.این.مترین.های.نظامی،.غرینظامیان.را.

برای.ایفای.نقش.های.خمتلف.اس��تخدام.می.کنند126..حتا.پیش��نهاد.شده.

اس��ت.که.این.هتاجم.های.ساختگی.در.خبش.های.رو.به.پسرفت.شهرها.
به.عنوان.ابتکارهای.توسعه.اقتصادی.حملی.به.کار.گرفته.شود..

س��راجنام،.باید.به.یاد.بی��اورمی.که.ارتش.امریکا.ارتب��اط.خود.را.با.

شرکت.های.بزرگ.رسانه.ای.تقویت.می.کند.تا.جنبه."جنگ.اطالعایت".

عملی��ات.آن.–.یعین.تبلیغات.-..موفق.تر.باش��د..مهان.طور.که.القاعده.

محله.هواپیمای.دوم.را.در.11.سپتامرب.طوری.تنظیم.کرد.که.رسانه.های.

خ��ربی.جهان.بتوانن��د.آن.را.زنده.برای.میلیاردها.متاش��اگر.حریت.زده.

پخش.کنند،.اس��تراتژی."شوک.و.ترس".در.آغاز.مبباران.بغداد.به.وسیله.

امریکا.یک.منایش.رس��انه.ای.به.دقت.مهاهنگ.ش��ده.بود..)گزارشگران.

تلویزیوین.جهان.در.هتلی.بزرگ.ردیف.شده.بودند،.در.فاصله.ای.نزدیک،.

اما.امن.از.س��اختمان.های.به.دقت.انتخاب.شده.–.و.اغلب.خایل.-..که.

قرار.بود.با.سیس��تم.جی.پی.اس.نابود.ش��وند(..به.گفته.روانشناس.دپا،.

هدف.ای��ن.بود.که.هر.دوی.این.رویدادها.»درس��ت.در.برابر.چش��مان.
باشند«127.

بنابراین،.هم.محله.های.رمسی.و.هم.غریرمسی.علیه.شهرها.به.صورت.

"ریزومی"128.پدیدار.می.ش��وند،.و.عملیات.شبکه.ای.بنی.املللی.به.دقت.

و.با.در.نظر.داش��نت.عرضه.آن.ها.در.رس��انه.های.ب��نی.املللی.اجنام.می.

ش��ود129..هم.القاعده.و.هم.ارتش.امریکا.س��ازمان.های.فرامّلی.هستند.

125. Urban Warrior
126. Willis, 2003
127. Deppa, 2001, cited in Konstantin and Hornig, 2001, 126
128. Rhizome
129. Deleuze and Guatarri, 1987
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ک��ه.تأثریات.منادین.و.ختریب.واقعی.مکان.های.حملی.را.مدنظر.دارند130..

»این.جنگ.در.فضای.نامرئی.ترور.ختیلی.امریکا.)محله.به.س��اختمان.ها.

و.دولت،.آلودگی.میکرویب.و.غریه(.و.در.افغانس��تان.آشکارا.فقری.روی.
می.دهد«131...

جیم��ز.لوکازویس��کی،.مش��اور.روابط.عموم��ی.در.امری��کا.که.به.

ارتش.امریکا.مش��اوره.می.دهد،.تأیید.می.کند.که.ارتباط.بنی.س��ازمان.

های.تروریس��یت.و.رس��انه.های.بنی.املللی.نیز.می.تواند.به.مهنی.اندازه.
دسیسه.آمیز.باشد:

»پوشش.رسانه.ای.و.تروریسم.روح.هایی.در.یک.بدن.هستند.

–.تقریبًا.جدایی.ناپذیر..آن.ها.یکدیگر.را.تغذیه.می.کنند..آن.ها.

ب��ه.مهراه.یکدیگر.رقص.مرگ.را.برپ��ا.می.کنند-.یکی.به.خاطر.

انگیزه.های.سیاس��ی.یا.ایدئولوژی��ک،.دیگری.به.خاطر.موفقیت.

جتاری..فعالیت.های.تروریس��یت.از.پوشش.زیادی.برخوردار.می.

شوند.و.متاشاگر.می.آورند..رسانه.های.خربی.نیاز.به.طول.دادن.

در.این.گزارش.ها.دارند.زیرا.این.گزارش.ها.متاش��اگر.و.خواننده.
جذب.می.کنند«132..

ــی تولید و مصرف  ــان: جنگ،"امنیت"، و جغرافیای سیاس ــن/ جه میه
جهاین

هر.نس��لی.تابویی.دارد.و.تابوی.ما.این.است.که.منابع.بنیادی.زندگی.
ما.رو.به.امتام.است«133.

جدای��ی.ناپذیری.بنی.جن��گ.معاصر.و.مراکز.شهرنش��یین.و.راه.های.

بازسازی.مناظر.و.عادت.های.مصریف.در.شهرهای.ثرومتند.مشال.جهان.بر.

امنیت،.ترور.و.شهری.کردن.جنگ.در.جاهای.دیگر.تاثری.می.گذارند134..

ی��ک.مثال.قدرمتند.از.ای��ن.ارتباط.های.مهم.که.کمتر.م��ورد.حتقیق.قرار.

130. Zizek, 2003
131. Aretxaga, 2003, 144
132. Rampton and Stauber, 2003, 134
133. Monbiot, 2003, 25
134. Le Billon, 2001
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گرفته.با.ُمد.رو.به.رشد.استفاده.از."خودروهای.اسپرت"135.در.شهرهای.
غریب.و.به.ویژه.امریکایی.عرضه.می.شود.

با.توجه.به.نفوذ.بسیار.زیاد.شرکت.های.نفیت.مهم.امریکا.بر.رژمی.بوش،.

شواهد.رو.به.افزایشی.درباره.ارتباط.های.مستقیم.بنی.روش.استفاده.بیش.

از.پیش.یب.بندوبار.نفت.در.ش��هرهای.آالینده.امریکا؛.بازسازی.سیاسی.

جغرافیایی.نریوهای.دفاعی.امریکا،.و.به.اصطالح."جنگ.علیه.ترور".که.

ایاالت.متحده.امریکا.از.طریق.آن.به.کنترل.سیاسی.جغرافیایی.زیادی.بر.

بزرگترین.ذخایر.نفت.دست.خنورده.جهان.در.حوزه.خزر.دست.می.یابد،.

در.دس��ت.است136..بنابراین،.11.سپتامرب.به.ش��دت.مورد.هبره.برداری.

قرار.گرفته.اس��ت..به.ویژه،.محله.ها.»رویداد.فاجعه.بار.و.تسریع.کننده«.

را.عرضه.کردند.که.در.گزارش.پرنفوذ.پروژه.قرن.تازه.امریکایی.در.سال.

1997.برای.فراهم.کردن.توجیه.اشغال.عراق.با.مقداری.مشروعیت.الزم.

تش��خیص.داده.شده.بود.و.دونالد.رامزفلد.و.پل.ولفوویتز.از.نویسندگان.
آن.بودند137.

استراتژی.ایاالت.متحده.امریکا.الزاما.به.کنترل.مستقیم.بر.حوزه.خزر.

و.منابع.نفت.عراق.مربوط.نیست،.اما.چندان.تردیدی.نیست.که.»به.کسب.

اطمین��ان.از.این.که.هر.کس.آن.را.کنت��رل.کند،.خرید.و.فروش.آن.را.از.

طری��ق.بازار.کاالی.نیویورک«.که.در.چن��د.صد.متری."منطقه.صفر".در.

مرک��ز.منهنت.قرار.دارد.»ب��ه.دالر.امریکا.اجنام.دهد«138..چندان.تردیدی.

نیس��ت.که.یک��ی.از.هدف.های.اصل��ی.محله.امریکا.به.ع��راق.به.قدرت.

رس��اندن.یک.رژمی.تولید.کننده.نفت.دوس��ت.با.امریکا.بود.که.به.تدریج.

جای.عربستان.سعودی.به.عنوان"تولید.کننده.تعینی.کننده".را.بگرید.و.به.

ایاالت.متحده.امریکا.ام��کان.دهد.به.جای.اوپک.قیمت.بنی.املللی.نفت.
را.تعینی.کند139.

س��ه.نکته.اساسی.در.این.جا.امهیت.دارند..اول،.خودروهای.اسپرت.

پ��س.از.جنگ.اول.خلیج.به.عنوان.»خودروهای.لوکس.محله.ش��هری«.

135. Sports Utility Vehicles = SUV
136. Kleveman, 2003 -see Plate 1.4
137.  Harvey, 2003a, 15
138. Halevi and Varoufakis, 2003, 66
139. Gregory, 2004b, Harvey, 2003a, Vidal, 2003, 19
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ش��به.نظامی.طراحی.ش��دند.و.به.بازار.آمدند140..کلوِتر.راپایل،.مش��اور.

روانش��ناس.تولیدکنندگان.مهم.خودروهای.اس��پرت.در.امریکا،.آشکار.

کرده.که.بر.اساس.حتقیق.او.امریکایی.ها.خواهان.»اتومبیل.های.هتامجی«.

هس��تند.که.بتوان.آن.ها.را.به.عنوان.»س��الح«.ی��ا.»اتومبیل.های.زرهی.

ب��رای.می��دان.نربد«.در.نظر.گرفت..برای.به.دس��ت.آوردن.س��هم.بازار.

و.س��ودآوری،.او.م��ی.گوید.طرح.و.بازاریایب.ای��ن.گونه.خودروها.�.با.

نام.هایی.مثل."اس��تیلت"141.و."جنگج��و"142.�.باید.به.ترس.های.مصرف.

کنندگان.درباره.خطرها.و.ریسک.های.ذایت.زندگی.معاصر.شهری.جواب.

بدهد143..بنابراین،.منایش.این.گونه.خودروها.در.آگهی.ها.گفتمان.جنگ.

پس��امدرن.را.به.حبث.درباره.زندگی.روزمره.شهری.برمی.گرداند..آگهی.

جیپ.گراند.چروکی.در.انگلستان.که.در.سال.2003.پخش.شد.می.گوید:.
»فقط.سعی.کنید.من.را.وارد.کنید«.

بنابراین،.پس.از.11.س��پتامرب.روش��ن.اس��ت.که.آگهی.دهندگان.به.

عم��د.از.ترس.گس��ترده.از.تروری��زم.فاجعه.بار.ب��رای.افزایش.فروش.

خودروهای.اس��پرت.و.پر.س��ود.هبره.برداری.کرده.ان��د..راپایل.خود.به.

تازگی.از.تولیدکنندگان.اصلی.اتومبیل.خواسته.با.توسل.به.ابتدایی.ترین.

احساس��ات.خریداران.به.این.واقعیت.که.»میهن.در.جنگ.است«.توجه.
نشان.دهند144.

دوم،خودرو.اسپرت.به.عنوان.کپسول.دفاعی.یا.".متدن.قابل.محل".در.

حال.ورود.به.زندگی.روزمره.ش��هری.اس��ت.و.این.نشانه.امنییت.است.�.

مش��ابه.مکان.های.دروازه.دار.که.این.خودروها.وارد.آن.ها.می.شوند.�.

که.در.آگهی.ها.به.عنوان.مصون.از.خطر.زندگی.شهری.غریقابل.پیشبیین.

در."بریون".تصویر.می.شود145..این.گونه.خودروها.ظاهرًا.ترسی.را..که.

طبقات.متوس��ط.ش��هری.در.هنگام.حرکت.–.یا.توقف.در.ترافیک.–.در.
شهر."موطن".حس.می.کنند.تسکنی.می.دهد...

فرایندهای.نیمه.خودآگاه.نظامی.ش��دن.شهری.و.فرهنگی.در.این.جا.

140. Rampton and Stauber, 2003
141. Stealth 
142. Warrior  
143. Rampton and Stauber, 2003,138
144. Ibid, 139
145. Garner, 2000
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در.جریان.اس��ت..ای��ن.وضعیت.با.تبدیل.خودروه��ای.هتامجی."زرهی".

}هاموی{146.ارتش.امریکا.به.خودروهای.اس��پرت"هامر".درست.پس.

از.جنگ.اول.عراق.به.خویب.نشان.داده.شد..ایده.این.کار.از.بازیگر.فیلم.

ترمیناتور.آرنولد.ش��وارتزنگر.)که.اکنون.فرماندار.ایالت.کالیفرنیا.است(.

به.دست.آمد.و.خود.او.بالفاصله.اولنی.منونه.این.خودرو.را.از.خط.تولید.

دریافت.کرد..طی.اش��غال.عراق.در.سال.2003،.سازمان.های.رانندگان.

هامر.امریکایی.کارزاری.برای.تبلیغ.خودروهای.خود.با.عنوان.مناد.وطن.

پرس��یت.به.راه.انداختند..سام.برنستاین،.یکی.از.دارندگان.این.خودروها،.

این.طور.به.خود.بالید:.»وقیت.تلویزیون.را.روشن.می.کنم،.از.این.سر.تا.

آن.سر.هاموی.می.بینم.و.افتخار.میکنم..]سربازان.امریکایی[.آجنا.سوار.
آئودی.4×4.اس.نیستند147..اندرو.گارنر.این.طور.می.نویسد:.

»برای.طبقات.متوسط،.خودروهای.اسپرت.به.حلاظ.فرهنگی.

به.مهان.میزان.نریومند.و.شکس��ت.ناپذیر.اما.غری.متمدن.هستند..

در.حالیت.که.طبقه.متوسط.از.داخل.شهر.بیگانه.شده.است،.این.ها.

خودروهای.هتاجم.ش��هری.هستند..راننده.تبدیل.به.سربازی.می.

ش��ود.که.با.دنیای.روز.به.روز.خطرناک.تر.می.جنگد..این.حس.

امنیت.ناشی.از.راندن.خودروهای.اسپرت.حتا.زماین.که.راندن.در.

کار.نیس��ت.ادامه.دارد..منادهای.قدرت،.نریو،.فرماندهی.و.امنیت.

خودروهای.اسپرت.خبش.مهمی.از.نشانه.خود.بودن.است.]…[..

با.شناسایی.دمشنان.در.داخل.کشور،.این.خودرو.وسیله.ای.برای.

حمافظت.از.افراد.طبقه.متوسط.در.برابر.هتدید.علیه.روش.زندگی.
آن.ها.شده.است148....

س��راجنام،.این.واقعیت.که.فروش.خودروهای.اس��پرت.بیش.از.25%.

فروش.اتومبیل.ها.در.امریکا.را.تش��کیل.می.دهد.تأثری.بس��یار.مهمی.بر.

جغرافیای.سیاس��ی.جهاین.نفت.دارد..با.توج��ه.به.این.که.میزان.مصرف.

این..خودروها.دو.برابر.یا.سه.برابر.اتومبیل.های.معمویل.است،.این.خبش.

اقتصادی.پرس��ود.به.طور.مس��تقیم.بر.قدرت.نوحمافظه.کاران.و.مدیران.

"تن��درو".نفیت.پیش��نی.در.رژمی.بوش.می.افزاید..به.وی��ژه.این.که.آن.ها.

146. Humvee
147. Adbusters, 12(1), 2004, 12
148. 2000, 6
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"جنگ.دامیی.علیه.ترور".را.به.روش.هایی.عملیایت.کرده.اند.که.به.امریکا.

کمک.می.کند.تا.به.ذخایر.عظیم.و.ارزان.قیمت.نفیت.دس��ت.یابد..امریکا.

می.گوید.به.این.ذخایر.برای.تأمنی.مصرف.رو.به.رش��د.خود.نیاز.دارد..

)در.سال.2003،.این.میزان.برابر.با.5/%25.مصرف.جهاین.برای.محایت.
از.کشوری.بود.که.مجعیت.آن.کمتر.از.%5.مجعیت.جهان.است(...

بنابراین.آش��کار.اس��ت.که.مصرف.یب.رویه.نف��ت.و.طراحی.نظامی.

خودروهای.اسپرت.»با.توجه.به.نقش.وابستگی.به.نفت.خارجی.امهیت.

بیشتری.در.تعینی.روابط.امریکا.با.کشورهای.خاورمیانه.پیدا.می.کند«149..

تیم.واتس��ن.می.نویس��د:.»زیرس��اخت.اقتصادی،.فرهنگی.و.نظامی.

که.اس��اس.سیاس��ت.خاورمیانه.ای.امریکا.را.تشکیل.می.دهد.به.آساین.

برچیده.خنواهد.ش��د..بدون.اصالح.یا.برچیدن.کامل.آن،.تروریست.های.

اس��المی.به.آس��این.از.صحنه.خارج.خنواهند.ش��د150..رویدادهای.11.

س��پتامرب.به.نوعی،.مهچون.ملیت.های.مهه.جهاین.مردگان،.ارتباط.هایی.

بنی.زندگی.روزانه.ش��هری.به.شکل.ش��هر.با.خشونت.ناشی.از.درگریی.

جغرافیایی.سیاسی.و.هتاجم.نوامپراتوری.را.بازتاب.می.دهد.و.مناد.آن.ها.

است..واتسن.می.نویسد.که.تصویرهای.صدها.خودرویی.که.افراد.عازم.

ب��ه.برج.های.دوقلو.در.ایالت.های.نیویورک،.کانکتیکات.و.نیوجرس��ی.

در.ایس��تگاه.های.راه.آهن.باقی.گذاشته.بودند.و.هرگز.برای.بردن.آن.ها.

باز.نگشتند،.از.11.سپتامرب.به.بعد.او.را.عذاب.داده.است...برای.او.»این.
منادهای.حترک«.در.عوض:.

»ب��ه.تصویرهای.یب.حرک��یت.و.مرگ.تبدیل.ش��دند..اما.این.

اتومبی��ل.های.گران.قیمت.و.خودروهای.اس��پرت.در.عنی.حال.

مناینده.نقطه.گرهی.بنی.اقتصاد.داخلی.امریکا.و.بازار.جهاین.نفت.

اس��ت.که.در.آن.تولید.نفت.س��عودی،.کویت.و.عراق.هنوز.بسیار.
پرامهیت.است«151.

149. Rampton and Stauber, 2003, 139
150. 2003, 110
151. 2003, 110-111
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نتیجه گریی: نگاهی به خرابه ها
»متاش��ای.خرابه.ها.بسیار.دردناک.اس��ت،.اما.اگر.بکوشیم.آن.ها.را.

نبینیم،.در.بلندمدت.دردناکتر.خواهد.بود«152...
در.نتیجه.گریی،.کاماًل.آش��کار.اس��ت.که.نادیده.گرفنت.تالش.برای.
انکار،.ختریب..یا.نابود.کردن.شهرها.یا.جنبه."تاریک".مدرنیته.شهری.که.
شهرها.را.در.ارتباط.نزدیکی.با.خشونت.سازمان.یافته.سیاسی.قرار.می.
دهد،.در.میان.شهرگرایان.یا.پژوهشگران.شهری.دیگر.قابل.دفاع.نیست..
در.جهان."پس.از.11.سپتامرب"و"پس.از.جنگ.علیه.ترور"،.پژوهشگران.
ش��هری.و.دانشمندان.اجتماعی.–.مثل.هر.کس.دیگر-.ناگزیر.می.شوند.
به.تابوهای.ش��ان.درباره.تالش.به.قتل.ش��هر،.نابود.کردن.مکان.و."شهر.
ُکشی".توجه.نشان.دهند..به.مهنی.ترتیب،.نظریه.پردازان.روابط.بنی.املللی.
ناگزیر.می.ش��وند.مکان.های.شهری.و.حملی.را.برای.اولنی.بار.به.عنوان.

مکان.های.مهم.جغرافیایی.سیاسی.در.نظر.بگریند..
در.نتیجه،.پژوهش��گران.هر.دو.رشته.اکنون.به.مکان.ها.و.رویه.هایی.
توجه.نشان.می.دهند.که.در.تقاطع.شهرگرایی،.تروریزم.و.جنگ.پدیدار.
می.شوند..با.ادامه.مطالعات،.به.تدریج.بیشتر.پذیرفته.می.شود.که.فجایع.
خشونت.بار.که.به.دست.انسان.ها.اجنام.می.شوند،.خبش.تفکیک.ناپذیر.
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میان.قدرت.های.بزرگ.به.قدری.نامتوازن.است.كه.یك.قدرت.در.درجه.

اول.ق��رار.م��ی.گرید.و.در.نتیج��ه،.می.تواند.قواع��د.و.امیال.خود.را.در.

حوزه.های.اقتصادی،.سیاسی،.نظامی،.دیپلماتیك.و.حیت.فرهنگی.حتمیل.

كند5..كاكس.آن.را.گونه.ای.از.نظم.بنی.املللی.می.داند.كه.ثباتش.مدیون.

نق��ش.هدایت.گر.و.تنظیم.كننده.یك.قدرت.برتر.جهاین.اس��ت.كه.ابتكار.

و.مدیریت.را.در.ابعاد.اقتصادی،.نظامی،.سیاس��ی.و.فرهنگی.اعمال.می.
كند6.

از.نگاه.گرامش��ی،.باید.میان.س��لطه.و.هژمومی.تفاوت.قائل.شد..او.

س��لطه.را.به.معنای.اعمال.ق��درت.بدون.رضایت.بر.افراد.حتت.حكومت.

و.هژم��وین.را.گونه.ای.رهربی.فك��ری.و.اخالقی.می.داند.كه.منایندگان.

قدرت.مهواره.برای.پنهان.ساخنت.فقدان.امجاع،.اصول.اخالقی.واالیی.را.

برای.توجیه.كاربرد.زور.مطرح.می.كنند.و.ارزش.های.اخالقی،.سیاسی.

و.فرهنگی.خود.را.به.عنوان.هنجارهای.متعارف.رفتار.سیاس��ی.جا.زده.

و.جهان.بیین.و.فلس��فه.تبدیل.می.كنند..بدین.معین.كه.قدرت.واقعی.نظام.

حكومیت.در.خش��ونت.طبقه.حاكم.یا.قدرت.با.عنف.و.جرب.هنفته.نیست،.

بلكه.در.این.است.كه.كساین.كه.بر.آن.ها.حكومت.می.شود،.پذیرفته.اند.

كه.متعلق.به.طبقة.حاكم.هستند.و.این.مفهوم.به.صورت.مفهومی.از.جهان.
عقالین.عرضه.می.شود7.

بس��یاری.از.نظری��ه.پ��ردازان.رواب��ط.بنی.املل��ل.می��ان.هژموین.و.

»امپرات��وری«.تف��اوت.قائل.ان��د..از.این.نگاه،.از.س��ال.1815،.تالش.

3. O'Callaghan& Griffiths, 2002
4- بيليس و اسميت، 1383، 363

5- مشيرزاده، 1384
6- بيليس و اسميت، 1383

7- اوجلي و مورفي، 1383 و فيوري،1360.
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ب��رای.اجیاد.امپرات��وری.در.اروپا.و.جهان.پایان.یافته.اس��ت.و.مفهومی.

غریس��رزمیین.از.امپراتوری.مطرح.ش��ده.كه.ضعیف.تر.از.آن.اس��ت..از.

نگاه.والرش��تاین،.نظام.جهاین.سرمایه.داری.كه.از.قرن.شانزده.پدید.آمد،.

یك.چارچوب.سیاس��ی.ملت.-.دولت.دارای.حاكمیت.است.كه.از.طریق.

ت��وازن.قدرت.به.هیچ.دولت.واحدی.اجازه.منی.دهد.كه.این.سیس��تم.را.

ب��ه.مست.اجیاد.یك.امپراتوری.واحد.جه��این.پیش.بربد..اما.در.این.نظام،.

هژموین.برای.مدت.كوتاهی.امكان.پذیر.اس��ت..از.نظر.والرش��تاین،.در.

امپراتوری،.س��اختار.سیاسی،.فرهنگ.را.با.اش��تغال.پیوند.می.دهد،.اما.

در.وضعیت.هژموین،.س��اختارهای.سیاسی،.فرهنگ.را.با.جایگاه.مكاین.

در.پیوند.قرار.می.دهند..اگر.نظام.جهاین.واجد.یك.نظام.سیاسی.مشترك.

باش��د.به.یك.امپراتوری.جهاین.تبدیل.می.شود،.اما.در.حال.حاضر،.این.

امكان.وجود.ندارد8..مهچننی.منظور.امپریالیس��م.با.هژموین.نیز.متفاوت.

اس��ت..س��لطه.»امپریالیس��م«.دولت.های.قوی.مركز.بر.مناطق.ضعیف.

پریامون.اس��ت..ای��ن.دولت.ها.برای.هبره.گ��ریی.از.منابع.جهاین.گاه.به.

شكل.استعمار.مستقیم.و.گاه.به.شكل.امپراتوری.غری.رمسی)امپریالیسم(.
عمل.می.كنند9.

مدلس��كی،.مفهوم.»پیش��وایی«.را.به.جای.هژموین.ب��ه.كار.می.برد..

منظور.وی.از.این.مفهوم.س��ازی،.رس��اندن.این.پیام.اس��ت.كه.پیشوای.

جهاین،.بازیگری.است.كه.»توان.نوآوری.و.حركت.به.جلو«.را.در.جهت.

ارتقای.مصلحت.عمومی.دارد..به.نظر.مدلس��كی،.زماین.كه.كشور.پیشوا.

در.جهت.مصلحت.عموم.اقدام.كند،.عملش.مش��روعیت.خواهد.داشت؛.

بنابراین،.وی.مفهوم.پیش��وایی.را.مناس��ب.تر.از.مفهوم.استیال.و.هژموین.

می.داند..او.نظریه.»چرخه.بلند.اس��تیالی.سیاسی«.خود.را.بر.حمور.یك.

برهه.صدس��اله.بنیاد.می.هند.و.مدعی.است.كه.نظام.سیاسی.چرخه.بلند.
پیشوایی.او.قدمیت.1500.ساله.دارد10.

با.این.وجود،.از.منظر.رئالیس��یت،.هژمون.بر.قابلیت.مادی.و.به.ویژه.

ت��وان.نظامی.خود.تکیه.دارد.و.پیدایش.قدرت.هژمونیک،.تابعی.از.حنوة.

8- سيف زاده، 1376
9- کرمي، 1385

10- سيف زاده، 1376
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توزی��ع.در.نظام.بنی.امللل.اس��ت..هر.چند.هژمون.منی.تواند.آنارش��ی.را.

ح��ذف.کند،.اما.تأثریات.و.پیامدهای.آن.را.به.ش��دت.کاهش.می.دهد..

از.آن.جا.که.عدم.توازن.در.قدرت.بنی.هژمون.و.س��ایر.دولت.ها.وس��یع.

اس��ت،.انتظار.می.رود.در.شرایط.هژمونیک،.منازعات.به.شدت.کاهش.

یابند..با.این.حال،.با.وجود.فقدان.جنگ.های.وس��یع،.در.ش��رایط.ثبات.

هژمونیک.استفاده.از.نریوی.نظامی.در.برابر.دولت.های.ضعیف،.متداول.

اس��ت..از.منظر.رئالیسیت،.سیس��تم.هژمونیک،.سیستمی.است.که.در.آن.

توزیع.قدرت.نابرابر.است.و.در.آن.یک.دولت.ابرقدرت.نقش.هژمون.را.

بازی.می.کند..از.این.دیدگاه،.قدرت.هژمون.بر.پایه.قابلیت.های.نظامی.
و.اقتصادی،.استوار.شده.است11.

اگر.چ��ه.معمواًل.هژم��وین.در.چارچ��وب.نظریه.واق��ع.گرایی.و.به.

ویژه.واقع.گرایی.س��اختاری.بررس��ی.می.شود،.اما.درباره.این.مفهوم.در.

چارچوب.نظریه.های.خمتلف.دیگر.نیز.حبث.ش��ده.است..ماركسیست.ها.

آن.را.به.عنوان.مرحله.پیش��رفته.و.پیچیده.ای.از.س��لطه،.غلبه.طبقایت.و.

امپریالیس��م،.و.برای.جربان.ناتواین.نظریه.های.امپریالیس��م.و.وابستگی.

م��ورد.توجه.قرار.داده.ان��د12..از.این.رو،.در.ادبیات.جدید.این.حوزه،.به.

وی��ژه.در.نظری��ه.»نظام.جهاین«،.فراوان.از.آن.هبره.جس��ته.اند..مهچننی.

والرش��تاین.آن.را.به.طور.جدی.و.از.منظر.جامعه.شناسی.تارخیی.روابط.

بنی.امللل.مورد.بررس��ی.قرار.داده.است13..در.دهه.1970.نظریه.پردازان.

اقتصاد.سیاسی.بنی.امللل.و.هنادگرایی.لیربال.نیز.به.طوری.اساسی.مفهوم.

ثب��ات.مبت��ین.بر.هژموین.و.وضعیت.ثبات.پ��س.از.هژموین.را.مورد.كند.

و.كاو.قرار.دادند.و.بیش��ترین.تالش.فكری.برای.بس��ط.نظری،.در.واقع،.
مفهوم.حموری.و.كاربردی.آن.اجنام.گرفت14...

نظری��ه.پردازان.لیربال.مس��ئولیت.قدرت.هژم��ون.را.عمدتا.در.اجیاد.

مهاهنگ��ی.و.مدیریت.اقتص��ادی.می.بینند.و.در.ای��ن.چارچوب،.نظریه.

»ثب��ات.هژمونیك«.را.عرض��ه.می.كنند..دو.نظریه.پ��رداز.اصلی.در.این.

حوزه،.كیندلربگر.و.گیلپنی.هس��تند..كیندلربگر.با.بررس��ی.ركود.بزرگ.

11. Keohane, 1984
12- سيف زاده، 1376

13- کوالیي، 1377
14. Guzziui, 1998
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39-1929،.ان��زوای.امریكا.و.ناتواین.انگلیس،.نتیجه.می.گرید.كه.برای.

ثب��ات.در.اقتصاد.وجود.یك.قدرت.ثبات.خبش.ضروری.اس��ت..از.نظر.

مدعی��ان.نظریه.ثب��ات.هژمونیك،.برای.به.وجودآوردن.و.توس��عه.كامل.

اقتصاد.لی��ربایل.بازار.جهاین.یك.هژمون.یعین.یك.قدرت.حاكم.نظامی.و.

اقتصادی.نیاز.اس��ت؛.زیرا.در.نبود.چننی.قدریت،.قواعد.لیربایل.منی.تواند.

اجرا.گردد..به.بیان.س��اده.ت��ر،.نظریه.ثبات.هژمونی��ك.كه.خود.مرهون.

تفكرات.مركانتیلیس��یت.در.مورد.سیاس��ت.اس��ت،.عهده.دار.اقتصاد.می.

ش��ود..اما.نظریه.ثبات.هژمونیك،.مركانتیلیسم.خالص.نیست.و.یك.عامل.

لیربایل.نیز.در.آن.وجود.دارد؛.یعین.قدرت.حاكم.از.روابط.اقتصادی.بنی.

امللل.تنها.برای.خود.اس��تفاده.منی.كن��د،.بلكه.یك.اقتصاد.بازار.جهاین.بر.

مبنای.داد.و.ستد.آزاد.به.وجود.می.آورد.كه.نه.تنها.به.نفع.خود.هژمون،.

بلكه.به.نفع.مهه.دولت.های.شركت.كننده.است..پس،.در.نبود.یك.قدرت.

هژم��ون،.حفظ.اقتصاد.بازار.آزاد.جهان.بس��یار.دش��وار.خواهد.بود..اما.

برای.به.وجود.آمدن.یك.نظم.جهاین.اقتصادی.لیربایل.توانایی.صرف.یك.

قدرت.حاكم.كایف.نیست،.بلكه.متایل.او.برای.پذیرفنت.این.كار.و.تعهد.او.
به.حفظ.این.نظم.لیربایل.نیز.الزم.است15.

ب��ر.خالف.دیدگاه.های.لی��ربال،.نظریه.پردازان.سیس��تمی.و.انتقادی.

دیدگاه.متفاویت.در.این.باره.دارند..از.نظر.والرش��تاین،.هژمون.یك.وظیفه.

بسیار.ظریف.دارد.و.آن.این.كه.میان.دو.نظام.دولت.های.ملی.و.سرمایه.

داری.جهاین،.نوعی.تعادل،.مهاهنگی.و.حمیطی.نس��بتًا.مطلوب.به.وجود.

آورد.كه.انباشت.سرمایه.بتواند.در.سراسر.سیستم.سودآور.باشد..هژمون.

این.كار.را.با.اجیاد.هنادها.و.رویه.های.خاص.و.حتمیل.قواعدی.كه.بتواند.

بر.متامی.تعامالت.بنی.امللل.حكم.فرما.باش��د،.اجن��ام.می.دهد..مهچننی،.

هژمون.یك.كار.مهم.دیگر.اجنام.می.دهد.و.مانع.ش��كل.گریی.امپراتوری.

جهاین.ش��ده،.از.آنارش��ی.نس��ی.با.تعدد.قدرت.های.بزرگ.نسبتًا.برابر.

جلوگ��ریی.می.كند..راه.میانه.این.دو.وضعیت.كه.برای.نظام.جهاین.هبینه.

اس��ت،.وجود.یك.قدرت.)و.فقط.یك.قدرت(.است.و.آن.قدر.قوی.است.

كه.می.تواند.قواعد.بازی.»هژمون«.را.وضع.كند.و.مراقب.اجرای.آن.ها.

در.اغلب.موارد.باشد..از.نگاه.والرشتاین،.قدرت.هژمون.هر.كاری.را.منی.

15- جكسون و سورنسون، 1383
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تواند.بكند.و.فقط.می.تواند.مانع.از.آن.شود.كه.دیگران.با.عملكرد.خود.

قواعد.را.به.شكل.بنیادین.تغیری.دهند.و.از.این.رو،.هژموین.هرگز.به.طور.
كامل.حتقق.منی.یابد16.

در.نظریه.های.رئالیس��یت.بر.عنصر.قدرت.نظامی.و.زور.و.در.نظریه.

های.لی��ربایل.بر.حفاظت.از.هنجارها.و.قواعد.نظ��م.اقتصادی.لیربال.از.

س��وی.هژمون،.تأکید.می.ش��ود..هرچن��د.این.دو.رویک��رد.تا.حدی.به.

مسئله.رضایت.در.نظام.هژمونیک.نیز.اشاره.می.کنند،.با.این.حال.تأکید.

اصلی.آن.ها.بر.قابلیت.های.مادی.اس��ت..بر.این.اساس.تنها.در.رویکرد.

مارکسیسیت.و.به.ویژه.در.رویکرد.نئوگرامشی.است.که.به.ابعاد.اجتماعی.

هژم��وین.و.عناصری.مانند.رضایت،.تأکید.می.ش��ود..س��ایر.رویکردها.

ب��ه.هژموین.ها.مادیگ��را.بوده.و.امکاین.برای.ط��رح.هرگونه.مفهومی.از.

مش��روعیت.باقی.منی.گذارن��د..در.رویکردهای.دیگر.هژموین.و.قدرت،.

اغلب.به.منابع.اجبارآمیز.فرو.کاسته.می.شوند،.اما.تصور.نئوگرامشی.ها.

از.هژموین،.متفاوت.است..از.این.دیدگاه،.تنها.زماین.می.توان.از.هژموین.

صحبت.کرد.که.میزاین.از.مشروعیت،.وجود.داشته.باشد.و.نظم.هژمونیک.

براس��اس.مش��روعیت،.رضایت،.س��ازگاری.منافع،.مهکاری.دولت.ها.

و.مناف��ع.اقتصادی.ش��کل.گ��رید17..از.این.رو،.این.رویک��رد.تنها.منابع.

اقتص��ادی.و.نظامی.و.یا.کنترل.نظام.اقتص��اد.لیربال.جهاین.را.برای.نظم.

هژمونیک،.کایف.منی.داند.و.ش��رایط.اجتماعی.نویین.را.در.این.خصوص،.
مطرح.می.کند.

2ـ2ـ نریوهای موثر بر گسترش و توسعه شهرها 
پدیده.ش��هر،.مهمترین.شکل.س��ازمان.یایب.زندگی.اجتماعی.بشر.در.
عرصه.فضا.حمسوب.می.گردد..جغرایف.دانان.بر.این.عقیده.اند.که.شهرها.
در.بستر.جغرافیا.و.در.راستای.حتقق.اهداف.سیاسی،.اقتصادی،.اجتماعی.
و.فرهنگی.با.اندام،.وزن.و.نقش.خاص.ش��کل.می.گریند18..در.صوریت.
که.ش��هر،.متش��کل.از.ساخت.اصلی.و.س��اخت.غری.اصلی.فرض.شود،.

16- مشيرزاده، 1384
17. Clark, 2009

18- فرید، 1379
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عوامل.و.نریوهای.خمتلفی.در.حتول.و.تغیری.ش��کل.کالبدی.شهرها.موثر.

هس��تند..هر.دو.خبش.حتت.تاثری.عواملی.چون.شرایط.طبیعی.و.اقلیمی،.

نریوه��ای.اقتصادی.و.م��ایل،.نریوهای.سیاس��ی.و.مدیرییت.و.نریوهای.

اجتماع��ی.و.فرهنگ��ی.دچار.حتول.و.تطور.می.گردن��د19..از.این.رو.می.

ت��وان.نظام.حیات.ش��هری.را.در.نظامی.باز.و.متش��کل.از.ابعاد.کالبدی،.

اقتصادی،.اجتماعی.و.فرهنگی.بر.بس��تر.هناده.های.حمیطی.دانس��ت.که.

س��ازمان.اجتماع��ی.و.فضایی.آن.در.یک.ارتب��اط.توپولوژیک.و.درهم.

تنیده.حتت.تاثری،.نظارت،.هدایت.یا.کنترل.فرایندهای.هنادی.و.سیاس��ی.
اجیاد.و.حتول.می.یابد20..

در.این.زمینه.نریوهای.تاثریگذار.بر.حتوالت.کالبدی.ش��هرها.را.می.

ت��وان.به.پنج.نریو.و.مولفه.تفکیک.منود.که.به.صورت.جمرد.یا.در.ترکیب.
با.هم،.گسترش.و.توسعه.شهرها.را.متاثر.می.سازد.

خنستنی.نریو،.به.گفته.کوستوف21.نریوی.زمان.یا.مهان.تاثری.فرهنگ.

و.گذشته.تارخیی.است..این.نریو،.حمصول.سال.ها.جتربه.ساکننی.و.توجه.

به.ش��رایط.اقلیمی.و.ارزش.های.اجتماعی.اس��ت..هر.س��اخت.و.س��از.

جدیدی.بر.اس��اس.سابقه.تارخیی،.خواس��ت.ها.و.نیازهای.اجتماعی.و.

زیس��ت.حمیطی.صورت.می.گ��رید.و.نتیجه.آن،.ظه��ور.بافت.های.اندام.

وار.ش��هری.اس��ت.که.در.اغلب.بافت.های.سنیت.و.قدمیی.می.توان.آن.را.

19- برزگر، 1382
20- کمانرودی کجوری و دیگران، 1389

21. Kostoff, 1991

شکل مشاره 1: ابعاد نظام زیستگاه های 
انساین و جایگاه هنادی و سیاسی آن
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مش��اهده.منود..یکی.از.ویژگی.های.این.بافت.ها،.وجود.نوعی.مهگین.و.

تناسب.بافت.با.ارزش.ها.و.ویژگی.های.طبیعی.است.که.منعکس.کننده.

هویت.ش��هری.است..بنتلی22.معتقد.است.در.نتیجه.نریوی.تارخیی،.بافت.

کالبدی.ش��هرها.مهراه.با.حتوالت.فرهنگی.و.اجتماعی.تغیری.می.کند..بر.

اس��اس.این.دیدگاه،.شرایط.تارخیی.نیازهایی.دارد.و.از.قواننی.غری.قابل.

انعطایف.پریوی.می.کند.و.فرم.ش��هر،.در.حقیقت.پاسخی.است.منطقی.به.
این.نیازها23.

دومنی.نریو.در.گس��ترش.و.توسعه.شهرها.را.می.توان.نریوی.هنادی.

نامید.که.با.هتیه.طرح.های.توس��عه.شهری.و.مدیریت.بر.اداره.امور.شهر.

س��عی.می.کند.کنترل.ه��ای.اداری.را.جایگزین.نریوه��ای.تارخیی.کند..

احداث.شبکه.های.شطرجنی،.صدور.پروانه.ساختماین.توسط.شهرداری.

و.نظارت.بر.س��اخت.و.س��ازها.از.مجله.س��از.و.کار.اداری.در.توسعه.و.

گس��ترش.بافت.های.جدید.حمسوب.می.ش��ود..ظهور.بافت.های.منظم.

ش��هری.حاصل.تاثری.نریوهای.هنادی.بر.شهرهاس��ت..این.گونه.شهرها.

را.م��ی.توان.ش��هرهای.دیاگرامی)واجد.طرح.و.نقش��ه(.نامید..به.اعتقاد.

لینچ،.ش��هرهای.دیاگرامی.بیانگر.نگاه.آرم��این.و.حمصول.حتمیل.نظم.از.

باال.به.پاینی.هستند..ش��هرهای.دیاگرامی.معموال.غری.انساین.بوده،.چرا.

که.صرفا.حمصول.نظم.و.ترتیب.ذهین.طراح.بوده.و.از.متایالت.ساکنان.به.
دور.هستند24..

نریوی.اقتصادی.)یا.نریوی.سرمایه(.نریوی.سومی.است.که.در.توسعه.

ش��هرها.نقش.دارد..ریچارد.راجرز.معتقد.اس��ت،.بسیاری.از.حمصوالت.

برنامه.ریزی.ش��هری.امروز،.تولید.برآمده.از.نریوهای.اقتصادی.و.بازار.

س��رمایه.اس��ت.تا.حاصل.ایده.و.عمل.برنامه.ریزان.شهری25..در.واقع،.

در.این.نگرش،.برنامه.ریزان.ش��هری.تنها.به.صورت.ابزاری.در.دس��ت.

نظام.اقتصادی.و.متای��الت.آن.خواهد.بود..اثرات.منفی.نریوی.اقتصادی.

و.گرایش.های.س��رمایه.ساالری.خمتص.ش��هرهای.کشورهای.در.حال.

توسعه.نیست..تالن.در.نقد.شهرسازی.امروز.می.نویسد:»جامعه.مشتری.

حمور.و.رس��انه.مدار.ما.ش��هری.را.تولید.کرده.اس��ت.که.آن.را.می.توان.

واقعیت.ثانویه.نامید.و.این.حمصول،.واقعیت.اولیه.را.بیش.از.مهیشه.گیج.

کنن��ده.می.کند..در.این.میان،.گرایش��ات.جتاری.به.تش��دید.این.جتربه.و.

22. Bently, 1999
23- موریس، 1385

24- لينچ، 1376
25- راجرز، 1387
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دگرگوین.کمک.می.کنند.«26.
چهارمنی.نریو،.نریوی.سیاسی.است..شهر،.مکان.جتلی.قدرت.است..
ق��درت.در.هر.جامعه.ای.تالش.می.کن��د.تا.حمیط،.مکان.و.فضا.را.حتت.
کنترل.قرار.دهد..شهر.فضایی.است.که.توسط.قدرت.مدیریت.می.شود27..
پنجمنی.نریو،.نریوی.اجتماعی.اس��ت..حاکمیت.نریوهای.اجتماعی.
حاص��ل.ضرورت.توج��ه.به.ارزش.های.اجتماع��ی.و.مصاحل.بلند.مدت.
جامعه.اس��ت..آن.چه.که.از.حاکمیت.نریوی.اجتماعی.در.شهر.می.توان.
مش��اهده.منود،.نقش.این.بافت.ها.در.سامان.دهی.نظام.اجتماعی.و.اجیاد.
تش��کل.های.مجعی.)احزاب.سیاس��ی،.گروههای.قومییت.و.س��ازماهنای.
غریدولیت(.در.حمیطهای.ش��هری.اس��ت..به.عباریت.دیگر،.تاثری.نریوهای.
اجتماعی.موجب.میگردد.تا.ش��هرها،.امکان.و.بستر.الزم.را.برای.تقویت.
مناس��بات.اجتماعی.و.در.نتیجه.احس��اس.تعلق.به.اجتماع.ساکن.فراهم.

مناید28.
در.نتیجه.میتوان.فضای.شهری.را.بر.اساس.رویکرد.ذکرشده،.مکاین.
برای.تعامل.و.گفت.و.گوی.نریوهای.خمتلف.و.تاثریگذار.بر.روند.توسعه.
و.گسترش.شهری.دانست.به.گوهنای.که.فرصت.برای.اثرگذاری.هر.یک.

از.این.نریوها.فراهم.آید.
شکل مشاره 2 : فضای شهری، نریوهای موثر بر حتوالت شهری

26. Ellin, 2006
27. Fiske, 1993

28. اردشيری و نامداریان، 1385
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2ـ3ـ نریوی سیاسی و فضای شهری
برای.درک.مفهوم.نریوی.سیاس��ی.در.ارتباط.با.شهر،.بررسی.مفهوم.
سیاست.و.ارتباط.آن.با.توسعه.شهر.ضروری.است..علم.سیاست.ارتباط.
بنی.قدرت.و.سیاس��ت.گذاری.را.مورد.بررس��ی.قرار.می.دهد..مهم.ترین.
و.اثرگذارترین.مولفه.سیاس��ت،.قدرت.اس��ت..قدرت.موجود.در.جامعه.
به.حل��اظ.ماهیت،.منابع،.عرص��ه.و.نتایج،.در.قلمرو.سیاس��ت.قرار.می.
گ��رید..عرصه.علم.سیاس��ت.در.بر.گرینده.مهه.اندیش��ه.ها.و.هنادهایی.
است.که.با.قدرت.و.نفوذ.در.جامعه.سر.و.کار.دارند..علم.سیاست.رفتار.
سیاسی)قدرت.جویی(.گروه.ها،.سازمان.ها.و.هنادهای.حاکم.کم.و.بیش.
جدا.از.دولت.می.کوشند.بر.سیاست.عمومی.و.دگرگوین.اجتماعی.تاثری.

گذارند.را.بررسی.و.حتلیل.می.کند29.
در.هر.حال.س��اخت.سیاسی.به.مفهوم.ترکیب.و.تعامل.اجزاء.قدرت،.
جزئ��ی.از.نظ��ام.کالن.اجتماعی.اس��ت.و.درجه.امهی��ت.آن.در.هر.نظام.
اجتماعی،.به.نوع.آن.بستگی.دارد..به.طوری.که.در.جوامع.حائز.طبقات.
اجتماعی.تثبیت.ش��ده،.عرصه.اقتص��ادی.و.در.جوامع.فاقد.متایز.طبقایت،.
منابع.اقتدار.سیاسی.بیشترین.نقش.را.در.رابطه.بنی.عرصه.های.سه.گانه.
اقتص��ادی،.سیاس��ی.و.اجتماعی.و.توزیع.و.میزان.دسترس��ی.به.منابع.و.
س��اخت.فضا.بر.عهده.دارند..بر.این.اس��اس،.فضا.ترمجان.عیین.تعامل.و.
تاثریگذاری.هر.یک.از.عوامل.سه.گانه.مذکور.با.اعمال.یا.تصمیم.گریی.

های.مشخص.سیاسی.است30.
دیوید.ه��اروی.در.خصوص.ارتباط.بنی.فضا.و.فرایندهای.اجتماعی.
معتقد.است.که.درک.فضا.با.متام.پیچیدگی.هایش.مستلزم.درک.و.شناخت.
فرایندهای.اجتماعی.اس��ت.و.درک.فرایندهای.اجتماعی.مستلزم.درک.
اش��کال.فضایی.است.و.شهرنش��یین.را.شکل.یا.الگوی.خاصی.از.پویش.
اجتماعی.به.مشار.می.آورد..او.ش��هر.را.یک.حمصول.می.داند..حمصویل.که.
به.عنوان.حمیطی.حمس��وس.و.مصنوع.که.متاثر.از.شیوه.تولید.است..شیوه.
تولید.به.آن.عناصر،.فعالیت.ها.و.روابط.اجتماعی.اش��اره.دارد.که.برای.

29. عالم، 1387
30- کمانرودی کجوری، 1385
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تولی��د.و.بازتولید.زندگی.مادی.الزم.هس��تند31..این.در.حایل.اس��ت.که.

کاس��تلز.فضا.را.جتلی.جامعه.و.فرایندها.و.ش��کل.های.فضایی.را.نتیجه.

پویایی.س��اختار.کلی.جامعه.به.مشار.می.آورد32..کاستلز.هم.چنان.معتقد.

اس��ت.که.کارکرد.نظام.ش��هری.اقتصادی.اس��ت..کارکرد.اقتصادی.نظام.

ش��هری.نیز.عمدتا.ب��ه.مصرف.برمی.گردد..کارکرد.خاص.نظام.ش��هری.

در.بازتولید.نریوی.کار،.یعین.گس��ترش.ظرفی��ت.هبره.وری.نریوی.کار.

اس��ت..هنری.لوف��ور.نیز.فضا.را.یک.حمصول.اجتماع��ی.می.داند..با.این.

وج��ود،.با.انتقاد.از.دیدگاه.های.ذکرش��ده.در.ارتباط.ب��ا.مفهوم.فضا،.بر.

امهیت.بعد.ایدئولوژی.و.سیاس��ی.فضا.تاکید.منوده.و.اعتقاد.دارد.که.فضا.

یک.موضوع.جدای.از.ایدئولوژی.یا.سیاس��ت.نیس��ت.و.مهیشه.سیاسی.

و.ایدئولوژیک.بوده.اس��ت..به.نظر.ری.پال.مدیران.نظام.ش��هری.به.طور.

مس��تقل،.یا.با.تسلط،.در.ختصیص.منابع.کمیاب.و.توزیع.امکانات.شهری.

نقش.عمده.ای.بر.عهده.دارند..اما.چگونگی.توزیع.آن.منابع.معلول.رفتار.

کس��این.است.که.موقعیت.های.اس��تراتژیک.را.در.نظام.اجتماعی.اشغال.

م��ی.کنند..بنابراین.منطق.توزیع.فضایی،.متاثر.از.الگوی.اجتماعی.توزیع.

اس��ت..به.اعتقاد.ماکس.وبر.عوامل.سیاس��ی.و.فرهنگ��ی.هم.می.توانند.

مس��تقل.از.عوامل.اقتصادی.به.حتوالت.اجتماعی.منتهی.گردند..اشارت.

ماک��س.وبر.در.مورد.تعینی.کنندگی.عوامل.سیاس��ی.و.اس��تقالل.آن.ها.

از.یک.س��و.و.تقس��یم.نابرابر.فرصت.های.زندگی.در.چارچوب.قانون.

مندی.های.بازار.بر.اس��اس.توزیع.نابرابر.قدرت.از.س��وی.دیگر،.منتهی.

ب��ه.دیگاه.جدید)نئووبری(.گردید..بر.این.اس��اس،.نظام.فضایی،.ویژگی.

ها.و.نامهگوین.های.آن،.به.نقش.قدرت.وابسته.است33..نقش.شهرها.در.

زه.کش��ی.مازاد.تولید.حوزه.نفوذ.خود.به.تدریج.آن.ها.را.به.کانون.های.

انباشت.سرمایه.مایل.و.اقتصادی.تبدیل.کرده.است..از.این.منظر.عالوه.بر.

این.که.به.طور.سنیت.شهر.نقطه.تالقی.قدرت.و.ثروت.به.مشار.رفته.است،.

جایی.برای.ش��کل.گریی.بنیادهای.نظام.س��رمایه.داری.جهاین.نیز.بوده.

اس��ت..از.این.رو.شهر.به.یکی.از.مولفه.های.مهم.در.ژئوپلیتیک.سرمایه.

تبدیل.گردید.و.به.تعبری.هاروی،.شهرها.به.عنوان.واحدهای.ژئوپلیتیک،.

31- هاروی، 1376
32- کاستلز، 1384

33. افروغ، 1377
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بازتاب.خطوط.اصلی.قدرت.و.نفوذ.اقتصادی.هستند34..
بنابر.ماهیت.متکثر.و.در.هم.تنیده.و.توپولوژیک.نظام.حیات.ش��هری.
در.س��طوح.عملکردی.حملی.تا.جهاین.و.در.اشکال.و.قلمروهای.شهری،.
موضوعات.و.مس��ائل.خمتلفی.قابل.طرح.اس��ت..از.مجله.این.موارد.می.
ت��وان.به.نقش.ش��هرها.به.عنوان.قرارگاه.های.اس��تراتژیک،.تامنی.منابع.
حیایت.ش��هر.و.نامهگوین.و.فقر.ش��هری.اش��اره.منود...ش��هرها.به.عنوان.
قرارگاه.های.اس��تراتژیک.دارای.امهیت.ژئوپولیتیکی.فراواین.هس��تند..
شهرها.به.دلیل.جای.دادن.مراکز.اقتصادی.و.سیاسی.مهم.کشور.در.خود،.
ب��ه.عنوان.اهداف.نظامی.برای.طرف.های.درگری.به.مشار.می.روند..زیرا.
از.این.طریق.هم.قدرت.های.اقتصادی.رقیب.نابود.می.ش��ود.و.هم.این.
که.از.این.راه.با.افزایش.فش��ار.سیاس��ی.به.راحیت.می.توانند.به.اهداف.
خود.نائل.آیند35..از.طریف،.نرخ.باالی.مترکز.مجعیت.در.س��طح.ش��هرها.
مس��ئله.امنیت.تام��نی.منابع.حیایت.مانند.آب.س��امل،.منابع.غذایی.کایف.و.
مطمئن.برای.تغذیه.شهروندان،.تاسیسات.برق.و....را.ضروری.می.سازد..
عالوه.براین،.ش��هر.به.عنوان.مرکزی.که.قدرت.سیاس��ی.–.اقتصادی.در.
آن.متمرکز.شده.است،.بستری.برای.رقابت.سیاسی.و.اقتصادی.و.آرایش.
الیه.های.اجتماعی.و.چینش.فضایی.آن.ها.است..گروه.های.خمتلف.)به.
ویژه.حاکمان(.از.آن.به.عنوان.ابزاری.برای.دس��ت.یایب.به.اهداف.خود.

استفاده.می.منایند36..

3ـ هژموین در جهان امروز.
معمواًل.وقیت.از.نظام.بنی.املللی.سخن.گفته.می.شود،.بیشتر.به.وضعیت.
سیاس��ی.جهان.از.قرن.ش��انزده.و.هفده.به.بعد.اشاره.می.شود.و.تا.پیش.
از.آن.بیش��تر.نظام.های.حمدود.منطقه.ای.مطرح.بوده.است..در.واقع.طی.
پنج.قرن.گذش��ته،.متركز.قدرت.به.شكل.جهاین.درآمده.و.مفهوم.سیاست.
جهان.حمقق.شده.است..برخی.معتقدند.روند.متركز.قدرت.در.سطح.جهاین.
پنج.مرحله.را.پش��ت.سر.گذاش��ته.و.در.هر.مرحله.از.تعداد.قدرت.های.

34. هاروی، 1387
35. Gorham, 2004

36. کمانرودی کجوری و دیگران، 1389
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برتر.كاسته.شده.است:
1.-.مرحله.امپراتوری.های.جهاین)قبل.از.قرن.شانزده(:.تكثر.قدرت.

های.بزرگ؛
2.-.مرحله.قدرت.های.بزرگ)قرن.شانزده.تا.هیجده(:.اسپانیا،.هلند،.

پرتغال،.بریتانیا،.فرانسه.و.روسیه؛
3.-.مرحله.رهربی.جهاین)قرن.19(:.انگلستان،.امریكا.و.آملان؛

4.-.مرحله.هژموین.دوگانه).1945.تا.1990(:.امریكا.و.شوروی؛.و
5.-.مرحله.هژموین.كامل)1991تاكنون(:.امریكا)شوری،.1382(

اما.والرشتاین.سه.دوره.هژموین.را.مطرح.می.كند.كه.شامل.هلند.در.

اواسط.قرن.هفده)1620-1672(،.بریتانیا.در.اواسط.قرن.نوزده)-1873.
1815(.و.امریكا.در.اواسط.قرن.بیستم.)-1945.1967(.است37.

بر.اس��اس.نظریه.های.هژموین،.امریکا.بعد.از.جنگ.سرد،.خاورمیانه.

و.خلی��ج.ف��ارس.را.یکی.از.مناطق.جهاین.ژئواس��تراتژیک.و.مهم.تلقی.

م��ی.کند.ک��ه.باید.حتت.هژموین.کامل.این.قدرت.باش��د.و.به.حوزة.نفوذ.

احنصاری.آن.تبدیل.شود..این.در.حایل.است.که.امریکا.در.دورة.دوقطی،.

توازن.س��ازی.در.مقابل.ش��وروی.را.به.عنوان.حمور.اصلی.سیاست.خود.

در.خاورمیانه.تعریف.می.کرد..حضور.نظامی.مس��تقیم.امریکا.در.خلیج.

فارس،.افزایش.سطح.روابط.نظامی.با.کشورهای.شورای.مهکاری.خلیج.

فارس،.تالش.برای.حمدودس��ازی.و.مهار.ایران.و.محله.به.افغانس��تان.و.

عراق،.از.مجله.سیاست.های.امریکا.در.این.منطقه.بعد.از.جنگ.سرد.در.
قالب.سیاست.هژموین،.تلقی.می.شود38.

در.واقع.با.فروپاشی.احتاد.ش��وروی،.موقعییت.برای.امریكا.اجیاد.شد.

كه.در.عرصه.بنی.املللی.در.حبران.های.خمتلفی.نظری.عراق،.یوگس��الوی،.

س��ومایل،.هائییت.و.افغانس��تان.مداخله.مناید..این.مداخالت.در.مواردی.

با.موافق��ت.هنادهای.بنی.املللی.و.در.مواردی.نی��ز.بدون.موافقت.آن.ها.

)مهانند.حبران.كوزوو.در.سال.1999.و.حبران.عراق.در.سال.2003(.بود..

37. کرمي، 1385
38. واعظی، 1389



سیاست نامه 14-15

65

با.این.حال،.امریکا.بعد.از.جنگ.سرد،.به.رغم.تالشهای.متعدد.برای.

اجیاد.نظام.تک.قطی.و.پدیدار.ش��دن.به.عنوان.هژموین.جهاین،.با.چالش.

های.عمده.ای.مواجه.شده.است.که.موازنه.سازی.های.سایر.قدرت.های.

بزرگ.را.نیز.می.توان.در.این.راس��تا.مورد.توجه.قرار.داد..جان.مرشامیر.

معتقد.است،.منی.توان.امریکا.را.به.عنوان.هژموین.جهاین.تلقی.کرد،.بلکه.

امریکا.تنها.یک.هژموین.منطقه.ای.در.نیمکرة.غریب.است..بر.این.اساس،.

وی.م��ی.گوید.نظام.بنی.امللل.کنوین.نظامی.چندقطی.اس��ت.که.امریکا،.

روسیه.و.چنی.قدرت.های.بزرگ.آن.حمسوب.می.شوند.و.امریکا.اصلی.

ترین.قدرت.در.این.نظام.است39..برخی.از.حتلیل.گران.مهانند.برژینسكی.

و.هانتینگتون.در.پاس��خ.ب��ه.نظریه.پردازاین.كه.از.ده��ه.1970.از.افول.

هژموین.امریکا.سخن.گفته.بودند،.از.احیای.قدرت.امریکا.و.از.سرگریی.

دوب��اره.وضعیت.هژموین.آن.خرب.می.دهند..این.موضوع.به.ویژه.پس.از.

11.س��پتامرب.2001.به.طور.جدی.مطرح.ش��د.كه.جهان.پس.از.جنگ.

سرد.دنیایی.تك.قطی.و.عرصه.نقش.آفریین.امریکا.به.عنوان.یك.قدرت.

هژمون.است..ساموئل.هانتینگتون.معتقد.است.كه.عصر.تك.قطی.امریکا،.

در.حال.رفنت.به.س��وی.ساختاری.چندقطی.است.و.به.زودی.ساختاری.

چندقطی.آشكار.می.ش��ود40..از.نگاه.والتز.اختالف.و.تضاد.منافع.میان.

امریكا.و.اروپا.با.گذش��ت.زمان.بیشتر.می.شود،.به.ویژه.اگر.كشورهایی.

مثل.چنی.چالش.جدی.برای.منافع.امریكا.اجیاد.كنند..روس��یه.نیز.منافع.

امریكا.و.اروپا.را.به.یكسان.مورد.توجه.قرار.می.دهد..هتدید.تابعی.است.

از.قدرت،.جم��اورت،.قابلیت.هتامجی.و.متایالت.هتامجی..این.چهار.مؤلفه.

نش��ان.می.دهد.كه.چرا.سایر.دولت.ها.تاكنون.كار.چنداین.برای.مواجهه.

با.امریكا.اجنام.نداده.اند..از.نظر.والتز،.قدرت.اگر.از.س��طحی.فراتر.رود،.

س��ایر.كش��ورها.توازن.طلی.را.یب.فایده.می.دانن��د..فاصله.جغرافیایی.

امریكا.یك.دارایی.ارزمشند.برای.آن.است.كه.دیگران.را.كمتر.نگران.كند،.

در.حایل.كه.سایر.قدرت.های.جماور.)اروپا،.روسیه،.چنی.و...(.بیشتر.در.
مورد.یكدیگر.نگران.اند.تا.درباره.امریكا41.

39. Mearsheimer, 2001
40. هانتينگتون، 1380

41. ایكنبري، 1382
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4ـ هژموین و چشم انداز شهری کابل 
در.یک.چشم.انداز.کلی،.تنها.چند.حوزه.بزرگ.شهری.در.افغانستان.
وجود.دارد..ش��هرهای.افغانستان.در.دو.فرایند.توام.و.مهزمان.مداخالت.
نظامی.و.اقتصادی.در.طول.نیمه.دوم.قرن.بیستم.رشد.و.گسترش.یافتند42..
به.گونه.ای.که.روس��تاها.به.عنوان.مرکز.حبران.ش��هری.باقی.ماندند..دو.
شهر.کابل.و.هرات.به.عنوان.مراکز.بزرگ.جتاری.افغانستان،.ساکنان.این.

کشور.را.به.سوی.خود.جذب.منودند43.
زماین.که.بزرگان.سیاس��ی.و.نظامی.امریکا.تصمیم.به.محله.به.طالبان.
در.افغانس��تان.گرفتند،.با.واقعیت.فیزیکی.و.فرهنگی.بس��یار.متفاویت.با.
ع��راق.در.1991،.یوگس��الوی.بع��د.از.دهه.1990.)ک��ه.بعد.از.1991.
توس��ط.آمریکا.مورد.محله.قرار.گرفتن��د(.و.یا.هندوچنی.در.دهه.1950.
روبرو.ش��دند.)جدول.مشاره.1(44..نسبت.مجعیت.شهرهای.بزرگ.به.کل.
مجعیت.کش��ور.در.افغانستان.با.کشورهای.ذکرش��ده.دیگر.قابل.مقایسه.
نبود)45درصد(..این.بدین.معین.بود.که.در.س��ال.2000.شهرهای.بزرگ.
افغانستان.حدودا.نیمی.از.مجعیت.شهرنشنی.کشور.را.در.خود.جای.داده.

بودند..
جدول مشاره 1: سطح شهرنشیین در سه کشور افعانستان، یوگسالوی و عراق

42. Herold, 2004
43. Curzon, 1999
44. Herold, 2004

198۰2۰۰۰مجعیت شهری )میلیون(

2.55.8افغانستان

4.55.6یوگسالوی

8.517.9عراق

198۰2۰۰۰نسبت شهرنشیین)درصد(

1622افغانستان

46۵2یوگسالوی

6677عراق
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پ��س.از.محله.ب��ه.افغانس��تان.دو.عامل.اصلی.کاب��ل.را.هم.از.حلاظ.

فرهنگی.و.هم.از.حلاظ.اجتماعی.به.مست.زندگی.شهری.ناپایدار.هدایت.

کرد،.اول.مداخل��ه.نریوهای.خارجی.)نریوهای.هژم��ون(.و.دوم.دولت.

ضعیف..بافت.شهری.کابل.تا.حد.زیادی.متشکل.از.خوشه.های.قومی.و.

مذهی.تفکیک.شده.است..برخی.ممکن.است.ادعا.کنند.که.این.نکته.مثبیت.

است.که.می.تواند.رقابت.قومی.و.مذهی.را.تسهیل.کند..اما،.این.امر.تنها.

در.شرایط.عادی،.هنگامی.که.مقررات.دولیت.مناسب.وجود.داشته.باشد،.

امکان.پذیر.است45..اما.در.حال.حاضر.کابل.در.شرایط.عادی.قرار.ندارد.

و.مهبس��تگی.شهری.در.این.شهر.در.خطر.اس��ت..زماین.که.وفاداری.به.

حکومت.در.سطح.پاییین.قرار.داشته.و.زماین.که.خود.حکومت.در.خطر.

محل��ه.و.هتدید.قرار.دارد،.جدایی.گزیین.امری.غریقابل.انتظار.نیس��ت46..

برخالف.زماین.که.ثرومتندان.و.فقریان.در.کنار.هم.و.در.یک.ش��هر.سنیت.

زندگی.می.کردند،.اکنون.آن.ها.در.کابل.از.هم.تفکیک.شده.اند..جدایی.

گزیین.در.کابل.تنها.بر.اس��اس.مذهب.و.قومیت.اتفاق.نیفتاده.است،.بلکه.

درآم��د.و.ش��یوه.زندگی.نیز.عام��ل.این.جدایی.گزیین.اس��ت..از.طریف،.

جدایی.گزیین.مبتین.بر.شیوه.زندگی.تنها.مربوط.به.شکاف.اجتماعی.بنی.

ثرومتندان.و.فقرای.شهری.نیست،.بلکه.توسعه.زمنی.هایی.بدون.امکانات.

و.تسهیالت.شهری.را.نیز.در.بر.می.گرید..بافت.امروزی.شهری.کابل.به.

حلاظ.ایدئولوژیک،.اجتماعی.و.اقتصادی.و.قومی.در.قسمت.های.خمتلف.

شهر.مزنوی.شده.است..این.شرایط.توسط.مداخله.جانبدارانه.سیاسی.که.

گاهی.به.خش��ونت.و.ناامین.منجر.می.شود،.بدتر.نیز.می.شود..به.عنوان.

45. Habib, 2011
46. Abu-lughod, 1987

Source: World Bank, 2002

نسبت مجعیت شهرهای 
بزرگ به کل مجعیت 

کشور)درصد(

19802000

394۵افغانستان

2427یوگسالوی

3927عراق
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مث��ال،.کمپین.در.غرب.کابل.عمدتا.پش��تون،.کوتل.در.مشال.کابل.عمدتا.

تاجیک.و.افشار.و.چارقالع.عمدتا.هزاره.هستند..هر.گروه.قومی.ترجیح.

می.دهد.در.منطقه.ای.خاص.س��اکن.شود.که..این.امر.می.تواند.منجر.به.
ناامین.و.حیت.سقوط.کابل.در.یک.خالء.قدرت.شود47..

آژانس.های.كمك.رس��ان.فراملی.به.دنبال.خدمات.رس��این.به.

اس��کان.غریرمسی،.حف��ظ.حقوق.مالکیت.و.اجرای.حقوق.بش��ر.

جهاین.در.کابل.بودند..با.توجه.به.منش��اء.اصلی.بنی.املللی.جامعه.

كمك.رسان.در.كابل،]قدرت.هژمون[،.چننی.متایلی.در.نتیجه.خود.

انتخایب.و.پاالیش.از.طریق.سازوکارهای.هنادی.است.كه.آژانس.

های.كمك.رس��ان.فراملی.را.به.كابل.می.آورد..با.این.وجود،.این.

سازمان.های.غریدولیت.حتت.شرایط.بازار.آزاد.به.تنهایی.صدمات.

زیادی.را.به.كابلی.های.فقریتر.از.طریق.رقابت.برای.سهام.مسكن.

كابل.اجیاد.كرده.اند..رقابت.برای.مس��كن.از.اواخر.دسامرب.2001.

تا.می.2002.زماین.که.سازمان.های.غریدولیت.دهكدهای.جهاین.
را.در.كابل.اجیاد.منودند،.تشدید.شد48.

اثرات.جامعه.بنی.املللی.کمک.رس��ان.تنها.مربوط.تاثریگذاری.

بر.بازار.مس��کن.نبود..کارکنان.و.کارگران.جهان.اول.و.س��وم.در.

کنار.یکدیگر.یک.جامعه.بنی.املللی.را.ش��کل.دادند..جامعه.ای.که.

هر.یک.از.اف��راد.آن.در.بازتولید،.دوام،.بازتعریف،.کس��ب.منافع.

مایل.از.طریق.س��اختارهای.قدرت.ژئوپلوتیکی.و.سیس��تم.های.
اقتصادی.نئولیربال.]هژمون[.موجود.نقش.موثری.داشتند49.

در.حایل.كه.تصمیمات.سیاسی.غریب،.فشار.شدیدی.را.در.بازار.

مس��كن.اجیاد.كرد..در.تالش.برای.محایت.از.دولت.نوپای.کرزی،.

دولت.بلر.نریوهای.بنی.املللی.کمک.به.امنیت.)آیساف(50.را.اجیاد.

ك��رد.كه.امنیت.فضایی.كل.پایتخت.را.تضمنی.كرد..این.امر.نه.تنها.

منجر.به.یورش.فوری.به.زمنی.های.كابل.توس��ط.چند.صد.هزار.

47. Habib, 2011
48. Calogero, 2011
49. Fluri, 2009
50. International Security Assistance Force (ISAF) (
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خانوار.افغ��ان.در.2002.و.2003.گردید51..بلکه.اثر.منفی.را.در.

روابط.بنی.کارکنان.و.کارگران.حملی.و.بنی.املللی.اجیاد.منود..نتیجه.

چن��نی.وضعییت.اجیاد.جدایی.گزیین.و.در.اغلب.اوقات.بدگماین.به.

نریوه��ای.کار.بنی.املللی.گردید52..امنیت.فضایی.به.عنوان.کاالیی.

نایاب.توسط.خانوارهای.افغان.كه.در.فضای.شهری.حتت.حفاظت.

سپر.حمافظ.نریوی.امداد.امنیت.بنی.امللل.قرار.داشتند،.به.مشار.می.

رفت..عامل.فشاری.كه.به.این.هجوم.كمك.كرد،.اعالمیه.امریکایی.

در.زمینه.پایان.یافنت.کش��مکش.های.23.ساله.در.افغانستان.بود..

این.اعالمیه.با.ابطال.پناهندگی.جنگی.بیش.از.چهار.میلیون.افغان.

در.پاكستان.و.ایران.موجب.بازگشت.افغان.های.بسیاری.به.وطن.

گردی��د..افغان.هایی.که.بنا.به.دالیل��ی.مانند.منی.های.موجود.در.

زمنی،.بیابان.زایی،.مصادره.زمنی.توس��ط.فرماندهان.حملی.و.نزاع.

های.دائمی.روس��تایی.قادر.به.اسکان.در.روستاهای.خود.نبودند..

بی��ش.از.نیم.میلیون.نفر.در.جس��تجوی.مکاین.ام��ن.در.پناهگاه.

امی��ن.كابل.بودند53..از.طریق.تصمیمات.سیاس��ی،.از.مقیاس.کالن.

ژئوپلوتیكی.تا.تصمیم.گریی.ها.و.سیاست.های.شهری.در.مقیاس.
بلوک،.هژموین.قدرت.فشار.زیادی.را.بر.كابل.اجیاد.منود..

بس��یاری.از.خوشه.های.قومی.مهگن.به.طور.غریرمسی.شکل.گرفته.

و.توس��عه.پی��دا.کرده.اند..گ��روه.خاصی.از.مردم.در.ت��الش.برای.آغاز.

زندگی.شهری.با.کیفیت.های.روستایی.بودند..خوشه.ها.و.جمموعه.های.

مس��کوین.بر.روی.شیب.کوه.آمسایی،.که.در.سال.2006.اجیاد.شد،.منونه.

ای.از.این.دست.است..مردم.این.خانه.ها.عمدتا.از.دره.پنجشری.مهاجرت.

کرده.اند.و.قبال.جتربه.زندگی.در.چننی.زمیین.را.داشته.اند..مهاجرت.افراد.

به.کابل.و.اسکان.از.طرق.خمتلف.مانند.چادر،.پناه.گاه.موقت.و.یا.خرید.

زمنی.در.زمنی.های.خایل.از.سکنه.کشاورزی،.خود.به.خود،.توسعه.زمنی.

های.شهری.را.در.پی.داشت..نتیجه.این.امر.اجیاد.شهرک.ها.و.حمله.های.

غریرمسی.در.شهر.کابل.بود..در.حایل.که.شهرک.سازی.های.غریرمسی.به.

س��رعت.در.حال.رشد.است،.دولت.قادر.به.ارائه.خدمات.اساسی.نیست.

51. Calogero, 2011
52. Nawa, 2006
53. Calogero, 2011
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و.ش��کاف.میان.فقری.و.غین.هنوز.وسیع.تر.می.شود..بر.اساس.یادداشت.

ه��ای.بانک.جهاین،.80.درص��د.از.مجعیت.کابل.در.س��کونت.گاه.های.
غریرمسی.زندگی.می.کند54.

اگر.چه.بس��یاری.از.س��کونت.گاه.های.غریرمسی.هستند.و.در.نتیجه.

رش��د.خود.به.خود.بر.روی.زمنی.های.شهری.خایل.و.کشاورزی.سابق.

اجیاد.شدند..اما.برخی.از.مناطق.مسکوین.بر.اساس.قدرت.های.سیاسی.

و.نظام��ی.ش��کل.گرفته.اند..به.عنوان.مثال،.ش��هرک.فامیلی.ریش.خور.

واقع.در.مشال.ش��رق.داراالم��ان.)که.عمدتا.خانه.های.مردم.بدخش��ان.

اس��ت(.نتیجه.فرآیندهای.سیاسی.توسط.یک.فرمانده.از.آن.استان.است..

این.ش��هرک.به.دلیل.نقش.سیاست.های.دولت.دارای.توسعه.نیمه.رمسی.

است55..شخصیت.های.با.نفوذ.با.اهداف.کسب.و.کار.از.طریق.فرایندهای.

رمس��ی.دولیت.اقدام.به.خرید.زمنی.در.ش��هر.کابل.می.کنند56..مهان.گونه.

که.گفته.ش��د.توسعه.ناموزون.ش��هری.که.اصوال.در.اراضی.آماده.نشده.

شهری.اتفاق.افتاد57،.نتایج.بسیاری.از.مجله.گسستگی.خبش.های.شهری.
و.جدایی.گزیین.اجتماعی.و.فضایی.را.درپی.داشت58.

5ـ هژموین امریکا و آینده شهرنشیین در کابل
كنت.والتز.مدعی.است.كه.جهان.امروز.تك.قطی.است.و.این.وضعیت.
به.س��بب.قدرت.عظیم.امریکا،.از.زمان.س��قوط.امپراتوری.روم.تاكنون.
یب.س��ابقه.بوده.و.مش��خصه.اصل��ی.این.جهان.تك.قط��ی،.فقدان.قدرت.
های.موازنه.دهنده.اس��ت..تاریخ.به.طور.مكرر.نش��ان.داده.كشورهایی.
كه.قدرت.عظیمی.دارند،.مهچنان.كه.اكنون.امریکا.دارد،.از.قدرت.ش��ان.
سوءاس��تفاده.كرده،.دیگران.را.نگران.ساخته.اند..بنابر.نظریه.واقع.گرایی.
س��اختاری.نیز.در.مقابل.ق��درت.هژمون.یك.موازنه.قدرت.ش��كل.می.
گرید..قدرت.هژمون.برای.پیگریی.آمال.و.آرزوهایش.آزاد.است،.چون.
حمدودیت.های.خارجی.بس��یار.ضعیفی.در.مقابل.این.قدرت.وجود.دارد.

54. Bertaud, 2005 
55. Habib, 2011
56. Bertaud, 2005
57. Zhang, 2000
58. Hess, 2001
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و.در.ای��ن.زمینه.مهه.چیز.به.سیاس��ت.داخلی.كش��ور.صاحب.هژموین.

بس��تگی.دارد..اكنون.م��ی.توان.تصور.كرد.كه.سیاس��ت.داخلی.خود.به.

مثابه.یك.عامل.بازدارنده.یا.حمدودیت.حمس��وب.می.ش��ود..تصور.امكان.

وجود.متعادل.كننده.و.توازن.دهنده.از.س��وی.سیاس��ت.داخلی.و.تأثری.

آن.بر.سیاس��ت.خارجی.در.تفكر.امریکایی.ها.دیرینه.است..اما.واقعیت.

این.است.كه.چننی.مواردی.مؤلفه.و.مانع.مؤثر.و.بازدارندهایی.در.جهت.

كنترل.سیاس��ت.خارجی.امریکا.حمسوب.می.شوند..از.نظر.والتز،.شكایف.

بنی.امریکا.و.س��ایر.كش��ورها.از.حلاظ.فناوری.و.ق��درت.نظامی.وجود.

دارد.ك��ه.هیچ.دول��یت.به.تنهایی.و.یا.حیت.ائتالف.چندین.كش��ور.نیز.در.

آینده.نزدیك.قادر.به.اجیاد.تعادل.و.توازن.قدرت.با.امریكا.خنواهد.ش��د..

امروز.تعداد.كشورهایی.كه.از.سلطه.نظامی.امریكا.بر.جهان.ناراضی.اند،.

كم.نیس��ت..او.مقام.ابرقدریت.در.آینده.)یعین.كس��این.كه.موازنه.را.اجیاد.

خواهن��د.كرد(.را.احتادیه.اروپا.ی��ا.احتادی.به.رهربی.آملان،.چنی،.جاپان.

و.در.آینده.دور،.روسیه.می.داند..به.نظر.وی،.آرزوی.امریکا.در.متوقف.

س��ازی.روند.حتوالت.تارخیی.با.تالش.در.حف��ظ.نظام.جهاین.تك.قطی.

حمكوم.به.شكس��ت.اس��ت..در.آینده.نه.چندان.دور،.این.وظایف.از.توان.

اقتصادی،.نظامی،.مجعییت.و.سیاسی.امریكا.فراتر.رفته.و.تالش.در.حفظ.
یك.موقعیت.هژموین،.مهان.عاملی.است.كه.آن.را.به.نابودی.می.كشد59.
بنابر.نظریه.ها.و.ش��واهد.تارخیی،.فرایند.موازنه.قوا.به.مهنی.ش��كل.
ش��روع.و.نظام.چندقطی.پدیدار.می.ش��ود..به.تعبری.چارلز.كوپچان،.هر.
چند.امریکا.برای.مدیت.در.رأس.سلس��له.مراتب.بنی.املللی.قرار.خواهد.
داش��ت،.یك.دورمنای.جهاین.كه.در.آن،.قدرت.و.نفوذ.به.ش��كل.عادالنه.
تری.تقس��یم.گردد،.در.راه.اس��ت..ب��ا.توزیع.عادالنه.تر.ق��درت،.رابطه.
س��نتیتر.ژئوپلتیك.شكل.خواهدگرفت.و.توازن.رقابیت.باز.خواهد.گشت؛.
توازین.كه.به.علت.تفوق.بالمنازع.امریكا.به.تعویق.افكنده.ش��ده.اس��ت..
جهاین.شدن.اقتصاد،.س��الح.های.امتی،.فناوری.های.جدید.اطالعایت.و.
گسترش.دموكراسی.به.خویب.می.تواند.ژئوپلتیك.را.مهار.كرده.و.رقابت.
های��ی.كه.به.دنبال.توزیع.پراكنده.ت��ر.قدرت.به.وجود.می.آید.را.ختفیف.
دهد..از.نظر.كوپچان،.ظهور.یك.جهان.چندقطی.به.سبب.وجود.دو.منبع.

59- والتز، 1382
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دگرگوین.بنی.املللی.امكان.پذیر.است..یك.قدرت.اروپایی.در.حال.شكل.

گریی.و.خس��ته.شدن.امریكا.از.دشواری.های.هژموین،.احتمااًل.موجب.

درگریی.میان.آن.ها.خواهد.ش��د..از.س��وی.دیگر،.احتمال.دارد.امریكا.

قبل.از.آماده.ش��دن.جهانیان،.از.بس��یاری.تعهدات.بنی.املللی.شانه.خایل.

كند..در.این.حالت،.چالش.اصلی.برای.امریكا.آماده.ش��دن.برای.جنگ.

با.رقیب.خمالف.هژموین.آن.نیس��ت،.بلكه.منصرف.كردن.اروپا.و.ش��رق.

آس��یا.از.اتكای.بیش.از.حد.به.محایت.از.آن.اس��ت..قطعًا.قدرت.امریكا.

انگیزه.پیدایش.یك.احتاد.خمالف.منی.ش��ود..امریکا.با.اقیانوس��ی.عظیم.از.

اروپا.جدا.ش��ده.و.مهنی،.قدرت.اروپ��ا.را.هتدیدآمیز.جلوه.منی.دهد..اگر.

چه.احساس��ات.ضد.امریكای��ی.در.خاورمیانه.و.س��ایر.خبش.های.در.

حال.توس��عه.جهان.روبه.فزوین.اس��ت،.اما.قابل.تصور.نیست.كه.ایاالت.

متح��ده.رفتار.آن.چنان.هتامجی.ای.اختاذ.كند.كه.موجب.مقابله.جویی.در.

كش��ورهای.صنعیت.شود..قدرت.های.حملی.در.اروپا.و.شرق.آسیا.نسبت.

به.نریوهای.امریكایی.خوش.برخورد.هستند..با.وجود.شكایات.فرانسه،.

روسیه.و.چنی.در.مورد.رفتار.سلطه.جویانه.امریكا،.این.كشور.در.جمموع.

به.شكل.یك.قدرت.خوش.رفتار.جلوه.می.كند.تا.یك.هژمون.یغماگر..با.

وجود.این،.از.نگاه.كوپچان،.حدود.یك.یا.دو.دهه.طول.می.كشد.تا.نظام.

نوین.جهاین.تكامل.یابد،.اما.تصمیمایت.كه.امریکا.در.این.سال.ها.خواهد.
گرفت،.نقش.مهمی.را.در.تعینی.چندقطی.شدن.به.وجود.خواهد.آورد60.
توم��اس.رایس.به.نظریه.های.لیربال.و.هنادگ��را.در.روابط.بنی.امللل.
اش��اره.دارد.و.می.نویس��د:.»به.غری.از.چنی،.مهه.قدرت.های.بزرگ.در.
نظام.بنی.امللل.دارای.یك.ساختار.دموكراتیك.لیربال.و.سرمایه.دار.هستند،.
روسیه.یك.كشور.در.حال.گذار.است.و.معلوم.نیست.كه.به.زودی.بتواند.
خ��ود.را.در.میان.قدرت.های.بزرگ.مطرح.س��ازد..نظ��ام.كنوین.جهان.
حتت.س��لطه.كشورهای.لیربال.است.و.لیربال.دموكرات.ها،.طبق.پیشبیین.
صحی��ح.نظریه.صلح.دموكراتی��ك.با.یكدیگر.منی.جنگن��د،.بلكه.جوامع.
امنییت.ویژه.ای.تشكیل.می.دهند.كه.به.شكل.مؤثری.معمای.امنیت.را.تا.
ح��د.زیادی.حل.كرده.و.امكان.جنگ.قدرت.های.بزرگ.را.از.میان.می.
ب��رد..از.نظر.مسیت،.در.حال.حاضر.امریكا.ی��ك.طرف.طیف.قرار.گرفته،.

60- ایكنبري، 1382
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احتادیه.اروپا.در.یك.طرف.و.قدرت.های.آسیایی.هم.در.سویی.دیگر.از.

خودشان.آمادگی.نشان.می.دهند.كه.به.طور.جدی.به.حساب.بیایند..اما.

مهكاری.فراآتالنتیكی.بسیار.استراتژیك.است.و.این.دو.)اروپا.و.امریكا(.

منی.توانند.از.هم.جدا.شوند،.و.دعواها.بر.سر.میزان.نقش.و.تعریف.سهم.
است..دوران.هژموین.بر.سر.آمده،.اما.مهكاری.استراتژیك.وجود.دارد61.
والرش��تاین.در.آخری��ن.كتاب.خود.افول.ق��درت.امریكا،.امریكا.در.
جهاین.پرآشوب،.به.سپری.شدن.دوران»صلح.امریكایی«.اشاره.كرده.و.
از.اقدامات.آن.پس.از.یازده.س��پتامرب.2001.به.عنوان.عاملی.برای.یك.
سقوط.)تا.یك.خروج.آرام(.یاد.می.كند..اگر.امریكا.جمبور.به.عقب.نشیین.
بش��ود.ش��رایط.برای.تداوم.هژموین.نس��بتًا.ضعیف.و.رو.به.افول.امریكا.
دش��وارتر.از.قبل.خواهد.بود..بدون.ش��ك.هژموین.امریكا.در.طول.دهه.
آینده.افول.بیشتری.را.جتربه.خواهد.كرد،.اما.آیا.امریکا.می.تواند.ترتیی.
اختاذ.كند.كه.این.افول.با.آرامی.و.نرمش.مهراه.باشد.و.كمترین.خسارت.

را.برای.واشنگنت.و.جهان.به.مهراه.داشته.باشد؟62
با.توجه.به.دیدگاه.هایی.كه.در.این.خبش.مورد.بررس��ی.قرار.گرفت،.
می.توان.اس��تدالل.كرد.كه.با.وجود.نش��انه.های.متعارضی.كه.از.احیا.و.
افول.قدرت.امریكا.مطرح.می.شود،.در.حال.حاضر.و.تا.آیندهای.نزدیك.

امریكا.كمابیش.نقش.یك.قدرت.هژمون.را.بازی.خواهد.کرد.
از.طریف.شهرهای.بزرگ.افغانستان.از.مجله.کابل.دست.کم.در.سه.دهه.
گذش��ته.و.در.اثر.جنگ،.چندین.بار.دس��ت.خوش.تغیری.ترکیب.مجعییت.
ش��ده.اند..به.طوری.که.خبش.قابل.توجهی.از.مجعیت.شهرنشنی.سابق.به.
مرور.کش��ور.را.ترک.کرده.اند.و.مردم.از.روستاها،.عمدتًا.به.خاطر.عدم.
شرایط.مناسب.در.روستاها،.به.شهرها.مهاجرت.کرده.اند..در.واقع،.کابل.
اکنون.بیش.از.آن.که.چهره.شهری.داشته.باشد،.بیشتر.به.روستای.بزرگی.
شبیه.است.که.فرهنگ.شهرنش��یین.در.آن.رعایت.منی.شود..شهركابل.به.
عنوان.منونه.ای.بارز.از.شهرنشیین.افغانستان،.در.حال.حاضر.با.مشکالت.
عمده.ای.روبرو.است..مشکل.مسکن.یکی.از.جدی.ترین.دشواری.های.
مردم.افغانس��تان.به.مشار.می.رود..جنگ.های.س��ه.دهه.گذشته.در.کنار.

61- سمتي، 1382
62. Wallerstein, 2002
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نابودی.زیربناهای.اقتصادی،.نه.تنها.که.زمینه.س��رمایه.گذاری.در.خبش.

مس��کن.را.مانع.ش��ده،.بلکه.خانه.های.مردم.را.نیز.ویران.کرده.و.کمبود.

مس��کن.مردم.را.با.مش��کالت.جدی.روبرو.ساخته.است..دولت،.غصب.

زمنی.ها.را.یکی.از.دش��واری.های.جدی.در.برابر.سرمایه.گذاری.خبش.

خصوصی.در.زمینه.مس��کن.می.داند63..از.دیگر.مشکالت.شهر.می.توان.

به.ازدحام.و.ترافیک.ش��هری.اش��اره.کرد..خیابان.های.کابل.توان.تامنی.

نیاز.جاجبایی.مجعیت.کنوین.را.ندارد..وضعیت.فعلی.حمیط.زیس��ت.یكی.

از.مشكالت.بزرگ.ش��هروندان.شهر.كابل.به.مشار.می.رود..نبود.سیستم.

فاضالب.ش��هری،.حمل.های.ختلیه.زباله.در.کنار.آلودگی.هوا.از.مجله.این.

موارد.هستند..عالوه.بر.مشکالت.ذکرشده،.ناراحیت.های.رواین.و.عصی،.

خبش.دیگری.از.مش��کالت.ش��هروندان.را.تشکیل.می.دهد..گذار.از.سه.

دهه.جنگ،.آن.چه.را.که.بر.پیکره.جامعه.افغانستان.بر.جای.گذاشت،.در.

کنار.فلج.شدن.نریوی.سیاسی.و.راکد.ماندن.وضعیت.اقتصادی،.تأثریات.
عمده.بر.روح.و.روان.افراد.جامعه.بود..

آن.چه.در.هنایت.می.توان.گفت.این.است.که.شهرنشیین.در.افغانستان.

با.توج��ه.به.مداخله.نریوه��ای.هژمون.و.مدیریت.ش��هری.ضعیف.نگه.

داشته.شده.و.مهچننی.س��اختار.اجتماعی-.فرهنگی.حاکم.بر.افغانستان.

در.ش��رایط.حبراین.قرار.دارد.که.نتایج.بارز.آن.در.جدایی.گزیین.شهری،.

وجود.مش��کالت.مالکیت.زمنی.به.واسطه.تصاحب.آن.توسط.افراد.ذی.

نفوذ.و.نریوهای.نظامی،.امنییت.بودن.فضای.ش��هرها،.اسکان.غریرمسی.و.

فقر.ش��هری.منعکس.شده.است..هرچند.منی.توان.تاثریات.گرایش.های.
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چه کسی بر کابل حکومت می کند؟ 
توضی�ح سیاس�ت های ش�هری در یک 

پایتخت پس از جنگ 

دانیل ِاِسر1
دانشگاه کلمبیا، نیویورک

خالصه 
با شدت گرفنت پیوندهای دروین بنی املللی 
ــهرها جای حکومت  و اظهارات مهزمان که ش
ــت، پایتخت ها به  ــی را خواهند گرف داری مل
ــی و حذف،  ــنی کنترل سیاس ــاط برخورد ب نق
ــنت و مدرنیته تبدیل  ــز س ــروت و فقر و نی ث
ــوند. امهیت روزافزون شهرها به عنوان  می ش
ــادی و نیز به  ــی و اقتص ــز قدرت سیاس مراک
ــعه  ــورهای در حال توس عنوان منابع در کش
ــده ای مدعیان را وامی دارد که  به طور فزاین
مبارزه سیاسی مساملت آمیز و خشونت بار را 
ــهری متمرکز کنند. اما،  ــای اولویت ش در فض
ــهر – حمور که در پی آن می آید نه  مبارزه ش
ــر منابع و دستیایب به قدرت رخ می  تنها بر س
دهد بلکه با معاین و کارکردهای ملت به طور 

کلی نیز سروکار دارد. 
ــت که نتیجه این  این حبث مطرح شده اس
ــه در پایتخت ها  ــه درگریی های چند الی گون
ــی«2 در  ــده گی چندعامل ــی »تعینی کنن نوع
ــی اجیاد می کند که به برنامه های  حبث سیاس
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2. over-determination

دکتر دانیل ِاسر
آثار.دانیل.ِاسر.به.بررسی.کمک.
ه��ای.خارجی.و.حکوم��ت.داری.
حمل��ی.در.جنوب.جهان،.به.ویژه.در.
ش��هرهای.جن��گ.زده.و.پیدایش.و.
متویل.سیاس��ت.هبداشت.جهاین.می.
پ��ردازد..او.مهچننی.درباره.توجه.به.
رویه.ه��ای.واقع.گرایانه.در.توس��عه.
بنی.امللل��ی.مطالع��ه..می.کند..وی.در.
افغانس��تان،.پاکس��تان،.سریالئون.و.
مکزیک.پروژه.های��ی.اجنام.داده.و.
مقاله.هایی.در.توسعه.جهان،.نشریه.
مطالع��ات.م��درن.افریقایی،.اخالق.
و.امور.بنی.املللی،.مطالعات.ش��هری.
).در.دست.انتش��ار.(،.حمیط.زیست.
انتقادی،. برنامه.ریزی. شهرنشیین،. و.
نشریه.اخالق..اقتصادی،.و.دانشنامه.
ایرانیکا..نوش��ته.است..دکتر.ِاسر.در.
پژوهش��گر. .2004-2003 س��ال.
SPURS.در.ام.آی.یت.و.در.س��ال.
2001-2002.پژوهش��گر.کارل��و.
امشی��د.در.دفتر.بنی.امللل��ی.کار.بود.
و.در.-2006.2008.دو.س��ال.در.
بانکوک.برای.کمیسیون.اقتصادی.و.
اجتماعی.س��ازمان.ملل.در.آسیا.و.
اقیانوس��یه.و.در.مقر.مرکزی.برنامه.
توسعه.س��ازمان.ملل.در.نیویورک.

کارکرده.است..



شهر و جنگ

82

بلندپروازانه توسعه شهری و حکومتداری امهیت بیشتری می دهد. این موضوع 
به ویژه در پایتخت های پس از جنگ صحت دارد که »درگریی های مستقل« 
در خطوط گسل هنادهای حملی، ملی و بنی املللی برنامه های سیاسی و اقتصادی 
را در پایتخت های پس از جنگ و برای آن ها شکل می دهند. با سرازیر شدن 
ــهرها بار دیگر به صحنه  ــازی، این ش ــنی آالت بازس پول متویل کننده ها و ماش
های بسیار سیاسی تبدیل می شوند که ویژگی آن ها تفاوت بنی نفوذ سیاسی و 
ــت. با کنار گذاشنت زبان رمسی، این  اقتصادی در میان عوامل ذی نفع خمتلف اس
ــتند و نه زیر حاکمیت مشترک  ــهرها به طور کامل نه زیر حاکمیت حملی هس ش
حملی و ملی، بلکه حمورهای موقت حکومت داری در آن ها به گرد انگیزه های 

کوتاه مدت و منافع عوامل ملی و بنی املللی شکل می گرید. 
ــی های اخری با داده های  ــت و خط مش ــه ای میان سیاس این مقاله با مقایس
تارخیی، نشان می دهد که در کابل پس از جنگ، حمور ملی-بنی املللی بیشترین 
ــی های ناظر بر تغیریات در هنادهای موجود  ــکل دهی به خط مش نفوذ را بر ش
ــهری با کنار گذاشنت منافع و اولویت های حملی، دارد.  در چارچوب حمدوده ش
ــیله شوروی که خطوط  ــت در کابِل پیش از اشغال به وس ــه با سیاس در مقایس
ــهری از بنی منافع قبیله ای و قومی رقیب عبور می کرد، این  ــل درگریی ش گس
ــت گذاری پس از سال  ــی به مشار می رود. در مقابل، سیاس وضع تغیریی اساس
ــهر متمرکز شده است. این یب  ــر« باشندگان ش ــتر »در باالی س 2001 حتا بیش
ــونت  ــهری عادالنه به عوامل حمرک درگریی خش ــعه ش اعتنایی عملی به توس
ــی حمدود مردم  ــد، مثل دسترس ــهری جان تازه ای می خبش بار در چارچوب ش
ــهری، میزان باالی بیکاری جوانان و  ــت گذاری حملی و بازار زمنی ش به سیاس

خدمات ضعیف شهری. 
ــه "با چند عامل تعینی می  ــهرهایی ک بنابراین برای جلوگریی از این که ش
ــونت در مقیاس بزرگ را دامن بزنند حتلیل مشخص از تارخیچه  ــوند"3 خش ش
ــور سازی و تثبیت آن  ــترک ویژه آن با اقتصاد سیاسی کش ــهری و فصل مش ش
الزم است. گذشته از این، برای این کار ارزیایب واقع بینانه از فرصت ها و نیز 
حمدودیت های مشارکت سازنده سیاسی در سطح شهری به عنوان صحنه تعینی 

کننده در اجیاد صلح در کشورهای در حال توسعه الزامی است. 

3. over-determined
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تغیری.هنادهای.روس��تایی.هدف.نبود،.رسوخ.تدرجیی.در.آن.ها.یکی.از.

نتایج.جنی.حکومت.سرمایه.داری.بود..
باید.توجه.کرد.که.دقیقا.رشد.شهرها.بود.که.به.جتاری.شدن.کشاورزی،.
از.طریق.تأمنی.خدمات.و.سرمایه.مایل،.اجنامید.و.کشت.بیشتر.یا.افزایش.
توانایی.های.فین.برای.پیش��ربد.کارای��ی.را.ممکن.کرد7..این.وضع.چنان.
نریویی.اجیاد.کرده.اس��ت.که،.مهان.طور.ک��ه.روالندز8.مالحظه.می.کند،.
در.مقیاس.جهاین.»نقش.رو.به.رشد.شهرها.در.امور.اقتصادی.و.سیاسی.
حاکی.س��ت.که.»حمل«.ممکن.اس��ت.برای.حکوم��ت.داری.به.طور.کلی.
مهمتر.باشد.«.پست.و.باود9.حتا.بر.این.نظر.هستند.که.شهرها.و.حکومت.
های.ش��هری.»فضای.دولیت«.تازه.هس��تند.ک��ه.در.موقعیت.خویب.برای.

جایگزین.کردن.حوزه.ملی.حکومت.داری.قرار.دارند..
عالوه.بر.کاال.ش��دن.کار.و.س��رمایه،.امنیت.عنصر.اساسی.دیگر.در.
تش��کیل.ش��هر.اس��ت..با.وجود.این،.مهنی.ویژگی.ها.شهرها.را.به.هدف.
تبدیل.کرده.اس��ت..از.آن.جا.که.شهرها.مهیشه.خبشی.از.صحنه.نربد.در.
جن��گ.بوده.اند،.اکنون.نیز.فضای.وقوع.جنگ.هس��تند10..این.مش��اهده.
به.روش��ین.تأیید.ادعاهای.مربوط.اس��ت.که.جنگ.به.عنوان.یک.پدیده.
فضایی.بُعد.سیاس��ی.شهری.شده.اس��ت11..پل.ویریلو،.فیلسوف12،.حتا.

4. 1984: 143-197; cf. Gurr and King 1987: 28
5- گيدنز به شهریت به عنوان » انبار« منابع اداری می پردازد 1984: 183 .

6- به بيان دیگر، مدت تاریخی برای تحكيم ثبات نهادینه
7. Bates 2001: 53
8. Rowlands 2001: 147  
9. Post and Baud 2002
10. Graham 2004; Legault 2000
11. Beall 2006; Graham 2006; Enzensberger 1993
12. Paul Virilio 2004:3
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س��خن.از.»جنگ.پسامدرن.به.ش��دت.متمرکز.�.از.آوردگاه.های.نظامی.

گذش��ته.تا.یک.استراتژی.علیه.ش��هرها«.می.گوید.13.مبب.گذاری.های.

ماه.جوالی.}2007{.در.لندن،.محله.به.سیس��تم.محل.و.نقل.عمومی.در.

مادرید.و.مومبای.}مببئی{،.ش��ورش.های.ش��هری.در.سراس��ر.فرانسه،.
یادآوری.های.آشکار.این.روند.هستند..

ای��ن.حتول.به.هی��چ.وجه.خمتص.کش��ورهای.کامال.صنعیت.نیس��ت..

درگریی.های.مس��لحانه.عص��ر.کنوین.که.در.خارج.از.مناطق.ش��هری.

در.کش��ورهای.در.حال.توس��عه.رخ.می.دهند.به.هر.حال.رش��د.سریع.

حمله.های.فقری.ش��هری.را.شتاب.می.خبش��ند.و.فشار.بر.خدمات.و.زیر.

ساخت.ش��هری.را.افزایش.می.دهند..باشندگان.ش��هری.نه.تنها.با.یکی.

از.ویژگی.های.اساس��ی.این.»جمازات.شهری«14..رو.به.رو.هستند:.بلکه.

سیاس��ت.گذاران.و.برنامه.ریزان.نیز.خود.را.با.خممصه.های.بزرگ.روبه.

رو.می.بینند..با.وجود.این.اغتش��اش.بر.روش.رس��یدگی.به.آن.ها.حاکم.

اس��ت..گرونوالد15.در.ی��ک.پژوهش.اخری.اظهار.م��ی.دارد.که.»عوامل.

انساین.از.کارکرد.پیچیده.شهر.آگاه.هستند،.اما.از.این.حمیط.اطالع.عمیق.

ندارند..]…[«.امروزه.س��ازمان.های.بشردوستانه.هنوز.چندان.متایلی.به.

پذیرش.انواع.تازه.ختصص.ندارند.که.تنها.کلیدهای.واقعی.برای.گشودن.
مشکالت.در.شهر.گرفتار.در.درگریی.به.مشار.می.روند.16

فعالیت.های.بازس��ازی.اخری.بنی.املللی.در.خبش.های.جنگی.مناطق.

در.حال.توس��عه.توجه.چنداین.به.بُعد.ش��هری.درگریی.ها.نکرده.اند.و.

در.نتیجه.به.علّیت.های.احتمایل.بنی.سیاس��ت.شهری،.واقعیت.اجتماعی.

شهری.و.درگریی.خشونت.بار.توجه.نداشته.اند..گذشته.از.این،.در.کارکرد.

حقوق��ی.بنی.املللی،.کنترل.پایتخت.هنوز.با.در.اختیار.داش��نت.حاکمیت.

معادل.اس��ت17..در.عنی.حال،.آن.چه.می.توان.وجه.تاریک.جهاین.شدن.

نامی��د،.حاکمان.رده.پاینی.تر.را.که.می.خواهند.بر.»حمدودهای.کوچکتر.

از.یک.کش��ور«.حکومت.کنند.تشویق.می.مناید18..»حمدودهای.کوچکتر.

13- ترجمه از نویسنده
14. UN Habitat 2006
15. Grünewald 2004:362

16- ترجمه از نویسنده
17. Walter 2002: 50
18. Herbst 2004: 305
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از.یک.کشور«.می.تواند.شهرهای.مرتبط.با.مناطق.ثرومتند.کشور.باشد..

بنابرای��ن،.جنگ.ه��ای.داخلی،.به.عنوان.برجس��ته.ترین.منود.جنگ.در.

زمان.کنوین،.از.یک.بعد.مهم.ش��هری.برخوردار.هستند،.نه.تنها.در.زمینه.

صدمه.ه��ای.اجتماعی،.بلکه.در.زمینه.اجیاد.چال��ش.در.مقابل.حکومت.

سیاس��ی.و.تغی��ری.در.آن..در.این.چارچوب.اس��ت.که.بای��د.فرایندهای.

حکومت.داری.را.که.در.شهرهای.حبراین.و.در.حال.درگریی.در.سطوح.

خمتلف.پدیدار.می.ش��ود،.توضیح.داد19..بررس��ی.تارخیی.سیاس��ت.های.

ش��هری.در.کابل.و.درباره.آن.فرصت.بس��یار.خویب.برای.حتقیق.درباره.
چندین.جنبه.از.این.چالش.را.فراهم.می.سازد..

کابل در چشم انداز تارخیی: پیدایش تعینی کنندگی چندعاملی20
مرکز گرایی زودهنگام و پراکندگی 

»در.شهر.اهلی.باش.و.در.کوه.یاغی.-.ضرب.املثل.پشتو«
تاریخ.افغانس��تان.در.اس��اس.با.فراز.و.نش��یب.هایی.ک��ه.در.دوران.
حاکمیت.ام��ری.عبدالرمحن.خ��ان.-1880.1901.،.در.دوران.حکومت.
کمونیسیت.1992.–.1979..و.در.دوران.طالبان.2000.–.1996..غالب.
بود.شکل.گرفته.است،.با.وجود.این.که.طالبان.به.یک.برنامه.ضد.شهری.
معتق��د.بودند؛.در.مقابل،.ویژگی.»الگ��وی.دوم«.حکومت.داری.ملی.در.
دوره.ه��ای.میاین.حکومت.های.حبی��ب.اهلل.و.امان.اهلل.1929.-.1901.
و.به.میزان.کمتری.نیز.در.دوره.حکومت.پادش��اهی.ظاهرش��اه.-1973.
1933،.اولویت.دادن.به.مدرن.سازی.دستگاه.دولیت.در.کابل.بود..الگوی.
هزینه.کردن.مهگی.این.رژمی.ها.به.س��ود.شهرها.در.جهت.»ساخنت.یک.
خبش.دولیت.م��درن.در.کابل.که.قدرت.مداران.روس��تایی.را.دور.بزند.و.
استقالل.حملی.قابل.توجهی.را.در.اختیار.آن.ها.باقی.بگذارد«.بود21..این.
عدم.توازن.در.فضا.ش��انه.به.شانه.شروع.»قبیله.گرایی«.دولت.پیش.می.
رفت22،.یعین.برای.کاسنت.از.فشار.قبایل.بر.دستگاه.اداری.و.قبیله.زدایی.

19. Beall 2008
20. overdetermination
21. Johnson and Leslie 2004: 139
22. Shahrani 2001; cf. Lake and Harrison 1990
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تدرجیی.از.جامعه،.رهربان.قبایل.را.وارد.ساختارهای.مرکزی.می.کردند..

حتا.در.1932،.مبارزه.قدرت.های.مرکزی.با.قدرت.های.حملی.به.عنوان.

»خط.قرمز«.تاریخ.افغانس��تان.توصیف.شده.اس��ت23..و.دیگران24.این.
مالحظه.را.70.سال.بعد.تکرار.کرده.اند..

از.نظر.قومی.�.مکاین،.کابل.در.مرز.مناطق.تاجیک،.پشتون.و.هزاره.

قرار.دارد..بنابراین.قدرت.مداران.قومی.برای.اعمال.قدرت.سیاسی.خود.

باید.از.منطقه.خود.خارج.می.شدند.و.به.مناطق.نامشخص.می.رفتند..در.

نتیجه.هر.کس.که.می.توانس��ت.کابل.را.کنترل.کند.ثابت.می.کرد.که.در.

خارج.از.منطقه.خود.نیز.تا.حدودی.از.مش��روعیت.برخوردار.است..به.

گفته.آدامک25،.»کسی.که.می.خواست.به.عنوان.حاکم.افغانستان.شناخته.

ش��ود،.باید.ش��هر.]کابل[.را.در.اختیار.می.داشت.«.گیوستوتزی26.نیز.به.

مهنی.ترتیب.درباره.تاریخ.اخری.سیاست.کشور.به.عنوان.مبارزه.برای.در.
اختیار.گرفنت.پایتخت.مالحظه.می.کند:.

»ب��ا.وجود.اینکه.عجیب.به.نظر.می.رس��د.ک��ه.پایتخت.یک.

کشور.در.هم.پاشیده.دخلواه.کسی.باشد،.مهگان.مهیشه.آگاه.بوده.

اند.که.هر.کس.کابل.را.کنترل.کند.برای.کسب.شناسایی.بیناملللی.

در.وضعیت.هبتری.خواهد.بود.و.در.صورت.مصاحله.سهم.بیشتری.
از.قدرت.به.دست.خواهد.آورد.«.

ب��ا.وجود.گوناگوین.مذهی.کابل،.که.هندوه��ا،.یهودیان،.ارمین.ها.و.

س��یک.ها.را.در.بر.می.گرفت،.این.شهر.مرکز.بسیج.جنگجویان.مسلمان.

به.وس��یله.حاکم.آن.زمان،.دوست.حممد،.برای.جنگ.با.قبیله.های.سیک.

در.ش��رق.بود..با.وجود.این.که.این.فعالیت.ه��ا.در.لفافه.گفتمان.مذهی.

اجنام.می.گرفت،.اساس.آن.ها،.هدِف.سیاسی.تأمنی.یک.حوزه.نفوذ.یک.

پارچه.بود..با.وجود.این،.زد.و.خوردهای.جناح.های.قومی.و.کوش��ش.

حکومت.مرکزی.برای.زیر.تسلط.گرفنت.قبیله.های.هم.جوار.پیامدهای.

س��نگیین.برای.حکومت.ملی.یا.شهری.داشت.و.بر.توسعه.شهر.تأثری.می.

23. Schwager 1932: 34
24. Thier and Chopra 2002: 895
25. Adamec 1996: 129
26. Giustozzi 2003: 6-7
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گذاشت27..در.نتیجه،.خبش.بزرگی.از.زیرساخت.کابل.رو.به.نابودی.می.

رفت28..عالوه.بر.این.افول،.و.بر.خالف.ش��هرهای.دیگر.افغانس��تان.مثل.

قندهار.و.هرات،.کابل.هدف.نریوهای.اس��تعماری.نیز.قرار.داش��ت.و.دو.

بار.مورد.هجوم.و.اشغال.ارتش.هندوی.انگلستان.قرار.گرفت؛.محله.دوم.

به.ختریب.گس��ترده.اجنامید.و.در.پی.عقب.نشیین.نریوهای.انگلیسی.شهر.
در.معرض.غارت.و.ختریب.گروه.های.جنایتکار.شهری.قرار.گرفت29..

هتاجم اول و دوم 
لرد.آکلند.در.تاریخ.7.آگوس��ت.1839.دقیقا.با.هدف.اخراج.دوست.
حممد.و.قرار.دادن.ش��اه.ش��جاع،.یکی.از.مهم.ترین.رقیبان.او،.به.جای.او.
پایتخت.را.تصرف.کرد..پس.از.هبره.مندی.از.ش��یوه.زندگی.اس��تعماری.
از.طریق.واردات.فراوان.کاالهای.لوکس.�.به.اظهار.مفس��ران،.افسران.و.
سربازان."بس��یار.چاق".بودند30�.مردمان.شهری.به.پا.خاستند.و.نریوی.
اش��غالگر.را.از.کابل.بریون.راندند..براس��اس.داستان.ها،.متام.سربازان.به.
جز.یک.نفر.در.ژانویه.1842.در.گذرگاه.خیرب.به.قتل.رسیدند..نریوهای.
انگلیسی.مستقر.در.هندوستان.استعمار.شده.در.یک.انتقام.جویی.خوننی.
کابل.را.ظرف.چند.روز.تس��خری.کردند،.صدها.نفر.شورش��ی.را.کشتند،.
بازار.را.ختریب.کردند.و.خبشی.از.برجسته.ترین.مریاث.معماری.شهر.را.

با.خاک.یکسان.منودند..
تصرف.کابل.در.جنگ.دوم.انگلس��تان.و.افغانستان.کوتاه.اما.خوننی.
ب��ود..پ��س.از.این.که.ارت��ش.هند.ابت��دا.کابل.را.در.ماه.م��ه.1879.در.
یک.چشم.برهم.زدن.تس��خری.کرد،.چهار.ماه.بعد.یک.خیزش.مسلحانه.
انگلیسی.ها.را.بریون.راند..با.وجود.این.اشغالگران.در.بریون.شهر.جتدید.
قوا.و.به.شورش��یان.محله.کردند.و.آن.ها.را.در.نربدی.س��ریع.شکس��ت.
دادند..انگلیس��ی.ها.سپس.حکومت.نظامی.اعالم.و.جرمیه.های.سنگیین.
بر.ش��هروندان.وضع.کردند..جمازات.اعدام.اغلب.اجرا.می.ش��د.و.کساین.
که.متهم.به.رهربی.شورش.ها.بودند.در.انظار.عمومی.به.دار.آوخیته.می.

27. Shahrani 1986: 35-36
28. Masson 1842: 264, 289
29. Canfield 1986: 76
30. Macrory 1966: 124
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ش��دند..تا.پیش.از.ماه.دس��امرب،.مردم.دوباره.به.پا.خاس��تند.و.انگلیسی.

ها.را.به.قلعه.ش��ریپور.عقب.راندند،.اما.انگلیس��ی.ها.از.آن.جا.دست.به.

ض��د.محله.موفقیت.آمیزی.زدند..با.وجود.این،.ازآن.پس.ارتش.به.جای.

س��اختمان.های.ش��هرداری.از.قلعه."حکومت".می.کرد،.نریوهای.آن.به.

ش��دت.حتلیل.رفته.بود.و.بازماندگان.»دچار.چنان.ترسی.شده.بودند.که.

هرگز.برطرف.نش��د«؛.زماین.که.گروه.های.تبهکار.شهری.در.شهر.دست.

به.غارت.گس��ترده.می.زدند.آن.ها.ناگزیر.منفعل.نظاره.می.کردند.و.در.

اوایل.1880،.به.فکر.عقب.نش��یین.منظم.از.کاب��ل.افتادند31..نه.تنها.این.

هتاجم.های.اولیه.بلکه.روش.»حکومت.داری.از.راه.دور«.به.طور.چشم.

گریی.نش��ان.از.حتوالت.معاصر.در.افغانس��تان.و.ارتباط.آن.با.انعطاف.
پذیری.شهری.و.حبران.به.عنوان.تابعی.از.کشمکش.ملی.دارد.

.
گسترش ملت از مرکز 

عبدالرمح��ن،.که.رهربی.منطقه.افغاین.را.در.س��ال.1880.به.دس��ت.

گرفت،.از.موضع.سلف.خود.در.مورد.تعینی.کابل.به.عنوان.مرکز.سیاسی.

و.مادی.ملت.تقلید.کرد؛.او.این.کار.را.به.هزینه.توسعه.اقتصادی.و.اداری.

اکثر.مراکز.والیت.های.دیگر.و.روستاها.اجنام.داد..در.واقع،.او.بازسازی.

دستگاه.اداری.افغان.را.با.مترکز.قوای.جمریه.در.دست.خود.ترکیب.کرد32..

عالوه.بر.این،.عبدالرمحن.والیت.ها.را.به.واحدهای.کوچکتری.تقس��یم.

کرد.تا.قدرمت��داران.قبیله.ای.در.والیت.ها.را.تضعیف.کند.و.والیت.کابل.

را.که.زیر.حکومت.مس��تقیم.او.بود،.گسترش.دهد.تا.به.حدی.که.مناطق.

دورافتاده.ای.مثل.اروزگان.و.کافرس��تان.را.نی��ز.در.بر.گرفت.و.والیت.
کابل.را.»به.تنهایی.در.عمل.به.یک.قلمروی.پادشاهی«.تبدیل.کرد33..

عبدالرمح��ن.دس��تور.داد.که.هزینه.های.والی��یت.از.درآمدهای.حملی.

تأم��نی.ش��ود،.اما.درآمد.اضایف.باید.س��االنه.به.مرکز.حتویل.می.ش��د.و.

مسئوالن.تازه.منصوب.شده.والییت.باید.منظم.به.کابل.گزارش.می.دادند.

و.در.انتظ��ار.فرمان.باقی.م��ی.ماندند..با.ابتکارهای.ش��خصی.از.طرف.

31. Adamec 1996: 206, cf. Roberts 2002:18-19
32. Kakar 1979: 135, 224; Gregorian 1969: 160; Ghobar 1967: 343-344
33. Kakar 1979: 48-49
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مس��ئوالن.والییت.به.صراحت.خمالفت.می.ش��د.و.آن.ه��ا.حتا.در.مورد.

جزئ��ی.ترین.امور.اداری.یا.ظاهرا.ش��خصی.خود.دس��تور.دریافت.می.

کردند..عبدالرمحن.با.تعینی.مس��ئوالن.دولیت.کوتوال.و.منایندگان.انتخایب.

کالنتر،.که.سپس.مورد.تأیید.قرار.می.گرفتند.و.تا.پایان.عمر.منصوب.می.

ش��دند،.حکومت.حملی.را.در.شهرها.به.رمسیت.شناخت..با.وجود.این.که.

عبدالرمحن.دوران.جدیدی.در.تاریخ.ش��هری.شدن.افغانستان.را.با.مترکز.

قدرت.سیاسی.در.شهر.شروع.کرد،.این.حتکیم.در.سیاست.عملی.توسعه.

شهری.برگرداین.نیافت.و.این.توسعه.بعدها.در.دهه.1920.پذیرفته.شد34..

عبدالرمحن.مترکز.سیاس��ی.را.با.تعهدی.عمیق.به.ملی.گرایی.اقتصادی.

و.ملی.کردن.گس��ترده.شرکت.های.بزرگ.دنبال.کرد..این.کار.نه.تنها.بر.

کل.کشور،.که.مرزهای.آن.در.دوران.او.کامال.مشخص.شده.بود،.بلکه.بر.

اقتصادهای.ش��هری.موجود.از.مجله.در.کابل.تأثری.منفی.داشت..وخامت.

س��ریع.وضعیت.اقتصادی.شهری.با.قدرت.خرید.رو.به.کاهش.باشندگان.

ش��هر.تناسب.داش��ت؛.آن.ها.از.عوارض.و.هزینه.های.به.شدت.افزایش.

یافت��ه.دولیت.و.حمدودیت.در.واردات.خارجی.به.دس��تور.عبدالرمحن.در.

عذاب.بودند..عبدالرمحن.به.این.باور.رس��یده.ب��ود.که.جتارت.و.حضور.

بازرگانان.خارجی.تنها.به.فقر.کش��ور.پادشاهی.از.طریق.خروج.پول.و.

وجه.می.اجنامد35..سیاست.های.ملی.گرایانه.و.احنصارگرایانه.عبدالرمحن.

تنها.پس.از.مرگ.او.و.به.ختت.رسیدن.پسرش.حبیب.اهلل.خان.در.1901.

منتفی.ش��د.و.یک.بوروکراس��ی.مرکزی.باقی.گذاش��ت.که.زیاد.فراتر.از.

پایتخ��ت.منی.رفت.و.نظ��م.اجتماعی.را.به.طور.عم��ده.از.طریق.هتدید.

ب��ه.اعمال.زور.برقرار.می.کرد.و.در.عنی.حال.اس��اس.طبقه.تازه.پدیدار.
روشنفکران.شهری.را.تشکیل.می.داد36..

در.س��ال.1901.زماین.که.حبیب.اهلل.م��ریاث.مترکزگرایی.پدرش.را.

حتوی��ل.گرفت،.کابل.فراتر.از.یک.ش��هر.قدمیی.بود.ک��ه.در.کنار.دریای.

}رود{.کاب��ل.قرار.داش��ت.و.در.آن.جا.بعضی.س��ازه.ه��ای.اوایل.قرن.

34. Grötzbach 1979: 14
35. Kakar 1979: 205-212
36. Grevemeyer 1990: 167-168, Rubin 1988: 1195; Kakar 1979: 209 
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پیش.باقی.مانده.بودند..امروز.حمله.های.تازه.بس��یاری.پدیدار.ش��ده.اند.

که.کارته.های.}منطقه.های{.دوم.و.س��وم.را.تشکیل.می.دهند..حبیب.اهلل.

طرفدار.معماری.مدرن.اروپایی.بود.و.طبقات.متوس��ط.و.باال.ساختمان.

های.ویالیی.را.ترجیح.می.دادند.که.با.فقر.در.بریون.از.مراکز.شهری.در.

تضاد.آش��کار.بود.و.به.ویژه.زمینه.برخورد.بنی.مدرن.و.سنیت.را.تشکیل.

م��ی.داد.که.این.بار.در.چارچوب.طرح.های.معم��اری.و.پیامدهای.آن.

برای.زندگی.خصوصی.و.نقش.مرکزی.مذهب.در.زندگی.خصوصی.خود.
را.نشان.می.داد..

پس.از.این.که.حبیب.اهلل.در.طی.شکار.به.قتل.رسید،.پسر.او.امان.اهلل.

در.س��ال.1919.قدرت.را.به.دست.گرفت..درگریی.کوتاه.دیپلماتیک.با.

حاکمان.انگلیسی.در.هند.و.محله.هوایی.به.کابل.و.جالل.آباد.به.استقالل.

کامل.افغانس��تان.اجنامید.و.امان.اهلل.کامال.مصمم.ش��د.که.س��راجنام.کابل.

را.به.پایتخت.شایس��ته.یک.ملت.س��ربلند.تبدیل.کند..امان.اهلل،.برخالف.

پدربزرگش.عبدالرمحن،.در.»ش��هر.کابل.متولد.و.بزرگ.ش��ده.بود.و.در.

عمل.هیچ.متاسی.با.قبایل.افغانستان.نداشت«37...الگوی.توسعه.او.بسیار.

اساس��ی.بود.و.پیامدهای.گس��ترده.ای.برای.کابل.به.عنوان.یک.صحنه.

سیاسی.و.اجتماعی.�.فرهنگی.داشت..امان.اهلل،.با.کمک.مایل.به.صورت.

وام.از.بان��ک.های.دولیت.اروپایی،.کوش��ید.مهزم��ان.اصالحات.ارضی،.

مهاهنگ��ی.مالیایت،.س��رمایه.گذاری.های.زیربنای��ی.و.هببود.آموزش.را.

اج��را.کند..چهار.برنامه.نام.برده.در.س��ال.1921.ب��ه.اعالم.اولنی.قانون.

اساس��ی.افغانستان.اجنامید38..در.س��ال.1921،.دولت.امان.اهلل.با.استفاده.

از.کارمن��داین.که.در.یک.اداره.کوچک.صفایی.}اداره.تنظیف.ش��هری{.

از.زمان.گش��ایش.آن.زیر.نظر.امری.ش��ری.علی.خان.-1859.1868..بر.

متیز.کردن.ش��هر.نظارت.داش��تند،.به.تش��کیل.اداره.ش��هرداری.در.کابل.

پرداخت.39.این.اداره.برخالف.مش��ارکت.مس��تقیم.خود.در.متیز.کردن.و.

آب.پاش��ی،.از.طریق.یک.سیس��تم.غری.مستقیم.با.انتصاب.وکیِل.گذر.به.

37. Rubin 2002: 57
38. Rubin 2002: 54; Johnson and Leslie 2004: 138-139; Grevemeyer 1990: 103-104;

39. Yavari d’Hellencourt et al. 2003: 7 .
مدعی است که تغيير نام بعدها صورت گرفت، یعنی در زمان ظاهر شاه در 1964 که در قانون اساسی 

ذکر شد. من نتوانسته ام تایيدی برای این موضوع بيابم. بلدیه، پس از 1964 شاروالی، نگاه کنيد به 
Viaro.2004:.154
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گرفنت.عوارض.ش��هرداری.اقدام.کرده.بود..وکیِل.گذر.باید.دریافیت.های.
خود.را.روزانه.حتویل.می.داد...

سه.س��ال.بعد،.یک.قانون.ش��هرداری.به.تصویب.رسید.که.اجیاد.14.

شورای.شهری.انتخایب.را.در.سراسر.کشور.مقرر.می.کرد؛.اعضای.انتخایب.

باید.باس��واد.بودند،.انتخاب.کنندگان.باید.پیش.از.انتخابات.ثبت.نام.می.

کردند.و.این.انتخابات.در.مسجدها.برگزار.می.شد؛.انتصاِب.بیش.از.یک.

عضو.مرد.خان��واده.در.هر.دوره.انتخابایت.ممنوع.بود.40.اصل.عدم.مترکز،.

به.عنوان.ابزار.حکومت.داری.حملی،.تصویب.ش��د.و.ش��هرها.خبش��ی.از.

درآمدهای.والییت.را.دریافت.می.کردند،.در.حایل.که.پیش.از.آن.متام.این.

درآمد.باید.برای.دولت.مرکزی.ارس��ال.می.ش��د..این.کار.در.حایل.اجنام.

می.شد.که.هزینه.های.برآورده.نشده.شهری.هنوز.متکی.به.تأیید.خنست.

وزیر.بود.و.این.وضعیت.ویژگی.دائمی.امور.مایل.شهرداری.در.کابل.بود.

که.در.آن.هزینه.های.عمومی.به.طور.معمول.بیش.از.درآمدهای.عمومی.

بود..به.این.ترتیب،.این.وضعیت.رمسا.قدرت.سیاسی.�.اقتصادی.هنادهای.
ملی.را.در.مقایسه.با.پایتخت.تقویت.کرد.41.

بنابراین.شهرهای.افغانستان.را.می.توان.به.عنوان.اولنی.و.تنها.فضای.

دموکراسی.جتریب.در.تاریخ.اخری.افغانستان.در.نظر.گرفت.42.در.واقع،.اگر.

چارچوب.هنادینه.ش��ده.دنبال.شده.بود،.منی.شد.درباره.تأثری.شهرهایی.

که.به.طور.دموکراتیک.اداره.می.شوند،.مبالغه.کرد..این.موضوع.هم.ناشی.

از.رشد.مراکز.ش��هری.از.دهه.1920.به.بعد.و.نیز.کارکرد.ساختاری.آن.

ها.در.تبدیل.یک.جامعه.کامال.کشاورزی.به.یک.حکومت.مرکزی.بود.43.

ب��ا.وجود.این،.رویه.سیاس��ی.در.ش��هرهای.افغانس��تان.به.کمک.یب.

اطالعی.گس��ترده.باشندگان.ش��هری.از.تغیریات.قانون.اساسی.در.زمینه.

قلمرو.ش��هری،.کماکان.متأثر.از.نادیده.گرفنت.اص��ول.دموکراتیک.بود..

40. Yavari d’Hellencourt et al. 2003: 7-8
41- گروتزباخ Grötzbach.1979(1979( خاطرنشان می سازد که شهرداری کابل »تقریبا یک دهه« 
پيش از دیگر نهادهای مشابه در کشور تشكيل شد. او اعتبار ایجاد نظام مند شهرداری را به جانشين 

امان اهلل، نادر شاه 1933ـ1929 نسبت می دهد.

42. Grevemeyer 1990: 237-238, f. 391 fn. 74; Hondrich 1966: 226; Dupree 1963 in 
Grevemeyer 1990: 241
43. Grötzbach 1979: 31-33
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کارگزاران.قدرت.در.سطح.ملی.فرایندهای.انتخابایت.را.کنار.می.گذاشتند.

و.رهربان.حملی.متمایل.به.حکومت.مرکزی.را.منصوب.می.کردند..اجیاد.

ظاهری.فضاهای.دموکراتیک.در.ش��هرهای.افغانس��تان.حتت.تأثری.نقش.

و.امهیت.این.ش��هرها.در.تشکیل.یک.دولت.ملی.منسجم.قرار.داشت..به.

بیان.دیگر،.منافع.ملی.با.از.دس��ت.دادن.کنترل.بر.ش��هرهای.رو.به.رشد.

دامیی.در.تناسب.نبود.و.برنامه.مدرن.سازی.که.نقش.مرکزی.را.به.تولید.
شهری.می.داد.در.این.میان.کم.امهیت.نبود..

یک.عامل.مهم.دیگر.در.شکست.دموکراسی.ترکیب.قبیله.ای.حکومت.

در.کابل.در.آن.زمان.بود..پش��تون.ها.گروه.مس��لط.در.حکومت.حملی.و.

مل��ی.بودند،.ام��ا.تعداد.منایندگان.تاجیک.ها.و.ازب��ک.ها.و.هزاره.ها.کم.

تناس��ب.بود..به.مهنی.ترتیب،.پش��تون.ها.و.حممدزی.ها.با.فاصله.زیادی.

مهم.ترین.گروه.در.پیدایش.طبقه.متوس��ط.مس��ئوالن.به.مشار.می.رفتند.

که.به.گفته.روبنی.»طبقه.بوروکراتیکی.است.که.در.کابل.زندگی.می.کرد.

یا.مایل.بود.زندگی.کند..این.ش��هر.طبقات.باال.و.متوسط.با.شیوه.زندگی.

غ��ریب.یا.نیمه.غریب.را.اجیاد.کرده.ب��ود«.44.مهزمان،.حکومت.مرکزی.به.

کمک.های.دولت.های.غریب.وابسته.بود.و.در.نتیجه.در.»تغیری.الگوهای.

س��نیت.قدرت.و.اقتصادی.در.مناطق.روس��تایی«.و.مقابله.با.آن.شکست.

خورد45.چون.منی.توانس��ت.خطر.بر.هم.زدن.تعادل.قدرت.را.که.حافظ.

موازن��ه.پرداخ��ت.های.آن.ب��ود،.بپذیرد..زماین.که.ام��ان.اهلل.باالخره.با.

برقراری.مالیات.بر.تولید.کش��اورزی.به.استفاده.از.منابع.داخلی.و.متویل.

انباش��ت.دولیت.برای.بازپرداخت.وام.های.بنی.املللی.متعهد.ش��د،.با.زمنی.

داران.والییت.درگری.ش��د.که.به.ش��دت.در.مقابل.اجرای.این.سیاس��ت.

مقاومت.کردند.46.در.نتیجه،.آهنگ.دموکراسی.شهری.کند.شد.و.سیاست.
ملی.�.حملی.به.عنوان.نریوی.تعینی.کننده.سیاسی.در.کابل.حاکم.شد.

انسجام ملی و رشد شهری 
امان.اهلل،.پیش.از.آن.که.در.س��ال.1928.به.سفری.طوالین.در.اروپا.

44. Rubin 1992: 82
45. Goodhand 2004: 50
46. Rubin 2002: 54-55
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برود،.یک.بار.دیگر.فشار.خود.را.بر.ماموران.وصول.مالیات.افزایش.داد.

و.این.کار.باعث.سخیت.و.مشقت.به.ویژه.در.مناطق.اطراف.پایتخت.شد..

در.نتیجه،.یک.شورش��ی.اجتماعی.مش��هور.به.بچه.ّسقا.به.سوی.کابل.به.

راه.افتاد..او.پس.از.ورود.به.ش��هر.در.س��ال.1929.به.عنوان.امری.حبیب.

اهلل.تاجگ��ذاری.کرد..ب��ا.وجود.این،.تنها.چند.ماه.بعد.برکنار.ش��د.و.در.

اکترب.نادرش��اه،.که.یکی.از.اعضای.طایفه.مصاحبان.از.قوم.پشتون.بود،.

در.غیبت.امان.اهلل.بر.ختت.نشست..سرنوشت.کابل.به.عنوان.یک.شهر.بار.

دیگر.بر.اساس.منافع.و.اقدام.هایی.فراتر.از.قلمرو.شهری.تعینی.شده.بود..

تأس��ف.بارتر.این.بود.که.نادرش��اه.برای.تصرف.پایتخت.باید.به.ارتشی.

مزدور.متش��کل.از.چند.قبیله.اتکا.می.ک��رد.و.آن.ها.زماین.که.دریافتند.

که.او.از.توانایی.مایل.برای.پرداخت.دس��تمزد.خدمات.آن.ها.برخوردار.

نیست،.به.غارت.و.چپاول.گسترده.کابل.دست.زدند.و.».]نادرشاه[.را.در.

رأس.دول��یت.بدون.ارتش.و.بدون.خزانه.ترک.کردند«.47.این.»شکس��ت.

از.راه.دور«.دوگان��ه،.به.تقویت.اعتقاد.پا.بر.جای.روش��نفکران.ش��هری.

کاب��ل.اجنامید:.دگرگوین.اجتماعی.در.افغانس��تان.هدف.بلندپروازانه.ای.

اس��ت.و.تنها.راه.مؤثر.به.پیش.اجیاد.یک.»دولت-.ملت.در.انزوا.اس��ت.

که.تا.س��رحد.امکان.در.درون.در.مقابل.جامعه.سنیت.مورد.حمافظت.قرار.
گرید.«48

در.زمان.جانشنی.نادر،.ظاهرشاه،.شهری.نشیین.در.نتیجه.اولنی.برنامه.

توس��عه.متمایل.به.ش��هر.رو.به.رش��د.بود.49.کارته.}منطقه{.چهارم.در.

س��ال.1942.افزوده.ش��د.و.ازآن.پس.هفت.منطقه،.تقریبا.هر.چهار.سال.

یکبار.تا.سال.1976،.در.پی.آمدند،.از.مجله.وزیر.اکربخان.که.اولنی.حمله.

ب��ه.طور.عمده.ثرومتند.بود.50.در.س��ال.1948،.متام.برنامه.های.مدیریت.

ش��هری.زیر.نظر.ش��هرداری.کابل.قرار.گرفت..طی.یک.دهه.بعدی،.شهر.

قدمیی51.ختریی.گس��ترده.و.دوپارچه.شدن.در.نتیجه.ساخنت.جاده.میوند،.

بلوار.میوند.و.س��اختمان.های.چهار.طبقه.جتاری.و.اداری.در.دو.طرف.

آن.را.جترب��ه.کرد..جمموعه.های.آپارمتاین.پیش.س��اخته،.که.اغلب.برای.

47. Rubin 2002: 58
48. Rubin 1988: 1196
49. Newell 1972: 74; Grötzbach 1979: 22-23
50. Arez and Dittmann 2005: 41; cf. Najimi 2004: 79

51- که امروزه به آن "شهر کهنه" می گویند.
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مسئوالن.دولیت.و.افسران.ارتش.و.خانواده.های.شان.در.نظر.گرفته.شده.

بود،.در.ش��هر.قدمیی.برپا.ش��د.و.چهره.به.سرعت.متغری.و.از.شکل.افتاده.
آن.را.بدتر.کرد.52.

برنامه.ریزی.ش��هری.برای.کابل.براساس.فرض.رشد.منظم.و.معتدل.

ناش��ی.از.کارکردهای.ش��هر.به.عن��وان.پایتخت.و.مرک��ز.آموزش.عایل.

کشور.اجنام.می.شد..ساختار.صنعیت.آن.و.نیز.نقش.آن.در.توزیع.دوباره.

درآمده��ای.دولیت.از.طریق.ش��بکه.های.رمس��ی.و.غریرمسی.به.افزایش.

مجعیت.کمک.کرد..اولنی.طرح.جامع.در.س��ال.1962.با.مش��ارکت.قابل.

توجه.کارشناس��ان.برنامه.ریزی.افغانستان.تکمیل.شد..این.طرح،.شهری.

با.مجعیت.800,000.نفر.را.در.نظر.داش��ت.که.ظرف.25.س��ال.بنا.شود..

اول��نی.بازبیین.در.این.طرح.اولیه.در.س��ال.1971.به.منظور.در.برگرفنت.

رش��د.شهر.که.بسیار.س��ریع.تر.از.حد.انتظار.رخ.داده.بود.اجنام.شد..این.

طرح.بازنگری.ش��ده.مجعییت.به.میزان.1,5.میلیون.نفر.را.در.سال.1995.

پی��ش.بیین.می.کرد،.اما.باز.تأثری.چنداین.نداش��ت..مفاد.آن.که.از.طریق.

س��اخت.واحدهای.مس��کوین.در.مقیاس.گس��ترده.افزایش.تراکم.را.در.

نظر.داش��ت،.به.خاطر.نادیده.گرفنت.اولویت.های.حملی.به.نفع.خانه.های.

دورافتاده.که.جدایی.شدید.بنی.حوزه.های.خصوصی.و.عمومی.را.ممکن.

می.س��اخت،.مورد.انتقاد.قرار.گرفت..این.انتقاد.منود.خود.را.در.حداقل.

6,000.درخواس��ت.فردی.زمنی.از.ش��هرداری.تنها.در.سال.1975.پیدا.

کرد..به.عالوه،.اقش��ار.ک��م.درآمد،.و.به.ویژه.مهاج��ران.از.والیت.های.

روس��تایی.اطراف،.از.توان.مایل.برای.خرید.مسکن.در.این.جمموعه.های.

آپارمتاین.برخوردار.نبودند؛.و.س��راجنام،.ساخت.و.ساز.در.مقیاس.بزرگ.

که.در.این.طرح.پیشبیین.شده.بود.توانایی.حمدود.صنعت.ساختمان.سازی.
و.سرمایه.مایل.موجود.را.نادیده.گرفته.بود.53.

ب��ه.علت.کمبود.مناب��ع.و.نیز.تأثری.توجه.الزم.به.»ملت.س��ازی.در.

کابل«،.حکومت.در.زمان.ظاهرش��اه.یک.بار.دیگر.مناطق.دورافتاده.را.

بیش��تر.به.حال.خود.گذاشته.بود.و.عملکرد.یب.تفاوت.»جذب.حکومت.

های.حملی.مس��تقل.از.طری��ق.لطف.و.مرمحت«.در.پی��ش.گرفته.بود.54.

52. Najimi 2004
53. Grötzbach 1979: 55-56; cf. Viaro 2004: 155
54. Grötzbach 1979: 55-56
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تغیری.مهزمان.در.خط.مش��ی.کشوری.و.ش��هری.از.طریق.قانون.اساسی.

س��ال.1964.در.پیش.گرفته.شد.که.چارچویب.هنادینه.را.برای.مشارکت.

غریمس��تقیم.از.طریق.منایندگان.گزینش��ی.در.شورای.ملی.در.پیش.می.

گذاشت.و.جدایی.کارکردهای.قانون.گذاری،.اجرایی.و.قضایی.دولت.را.

پیش.بیین.می.کرد..این.وضع.س��طح.شهر.را.در.برمی.گرفت.و.مقرر.می.

کرد.که.شهردار.کابل.با.رأی.مستقیم.و.خمفی.برای.سه.سال.انتخاب.شود..

در.واقع،.انتخابات.ش��هرداری.در.چندین.شهر.افغانستان.در.سال.1966.

اجنام.ش��د.و.این.اولنی.گام.برای.اجیاد.یک.س��اختار.حملی.در.س��طحی.

پایینت��ر.از.دولت.مرکزی.به.مشار.می.رفت..اما.»مترکززدایی«،.با.تقلیدی.

از.جتربه.های.اولیه.دموکراسی.حملی،.در.نقش.مشوریت.منایندگان.والییت.
حمدود.بود.و.تغیریی.در.کارکردهای.قانون.گذاری.و.اجرایی.منی.داد.55

کابل به عنوان صحنه 
در.گسس��یت.از.دهه.های.پیش��نی،.مس��ریهای.برخورد.مستقیم.دهه.
1970.در.افغانس��تان.از.»مرکز.در.مقابل.پریامون«.یا.»دولت.در.مقابل.
قبایل«.به.س��وی.»منطقه.بندی.دو.گانه«.در.سطح.شهر.تغیری.کرد.که.به.
نوعی.از.تعینی.چندعاملی.دامن.زده.اس��ت.که.ویژه.سیاست.پایتخت.در.
افغانس��تان.ش��ده.اس��ت..گروه.های.حتصیل.کرده.ای.از.جوانان.�.شامل.
روس��تاییاین.که.از.حترک.رو.به.رشد.در.دهه.1950.سود.برده.و.طرفدار.
برنامه.مدرن.حاکمان.کابل.بودند.�.به.دالیل.ایدئولوژیک.و.نس��لی،.در.
مقابل��ه.با.خنبگان.م��درن.دولیت.که.از.نگاه.فرهنگی.هنوز.س��نیت.بودند،.
نقش.اصلی.را.بازی.کردند.56.گذشته.از.این،.تنش.رو.به.رشد.اجتماعی.
�.سیاس��ی.در.درون.پایتخت.با.تنش.در.سطح.روستاها.تناسب.داشت..
روستاییان.در.مقابل.مسئوالن.حملی.دولت.قرار.داشتند.که.دولت.مرکزی.
اعزام.کرده.بود.و.فسادش��ان.به.حاکمیت.خش��ن.مال��کان.حملی.افزوده.
می.ش��د؛.این.مالکان.نیمی.از.حمصول.را.از.اجاره.دارها.می.گرفتند.ویل.
از.طریق.روابط.س��نیت.امکانات.بلندمدیت.در.اختی��ار.قرار.می.دادند.57.

55. Newell 1972: 181
56. Shahrani 1986: 61
57. Newell 1972: 31; cf. Kakar 1979: 205
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این.وضعیت.به.اجیاد.س��اختاری.از.برخورد.اجنامید.که.خمالفت.با.دولت.

مرکزی.را.در.س��طح.کشور.در.سراسر.خطوط.گسل.شهری.�.روستایی.

و.در.»حی��اط.خلوت«.خود.آن.پایتخت.تش��دید.م��ی.کرد..در.واکنش.

به.آن،.محایت.ش��دید.دولت.برای.س��کوالر.کردن.ف��ن.مدارانه.به.کمک.

احتاد.با.قدرت.های.غریب،.بس��یج.مذهی.در.خارج.از.مراکز.ش��هری.را.

برمی.انگیخت..مهگی.این.دینامیک.ها.با.هم.به.شتاب.کایف.برای.تضعیف.

40.س��ال.حاکمیت.س��لطنیت.پیاپی.�.که.به.عنوان.»عصر.طالیی.صلح.و.

شکوفایی«.در.افغانستان.نامیده.شده.�.اجیاد.کرد..یکی.از.دالیل.اساسی.

س��قوط.ظاهرش��اه.در.اثر.کودتای.نظامی.در.اواسط.دهه.1973.و.اعالم.

مجهوری.افغانستان.در.پی.آن.را.می.توان.در.رقابت.ناآرام.قدرت.مداران.

ش��هری.و.روس��تایی.و.ناتواین.دولت.مرکزی.از.پروراندن.سیاست.های.

س��ازنده.شهری.در.حببوحه.رقابت.بر.سر.منابع.و.حاکمیت.ملی.جستجو.
کرد..

این.ناکامی.های.سیاس��ی.در.حنی.رش��د.مداوم.ش��هری،.به.ویژه.در.

پایتخت.افغانستان،.آشکار.شد..در.اواخر.دهه.1970،.بودجه.شهرداری.

کابل.بیش.از.جمموعه.بودجه.متام.ش��هرهای.دیگر.افغانستان.شده.بود.58.

ای��ن.نیز.یکی.دیگر.از.مثال.های.پایبندی.پیوس��ته.به.حاکمیت.مرکزگرا.

اس��ت.که.از.سیس��تم.کنترل.مرکزی.با.مترکز.نیمه.ملی.ختصیص.منابع.در.

پایتخ��ت.محایت.کرد..تعجی.ندارد.ک��ه.این.توزیع.غریمتوازن.نه.تنها.در.

میان.ش��هرها.بلکه.بنی.ش��هرها.و.س��رزمنی.های.دورافتاده،.دمشین.علیه.

»نویدهای«.زندگی.ش��هری.را.که.در.میان.افغان.های.سنیت.شدید.است.

تقویت.کرد.59.الگوی.حذف.و.دفع.س��راجنام.خمالف��ان.خود.را.از.طریق.

اجیاد.گروهی.از.رهربان.حتصیل.کرده.اقلیت.از.طیف.سیاس��ی.و.مذهی.

وس��یعی.به.وجود.آورد.:.»مردان.بلند.پروازی.که.از.دسترس��ی.آن.ها.به.

قدرت.ممانعت.می.شد..با.مشارکت.در.سیستم.آموزشی.دولیت.و.زندگی.

در.پایتخت،.به.پ��رورش.آرمان.های.خود.و.نیز.ملت.پرداختند«.60.این.

استدالل.کلیدی.است.زیرا.گروه.های.حاشیه.ای.اما.حتصیلکرده.و.»ملی.

شده«.در.شهر.را.در.مرکز.توجه.حتقیقات.قرار.می.دهد..آن.چنان.که.پس.

58. Wiebe 1978: 74
59. Hatch Dupree 2002: 982; Tajbakhsh 2001
60. Rubin 1992: 94
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از.این.خواهیم.دید،.عامل.تغیری.نه.تنها.در.اثر.ش��ورش.روستاییان.علیه.

به.اصطالح.پروژه.مدرنیته.ش��هری.بلکه.در.اثر.اقدام.های.مشخص.اجنام.
شده.در.شهر.پرورش.یافت..

یکی.از.تأثریهای.آب.ش��دن.یخ.جنگ.س��رد.در.ده��ه.1970.این.

بود.که.جریان.کمک.به.کش��ور.از.ایاالت.متحده.امریکا.و.بوروکراس��ی.

روس��ی.ابتدا.راکد.شد.و.س��پس.به.تدریج.کاهش.یافت.61.جنبش.های.

پرس��روصدای.جوانان،.که.از.اعالم.قانون.اساس��ی.1964.�.که.در.عمل.

مترین.»دموکراس��ی.از.ب��اال«.و.حمدود.به.مراکز.ش��هری.باقی.مانده.بود.

�.62برانگیخت��ه.ش��ده.بودند.»به.عنوان.نریویی.تازه.در.فرآیند.سیاس��ی.

کش��ور«.وارد.ش��ده.بودند.63.آن.ها.خواهان.کنترل.سیاسی.بیشتر.و.نیز.

سیاس��ت.های.مشخص.برای.توجه.به.بیکاری.گس��ترده.در.میان.فارغ.
التحصیالن.دانشگاه.در.شهرها.بودند...

عقاید.رادیکاِل.راس��ت.مذهی.به.رهربی.اس��تاد.رباین.و.نیز.گلبدین.

حکمتی��ار.که.بعدا.به.یک.چهره.مرک��زی.در.مقاومت.جماهدین.و.مبارزه.

پس.از.دوره.جماهدین.بر.س��ر.کابل.تبدیل.ش��د.و.چپ.سیاس��ی.به.طور.

عمده.چپی.های.پرچم،.متش��کل.از.تاجیک.ها.و.پشتون.های.شهری،.و.

خلق.که.بیشتر.پشتون.ها.و.نیز.تاجیک.ها.و.ازبک.های.روستایی.را.در.

بر.می.گرفت؛64.در.میان.دانش��جویان.پا.گرفتند..در.واقع،.کوشش.های.

خنبگان.مترقی.شهری.برای.توجه.به.عدم.تعادل.دامیی.بنی.فقر.در.روستا.

و.حاشیه.شهری.و.از.طرف.دیگر.ثروت.بازرگانان.شهری.و.زمنی.داران.

روستاها.پیشتر.در.زمان.امان.اهلل.اجنام.شده.بود..در.سال.1966،.خنست.

وزیر.وقت.حممدهاش��م.میوندوال.یک.س��خنراین.به.شدت.سوسیالیسیت.

اجن��ام.داد.که.در.آن.خواس��تار.از.میان.برداش��نت.بقایای.فئودالیس��م.از.

طریق.اصالحات.ارضی.ش��د..این.فراخوان.بالفاصله.با.استقبال.عمومی.

حتصیل.کردگان.شهری.رو.به.رو.شد.اما.خنبگان.زمنی.دار.را.نگران.کرد...

میوندوال.یک.س��ال.بعد.ناگزیر.از.استعفا.شد.و.اصالحات.ارضی.بعدها.

در.1976.در.حکومت.داوود.و.کمی.پیش.از.آش��کار.ش��دن.یک.حبران.

61. Shahrani 1986: 60
62. Boesen 2004: 5; cf.Grevemeyer 1990; Newell 1972: 78
63. Shahrani 1986
64. ICG 2005: 2
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سیاسی.تازه.اجنام.شد.
هتاجم سوم 

در.س��ال.1977،.حکومت.داوود.در.بن.بس��ت.کامل.قرار.داشت..از.

ط��ریف.خنبگان.تکنوکرات.و.بوروک��رات.و.از.طرف.دیگر.قدرت.مداران.

سنیت.و.مذهی.با.پایه.های.گسترده.در.روستاها.به.آن.فشار.می.آوردند..

اما.در.مقایس��ه.با.سیاست.مداران.جوان.آرمان.خواه.و.پرطرفدار.مستقر.

در.شهر.از.خانواده.های.مرفه.شهری.برای.منونه،.بربک.کارمل.و.خانواده.

های.هتیدس��ت.روس��تایی.برای.منون��ه،.نورحممد.ترکی،.خطر.سیاس��ی.

بالفاصل��ه.ای.از.طرف.گروه.دوم.وجود.نداش��ت..این.حکومت.مهچننی.

مسئوالن.بلندپایه.را.در.میان.غرینظامیان.و.نریوهای.نظامی.ادغام.کرده.
بود65..

در.نتیجه.این.افزایش.فش��ار.داخل��ی.در.پایتخت،.خلق.و.پرچم.که.

ب��ه.طور.موقت.متحد.ش��ده.بودند.داوود.را.در.س��ال.1978.س��رنگون.

کردند..آن.ها.برنامه.اصالحات.رادیکایل.ش��امل.اصالحات.ارضی.را.در.

پیش.گرفتند.و.کوش��یدند.آن.را.به.روش��ی.غریمتمرکز.با.اعزام.اعضای.

جوان.س��ازمان.های.دانش��جویی.و.کادرهای.حزیب.برای.نظارت.بر.آن.

در.س��طح.حملی.اجنام.دهند..تعجی.ندارد.که.این.اس��تراتژی.با.مقاومت.

شدید.روبرو.شد،.نه.تنها.از.سوی.زمنی.داران.بلکه.از.سوی.سودبرندگان.

ک��ه.اصال.باور.منی.کردند.که.حکومت.مرکزی.در.درگریی.های.حملی.به.

نفع.آن.ها.مداخله.کند.و.بنابراین،.این.سیاس��ت.را.جتاوزی.خطرناک.به.

معاش.خود.تلقی.می.کردند..به.زودی.اولنی.ش��ورش.روستایی.رخ.داد.

و.در.نتیج��ه.نفوذ.اس��المی.و.القائات.بعدی.ش��تاب.گرفت..زد.و.خورد.

در.آگوس��ت.1979.به.کابل.رس��ید.ویل.در.فوری��ه.1980،.دو.ماه.پس.

از.اشغال.نریوهای.روس��ی.در.کریسمس.1979،.در.شب.»اهلل.اکرب«.به.

اوج.رس��ید..این.شورش.»نفی.خودجوش.رژمی.و.حامیان.شوروی.آن«.

بود66.که.دانش��جویان،.دکانداران.و.کارگ��ران.را.دربرمی.گرفت..در.این.

جا.باز.می.بینیم.که.منی.توان.تاریخ.اخری.افغانستان.را.به.قصه.»شهر.در.

مقابل.روستا«.کاهش.داد..خطوط.گسل.جامعه.از.سراسر.پایتخت.عبور.

65. Westad 2005: 299-300
66. Rubin 2002: 135, 186
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و.نقش.کابل.را.به.عنوان.دروازه.و.نیز.فصل.مش��ترک.رقابت.ملی.بر.سر.
حاکمیت.سیاسی،.اقتصادی.و.اجتماعی-.فرهنگی.تقویت.می.کرد.

اش��غال.نریوهای.روسی.میزان.بیش��تری.از.مهاهنگی.و.حترک.را.در.

می��ان.گروه.های.مقاومت.ضروری.می.ک��رد67.و.دقیقا.جدایی.حکومت.

داری.مرکزی.از.پایه.های.حملی.بود.که.یکی.از.عوامل.اصلی.ماندگاری.

جنبش.شورش��ی.موفق.را.تش��کیل.می.داد..جماهدین.با.توصیف.کردن.

نریوی.اش��غالگر.به.عنوان.»اش��غالگران.کافر.خارجی«.مستقر.در.کابل.

و.مصمم.به.واژگون.کردن.کش��ور،.توانایی.و.حساس��یت.سیاس��ی.قابل.

توجه��ی.را.به.منایش.گذاش��تند.68.به.عالوه،.و.بر.خ��الف.جنبش.های.

انقالیب.پیش��نی.در.فرانسه،.روس��یه.و.چنی،.جماهدین.جمبور.نبودند.برای.

محای��ت.به.نارضای��یت.داخلی.اتکا.کنند..آن.ها.یک.بار.دیگر.توانس��تند.

مناب��ع.عظیم.مایل.از.سیس��تم.بنی.املللی.و.این.ب��ار.در.محایت.صریح.از.
برنامه.خشونت.بار.دریافت.کنند..

به.گفته.گالتزر69،.اش��تباه.بنیادی.کمونیس��ت.های.مس��تقر.در.کابل.

که.از.مس��کو.هدایت.می.ش��دند.این.بود.که.توازن.ناعادالنه.اما.باثبات.

روس��تایی.و.متایل.خنبگان.ش��هری.به.اجیاد.یک.دول��ت.مرکزی.مؤثر.با.

کنترل.کایف.سیاس��ی.و.اقتصادی.بر.روس��تاها.را.به.هم.زدند.و.این.وضع.

سراجنام.منجر.به.این.شد.که.»دولت.کابل.روستاهایش.را.در.دهه.1980.

از.دست.بدهد«.70.این.فرایند.با.فعالیت.های.نریوهای.روسی.در.خارج.

از.پایتخت.تش��دید.ش��د..روس.ها.کابل.و.والیت.های.ش��رق.به.سوی.

پاکس��تان.و.مشال.را.»افغانستان.استراتژیک««.تلقی.می.کردند.و.جنگ.

را.علیه.زیرساخت.فیزیکی.که.برای.شورشیان.ارزش.استراتژیک.داشت.

به.پیش.بردند.71.نتیجه،.س��رکوب.خش��ونت.بار.روس��تاییان.نافرمان.و.

گاهی.بسیج.اجباری.آن.ها.برای.کندن.سنگر.و.تونل.برای.تقویت.دفاع.

پایتخت.بود.؛72.مهزمان،.ش��رایط.به.نسبت.هبتر.زندگی.و.ورود.آوارگان.

داخلی.فش��ار.بر.زیرساخت.ش��هری.کابل.را.افزایش.داد.که.منونه.آن.را.

67. Grevemeyer 1990: 112-130
68. Westad 2005: 350; cf. Schetter 2006
69. Glatzer 2005

Glatzer,.2005: 12 ،70- ترجمه از نویسنده
71. Roy 1986: 189-190;cf. Cramer and Goodhand 2002: 895
72. Hippler 2005: 26; Goodhand 2004: 51; Arez and Dittmann 2005: 102
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می.توان.در.دو.برابر.شدن.مجعیت.به.1,5.میلیون.نفر.در.ظرف.یک.دهه.

اش��غال.روس.ها.دید..گسترش.سریع،.فقر.شهری.را.در.پایتخت.تشدید.

کرد.و.بدین.ترتیب.قدرشناس��ی.عمومی.از.حاکمیت.در.مقایسه.با.دمشین.
علیه.حاکمیت.کمونیسیت.کاهش.یافت..

هتاجم های چهارم و پنجم 
با.افزایش.مقاومت.علیه.نقش.از.راه.دور.کابل،.گذاِر.شهر.رو.به.عقب.
»از.یک.مرکز.مدرن.ش��هری.به.یک.ش��هر.اشباح«73..شروع.شد.74.یک.
فضای.سیاست.زده.آرام.آرام.از.هم.فروپاشید..در.پایان.این.فرایند.تکان.
دهنده،.ب��ه.بیان.گالتزر،75.»افول.موقت.مرک��ز«.آمد..در.اوج.نربدهای.
ش��دید،.ابتدا.بنی.جماهدین.شورش��ی.و.اش��غالگران.روسی.و.سپس..بنی.
جناح.های.جماهدین،.کابل.یکی.از.سه.ستون.تشکیل.دهنده.مثلث.اسالم.
آباد-کابل-.پیش��اور.باقی.ماند.که.بعضی.از.س��ازمان.های.کمک.رسان.
بنی.املللی.در.آن.ها.فعالیت.می.کردند.76.با.وجود.این.که.خطوط.گس��ل.
دامیا.متغری.درگریی.در.پایتخت.حتویل.کمک.های.بشردوستانه.را.بسیار.
س��خت.می.کرد،.عملیات.ادام��ه.یافت.77.هتاجم.ه��ای.نظامی.بعدی.در.
ماه.های.مارچ.و.آگوس��ت.1995.به.وس��یله.ائتالیف.از.فرماندهان.علیه.
نریوهای.بس��یار.منظم.زیر.فرماندهی.مس��عود،.یک��ی.از.رهربان.جماهد.
پنجش��ریی.که.مشال.شهر.را.در.کنترل.داشت،.ناموفق.ماند..تسخری.کابل.
به.وسیله.طالبان.یک.سال.بعد.بیشتر.نتیجه.دینامیک.سیاسی.و.یب.ثبایت.
بنی.جناح.هایی.در.جنگ.جماهدین.بود.و.نه.حاصل.اس��تراتژی.سیاسی.
مهامجان.78.در.پی.توافقی.در.ماه.مه.1996،.مس��عود.ناگزیر.شد.انتصاب.
گلبدی��ن.حکمتیار.را.که.کابل.را.از.1992.تا.1995.مبباران.کرده.بود،.به.
عنوان.خنس��ت.وزیر.و.ورود.او.را.به.کابل.بپذیرد.79..زماین.که.نریوهای.
طالبان.در.آگوس��ت.پایگاه.نظام��ی.حکمتیار.را.در.جنوب.کابل.تصرف.

73- ترجمه از نویسنده
74. Magnaldi and Patera 2004: 69
75. Glatzer 2005: 11
76. Magnaldi and Patera 2004: 81
77. Atmar and Goodhand 2001: 51; Marsden 1998
78. Arez and Dittmann 2005: 115
79. Rubin 2002: 272-273; Ward 1996



سیاست نامه 14-15

101

کردند،.مسعود.برای.تأمنی.نریوی.کمکی.از.پایگاه.های.شهری.خود.زیر.

فشار.قرار.گرفت.که.در.نتیجه.آن.خطوط.دفاعی.او.در.پایتخت.تضعیف.

شد.و.تعادل.را.به.نفع.نریوهای.در.حال.پیشروی.طالبان.به.هم.زد.و.آن.

ها.در.تاریخ.26.سپتامرب.1996.کابل.را.بدون.مقاومت.چنداین.از.سوی.
نریوهای.در.حال.عقب.نشیین.مسعود.تصرف.کردند.80....

با.توجه.به.این.که.ایدئولوژی.طالبان.ریش��ه.در.سنت.گرایی.مناطق.

روس��تایی.داش��ت،.چرا.آن.ها.تا.این.حد.به.تصرف.کابل.عالقه.نش��ان.

دادند؟.در.آن.زمان،.ش��هر.از.قدرت.منادی��ن.برخوردار.بود؛.خبش.اعظم.

زیرس��اخت.ها.و.خانه.های.آن.ختریب.ش��ده.بود..ُروی81.تفسری.دوگانه.

قانع.کننده.ای.ارائه.کرده.اس��ت..از.طریف،.کابل،.»باِبل«.آماده.تزکیه.بود.

که.باید.برای.گنجاندن.هنایی.آن.در.ویژگی.های.سنت.گرایی.افغان.»به.

ریش��ه.های.خود«.پس.رانده.می.ش��د..از.طرف.دیگر،.متایل.به.»انسان.

واره.کردن«.کابل.به.عنوان.یک.فضای.سیاس��ی.و.به.نوعی.»تنبیه«.آن.

از.طریق.وارد.کردن.درد.و.رنج.بر.باشندگان.آن.به.طور.مستقیم.باجتربه.

اش��غال.شوروی.ها.و.حتمل.آن.ها.به.وسیله.خنبگان.شهری.مرتبط.است..

در.این.جا.دقیقا.تراژدی.تعینی.کنندگی.چند.عاملی.کابل.را.می.بینیم..در.

واقع،.به.جای.پرداخنت.به.احیای.شهر.»به.عنوان.شهر«،.هیچ.اقدام.قابل.

توجهی.برای.بازسازی.شهر.در.زمان.حاکمیت.طالبان.اجنام.نشد؛.نه.تنها.

به.علت.کمبود.اولیه.منابع.بلکه.در.اس��اس.به.خاطر.ایدئولوژی.آش��کار.
ضد.شهری.آن.ها.82....

هتاجم ششم: کابل پس از 2001 
رقابت بر سر مسئولیت برنامه ریزی شهری  

ش��دِت.آخرین.هتاجم.به.کاب��ل.به.هتاجم.پنج��م.در.یک.دهه.پیش.

شباهت.داشت..اما،.این.بار.باز.یک.ابرقدرت.خارجی.بود.که.علیه.شهر.

به.جنگ.پرداخت..حمله.های.درهم.رخیته.باز.هدف.قرار.گرفتند،.اما.این.
بار.به.نام.جنگ.با.تروریسم..

80. Davis 2001: 56-68; Cooley 2006: 143-145
81. Roy 2001: 21
82. Arez and Dittmann 2005: 148
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فعالیت.های.بالفاصله.پس.از.جنگ.ش��هرداری.کابل.بیشتر.با.کمک.

مایل.س��ازمان.های.بنی.املللی.متوجه.نوس��ازی.ساختمان.های.اداری.و.

سازه.های.مناینده.شهر،.مدیریت.ُخرد.ترافیک.از.طریق.ساخنت.چند.میدان.

و.فش��ار.برای.اجنام.طرح.های.مسکوین.در.مقیاس.وسیع.بود..نوسازی.

زیر.ساخت.ش��هری،.شامل.بازس��ازی.خیابان.های.شهری،.معموال.در.

ارتباط.با.س��ازمان.های.غریدولیت.بنی.املللی.اجنام.می.ش��د.و.شهرداری.

»نقش.نظاریت«.داش��ت.83.در.سال.2002،.بنا.به.گزارش.ها،.شهرداری.

3,105.کارگر.در.استخدام.خود.داشت.که.با.جمموع.792.کارمند.دولت.

مرکزی.برای.نظارت.بر.اجرای.کارهای.س��اختماین.ش��هری.در.سراسر.
کشور،.شامل.306.نفر.در.خارج.از.پایتخت،.قابل.مقایسه.است.84

ش��هرداری.با.خ��وش.بیین،.با.کوش��ش.به.حفظ.جری��ان.ترافیک.و.

پاک.س��ازی.خبش.های.خمتلف.ش��هر.از.فعالیت.های.کس��ی.غریقانوین.

یا.خطرناک.در.طول.دری��ای}رود{.کابل.و.چهارراه.های.اصلی.درکی.

اساس��ی.از.نقش.خود.در.فرآیند.توسعه.اقتصاد.شهری.نشان.داد،.گرچه.

این.کار.به.روش.اس��تبدادی.و.گاهی.خودس��رانه.اجنام.ش��د..دو.تن.از.
مشارکت.کنندگان.در.یک.گروه.فعال.یادآوری.کردند:

»]2:[.تلویزیون.تظاهرایت.را.در.جلوی.ش��هرداری.نشان.داد..

دکانداران.زیادی.در.آن.جا.بودند.که.دکان.های.آن.ها.به.دستور.

شهرداری.برای.راه.سازی.ختریب.شده.بود..]1:[.آن.ها.از.شهردار.
خواهان.راه.حل.بودند.«

یک.مفس��ر.دیگر.افزود:.»زماین.که.ش��هردار.این.عمده.فروش��ان.را.

مجع.کرد،.فرماندهان.و.پولدارها.مقاومت.زیادی.نشان.دادند؛.آن.ها.پول.
زیادی.به.او.پیشنهاد.کردند.اما.او.نپذیرفت.«

ب��ا.وج��ود.این،.»مدیریت.ضعیف.ش��هری«.مدام.به.عن��وان.یکی.از.

مشکالت.اصلی.پس.از.جنگ.مطرح.می.شد.و.سازمان.های.بنی.املللی.

در.ای��ن.زمینه.کمک.مس��تقیم.زیادی.ارائه.منی.کردن��د..مهان.طورکه.در.

باال.مطرح.ش��د،.بیش��تر.فعالیت.های.بازسازی.در.چارچوب.شهری.در.

افغانستان.یا.به.شکل.بازسازی.مستقیم.یا.غری.مستقیم.از.طریق.سازمان.

83. Soave 2004
84. CSO 2003
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های.امدادرس��ان.و.تقاضای.ناش��ی.از.آن.برای.کارگران.ماهر.و.س��اده.

در.ش��هرها.اجنام.شده.اس��ت.85.یک.ناظر.حملی.در.سال.2002.نوشت:.

»طبقه.س��وم.ش��هرداری.کابل.صحنه.آش��فتگی.مطلق.است..هیچ.جایی.

ب��رای.حرکت.یا.تنفس.صدها.افغان.درمانده.وجود.ندارد.که.راهروها.را.

پر.کرده.اند.و.می.کوشند.به.اداره.امالک.برسند.و.ببینند.آیا.باالخره.یک.

قطعه.زمنی.ارزمشند.به.آن.ها.ختصیص.یافته.اس��ت.یا.خری«.86.س��ه.سال.

بع��د،.یکی.از.افرادی.که.برای.این.حتقیق.مورد.مصاحبه.قرار.گرفت،.باز.
گفت:.

»مدیریت.تقریبا.در.متام.اداره.ها.و.ش��هرداری.ها.حقیقتا.یک.

فاجع��ه.اس��ت..آن.ها.من��ی.دانند.خبش.های.دیگر.چ��ه.می.کنند.

و.بنابرای��ن.در.حقیق��ت.یب.اطالع.هس��تند..به.ع��الوه،.هیچ.نوع.

مهاهنگ��ی.از.س��وی.وزارت.خانه.ها.که.در.امور.ش��هری.فعال.

هس��تند.اجنام.منی.گرید..]….[.آن.ها.را.منی.توان.مقصر.دانس��ت.

زیرا.باید.به.س��رعت.کار.کنند.و.چیزهایی.را.که.25.س��ال.پیش.

آموخت��ه.اند.تغیری.دهند..اما.باید.راهی.برای.رد.کردن.نظر.آن.ها.
وجود.داشته.باشد.«.

باشندگان.کابل.مهچننی.گفتند.که.باید.مبلغی.برای.کارهایی.مثل.ثبت.

نام.برای.مسکن.و.آباداین.حمل،.دیدار.با.هر.یک.از.مسئوالن.یا.دریافت.

خدمات.عمومی.بپردازند..مس��ئوالن.عمومی.بدین.ترتیب.می.کوش��ند.

درآمد.واقعا.ناچی��ز.خود.بنی.25.دالر.و.200.دالر.امریکایی.در.ماه.را.

افزایش.دهند..اما.این.نوع.از.فساد.به.سه.دلیل.بسیار.نگران.کننده.است..

اول،.اعتماد.کم.باشندگان.را.به.سیستم.مدیریت.شهری.بیشتر.تضعیف.می.

کند..دوم،.امکان.برقراری.سیس��تم.های.مالیایت.سامل.را.کاهش.می.دهد.

و.بنابراین.از.منابع.ش��هرداری.به.شدت.می.کاهد..سوم.و.مهمتر.از.مهه،.
دارایی.های.مردم.آسیب.پذیر.را.کاهش.می.دهد.87...

مرکز.اس��کان.بش��ر.س��ازمان.ملل.متحد88.در.اواسط.2003.نریوی.

ویژه.ای.را.برای.توس��عه.ش��هری.به.راه.انداخت.ک��ه.وزارت.دارایی.را.

85. Djallalzada 2004: 21
86. Saeed 2002
87. Beall and Esser 2005: 31-32; Schütte 2004
88. UN-HABITAT
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به.عن��وان.مذاکره.کننده.اصلی.و.منایندگان.بلند.رتبه.ش��هرداری.کابل.و.

وزارت.شهرس��ازی.و.مس��کن.را.در.بر.می.گرفت..با.وجود.این،.جلسه.

های.منظم.به.اصطالح.“مس��ئوالن.مس��تقیم.ش��هری“.ب��ه.نتاجیی.بیش.

از.مدیری��ت.اتفاقی.حبران.دس��ت.نیافت.و.نتوانس��ت.حتلیلی.از.وضعیت.

سیاس��ی-.اقتصادی.به.دس��ت.دهد.و.از.آن.اس��تراتژی.های.مهکاری.و.

اجرا.را.نتیجه.گریی.کند..حتا.گفته.شده.است.که.منابع.مایل.خارجی.که.

کش��ورهای.متویل.کننده.ارائه.می.کنند.»نریویی.قوی.و.با.نفوذ.در.شکل.

دهی.به.توسعه.شهری.به.مشار.می.رود.که.عنصر.اصلی.و.تعینی.کننده.آن.
اغلب.نیاز.به.سرعت.خبشیدن.به.»جریان.پول«.است«.89..

مصاحبه.هایی.که.به.عنوان.خبش��ی.از.این.حتقیق.اجنام.ش��د.این.ادعا.

را.تأیید.می.کنند..یکی.از.مسئوالن.ارشد.یک.سازمان.دوجانبه.با.غرور.

گفت:.»ما.تصمیم.می.گریمی.چه.پیام.هایی.ارس��ال.ش��ود،.به.چه.کسی،.

چه.موقع.و.به.چه.دلیل.و.متام.این.مسائل.با.رسانه.ها.مهاهنگ.می.شود،.

]ویل[.دولت.مرکزی.دس��تگاه.سیاس��ی.توامنندی.ن��دارد.«.این.تنش.بنی.

متویل.کنندگان.و.سازمان.های.اجرا.کننده.بومی.ابعاد.بزرگی.دارد.و.این.

سازمان.ها.در.وسط.»مشارکت«.به.شکل.جلسه.های.پی.در.پی.و.فشار.

م��داوم.برای.ارائه.گزارش.از.طریف.و.حذف.در.نتیجه.یب.اعتمادی.ادامه.

دار.متویل.کننده.های.بنی.املللی.به.وفاداری.و.توانایی.فعاالن.کشور.و.به.
ویژه.حملی.از.طرف.دیگر.گرفتار.هستند.90.

ش��هرداری.کابل.در.پایان.2003،.با.انتصاب.دوباره.ش��هردار.پیشنی.

غالم.سخی.نورزاد،.که.در.دوره.قبلی.خود.در.اواخر.دهه.1970.شهرت.

خویب.کس��ب.کرده.بود،.ب��ه.بیان.آِرز.و.دیتمان91.»تغی��ری.الگو«.داد:.او.

فاسد.عمل.منی.کند.و.از.درک.فین.برخوردار.است..هدف.او.از.سرگریی.

فعالی��ت.به.خاطر.»رویای.به.عقب.افتاده«.خود.بود.92.این.هدف.اجرای.

طرح.جامع.س��ال.1978.ش��وروی.ها.بود،.در.زماین.که.کابل.در.حدود.

780,000.باش��نده.داش��ت..به.گفته.یکی.از.پاس��خ.دهندگان،.این.کار.
»وسیله.ای.برای.کاهش.از.برنامه.ها«.است..

89. Knapp 2004: 101
90. Brynen 2005: 242, cf. Stewart 2006
91. Arez and Dittmann 2005: 151
92. Cloud 2005
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تصور.نورزاد.اجی��اد.خیابان.های.اصلی.هپن،.وزارختانه.های.پرزرق.

و.ب��رق.بر.اس��اس.طرح.های.روس��ی.و.حمله.های.با.نظ��م.بود..یکی.از.

کارکنان.یک.س��ازمان.بنی.املللی.گفت:.»میزان.توس��عه.خبش.خصوصی.

که.دولت.ترغیب.می.کند.ناکایف.اس��ت..ش��هرداری.می.خواهد.متام.زمنی.

ها.را.در.دست.بگرید.و.سپس.آن.ها.را.توسعه.دهد..این.کار.کامال.غری.

واقع.گرایانه.اس��ت.و.اصال.به.صرفه.نیست.«.یک.مصاحبه.شونده.دیگر.

به.این.ترتیب.نقش.کارکردی.توس��عه.شهری.را.روشن.کرد:.»تنها.مورد.

مسئولیت.پذیری.از.طرف.شهردار.کابل.این.است.که.او.می.خواهد.کاری.

اجن��ام.دهد.و.پیش.از.انتخابات.ببینند.ک��ه.او.کاری.اجنام.می.دهد..او.را.

]ریاست.مجهوری[.کرزی.منصوب.کرده.و.او.زیر.فشار.زیادی.برای.اجنام.

کارها.است،.مهان.طور.که.آژانس.توسعه.بنی.املللی.امریکا.برای.محایت.

از.او.زیر.فشار.است..].….[.این.یکی.از.دالیلی.است.که.ما.برنامه.هم.
یاری.با.شهرداری.دارمی.«..

ش��هردار.کمبود.مس��کن.را.به.عن��وان.یکی.از.مهمترین.مش��کالت.

مدیریت.ش��هری.در.پایتخ��ت.تأیید.کرد..او.از.جری��ان.ادامه.دار.ورود.

روس��تاییان،.چه.موقت.به.عنوان.کارگ��ران.مهاجر.و.نیز.دامیی،.و.حتقیق.

شهرداری.در.1999.که.دیگر.کهنه.شده.است.که.نشان.می.داد.58,614.

واحد.مس��کوین.یعین.تقریبا.نیمی.از.امکانات.مسکوین.شهر.در.»مناطق.

غریرمسی«.اس��ت،.نگران.بود..با.وجود.این،.به.نظر.او.اس��کان.دوباره.و.

اجباری.بیش.از.س��ه.میلیون.نفر.از.باشندگان.سیاست.قابل.اجراتری.از.

اصالح.چارچوب.برنامه.ریزی.بر.اس��اس.نقشه.28.ساله.است..یکی.از.

کارکنان.ارشد.شهرداری.که.می.کوشید.این.موضع.را.توضیح.دهد،.گفت.

که.کابل.»تنها.برای.یک.میلیون.نفر.بنا.ش��ده.اس��ت..رشد.اخری.مجعیت.
شهری.غریطبیعی.است!«..

بر.این.مبنا،.شهرداری.بر.اجرای.طرح.جامع.قدمیی.شده.اصرار.ورزید.

و.تالش.های.خود.را.برای.توس��عه.در.مناطق.برنامه.ریزی.شده.متمرکز.

کرد..یکی.از.کارمندان.ارشد.او.توضیح.داد:.»ما.منی.توانیم.و.نباید.طرح.

جام��ع.کنوین.را.تغیری.بدهیم.یا.ختریب.کنی��م،.بلکه.باید.از.آن.به.عنوان.

چارچوب.کار.خود.اس��تفاده.کنیم.«.بدین.ترتیب،.کارکنان.شهرداری.به.

طور.آش��کار.نبود.اراده.سیاسی.برای.توجه.به.تأمنی.خدمات.در.شهرک.
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های.غریرمسی.را.به.منایش.گذاش��تند93.و.»عالقه.ای.به.فعالیت.در.این.

حمل��ه.ها.نش��ان.ندادند.زیرا.ای��ن.کار.در.تناقض.با.برنام��ه.های.بزرگتر.

توس��عه.قرار.می.گرید.و.خط��ر.جا.افتادن.ت��ازه.واردان.را.افزایش.می.

دهد«.94.مداخله.س��ردمداران.کشور.در.امور.حملی.گسترده.است:.»]2.:[.

ش��هردار.یک.بار.به.ما.گفت.در.ناحیه.10.کار.نکنید.زیرا.آن.جا.به.یک.

منطقه.حتت.برنامه.مربوط.منی.شود..او.طرح.جامع.خود.را.آورد.و.گفت،.

»اگ��ر.در.این.جا.کار.کنید،.من.علیه.مش��ا.اقدام.خواهم.کرد.«.اما.یونس.

قانوین.]وزیر.پیش��نی.داخله.و.آموزش[.می.خواس��ت.ما.در.آن.جا.کار.

کنیم،.بنابراین.ما.باالخره.کار.در.آن.جا.را.ش��روع.کردمی..قانوین.اکنون.
یکی.از.رهربان.اصلی.خمالفان.است.«.

مهزمان،.مقامات.کشور.از.انفعال.شهرداری.خشمگنی.هستند.و.این.را.

می.توان.در.اظهارنظر.رئیس.یکی.از.ادارات.یک.وزارختانه.مالحظه.کرد:.

»ما.به.متام.خانواده.ها.می.گوییم.آشغال.خود.را.در.سطل.ها.بگذارند،.اما.

س��طلی.وجود.ندارد..اداره.ما.مس��ئول.گذاشنت.سطل.در.مهه.جا.نیست..

شهرداری.باید.این.کار.را.اجنام.دهد،.اما.آن.ها.نیز.اولویت.های.متفاویت.

دارند.]…[.وزارت.داخله.به.ما.برای.مقابله.با.ختلف.های.زیست.حمیطی.

کمک.می.کند،.اما.هیچ.فصل.مشترک.قابل.توجهی.با.کسی.در.شهرداری.

وجود.ندارد.«.سوءتفاهم.های.کامل.نیز.زیاد.است..یکی.از.برنامه.ریزان.
ارشد.شهرداری.گالیه.کرد:

»م��ن.درباره.این.نظریه.»توامنندس��ازی«.تردی��د.دارم..مرکز.

اسکان.بشر.س��ازمان.ملل.مدعی.است.که.ش��هرداری.را.توامنند.

م��ی.کند..اما.ما.منی.توانیم.خانه.های.غریقانوین.را.در.این.منطقه.

ختریب.کنیم.زیرا.ما.به.تأیید.س��ه.وزارختانه.متفاوت.نیاز.دارمی.که.

منی.توانیم.به.دس��ت.بیاورمی..ما.از.پلیس.و.ارتش.خواسته.امی.از.

ختریب.محای��ت.کنند،.اما.هیچ.محاییت.دریافت.منی.کنیم..بنابراین،.

ش��هرداری.منی.تواند.براس��اس.طرح.جامع.پیش.برود..اگر.مرکز.

اسکان.بشر.س��ازمان.ملل.به.شهرداری.استقالل.عمل.ندهد،.این.
توامنند.سازی.نیست.«

93. Schütte 2005: 25
94. ACF 2004: 13



سیاست نامه 14-15

107

در.س��ال.2004،.ش��هرداری.کابل.اختیار.تأیید.طرح.ه��ا.را.به.نفع.

وزارت.انکش��اف.ش��هری.و.مس��کن.از.دس��ت.داد.و.این.باعث.خشم.

کارکنان.ش��هرداری.شد..یکی.از.پاس��خ.دهندگان.گفت:.»ببینید،.پست.

ش��هردار.معادل.وزیر.و.کابل.پایتخت.کش��ور.است..قدرت.شهر.باید.در.

توازن.با.خدمات.خوب.باش��د..]…[.وزارت.انکشاف.شهری.و.مسکن.

بای��د.واقعا.به.مراکز.والیت.ها.توجه.کن��د.و.دخالت.خود.در.امور.کابل.

را.کاهش.دهد.«.یک.نفر.دیگر.این.طور.گالیه.کرد:.»وزارت.انکش��اف.

ش��هری.و.مس��کن.برنامه.ریزی.و.ش��هرداری.اجرا.می.کند..در.شرایط.

حاضر،.این.تقسیم.کار.قابل.پذیرش.نیست..مادر.شهرداری.نیز.به.اختیار.

برنامه.ریزی.نیاز.دارمی..]…[.عجیب.اس��ت:.شهرهایی.مثل.جالل.آباد،.

هرات.و.قندهار.امکانات.و.راهنمایی.بیشتری.از.وزارت.انکشاف.شهری.

و.مس��کن.می.خواهند.ویل.دریافت.منی.کنن��د..ما.کمتر.ویل.به.جای.آن.

آزادی.بیش��تر.می.خواهیم.اما.آن.ها.دائ��م.به.ما.می.گویند.چه.کار.باید.

بکنیم.«.کارکنان.ش��هرداری.ادعا.کردند.که.خود.آن.ها.باید.مسئول.شهر.

باشند.و.افزایش.بودجه.بزرگی.برای.توسعه.حمله.ها.یکی.پس.از.دیگری.

براس��اس.طرح.جامع.قدمیی.یا.آن.طور.که.م��ی.گفتند.طرح.تازه.ای.که.
باید.تنظیم.شود.درخواست.کنند....

در.مهان.سال،.برنامه.شهرسازی.ملی.با.هدایت.سازمان.های.توسعه.

بنی.املللی.ش��کل.گرفت.95.با.این.برنامه.تالش.می.ش��د.چارچویب.برای.

اطالع.رس��این.درباره.فعالیت.های.جاری.شهرس��ازی.در.سطح.حمالت.

اجیاد.شود..این.برنامه.با.شش.برنامه.فرعی.درباره.موضوع.های.متفاوت،.

بلندپروازانه.اس��ت.ویل.خایل.از.اشکال.نیست..با.وجود.این.آن.طور.که.

یک.برنامه.ریز.ارش��د.غریدولیت.توضیح.داد،.مش��ارکت.در.فرایند.حبث.
درباره.خط.مشی.بسیار.کمتر.از.شرایط.مقرر.در.این.خط.مشی.بود..
»بگذاری��د.با.صراحت.بگوییم:.آن.ها.هرگز.جمبور.نبودند.این.
برنامه.را.به.مردم.ارائه.کنند..]…[.تا.زماین.که.احساس��ات.مردم.
را.نادیده.می.گریند،.این.نوع.پنهان.کاری.وجود.خواهد.داش��ت..
]…[.حتمی��ل.ای��ن.برنامه.به.مردم.فرایند.حریت.انگیزی.اس��ت..
اگ��ر.متویل.کنندگان.پول.زیادی.را.به.میان.می.ریزند،.پس.دولت.

95. NUP; cf. TISA 2004a, 2004b



شهر و جنگ

108

چه.کاری.قرار.اس��ت.اجنام.دهد.و.به.مردم.چه.می.رس��د؟.]…[.

سراس��ر.فرایند.مشوریت.برنامه.شهرسازی.ملی.بسیار.ترحم.آمیز.

بود..این.تصور.که.می.توان.سیاس��یت.را.در.ظرف.دو.هفته.تنظیم.

کرد.کامال.اشتباه.است..پس.از.تشکیل.این.کارگاه.ها،.یب.توجهی.

کامل.و.نبود.حساس��یت.فرهنگی.]…[.حاال.به.کجا.رسیده.امی؟.

وزارت.دارای��ی؟.من.به.وزیر.گفتم:.»هیچ.چیزی.نیس��ت.که.در.

برنامه.شهرسازی.ملی.وجود.نداشته.باشد!«.بعضی.خبش.های.آن.

حقیقتا.متضاد.است:.از.طریف.درباره.حمیط.زیست.توامنند.صحبت.
می.کنند.و.سپس.از.تأمنی.مسکن.سخن.می.گویند.…«.

به.عالوه،.فش��ار.دفتر.ریاس��ت.مجهوری.و.ن��ریوی.کمک.امنیت.بنی.

املللی.)ایساف(.در.این.برنامه.بسیار.زیاد.بود..یکی.از.مصاحبه.شوندگان.

توضیح.داد:.»برای.متویل.کنندگان.اصرار.بر.ظرفیت.سازی.بسیار.سخت.

است..اجنام.کار.توس��عه.در.یک.حمیط.بسیار.سیاسی.آزاردهنده.است.«.
یکی.دیگر.یب.پرده.تر.سخن.گفت:.

»رئیس.مجهوری.می.گوید.»تنها.مسئله.مهم.به.جریان.افتادن.

پروژه.ها.در.حمل.اس��ت«.و.دلیل.آن.این.س��ت.که.صلح.و.پروژه.

سیاس��ی.به.این.مسئله.وابسته.هستند..بنابراین،.این.چیزیست.که.

در.پس.برنامه.های.اولویت.ملی.قرار.دارد..برنامه.ریزان.ایس��اف.

مش��اوران.ما.بودند.که.برای.ما.درباره.»وس��یله.و.هدف«.سخن.

گفتند.]…[.آن.ها.گفتند.»برای.ما.روش.رس��یدن.مشا.به.آن.جا،.

وسیله.و.روش.کار.مهم.نیست،.بلکه.فقط.مهم.است.که.به.کجا.می.

رس��ید.«.]…[.در.خبش.شهرسازی.وضعیت.پایاین.وجود.ندارد،.

متام.آن.فرایند.حمس��وب.می.ش��ود.و.وضعیت.پایاین.دامی.در.حال.

تکمیل.اس��ت..در.بعضی.از.برنامه.های.اولویت.ملی.دیگر،.افراد.

دچار.تردیدهای.مشابه.ای.بودند،.اما.جوانترها.از.اعتماد.به.نفس.

کایف.برای.مورد.س��ؤال.قرار.دادن.آن.ها.برخوردار.نبودند..]…[.

ما.یک.تیم.برنامه.ریزی.تش��کیل.دادمی.تا.پنج.پروژه.را.تعریف.و.

کارهای.10.س��ال.آینده.را.براساس.دستور.ارتش.تعینی.کند..ما.

شش.برنامه.فرعی.برای.برنامه.شهرسازی.ملی.تنظیم.کردمی..باید.

انتظار.می.داشتیم.که.این.برنامه.ها.با.ما.یا.بدون.ما.به.پیش.بروند.
و.در.مورد.زمان.نیز.نگراین.زیادی.وجود.داشت.«.
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.یک.مستشار.بنی.املللی.دیگر.توضیح.داد:.»این.یک.فرایند.تکاملی.

برای.ش��هرداری.و.وزارت.خانه.بر.این.اس��اس.بود:.»در.حال.اجنام.کار.

مس��ائل.را.حل.کنید.و.امیدوار.باش��ید.که.بعد.نیازهای.پیشبیین.نشده.را.

برطرف.خواهید.کرد.«.در.بعضی.موارد،.اجنام.فعالیت.های.توسعه.ای.در.

این.جا.آسان.تر.از.جاهای.دیگر.است.زیرا.مقررایت.وجود.ندارد،.اما.آن.

ها.ممکن.اس��ت.ما.را.با.تری.بزنند..ما.می.توانیم.از.کرزی.خبواهیم.درباره.

این.زمنی.یا.آن.پروژه.و.افراد.ذی.نفع.فرمان.صادر.کند،.اما.دس��ت.آخر.
دستورالعمل.یا.آینی.نامه.ای.وجود.ندارد.«...

ب��ا.در.نظر.گرف��نت.این.گونه.مواضع،.درک.اذع��ان.متویل.کننده.های.

خمتل��ف.در.کنفرانس.افغانس��تان.در.پاریس،.فرانس��ه،.در.ژوئن.2008.

که.برنامه.های.بنی.املللی.برای.افغانس��تان.ممکن.اس��ت.»بیش.از.اندازه.

بلندپروازانه«.بوده.باشد،.تعجب.آور.است.96.با.توجه.به.چشم.اندازهای.

مورد.حبث.در.باال،.چندان.قابل.درک.نیس��ت.که.این.مس��ئله.تا.این.حد.

جامعه.بنی.املللی.را.غافلگری.کرده.باشد..عالوه.بر.این،.برنامه.ریزی.تنها.

جنبه.اس��تراتژی.های.ناموفق.بازسازی.بنی.املللی.برای.این.کشور.نبوده.

اس��ت..یک.جنبه.ظاهرا.مهم.دیگر.مب��ارزه.برای.»احیای«.ملیت.افغاین.

به.عنوان.بنیاد.لیربال.دموکراسی.است..چشم.پوشی.از.تضادهای.واقعی.

در.زمینه.تقویت.ساختارهای.الزم.برای.دولت.در.این.جنبه.دوم.آشکار.

اس��ت..در.این.جا.نیز،.بررس��ی.نقش.کابل.به.عنوان.پایتخت.چشم.انداز.
روشین.از.مشکالت.بازسازی.پس.از.جنگ.به.دست.می.دهد....

خیالپردازی درباره یک ملت یا حکومت بر یک کشور 
مترین.ملت.سازی.معاصر.در.افغانستان.پیشینه.ای.در.حکومت.طایفه.
حمم��دزی.پس.از.ام��ان.اهلل.دارد.ک��ه.در.آن.زمان.اولنی.قانون.اساس��ی.
نوش��ته.ش��د،.تعطیالت.رمسی.تعینی.ش��د.و.متاس.بنی.مناطق.روستایی.و.
مناطق.خارجی.تشویق.شد.97.روی.آوردن.دوباره.خبشی.از.مردم.به.یک.
گفتمان.ملی.گرایانه.در.افغانس��تان.با.جتربه.فردی.آوارگی.تقریبا.یکی.از.
هر.دو.نفر.افغان.در.دوران.اش��غال.روس��یه،.جنگ.داخلی.پس.از.آن،.و.

96. Gebauer 2008
97. Hatch Dupree 2002: 981
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محله.نظامی.بنی.املللی.به.طالبان.مرتبط.است..این.مسئله.در.اجیاد.آگاهی.

نس��بت.به.فضای.ملی.مؤثر.بود.ک��ه.در.آن.آوارگان.داخلی.و.بنی.املللی.
افغان.ملیت.را.به.عنوان.کمترین.فصل.مشترک.تازه.می.بینند.98.

اما.در.عنی.حال،.تفاوت.های.زیادی.در.مورد.انتظارایت.که.بر.اساس.

مفهوم.ملیت.در.افغانس��تان.اجیاد.ش��ده.بود.در.می��ان.افراد.در.رده.های.

خمتلف.حتصیلی.وجود.داش��ت.و.این.پدیدهای.متناس��ب.با.مکان.است..

بس��یاری.از.باش��ندگان.جوان.و.حتصیل.کرده.شهری.با.شور.و.احساس.

عاطفی.از.مفهوم.»ملت«.اس��تقبال.می.کنند،.در.حایل.که.برای.باشندگان.

معموال.آموزش.ندیده.روستایی.این.مفهوم.به.طور.عمده.نشان.گر.میزان.

ضع��ف.حضور.آن.ها.در.بوروکراس��ی.دولیت.اس��ت.99.در.واقع،.»از.آن.

جایی.که.بس��یاری.از.»ایده.های.تازه«.از.کابل.آمده.و.کوش��یده.اند.در.

مناطق.والییت.و.روس��تایی.نف��وذ.کنند،.هر.چیزی.ک��ه.از.نقاطی.ورای.
حمدوده.های.منطقه.بیاید.به.چشم.تردید.نگریسته.می.شود«.100.

مقاوم��ت.بیش��تری.علیه.پروژه.ملت،.که.س��ازمان.های.بنی.املللی.و.

حتصیل.کردگان.مستقر.در.کابل.در.نظر.داشتند.و.مورد.محایت.نریوهای.

پان.اس��المی.به.رهربی.پاکس��تان.بود،.از.نقاط.حمل.سکونت.قبیله.های.

پش��تون.در.جنوب،.ش��رق.و.جنوب.شرقی.کش��ور.بروز.کرد..پیدایش.

تدرجیی.احس��اس.با.هم.ب��ودن.در.پیوند.با.دولت.که.نویس��ندگاین.مثل.

ُم��ف101.مطرح.ک��رده.اند،.جایگزیین.ب��رای.اجیاد.ش��هروندی.از.طریق.

صندوق.رأی.بود.که.در.حال.حاضر.دور.از.دس��ترس.به.نظر.می.رس��د..

با.وجود.نیاز.به.»حضور.داشنت«.در.کابل.به.دالیل.سیاسی.و.اقتصادی،.

وضعیت.این.گونه.است..آن.طور.که.یکی.از.پاسخ.دهندگان.گفت.:.»]2[.

کابل.به.عنوان.حمل.برد.یا.باخت.مدنظر.اس��ت،.یا.صحنه.نربد.سیاس��ی.

مس��املت.آمیز.یا.صحنه.نربد.سیاس��ی.خشونت.بار..]…[.جنگ.داخلی.

ما.را.در.نظر.بگریید.که.کابل.را.به.مناطق.خمتلف.تقسیم.کرده.بود.…«......

یکی.دیگر.از.مصاحبه.شوندگان.از.این.نظر.پشتیباین.کرد.و.آن.را.به.
ترتیب.زیر.شرح.داد:.

98. Schetter 2005: 60, cf. Saeed and Nasrat 2005
99. Johnson and Leslie 2004: 137
100. ACSF 2004: 29
101. Mouffe 1993: 84-85, 1992: 235-26
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»من.فکر.می.کنم.که.ما.هنوز.در.فرآیند.مترکزگرایی.هس��تیم..

برای.مترکززدایی،.اول.باید.مترکز.داش��ت..مش��کل.این.است.که،.

زماین.که.مترکز.داش��ته.باشید،.آیا.واقعا.مترکززدایی.خواهید.کرد،.

زیرا.مردم.کابل.دارای.متام.قدرت.خواهند.بود..تاکنون،.آن.ها.این.

قدرت.را.ندارند،.زیرا.هنوز.افرادی.هستند.که.والیت.ها.را.کنترل.

می.کنند..]…[.مش��کل.این.اس��ت.که.فراین��د.مترکززدایی.تنش.

های.زیادی.را.اجیاد.می.کند..اگر.به.عنوان.یک.جامعه.روستایی.

نتوانید.در.کابل.در.سیس��تم.شرکت.داشته.باشید،.در.این.صورت.
کامال.بازنده.خواهید.بود..«..

بیش.از.شش.سال.پس.از.هتاجم.ششم،.هنوز.»حقیقتا.هیچ.چیز.نبود.

که.در.والیت.ها.موضوع.تصمیم.گریی.باش��د.«.یک.ناظر.دانش��گاهی.

خاطرنشان.کرد.که.»ختصیص.پست.ها.و.مقام.ها.این.جا.در.کابل.متمرکز.

است؛.هرکس.که.خبواهد.در.این.مبارزه.شرکت.کند.باید.شخصا.به.کابل.

بیاید.«102.در.واقع،.در.ادامه.الگوهای.سنیت.باِر.عام،.هنوز.برای.بسیاری.

از.روستاییان.افغان.عادی.است.که.از.راه.های.دور.به.کابل.سفر.کنند.و.

انتظار.داشته.باشند.که.با.یک.وزیر.یا.حیت.ریاست.مجهوری.مالقات.کنند.
و.اغلب.خواستار.تعویض.بوروکرات.های.ارشد.بشوند.103.

روش��نفکران.برجس��ته.افغان.می.گویند.دقیقا.رابطه.بنی.والیت.ها.و.

مرکز.اس��ت.که.باید.تقویت.ش��ود..اما.این.کار.سیاست.گذاری.در.کابل.

را.تقویت.خواهد.کرد.ویل.پریامون.را.توامنند.خنواهد.س��اخت..بنابراین،.

»فضای.حکومتداری.در.افغانس��تان.باید.از.نو.آفریده.ش��ود.و.گزارش.

دهی.قلِب.این.موضوع.را.تش��کیل.می.دهد..هر.والیت.و.ولس��وایل.باید.

ب��ه.طور.منظم.به.مرکز.گزارش.بدهد..]…[.ما.باید.قالب.های.حکومت.

داری.با.مکانیزم.هایی.برای.پیوند.دادن.والیت.ها.به.مرکز.اجیاد.کنیم.«104.

در.ع��نی.حال،.موضوع.کابل.به.عنوان.کانون.اصطکاک.بنی.نریوهای.

مدرن.و.سنیت.به.هیچ.وجه.امهیت.خود.را.از.دست.نداده.است.105.برای.

مثال،.مقامات.مذهی.مس��تقر.در.شهر،.از.مجله.وزارت.حج.و.اوقاف،.به.

102- آنتونيو گيوستوتزی، سخنرانی در انستيتوت امریكایی مطالعات افغانستان، کابل، 4 می  2005 
103. Giustozzi 2004: 2

104- اشرف غنی ، سخنرانی در چتام هاوس، لندن، 26 سپتامبر 2005 
105. Poya 2005; Sands 2006
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دقت.ایس��تگاه.های.رادیویی.کابل.را.کنترل.می.کنند..رادیو.قره.باغ.یک.

بار.نامه.هایی.از.ش��نوندگان.را.نقل.کرد.که.از.ش��هردار.ش��هر.به.خاطر.

اس��تفاده.از.جشن.روز.معلم.برای.گفتار.سیاس��ی.در.جتلیل.از.جماهدین.

شکایت.کرده.بودند..شهردار.بالفاصله.این.ادعا.را.تکذیب.کرد.و.از.یک.

ش��ورای.حملی.]شورای.مذهی.ش��امل.مالها.و.ریش.سفیدان[.خواستار.

مداخله.ش��د..اما.شورا.سراجنام.به.نفع.ایس��تگاه.رادیویی.نظر.داد.106.با.

توجه.به.این.گونه.اصطکاک.ها،.توصیف.رقابت.بر.سر.ارزش.های.بومی.

به.عنوان.مبارزه.بنی.»ش��هر«.و.»روس��تا«.شرح.بسیار.ساده.گرایانه.ای.

از.واقعیت.اجتماعی.در.افغانستان.خواهد.بود..درست.برخالف.این،.این.
گونه.برخوردها.در.داخل.پایتخت.رخ.می.داد..

در.چننی.حمیط.متنوعی،.مفهوم.غریسیاس��ی.و.سکوالر.»جامعه.مدین.

شهرنش��نی.افغانس��تان«.که.در.عمل.در.مقابل.قدرت.دولت.و.دمشنان.آن.

در.سطح.های.خمتلف.تعادل.اجیاد.و.آن.را.کنترل.کند،.به.روشین.غری.واقع.

گرایانه.اس��ت..این.گونه.امیدها.آن.اعتبار.اجتماعی.را.که.علمای.مذهی.

هنوز.در.میان.مردم.روستایی.و.شهری.دارند.نادیده.می.گریند..در.حایل.

که.به.ویژه.باشندگان.شهری.اغلب.از.مقامات.اجتماعی.ناراضی.هستند،.

یب.اعتنایی.به.نظر.ش��وراهای.مذهی.س��اده.نیس��ت.107.به.عالوه،.سخن.

گفنت.شوراها.علیه.تصمیم.های.دولت.یا.حتا.بعضی.مسئوالن.غریمعمول.

نیس��ت..س��ه.حلقه.قدرت.�.قبیله،.دولت.و.مذهب.�.بر.یکدیگر.س��ایه.

منی.اندازند..مقداری.هم.پوش��این.و.نیز.تعریف.و.موقعیت.یایب.دوباره.در.

جریان.اس��ت..بنابراین،.این.فرض.که.ساختارهای.مذهی.و.اولویت.آن.

ها.به.نوعی.با.ساختارهای.دولیت.یکسان.است،.و.هر.دو.علیه.شهروندان.

متحد.هس��تند،.هم.از.نظر.مفهومی.و.هم.عملی.نادرست.است..در.واقع،.

کمک.عوامل.بنی.املللی.به.سازمان.های.سکوالر.مستقر.در.شهر.اغلب.به.

شکل.اجیاد.غری.مستقیم.مشاغل.و.پشتیباین.از.»سازمان.های.غریدولیت.

مچ��داین«.درآمده.و.از.پذی��رش.فرصت.های.موج��ود.در.جامعه.مدین.
استوار.بر.مذهب.و.کمتر.درک.شده.سرباز.زده.است..

به.طور.خالصه،.رهیافیت.غریسیاس��ی.ش��ده.به.رونق.خبشیدن.مفهوم.

106. Kumar 2006: 266; cf.Mojumdar 2005
107. Johnson and Leslie 2004: 40
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شهروندی.در.افغانس��تان.مثل.معادل.دانسنت.سازمان.های.کشاورزان.�.

ک��ه.دارای.انگیزه.اقتصادی.هس��تند.�.با.جامعه.م��دین108.غریتارخیی.به.

نظر.می.رس��د..قابلیت.انتقال.این.مفهوم.در.حمیط.اجتماعی.ش��بکه.هایی.

که.به.جای.این.که.گرد.منافع.مش��خص.عمومی.مجع.ش��وند،.گرد.روابط.

خانوادگی.و.قومی.گسترده.شکل.گرفته.اند،.حمدود.است..گذشته.از.آن،.

اگر.توانایی.های.اجتماعی.موجود.در.س��اختارهای.قبیله.ای.و.سنیت.را.

پیش��اپیش.کنار.بگذارمی،109.در.این.صورت،.تالش.برای.»س��اخنت.یک.
جامعه.مدین«.در.افغانستان.حتا.به.مراتب.نادرست.تر.است...

نتیجه گریی.
مطالعه.درباره.کابل.نشان.داده.است.که.فرایندهای.»بازیایب«.شهری.
و.ملی.در.افغانستان.پس.از.مداخله.منونه.های.گویایی.به.دست.می.دهد.
از.این.که.کمک.های.بنی.املللی.چگونه.می.تواند.نتیجه.منفی.به.بار.آورد..
حتقیقات.نش��ان.می.دهند.که.گرچه.افغانستان.در.هنگام.نگارش110.رمسا.
»در.جنگ«.نبود،.هنوز.در.چندین.س��طح.از.حکومت.گرفتار.کشمکش.
های.بنی.منافع.ریش��ه.دار.و.هنادهای.موازی.اس��ت.که.ش��هر.را.به.یک.

ساختار.چندالیه.تبدیل.می.کنند..
بدی��ن.ترتیب،.این.حتقیق.به.این.نتیجه.می.رس��د.ک��ه.حمور.ارتباطی.
ب��نی.س��ازمان.های.ملی.و.ب��نی.امللل��ی.نریومندترین.حمور.اس��ت؛.این.
حمور.بیش��ترین.نفوذ.را.در.زمینه.سیاس��ت.گذاری.ب��رای.اجنام.تغیری.در.
هنادهای.موجود.در.قلمروی.ش��هری.را.دارا.اس��ت..با.گس��ترش.مفهوم.
نظری.ک��ه.تاجبخش111.)2001.(.پیش.هناده.اس��ت،.من.مفهوم.»تعینی.
کنندگی.چندعاملی«.را.برای.توضیح.بنیاد.س��اختاری.پیش��نهاد.می.کنم.
که.فرایندهای.حکومت.داری.ش��هری.با.کنترل.حمدود.از.راه.دور.بتواند.
بر.پایه.آن.تکامل.یابد..مس��ئله.اساسی.این.س��ت.که.مداخله.بنی.املللی.

108. Rondinelli and Montgomery 2004: 233  
109. Schmeidl 2004

110- در 15 سپتامبر 2006، در بحبوحه تلفات رو به رشد نيروهای ناتو که در جنوب افغانستان با 
طالبان می جنگيدند، شبكه خبری امریكایی سی ان ان درون مایه گزارش های خود را از این کشور به 

"جنگ ناتمام " تغيير داد.  
111..-.کیان.تاجبخش،.نویسنده.کتاب.آرماِن.شهر،.فضا،.هویت.و.قدرت.در.اندیشه.اجتماعی.معاصر
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و.پروژه.های.ملت.و.دولت.س��ازی.و.»توامنندس��ازی«.ناشی.از.آن.در.

هبتری��ن.حال��ت.به.نتایج.تردیدآمیز.منجر.ش��ده.اند.و.ای��ن.کار.به.ضرر.
»فضای.سیاست.گذاری«.برای.شهر.متام.شده.است.112.

عالوه.بر.این،.این.حتقیق.نشان.می.دهد.که.حداقل.سه.فرضیه.مرسوم.

درباره.بازس��ازی.ش��هرهای.پس.از.جنگ.در.کش��ورهای.آسیب.پذیر.

بای��د.مورد.بازنگری.اساس��ی.قرار.بگرید..اول،.خط.فاصل.بنی.آس��یب.

پذیران.و.حفاظت.ش��وندگان،.فق��را.و.ثرومتندان،.یب.زبان.ها.و.قدرمتندان.

را.منی.توان.به.س��ادگی.بنی.فضاهای.ش��هری.و.روستایی.کشید.زیرا.این.

خط.از.میان.ش��هرها.نیز.می.گذرد..دوم،.دیدگاهی.غریسیاسی.و.بازار.�.

حمور.و.اس��تراتژی.های.ناش��ی.از.آن.برای.پیشرفت.در.حمیطی.با.ضعف.

هنادی.هبترین.رهیافت..به.شهرس��ازی.پ��س.از.مداخله.و.پس.از.جنگ.

نیس��ت.بلکه.در.حقیقت.بدترین.رهیافت..اس��ت.زی��را.از.امکان.تقویت.

س��اختارهای.احنصاری.و.الگوهای.اقتصاد.سیاس��ی.ش��هری.و.در.عنی.

حال.توامنند.س��اخنت.نریوهای.ضد.دولیت.برخوردار.است..سوم،.حتمیل.

استراتژی.های.توس��عه.شهری.بدون.در.بر.گرفنت.سیاست.های.حملی.و.

تعهد.به.ش��کیبایی.الزم.برای.تعدیل.هنادی.حملی.نه.تنها.ناکارآمد.است،.

بلکه.ممکن.است.ناامین.انسان.ها.را.افزایش.دهد.و.به.این.ترتیب.برنامه.
ریزی.برای.این.گونه.شهرها.و.حکومت.بر.آن.ها.را.مشکل.تر.سازد..

س��راجنام،.اگر.بتوان.شروع.دوشاخه.گی.در.ساختار.سیاست.در.کابل.

و.درب��اره.آن.را.از.این.حتقیق.نتیجه.گرفت،.این.نقطه.ش��روع.به.نظر.می.

رس��د.اشغال.روس.ها.در.حدود.30.سال.پیش.باشد..اگر.از.چشم.انداز.

تطبیقی.نگاه.کنیم،.این.یافته.خرب.خوشی.برای.تداوم.اشغال.عراق.نیست؛.

عراق.صحنه.نربد.بنی.املللی.دیگری.اس��ت.که.وعده.های.دموکراس��ی.و.

ش��کوفایی.در.آن.بسیار.دورتر.از.چیزی.به.نظر.می.رسند.که.در.شروع.

اش��غال.عنوان.می.شد..اگر.بنا.اس��ت.که.این.گونه.هدف.های.شکومهند.

کامال.از.دیدرس.خارج.نش��وند،.در.این.صورت.شهرها.به.عنوان.موتور.

پیش��رفت.اقتصادی.و.سیاس��ی.در.وضعیت.پس.از.جنگ.شایسته.توجه.
دقیق.تری.هستند..

112. cf. Cavill and Sohail 2004: 170
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28. Human Rights Watch, 2005
29. Rashid, 2000
30. Bourdieu



سیاست نامه 14-15

131

ــهر دو: شهرهای دورگه  ــوی جهانشهر31)1998(.و جهانش به س
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اما.محالت.11.س��پتامرب.موجب.تغیری.نگ��ران.كننده.بنی.املللی.به.
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متام.انسان.ها،.گریزناپذیری.و.البته.اشتیاق.به.تنوع.فرهنگی.
و.مبادله.میان.فرهنگی،.حق.ش��هری.كه.خبش��ی.از.حقوق.
متفاوت.بودن.اس��ت،.جامعه.سیاسی.به.عنوان.مبنایی.برای.
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31. Toward Cosmopolis
32. Cosmopolis II: Mongrel Cities of the Twenty-First Century
33 . Sandercock and Lyssiotis 2003: 6–8
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نوعی.دنیای.هبتر.سهیم.هستم..
ب��ه.جای.توصی��ف.آن.چه.آژانس.های.كمك.رس��ان.به.دنبال.
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34. The Agency Coordinating Body for Afghan Relief (ACBAR) 
35. Bearak, 2002
36. ACBAR, 2002
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37. Keck and Sikkink, 1998
38. Forbes, 1892
39. Castells
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را.می.توان.به.عنوان.دفاتر.مركزی.و.خوابگاه.های.كاركنان.مورد.
استفاده.قرار.داد..در.شهرهای.غریب.سازمان.ها.می.توانند.با.اجاره.
قس��میت.از.س��اختمان.های.اداری.از.حداقل.امنیت.و.زیرساخت.
های.مش��ترک.اس��تفاده.کنند..در.كابل،.هتدید.مفروض.برای.امیین.
كاركنان.بنی.املللی.نقش.بیشتری.را.در.شكل.گریی.فضای.شهری.
ایفا.می.كند..هر.آژانس��ی.مسئول.امیین.كاركنان.خود.است.و.برای.
امیین.جمموعه.س��اختمان.كه.با.دیوار.حمصور.می.شوند،.آسان.ترین.
ش��یوه.امین.سازی.اس��ت..حمله.وزیراکربخان.با.این.نیازها.تناسب.
داش��ت.چون.به.صورت.حمل��ه.گران.هبای.ش��هر.در.دهه.1960.
توس��عه.یافته.بود..خانه.هایی.با.زیربن��ای.بیش.از.200.مترمربع.
به.نس��بت.كابل.بزرگ.هس��تند..خانه.هایی.با.سقف.های.مسطح،.
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سیس��تم.گرمایش.منطقه.ای.دارند..به.هر.حال.س��ازمان.های.بنی.

40. Silicon Valley
41. Saxenian, 1994
42. Isard, 1956
43. Ong, 2006
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عنی.حال،.شهرداری.از.طریق.مصادره.و.ختریب.به.اجرای.سیستم.
خیابان.کش��ی.تعینی.ش��ده.در.طرح.1978.ادامه.داده.كه.ادامه.آن.

در.انتظار.اقدام.وزارختانه..است.
تعلی��ق.نامعنی.طرح.جامع.1978.موجب.غریرمسی.ش��دن.كل.

67- طرح توسعه شهر کابل توسط وزارت انكشاف شهری  تهيه شده است. افق زمانی این طرح سال 
2023و جمعيت پیش بينی شده، نزدیک به 8 ميليون نفراست.
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برنامهریزی.شهری.در.كابل.شد..متامی.فعالیت.های.توسعه.در.ختطی.

از.طرح.جامع.یا.به.عنوان.مورد.اس��تثنایی.در.سیاست.و.مقررات.

یك.موسس��ه.یا.موسسه.دیگر.رخ.می.دهد..ایهوا.اونگ68)2006(.

وضعیت.های.استثنایی.را.ویژگی.اصلی.نئولیربالیسم.بر.می.مشارد..

در.این.مورد،.نئولیربالیس��م.مس��تلزم.غریرمسی.ك��ردن.كل.نظام.

شهری.است..حتت.شرایط.حاكمیت.نامنسجم،.هیچ.یک.از.سرمایه.

گذاری.های.شهری.از.محایت.قانوین.برخوردار.نیست،.متام.فعالیت.

های.توس��عه.بر.پایه.اراده.طبقات.قدرمتند.شهری.اجنام.می.شوند،.

ی��ا.جماز.هس��تند،.یا.نادی��ده.گرفته.و.یا.ختریب.می.ش��وند..اورن.

یفتاچل69.)2008(.این.فرایند.را.اجیاد.ش��هرهای.خاكس��تری.در.
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مقایسه.با.برنامه.ریزی.فین.که.متخصصان.دولیت.هدایت.می.کنند،.

برنامه.ریزی.مشاركیت.مانند.عقب.نشیین.از.مدرنیزاسیون.حکومت.
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68. Aihwa Ong
69. Oren Yiftachel
70. Ong, 2006
71. Pongsawat, 2007
72. Roy, 2009
73. Ferguson and Gupta, 2002
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داری74..با.درك.کوته.فکرانه.تر.نئولیربایل.از.حکومت.داری.به.آن.
اشاره.داشت75.

هیلری76.مفهوم.كثرت.گرایی.آگونیسیت.مویف.در.جمله.و.گفتمان.

نظریه برنامه ریزی.را.به.منظور.گشایش.راه.های.ممكن.در.برابر.

برنامه.ریزان.جهت.درک..منازعه.ارائه.منوده.است..او.اشاره.كرده.

است.كه.جستجوی.هابرماسی.در.پی.وفاق.عقالین.بر.این.فرضیه.

تكیه.دارد.كه.هم.س��تیزی.تنها.ش��یوه.ممكن..منازعه.اس��ت..یعین.

هم.س��تیزی.مکرر.که.وفاق.را.کنار.می.گذارد.و.امکان.تشخیص.

تضادهای.کنوین.را.به.عنوان.جنبه.مش��روع،.حیت.از.جنبه.ترکیی.

سیاس��ت.خود،.س��لب.می.کند..در.این.جا.من.اختالف.شدید.بنی.

دو.موسس��ه.برنامه.ری��زی.قدرمتند.در.كاب��ل.در.مورد.چگونگی.

درك.و.اجرای.برنامه.ریزی.را.ارایه.می.کنم..این.اختالف.احتماال.

ادامه.خواه��د.یافت..از.طریق.مفهوم.ضدی��ت.در.منازعه،.برنامه.
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رس��د،.بلکه.غریقابل.تصور.است77..مفهوم.کثرت.گرایانه.منازعه،.

مفهومی.اس��ت.كه.برنامه.ریزی.قابل.تصور.و.حیت.عمل.كردی.در.
شرایط.منازعه.شدید.را.برای.رقابت.دائمی.امكان.پذیرمی.سازد.
به.منظور.امکان.پذیر.منودن.برنامه.ریزی.آگونیس��یت،.و.دارای.
قابلی��ت.نظریه.پردازی،.به.گام.اساس��ی.ت��ر.و.رادیکال.تری.نیاز.
اس��ت:.چالش.یب.وقفه.خودمعریف78.از.طریق.به.رمسیت.ش��ناخنت.
حضور.کامل.و.سیاس��ی..امکانات.بالقوه.دیگر..شهرگرایی.رواقی.
به.امکان.عضویت.جهاین.متامی.افراد.تنها.از.طریق.پذیرش.حضور.
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74 . governmentality
75. Foucault, 1991
76. Hillier, 2003
77. Gregory 2004 and Roy
78. self-constitution
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تضادهای زمان امپراتوری در برنامه ریزی شهری فراملی
عدم.تقارن.بنیادی.در.كابل.که.جهانش��هرگرایی.آگونیسیت.باید.
در.بربگ��رید.دامنه.ای.از.خانوارهای.کامال.آس��یب.پذیر.تا.دولت.
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برمی.گرداند.كه.در.كار.س��ینجرمن.و.َامار.قابل.مش��اهده.اس��ت..
ــزی،.در.امپرات��وری.جغرافیای. م��ا.خوانن��دگان.نظریه برنامه ری
سیاسی.كه.بس��یاری.از.ش��هرهای.دنیا.را.دوباره.شكل.می.دهد،.
مهدس��ت.هس��تیم..آن.چه.من.از.كارم.در.كابل.یاد.گرفته.ام.این.
اس��ت.كه.خواندن.مقاله.به.زبان.انگلیس��ی.عملی.ناشی.از.قدرت.
اس��تدالیل.اس��ت..این.قدرت.در.جایی.كه.منی.توان.برنامه.ریزی.
ش��هری.فراملی.را.از.مدیریت.ژئواس��تراتژیكی.مجعیت.و.توسعه.
را.از.گس��ترش.سرمایه.داری.به.هزینه.امنیت.انساین.اکیدا.متمایز.
س��اخت،.به.وضوح.نامتناس��ب.اس��ت..در.مورد.نوشته.های.یک.
امریکایی.در.مورد.كابل.حتت.تس��لط.امریکا.این.عدم.تقارن.ها.و.

هم.دسیت.به.وضوح.دیده.می.شود.
دیوی��دف79.)1965(.و.یفتاچل.)2006(.س��وال.خمریب.را.می.
پرسند:.چه.كس��ی.برنامه.ریزی.می.كند؟.این.سؤال.با.افشا.كردن.
و.پرسش.اخالقی.درباره.نقش.برنامه.ریزان،.سیاست.را.در.مركز.
برنام��ه.ریزی.ق��رار.می.دهد..من.تصور.می.كن��م.برنامه.ریزان.با.
انگیزه.عدالت.اجتماعی.رغبیت.به.تایید.موقعیت.تسلط.نامتقارن.بر.
روی.سایر.بازیگران.در.فرایند.سیاست.گذاری.ندارند..ویل.اگر.به.
طور.جدی.به.این.مس��ئله.توجه.شود،.جهانشهرگرایی.می.خواهد.
که.ما.نیز.خود.و.یا.نقش.خود.را.در.روند.رو.به.افزایش.شهرنشیین.

79. Davidoff
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ژئوپولیتیكی.و.امپراتوری.به.رمسیت.بشناسیم.
راه.دیگر.تش��ریح.این.مطلب.این.است.كه.امپراتوری.به.مسئله.
اصلی.برنامه.ریزی.ش��هری.تبدیل.ش��ده.اس��ت.كه.مهه.ما.را،.در.
ش��یوه.های.عملی.و.نظریه.پردازی.برنامه.ری��زی،.دخیل.می.کند..
عدم.تقارن.های.بنیادی.به.نام.امنیت.اشخاص.دیگر.اصول.اساسی.
دولت.پاسخگو.را.خمتل.می.کند.تا.چه.برسد.به.حاکمیت.سیاسی80..
شناسایی.موقعیت.واقعی.نسی.مان.در.درون.امپراتوری،.و.مزایایی.
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کش��یدن.امپراتوری.در.چننی.شرایطی.است..در.واقع،.این.تعهدات.
اخالقی.به.آن.چیزی.كه.س��اندرکاک،.حتا.در.به.تصویر.كش��یدن.
ش��هِر.خوِد.فرد.به.عنوان.جهان.ش��هر،.الزامی.می.دانست،.بسیار.
نزدیک.اس��ت..در.عمل،.شهرنشیین.ما.مجعی.است.و.شناسایی.ما.
از.نقش.مان.در.شهرنشیین.دنیاگرا.شاید.شدیدترین.عمل.رادیکال.

شهروندی.جهانشهری.ما.باشد.

80. Hardt and Negri, 2000
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پنجپایی دّراین   غلزایی زیرک دّراین  
. نورزی. . پوپلزی.
علی.زی . بارکزی.

اسحق.زی . اچکزی.
خوگیاین . حممدزی.
ماکو. . الکوزی.
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چهارچوب.سیاس��ی.عمومی.به.سرعت.پدیدار.ش��دند..تعجی.ندارد.که.

در.زمان.جهاد،.پوپلزی.و.بارکزی.یکس��ان.از.گروه.های.سلطنت.طلب.

مث��ل.حماز.ملی.محایت.کردند..اما.اختالفات.در.داخل.احتاد.زیرک.زماین.

ب��روز.کرد.که.قدرمتندان.الکوزی.به.یک.گروه.نظامی.خمالف.با.س��لطنت.

مثل.مجاعت.اس��المی.پیوستند..قبایل.وابس��ته.پنجوایی.ظاهرا.در.روش.

سیاس��ی.خود.فرصت.طلب.تر.بودن��د.و.قدرمتندان.آن.ها.بنی.س��لطنت.

طلبان.و.اسالمی.ها.تقسیم.ش��دند...غلزایی.ها.هنوز.جتسم.خمالفت.شدید.

با.دّراین.ها.به.مشار.می.رفتند..آن.ها.در.قندهار.تضعیف.ش��ده.بودند.اما.

در.جن��گ.های.قرن.هجدهم.به.طور.کامل.از.بنی.نرفته.بودند.و.در.دهه.

1980.بیش��تر.از.گروه.های.رادیکال.اسالمی.مثل.حزب.اسالمی.محایت.
می.کردند.)نگاه.کنید.به.شکل.1.برای.موقعیت.تقریی.این.قبایل(..

شکل یک ـ قبایل والیت 
قندهار، مناطق اصلی سکونت. 

به جز بلوچ ها و  غلزایی ها، 
متام قبایل جزو کنفدراسیون 

دّراین بودند. این شکل 
براساس اطالعایت که دولت 
و مسئوالن سازمان ملل مجع 

آوری کرده اند هتیه شده 
است.
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در.س��ال.1992.با.سقوط.احتاد.خلق.�.پرچم.در.کابل.وضعیت.تازه.

سیاسی.پدیدار.شد..زدوخورد.آشکار،.دست.کم.در.قندهار،.پایان.یافت.

اما.به.علت.تداوم.تردید.نس��بت.به.آینده.و.چشم.انداز.صلح،.تعدادی.از.

قدرمتندان.موفق.ش��دند.رهربی.قبایل.را.در.دست.بگریند..آن.ها.در.این.

کار.با.استفاده.از.منابع.و.سالح.خود.و.کسب.تأیید.به.عنوان.کارامدترین.

منایندگان.هر.قبیله.موفق.شدند..به.این.ترتیب،.به.جای.عبدالحد.کرزی،.

رهرب.پیشنی.پوپلزی،.و.با.تأیید.ضمین.ویل.غری.جدی.خود.او،.امری.الیل.

آمد..گل.آقا.شریزی.رهرب.بارکزی.و.جانشنی.پدر.مرحومش.عبداللطیف.

ش��د.که.خود.با.پیش��ینه.به.نسبت.فرودست.اجتماعی.در.طی.جنگ.و.با.

هبره.برداری.از.غیبت.اش��رافیت.بارکزی.به.قدرت.رسیده.بود..مال.نقیب.

ب��ه.عنوان.رهرب.الکوزی.خود.را.مطرح.کرد.و.رهرب.قبلی.یعین.س��ناتور.

واصفی.در.خارج.به.حاشیه.رانده.شد..قدرمتندان.قبایل.کوچک.تر.را.نیز.

در.دست.گرفتند:.عزیز.سرقتیب.رهرب..غلزایی،.عبداحللیم.رهرب.نورزی،.

حاجی.امحد.رهرب.اچکزی.شدند.و.ایل.آخر..آن.ها.بر.سر.تقسیم.قدرت.

در.والیت.توافق.کردند.و.نقیب.فرمانده.سپاه.دوم.شد.که.به.حلاظ.رمسی.

هنوز.زیر.فرمان.وزارت.دفاع.بود،.الیل.فرمانده.لش��کر.پانزدهم.و.امحد.

فرمانده.پادگان.فرودگاه.ش��د..گل.آقا.فرمان��دار.والیت.و.حلیم.رییس.

پلیس.ش��د..فقط.س��رقتیب.که.از.گروه.رادیکال.حزب.اس��المی.بود.از.
گرفنت.هر.مقامی.سر.باز.زد.)15(..

هیچ.یک.از.این.رهربان.خان.نبودند.و.قدرمتندان.دیگر.مهگی.این.ها.

را.بیشتر.به.خاطر.شجاعت.شان.)که.نباید.آن.را.با.مهارت.های.رهربی.

نظام��ی.اش��تباه.گرفت(.آن.ها.را.پذیرفته.بودند..ام��ا.آن.ها.در.واقع.امر.

نتوانس��تند.کمترین.کنتریل.بر.قبیله.های.خ��ود.یا.دیگر.قدرمتندان.اعمال.

کنن��د.زیرا.به.علت.کاهش.ش��دید.محایت.خارج��ی.منابع.مایل.کمی.در.

اختیار.داش��تند..این.مس��اله.از.توانایی.آن.ها.برای.برقراری.انضباط.و.

اطاع��ت.در.میان.رهربان.مردان.مس��لح.که.به.مهان.میزان.قدرمتند.بودند.

کاس��ت..در.حقیقت،.آن.ها.با.وجود.این.که.توانس��تند.به.رهربی.قبایل.

خود.منصوب.شوند،.به.طور.مستقیم.بر.خبش.کمی.از.قبایل.مسلح.کنترل.

داش��تند.)16(..اگر.ای��ن.واقعیت.را.اضافه.کنیم.ک��ه.قدرمتندان.اصلی،.با.

وجود.توافق.بر.س��ر.تقس��یم.قدرت،.با.یکدیگر.به.خ��ویب.کنار.نیامدند،.

فهم.این.که.وضعیت.در.قندهار.پس.از.س��ال.1992.چگونه.به.آشوب.و.
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هرج.ومرج.رسید.مش��کل.خنواهد.بود..زماین.که.طالبان.درسال.1994.

پدیدار.ش��دند،.به.جز.مال.نقیب.که.با.نریوهای.خود.به.طالبان.پیوس��ت،.

اکثر.قدرمتندان.پریوان.خود.را.از.دس��ت.دادن��د..در.دهه.1990،.پایگاه.

اجتماع��ی.و.اقتصادی.قبایل.جنوب.ضعیف.تر.از.آن.بود.که.بدون.کمک.

خارجی.بتوانند.دارای.رهربی.نریومندی.باشند..بدین.ترتیب،.چرخه.ابن.

خلدوین.دچار.وقفه.ش��د.و.خأل.قدریت.اجیاد.کرد.که.پا.گرفنت.شکل.تازه.
ای.از.قدرت.سیاسی.به.صورت.جنبش.روحانیت.را.امکان.پذیر.کرد..
با.وجود.این،.چرخه.ای.که.در.س��ال.1994.قطع.شده.بود.دوباره.در.
سال.2001.از.سر.آغاز.شد..با.زوال.طالبان.و.بازگشت.محایت.خارجی.
در.پی.مداخله.امریکا،.بسیاری.از.قدرمتندان.دوباره.سر.برآوردند..رقابت.
های.کهنه.میان.قبایل.نیز.با.بعضی.تفاوت.های.اساس��ی.دوباره.از.س��ر.
گرفته.ش��د..این.بار،.محایت.از.بریون.قندهار.ب��رای.تعینی.نتیجه.رقابت.
می��ان.قدرمتندان.مهمتر.از.دهه.1980.ب��ود.و.یکی.از.دالیل.آن.این.بود.
ک��ه.اجیاد.پایگاهی.برای.محای��ت.از.مداخله.در.قندهار.به.عنوان.یکی.از.
نیازهای.اصلی.استراتژیک.شناخته.می.شد..قندهار.یکی.از.پایگاه.های.
مهم.طالبان.بود.و.یکی.از.نقاط.بالقوه.دردس��ر.س��از.به.مشار.می.رفت..
در.فاصله.س��ال.های.2001.و.2002،.نفع.اصلی.از.این.جو.رو.به.رشد.
را.گل.آقا.ش��ریزی.برد.که.با.موفقی��ت.خود.را.به.عنوان.“مردی.که.می.

توانست.به.مداخله.امریکا.در.جنوب.کمک.کند“.مطرح.کرده.بود..

رهرب بلندپرواز جنوب: گل آقا شریزی 
پدر.گل.آقا،.عبداللطیف،.با.وجود.این.که.در.زمان.جهاد.فرمانده.کل.
حماز.ملی.بود،.به.حلاظ.منش��أ.اجتماعی.یک.کاس��ب.کوچک.و.شخصی.
در.رده.پاینی.قبیله.حمس��وب.می.ش��د..او.به.عنوان.یک.رهرب.نظامی.در.
جنگ.به.طور.مس��تقیم.تنها.فرماندهی.گروه.کوچکی.از.جماهدین.را.در.
اختیار.داش��ت.و.در.برابر.فرماندهان.دیگر.به.جای.قدرت.بیشتر.بر.نفوذ.
ات��کا.می.کرد..او.که.ش��خصی.مورد.احترام.بود،.در.س��ال.1989در.اثر.
مس��مومیت.درگذش��ت..گل.آقا.ابتدا.پس.از.از.س��قوط.دولت.جنیب.اهلل.
در.س��ال.1992،.وایل.قندهار.شد.ویل.نتوانست.کاری.اجنام.دهد..اما،.او.
برخالف.فرماندهان.دیگر.در.کشتار.و.جنایت.های.جنگ.داخلی.شرکت.
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نداشت.و.در.زدوخورد.ها.با.هیچ.گروهی.مهراهی.نکرده.بود..به.عالوه،.

او.به.خاطر.شخصیت.پدرش.از.محایت.اخالقی.و.عاطفی.برخوردار.بود.
..)17(

او.به.حسب.تصادف.یا.به.عمد.از.طالبان.و.جبهه.واحد.خمالفان.برکنار.

مان��د.و.این.موقعی��ت.به.او.امکان.داد.که.با.مقامات.پاکس��تان.و.امریکا.

روابط��ی.برقرار.کند..بعد.از.س��قوط.طالبان،.او.به.ج��ای.پایگاه.نظامی.

ی��ا.قبیله.ای.بر.محایت.دوجانبه.خارجی.ب��رای.در.اختیار.گرفنت.دوباره.

وایل.گری.قندهار.اتکا.کرد..ابتدا.او.را.به.عنوان.یکی.از.فرماندهان.خمالف.

برای.دریافت.پول.از.سیا.و.جنگیدن.با.طالبان.انتخاب.کردند.احتماال.به.

خاطر.این.که.توان.نظامی.نریوهای.شبه.نظامی.متحدان.اچکزی.او.بیش.

از.متام.متحدان.امریکا.در.جنوب.بود.)18(..امهیت.محایت.امریکا.بسیار.

بیش.از.پرداخت.پول.بود.زیرا.روس��تاییان.و.دیگر.قدرمتندان.تصور.می.

کردند.که.در.صورت.بروز.اختالف.او.می.تواند.خواهان.کمک.مس��تقیم.

امریکا.بشود..تاثری.این.تصور.شامل.فرماندهان.زیردست.گل.آقا.نیز.می.

ش��د.)19(..در.پایان.س��ال.2001،.طالبان.شهر.قندهار.را.به.مال.نقیب.و.

حامد.کرزی.دادند.و.مال.نقیب.وایل.والیت.ش��د.اما.گل.آقا.به.زودی.به.

حاش��یه.های.شهر.رسید.و.مال.نقیب.و.حامد.کرزی.را.به.مبارزه.طلبید..

پس.از.مذاکرات.طوالین.که.در.طی.آن.گل.آقا.هتدید.کرد.که.جنگ.مهه.

جانبه.را.شروع.خواهد.کرد،.سراجنام.او.به.عنوان.وایل.منصوب.شد.زیرا.

مال.نقیب.اهلل.از.ترس.مداخله.امریکا.به.سود.دمشن.خود.کوتاه.آمد.)20(..

حت��ا.وقیت.کم��ی.بعد.گل.آقا.با.اجنام.معامله.ای.با.تعدادی.از.مس��ئوالن.

طالبان.به.آن.ها.اجازه.بازگش��ت.به.روس��تاهای.شان.را.داد.و.بسیاری.

را.در.امریکا.نگران.کرد،.امریکایی.ها.از.وارد.کردن.فش��ار.جدی.بر.او.

خودداری.کردند.)21(..در.طول.س��ال.2002.نشانه.هایی.از.کمتر.شدن.

محایت.امریکا.از.گل.آقا.دیده.می.شد..در.جوالی.مهان.سال،.نریوهای.

امریکایی.بدون.مشورت.با.او.فرودگاه.قندهار.را.از.کنترل.نریوهای.شبه.

نظامی.او.درآوردند.و.این.کار.در.سطح.گسترده.ای.به.عنوان.نشانه.پایان.

محایت.امریکا.از.او.تفس��ری.شد..بعد.زماین.که.گل.آقا.چندان.مشتاق.به.

جنگیدن.با.چریک.های.طالبان.به.نظر.منی.رس��ید،.اعتماد.امریکایی.ها.

به.او.کمتر.شد.)22(..با.وجود.این،.محایت.امریکا.از.او.در.شش.ماه.اول.

سال.به.او.فرصیت.تعینی.کننده.برای.حتکیم.قدرت.خود.داده.بود..مشخص.
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نیس��ت.که.محایت.پاکستان.ش��امل.پرداخت.پول.هم.بود.یا.فقط.محایت.

سیاس��ی.بود،.اما.در.هر.حال.این.رابطه.با.پاکستان.نیز.مهم.بود.زیرا.این.

کش��ور.نقشی.اساسی.در.منطقه.پشتون.نش��نی.افغانستان.بازی.می.کرد..

مهنی.واقعیت.که.چندین.قبیله.پشتون.در.آن.طرف.مرز.زندگی.می.کنند.

اهرم.قابل.مالحظه.ای.در.اختیار.پاکستان.می.گذاشت..با.وجود.این،.به.

دنبال.محله.ای.به.خویش��اوندان.گل.آقا.در.مچان.در.آپریل.2003،.این.
رابطه.به.سرعت.رو.به.وخامت.رفت.)23(..

در.اوایل.س��ال.2002،.گل.آقا.با.در.اختیار.داشنت.محایت.مایل.بیش.

از.متام.فرمانده��ان.رقیب.خود.در.موقعیت.کامال.برتری.در.قندهار.بود..

بعد.به.راحیت.رهرب.قبیله.بارکزی.ش��د.اما.کوش��ید.خود.را.به.عنوان.یک.

ره��رب.منطق��ه.ای.مطرح.کند.و.مدع��ی.کنترل.بر.والیت.ه��ای.قندهار،.

هلمند،.ُاُرزگان،.زابل.و.فراه.شد..او.هم.زمان.روابطی.با.قبایل.پشتون.در.

هرات.برقرار.کرد.که.از.رفتار.امساعیل.خان.ش��کایت.داشتند..به.نظر.می.

رسید،.در.عمل.او.مدعی.نقش.رهربی.کنفدراسیون.دّراین.است.حتا.اگر.
در.سخنراین.های.عمومی.چننی.ادعایی.را.مطرح.منی.کرد.)24(..

گل.آق��ا.برای.به.دس��ت.آوردن.برتری.منطق��ه.ای.مورد.ادعایش.به.

مناب��ع.م��ایل.برتر.خود،.ارتباطش.با.کابل.که.ناش��ی.از.پس��ت.رمسی.به.

عنوان.وایل.قندهار.بود.و.مش��روعیت.ناش��ی.از.انتصاب.رمسی.به.عنوان.

وایل.والیت.و.سرپرس��ت.منطقه.جنوب.اتکا.داش��ت.)25(..جریان.پول.

امریکایی.به.زودی.متوقف.ش��د،.اما.گل.آق��ا.منابع.درآمد.دیگری.یافته.

بود.که.مهم.ترین.آن.ها.پست.مرزی.اسپنی.بولدک.بود.)26(..او..مهچننی.

در.چندین.رشته.اقتصادی،.مثل.منابع.آیب،.معادن.سنگ،.توزیع.بزنین.و.

خدمات.تاکس��ی.راین.بنی.قندهار.و.شهرهای.دیگر.احنصار.برقرار.کرده.

ب��ود..او.از.برقراری.مالی��ات.بر.بازرگانان.حملی.نیز.س��ود.می.برد.و.از.

احنصارهای.خود.برای.گس��ترش.شراکت.اقتصادی.با.طرف.های.خمتلف.

استفاده.می.کرد.که.در.عنی.حال.به.تقویت.موقعیت.سیاسی.او.کمک.می.

رس��اند.)27(..قدرمتندان.دیگر.نیز.منابع.درآمدی.مثل.قاچاق.مواد.خمدر،.

زمنی.خواری.و.غریه.داش��تند.اما.گل.آقا.تا.زماین.که.به.درآمد.گمرکی.
دسترسی.داشت.از.آن.ها.پیش.بود..

ب��ا.وجود.ادعای.مبارزه.با.طالبان،.کوش��ش.های.گل.آقا.برای.اجیاد.
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یک.احتاد.قبیله.ای.زیر.رهربی.خود.بر.مشروعیت.نظامی.او.متکی.نبود..

او.هیچ.گاه.افراد.را.در.نربد.رهربی.نکرده.بود،.در.حقیقت.ارتش��ی.نیز.

در.اختی��ار.نداش��ت..تنها.گروهی.درهم.برهم.از.ش��به.نظامیان.قبیله.ای،.

بدون.س��ازماندهی.و.چند.عدد.سالح.س��نگنی.در.اختیار.داشت..اتکای.

او.برای.توان.موثر.جنگی.به.ش��به.نظامیان.اچکزی.متحدش.بود.)28(..

کنترل.واحدهای.وزارت.دفاع.مس��تقر.در.والیت.قندهار،.مهان.طور.که.
در.جدول.2.دیده.می.شود،.یک.دست.نبود..

جدول 2 ـ واحدهای وزارت دفاع در والیت قندهار به تفکیک وابستگی، 2003 

حمل.استقرارفرماندهوابستگیواحد

قندهارخان.حممدخان.حممدقول.اردوی.دوم

قندهارامری.الیلکرزیفرقه.پانزدهم

زرای.دشتمال.سعیدگل.آقافرقه.هفتم

اچکزی،.متحد.لوای.مرزی.358
گل.آقا

عبدالرازق،.گود.
پیدا

اسپنی.بولدک

گارنیزیون.میدان.
هوایی

عبدالرزاق.گل.آقا
شریزی

فرودگاه.قندهار

قندهار--گل.آقالوای.کماندو

شریحممد.متحد.لوای.530
امحد.ویل

در.نزدیکی.حبیب.اهلل.جان
قندهار

میوندتورجانگل.آقالوای.530

قندهارحاجی.عطا.حممدگل.آقانریوی.ویژه

قندهارجنرال.داوودگل.آقاغند.عملیایت

لوای.هوانریو.
466

قندهارحاجی.اخترحممدامحد.ویل

منابع: مسئوالن سازمان ملل، کابل و قندهار، فوریه ـ مارچ 2005 
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بنابراین،.گل.آقا.در.داخل.سپاه.دوم.ارتش.می.توانست.به.1000.–.

1100.نفر.اتکا.کند..در.مقایسه.خان.حممد.به400.نفر.و.نریوهای.پلیس.

مس��تقر.در.قندهار.و.امحدویل.به.700.نفر.می.توانس��تند.اتکا.کنند..البته.

ب��ه.جز.افرادی.که.رمسا.نزد.وزارت.دفاع.ثب��ت.نام.کرده.بودند،.هر.یک.

از.این.قدرمتندان.می.توانس��تند.بر.تعداد.زیادی.از.ش��به.نظامیاین.که.در.

وزارت.داخل��ه.ثبت.ن��ام.نکرده.بودند.اتکا.کنند،.اما.حتا.در.این.مورد.به.

نظر.منی.رس��د.گل.آقا.بیش.از.دو.نفر.دیگر.و.به.ویژه.الکوزی.ها.قدرت.

داش��ته.باشد.)29(..بنابراین.روش��ن.است.که.نفوذ.او.نه.بر.جاذبه.نظامی.

متکی.بود.و.نه.بر.نریوی.نظامی..شواهدی.وجود.دارد.که.نریوهای.شبه.

نظامی.گل.آقا.و.نریوهای.رقبای.او.از.قدرت.نظامی.خود.برای.ترساندن.

و.آزار.خمالفان.و.گاهی.از.بنی.بردن.آن.ها.استفاده.کرده.اند.که.در.اساس.

یک.امر.درون.قبیله.ای.بوده.اس��ت.)30(..نریوهای.شبه.نظامی.در.داخل.

هر.قبیله.خمالفت.را.س��رکوب.و.خود.نیز.به.عنوان.ابزار.گس��ترش.کنترل.

در.بریون.قبیله.عمل.می.کردند..بر.اساس.تعریفی.که.در.مقدمه.ارائه.شد،.

بدین.دلیل.است.که.گل.آقا.هرگز.یک.رهرب.قبیله.نبود.بلکه.فرد.قدرمتند.
قبیله.به.مشار.می.رفت..

گل.آقا.حتا.در.اوج.قدرت.خود.در.س��اهلای.2002-2003.توانایی.

چنداین.برای.بسیج.نریوها.در.سراسر.والیت.قندهار.نداشت.چه.رسد.به.

منطقه.جنوب..با.وجود.الف.زین.او.که.می.تواند.20000.نفر.را.بس��یج.

و.برای.مقابله.با.خالفکاری.های.امساعیل.خان.)31(.به.هرات.محله.کند،.

زماین.که.نریوهای.شبه.نظامی.جنویب.در.آگوست.2004.به.هرات.محله.

کردند،.نه.تنها.تعداد.آن.ها.بسیار.کمتر.)2000.3000-(.بود،.بلکه.نقش.
گل.آقا.در.بسیج.آن.ها.بسیار.کم.بود.)32(..

ادع��ای.گل.آقا.در.ب��اره.رهربی.حملی.و.منطق��ه.ای.متکی.بر.تأیید.

ط��رف.های.نریومند.ملی.و.بنی.املللی.و.وجود.منابع.برای.تامنی.ش��بکه.

محاییت.خود.بود..بررس��ی.تقس��یم.غنامی.به.وس��یله.گل.آقا.در.حکومت.

حملی.به.روش��ین.نش��ان.می.دهد.که.هدف.اصلی.او.برپا.کردن.احتادی.با.

دیگ��ر.قبایل.زیرک،.یعین.پوپلزی،.بارک��زی.و.الکوزی.بود..قبایل.دیگر.

پنجپایی)نورزی،.علی.زی،.اس��حق.زی،.خوگیاین،.ماکو(.در.ردیف.دوم.

قرار.می.گرفتند.و..غلزایی.ها.کامال.به.حاش��یه.رانده.می.ش��دند..افراد.
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قبیل��ه.بارکزی.گل.آقا.جایگاهی.بس��یار.برجس��ته.در.حکومت.والییت.

قندهار.به.دست.آوردند.تا.جایی.که.در.سال.2003،.از.میان.60.رییس.

اداره.غرینظامی.تنها.هش��ت.نفر.از.قبایل.دیگر.بودند.اما.پوپلزی.ها.در.

اداره.ولسوایل.ها.نقش.عمده.داشتند.و.شش.فرماندار.از.17.نفر.از.میان.

آن.ها.بود.در.حایل.که.بارکزی.ها،.اچکزی.ها،.اس��حق.زی.ها.و.نورزی.

ه��ا.ه��ر.یک.تنها.دو.فرماندار.و.الکوزی.ها.و.بلوچ.ها.هر.یک.تنها.یک.

فرماندار.داش��تند..نفر.آخر.یک.س��ید.بود..الکوزی.ها.از.انتصاب.اکرم.

خاکریزوال.به.ریاست.پلیس.نسبتا.راضی.بودند.و.او.نریوی.پلیس.را.با.
افراد.قبیله.خود.پرکرد.)33(..

منابع.مایل.گل.آقا.و.پس��ت.رمسی.وایل.گری.مهم.ترین.والیت.جنویب.

امکان��ایت.بودند.که.به.طور.مس��لم.در.نگاه.رهربان.قبایل.کوچکتر.که.به.

طور.س��نیت.به.قبایل.بزرگتر.وابس��ته.بودند،.بسیارمهم.بود..در.مقابل،.به.

حاش��یه.رفنت..غلزای��ی.ها.نیز.پیامدهای.مهمی.داش��ت،.از.مجله.این.که.

والیت.زابل،.درس��ت.در.وسط.منطقه..غلزایی.ها،.کامال.خارج.از.حیطه.

نف��وذ.گل.آقا.قرار.گرفته.بود..به.عالوه،.اقلیت.های.مهم..غلزایی.که.در.

هلمن��د،.ُاُرزگان.و.حتا.قندهار.زندگی.م��ی.کردند.دمشن.او.بودند.)34(..

بدت��ر.از.مهه.برای.گل.آقا.این.بود.که.حتکیم.این.ش��بکه.احتادها.بس��یار.

مشکل.ساز.از.کار.درآمد..رهربی.او.حیت.در.میان.دّراین.ها.در.بلندمدت.
پذیرفته.منی.شد..

قدرت.سیس��تم.محاییت.گل.آقا.نه.تنها.بر.ج��ذب.افراد.قبیله.خود.به.

داخ��ل.حکومت.بلکه.بر.افزایش.حقوق.معلمان.و.دیگر.کارمندان.و.حتا.

دو.برابر.کردن.آن.استوار.بود..او.خدمات.دیگری.نیز.در.اختیار.معلمان.

و.دانش.آموزان.قرار.داد.)35(..این.کار.او.طرفداران.زیادی.داش��ت.اما.

تا.زماین.می.توانس��ت.ادامه.یابد.ک��ه.درآمدهای.گمرکی.در.جریان.بود..

زماین.که.جریان.این.درآمدها.کند.شد،.محایت.از.گل.آقا.نیز.کاسته.شد..

ب��ه.عالوه،.تعلق.خاطر.گل.آقا.به.محایت.قبیله.ای.بر.کارآمدی.حکومت.

والییت.تاثری.منفی.گذاشت.زیرا.تعداد.افراد.متخصص.حتصیل.کرده.بسیار.

کم.و.فس��اد،.حیت.در.مقایس��ه.با.والیت.های.دیگر.افغانستان،.گسترده.

بود..به.جز.چند.استثنا،.اعضای.قبایل.پرنفوذ.حملی.در.ولسوایل.ها.حاکم.

بودن��د.حتا.اگر.خود.آن.ها.اهل.آن.ولس��وایل.نبودند..بنابراین.بعضی.از.
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ای��ن.فرماندارها.ش��اید.واقعا.در.میان.مردم.حمل��ی.دارای.نفوذ.بودند.اما.

مهارت.های.اجرایی.و.ختصص.نداش��تند..در.حقیقت،.هیچ.یک.از.آنان.

از.آموزش.عایل.یا.جتربه.چنداین.در.کار.اجرایی.برخوردار.نبودند.)36(..

این.واقعیت.به.یب.اعتبار.کردن.سیس��تم.گل.آقا.در.نگاه.مردم.و.مهمتر.از.
آن.در.نگاه.حامیان.خارجی.کمک.کرد..

انتخابات.سال.2005.وضعیت.رهربی.گل.آقا.را.در.میان.بارکزی.ها.

به.منایش.گذاشت..این.واقعیت.که.12.نفر.از.بارکزی.ها.در.انتخابات.در.

قندهار.نامزد.شدند.و.با.شکسنت.آرا.از.امکان.انتخاب.اعضای.این.قبیله.

کاستند.نشان.می.داد.که.او.از.رهربی.چندان.قدرمتندی.برخوردار.نیست..

گل.آقا.که.وایل.ننگرهار.ش��ده.بود.حتا.از.آن.جا.به.قندهار.س��فر.کرد.تا.

در.سازمان.دهی.رقابت.انتخابایت.شرکت.و.بعضی.از.نامزدها.را.به.کناره.

گریی.تش��ویق.کند.اما.موفق.نشد..خنبگان.قدمی.با.حتصیل.کردگان.متحد.

ش��دند.و.از.انتق��ال.او.به.جالل.آباد.برای.تضعیف.نف��وذ.او.در.انتخابات.

هبره.برداری.کردند..سراجنام.آرای.بارکزی.ها.بنی.نامزدهای.طرفدار.گل.

آقا.و.خمالف.او.تقس��یم.شد..نوراحلق.علومی،.رهرب.جبهه.ضد.گل.آقا،.بر.
اساس.آرای.دریافیت.بیشترین.موفقیت.را.به.دست.آورد.)37(..

.
قدرمتندان الکوزی به حاشیه رانده می شوند 

گل.آق��ا.تا.چن��د.ماه.پس.از.انتص��اب.به.عنوان.وایل.و.سرپرس��ت.

زون.]منطقه[.جنوب.با.مش��کالت.جدی.از.سوی.فعاالن.اصلی.دیگر.در.

منطق��ه.روبرو.نبود..با.وجود.این.از.مهان.ابتدا،.قدرمتندان.اصلی.و.جنگ.

ساالران،.از.مجله.شری.حممد.آخوندزاده.از.قبیله.علی.زی،.امحدویل.کرزی.

از.قبیل��ه.پوپل��زی.و.خان.حممد.از.قبیله.الک��وزی.مهگی.در.صدد.بودند.

ک��ه.با.دور.زدن.گل.آقا.ارتباط.های.خ��ود.را.در.کابل.حفظ.یا.افزایش.

دهند..در.میان.آن.ها،.الکوزی.ها.که.دمشنان.ش��دید.و.سنیت.بارکزی.ها.

هس��تند،.کمتر.از.مهه.به.گل.آقا.به.فرصت.می.دادند..رابطه.آن.ها.با.گل.

آقا.پس.از.2001.بیش.از.هر.چیز.به.آتش.بس.موقت.و.مسلح.شباهت.

داش��ت..پیش.از.آم��دن.طالبان،.آن.ها.نریوی.اصلی.مس��لح.در.والیت.

بودن��د..فرمان��ده.اصلی.الکوزی.ها.به.نام.مال.نقی��ب.اهلل.با.طالبان.متحد.

ش��ده.بود..این.کار.او.باعث.ش��د.که.محایت.امریکا.را.از.دس��ت.بدهد.و.
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باالخره.در.اواخر.2001،.با.وجود.برتری.نظامی.الکوزی.ها،.دس��ت.از.

ادعای.برتری.در.قندهار.بردارد..پس.از.زدوخوردهای.اولیه.در.قندهار،.

م��ال.نقیب.اهلل.موافقت.کرد.از.فعالیت.سیاس��ی.کنار.برود.و.بگذارد.افراد.

سرش��ناس.الکوزی.مثل.خان.حممد.و.اکرم.خاکریزوال.بر.س��ر.ش��راکت.

در.ق��درت.با.گل.آقا.و.ره��ربان.دیگر.قبیله.ای.توافق.کنند.)38(..قدرت.

نظامی.آن.ها.با.انتصاب.خان.حممد.به.عنوان.فرمانده.س��پاه.دوم.ارتش.و.

و.خاکریزوال.به.عن��وان.رییس.پلیس.مورد.تأیید.قرار.گرفت..با.وجود.

ای��ن،.آن.ها.از.حامی.قدرمتند.خارج��ی.برخوردار.نبودند.زیرا.رابطه.آن.

ها.با.پاکس��تان.هم.بد.بود..این.مساله.به.دوران.جهاد.برمی.گشت.و.حتا.

اگر.می.کوش��یدند.اختالف.های.خود.را.با.مهسایه.جنویب.حل.کنند،.گل.

آقا.در.موقعیت.بس��یار.هبتری.برای.کس��ب.محایت.پاکستان.قرار.داشت..

تنها.امکان.باقی.مانده.برای.آن.ها.هند.بود.که.آن.ها.به.سویش.رفتند.و.

مقداری.کمک.و.محایت.معنوی.مثل.گشایش.کنسولگری.هند.در.قندهار.

و.پیشنهاد.آموزش.افراد.پلیس.در.هند.دریافت.کردند،.اما.این.کمک.ها.
به.هیچ.وجه.قابل.مقایسه.بانفوذ.پاکستان.و.امریکا.نبود.)39(..

در.پایان.س��ال.2002،.پس.از.این.خاکریزوال.کوش��ید.نایب.رییس.

پلی��س.نظر.جان.از.اف��راد.قبیله.بارکزی.را.اخراج.کند.دو.نریوی.ش��به.

نظامی.درگری.شدند.و.نزدیک.بود.بر.سر.کنترل.شهر.قندهار.وارد.جنگ.

مهه.جانبه.ش��وند.)40(..الکوزی.ها.خیل��ی.زود.به.پیامدهای.ناتواین.از.

دریاف��ت.کمک.کایف.از.کابل.�.برخالف.رقیب.های.اصلی.ش��ان.گل.آقا.

و.امحدویل.کرزی.�.پی.بردند..تضعیف.موقعیت.الکوزی.ها.در.س��اختار.

قدرت.آغاز.شد..ابتدا،.کابل.در.آگوست.2003.خاکریزوال.را.از.ریاست.

پلیس.برکنار.کرد..س��پس.در.پی.شروع.خلع.سالح.در.مهان.سال،.خان.

حمم��د.با.احنالل.س��پاه.دوم.ارتش.در.جوالی.2004.پس��ت.فرماندهی.

خود.را.از.دس��ت.داد..خان.حممد.ابتدا.رییس.پلیس.ش��د.و.بدین.ترتیب.

الکوزی.ه��ا.حداقل.یک.موقعیت.مه��م.را.حفظ.کردند.اما.این.زیاد.طول.

نکشید..در.ماه.می.2005،.او.به.والیت.دیگری.منتقل.شد.و.متاس.خود.

را.با.پایگاه.قدرتش.از.دس��ت.داد..یک.نفر.تاجیک.از.پروان.جانش��نی.
او.شد..

قدرمتندان.الکوزی.که.به.ش��دت.می.کوش��یدند.محایت.کسب.کنند.و.
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نارضاییت.خود.را.از.وضعیت.به.کرزی.نش��ان.دهن��د،.به.احیای.ارتباط.

های.قدمیی.خود.با.مجعیت.روی.آوردند..در.انتخابات.ریاس��ت.مجهوری.

در.سال.2004،.آن.ها.مهگی.از.نامزدی.قانوین،.که.یک.تاجیک.و.عضو.

سابق.مجعیت.بود،.در.مقابل.کرزی.محایت.کردند..اما.این.کار.آن.ها.تنها.

ضعف.رو.به.فزوین.آن.ها.را.به.منایش.گذاش��ت:.قانوین.تنها.3.درصد.از.

آرای.والی��ت.قندهار.را.دریافت.کرد،.در.حایل.که.الکوزی.ها.در.حدود.

25-%20.مجعی��ت.والیت.را.تش��کیل.می.دهند..آش��کار.بود.که.آن.ها.

کنترل.خود.را.بر.قبیله.از.دس��ت.می.دادند..نس��ل.قدمیی.و.مهم.رهربان.

قبیله.الکوزی.مثل.س��ناتور.واصف��ی.به.طور.رمسی.از.کرزی.محایت.کرد.

و.نش��ان.داد.که.بیش.از.قدرمتندان.با.اکثریت.افراد.قبیله.مهاهنگ.است..

این.شکس��ت.انتخابایت.بدترین.وضعیت.برای.قدرمتندان.به.حس��اب.می.

آمد..در.نیمه.دوم.2005.با.افزایش.نارضاییت.و.س��رخوردگی.از.رییس.

مجهوری.جدید.کرزی،.آن.ها.فرصیت.برای.کسب.بعضی.از.موقعیت.های.

گذش��ته.را.به.دس��ت.آوردند.)41(..در.حقیقت،.نامزدهای.خمالف.کرزی.

در.انتخابات.پارملاین.در.س��پتامرب.آن.س��ال.موفق.شدند.اما.هیچ.یک.از.

نامزده��ای.مورد.محایت.خان.حممد.و.قدرمتن��دان.دیگر.الکوزی.انتخاب.

نش��دند..موفقیت.آن.ها.در.این.بود.که.قدرمتندان.دیگر.از.قبایل.دیگر.را.

که.مثل.آن.ها.به.حاشیه.رانده.می.شدند،.به.اردوی.ضد.کرزی.گروه.های.

اس��المی.به.رهربی.تاجیک.ها.مثل.مجعیت.اس��المی.جذب.کنند.)42(..

از.دس��ت.دادن.کنترل.بر.قبیله،.قدرمتندان.الکوزی.را.بر.آن.داشت.که.به.

جای.احتادهای.قبیله.ای.به.دنبال.احتادهای.سیاسی.باشند..اما.این.کار.از.

توانایی.رو.به.کاهش.آن.ها.برای.کنترل.اجتماعی.و.منطقه.ای.جلوگریی.
نکرد.و.به.خال.قدرت.در.روستاها.اجنامید..

میزان.امهیت.ارتباط.محاییت.با.مرکز.یا.یک.قدرت.خارجی.در.شروع.

قرن.بیست.و.یکم.را.می.توان.در.افزایش.خبت.خانواده.واصفی.مشاهده.
کرد..

عزی��زاهلل.واصفی،.با.وجود.رقابت.قدرمتن��داین.مثل.خان.حممد.و.مال.

نقیب.اهلل،.دوباره.س��کان.رهربی.الکوزی.ها.را.به.دست.گرفت..واصفی،.

سناتور.پیشنی.و.ش��خصیت.برجسته،.که.یکی.از.رهربان.حزب.سلطنت.

طلب.تش��ریک.وحدت.ملی.بود.قدرت.نظامی.نداش��ت..او.توانسته.بود.
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از.طریق.ارتباط.های.خوب.خود.با.کابل.و.افغان.های.خارج.از.کش��ور.

برای.نقش.خود.محایت.دریافت.کند..پسران.واصفی.شهروندان.امریکا.و.

مهچون.او.حتصیل.کرده.و.مسلط.به.زبان.انگلیسی.بودند..پسر.بزرگ.او.
در.سال.2005.وایل.والیت.فراه.شد..

برگ برنده: کابل و امحدویل کرزی 
گرچه.رابطه.بنی.بارک��زی.ها.با.پوپلزی.ها.به.بدی.رابطه.با.الکوزی.
ها.نبود،.در.بلندمدت.خطرناک.ترین.رقیب.گل.آقا.از.صفوف.پوپلزی.ها.
بریون.آمد..این.مس��اله.با.توجه.به.این.ک��ه.آن.ها.قبیله.رییس.مجهوری.
بودند.و.هبتر.از.هر.کس.دیگر.با.کابل.ارتباط.داشتند.تعجب.آور.نیست..
ب��ه.ویژه،.امحدویل.کرزی،.ب��رادر.جوانتر.و.بلندپرواز.رییس.مجهوری،.از.
مهان.ابتدا.به.تدارک.نقش.رهربی.برای.خود.مشغول.شده.بود..امحدویل.
ک��رزی.به.خاطر.اعتب��ار.نقش.ملی.برادرش،.در.ابت��دا.به.طور.رمسی.با.
رهربی.گل.آقا.مقابله.نکرد..اما.در.چند.سال.اول.پس.از.دوران.طالبان،.
او.بیش��تر.نریو.و.امکانات.خود.را.صرف.س��اخنت.سیستم.قدریت.موازی.
با.گل.آقا.ش��ریزی.کرد..با.وجود.این.که.امحدویل.در.ابتدا.موفق.نشد.به.
میزاین.ک��ه.گل.آقا.بر.قبیله.بارکزی.کنترل.داش��ت،.بر.قبیله.خود.کنترل.
برقرار.کند،.توانس��ت.خمالفان.مثل.فرمانده��این.از.قبیل.وکیل.لعل.حممد.
و.امری.الیل.را.ابتدا.مهار.کند.و.س��پس.به.حاش��یه.براند..آن.ها.هنوز.از.
طرفداران.سرسخت.پادشاه.سابق.ظاهرشاه.بودند.و.روابط.به.نسبت.غری.
دوستانه.ای.با.خانواده.کرزی.داشتند.)43(..امری.الیل.پست.مهم.فرمانده.
فرقه.پانزدهم.را.در.دس��ت.گرفته.بود.اما.بعدا.از.آن.پس��ت.برکنار.ش��د..
درگریی.مس��لحانه.بنی.بارکزی.ها.و.پوپلزی.ه��ا.رخ.نداد.اما.امحدویل.
کرزی.از.روش.های.پیچیده.تری.برای.تضعیف.رقیب.خود.اس��تفاده.می.
کرد..او.برای.کاهش.قدرت.بارکزی.ها.با.قدرمتندان.الکوزی.متحد.شد.و.
در.س��ال.2003.در.طرحی.برای.بریون.راندن.گل.آقا.از.قندهار.شرکت.
داش��ت،.گرچه.موفقیت.او.کامل.نبود.زیرا.وایل.جدید،.یوس��ف.پشتون،.
باز.از.قبیله.بارکزی.و.بسیار.به.گل.آقا.نزدیک.بود.)44(..حیت.اگر.احتاد.
میان.امحدویل.و.خان.حممد.کوتاه.مدت.بود.و.این.دو.نفر.در.طول.س��ال.
2004.به.طور.آش��کار.یکدیگر.را.به.نقض.حقوق.بش��ر.و.قاچاق.مواد.
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خمدر.متهم.کردند.)45(،.روشن.بود.که.اعتبار.گل.آقا.در.زمینه.توانایی.او.
برای.مدیریت.بر.احتاد.زیرک.کامال.متزلزل.شده.بود..

گل.آقا.حتا.منی.توانس��ت.در.زمینه.روابط.عمومی.در.س��طح.والیت.

از.موفقیت.بیش��تر.امحدویل.جلوگریی.کند..امحدویل.تشکیل.یک.سیستم.

ش��وراها.را.برای.مشروعیت.خبش��یدن.به.نفوذ.خود.و.مهکاری.خنبگان.

قبایل.را.مورد.محایت.قرار.داد..ش��وراهای.ولسوایل.ها.ملک.های.حملی.

)بزرگان.قبایل(.را.گرد.آوردند.و.نامزدهایی.را.برای.فرمانداری.ولسوایل.

پیشنهاد.و.منایندگان.شورای.والییت.را.انتخاب.می.کردند..شورای.والییت.

منایندگان.علما.و.تعدادی.از.زنان.را.در.بر.می.گرفت..رییس.شورا.خود.

امحدویل.کرزی.بود.و.ش��ورا.بیشتر.نقش.مشوریت.داشت.اما.می.توانست.

درباره.عملکرد.روسای.اداره.ها.سوال.کند..در.عنی.حال،.شورا.شکایت.

هایی.را.که.از.ولسوایل.ها.می.رسید.به.مرجع.مربوط.می.رساند.و.گفته.
می.شود.حکومت.گاهی.درباره.این.شکایت.ها.اقدام.کرده.است.)46(..
ب��ه.ع��الوه،.گل.آقا.در.مورد.وف��اداری.قبایل.پنج.پی.نی��ز.با.رقابت.
امح��دویل.روبرو.ب��ود..گل.آقا.تنها.در.اجیاد.احتاد.ب��ا.قدرمتندان.اچکزی.
)47(.که.متحدان.س��نیت.بارکزی.ها.بودند.موفق.ش��د..اما.اس��حق.زی.ها،.
علی.زی.ه��ا.و.نورزی.ه��ا.به.دالیل.خمتلف.به.س��وی.امحدویل.جذب.می.
ش��دند..برای.مثال،.بسیاری.از.نورزی.ها.منی.توانستند.با.رقبای.شان.در.
میان.اچکزی.ها.در.یک.جبهه.قرار.داشته.باشند..گروه.هایی.از.میان.این.
دو.قبیله.نزدیک.بود.در.اواخر.س��ال.2001.بر.سر.کنترل.مرز.و.فعالیت.
های.پرس��ود.قاچاق،.جنگ.قبیل��ه.ای.به.راه.بیندازن��د.)48(..بنابراین،.
متایالت.آن.ها.بنی.امحدویل.کرزی.و.طالبان.رو.به.رش��د.در.نوسان.بود..
بیش��تر.علی.زی.ها.زیر.نفوذ.ش��ری.حممد.آخوندزاده.بودند.که.با.خانواده.
ک��رزی.احتاد.نزدیکی.برقرار.کرده.بود..به.طورکلی.تر،.امحدویل.به.خاطر.
رواب��ط.نریومندش.با.کابل.و.محایت.غری.مس��تقیم.دولت.بوش.حتما.در.
بلندم��دت.متحد.امید.خبش.تری.به.نظر.می.رس��ید..او.حتا.توانس��ت.در.
تشکیل.شورای..غلزایی.شرکت.کند.که.هدف.آن.افزایش.منایندگی.قبیله.
در.اداره.حکوم��ت.قنده��ار.بود.)49(..در.عنی.ح��ال،.گل.آقا.به.خاطر.
رابط��ه.نزدیکش.با.حکومت.مرک��زی.در.موقعییت.نبود.که.عناصر.خمالف.

در.درون.قبایل.پنج.پی.را.جلب.کند.)50(..



سیاست نامه 14-15

169

امح��دویل.مهچننی.نتوانس��ت.تنها.ب��ا.کنار.زدن.گل.آق��ا.کنترل.او.را.

بر.پای��گاه.حمکمش.در.حکوم��ت.والیت.تضعیف.کن��د..چند.عامل.در.

برکناری.گل.آقا.از.پس��ت.وایل.گری.در.آگوست.2003.و.انتصاب.او.به.

عنوان.وزیر.امور.ش��هری.در.کابل.نقش.داش��ت..در.میان.تکنوکرات.ها.

در.کابینه.کرزی،.نارضاییت.وجود.داشت،.مثل.وزیر.مالیه.اشرف.غین.که.

از.کوتاهی.او.در.حتویل.درآمد.گمرکی.خشمگنی.بود..حامیان.بنی.املللی.

کاب��ل.نیز.ناراضی.بودند..اما.مانورهای.امحدویل.کرزی.نیز.نقش.داش��ت.

)51(..گرچه.جانش��نی.گل.آقا،.یوسف.پشتون،.از.بارکزی.ها.و.عموزاده.

او.بود،.به.اندازه.او.قدرت.نداشت.و.زیر.فشار.قرار.گرفت.تا.عدم.تعادل.

در.حکومت.والیت.را.تا.حدودی.جربان.کند..زیر.مدیریت.او،..غلزایی.

ها.و.دّراین.های.پنج.پی.س��هم.بیش��تری.دریافت.کردند.و.پریوان.گل.آقا.

متضرر.شدند.)52(..در.اوایل.سال.2005.که.گل.آقا.پس.از.تغیریایت.در.

کابینه.دوباره.به.عنوان.وایل.منصوب.شد،.کنترل.خود.بر.خبش.اعظم.منبع.

درآمد.گمرکی.را.از.دست.داده.بود.)53(..با.ضعیف.تر.شدن.موقعیت.گل.

آقا،.امحدویل.به.شدت.به.تقویت.نقش.خود.پرداخت..با.وجود.این.که.او.

در.س��پتامرب.2005.موفق.نشده.بود.در.انتخابات.شورای.والییت.اکثرییت.

از.طرفداران.خود.را.وارد.کند،.توانست.ریاست.خود.را.بر.شورا.حتمیل.

کند..با.انتصاب.یکی.از.متحدان.خانوادگی.به.عنوان.وایل.قندهار.پس.از.

برکناری.هنایی.گل.آق��ا.درجون.2005،.امحدویل.از.فرصت.برای.پایان.

دادن.به.نفوذ.اندک.گل.آقا.در.شورای.والییت.استفاده.کرد..برای.مثال،.در.

اکترب.2006،.از.17.فرماندار.ولس��وایل،.8.نفر.از.قبیله.پوپلزی.و.از.بقیه.

نیز.چند.نفر.به.امحدویل.نزدیک.بودند..متام.منصوبان.جدید.از.پوپلزی.ها.

ی��ا.افرادی.مرتبط.با.خانواده.ک��رزی.بودند.)54(..امحدویل.مصمم.بود.تا.

حد.امکان.فضای.رقبایی.را.که.می.کوش��یدند.در.قندهار.و.کابل.حضور.

سیاسی.داشته.باشند.�.برای.مثال.از.طریق.شرکت.در.انتخابات.پارملاین.

2005.�.حمدودتر.کند..برای.مثال،.امحدویل.س��عی.کرد.از.طریق.نفوذش.

در.کمیس��یون.انتخاب��ایت.صالحیت.نامزدهای.بارچ.را.به.خاطر.داش��نت.

س��الح.و.“مأمور.پاکستان.بودن”.رد.کند..وقیت.در.این.کار.موفق.نشد،.
توانست.ترتیب.حذف.آرای.روستاهای.بارچ.را.از.مشارش.بدهد.)55(.

.
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نتیجه گریی: وقفه در چرخه ابن خلدوین 
بر.پایه.نظریه.ابن.خلدون،.حممدزی.ها،.شاخه.ای.از.قبیله.بارکزی.که.
از.آغاز.قرن.نوزدهم.و.در.عمل.تا.س��ال.1978.در.افغانستان.حکومت.
کرده.بودند،.در.دهه.1980.ظاهرا.در.مراحل.هنایی.زوال.چرخه.ای.قرار.
داش��تند..اشرافیت.قبیله.ای.حممدزی.ها.به.طور.عمده.در.کابل.متمرکز.بود.
و.به.اس��تثنای.چند.شخصیت.برجس��ته،.معدودی.از.روسای.قدرمتند.در.
جنوب.باقی.مانده.بودند..در.س��ازگاری.با.ط��رح.ابن.خلدوین،.خنبگان.
قبیله.به.کابل.مهاجرت.کرده.و.حتا.زبان.ش��ان.را.از.پش��تو.به.دری،.که.
در.آن.زم��ان.زبان.درب��ار.بود،.تغیری.داده.بودند..آن.ها.بر.سیس��تمی.از.
احتادها.با.قبایل.دیگر.اتکا.داش��تند.که.بر.اس��اس.ازدواج.ها.بنا.می.شد..
باز.هم.در.س��ازگاری.با.طرح.ابن.خلدوین،.پس.از.شروع.جنگ.و.محله.
ش��وروی،.بیش��تر.خنبگان.دّراین.و.به.ویژه.بارکزی.ها.در.جهاد.به.افراد.
قبایل.دیگر.نپیوستند.و.در.انتظار.ماندند.تا.ظاهرشاه.تبعیدی.نقشی.را.به.
عهده.بگرید..این.اش��رافیت.که.متایلی.به.ورود.در.صحنه.نداشت،.اجازه.
داده.تا..غلزایی.ها.یا.روس��ای.رده.پاینی.دّراین.جلودار.نربد.شوند..حتا.
در.قندهار.که.اکثریت.بزرگ.مجعیت.دّراین.اس��ت،.برجسته.ترین.و.فعال.
ترین.فرماندهان.اغلب..غلزایی.بودند.مثل.الال.ملنگ،.س��رکاتب.و.مال.
س��ید.حممد..این.فاصله.بنی.افراد.قبیله.و.اش��رافیت.به.اشخاصی.مثل.گل.

آقا.شریزی.کمک.کرد.تا.قبایل.را.“فتح”.کنند..
اما.به.نظر.می.رس��د.چرخه.ابن.خلدوین.در.4�2003،.که.اش��رافیت.
قبیل��ه.ای.در.قندهار.فعال.ش��د،.دوباره.متوقف.ش��د..قدرمتندان.با.اجنام.
اقدامایت،.امکانات.گس��ترده.و.مستقل.کسب.درآمد.اجیاد.کرده.بودند.اما.
تا.زماین.که.دولت.فعال.بود.و.می.توانس��ت.کمک.خارجی.دریافت.کند.
و.در.سیاس��ت.منطقه.ای.دخالت.کند،.امکانات.مایل.حملی.منی.توانس��ت.
در.مقایس��ه.با.نف��وذ.دولت.دارای.محایت.از.خبش.مهم��ی.از.جامعه.بنی.
امللل��ی.برابری.کن��د..با.وجود.این.که.گل.آقا.احتماال.مهیش��ه.از.امهیت.
حفظ.محای��ت.نریومند.کابل.آگاه.بود،.رقابت.ب��ا.امحدویل.کرزی.کار.او.
را.غریممکن.می.کرد..دلیل.این.مس��اله.تنها.نزدیکی.امحدویل.به.ریاس��ت.
مجه��وری.و.توانایی.کنار.زدن.گل.آقا.نبود،.بلکه.احتماال.اش��راف.که.به.
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حدودی.محایت.سیاسی.را.نوید.می.داد..در.نتیجه،.صدها.دانشجو،.

اغلب.دانش��جویان.افسری،.به.روسیه.اعزام.شدند.و.در.بازگشت،.

جنبش.خلق-.پرچم.را.در.كابل.کم.کم.ش��کل.دادند.و.چارچوب.

فكری.را.برای.عقاید.و.سیاست.هایی.اجیاد.کردند.كه.بعدا.رهربی.
سیاسی.افغانستان.در.سراسر.اواخر.دهه.1970.را.هدایت.كرد.

6. Westad, 2005, pp. 299-300
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کابل در زمان نظام كمونیسیت و اشغال شوروی
كمونیس��ت.ها.به.حمض.این.ك��ه.ادارات.دول��یت.را.در.اختیار.
گرفتند،.به.دومنی.اصالحات.ارضی.به.ش��یوه.ای.رادیکال.تر.اقدام.
کردن��د..تغیریات.روس��تایی.از.طریق.اعضای.جوان.دانش��جوی.
حزب.كمونیس��ت.و.کادر.حزیب.به.اجرا.در.می.آمد.که.با.س��فر.به.
والیت.های.دور.بر.پروسه.تعینی.حدود.و.بازتوزیع.زمنی.نظارت.
می.کردند..به.هر.حال.این.اس��تراتژی.نه.تنها.از.سوی.زمنی.داران.
روستایی،.بلکه.از.س��وی.هبره.مندان.این.سیاست.که.منی.توانستند.
ب��ه.توانایی.حکومت.مرکزی.در.دفاع.از.آن.ها.در.برابر.محله.های.
انتقامی.اعتماد.کنند،.با.مقاومت.شدیدی.روبه.رو.شد..آن.ها.چننی.
سیاس��یت.را.به.عنوان.قمار.سیاسی.خطرناكی.می.دیدند.که.در.آن.
با.از.دس��ت.دادن.حداقل.وسیله.معاش.خود.بازنده.هنایی.خواهند.

شد..
از.می��ان.دو.جنبش.خمالف.)مذهبیون.و.کمونیس��ت.ها(.كه.در.
طول.دهه.1970حتول.یافت،.جناح.های.كمونیست.در.هبره.برداری.
از.ش��تاب.سیاسی.موفق.تر.بودند..ویل.وقیت.نارضاییت.عمومی.در.
واكن��ش.به.اصالحات.رادیکال.آن.ها.رش��د.کرد،.جنبش.مذهی.
قدرت.خود.را.دوباره.به.دس��ت.آورد..اولنی.خیزش.های.اسالمی.
به.زودی.ش��روع.ش��د.و.در.آگوس��ت.1979.به.كابل.رسید..در.
اواخر.دس��امرب.شوروی.هتاجم.خود.را.در.محایت.از.دولت.نوپای.
كمونیس��ت.در.كابل.ش��روع.كرد..با.وجود.این.یب.ثبایت.بیشتر.شد.
و.در.فوریه.1980.در.»ش��ب.اهلل.اكرب،.با.طرد.خودجوش.نظام.و.
حامیان.شوروی.آن«7.توس��ط.دانشجویان.و.كسبه.و.كارگران.به.

اوج.خود.رسید..
جنبش.مقاومت.جماهدین.از.محایت.در.برخی.از.شهرها.به.ویژه.
در.خبش.های.جنویب.و.غریب.كش��ور.هبره.مند.بود،.با.وجود.این،.
در.آن.زمان.این.مقاومت.در.هبترین.حالت.شورش��ی.روستایی.در.
بریون.از.كابل.بود.که.از.گفتمان.مذهی.و.س��نیت.به.منظور.نش��ان.
دادن.نریوهای.اشغالگر.به.عنوان.»مهامجان.خارجی.کافر«.استفاده.

7. Rubin, 2002, pp. 135, 186
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می.کرد8..در.نتیجه،.جماهدی��ن.از.محایت.رو.به.افزایش.برخوردار.

ش��دند.که.گاهی.با.رفتارهای.خشن.اش��غالگران.در.حمدوده.های.

وس��یع.روستایی.كش��ور.افزون.می.ش��د..باید.خاطرنشان.کرد.که.

افغانس��تان،.به.ویژه.كابل.و.مرزهای.مشایل.و.والیت.های.ش��رقی.

جماور.پاكس��تان.برای.احتاد.ش��وروی.دارای.امهیت.اس��تراتژیكی.
زیادی.در.رابطه.با.حفظ.امنیت.داخلی.آن.بود..

در.كابل،.حضور.نریوی.نظامی.و.غرینظامی.ش��وروی.منجر.به.

ساخت.بالك.های.آپارمتان.در.مقیاس.بزرگ.در.نزدیكی.فرودگاه.

بنی.املللی.}میکروریان{.و.در.منطقه.ش��هرآرا.شد..در.ضمن.کوچ.

نش��نی.های.غری.قانوین.و.آلونک.نش��یین.مجعیت.روستایی.که..از.

جنگ.در.نواحی.روستایی.فرار.کرده.بودند.رشد.کرد9..این.توسعه.

س��ریع،.فقر.ش��هری.در.پایتخت.را.تشدید.کرد.و.به.برهم.خوردن.

تع��ادل.بنی.محایت.از.ایدئولوژی.كمونیس��ت.و.خمالفت.عمومی.با.

آن.ح��یت.در.پایتخت.دامن.زد..در.اوایل.1980،.ش��هرداری.حتت.

اداره.شوروی.به.منظور.كاهش.آس��یب.پذیری.باشندگان.شهری.

از.طریق.ارائه.سیس��تم.یارانه.برای.كاالهای.اساس��ی.و.س��وخت.

س��عی.در.آرام.كردن.نارضاییت.منود،.ویل.سطح.تورم.در.پایتخت،.

واس��طه.ها.و.دالالن.را.به.جای.كابل.به.س��وی.بازارهای.والیت.

های.نزدیك.راند..اگرچه.مقامات.از.مش��كل.اطالع.داشتند،.قادر.

به.بسنت.كل.ش��هر.نبودند،.چرا.که.چننی.عملی.اثرات.خمرب.تری.
روی.تأمنی.مواد.غذایی.داشت..

پیامد.جنگ،.ابتدا.بنی.جماهدین.و.اشغال.گران.شوروی.و.سپس.

می��ان.جن��اح.های.خمتلف.جماهدی��ن.پس.از.خروج.روس��یه.)که.

رمسا.در.15.فوریه.1989.پایان.یافت(،.حتمیل.خس��ارت.زیاد.بر.

مجعیت.و.زیرس��اخت.های.پایتخت.بود..در.حدود.60000.نفر.از.

س��اكنان.کابل.در.طول.جنگ.كشته.شدند.و.مجعیت.قابل.توجهی.

هم.به.خارج.از.پایتخت.مهاجرت.کردند..در.اواخر.س��ال.1993،.

هنادهای.دولیت.در.كاب��ل.»احتماال.کمترین.كنترل.را.بر.اراضی.و.

8. Westad, 2005, p. 350; cf. Schetter, p. 2006
9. Grötzbach, 1986, pp. 82, 83; cf. ii, above
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مجعیت.افغانس��تان.در.مقایسه.با.هر.زمان.دیگری.در.قرن.گذشته.
داشتند10.«.

ب��ا.توجه.به.تكی��ه.جماهدین.به.ارتش.ه��ای.متحرک.چریكی.

در.جنگ.با.اش��غال.روس��یه،.در.طول.جن��گ.داخلی.بنی.1992.

و.1996.تغی��ریات.س��ریع.و.زیادی.در.احتاده��ای.نظامی.وجود.

داشت11..كابل.به.چند.منطقه.جناحی.تقسیم.شده.بود.كه.مرزهای.

آن.گاهی.روزانه.-.مث��ل.موقعیت.بریوت.در.طول.جنگ.داخلی.

لبنان.در.مهان.دهه-.تغیری.می.یافت..ساختمان.ها.در.جاده.میوند.

ب��ه.خط.مقدم.جناح.های.رقیب.تبدیل.و.به.خرابه.تبدیل.ش��دند..

نواحی.جنوب.غریب.ده.مزنگ.و.داراالمان.یه.شدت.مبباران.شدند.

یا.مثال.کارته.س��ه.با.خاک.یکسان.ش��دند..با.وجود.این،.علریغم.

چننی.مبارزایت.در.كاب��ل،.پریوزی.نصیب.هیچ.یک.از.گروه.های.

درگری.جنگ.نشد..اما.کابل.یكی.از.سه.رکن.تشكیل.دهنده.مثلث.

اس��الم.آباد،.كابل،.پیشاور.باقی.ماند.که.از.آن.طریق.سازمان.های.

کمک.رسان.بنی.املللی.عمل.می.کردند،.گر.چه.تغیریات.دائمی.خط.

مقدم.چالش.ه��ای.زیادی.را.برای.ارائه.کمک.های.بشردوس��تانه.
اجیاد.می.كرد12.

پریوزی.آیت.و.تس��خری.شهر.توس��ط.طالبان.بیشتر.مرهون.یب.

ثبایت.سیاسی.ناشی.از.ستیزه.جویی.های.میان.جناح.های.جماهدین.

بود.تا.اس��تراتژی.برتر.یا.نظامی.منس��جم.توس��ط.خود.طالبان13..

به.دنبال.آش��یت.سیاس��ی.در.می.1996،.رهرب.تاجیك.امحدش��اه.

مس��عود.ناگزیر.از.پذیرش.گلبدین.حكمت.یار.به.عنوان.خنس��ت.

وزیر.ش��د..حکمت.یار.به.عنوان.فرمان��ده.نریوهای.نظامی.خود،.

نقش.اصل��ی.را.در.ختریب.فیزیكی.پایتخت.ایفا.كرده.بود14..وقیت.

در.آگوست.نریوهای.طالبان.پایگاه.نظامی.حكمت.یار.در.جنوب.

کابل.را.تسخری.كردند،.امحدشاه.مسعود.برای.ارسال.نریو.از.پایگاه.

ش��هری.خود.برای.محایت.از.او.زیر.فش��ار.قرار.گرفت..این.امر،.

10. Rubin, 1994, p. 187
11. Rubin, 2002, pp. 241, 265
12. Atmar and Goodhand, 2001, p. 51; Marsden, 1998
13. Arez and Dittmann, 2005, p. 115
14. Rubin, 2002, pp. 272-73; Barakat et al., 1996
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خطوط.دفاعی.مس��عود.را.در.شهر.بیشتر.تضعیف.كرد.و.تعادل.را.

به.نفع.نریوهای.در.حال.پیش��روی.طالبان..تغیری.داد..طالبان.پس.

از.رویاروی��ی.با.مقاومت.ناچیز.واحدهای.در.حال..عقب.نش��یین.
امحدشاه.مسعود..كابل.را.در.26.سپتامرب.1996.تسخری.كردند15.

کابل در زمان طالبان
وق��یت.طالبان.پایتخت.را.اش��غال.كردند.و.ب��ه.زانو.درآوردند،.
س��ریعًا.اقدامات.ض��د.برنامه.ریزانه16.خود.را.به.اجرا.گذاش��تند..
با.اقدامات.مبتین.برایدئولوژی.س��نت.گرایی-.روس��تایی،.طالبان.
تالش.خود.برای.پیك��ره.بندی.دوباره.كابل.را.به.عنوان.برنامه.ای.
دو.سویه.در.نظر.داشتند17..اول.این.كه.آن.ها.شهر.کابل.را.مهانند.
بابل.قدمی.نیازمند.شستش��وی.معنوی.و.اخالقی.می.دانس��تند.كه.
می.بایس��ت.به.منظور.تناس��ب.هبتر.با.آداب.و.رس��وم.پشتونوایل.
مله��م.از.قبیله.گرایی.افغاین،.به.ریش��ه.ها.بازگردانده.می.ش��د..در.
عنی.حال،.تصویر.كابل.به.عنوان.بازیگر.سیاس��ی.مدرنیزاس��یون.
ضد.مذهی.تنبیه.ش��دیدی.را.توجیه.می.منود..در.این.دوره،.غفلت.
از.بازس��ازی.شهری.یا.توس��عه.در.هر.مقیاسی.توسط.طالبان.را18.
بای��د.به.عنوان.بی��ان.انتقام.آن.ها.از.ش��هر.درک.کرد.نه.به.عنوان.
ناداین.آن.ها..جهانش��هرگرایی.به.سرعت.توسط.رژمی.که.به.دنبال.
به.حداقل.رس��اندن.آزادی.رفت.و.آمد.بود،.ویران.ش��د..حمتسبان.
)س��ازوکار.اداره.شهر.که.از.زمان.نادرشاه.اجیاد.شده.بود(،.دوباره.
مورد.اس��تفاده.ق��رار.گرفتند..نگهبانان.مذهی.به.مه��راه،.فرمانده.
پلیس.و.كالنتری.ها.یكی.از.س��ه.ستون.تشكیل.دهنده.شهرداری.
كاب��ل.بوده.اند19..نقش.اصلی.آن.ه��ا.در.حفظ.نظم.عمومی.اینک.
در.قالب.تبعیت.یب.چون.و.چرا.از.تفس��ری.سخت.گریانه.قرآن.که.

توسط.حاكمان.جدید.شهری.ارائه.شده.بود،..شکل.گرفت..

15. Davis, 2001, pp. 56-68
16. Anti-planning
17. Roy, 2001, p. 21
18. Arez and Dittmann, 2005, p. 148
19. Grevemeyer, 1990, p. 236
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در.نتیجه.غفلت.از.خدمات.پایه.شهری،.وابستگی.مجعیت.روبه.

رش��د.كابل.به.هنادهای.امداد.بنی.املللی.خصیصه.كلیدی.ش��هری.

کابل.ش��د20..برنامه.جهاین.غذا.پیش.از.خروج.در.سال.1998،.به.

دلیل.اوضاع.بد.امنییت،.برای.یك.چهارم.س��اكننی.ش��هر.غذا.فراهم.

می.منود.و.در.دس��امرب.1999.كارمندان.بنی.املللی.ختمنی.می.زدند.

که.دو.س��وم.مجعیت.شهری.به.کمک.های.مس��تقیم.بشر.دوستانه.
متکی.بودند21..

طالب��ان.با.توجه.به.ایدئولوژی.صرحیًا.ضد.ش��هری.ش��ان،.از.

مهاجرت.اجباری.نواحی.روستایی.و.سیاست.زمنی.های.سوخته.

برای.پاکسازی.قومی.استفاده.کردند..برای.مثال.در.طول.تابستان.

1999،.ختریب.سیس��تم.ه��ای.آبیاری،.زمنی.های.كش��اورزی.و.

س��رپناه.ها،.ده.ها.هزار.نفر.را.جمبور.به.فرار.به.دره.پنجش��ری.در.

مش��ال.یا.كابل.در.جن��وب..منود.و.تقریبا.30.ه��زار.آواره.داخلی.
درست.قبل.از.شروع.زمستان.وارد.کابل.شدند..

کابل در زمان اشغال متفقنی و دولت كرزی
سخت.ترین.جتربه.آسیب.پذیری.فیزیكی.در.كابل.هنوز.در.پیش.
بود..دو.س��ال.بعد،.در.س��ال.2001،.عملیات.جنگی.زیر.رهربی.
آمریكا.برای.به.دام.انداخنت.گروه.تروریس��یت.مس��ئول.محله.های.
11.س��پتامرب.به.عنوان.محالیت.خریخواهانه.به.قصد."آزادسازی".
افغانس��تان.از.حاکمیت.طالبان.عرضه.شد..در.تالش.برای.کاهش.
تلفات.ش��هروندان،.از.مبب��اران.منطقه.ای.اجتناب.ش��ده.و.محالت.
دقیقی.به.زیرس��اخت.های.استراتژیك.ش��هری.)رادارها،.فرودگاه.
ها،.مراک��ز.فرماندهی.و.غریه(.كه.پش��تیبان.مقاومت.طالبان.بود،.
صورت.گرفت..با.وج��ود.این،.چون.اكثر.این.حمل.ها.در.نزدیکی.
س��کونت.گاه.های.پرمجعیت.مردم.فقری.بود،.در.نتیجه.مبباران.ها.در.
جنگ.2001.بیش��ترین.تلفات.غرینظامی.در.نواحی.با.تراکم.باال.
رخ.داد..بنابراین.برنامه.ختریب.فیزیكی.حاکمیت.طالبان.را.دمشنان.

20. Johnson and Leslie, 2002, p. 68
21. Goodson, 2001, p. 122
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آن.ها.)متفقنی(.به.سراجنام.رساندند22..
به.دنبال.اخراج.طالبان،.پروژه.متركزگرایی.سیاس��ی.نریوهای.
اش��غالگر،.به.رهربی.نریوهای.نظامی.آمریكا.و.تکمیل.آن.توسط.
نریوهای.ناتو،.در.جتدید.دوگانگی.سازمان.های.غریدولیت.بازتاب.
یاف��ت،.یعین.بنی.تصمی��م.گریی.در.ادارات.مرکزی.این.س��ازمان.
ها.که.عمدتا.در.خارج.از.افغانس��تان.قرار.داش��تند.و.یا.در.كابل.
متمرک��ز.بودند.ب��ا.اجرای.برنامه.ها.»در.والیت.ها«.که.بیش��ترین.
نیاز.به.این.برنامه.ها.را.داش��تند23..بالفاصل��ه.بعد.از.امتام.جنگ،.
سیاست.های.ملی.در.حوزه.شهری.حول.موضوع.تسلط.قومی.بر.
وزارت.خانه.های.جدید.یا.قبلی.دوباره.از.سر.گرفته.شد..متحدین.
قبلی.امحد.شاه.مس��عود،.گروه.سه.نفری.تاجیك،.متشکل.از.وزیر.
امور.خارج��ه،.وزیر.دفاع.و.وزیر.بعدی.آموزش.و.پرورش.برای.
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روی.می.داد،.دولت.افغانس��تان.در.داخل.ش��هرها.نیز.ب��ا.خمالفت.روبرو.
می.ش��د..حتا.در.ماه.مارس.1979.و.قبل.از.هتاجم.شوروی،.شهر.هرات.
طغی��ان.کرد.و.ب��ه.مدت.یک.هفت��ه.ازکنترل.دولت.خارج.ش��د..در.پی.
س��رکوب.شورش��یان.10.ایل.20.هزار.نفر.کشته.ش��دند..پس.از.هجوم.
ارتش.شوروی.به.افغانستان.در.دسامرب.1979.اکثر.شهرهای.این.کشور.
ش��ورش،.اعتصاب.کسبه.و.یا.تظاهرات.دانش.آموزی.را.جتربه.کردند..در.
کابل،.گروه.های.اجتماعی.خمتلف.علیه.رژمی.بس��یج.ش��دند.که.نتیجه.آن.
حضور.مهه.جانبه.سرویس.های.امنییت.خمفی.و.ممنوعیت.جتمعات.عمومی.
و.حمدود.ش��دن.ثبات.س��نیت.در.بازار.بود..برای.مثال.در.زمان.اعتراض.
دانش.آموزان.علیه.رژمی.که.توس��ط.مدرسه.دخترانه.زرغونه.به.مناسبت.
دومنی.س��الگرد.کودتای.کمونسییت.صورت.گرفته.بود،.شلیک.نریوهای.
پلیس.به.مست.دانش.آموزان.سبب.کشته.شدن.چندین.دانش.آموز.گردید..
مهان.ش��ب.س��اکنان.بازار.فریادهای.اهلل.اکرب.سر.دادند.و.صبح.روز.بعد.
دیوارهای.ش��هر.از.شعارنویسی.و.شب.نامه.هایی.پر.شده.بود.که.مهگی.
بر.علیه.دولت.بودند..در.این.دوران،.طرز.پوش��ش.نیز.به.عنوان.عالمت.
و.نشانه.اعتراض.و.خمالفت.با.دولت.به.کار.گرفته.می.شد..معموال.خمالفان.
َپُکل.بر.سر.می.گذاش��تند.که.کاله.پشمی.نورستاین.مورد.استفاده.نریوی.

مقاومت.بود.و.مناد.بارز.آن.فرمانده.معروف.پنج.شری،.مسعود.بود..
)3(.در.س��ال.های.آغازین.رژمی.کودتا،.گروه.های.چریکی.به.دلیل.
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هب��ره.مندی.از.محایت.های.عموم.مردم،.به.راحیت.در.اکثر.ش��هرها.نفوذ.

می.کردند..ویل.در.آغ��از.گروه.های.جماهدین.و.چریکی.به.دلیل.حضور.

نریوهای.امنییت.و.پلیسی.نریومند.در.شهر.کابل.در.کابل.حضور.نداشتند..

به.جز.برخی.عملیات.نظامی.و.محله.در.بازار،.فعالیت.اصلی.مقاومت.در.

پایتخت.مجع.آوری.اطالعات.بود..مبباران.ش��هر.کابل.که.پس.از.دستیایب.

جماهدین.به.راکت.اندازهایی.با.برد.دورتر.شروع.شده.بود،.بعد.از..اجیاد.

کمربندهای.امنییت.دور.ش��هر.توس��ط.نریوهای.شوروی.حمدود.شد..جدا.

از.این.تغیریات،.کابل.تا.حد.زیادی.سامل.باقی.ماند.تا.زماین.که.جماهدین.

در.آپریل.1992.وارد.این.شهر.شدند..از.زمان.ورود.جماهدین.در.آپریل.

1992.به.کابل.تا.ظهور.طالبان.در.سپتامرب.1996،.کنترل.پایتخت.هدف.

اصلی.سیاس��ی.و.نظامی..جریان.های.نظامی.شد..و.بدین.ترتیب.بود.که.

درگریی.های.زیادی.در.این.شهر.رخ.داد..از.طرف.دیگر.بیشتر.والیت.ها.

کاهش.بارزی.را.در.عملیات.نظامی.شاهد.بودند.چون.صد.ها.هزار.نفر.به.

ایران.و.پاکستان.پناهنده.شده.بودند..و.در.مناطقی.که.از.صلح.برخوردار.

بودند.مانند.هرات.و.غزین.بازس��ازی.شروع.ش��د.3.مبباران.کابل،.خبش.

عظیمی.از.نواحی.غریب.و.جنویب.این.ش��هر.را.وی��ران.کرد.و.به.اکثر.زیر.

س��اخت.های.شهری.مانند.تاسیسات.آب.و.برق.خسارت.های.شدیدی.

وارد.ش��د..طبق.گزارش.صلیب.س��رخ.جهاین.جنگ.در.پایتخت.سبب.

کش��ته.ش��دن.25000.نفر.گردید..عالوه.بر.آن،.ناامین.دائمی.که.حاصل.

محالت.موش��کی.به.شهر.بود.باعث.ش��د.تا.بیشتر.ساکنان.شهر.جمبور.به.

ترک.شهر.شوند..از.کل.مجعیت.بر.آورد.شده.1.میلیون.و.600.هزار.نفری.

در.س��ال.1992،.500.هزار.نفر.در.مهان.ماه.های.آغازین.س��قوط.کابل.
در.آپریل.1992،.شهر.را.ترک.کردند..

)4(.چرا.چننی.خش��ونت.های.فزاینده.ای.را.در.ش��هر.کابل.ش��اهد.

ب��ودمی؟.اول.از.مهه،.جنگ.در.کابل.نتیجه.شکس��ت.فرایند.انتقال.قدرت.

بود..برخالف.باور.عمومی،.عقب.نشیین.نریوهای.شوروی.باعث.سقوط.

رژمی.کابل.که.با.مترکز.قوای.خود.در.ش��هرها.در.مقابل.فش��ار.جماهدین.

مقاومت.کرده.بود،.نش��د..در.حقیقت.کودتا.علیه.گورباچف.در.آگوست.

ــتند فعاليت  ــریح کردند زیرا در آنجا به راحتی می توانس 3.- روزنامه نگاران به ویژه وقایع کابل را تش
ــكل سازی از جنگ کمک کردند. این تصویرها تا آن زمان  کنند. به این ترتيب، آنها به ایجاد تصویر مش

در خارج کمياب بودند و خشونت رو به افزایش در جنگ داخلی را نشان می دادند.
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1991.که.چند.ماه.بعد.به.سقوط.احتاد.شوروی.اجنامید،.سبب.قطع.کمک.

و.محایت.های.ش��وروی.از.رژمی.افغانس��تان.ش��د..در.نتیجه.رژمی.کابل.

وس��ایل.و.جتهیزایت.را.در.اختیار.نداشت.تا.بتواند.دستگاه.نظامی.خود.را.

حف��ظ.مناید..انتظار.نتایج.منفی.نیز.باعث.ش��د.تا.گروه.های.خمتلف.فعال.

در.داخل.رژمی،.اس��تراتژی.خود.را.تغیری.داده.و.با.جماهدین.متحد.شوند..

تالش.های.س��ازمان.ملل.برای.انتقال.مس��املت.آمیز.قدرت.موفق.نبود.

زی��را.روابط.پیچیده.بنی.گروه.های.خمتلف.مس��لح.در.نظر.گرفته.نش��ده.

بود..به.عالوه،.س��ازمان.ملل.و.شوروی.سعی.داشتند.تا.ظاهر.شاه.را.نیز.

وارد.جریان.صلح.افغانستان.منایند..ظاهر.شاه.حمبوب.ویل.فاقد.هر.گونه.

پش��تیباین.نظامی.بود..سقوط.رژمی.کابل.به.سبب.شورش.نریوهای.رهرب.

جنبش.ملی.رش��ید.دوستم.)ش��به.نظامیان.مشایل(.رخ.داد..شبه.نظامیان.

)ملیش��ه.ها(.که.در.ابتدا.توس��ط.دولت.کابل.به.عنوان.خبشی.از.سیاست.

ضد.شورش��ی.ش��کل.گرفته.بودند،.خبش.مهمی.از.نریوهای.مسلح.رژمی.

کاب��ل.به.مش��ار.می.رفتند.از.این.رو.تغیری.جهت.آن.ه��ا.ضربه.مهلکی.بر.

پیک��ره.رژمی.کابل.بود..زماین.که.ش��ورش.بر.علیه.رژمی.کابل.گس��ترش.

یافت،.احزاب.جماهدین.به.راحیت.توانس��تند.وارد.ش��هر.بشوند..آن.ها.با.

تش��کیالت.به.جای.مانده.از.دولت.قبلی.)از.مجله.پلیس.و.نریوی.خمفی(.

ائتالف.های��ی.را.تش��کیل.دادند.و.وزارختانه.ها.و.نواحی.خمتلف.ش��هر.را.
مهزمان.با.اجیاد.امکانات.استراتژیک.و.اجتماعی.اشغال.کردند4..

)5(.شرایط،.احزاب.وحدت.)عبدلعلی.مزاری(،.مجعیت.اسالمی.)امحد.

ش��اه.مسعود.به.منایندگی.از.این.حزب(.و.جنبش.)رشید.دوستم(را.با.هم.

متحد.کرد..جنبش،.برنده.مس��ابقه.شد.و.پایتخت.را.به.تصرف.در.آورد..

نریوهای.دوس��تم.که.قبال.مسئول.دفاع.از.شهر.در.برابر.جماهدین.بودند،.

نریوهای.کارآمدی.بودند.و.توانس��تند.ش��هر.را.از.نفوذ.س��ایر.جنبش.ها.

حفظ.منایند..مس��عود.از.پایگاه.خود.در.مشال.ش��رق.به.شهر.نزدیک.شد.

و.از.این.واقعیت.که.برخی.از.س��ازمان.های.دولیت.به.وی.پیوسته.بودند،.

ــدند. یكی اسماعيل خان، والی هرات که  ــت که دو بازیگر مهم ملی، درگير جنگ نش 4.- قابل توجه اس
ــيار دور بلكه در حال ایجاد و مستحكم کردن قدرت خود در غرب بود. همچنين وی  نه تنها از کابل بس
ــاليان بدتر شد. دوم، والی جالل آباد، حاجی  ــعود بود و روابط آنها در طول س متعلق به همان حزب مس
ــدت  ــت و به ش ــود که بی طرف ماند. او رهبری یک ائتالف ضعيف از قوماندانان را بر عهده داش ــر ب قدی

درگير تجارت کاالهای قاچاق با پاکستان بود. 
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هبره.برد5..مس��عود.مهچننی.توانس��ت.به.نریوهای.نس��بتا.حرفه.ای.و.در.

ابتدا.به.محایت.های.مردمی.اتکا.کند..سومنی.عضو.این.نریوهای.ائتالیف،.

حزب.وحدت..در.س��ال.1990.با.محایت.ایران.از.تلفیق.احزاب.ش��یعه.

ه��زاره.به.وجود.آمد6..حوزه.نفوذ.این.حزب.در.خبش.های.غریب.ش��هر.
یعین.حمل.زندگی.بسیاری.از.شیعیان.هزاره.قرار.داشت..

)6(.س��ه.حزب.دیگر.که.ابتدا.از.شهر.بریون..مانده.و.اکنون.خودشان.

را.در.موقعیت.اپوزیس��یون.قرار.داده.بودند.عبارت.بودند.از:.-1.حزب.

احتاد؛.حزیب.بنیاد.گرا.به.رهربی.س��یاف.که.در.زادگاه.رهرب.این.حزب،.

پغمان.–.تپه.ها.و.کوههای.مش��رف.بر.کابل.-.).در.غرب.کابل(.تش��کیل.

شده.بود..-2.حزب.اسالمی؛.این.حزب.به.حومه.های.جنویب.شهر..یعین.

چهار.آس��یاب.عقب.نش��یین.ک��رده.بود.که.از.آن.جا.کاب��ل.را.با.محالت.

موش��کی.هتدید.می.کرد..این.حزب.پس.از.آن.که.تالش.ها.و.کوش��ش.

هایش.برای.اس��تقرار.در.شهر.کابل.با.شکس��ت.روبه.رو.شد.با.استفاده.

از.محای��ت.های��ی.که.در.میان.نریوهای.نظامی.و.پلیس.داش��ت،.محالت.

موش��کی.متعددی.را.اجنام.داد..-3.حزب.حرکت.انقالب؛.این.حزب.در.

شرق.پایتخت.حضور.داشت..کنترل.مسری.ارتباطی.جالل.آباد.در.اختیار.

ای��ن.حزب.بود..ویل.این.گروه.مس��تقیما.به.پایتخ��ت.محله.نکرد.و.نقش.

تعینی.کننده.ای.در.ادامه.نربد.نداش��ت..این.مس��اله.شاید.به.خاطر.تفرقه.
داخل.این.حزب.بود.

)7(.زم��این.که.ای��ن.اتفاقات.به.وقوع.می.پیوس��ت،.تفامهنامه.ای.در.

پیشاور.پاکستان.بنی.احزاب.مقاومت.در.24.اوریل.1992.امضا.شد..این.

تفامهنام��ه.امکان.اجیاد.یک.دولت.موقت.با.رییس.دوره.ای.را.پیش��نهاد.

می.ک��رد...جمددی.)رهرب.حرکت.انق��الب(.دو.ماه.به.عنوان.رئیس.مجهور.

منصوب.ش��د.و.پس.از.او.رباین.)رهرب.مجعیت.اس��المی(.جای.او.را.در.

ظاه��ر.برای.4.م��اه.گرفت،.اما.دوره..او.با.ش��رایطی.ک��ه.مورد.خمالفت.

گروه.های.دیگر.قرار.داش��ت،.طوالین.تر.ش��د..پست.خنست.وزیری.نیز.

5.- در جلسه ای که بين وکيل، وزیر امور خارجه، و مسعود برگزار شده بود، مقرر شده بود که بزرگان 
رژیم  از مسعود حمایت کنند به ویژه به خاطر ترس از حكمتيار.

ــتان زندگی می کنند. انها در حدود 15 درصد  ــتند که درمرکز افغانس 6.- هزاره ها یک گروه قومی هس
ــكيل می دهند وبرخالف اکثریت جمعيت که سنی هستند، بيشتر انها  ــتان را تش از کل جمعيت افغانس

شيعه هستند.
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در.اختیار.حزب.اس��المی.بود..این.حزب.قبال.به.طور.مرتب.شهر.را.که.

نریوهای.مس��عود..از.آن.دفاع.کرده.بودند.مبباران.کرده.بود.ویل.مس��عود.

اینک.وزیر.دفاع.رباین.شده.بود..این.موقعیت.پارادوکسیکال،.نامنسجمی.

دولیت.را.نشان.می.داد.که.قادر.به.استقرار.هیچ.گونه.هناد.رمسی.در.سطح.
ملی.نبود.

)8(.چهار.س��ال.متام،.این.گروه.ه��ا.دائما.تغیری.ائتالف.و.احتاد.دادند..

تابستان.سال.1992.محله.موشکی.از.طرف.حکمت.یار.و.سیاف.صورت.

گرف��ت.که.ش��هر.را.وارد.جنگ.ک��رد..در.نوامرب.1992،.مس��عود.احتاد.

اولیه.اش.را.با.حزب.وحدت.گسست.و.به.حزب.احتاد.پیوست.و.پس.از.

آن.احتاد.دیگری.را.چند.ماه.بعد.با.حزب.وحدت.بست..دومنی.گسست.

تعی��نی.کننده.در.ژانویه.1994.رخ.داد.و.آن.زماین.بود.که.حزب.جنبش.

دوباره.به.حزب.اس��المی.به.عنوان.اپوزیسیون.پیوست..این.امر.به.دوره.
ای.از.خشونت.های.شدید.دامن.زد.

)9(.در.پایی��ز.1994،.ظهور.طالبان.و.پیش��رفت.س��ریع.آن.به.طور.

اساس��ی.موازنه.قدرت.را.در.افغانس��تان.بر.هم.زد..در.ابتدا.مس��عود.با.

نظر.مثبت.به.آن.ها.نگاه.می.کرد.زیرا.به.درس��یت.تش��خیص.داده.بود.که.

حرکت.طالبان.دمشن.مهلکی.برای.حزب.اسالمی.خواهد.بود..اما.هنگامی.

که.پ��ریوزی.های.طالبان.آن.ه��ا.را.به.کابل.نزدیک.ت��ر.کرد،.هتدید.آن.

ها.مطرح.ش��د،.زی��را.در.فوریه.1995.حزب.اس��المی.از.جنوب.کابل.

پاکس��ازی.ش��د.و.حزب.وحدت.که.متحد.حزب.اسالمی.بود،.در.انزوا.و.

موقعیت.تضعیف.ش��ده.قرار.گرفت.و.بزودی.این.حزب.نیز.از.بنی.رفت..

با.هبره.مندی.از.این.وضعیت.بود.که.مس��عود.توانست.کنترل.کامل.کابل.

را.در.اختیار.بگرید.اما.این.کنترل.خیلی.دیر.هنگام.بود.و.نتوانس��ت.در.

برابر.فش��ار.طالبان.مقاومت.کند..در.س��پتامرب.1996.طالبان.هتامجی.را.

علیه.جالل.آباد.اجنام.دادند..خیانت.چند.فرمانده.به.طالبان.اجازه.داد.که.

بدون.هیچ.درگریی.کنترل.ش��هر.را.به.دست.آورند..مهچننی.طالبان.کابل.

را.بدون.هیچ.جنگی.تس��خری.کردند.و.مس��عود.ناگزیر.از.ختلیه.شهر.شد..

اشغال.کابل.توسط.طالبان.دلیل.اصلی.توقف.جنگ.بود..طالبان.توانستند.

به.تدریج.یک.دولیت.را.به.وجود.آورند..حکومت.طالبان.تا.2001.یعین.

مداخله.امریکا.که.می.تواند.دور.جدیدی.از.پراکندگی.و.جنگ.داخلی.را.
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دامن.زند،.ادامه.داشت..
دوم ـ کابل به عنوان استعاره ای از دولت 

)10(.از.نظر.بسیاری.از.ناظران،.وضعیت.توصیف.شده.کامال.مغشوش.

و.هرج.و.مرج.گرایانه.بود..روزنامه.نگاران،.دانش��گاهیان.و.سایر.حتلیل.

گران،.در.آغاز.سعی.داشتند.این.جنگ.را.»جنگ..قومی7«.قلمداد.کنند.

و.آن.را.به.سطح.مادون.سیاسی.تزنل.دهند؛.تئوری.کلیشه.ای.»بازگشت.

به.حالت.طبیعی«.از.آن.زمان.به.بعد،.به.تدریج.در.مورد.افغانستان.بکار.
رفت8..

در.واقع.برخالف.باور.فوق،.مس��ریی.که.خصومت.ها.در.حال.رشد.

بود،.کامال.منطقی.بود..زیرا.عقالنیت..فعاالن.سیاسی.آن.زمان.افغانستان،.

اساسا.تاکتیکی.بود.و.ناظران.به.سهولت.منی.توانستند.این.مساله.را.کشف.

منایند..به.منظور.درک.خش��ونت.ها.نیاز.به.یادآوری.سه.جنبه.زیر.دارمی.

1(.پیوندهای.موجود.بنی.دولت.و.کابل.2(.انواع.منابع.موجود.در.ش��هر.

3(.حمدودیت.های.اس��تراتژیک.که.فعاالن.با.آن.برخورد.داشتند..به.این.
سه.نکته.باز.می.گردم.

)11(.زماین.که.امپراطوری.افغان.در.س��ال.1747.بنیان.گذاری.شد،.

ریس.قبیله.امحد.شاه،.به.عنوان.امری.کنفدراسیون.قبیله.پشتون.ها.انتخاب.

گردید..در.سال.1775،.جانشنی.امحد.شاه،.تیمور.تصمیم.گرفت.پایتخت.

را.از.قندهار.به.کابل.انتقال.دهد.تا.خودخمتاری.سیاس��ی.قدرت.مرکزی.

را.تقویت.کند.که.توس��ط.قبایل.جنویب.رقیب.با.چالش.مواجه.شده.بود..

بنابراین،.از.دیدگاه.تارخیی.دولت.افغانس��تان.یک.دولت.سنیت.بود..مهان.

طور.که.آنتوین.گیدنز.می.گوید:.شالوده..این.قبیل.دولت.ها.بر.پایه.تقسیم.

و.جدایی.»ش��هر.در.برابر.روستا«.است..دس��تگاه.دولیت.منی.توانست.در.

روس��تاها.نفوذ.مستقیم.داش��ته.باشد.ویل.منابع.روس��تاییان.را.از.طریق.

معامله.و.یا.زور.و.اجبار.در.اختیار.داش��ت..در.نتیجه.شکاف.طبقایت.در.

افغانس��تان،.بیش.از.سایر.سیس��تم.های.اجتماعی،.بُعد.جغرافیایی.دارد..

این.امر.گسس��ت.شهر.–.روستا.را.بارزتر.می.مناید.از.اواخر.قرن.نوزدهم.

به.این.طرف.با.تش��کیل.دولت.جدید.از.پایتخت.مهندسی.می.شد،.رقبای.

7. ethnic war
8. Tarzi, 1993
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بالقوه.قدرمتند.حذف.ش��دند.و.س��ازمان.های.جدید.مطابق.با.مدل.ها.و.

الگوهای.غریب.تش��کیل.ش��دند.9.در.طول.نیمه.دوم.قرن.بیس��تم.بود.که.

دولت.توانس��ت.حضور.خود.در.روس��تاها.را.بیشتر.تقویت.مناید.و.روند.
استبدادی.مدرنیزاسیون.را.آغاز.کند.

)12(.جنگ.فرایند.مترکزگرایی/.مدرنیزاس��یون.را.متوقف.ساخت،.از.

مهان.اوایل.1978.روس��تاها..خارج.از.کنترل.نریوهای.دولیت.بودند..این.

وضعیت.با.عقب.نش��یین.نریوهای.شوروی.و.اعطای.خودخمتاری.بیشتر.

به.ادارات.حملی.توسط.رژمی.جنیب.اهلل.وخیم.تر.گردید..عقب.نشیین.مرکز.

اصوال.نتیجه.سیاس��ت.های..ضد.ش��ورش.دولت.بود.که.مهنی.امر.شکل.

گریی.ملیش��ه.های.حملی.را.تقویت.خبشید..دولت.که.روز.به.روز.تضعیف.

می.ش��د،.دیگر.هیچ.نوع.انس��جام.ملی.نداشت،.تا.آن.جا.که.حیت.قدرت.

های.حملی.از.مجله.گروه.های.ش��به.نظامی.در.مشال.تش��کیل.شدند..این.

قدرت.های.ش��به.نظامی.و.چریکی.منشا.کودتای.1992.بودند..سقوط.

رژمی.کابل.س��بب.تس��ریع.ش��کل.گریی.چندین.قلمرو.سیاسی.در.خاک.

افغانس��تان.شد.و.قلمروهای.به.نس��بت.پایدار.معموال.گرِد.مراکز.شهری.

)هرات،.جالل.آباد،.مزار.ش��ریف(.شکل.گرفتند..اما.از.آن.جایی.که.این.

مناطق.به.ش��دت.با.هم.در.رقابت.بودند،.از.اینرو.خطوط.مقدم.جبهه.ها.

به.عنوان.مرزهای.سیاسی.ش��ناخته.می.شد..در.نتیجه،.در.اختیار.داشنت.

یک.وزارختانه.در.کابل.در.آوریل.1992.مفهومی.جز.کنترل.س��اختمان.
آن.نداشت....

)13(.در.حقیقت.امر،..کابل.منونه.اس��تثنایی.از.شهری.با.فضای.خایل.

سیاس��ی.بود..بر.خالف.اکثر.والیت.ها.که.یک.ق��درت.منطقه.ای.–.یک.

قوماندان.یا.ائتالیف.از.قوماندانان-.یک.ش��هر.را.در.اختیار.داش��ت،.هیچ.

قدریت.نتوانس��ت.برکابل.مسلط.شود..در.نتیجه،.شهر،.به.جای.این.که.در.

این.ش��رایط.بازیگر.باشد،.فضا.و.سهمی.در.بازی.قدرت.بود..در.طول.4.

س��ال.جنگ.داخلی،.هرگز.یک.ارتش.و.یا.نریوی.سیاسی.که.خاستگاه.

آن.در.خود.این.ش��هر.باشد،.پدیدار.نش��د..این.امر.نکته.مهمی.است.که.

نش��ان.می.دهد.خش��ونت.عمدتا.به.این.شهر.وارد.ش��ده.است..پس.چرا.

9- از ده���ه 1950 به بعد، قدرت دولت بر افغانس���تان تقریبا ب���دون مخالف بوده، با وجود این، 
سیستم اجرایی به شدت توسعه نیافته مانده است.
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کنترل.پایتخت.این.قدر.حیایت.بوده.است؟
)14(.یک��ی.از.موضوع.های.مهم.م��ورد.حبث.در.غلبه.بر.مرکز.اداری.
پاداش.مایل.و.منادین.این.مساله.یعین.تسلط.بر.منابع.مایل.و.مریاث.دولت.
گذش��ته.بود.که.از.آن.مجله.به.داش��نت.منایندگی.دیپلماتیک.در.خارج.و.
قدرت.انتش��ار.پول.می.توان.اشاره.منود..این.مساله.نشان.می.دهد.که.چرا.
اپوزیس��یون.حتت.رهربی.مس��عود.اصرار.داش��ت.که.از.سوی.جمامع.بنی.
املللی.به.رمسیت.ش��ناخته.شود..کنترل.چاپ.پول.تنها.یک.مساله.منادین.
نبود..توانایی.پرداخت.دس��تمزد.-.حیت.به.طور.غری.منظم-..به.کارکنان.
دول��ت.به.وی��ژه.در.والیت.ها.کم��ک.می.کرد.تا.ارتباط��ات.بنی.مرکز.و.
پریامون.در.ظاهر.حفظ.گردد..میزان.امهیت.چننی.جریاین.را.می.توان.به.
واسطه.شدت.درگریی.های.صورت.گرفته.در.بنی.گروه.های.اپوزیسیون.
حدس.زد..از.مواردی.که.می.توان.خاطرنش��ان.کرد،.حزب.اسالمی.است.
که.از.به.کار.بردن.اسکناس.5000.افغاین.که.دولت.رباین.در.اکترب.1994.
چاپ.کرده.بود.امتناع.می.کرد.و.یا.دوس��تم.اسکناس.های.خودش.را.که.
در.ازبکس��تان.چاپ.می.شد.به.کار.می.گرفت10..این.قبیل.موارد.منجر.به.

وضعیت.کالسیک.قدرت.دوگانه.شد..
)15(.حکومت.بر.کابل.از.این.حیث.نیز.مهم.بود.که.این.شهر.به.عنوان.
مکاین.قلمداد.می.شد.که.به.زودی.موازنه.جدید.سیاسی.از.آن.جا.بریون.
خواه��د.آمد؛.این.مورد.حداقل.تنها.چیزی.بود.که.مهه.گروه.های.درگری.
بدان.باور.داش��تند..هنوز.هم.شهر.به.درسیت.به.عنوان.استعاره.فضایی.از.
دولت.متمرکز.و.متحد.در.ذهن.فعاالن.سیاسی.عمل.می.کرد..در.این.باب،.
پیش��نهاد.جتزیه.افغانستان.که.حتلیلگران.غریب.در.دهه.1980.مرتبا.ارائه.
می.کردند.کامال.نامربوط.بود..از.این.گذش��ته.حفظ.مرزهای.یک.کشور،.
به.رغم.شکست.آشکار.آن،.از.اصول.مهم.سیستم.بنی.املللی.است..مهنی.
طور،.تبدیل.کابل.به.مرکز.منادین.فدراس��یون.که.رویای.برخی.از.احزاب.
در.آن.زمان.بود،.مشکالت.الینحل.زیادی.بر.جای.می.گذاشت:.مرزهای.
قومی.چگونه.مش��خص.خواهد.ش��د؟.چگونه.می.توان.این.کار.را.اعمال.
منود.ب��دون.این.که.موجودیت.پایتخت.به.وجودی.خنثی.تبدیل.ش��ود؟.
یعین.در.اش��غال.و.بر.پایه.اش��تراکی؟.این.س��وال.ها.بعدها.بیشتر.بررسی.

10.- پول رایج دولت افغانستان در روسیه چاپ می شد.
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خواهد.شد..
)16(.در.واقع.موقعیت.اس��تراتژیک.کابل.در.طول.جنگ.تعینی.نشده.
و.ناروش��ن.باق��ی.ماند..اوال.حیت.توافقی.مبین.بر.چگونگی.جتزیه.ش��هر.
کابل.در.عمل.وجود.نداش��ت..مهنی.مس��اله.مهم.ترین.تفاوت.شهر.کابل.
در.مقایسه.با.بریوت.بود..دوم؛.در.چشم.انداز.اصالحات.سیاسی،.اشغال.
فضای.ش��هری.موازنه.قدرت.سیاسی.و.سازماین.جدیدی.ارائه.می.منود..
هنایتا.الزم.به.یادآوری.است.که.برخی.بازی.گران.مانند.مسعود،.حکمت.
یار.و.س��یاف.به.ویژه،.مراکز.ش��هری.مهمی..را.در.کنترل.خود.نداشتند11..
بنابراین.بقای.سیاسی.این.احزاب.متکی.بود.به.پایگاه.ها.و.استحکامایت.

که.موفق.می.شدند.در.کابل.اجیاد.کنند.
)17(.هدف.بازی.گران.درگری.در.جنگ.چه.بود؟.جواب.این.س��وال.
بس��تگی.به.حمدودیت.ها.و.اجبارهایی.دارد.که.با.آن.روبرو.بودند..اوال،.
هیچ.حزیب.به.تنهایی.قادر.نبود.قدرت.و.نفودش.را.در.ش��هر.اعمال.مناید.
به.مهنی.دلیل.تش��کیل.ائتالف.بنی.احزاب.اجتناب.ناپذیر.بود..گرچه.این.
ائتالف.ه��ا.زودگذر.بودند،.زیرا.نه.بر.پایه.اعتماد.ش��کل.می.گرفتند.و.نه.
بر.اس��اس.موافقت.نامه.های.بلند.مدت..قدرت.های.منطقه.ای.هر.فرصیت.
برای.سازش.و.توافق.بنی.گروه.های.درگری.را.رد.می.کردند.آن.ها.دائما.
به.جای.مصاحله.نزاع.و.کش��مکش.را.تش��ویق.می.کردن��د،12.به.ویژه.در.
برخ��ی.منازعه.ه��ای.بنیادی.بنی.جریان.های.اصلی..حزب.اس��المی.و.
مجعیت.با.در.نظرگرفنت.ش��دت.اختالفات.بنی.آن.ها.منی.توانس��تند.با.هم.
مهکاری.کنند..به.مهنی.روال،.می.توان.از.خمالفت.ش��دید.بنی.حزب.احتاد.

ــياری در شمال شرق داشت. دوستم نيز چندین شهر را در شمال در  ــعود نفوذ بس 11.- با این حال مس
اختيار داشت. اما حكمتيار، ناتوان از ایجاد هرگونه پایگاه محلی، ناچار بود تمام توان خود را برای تسخير 
ــهری که  ــایر احزاب بود، چرا که هيچ ش پایتخت به کار گيرد. وضعيت حزب وحدت نيز پيچيده تر از س
ــهرهای مزار  ــتان وجود ندارد. فقط اجتماعات قوی از هزاره ها در ش ــند در افغانس اکثریت ان هزاره باش
شریف و کابل مستقر هستند. بنابراین کنترل بخشی از این دو شهر برای این حزب به معنی دسترسی 

به منابع مالی است که هزاره جات با فقدان آن رو به رو بود.
ــای منطقه ای برای  ــت که هریک از قدرت ه ــدن به جزیيات، الزم به یادآوری اس ــدون وارد ش 12.- ب
ــالمی، ایران  ــتان از حزب اس ــتان از یكی از احزاب حمایت می کردند: پاکس اعمال نفوذ خود در افغانس
ــعود بود. این امر نه تنها منجر به  ــعودی از اتحاد و روسيه متمایل به مس ــتان س از حزب وحدت، عربس
ــتگان افغانی آن ها بود بلكه سطح دیگری از منازعه را که رسيدن به  ــورها با وابس روابط ابزاری.این کش
ــاخت، دامن می زد. منافع ایران و عربستان به همان اندازه منافع پاکستان  ــوار می س یک راه حل را دش

و روسيه متضاد بود.
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)با.موقعیت.ضد.شیعه.و.حتت.محایت.عربستان(.و.حزب.وحدت.)شیعه.و.

حتت.محایت.ایران(.نام.برد..در.واقع.خرایب.های.خبش.غریب.کابل.ناش��ی.
از.درگریهای.بنی.این.دو.حزب.بود...

)18(.دوم،.اح��زاب.پروژه.ه��ای.سیاس��ی.متناقضی.داش��تند..حزب.

اس��المی.و.مجعی��ت،.ولو.ب��ا.نزدیکی.ایدئولوژیک.-..ای��ن.دو.حزب.از.

یک.سازمان.اس��المی.در.دهه.1970.نشات.گرفته.بودند-.برای.کنترل.

پایتخت.و.س��پس.تش��کیل.حکومت.مرکزی.اسالمی.)س��ین(.با.یکدیگر.

جنگ.می.کردند..هدف.حزب.احتاد.نیز.این.وجه.اشتراک.را.با.دو.حزب.

قبلی.داش��ت.ویل.این.حزب.بنیادگرایانه.تر.از.آن.ها.بود..حزب.وحدت،.

که.باعث.احتاد.دوباره.هزاره.های.ش��یعه.ش��ده.بود،.و.حزب.جنبش.که.

گفتمان.قومی-.ناسیونالیس��یت.ازبک.را.پیش.می.برد،.نیز.س��عی.داشتند.

در.موازنه.سیاس��ی.آینده.نفوذ.کنند.تا.بتوانن��د.از.این.طریق.حاکمیت.و.

خودخمتاری.منطقه.خودش��ان.را.داش��ته.باشند.که.سایر.احزاب.ان.را.رد.

می.کردند..برای.مثال.دوس��تم.می.خواست.در.ش��هر.کابل.حضور.داشته.

باش��د.تا.این.حقیقت.را.جربان.کند.که.پایگاه.منطقه.ای.او.در.مشال.غرب.
و.در.منطقه.ازبک.نشنی.بود..

.این.دوری.هم.از.نظر.جغرافیایی.بود.و.هم.از.نظر.سیاس��ی..در.واقع.

ازبک.ها.نقش.خیلی.حاش��یه.ای.در.سیس��تم.سیاسی.افغانستان.داشتند..

مهچننی.حزب.وحدت.که.تالش.داش��ت.خود.را.به.عنوان.یک.ش��ریک.

کامل.سیاس��ی.بقبوالند.به.خاطر.تعصب.ضد.ش��یعه.و.ضد.هزاره.س��ایر.
احزاب.در.گری.در.جنگ.حمکوم.به.شکست.بود.

)19(.در.حقیق��ت.ام��ر،.ه��ر.دو.ح��زب.جنبش.و.وح��دت.از.نظر.

ایدئولوژیک��ی.دور.از.هنجاره��ای.غال��ب.بودند..آن.ها.ب��ا.بدگماین.به.

نوسازی.قدرت.جدید.مرکزی.نگاه.می.کردند..دلیل.آن.ها.این.بود.که.در.

این.قدرت.جدید.سیاس��ی.اسالم.گرایان.یا.بنیاد.گرایان.سین.برتری.پیدا.

می.کردن��د.و.حق.با.ای��ن.احزاب.بود..به.مهنی.دلیل.بود.که.این.دو.حزب.

)جنبش.و.وحدت(.به.س��خیت.سعی.داشتند.تا.مانع.شکل.گریی.هر.گونه.

ائتالیف.بش��وند.که.قدرت.کایف.برای.حذف.رقبای.سیاسی.و.اجیاد.قدرت.

مرکزی.داش��ته.باش��د..بدین.ترتیب.حضور.این.دو.حزب.در.پایتخت.به.

منظور.جداس��ازی.و.خنثی.کردن.مرکز.سیاس��ی.از.طریق.اشغال.خبش.
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هایی.از.شهر.ممانعت.از.تشکیل.یک.دولت.بود..
)20(.این.قبیل.اهداف؛.یعین.کنترل.فضا.و.یب.ثبات.کردن.ائتالف.های.
غالب.الگوی.خشونت.ها.در.طی.سال.های.1992.تا.1996.را.شکل.داد..
زماین.که.موازنه.قدرت.به.س��رعت.در.حال.تغیری.بود،.درگریی.مستقیم.
برای.به.دست.آوردن.قلمرو.فضایی.واقعی.بسیار.مطلوب.و.کارساز.بود..
اما.زماین.که.هدف.ممانعت.از.تش��کیل.و.استقرار.دولت.بود.-به.عبارت.
دیگر.عقیم.گذاردن.عادی.س��ازی.سیاسی.-.بازیگران.از.محالت.راکیت.
استفاده.می.کردند..البته.نریوهای.زمیین.از.این.محالت..پشتیاین.منی.کردند.

و.این.به.روشین.نشان.می.داد.که.نتایج.نظامی.مد.نظر.نبود..
)21(.احزاب.به.دالیل.خمتلفی.در.رس��یدن.به.اهداف.خود.شکس��ت.
خوردند..اول،.حزب.وحدت.و.جنبش،.برای.سایر.احزاب.پذیرفته.شده.
نبودند.و.قادر.نبودند.مرکز.را.خنثی.منایند..سپس.از.ائتالیف.که.به.رهربی.
مس��عود.تشکیل.شده.بود.و.پس.از.آن.از.طالبان.شکست.خوردند..دوم،.
حزب.اس��المی.توس��ط.نریوهای.مس��عود.از.کابل.به.بریون.رانده.شد..
این.حزب.در.دروازه.های.جنویب.ش��هر.متوقف.و.به.زودی.به.حاش��یه.
سیاس��ی.رانده.شد..در.حقیقت،.اس��تفاده.ابزاری.از.آن.ها.برای.فشار.بر.
ائتالف.دولیت.مس��عود.آس��ان.بود؛.این.حزب.به.خاطر.خمالفت.با.مجعیت.
منی.توانس��ت.مناینده.یک.بدیل.قابل.توجه.سیاس��ی.باشد..ظهور.طالبان.
و.ختم.محایت.های.یب.پایان.پاکس��تان.پس.از.س��ال.ه��ا.محایت.یب.وقفه.
آخری��ن.ضرب��ه.را.به.این.حزب.زد.و.به.ح��ذف.آن.از.دور.رقابت.های.

سیاسی.تا.سال.2001.منجر.شد..
)22(.در.م��ورد..مس��عود،.اس��تراتژی.او.در.گس��ترش.طرفداران.و.
بازس��ازی.دولت.می.توانس��ت.موفق.باشد..مس��عود.احتاد.اولیه.اش.را.با.
جنب��ش.و.ح��زب.وحدت.برهم.زد..زی��را.که.این.احتاد.ب��ر.پایه.اهداف.
طوالین.مدت.ناس��ازگار.بنا.شده.بود..مسعود.بر.خالف.متحدینش.هرگز.
در.فکر.جتزیه.افغانس��تان.به.مناطق.قومی-سیاسی.به.رهربی.این.یا.آن.
حزب.نبود..مس��عود.در.جس��تجوی.متحدیین.در.مناطق.پشتون.بود.که.
معم��وال.مایل.به.محای��ت.از.او.نبودند..اگر.به.خاط��ر.ظهور.غری.منتظره.
طالبان.نبود.این.جلب.نظر.و.احتاد.ش��اید.ممکن.می.ش��د..استیال.و.قدرت.
روبه.فزوین.مس��عود.در.پایتخت.او.را.در.موقعیت.خویب.برای.مذاکره.با.



سیاست نامه 14-15

211

احزایب.که.در.مناطق.جنویب.پشتون.ریشه.داشتند.قرار.داده.بود.

سوم ـ سیاسی شدن هویت های قومی و حمدودیت های ناشی از آن 
)23(.به.منظور.درک.وس��عت.و.حمدودیت.های.سیاسی.شدن.هویت.
های.قومی،.در.ابتدا.الزم.اس��ت.که.دو.عامل.مهم.روش��ن.شود:1(.حتول.
چشم.گری.مجعییت.کابل.و.2(.ماهیت.مهبستگی.هایی.قومی.در.چارچوب.

شهری.
)24(..کابل.از.قرن.هیجدهم.که.پایتخت.افغانس��تان.ش��د.ش��روع.به.
رشد.و.توس��عه.منود..ویل.تغیری.واقعی.در.مجعیت.این.شهر.در.طول.نیمه.
دوم.قرن.بیس��تم.روی.داده.است..در.سال.1965،.30.درصد.از.ساکنان.
پایتخت.)127000.نفر.از.435000.نفر(.در.بریون.از.ش��هر.کابل.متولد.
ش��ده.بوده.اند.که.بیش.از.نیمی.از.این.مهاجران.نیز.در.طی.5.س��ال.پیش.
یعین.در.فاصله.سال.های.1960.تا.1965.وارد.این.شهر.شده.بودند..دو.
سوم.مهاجران.از.والیت.کابل.و.یا.والیت.های.هم.جوار.کابل.به.این.شهر.
آمده.بودند..یعین.تقریبا.اکثر.مهاجران.از.جنوب.و.غرب.آمده.بودند..در.
آن.زمان.سلسله.کوه.های.هندوکش.مانع.و.سد.بزرگی.به.مشار.می.رفت..
تعداد.مهاجران.به.طور.چش��مگریتری.در.دهه.1970.و.سپس.در.طول.
جن��گ.دهه.1980،.افزایش.یافت..مجعی��ت.تقریبا.از.600.هزار.نفر.در.
س��ال.1979.به.1/6.میلیون.نفر.در.س��ال.1992.افزایش.یافت..در.آن.
زمان،.تعداد.کثریی.از.ساکنان.کابل.مهاجران.جدید.بودند.و.نسبت.قابل.
مالحظه.ای.از.کابلی.های.طبقه.متوسط.با.سابقه.طوالین.اقامت.در.شهر.
کابل،.به.خاطر.جنگ.هایی.که.پس.از.1992.به.وقوع.پیوست.این.شهر.

را.ترک.کردند.
25(.چگونه.این.جریان.انبوه.مهاجران.و.تغیریات.حاصله.در.شرایط.
زندگ��ی،.هوی��ت.کابلی.و.ماهیت.مهبس��تگی.اجتماعی.در.چش��م.انداز.
شهری.را.حتت.تاثری.قرار.داد؟.در.افغانستان.افراد.خود.را.درون.جمموعه.
ای.از.هوی��ت.ه��ا.قرار.می.دهند.و.یا.خود.را.ب��ا.جمموعه.ای.از.هویت.ها.
می.شناس��انند..این.هویت.ها.از.هویت.های.خیلی.عمومی.مثل.تعلق.به.
امت.اسالمی.تا.کامال.منحصر.به.فرد.)مثل.خانواده.هسته.ای(.طبقه.بندی.



شهر و جنگ

212

می.ش��ود..هویت.می.تواند.بر.پایه.منطقه.جغرافیایی.مشابه.و.یا.عضویت.

در.یک.حرفه.مشابه،.مذهب،.خانواده،.گروه.قومی.و....باشد..بسیج.مجعی.

به.ندرت.بر.پایه.هویت.های.کالن-قومی.اس��ت.ویل.به.وابس��تگی.های.

خیلی.حمدود.واکنش.نش��ان.می.دهد13..ازبک.های.ساکن.شهر.کابل.منونه.

ای.از.این.مورد.به.مشار.می.روند..این.مجعیت.کم.تعداد،.به.تدریج.بر.پایه.

مبدا.مهاجرت.تقس��یم.ش��دند،.یعین.ازبک.هایی.که.از.آسیای.میانه.آمده.

بودند.لقب.مهاجر.داشتند.و.ازبک.های.افغانستان.که.لقب.وطین.داشتند..

حت��رک.اجتماع��ی.نیز.هویت.ها.را.حتت.تاثری.ق��رار.می.دهد:.برای.مثال.

ازبک.هایی.که.پیش.از.ورودشان.به.کابل.نیز.در.شهرها.سکوت.داشتند،.

به.س��رعت.به.عنوان.تاجیک.جذب.شدند.در.حایل.که.این.امر.در.مورد.

روس��تاییان.صادق.نبود..این.هویت.مشترک.افراد.را.قادر.به.مهکاری.و.

مهبس��تگی.منود..مفهوم.»قوم«14،.دقیقا.ان��واع.هویت.هایی.را.که.داخل.

شبکه.مهبستگی.اجیاد.می.شود.به.خویب.نشان.می.دهد..)26(.مهزمان.کابل.

یک.دیگ.جوشان.قومی.و.ناحیه.ای.برای.هم.زیسیت.گروه.های.خمتلف.

اجتماعی.است..یقینا،.هویت.کابلی.وجود.دارد.که.خود.را.از.طریق.زبان.

و.گوناگوین.نگارش.و.تلفظ.زبان.فارسی.و.به.طور.کلی.تر.عادات.منایان.

می.سازد15..این.مساله.پدیده.ای.گسترده.تر،.یعین.قوت.هویت.های.حملی.

در.افغانس��تان.را.نش��ان.می.دهد..کابلی.بودن.در.اغل��ب.موارد.مفهومی..

باالتر.از.پش��تون.بودن.و.یا.تاجیک.بودن.دارد...عالوه.بر.آن.هویت.این.

س��اکنان.ش��هری،.با.هویت.های.دیگر.ترکیب.می.شود.که.ممکن.است.از.

طریق.سلس��له.مراتب.قومی،.احتاد.در.نواحی.معیین.از.شهر.و.یا.مشاغل.

حرفه.ای.خاص.آش��کار.ش��ود..از.این.رو.هزاره.ها.که.در.پاینی.سلس��له.

مراتب.قومی.رتبه.بندی.شدند.بیشتر.در.نواحی.مرادخاین.و.وزیرآباد.و.از.

ــتون ها،  ــده اند عبارتند از پش ــناخته ش ــتان ش 13.- گروه های کالن قومی که به طور کلی در افغانس
ــتانی ها. در رابطه با پيچيدگی هویت های قومی  تاجيک ها، هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، بلوچ ها و نورس
ــی زبانان اتالق  ــهری واژه تاجيک به فارس در منطقه نگاه کنيد به ژان پير دیگارد )1988(. در نواحی ش
می شود.، اگرچه ان ها نه گروه منسجمی هستند و نه به راحتی امكان بسيج جمعی آن ها وجود دارد. 
به همين ترتيب، شهر هرات دارای هویتی قوی است که تا حدودی از  هویت قومی آن فراتر می رود. 

14.- این واژه عربی در اصل به معنای یک گروه از تباِر مشترک پدری بود، اما امروزه به معنای "ميهن" 
است. این واژه در افغانستان استفاده گسترده تری دارد زیرا تمام گروه های هم بسته را در برمی گيرد. قوم 
ــاس خانواده گسترده را در برمی گيرد حتا زمانی که پایه واقعی برای  ــتم همگانی مبادله بر اس یک سيس

وابستگی در جای دیگری )حرفه، حزب یا اعتقاد( باشد.
ــاکنان کابل تمایل به استفاده از زبان فارسی به جای پشتو و یا ترکی دارند.  ــل، س 15.- بعد از چند نس

این امر در ميان طبقه اشرافی پشتون ها نيز قابل توجه است. 
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دهه.1950.به.بعد.در.نزدیکی.علی.آباد.و.افشار.زندگی.می.کنند16..هنایتا.

بیش��تر.مجعیت.ساکن.غری.رمسی.در.قسمت.های.کوهستاین.کابل.هزاره.ها.

هس��تند..این.مردمان.اغلب.نانوا،.س��قا.و.کارگران.یدی..بودند،.با.وجود.

این.طبقه.متوسط.هزاره.ها.در.دهه.1970.به.طور.چشمگریی.ظهور.کرد..

)27(.س��رعت.یایب.مهاجرت.به.کابل.در.دهه.1960.منجر.به.توسعه.

روس��تاهای.پریام��ون.ش��هر.و.مهم.تر.از.آن.توس��عه.س��کونت.گاه.های.

غ��ری.رمسی.به.ویژه.ب��ر.روی.کوه.ش��ریدروازه.و.کوه.آمسایی.ش��د..این.

س��کونت.گاه.ها،.حلی.آباد.نیستند.بلکه.ساخت.و.سازهای.حمکمی.هستند.

کامال.مش��ابه.با.آن.پدیده.ای.که.در.ترکیه.با.اس��م.گئجه.کوندی.معروف.

اس��ت..دولت.چندین.دهه.این.مس��اله.را.نادیده.گرفته.اس��ت.و.شورای.

ش��هر.نه.امکانات.و.تسهیالت.الزم.را.برای.این.خبش.ها.تامنی.کرده.و.نه.

مانع.س��اخت.و.ساز.آن.ها.شده.است..مهم.ترین..دغدغه.روزانه.در.این.

حمالت،.محل.آب.قابل.ش��رب.اس��ت.که.در.حدود.10.درصد.از.درآمد.

خانوار.را.مصرف.می.کند..این.س��کونت.گاه.ها.بیش��تر.با.س��بک.زندگی.

روستایی.متناسب.هستند.تا.آپارمتان.های.مدرن.و.به.نوعی..اجیاد.حمالت.
نیمه.روستایی.در.شهر.کابل.را..ممکن.کرده.اند.

.)28(.ورود.مجعیت.روستایی،.ترکیب.مجعیت.شهری.را.تغیری.اساسی.

داد..مهاج��ران،.در.ابتدای.ورود.با.پیش.بیین.موقت.بودن.اس��کان،.اغلب.

در.ش��هر.در.جاهایی.س��اکن.می.ش��دند.که.برخی.اش��تراکات.اجتماعی.

می.توانست.آن.ها.را.با.ساکنان.آن.ناحیه.پیوند.دهد،.مثل.خویشاوندی.و.

یا.سایر.روابط..در.واقع.اجتماعی.شدن.و.جذب.در.منت.شهر.–دست.کم.

در.ابتدا-.فرایندی.انفرادی.و.فردی.به.حساب.منی.آمد.بلکه.تا.اندازه.ای،.

این.مس��اله.از.طریق.تاثری.شبکه.اجتماعی.موجود.اتفاق.می.افتاد..از.این.

رو،.پیوندهای.قوی.ش��هری.–.روستایی.ساکنان.جدید.کابل.ممکن.است.

مانع.توسعه.هویت.»کابلی«.شود..در.طول.جنگ.این.ارتباط.بنی.کابل.و.

نواحی.روستایی.از.طریق.پیوندهای.خانوادگی.)خانواده.گسترده،.طایفه(.

بیش��تر.حفظ.ش��د..این.ارتباطات.و.پیوندها.تبادل.خدمات.را.تس��هیل.

می.منود.به.خصوص.هنگامی.که.عضوی.از.این.شبکه.اجتماعی.وابسته.به.

16.- شيعيان قزلباش به طور تاریخی در منطقه چنداول کابل حضور دارند اما این ناحيه شاهد حضور 
رو به افزایش هزاره ها بوده است )فاضلی 1983(.
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دولت.و.دیگری.وابسته.به.گروه.های.مقاومت.بود..مهنی.مکانیسم.محاییت.

متقاطع،.خانواده.های.جماهدین.را.قادر.می.ساخت.تا.در.داخل.شهر.باقی.

مبانند،.در.حایل.که.فعالیت.هایی.مانند.جاسوس��ی.و.یا.معاوضه.زندانیان.
در.داخل.این.شبکه.های.اجتماعی.نیز.صورت.می.گرفت.

)29(.در.ح��ایل.که.این.ش��بکه.ه��ای.مهبس��تگی.اجتماعی.واقعیت.

پیچیده.ای.را.تفس��ری.می.منود.رژمی.کابل.در.دهه.1980.س��عی.داشت.تا.

با.جنبه.سیاس��ی.دادن.به.وابستگی.های.کالن.-.قومی..به.منظور.ارزیایب.

قدرت.خود.و.مهم.تر.از.آن.جلوگریی.از.ختریب.مشروعیت.دولت.توسط.

گفتمان.جهادی.ها.این.روابط.پیچیده.را.ساده.مناید..این.سیاست.دست.کم.

در.کوتاه.مدت.شکست.خورد..در.واقع.احزاب.مقاومت.هنضت.خود.را.

ب��ر.پایه.این.گروههای.کالن.-قومی.به.وجود.نی��اورده.بودند..عالوه.بر.

آن.گفتمان.مذهی.آن.ها.جایگزین.ادعاهای.قومی-.ناسیونالیس��یت.نیز.

بود..تنها.موردی.که.این.سیاس��ت.توانس��ت.نتاجیی.در.پی.داشته.باشد،.

هزاره.ها.بودند.که.گفتمان.ناسیونالیسیت.آن.ها.بیشتر،..توسط.علمایی.به.

کار.می.رف��ت.که.در.ایران.حتصیل.ک��رده.بودند..این.گروه.هبترین.نریوی.

بس��یج.در.میان.مجعیت.هزاره.در.طول.جنگ.را.داشتند..اما.حیت.در.آن.

جا.نیز.سیاست.کابل.به.دو.دلیل.تغیریات.موثری.به.بار.نیاورد:.1(.اجیاد.

منطقه.خمصوص.هزاره.ها.ممکن.بود.دولت.را.موظف.سازد.تا.کل.دستگاه.

اجرایی.را.دوباره.سازماندهی.مناید.و.2(.دادن.امتیاز.بیشتر.به.تقاضاهای.

هزاره.ها.می.توانست.حزب.کمونیست.را.بیشتر.تضعیف.مناید.پیش.از.آن.

هم.این.حزب.به.دو.جناح.خلق.)که.بیش��تر.در.میان.پش��توزبانان.نریو.

داش��ت(.و.پرچم.)متش��کل.از.اکثریت.شهری/فارسی.زبان(.تقسیم.شده.

بود..در.واقع.پیامد.قابل.توجه.سیاست.کابل.افزایش.حضور.هزاره.ها.در.

زندگی.سیاس��ی.-.در.اوایل.دهه.1980.خنس��ت.وزیر.دولت.کمونیسیت،.

س��لطان.علی.کش��تمند،.هزاره.بود.�.و.به.ویژه.در.دس��تگاه.اجرایی.به.

خصوص.در.کابل.بود..این.سیاست.نیز.خمالفت.بیشتر.جناح.خلق.را.در.

پی.داشت..خلقی.ها.نه.تنها.از.نظر.قومی..متفاوت.از.پرمچی.ها.بودند.بلکه.

از.نظر.اجتماعی.نیز.در.پاینی.ترین.س��طح.از.سلس��له.مراتب.اجتماعی.

قرار.داشتند..درحایل.که.پرمچی.ها.کابلی.های.طبقه.باال.و.متوسط.بودند.

اغلب.نزدیک.به.طبقه.حاکم.قرار.داش��تند.)برای.مثال.جنیب.اهلل.با.فردی.

از.خان��واده.س��لطنیت.ازدواج.کرد(،.خلقی.ها.عمدتا.روس��تاییان.حتصیل.
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کرده.ای.بودند.که.پیوندهای.اجتماعی.نداشتند.
)30(.در.واقع.سیاست.دولت.زمینه.قومی.گرایی.موثر.جنگ.را.فراهم.
منوده.بود،.به.عبارت.دیگر.سیاسی.س��ازی.هویت.های.قومی./اجتماعی.
ک��ه.در.دهه.1990.ظاهر.گش��تند...تفرقه.های.داخل.حزب.کمونیس��ت.
افغانس��تان.هنگامی..که.کابل.سقوط.کرد.دوباره.ظاهر.شد.و.پایه.تقویت.
گروه.ها.شد..بیش��تر.پرمچی.ها.به.حزب.جنبش.پیوستند.که.پنهاین.مورد.
محایت.پریوان.رئیس.مجهور.س��ابق،.کارمل،.بود.و.به.گرمی.از.مس��عود.
اس��تقبال.کرد..بیش��تر.خلقی.ها.نیز.در.داخل.حزب.اسالمی.ادغام.شدند.
که.با.آن.دو.وجه.مش��ترک.داش��تند:.-1.خط.سری.اجتماعی.مشترک.و............

2.-.زبان.پشتو.به.عنوان.زبان.اول.اعضای.این.حزب..
)31(.در.ارتباط.با.جماهدین.احتماال.از.زمان.خروج.ارتش.ش��وروی.
جنگ.مش��روعیت.خود.را.به.معنای.جهاد.از.دس��ت.داده.بود..درگریی.
طرف��نی.عمدتا.از.منطقی.غری.مذهی.برخوردار.بود..به.منظور.بس��یج.و.
جل��ب.محایت.مردم��ی،.برخی.احزاب.و.هنضت.ها.ب��ه.وضوح.گفتماین.
قوم��ی.را.به.کار.گرفتند.از.مجله.حزب.وح��دت.و.جنبش،.در.حایل.که.
سایرین.به.ویژه.حزب.اسالمی.و.احتاد.به.طور.ضمین.این.حبث.ها.را.پیش.
می.کش��یدند..در.برخی.موارد.هویت.قومی.یک.شاخص.قوی.سیاسی.به.
مشار.می.رفت..برای.مثال.هر.فرد.پنجشریی.مظنون.به.مهکاری.با.مسعود.
تلقی.می.شد.و.از.این.رو.احتمال.دستگریی.اش.به.ویژه.در.زمان.طالبان.
بیشتر.بود..گذشته.از.این،.اغلب.احزاب.در.مناطقی..ریشه.می.دواندند.که.

امید.به.جلب.محایت.مردمی.داشتند..
)32(.با.این.مهه،.پدیده.باال.باید.در.زمینه.مناسب.خود.مورد.بررسی.
ق��رار.بگرید.زیرا.نقش��ه.کابل.ب��ه.وضوح.تقس��یمات.جغرافیایی.مناطق.
قومی.–.سیاس��ی.را.نش��ان.منی.دهد..1.-.اغل��ب.ویژگی.های.اجتماعی،.
بسیار.بیشتر.از.هویت.های.قومی.وابستگی.های.حزیب.را.تعینی.می.منود..
2.-.برخ��ی.احزاب.و.گروه.ه��ا.مانند.حزب.جنبش.فقط.حضور.نظامی.
داش��تند.و.منی.توانستند.به.جامعه.قابل.توجهی.از.ازبک.ها.در.کابل.تکیه.
کنن��د.-173.به.طور.کلی.عمل.سیاس��ی.در.چارچ��وب..روابط.مبتین.بر.

17.- جنبش مثال جالبی است زیرا همگی نيروهای شبه نظامی آن و به ِویژه رهبران آن ازبک نبودند 
و این مساله در باره دیگران بدیهی نيست. ساختار از باال به پایين ملی گرایی در این چارچوب با موانع 
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مهبس��تگی.قومی.رخ.می.داد..این.شیوه،.روش.استاندارد.عملکرد.قدرت.

در.افغانستان.در.زمان.حاکمیت.حزب.کمونیست.و.طالبان.بود..برای.مثال.

رئیس.مجهور.رباین.که.از.بدخش��ان.بود،.اهایل.بدخشان.را.به.مسئولیت.

ها.می.گمارد.و.مس��عود.هم.به.خویب.می.دانست.که.می.تواند.بر.روی.پنج.

ش��ریی.ها.حس��اب.کند..مهنی.طور،.محایت.هایی.که.سیاف.در.پغمان.از.

آن.هبره.می.برد.حاصل.مهبستگی.های.طایفه.ای.بود.تا.مهبستگی.های.قوم.
پشتون.به.طور.کلی.

)33(.بنابراین،.اقدام.به."قومی.کردن".جنگ.به.دست.احزاب.سیاسی.

از.تاث��ریی.حمدود.برخوردار.بود،.حت��ا.اگر.به.یاد.آورمی.که.هویت.ملی،.

که.احتماال.در.تبعید.تقویت.شده.بود،.برای.بسیاری.از.افراد.نقطه.حموری.

ب��ود..با.این.حال.در.یک.م��ورد.یعین.در.بنی.هزاره.ه��ا،.قومی.گرایی.به.

عنوان.یک.پروژه.سیاسی.عمل.کرد..در.نواحی.معیین.از.غرب.پایتخت،.

ح��زب.وحدت..اگرچه.دس��ت.به.پاکس��ازی.قومی.واقعی.نزد،.فش��ار.

یب.رمحانه.ای.برای.اجبار.غریهزاره.ها.به.ترک.این.مناطق.وارد.آورد..البته.

ب��رای.هزاره.ها.هم.زندگی.در.نواح��ی.حتت.کنترل.حزب.احتاد.غریممکن.

بود..اما.میزان.حقیقی.محایت.از.حزب.وحدت.در.بنی.مجعیت.هزاره.کابل.

به.سخیت.قابل.تشخیص.است..برای.مثال،.زماین.که.تاجران.از.جتارت.با.

هزاره.جات.ممنوع.ش��دند،.جنگ.در.کابل.به.معنای.از.دست.دادن.میزان.

قابل.توجهی.از.درآمد.بود..عضویت.آن.ها.در.حزب.وحدت.مهان.قدر.

به.خاطر.فش��ارهای.حزب.وحدت.و.برخورد.تبعیض.آمیز.سایر.احزاب.

ب��ود.که.محایت.واقعی.از.ملی.گرایی.هزاره18..اس��تراتژی.حزب.وحدت.

منجر.به.واکنش.ش��دید.سین.ها.شده.و.کشتار.افشار.را.در.پی.داشت..در.

11.فوریه.1993،.گروه.سیاف.و.مسعود.محله.ای.علیه.حزب.وحدت.به.

راه.انداختند.که.منجر.به.از.دست.دادن.کنترل.افشار.در.غرب.کابل.شد..

این.مس��أله.تایید.دوباره.سلس��له.مراتب.قومی.بود.که.هزاره.ها.با.تثبیت.

موقعیت.خود.به.عنوان.نریوی.سیاس��ی.برابر.با.س��ایر.گروه.ها.آن.را.به.

چالش.طلبیده.بودند..هم.زیس��یت.جوامع.خمتلف.در.افغانستان.به.دلیل.به.

غيرقابل عبور روبرو شد.
18.- به طور کلی حزب وحدت از ادغام چندین حزب انقالبی به وجود آمد و طرفداران اندکی در ميان 
ــتر آن ها در جنگ های داخلی دهه 1980 در هزاره جات حذف  ــين هزاره داشت که بيش نخبگان پيش

شدند )سمپل 2000(. 



سیاست نامه 14-15

217

رمسیت.ش��ناخنت.ضمین.وجود.سلسله.مراتب.نابرابر.بنی.اقوام.ممکن.بود..

به.مهنی.دلیل.است.که.پاکسازی.قومی.یعین.نوع.مشخصی.از.خشونت.که.

در.آن.اراده.به.نابودی.دیگری.برای.کس��ب.فضا.مفروض.است.�.خیلی.
به.ندرت.رخ.داده.است.

.
چهارم - منافع اقتصادی

.)34(.بزرگترین.شهر.کشور.به.ناچار.زماین.تبدیل.به.هدف.اقتصادی.

گردید.که.گروه.های.خمتلف.برای.آماده.سازی.نریوهای.شان.منابع.مجع.

می.کردند..نربدهای.خمتلف.در.کابل.نشان.می.دهد.که.ماهیت.جنگ.تغیری.

کرده.بود.زیرا.که.تس��لط.بر.یک.شهر.نیاز.به.باالبردن.توان.رزمی.نریوها.
داشت.که.هزینه.زیادی.می.طلبید..

)35(.در.واقع.منطقه.کابل.اولنی.مرکز.صنعیت.کش��ور.بود.و.جتهیزات.

کایف.برق.برای.تامنی.نیازهای.صنعیت.در.طول.جاده.منتهی.به.جالل.آباد.

را.داشت.که.در.اساس.از.سه.سدی.که.بر.روی.رودخانه.کابل.اجیاد.شده.

بود،.تامنی.می.ش��د..کارخانه.نساجی.جبل.الس��راج.در.مشال.کابل.خبشی.

از.این.ناحیه.نس��بتا.صنعیت.را.تشکیل.می.داد19..در.طول.جاده.جالل.آباد.

منطقه.صنعیت.رو.به.رشدی.ظاهر.می.شد.که.مترکز.شدید.انبارها.و.صنایع.

کوچک.را.در.خود.داشت..صنایع.کوچک.نیز.در.منطقه.کابل.مترکز.یافته.

بودن��د.و.اکثریت.مجعیت.کارگران.نیزبه.مهنی.ترتیب..عالوه.برآن.مناطق.

جنویب،.به.خصوص.اس��تان.لوگر،.تولیدات.زراعی.مهمی..داشت.که.این.

حمص��والت.به.راحیت.به.خاطر.نزدیکی.ب��ه.پایتخت.به.فروش.می.رفت..

مهچننی.چرم.گوس��فند.)قره.قل(.و.خشکبار.نیز.در.کابل.فراوری.می.شد..

در.هنایت،.ش��هر.کابل.مرکز.ارتباطات.مهمی.ب��ود.چرا.که.از.طریف.حمل.

اتصال.مشال.و.جنوب.و.از.طرف.دیگر.از.ش��رق.و.از.راه.جالل.آباد.در.

مسری.پاکستان.قرار.دارد.و.با.توجه.به.این.موقعیت.زمینه.مهمی.را.برای.
صادارت.تولیدات.افغاین.از.مجله.فرش.و.چرم.مهیا.مناید.

)36(.با.جدا.شدن.نواحی.شهری.حتت.کنترل.دولت.از.نواحی.روستایی.

حتت.کنت��رل.جماهدین،.جنگ.افغانس��تان.عمیقا.جریان.ه��ای.اقتصادی.

)Etienne (1972:167.: 19.- برای آشنایی با اقتصاد منطقه کابل نگاه کنيد به
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موجود.کشور.را.کامال.خمتل.منود..کاهش.سطح.مبادله.بنی.مناطق.شهری.

و.روس��تایی.کمت��ر.نتیجه.عملکرد.نریوهای.دول��ت.و.جماهدین.بود.چرا.

ک��ه.هر.دو.طرف.با.گرفنت.رش��وه.اجازه.عبور.و.م��رور.به.کاروان.های.

جتاری.می.دادند..در.عوض.عدم.امکان.رفنت.افرادی.که.در.سن.سربازی.

بودند.به.ش��هرها.)و.مواجهه.با.خطر.فرس��تاده.شدن.به.خدمت.سربازی.

اجب��اری(.و.وق��وع.عملیات.نظامی..که.منجر.به.فرار.مردم.از.روس��تا.ها.

می.ش��د.تاثری.بیشتری.را.داش��ت..کاهش.مبادالت.سبب.افزایش.چشم.

گری.قیمت.ها.شد..به.عالوه.نیازهای.نواحی.روستایی.در.اغلب.موارد.از.

طریق.کشورهای.مهسایه.)به.ویژه.پاکستان(.تامنی.می.شد.که.این.امر.هم.
سبب.شکل.گریی.جریان.های.اقتصادی.جمزا.می.شد..

)37(.فعاالن.اقتصادی.در.کابل.جمبور.بودند.خود.را.با.شرایط.جدید.

وف��ق.بدهند..از.این.رو.آهنگران.دیگر.برای.کش��اورزان.روس��تایی.کار.

منی.کردن��د،.چون.آن.ها.منی.توانس��تند.به.ش��هر.بیایند..جواهر.فروش��ان.

چارچت��ه.که.جواهرات.ترکمین.وارده.از.مس��ری.مش��ایل.را.می.فروختند.

باید.مغازه.های.ش��ان.را.می.بس��تند.چرا.که.دیگر.از.این.مسری.جواهرات.

منی.رس��ید.و.تقاضا.برای.خرید.این.جواه��رات.نیز.به.خاطر.عدم.وجود.

توریس��ت.ها.کاهش.یافته.بود..در.این.دوره.بازار.بیشتر.به.مست.فروش.

چراغ.های.دریایی.به.دلیل.قطع.مکرر.برق.در.کابل.رفت..طالس��ازی.ها.

ب��ه.دلیل.عدم.دسترس��ی.به.زغال.چ��وب.برچیده.ش��دند...گازوئیل.به.

وی��ژه.در.نانوایی.ها.جای.چوب.را.گرفت..در.جاهای.دیگر.نیز.به.دلیل.

حضور.ارتش.ش��وروی.موجب.پیدایش.بازار.سیاه.وسیع.اسلحه،.لباس.
و.ابزارآالت.شد.

)38(.سقوط.رژمی.در.سال.1992.شکاف.اقتصادی.بنی.شهر.و.روستا.

را.حمدودتر.کرد..مهچننی.مناطق.جدید.اقتصادی.با.قطب.های.شهری.به.

وجود.آمد.که.به.کشورهای.مهسایه.متصل.بودند.)هرات.به.ایران،.قندهار.

و.جالل.آباد.به.پاکس��تان،.مزار.شریف.به.ازبکستان(..با.این.سازماندهی.

جدید.اقتصادی.که.ش��هرها.کمتر.به.کابل.وابس��تگی.داشتند،.شهر.کابل.

موقعیت.مرک��زی.خود.را.در.اقتصاد.از.دس��ت.داد..برای.منونه.فرودگاه.

کابل.که.زماین.منبع.درآمد.مهمی.از.محل.حمصوالت.قاچاق.برای.فروش.

در.پاکس��تان.بود،..اغلب.به.دلیل.مبباران.ها.دیگر.قابل.هبره.برداری.نبود.
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و.از.این.رو.فرودگاه.جالل.آباد.بیش��تر.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گرفت20..

گذش��ته.از.این.موارد،.برخالف.س��ایر.نقاط.کشور،.شهر.کابل.با.حماصره.

های��ی.روبرو.بود.که.مانع.جاجبائی.آزادان��ه.کاال.در.طی.دوره.1992.تا.
1996.شد..

)39(.در.غیاب.دس��تمزد.منظم،.نریوهای.نیمه.حرفه.ای.طرفنی.بر.پایه.

اخاذی.هایی.که.در.ایس��ت.های.بازرس��ی.حمدوده.شهر.می.کردند.گذران.

زندگی.می.منودند..این.اخاذی.در.ایستگاه.های.پرداخت.عوارض.گمرکی.

که.مسافران.مشمول.مالیات.و.حیت.گاهی.مورد.محله.نیز.واقع.می.شدند،.

بیش��تر.دیده.می.ش��د..اختالل.های.به.وجود.آمده.منجر.به.وقوع.جرامی.

س��ازمان.یافته.مانند.غارت.شبانه.خانه.ها.توسط.گروه.های.مسلح.شد..

آزادی.ناگهاین.4000.زنداین.در.زمان.اشغال.کابل.که.اکثرا.بر.پایه.قانون.

عریف.بازداشت.و.زنداین.شده.بودند.مطمئنا.به.هببود.امنیت.کمکی.نکرد..

در.ای��ن.اوضاع.حبراین،.س��ربازان.مزدور.از.نریوهای.دوس��تم.به.خاطر.

درنده.خوئی.های.مکرر،.قتل،.غارت.و.جتاوز.بیشتر."شناخته".شدند..این.

قبیل.خشونتهای.روزمره.و.خودس��رانه.توضیح.می.دهد.که.چرا.ساکنان.
کابل.جماهدین.را.طرد..کردند..

)40(.عالوه.برآن،.حماصره.مکرر.ش��هر.منجر.به.خایل.ش��دن.شهر.از.

سکنه.گردید..این.تاکتیک.بیشتر.توسط.حکمت.یار.)به.ویژه.در.زمستان.

1994(.به.کار.گرفته.ش��د..دلیل.استفاده.از.این.تاکتیک.اعمال.کنترل.بر.

راه.های.ارتباطی.به.جنوب.)به.مست.لوگر(.و.ش��رق.)به.مست.پاکس��تان(.

بود.ک��ه.برای.تامنی.ماحیتاج.روزانه.ضروری.و.حیایت.بودند..بازاری.در.

جنوب.ش��هر.)چهار.آس��یاب(.به.منظور.رقابت.با.بازارهای.شهر.و.هبره.

برداری.از.نارضاییت.های.س��اکنان.با.کمک.حزب.اس��المی.شکل.گرفته.

بود..حزب.اسالمی.مرتبا.کاروان.هایی.را.که.مقصد.هنایی.آن.ها.کابل.بود.

)به.مشول.کارواهنای.س��ازمان.ملل(.حماصره.و.توقیف.می.کرد.و.از.آن.ها.

می.خواست.که.بار.خود.را.برای.بازرسی.ختلیه.کنند..درجه.تعینی.کنندگی.

این.تاکتیک.اقتصادی.را.می.توان.با.این.حقیقت.سنجید.که.وقیت.در.آغاز.

1995.حزب.اسالمی.از.جنوب.کابل.بریون.رانده.شد.قیمت.جواری.50.
درصد.کاهش.یافت..

20-. تجارت کاالی قاچاق در مرز افغانستان-پاکستان به چندین بيليون دالر سر می زد.



شهر و جنگ

220

)41(.به.جز.چند.مورد.استثنایی،.گروه.های.مسلح.به.دنبال.مدیریت.

اقتص��اد.نبودند.و.برای.رفع.نیازها.و.تامنی.ماحیتاج.خود.اقدام.به.اخاذی.

و.چپاول.می.منودند..باید.روش��ن.کنیم.که.در.صورت.وجود.س��ود.فردی.

به.میزان.قابل.توجه،.واس��طه.های.اقتصادی.وجود.نداشتند.که.بتوانند.از.

احزاب.سیاس��ی.هبره.برداری.کنند.یا.حتا.در.سطح.برابری.واسطه.گری.

کنند..بازار.که.بسیار.به.هم.رخیته.و.خمتل.شده.بود.یک.بازیگر.اجتماعی.

نبود..حقیقت.امر.آن.اس��ت.که.تضعیف.تاجران.به.عنوان.یک.گروه.و.از.

بنی.رفنت.بیش��تر.تولیدات.صنعیت.و.نیمه.صنعیت،.دو.ویژگی.عمده.عرصه.

اقتصادی.در.طول.چهار.سال.جنگ.داخلی.بود..فقط.سازمان.های.غری.

دولیت.-.آن.هم.در.ش��رایط.بسیار.دشوار-.برخی.امدادهای.اقتصادی.را.
برای.ساکنان.در.طی.زمستان.فراهم.می.منودند.

پنجم- رویارویی بنی روشنفکران و جماهدین 
)42(.برخالف.آن.چه.در.ایران.رخ.داد.یعین.به.دنبال.پریوزی.انقالب.
اس��المی.فرهنگ.ش��هری.مسلط.ش��د،.ورود.جماهدین.به.کابل.سر.آغاز.
انتقام.از.مدرنیزاس��یون.س��ال.های.پیش.بود.که.از.مرکز.تصمیم.گریی.و.
آغاز.ش��ده.بود..برای.درک.این.رویارویی.اجتماعی.که.با.ظهور.طالبان.
نیز.شدت.گرفت.می.خواهم.طبقه.حتصیل.کرده.کابل.را.حتلیل.کنم.و.پس.
از.آن.به.بررس��ی.سیس��تم.جدید.حقوقی.طالبان.و.عملکرد.آن.بپردازمی..
س��پس.روابط.جنس��ییت..به.عنوان.ابزار.بررس��ی.خمالفت.ایدولوژیکی.و.

اجتماعی.مورد.توجه.قرار.خواهد.گرفت..
)43(.کابل.قلب.مدرنیزاس��یون/.غریب.س��ازی.در.افغانستان.به.مشار.
می.رود..قبل.از.جنگ.تقریبا.نیمی.از.مجعیت.ش��هری.کشور.در.این.شهر.
متمرکز.ش��ده.بود.که.تنها.ش��هر.مدرن.واقعی.در.افغانس��تان.آن.دوره.به.
مشار.می.رفت..هرات.اگرچه.از.س��ابقه.دیرین.شهرنش��یین.برخوردار.بود.
ویل.مهچن��ان.س��نیت.باقی.مانده.بود..بر.عک��س.در.کابل.نه.تنها.مدرنیته.
در.س��ازمان.ش��هری.دیده.می.شد.بلکه.در.رفتار.ش��هروندان.نیز.مشهود.
ب��ود..پایتخت.جایی.بود.که.خنبگان.افغان.در.آن.مجع.ش��ده.بودند.و.در.
نواح��ی.بوژوایی.ش��هر.زندگی.می.کردند..حداقل.نیم��ی.از.کارکنان.رده.
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باالی.دولت.اهل.کابل.بودند21..اش��رافیت.پش��تون،.به.خصوص.خاندان.

س��لطنیت.حممد.زائی،.که.نقش.اصلی.را.در.تشکیل.کشور.ایفا.کرده.بودند.

در.کابل.س��اکن.بودند.و.بیشتر.به.زبان.فارس��ی.تکلم.می.کردند.تا.زبان.

پش��تو..در.دهه.1960.تع��داد.کابلی.ها.در.خنبگان.اجرایی.یک.بار.دیگر.

افزای��ش.یافت.)56.درصد.از.کل.کارکنان.رده.باال(..این.مس��اله.صرف.

نظ��ر.از.گروه.های.قومی.اتفاق.افتاد.)77.درص��د.از.خنبگان.تاجیک.که.

در.کارهای.اجرایی.مش��غول.بودند.اهل.کابل.بودند،.71.درصد.از.حممد.

زائ��ی،.67.درصد.از.دراین.ها.و.40.درصد.از.دیگر.پش��تون.ها.نیز.اهل.

کابل.بودند(..این.مس��اله.امهیت.رو.به.رش��د.حتصیل.در.کابل.را.منعکس.

می.کرد..در.واقع.پایتخت.حمل.مترکز.س��اختارهای.مهم.آموزشی.بود:.20.

درصد.از.دانش.آموزان.ابتدایی.و.متوس��طه.در.پایان.دهه.1960.و.25.

درصد.از.کارکنان.آموزشی.کل.کشور.در.آن.زمان.در.کابل.بود..سیاست.

ه��ای.داود.)1978.�.1973(.کاهش.تعداد.خنب��گان.کابلی.در.کارهای.

اجرایی.را.در.پی.داشت.زیرا.داود.می.خواست.سیستم.سیاسی.و.اجرائی.

را.برای.کساین.که.در.والیت.های.دیگر.زندگی.می.کردند.به.ویژه.پشتون.

ها.باز.مناید..با.وجود.این،.این.تغیریات.تنها.مناصب.اجرایی.در.سلس��له.

مراتب.دولیت.را.حتت.تاثری.قرار.داد.و.نتوانس��ت.تس��لط.خنبگان.بر.شهر.
را.تضعیف.کند.

)44(.از.دهه.1960.به.بعد.اکثریت.حتصیلکردگان.در.کابل.استراتژی.

های.مجعی.و.مش��ترکی.را.در.داخل.اولنی.حزب.های.سیاس��ی.به.وجود.

آوردند..عملکردهای.جدیدی.در.شهر.دیده.می.شد.و.این.مساله.به.طور.

عم��ده.وضعیت.زن��ان.را.در.جامعه.حتت.تاثری.قرار.می.داد..شهرنش��یین.

به.خودی.خود.تضمیین.برای.اس��تقالل.بیش��تر.زن��ان.در.جامعه.به.مشار.

منی.رفت..در.حقیقت.زندگی.ش��هری.اغل��ب.از.نظر.اقتصادی.زنان.را.به.

حاشیه.می.راند.و.پوشیدن.چادر.)یا.برقع(.را.در.اکثر.حمیط.های.ناشناخته.

و.غری��ب.حتمیل.می.منای��د...ویل.در.بنی.طبقه.ب��وژوای.کابلی.حتصیل.و.

مدرسه.رفنت.دختران.در.کنار.شیوه.های.مدرن.مثل.پوشیدن.لباس.های.

غ��ریب.یک.گرایش.م��د.روز.در.دهه.1970.به.مش��ار.می.رفت.که.مورد.

21-. بين سالهای 1978-1928 نخبگان، طبق تعریف بارنت روبين، شامل والی ها، وزرا و قضات دادگاه 
عالی و روسای کشور می شدند )روبين 1991(.
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پذیرش.افراد.سنیت.نبود22.
)45(.به.هرحال،.این.مدرنیته.شهری.اغلب.چند.صد.متر.دورتر.وجود.
نداشت..زنان.چادری.پوش.هنوز.در.بازار.شهر.در.اکثریت.بودند.و.مردم.
س��نت.های.مذهی.خود.را.حف��ظ.کرده.بودند..عالوه.ب��ر.آن.مهاجرت.
دسته.مجعی.از.دهه.1960.منجر.به.ورود.جریان.عظیم.مجعیت.روستایی.
به.پایتخت.ش��د..مجعیت.در.طی.چند.س��ال.دو.برابر.شد.و.ترکیب.قومی.
و.اجتماعی.آن.به.ش��دت.تغیری.ک��رد..این.پدیده.در.دهه.1980.با.ورود.
پناهن��دگان.به.علت.مش��کالت.اقتصادی.و.اوض��اع.امنییت.به.اوج.خود.
رسید..چند.صد.هزار.نفر.به.تپه.های.شهر.)بدون.آب.و.گاهی.بدون.برق(.
پناه.بردند.و.مهنی.س��بب.گسترش.قابل.توجه.حومه.ها.گردید..مهاجران.
تازه.وارد.در.مواجهه.با.زندگی.شهری.حیت.گرایش.به.رفتارهای.سخت.

گریانه.تر.داشتند23.
)46(.جن��گ.منج��ر.به.بروز.تفاوت.های.ب��ارزی.بنی.نواحی.خمتلف.
ش��هر.و.گروه.های.اجتماعی.س��اکن.در.ش��هر.گردید..در.اصل.با.وقوع.
جنگ،.شهرس��تان.ها.حمافظه.کارتر.ش��دند..این.امر.می.توانست.به.خاطر.
فش��ار.جماهدین.و.یا.محایت.خود.انگیخته.از.جماهدین.باش��د،.در.حایل.
که.کابل.مس��ری.خود.به.مست.غریب.ش��دن.را.ادامه.می.داد..در.شهر.کابل.
ناحیه.مدرن.مکروریان.حمل.س��کونت.کارکن��ان.دولیت.و.اعضای.حزب.
کمونیست،.بیش��تر.از.نواحی.بورژوایی.شهر.نو.غریب.شده.بود..با.وجود.
این،.ش��هر.نو.جایی.ب��ود.که.عملکردهای.اجتماعی.بیش��تر.دچار.تغیری.
ش��د..در.این.جا.بعضی.زنان.بدون.روس��ری.و.حجاب.بریون.می.رفتند؛.
برخی.دیگر.دامن.هایی.تا.س��ِر.زانو.و.به.س��بک.روس��ی.می.پوشیدند..
بیشتر.این.زنان.به.فعالیت.های.حرفه.ای.)اداری،.درماین.و...(.در.بریون.
از.خانه.اش��تغال.داش��تند،.تا.حدودی.به.این.دلیل.ک��ه.مردان.در.ارتش.
بودن��د.و.بس��یاری.از.زنان.بیوه.بودند.و.درآمد.دیگری.نداش��تند..از.آن.
ج��ا.که.وقوع.جنگ.بس��یاری.از.مردان.جوان.را.ج��ذب.کرده.یا.باعث.
ش��ده.بود.فرار.کنند،.50.درصد.از.مش��اغل.رده.پاینی.اداری.در.تصدی.

ــاله ای بود که توجه دولت را از دهه 1920 در زمان امان اهلل به خود معطوف  ــرایط زنان مس 22.-  ش
کرده بود. با این همه هرگز یک جنبش مهم فمينيستی افغان به وجود نيامد. 

23-  پناهندگان در کمپ های پاکستان نيز به همان شيوه رفتار می کردند، به ویژه کنترل بسيار سخت 
گيرانه ای بر روی زنان داشتند.
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زنان.قرار.داشت.و.دانش.آموزان.دختر.55.درصد.از.کل.دانش.آموزان.

کابل.را.تش��کیل.می.دادن��د..اگر.چه.ازدواج.با.تصمی��م.والدین.صورت.

می.گرفت،.مراسم.ازدواج.مهراه.با.گروه.موسیقی.و.نوشیدین.های.الکلی.

به.آس��این.در.دسترس.بود..حترک.سیاسی.حمدود.بود؛.اگرچه.15.درصد.

از.اعضای.حزب.دمکراتیک.خلق.افغانستان.را.زنان.تشکیل.می.دادند،.از.

برخی.موارد.می.توان.استنباط.کرد.که.عضویت.آن.ها.در.اصل.به.خاطر.

مهبستگی.های.خانوادگی.بوده.است..برخی.سازمان.های.زنان.عمدتا.با.

اهل��ام.گرفنت.از.خامن.آناهیتا.راتب.زاد.در.رژمی.جنیب.اهلل.فعال.بودند.ویل..
بریون.از.کابل.فعالیت.مهمی.نداشتند.

)47(.ب��ا.س��قوط.کاب��ل.در.س��ال.1992،.دوره.به.ش��دت.متفاویت.

ش��روع.ش��د..برخی.از.ساکنان.شهر.افس��وس.و.حسرت.رژمی.جنیب.اهلل.

را.ب��ه.دل.داش��ته.و.آزادانه.این.حرف.را.بی��ان.می.کردند..در.واقع.ورود.

جماهدین.از.نظر.اکثر.کابلی.ها،.پایان.فرهنگ.مش��خص.ش��هری.قلمداد.

می.ش��د،.گرچه.برخی.از.سران.سیاسی.مانند.مسعود.و.حکمت.یار.زماین.

جزو.دانش��جویان.دانش��گاه.کابل.بودند.آن.ها.از.نوعی.فرهنگ.شهری.

برخ��وردار.بودند.و.متعلق.به.گروهی.از.م��ردم.حتصیل.کرده.بودند.که.از.

طریق.حرکت.اسالم.گرایانه.سیاسی.شده.بودند..به.عالوه،.مسعود.در.بنی.

برخی.از.حتصیل.کردگان.حمبوبیت.خود.را.به.دلیل.ارائه.نوعی.از.مدرنیته.

اس��المی،.حفظ.کرد..در.حایل.که.سایر.حرکت.ها.خمصوصا.گروه.سیاف.

رویکرد.بنیادگرانه.تری.را.از.اس��الم.سیاسی.نشان.می.دادند..مهه.احزاب،.

یک.س��ری.از.معیارهای.حقوقی.بنیادگرایانه.را.به.ویژه.از.طریق.شرعی.

کردن.قان��ون.حتمیل.کردند..برای.مثال.در.م��اه.می.1992،.دولت.مردان.

جدی��د.تصمیم.گرفتند.که.کارکن��ان.دولیت.هر.روز.باید.مناز.را.به.مجاعت.

برگزار.منایند..داش��نت.سبیل.)که.به.عنوان.نش��ان.طرفداری.از.کمونیسم.

تلقی.می.شد(.و.یا.حیت.تراشیدن.کامل.ریش.منجر.به.دستگریی.می.شد..

در.سپتامرب.1992،.اولنی.اعدام.از.سری.اعدام.ها.در.انظار.عمومی.اجنام.

ش��د..س��یاف.موفق.به.حذف.جمریان.زن.رادیو.و.تلویزیون.گردید.)28.

جوالی.1992(.و.حیت.توانس��ت.کاری.کند.که.دولت.افغانستان.اعطای.

مناص��ب.رمسی.به.زن��ان.را.ممنوع.اعالم.کند..مهنی.ط��ور.زنان.افغان.از.
حضور.در.کنفرانس.بنی.املللی.زنان.در.پکن.نیز.منع.شدند.
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)48(.ع��الوه.بر.قوان��نی.رمسی.جدید،.حوادث.روزم��ره.بنی.مردم.و.

جماهدین.به.س��هولت.فاصله.ای.را.که.آن.ها.را.از.هم.جدا.می.کرد،.نشان.

می.داد..اکثر.جماهدین.از.زمان.آغاز.جنگ.نتوانسته.بودند.وارد.شهر.شوند.

و.از.زندگی.ش��هری.جدا.بودند..عالوه.بر.آن.در.بنی.مجعیت.روس��تایی.

پشتون.حس.عدم.اعتماد.و.حتقری.زندگی.شهری.و.مقررات.ویژه.آن.و.از.

بنی.رفنت.هویت.قبیله.ای.به.عنوان.نتیجه.ای.از.شهرنش��یین.وجود.داشت..

اغل��ب.جوان.ها.به.طبقات.روس��تایی.فقری.تعلق.داش��تند..چیزی.که.به.

ن��درت.مورد.تاکید.قرار.گرفته،.اما.به.مهان.اندازه.نش��ان.دهنده.واگرایی.

بنی.گروه.های.اجتماعی.بود،.زجر.و.عذاب.آن.دس��ته.از.کابلی.هایی.بود.

که.به.نواحی.روس��تایی.و.حومه.ای.پن��اه.برده.بودند..خمصوصا.در.لوگر.

که.زنان.در.آن.جا.بیشتر.از.سخیت.های.سازگاری.)مثل.الزام.به.پوشیدن.
چادری(.با.حمیط.روستایی.گله.و.شکایت.داشتند24.

)49(.ای��ن.تغی��ریات.در.مت��ام.گروه.ه��ای.اجتماعی.به.ی��ک.اندازه.

تاثریگ��ذاری.نک��رد..حتصیل.ک��ردگان.ب��ه.خاطر.تضعی��ف.ارزش.های.

اجتماعی.ش��ان.با.بیشترین.تاثری.روبرو.بودند،.نه.فقط.به.حلاظ.اقتصادی.

بلکه.از.نظر.اجتماعی.نیز.اول،.سقوط.دولت.آن.ها.را.در.موقعیت.سخیت.

قرار.داده.بود.چرا.که.اکثر.حتصیل.کردگان.کارکنان.دولیت.بودند..نداشنت.

حق��وق.برای.ماه.ه��ای.متمادی.عمال.آن.ه��ا.را.در.موقعیت.بیکار.قرار.

داده.و.س��ازمان.ه��ای.غری.دولیت.نیز.فقط.تعداد.حم��ددی.از.این.افراد.را.

می.توانستند.استخدام.کنند..دوم،.شیوه.زندگی.قشر.حتصیل.کرده،.به.ویژه.

در.رابطه.با.وضعیت.زنان،.به.ش��دت.ب��ا.برقراری.نظم.اجتماعی.حقوقی.

تازه.تضعیف.ش��د..در.واقع،.ورود.جماهدین.تعریف.جدیدی.از.فضاهای.

عمومی.را.به.مهراه.آورد،.فضایی.که.حاال.زنان.از.آن.حمروم.می.ش��دند،.

مه��ان.طور.که.در.دوران.جنگ.-.در.کن��ار.جماهدین-.در.عمل.به.طور.

کل��ی.از.مهه.فعالیت.های.اجتماعی.حمروم.ش��ده.بودن��د..در.اعتقاد.اکثر.

جماهدی��ن.دلیلی.برای.حضور.زنان.در.فضاهای.عمومی.نبود..در.جوامع.

روس��تایی.نیز.زنان.به.ندرت.وارد..فضاهای.عمومی.روستایی.می.شوند.

مگر.آن.که.به.مهراه.یک.نفر.از.خویشان.مرد.باشند..با.وجود.این،.آزادی.

با همان  امده بودند  پناهندگانی که از کابل  بادغیس شاهد بودم،  1993 در  - من در سال  .24
سختی ها مواجه بودند.
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رفت.و.آمد.و.جامعه.زنانه.)با.تقس��یم.کارها.و.غریه(.که.مردان.در.عمل.

اجازه.ورود.به.آن.ندارند،.وجود.دارد..برای.بس��یاری.از.جوانان.روستا.

زناین.که.در.بریون.بدون.یک.چادر.ساده.ایراین.پرسه.می.زنند.به.عنوان.

فاحشه.شناخته.می.شوند..با.این.مهه.به.نظر.می.رسد.با.توجه.به.وضعیت.
جنگی.خشونت.علیه.زنان.به.طور.شگفت.آوری.کم.بود.

)50(.در.عم��ل،.زن��این.ک��ه.در.ادارات.کار.می.کردن��د،.در.مع��رض.

فش��ارهای.خمتلفی.بودند.که.در.هنایت.جمبور.می.ش��دند.کار.خود.را.رها.

س��ازند..اگرچه،.این.معیارها.به.ن��درت..در.وزارت.آموزش.و.پرورش.

که.70درصد.نریوی.کار.آن.از.زنان.تش��کیل.می.شد،.اعمال.می.شدند.و.

حتا.حجاب.در.ماه.های.اول.بعد.از.سقوط.رژمی.اجباری.نبود..جماهدین.

با.نفوذ.به.متام.س��اختمان.های.س��ازمان.های.بشردوستانه.زنان.را.وادار.

به.پوش��یدن.چادری.به.جای.چادر.می.کردند..بنابراین.کابل.نیز.به.مهان.

ش��یوه.اکثر.ش��هرهای.دیگر.به.ویژه.مثل.هرات.و.قندهار.عمل.منود25..به.

ع��الوه،.حتصیل.زنان،.که.در.مورد.دختران.باالی.8.س��ال.نادر.بود،.در.

بعضی.جاها.تبدیل.به.مش��کلی.برای.جامعه.ش��د..سراجنام،.نابودی.اکثر.

زیرس��اخت.ها،.ناامین.و.گرایش.ایدئولوژیک��ی.جماهدین.منجر.به.فرار.

خبش.بزرگی.از.حتصیلکرده.هایی.شد.که.امکان.سفر.به.خارج.را.داشتند..

در.هنایت،.کساین.که.باقی.ماندند.افرادی.بودند.که.بنا.به.دالیل.اقتصادی.
و.یا.دالیل.دیگر.منی.توانستند.افغانستان.را.ترک.کنند..

نتیجه گریی
)51(.برای.نتیجه.گریی،.می.خواهم.روی.عناصر.پیوستگی.و.گسست.
بنی.وضعیت.س��ال.های.1996-1992.و.سال.های.حتت.سلطه.طالبان.
تاکی��د.کنم..در.دوره.1996-1992،.جنگ.عقالنیت.سیاس��ی.و.درعنی.
حال.ابزاری.قوی.داشت:.چگونه.می.بایست.از.این.رقابت.جان.به.در.برد.
و.ثروت.انباشت..غریجنگنده.ها.کامال.از.بازی.سیاسی.کنار.گذاشته.شده.
بودند،.بسیج.قومی.بیشتر.مهمتر.شد.و.مشروعیت.خبشیدن.به.جنگ.حتت.

25.- برای مثال در هرات، پوشيدن چادری هرگز مانع سنت قوی تحصيل زنان نشد. دبيرستان دخترانه 
ــيوه  ــور بود. بعد از ورود طالبان تحصيل دختران، با ش هرات یكی از بهترین مدارس در نوع خود، در کش

های غير رسمی دنبال شد.
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نام.جهاد.در.عمل.کنار.گذاش��ته.ش��د..نتیجه.عمده.این.بود.که.جماهدین،.

و.ش��اید.خود.سیاست،.به.شدت.یب.اعتبار.ش��د..تقاضای.عمومی.برای.

بازگرداندن.نظم.و.پایان.دادن.به.خشونت.وجود.داشت..این،.البته،.راه.را.

برای.طالبان.باز.کرد.که.در.ابتدا.به.یک.خواست.عمومی..پاسخ.دادند26..

با.وجود.این،.این.اس��تنباط.که.ظهور.طالبان.ام��ری.اجتناب.ناپذیر.و.یا.

اس��تراتژی.بازیگران.در.کابل.غریعقالیی.بود،.مغالطه.آمیز.اس��ت..وقیت.

که.منطقه.طالبان.مش��خص.ش��د،.آن.ها.مانند.مهه.احزاب.دیگر،.تصرف.

پایتخ��ت.را.هدف.قرار.دادند..تاثری.متقاب��ل.و.پیچیده.عوامل.خمتلف.که.

موجب.موفقیت.طالبان.ش��د.)کمک.پاکستان،.فرسایش.احزاب.خمتلف(،.
نقطه.عطفی.تعینی.کننده.در.جنگ.داخلی.بود.

)52(.در.واق��ع،.ب��ا.تثبیت.وضعیت.نظام��ی..در.پایتخت.بعد.از.ورود.

طالبان،.بازس��ازی.یک.مرکز.سیاسی.آغاز.شد..فرآیند.مترکز.و.بازسازی.

اغلب.به.این.دلیل.س��اده.که.س��اختار.دولت.به.وضعیت.پیش.از.جنگ.

بازنگش��ت،.مورد.س��وال.قرار.می.گرید..در.این.جا.تفاوت.این.دوران.با..

دوره.1996-1992.آشکار.است..طالبان.در.دو.زمینه.نوآوری.داشتند:.

اول،.دولت.از.یک.رابطه.ممتاز.با.طبقه.حتصیل.کرده.برخوردار.نبود.و.این.

طبقه،.به.ویژه.در.کابل،.تا.حد.زیادی.از.تصمیم.گریی.های.سیاس��ی.و.

اداری.کنار.گذاش��ته.ش��ده.بود..در.دولت.جدید،.علما.قدرت.را.به.ضرر.

افراد.حتصیل.کرده.در.احنص��ار.گرفتند..دوم،.تا.حدی.کابل.نقش.خود.به.

عنوان.مرکز.سیاس��ی.را.از.دست.داد..مالعمر،.ملقب.به.امریاملومننی،.در.

کابل.زندگی.نکرد.و.در.قندهار.مس��تقر.بود..کابل.بیشتر.پایتخت.اداری.
بود.تا.پایتخت.سیاسی..

)53(.آی��ا.جنب��ه.قومی..کلید.توضیح.سیاس��ت.طالب��ان.در.پایتخت.

است؟.دوره.1996-1992.نشان.می.دهد.که.اصطحکاک.از.زمان.ورود.

جماهدین.به.ش��هرها.باال.گرفت..جنگ.اصلی.بنی.ساکنان.شهر.و.روستا.

بود.تا.بنی.پش��تون.ها.و.سایر.اقوام،.حیت.اگر.سختگریی.مذهی.پشتون.

ها.آن.ها.را.از.ش��کاف.بنی.ارزش.های.آنان.و.ارزش.های.زنان.شهری.

26.- اوضاع در قندهارمتفاوت بود. در قندهار به جای درگيری سياسی، منازعه بين گروه های کوچک 
ــت نظم و قانون.  به هرحال،  ــمگين در آرزوی بازگش محتكر بود. هرچند نتيجه یكی بود: مردمی خش
ــيار بعيد بود که جنبش طالبان بتواند چنين نفوذ نظامی در جنوب داشته  ــتان، بس بدون حمایت پاکس

باشد و کابل را تصرف کند. 
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کابل.اگاه.س��اخته.بود..اوج.گریی.بنیادگرایی.که.از.آغاز.جهاد.قوی.بود،.

تنها.در.مناطق.پش��تون.حضور.نداشت.و.افراد.حتصیلکرده.هم.مهیشه.با.

این.بنیادگرایی.خمالف.نبودند..بنابراین،.الزم.اس��ت.این.عقیده.عمومی.را.

که.طالبان.نش��انه.یک.گسس��ت.بودند،.در.چارچوب.درست.قرار.دهیم..

آن.چه.آن.ها.پیش.هنادند،.در.حقیقت،.بعضا.در.سال.1992.شروع.شده.

بود.اما.در.اس��اس.توجهی.به.آن.نش��ده.بود.زیرا.نظرها.متوجه.مس��ایل.
سیاسی.�.نظامی.بود.
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اقتصادی-.اجتماعی.در.بیشتر.کشورهای.
جهان.پدیدار.گش��ته.اس��ت..از.آن.جا.که.
این.پدیده.در.زمینه.ای.از.عوامل.فراتر.از.
مکان.ش��کل.و.گسترش.یافته.و.متقابال.بر.
حمیط��ی.فراتر.از.آن.نی��ز.تاثری.می.گذارد،.
چاره.جویی.این.مساله.به.سیاست.گذاری.
و.اقدام��ایت.ن��ه.فقط.در.س��طح.حملی.آن،.
بلکه.در.س��طح.ملی.نی��از.دارد..با.توجه.
ب��ه.مهنی.نگ��رش،.در.این.مقاله.کوش��ش.
شده.با.مقایس��ه.روند.رشد.شهرنشیین.در.
کشورهای.توس��عه.یافته.و.توسعه.نیافته،.
و.بررس��ی.تئوریک.اس��کان.غری.رمسی.و.
ش��کل.گریی.این.پدیده.در.جهان،.دالیل.
و.ویژگی.های.اسکان.غری.رمسی.در.کابل.

تبینی.شود..نتایج.حاصله.عبارتند.از:
1.-.از.عوام��ل.بس��یار.تاثری.گذار.بر.
رش��د.س��کونت.گاه.های.غ��ری.رمسی.در.
ش��هر.کابل.جنگ،.فقر.اقتص��ادی،.توزیع.
ناعادالن��ه.درآمد،.خم��دوش.بودن.حقوق.

شورانگیز داداشی
برنامه. و. جغرافیا. لیسانس. فوق.
شهید. دانشگاه. از. شهری. ریزی.
پایان.نامه:. عنوان. هتران.. هبشیت.
با. کابل. شهری. برنامه.ریزی. حتلیل.
سیاسی،. اقتصاد. دیدگاه. بر. تکیه.
مهکاری.با.وزارت.انکشاف.شهری.
افغانستان.برای.ترمجه.طرح.توسعه.

شهر.کابل 
(Kabul Development Plan).
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مالکیت،.سوء.استفاده.نریوهای.قدرت.از.زمنی.های.دولیت.است..
2.-.پیامد.واقعی.رش��د.شهرنش��یین.در.کابل.ظهور.یک.طبقه.جدید.
از.شهرنش��ینان.است.که.به.طور.عمده.متشکل.از.افراد.فقری،.کم.سواد.و.

بدون.مهارت.است.
3.-..شکست.مسئوالن.شهری.در.تامنی.نیازهای.این.گروه.از.مردم،.
رشد.فضاهایی.را.تشویق.می.کند.که.به.طور.عموم.به.سکونت.گاه.های.

غری.رمسی.و.متصرفنی.غری.قانوین.معروفند.

1 - پویش شهرنشیین و شهری شدن جهان 
با.آغاز.انقالب.صنعیت.در.کشورهای.اروپای.غریب،.باز.توزیع.وسیع.
مجعیت.نیز.آغاز.شد..با.توسعه.صنایع.در.شهرها.مجعیت.از.روستاها.کنده.
شده.و.در.شهرها.اسکان.یافت..شهر.از.آغاز.دوره.صنعیت.در.کشورهای.
توسعه.یافته.امروزی.از.طریف.با.مترکز.جغرافیایی.صنایع،.ضمن.استخراج.
مازاد.حمصول.کش��اورزی.حملی.و.جذب.نریوی.ذخریه.کار.روستایی،.به.
مکاین.برای.انباش��ت.هرچه.بیشتر.سرمایه.تبدیل.شد.و.از.طرف.دیگر.با.
افزایش.تولید.صنعیت)تولید.انبوه(.به.گشودن.بازارهای.جهاین.که.افزایش.
تقاضا.را.به.دنبال.داشت،.روی.آورد..بدین.ترتیب.شهر.غریب.از.رهگذر.
نق��ش.های.داخلی.و.خارجی.ک��ه.به.عهده.گرفته.بود،.س��یلی.از.مازاد.
اقتص��ادی.را.چ��ه.از.داخل.)از.نواحی.روس��تایی.از.طریق.مبادله.تولید.
صنعیت.و.خدمایت.با.مازاد.حمصول.کش��اورزی.و.استثمار.ذخریه.فراوان.
نریوی.کار.روس��تایی(.و.چه.از.خارج.)در.اثر.صدور.کاال.و.س��رمایه.و.

مبادله.نابرابر(.در.خود.متمرکز.کرد1.
تا.س��ال.های.دهه.1950.میالدی.ش��هر.نشیین.و.شهری.شدن.جهان.
بیش��تر.معلول.گس��ترش.شهرهای.کشورهای.س��رمایه.داری.غریب.بود..
اما.بعد.از.جنگ.دوم.جهاین.کش��ورهای.جهان.عقب.نگه.داش��ته.ش��ده.
آس��یا،.افریقا.و.امریکای.التنی.ش��هری.شدن.آرام.گذش��ته.را.به.کناری.
هناده.ش��تابان.در.مسری.شهری.ش��دن.به.پیش.تاخته.اند.تا.بداجنا.که.بر.
اس��اس.ختمنی.های.موجود.سهم.عمده.مجعیت.جهان.و.بزرگ.شهرهای.

1.-.عظیمی،.1381
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آین��ده.به.این.قبیل.کش��ورها.تعلق.خواهد.گرفت..ب��ه.قول.گیلربت.در.

جهان.سوم،.آهنگ.رشد.ش��هری.در.خالل.30.سال.گذشته.واقعا.عظیم.

و.ش��گفت.آور.بوده.است..از.س��ال.1950.سهم.مجعیت.ساکن.شهرهای.

جهان.س��وم.تقریبا.دو.برابر.ش��ده.است.و.از.رقمی.در.حدود.16.درصد.

به.32.درصد.رسیده.است..نرخ.باالی.افزایش.طبیعی.مجعیت،.مهاجرت.

سیل.آس��ا.از.روستا.به.شهر.و.آهنگ.سریع.تبدیل.روستاها.به.شهرهای.

گاه.پر.مجعیت،.در.خنس��تنی.نگاه.عامل.چننی.شهرنش��یین.و.شهری.شدن.

نامنتظره.ای.اس��ت..اگرچه.هر.س��ه.این.عوامل.در.سطوح.باالتر.حتلیل.

خودشان.معلول.حتوالت.ساختار.اجتماعی-اقتصادی.کشورهای.جهان.

س��وم.و.در.فرجامنی.حتلیل،.زاده.وابس��تگی.به.قطب.های.سرمایه.داری.

جهاین.اس��ت2..در.واقع.شهرنشیین.معاصر.در.کشورهای.در.حال.توسعه.

به.هیچ.وجه.ادامه.شهرنش��یین.تارخیی.این.کش��ورها.نیست.بلکه.پویشی.

اس��ت.که.از.خارج.حتمیل.ش��ده.و.پدیده.ای.برون.زاس��ت..شهرنش��یین.

امروزی.کشورهای.در.حال.توسعه.حمصول.روابط.اقتصادی.و.اجتماعی.

این.کش��ورها.با.کشورهای.توس��عه.یافته.صنعیت.است..مهزمان.با.رشد.

روابط.س��رمایه.داری.در.کش��ورهای.مرکز.و.افزایش.تولید.به.مقیاسی.

فرات��ر.از.تقاصای.بازار.داخلی،.نیاز.به.م��واد.اولیه.و.بازار.در.خارج.از.

مرزهای.این.کش��ورها،.جهان.پریاموین.را.به.س��لطه.روابط.استعماری.و.

نابرابر.کش��ورهای.مرکز.در.آورد..از.این.جا.بود.که.ش��هر.نشیین.معاصر.

کشورهای.پریاموین.مسری.متفاویت.از.پویش.تارخیی.خود.را.پیمود..رشد.

و.توسعه.کش��ورهای.پریاموین.که.به.نیازهای.کشورهای.مرکز.مشروط.

شده.بود،.فرایند.شهرنشیین.را.به.سبک.و.سیاق.کشورهای.مرکزی.آغاز.

ک��رد.لیکن.این.پویش.به.رغم.مش��اهبت.های.ظاه��ری،.در.ماهیت.امر.
تفاوت.های.عمده.ای.با.کشورهای.مرکز.نشان.داده.است3..

1.1. دو نوع شهری شدن در گستره تاریخ
علوم.اجتماعی.جتربه.گرا.و.رمسی.مغرب.زمنی.مدت.ها.شهری.شدن.
را.نشانه.صنعیت.شدن،.رشد.اقتصادی.و.توسعه.اجتماعی.در.چهارچوب.

2.-.پریان،.مشاره.سوم،.ص58
3.-.عظیمی،.مهان
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نظام.س��رمایه.داری.تلقی.می.کرد.و.ب��ا.پژوهش.های.دقیق.جتریب،.اعم.

از.حتلی��ل.ه��ای.آماری.موج��ود.و.رمسی،.پیمایش.ه��ای.توصیفی.و.یا.

پیمایش.های.حتلیلی.برای.یافنت.مهبس��تگی.بنی.متغریها.)حتلیل.مس��ری.

تاث��ری.متغریهای.متعدد.در.پدید.آمدن.متغریی.وابس��ته.و.یا.حتلیل.های.

چن��د.متغریی(.صحت.چننی.فرضیه.ای.را.نش��ان.م��ی.داد..در.واقع.امر.

نیز.مهبس��تگی.های.یاد.شده.با.توجه.به.تعاریف.غریب.واژه.هایی.چون.

صنعیت.ش��دن،.رش��د.اقتصادی.و.توس��عه.اجتماعی.در.چارچوب.نظام.

صنعیت.س��رمایه.داری.غریب.با.معنا.به..نظر.می.رس��د..»گسترش.سریع.

شهری.در.انتظار.انقالب.صنعیت.قرن.هجدهم.بود.و.در.خالل.قرن.نوزدهم.

رش��د.صنایع.نس��اجی،.آهن.و.فوالد.و.صنایع.مهندس��ی.به.گسترش.کم.

نظری.منچس��تر،.گالسکو،.لیورپول،.بریمنگام.و.شهرهای.مقرکارخاجنات.

نس��اجی.منطقه.النگش��ایر.و.یورکش��ایر.اجنامید«..در.فرانسه.و.ایاالت.

متح��ده.برکنار.از.تف��اوت.های.جزیی.وضع.به.مهنی.من��وال.بود..بعدها.

صنعیت.ش��دن.در.آملان.و.ژاپن.که.به.قول.برینگتون.مورچس��ر.در.کتاب.

».منش��اء.های.اجتماعی.دیکتاتوری.و.توس��عه،.ارباب.و.رعیت.در.راه.

ساخنت.دنیای.معاصر«.)1996(.از.الگوی.فاشیسیت.صنعیت.شدن.پریوی.

کرده.اند.نیز.به.باال.رفنت.ش��اخص.های.رشد.اقتصادی.و.از.مهه.مهم.تر.
گسترش.شهرنشیین.و.شهری.شدن.کشور.منجر.شد.

اما.اش��کال.علوم.اجتماعی.جتربه.گرا.و.رمسی.مغرب.زمنی.در.رابطه.

صنعیت.ش��دن.با.شهرنشیین.و.شهری.ش��دن.مبتین.بر.سرمایه.داری.و.یا.

عدم.مهبس��تگی.بنی.چننی.متغریهایی.مستتر.نیس��ت.بلکه.ایراد.اساسی.

در.تعمیم.جتربه.تارخیی.غرب.به.فراس��وی.مرزهای.چنان.نظامی.و.تلقی.

جه��ان.مشول.از.جتارب.تارخیی.ملل.س��رمایه.داری.غریب.هنفته.اس��ت..

عل��وم.اجتماعی.مغرب.زمنی.با.اتکا.به.ظاهر.وقایعی.که.در.جهان.عقب.

نگه.داشته.ش��ده.رخ.داده.است،.هجوم.روستاییان.به.شهرهای.بزرگ.و.

خاصه.پایتخت.های.جهان.س��وم.را.به.اس��تناد.کمی.گرایی.یک.بعدی.و.

جنون.آمیز،.تکرار.جتربه.تارخیی.غرب.انگاشته.و.بر.آن.پای.فشرده.و.به..

تبلیغ.در.باب.آن.پرداخته.است.و.تفاوت.بنیادین.فرایندهای.شهری.شدن.

غرب..سرمایه.داری.و.کشورهای.عقب.نگاه.داشته.شده.را.در.حد.تاخری.

س��اده.زماین.و.برخی.ویژگی.های.ملی.جزیی.تقلیل.داده.است..یعین.آن.

چه.که.در.قرن.نوزدهم.و.اوایل.قرن.بیس��تم.در.اروپای.غریب.و.مشایل.و.
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امریکای.مشایل.رخ.داده،.اینک.با.رنگ.ملی.در.کش��ورهای.جهان.سوم.

به.وقوع.می.پیوندد..جالب.آن.که.اگر.ش��اخص.هایی.چون.س��رانه.تولید.

ناخال��ص.ملی.را.با.میزان.شهرنش��یین.در.ارتباط.قرار.دهیم.مهبس��تگی.

نس��بتا.باال.و.معین.داری.نشان.می.دهد..مثال.لوفمان..حماسبه.کرده.است.که.

بنی.س��رانه.تولید.ناخالص.ملی.و.نسبت.مجعیت..شهرنشنی.به.کل.مجعیت.

در.کش��ورهای.جهان.س��وم.ضریب.مهبس��تگی.برابر.%75.وجود.دارد..

لیکن.حقیقت.آن.اس��ت.که.چننی.امری.هرگز.گویای.واقعیت.نیس��ت.و.

علوم.اجتماعی.مغرب.زمنی.با.تعمیم.جتارب.تارخیی.غرب.و.جهان.مشول.

پنداش��نت.آن.ها.به.ایدئولوژی.توجیه.سلطه.سرمایه.داری.جهاین.بر.ملل.

حمروم.بدل.ش��ده.و.از.چهارچوب.مفهوم.عل��م.خارج.می.گردد..در.زیر.

کوشش.ش��ده.تا.به.برخی.تفاوت.های.بنیادین.فرایندهای.شهرنشیین.و.

شهری.شدن.در.جهان.سوم.و.کشورهای.سرمایه.داری.غرب.اشاره.شود.
و.به.یکی.از.آثار.آن.یعین.اسکان.غریرمسی.پرداخته.شود.

-1 تفاوت های مرفولوژیک:.شهری.شدن.جهان.سرمایه.داری.طی.

دویست.سال.و.در.آغازین.مراحل.به.تاین.صورت.گرفته.است..طی.این.

مدت.گرایش.ش��هری.شدن.به.سوی.اجیاد.ش��هرهای.متوسط.)دوصد.و.

پنجاه.تا.یک.میلیون.نفری(.بوده.اس��ت.و.در.کنار.چننی.ش��بکه.شهری،.

صرفا.چند.ش��هر.با.سرعیت.بیشتر.رش��د.کرده.اند..اصالحات.و.نوسازی.

شهری.برای.مدت.ها.با.مشکالت.شهری.جدی.)به.استثناء.جرائم.شهری(.

رو.به.رو.نبوده.اس��ت..اجزا.اصلی.و.خدمات.ش��هری.مورد.نیاز.شهر.از.

قبل.)البته.نه.برای.مهه(.طراحی.شده.است..به.استثناء.مناطق.فقری.نشنی.

مشکل.مسکن.در.اکثر.شهرها.حاد.و.فوری.نبوده.است..در.مقابل.جهان.

س��وم.در.مواجهه.با.نظام.سرمایه.داری.و.در.رابطه.با.نیازهای.آن.نظام،.

ش��هری.ش��دن.معاصر.خود.را.آغاز.کرده.است.و.لذا.فرایند.شهری.شدن.

برون.زا.و.یا.حتمیل.شده.از.خارج.بوده.است..با.شروع.این.فرایند.شبکه.

مهگون.س��نیت.ش��هری)در.صورت.وجود(.کامال.حتت.تاثری.قرار.گرفته،.

چند.ش��هر.و.در.اکثر.موارد.فقط.یک.ش��هر.با.س��رعیت.چش��مگری.رشد.

خود.را.آغاز.کرده.اس��ت.و.متامی.حتوالت.فضایی–.مکاین.کش��ور.حتت.

تاثری.این.ش��هر.یا.چند.شهر.معدود.بوده.است..این.امر.به.پدیده."بزرگ.
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س��ری4".یا."ماکروسفایل".در.شبکه.ش��هری.جهان.سوم.جان.خبشیده.و.

متامی.حتوالت.اقتصادی،.مجعییت.حیت.سیاس��ی.و.اداری.کش��ور.را.حتت.

الش��عاع.قرار.داده.اس��ت.و.منجر.به.مترکزگرایی..براس��اس.ترکیب.عامل.

خارجی.)متایل.به.ادغام.اقتصاد.ملی.در.اقتصاد.س��رمایه..داری.جهاین(.و.

عامل.داخلی.)ناتواین.شبکه.زیربنایی.موجود.و.ممکن.نبودن..اجیاد.آن.در.

کوتاه.مدت(.به.اصل.اساس��ی،.بنیادین.و.هدایت.کننده.فرایند.شهری..شدن.
جهان.سوم.بدل.می.شود.

-2.تفاوت از نظر اقتصادی:.در.جهان.پیش��رفته.ترکیب.س��ه.عامل.

الف(.انقالب.س��بز.یا.تش��دید.اس��تثمار.دهقانان.برای.تولید.سوداگرانه.

حمصوالت..کش��اورزی.ب(.غارت.جهان.سوم.یا.حتمیل.غرامت.جنگی.و.

ج(.رونق.سرمایه..داری.جتاری.در.راه.های.دور،.انباشت.اولیه.الزم.برای.

س��رمایه.گذاری.صنعیت..را.فراهم.آورد.و.صنعیت.ش��دن.به.تاین.با.شروع.

از.صنایع.س��بک.و.تبدیل.تدرجی��ی..کارگاه.به.کارخانه.صورت.پذیرفت..

هجوم.دهقانان.به.ش��هرها.با.رفنت.ماش��نی..آالت.و.ابزار.به.روستا.مهراه.

گش��ت.و.تعادیل.بنی.نریوی.کار.و.ماشنی.برقرار.گردید.و.مهگام.با.رشد.

صنعت،.تولید.سوداگرانه.حمصوالت.کشاورزی.نیز.رواج.یافت.لذا.تعادیل.

بنی.س��ه.خبش.کشاورزی،.صنعت.و.خدمات.برقرار.گشت...اما.به.عکس.

در.جهان.سوم.مترکزگرایی.شدید.خاصه..به.صورت.اداری.و.واسطه.گری.

که.از.فرایند.ادغام.اقتصاد.ملی.در.اقتصاد.س��رمایه.داری.نشأت.می.گرید،.

چند.ش��هر.اصلی.و.به.ویژه.پایتخت.را.به.ایستگاه..مبادله.کاال.بدل.کرده،.

خبش.س��وم.اقتصاد.یا.خدمات.را.بدون.رش��د.اقتصادی..مطلوب.صنعت.

و.کش��اورزی،.به.صوریت.فوق.العاده.سریع..و.بادکنکی.توسعه.می.دهد.و.

بقول»مانوئل.کاستل«.مشاغل.پارازیت.چون.خرده..فروشی،.دوره.گردی،.

کلفیت.و.نوکری.و.پادوئ��ی،.کارمندی.جزء.اداری،.کارهای..غریختصصی.

و.موقیت.یا.به.طور.خالصه.یب.کاری.پنهان.و.آش��کار.را.رونقی.به.س��زا.

می.خبشد..س��رمایه.گذاری.در.زمنی.و.مسکن.یافنت.سرپناه.را.به.معضلی..

الینحل.بدل.می.کند..با.واس��طه.گری.سودآور.شده.خاصه.در.جوامع.غین.
جهان.سوم،..فساد.و.رشوه.در.خبش.خصوصی.و.دولیت.رواج.می.یابد.

معرف. الگوی. جغرافیایی. پخش.. امکان. عدم. به. تارخیی«. نظر. »از. شهری. شبکه. در. بزرگ.سری. .- .4
سرمایه.داری.صادره.به.کشورهای.زیرسلطه،.خاصه..در.آغاز.رابطه.بنی.این.دو.جهان،.باز.می.گردد.
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-3.تفاوت از نظر اجتماعی:.شهرنشیین.جهان.پیشرفته.و.جهان.حمروم.

از.نظر.اجتماعی.ش��باهت.های.بیش��تری.دارند.گسترش.فرهنگ.مصرف.

ب��ه.هر.قیمت.و.رقابت.در.دس��تیایب.به.امکانات.هرچه.بیش��تر،.طبعا.در.

ش��هرهای.هر.دو.نظام.وجود.دارد.و.لذا.زمینه.مستعدی.برای.آسیب.زایی.

فراهم.می.آورد..اعتیاد.و.فحش��ا.و.س��ایر.جرائم.در.ه��ر.دو.نوع.جامعه.

تش��دید.می.گردد.و.لذا.حمیط.ش��هری.را.به.حمیطی.آلوده.بدل.می.س��ازد..

لیکن.چنان.چه..از.این.سطح.کلی.درگذرمی،.فرایند.شهری.شدن.و.آثار.و.

نتایج.اجتماعی.آن.در.هر.دو.نظام.متفاوت.است..به.علت.درون.زا.نبودن.

حرکت.ش��هری.شدن.در.جهان.س��وم..تضاد.بنی.فرهنگ.سنیت.و.فرهنگ.

عارییت.گریبان.ش��هروندان.جهان.س��وم.را.می.گرید.و.به.ناسازگاری.در.

منت.ه��ای.اجتماعی.خاص.منجر.می.ش��ود..از.طریف..مهاجرت.یب.رویه.و.

انبوه.عالوه..بر.تشدید.حبران.هویت.به.ظهور.شخصیت..حاشیه.نشنی.منجر.
می.گردد.

-4 تفاوت از نظر برنامه ریزی شهری: شاید.فرایند.شهرنشیین.جهان.

پیشرفته..سرمایه.داری.غرب.و.شهرنشیین.کشورهای.عقب.نگاه.داشته.شده.

از.نظر.برنامه.ریزی.بیش.از.سایر.زمینه.ها.مشابه.یکدیگرند..زیرا.انبوهی.

مجعیت.و.کاال.ش��دن.زمنی.و.مسکن.و.سیطره.گروه.های.ذی.نفع،.امکان.

شهرس��ازی،.طراحی.و.برنامه.ریزی.اصویل.و.حیت.نوسازی.و.بازسازی.

ش��هری.را.در.هردو.نظام.به..حداقل.رس��انده.اس��ت..از.نظر.شهرسازی،.
طراحی.و.برنامه.ریزی.ش��هری.و.حیت.در.رابط��ه.با.مباحث.اجتماعی-
اقتص��ادی.مربوط.به.ش��هر،.دیدگاهی.نفع.طلب.و.پ��ریو.اصالت.فایده.و.
سودمندی.جانشنی.دیدی.عقالیی.گشته.است.و.لذا.در.یب.برنامگی،.هردو.
نظام.به.هم.نزدیک.ش��ده.اند..لیکن.در.این.زمینه.نیز.برکنار.از.شباهت.ها،.
تفاوت.های.قابل.ذکری.وجود.دارد..جنبش.های.اصالح.طلی.از.یک.سو.
و.رشد.تکنولوژی.از.سوی.دیگر.سبب.شده.است.تا.نگاه.به.شهر.و.رشد.
آیت..آن.در.جه��ان.غرب.الگوپذیرتر.گردد.و.به.قانون.مندی.میل.کند..از.
طریف.در.سیاس��ت.های.شهری.و.ارائه.خدمات.شهری.بنی.این.دو.جهان.
فاصله.ای.عمیق..وجود.دارد..در.کشورهای.عقب.نگاه.داشته.شده.گرچه.
خبش.قابل.توجهی.از.درآمد.کشور.به.سوی.کالن.شهرها.خاصه.پایتخت.
روان.می.گردد،.لیکن.س��رازیر.شدن.ش��بانه.روزی.مهاجران.تازه.نفس.و.
رش��د.مهه.سویه.شهر،.رساندن.خدمات..ش��هری.به.شهروندان.را.به.کار.
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اهله.مغضویب.ش��بیه.کرده.است.که.به.کشیدن.آب..اقیانوس.با.سطلی.یب.ته.

حمکوم.اس��ت..معضل.آموزش.وپرورش،.هبداش��ت..رواین.و.جس��ماین،.

رس��انیدن.آب.آش��امیدین.س��امل،.برق.و.گاز،.طراحی.محل.ونقل..شهری،.

سیستم.فاضالب.و.دفع.زباله،.پاک.نگاه.داشنت.مسیل.ها،.زیباسازی..حمیط.

خاص��ه.برای.حمرومان.روزبه.روز.س��خت.و.پیچیده.تر.می.ش��ود..از.مهه..

مهم.تر.به.جای.برنامه.ای.کردن.ش��هر.و.نظارت.بر.رش��د.آیت.و.حنوه.آن،.

بدمس��کین.یا.مسکن.نابه.هنجار.به.حنوی.دم.افزون،.یب.نظمی.و.اغتشاش.

شهری.جهان.سوم.را.تشدید.می.کند.و.به.روستایی.کردن.درون.و.بریون.

شهر.مشغول.است..بسیاری..چه.از.دورن.شهر.و.چه.از.بنی.مهاجرین.در.

هرجای.خایل.که.به.کف.آورند.سنگی..بر.سنگ.دیگر.می.هنند.و.مسکین.

می.س��ازند.تا.در.آن.آرام.گریند5...نتیجه.این.امر.مترکز.مجعیت.در.مراکز.

ش��هری.خودروی.جهان.سوم.و.گرایش.اکثریت.جامعه.به.خبش.خدمات.

بوده.اس��ت..به.طوری.که.برخی.پژوهشگران،.شهرنشیین.این.کشورها.را.
شهرنشیین.خدمایت.یا.شهرنشیین.خبش.سوم.نامیده.اند.

ــرت:.از.تف��اوت.های.مه��م.دیگر. ــد مجعیت و مهاج ــرخ رش -5 ن

شهرنش��یین.کشورهای.کم.توسعه.با.کش��ورهای.توسعه.یافته.در.تفاوت.

نرخ.رش��د.شهرنشیین.بنی.این.کشورهاست..کش��ورهای.توسعه.یافته.با.

رشد.اقتصادی.درونزا،.پویش.صنعیت.و.نو.شدن.جامعه.را.به.طور.طبیعی.

پش��ت.سر.گذاش��تند.و.در.نتیجه.پویش.شهرنشیین.در.آن.ها.نیز.به.طور.

طبیعی.و.متناسب.با.شتاب.حتوالت.اقتصادی.طی.شد..نرخ.رشد.شهری.

در.آن.ه��ا.در.جمم��وع.از.2/1.درصد.فراتر.نرفت،.در.حایل.که.توس��عه.

برونزای.کش��ورهای.در.حال.توس��عه.با.حمرک.های.بریوین.و.بازتوزیع.

س��ریع.و.شدید.مجعیت،.شهرنشیین.را.ش��تاب.سریع.خبشید.و.در.اثر.این.

حتوالت.میانگنی.نرخ.رش��د.س��االنه.مجعیت.ش��هری.در.کشورهای.کم.
توسعه.در.اوج.خود،.بنی.سال.های.1950-1960.به.4/8.درصد.رسید.
در.سال.های.اوج.شهرنشیین.در.کشورهای.در.حال.توسعه،.به.مهراه.
افزایش.رش��د.طبیعی.مجعیت.ش��هری،.هجوم.به.شهرها.در.اثر.مهاجرت.
نیز.ابعاد.وس��یعی.به.خود.گرفت.و.فقر.ش��هری.را.در.مقیاسی.انبوه.دامن.
زد..مهاجرت.گس��ترده.عالوه.بر.مسائلی.که.در.شهرهای.جهان.در.حال.

5.-.پریان،.1381.
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توس��عه.پدید.آورده.و.به.طور.مشروح.توسط.پژوهشگران.مورد.بررسی.

قرار.گرفته،.موجب.فرایندی.در.ش��هرهای.کش��ورهای.در.حال.توسعه.

ش��ده.است.که."لوفور".آن.را.روس��تایی.شدن.شهرها.نامیده.است.که.در.

نتیجه.آن.تناس��ب.مجعیت.روس��تایی.و.شهری.ش��هرها.در.زماین.کوتاه.

تغی��ری.می.کند..این.تغیری.ک��ه.به.نفع.مجعیت.روس��تایی.مهاجر.رقم.می.

خورد،.کیفیت.فیزیکی.)کالبدی(،.اجتماعی،.اقتصادی.و.فرهنگی.شهرها.

را.دستخوش.حبراین.شدید.می.مناید..الگوهای.مصرف،.تولید،.شهرسازی.

و.معماری.و.رفتارهای.احتماعی.در.شهرها.به.گونه.ای.شدید.حتت.تاثری.

این.هتاجم.گسترده.قرار.می.گرید.و.مدیریت.شهری.را.با.مسائل.بسیاری.
رو.به.رو.می.سازد6..

از.وجوه.افتراقی.که.بنی.پویش.شهرنشیین.کشورهای.در.حال.توسعه.

و.توس��عه.یافته.بر.مشردمی.نباید.چننی.نتیجه.گرفت.که.این.دو.دس��ته.از.

کشورها.فاقد.وجوه.اشتراکی.در.این.زمینه.هستند..شهر.نشیین.معاصر.در.

هر.دو.دس��ته.از.کشورهای.جهان.حمصول.فرایند.مدرنیزاسیون.و.حرکت.

جامعه.از.کش��اورزی.به.س��وی.جامعه.صنعیت.و.فراصنعیت.بوده.اس��ت.

و.ب��ه.رغم.دوگانگ��ی.نظام.اجتماعی-.اقتص��ادی.آن.ها،.جهت.عمومی.

شهرنش��یین،.در.عنی.حفظ.ش��کل.های.خاص.منطقه.ای،.مست.و.س��وی.

واحدی.داشته.است.و.بازتوزیع.مجعیت.در.آن.ها.به.زیان.روستا.و.به.نفع.
جوامع.شهری.رقم.خورده.است..

در.پویش.شهرنش��یین.هر.دو.گروه،.ش��هر.خاس��تگاه.ابداع،.ابتکار،.

نوآوری.و.جایگاهی.برای.مترکز.جغرافیایی.س��رمایه،.مجعیت،.فعالیت.و.
اطالعات.بوده.است7..

2. اسکان غری رمسی8
واژه.»اس��کان.غری.رمسی«.در.حقیقت.اصطالحی.منس��وب.به.غرب.
اس��ت.که.سابقه.آن.به.نوش��ته.های.متفکریین.چون.رابرت.پارک،.اورت.
اس��تون،.جان.ترنر.و.چارلز.آبرامز.بر.می.گردد..از.آن.جایی.که.اس��کان.

6.-..مهان..
7.-.مهان..

8 - informal settlement
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های.غریرمسی،.عامل.برجسته.و.غالب.در.شهرنشیین.و.هتیه.مسکن.برای.

فقرای.ش��هری.است.بنابراین.به.این.س��کونت.گاه.ها.نبایسیت.به.عنوان.

خبش��ی.از.حبران.کشوری.مسکن،.بلکه.بایسیت.به.عنوان.سهم.فقرا،.برای.

حل.مس��اله.خودشان.نگریسته.شود..مشخصه.های.اصلی.چننی.مناطقی.

عواملی.نظری.فقدان.خدمات.پایه.و.اساس��ی،.فقدان.امنیت.تصرف.زمنی،.

سکونت.خانوارهای.کم.درآمد.و.وابستگی.شدید.به.فرصت.های.شغلی.

غری.رمسی.می.باش��ند..مطالعات.اخری.نش��ان.داده.اس��ت.که.از.میان.این.

مش��خصه.ها،.شاخص.فقدان.امنیت.تصرف.زمنی،.تاثریات.منفی.زیادی.

بر.مس��ائل.اقتصادی،.اجتماعی،.کالبدی.و.رواین.خانوارهای.س��اکن.در.

اس��کان.های.غری.رمسی.دارد؛.به.طوری.که.از.آن.در.ادبیات.شهرسازی.

امروزه.به.عنوان.ش��اخص.حمرومیت.در.اسکان.های.غری.رمسی.یاد.می.
شود9..

دیوید.هاروی.در.کتاب.عدالت.اجتماعی.و.ش��هر.می.نویسد:.مسئله.

اصلی.را.باید.روش��ن.کرد:.تنها.چارچوب.مفهومی.مناس��ب.برای.درک.

شهر،.چارچویب.است.که.توامان.شامل.ختیل.اجتماعی.و.ختیل.جغرافیایی.

باشد..ما.باید.رفتار.اجتماعی.را.با.شیوه.ای.که.بر.حسب.آن.شهر.شکل.

جغرافیایی.مشخص،.یعین.شکل.فضایی.مشخص.به.خود.می.گرید،.ربط.

دهی��م..وی.ادامه.می.دهد،.هر.فعالیت.اجتماعی،.ش��کل.فضایی.خاص.

خود.را.دارد،.یب.آن.که.این.فضاها.اقلیدسی.بوده.یا.حیت.مشابه.یکدیگر.
باشند.

.».حمالت.زاغه.نش��یین.آخرین.چاره.بازندگان.است،.و.در.تالش.یب.

امان.برای.به.دس��ت.آوردن.مزایای.ش��هری،.این.حمالت.از.نظر.مدرسه،.

ش��غل،.مجع.آوری.زباله،.روش��نایی.معابر،.خدمات.اجتماعی.و.هر.چیز.

دیگری.که.به.طور.دس��ته.مجعی.فراهم.می.ش��ود.نیز.بازنده.هستند..حمله.

زاغه.نش��نی.حمله.ای.است.که.مجعیت.آن.منی.تواند.در.روند.رقابت.برای.

خدمات.و.کاالهای.عمومی.به.حنو.موثری.شرکت.جوید.و.بدین.ترتیب،.

هیچ.کنتریل.بر.حنوه.توزیع.این.خدمات.و.کاالها.ندارد..این.موضوع.حنوة.

برخورد.با.مس��ئله.برنامه.ریزی.توسعه.کالن.شهرها.را.پیش.می.کشد.و.

لزوم.باز.توزیع.قدرت،.دسترس��ی.وس��یع.تر.به.منابع.و.حق.انتخاب.را.

9.-.داداش.پور..و.دیگران،.1389.
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برای.افرادی.که.تاکنون.فاقد.آن.بوده.اند.مطرح.می.سازد10«.
در.خصوص.اسکان.غری.رمسی.و.حتلیل.این.پدیده.نظریه.های.گوناگوین.
وج��ود.دارد.که.عبارتند.از:.دیدگاه.بوم.ش��ناخیت.یا.اکولوژیک،.دیدگاه.
مجعیت.ش��ناخیت.ی��ا.دموگرافیک،.دیدگاه.فن.ش��ناخیت.یا.تکنولوژیک،.
دی��دگاه.تارخیی.یا.هیس��توگرافیک،.دی��دگاه.روانشناس��ی.اجتماعی.یا.
سوسیوپسکولوژیک،.دیدگاه.وبری.با.تاکید.بر.قدرت،.سازمان.اجتماعی.
و.مدیریت،.دیدگاه.اقتصاد.سیاس��ی.فضا.یا.مارکسیسیت،.دیدگاه.جامعه.
شناس��ی.مصرف،.دیدگاه.جنب��ش.های.اجتماعی.با.تاکی��د.بر.مبارزات.

هتیدستان.شهری.
چنان.چه.دیدگاه.های.یاد.شده.در.حتلیلی.از.پیدایش.و.تداوم.سکونت.
گاه.های.غریرمسی.جهان.سوم،.مورد.استفاده.قرار.گرید.به.دو.نگاه.کلی.
می.رس��یم..این.دو.نوع.دیدگاه.را.می.ت��وان.در.دیدگاه.لیربایل.)امروزه.
لیربایل.نو(.و.دیدگاه.مارکسیس��یت.خالصه.ک��رد..مهمترین.چهرة.دیدگاه.
لیربایل.آرشیتکت.معروف.دانشگاه.ام.ای.یت،.جان..اف..ترنر.است..ترنر.
از.زماین.که.مقاله.مشهور.خود.با.عنوان."سکونت.گاه.های.شهری.کنترل.
ش��ده".)1967(.را.منتشر.س��اخت،.یب.وقفه.به.مطالعه.آلونک.نشیین.در.
جهان.س��وم.به.ویژه.در.کشورهای.امریکای.التنی.و.جنوب.شرقی.آسیا.
پرداخته.اس��ت..او.در.مقالة.بعدی.خود.حتت.عنوان."س��کونت.گاه.های.
شهری.کنترل.شده:.معظالت.و.خط.مشی.ها".)1968(.ایدة.مسکن.خود.
س��از.را.طرح.و.از.آلونک.نش��یین.دفاع.کرد..کتاب.مسکن.خود.ساز.به.
سوی.خود.کفایی.در.ساخنت.حمیط.ها.)1976(.و.مقاالت.»مسکن.در.سه.
بعد:.مأخذی.برای.باز.تعریف.مسأله.مسکن.)1978(«."نکات.مستتر.در.
خانة.خود.س��اختة.خود.اداره.کرده".)1982الف(.و.باالخره.»چه.کساین.
در.باب.مس��کن.چه.بای��د.بکنند؟«.)1982.ب(،.مهگ��ی.در.این.جهت.
س��ری.می.کنند..در.دیدگاه.لیربایل،.پیدایش.سکونت.گاه.های.غری.رمسی.
فرایندی.طبیعی.تلقی.می.ش��ود.و.برای.حتلیل.آن.از.قواننی.بازار.استفاده.
شده،.مسأله.پیش.افتادن.تقاضا.از.عرضه.مطرح.می.شود..در.نتیجه.عمق.
مس��اله.یعین.ش��کاف.طبقایت.و.فقر.به.عنوان.نتیجه.قهری.سرمایه.داری.
به.ویژه.در.عصر.احنصاری.ش��دن.و.جهاین.س��ازی.مورد.توجه.قرار.منی.

10.-.هاروی،.1376.
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گرید..چون.در.دیدگاه.لیربایل.نظام.س��رمایه.داری.هبترین.الگوی.ممکن.

تلقی.می.ش��ود..دیدگاه.لیربایل.نو.که.با.جهاین.س��ازی.مطرح.شده.است.

نیز.بر.مهنی.فرض.استوار.است..به.ویژه.با.تاکید.بر.ضرورت.فرا.رفنت.از.

دولت.رفاهی،.حذف.کمک.های.دولیت.و.یارانه.ها،.اسکان.غری.رمسی.از.

جهایت.کارکردی.تلقی.می.ش��ود.و.به.این.امید،.باید.به.انتظار.نشست.که.

توس��عه.ااجتماعی.�.اقتصادی.و.رشد.تکنولوژی،.امکاین.را.فراهم.آورد.

که.ساکنان.این.گونه.اجتماعات.به.تدریج.در.فضای.رمسی.شهرها.جایی.

برای.خود.دس��ت.و.پا.کنند..غافل.از.آن.که.جهاین.سازی.به.مست.قطی.

ش��دن.جوامع.و.پیدایش.انبوه.فقرا.و.حتلیل.طبقه.متوسط.رهسپار.است..

برخی.از.حمققان.دیدگاه.لیربایل.و.لیربایل.نو،.مسأله.اسکان.غری.رمسی.را.

به.فرهنگ.فقر.اس��کار.لوئیس.پیوند.زده.اند.و.فقرا.را.مسئول.آن.معریف.

منوده.اند..نکته.مهم.در.دیدگاه.لیربایل.نو.که.بانک.جهاین.منادی.آن.است،.

پرهیز.از.ختریب.اجتماعات.اس��کان.غ��ری.رمسی.یعین.مهان.دیدگاه.ترنر.

است..به.این.حلاظ.برنامه.سازی.و.ادغام.این.قبیل.سکونت.گاه.ها.جتویز.

می.ش��ود..به.نظر.این.دیدگاه.پیدایش.و.گسترش.سکونت.گاه.های.غری.

رمسی.یا.غری.متعارف.از.تبعات.نظام.جهاین.اس��ت..و.گرچه.منفی.تلقی.

می.ش��ود،.اما.با.توجه.به.وجوه.مثبت.این.نظام.چاره.ای.جز.پذیرش.آن.

باقی.منی.ماند..بر.این.پایه.دیدگاه.لیربایل.4.اقدام.را.پیشنهاد.می.کند.که.
امروزه.جوهر.برخورد.بانک.جهاین.با.این.مسأله.را.می.سازد:

1.-.تدوین.الگوهای.جدید.از.مسکن.حداقل.
2.-.پروژه.های.اعطای.زمنی.با.شرایط.سهل.و.اقدام.به.آماده.سازی.

)site.&.services(.زمنی.در.قالب.برنامه.های.مکان.و.خدمات
3.-.اقدام.به.کنترل.زمنی.در.حمدوده.های.شهری

4.-.تدوی��ن.برنام��ه.های.وام.دهی.از.نظر.مدت،.نرخ.هبره.و.س��قف.

پرداخ��یت.و.ظوابط.دریاف��ت.لذا.هدف.قابل.قبول.ت��ر.کردن.زندگی.در.
اجتماعات.اسکان.غری.رمسی.است.

در.مقابل.دیدگاه.مارکسیس��یت.و.شاخه.های.آن،.اجتماعات.اسکان.

غری.رمسی.را.معلول.رش��د.سرمایه.داری.و.شکاف.طبقایت.و.عدم.وجود.

فرصت.های.مس��اوی.می.نگرند..به.نظر.آن��ان،.وجود.چننی.اجتماعایت.
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چون.وجود.فقر،.زمینه.س��از.باز.تولید.نریوی.کار.ارزان.اس��ت..فرایند.

کلی.ادغام.اقتصادهای.جهان.سوم.در.اقتصاد.سرمایه.داری.و.قطی.شدن.

جوامع.در.قالب.مرکز.و.حاش��یه.و.قطی.شدن.دروین.جوامع.یعین.اقلییت.

ثرومتند.و.اکثرییت.فقری.اس��ت..لذا.حتلیل.پیدایش،.تداوم.رشد.اجتماعات.

اسکان.غری.رمسی.خارج.از.حتلیل.فرایندهای.نظام.سرمایه.داری.نیست..

امهیت.یافنت.ارزش.مبادله.به.جای.ارزش.مصرف،.زمنی.و.مس��کن.را.به.

کاال.تبدیل.س��اخته.است.و.در.شرایط.نابرابری.عرضه.و.تقاضا،.شرایط.

احت��کاری.را.ب��ه.آن.حتمیل.منوده.اس��ت..از.این.رو.مه��واره.گروهی.از.

هتی.دس��تان.شهری.بدون.سر.پناه.می.مانند..پیدایش.اجتماعات.اسکان.

غری.رمسی،.راه.حل.هتی.دس��تان.ش��هری.برای.انطباق.با.شرایط.خویش.

است..دولت.های.جهان.سومی.از.این.امر.استقبال.می.کنند..زیرا.امکان.

حفظ.نریوی.کار.ارزان.و.جذب.س��رمایة.خارجی.را.به.آنان.می.خبشد..

فرایندهای.س��رمایه.داری.منجر.به.جتزیة.بازار.زمنی.و.مس��کن.و.شکل.

گریی.خبش.رمسی.و.غری.رمسی.می.گردد..در.نتیجه.این.دیدگاه.راه.حل.

مس��ئله.را.نه.در.درون.و.پریامون.س��کونت.گاه.های.غری.رمسی.بلکه.در.

واژگوین.نظام.س��رمایه.داری.جستجو.می.کند..حداقل.هر.دو.دیدگاه.به.

اش��تراک.می.رسند.و.آن.نادرس��ت.بودن.ختریب.سکونت.گاه.های.غری.
رمسی.است11.

ــی در کابل  ــکونت گاه های غری رمس ــعه س ــر در توس ــل موث 3. عوام
-افغانستان 

3.1. اوضاع اقتصادی- سیاسی افغانستان  
برای.بررس��ی.پدیده.اس��کان.غری.رمسی به.عنوان.یک.فرم.فضایی-.
جغرافیایی.در.کابل.الزم.اس��ت.ک��ه.در.ابتدا.س��اختار.کلی.اقتصادی-.

سیاسی.جامعه.افغانستان.بررسی.شود..
اقتصاد.پیش.از.جنگ.افغانستان.عمدتًا.بر.پایه.کشاورزی.و.دامداری.
اس��توار.بود..کشور.به.حلاظ.وضعیت.دشوار.توپوگرایف.و.شرایط.اقلیمی.
)کشوری.کوهستاین.با.دمای.افراطی،.خشک.و.نیمه.خشک(.دارای.تراکم.

11.-.پریان،.مهان
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پاینی.مجعییت.اس��ت..در.سال.1978.–.آخرین.سال.صلح.قبل.از.جنگ.

–.افغانستان.تا.حد.زیادی.در.حمصوالت.غذایی.خودکفا.بوده.و.یکی.از.

صادرکنندگان.حمصوالت.کشاورزی.بود..صنایع.تولیدی.اکثرًا.عقب.مانده.

بود.و.تنها.تعدادی.کارخاجنات.کوچک.مانند.کارخانه.نس��اجی،.دارو.و.

س��یمان.وجود.داشت..موقعیت.اس��تراتژیک.افغانستان.در.دوران.جنگ.

س��رد،.باعث.ش��د.که.افغانس��تان.به.یکی.از.بزرگترین.دریافت.کنندگان.

کمک.های.خارجی.تبدیل.ش��ود.که.منجر.به.یب.نیازی.اداره.کش��ور.از.

دریافت.مالیات.داخلی.ش��د..سیاست.اقتصاد.کالن.با.مازاد.بودجه،.نرخ.

معامالت.رقابیت.و.بازار.حمور.و.بدهی.های.داخلی.و.خارجی.در.موازنه.

بود..در.نتیجه.کمک.های.خارجی،.کش��ور.دارای.شبکه.راه.های.عمده.

نسبتًا.خویب.شد،.به.عالوه.از.نظر.برخی.زیرساخت.ها.مانند.شبکه.های.

آبیاری.و.تس��هیالت.هیدرولیکی.ش��رایط.خویب.داشت..هرچند.این.زیر.

بناهای.مدرن.به.جز.ش��ریان.های.اصلی.در.مراکز.شهری.توسعه.نیافت..

خدمات.اجتماعی.و.سایر.خدمات.از.مجله.آموزش.و.پرورش.و.خدمات.
هبداشیت.تنها.حمدود.به.خبش.کوچک.شهری.بود.

در.دهه1970.جامعه.افغانس��تان.به.دو.دسته.تقسیم.شده.بود.یکی.با.

اقتصاد.روستایی.که.تا.حد.زیادی.به.اقتصاد.معیشیت.متکی.بود.و.دیگری.

اقتصاد.ش��هری.دولیت.که.به.کمک.ها.و.ارتباطات.بنی.املللی.)سیس��تم.و.

ب��ازار.بنی.املللی(.وابس��ته.ب��ود..در.حدود.%85.مردم.متک��ی.به.اقتصاد.

روس��تایی.بودند..در.پایان.1972،.اقتص��اد.غری.رمسی12کمتر.از.نیمی.از.
اقتصاد.را.تشکیل.می.داد.

جنگ.طوالین.با.اشغال.شوروی.و.تلفات.ناشی.از.جنگ.به.شدت.به.

اقتصاد.افغانستان.ضربه.وارد.ساخت..هجوم.شوروی.در.دسامرب.1979،.

واکنش.ایاالت.متحده.امریکا،.پاکستان،.عربستان.صعودی،.چنی.و.سایر.

کش��ورها.را.برانگیخته.و.سیس��تم.اقتصادی.افغانس��تان.را.که.متکی.به.

کش��اورزی،.دامداری.و.کمک.های.خارجی.بود،.منهدم.کرد..مهه.طرفنی.

جنگ.)جماهدین،.دولت.و.نریوهای.ش��وروی(.وابس��ته.ب��ه.تکنولوژی.

نظامی.و.تامنی.مایل.حامیان.بنی.املللی.خود.بودند..کمک.های.نظامی.و.

انس��این.سرمایه.الزم.برای.اجیاد.شبکه.های.منطقه.ای.قاچاق.را.به.وجود.

12. Cash Economy
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آوردند..در.زمان.اشغال.افغانستان.توسط.شوروی.در.دهه.1980.اقتصاد.
افغانستان.شاهد.پدیده.های.نوظهوری.بود:

. وابستگی.رهربان.احزاب.خمتلف.به.جریان.های.متخاصم.کمک.-
های.نظامی.با.اهداف.سیاسی،.

. وابس��تگی.مردم.برای.معیش��ت.به.کمک.های.بشردوس��تانه.با.-
اهداف.سیاسی،.

. ختریب.اقتصاد.معیش��یت.روستایی.با.محالت.ضد.شورشی.)این.-
محالت.نه.تنها.موجب.کاهش.تولید.حمصوالت.غذایی،.وابس��تگی.غذایی..
و.فقر.مجعیت.روس��تایی.شد.بلکه.باعث.تضعیف.قدرت.رهرباین.شد.که.

وابسته.به.کنترل.منابع.روستایی.بودند(
. شهرنش��یین.اجب��اری،.از.مجل��ه.ورود.پناهن��دگان.داخلی.به.-

ش��هرهای.کش��ور.و.مهاجرت.میلیون.ها.افغان.به.کمپ.ها.و.ش��هرهای.
پاکستان.و.ایران،

. انتش��ار.یب.س��ابقه.پول.به.منظور.پرداخت.بدهی.های.دولت.و.-
رشد.اقتصاد.غری.رمسی.مهراه.با.تورم..

عقب.نش��یین.قوای.نظامی.شوروی.از.افغانستان.در.فوریه.1989،.و.

تداوم.جنگ.داخلی.بنی.دولت.و.احزاب.خمتلف.افغان.به.سرعت.منجر.به.

افزایش.انتش��ار.پول.و.متعاقبا.کاهش.ارزش.پول.و.افزایش.قیمت.مواد.

غذایی.ش��د..نریوهای.جماهدین.در.سال.1992.کابل.را.تسخری.کردند.و.

دولت.اسالمی.افغانس��تان.را.اجیاد.منودند..پس.از.آن.جماهدین.شروع.به.

رقابت.و.درگریی.های.خشونت.بار.برای.کنترل.دولت.کردند..نریوهای.

نظامی.درگری،.عالوه.بر.کمک.ها.و.محایت.های.بنی.املللی.در.صدد.اجیاد.

منابع.درآمد.حملی.نی��ز.بودند..در.دهه.1980.فروش.گاز.طبیعی.حدودا.

%56.از.درآمدهای.صادرایت.افغانس��تان.را.تش��کیل.می.داد..اما.با.عقب.

نش��یین.قوای.ش��وروی،.برای.جلوگریی.از.ختریب.این.میادین.توس��ط.

جماهدین،.میادین.گازی.تعطیل.ش��دند.و.از.این.رو.منبع.درآمدی.حاصل.

از.فروش.گاز.کاهش.یافت..با.خروج.ش��وری.کمک.های.ش��وروی.و.

غرب.کاهش.یافت.و.با.فروپاشی.احتاد.مجاهری.شوروی.در.سال.1991.

هر.دوی.این.کمک.ها.قطع.شد..با.کاهش.منابع.درآمدی،.اقتصاد.جنگی.
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که.از.زمان.جنگ.با.ش��وروی.توس��عه.یافته.بود.نه.تنها.ادامه.یافت.بلکه.

گس��ترده.تر.نیز.ش��د..DfID.گزارش.می.کند.که.مسریهای.تدارکایت.که.

در.دوران.مقاومت.علیه.ش��وروی.اجیاد.ش��ده.بودند.و.توس��ط.خبشی.از.

جامعه.بنی.املللی.برای.تامنی.اسلحه.نریوهای.مقاومت.و.البته.کمک.های.

انس��این.استفاده.می.شدند،.بنیان.های.اقتصاد.جنگی.منطقه.ای.را.که.در.

دهه.1990.ظاهر.ش��د،.اجیاد.کردند..سود.انباش��ته.توسط.فرماندهان.و.

جتار.در.فعالیت.های.غریقانوین.مانند.قاچاق.مواد.خمدر.و.قاچاق.مرزی.

.سرمایه.گذاری.شد..جمموعه.درآمد.حاصل.توسط.جناح.های.متخاصم.و.

فرمانده��ان.از.طریق.چپاول.و.راهزین،.مس��دود.کردن.جاده.ها،.س��لب.

دارای��ی،.متلک.زمنی.ه��ای.دولیت،.وضع.مالیات.و.مق��ررات.غری.قانوین.
جتارت.به.دست.آمده.بود.13...

.قدرت.های.منطقه.ای.)به.ویژه.پاکس��تان،.و.البته.ایران.و.روس��یه(.

مداخل��ه.کردن��د.و.فرماندهان.حمل��ی.و.برخی.پناهندگاین.که.به.کش��ور.

بازگش��ته.بودند،.اس��تراتژی.های.جدیدی.را.برای.بقای.خود.در.فضای.

متالشی.شده.قدرت.و.فقدان.دولت.مرکزی.کارآمد.اختاذ.کردند..غارت.و.

هجمه.فرماندهان.هزینه.های.سنگیین.را.بر.جتارت.وارد.ساخت.و.شبکه.
های.قاچاق.روز.به.روز.قوی.تر.و.بزرگ.تر.شدند14..

در.فقدان.قدرت.مرکزی.اقتصادی،.مراکز.استان.ها.و.شهرهای.بزرگ.

در.اقتصاد.کش��ورهای.مهس��ایه.ادغام.و.به.مراکز.خودگردان.اقتصادی.

تبدیل.شدند..در.اواسط.دهه.1990،.بسیاری.از.زیر.ساخت.های.مدرن.

حمدود.کشور.به.شدت.ختریب.شدند.و.سیستم.های.آبیاری.سنیت.در.اثر.

ختریب.و.عدم.حفظ.و.نگهداری.از.بنی.رفتند..حیت.بسیار.مهمتر.از.ختریب.

فیزیک��ی.افزایش.از.کارافتادگی.دول��ت.و.جامعه.مدین.در.طول.زمان.و.

حتلیل.تدرجیی.موسس��ات.–.مدرن.و.س��نیت.–..بود.که.اقتصاد.و.جامعه.

پی��ش.از.جنگ.را.اداره.می.کردند..خدم��ات.اجتماعی.دولیت،.که.هرگز.

در.نواحی.روستایی.قابل.دسترس.نبود،.دچار.ضعف.شده.و.کارکردشان.

در.بس��یاری.از.موارد.متوقف.شد..NGO.ها.و.آژانس.های.سازمان.ملل.

متح��د.به.طور.ضروری.وظیفه.هتیه.خدمات.اجتماعی.اساس��ی.را.برای.

13. Nijssen, 2010.
14. Barnet,  2000.
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قسمیت.از.مجعیت.بر.پایه.تالش.های.جامعه.حمور.در.نقاط.خمتلف.کشور.

بر.عهده.گرفتند..تورم.باعث.کاهش.نرخ.پول.افغانس��تان.در.دهه.1990.

شد..در.آن.زمان.عالوه.بر.انتشار.پول.از.سوی.دولت15،.اسکناس.توسط.

ائت��الف.مشال.بدون.هی��چ.کنترل.مایل.چاپ.می.ش��د..میزان.حمصوالت.

کش��اورزی.به.ش��دت.پاینی.آمد،.گله.های.دام.از.ب��نی.رفتند.و.فعالیت.

بس��یاری.از.صنایع.متوقف.شد..میلیون.ها.افغاین.به.کشورهای.پاکستان.

و.ایران.و.س��ایر.کش��ورها.مهاجرت.کردند..این.گروهی.که.از.افغانستان.

خارج.شده.بودند.نقش.بسیار.مهمی.را.در.محایت.از.اقتصاد.افغانستان.از.

طریق.ارس��ال.پول.به.داخل.داشتند..و.در.هنایت.زمنی.ها.و.زیرساخت.

ها.-یب.هیچ.متایزی-.به.طور.گسترده.ای.منی.گذاری.شدند.که.منجر.به.
تلفات.جاین.و.اقتصادی.گسترده.ای.شد..

در.اواسط.دهه.1990.رونق.اقتصادی.بسیار.کمی.در.برخی.نواحی.که.

دور.از.جنگ.بودند،.وجود.داش��ت..در.این.نواحی.حمصوالت.کشاورزی.

افزایش.یافت..تعداد.گله.های.دام.با.اس��تفاده.از.مراتع.بدون.استفاده.در.
دسترس.افزایش.یافت16.

بعد.از.تسلط.طالبان.به.نواحی.گسترده.ای.از.کشور،.سیستم.راه.های.

اصلی.کش��ور.حتت.کنترل.طالبان.درآمد..امنیت.اجیاد.ش��ده.از.سوی.آن.

ها.به.غارت.و.چپاول.کاروان.های.جتاری.پایان.خبشیده.و.در.عنی.حال.

کریدور.جتارت.قاچاق.کاالهای.مصریف.بدون.گمرک.از.دیب.به.پاکستان.

را.اجی��اد.کرده.بود..تا.زماین.که.قطعنامه.ش��ورای.امنیت.س��ازمان.ملل.

حترمیی.را.علیه.پروازهای.بنی.املللی.که.از.حرمی.هوایی.طالبان.اس��تفاده.

می.کنند.)14.نوامرب.1994(.صادر.نش��ده.بود،.بس��یاری.از.این.کاالها.

مستقیما.به.افغانستان.وارد.می.شد..که.پس.از.حترمی،.این.کاالها.با.کشیت.

به.خلیج.فارس.و.از.آن.جا.به.پاکس��تان.فرس��تاده.می.شد..بررسی.های.

بانک.جهاین.نش��ان.می.دهد.که.ارزش.این.جتارت.2.5.میلیارد.دالر.در.

س��ال.1997.برابر.با.نصف.تولید.ناخالص.ملی.افغانس��تان.و.در.حدود.
12-.13.درصد.از.کل.جتارت.پاکستان.را.تشکیل.می.داد..

قبل.از.ظهور.طالبان.نیز.افعانستان.یکی.از.عمده.ترین.تولیدکنندگان.

15-.اسکناس.های.دولیت.در.روسیه.منتشر.می.شدند.
16-.علی.آبادی،.1382.
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مواد.خمدر.در.جهان.بود.که.در.حدود.56.درصد.از.آن.در.نواحی.جنویب.

و.39.درصد.در.ش��رق.افغانس��تان.تولید.می.شد..در.زمان.طالبان.کشت.

مواد.خمدر.به.نواحی.جدید.نیز.س��رایت.کرد..دو.عامل.عمده.در.افزایش.

کش��ت.مواد.خمدر.در.افغانس��تان.اثرگذار.بود:.اول،.انتش��ار.و.پیشرفت.

تکنولوژیکی.و.کاهش.خطر.ناش��ی.از.امنیت.تامنی.شده.توسط.طالبان،.

دوم،.نوس��ان.حمصول.بر.اثر.تغیریات.وضع.هوا.و.قیمت..در.سال.1998.

بارندگی.ها.و.سیل.قسمت.اعظم.این.حمصوالت.را.از.بنی.برد.و.بنابراین.

قیمت.ها.افزایش.یافت.که.باعث.تش��ویق.افزایش.س��طح.زیر.کشت.در.
سال.1999.شد17..

بقایای.اقتصادی.پیش.از.جنگ.افغانس��تان،.اقتصاد.جنگ.و.تکیه.بر.

کمک.های.خارجی.در.افغانستان.پسا.طالباین.نیز.ادامه.یافت..آمار.رمسی.

از.رش��د.اقتصادی.در.س��ال.های.اخری.حکایت.دارد..با.این.حال.موانع.

مهچنان.وجود.دارند.به.ویژه.این.که.بس��یاری.از.پروژه.های.بازس��ازی.

به.فعالیت.های.متویل.کنندگان.وابس��ته.هستند.و.نه.بر.توسعه.و.گسترش.

خبش.های.اصلی.اقتصادی.برای.محایت.از..رشد.پایدار..در.حال.حاضر.

بسیاری.از.کشورها.و.ش��رکت.ها.برای.استخراج.معادن.و.هبره.برداری.

از.آن.ها.عالقه.نش��ان.داده.اند.از.مجله.گروه.شرکت.های.چیین.که.قرار.

اس��ت.3.میلیارد.دالر.در.معدن.مس.عینک.س��رمایه.گ��ذاری.کنند..در.

آمده��ای.داخلی.به.طور.قابل.توجهی.از.س��ال.2001.افزایش.یافته.و.

از.131.میلیون.دالر.در.س��ال.های.2003-2002.به.831.میلیون.دالر.

در.س��اهلای.2009-2008.رسیده.است..با.این.حال.نگراین.های.امنییت.

یکی.از.موانع.مهم.توس��عه.اقتصادی.هس��تند..از.ط��ریف.دیگر.منازعات.

اقتصادی-.اجتماعی.مربوط.به.جنگ.در.سطح.داخلی.نیز.افزایش.یافته.

اس��ت..نابودی.دولت.و.زیرس��اخت.ها.و.اس��تقرار.جمدد.دولت،.ختریب.

دارایی.ها،.پناهندگی.انبوه.مردم.و.بازگش��ت.تعدادی.کم،.حبران.مالکیت.
را.اجیاد.کرده.است..

17. Barnet, 2000.
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3.2. تغیریات نظام شهری و پیدایش کالن شهرکابل
ش��کل.گریی.متدن.در.اطراف.رود.کابل.به.دوهزار.سال.قبل.از.میالد.
ب��از.می..گردد..بنابر.مطالب.گفته.ش��ده.در.اوس��تا،.نام.اولیه.این.ش��هر.
ویگاروت18.بوده.اس��ت..توسعه.اولیه.ش��هر.کابل.به.واسطه.قابلیت.های.
کشاورزی.روس��تاهای.کوچک.و.بزرگی.بوده.است.که.اکنون.قسمیت.از.
شهر.کابل.به.مشار.می.روند..در.مراحل.بعدی.عامل.جتاری.تاثری.فراواین.
را.در.توس��عه.شهر.کابل.داشته.اس��ت..با.توجه.به.شرایط.جتاری.حوزه.
کابل،.چارچس��ت.که.یک.بازار.مهم.و.مش��هور.در.طول.تاریخ.کابل.به.
مش��ار.می.رود،.در.عصرامپراطور.ش��اه.جهان.و.عل��ی.مردان.خان.اجیاد.

گردید)قرن.17.میالدی(19.
پایان.قرن.نوزدهم.و.شروع.قرن.بیستم،.نه.تنها.برای.افغانستان.بلکه.
برای.متام.کش��ورهای.آس��یایی،.دوره.تش��کیل.بعضی.از.عناصر.سرمایه.
داری.بر.پایه.فئودالیس��م.بود..فئودالیس��م.در.افغانس��تان.دیرتر.از.سایر.
کش��ورهای.آس��یایی.پدیدار.گردی��د..هر.چند.که،.سیس��تم.زمنی.داری.
زراعیت.فئودایل.در.مهه.کش��ورهای.اسالمی.شبیه.هم.هستند،.اما.روابط.
فئ��ودایل.در.افغانس��تان.ویژگی.های.خاص.خود.را.داش��ت.و.وضعیت.
اقتصادی.و.اجتماعی.کش��ور.به.واسطه.تش��کیل.مراکز.جاذب.شهری.و.
روس��تایی.به.شدت.حتت.تاثری.قرار.گرفت..در.پایان.قرن.نوزدهم،.برای.
اولنی.بار،.چندین.بنگاه.اقتصادی.کوچک.در.کابل.اجیاد.ش��دند..کارخانه.
ماشنی.خانه20.در.سال.1886.حمدوده.مرکزی.قسمت.غریب.شهر.کابل.را.
اش��غال.کرد..در.این.زمان،.کابل.پایتخت.افغانس��تان،.به.سرعت.در.حال.

توسعه.بود.
منطقه.مس��کوین.شریپورآباد.در.س��ال.1863.-.1878.ساخته.شد..
مناطق.مس��کوین.کابل.به.حمالت.)گذر(.جمزایی.تقس��یم.می.شد..ساخت.
مس��اجد،.قهوه.خانه.)چاخیان��ه(.و.دکان.ها.در.مراک��ز.عمومی.هر.حمله.
افزایش.یافته.و.پایه.های.برنامه.ریزی.س��اختار.ش��هری.به.عنوان.یک.
واح��د.کل.را.تش��کیل.می.داد..در.نیم��ه.دوم.قرن.نوزده��م،.بازارهای.

18. Vigarute 
19-.مرادی،.1379

20. machinkhane - factory 
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بزرگتری.مثل.ش��ور.بازار.و.چنداول.بازار.در.کابل.اجیاد.گردیدند..طبق.

مطالعات.هیسمان21.،.در.سال.1878،.مجعیت.کابل.در.حدود.170.هزار.
نفر.و.مساحت.آن.180.هکتار.ذکر.گردیده.است.

مهچننی.از.تاثری.مرکزیت.سیاس��ی.و.نقش.حکمرانان.در.توسعه.شهر.

کابل.در.دوره.های.خمتلف.منی.توان.چشم.پوشی.کرد..امری.شریعلی.خان.

از.1868-1878م.)1247-1257ه.ش(.بنای.شهر.جدید.به.نام.شریپور.

را.گذاش��ت.که.کابل.را.بیش��تر.به.جانب.مشال.گسترش.می.داد.ویل.بعدًا.

در.اثر.شورش.و.انقالب.ملی.بر.علیه.انگلیسی.ها.که.در.این.حمله.اقامت.

داشتند،.ویران.گردید..بنی.سال.های.1878.-.1919،.مرکز.اداری.کابل.

از.باالحصار.به.قس��مت.مشایل.ش��هر.منتقل.ش��د..و.بعدًا.ساختمان.های.

اداری.کابل.مانند.ارگ،.کاخ.گلس��تان،.کاخ.بوس��تان.و.چند.مهمانسرای.
دولیت.ساخته.شدند.

ام��ری.عبدالرمحن.خ��ان.از.1880-1904م.)1256-1280ه.ش(.با.

احداث.ارگ.مجهوری.زمینه.گس��ترش.شهر.را.در.خارج.از.ساحه.شهر.

قدمی.مس��اعد.گردانید..زیرا.ارگ.قدمی.باال.حصار.توسط.انگلیسی.ها.در.

1879م.)1258ه.ش(.ویران.و.با.خاک.یکس��ان.شده.بود..وی.باغ.های.

زی��ادی.را.ه��م.احداث.منود.که.باغ.باال.یک��ی.از.یادگارهای.این.دوران.
است.

دوره.بعد.از.اس��تقالل.از.حاکمیت.انگلستان.-1919-.شروع.برنامه.

ری��زی.ش��هری.مدرن.در.افغانس��تان.به.مشار.م��ی.رود..اصالحات.امری.

عبدالرمحن.خان،.نقش.بسیار.مهم.و.قابل.توجهی.را.در.توسعه.اقتصادی،.

معماری.و.س��اخت.و.ساز.در.کش��ور.ایفاء.منود..اصالحات.وی.زندگی.

فرهنگ��ی.�.اجتماع��ی.و.اقتصادی.�.اجتماعی.داخلی.مردم.افغانس��تان.

را.در.بر.می.گرفت..اجیاد.موسس��ات.صنعیت،.س��اختمان.های.عمومی.و.

اداری،.باغ.ها.و.پارک.ها.به.سرعت.بر.پایه.این.اصالحات.اجنام.گرفت..

برای.اولنی.بار.در.افغانستان.دانش.آموزان.برای.حتصیالت.عایل.به.اروپا.

و.روس��یه.فرستاده.شدند،.و.روابط.دیپلماتیک.و.اقتصادی.بنی.افغانستان.

و.بسیاری.از.کشورهای.اروپایی.بنیان.گذاری.شد..در.نتیجه،.گرایش.و.

جهت.گریی.غریب.در.جهت.مدرنیزاس��یون.جامعه،.به.طور.قطع.فرهنگ.

21. Hissman 
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س��اکنان،.طرح.و.معماری.ش��هرهای.افغانستان.را.در.حالت.کلی،.عمیقًا.
حتت.تاثری.قرار.داد.

در.دوره.امان.اله.خان.پایه.های.)هتداب(.یک.شهر.جدید.و.مدرن.در.

منطقه.افشار.و.سر.آسیای.چاردهی.گذاشته.و.قصرهای.داراالمان.و.تپه.

حاج.بیگ.توسط.مهندسان.آملاین.طرح.و.احداث.گردید..شهرداری.یک.

مرکز.مس��ئول.اداری.گردید.و.نظامنامه.آن.تدوین.شد..در.جهت.تصفیه.

و.هتیه.آب.ش��رب.شهر.تالش.هایی.به.عمل.آمد..وزارختانه.ها.و.ادارات.
متعددی.به.وجود.آمد..زمینه.کار.و.توسعه.بیشتر.شهر.فراهم.گردید.

در.سال.1328.ه.ش.مطابق.1949.م..ساختار.کابل.جدید.عملی.شد،.

سیس��تم.ش��هری.اصالح.و.بازارهای.بزرگ.جتاریت.با.جاده.ها.و.پارک.

های.مناس��ب.در.نقاط.تعینی.شده.ش��هر.اجیاد.گردید.و.به.حلاظ.واردات.

و.صادرات.کاال،.اولنی.ش��هر.جتاری.افغانس��تان.ش��د..مهچننی.تاسیس.

کارخاجن��ات،.ش��رکت.ها.و.بازاره��ای.بزرگ.ک��ه.در.جریان.حکومت.

مجهوری.احداث.شده.بود.به.امهیت.و.توسعه.این.شهر.می.افزود..به.مهنی.

نسبت.مجعیت.مهاجری.که.از.شهرها.و.روستاها،.هر.روزه.به.مجعیت.کابل.
افزوده.می.شد،.فعالیت.های.جتاری.و.امر.توسعه.شهری.را.فزوین.خبشید.
توس��عه.شهر.کابل.در.دوره.اول.صنعیت.شدن.که.از.زمان.امری.دوست.
حممد.خان.شروع.می.شود،.بسیار.بطئی.بوده؛.اما.با.آغاز.برنامه.پنج.ساله.
اقتصادی.کشور.یعین.دوره.دوم.صنعیت.شدن.شهر.کابل.که.از.سال.1335.
ه.ش.آغاز.می.ش��ود،.سرعت.بیشتری.به.خود.می.گرید..چنان.که.عالوه.
بر.موسس��ات.بزرگ.صنع��یت.آن.دوران.مثل.س��یلوی.مرکزی،.کارخانه.
بوت.اهو،.چندین.کارخانه.کفش،.پالس��تیک،.نساجی،.دوچرخه.سازی.
و.جنگلک،.بیش.از.یک.صدوس��ی.موسس��ه.صنع��یت.کوچک.و.بزرگ.
دیگر.در.ش��هر.کابل.تاسیس.شده.بود.و.با.تطبیق.)اجرای(.برنامه.توسعه.
اقتصادی.هفت.س��اله.مجهوری.چننی.پیش.بیین.می.ش��د.که.زمینه.کار.و.

فعالیت.صنعیت.در.این.شهر.بیشتر.شود..
مهچننی.در.دوره.های.سلطنت.حممد.نادر.شاه.و.حممد.ظاهر.شاه،.این.
شهر.بیش.از.پیش.گسترش.یافت.و.حمالت.جدید.اجیاد.شد..و.در.زمینه.
عمران.و.توس��عه.شهر.تالش.هایی.صورت.گرفت.كه.قصر.چهلستون.از.
یادگارهای.آن.دوران.اس��ت..در.دهه.1950،.تعداد.مراکز.جذب.هم.به.
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حلاظ.مس��احت.و.هم.از.نظر.تعداد.مجعیت.به.س��رعت.افزایش.یافت،.به.

ویژه.در.حوزه.نفوذ.ش��هر.کابل..در.بنی.س��ال.های.1940.-.1950،.با.

افزایش.میزان.س��اخت.و.سازهای.مس��کوین.و.اداری،.سیستم.فرهنگی.

و.خدمات.مهگاین22.در.ش��هرهای.بزرگ.توسعه.یافت.)SCCS(..اکثریت.

خیابان.ها.و.بازارها.بازسازی.و.خیابان.های.جتاری.طرح.ریزی.شدند..

چهل.س��ال.بعد.از.اس��تقالل.)1960(،.مجعیت.کشور.به.سرعت.1/5.

ایل.2.برابر.افزایش.یافت،.به.ویژه.مجعیت.ش��هرهای.بزرگ..مجعیت.شهر.

کاب��ل.در.ح��دود.دو.براب��ر.ش��د.و.از.100.هزار.نفر.ب��ه.200.هزار.نفر.

رس��ید..بسیاری.از.شهرهای.کوچک.به.حدی.رشد.کردند.که.به.نزدیکی.

ش��هرهای.بزرگ.رس��یدند..چننی.روندی.به.ویژه.در.شهرهای.مشایل.با.

توس��عه.ش��هرهای.صنعیت.مثل.بغالن،.کندوز.و.میمنه.اجیاد.شد..در.مهان.

زمان.چند.ش��هر.کوچک.در.اطراف.کابل.مثل.گل.هبار.با.20.هزار.نفر.و.

جبل.سراج.با.10.هزار.نفر.مجعیت.شروع.به.رشد.و.توسعه.منودند..شهر.

ُپ��ل.ُخمری.با.مجعییت.در.حدود.25.هزار.نفر.در.حوزه.نفوذ.ش��هر.مزار.
شریف.توسعه.یافت.

.به.حلاظ.توسعه.اقتصادی.و.اجتماعی.افغانستان،.رشد.مجعیت.شهری.

ش��هرها.مهیش��ه.باعث.افزایش.تقاضای.بازار.برای.حمصوالت.غذایی،.و.

توس��عه.صنایع.س��بک.و.غذایی.می.ش��ده،.که.متعاقبًا،.مدیریت.فعالیت.

های.اقتصادی.در.مراکز.ش��هری.و.روس��تایی.یکی.از.مش��کالت.جدی.

چننی.توسعه.ای.بوده.است..برنامه.توسعه.25.ساله.این.شهر.که.در.زمان.

ص��دارت.حممد.داود.طرح.ش��ده.بود،.با.تش��کیل.رژمی.مجهوری.دوباره.
اصالح.شد.و.با.وضع..موجود.منطبق.گردید.

تقس��یمات.اداری.کشور.در.سال.1970.،.شامل.25.استان.)والیت(.

و.2.خبش)لوی.ولس��وایل(.بود..در.آن.زمان،.در.شهرهای.بزرگ.به.ویژه.

کابل.س��اختمان.های.مدرن.عمومی.و.مس��کوین.ب��ه.تدریج.جایگزین.

ساختمان.های.سنیت.و.قدمیی.مثل.چارسو،.بازار،.سرا،.مدرسه.و.چاخیانه.

می.ش��د..در.این.زمان،.یکی.از.بزرگترین.جاده.های.جتاری.به.نام.جاده.

میوند.در.کابل.در.حال.س��اخت.بود..و.س��اخت.چند.ساختمان.جتاری.

و.اداری.مث��ل.هت��ل.کابل،.هتل.آریانا،.س��ینما.پارک،.س��ینما.پامری.و....

22. system of cultural and communal service
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متام.ش��ده.بود..توسعه.فشرده.نواحی.مشایل.افغانستان.مانند.مزار.شریف،.

بغالن،.ُپل.ُخمری.که.بس��یاری.از.تاسیسات.و.کارخاجنات.صنعیت.در.آن.

ناحیه.س��اخته.شده.بود.موجب.توسعه.این.قسمت.از.کشور.شد..ساخت.

جاده.کمربندی.ترانزییت.کش��ور (STRR(23.که.مناطق.مشایل.کش��ور.را.با.

جنوب.و.کابل.مرتبط.می.س��اخت،.یکی.از.عوامل.بسیار.مهم.در.توسعه.

ش��هرهای.مشایل.بوده.اس��ت..این.جاده،.ش��هرهای.بزرگ.زیر.را.به.هم.

متصل.می.منود:.مزارش��ریف،.میمنه،.هرات،.لش��کرگاه،.قندهار،.کابل.و.
مزارشریف.

در.س��ال.1962�.1964،.اول��نی.پیش.نویس.ط��رح.جامع.کابل.به.

وس��یله.کارشناسان.افغاین.و.روسی.هتیه.شد،.که.برای.800.هزار.نفر.در.
حمدوده.ای.به.وسعت.500.هکتار.حماسبه.شده.بود..

.طرح.جامع.بسیاری.از.شهرهای.بزرگ.و.کوچک.در.افغانستان.هتیه.

ش��ده.بود..ساختار.چند.مرکزی،.اصول.اولیه.دورمنای.توسعه.بسیاری.از.

شهرها.را.اجیاد.کرد..اکثر.شهر.های.کوچک،.مثل.لوگر،.فراه.و.چخچران.

بر.اس��اس.ساختار.خطی.و.بعضی.شهرها.مثل.کندوز،.فاریاب.بر.اساس.

س��اختار.چند.مرکزی.در.اطراف.هس��ته.تارخیی.شهر.توسعه.پیدا.کردند..

مراک��ز.صنعیت.ب��ه.صورت.پراکنده.در.اطراف.ش��هر.مکان.یایب.ش��دند..

در.طرح.ه��ای.جامع.قندهار.)1980(،.هرات.)1967(.و.مزار.ش��ریف.

)1973(،.دورمنای.توس��عه.ش��هرها.بر.پایه.هس��ته.تارخیی.مراکز.شهری.

مورد.مالحظه.قرار.گرفت..اصول.اساس��ی.برنامه.ریزی.شهری.شهرهای.
فوق.الذکر.هر.کدام.با.دیگری.متفاوت.بود.

با.در.نظر.گرفنت.پتانسیل.های.مایل.و.تکنیکی.و.شرایط.اقلیمی.مزار.

ش��ریف.و.هرات،.طرح.های.جامع.توسعه.این.شهرها.به.صورت.سیستم.

ش��طرجنی.هتیه.شده.بود..س��اختار.برنامه.ریزی.این.ش��هرها،.از.نواحی.

مسکوین.کوچک.انفرادی.با.5.تا.10.هزار.نفر.تشکیل.شده.است..تراکم.

مجعیت.در.هرناحیه.100.نفر.در.یک.هکتار.حماس��به.ش��ده.بود..سیستم.

ارتباطی.یک.گروه.خیابان.های.عمود.بر.هم.را.تش��کیل.می.دهد..و.هر.
3.یا.4.ناحیه.مسکوین.یک.مرکز.عمومی.را.تشکیل.می.دهند.

23. State Transit Ring Road



شهر و جنگ

254

به.حلاظ.تارخیی،.اکثر.شهرهای.افغانستان،.به.شدت.حتت.تاثری.شرایط.

اجتماعی.و.اقتصادی،.طبیعی.و.اقلیمی.و.ملی.�.مذهی.توسعه.یافته.اند..

امروزه.به.دلیل.رشد.یب.رویه.و.کنترل.نشده.شهرها.و.افزایش.مجعیت،.در.

بسیاری.از.شهرهای.بزرگ.افغانستان.مناطق.مسکوین.و.صنعیت.کاماًل.در.

هم.ادغام.ش��ده.اند..و.شرایط.هبداشیت.و.آسایش.ساکنان.و.حمیط.زیست.

در.وضعیت.نامناس��ی.قرار.دارد..طرح.های.جامع.ش��هرها.بیشتر.دارای.

ویژگی.های.مشاتیک.هستند..داده.های.تکنیکی.و.اقتصادی.با.دقت.مجع.

اوری.نشده.اند..توسعه.شهرها.به.عنوان.موجودیت.مستقل.یکپارچه.در.

جمموعه.اقتصاد.ملی.مطالعه.نش��ده.است..نس��خه.های.بسیاری.از.طرح.

های.جامع.ویژگی.های.قومی.و.ساختار.مردم.شناخیت.مجعیت.را.مد.نظر.

قرار.نداده.اند..امروزه.فرم.فضایی.غالب.ش��هرهای.بزرگ.افغانس��تان.به.

ویژه.کابل.را.س��کونت.گاه.های.غری.رمسی.و.توسعه.شهری.بدون.برنامه.
تشکیل.می.دهد24.

3.3 وضعیت کنوین شهر کابل
3.3.1 مجعیت

ام��روزه.کابل.در.اثر.مترکز.تش��کیالت.اداری.مرکزیت.مهم.جتاری.و.

سیاسی.افغانس��تان.را.تشکیل.می.دهد..س��اختار.فضایی.فعلی.شهر،.با.

چریه.گی.س��کونت.گاه.های.غریرمسی،.نتیجه.رش��د.س��ریع.و.استثنایی.

مجعیت.اس��ت..به.دلیل.عدم.وجود.س��رمشاری.مجعیت.در.افغانستان،.منی.

توان.مجعیت.کشور.و.یا.هر.شهر.دیگری.را.با.اطمینان.اعالم.کرد.اما.طبق.

آمار.اداره.مرکزی.احصاییه،.مجعیت.ش��هر.کابل.در.سال.1385.)2006.

میالدی(.با.نرخ.رش��دی.در.حدود.3/77.درصد.2.میلیون.و.536.هزار.

نفر.بوده.و.مجعیت.در.س��ال.1390.)2011.میالدی(.به.3.میلیون.و.51.

هزار.نفر.افزایش.م��ی.یابد25..اما.منابع.دیگر.رقم.های.متفاویت.بیان.می.

کنند..در.گزارش.بانک.جهاین26.آمده.اس��ت:.مجعیت.ش��هر.کابل.با.نرخ.

رش��دی.در.حدود.%17.بنی.س��ال.های.1999.ت��ا.2002.در.حدود.3.

24-.داداشی،.1386.
25. Central Statistic Office (CSO), 1385 Statistics Book
26. Energy and Infrasructure Unit, South Asia Region, Kabul: Urban Kand in Crisis, May 2005.
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میلیون.نفر.ختمنی.زده.ش��ده.اس��ت..اگر.تعداد.مهاجری��ن.به.کابل.را.که.

دوباره.بعد.از.آرامش.نس��ی.حاکم.بر.فضای.سیاس��ی.افغانستان.به.این.

ش��هر.وارد.شده.اند،.در.نظر.گرفته.نشود،.مجعیت.شهر.کابل.در.این.دوره.

با.نرخ.رش��د.%13.روبرو.بوده.است..با.توجه.به.پیش.بیین.های.صورت.

گرفته.و.بر.مبنای.تاثریات.ناش��ی.از.هببود.و.اس��تقرار.ثبات.و.امنیت.در.

کش��ور.افغانستان،.نرخ.رشد.مجعیت.ش��هر.کابل.به.%5.)%3.رشد.طبیعی.

و.%2.ن��رخ.مهاجرت(.کاه��ش.یافته.و.س��االنه.150000.نفر)20000.
خانوار(.بر.مجعیت.شهر.کابل.افزوده.خواهد.شد.

طرح.توس��عه.ش��هر.کابل27.نیز.مجعیت.این.ش��هر.را.در.سال.2008.

بی��ش.از.4.5.میلیون.نفر.ختمنی.زده.و.بر.مبنای.این.مجعیت.توس��عه.آیت.

شهر.–.زیرساخت.ها.و.تس��هیالت.اجتماعی-.را.تا.سال.2023.برنامه.
ریزی.منوده.است.

عالوه.بر.رشد.طبیعی.مجعیت،.طبق.آمار..کمیساریای.عایل.پناهندگان.

)UNHCR(28،.از.س��ال.2002.بیش.از.4350000.افغانستاین.عمدتا.از.

کشورهای.مهسایه،.ایران.و.پاکس��تان.به.کشور.بازگشته.اند..ختمنی.زده.

می.ش��ود.که.2.1.میلیون.مهاجر.در.پاکستان.و.2.4.میلیون.نفر.در.ایران.

در.س��ال.2008.باقی.مانده.اند..بعد.از.آغاز.بازگشت.سریع.مهاجرین.به.

کشور.بنی.سال.های.2002.تا.2004،.روند.بازگشت.داوطلبانه.به.دلیل.

افزای��ش.ناامین.ها.و.مهچننی.ناتواین.اقتصاد.افغانس��تان.از.اجیاد.فرصت.

های.ش��غلی.جدید.ب��رای.جذب.انبوه.مهاجرین،.کاهش.یافته.اس��ت29..

بسیاری.از.مهاجرین.بنابه.دالیل.خمتلفی.از.مجله.ختریب.خانه.ها،.انتظار.

از.دست.دادن.زمنی.خود.به.دلیل.تصرف.غری.قانوین.یا.منی.گذاری.زمنی.
ها،.از.بازگشت.به.روستاهای.خود.سرباز.زده.اند.

بازگش��ت.مهاجرین.منجر.به.شهرنشیین.سریع.افغانستان.به.ویژه.در.

ش��هر.کابل.شده.است.که.ختمنی.زده.می.شود.در.سال.2008،.نزدیک.به.

5.میلیون.مجعیت.داش��ت..نرخ.کلی.شهرنشیین.افغانستان،.25درصد،.در.

27-.نگارنده.در.جریان.ترمجه.این.طرح.بوده.ویل.از.انتشار.رمسی.آن.مطلع.نیست..
28. United Nations High Commissioner for Refugees
29-.طبق.آمار.UNHCR، 46.درصد.از.مهاجریین.که.به.کشور.بازگشته.اند.با.مشکل.مسکن.مواجه.اند.و.
28درصد.درامد.ثابیت.ندارند..بازگشت.مهاجرین.در.سال.2002.به.دلیل.ختریب.زیرساخت.ها.و.شرایط.

متزلزل.اقتصاد.افغانستان.به.طور.گسترده.ای.مورد.انتقاد.قرارگرفت..
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مقایس��ه.با.سایر.کشورها.مهچنان.پاینی.است.اما.با.سرعت.یب.سابقه.ای.

در.حال.افزایش.اس��ت..سایر.ش��هرها.مانند.هرات.و.مزار.شریف.نیز.از.

این.روند.متاثر.ش��ده.اند.و.توازن.و.کش��ش.قومی.آن.ها.دچار.تغیری.و.

دگرگوین.ش��ده.اس��ت..به.ویژه.در.هرات،.که.قبال.به.ندرت.هزاره.ها.در.

آن.حضور.داشتند،.االن.تعداد.قابل.توجهی.در.این.شهر.حضور.دارند.که.

عمدتا.از.مهاجریین.هس��تند.که.از.ایران.بازگش��ته.اند..این.امر.در.برخی.

از.مناطق.ش��هر.باعث.بروز.اختالفات.قومی.شده.است..به.مهنی.ترتیب،.

سهم.هزاره.ها.از.مجعیت.شهری.در.مزارشریف.و.کابل.به.دلیل.بازگشت.

مهاجری��ن.به.عالوه.مهاجرت.مردم.از.روس��تاهای.فقری.هزاره.جات.در.

مرکز.افغانس��تان،.افزایش.یافته.است..این.امر.به.خصوص.در.سال.های.

2004-2003.در.شهر.مزارشریف.به.وسیله.گروه.های.سیاسی-نظامی.

که.س��عی.داش��تند.پایه.های.نفوذ.و.قدرت.خود.را.مستحکم.کنند.مورد.

هبره.ب��رداری.قرار.گرفته.و.باعث.اختالفات.قومی.ش��د..اگرچه.به.نظر.

منی.رسد.که.این.وضعیت.به.زودی.ثبات.فعلی.این.شهرها.را.هتدید.کند..

متاسفانه،.دولت.و.حامیان.بنی.املللی.آن.در.بسیاری.از.موارد.قادر.نبودند.

که.با.شهرنش��یین.به.ویژه.در.کابل،.جایی.که.ش��رایط.هبداش��یت.به.طور.

نگران.کننده.ای.در.حال.بدتر.ش��دن.است،.مهگام.باشند..والیان.هرات،.

بلخ.و.ننگرهار.به.نظر.می.رسد.که.هبتر.از.کابل.از.عهده.وضعیت.برآمده.

اند،.و.علی.رغم.اهتامات.فس��اد.و.ختطی.در.راس��تای.نوسازی.شهری.و.
بازسازی.حرکت.کرده.اند30.

.
 3.3.1.1 پناهندگان داخلی31 

بعد.از.فروپاش��ی.طالبان،.حدودا.یک.میلیون.و.دوصد.هزار.پناهنده.

و.یب.جا.شده.داخلی.در.سراسر.افغانستان.وجود.داشت..انتظار.می.رفت.

بعد.از.بازگشت.آرامش.نسی.به.کشور.اکثریت.این.افراد.به.زادگاه.خود.

بازگردن��د.از.این.تعداد.98564.خانوار.)489525.نفر(.بنی.س��ال.های.
2002.تا.2007.از.UNHCR کمک.دریافت.کردند.32.

30. Giustozzi, 2009.
31. Internally Displaced Persons  
32. UNHCR, 2008.
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تع��داد.پناهندگان.داخلی.از.س��ال.2002.رو.به.کاهش.منوده.بود.اما.

بعد.از.تش��دید.جنگ.در.جنوب.افغانس��تان.بعد.از.س��ال.2002.دوباره.

تعداد.پناهندگان.داخلی.غری.رمسی.رو.به.افزایش.هناد..در.ابتدای.س��ال.

2006،.تع��داد.پناهندگان.داخلی.توس��ط.UNAMA.33بنی.800.تا.900.

هزارنف��ر.ختمنی.زده.ش��ده.بود؛.در.آوری��ل.UNHCR.،2009.ختمنی.می.

زد.ک��ه.235.هزار.پناهنده.داخلی.به.وی��ژه.پناهندگان.جدید.جنویب.در.

کمپ.های.رمسی.و.غری.رمسی.در.سراس��ر.کش��ور.ساکن.هستند..به.نقل.

از.برخی.گزارش.ها.در.بس��یاری.موارد.این.کمپ.ها.حمل.س��ربازگریی.
طالبان.هستند.

شناس��ایی.بسیاری.از.پناهندگان.داخلی.که.در.شهرها.با.خانواده.ها،.

دوستان.و.یا.در.سکونت.گاه.های.زاغه.نشیین.که.در.اطراف.بسیاری.از.

شهرهای.بزرگ.س��ر.بر.آورده.اند،.زندگی.می.کنند،.مشکل.است..برای.

این.که.آن.ها.با.انبوه.فقرای.ش��هری.ترکیب.ش��ده.ان��د.و.عمدتا.با.اجنام.

کاره��ای.روزمزد.و.مزدوری.گذران.زندگی.می.کنند..واضح.اس��ت.که.

تعداد.قابل.توجهی.از.این.پناهندگان.در.کابل.زندگی.می.کنند.که.مجعیت.

زیادی.را.از.سراس��ر.کش��ور.به.خود.جذب.می.کند..شناسایی.این.افراد.

در.ش��هر.کابل.که.بیش.از.نیمی.از.مجعیت.آن.در.س��کونت.گاه.های.غری.
رمسی.زندگی.می.کنند،.مشکل.است..

یکی.از.موانع.عمده.در.پرداخنت.به.مساله.پناهندگان.داخلی.دعوی/.

منازعه.زمنی.و.دارایی.است.و.از.آن.جایی.که.بسیاری.از.این.پناهندگان.

بدون.زمنی.هس��تد.و.ارزش.زمنی.در.چند.سال.اخری.به.سرعت.افزایش.

یافته.اس��ت،.شناسایی.آن.ها.را.مش��کل.کرده.است..از.سویی،.در.میان.

دولت.ملی،.ارگان.های.حملی.و.مردم.افغانس��تان.دیدگاهی.وجود.دارد-.

این.دیدگاه.در.قواننی.هم.منعکس.شده.است-..که.اگر.فردی.در.استان،.

ناحیه،.ش��هر.و.یا.روس��تایی.متولد.نشده.باش��د،.به.واقع.به.آن.جا.تعلق.

ندارد.حیت.اگر.در.قانون.اساسی.افغانستان.)ماده.39(.این.حق.به.رمسیت.

شناخته.شده.باش��د.که.اتباع.افغانستان.حق.دارند.به.هرکجا.که.خبواهند.

س��فر.کنند.و.یا.در.هر.کجا.که.خبواهند.س��کونت.داش��ته.باشند.)به.غری.

از.مناطق��ی.که.طبق.قانون.منع.ش��ده.باش��د(..این.مس��اله.از.این.حیث.

33. United Nations Assistance Mission in Afghanistan
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امهیت.دارد.که.طبق.فرمان.ریاست.مجهوری.در.زمینه.توزیع.زمنی.برای.

مهاجرین.و.پناهندگان.واجد.ش��رایط.در.اس��تان.های.خ��اص،.تنها.به.

افرادی.زمنی.داده.می.ش��ود.که.زادگاه.فرد/.خانواده.در.آن.استان.باشد..

البته.در.بسیاری.از.موارد.عامل.قومی.نیز.به.وضوح.در.این.مساله.امهیت.

دارد.برای.این.که.مسئولنی.دولیت.می.ترسند.با.اجازه.دادن.به.افراد.سایر.

گروه.های.قومی.برای.سکونت.در.مناطق.دیگر،.تعادل.مجعییت.و.از.این.
رو.تعادل.سیاسی.آن.مناطق.برهم.خبورد.

مان��ع.دیگر.برای.یاف��نت.راه.حل.های.پایدار.ب��رای.این.جابه.جایی.

ها،.فقدان.فرصت.های.ش��غلی.و.معیشت،.خدمات.اساسی.)از.مجله.آب،.
هبداشت،.آموزش،.سالمت(.در.بسیاری.از.مناطق.کشور.است..

مهان.طور.که.در.گزارش.های.یوناما.و..UNDSS34.به.طور.مس��تند.

آمده.اس��ت،.پناهندگ��ی.داخلی.درنتیجه.جنگ.بنی.دولت.افغانس��تان.و.

قوای.بنی.املللی.با.طالبان.از.یک.سو..و.طالبان.با.سایر.گروه.های.خمالف.

دولت.از.س��وی.دیگر،.نه.تنها.در.جنوب.بلکه.در.غرب،.مشال.و.اس��تان.

های.ش��رقی.هم.مرز.با.قبایل.پاکستان،.در.حال.افزایش.است..از.طریف.

افزای��ش.قدرت.طالبان.در.برخی.مناط��ق.مرکزی.نیز.باعث.جابه.جایی.
مردم.از.این.نواحی.شده.است35.

3.3.2. مسکن 
بیش.از.سه.دهه.جنگ.و.ناامین.باعث.ختریب.بیش.از.نیمی.از.مسکن.
شهری.قبل.از.جنگ.شده.است.و.به.مهنی.پیمانه.مسکن.روستایی.نیز.از.
بنی.رفته.اس��ت..بر.مبنای.آمار.UNHCR.در.حدود.یک.میلیون.مس��کن.
در.کشور.به.حنوی.از.احنا.چه.در.اثر.ختریب.مستقیم.جنگ.و.یا.به.علت.

فرسایش.ختریب.شده.اند.که.مستلزم.بازسازی.و.نوسازی.اند36..
پیمایش��ی.که.بوسیله.شهرداری.اجنام.ش��ده.نشان.می.دهد.که.در.کل.
شهر.62،360..خانه.کاماًل.یا.قسمت.های.عمده.آن.ها.ختریب.شده.است.

34. United Nations Department of Safety and Security
35. UNHCR, 2007

36..حصاری،.2002.
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)10،977.س��اختمان.در.نواحی.رمسی.و.51،383.ساختمان.در.نواحی.

غری.رمسی(..س��رمشاری.سال.1999.نشان.می.دهد.که.ساکنان.شهر.کابل.

1،781،012.نف��ر.با.بعد.خانوار.میانگنی.6/42.نف��ر.بودند..277،202.

خانوار.در.120،539.خانه.زندگی.می.کردند)2/3خانوار.در.هر.خانه(...

48/6.%.از.این.خانه.ها.)58،614(.در.نواحی.غری.رمسی.بودند.این.امر.

توصیف.کننده.کمبود.مس��کن.و.عدم.در.دسترس.بودن.زمنی.های.دارای.

خدمات.اولیه.برای.اس��کان.و.ساخت.مس��کن.توسط.خانواده.ها.است..

عالوه.بر.62360.خانه.ای.که.ختریب.شده.اند،.شهرداری.ختمنی.می.زند.

باید.به.این.تعداد.%15.هم.برای.تامنی.مسکن.خانوارهایی.که.به.صورت.

اش��تراکی.با.سایر.خانوارها.زندگی.می.کنند،.افزود..بنابراین.جمموعا.72.

هزار.واحد.مس��کوین.مورد.نیاز.خواهد.بود..با.احتساب.خانوارهایی.که.

برای.هبره.من��دی.از.فرصت.های.جدید.به.کابل.مهاجرت.خواهند.کرد،.

نیاز.آین.به.75.هزار.واحد.مس��کوین.می.رس��د..از.این.75.هزار.واحد.

مسکوین،.ختمنی.زده.می.شود.که.%68.یعین.51.هزار.خانوار.به.سکونت.

گاه.ه��ای.غری.رمسی.قدمیی.خود.و.%15.ی��ا.11250.خانوار.به.نواحی.

برنامه.ریزی.شده.قدمیی.باز.خواهند.گشت.و.%17.یا.12750.خانوار.در.

جس��تجوی.مکاین.جدید.خواهند.بود..طی.سال.های.2001.تا.2002،.

.UNHCR.393.هزار.نفر.از.عودت.کنندگان.که.با.استفاده.از.کمک.های

به.کش��ور.بازگشته.اند.در.کابل.اس��کان.یافته.اند..با.احتساب.بازگشت.

مهاجری��ین.).درح��دود.100.هزار.نف��ر(.که.بدون.اس��تفاده.از.هیچ.نوع.

تسهیالیت.که.آمار.آن.ها.را.ثبت.کرده.باشد،.به.راحیت.می.توان.ختمنی.زد.

که.حدود.نیم.میلیون.نفر.به.کابل.بازگش��ته.اند..بنابراین.ختمنی.75000.
واحد.مسکوین.فرض.معقول.و.درسیت.است.37

 3.3.3. کاربری زمنی
مس��احت.کنوین.ش��هر.کابل.140/52.کیلومتر.مربع.است.که.از.این.
مق��دار.104/22.متر.مرب��ع.)74.درصد(.از.آن.را.کاربری.مس��کوین.و.
36/30.کیلومتر.مربع.)26.درصد(.را.کاربری.غریمس��کوین.تشکیل.می.
دهد..طبق.آمار.س��ال.1385.مجعیت.س��اکن.در.حمدوده.مس��کوین.شهر.

37. Sharif, Mohammad, 2004.
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کابل.2973326.نفر.است.که.با.توجه.به.مساحت.خبش.مسکوین.دارای.

تراک��م.مجعییت.285.نفر.در.هر.هکتار.بوده.در.حایل.که.تراکم.خبش.غری.
مسکوین..15.نفر.در.هر.هکتار.است.

جدول 1: مساحت، مجعیت و تراکم مجعییت کاربری های شهر کابل

با.توجه.به.طبقه.بندی.کاربری.مسکوین.به.خبش.رمسی.و.غری.رمسی،.

مساحت.کاربری.مسکوین.در.خبش.رمسی.32/66.کیلومتر.مربع.است.که.

31.درصد.از.مس��احت.کل.کاربری.مسکوین.را.به.خود.اختصاص.داده.

اس��ت..خبش.غری.رمسی.نیز.،.71/56..کیلومتر.مربع.وسعت.دارد.که.69.

درصد.از.کل.کاربری.مس��کوین.را.تشکیل.می.دهد..شایان.ذکر.است.که.

خبش.رمسی.مسکوین.18.درصد.و.خبش.غری.رمسی.82.درصد.از.مجعیت.
کابل.را.در.خود.جای.داده.اند..

جدول 2: مساحت و درصد کاربری مسکوین در خبش رمسی و غری رمسی

کاربری.
مسکوین

وسعت.
)کیلومتر.مربع(

درصدتعداد.)نفر(درصد

32/663153110418خبش.رمسی

خبش.غری.
رمسی

71/5669244222382

104/221002973328100جمموع

مجعیتمساحت

EIU, 2005, 20.:ماخذ

نوع.کاربری

وسعت.
)کیلومتر.مربع(

درصد

تراکم مجعیت.)نفر(
جمعيت )نفر 

در هكتار(

104/22742973326285مسکوین

36/30265445615غریمسکوین

140/521003027783215جمموع

مساحت

EIU, 2005, 20.:ماخذ
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4. سکونت گاه های غری رمسی در کابل
افزایش.مجعیت.و.مهاجرت.انبوه.س��اختار.فضایی.شهر.کابل.را.حتت.
تاثری.قرارداده.و.در.س��ال.های.آیت.نیز.در.شکل.گریی.آن.نقش.خواهد.
داش��ت..به.دلیل.رشد.سریع.مجعیت،.خرایب.ها.و.آشفتگی.های.ناشی.از.
جنگ.و.اغتشاشات.سیاسی.در.چند.دهه.اخری،.عدم.دسترسی.خانوارها.
به.زمنی.و.در.نتیجه.عدم.توانایی.در.تأمنی.مس��کن.مناس��ب.و.مهچننی.
مش��خص.نبودن.سیاست.های.شهری،.پدیده.اسکان.غری.رمسی.به.عنوان.
یکی.از.مهم.ترین.مش��کالت.ش��هری.کابل.مطرح.اس��ت..به.گونه.ای.که.
توس��عه.غریرمسی.زمنی.ش��هری.بیش.از.%70.از.زمنی.های.ساخته.شده.
ش��هر.و.ح��دود.80.درصد.از.مجعیت.ش��هری.کاب��ل.را.در.بر.می.گرید..
با.توجه.به.این.که.این.مس��اکن.به.طور.خودس��ر،.ب��دون.برنامه.ریزی.و.
پیش.بیین.های.اولیه.احداث.ش��ده.اند،.فاقد.هرگونه.تأسیسات.زیربنایی.و.
تس��هیالت.عمومی.اند..بدیهی.است.این.خبش.از.شهر.به.صورت.پراکنده.
و.با.س��یمای.آش��فته.و.ناموزون.ش��کل.گرفته.و.مش��کالت.زیادی.در.
امر.دسترس��ی.به.ش��بکه.ارتباطات.موثر،.خدمات.زیربنایی.ش��امل.آب.
هبداشیت،.برق.و.روشنایی،.دفع.فاضالب.و.سایر.تسهیالت.عمومی.دارد.
یکی.از.پیامدهای.واقعی.و.حمتمل.ش��هر.نش��یین.سریع.در.کشورهای.
در.حال.توس��عه،.مانند.افغانستان،.ظهور.یک.طبقه.جدید.از.شهرنشینان.
اس��ت.که.به.طور.عمده.متش��کل.از.فقرا،.افراد.کم.سواد.و.بدون.مهارت.
است..بسیار.بعید.به.نظر.می.رسد.که.این.مردم.ابزارهایی.برای.در.اختیار.
گرفنت.زمنی.مناس��ب.برای.اجیاد.س��رپناه.با.دسترسی.به.خدمات.شهری.
داشته.باشند..شکست.مسئوالن.ش��هری.در.تامنی.نیازهای.این.گروه.از.
مردم،.رشد.فضاهایی.را.تشویق.می.کند.که.به.طور.عموم.به.سکونت.گاه.
های.غری.رمسی.و.متصرفنی.غری.قانوین.معروفند..مادامی.که.زمنی.شهری.
گران.است،.این.نوع.سکونت.گاه.ها.در.زمنی.هایی.که.برای.سکونت.گاه.

انساین.مناسب.نیستند.و.یا.کمتر.مناسب.هستند،.رشد.می.کنند..
دس��تگاه.مدیرییت.حتول.نیافته،.سیاست.های.تقلیدی.مغایر.با.شرایط.
اجتماع��ی.–.فرهنگی.و.خواس��ته.های.ملی،.ارزش.ناچیز.س��هم.خبش.
مس��کن.در.مقایسه.با.خبش.های.دیگر.و.نیز.سهم.آن.در.تولید.ناخالص.



شهر و جنگ

262

ملی.و.مهچننی.کم.توان.بودن.اقتصاد.ملی.از.مجله.سایر.مشکالت.مسکن.
در.گذشته.بوده.است38.

اس��کان.غری.رمسی.در.شهر.کابل.به.سه.شکل.صورت.پذیرفته.است:.

اول.اس��تفاده.از.ساختمان.های.نیمه.ویران.)5000.نفر(؛.دوم،.استفاده.از.

چادر)10000.نفر(.و.س��وم.ساخت.واحدهای.مسکوین.غری.رمسی.که.یا.

صاحبان.آن.ها.فاقد.اسناد.قانوین.مالکیت.هستند.و.یا.جموز.قانوین.برای.
ساخت.ندارند..

سکونت.گاه.های.غری.رمسی.در.متام.نقاط.شهر.کابل.یافت.می.شوند.

اما.مترکز.آن.ها.در.قس��مت.جنوب.غریب.کابل.شدیدتر.است..مجعییت.که.

در.خانه.های.غری.رمسی.که.بر.باالی.کوه.ها.س��اخته.ش��ده،.زندگی.می.

کنند.12.درصد.از.کل.مجعیت.را.تشکیل.می.دهند،.بیشتر.این.مجعیت.به.

طور.اس��تراتژیک.در.نزدیکی.مرکز.شهر.و.مناطق.عمده.اشتغال.استقرار.

یافته.اند..اندازه.و.شکل.قطعات.در.سکونت.گاه.های.غری.رمسی.و.رمسی.

خیل��ی.با.هم.تف��اویت.ندارند.و.در.برخی.موارد.ح��یت.اندازه.قطعات.در.

نواح��ی.غری.رمسی.بزرگتر.از.قطعات.در.نواحی.رمسی.اس��ت..در.حایل.

.UN-HABITAT39.که.در.س��ایر.نقاط.دنیا.بالعکس.است..بررس��ی.های

نش��ان.می.دهد.که.در.نواحی.غری.رمسی.به.طور.متوسط.2.2.خانواده.با.

بعد.خان��وار.7/5.نفر.در.هر.خانه.زندگی.می.کنند..این.آمار.برگرفته.از.

بررسی.ها.می.داین.است.و.لزوما.نشان.دهندآمار.مهه.سکونت.گاه.های.

غری.رمسی.در.کابل.نیس��تند..به.هرح��ال.در.فقدان.داده.های.صحیح،.ما.
باید.فرض.بگریمی.که.این.ارقام.نزدیک.به.واقعیت.هستند..

روند.توسعه.غری.رمسی.زمنی.معموال.فضایی.برای.تسهیالت.اجتماعی.

مانند.مدرسه،.کلینیک.های.درماین،.مرکز.پلیس.و....در.نظر.منی.گرید.و.

دسترسی.ساکنان.به.این.مراکز.بسیار.حمدود.است..بسیاری.از.خانه.هایی.

که.بر.روی.شیب.های.تند.کوه.ها.ساخته.شده.اند.حیت.در.برخی.مواقع.

راه.های.دسترس��ی.وس��ایط.نقلیه.نیز.ندارند..بیشتر.خیابان.ها.در.خبش.

غری.رمسی.باریک.هس��تند.).4.تا.6.متر.ع��رض(.که.تنها.برای.خدمات.

رس��این.در.مواقع.حبران.مناسب.هستند.و.جواب.گوی.ترافیک.ناشی.از.

38-.حصاری،.مهان.
39. United Nations Human Settlements Programme (UN–HABITAT)
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تردد.وس��ایل.نقلیه.را.در.چننی.حمالیت.ندارد..اگرچه.ش��بکه.دسترسی.با.

سلس��له.مراتب.منظم.در.کابل.مشاهده.منی.گردد.اما.مسریهای.دسترسی.
در.مناطق.غری.رمسی.شهر.نامنظم.تر.و.باریک.تر.است.

در.حایل.که.بس��یاری.از.دولت.مردان.با.ناراحیت.عنوان.می.کنند.که.

شهر.خارج.از.چهارچوب.قانوین.و.مقررات.شهری.گسترش.یافته.است.

با.این.حال،.توسعه.غری.رمسی.یف.البداهه.شهر.از.فاجعه.ای.بدتر.یعین.یب.

خامناین.میلیون.ها.انس��ان.جلوگریی.کرده.اس��ت..از.طریف.ساخت.خانه.

های.دائمی.به.وس��یله.کارگراین.که.فرصت.شغلی.جایگزیین.نداشتند،.به.

رشد.سرمایه.ثابت.در.شهر.کمک.کرده.و.دارایی.مهمی.برای.خانوارها.به.
مشار.می.رود.که.در.کاهش.فقر.شهری.نیز.موثر.است..

ص��رف.نظر.از.کارکرد.مثبت.س��کونت.گاه.های.غری.رمسی.به.عنوان.

س��رپناه،.سیس��تم.غری.رمسی.توس��عه.زمنی.بدون.اش��کال.نبوده.است:.

اول،.اغل��ب.حقوق.مالکیت.نقض.ش��ده.اس��ت..دوم،.روند.غری.رمسی،.

در.بس��یاری.م��وارد،.زمنی.کایف.برای.اجیاد.جاده.ها،.زیر.س��اخت.ها.و.

تس��هیالت.اجتماعی.در.اختیار.قرار.نداده.اس��ت..سوم،.از.نظر.اقتصادی.

شکاف.طبقایت.عمیق.تر.و.از.نظر.اجتماعی.منجر.به.جدایی.گزیین.اقشار.

اجتماعی.و.از.هم.گس��یختگی.انسجام.ش��هری.شده.است.)این.موضوع.

به.تفصیل.در.مقاله.انسجام.شهری.در.کابل:.چالش.ها.و.هتدید.ها.مورد.
بررسی.قرار.گرفته.است(40.

سرمایه.گذاری.های.قابل.مالحظه.ای.در.نواحی.مسکوین.غری.رمسی.

و.غری.برنامه.ریزی.اجنام.گرفته.است..بر.اساس.برآوردهای.بانک.جهاین.

بیش.از.2.5.میلیارد.دالر.در.قسمت.مسکن.سرمایه.گذاری.شده.است41..

4.1. زمنی و مالکیت 
مالکی��ت.زمنی.تقریبًا.در.بس��یاری.از.جوامع.)به.ج��ز.جوامع.برنامه.
ریزی.اقتصاد.متمرکز(.هم.به.وس��یلة.قواننی.عریف.و.هم.به.وسیلة.قواننی.
دول��یت.محایت.می.ش��ود..این.امر.دالیل.یب.مش��اری.دارد.که.از.آن.مجله.

40. EIU, 2005.
41. EIU, 2005.
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م��ی.توان.به.رفاه.فردی.و.خانواده.های.آنان.اش��اره.کرد..مالکیت.زمنی.

ب��ا.وضعیت.اجتماعی،.امنیت.اقتصادی.و.از.این.رو.دس��تیایب.به.قدرت.

سازگاری.دارد..زمنی.تصرف.شده.قانوین.یا.از.طریق.زور.به.وسیله.افراد.

فقری.نش��ان.دهنده.تنها.ش��انس.آن.ها.برای.به.دس��ت.آوردن.یک.جای.

ثابت.در.اقتصاد.شهری.است..اما.از.آن.جایی.که.چننی.مالکییت.رمسی.و.

قانوین.نیست.احس��اس.عمیق.عدم.امنیت.در.متصرفنی.را.اجیاد.می.کند.
که.یکی.از.بدترین.دالیل.حمرومیت.اجتماعی.است.

ف��ویل.ادعا.می.کند.ک��ه.%85.زمنی.در.افغانس��تان.زمنی.های.دولیت.

و.عام��ه.اند..وی.بعضی.فرامنی.را.در.این.مورد.بیان.می.مناید:.در.س��ال.

2004.فرم��این.راج��ع.به.امالک.چننی.تصریح.م��ی.دارد.که:.امالکی.که.

بیش.از.37.س��ال.حتت.کنترل.و.تصرف.دولیت.ب��وده.اند،.حبیث.مالکیت.

دولیت.ش��ناخته.ش��ده.و.دعاوی.مردم.در.خصوص.چننی.مالکیت.هایی.

قابل.مسع.خنواهد.بود..مدت.37.س��ال.به.این.خاطر.اعالم.شده.است.که.

مدت.15.س��ال.قاعده.مرور.زمان.در.ش��ریعت.و.قانون.مدین.افغانستان.

برای.تصرف.اموال.غری.منقول.)عقار(.تعینی.گردیده.اس��ت،.به.عالوة.22.

سال.حکومت.کمونیست.ها،.جماهدین.و.طالبان.که.جمموعًا.37.سال.می.

ش��ود..در.مهنی.قانون.مالکیت.ش��خصی.چننی.تعریف.می.شود:.مالکیت.

مردم.توسط.قانون.و.شریعت.ثابت.می.شود،.مالکیت.مردم.توسط.اسناد.

معترب.شرعی.و.قانوین.ثابت.می.گردد.مشروط.بر.این.که.سند.معترب.قوی.

خمالف.آن.موجود.نباشد..در.صوریت.که.هر.گاه.کسی.نتواند.ثابت.کند.که.

قطعه.زمیین.ملکیت.اوست،.فرض.چننی.است.که.ملک.مورد.نظر.متعلق.

به.دولت.اس��ت..مهنی.قانون.اش��اره.می.کند.که:.امالک.المالک.که.قباًل.

در.اس��ناد.و.دفاتر.دولیت.به.حیث.ملک.دولیت.ثبت.و.ضبط.ش��ده.باشند،.

به.عنوان.ملک.دولیت.در.نظر.گرفته.می.ش��ود.و.این.چننی.دفاتر.و.اسناد.

معترب.شناخته.می.شوند..و.حتت.شرایطی.امالک.و.زمنی.هایی.که.توسط.
حکومت.های.گذشته.توزیع.شده.اند،.متعلق.به.دولت.شناخته.می.شود.

4.2. غصب و تصرف زمنی
این.مسئله.نه.تنها.یک.مشکل.و.معضل.شهری،.بلکه.مشکل.مدیریت.
و.حاکمیت.قانون.نیز.است..بعد.از.سقوط.رژمی.کمونیسیت.در.سال.1992.
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فرماندهان.و.جنگ.ساالران.بر.سر.تصرف.و.تصاحب.زمنی.ها.و.نواحی.

مسکوین.با.مهدیگر.جنگیدند.و.در.نتیجه.ساحات.زیادی.را.حتت.تصرف.

خود.در.آوردند.که.فعاًل.هم.قدرت.حقیقی.و.واقعی.را.بر.روی.این.زمنی.
ها.دارند.

مهم.نیس��ت.زمیین.که.برای.خود.گرفته.اند،.اش��غال.شده.است.یا.نه،.

در.منطقه.پالین.اس��ت.یا.غری.پالین،.س��ند.رمسی.دارد.یا.سند.عریف..مهم.

این.اس��ت.ک��ه.آن.ها.چه.مقدار.زمنی.و.مالکی��ت.را.به.طور.غری.قانوین.

به.دس��ت.آورده.اند؛.زمنی.ها.برای.طرفداران.ش��ان.اختصاص.داده.می.

ش��ود؛.طرفداران.زمنی.ها.را.می.فروش��ند.و.یا.این.که.آن.را.آباد.منوده.و.

بعدًا.به.کرایه.و.فروش.می.رسانند..اسناد.مالکیت.جعلی.وجود.دارد..در.

این.میان.مس��ئولنی.برای.تایید.این.اعمال.غری.قانوین.یا.با.یب.اعتنایی.به.

قواننی.برخورد.منوده.و.یا.به.صورت.آگاهانه.و.با.نقض.قواننی.زمینه.سوء.
استفاده.را.فراهم.می.سازند.

اس��اس.اعمال.غری.قانوین.بر.می.گردد.به.اعمال.قدرت.فراقانوین.که.

من��ی.توان.آن.را.نادیده.گرفت..بعد.از.تصرف.کابل.توس��ط.جماهدین.در.

س��ال.1992.هزاران.نفر.که.در.رژمی.های.گذشته.به.طور.قانوین.خانه.و.

آپارمتان.برای.ش��ان.توزیع.ش��ده.بود،.جمبور.به.ترک.منازل.خود.شدند..

این.وضعیت.در.سرتاس��ر.کشور.تکرار.گردیده..بسیاری.از.این.خانه.ها.

توس��ط.افراد.دیگر.به.طور.غری.قانوین.تصاحب.گردید..زماین.که.طالبان.

زم��ام.امور.را.به.دس��ت.گرفتند،.نقل.و.انتقاالت.زی��ادی.)یب.جا.کردن.

م��ردم(.زیادی.صورت.گرفت..تعداد.زی��ادی.قواننی.و.مقررات.در.دوره.

طالبان.در.مورد.مالکیت.وضع.گردید.و.بعضی.تالش.هایی.به.عمل.آمد.

که.ملکیت.افراد.به.مالکنی.حقیقی.و.اصلی.آن.واگذار.گردد.اما.با.وجود.
این،.در.این.دوره.نیز.جعل.اسناد.مالکیت.دیده.می.شود.

هم.اکنون.منازعات.بس��یاری.در.رابطه.با.انواع.مالکیت.ها.و.تصرف.

ها.در.دادگاه.های.افغانس��تان.دیده.می.شود..برخی.تعداد.این.منازعات.

و.یا.منازغات.بالقوه.را.در.حدود.1.میلیون.فقره.عنوان.می.کنند..آن.چه.

بیش��تر.قابل.مالحظه.اس��ت.این.اس��ت.که.مبداء.و.منشاء.تعداد.معیین.از.

منازعات.در.اعمال.غری.قانوین.بعد.از.کنفرانس.بن،.فساد.اداری.آشکار.

و.تا.حدودی.قصور.کارمندان.دولیت.اس��ت..این.سلسله.فساد.و.ختصیص.
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آپارمتان.ها.بر.مبنای.خویش��اوندی.از.س��ال.2001.به.این.طرف،.اسناد.

جعلی.ای.را.در.اختیار.مش��تریان.قرار.داده.و.یا.حداقل.چشم.مسئوالن.

را.در.ارتباط.با.این.موضوع.از.طریق.رش��وه.نابینا.س��اخته.تا.از.ساخنت.

آپارمت��ان.ه��ای.مرتفع.در.زمنی.ه��ای.دولیت.اغماض.مناین��د.و.این.یک.

مورد.بس��یار.گسترده.در.خبش.مالکیت.شهری.است.که.پلیس،.کارمندان.

وزارختانه.های.خمتلف،.کارمندان.شهرداری.و.قضات.عمیقًا.در.آن.دخیل.
اند42

الزم.اس��ت.که.در.می��ان.انواع.خمتلف.تصاحب.غ��ری.مصون.ملکیت.

تفاوت.هایی.قائل.شد،.به.دلیل.این.که.راه.حل.های.خمتلف.قانوین.برای.

انواع.تصرف.غری.مصون.وجود.دارد..بصورت.عموم.تصرف.غری.قانوین.

و.مالکیت.غری.مصون.زمنی.ناش��ی.از.تصرف.زمنی.های.دولیت.است.که.
عمدتا.به.شکل.زیر.اتفاق.افتاده.است:

	 تصرف.مس��تقیم.زمنی.که.توس��ط.تصرف.کننده.فعلی.زمنی.به.	
عمل.آمده.است.

	 متل��ک.زمنی.از.طریق.خرید.و.ف��روش.آن.در.بازار.از.تصرف.	
کنندگان.یا.متعرضنی.اولیه.

	 غص��ب.زمنی.های.دولیت.از.طرف.فرماندهان.نظامی.و.س��پس.	
توزیع.آن.در.بنی.وابستگان.و.افراد.مسلح.خود.

	 تصاح��ب.زمنی.از.طریق.خرید.و.فروش.آن.در.بازار.از.جانب.	
فرماندهان،.تفنگداران.و.حامیان.آن.ها.

	 تصاحب.زمنی.از.طریق.توزیع.غری.قانوین.مسئولنی.دولیت.	
ب��ه.علت.عدم.وجود.نظ��ام.حقوقی.و.برنامه.ری��زی.دقیق.در.مورد.
توزی��ع.زم��نی،.در.چند.دهه.اخری.تصرفات.غری.قانوین.زمنی.در.کش��ور.
معمول.گردیده.اس��ت..بسیاری.از.صاحبان.فعلی.زمنی.پول.قیمت.زمنی.
را.به.فرماندهان،.جنگ.ساالران.یا.تصاحب.کنندگان.اولیه.پرداخته.اند..
بنابراین.ختلیه.و.ختریب.منازل.مس��کوین.که.از.س��وی.برخی.مس��ئولنی.
پیش��نهاد.می.ش��ود،.در.حقیقت.یک.نوع.جمازات.آخری��ن.حلقه.از.این.

42-..وزارت.مسکن.و.انکشاف.شهری،.1385.



سیاست نامه 14-15

267

زجنریه.است.
5. نتیجه گریی

مس��کن.غریرمسی.در.حقیقت.بازتاب.فضایی-کالبدی.آس��یب.های.

موجود.در.جامعه.می.باش��د.که.علل.خمتلفی.در.ش��کل.گریی.آن.نقش.

دارند.نظری.رش��د.فزاینده.مجعیت.کش��ور.و.به.دنبال.آن.تقاضای.فزاینده.

مس��کن،.توزیع.نابرابر.امکانات.در.فضاهای.زیس��یت.کشور،.نبود.برنامه.

جامع.شهرنشیین،.فقدان.مدیریت.یکپارچه.شهری،.در.نظر.نگرفنت.اقشار.

ک��م.درآمد.در.برنامه.ریزی.ها.و.به.ویژه.در.برنامه.های.تأمنی.مس��کن..

لیکن.در.برخورد.با.اسکان.غریرمسی.آن.را.نه.به.عنوان.معلول.بلکه.یک.

علت.دانس��ته.اند.و.در.منابع.خمتلف.اس��کان.غریرمسی.به.عنوان.معضلی.

حاد.و.حبراین.تلقی.شده.و.آن.را.منادی.از.فقر،.بدخبیت،.تریه.روزی،.مرگ.

و.م��ری.باالی.نوزادان،.کوچه.های.کثیف.و.مانن��د.آن.معریف.کرده.اند43..

بر.اس��اس.مطالعایت.که.در.این.مقاله.و.دیگ��ر.مطالعایت.که.در.این.زمینه.

اجنام.ش��ده.است.می.توان.چننی.نتیجه.گرفت.که.رشد.سکونت.گاه.های.
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به.معنای.واقعی.پش��ت.به.آن.کرد..او..از.رودخانه.گذشت.و.شهر.
ن��و.را.به.دور.ارگ.با.اهبیت.اجیاد.كرد..قصرهای.گنبدی،.طاقدار.و.
با.ش��كوه.او،.که.به.دقت.از.معماری.سنیت.آسیای.مركزی.برگرفته.
ش��ده.بود،.به.جای.این.که.رو.به.حیاط.های.اندروین.باش��د،.رو.
به.بریون.و.باغ.های.بزرگ.با.اس��تخرها.و.فواره.ها.قرار.داش��ت..

4. Dupree
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به.این.ترتیب،.امری.با.این.کار.نه.تنها.فضای.خوش��ایندتری.برای.

زندگ��ی.خود.فراه��م.آورد.بلکه.از.طریق.این.س��اختمان.ها.در.

جستجوی.احترام.برای.افغانس��تان.در.دنیای.خارج.بود..ساخنت.

كاخ.های.جملل.در.میان.باغ.های.بزرگ.را.جانشنی.و.خویشاوندان.

عبدالرمحان.ادامه.دادند..برای.مثال،.پسر.دوم.امری،.سردار.نصراهلل.

خ��ان.با.س��اخنت.زین.العمارت.در.س��ال.1896.روند.جدیدی.را.

آغاز.كرد..این.س��اختمان.تا.سال.1978.اداره.خنست.وزیری.بود..

او.این.عمارت.را.که.به.س��بک.کاخ.های.ایتالیایی.دوران.رنسانس.

بود.از.روی.مدل.اقامتگاه.خود.در.لندن.در.زمان.مالقات.با.ملکه.
ویکتوریا.در.سال.1895.ساخت.

الگوی.جدید.رش��د.ش��هری.باعث.به.وجود.آم��دن.دو.روند.

اصلی.در.ش��هر.شد،.جدایی.گزیین.سبك.زندگی.و.بدتر.شدن.وضع.

معیش��ت،.كه.ش��هر.كابل.را.به.حلاظ.اقتص��ادی-.اجتماعی.تغیری.

داد..خانواده.های.مرفه.كه.هنوز.در.بافت.س��نیت.كابل.زندگی.می.

كردند،.ش��یوه.جدید.زندگی.را.در.پیش.گرفتند..چون.ساخت.این.

نوع.س��اختمان.ها.در.بافت.س��نیت.ش��هر.قدمیی.عملی.نبود،.افراد.

ثرومتن��د.که.مایل.به.زندگی.در.ویالها.بودند.به.ش��هر.نو.در.مست.

دیگ��ر.رودخانه.نقل.مكان.كردند.که.می.توانس��تند.ویال-باغ.های.

خود.را.بس��ازند..افراد.فقری.جمبور.بودند.در.ش��هر.قدمیی.مبانند.كه.

اكنون.جدا.شده.و.از.کمک.های.اقتصادی.و.اجتماعی.خانواده.های.

ثرومتند.به.مهان.حمله،.حمروم.ش��دند..س��اخت،.نگه.داری.و.تعمری.

س��اختمان.های.س��نیت.توسط.س��ازندگان.حملی»معمارها«.اجنام.

می.شده.كه.مهارت.ساخت.و.ساز..خود.را.در.طول.زمان.به.دست.

آورده.بودند..مهان.طوركه.جنیمی.می.گوید:.»بر.اس��اس.تاثریات.

گوناگون.و.حتوالت.تكنولوژیكی.در.س��اخت.و.ساز،.هر.نسلی.از.

این..معماران.ساختمان.های.سنیت.اثری.بر.شهر.برجای.گذاشتند.«.

این.مس��أله.به.ما.می.گوید.كه..روش.سنیت.ساخت.منبع.درآمدی.

ب��رای.افراد.فقری.که.در.حمله.های.ش��هر.کهن��ه.زندگی.می.کردند،.

بود..وقیت.افراد.ثرومتند.ساختمان.س��ازی.پیچی��ده.را.برگزیدند.و.

مهندس��ان.و.آرشیتكت.های.خارجی.را.استخدام.كردند،.معماران.

حملی.به.دلیل.عدم.آشنایی.با.شیوه.ها.و.تکنولوژی.جدید.ساخت،.
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تنها.به.عنوان.کارگر.توانس��تند.در.این.زمینه.کار.به.دست.آورند..

این.امر.وضعیت.معیشت.و.هویت.حرف.های.آن.ها.را.تزنل.داد..

و.از.سوی.دیگر،.قطعات.بیشتری.از.زمنی.های.كشاورزی.حاصل.

خری.نزدیك.ش��هر.برای.س��اخت.خانه.ها.و.قصرها.اشغال.شد..و.
ظرفیت.تولید.حمصوالت.غذایی.دره.کابل.را.كاهش.داد..

رودخانه.كابل.ش��هر.را.به.دو.خبش،.ش��هر.کهنه.كابل.و.شهر.نو.

تقسیم.کرد..كابل.نو.خیابان.های.هبتری.داشت.در.حایل.كه.حمالت.

قدمیی.تنها.دارای.مسریهای.پیاده.رو.بود..مردم.براساس.حمله.شان.

در.ش��هر.ش��ناخته.می.ش��دند..جدایی.گزیین.فیزیكی-.اجتماعی.

تقس��یمی.را.در.میان.مجعیت.ش��هری.اجیاد.كرد.كه.منجر.به.تفرقه.

و.فقدان.مهكاری.می.ش��د..دولت.به.مدرن.س��ازی.از.طریق.تغیری.

شكل.و.جایگزیین.سکونت.گاه.های.قدمیی.و.جاجبا.کردن.مردم.به.

نواحی.جدیدتر.معتقد.بود..با.وجود.جدایی.گزیین.براس��اس.سبك.

زندگی،.این.تغیریات.منجر.به.خشونت.نشد..دلیل.این.امر.این.بود.

که.کشور.از.نظر.سیاسی.و.اقتصادی.به.شیوه.معقول.اداره.می.شد.
و.تغیریات.نسبتًا.تدرجیی.بودند.و.تنوع.جدیدی.را.اجیاد.می.كردند.
در.طول.حاكمیت.امان.اهلل.)1929-1919(،.»بار.دیگر.تصمیم.
گرفته.ش��د.یک.شهر.جدید.به.عنوان.منادی.از.شوق.مدرنیزاسیون.
س��لطنیت.ساخته.ش��ود..این.بار.حمل.انتخایب.در.داراالمان.بود،.كه.
س��نگ.بنای.س��کرتریت/دبریخانه.پارملان.عایل.به.س��بك.زیبای.
قصرهای.اروپایی.قرن.هیجدهم.در.اكترب.1923.گذاشته.شد..این.
بنا.را..یک.معمار.فرانس��وی.طراحی.کرد..یک.قصر.س��لطنیت.بر.
روی.كوهی.در.نزدیکی.برپا.ش��د..عالوه.بر.آن،.خنبگان.اجتماعی.
درباری.نیز.برای.ساخنت.ویالهای.جملل.به.سبك.غریب.در.نزدیكی.
زیر.فش��ار.قرار.گرفتند..داراالمان.ب��ه.دلیل.دوری.از.كابل،.خبش.
بزرگ��ی.از.بودج��ه.دولت.را.ج��ذب.كرد..»در.ضمن.ش��هر.کهنه.
فرس��وده،.فراموش.و.نادیده.گرفته.ش��د..تقسیم.كابل.به.شهر.نو.و.
کهنه.نه.تنها.فیزیكی.بلکه.نگرش��ی.بود،.زیرا.ساكنان.غرب.گرای.
ش��هرهای.جدید.نیز.متاس.خود.را.ب��ا.ایده.آل.های.جامعه.و.دایره.
خ��ارج.از.خود.از.دس��ت.دادن��د.و.اغلب.با.حتق��ری.در.مورد.آن.
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صحبت.می.کردند..هزینه.جنبش.ساختمان.سازی.شاه.و.اصالحات.

اقتص��ادی.و.اجتماع��ی.گس��ترده.او.نزد.ش��هروندان.عادی.مورد.

اس��تقبال.قرار.نگرفت..رژمی.ظاهرشاه.با.س��اخت.ناحیه.اروپایی.

گرای.جدی��د.برای.طبقه.باالی.مردم.افغان.در.وزیر.اكربخان.این.
جدایی.را.مستحكم.تر.كرد.

جدایی.گزیین.ش��هری.که.در.دهه1880.ش��روع.ش��ده.بود،.به.

تدریج.منجر.به.اجیاد.س��کونت.گاه.های.غریرمسی.خودرو.)برنامه.

ری��زی.نش��ده(.در.حومه.های.ش��هر.ش��د..این.س��کونت.گاه.ها.

را.ش��هرداری.ب��ه.رمسیت.نش��ناخت.چون.تصمی��م.گرینده.های.

شهرداری.توسعه.را.فقط.از.طریق.مصادره.زمنی.و.ختصیص.زمنی.

ه��ا.از.طری��ق.توزیع.دولیت.به.م��ردم.و.در.درج��ه.اول.کارمندان.

دولیت.می.پذیرفتند..مهاج��ران.غریدولیت.زمنی.های.پای.تپه.ها.را.

برای.س��اخت.مسکن.اش��غال.كرده.اند..این.سکونت.گاه.ها.حتا.از.

تس��هیالت.اولیه.شهری.مثل.راه.ارتباطی.امین،.آب.آشامیدین.سامل،.

برق.و.هبداش��ت.برخوردار.نبودند..این.تفاوت.بنی.افراد.ثرومتند.و.

فقری.شهری.در.طول.زمان.احساسات.ضد.دولیت.را.گسترش.داده.

و.به.طریقی.به.تغیریات.سیاس��ی.در.سال.1973.و.سپس.کودتای.
كمونیسیت.در.سال.1978.كمك.كرد..

دولت.حتت.نفوذ.ش��وروی.موافق.از.میان.برداش��نت.جدایی.بر.

مبنای.سبك.زندگی.بود..در.ابتدا،.به.دنبال.فرماین.که.اعالم.می.کرد.

هی��چ.کس.منی.تواند.مالک.چیزی.بیش.از.نیازش.باش��د،.به.فقرا.

توج��ه.خاصی.می.ش��د..تا.اندازه.ای،.حیت.س��کونت.گاه.های.غری.

رمسی.مورد.توجه.واقع.شدند.و.برای.ساكنان.برخی.از.آن.ها.آب.

شرب.سامل.تامنی.شد..به.فقرا.و.مردم.ثرومتند.بلوك.های.مسكوین.

چند.طبقه.به.س��بک.بلوک.های.آپارمتاین.شوروی.عرضه.شد..اما.

این.نوع.مس��كن.ارزش.ه��ای.فرهنگی.مردمی.را.که.در.آن.زمان..

در.بافت.س��نیت.شهر.كابل.زندگی.می.کردند،.منعکس.منی.کرد..لذا،.

بس��یاری.از.مردم.ترجیح.دادند.از.س��کونت.گاه.های.به.اصطالح.

خودرو.و.براس��اس.سیستم.ارزش.های.س��نیت.فرهنگی5.ساخته.

5. Traditional cultural value systems
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بودند،.خارج.نشوند..
برخالف.ع��دم.توجه.به.اماکن.مذهی.عمومی،.به.مؤسس��ات.
تفرحیی.حیت.اگر.با.ارزش.های.فرهنگی.افغان.ها.سازگار.نبودند،.
توجه.بیش��تری.صورت.گرفت..برای.مثال،.س��اخت.استخر.شنا.
در.باغ.عمومی.بابر.با.سیس��تم.های.ارزش��ی.مردم.سازگار.نبود..
ل��ذا.اكثر.خانواده.ها.دیگر.به.این.باغ.تفرحیی.-.تارخیی.منی.رفتند..
حتوالیت.بدین.شکل.برای.شهرنشینان.در.آن.زمان.قابل.حتمل.نبود..
و.این.امر.پدیده.خمرب.تری.را.بنیاد.هناد.و.آن.انزوای.ایدئولوژیک.
بود..مهان.طوری.كه.عیس��ی.و.كوهس��تاین.اش��اره.می.كنند،.»با.
هجوم.ارتش.ش��وروی،.توسعه.ش��هری.جنبه.های.ایدئولوژیكی.
بیش��تری.به.خود.می.گ��رید.«.به.دو.دلیل.اصل��ی.دولت.در.اجیاد.
تغیریات.موثر.و.پایدار.در.حمیط.ش��هری.كابل.با.شكس��ت.مواجه.
ش��د..اول.این.كه.روند.تغیریایت.را.كه.آن.ها.در.پیش.گرفته.بودند.
بس��یار.پرش��تاب.و.رادیکال.بود.و.مردم.نتوانس��تند.این.تغیریات.
را.درک.کنند.و..دوم.این.كه.پروس��ه.های.رمسی.ش��هری.با.فقدان.
مهكاری.افرد.ثرومتندی.که.در.آن.زمان.زمنی.های.زیادی.داش��تند.
و.دارای.نفوذ.بودند،.تضعیف.ش��د..انزوای.ایدئولوژیكی.كشور.را.

به.جنگ.داخلی.کشاند..

چالش ها و هتدیدها
در.ط��ول.جنگ.ارزش.های.فرهنگی.مث��ل.مذهب،.قومیت.و.
زبان.-.که.س��ابقا.نش��ان.دهنده.هویت.افراد.بود.-.متأس��فانه.به.
صورت.منفی.مورد.اس��تفاده.قرار.گرفت..این.ارزش.ها.ابزارهایی.
برای.تقسیم.و.رویارویی.سیاسی-.مذهی.و.منطقه.ای.شدند..بعد.
از.جنگ.داخلی.حکومت.طالبان.روی.کار.آمد.و.توسعه.فیزیکی.
ش��هری.متوقف.ش��د..دولت.جدید.بع��د.از.2002.جدایی.گزیین.
ش��هری.یب.س��ابقه.ای.را.به.مجعیت.شهری.نش��ان.داده.است..اگر.
تالش.هایی.برای.اجیاد.مهبستگی.شهری.جمدد.کابل.صورت.نگرید.
هتدیدها.و.چالش.های.ناشی.از.این.امر.می.تواند.ناهنجاری.های.

شهری.را.در.آینده.تقویت.کند..
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امروزه.گس��ترش.خوشه.های.قومی.مهگن.در.كابل.شایع.شده.

اس��ت..پیامدهای.این،.كه.گروه.های.دس��ت.ان��دركار.در.جنگ.

داخلی.دام��ن.می.زنند،.اكن��ون.چالش.و.مانعی.در.برابر.توس��عه.

معقول.خبش.ش��هری.و.اجرایی.است..امروزه.بافت.شهری.كابل.به.

حلاظ.ایدئولوژیكی،.اقتصادی-.اجتماعی.و.قومییت.مزنوی.ش��ده.

اس��ت..این.وضعیت.با.مداخله.سیاسی.جانبدارانه،.که.گاهی.منجر.

به.خش��ونت.و.ناامین.می.ش��ود،.بدتر.می.شود..برای.مثال،.)ناحیه(.

كمپین.در.غرب.كابل.به.طور.غالب.حمل.زندگی.پش��تون.ها.است،.

ُکَتل.در.مشال.كابل.غالبا.تاجیك.نش��نی.است،.و.افشار.و.چارقالع،.

بیش��تر.هزاره.نش��نی.هس��تند..هر.گروه.قومی.ترجیح.می.دهد.در.

حمدوده.ای.زندگی.کند.که.دسترس��ی.آساین.به.زادگاه.اصلی.خود.

داش��ته.باشد.تا.در.شرایط.ناامین.شهری.و.یا.خال.قدرت.در.کابل.

بتواند.عقب.نش��یین.کند..توسعه.این.نواحی.گرایش.و.متایل.طبیعی.

مردم.به.نزدیك.بودن.آن.ها.به.مبدأ.خود.را.نش��ان.می.دهد.كه.در.

آن.جا.دارایی.های.اجتماعی.قوی.تری.از.شهر.دارند..اكثر.خوشه.
های.قومی.مهگن.به.طور.طبیعی.و.غریرمسی.توسعه.یافته.اند...

مهگین.قومی.در.كابل.می.تواند.مربوط.باش��د.به.ترجیح.گروه.

معی��ین.از.مردم.ک��ه.تالش.کرده.ان��د.زندگی.ش��هری.را.با.کیفیت.

روستایی.آغاز.کنند..برای.مثال،.در.خوشه.های.مسكوین.واقع.در.

شیب.كوه.آمسایی،.كه.در.سال.2006.اجیاد.شده.است،.مردماین.از.

دره.پنجشری.زندگی.می.کنند.كه.جتربه.زندگی.در.اراضی.مشابه.را.

داشته.اند..بر.عكس.مردم.جنوب.افغانستان.زندگی.در.خانه.هایی.

در.شیب.كوهپایه.ها.را.ترجیح.منی.دهند..آن.ها.چادرها.یا.سرپناه.

های.موقیت.یا.خرید.زمنی.در.س��احات.دورافتاده.كش��اورزی.را.

ترجیح.می.دهند..بنابراین.می.توان.گفت.که.زمنی.های.شهری.که.

به.صورت.خودرو.توس��عه.یافته.اند.ارتباط.دارد.با.ترجیح.ساکنان.

برای.زندگی.در.نواحی.که.آن.ها.قبل.از.شهرنش��نی.ش��دن.جتربه.
زندگی.در.آن.را.داشته.اند.

اگ��ر.چه.س��کونت.گاه.های.غریرمسی.نتیجه.رش��د.غری.رمسی.

مس��کن.بر.روی.زمنی.های.خایل.و.کشاورزی.سابق.است.برخی.
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شهر به عنوان یک صحنه 

الگوهای خشونت در کابل و کراچی 

دانیل ِاسر1

ــهرهای امروزی  ــونت در ش خالصه: خش
ــهری را حمدود  ــکان حکومت داری موثر ش ام
می سازد. این خشونت مهچننی امکان اقدامات 
ــعه سیاسی و اقتصادی را  مجعی در جهت توس
ــد و بدین ترتیب امکان رقابیت  ختریب می منای
بودن این شهرها را در سطح منطقه ای به خطر 
ــئله، عوامل  ــی اندازد. برای توضیح این مس م
ــت، از مجله  ــده اس ــبیب یب مشاری عنوان ش س
شهرنشیین، نامهگوین قومی، از هم گسیختگی 
ــورد کابل در  ــترده. م ــر گس ــی و فق اجتماع
افغانستان و مورد کراچی در پاکستان نه تنها 
ــذارد، بلکه  ــم را به منایش می گ این دینامیس
ــان می دهد که مشخصات سیاسی تارخیی،  نش
ــیال بودن  ــای ضعیف کنترل قانوین و س هناده
ــیای جنوب  ــنی جنگ و صلح در آس فاصله ب
مرکزی برای توضیح این روندها ضروریست. 
ــتراتژی های ناظر بر هببود شرایط  بنابراین اس
ــهری باید  ــرای حکومت داری مؤثر ش الزم ب
ــخگویی حملی، محایت از دگرگوین  تقویت پاس
در هنادهای امنیت عمومی و پیشربد امکانات 
ــونت را مورد  ــی بدون خش ــارکت سیاس مش
ــن، روبناهای  ــا وجود ای ــرار دهند. ب توجه ق
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شهرِی کمبود اقتصادی، مبارزه ایدئولوژیک و مبارزه برای کسب نفوذ سیاسی 
را، که در این دو شهر جریان دارد، باید درک کرد، زیرا این مسائل چشم انداز 

مداخله و پیشرفت را حمدود می سازند.
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(1995), “Urban growth and violence: will the future resemble the past?”, Occasional Paper for 
the project on Environment, Population and Security, American Association for the Advancement 
of Science, Washington, DC, page 15.
3. Le Corbusier
4. Moreau, Ron and Zahid Hussain (2002), “Failed cities: terror’s urban jungle”, Newsweek 
International, October 14, page 39; also TIME Magazine (2003), “Battling the chaos”, July 14, 
pages 34–42.
5. Collier, Paul et al. (2003), Breaking the Conflict Trap –Civil War and DevelopmenPolicy,World 
Bank, Washington DC.
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خشونت.و.ش��هری.شدن.جنگ.رو.به.افزایش.اس��ت،.اطالع.ما.درباره.

ارتباط.احتمایل.بنی.این.دو.بسیار.کم.است..بنابراین،.حتلیل.موارد.فردی.

و.بررس��ی.ارتباط.بنی.مسائل.شهری.و.فراش��هری.آموزنده.خواهد.بود..

جهاین.شدن.که.به.طور.عمده.از.طریق.شهرها.عمل.می.کند،.انگیزهایی.

برای.درهم.کردن.منابع.اقتصادی.و.سیاس��ی.را.در.حمدوده.این.ش��هرها.

فراه��م.می.کند..اما.ش��هرها.ب��ه.عنوان.مراکز.قدرت.سیاس��ی.اقتصادی.

مهچننی.باعث.می.ش��وند.نریوهای.شورش��ی.کوش��ش.های.خود.را.بر.

صحنه.های.ش��هری.متمرکز.کنند.و.بر.تعداد.زیادی.از.غرینظامیان.تأثری.

بگذارند..به.عالوه،.هر.دو.عامل.پس.زدن.و.پیش.کشیدن.در.کار.است:.

نه.تنها.شهر.هدیف.تأثریگذار.است،.نفع.مدافعان.در.این.است.که.درگریی.

را.به.مناطق.پرمجعیت.تر.بکش��انند.تا.با.مزیت.های.نظامی.خمالفان.مقابله.

کنند..این.اتفاقی.بود.که.به.روشین.در.طی.محله.نریوهای.ائتالف.به.عراق.

در.اوایل.س��ال.2003.رخ.داد.و.هنوز.ویژگی.اصلی.شورش.گری.حملی.
در.بغداد.)شهر.صدر(،.جنف.و.فلوجه.به.مشار.می.رود.

با.وجود.این.در.درازمدت،.حیت.کشورهای.در.حال.جنگ.به.شهری.

شدن.ادامه.می.دهند..شهرها.با.ارائه.شبکه.های.اجتماعی.و.فرصت.های.

اقتصادی.از.یک.عملکرد.حفاظیت.برخوردار.هستند.و.رواج.خشونت.به.

افزایش.هزینه.محل.و.نقل.و.معامله.برای.مهاجرت.به.بریون.از.شهر.می.

اجنامد..عالوه.بر.این.فش��ارهای.ناش��ی.از.درگریی.بر.تراکم،.فشارهای.

ناش��ی.از.رشد.داخلی.و.مهاجرت.روستاییان.به.شهر.به.دالیل.اقتصادی.

باالخره.تعادل.مجعییت.را.به.سوی.شهر.هدایت.می.کند..با.وجود.این،.در.

نظریه.های.مربوط.به.خش��ونت،.به.طورکلی.حمدوده.شهری.را.به.عنوان.

یک.مقوله.مش��خص.مکاین.تعریف.منی.کنند،6.با.وجود.این.که.در.حدود.

نیم��ی.از.مجعیت.جه��ان.اکنون.در.مناطق.شهرنش��نی.زندگی.می.کنند.و.
بسیاری.از.این.مناطق.یب.ثبات.هستند.7.

مواردی.مثل.ش��هرهای.به.سرعت.رو.به.گسترش.کابل.در.افغانستان.

و.کراچی.در.پاکس��تان.در.مهسایگی.آن،.زمینه.های.جالی.برای.بررسی.

6. Stanley, Bruce (2003), “City wars or cities of peace: (re)integrating the urban into conflict 
resolution”, Globalization and World Cities Study Group and Network (GaWC) Research Bulletin 
No 123, October.
7. United Nations Department of Economic and Social Affairs – UNDESA(2004), World 
Urbanization Prospects: The 2003 Revision, UN, New York.
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دالیل.خش��ونت.در.حمدوده.شهری.و.تاثری.خشونت.بر.اداره.شهر.فراهم.

م��ی.کنند..کدام.یک.از.این.عوامل.واقعیت.های.کنوین.در.این.دو.ش��هر.

را.توضی��ح.می.دهند؟.آیا.علت.های.دیگری.وجود.دارد؟.عوامل.حمدود.

کننده.در.زمینه.مدیریت.این.دو.ش��هر.از.چش��م.انداز.امنییت.کدام.است؟.

ب��رای.مداخله.مؤثرتر.کدام.یک.از.ویژگی.ها.را.باید.در.نظر.گرفت؟.در.

ادامه.به.طور.گذرا.به.الگوهای.خشونت.در.هر.یک.از.این.شهرها.نگاهی.

می.اندازمی،.س��پس.این.دو.مورد.را.با.هم.مقایس��ه.می.کنیم.و.س��راجنام.
پیشنهادهایی.برای.سیاستگذاری.ارائه.می.مناییم.

2 - کابل: خشونت در یک »فضای امن«
ی��ک.پولی��س.در.کابل.کمت��ر.از.آین.حقوق.می.گرید.ک��ه.بتواند.به.
صورت.ع��ادی.زندگی.خود.را.بچرخاند..واقع��ا.انتظار.دارید.که.چننی.

شخصی.انگیزه.کایف.برای.به.خطر.انداخنت.زندگی.خود.داشته.باشد؟
جایگاه.استراتژیک.افغانستان.در.آسیای.جنوب.مرکزی.-.در.وسط.
مس��ریهای.جتاری-.قرن.هاست.که.چالش.س��نگنی.سیاسی.اجیاد.کرده.
اس��ت..این.موقعیت.پایتخت.آن.کابل.را.نه.تنها.هدیف.برای.جنگ.قدرت.
قبیله.ای.بلکه.هدف.رقابت.بنی.املللی.برای.برتری.منطقه.ای.تبدیل.کرده.
است..در.نتیجه.سیستم.های.وفاداری.قبیله.ای.و.محایت.گزینشی.قدرت.
های.خارجی،.درگریی.مسلحانه.و.فروپاشی.در.افغانستان.به.اجیاد.یک.
سیستم.جنگ.س��االری.اجنامیده.است.که.پیوسته.از.مترکز.مؤثر.قدرت.و.

اجیاد.ساختارهای.پاسخگوی.حملی.جلوگریی.می.کند.
این.درگریی.از.اقتصاد.کشت.خشخاش.تأمنی.می.شود..تولید.تریاک.
افغانس��تان.در.حال.حاضر.سهم.بس��یار.بزرگی.از.اقتصاد.ملی.)براساس.
برآوردهای.حملی.تا.%80(.در.بازار.جهاین.تریاک.)در.حدود.%75(.را.در.
اختیار.دارد.8.به.عالوه،.کارگران.روزمزد.و.رباخواران.)که.به.خشخاش.
کاران.وام.می.دهند(.به.یک.اندازه.به.این.مواد.وابس��ته.هس��تند.9.اقتصاد.

8. The second figure is from Rubin, Barnett R et al. (2004), Building a New Afghanistan: The 
Value of  Success, the Cost of Failure, Center on International Cooperation (CIC) in cooperation 
with CARE, New York, page 13.
9.  Rubin, Barnett R (2000), “The political economy of war and peace in Afghanistan”, World 
Development Vol 28, No 10, pages 1789–1803.
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مواد.خمدر.به.مهراه.جتارت.شکوفای.سالح.سبک.و.اسلحه.های.سنگنی.

و.تبادل.کنترل.نشدین.کاال.و.انسان.ها.هم.مولد.و.هم.خمرب.با.کشورهای.
مهسایه.گسترش.یافته.است.

ش��واهدی.وجود.دارد.که.پس.از.پایان.یافنت.زدوخوردهای.بزرگ،.

افغانس��تان.شاهد.تراکم.بس��یار.زیادی.در.کابل.و.اطراف.آن.بوده.است..

ش��تاب.تقریی.این.روند،.حتا.در.مقایسه.با.ش��هرهای.به.سرعت.رو.به.

رشد.مثل.داکا،.کراچی،.جاکارتا.یا.مببئی،.در.تاریخ.دوران.اخری.یب.سابقه.
است.10

	 افزایش.طبیعی.در.مجعیت.شهری،.موج.بازگشت.پناهندگان.و.	
آوارگان.داخلی،.و.مهاجرت.خالص،.که.خشکس��ایل.های.اخری.در.اکثر.

والیت.های.هم.جوار.دامن.زده.است.
	 فرصت.های.هبتر.اشتغال.و.آموزش؛.	
	 این.واقعیت.که.این.ش��هر.در.مقایس��ه.با.اکثر.نق��اط.دیگر.در.	

افغانس��تان،.به.خاطر.حضور.نریوهای.بنی.املللی.حافظ.صلح،.به.نسبت.
»حمل.امین«.است..

بنابراین،.کابل.که.در.اوایل.س��ال.2001.دو.میلیون.مجعیت.داش��ت،.
اکنون.طبق.برآوردها.بیش.از..سه.و.نیم.میلیون.مجعیت.دارد.11

در.طی.پنج.س��ال.حاکمیت.طالبان،.کابل.به.حملی.تبدیل.شد.که.رژمی.

س��رکوب.گر.با.ناب��ود.کردن.جو.بنی.املللی.ش��هری.و.اجیاد.ممنوعیت.ها.

آزادی.حرک��ت.را.تا.به.حدی.کاه��ش.داد.که.اکثر.زنان.مکان.امن.خانه.

را.فقط.در.ش��رایطی.بس��یار.ضروری.به.خاطر.هتیه.آب.و.غذا.ترک.می.

کردند..از.س��وی.دیگر،.این.رژمی.امنیت.نس��ی.نیز.اجیاد.کرد.که.از.نظر.

رهربان.آن.یکی.از.دس��تاوردهای.اساس��ی.ش��ان.بود12.پس.از.سقوط.

طالبان.در.اواخر.س��ال.2001،.و.اعزام.نریوهای.بنی.املللی.حافظ.صلح.

10. Growth rates in these cities vary between 6.17 and 3.13 per cent – see reference 5, page 8. 
Currently, 23.3 per cent of Afghanistan’s population live in urban agglomerations but projected 
annual changes in “percentage urban” (1.98–2.34 per cent for Afghanistan) are clearly above 
regional averages (1.16–1.42 per cent) – see reference 5, pages 26 and 103.
11. See reference 5, page 124; also UN Habitat (2002), “People’s rebuilding and housing 
development strategy [in Afghanistan]”, internal report, mimeo, page 4.
12. See reference 8, pages 1794–1795; also Hersh, Seymour M (2004), “The other war”, The New 
Yorker, April 12, page 5.
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به.این.ش��هر،.آزادی.مدین.حترک.به.شدت.افزایش.یافت،.اما.به.نظر.می.

رس��د.ب��ه.موازات.آن.به.ویژه.پس.از.پایان.یاف��نت.منع.عبور.و.مرور.در.

اوایل.س��ال.2003.میزان.جنایت.هم.رش��د.کرده.است..پس.از.غروب.

آفتاب.تا.طلوع.آن،.تعداد.کمی.از.مردم.جرئت.دارند.از.خانه.های.شان.
بریون.بروند..

باش��ندگان.حمله.های.غریب.کابل،.مرتب.خرب.از.س��رقت.به.وس��یله.

تبه��کاران.می.دهند..عالوه.بر.این.دزدی.ها.که.باعث.کم.ش��دن.درآمد.

اکثر.کاس��ب.های.شهری.می.ش��ود.که.پس.از.غروب.آفتاب.کارشان.را.

تعطیل.می.کنند،.فعالیت.اقتصادی.مش��کوکی.در.زمینه.فروش.زمنی،.که.

جنگ.ساالران.بیشتر.روس��تایی.نقش.فعایل.در.آن.دارند،.فشار.زیادی.

بر.سیاستگذاران.و.باشندگان.می.آورد..به.تشخیص.قوماندان.های.حملی،.

عالوه.بر.تولید.و.قاچاق.خشخاش،.خرید.و.فروش.زمنی.هم.منبع.درآمد.

س��ودآوری.به.مشار.می.رود..آن.ها.زمنی.های.شهری.متعلق.به.دولت.یا.

امالک.خصوصی.ختریب.ش��ده.را.به.تصرف.خود.در.می.آورند.و.سپس.

آن.ها.را.به.بستگان.خود.می.دهند،.یا.دوباره.به.مردم.حملی.می.فروشند.

یا.از.آن.ها.برای.طرح.های.س��اخت.و.س��از.استفاده.می.کنند..در.خبش.

های.غریب.و.مشایل.ش��هر،.طرح.های.توس��عه.بزرگ��ی.بر.روی.زمنی.ها.

در.جریان.اس��ت.که،.مهان.طور.که.باش��ندگان.حملی.و.مس��ئوالن.دولیت.

خاطرنش��ان.می.سازند،.اعتبار.قانوین.آن.ها.در.شرایط.تردید.برانگیزی.
به.دست.آمده.است..

پ��س.اطالعات.آم��اری.دربارة.خش��ونت.و.جرم.در.افغانس��تان.و.

ش��هرهای.مهم.آن.در.هبترین.حالت.ناقص.است..به.علت.نامهگون.بودن.

اطالع��ات،.اینترپول.آمار.جرم.و.جنایت.در.افغانس��تان.را.منتش��ر.منی.

کن��د..با.وج��ود.این،.وزارت.داخله.ب��ه.تازگی.یک.بول��نت.جرامی.را.به.

شکل.روزنامه.منتشر.کرده.است..برای.مثال،.در.فاصله.مارس.2002.و.

ژانویة.2003،.مقامات.دولیت.48.مورد.قتل،.80.مورد.دزدی،.12.مورد.

آدمربایی.و.54.مورد.جرامی.مربوط.به.مواد.خمدر.را.در.حمدوده.ش��هری.

کابل.گ��زارش.کردند.13این.آمار.را.می.توان.با.35.مورد.قتل،.84.مورد.

13. Kabul Security Command figures taken from IrinNews (2003), “Afghanistan – concern over 
crime in Kabul”, January 20, www.irinnews.org
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دزدی،.20.م��ورد.آدمربای��ی.و.19.مورد.جرامی.مربوط.به.مواد.خمدر.در.

سه.ماهه.اول.سال.جاری.مشسی.)21.مارس-.21.ژوئن.2004(.مقایسه.

کرد.14.به.طور.منطقی.می.توان.فرض.کرد.که.تعداد.موارد.گزارش.نشده.

بس��یار.بیشتر.اس��ت،.با.وجود.این،.این.آمارهای.رمسی.نشان.از.افزایش.

قابل.توجهی.دارد..عالوه.بر.این،.ترس.از.انتقام.جویی.جمرمان.و.مقامات.
ب��ه.نبود.اطالعات.دقیق.می.افزاید.و.به.»…فرهنگ معافیت از جمازات که 

به جای استثنا در افغانستان به قاعده تبدیل شده است« منجر.می.شود.15
پس.از.سقوط.طالبان،.مش��کل.خشونت.شهری.به.طور.عمده.انکار.
می.ش��د.و.در.جوالی.2002.مقام��ات.هنوز.اصرار.داش��تند.که.میزان.
جرم.و.جنایت.در.مقایس��ه.با.وضعیت.پیش.از.ورود.نریوهای.بنی.املللی.
%70.کاه��ش.یافته.اس��ت.16.با.وجود.مدارک.و.گزارش.های.ش��فاهی.
درب��اره.افزایش.اخاذی،.ربایش.کودکان.و.قاچاق.انس��ان.ها.در.حمدوده.
ش��هری،.جرم.و.جنایت.ش��هری.هنوز.در.آخرین.سند.سیاست.گذاری.
اس��تراتژیک.دولت.افغانستان.به.عنوان.مانعی.اساسی.مطرح.نشده.است..
گرچ��ه،.با.توجه.به.ادامه.محله.ها.علی��ه.نریوهای.دولیت.و.حافظ.صلح،.
این.گزارش.تأیید.می.کند.که.»وضعیت امنییت در خبش هایی از افغانستان در 
ظرف دو سال گذشته بدتر شده است«،.و.خاطر.نشان.می.سازد.که.»موفقیت 
ــازی هنادهای دولیت در انگیخنت رشد اقتصادی در  قابل توجهی در زمینه بازس
ــت.«17.یکی.دیگر.از.اشاره. ــت آمده اس ــهرهای دیگر به دس کابل و بعضی ش
های.معدود.به.خشونت.ش��دید.در.چارچوب.»…خشونت علیه زنان، به 
ــان و پلیس«،.دیده.می. ــبه نظامی ــژه تعدی های نریوهای امنییت، نظامی، ش وی
ــال«.تأیید.می.شود.18.با. ش��ود.که.»قابل توجه بودن آن در ظرف چندین س
وجود.این،.حتا.در.ضمیمه.ای.که.به.مش��کالت.ویژه.شهری.می.پردازد،.
به.صراحت.به.جنایت.و.خش��ونت.س��ازمان.یافته.شهری.پرداخته.نشده.

14. Crime Bulletin of the Ministry of Interior, data for Hamal, Jour, Hawza 1383 (Iranian 
calendar, i.e. 21 March – 21 June 2004).
15. Government of the Islamic Republic of Afghanistan (2004), Securing Afghanistan’s Future: 
Accomplishments and the Strategic Path Forward, Kabul, March, page 109.
16. ReliefWeb (2002), “International security assistance force: final United Kingdom report to the 
Security Council”, July 10, www.reliefweb.int
17. See reference 14, page 95.
18. See reference 14, page 97.
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اس��ت.19.به.مهنی.ترتیب،.جرامی.مرب��وط.به.مواد.خمدر.)تریاک،.هروئنی(.

و.خشونت.های.خانگی.مرتبط.با.آن.در.کابل.مشکلی.است.که.جمموعه.

سازمان.های.غریدولیت.تش��خیص.داده.اند،.اما.کمک.بنی.املللی.تاکنون.

متوجه.ظرفیت.سازی.برای.پایان.دادن.به.تولید.خشخاش.و.اجیاد.منابع.

جایگزین.درآمد20.بوده.اس��ت..این.رهیافت.از.نگاه.استراتژیک.منطقی.

است.و.ممکن.است.در.بلندمدت.پربار.باشد،.اما.بر.آمار.آزار.و.اذیت.در.
کوتاه.مدت.تأثری.زیادی.ندارد..

در.ع��نی.حال،.بس��یاری.از.مردان.مس��لح.به.طور.سیس��تماتیک.به.

خدمت.نریوی.پلیس.جذب.ش��ده.اند،.هم.به.علت.کمبود.شدید.پرسنل.

امنی��یت.و.نی��ز.برای.کنت��رل.آن.ها.و.پیش.گریی.از.اجن��ام.جنایت.های.

بیشتر.21.اما.شایع.است.که.پلیس.های.افغان،.که.بیشترشان.مزد.خود.را.

ب��ه.صورت.نامنظم.دریافت.می.کنند،.تعداد.قابل.توجهی.از.جرامی.را.در.

کابل.مرتکب.می.ش��وند..نظارت.موثر،.ظرفیت.سازی.و.افزایش.مهارت.

ها.در.حفظ.نظم.یکی.از.فعالیت.های.عمده.جریان.های.بنی.املللی.است.

که.دولت.آملان.پیشاپیش.آن.ها.قرار.دارد..با.وجود.این،.مشکالت.مایل.

یک.کش��ور.جنگ.زده.هنوز.به.شدت.بر.دوش.مسئوالن.مدیریت.امنییت.

و.اصالحات.قرار.دارد..افراد.پلیس.در.کابل.و.سراس��ر.کش��ور.تنها.یک.

چهارم.دس��تمزد.متوسط.یک.س��رباز.را.دریافت.می.کنند..فشار.داخلی.

بر.کابینه.برای.افزایش.امکانات.حفظ.نظم.رو.به.رش��د.است..اما،.میزان.

نیاز.هم.در.ش��هر.کابل.و.هم.در.کشور.به.طور.کلی.تنها.افزایش.تدرجیی.
بودجه.را.امکان.پذیر.می.سازد..

واکن��ش.جامعه.م��دین.حملی.به.افزایش.امنیت.حم��دود.به.چند.طرح.

است.که.سازمان.های.غریدولیت.بنی.املللی.راه.اندازی.و.متویل.کرده.اند..

البت��ه.گرچه.گونه.گوین.های.زیادی.وج��ود.دارد،.میزان.اعتماد.در.میان.

باشندگان.یک.گذر.)معمواًل.به.ریاست.وکیل.گذر،.یعین.»وکیل«.حمل.که.

باید.در.ش��هرداری.مناینده.باشندگان.باشد(.به.نسبت.کم.است..برخالف.

19. Government of the Islamic Republic of Afghanistan (2004), “Technical annex on urban 
development”, Kabul (January draft).
20. The noteworthy exception is a recent study by UNODC (2003), “An assessment of problem 
drug use in Kabul City”, Afghanistan Community Drug Profile No 5, UNODC, Vienna, www.
unodc.org
21. Institute for War and Peace (2002), “Kabul police struggle to stem crime wave”, January, 
www.iwpr.net
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این.انتظار.که.»سرمایه.اجتماعی«.براساس.وابستگی.های.قومی.)بیشتر.

پش��تون،.تاجیک،.ازبک.و.هزاره(.تقسیم.شود،.بیش.از.دو.دهه.جنگ.و.

مهاجرت.و.حترک.ناش��ی.از.آن.به.پراکندگی.جدی.اجتماعی.منجر.شده.

و.اغلب.کوچک.ترین.شکل.سازمان.اجتماعی.یعین.خانواده.را.به.عنوان.

تنها.ش��بکه.محاییت.باقی.گذاش��ته.اس��ت..این.نوع.»حترک.اجباری«.با.

افزایش.پیوسته.اجاره.هبا.در.اثر.کمبود.شدید.مسکن.تشدید.می.شود.و.

مردم.را.در.سال.چند.بار.به.ختلیه.حمل.سکونت.خود.و.جستجوی.دامیی.
در.پی.سرپناه.مناسب.مایل.وا.می.دارد.

در.این.چارچوب،.ش��بکه.های.محای��یت.منحصرًا.از.اعضای.خانواده.

گس��ترده.تر.تشکیل.می.ش��ود..در.بعضی.موارد،.این.ارتباطات.به.اجیاد.

شبکه.ای.از.مردم.در.خود.افغانستان،.در.ایران،.پاکستان.و.نیز.کشورهای.

غ��ریب.م��ی.اجنامد..در.عنی.ح��ال.که.چننی.وضعی.ب��رای.تأمنی.زندگی.

و.بقای.نس��ل.مناس��ب.اس��ت،.در.ارتباط.با.محایت.در.مقابل.خش��ونت.

بالواس��طه.اخت��الل.اجیاد.می.کن��د،.زیرا.نبود.ارتباط.های.حملی.بیش��تر.

احس��اس.می.شود..عبارت.»آن.ها.برای.ما.امهییت.قایل.نیستند.و.ما.هم.

به.آن.ها.امهیت.منی.دهیم«.در.توصیف.رابطه.با.مهس��ایگان.از.س��اکنان.

کابل.زیاد.ش��نیده.می.ش��ود.22.عالوه.بر.این،.حتقیق.درباره.بعضی.شکل.

های.خشونت،.مثل.خشونت.خانگی،.در.جامعه.متکی.به.خانواده.پس.از.

جنگ.در.افغانس��تان.مشکل.است،.هم.به.خاطر.موقعیت.زیر.انقیاد.زنان.

و.ه��م.به.خاطر.نگاه.قابل.درک.به.خانواده.به.عنوان.»آخرین.امکان«.و.
فرصت.های.ناشی.از.آن.برای.معافیت.از.جمازات..

-3 کراچی: رشد خشونت در درون 
ــازد ]…[ منونه ای است  »زمخی که یک جنایت بر بدنه اجتماع وارد می س
ــرار آن در صوریت که مورد  ــه این جنایت ارائه می دهد، یعین حتریک به تک ک

جمازات قرار نگرید و امکان گسترشی که در درون آن وجود دارد. «23

22. Beall, Jo and Daniel Esser (forthcoming), “Urban governance, urban management and 
vulnerability in Afghanistan”, Afghanistan Research and Evaluation Unit, Kabul.
23. Michel Foucault in Zur, Judith N (1998), Violent Memories: Mayan War Widows in 
Guatemala, Westview Press, Boulder, Colorado, page114.
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پایتخت.پیش��نی.و.بزرگترین.شهر.پاکس��تان.بنا.به.برآوردها.در.حال.

حاضر.12.-.11.میلیون.مجعیت.دارد.که.ساالنه.3.در.صد.به.آن.افزوده.

می.ش��ود.24کراچی،.به.عنوان.شهر.بندری.و.مرکز.مایل.اصلی.کشور،.به.

خویب.با.سیس��تم.جهاین.جتارت.و.مایل.مرتبط.است.و.درعنی.حال.نقطه.

ش��روع.جتارت.جهاین.مواد.خمدر.در.منطقه.به.مش��ار.می.رود.25.کراچی.

ثرومتندترین.و.در.عنی.حال.حمروم.ترین.ش��هر.بزرگ.پاکس��تان.اس��ت..

درآمد.س��رانه.در.هیچ.جای.دیگر.کش��ور.باالتر.از.کراچی.نیست.و.این.

شهر.به.تنهایی.%60.از.مالیات.کشور.را.تأمنی.می.کند.اما.دولت.مرکزی.

کس��ر.کوچکی.از.این.میزان.را.در.این.شهر.س��رمایه.گذاری.می.مناید.26.

به.این.معنا،.این.ش��هر.در.معرض.خش��ونت.ساختاری.و.نیز.جمموع.رنج.
فردی.است..

باالترین.میزان.جرم.و.جنایت.کش��ور.در.کراچ��ی.رخ.می.دهد..بنا.

به.آمار.رمسی.تنها.در.س��ال.1995،.2100.قتل.سیاس��ی.رخ.داده.است..

در.س��ال.1998،.تع��داد.قتل.در.کراچی.بی��ش.از.دو.برابر.تعداد.قتل.در.

نیوی��ورک.بود.و.اکثر.قربانیان.مردان.جوان.بودند.27.در.واقع،.یک.حتقیق.

ت��ازه.درباره.2400.قتل.در.فاصله.اکترب.1993.و.ژانویه.1996،.نش��ان.

داد.که.فعالیت.سیاسی.اعضای.گروه.های.خمالف.دلیل.اصلی.قتل.قربانیان.

بوده.اس��ت..بیش��تر.این.قربانیان.در.چهار.حملة.خاص.زندگی.می.کردند.

که.پایگاه.جنبش.های.سیاس��ی.هستند..در.%85.محله.ها،.از.سالح.گرم.
استفاده.شده.است.که.به.آساین.در.بازار.سیاه.قابل.تأمنی.است.28

برای.درک.علت.اصلی.گس��ترش.خش��ونت،.ترکیب.قومی.ش��هر.را.

نی��ز.باید.در.نظر.گرفت..عالوه.بر.آوارگان.اردو.زبان.از.ش��به.قاره.هند.

)مهاج��ران(،.در.ده��ه.1960.ورود.پتهان.ها.از.والیت.های.مشایل.به.این.

24. The estimated annual growth rate for the period 2000–2015 is 3.18 per cent, making Karachi 
the thirdfastest- growing city among the 15 largest urban agglomerations in the world – see 
reference 5, page 8.
25. See reference 1, Gizewski and Homer-Dixon (1995), page 16.
26. Kermani, Navid (2003), Schöner neuer Orient. Berichte von Städten und Kriegen (Beautiful 
New Orient. Reports from Cities and Wars), C H Beck, Munich, 240 pages.
27. Mian, Aet al. (2002), “Vulnerability to homicide in Karachi: political activity as a risk factor”, 
International Journal of Epidemiology Vol 31, No 3, pages 581–585. The mean age of victims 
in this study was 27.
28. Chotani, H Aet al. (2002), “Patterns of violence in Karachi, Pakistan”, Injury Prevention Vol 
8, No 1, pages 57–59.
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ش��هر.آغاز.شد..مردم.بومِی.سند.اکنون.در.اقلیت.هستند،.گرچه.اعضای.

این.گروه.از.طریق.یک.سیستم.حدنصاب.هنوز.مست.های.کلیدی.اداری.

والی��ت.را.در.اختی��ار.دارند.و.مناین��دگان.گروه.های.مهاج��ر.کم.تعداد.

هس��تند..پتهان.ها.در.نریوی.پلیس.دس��ت.باال.دارند.و.خش��ونت.پلیس.

به.علت.فس��اد.و.فرقه.گرایی.هم.در.سراس��ر.کش��ور.و.هم.در.کراچی.

مش��کلی.اساس��ی.به.مشار.می.رود.29.در.حایل.که.س��اختارهای.رمسی.

شهری.فرو.می.پاشند،.سیس��تم.های.اجتماعی.غریرمسی،.از.مجله.طرح.

های.ضدخش��ونت،.مثل.قارچ.سبز.می.شوند..ابتکارهای.مردمی.از.این.

مجله.هس��تند:.سرویس.های.خصوصی.آمبوالنس،.مراکز.محایت.از.زنان.

مورد.تعدی.جنس��ی،.و.سایت.هایی.که.درباره.خشونت.علیه.گروه.های.
قومی.گزارش.می.دهند.30.

خش��ونت.در.کراچ��ی.به.حمدوده.ش��هری.حمدود.منی.ش��ود..کراچی.

خش��ونت.را.به.ش��کل.س��ازماین.و.منابع.صادر.می.کند..این.شهر.چهره.
ه��ای.مهم.تروریس��م.بنی.امللل��ی.را.به.خود.جلب.ک��رده.و.»… یکی از 
ــده است.«31.افراد.مظنون.به.عضویت. کانون های اصلی جنگ علیه ترور ش
در.القاعده.مرتب.دس��تگری.می.ش��وند.و.یک.بار.حتا.یکی.از.مسئوالن.
امریکایی.امکان.خمفی.بودن.اس��امه.بن.الدن.در.این.شهر.را.مطرح.کرد..
قدر.مس��لم،.چهره.های.اصل��ی.محله.های.11.س��پتامرب،.از.مجله.حممد.
عطا،.س��عید.هباج��ی.و.مصطفی.امحد.احلوزوی،.مدی��ر.مایل.عملیات،.از.
کراچ��ی.به.عنوان.حمل.مالقات.و.مرکز.مهاهنگی.خود.اس��تفاده.کرده.اند..
یکی.از.مسئوالن.ارش��د.ضدتروریسم.اف.یب.آی.در.جوالی.2003.در.
س��نای.امریکا.ش��هادت.داد.که.کراچی.مرکز.مایل.محله.های.تروریسیت.

نیز.هست.32.
و.س��راجنام،.عالوه.بر.بنیادگرایی.رو.به.رش��د.اسالمی،.جنایت.های.
مرتب��ط.ب��ا.دالیل.مذهی.تقریب��ًا.هر.روز.رخ.می.دهد..ب��رای.مثال،.در.

29. Hasan, Arif (1999), Understanding Karachi: Planning and Reform for the Future, City Press, 
Karachi, 171 pages.
30. Chotani, H Aet al. (2002), UCLA (2003), “Pakistani women leaders visit UCLA to discuss 
Muslim women in America”, UCLA International Institute for Educating Global Citizens, www.
isop.ucla.edu, www.karachipage.com
31. See reference 2, Moreau and Hussain (2002), page 39.
32. John, Wilson (2003), “9/11 – the Pakistan connection”, The Pioneer, August 6.
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اکترب.2002،.متامی.کارکنان.کمیس��یون.مس��یحی.عدالت.و.صلح.مستقر.

در.کراچی.در.یک.محله.غافل.گریانه.به.قتل.رس��یدند..در.مهان.س��ال،.

کراچ��ی.حمل.ربایش.و.قتل.روزنامه.نگار.یه��ودی.امریکایی.دانیل.پرل.

بود..خش��ونت.رو.به.افزایش.مش��اهبی.اخریًا.رخ.داد.که.در.طی.آن.23.

نفر.از.ش��یعیان.در.محله.ای.به.یک.مسجد.در.اوایل.ماه.مه.2004.کشته.

شدند..تصور.می.رود.که.جنایتکاران،.افراطیون.اهل.سنت.بودند..کمتر.از.

چهار.هفته.بعد،.قتل.یک.مغز.متفکر.القاعده،.مفیت.اهل.سنت.نظام.الدین.

مشزی،.به.اعتراض.های.عمومی.بزرگ.و.شورش.های.خیاباین.در.شهر.

منجر.شد.و.پریوان.مشزی.در.زدوخورد.مسلحانه.با.نریوی.پلیس.شرکت.

کردن��د.و.یک.کالنت��ری.را.به.آتش.کش��یدند..دو.روز.بعد،.مبی.در.یک.

مسجد.ش��یعیان.منفجر.شد.که.20.نفر.از.منازگزاران.را.کشت..کمی.پس.

از.آن،.رئی��س.پلیس.کراچ��ی.در.محله.به.کاروان.اتومبیل.های.حمافظ.او.

به.زمحت.جان.سامل.بدر.برد..خشونت.متقابل.چیزی.است.که.در.کراچی.
حتما.می.توان.انتظار.داشت

.
-4 مقایسه: پیش به سوی راه حل های مؤثر 

ــت و تنها یک هناد عمومی می تواند آن  ــئله اجتماعی اس »امنیت قطعًا یک مس
را عرضه کند.«33

موردهای.کابل.و.کراچی.نشان.می.دهند.که.چگونه.شهرها.در.مناطق.

درگریی.حملی.با.خش��ونت.ش��خصی.و.جنایت.س��ازمان.یافته.روبه.رو.

هستند..هر.دو.شهر.مملو.از.سالح.های.سبک.و.هر.دو.چند.قومی.هستند.

و.هر.دو.خبشی.از.طرح.های.ملت.سازی.بودند.که.به.این.خاطر.تارخیچه.

پر.مش��کلی.در.پشت.سر.دارند.که.در.طی.آن.این.شهرها.بارها.و.بارها.

به.اوج.رس��یدند.و.سقوط.کردند..عالوه.بر.این،.گوناگوین.مذهی.تقریبًا.

در.هر.دو.مشابه.است.و.هر.دو.شهر.دارای.اکثریت.مسلمانان.اهل.سنت.

و.اقلیت.ش��یعه.هستند..مهچننی،.هر.دو.ش��هر.به.سرعت.رو.به.گسترش.

هس��تند.و.انس��جام.اجتماعی.در.آن.ها.در.س��طح.پاینی.است..در.کابل،.

ش��بکه.های.وس��یع.تر.اجتماعی.در.اثر.آوارگی.به.شدت.خمتل.شده.اند.

33. Hall, Steve and Simon Winlow (2003), “Rehabilitating Leviathan: reflections on the state, 
economic regulation and violence reduction”, Theoretical Criminology Vol 7, No 2, page 157.
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و.در.نتیجه.یک.جامعه.مدین.از.هم.گس��یخته.که.بیش��تر.در.ابتکارهای.

زیر.رهربی.س��ازمان.های.غریدولیت.ب��نی.املللی.منود.می.یابد،.به.وجود.

آمده.است..در.کراچی،.خشونت.اقتصادی.و.قومی.مذهی.آثار.زیان.بار.

مشاهبی.بر.س��رمایه.اجتماعی.داشته.است..طرح.های.حملی.تا.حدودی.

در.کاس��نت.اثر.خشونت.موفق.هستند،.اما.به.جای.انسجام،.شکاف.های.
درون.شهری.در.صحنه.اجتماعی.غالب.هستند..

ع��الوه.بر.ای��ن،.این.دو.مورد.نش��ان.می.دهند.که.فضاهای.ش��هری.

در.مناط��ق.درگریی.حملی.با.اجیاد،.میزباین.و.تداوم.خبش��یدن.نظام.ها.و.

س��اختارهای.اجتماعی.موجِد.رفتار.خش��ونت.آمیز،.نقش.فعال.تری.را.
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