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افغانستان و
ایتالف جدید ریاض
عبدالرحمن فهیمی

عربستان سعودی از تشــکیل ایتالف نظامی اسالمی خبر داده
است .در این ایتالف  34کشور مســلمان متشکل از کشورهای
عربی و غیر عربی شــرکت کرده اند .ســفیر عربستان سعودی
در کابل ،از حکومت افغانســتان درخواست کرده است ،تا به این
ایتالف بپیوندد .به گفتۀ وزیر امور خارجه پیش از طرح این بحث
از سوی سفیر ،از طرف مقام های بلند رتبۀ این کشور نیز این بحث
مطرح شده است.
عربستان سعودی پس از آغاز تحوالت سیاسی زیر نام بهار عربی،
بــه گونۀ جدی تر وارد بازی های منطقه ای شــده و پس از فوت
ملک عبداهلل و به قدرت رسیدن ملک سلمان ،تمایل این کشور به
نقش فعال در منطقه بیشتر از پیش شده است .به هرصورت ،این
که تصمیم گیرندگان حکومت وحدت ملی چه رویکرد را گزینش
می کنند و به درخواست عربستان پاسخ مثبت می دهند یا منفی؟
موضوع است که بعدا معلوم خواهد شــد .اما از نظر این نگارش
موجز دو بحث به صورت جدی قابل طرح و مکث است:
در یک توافق اعالم نشده ،گروه ها و جریان های سازمان یافته ای
که دست به خشونت می زنند ،تروریست نامیده می شوند .لیکن
روی مصداق های عملی همواره اختالف نظر وجود داشــته است.
کشورها با توجه به منافع ملی خود اقدام به تعریف تروریزم کرده
اند و این امر باعث تضادهای جدی در منطقه و جهان شده است.
حاال بحث این اســت کــه تعریف ریاض و ایتــاف نظامی که بر
محوریت این کشور تشکیل شــده است از تروریزم ،چیست؟ از
منظر این ایتالف چه گروه ها و سازمان های تروریست می باشد؟
گروه های طالبان ،القاعده ،داعش ،بوکوحرام ،جبهه النصره و.....
این جنب و جوش بیشــتر از اینکه جهت مبارزه با تروریزم شکل
گرفته باشــد ،سیاسی است .در گام نخست ،اکثر این کشورها در
نقطه ای مقابل ایران در منطقه قرار دارند .عربســتان سعودی و
ترکیه به عنوان پرچــم دار و دیگران به عنوان دنباله رو ،همواره
منتقد و رقیب منطقه ای ایران بوده اند .و در گام دوم ،هر یک از
این کشــورها چالش ها و مشکالت سیاسی دارند که می خواهند
تحت عنوان مبارزه با تروریزم به آن چالش ها فایق آیند.
اگر قرار باشــد که افغانســتان در این ایتالف شرکت نماید ،آیا
عربستان و کشورهایی که تا به حال در برابر داعش اعالم موضع
جدی و مبارزۀ جدی نکرده است ،زین پس به صورت جدی موضع
خواهــد گرفت؟ آیا جهت درهم کوبیدن گــروه داعش از والیت
ننگرهار کشور ،همکاری خواهند کرد؟
بنابرایــن ،موضع گیری کشــورهای عضو این ایتــاف از جمله
عربستان ،ترکیه ،مصر و پاکستان در برابر تروریزم و جریان های
تروریســتی خطرناک در منطقه ،مشخص و واضح نیست .در این
ِ
صورت افغانستان با شرکت در این ایتالف چیزی حصول نخواهد
کرد .گرچند که با توجه به خوش بینی سیاســی دولت مردان به
صورت کلی و گردانندگان کنونی حکومت نســبت به عربستان و
کشورهای عربی ،بعید نیست که در این ایتالف شرکت کنند.
به نظر می رســد که این ایتالف نظامی بیــش از این که نظامی و
به منظور مبارزه با تروریزم باشــد ،یک صف بندی و صف آرایی
سیاسی منطقه ای در برابر روسیه و ایران است .دولت های عربی
و ترکیه و دولت های غربی در یک طرف رقابت و روســیه و ایران
در طرف دیگر رقابت ،برسر مسایل منطقه ای باهم مشکل دارند و
درصدد بردن بازی هستند .ردپای این رقابت ها در همۀ کشورهای
منطقه به ویژه در دو کشور سوریه ویمن به خوبی دیده می شود.
به هرحال ،به نظر می رســد که ایتالف ریاض بیشتر سیاسی ،به
منظور تقویت جبهۀ مخالف ایران و روسیه و در نهایت یک بازی
سیاسی است.
اما در طرف دیگر ،روســیه موقف صریح و واضح در برابر تروریزم
راستای مبارزه با تروریزم
داشته است .این کشور نقش گستردۀ در
ِ
داشته و ضربات جبران ناپذیری بر تن داعش کوبیده است.

افغانستان ،بار دیگر قرارگاه تروریسم بین المللی!
چرا؟
در روزهای اخیر اظهار نظرهایی بگوش می
رسد که نشانه های از وخامت بیشتر اوضاع
امنیتی و سیاسی افغانستان دارد .نخستین
بار معــاون دوم رئیــس اجرایی حکومت
وحدت ملی اظهار داشــت که سال آینده
برای مردم افغانســتان سال سختی خواهد
بود .وی بر بنیاد اطالعات بدست آمده اظهار
داشت که اقدام ها و تدارکات سنگینی برای
یک جنگ خونین و ســختی چیده شــده
اســت .در پی این اظهار نظر شــماری از
فعاالن سیاسی از خود واکنش منفی نشان
دادند .اما دقیقا چند روز بعد جنرانل کیمپل
فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان در اظهار
نظری به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که
گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) در
تالش آن است تا شماری از جنگجویان خود
را از سوریه و عراق خواسته و به شهر جالل
آباد مستقر سازد .وی در ادامه افزود که تا
هنوز چندین تــن از جنگنجویان خارجی
داعش در شرق افغانستان با این گروه یک
جای شده و با جنگجویان افغان متعهد شده
اند .کمپــل در اظهارات خود تاکید ورزیده
است که گزارش های وجود دارد که حامیان
داعش در ننگرهــار در صدد تحکیم روابط
خود با این گروه تروریســتی در سوریه و
عراق هســتند .فرمانده ناتو در ادامه گفته
است که بســیاری از طالبان ناراضی که از
بدنه طالبان جدا شده اند و با داعش اعالم
وفاداری کرده اند .الزم به یادآوری که پیش
از ایــن اظهارات شــماری از نمایندگان از
جمله معــاون اول مجلس نمایندگان گفته
بودند کــه برخی مقامات با داعش همکاری
دارند.
در مجموع گزارش ها و اظهار نظرهای اخیر
مقام های سیاسی و امنیتی کشور و اعضای
ناتو و جامعه بین المللــی درباره وضعیت
امنیتی و سیاســی کشور نگران کننده می
باشد .نگرانی های یاد شده ارتباط می گیرد
به این مسئله که افغانستان هنوز از بحران
های گذشــته رهایی نیافته اند که اینک
بایســتی بحران تازه ای دیگری را متحمل
شوند .درست است که مقام های حکومتی
هشدار های الزم را می دهند  ،اما باید به این
پرسش نیز پاسخ دهند که در طی این مدت
مسئولیت آنان در ارتباط با تامین امنیت و

عبداهلل هروی

ایجاد نیروهای دفاعــی و امنیتی چه بوده
است؟ همینطور اعضای ائتالف بین المللی
و نیروهای ناتو باید پاســخ بگویند شما که
از آدرس مردم افغانستان این همه هزینه
نمودید و مدعی موفقیت مبارزه با تروریزم
بوده اید ،نتیجه این مبارزه شــما چیست؟
آیا نتیجه همین اســت که سرانجام اعالم
دارید که مردم افغانســتان این بار به تیغ
جالدان داعش سپرده خواهند شد؟ پاسخ
هرچه باشد باید مسئوالنه و شفاف باشد .به
نظر می رســد پیش از آن نیز باید موضوع
مورد بحث و بررســی قرار گیرد .آنچه در
اینجا مورد هدف می باشد این است که چرا
امنیت در کشور تامین نگردید و ریشه ادامه
بحران در کجاست؟
همانطور که قبال هم اشــاره گردید بازهم
تاکید می گردد کــه برخالف انتظار عموم،
مردم ما در ســال جاری بــا تحوالت بس
ناخوشایند و نگران کننده و خونینی دست
و پنجه نرم کرده اند و هنوز هم گرفتار آن
می باشند .از هم گســیختگی و حتا تقابل
قوای ســه گانه دولت با یکدیگر ،تشدید و
گسترش ترورهای زنجیره ی و کشتارهای
ســازمان یافته ،بی نتیجه بودن مبارزه با
فساد اداری ،گســترش و پچیده تر شدن
توطئه ها و مداخالت خارجی ،گســترش
فقر و بیکاری ،فرار جوانان و مردم از کشور
و ...از مواردی هستند که نشان دهنده این
است که بر خالف تصور ،وضعیت کشور طی

چند سال گذشته به گونه ی نامناسب در
حال رقم خوردن اســت و هر روز با شتاب
غیرقابل باور ،به ســمت وخیم تر شــدن
حرکت می کند.
اگر بخاطر از نبود زمینه الزم از شــرح و
بسط موضوع عبور نموده و اشاره وار بیان
کنیم به نظر می رســد کم از کم دو عامل
عمده نســبت به ســایر عوامل در فراهم
ساختن وضعیت کنونی کشور نقش اساسی
را دارد؛ یکی ،ضعــف مدیریت داخلی و
گسترده ترشــدن واگرایی های سیاسی و
دیگری ،تشدید و توسعه یافتن مداخالت
و توطئه های خارجی علیه ثبات و امنیت
کشور .هر دو عامل ،سبب گردیده است که
با گذشت هر روز وضعیت کشور را بیش از
پیش بســوی بحران و ناامنی سوق دهد.
ناامنی که مانع عبور افغانســتان از بحران
های گذشته می شوند و از سویی هم ،روند
بازسازی را در کشور به صورت چشم گیری
کند و بطی و متوقف ساخته اند.
در این میان باید تاکید ورزید که متاسفانه
گسترش فعالیت های استخباراتی بیش از
هر عامل دیگر در وخیم تر شــدن اوضاع
نقش داشته است .چنانچه بارها نیروهای
داخلی مدعی بازداشــت و دســتگیری
عناصــری هســتند که متهم بــه تهیه
اطالعات سری و یا مشارکت در جنگ ها
و عملیات های انتحاری شــده اند .همین
طور در مواردی حتا سخن از وجود ستون

پنجم در دســتگاه های اداری و امنیتی و
سیاسی کشــور برزبان جاری می گردد.
بدون شک تجارب گذشته هم نشان داده
است که سازمان های استخباراتی بیگانه
در ایجاد نفاق و بروز تنش های سیاسی و
نیز دوام خشــونت و جنگ موثر بوده اند.
نکته مهم دیگری که باید افزود این است
که در جنگ افغانســتان برخی ابزارهای
تبلیغاتی به صورت دوامدار تالش کردهاند
تا عامالن مخل امنیــت را فقط به عوامل
بیرونی و دسیسههای همسایگان اما بدون
تعریف مصداق نسبت دهند .این فرافکنی
با اینکه تأثیر جدی در افکار بســیاری به
جای گذاشته است  ،اما هرگز به نفع جامعه
جهانی و مردم افغانســتان نبوده است و
بیشتر افکار عموم را به انحراف سوق داده
است؛ زیرا عوامل ناامنی در چوکات تعریف
فوق نمیگنجند و مسئله بسیار پچیده تر
ی شود.
از آن است که تصور م 
حال این پرسش مطرح می گردد که وقتی
فرمانده عمومی نیروهای ناتو سخن از نفوذ
و جای گرفتن گروه داعش در افغانســتان
برزبان می آورد؛ مسئول این وضع کیست؟
فضا و زمین د راختیار چه کســی است؟
داعش از کجا می آید؟ چه کسانی آنان را
از سوریه وعراق با فاصله هزاران کیلومتر
به افغانستان انتقال می دهد؟ تدارکات و
اکماالت همه جانبه آنان را چه کسی انجام
می دهد؟ نیروهای داعش چگونه قادر شده

اند که از زیر ضربات نیروهای به اصطالح
ائتالف ضد تروریزم جان به ســامت برده
انــد و اینگونه با خاطر آســوده خاک در
قدم افغانستان می گذارند؟ به قول رئیس
جمهور روسیه دستگاه های استخباراتی
قوی نیروهای ناتو آیا واقعا عاجز هستند
که مراکز و مســیرهای اکماالتی نیروهای
داعش را شناسایی نتوانند؟
هرچه هست به نظر می رسد این اعالم نظر
ها و هشدار ها از سوی فرماندهی نیروهای
ناتو ،یک مسئولیت انســانی و تاریخی و
منطقه ای را متوجه خود شــان می سازد.
آنان باید به وجدان انســانی پاسخ بدهند
که پانزده داعیه مبارزه با تروریزم نتیجه
اش چیست؟ آیا دستگاه های استخباراتی
قدرت های غربی مثل امریکا و انگلیس این
قدر عاجز و ناتوان هستند که از شناسایی
و ســرکوب یک گروه کوچک بنام داعش
ناتوان هســتند؟ و...واقعیت امر آنســت
که وضعیت بســیار پیچیده است ،مردم
افغانستان نســبت به جامعه بین المللی
پرســش های بی پاســخ زیادی را دارند.
بی توجهی جامعه بیــن المللی در مورد
ســرکوب قطعی و جدی تروریسم به هر
بهانه ای ســرانجامش رویدادهای پیش از
یازدهم سپتامبر را تکرار خواهد ساخت.
تکرار آن رویدادهــا نصیب جامعه غربی
نیز خواهد شد .در این میان دولت مردان
افغانستان نیز مسئولیت دارند که با جدیت
و مســئولیت پذیری واقعی قضیه را برای
مردم افغانستان روشن سازند که در پشت
پرده چه می گذرد؟ یکی از راه های سرکوب
و مهار ناامنی از امروز و برای فردا آن است
که حکومت و مــردم صادقانه در کنارهم
قرار گیرند .نباید گذاشــت که فاصله های
موجود بیش از این وسیعتر گردد .شفافیت
در حکومت و مسئولیت پذیری آنان سبب
خواهد شد که دولتمردان با برخورداری از
قدرت و اراده ملی با دوســتان بین المللی
تعامل نمایند .در نبود اراده ملی در عقبه
حکومت وحدت ملی ،دنیا هم در محاسبات
خود افغانســتان را بشمار نخواهد آورد .و
این همان اتفاقی است که تا حال بازیگران
منطقه ای خواســته اند که وجود داشته
باشد و برای سالیان نیز باقی بماند.

تحلیل هویتگرایی افراطی با استفاده از تئوری انتخاب عقالنی
راجر اســکروتن در فرهنگ اندیشــه سیاسی،
افراطگرایی را چنیــن تعریف میکند :اصطالحی
مبهم کــه میتواند حــاوی این معانی باشــد
.1اندیشهای سیاسی را به حد افراط کشاندن ،بدون
توجه به عواقب ناگوار جنبههای غیرعملی بحثها و
احساسات مخالف که هدف از آن نه تنها مقابله،
بلکه در هم شکستن هر نوع مخالف باشد.2 .عدم
رواداری نســبت به همه دیدگاهها غیر از دیدگاه
خود.3 .توســل به وســایلی برای کسب اهداف
سیاسی که حاکی از بیحرمتی نسبت به زندگی،
آزادی و حقوق انســانی دیگران است(.ویلکاکی،
 )16:1382در این تعریف ،مقابله با دیگران مفهوم
محوری قرار گرفته است .در واقع بر اساس تعریف
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مجتبی محکم /قسمت دوم
فوق ،افراطگرایی نوعــی مقابله با طرف
مقابل و ســایر اطراف اســت .در تعریف
دیگــری که از افراطگرایی مطرح شــده
نیز نحوه مواجهه بــا دیگران مد نظر قرار
گرفتهاســت« .نوعی رفتار خشونتگرای
هدفمند که پشــتوانههای بســیار قوی
هویتی و ایدئولوژیک دارد و در پی صدمه
زدن به دیگران است(».جمالی)146:1390 ،
عالوه بــر مواجهه با طرف مقابل ،آنچه در
این دو تعریف مورد اشاره قرارگرفته است،
نوعی شدت عمل و خشونت ورزیدن است.
البته اشــاره به حقوق انسانی در تعریف
اول و توجه به مفهــوم هویت در تعریف
دوم ،مهمترین وجوه تمایز این دو تعریف
به شمار میروند .البته برتری تعریف دوم
نســبت به تعریف اول وضوح اشاره آن به
بودن افراطیگری اســت .چرا که
رفتار
ِ
در تعریف اول مرز میان اندیشــه و رفتار
مخدوش شدهاســت .البته ایرادی که به
هر دو تعریف وارد است ،محدود بودن این
تعاریف به حیطه مســائل سیاسی است و
این تعریفها نمیتوانند بروز رفتار افراطی
در سایر زمینههای انسانی همچون اقتصاد
را توصیــف کنند .البتــه نقطه قوت این
دو تعریف توجه هــر دو تعریف به محیط
اطراف ،تحت عنــوان مواجهه با دیگران
است.
در پژوهــش حاضر ،افراطیگری این گونه
تعریف شده است« :افراطیگری بهمعنی
انجام رفتار افراطی است و رفتار افراطی،
رفتاری است که شخص هنگام مواجهه با
افزایش سختیها و فشــارهای حاصل از
انجام آن رفتار ،آن رفتار را بیشــتر انجام
میدهد و با کاهش سختیها و فشارهایی
که به دلیل انجام آن رفتار متحمل میشود،
از میزان تکرار یا ادامه آن رفتار ،میکاهد».
در واقع در این تعریف سعی بر این است که
توصیفی جامع ،از افراطیگری ارایه شود تا
این تعریف ،قابل تعمیم به حوزه بررســی
همه علوم انسانی باشد .همچنین در این
تعریف به تغییرات محیطی به عنوان عامل
بروز رفتار افراطی اشاره شدهاست .از دیگر
نکاتی کــه در این تعریف مورد توجه قرار
بودن افراطیگری است.
گرفتهاست ،رفتار
ِ
بر این اساس شخص افراطگرا کسی است
که رفتار افراطی از خــود بروز میدهد،
فارغ از اینکه چه اندیشهای داشته باشد.
در واقع افراطگرا بودن یک شــخص ،بر
اســاس این تعریف ،فقط ناظر به زمینهای
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است که آن شخص در آن زمینه ،از خود
رفتار افراطی بروز میدهد و افراطگرا بودن
صفتی فراگیر محسوب نمیشود.
واکنشی بودن افراطیگری ،از دیگر نکاتی
اســت که در این تعریف مورد توجه قرار
گرفته اســت .به این معنی که بر اساس
این تعریف به صورت ابتدا به ساکن ،هیچ
رفتاری ،افراطی نیست؛ بلکه زمانی میتوان
درباره افراطی بودن یک رفتار قضاوت کرد
که میزان سختیها و هزینههای حاصل از
آن رفتار ،تغییر کرده باشد .به عبارت دیگر
اگر شخصی رفتاری را انجام میدهد که در
طول زمانی مشــخص ،به ازای انجام هر
واحد از آن رفتار ،میزان ثابتی نیز سختی
یا هزینه را تحمل میکند ،رفتارش افراطی
نیست .اما اگر مشــاهده شود که با ادامه
انجام یک رفتار ،با اینکه شخص به ازای هر
واحد ،سختی بیشتری را متحمل میشود،
آن رفتار را بیشــتر انجام میدهد ،در این
صورت رفتار او افراطی اســت .در واقع
تفاوت رفتار افراطــی و رفتار غیرافراطی
در این است که رفتار غیرافراطی رفتاری
است که هرچه شخص در انجام آن رفتار با
سختی و فشار بیشتری مواجه شود ،آن را
کمتر انجام میدهد و هرچه از سختیها و
فشارهای حاصل از انجام آن رفتار کاسته

شود ،شخص ،آن رفتار بیشتر بروز میدهد.
حتی اگر شــخصی هنگام مواجه شدن با
تغییر در میزان سختیهای حاصل از انجام
یک رفتار ،میزان انجام آن را تغییر ندهد
و به وضعیت جدید بیاعتنا باشد ،رفتارش
افراطی محسوب نمیشود.
البته این تعریف مجرد از شــواهد موجود
درباره افراطیگری مطرح نشده است .بلکه
این اتفاق نظر وجود دارد که افراد افراطگرا،
هنگام مواجهه با فشــارهای محیطی ،بر
انجام رفتار خود ،بیشــتر اصرار میورزند.
به عبارت دیگر ،انتظار این است که وقتی
فشــاری از خارج به یک شخص تحمیل
میشــود تا آن شخص را به سویی گرایش
دهد ،آن شخص نیز به همان جهت بگراید
یا حداقل در حالت قبلی خود باقی بماند.
اما آنچه درباره یک شــخص افراطگرا رخ
میدهد ،کامال بر خالف انتظار است« .پس از
 11سپتامبر  ،2001اشغال عراق و افغانستان
بخش مهمی از مبانــی هویتی گرایش به
افراطگرایی را در خاورمیانه برانگیختهاست.
 ...با ســیطره مدرنیســم غربی بر جوامع
اسالمی و پیامدهای سیاسی و اعتقادی آن،
طیفهایی از مسلمانان در واکنش به تحوالت
این عصر و وضعیتی که دارند و جایگاهی
که باید داشتهباشــند و نسبتی که باید با

دنیای مدرن برقرار کنند ،برای جبران ضعف
تحمیلی بر خود ،به بازیابی هویتی خویش
با اتــکا به جهــاد روی آوردند(».جمالی،
 )158:1390پیامــد فرهنگ خشــونت،
خشونت فرهنگی اســت که میتوان آن
را واکنش بــه انکار هویت ،امنیت و معنای
نمادین حیات گروه تعریف کرد(.روپسینگه،
 )128:1379در نتیجه ،فشاری که از طرف
غرب بر این جوامع وارد شده ،بهجای اینکه
آنــان را غربگرا کند ،به ســتیز با غرب و
مظاهر آن کشاندهاست .بنابراین بر اساس
تعریف ارایه شده در این پژوهش ،این رفتار،
رفتاری افراطی بودهاست.
در زمینه مســائل اقتصــادی نیز ،چنین
رفتاری خــاف انتظــار و افراطی ،رخ
میدهد .به این معنا کــه گاهی ،افزایش
قیمــت یک کاال ،به جــای اینکه مصرف
کننده را به ســوی کاهش خرید ،گرایش
دهد ،او را به سوی افزایش خرید آن کاال
یکِشــاند .البته تئوری اقتصاد ُخرد بر
م 
پایه عقالنیت ،دلیــل بروز این وضعیت را
توضیح میدهــد و در واقع اینکه تئوری
اقتصاد ُخرد ،با فــرض عقالنیت میتواند
چنین رفتاری را تحلیل کند ،بسیار مهم
اســت ،زیرا گرچه این رفتار در نگاه اول
عقالنی به نظر نمیرسد ،اما تئوری اقتصاد
ُخرد به سادگی نشان میدهد که این رفتار
میتواند عقالنی باشــد .در اینجا ضروری
است که یادآور شویم ،در چارچوب اقتصاد
ُخرد ،برخی رفتارهــای افراطی ،عقالنی
محسوب میشوند و بسیاری از رفتارهای
افراطی نیز غیرعقالنی به شمار میآیند.
اما هدف این پژوهش آن اســت که نشان
دهد ،گاهی یک کنشگر به دلیل شرایطی
که در آن قرار دارد و بــر پایه عقالنیت،
مجبور به انجام رفتاری افراطی میشــود.
به عبارت دیگر قصد ایــن پژوهش این
نیست که همه رفتارهای افراطی را عقالنی
تلقی کند ،بلکه هدفش شناسایی آن گروه
از رفتارهای افراطی اســت که بر اساس
عقالنیت رخ میدهند.
تئوری اقتصاد ُخرد یا تئوری قیمت ،رفتار
اقتصادی واحدهای تصمیمگیری انفرادی
نظیر مصرفکننــدگان ،صاحبان منابع و
بنگاههای تجــاری را در یک اقتصاد آزاد
(کــه دولت بر آن کنترلی نــدارد) ،مورد
مطالعه قرار میدهد(.سالواتوره)10:1367 ،
به بیان دیگر ،اقتصــاد مطالعه تخصیص
صرفهجویانــه منابع کمیــاب فیزیکی
و انســانی بین هدفهای رقیب اســت؛
تخصیصی که هدف بهینه کننده یا بیشینه
کننده تصریحشدهای را به دست میدهد.
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