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شورای عالی صلح و
دشواری های پیشرو
حفیظ اهلل ذکی

دیروز دور چهارم نشست چهارجانبه صلح در کابل برگزار گردید
و در آن اول ماه مارچ برای آغاز گفتگوهای مســتقیم با مخالفان
مسلح دولت اعالم شد .در این نشست از همه گروه های شورشی
خواسته شــد تا نمایندگان با صالحیت شان را برای اشتراک در
گفتگوهای صلح معرفی کنند .در همین حال هیأت رهبری جدید
شورای عالی صلح نیز از ســوی رییس جمهور و رییس اجراییه
معرفی شد و رسما به کار خود آغاز کرد.
صلح در شرایط فعلی ،بدون شک یک نیاز استراتژیک به حساب
می آید و همه مردم افغانســتان می خواهند که امنیت در کشور
تأمین شــود تا آنها با آرامش و بدون احســاس تهدید و خطر به
زندگی خود ادامه دهند .تشکیل شورای عالی صلح از سوی جرگه
مشورتی صلح در سال  1389پیشــنهاد شد و پس از سه ماه از
ســوی رییس جمهور قبلی منظور گردید .ولی ساختار و کارکرد
شورای عالی صلح متأسفانه از آغاز تا به حال مورد رضایت مردم
افغانستان نبوده است و از اینرو دایما در معرض انتقاد قرار داشته
است .از نظر مردم این شورا جز تحمیل هزینه های اضافی بر دولت
و مردم افغانســتان و امتیاز دادن یک جانبه به مخالفان مسلح،
دستاوردی دیگری نداشته است.
ترکیب جدید شورای عالی صلح و تعریف روشنتری که از ماهیت
وجودی شــورا ارایه گردیده تا حدودی دورنمای کاری شــورا را
واضح تر می سازد .تا هنوز سه مشــکل عمده در مسیر کار این
شورا وجود داشت :اول؛ ماهیت شــورا مشخص نبود که آیا این
شورا یک نهاد دولتی اســت یا غیر دولتی؟ با این توضیح که آیا
سیاست ها و خط مشی های صلح خواهانه این شورا جزؤ سیاست
های رســمی دولت محسوب می شــود یا نه ،این شورا می تواند
خارج از چارچوکات برنامه های حکومتی روند صلح را مستقالنه
به پیش ببرد.
ثانیا ،تعریف دقیقی از مخالفان مسلح وجود نداشت .این مخالفان
مسلح کیستند و شــامل چه گروه هایی می شوند؟ آیا مخالفان
مسلح دشــمنان مردم و دولت افغانستان اند ،برادران ناراضی اند
و یا مخالفان سیاسی؟ بدون شک تعبیرات مختلف ،مبنا و اساس
رویکردهای متفاوت در برابر مخالفان مسلح را تشکیل می دهند،
فقدان یک تعریف مشــخص از گروه های شورشــی ،شورا را در
سردرگمی و ابهام سیاسی قرار داده بود.
ثالثا ،یک پارادوکس حل ناشدنی میان ماهیت جنگ و گروه های
شورشــی در افغانستان و ســاختار و رویکرد شورای عالی صلح
احساس می شــود .در حالی که ما از یک طرف جنگ افغانستان
را یک جنگ تحمیلی از سوی کشورهای خارجی قلمداد می کنیم
و آن را نتیجه خواست های زیاده خواهانه برخی کشورها و منافع
متضاد کشــورهای منطقه در افغانستان می دانیم ،پس چرا روی
گفتگوهای بین االفغانی تأکید می ورزیم؟ البته این به معنای نفی
تالش های صلح خواهانه درسطح ملی نیست؛ اما حواله کردن همه
جوانب و زوایای صلح به یک نهاد غیر دولتی نمی تواند پاسخگوی
انتظارات و توقعات مردم از تالش های صلح باشد.
انچه که شــرایط جنگ و صلح و بازی های پیچیده و درهم تنیده
منطقه ای و بین المللی ایجاب می کند ،این اســت که مســؤل
نخستین پیشــبرد روند صلح حکومت افغانســتان و بخصوص
دستگاه دیپلماسی کشور می باشد و در آینده نیزحکومت باید در
این زمینه پاسخگو باشد .صلح درافغانستان تنها از طریق رایزنی
با کشــورهای منطقه و جهان و تعیین یک چارچوب معقول برای
بهره مندی مشروع ،عادالنه و همگانی کشورها از منافع سیاسی،
امنیتی ،اقتصادی و ترانزیتی در کشور ممکن و میسر می گردد و
این مهم از وظایف و مسؤلیت های اولیه سیاستگذاران کشور و به
ویژه دستگاه سیاست خارجی به شمار می آید.
بنابراین تشکیل شورای عالی صلح با ســاختار و ترکیب ملی و
کارآمد یک ضرورت و مطابق با خواست همگانی شهروندان کشور
می باشــد؛ اما بحث اصلی در مورد حوزه کاری و حدود صالحیت
هایی است که چشم انداز صلح و نیز کارکرد شورا را در تاریکی و
ابهام قرار می دهد .به هر حال مهم این است که شورای عالی صلح
نباید بهانه ای برای فرافگنی از مسؤلیت ها و آدرسی برای توجیه
ناکامی های حکومت در پیشبرد روند صلح قرار گیرد.

فرضیات حکومت در باب جنگ و صلح و نقش
شورای عالی صلح
مســئوالن جدیــد شــورای عالی صلح
افغانستان رسما آغاز به کار کرد .سید احمد
گیالنی ،رهبر حزب محــاذ ملی به عنوان
رئیــس ،کریم خلیلی ،معــاون دوم حامد
کرزی ،حبیبه ســرابی ،حاجی دین محمد،
عطاء الرحمن ســلیم و عبدالکریم خدام
به عنوان معاونان او معرفی شــده است .در
عین حال ،دیــروز ،چهارمین دور مذاکرات
چهارجانبه میان افغانســتان ،پاکســتان،
ایاالت متحده آمریکا و چین در کابل برگزار
شد .بناست در گفتگوی چهار جانبه نقشه
راه صلــح تعیین گردد .در عین حال زمینه
های مذاکره مستقیم حکومت افغانستان با
گروه طالبان نیز فراهم گردد .آیا گفتگوی
چهار جانبــه منجر بــه آوردن صلح در
افغانستان خواهد شد؟ آیا مسئوالن جدید
شــورای عالی صلح می تواند نقش بهتر از
اعضای قبلی این شورا بازی نماید؟
شورای عالی صلح در سال  ،1389در دوران
حاکمیت رئیس جمهور کرزی شروع به کار
کرد .برهان الدین ربانی ،رئیس این شورا از
سوی گروه طالبان کشته شد .بعد از برهان
الدین ربانی ،صــاح الدین ربانی به عنوان
سرپرست این شــورا ایفای وظیفه نمود.
دستاورد این شورا اما زیر سوال است .این
شــورا در طول حیات خود دستاورد قابل
ملموس نداشته اســت .شورای عالی صلح
نه تنها فرصت و امکان گفتگو با گروه های
مخالف مســلح دولت را فراهم نتوانســته
اســت بلکه موجب تقویت صفوف جنگی
گروه طالبان شده اســت .زیرا ،این شورا
برای گفتگو با گروه طالبان سراســر امتیاز
بخشیده است .رهایی زندانیان گروه طالبان
از زندان های افغانستان ،پاکستان و زندان
های تحت کنترل ایــاالت متحده آمریکا
از دســتاورد های این شــورا بوده است.
این شــورا همواره مورد انتقاد شهروندان،
روزنامه نگاران و منتقدین دولت بوده است.
تنها در سال نخست حکومت رئیس جمهور
غنی گفتگوی رو در رو با گروه طالبان فراهم
شد و صورت گرفت که با انتشار خبر مرگ

ریچارد سِ ــنِت لباس را یکی از مهمترین
معناها برای نشــان دادن جایگاه اجتماعی
میداند ،اما تاکید میکند این ادعا در دوران
مختلف تغییر کرده است .در لندن و پاریس
قرن هیجدهم ،پایــگاه اجتماعی افراد از
لباســهایی که در خیابان میپوشیدند ،به
سادگی قابل تشــخیص بود ،چرا که کامال
رمزگذاری شــده و تعمدا پایگاه عمومی
افراد و یا مثال شغلشــان را نشان میداد.
فردیتی که بیانگر شخصیت باشد ،محدود
به چهارچــوب خانه بود و تنهــا افراد با
نقابهای اجتماعی در خیابانهای شهر قدم
میزدند .اما صنعتی شدن و ظهور فرهنگ
بورژوایی ،فردیــت جدیدی را همراه آورد
که بــه جای اینکه لباس نشــانگر ویژگی
عمومی کســی باشد ،ویژگی شخصی خود
فرد از خالل آن تفســیر میشد .در نتیجه
مردم پوشش یکســان و غیرفردی را آغاز
کردند .همیشــه این ترس وجود داشت که

رحیم حمیدی

مال عمر ،رهبر گروه طالبان متوقف شــد.
گفتگوی مستقیم بیش با گروه طالبان بیش
از آنکه نتیجه تالش های شورای عالی صلح
باشد ،بیشتر نتیجه نزدیکی کابل به اسالم
آباد بود .بنابراین ،شــورای عالی صلح در
دوره فعالیت خود دســتاورد قابل ملموس
نداشته است.
حکومت افغانســتان جنگ افغانستان را
جنگ منطقه ای و بین المللی و تحمیلی می
داند .در یک طرف جنگ گروه طالبان قرار
دارد اما حکومت افغانستان و مقامات کابل
بار ها جنگ افغانســتان را جنگ تحمیلی،
منطقه ای و بین المللی خوانده اند .به همین
خاطر ،آن ها تالش دارد از نقش کشور های
منطقه ها و بین الملل در دست یابی به صلح
سود جوید .در گفتگوی چهار جانبه با غیبت
طرف جنگ مواجه می باشیم .گروه طالبان
در گفتگوی میان چهار کشور دعوت نشده
است .دلیل آن این است که حکومت کابل
فکر مــی کند که گروه طالبان تحت کنترل
حکومت پاکستان قرار دارد .متقاعد کردن
پاکســتان می تواند امکان گفتگو با گروه

طالبان را متقاعد ســازد .به دیگر سخن،
پیش فرض حکومت افغانســتان این است
که پاکســتان بر گروه طالبان نفوذ دارد و
این کشــور می تواند گروه طالبان را وادار
به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان
نماید.
بــا توجه به فرضیــات و پیش فرض های
حکومت افغانســتان و مقامــات کابل در
مورد جنگ و صلح در افغانستان این سوال
مطرح می شود که شورای عالی صلح چه
کارکردی دارد؟ به دیگر سخن ،اگر پایان
جنگ به دست کشــور های بیرونی است
و پاکســتان ،چین و ایاالت متحده آمریکا
می تواند در افغانســتان صلح بیاورد ،آن
وقت شکل دهی شــورای عالی صلح چه
معنی و مفهوم می تواند داشــته باشــد.
براســاس پیش فرض حکومت و مقامات
کابل باید متخصصین روابــط بین الملل
و سیاســت بین الملل را به کار گماشــت
با استفاده از دیپلماســی و فنون مذاکره
کشــور های بیرونی را متقاعد سازد تا آن
ها بر ســر آوردن صلح در افغانستان به

تفاهم برسد .اما ایجاد شورای عالی صلح
خارج از چارچوب دســتگاه دیپلماســی
کشــور با توجه به فرضیات و پیش فرض
های حکومت و نخبگان حاکم بر سر جنگ
و صلح در افغانســتان بی معنی می نماید.
از این جهت ،می توان گفت که شــورای
عالی صلح برای نخبگان حاکم یا یک امر
نمایشــی اســت و یا اینکه آن ها تناقض
میان فرضیات خود در باب جنگ و صلح و
تشکیل شورای عالی صلح نمی بیند.
مسئوالن جدید شــورای عالی صلح اکثرا
افراد میانه رو اســت .سید احمد گیالنی،
کریم خلیلی دو عضو ارشد این شورا میانه
رو اســت .این ویژگی آن ها می تواند یک
ظرفیت برای شــورای عالی صلح باشد اما
کشــاندن گروه طالبان به میز مذاکره اما
بیش از همه چیز به روابط اعضای شورای
عالی صلح با گروه طالبان بســتگی دارد.
اینکه سید احمد گیالنی تا چه حد با گروه
طالبان ارتباط دارد مشخص نیست .کریم
خلیلــی هیچ ارتباط با افــراد مهم گروه
طالبان ندارد .بنابراین ،نقش این شــورا

جامعهشناسی لباس
پیتر کوریگان برگردان شایسته مدنی  /قسمت اول

کارتون روز

کارتون روز

یک دکمهی نامعمول روی سرآســتین به
مثابه نقصی عمیق بوده و آنها را در چشم
دیگران موجودات منحرفی نشــان داده و
سرنخی نسبت به شــخصیت درونی آنها
به دیگران بدهد .فرهنگ مصرفی در قرن
بیستم ،با ایجاد سبک زندگی «فردی» ،این
ترس را به لذت و خوشی تبدیل کرد.
برای وبلن ،لبــاس نمایانگر فرهنگ پولی
است .به بیانی سرراستتر ،لباس ،شیوهای
عالی برای نشان دادن اینست که ما چگونه
ثروتمندانی هســتیم و چگونه این تنوع
وجود دارد .پوشاک در این شیوهی نمایش
بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد چرا
که هر کجا که برویم همراه ماســت و حتی
بیگانگان هم با یک نگاه متوجه میشــوند
چقدر ثروت داریم (یا نداریم :جامهی ارزان،
انســان را کمارزش میکند :وبلن1975 ،
{ .)169 :}1899با این رویکرد ،لباس برای
این نیست که کســی را از عوامل خارجی
محافظت کند و بسیاری از افراد هستند که
حاضرند سرما را تحمل کنند اما لباسشان
خوب به نظر برسد .اگر لباس نشاندهندهی
این باشد کسی که آن را پوشیده غیرممکن
اســت درگیر کارهای یدی شــده و تنها
مصرفکننده اســت تا اینکه تولیدکننده
باشد ،بر اعتبارش افزوده میشود.
در سال  ،1833لیدی پاژت گفته است که
«دلیل اینکه ُمدها به سرعت تغییر میکنند
اینست که فورا در میان همهی اقشار جامعه
گســترش مییابند و رو بــه زوال رفته و
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معمولی میشوند» .این شاید قدیمیترین
عبارت از یکی از نظریات جامعهشناختی
کالســیک برای تغییر ُمــد در کاالهای
جامعه باشد ،یعنی تقلید از لباس طبقهی
باالتر ،و به محض اینکه تقلید میشــود و
به نظر برسد طبقهی پایینتر آن را کسب
کردهاند ،تغییر میکنــد و به بیانی دیگر
ُمد در نتیجهی رقابت طبقاتی در ســطح
ظواهر عوض میشود .جورج زیمل (1957
{ )}1904این رویکرد را در گرایشــی از
جامعهشناســی قرار داد که عقایدش در
این فصل پیگیری خواهد شــد .زمانی که
دیدگاه عمومی بر این واقعیت قرار داد که
از طبقهی باالی اجتماعی باید تقلید شود،
ارجاع به «نظریهی سرریز» ،قدرت تبیین
باالیی دارد .از نظــر مککراکن (،)1988
«تعقیــب و گریز» جملهی مناســبتر و
کاربردیتری اســت تا «سرریز» و طبقات
پایینتــر ،فعاالنه در تعقیب طبقات باالتر
هستند و بنابراین جهت این پویایی بیشتر
از آنکه به ســمت پایین باشد ،به سمت
باالست.
گرچه بســیاری از نویســندگان عقیده
داشتهاند که کارکرد لباس میتواند بیانگر
معنا باشد ،اما اخیرا لباس به مثابه زبان در
نظر گرفته شده و ساختار نشانهشناختی
آن گســترش یافته است .سالینز ()1976
تالش میکند نشان دهد که چگونه لباس
میتواند به عنوان یک نظام نشانهشناختی
به مثابه نقشهای از جهان فرهنگی که در

آن زندگی میکنیم دیده شــود .هرچند
مککراکن ( )1988این نگاه که پوشــاک
ممکن است به مثابه زبان درک شود را به
چالش میکشــد و عقیده دارد که کمبود
آزادی در ترکیب لباس ،مقایسهای کافی
در این شیوهی قاطعانه ارائه نمیکند.
از پایگاه اجتماعی تا موقعیت شخصی
تصور اغلب ما اینست که نخستین هدف
از پوشــیدن ،بیان شــخصیت ماست و
به عــاوه اینکه روانشناســی عموما به
همین شکل به لباس نگاه میکند .چنین
عقیدهای کامال جدید اســت ،و میتوانیم
گذار به سمت این شیوه از تفسیر پوشاک
را در تطبیقی که ریچارد سِ ــنِت (1978
{ )}1976در قرن نوزدهــم و هیجدهم
انجام داده اســت ،مشاهده کنیم .در قرن
نوزدهم ،به نظر میرسد لباس چیزی است
که بیشتر نشــاندهندهی پایگاه اجتماعی
است تا موقعیتی شخصی باشد:
ظاهر افراد در خیابانهای پاریس و لندن در
دو قرن گذشته دستکاری شده است و به
طور دقیقتر (و به نســبت امروز) نشانگر
جایگاه اجتماعی اســت .خدمتگزاران به
سادگی از کارگران قابل تشخیص هستند.
نوع کار از قیمت لباسها که با هر تجارتی
مطابقت دشت ،قابل خوانش بود و موقعیت
کارگــر در کارش با یک نــگاه با برخی
از روبانهــا و دکمههای لباس مشــخص
میشد .قشــر متوسط جامعه ،مانند وکال،
حسابداران و تجار ،هرکدام زینت ،روبان

همچنان مبهم است.
گفتگوی چهــار جانبه میان افغانســتان،
پاکستان ،ایاالت متحده آمریکا و چین نیز
می رســاند که حکومت افغانستان به نقش
کشــور های بیرونی در دست یابی به صلح
چشم دوخته اســت .چین و ایاالت متحده
آمریکا به عنوان ناظر گفتگو و پاکستان به
عنوان میانجی مطرح است .با این حال ،ما با
غیبت طرف گفتگوی صلح مواجه می باشیم.
گروه طالبان به عنوان طرف جنگ حکومت
افغانستان نه در گفتگوی چهار جانبه دعوت
شده است و نه شورای عالی صلح توانسته
اســت با آن ها ارتباط گیرد .اینکه در ماه
های آینده ،اعضای جدید شــورای عالی
صلح می تواند با گروه طالبان رابطه برقرار
نماید ،روشن نیست و تا حدودی به بعید به
نظر می رسد.
چگونه نقش بازی کردن شورای عالی صلح
مبهم اســت .نتایج گفتگوی چهار جانبه
نیز روشن نیست .در چنین وضعیتی گروه
طالبان فشار های خود را بر نیروهای امنیتی
در میدان جنگ تشدید بخشیده است .به
گونهای که نیروهای امنیتی بدون مقاومت
و درگیری ولسوالی موسی قلعه و نورزاد را
رها نموده است .این وضعیت نشان می دهد
که حکومت با دشــواری های زیادی مواجه
اســت .در ماه های آینده وضعیت امنیتی
دشــوار خواهد شــد .زیرا ،حمالت بهاری
گروه طالبان شروع خواهد شد .در حالی که
نتیجه ای از گفتگوی چهار جانبه به دست
نیامده است.
در پایان این نوشتار یکبار دیگر باید گفت
که شورای عالی صلح با فرضیات حکومت
همخوانی ندارد .اعضای جدید شورای عالی
صلح با وجود اینکه افراد میانه رو اســت
اما روابط شــخصی با هیچ یک از اعضای
برجسته گروه طالبان ندارد .در عین حال،
نتایج گفتگوی چهار جانبه معلوم نیســت.
بنابراین ،در ماه های آینده جنگ تشــدید
می شود و مردم در حســرت دستیابی به
صلح خواهد ماند.

و کالهگیسهای متمایزی داشــتند .قشر
باالتر جامعه در خیابان با لباســهایی ظاهر
میشــدند که نه فقط تنها با سفارشهای
پستتر فرق داشت ،بلکه کامال بر خیابان
مســلط بود (:}1976{ 1978 ,Sennett
.)65
تقریبا اگر مردم بیرون میرفتند برچسبی
که بر لباسشان داشــت ،به وضوح پایگاه
جهانی را که در آن بودنــد بیان میکرد.
تئاترهای رســمی و مناسکی زیادی وجود
داشت که در آن مخاطبان میتوانستند فورا
شخصیتی را که به تصویر کشیده شده بود
بفهمند .روالن بارت دربارهی لباس تئاتری
که ممکن بود در خیابانهای قرن هیجدهم
به کار رفته باشــد ،میگوید« :لباس باید
به مثابه یک مباحثه باشــد  ...لباس ارزش
نشانهای قدرتمندی داشت ،و فقط چیزی
نبود که فقط دیده شــود ،بلکه میبایست
خوانده شــود ،لباس عقایــد ،اطالعات و
احساســات را به هم ارتباط مــیداد ...
تئاترهای شــهری و مردمــی ،با قدرت و
همیشه از کدهای لباســی دقیق استفاده
کردهانــد» (:}1964{ 1967 ,Barthes
 .)94بنابراین کســی که کاله سفید بر سر
دارد ،آدم خوبی است .نظم اجتماعی کامال
در ظاهر افرادی که در خیابان رفت و آمد
میکردند ،وجود داشت.
اما همانطور که قــرن نوزدهم و تاثیر زیاد
ســرمایهداری صنعتی بر لباس گذاشت،
موجب ایجاد شــکافی بین لباس خیابان و
خانه شد به این شکل که چه لباسی پوشیده
شــده و چه معنایــی دارد .دنیای عمومی
همچنان رســمی ماند اما این رسمیت در
جهان خانگی کاهــش یافت ،یعنی اگر در
فضای عمومی بدن در پشــت قراردادهای
شدید پوشش که نشانگر پایگاه اجتماعی
بودند ،پنهان شــده بود ،در خانه لباسهای
شل و ول به بدن اجازه داد تا از پس ظاهر
رسمی پدیدار شــوند .بدن به مثابه چیزی
طبیعی دیده شــد که میتوانســت ابراز
شــود .این موضوع را میتوان به وضوح در
رسالهی فیلسوفی مانند دیدرو که دربارهی
لباس شب قدیمیاش دید .او میگوید:
آن لباس برای من درســت شده بود و من
برای آن .کامــا اندازه بود و خمیدگیهای
دست و پاها را گرفته بود بدون اینکه برای
من اشکالی ایجاد کند .لباس جدید سفت
و آهارزده است و مرا به یک مانکن تبدیل
میکنــد ...من کامال اربــاب لباس قدیمی
بودم اما اکنون بردهی لباس جدید شدهام
(.)8-7 :}1769{ 1971 ,Diderot
در اینجا گذار از بدنی است که فرمانروای
لباس اســت به سمت لباســی که بر بدن
حکمرانی میکند ،بدنی که اکنون برعکس
تمایــل تاریخــی دو قرن گذشــته عمل
میکند ،علیرغم اینکه این نکته به وضوح
مشخص است.
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