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پولیس و ضرورت آشنایی
آن با مسؤلیت های اخالقی
حفیظ اهلل ذکی
دیــروز وزارت داخله کنفرانــس دو روزه ای را به منظور تقویت
همکاری میان پولیس و مردم و توجه افســران پولیس به تطبیق
قانون و نظم جامعه و نیز رعایت آگاهانه حقوق شهروندان از سوی
افراد پولیس برگزار شده بود .هدف از تدویر این کنفرانس فراهم
سازی زمینه ارتباط نزدیک مردم با پولیس خوانده شده است .این
که پس از پایان کنفرانس اشــتراک کنندگان چه طرح ها و برنامه
هایی را برای بهبود روابط مردم با پولیس ارایه خواهند داد و این
پیشنهادها تا چه حد مورد اهمیت مسؤالن بلند پایه قرارخواهند
گرفت و در جهت عملیاتی ساختن آنها تالش خواهند شد معلوم
نیست؛ اما در افغانستان متأســفانه تدویر چنین کنفرانس های
بیشتر جنبه نمایشی و تشریفاتی داشته و در موقعیت های خاص
مورد توجه قرار می گیرد.
بحث رابطه و همکاری مــردم با پولیس یکی از مهمترین مباحث
این روز جامعه افغانستان به شمار می آید .وقتی ساختار امنیتی
در کشور تحت تأثیر جنگ های بیرونی و درونی از تهداب ویران
گردید ،دیگر پولیس و وظایف و مسؤلیت های ملی آن نیز به بوته
فراموشی ســپرده شد .دیگر نه پولیسی به معنای واقعی کلمه در
افغانســتان وجود داشت و نه انتظار برخوردهای اخالقی از آن در
جامعه وجود داشــت .در این دوره مفهوم پولیس تاحد نیروهای
تنظیمی ،قومی و حتا منطقه ای تقلیل پیدا کرده بود و پولیس تنها
خود را وفادار به یک شــخص ،گروه و قوم می دانستند و در برابر
دیگر اقوام و مناطق همانند دشمن رفتار می کردند.
با ایجاد ســاختار جدید سیاســی بر مبنای اصول و ارزش های
دموکراســی ،اگرچه تأکید می شد که ســاختارهای امنیتی باید
از ترکیب همه اقوام و مناطق کشــور شکل بگیرد و پولیس باید
وظایفش را در ســطح ملی به مرحله اجرا بگذارد؛ اما این امر در
عمل با مشکالت بســیاری مواجه گردید .استقرار نیروهای بجا
مانده از ســاختارهای ناقص و ناکارآمد قبلی و زیاده خواهی های
قومی برخی مقامات که همچنان به عنوان مانع بزرگ در مســیر
دموکراسی به شمار می رفت ،نگاه قوم مدارانه را در جلب و جذب
نیروهای امنیتی کشور برجسته ساخت .این مسأله خود بخود بی
اعتمادی و دوری مردم را از ســازمان ها ونیروهای امنیتی کشور
افزایش داد و روند همکاری مردم با پولیس را با اشکال مواجه کرد.
امروزه اما شهروندان کشور با این که از برخوردهای تبعیض آلود
مســؤالن امنیتی ،ناراضی به نظر می رسند؛ ولی به هرحال تمام
نیروهای موجود در ســاختارهای امنیتی کشور را جزؤ نیروهای
امنیتی کشور می دانند و با همین نگاه از آنها حمایت می کنند.
متأســفانه در اثر جنگ و درگیری هــای مداومی که بر نیروهای
امنیتی در طول ســال تحمیل می شود ،به آنان کمتر فرصت می
دهند تا در باره مســؤلیت های اخالقی پولیس و سایر نیروهای
امنیتی کشور بیندیشند؛ اما باید پذیرفت که سازمان های امنیتی
نیز طی سالهای گذشــته از این امر مهم غفلت ورزیده و کمتر به
وظایف و مســؤلیت های اخالقی نیروهای امنیتی تکیه کرده اند.
در حال حاضر بســیاری از سربازان حتا نمی دانند که در برخورد
با شهروندان در موقعیت های متفاوت چه رفتارهایی باید داشته
باشند.
درشرایطی که جنگ و درگیری در کشور جریان دارد ،این وظیفه
ســازمان های امنیتی است که افراد شــان را نسبت به وظایف
اخالقی شــان آشنا سازند .نحوه برخورد نیروهای امنیتی با مردم
در صحنه های جنگ ،تأثیرات زیادی در دوری یا نزدیکی آنان از
حکومت و نیروهای امنیتی داشته است.
در حال حاضر پولیس های بین شهری که به حیث نیروهای امنیتی
داخل شهری ایفای وظیفه می کنند و یا به حیث ترافیک ،عبور و
مرور موترها را کنترل و نظارت می کنند؛ بسیار اندک از مسؤلیت
های اخالقی شــان آگاهی دارند .برخی از این نیروها نه تنها به
تطبیق قوانین در جامعه توجه ندارند که خودشان عمال قوانین را
نقض می کنند واز زور مندان حمایت کرده و بر مظلومان ستم روا
می دارند .از اینرو تدوین یک مقرره جداگانه که نیروهای امنیتی
را به وظایف اخالقی شان آشنا بسازند از اهمیت زیاد برخوردارمی
باشد.

پاکستان و همکاری در روند صلح افغانستان
وزیر امور خارجه ایــاالت متحده آمریکا
با مشــاور روابط خارجی نخســت وزیر
پاکســتان دیدار نموده است و گفته است
که همکاری پاکســتان بــرای تأمین صلح
در افغانســتان مهم است .جان کری ،وزیر
خارجه ایاالت متحده آمریکا گفته اســت:
«ما از حکومت پاکستان برای رویکردش در
کار عملیسازی برنامۀ اقدام ملی و ریشهکن
کردن تواناییهای گروههای شورشی در کار
سربازگیری ،تمویل و برانگیختن خشونت،
ستایش میکنیم ».پاکستان در هفته های
اخیر حمالت خــود را بر مواضع گروه های
شورشــی در داخل خاک پاکســتان آغاز
نموده اســت .در عین حال ،بعد از نشست
چهار جانبه این کشور از گروه های شورشی
و مســلح افغانستان خواسته است نماینده
های با صالحیت خــود را معرفی و به محل
گفتگوی مســتقیم با حکومت افغانستان
بفرســتد .گروه طالبان تا هنوز واکنش از
خود نشان نداده است.
دیدار جان کری با مشــاور روابط خارجی
نخست وزیر پاکستان در واقع امری در برای
تشویق بیشتر پاکستان برای سهم گرفتن
در روند صلح افغانستان است .در ظاهر امر،
ممکن است چنین به نظر برسد که اقدامات
پاکستان مبنی بر حمله بر مواضع گروه های
شورشی در داخل خاک پاکستان امری در
راستای آوردن صلح در افغانستان محسوب
شود .اما براســاس گفته های احمد رشید،
روزنامه نگار پاکســتانی حکومت پاکستان
مواضــع گروه های شورشــی و مســلح
افغانســتان را هدف قرار نداده است بلکه
تنها گروه های را مورد حمله قرار داده است
که امنیت پاکستان را تهدید می کند .از این
جهت ،حمالت نیروهای نظامی پاکســتان
علیه گروه های شورشی کمک به روند صلح
افغانستان نمی کند.
حمالت پاکســتان بر مواضــع گروه های
شورشی در خاک این کشور منجر به تشدید
جنگ در افغانستان شده است .زیرا ،تعداد
زیــادی از اعضــای گروه های شورشــی
پاکستان به خاک افغانســتان آمده است
و از ســوی گروه های شورشی افغانستان

درطول دوره ای شــامل شکست سخت
ایاالت متحــده در هندوچین (آوریل -مه
 )۱۹۷۵و فروریزی زنجیره ای کشــورهای
اروپایــی اقماری اتحاد جماهیر شــوروی
(به ویژه لهســتان ،که در دسامبر  ۱۹۸۱در
آن وضعیت اضطراری اعالم شــد) ،ایاالت
متحده و اروپــای غربی تصور می کردند –
یا هنوزهم می کنند– که مســکو به تهاجم
جهانی بزرگی دســت زده است .در آفریقا،
آنگوال و موزامبیک که به تازگی اســتقالل
یافته بودند ،به نظر می آمد دست دوستی
به ســوی آن دراز کرده اند .در آمریکای
مرکزی ،چریک های مارکسیســت سبب
ســقوط دیکتاتوری نزدیک به آمریکا در
نیکاراگوئه شــده بودند .در اروپای غربی،
یک حزب کمونیســت نزدیــک به اتحاد
شــوروی برای چند ماه سیاست پرتگال،

رحیم حمیدی

نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دادند .به
دیگر سخن ،در زمانهای که گفتگوی چهار
جانبه جریان داشت آن ها حمالت خود را
در مناطق مختلف کشور شدت بخشیدند.
در زمســتان کنونی ،به والیــت هلمند
حملــه مرگبار نمودند .بــرای چند هفته
نیروهای امنیتی افغانستان را در محاصره
قرار دادند .حمالت ایــن گروه در والیت
بغالن تلفات سنگین وارد نمودند .حضور
پرقدرت آن ها موجب جنگ یکماهه شد.
کابل ،پایتخت کشــور در حدود یکماه در
تاریکی به سر برد.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها،
مواد تدارکاتی گروه طالبان از خاک پاکستان
آورده می شود .طالبان بخش زیادی از مواد
مورد نیاز خود را کشور های دیگر همانند
کشور های حوزه خلیج فارس تهییه می کند
و بخش شان را از خاک پاکستان خریداری
کرده و وارد پاکســتان می کند .وارد شدن
تدارکات گروه طالبان از خاک پاکســتان
نقش برجسته در تداوم جنگ در افغانستان
داشته است .در واقع ،جنگ بدون امکانات
ممکن نیست .پاکستان ممکن مواد غذایی،
اسلحه و پوشاک در اختیار گروه طالبان قرار

مورد استقبال قرار گرفته است .شورشیان
پاکستان در جنوب شــرق افغانستان جا
داده شــده است و در ســاحه نفوذ گروه
طالبان ساکن شده است .وزارت دفاع ملی
و ریاســت عمومی امنیت ملی بار ها گفته
است که در میدان جنگ و در صفوف گروه
طالبان جنگجویان پاکســتانی نیز حضور
دارد .در جنگ والیت بغالن میان نیروهای
امنیتی و گروه طالبان جنرال مراد از حضور
جنگجویان پاکستانی سخن به میان آورد.
این جنگجویان در واقع شورشــیان فراری
پاکستان اســت که بر اثر حمالت نیروهای
نظامی پاکســتان خاک این کشور را ترک
نموده است و در افغانستان دوشادوش گروه
طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان می
جنگد .بنابراین ،اقدامات داخلی پاکستان
علیه شورشیان تا هنوز هیچ کمکی به روند
گفتگوی صلح در افغانستان ننموده است.
تا هنوز هیچ یک از اعضای بلند پایه گروه
طالبان دستگیر نشده است.
چهار دور گفتگــوی چهــار جانبه میان
افغانستان ،پاکستان ،ایاالت متحده آمریکا
و چین برگزار شد اما گروه طالبان حمالت
مرگبار خود را در فصل سرد زمستان علیه

ندهد .اما اجازه دادن به گروه طالبان برای
وارد کردن تسلیحات ،مواد غذایی و پوشاک
از خاک این کشــور در واقع کمک به این
گروه برای ادامه جنگ و ویرانی افغانستان
است .بنابراین ،مهمترین اقدامات حکومت
پاکســتان برای کمک به روند صلح اجازه
ندادن به این گروه برای وارد کردن اجناس
خریداری شده این گروه از خاک این کشور
است .به دیگر ســخن ،زمانی که تدارکات
گروه طالبان از خاک کشور پاکستان قطع
گردد این گــروه خود به خود به روند صلح
می پیوندد .زیرا ،دیگر امکان جنگ برای آن
ها باقی نمی ماند .با دست خالی نمی تواند
بجنگد.
گروه طالبان از کشت و قاچاق مواد مخدر
به کشور های بیرون سود می برد .در واقع،
کشــت و قاچاق مواد مخدر به این گروه
کمک مــی کند تا نیازهــای جنگی خود
را خریداری نماید .بخــش زیادی از مواد
مخدر از افغانستان به پاکستان می رود .در
واقع ،پاکستان کشور ترانزیک برای گروه
طالبان می باشد .پاکستان تشدید برنامه
های مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن می
تواند کمــک بزرگی به روند صلح نماید .با

دیروزقهرمان ،امروز بربر
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عضو موسس پیمان اتالنتیک شمالی [ناتو]،
را جهت می داد .به نظر می آید که اشــغال
افغانستان توســط ارتش سرخ در دسامبر
 ،۱۹۷۹یک فرار به جلو از سوی مسکو بود.
این کار فصلی جدید در جنگ سرد بین دو
بلوک گشــود .نبرد مجاهدین («رزمندگان
عقیدتی که به جهاد پرداخته بودند») افغان
چون موهبتی آســمانی بــرای رودررویی
بــا بلندپروازی های ســلطه طلبانه اتحاد
شوروی به نظر رسید و غالبا به عنوان یک
حماسه از آن ستایش می شد.
اهمیت چندانی نداشت که تقریبا همه این
رزمندگان قهرمان تلقی شــده ،مسلمانان
سنتی و حتی بنیادگرا بودند .در آن زمان،
مذهب الزاما یک عامل واپســگرا شناخته
نمی شد مگر آن که مانند ایران به مخالفت با
منافع غربی برخیزد .ولی این امر نه درمورد
لهستان کاتولیک پرورده شده توسط پاپ
ژان پل دوم ،اســقف پیشین کراکف صادق
بود و نه البته درمورد افغانستان .در نتیجه،
اولویت ژئوپولیتیک این بود که این کشور
برای اتحاد شــوروی همانی شود که ویتنام
برای ایاالت متحده بود .روایتی تقریبا یکتا
در رســانه ها ،درطول سال ها از مجاهدین
تمجید می کرد و طغیــان آنها را به عنوان
یک شــورش روســتایی درخور التفات و
ناشی از ایمان معرفی می نمود .این روایت
به ویژه جایگاه و زندگــی زنان افغان را از
مجرای گرایش جوهر گرا ،ســاده دالنه (و
گاه خوشدالنه ) سنت های مردمی تعریف
و تعیین می کرد.
سی و پنج ســال بعد ،بازگشــت به این
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گفتمان و تصاویر ساده نگرانه شمار زیادی
از مطبوعات فرانســوی – از مجله فیگارو
تا نوول ابزرواتور – نشــان می دهند که تا
چه حد همه آنچه که درســتایش و جلب
محبوبیت برای مبــارزه علیه «امپراتوری
شــر» (تعبیری که رونالد ریگان درمورد
اتحاد شوروی به کار می برد) اکنون تبدیل
به منشــأ انزجار و هراس شده است .بین
ســال های  ۱۹۸۰و  ،۱۹۸۸بهره گیری از
«رزمندگان عقیدتی» علیه ارتش ســرخ
تشــویق می شــد .از دهه پس از آن ،به
پســرعموهای عقیدتی ایشان در الجزایر
(گروه مسلح اســامی –  )GIAو درپی
آن طالبــان در افغانســتان و در دوران
اخیر القاعده و ســازمان حکومت اسالمی
(داعش) ،برچسب «متعصب»« ،خداجویان
دیوانه» و «بربر» زده شد.
بی گمان ،مجاهدین سال های دهه ،۱۹۸۰
که درخارج از افغانستان سوء قصد انجام
نمی دادند ،ازجنبه های مهم بســیاری از
«گروه مسلح اســامی» الجزایر یا داعش
متمایز بودند .این نیزدرســت اســت که
غالبا از افغانستان به عنوان دیگ و زهدان
جانشینان مجاهدین استفاده شده است.
ابومصعــب الزرقاوی ،کــه «پدر» داعش
خوانده می شــود ،هنگامی به افغانستان
رفت که ارتش سرخ از آنجا عقب نشینی
می کرد و تا سال  ۱۹۹۳در آنجا ماند .اسامه
بن الدن ،بنیانگذار القاعده توسط سرویس
های مخفی عربســتان سعودی به پیشاور
پاکستان فرستاده شــده بود تا از مبارزه
مجاهدین پشتیبانی کند .مختار بالمختار

الجزایری ،که گــروه «القاعده در مغرب
اســامی» ( )AQMIکه اخیرا مسئولیت
حمله علیه هتل اسپالندید اوآگادوگو در
بورکینوفاســو را به عهده گرفت نیز برای
بیرون رانــدن افغان هــای متحد اتحاد
شوروی درپایان ســال های دهه  ۱۹۸۰به
آنجا رفت و ســپس برای شرکت در جنگ
داخلی همراه  GIAبه الجزایر بازگشــت
(الجزایری هایی که همان مسیر را پیمودند
«افغان» نامیده شدند و سپس به القاعده
پیوســتند) .از اینها و بســیاری دیگر ،تا
زمانی کــه درخدمت نیات راهبردی غرب
بودند ،حسن استقبال می شد .پس از آن،
اینها برعلیه غرب اقدام کردند .تصویری
که مطبوعــات اروپایی یــا آمریکایی از
انگیزه ها ،بنیادگرایی مذهبی و ســبعیت
آنها ارایه کرد همه چیز را تغییر داد.
 .۱متحدان راهبردی غرب
در  ۳فبــروری  ،۱۹۸۰چند هفته پس از
مداخله نظامی اتحاد شوروی در افغانستان
( ،)۱آقای زبیگنیو برژینســکی ،مشــاور
امنیت ملــی جیمی کارتر رئیس جمهوری
آمریکا به پاکســتان رفــت .او خطاب به
مجاهدین پناه گرفته دراین ســوی مرز
وعده داد« :آن سرزمین ،در آنجا متعلق به
شما است .روزی به آنجا بازخواهید گشت
زیرا در نبردتان پیروز می شــوید .درآن
زمان خانه ها و مســاجدتان را بازخواهید
یافت .هدف شــما برحق است .خدا همراه
شما است».
در آن زمان ،گفتمان رســانه ای مربوط به
افغانســتان هدف ژئوپولیتیک آمریکا را

این حال ،پاکســتان تنها گزینه برای گروه
طالبان برای فروش مواد مخدر نیســت .در
سال های اخیر کشور های آسیایی میانه نیز
بازار گروه طالبان برای فروش و قاچاق مواد
مخدر شده اســت .گروه طالبان با همکاری
جنبش اســامی ازبکســتان تریاک را به
کشور های آسیایی میانه انتقال می دهد و
از آن ها به کشــور های مختلف توزیع می
کند .بنابراین ،پاکستان و تمام کشور های
هممسایه افغانستان با تشدید برنامه های
مبارزه با مواد مخدر می تواند به روند صلح
افغانستان کمک نماید .این در حالی است
که این مسئله در روند دست یابی به صلح
هم در سطح داخلی و هم در سطح منطقهای
مغفول مانده است.
ما برای کاهش سطح خشونت و وادار نمودن
گروه طالبان و دیگر گروه های شورشــی
به صلح نیازمند به کاهش فســاد در سطح
ادارات و نهاد های امنیتی کشور می باشیم.
تا امکان مبارزه با کشت و مواد مخدر ممکن
گردد .در مرحلــه دیگر ،نیازمند هماهنگی
در میان کشــور های منطقه می باشــیم.
مبارزه هماهنگ شده و مشترک کشور های
همسایه علیه کشــت و قاچاق مواد مخدر
امکان رسیدن به صلح را ممکن می گرداند.
در پایان این نوشتار باید گفت که آمریکا و
چین تالش می ورزد تا پاکستان و افغانستان
را تشویق نماید که با همدیگر نزدیک گردد
و نزدیکی آن ها منجر به دست یابی به صلح
گردد .با این حال ،اقدامات پاکســتان هیچ
کمکی به روند صلح ننموده است .اقدامات
داخلــی آن هــا منجر به متواری شــدن
شورشیان پاکســتان به خاک افغانستان
شده است و صفوف گروه طالبان را تقویت
نموده اســت .در عین حال ،پاکستان النه
های شورشــی گروه طالبان را مورد حمله
قرار نداده است .در عین حال ،گروه طالبان
موارد تدارکاتی خود را از خاک پاکستان به
داخل افغانستان می آورد .پاکستان در این
زمینه هیچ اقدامی نکرده است .الزم است
که تدارکات گروه طالبان از خاک پاکستان
قطع گردد .مبارزه مشــترک علیه کشت و
قاچاق مواد مخدر صورت گیرد.

تائید می کرد.
وظیفه مداخله
«باید فکر کرد ،باید فکرکــردن به این را
پذیرفت که ،مانند همه مقاومت های سراسر
دنیا ،افغان ها تنها درصورتی بخت پیروزی
دارند که ســاح داشته باشــند ،آنها نمی
توانند جز با خمپــاره انداز از پس تانک ها
برآیند ،آنها تنها با «ســام  »۷می توانند با
هلیکوپترها مقابله کنند ،آنها درصورتی می
توانند بر ارتش اتحاد شوروی پیروز شوند
که ســاح های دیگری جــز آنچه موجب
خشنودی ارتش سرخ است داشته باشند.
خالصه ،با آن که غرب هنوز هم کمک کردن
به آنها را می پذیرد ( )...به نظر من ما امروز
در موقعیتی هســتیم که خیلی با موقعیت
زمان جنگ اســپانیا متفاوت نیست ( )...در
اسپانیا وظیفه مداخله وجود داشت ،وظیفه
پا به میدان گذاشــتن ( )...به باور من امروز
افغان ها تنها درصورتی بخت پیروزی دارند
که ما بپذیریم باید درامور داخلی آنها دخالت
کنیم»( .برنارد هانری لوی ،7اخبار شامگاهی
تلویزیون  ۲۹ ،TF۱دسامبر .)۱۹۸۱
برنارد هانری لوی پس از سوء قصدهای ۱۱
سپتامبر  ۲۰۰۱نیز با همان شدت از مداخله
غرب در افغانستان حمایت کرد.
مانند دوران مقاومت در فرانسه
«برای آن که به افغان ها امکان داده شود که
با افغان ها صحبت کنند ،مانند دوران اشغال
[آلمان نازی] در فرانسه ،که فرانسوی ها با
فرانسوی ها گفتگو می کردند ،کمیته حقوق
بشر تصمیم گرفته به مقاومت افغان کمک
کند تــا رادیویی در قلمرو خود بســازند:
رادیوی کابل آزاد .یک ســال و نیم پیش،
 ۲۷دسامبر  )...( ۱۹۷۹یکی از اولین قدرت
های جهانی ،کشــور ضعیف و بدون دفاع
همسایه را اشغال کرده بود ( )...تفنگ های
قدیمی مخفی شــده درزیر بسته های کاه
از صندوق ها بیرون آمد .مقاومت با سالح
هایی نامناسب به پا خاست»( .مارک هالتر،
لوموند ۳۰ ،ژوئن .)۱۹۸۱
در اینجا ،مارک هالتر به بندی مشــهور از
آواز پارتیزان ها  ،ســرود مقاومت فرانسه:
«تفنگ ها ،مسلسل ها ،نارنجک ها را از کاه
بیرون بیاورید» اشاره می کند.
نبــرد همــه قربانیان تمامیــت خواهی (
توتالیتاریسم)
«نبرد افغان ها نبرد همه قربانیان تمامیت
خواهی ( توتالیتاریســم) کمونیست ها و
فاشیســت ها اســت»( .ژان دانیل ،نوول
ابزرواتور ۱۶ ،ژوئن .)۱۹۸۰
«ارتش سرخ حمله کرد ،مانند برلن ،مانند
بوداپست»
««اهلل اکبر»« ،شوروی [روس ها] باید بیرون
بروند» :کابلی های مسلمان و غیرکمونیست
فراموش نکرده اند.
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