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افغانستان و نقض قوانین
بین المللی جنگ
حفیظ اهلل زکی
جنگ بهاری طالبان تحت عنوان» عمری» امســال زودتر و جدی
تر از ســالهای قبل شروع شده اســت .این جنگ ها در والیت
های بغالن ،جوزجان و کندز ادامه دارد و تاهنوز دهها تن کشــته
و زخمی بر جا گذاشــته است .با شــروع جنگ ها تلفات افراد
ملکی نیز افزایش می یابد .تلفات افراد ملکی نشــانه عدم تعهد
و پایبندی به قوانین بین المللی و رعایت نشــدن مسایل انسانی
وحقوق بشری در جنگ است .ســازمان ملل متحد همه ساله از
افزایش تلفات افراد ملکی در افغانســتان اظهار نگرانی می کند
و از طرف های جنگ مــی خواهد که به قوانین بین المللی جنگ
و رعایت حقوق بشردوستانه ،متعهد و پایبند باشند .سؤال اینجا
اســت که وقتی برای گروه های هراس افگن ایجاد رعب ،وحشت
و ترس در میان مردم یکی از اهداف نظامی شــان به شمار بیاید،
چگونه می توانند به این توصیه های اخالقی سازمان ملل اهمیت
دهند؟ وقتی شورشــیان عامدانه در مراکــز پر جمعیت عملیات
گروهی و انتحاری راه می اندازند و زمانی که در سرک ها و شاهراه
ها ماین جاسازی می کنند ،می دانند که این عملیات ها و انفجارها
سبب تلفات دهها انسان این سرزمین گردد .این نشان می دهد که
شورشیان کمترین توجهی به ابعاد انسانی و حقوق بشری جنگ
ندارند.
گروه های هراس افگن نه تنها در هنگام جنگ مســایل انسانی
و حقوق بشــری را رعایــت نمی کنند و هیچ باکی از کشــته و
زخمی شدن مردم بیگناه ،تخریب خانه ها و غارت و از بین بردن
اموال مردم ندارند که در زمان غیر جنگ نیز توجهی به مســایل
حقوق بشــری ندارند .این گروه هــا از فعالیت تیم های صحی و
واکسیناسیون اطفال در مناطق زیر ســلطه شان جلوگیری می
کنند ،در مکاتب را می بندند و از رفتن اطفال و بخصوص دختران
در مکاتــب ممانعت می کنند .آمارها نشــان می دهد که حدود
هشــتاد فیصد تلفات افراد ملکی از سوی مخالفان مسلح دولت
صورت می گیرد.
نشانه های وجود دارد که امسال تلفات افراد ملکی حتا بیشتر از
سال گذشته ،که مرگ بار ترین سال برای افراد ملکی بود ،خواهد
بود .امســال دشمنان بیرحمانه تر و بی باکتر از گذشته وارد عمل
خواهد شــد .امسال شورشــیان به تنها چیزی که می اندیشند،
پیروزی در جنگ است و به تنها چیزی که بها نخواهند داد ،کشتار
مردم عادی و بیگناه اســت .از اینرو تا زمانی که فشارهای قوی
بیرونی بر شورشیان وارد نشود و تا زمانی که بی توجهی به حقوق
بشردوستانه با پیامدهای سخت وسهمگین سیاسی همراه نگردد؛
درخواست اخالقی صرف از گروه هایی که کمترین بهاء را به ارزش
های انسانی و اخالقی قایل نیستند ،بی فایده خواهدبود.
متأســفانه در افغانستان که از یک طرف نظام سیاسی از اقتدار و
مشــروعیت الزم برخوردار نیست و ازسوی دیگر آگاهی مردم از
مسایل حقوق بشری جنگ ضعیف می باشد ،مخالفان با تحریک
احساســات دینی ،مذهبی و قومی مردم می توانند رویدادهای
دهشتناک بشری را در عرصه های جنگ خلق کنند .این سرزمین
تا هنوز شاهد جنایت های زیادی بوده که به انگیزه های مختلف
بر شهروندان این کشور تحمیل شده اند.
سال گذشــته گروه های شورشــی با گروگان گرفتن مسافران
هزاره ،ســال نو شان را آغاز کردند و با ســر بریدن زنان ،مردان
و حتا کودکان ،جنایت شان را به اوج رساندند ،اما این جنایت ها
از ســوی مجامع بین المللی تا چه حد مورد توجه قرار گرفت؟ آیا
کســی مورد تعقیب قرار گرفت و آیا گروهی در لیست های سیاه
اضافه شــد؟ وقتی واکنش های جهانی نسبت به نقض قوانین بین
المللی جنگ ،تنها به نشر یک گزارش ساده و ارایه آمار ختم شود،
طبیعی است که گروه های شورشی هیچ اهمیتی به آن نخواهند
داد و درخواست های اخالقی هیچ تغییری را در رفتارها و سیاست
های جنگی گروه های شورشی به وجود نخواهد آورد .ما زمانی می
توانیم به رعایت حقوق انســانی در جنگ امیدوار شویم که نقض
قوانین جنگ با پیامدهای عملی و جدی بین المللی همراه باشد.

طالبان مهمترین تهدید؛ گام دیر اما حیاتی
گروه طالبان از بد ِو تولد و رشــد ،رویکر ِد
تحمل را در پیش گرفتند.
سخت و غیر قابل
ِ
همهی مجاهــدان و مردمان که با آن گروه،
همراه و همگام نبودند ،کافر و گمراه خوانده
شــده و فقط یک پیام برای دشــمناناش
داشتند؛ مرگ .در نخست استاد عبدالعلی
مزاری رهبر فقید حــزب وحدت را ،که از
جنگ ،بی ثباتی ،انحصار سیاســی و نبود
روحیهی همدیگرپذیری ،به ســتوه آمده
نــدای وحدت و همپذیــری را فریاد می
و
ِ
کشید ،به شهادت رسانید و پس از تصرف
کابــل ،مصؤنیت دیپلماتیک و سیاســی
نمایندگی ســازمان ملل متحد را که همه
به آن پابند هســتند ،نادیده گرفته و دکتر
نجیباهلل رییس جمهور دولت کمونیستی
فروپاشیده شده را که در آن جا پناه گرفته
بود ،به زور بیرون کرده و به دار آویخت .در
دوران که امارت اســامی طالبانی در کابل
حاکم بود و باشندهی ارگ ریاست جمهوری
نیز یکی از مولوی های طالبانی و وابســته
به مولوی محمد عمر بود ،روزهای ســخت،
دشوار و سیا ِه را بر مردم بی چاره و بی دفاع
پایتخت و دیگر کالن شهرها رقم زد .مردم
هم به جز از تحمل چارهی نداشته و خار در
گلو و خاک در چشم زیستند.
اما پس از توافق سیاســی در بن ،تشکیل
دولــت موقت و انتقالــی و تصویب قانون
اساســی جمهوری اســامی که انحصار
دانی تاریخ انداخته و از
سیاسی را به زباله
ِ
مشارکت سیاسی همهی اقوام و گروه های
تباری و نیــز از برخورداری همهی مردم از
حقوق و وجایب یکســان ،سخن می زد و
می زند ،انتظار این بــود و توقع جدی که
می رفت این بود :حاال که همهی جناح های
سیاسی قدرتمند و بازیگر در کشور تحت
یک چتر به نام جمهوری اسالمی افغانستان
گردهم آمده انــد ،با تقویت قدرت دولت و
با همکاری هــای درازمدت آمریکا و دیگر
همــکاران بین المللی ،بــا برهم زنندگان
نظم و امنیت عمومی از جمله گروه طالبان
برخورد شدید ،جدی و قاطع صورت خواهد
گرفــت .ولی پس از این کــه گروه طالبان
دوباره خــود را تقویت کــرده و نیروهای
جنگیاش را سازمان دهی کرد ،با وجو ِد که
هزاران ســرباز خارجی و سرباز داخلی در

عبدالرحمن فهیمی

برابر ارتــش جنگی این گروه می جنگیدند
و امروز هزاران سرباز داخلی می جنگند و
صدها ســرباز خارجی مشوره می دهند ،نه
تنها تضعیف نشــده بلکه قوی تر ،نیرومند
تر و گستاخ تر شده است .در آغاز ،توانایی
چالش آفرینی جدی و جنــگ رو دررو را
نداشــته و به نبردهای پارتیزانی و کوچک
روی مــی آورد ،اما اکنون وارد نبردهای رو
درروی کالن شده و چالش آفرینی می کند.
به نظر می رسد که مشکل در این جا بود که
رهبری دولت ،ارادهی جدی سیاسی جهت
سرکوب و سربه نیست کردن گروه طالبان
نداشت .به عوض این که طالبان را محکوم
کند که چرا در روســتاهای کوچک موضع
گرفته و مردم ملکــی را قربانی می کند،
گناه را به گردن نیروهای خارجی انداخته و
آنان را نسبت به جنگ در روستاها سرزنش
می کرد و حتی متهم بــه توطئه می کرد
که جنگ را عمدا به روســتاها می کشانند.
برخی از حمالت خونین را که طالبان انجام
داده و خود به گردن می گرفت ،اما ،رهبری
دولت یا خاموشی و سکوت اختیار کرده و
هیچ دَم نمی زد و یا اگر بیانیهای صادر می

کرد ،سخن را متوجه همکاران خارجی می
کرد .بعدها فاش شــد که رهبری دولت به
گردانندگان نهادهــای دفاعی و امنیتی
دســتور داده بوده که یکی از پایگاه های
طالبان مســتقر در یکی از مناطق لوگر را
هدف گیری نکرده و به حال خود بگذارند.
جسد پرخون سرباز ارتش و پولیس ملی در
تول بکس موترهای مســافربری با هزاران
ترس و لرز منتقل شده و خانوادهاش تحویل
می گرفت ،اما جســد یکی از فرماندهان
طالبان با هلیکوپتر دولتی با عزت و احترام
منتقل شده و به خانوادهاش سپرده می شد.
بنابراین ،رویکرد حکومت باعث شــد که
طالبان قدرتمند و توانمند شده و ظرفیت
چالش آفرینی های بیشتر را بیابند.
دولت جدید نیز با این که نسبت به دولت
پیشــین ،جدی تر و مصمم تر به نظر می
رسید ،اما ،تالش می شــد ذهنیت افکار
عمومی به ســمت گروه هــا و حلقه های
غیر از طالبان جهت داده شــود .با این که
طالبان کندز را تصرف کرد و صدها جنایت
و جرم نمود ،در همهی والیت ها دســت
به عملیات هــای جدی می زند و به عوض

لبیک گفتن به ندای صلح و آشتی سیاسی
بر طبل جنگ ُکوفته و اکنون عملیات های
بهاریاش را اعالم مــی کند ،اما حکومت
تهدید سازمان القاعده را به صورت جدی
مطرح می کند .آیا طالبان تهدید جدی در
برابر نظام و دولت اســت یا القاعده؟ اگر
طالبان برای القاعده بســتر فعالیت های
تخریبی را فراهم نکند ،آن ســازمان می
تواند در کشور فعالیت کند؟.
خبر خوش و مســرت بخش این اســت
که گفته می شــود شــورای امنیت ملی
اســتراتژی جنگی پنج ســاله را تصویب
کرده که در آن گروه طالبان به مثابه تهدید
جدی در برابر نظام مطرح شده و بر برخورد
جدی و قاطع در برابر آن گروه تاکید شده
اســت .این ،مهمترین ،خردمندانه ترین،
واقع بینانه تریــن و منطقی ترین تصمیم
است که رهبری حکومت وحدت ملی اتخاذ
کرده است .ای کاش رهبری دولت پیشین
چنین تصمیم واقع بینانه و خردمندانهای را
اتخاذ می کرد و به عوض مماشات ،جدیت
و قاطعیت را حواله مــی نمود ،و ای کاش
حکومت وحدت ملی در نخستین و دومین

جلسهای امنیتیاش چنین تصمیم را اتخاذ
می کرد .گرچه در آن مقطع سیاسی ،حرف
و حدیث های مبنی بر دستور رییس جمهور
جهت تهیه و تدوین دکترین امنیتی کشور
مطرح شــد ،اما پس از آن نشانهای دیده
نشد .این رویکرد در تعارض با رویکرد صلح
خواهی و آشتی جویانه نیست .حکومت باید
برهم زنندگان نظــم و امنیت عمومی و نیز
تخریب کنندگان دارایی های عمومی را هر
جریان و گروه که باشــد ،بایستی سرکوب
کند .اما در همیــن زمان دروازه های گفت
و گوی سیاســی را باز گذاشــته و به همه
صدا زند که هر جریان و گروه که از جنگ،
ویرانی و بی ثباتی خسته شده و از تخریب
کشــورش اظهار ندامت می کند ،دورازهی
گفت و گو به روی شان باز بوده و می توانند
با پذیرش بایدها و نبایدهای نظام و فضای
سیاسی از زندگی مرفه و آرام بهره برند.
رویکــرد جدید در صورت جــواب داده و
ثمربخش می گــردد که چهره های جدی و
قاطع در راس هرم رهبری وزارت خانه های
مسوول و پیش برندهی جنگ قرار گیرند.
کســان می توانند با رهبــری و مدیریت
درست توانایی های ســربازان ارتش ملی
و پولیس ملــی و نیز امنیت ملی ،طالبان را
ســرکوب و وادار به گفت و گو نمایند که از
تهِ دل بخواهند جنگ کنند .ولی با گماشتن
کسانی که اصال به تروریست بودن طالبان
باورمند نبوده و حاضر می شوند بخش های
از کشور را به آن ها بسپارند و اصال به این
پی آمد نمی اندیشند که سپردن یک منطقه
می تواند کل کشور را بی ثبات کند ،هدف
تعیین شده به دست نمی آید.
بنابراین ،تهدید دانستن طالبان امری است
که خیلی دیر صورت گرفته و بایستی زودتر
این گروه به عنوان دشــمن و تهدید مطرح
می شــد .این خأل باعث گردید که طالبان
قدرتمندتر و قویتر شده و از ظرفیت های
بیشتر جهت چالش آفرینی برخوردار شود.
ولی اکنون که حکومت وحدت ملی دست به
چنین اقدام زده و تصمیم مهم اتخاذ کرده
است ،امید می رود که با گماشتن چهره های
جدی و قاطع و باورمند به جنگ و برخورد
با دشمنان کشور ،دستآوردهای خوبی به
دست آید.

ِ
سیاست توهم :از سقراط و روانکاوی تا دانلد ترامپ
دیوید لیوینگستون اسمیث  /برگردان :ر .رمضانی /منبع :رادیو زمانه /قسمت اول
شــاید چشــمگیرترین (و برای بسیاری،
هشــدارآمیزترین) رویداد سیاســی در
ســال  ۲۰۱۵ظهور دانلد ترامــپ بود .در
آغاز خیلیها ترامپ را ســرگرمکنندهای
گویندگان
طی ماهها
ِ
بیاهمیت میدانستندِ .
دوستان
رسانههای جمعی (و نیز بسیاری از
ِ
ِ
فیلســوف من) پیوســته تکرار کردند که
ترامپ «هیچ شانســی» ندارد که از سوی
جمهوریخواهان نامزد شــود ،و زینرو او
«هیچ شانســی» ندارد کــه رئیسجمهور
ایاالت متحده گردد .آنهــا پس از هریک
از ســخنرانیهای آتشــین ِ ترامپ اظهار
میکردند کــه او این بار «زیادهروی کرده»
است و ســقوطاش را پیشبینی میکردند.

 کارتون روز

اما بهجای آنکه کمکم ناپدید شود ،اکنون او
پرآوازهتر از همیشه است و نسبت به همهی
هماورداناش جایگاه بهتری دارد.
اگر نمیتوانید بفهمید چرا کســی همچون
ترامپ میتواند تا این اندازه حمایت کسب
کند ،احتمــاالً تصورات غلطــی دربارهی
کاروکاسبی سیاســی دارید .من در ادامه
ِ
ترزبانی سیاســی
نگاهی خواهم انداخت بر
ِ
[– political rhetoric
رتوریک “بالغــت” و همچنین “فن خطابه”
هم خوانده میشــود] از نظرگاه دو غول در
سنت روشــنفکری در مغربزمین ،سقراط
و زیگمونــد فروید ،و ســپس از نظرگاه
فیلســوف-روانکاو راجــر مانی-کیرله،
اندیشمندی که چندان شناخته نیست اما
تبلیغاتی سیاســی
مطالعهاش درباب گفتار
ِ
بسیار به کار میآید.
سقراط و ترزبانی سیاسی
بگذارید با ســقراط بیاغازیم .در رسالهی
گرگیاس ،گفتوگویی که افالتون در حدود
ســال  ۳۸۰پیش از میالد نوشــته است،
ترزبانی سیاسی را به غذای ناسالم
سقراط
ِ
تشبیه میکند .او معتقد است اهل سیاست
بیشتر از آنکه به پزشکان شبیه باشند به
شیرینیپزان شبیهاند .آنها بهجای خدمت
به خیر عموم ،توهمهای شــیرین میپزند.
او میگوید «شــیرینیپزی نقاب پزشکی
بر چهــره زده و وانمود میکنــد بهترین
خوراکها برای بدن را میشناســد ،جوری
که اگر یک شیرینیپز و یک پزشک پیش
چشــم کودکان ،و پیش چشم مردانی که
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همچون کودکان گــول میخورند ،با هم
رقابت کنند تا مشــخص شود کدامیک،
پزشک یا شیرینیپز ،دربارهی خوراکهای
خوب و بد آگاهی دارد ،آنگاه پزشــک از
گرسنگی خواهد مرد.
بیشک تشخیص سقراط حقیقتی در خود
دارد .تردیدی نیســت که سیاستمداران
جوری حرف میزنند که خوشایند ما باشد
و خودخواهیمان را ارضا کند .اما تشخیص
سقراط دســتکم وقتی آن را در ارتباط با
سیاست در دوران مدرن به کار بندیم یک
ایراد هم دارد .این جور نیســت که فقط
آدمهای «گولخور» تبلیغات سیاســی را
ببلعند .دلیل :مارتیــن هایدگر و گوتلوب
فرگه ،دو تن از تأثیرگذارترین فیلسوفان
در ســدهی بیســتم ،از باهوشتریــن،
باسوادترین ،و اندیشــورترینها در زمان
خود بودند .آنها نیــز طرفدار پروپاقرص
آدولــف هیتلر بودند همچون بســیاری
دیگر از روشــنفکران اروپایی .زینبیش،
بسیاری از نازیهای سرشناس تحصیالت
عالیه داشتند .وزیر تبلیغات هیتلر جوزف
گوبلز از دانشگاه هیدلبرگ دکترای ادبیات
گرفته بود ،و هشت تن از شانزده مردی که
در سال  ۱۹۴۲در کنفرانس وانسی شرکت
کردند جایی که سرنوشــت دهشــتآو ِر
یهودیان اروپا تعیین شــد مدرک دکتری
داشتند.
فروید درباره توهم
این نمونهها روشــن میکند که نه آموزش
و نه هــوش هیچیک شــخص را در برابر

ِ
توهم سیاســی مصون
تأثیــرات ویرانگ ِر
ِ
نمیکنــد .در این زمینه خوب اســت از
کار زیگموند فروید بهــره بگیریم بهویژه
کتاباش در ســال « ۱۹۲۷آیندهی یک
توهم» .این کتاب گرچه اساســ ًا دربارهی
روانشناسی دین است اما یک تبیین کلی
ِ
از توهم به دســت میدهد که برای فهم
ترزبانی سیاسی مفید است.
ِ
فروید توهم را چنین تعریف میکند« :آنچه
باور میکنیم چون دوســت داریم صادق
باشند» .ما معموالً توهمها را باورهای کاذب
میشماریم ،اما فروید این نظر را رد میکند
و اســتدالل میکند که توهمها میتوانند
صادق یا کاذب باشند .او استدالل میکند
که آنچه باعث میشود یک باور توهم باشد
ربطی بــه میزان مطابقــت آن با واقعیت
روانشــناختی آن
ندارد بلکه با علتهای
ِ
مربوط است .این دیدگاهی ظریف است و
با یک مثال روشنتر میگردد .فرض کنید
( )۱جو میخواهــد خوشپوشترین مرد
در اتاق باشــد )۲( ،همهی شواهد و قرائن
حاکی از آن است که جو خوشپوشترین
مرد در اتاق اســت ،و ( )۳جو باور دارد که
خوشپوشترین مرد در اتاق اســت .اگر
( )۳به ِ
علت ( )۱صادق باشــد ،آنگاه طبق
نظر فروید ( )۳یک توهم است گرچه ()۲
صادق است .البته وقتی ( )۲کاذب باشد هم
باز ( )۳یک توهم است.
فروید استدالل میکند که باورهای دینی
توهماند چون به «کهنترین ،نیرومندترین
و مبرمتریــن آرزوهای انســان پاســخ

میدهند ».حرف او این است که زندگیهای
ما شــکننده اند ،با مرگ کرانمند شدهاند،
از بیماری و رخدادهای سوگانگیز آسیب
خوش رنج ،بیعدالتی ،و
میبیند ،و دســت
ِ
ستمگریاند که ما برای هم به بار میآوریم.
به دید او ما به باورهــای دینی میگراییم
پناهی ما
چون این باورهــا چارهای برای بی
ِ
در برابر این واقعیتهای خشن است.
فروید تا جایی پیش مــیرود که میگوید
موقعیت ما در جهان ،و واکنش دینی به آن،
همچون موقعیت کودکی اســت که از پدر
قدرتمند امنیت میجوید .او مینویســد:
«میدانیم که تأثیر هراسآور بیپناهی در
دوران کودکی نیاز به حفاظت را برمیانگیزد
نیاز به حفاظت از طریق عشق نیازی که پدر
تأمین میکنــد .و این حقیقت که بیپناهی
سرتاسر زندگی باقی میماند تمسک به پدر
را ضروری میســازد ،اما این بار پدری بس
قدرتمندتر.
پیوند روشــنی هست میان برداشت فروید
از دیــن و نیروهای روانی که در ســپهر
سیاســی نقش دارند .سیاســت واکنشی
پذیری انســان است ،بهویژه آن
به آسیب
ِ
وابستگی ما به دیگران
آسیبپذیری که از
ِ
ناشی میشود .ژرفترین بیمها و امیدهای
مــا از جمله بیمهــا و امیدهایی که مبنای
اشتیاق به قدرتی فراسویی است به پهنهی
سیاسی تراوش میکند و این ما را در مقابل
توهم سیاسی آسیبپذیر میگرداند.
مقایسه سقراط و فروید
در مقایسه با دیدگاه ســقراط ،با نظریهی
فرویــد میتوانیم درباب گفتار سیاســی
ژرفتر بیندیشــیم .ســقراط تعبیرهای
تحقیرآمیــزی همچــون «گولخور مانند
کودکان» به کار میبرد ،اما فروید بینشــی
همدالنه نسبت به تهدید بیپناهی و آرزوی
پدری همهتوان به دست میدهد .و در حالی
که سقراط معتقد اســت سیاستمداران در
چاپلوســی مهارت دارند ،نظریهی فروید
توضیح میدهد که چرا کســانی که به ما
نوید میدهند ما را از بدترین کابوسهایمان
رها خواهند ساخت برای ما چنان جذابیت
دارند.
دیدگاه فرویــدی هرچند گیرا بنماید به دو
دلیل اصلی ناقص است .نخست ،این نظریه
دربارهی ابزارهای ترزبانی که سیاستمداران
برای رســیدن به هدفهایشــان به کار
میگیرند هیــچ نمیگوید .دوم ،این نظریه
ترزبانی سیاســی
توضیح نمیدهد که چرا
ِ
دســتکم به همان اندازه کــه بر امنیت و
پیروزی تأکید میکند بر ناامنی و شکست
هم تأکید دارد.
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