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مبارزه بافساد
از حرف تاعمل
حفیظ اهلل زکی

باتوجه به وخامت اوضاع امنیتی و پرسش هایی که پس از حمله
خونین و مرگبار هفته گذشــته در کابل صــورت گرفت ،اعضای
مشرانوجرگه دیروز وزیر داخله ،سرپرست ریاست عمومی امنیت
ملی و قوماندان زون  101آسمایی کابل را به منظور ارایه معلومات
به این مجلس فراخوانده بود .وزیر امــور داخله مداخلۀ بزرگان
سیاسی در امر تبدیلی ها و تعیینات را عامل ناکامی پولیس خواند
و وعده سپرد اگر سیاست گران مانع اراده اش نشوند ،تا شش ماه
آینده امنیت و پوليس کارا را به وجود آورده و فساد را ریشه کن
خواهد کرد .البته وزیــر امور داخله به یکی از مهمترین معضالت
اداری در نهادهای امنیتی اشــاره کرده که نمی توان آنرا رد و یا
انکار کرد .واقعیت عینی ،آشکار ،فراگیر و بی نهایت تلخی است
که تاکنون ضربات جبــران ناپذیری را به مردم و منافع ملی وارد
کرده است؛ این واقعیت های تلخ همان فاکتورهایی اند که تحت
عنوان کلی فساد و خویشخوری از آن بحث می شود و توان و اراده
حکومت را بیش از یک دهه است که به چالش مواجه کرده است.
نکته مهم؛ اما این اســت که این گفته ها و وعده ها چیزی جدید
نیست که بتوان روی آن تکیه کرد .اینها حرف هایی است که بیش
از ده سال از زبان مســؤالن امنیتی و غیر امنیتی کشور شنیده
شــده و به باد فراموشی سپرده شده است .مردم به حسب عادت
این حرف ها را می شــنوند ،ولی کمترین حس خوشبینی را در
فضــای عمومی به وجود نمی آورند و هیچ دورنما و چشــم انداز
جدیدی را خلق نمی کند.
در گذشته تعدادی از مســؤالن نهادها بسیار جدی تر و قاطع تر
در مورد به وجود آوردن اصالحات در اداره و مبارزه با فســاد و
خویشــخوری و معیاری ساختن تعیینات ،مقرری ها و تبدیلی ها
سخن گفته بودند؛ اما در عمل نه تنها در راستای آوردن اصالحات
گامی به پیش نبرده اند ،که خود در غرقاب فســاد و خویشخوری
غرق شــده اند .این مســأله بی گمان ادارات دولتی را از کارایی
انداخته و آنها را عقیم ساخته اند.
وقتی افراد براساس روابط از مقامات باال تعیین شود؛ اصل قانون
و شایسته ســاالری در ادارات پایمال می شود و به جای اشخاص
تحصیل کرده ،با تجربه و متعهد؛ افراد بی ســواد ،غیر مسلکی،
تنبل و بی مباالت به قوانین و مقررات اداری ،برچوکی ریاســت و
مدیریت تکیه می زنند .آمدن این افراد حداقل دو مشکل فوری و
عمــده را بر اداره مربوطه تحمیل می کند؛ اوال نظم اداری را برهم
می ریزد و ثانیا فساد اداری را عمق و گسترش می دهند .امروزه
همه کسانی که به صورت فرمایشی به مقامی رسیده اند ،به نحوی
در چرخه فســاد قرار می گیرند و با حمایت و پشتیبانی مقامات
بلند رتبه بی مهابا به اختالس و اخاذی و حتا خیانت دســت می
زنند .همین افراد به شمول حامیان سیاسی شان زنجیره گسست
ناپذیرفساد در افغانستان را تشــکیل می دهند .نادیده گرفتن
قانون و معافیــت از تعقیب و مجازات دو فاکتور مهم در تقویت و
گســترش فساد در کشور به شمار می رود و تا زمانی که این روند
ادامه داشته باشد ،هیچ وزیری و رییسی نمی تواند با فساد مبارزه
کرده و اصالحات اصولی و قانونی را در اداره تحت مسؤلیت شان
به وجود آورند.
از طرف دیگــر مطابق قانون بدنه اداره باید از افراد مســلکی و
متخصص و باتجربه تشکیل شود .این بدنه با تغییر رییس و وزیر
نباید آسیب ببیند .هیچ مقامی مطابق قانون حق برکناری پرسنل
اداری را ندارد؛ تمامی تغییرات ،تبدیالت و تعیینات باید بر اساس
قانون و در راســتای بهبود کارهــای اداری صورت گیرد .یکی از
معضالت کالن درکشــور ما به همین امر برمی گردد ،که تعیینات
و مقرری ها بیشتر برمبنای سالیق و عالیق شخصی صورت گرفته
و نه قانون و مصلحت های اداری و ملی .این مسأله ثبات اداری را
برهم زده و تضمین شغلی کارمندان دولتی را با خطر مواجه کرده
و انگیزه ارتکاب فســاد و سایر جرایم اداری را به شدت باال برده
است.

استراتژی حکومت در قبال گروه طالبان تغییر خواهد کرد؟
چهار بــار نشســت چهار جانبــه میان
افغانستان ،پاکستان ،ایاالت متحده آمریکا
و چین دایر شد .در آخرین نشست از گروه
طالبان دعوت به عمل آمد که در گفتگوی
رو در رو با حکومت افغانســتان شــرکت
کند .گروه طالبان پاســخ منفی به دعوت
حکومت افغانستان و پاکستان داد .واکنش
منفی گروه طالبان در واقع بن بست دیگر
فراروی گفتگوی صلح اســت .با آغاز فصل
بهار ،گروه طالبان حمــات بهاری خود را
تحت نام عملیات بهاری نیز آغاز نمود .روز
شنبه 19 ،آپریل ،حمله فاجعه آمیز در کابل
اتفاق افتاد که  400کشــته و زخمی بر جای
گذاشت .رئیس جمهور غنی ،خطاب به گروه
طالبان بیان داشت که ما اراده کشتن شما
را نداشتم و شما ما را مجبور کردید .اکنون
این سوال مطرح است که حکومت وحدت
ملی چه رویکردی در قبــال گروه طالبان
اتخاذ مــی کند .آیا اســتراتژی حکومت
در قبال این گروه تغییــر خواهد کرد و یا
اینکه همچنان بر پروســه صلح و گفتگو با
گروه دهشــتافکن و تروریست اصرار می
ورزد .سیاست خارجی افغانستان در قبال
پاکستان چگونه خواهد بود.
یک روز بعد از رویداد امنیتی کابل ،امنیت
ملی افغانستان مسئول حمله کابل را شبکه
حقانی دانست .واکنش در رسانههای مجازی
به گونهای بود که حکومت با نســبت دادن
حمله روز ســه شنبه گذشته به پای شبکه
حقانی در صدد آن اســت تا سیاستهای
گذشــته خود را با گروه طالبان ادامه دهد.
ذکر این نکته ضروری است که رئیس شبکه
حقانی معاون مال اختر منصور ،رهبر کنونی
گروه طالبان انتخاب شــده است و او با مال
اختر منصور بیعت نموده اســت .بنابراین،
اکنون تفاوت میان شــبکه حقانی و گروه
طالبان وجود ندارد .زیرا ،آنها در یک گروه
قرار می گیرد .ممکن روابط شبکه حقانی و
مال اختر منصور با پاکســتان متفاوت باشد
اما آنچه در وضعیت کنونی مهم اســت این
است که آنها از یک استراتژی واحد پیروی
می کند.
بعد از رویداد ســه شــنبه گذشته رئیس

رحیم حمیدی

جمهور غنی گفت که ما اراده کشــتن شما
را نداشــتیم و شما ما را مجبور کردید .بعد
از اظهار نظر رئیس جمهــور تحلیل ها دو
گونه بــود .عدهای بر این باور بود که رئیس
جمهور بر اثر غلیان احساسات چنین اظهار
نظری نموده اســت .بنابراین ،دگرگونی در
اســتراتژی حکومت در قبال گروه طالبان
اتفاق نمی افتــد .حکومت به صورت قبلی
سیاست تســاهلگرایانه را با گروه طالبان
ادامه می دهد .عدهای دیگر اما ،بر این باور
بود که رئیس جمهور بــا درایت کامل این
ســخنان را اظهار نموده است و در روزهای
پیــش رو دگرگونی جدی در اســتراتژی
حکومت در قبال گــروه طالبان اتفاق می
افتد .بعد از رویداد خونین سه شنبه تا هنوز
اظهار نظر دیگری صورت نپذیرفته است.
امروز ،رئیس جمهور بناســت با نمایندگان
مردم در شورای ملی دیدار نماید و در مورد
اســتراتژی حکومت در قبال گروه طالبان
و پروســه صلح صحبت نماید .اینکه رئیس
جمهور چــه اســتراتژی را در قبال گروه
طالبــان در پیش خواهد گرفت مشــخص
نیست .در ذیل تالش می کنم در ارتباط با

سیاست حکومت و گروه طالبان چند نکته
را یادآور شوم.
اول؛ پروســه صلح از سال  1389در دوره
ریاســت جمهوری حامد کرزی آغاز شد.
حامد کرزی ،رئیس جمهور قبلی افغانستان
تالش نمود تا گروه طالبان را به میز مذاکره
بکشــاند و برای این کار امتیازهای زیادی
به گروه طالبان داد .بســیاری از اعضای
این گــروه را از زندان هــا آزاد نمود .با
وجود گزارشهای مکرر در مورد پیوستن
زندانیان آزاد شده به صفوف گروه طالبان
حامد کرزی از رهایی زندانیان گروه طالبان
دست نکشید .اشرف غنی ،همان سیاست
حامد کرزی را شــدت بیشتر دنبال کرد.
جدا از تالشها در داخل افغانســتان برای
کشــاندن گروه طالبان به میز مذاکره از
کشورهای دیگر همانند پاکستان ،ایاالت
متحده آمریکا و چین نیز اســتفاده نمود.
با این واکنش گــروه طالبان تغییر ننموده
است .واکنش آنها خشونت و کشتن مردم
افغانستان بوده اســت .رویداد سه شنبه
گذشــته اولین حمله گروه طالبان نبود.
حمــات آنها در هلمنــد ،بغالن و دیگر

والیات کشــور نشــان می دهد که آنها
به دنبال صلح و گفتگو نیســت .بنابراین،
حکومت افغانســتان هر قدر بر گفتگو و
مصالحه اصــرار ورزد واکنش گروه طالبان
یکی خواهد بود.
دوم؛ پروسه صلح و اســتراتژی برخورد
نرم بــا گروه طالبان نه تنها دســتاوردی
نداشته اســت بلکه هزینه هنگفت نیز به
مصرف رسیده اســت .حکومت از مجرای
شورای عالی صلح به افراد و گروه های که
دست از جنگ می کشد برای مدت زیادی
ماهانه پول می پــردازد .با این حال ،گروه
ها و افرادی که به حکومــت می پیوندد
یک حقه بیش نیســت .زمانی که امتیازی
خوب از حکومــت گرفت دوباره به میدان
جنگ می رود و در برابر نیروهای امنیتی
کشــور می جنگد .چندین بار گزارشهای
مبنی بر پیوستن سه باره برخی از اعضای
گروه طالبان در رسانهها منتشر شد .این
نشان می دهد که شورای عالی صلح برای
گروه طالبان راه درآمد برای جنگ بیشتر
شده اســت .بنابراین ،با پرداختن هزینه
هنگفت از مجرای شــورای عالی صلح اما،

هیچ دســتاوردی حاصل مردم و حکومت
افغانستان نشده است.
ســوم؛ اظهارات چند وقت پیش ســرتاج
عزیز ،مشاور خارجی نخست وزیر پاکستان
نشــان از روابط گروه طالبــان با حکومت
پاکستان دارد .او اظهار داشت که خانواده و
رهبران گروه طالبان در پاکستان به سر می
برد .این بدین معنی است که گروه طالبان
برای منافع پاکســتان می جنگد .گفتگو با
کســانی که اختیار ندارد بدون شک نتیجه
بخش نیست .به جای گفتگو با گروه طالبان
نیازمند گفتگوی مســتقیم با پاکستان می
باشــیم .با این حال ،چرخش در سیاست
خارجی افغانســتان در قبال پاکســتان
سودمند نیســت .ما در قبال پاکستان دو
راه در پیش داریــم که می توانیم از هر دو
راه برای فشار بر این کشور استفاده نمایم.
متقاعد کردن کشــورهای کمک کننده به
افغانستان برای فشــار بیشتر بر پاکستان
و گفتگوی مستقیم حکومت کابل با اسالم
آباد در ارتباط با قطع رابطه با گروه طالبان و
حل مشکالت میان دو کشور.
فراموش نکنیم که گروه طالبان هیچ حاضر
به گفتگو و مصالحه نخواهد شد مگر اینکه
مشــکالت میان افغانســتان و پاکستان
حل گردد .به عبارت دیگــر ،حیات گروه
طالبان و فعالیت آن منوط به حل مشکالت
افغانســتان و پاکستان اســت .زمانی که
مشکالت میان دو کشور حل گردد ،مزدور
خود به خود از میان برداشته می شود .زیرا،
دیگر کارکردی ندارد.
در پایان این نوشــتار باید متذکر شد که
اســتراتژی کنونی حکومت در قبال گروه
طالبان منجر به صلح نمی شود بلکه منجر
به ویرانی و بربادی کشــور می شود .این
استراتژی موجب تراکم نارضایتی مردم نیز
می شــود .فراموش نکنیم که روزی صبر و
حوصله مردم به ســر خواهد رسید .مردم
از حکومــت جواب خواهد خواســت .اگر
حکومت تغییــری در رویکرد خود در قبال
گروه طالبان نیــاورد ،آن روز دیر خواهد
بود که مردم به شکل میلیونی به خیابانها
بریزد.

مواجهه با تروریسم ؛رویکرد نظامی ,سیاسی و یا حقوقی
معادل تجاوز مسلحانه یك دولت دانستهاند
كه به دولت قربانی حق توسل به دفاع مشروع
فردی میدهد و دولتهای ثالث نیز مجاز می
شوند به دفاع مشروع جمعی متوسل شوند.
اما آیا واقعاً یك سازمان تروریستی میتواند
معادل یك دولت تلقی شود؟ حقیقت این است
كه اقدام تروریستی سازمانی چون القاعده ,نه
بر پایه منشور و نه بر اساس كنوانسیون ژنو
حملهای نظامی محسوب نمیشود بلكه باید
آنرا جنایتی بین المللی به شمار آورد .جنگ
علیه تروریســم جنگ بین دولتها و ملت
ها نیست ،نزاعی بین نیروهای نظامی اعم از
زمینی ،هوایی یا دریایی دو دولت نیست ،بلكه
جنگ علیه شبكه های نامعلومی است كه نه
در نقشه یافت میشوند و نه پایگاه اقتصادی
آشكاری دارند كه نابود شوند.
افزون بر این توسل به دفاع مشروع بر پایه
ماده  ۵۱منشور ملل متحد دارای شرایط الزم  - ۱ضرورت حمله نظامی :حمله باید فوری و
الرعایهای است:
آخرین راه چاره باشد.
 - ۲هدف :كاربرد زور نظامی منحصرا ً باید به
قصد سركوب تجاوز اعمال شود.
 کارتون روز
 - ۳تناسب :كاربرد زور باید متناسب با هدف
باشد.
 - ۴زمان اقدام :به محض آنكه تجاوز پایان
یابد یا شورای امنیت دست به اقدام مقتضی
زند ،باید استفاده از زور نظامی متوقف شود.
 - ۵رعایت حقوق بشــر دوستانه :دولت یا
دولتهایی كه اقدام به دفاع مشــروع می
كنند باید كام ً
ال به اصــول بنیادین حقوق
بشردوستانه پایبند باشــند .حال حتی اگر
حمالت تروریستی را یك جریان مستمر به
شمار آوریم كه به سبب پایان نیافتن ،دفاع
مشروع صادق باشــد نه اقدام تالفی جویانه
غیر مشروع در حقوق بین الملل ،اما آیا می
توان ســازمان تروریستی را جانشین دولت
متجاوز نشاند و یا بر ضد قلمرو دولتی كه به
چنین سازمانی پناه داده است اعمال زور كرد؟
مهمتر از همه آیا شــرایط اســتیفای حق
دفاع مشروع در مبارزه نظامی با سازمان
های تروریســتی فراهم است؟( Antonio
Elizabeth ;۹۹۶.p :۲۰۰۱ ,Cassese
 )p.A1 :۲۰۰۱ ,Bumillerگذشته از اینكه
آیا به این ترتیب و با پیروی از پاردایم جنگ
میتوان با این پدیده شوم مبارزه كرد؟ آیا راه
مقابله با خشونت لزوم ًا خشونت است؟ و آیا
با كاشتن بذر خشــونت میتوان میوة صلح،
آرامش و امنیت را انتظار كشــید؟ خشونت
طلبان تروریست در اندیشه صلح نیستند
اما كســانی كه قلبشان برای صلح و آرامش
و امنیت میتپد باید از الگویی غیر از توسل
بــه زور و نقض حقوق برای مقابله با یك امر
نامشروع چون اقدام تروریستی بهره برند.
حتی اگر روش نظامی تا حدودی بتواند راه
مقابله جدی با شبكههای تروریستی را هموار
كند ،بدون تردید نمیتوان آنرا راهی مناسب
پنداشت .روشــهای نظامی سركوبگرانه
اگر پاسخ دهد ،بیگمان پاسخی كوتاه مدت
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قسمت سوم

خواهد بود؛ اگر در اندیشــه استقرار صلح
بین المللی هســتیم باید از الگوهای دیگر
برای مواجهه با تروریسم پیروی كنیم.
ب -پارادایم سیاسی
برای مقابله صحیح با تروریسم باید به پیام
سیاسی آن توجه نمود .متأسفانه جامعه بین
المللی هنوز نتوانســته است تعریف مورد
وفاقی از تروریســم ارائه دهد .این ناكامی
بیشتر علتی سیاســی و نه حقوقی دارد.
دولتهای ســر خورده ،ناتوان یا آنها كه
قربانی جرایم اقتصادی و اجتماعی هستند
یا از خود چنین چهرهای ترســیم میكنند
از گردن نهادن بر تعریفی صرف ًا شــكلی یا
مبتنی بر واقعیات از تروریسم سر باز می
زنند .این دولتها بی آنكه آشكارا تروریسم
را بســتایند تلویحاً آنرا توجیه میكنند و
غالباً آنرا آخرین حربه ضعفا به شمار می
آورنــد .تصویب كه جای خــود دارد آنها
حتی از پذیرفتن تعریفی از تروریســم كه
آزادی عملشان را محدود سازد و احتماالً به
محكومیت مبارزاتی منتهی شود كه اغلب
مورد تحسین عمومی هســتند ,ابا دارند.
یك نمونه از ایــن موارد جنگجویان جبهة
مقاومــت در جنگ جهانی دوم بودند كه از
سوی آلمانیها تروریست خوانده میشدند در
حالی كه متفقین آنها را قهرمان میدانستند.
باید باب گفت و گو و گاه مذاكرهای واقعی
با اشخاص یا سازمانهایی كه از به رسمیت
شناختن آنها امتناع داریم را گشود .البته
دولتهــای قربانی هرگز راضــی به انجام
چنین امری نیستند ,چه آنكه چنین تصور
میشود حتی یك تماس سطحی و دور ممكن
است در ظاهر نوعی مشروعیت بخشیدن به
آرمان آنها قلمداد شود و این چیزی است
كه دولتهای قربانی اص ً
ال خوش ندارند .ولی
با تحلیل بیشتر این توهم به سرعت رنگ
میبازد ،این واقعیت كه یك عمل تروریستی
غیر قابل توجیه است نباید مانع از ارزیابی
سیاسی موقعیت شود .كشف عمق سیاسی
یك اقدام تروریســتی مشــخص ،دست

كم به منزلــه تأیید آن عمل كه به هر حال
عملی مجرمانه اســت نیست .با وجود این,
شناسایی بعد سیاسی تروریسم بر برخورد با
این معضل تأثیر میگذارد .باید به هر شكل
به پیام تروریستها پاســخ گفته شود و از
این رو بعد سیاسی عمل ارتكابی باید مورد
تأیید قرار گیرد .با این رویكرد میتوان عمل
ارتكابــی را بهتر فهمید و چنین برخوردی
لزوماً به نفع تروریستها تمام نمیشود ،زیرا
ممكن اســت در نتیجه ،تعداد بیشتری از
دولتها یا جامعة بین المللی در قالب سازمان
ملل متحد آنها را محكوم بشناسند .بررسی
بعد سیاســی خود پیشاپیش نوعی پاسخ
است .نشانهای است كه به خوبی حكایت از
آن دارد كه پیام مورد نظر دریافت و جدی
گرفته شده است .دولتهای قربانی آشكارا
از برقراری ارتباط با افرادی كه مجرم می
شناســند امتناع میكنند و به همین دلیل
است كه دیگر روشــهای سیاسی همچون
تحقیــق ،میانجیگری یا ســازش میتواند
مفید باشــد .در نمونه كالسیك ,ادعاهای
ارضــی و حق مردم برای خــود گردانی یا
حق اقلیتی برای تعیین سرنوشــت خود
مطرح اســت .نوع دیگری از تعارض كه به
تروریســم بین الملی منجر شده است به
روابط شــمال و جنوب باز میگردد ،یعنی
جدال میان ثروت و فقر؛ نمونه بین المللی و
امروزی همان شورش گرسنگان .مع االسف
رویكرد سیاسی ،پیشرفت قابل مالحظهای
نداشته اســت ,زیرا هنوز دولتها بر اتخاذ
اقدامی هماهنگ برای بررســی این معضل
سیاسی پیچیده همداستان نشدهاند .ژاك
دریدا ،روشنفكر فرانســوی نیز اصطالح
«جنگ علیه تروریســم (war against
 )terrorismرا مبهــم میداند و معتقد به
ضرورت بررســی ،رفع ابهام و تبیین آثار
كاربرد آن است»( .یورگن هابرماس ،روزنامه
همبستگی ،۱۳۸۲،ص )۷كاسِ ِسه ،در پایان
كالم خود تصریح میكند :اگر ایاالت متحده
به راستی خواهان اســتقرار عدالت است

نباید خود را محدود به روشهای سركوبگرانه
كند .چنین پاســخی یك پاسخ كوتاه مدت
خواهد بود .باید به آینده نگریست ،عدالت
ابعاد گوناگون دارد؛ عدالت اجتماعی یعنی
ریشــه كنی نابرابریهای اجتماعی همچون
فقر ،توسعه نیافتگی اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،جهل ،فقدان تكثرگرایی سیاسی،
دموكراسی و مانند آن جزء مهم عدالت است.
همة این پدیدهها را باید ریشــة تروریسم
دانست كه در تشدید نفرت و انزجار ایفای
نقــش میكننــدAntonio Cassese:(.
 )op.citوی آنگاه ســخنی از كوفی عنان،
دبیركل سازمان ملل متحد ،نقل میكند كه
«مردمی كه مســتأصل و ناامیدند به آسانی
جذب سازمانهای تروریســتی میشوند».
قطعنامه  ۱۹۸۹مجمع عمومی سازمان ملل
متحد نیز از این حیث حائز اهمیت اســت.
این قطعنامه ضمن اینكه اقدامات تروریستی
را در هر كجا و توسط هر كسی ارتكاب یابد
غیر قابل توجیه دانســته و محكوم نموده
است ،حق غیر قابل نقض «تعیین سرنوشت و
استقالل تمامی انسانهایی كه تحت استعمار
و رژیمهای نژاد پرست و دیگر اشكال سلطه
بیگانگان و اشغال خارجی به سر میبرند را به
رسمیت شناخته ،مشروعیت مبارزات آنان
بهویژه مبارزة جنبشهای آزادیبخش ملی را
تأیید میكند)۱۹۸۹ ,G.A.res(».
مجمع عمومی ،در این قطعنامه به خوبی به
ضرورت از میان برداشتن علل و ریشههای
اقدامات تروریســتی توجه كرده ،از دولتها
خواسته است تا :در حذف و از میان برداشتن
علل اصلی تروریســم بین المللی بیش از
پیش ســهیم گردند و به كلیه وضعیتها از
جمله استعمار ،نژاد پرستی ،وضعیتهایی كه
در بردارندة نقض گســترده و فاحش حقوق
بشر و آزادیهای اساسی هستند و وضعیت
هایی همچون ســلطه بیگانگان و اشــغال
خارجی كه میتوانند سبب تحقق تروریسم
بین المللی باشند و صلح و امنیت بین المللی
را به مخاطره اندازنــد ،توجه ویژه مبذول
دارند .به راستی آیا دولتی كه گروههایی را
از حق تعیین سرنوشت محروم ساخته است،
قسمتی از مسؤولیت اقدامات خشونت باری
كه توسط آنها انجام میشــود ،را بر عهده
ندارد؟ راست است كه تروریسم و اقدامات
خشونت بار ،به ویژه اگر متوجه غیر نظامیان
باشد در هیچ جا و توسط هیچ كس مشروع
نیســت ،اما آیا نباید وضعیت گروههایی را
كه برای دفاع از خویــش هیچ راه دیگری
نمیشناســند ،مورد توجه جدی قرارداد؟
ســخن كوفی عنان را كه پیشتر نقل كردیم
قابل توجه اســت كه «مردمی كه مستأصل
و ناامیدند به آســانی جذب ســازمانهای
تروریستی میشــوند ».خالصه اینكه برای
درك بهتر علل واقعی ارتكاب اقدامات شوم
تروریستی باید در مواردی به مذاكره نیز به
عنوان ابزاری مهم توجه كرد.
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