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حکومت و چالشهای فراروی نیروهای امنیتی

ــــــــــسرمقاله

کار و کارگر در
برنامه های دولت
محمدرضا هویدا
کارگران نیــروی محرکه اقتصاد در هر جامعه ای هســتند .اما
افغانستان برای کارگران بیش از آن که جایی امن برای شغل و کار
و پیشرفت باشد به مکانی پر از مشقت و بدبختی و بیکاری مبدل
شده است .سراب کار در افغانستان ،میلیون ها انسان جویای کار
را ناامید ســاخته است .شکی در این نیست که بخش عمده ای از
مهاجران افغان در کشورهای دور و نزدیک را مهاجران اقتصادی
تشکیل می دهند .نبود شغل و کار سبب شده تا مردم برای زنده
ماندن و تامین معاش خانواده به مهاجرت اقدام کنند .و شــکی
نیست که دولت افغانســتان توانایی به وجود آوردن زمینه های
کاری را ندارد ،نه به این دلیل که دولت ظرفیت آن را ندارد ،بلکه
به این جهت که ظرفیت انســانی و برنامه ریزی در این دولت به
شدت پایین است .جالب است که صدها هزار کارگر تحصیل کرده
و یا بی سواد در انتظار کار هستند و دولت می داند که ده ها هزار
بست خالی در وزارت خانه ها وجود دارد ولی به علت بی مباالتی
و یا بی برنامگی نتوانسته و یا نخواسته اند تا افراد متقاضی را در
آنها استخدام کند.
بخش بزرگی از شــهروندان افغانســتان زیر خط فقر زندگی می
کنند ،اما دولت برنامه ای جدی و منطقی برای ایجاد شــغل و کار
نداشته و ندارد .دولت وحدت ملی نیز جز در شعارهای تیم های
برنــده انتخابات که اکنون دولت را تشــکیل داده اند ،دیگر کار
موثری برای اشتغال و کارزایی برای شهروندان انجام نداده اند.
کارگران در افغانستان با مشــکالت عمده ای روبرو هستند .اول
اینکه از نگاه قانونی ضمانت های الزم برای تامین حقوق کارگران
وجود ندارد .معموال در هنگام دعاوی بر ســر مسئله کار و کارگر
این کارگر اســت که در موقع ضعف قرار گرفته است .انجمن های
کارگری یا به صورت حرفه ای وجود نــدارد و یا آنقدر مصروف
هستند که کمتر به مسایل معمولی کارگران می رسند.
امنیت نیز بدترین مشــکل برای کار است .نمی توان ساحه ای از
زندگی اجتماعی کشور را پیدا کرد که از ناامنی متاثر نشده باشد.
اما کار جزی از اولین ساحاتی است که از ناامنی متاثر شده است.
کارگران اولین گروه هایی بوده اند که از بحران های اقتصادی رنج
برده اند ولی نتوانســته اند راه به جایی ببرند .جایگاه کارگران در
برنامه ریزی های دولتی و در بودجه ملی جایگاه مناسبی نیست.
ادارات دولتی به دلیل ظرفیت های پایین انســانی و فساد اداری
موجود هر ساله ده ها میلیون دالر از بودجه انکشافی خود را نمی
توانند به مصرف برســانند در حالی که در طول سال می توانند با
برنامه های دقیق و عملی همه به کشور خود خدمت کنند و هم از
میزان بیکاری بکاهند.
بازار ســرد اقتصاد ،بازار گرم جنگ را در پی داشته است .مردانی
که باید ابزار کار را در دست بگیرند و کشور خود را آباد سازند ،در
نبود کار ،سالح به دست می گیرند و به تخریب کشور خود اقدام
می کنند .هر چند این دلیل چندان منطقی به نظر نمی رســد که
اگر کسی کار نیافت تفنگ به دســت بگیرد ،اما در مواردی نبود
کار جنگ را به شــدت تقویت می کنند و از مردان کار و تالش،
تفنگداران بی رحم و بی مسئولیت می سازد.
دولت افغانستان باید به همان اندازه که بر شعارهای بلند و باالی
سازندگی تکیه می کند ،باید توجه داشته باشد که سازندگی بدون
کار ،اشــتغال و کارگران ورزیده امکان ندارد .به همین جهت نیز
کارگران و کار باید جزء اولویت های اساســی دولت باشد .بست
های خالی دولت پر شوند ،امنیت برای کار و سرمایه گذاری تامین
شود ،کارخانه ها به هر صورتی که امکان دارد ،حمایت شود و نباید
زمینه های خروج نیروهای کار فزیکی و فکری فراهم شود.

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان
در گزارش تازه خود به کنگره و وزارت دفاع
ایاالت متحده آمریکا ســخن از چالشهای
فراروی توســعه توانایی نیروهای امنیتی
و دفاعی افغانســتان به میان آورده است.
او در گزارش خــود به کنگره و وزارت دفاع
آورده است که نیروهای امنیتی افغانستان
با چهار چالش عمده مواجه اســت که این
چالشها سد فراروی توسعه توانایی نیروهای
امنیتی و دفاعی افغانستان است .محدودیت
دسترسی به نظارت این نیروها برای ارزیابی
مؤثریت و نیازهــای آنها یکی از چالشها
دانسته شده اســت .او افزوده است که در
گزارشهای نهادهای دولتی افغانســتان از
قابلیت نیروهــای امنیتی واحدهای کوچک
ارتش هیچ ارتباطی وجود نداشته است .او
نبود آمار دقیق در مورد تعداد اردو و پلیس
ملی را از چالشهای دیگر خوانده اســت .او
عقبگرد در سطوح قابلیت واحدهای ارتش
و پلیس افغانستان را سومین چالش فراروی
توسعه توانایی نیروهای امنیتی افغانستان
خوانده است .فقدان شــفافیت در مصرف
کمکها از چالشهای دیگر می باشــد که
اداره ویژه بازرش آمریکا برای افغانستان به
آن اشاره نموده است.
چشــم انداز آینده افغانســتان تا حدودی
زیادی بستگی به توانایی و ظرفیت نیروهای
امنیتــی افغانســتان دارد .در وضعیتی که
افغانســتان با چندین گروه تروریســتی و
دهشت افکن همانند القاعده ،داعش ،گروه
طالبان ،شبکه حقانی و  ...می جنگد ضعف
و کارکرد ضعیــف نیروهای امنیتی به خاطر
عدم توانایی می تواند چشم انداز تاریک و
مبهم برای دموکراسی ،ثبات سیاسی و عمر
حکومت ترسیم نماید .با توجه به اینکه آینده
دموکراسی ،ثبات سیاسی و عمر حکومت به
کارکرد و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان
بستگی دارد الزم است که حکومت اقدامات
مهم و اساسی روی دست گیرد.
اول؛ وضعیــت کنونی نیروهــای امنیتی
افغانستان تا حدودی زیادی ناشی از فقدان
اراده سیاســی نخبگان حاکم اســت .در
سالهای گذشته اراده سیاسی برای جنگ با
هنوز هم دولت آمریکا ،در پس شرکت های
تلویزنی که وارد بازی دشــمن می شوند ،به
دنبال کمونیست های تهی مغز می گردد! و
شرکت های تلویزیونی نیز دچار توهم همفری
بوگاردی شده اند که به گنگسترها می گفت:
« دوســت عزیز ،نمی توانی مانع مطبوعات
بشوی!» منطق خبرگزاری ها حکم به فروش
اخبار و به طریق اولــی ،خبر های جنجال
برانگیز می کند .این به دلیل مخالفت رسانه
ها با جنگ نیســت زیرا که آن ها صرفا ساز
قدرت حاکــم را می زنند .نیز در جنگ های
مدرن ،برخالف تصور کالوزویتس ،دو طرف در
صفوف یکدیگر رخنه می کنند.
۳ـ حتی دیکتاتورها نمی توانند با بســتن
زبان رســانه ها ،مانع از جریان اطالعات( به
یمن فناوری جدید ارتباطات) شوند؛ زیرا که
فناوری بخشی از زیرساختی است که مورد
نیاز دیکتاتوری نیز هست .این جریان مداوم
اطالعات ،همان نقش سرویس های جاسوسی
را ایفا می کنند یعنــی عملیات غافلگیری
را حنثی مــی کنند و البتــه جنگ ،بدون
غافلگیرکردن دشمن ،امکان ندارد .جنگ،
خود ،تبادل اطالعات کلی با دشمن را فراهم
می سازد .اما اطالعات عملکرد بیشتری دارد:
به دشمن امکان صحبت می دهد (در حالی که
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دشمن وجود نداشته است .در بسی موارد،
نیروهای امنیتی در میــان آتش گیر مانده
است و حق آتش گشــودن نداشته است.
این مسئله منجر به ضربه روحی به نیروهای
امنیتی کشور شــده است .شاید با قاطعیت
بتوان گفت که ترک وظیفه از سوی نیروهای
امنیتی افغانســتان با همین مسئله ارتباط
دارد .در واقع ،در سال های گذشته ،نهادهای
امنیتی افغانســتان از طرف جلب و جذب
داشته است و از طرف دیگر ،افراد زیادی که
آموزش دیده بودند و روی شان هزینه شده
بود ،وظیفه خود را ترک نمودند .این مسئله
هم منجر به هدر رفتن کمک ها شــد و هم
منجر به ضعف نهادهای امنیتی افغانستان.
زیرا ،برای ســالهای متمادی حکومت روی
افرادی هزینه نمود که آنها به دالیل وظیفه
خود را ترک نمودند.
یکی از عوامل ترک وظیفه فقدان سیاست
مشخص حکومت در قبال گروه طالبان بود.
در دوره ریاســت جمهــوری حامد کرزی،
بســیاری از دشــمنان مردم افغانستان از
زندانها رها شــدند و دوباره علیه نیروهای
امنیتی افغانســتان تفنگ به دوش گرفتند.
گزارش های زیادی وجــود دارد که بیش از
 80درصد زندانیان رها شده دوباره به میدان
جنگ رفتهانــد و در برابر نیروهای امنیتی

افغانستان جنگیدهاند .در دوره پسا کرزی
اما ،اگر چه سیاست تساهلگرایانه همانند
ســابق دنبال می شد اما ،دشمنان مردم از
زندان ها رها نشدند .در هشت ثور ،رئیس
جمهور سیاست حکومت در مواجه با گروه
طالبان را اعالن نمود .براســاس سیاست
جدید حکومت نیروهای امنیتی صالحیت
آتش گشودن علیه گروه طالبان را دارد .این
تنها امیدواری ممکن برای بهبود وضعیت
روحی ارتش و پلیس ملی افغانستان است.
دوم؛ اقدام دیگــر توجه بــه قربانیان و
بازماندگان نیروهای امنیتی افغانستان است.
سربازان ارتش و پلیس ملی کشور در یک و
نیم دهه گذشته قربانی دادهاند .بسیاریها
جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر
معلول شدند .اما ،بعد از آن حکومت کمتر
توجهی به قربانیــان و بازماندگان ارتش و
پلیس ملی داشته اســت .سربازان کشور
که کشته شــدهاند و نان آور خانواده خود
بودهاند اکنون خانوادههای آنها در وضعیت
بد زندگی می کند و یا سربازان که یکی از
اعضای بدن خود را از دست دادهاند و اکنون
معلول است در وضعیت خوبی قرار ندارد.
آنها فراموش شــدگان است .برخورد این
گونه با قربانیان و سربازان انگیزه پیوستن
به ارتــش و پلیس ملی را از بســیاری از

شهروندان کشور می گیرد .در عین حال،
منجر به کشــتن انگیزه بسیاری از جوانان
و ســربازان کشور برای خدمت به وطن نیز
می شود .به همین خاطر ،فرار از وظیفه در
میان ارتش و پلیس ملی کشور زیاد است.
یکی از راهها توجه به بازماندگان و قربانیان
جنگ است.
سوم؛ نیروهای امنیتی افغانستان از سوی
جامعه جهانی و به خصوص ایاالت متحده
آمریکا تمویل و تجهیز می شود .با این حال،
نیروهای امنیتی افغانستان تجهیزات الزم
برخوردار نیست .در واقع ،نیروهای امنیتی
افغانستان با تجهیزات اندک در برابر دشمن
می جنگد .کوهستانی بودن کشور جنگ را
دشوار نموده است .جنگ با دشمن نیازمند
تجهیزات پیشرفته است .جنگ در مناطق
کوهستانی نیازمند نیروی هوایی توانمند
است .متاسفانه نیروهای امنیتی ما در این
بخش دچار مشــکل جدی بوده است .در
شرایط سخت و دشوار نیروهای بین المللی
مستقر در افغانســتان به حمایت نیروهای
امنیتی افغانستان شتافته است .این بیانگر
آن اســت که نیروهای امنیتی افغانستان
تجهیزات و حمایت نیروی هوایی را ندارد تا
در برابر دشمن بدون حمایت و پیشتیبانی
نیروهای بین المللی بجنگد .بنابراین ،حفظ

خود ـ تباهی جنگ های مدرن
امبرتو اکو برگردان عاطفه اولیایی /قسمت دوم و پایانی
سیاست دوران جنگ ساکت کردن تبلیغات
دشــمن اســت) ،و این باعث سرخوردگی
شهروندان از دولت خود می شود ( در حالی
که کالوزویتس نأکید می کند که انســجام
روحی جنگجویان از شــرایط الزم پیروزی
اســت) .تمام جنگ های گذشــته بر اصل
ایمان شهروندان به عادالنه بودن آن وخواست
اضمحالل کامل دشمن اســتوار بود .امروزه
اطالعات نه تنها ایمان شهروندان را خدشه دار
می کند ،بلکه آن ها را در مقابل مرگ دشمن
ضربه پذیر می نماید زیرا که جنگ دیگر واقعه
ای دور و مبهم نیست ،بلکه تصاویرو شواهد
غیر قابل تحمل آن در دسترس همه است.
۴ـ نظریه ی فوکو در باره ی عدم یکپارچگی
قدرت و پراکندگــی مراکز تصمیم گیری به
خوبی شــرایط جنــگ را توصیف می کند:
قدرت ،پراکنــده و مجموعــه ای از توافق
هاست که به طور مداوم درحال شکل گیری
و شکستن اند .جنگ دیگر تنها دو سرزمین
را به جان یکدیگر نمی اندازد بلکه باعث به
رقابت کشاندن تکثری از مراکز قدرت است.
در این بازی ،برخی قدرت ها به طور جداگانه،
امتیازاتی کسب می کنند و دیگران می بازند.
جنگ های ســنتی از راه تجارت اسلحه و به
قیمت رکود سایر بخش ها ،ثروت کالنی برای
نظام به ارمغان می آوردند؛ در حالی که جنگ
های جدید ،در ضمن منتفع ســاختن تجار
اسلحه ،بحرانی جهانی در صنایع حمل و نقل
هوایی ،جهان گردی و تفریحات ،خو ِد رسانه
ها ( با از دست دادن درآمد تبلیغاتشان) و کل
صنایع غیر ضروری (که در واقع پشــتیبانان
اصلی نظام اند) از صنایع ساختمانی گرفته
تا ماشــین ســازی ،ایجاد می کنند .با خبر
درگیری جنگ ،بازار بورس صعود می کند و
یک ماه بعد ،با اولین نشانه های صلح دوباره
باال می رود .در این بازار ،نه در شرایط جنگ
از «بدبینی» خبری اســت و نه صلح مزیتی
است .بازار بورس نوسانات بازی مراکز قدرت
را بازمی نمایاند .در جنگ برخی قدرت های
اقتصادی بــه رقابت با دیگر ان می پردازند و
منطق درگیریشان بر قدرت های ملی غلبه
می کنــد .در حالی که صنعت مصرف دولتی
(مانند تســلیحات) ،احتیاج به تنش دارد،
صنایع مصرفی بخــش خصوصی احتیاج به
آرامش دارند؛ در واقــع جنگ در حوزه ی
اقتصاد رخ می دهد.
 ۵ـ به این دالیل و بســیاری دیگر ،جنگ
هامانند گذشــته ،شباهتی به نظام هوشمند
«زنجیره ای» نداشــته و بیشتربه سیستم
هوشمند «موازی» می مانند .از نظام هوشمند
«زنجیره ای» ،به عنوان مثال برای ســاختن
ماشین هایی که قادر به ترجمه و یا استنتاج
بر اســاس اطالعاتی که دریافت می کنند،
استفاده می شود .این سیستم به نوعی برنامه
ریزی شده است که بر پایه ی تعدادی قوانین
متناهی ،تصمیم هایی بگیرد که هر کدام با
ارزیابی تصمیم قبلی مشخص می شود و به
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مانند ساختار یک درخت ،از یک سری مانعه
الجمع های دوتایی ساخته شده است .تدبیر
های جنگ ســنتی چنین است :اگر دشمن
درطرف شرق ،جبهه گرفته است ،می توان
نتیجه گرفت که به طرف جنوب خواهد رفت،
بنابراین ما باید به طرف شمال شرقی حرکت
کنیم تا راه را براو ببیندیم وغافلگیرش کنیم.
قوانین دشــمن ،قوانین ما هم بود و مانند
بازی شــطرنج ،هر طرف هر بار یک تصمیم
می گرفت .لیکن در سیســتم موازی ،هر
جزء یک شبکه ،باید تصویری ازصف آرایی
نهایی را بر اساس الگو های وزنی ،که برنامه
زیر نمی تواند پیش بینی کند و یا نمی تواند
در باره اش تصمیم بگیرد ،در ذهن داشــته
باشد .چنین سیستمی باید خود را بر اساس
قوانینی ناروشن که از قبل دریافت نشده اند،
منظم ســازد و نمی تواند بین قانون و داده
سیستم
تمایز بگذارد .درست است که این
ِ
« نو اتصالیه» یا « شــبکه ی عصبی» را می
توان از طریق مقایســه ی پاسخ های ارئه
شده و پاسخ های مورد توقع ،کنترل نمود
و با أزمایشات مکرر ،وزنه ی مناسب را یافت.
ولی الزمه ی أن این اســت که )۱ :متصدی
وقت الزم را داشــته باشد  )۲ ،دو متصدی
در رقابت با یکدیگر نباشــند ،زیرا ممکن
است در جهت مخالف یکدیگر عمل کنند،
 )۳اجزاء این شبکه به عنوان جزئی از آن و
نه در مقام متصدی آن «فکر» کنند ،یعنی بر
اساس استنتاج از نحوه ی کار متصدیان عمل
نکنند و باالتر از همه منافعی باالتر از منافع
شبکه نداشته باشــند .در نظامی که قدرت
گروهبندی شده باشــد ،هر جزء بر اساس
منافع خود که متفاوت بــا منافع متصدی
است ،عمل می کند و با ویژگی خودپویایی
شــبکه هیچ ربطی ندارند .در نتیجه ،حتی
اگر به شکل اســتعاره ،جنگ را شکلی از
نظام نواتصالیه بدانیم ،مسیری مستقل از
خواســت دو طرف درگیر طی خواهد کرد.
جالب اســت که آرنو پنزیایس در توضیح
سیستم شــبکه ی عصبی،از استعاره ای
جنگی استفاده می کند :هر یاخته ی عصبی
(نورون) وقتی انگیخته می شود [«آتش می
کند»] که دارینه هایش داده هایی دریافت
کنــد .در لحظه ی «آتش» نــورون ،تکانه
های الکتریکی متصاعد می کند و از طریق
آسه هایش داده ها را به یاخته ی سپسین
منتقل می کند ...از آن جا که « آتش های»
هر یاخته ،به کنشهای بسیاری دیگر بستگی
دارد ،پییش بینی این که چه اتفاقی چه زمانی
رخ می دهد کار آسانی نیست ]...[ .با توجه به
موقعیت هر ارتباط سیناپسی ،هر انگیختگی
شبکه ِی صد ها نورونی ،شرایط تعادل خود
را از بین  ۱۰۳۰امکان (یعنی هزار بیلیون
بیلیون بیلیون) ،معین می کند ».اکر جنگ
را بتوان نظامی نواتصالیه دانســت ،دیگر
بررســی انگیزه های طرفین جنگ ارزشی
ندارد .با تکثــر قدرت های درگیر،جنگ در

بســترالگو های غیر قابل پیش بینی پخش
می شود .ممکن است به نفع یکی ازطرفین
حل شود ولی در اســاس از آن جا که قابل
محاسبه نیست ،هر دو طرف بازنده خواهند
بود .کوشش متصدی این ماشین ،که برای
در اختیار گرفتنش ،دستورات ضد و نقیض
دریافت می کند ،به از هم پاشیدگی آن می
آنجامد .محتمل ترین نتیجه ی جنگ بیش
از تغییری مختصر درموقعیت دشمن نسیت.
در جنگ های ســنتی مانند بازی شطرنج،
هرطر طرف سعی در کشتن هر چه بیشتر
ازمهره های دیگری را دارد ولی هدف نهایی
مات کردن طرف است .در عوض ،جنگ های
مدرن مانند بازی شطرنجی است که دو طرف
در یک شبکه ی مشترک بازی می کنند و
سعی در کشتن مهره های همرنگ دارند .در
نتیجه جنگ های جدید خودتباهند.
به دســت آوردن امتیازات مقطعی توسط
یک طرف جنگ را معموال معادل با امتیازی
نهایی بــرای آن طرف می داننــد ،اما در
صورتی از لحظه ی نهایی می توان ســخن
گفت که ،همان طور که کالوزویتس تصور
می کرد ،جنگ هنوز ادامه ی سیاســت به
انحای دیگری می بــو د (و در نتیجه جنگ
زمانی خاتمه می یافت که شرایط به چنان
تعادلی می رســید که بازگشت به سیاست
ِ
سیاست پساجنگ
ممکن بود) .اما در قرن ما
جهانی همیشه ادامه پیش آورد های جنگ
است .در دوران پســا جنگ ،صرف نظر از
نتایج آن  ،بازتوزیع عمومی نیروها متفاوت
با اهداف اولیه ی طرفین جنگ است؛ تا دهه
ها،سیاســت های اقتصادی و شرایط روانی
جامعه ،درشــرایطی شدیدا نامتعادل ادامه
خواهد داشــت وتصمیمات سیاسی همچو
تصمیمات جنگی اتخاذ خواهند شد.
آیا هرگز اوضاع متفاوت بوده است؟ آیا مجاز
نیستیم فکر کنیم کالوزویتس اشتباه می
کند؟ تاریــخ ،جنگ واترلو را ( به دلیل این
که نتیجه ای حاصل کرد) به عنوان تصادم
و درگیری بین دو سیســتم اطالعاتی (دو
کارآیی یا دو سیستم کارآ ) باز تفسیر کرده
است ،اما اســتاندال آن را یک حادثه می
دانســت .نتیجه گیری آن که جنگ های
سنتی به نتایج منطقی (تعادل نهایی) می
رسیدند ،ناشــی از تعصب هگلی است که
معتقد به حرکت مثبــت تاریخ بود .پندار
این کــه اوضاع مدیترانه پس از جنگ پونی
و اروپا پس از جنــگ های ناپلئون الزاما
به تعادل رســید ،بر هیچ دلیل علمی (و یا
منطقی) استوار نیست .اگر جنگی رخ نمی
داد ،شرایط نامتعادل نیز ایجاد نمی شد .طی
ده ها هزار سال پاســخ بشریت به شرایط
نامتعادل ،جنگ بوده اســت همان طور که
به مســأله ی عدم تعادل روانی با استعمال
الکل و یا دیگر مواد مخدر ویرانگر برخورد
کرده اســت .و با این توضیحات به موضوع
تابومی رسیم .به قول موراویا  ،پس از قرن

و تقویت نیروهــای امنیتی نیازمند تجهیز
نمودن آنها است.
چهارم؛ نظــارت و ارزیابی در تمام نهاد های
حکومتی ضعیف اســت .در فقدان و نظارت
و ارزیابی اســت که کمک ها به صورت موثر
به مصرف نمی رسد و فساد گسترده صورت
می گیرد و کارکرد نیروهای امنیتی کشور به
صورت دقیق مــورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
هدر رفتن کمک ها و وجود فســاد گسترده
ناشــی از ضعف در نظارت و ارزیابی است.
پیشرفت در اســتفاده از کمک ها ،بهبود
کارکــرد نیروهای امنیتی ،کاهش فســاد
نیازمند باال بردن ظرفیت نهاد ها در نظارت
و ارزیابی و گزارش دهی است.
حکومت وحدت ملی تا هنوز توجه جدی به
نیروهای امنیتی افغانســتان نداشته است.
دلیــل آن وجود سرپرســتان در نهاد های
حکومتی اســت .وزارت دفاع از آغاز شکل
گیری حکومت تا کنون با سرپرســت اداره
می شود .ریاست عمومی امنیت ملی نیز با
یک سرپرست اداره می شود .این نشان می
دهد که حکومت با سهل انگاری با نیروهای
امنیتی و نهاد های امنیتی کشــور برخورد
می کند .بــا وجود اعتــراض های چندین
باره نمایندگان مردم و کاربران شــبکههای
اجتماعی امــا ،حکومت کمترین توجهی به
خواســتهای نمایندگان و مردم در ارتباط
با معرفی نامزد وزیــر وزارت دفاع و رئیس
عمومی امنیت ملی داشته است.
در پایان یک بار دیگر باید متذکر شــوم که
ثبات سیاسی ،حفظ دموکراسی و دوام عمر
حکومت در وضعیت کنونی بســتگی تام و
تمــام به نیروهای امنیتــی و کارکرد آنها
دارد .وجــود چالش ها فــراروی نیروهای
امنیتی نشان چشم انداز تاریک برای مردم
و حکومت افغانستان است .به عبارت دیگر،
وجود مشــکالت و چالش های جدی بیانگر
عمر کوتاه حکومت اســت .امیــدوارم که
نخبگان سیاسی توجه جدی به مشکالت و
چالش های فراروی نیروهای امنیتی کشور
نماید و تا کارکرد آن ها بهبود یافته و ظرفیت
و توانایی رزمــی آنها افزایش یابد و خواب
دشمن را به هم بزند.
ها بشریت توانست به علت نتایج وخیم درون
همسری ،باالخره ازآن تابویی بسازد .شاید
زمان آن رسیده باشد که احتیاج تابو کردن
جنگ را نیز حس کنیم .پاسخ واقع گرایان
به پیشــنهاد موراویا آن است که تابو را نمی
توان با دستوری اخالقی «اعالم کرد» ،بلکه
طی میلیون ها ســال در پستوی ناحودآگاه
جمعی بشرالنه می کند ( همان طور که شبکه
ی عصبی بالخره به خودی خود به تعادل می
رسد) .البته تابورا نمی توان با صدور اعالمیه
قبوالند :تابو خود ،وجودش راتثبیت می کند.
ولی دیگر وقت زیادی نمانده است! درک این
مســأله که لقاح با مادر و خواهر مانع تبادل
میان گروهی می شــود ،هزاران سال طول
کشید .احتماال پس از مدتی بس مدید انسان
رابطه بین جفت گیری و بارداری را کشف کرد.
اما امروزه فقط در عرض دو هفته شــرکت
های هوایی درک کردند که جنگ کارشان را
مختل می کند .بنابراین الزام شعور متعارف و
وظیفه ی روشنفکران آن است که لزوم تابو
شدن جنگ را مطرح کنند ،البته با وقوف به
این موضوع کــه نمی توانند برای آن ضرب
العجلی معین کنند .حتی با عدم وجود بدیلی
برای جنگ ،اعالم پوچ بودن آن ،یک وضیفه
ی روشنفکری است؛ الاقل می توان به مردم
یاد آوری کرد که قرن ما بدیلی «عالی» برای
جنگ یافته ایت و آن«جنگ سرد» است .در
نهایت ،تاریخ باید این مسأله را درک کند که
جنگ ســرد ،که خود سرچشمه ی دهشت،
ظلم ،تعصب ،درگیری های محلی و وحشت
گسترده است ،در مقایسه با کشت و کشتار
و خسارات جنگی ،راهکردی بسیار مالیم تر
و انسانی تراســت .جنگ سرد حتی قادر به
اخذ پیروزی و غلبه اســت .اما اعالم جنگ
سرد وظیفه ی روشــنفکر نیست .سکوت
روشنفکران که برای برخی بسیار تعجب آور
است ،شاید به دلیل ترس آنان از ایراز نظردر
رسانه ها در گرماگرم جنگ است ،و این نیز
روشن هم آوازی رسانه ها با جنگ
به دلیل
ِ
و تبلیغ برای آن اســت .تصور این که رسانه
ها مســتقل عمل می کنند بسیار خطرناک
زمانی
است .به عالوه ،رسانه ها در چهارچوب
ِ
متفاوتی عمل می کنند .به همین دلیل است
که بارون کوزیمو دی روندو ی کالوینو سر
جایش باالی درخت ماند :نه به منظور شانه
روشــنفکری درک
خالی کردن از وظیفه ی
ِ
اوضاع و کنش ،بلکه برای درک و کنشــی
بهتر.
با ایــن وجود ،اگر روشــنفکران تصمیم به
سکوتی تاکتیکی بگیرند ،در نهایت باید آن
را شکســته ودر باره ی جنگ اعالم موضع
نمایند؛ و این امر باید با آگاهی کامل از تضاد
های موضع سکوت ،از قدرت مجاب کننده ی
کنشی بر پایه ی عجز و ناتوانی ،و با توجه به
این مسأله که هیچ فردی به بهانه ی تأمل و
اندیشــه از زیر بار مسؤلیت نمی تواند شانه
خالــی کند ،صورت گیرد .اما نخســتین
وظیفه ی ما این اســت که بگوییم امروزه
جنگ نــه تنها ابتکار و نوآوری انســان را
حنثی می کند بلکه با اهداف خود و پیروزی
ظاهری یک طرف نیز در تضاد است.
جنگ قابل توجیه نیســت ،زیرا که از نظر
حقوق باشــندگان ،بدتر از جرم است :یک
اتالف است.
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