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برخورد دوگانه با تروریستان و دهشتافکنان

ــــــــــسرمقاله

حکومت و موانع
پیشروی انتخابات
حفیظ اهلل زکی
انتخابات یکی از اصول و ضرورت های اولیه نظام های دموکراتیک
به شمار می آید .دموکراسی بدون انتخابات نه معنا پیدا می کند و
نه کارکردهایش را به درستی انجام داده می تواند .اگر دموکراسی
امــروزه به عنوان نوع بهتر نظام اداری در جهان پذیرفته شــده
به دلیل همان ســازوکارهایی اســت که برای تحقق دموکراسی
ضروری و الزم پنداشته شده است .سازوکارهای موجود در نظام
دموکراتیک روند مسالمت آمیز انتقال قدرت را تسهیل می کند و
زمینه حاکمیت مردم را هموار می سازد و از تمرکز قدرت به دست
عده خاص به صورت دوامدار جلوگیری می نماید.
تطبیق اصول و ارزش های دموکراسی ،خصوصا در کشورهای پس
از جنگ امر بیش از حد ضروری و غیر قابل اجتناب پنداشته می
شــوند؛ زیرا در کشورهایی که مردم آنها سالها درگیر جنگ های
داخلی بوده و بسیار بیرحمانه در برابر هم جنگیده اند ،اعتماد به
طرف های مقابل به صورت کلی منفی پنداشــته می شود .از آنجا
که نظام سیاســی مبتنی بر توافق جمعی شهروندان کشور است
و این توافق جمعی ممکن نیســت ،مگر این که سطحی از اعتماد
متقابل میان احزاب سیاســی ،گروه ها و طیف های اجتماعی به
وجــود بیاید .این اعتماد زمانی به وجــود می آید که منافع همه
گروه های سیاسی و اجتماعی در قالب نظام آینده به گونه مناسب
در نظر گرفته شود.
این اعتماد تا زمانی اســتوار می ماند کــه منافع جمعی در قالب
اصول وارزش های پذیرفته شــده دموکراسی قابل تأمین باشد.
اگر زورگویی ،ستم ،تبعیض و زیاده خواهی بر اجرای قوانین و در
نظر گرفتن اصول و ارزش های دموکراسی غلبه نماید ،احساسات
همپذیرانه مــردم نیز کمرنگ می شــود و نارضایتی ،اعتراض و
نافرمانی از سیاســت های دولت دوبــاره اوج می گیرد .بنابراین
مهمترین اصل در کشــورهای با ســابقه جنگ ،ستم و تبعیض،
تقویت اصل اعتمــاد در میان اقوام ،طیف ها و گروه های مختلف
اجتماعی از یک ســو و در میان حکومت و مجموعه شهروندان از
سوی دیگر است .درافغانستان به دلیل خصومت ها و دشمنی های
چندین قرنه ،نظام دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفت .انتظار این
بود که در پرتو این نظام عدالت اجتماعی تأمین گردد و آزادیهای
مدنی به رســمیت شناخته شود .یک وجه آشکار آزادی و برابری
در انتخابات تحقق می یابد .اگر انتخابات سالم برگزار نشود و اگر
گردش نخبگان برمبنای قانون و گزینــش آزادانه مردم صورت
نگیرد ،آزادی و برابری نیز نارس باقی می ماند.
ما در سال های گذشــته انتخابات متعددی را تجربه کردیم .این
انتخابات حداقل توانست شــکلی از نظام دموکراتیک را ترسیم
کنــد و آگاهی های مردم را از ارزش های دموکراســی باال ببرد.
درســایه همین انتخابات ،نمایندگان پارلمان و شوراهای والیتی
برگزیده شــدند و رییس جمهور با رأی مردم ،اقتدار سیاسی را
در دســت گرفت .اما این وضعیت دوام پیدا نکرد ،زیرا انتخابات
اخیر ریاست جمهوری با اشکاالت زیادی مواجه شد .مشروعیت
انتخابات زیر سؤال رفت و روند تشکیل حکومت جدید با چالش
های الینحلی روبرو گردید .انتخابات پارلمانی نیز بر اساس قانون
باید در بهار ســال گذشته برگزار می شــد که حکومت قادر به
برگزاری آن نگردید .حکومت وعده داده بود که در خزان امسال
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولســوالی را برگزار می نماید .این
درحالی است که تاکنون چالش های زیادی فراروی انتخابات باقی
مانده است.
حکومت ســه ماه فرصت دارد تا زمینــه انتخابات را فراهم کند.
اما در این ســه ماه باید فرمان تقننینی رییــس جمهور در باره
انتخابات از تصویب پارلمان بگذرد ،اصالحات انتخاباتی به وجود
بیاید ،اعضای کمیسیون های انتخاباتی از نو معرفی شوند ،امنیت
انتخابات به صورت قابل قبول تأمین گردد و موافقت کشــورهای
کمک کننده برای پرداخت بودجه انتخابات جلب شــود ،مسایل
پیچیده و فنی انتخابات باید حــل گردد و کارت های رأی گیری
قبلی باطل و به جای آن کارت های نو توزیع شــود .هرکدام اینها
باتوجه به اختالفاتی که میان دوتیم بر سر اقتدار حکومت وجود
دارد ،چالش زا و زمانبر خواهند بود .بعید است که حکومت بتواند
در زمان باقی مانده برهمه این مشــکالت غلبــه کرده و زمینه
انتخابات سالم و عادالنه را در خزان امسال فراهم سازد.

شب سهشنبه 130 ،نفر باشنده والیت تخار و
بدخشان که از کابل عازم والیت شان بودند
از سوی گروه طالبان ربوده شدند .براساس،
سخنگوی والی کندز تعداد این افراد به 130
تن می رسد .محمود دانش ،سخنگوی والی
کندز گفته است که گروه طالبان دوازده تن
از مســافران ربوده شده را کشتهاند .گروه
طالبان در حالی دســت به چنین اقدامی
می زند که حکومت افغانستان در نشست
شــورای امنیت به نیروهای امنیتی کشور
دستور داده است تا با تمام نیرو گروه داعش
را سرکوب و نابود سازد .با این حال ،سخنی
در برخورد نیروهای امنیتی با گروه طالبان
به میان نیامده اســت .برخورد حکومت با
گروه های دهشــتافکن و تروریست دو
گانه اســت .این دوگانگی برخورد ناشی از
چیست؟ چرا حکومت میان گروه داعش و
گروه طالبان تفاوت قائل می شود؟
از سال  ،1389زمانی که شورای عالی صلح
از سوی حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین
افغانســتان تأسیس شــد از گروه طالبان
همواره دعوت شده اســت که به حکومت
بپیوندد و دســت از جنگ بردارد .در این
سال ها ،برخورد حکومت با گروه طالبان نیز
نرمتر شده اســت .این گروه کمتر از سوی
نیروهای امنیتی ســرکوب و مورد تعقیب
قرار گرفتهانــد .در مقابل اما ،گروه طالبان
پاسخ روشن و شفاف به حکومت افغانستان
دادهاند .آنهــا همواره مصالحه و مذاکره با
حکومت افغانســتان را رد نموده است و یا
با تعیین پیش شــرط راه گفتگو و مصالحه
را بستهاند .مسئله اما ،تنها به پاسخ منفی
گروه طالبان به دعوت حکومت افغانستان
خاتمه نمی یابد بلکه این گروه تالش نموده
است که قلمرو بیشتری را تحت کنترل خود
در آورد.
گروه طالبان ،بعد از رســانهایی شدن خبر
مرگ رهبر شان حمالت خود را در سراسر
افغانستان افزایش داد .آنها موفق شد که
کنترل والیــت کندز برای مدنی در اختیار
بگیــرد .تعدادی از ولســوالی های والیت
هلمنــد را نیز در اختیار گرفت و هم اکنون
جنگ شــدید در این والیت میان نیروهای
امنیتــی و گــروه طالبان جریــان دارد.

رحیم حمیدی

دندغوری و دند شــهاب الدین در زمستان
گذشته از کنترل گروه طالبان خارج شد اما،
آن ها یکبار دیگر وارد این والیت شدهاند و
مزاحمت های جدی برای نیروهای امنیتی
و مردم محل به وجــود آوردهاند .نیروهای
امنیتی کشور را سرخ کوتل را به محاصره
در آورد .در غزنی و بسیاری از والیت های
دیگر نیروهای امنیتی کشور با این گروه می
جنگد.
گروه طالبان بارها حمالت دهشتافکنانه در
سراسر افغانستان انجام داده است .حمالت
انتحاری چندی پیش ایــن گروه در کابل
بیش از  300کشته و زخمی بر جای گذاشت.
در حالی که گــروه داعش تا هنوز حمالت
دهشتافکنانه به پیمانه گروه طالبان انجام
ندادهاند .این بدین معنی نیســت که گروه
داعش ســرکوب و نابود نشود .بلکه بدین
معنی است که تفاوتی میان گروه طالبان و
داعش وجود ندارد که حکومت افغانستان
برخورد دوگانه با این دو گروه تروریستی و
دهشتافکن می کند.
گــروه داعش ماه عقرب ســال گذشــته
هفت نفر از مســافران هزاره را سر بریدند.

دهشتناکترین کاری را که گروه داعش تا
هنوز مرتکب شده است همان مورد است.
اما گروه طالبان تا هنوز بارها مرتکب چنین
اعمال ضد حقوق بشری شــدهاند .گروه
داعش اگر ســر هفت نفر غیر نظامی بی
گناه را بریدهاند .گروه طالبان جان دوازده
نفر غیر نظامی و بی گناه را گرفتهاند .اگر
به لحاظ کمی این دو را مقایسه کنیم بدون
شک ،گروه طالبان رفتاری خصمانهتری را
مرتکب شــدهاند .به همین خاطر ،تمایز و
تفکیک این دو گروه از همدیگر به منظور
رفتار دوگانه کاری اشتباه است .حکومت
باید همان سیاســت را که در قبال گروه
داعش روی دســت گرفتهاند باید همان
گروه سیاست را در قبال گروه طالبان نیز
اعمال کند.
بعد از حمله خونین گروه طالبان در کابل
که منجر به کشــته و زخمی شدن بیش از
 300شهروند کشور شد رئیس جمهور غنی
گفت که ما اراده کشــتن شما را نداشتیم
شما ما را مجبور کردید .این سخن رئیس
جمهور این امیدواری را بــه وجود آورد
که گــروه طالبان ســرکوب خواهد کرد.

اما ،نشســت فوقالعــاده رئیس جمهور
با نمایندگان مجلســین در ششــم ثور
ســال جاری رئیس جمهور برخی از گروه
طالبان را دشــمن مردم افغانستان خواند.
این ســخن رئیس جمهور به معنی آن بود
که حکومت همچنان برای ســرکوب گروه
طالبان اراده سیاسی ندارد .زیرا ،تفکیک
میان برخی از گروه طالبان که دشمن است
و برخی دیگر که دشمن مردم افغانستان
نیست دشوار است .برای نیروهای امنیتی
که در میدان جنگ می رزمند دشوار است
کــه طالب خوب و بد را تشــخیص دهد.
واقعیت امر این اســت که گروه طالبان به
صورت هماهنگ و منسجم علیه نیروهای
امنیتی کشــور می جنگد .هیچ شاخهای
گروه طالبان تا هنــوز حاضر به گفتگو و
مصالحه نشــده است .حتی گروه منشعب
طالبان به رهبری مال رســول گفته است
که در صورت با حکومت افغانســتان وارد
گفتگو می شــود که نیروهای بین المللی
از افغانســتان خارج شود .این همان پیش
شرطی است که جریان اصلی گروه طالبان
قبال آن را بیان داشته بود .بنابراین ،طالب

خوب و بد وجود ندارد و همه شــان دشمن
مردم افغانستان است.
در وضعیت کنونی ،دشــمن اصلی حکومت
افغانســتان داعــش و دیگر گــروه های
تروریســتی نیســت .بلکه دشمن اصلی
حکومت افغانستان گروه طالبان است .هیچ
یک از گروه های تروریســتی دیگر ،قادر
به تصرف و به کنتــرل در آوردن مناطقی
از افغانســتان نبوده اســت .هیچ یک از
گروه های تروریســتی غیر از گروه طالبان
قادر به راه اندازی حمالت گســترده علیه
نیروهای امنیتی کشور نیست .خطر اصلی
از ســوی گروه طالبان اســت .زمزمه های
سقوط حکومت که اگر هر از چند گاهی از
رسانههای مختلف به گوش می رسد ناشی
از تهدیدات گروه داعــش و یا دیگر گروه
های تروریستی نیســت .تهدید اصلی که
متوجه سقوط حکومت افغانستان است از
جانب گروه طالبان اســت .به همین خاطر،
گروه طالبان اصلی ترین دشــمن مردم و
حکومت افغانستان است .حکومت به جای
سیاســت دوگانه با گروه های تروریستی
بهتر است که با دشمن اصلی خود برخورد
سختگیرانهتر داشته باشد.
تا زمانی که حکومت سیاســت خود را در
قبال گروه طالبان تغییر ندهد و این گروه
را به عنوان دشــمن اصلــی خود نپندارد
احتمــال رویداد های خونین در کشــور
بیشتر می رود .مسافران بیشتری در مسیر
راهها مورد آزار و اذیت قرار می گیرد و یا
حتی جان خود را از دســت می دهد .برای
این مهم الزم اســت که مردم بر حکومت
فشار آورد تا سیاست خود را در قبال گروه
طالبان تغییر دهد.
بنابراین ،سیاســت حکومت در قبال گروه
طالبان که رفتار مشــابه گروه داعش دارد
قبال درک نیست .مگر اینکه رفتار نخبگان
در رأس قدرت را در چارچوب قومیت درک
کنیم .جدا از این مورد ،چارچوبی برای درک
و فهــم رفتارهای حکومت و نخبگان حاکم
در رأس قدرت وجود نــدارد .برای تغییر
رفتار حکومت با گروه طالبان الزم است که
مردم بر حکومت فشار آورد تا سیاست خود
را در قبال گروه طالبان تغییر دهد.

حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی ضرورت توسعه پایدار
به بیان دیگر دیــدگاه قدیمی درباره رابطه
جدا نشــدنی زمین و روح ایــن نظریه را
تقویت میکند که میراث طبیعی و فرهنگی
در یک مجموعه پیوســته وجــود دارند،
ایــن مجموعه که در محیطهــای طبیعی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی و اقتصادی
یافت میشوند از چنان اهمیتی برخوردارند
که تأمل ،بررســی و تحقیق در مورد آنها،
راهحلهــای ممکن را برای دســتیابی به
توســعه پایدار فراهم میسازد(/3ص .)46
یکی از مهمترین پیش شــرطهای تحقق
توســعه پایدار در هر جامعــهای موقعیت
فرهنگی آن جامعه است.امروزه تمدن هر
کشــوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار
است.فرهنگ نیز مجموعه به هم پیوستهای
از ارزشــهای مادی و معنوی است و محیط
هم در مقابل آن تأثیرپذیر اســت.به یقین
هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت
تأثیر محیط پیرامون آنها شــکل میگیرد
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و تأثیر عوامل محیطی را در شــکلپذیری
فرهنگ یک جامعه نمیتوان نادیده گرفت.
فرهنگ نشاندهنده حرکت و پویایی جوامع
انسانی اســت.فرهنگ رابطه عادالنه بین
انسان و طبیعت است.فرهنگ آگاهی فرد از
شخصیت خود به عنوان یک موجود متفکر
و دارای اندیشــه و آگاهی از روابط خود با
دیگران در جامعه و با محیط طبیعی است.
انسان فرهیخته هم فردی است که موقعیت
و جایگاه خود را در مییابد و حقوق دیگران
را محترم میشمارد.فرهنگ ادراک شخصی
هر فرد از زندگی روزمره خود اســت که با
گذشــت زمان و از طریق آموزش و کسب
تجربه شــکل آن تکامل مییابد« ،توسعه
فرهنگــی نیز از حقــوق و تعهدات تمامی
ملتهاســت.همه فرهنگها ضمن تنوع و
پراکندگی بســیار زیاد و تأثیرات متقابلی
که بــر یکدیگر دارند ،بخشــی از میراث
مشترکی را میسازند که به تمامی نوع بشر
تعلق دارد.عوامــل محیطی نیز که در طرز
تفکر و نگرش انسانها مؤثر واقع میشوند،
زمینه شکلگیری فرهنگها را در این رابطه
به وجــود میآورند که از محیطی به محیط
دیگر متفاوت است.ازاینرو در شکلگیری
فرهنگها عوامل محیطی و انسانی بهطور
مشــترک ایفای نقش میکنند.به عبارتی
فرهنگ نوعــی رفتار با طبیعت اســت و
تقویت هویت فرهنگی نیز گویای این نکته
است که رابطه بین
انسان و طبیعت یک مسأله فرهنگی است
و از توجه به محیط طبیعی ناشــی میشود
و چون بین تولید مــادی ،خالقیت هنری،
ارزشهای معنوی و ارتباط با طبیعت پیوندی
اساسی وجود دارد ،حفاظت از محیط زیست
که عاملی برای توســعه پایدار محســوب
میشــود ،میباید در قلمرو سیاســتهای
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فرهنگی صــورت گیــرد و مدیریت بر
منابع طبیعی نیز باید بر مبنای ارزشــهای
فرهنگی اســتوار باشد.توسعه کامل هم
زمانی حاصل خواهد شد که محیط طبیعی
و فرهنگی با هم مرتبط باشــند و به این
ترتیب حفظ شوند.الزمه تحقق این هدف
داشــتن اخالق زیســت محیطی  1برای
تمامی اقشــار یک جامعه در یک کشور و
در مقیاس جهانی ،کره زمین است.اخالق
زیست محیطی رفتار مطلوب بشری نسبت
به محیــط زندگی او اعم از محیط طبیعی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاســی
اســت»(/3ص )68و در صورتی که افراد
یک جامعــه چنین خصوصیاتی داشــته
باشند ،شــرایط الزم برای توسعه پایدار
فراهم خواهد شد.بنابراین بین فرهنگ و
توسعه پیوند عمیقی وجود دارد و جدایی
ایــن دو از یکدیگر موجب خســارتهای
زیادی خواهد شد .امروزه رشد مادی ناشی
از توســعه به بهای خرابی و از بین رفتن
محیط طبیعی حاصل شده است.این رفتار
نوع بشر است که با از بین بردن برخی از
سنتهای فرهنگی خود به محیط زیست
آسیب رسانده است.هرچند که امروزه به
واسطه آثار و تبعات توسعه مادی با انهدام
محیط زیست روبهرو هستیم ولی با پذیرش
اخالق زیست محیطی و تثبیت نوع خاصی
از اخالقیات نظری که بتواند بعد فرهنگی
را تقویت کند ،آثار منفی توسعه بر محیط
زیست کاهش خواهد یافت و فقط از طریق
توسعه فرهنگی است که میتوان از محیط
و تمامی ابعاد آن به بهترین شکل محافظت
نمود.به محض تحقــق چنین امری محیط
نیز به سهم خود سبب گسترش ارزشهای
فرهنگی میشود.ارزشــهایی که میتوان
آنها را با توجه به مناســبات بین انسان

و طبیعت و نظارت بر پیشــرفت فنی در
فرآیند توسعه ادغام نمود.
برای بسیاری از مردم واژه توسعه تداعی
وجــود اقتصاد در حال رشــد ،فنآوری
پیشــرفته ،صنعــت بدیع ،کشــاورزی
ســودآور و صلح و آرامش پایدار اســت
کــه انگیزه ثروت مادی اســت ،در حالی
که هدف ،دســتیابی به رشد و توسعهای
بســامان ،متعادل و است که در برگیرنده
تمام جنبههای زندگــی و مهمترین آنها
برقراری عدالت اجتماعی است«.توســعه
باید بر محیط طبیعــی و محیط اجتماعی
اثر مثبت داشــته باشدو سالمتی جسمی
و روحی انســانها را تضمین کند.سالمت
عبارت از وضعیت پایدار از خوب بودن در
بومسازگانهای(اکوسیستمهای)پایدار ،در
جهان پایدار است.انســان سالم را باید در
محیط زیست سالم جستوجو کرد.محیط
زیست سالم را هم انسان سالم میسازد».
(/5ص .)51بنابراین یکی از اهداف توسعه
پایدار ،ساختن انســانهای سالم و اعتالی
کیفیت زندگی است.
انســانهایی با جسمی ســالم و استوار،
اندیشــهای پویا و روحیه و روانی شاد و
توأم با رضایت خاطر مد نظر است ،از این
جهت برای حفظ خودمان باید به طبیعت
احترام بگذاریم و برای حفظ خودمان باید
همه فرهنگها را محترم شماریم .توسعه
اقتصادی ،فنی ،اجتماعی تنها در صورتی
تحقق خواهد یافت که محیطهای طبیعی،
فرهنگی و خانوادگی موجود نیز مورد توجه
جدی قرار گیرند.باید روحیه عدالتخواهی
و همبســتگی ارزشــهای فرهنگی تمام
جوامع را محترم شمرد.پیشرفت اقتصادی
به هیچ قیمتی نباید بر اخالقیات و عدالت
اجتماعی غلبه کند.وظیفــه هر فردی از

جامعه نیز باید در مترادف ســاختن توسعه
و فرهنگ باشد.
«اصوال وقتی که شــهروندان درباره جهان
اطراف خود چیزهای بیشتری یاد میگیرند
و هر یک از آنها در زمینه فعالیتهای مورد
نظر ،بخشــی از فرهنگ جهانی میشوند
و وقتی کــه شهرنشــینان فرهنگ خود
را غنی میســازند آنگاه نســبت به لزوم
حفظ محیط طبیعی و اجتماعی هوشــیار
میشوند/8(».ص .)27بنابراین برای حفظ
بنیانهای جامعه ،افزایش آگاهیهای عمومی
ضروری اســت ،تا بتوان کیفیت زندگی و
توسعه فرهنگی را بهبود بخشید.از طریق
آمــوزش و تعمیم روشــهای ارتباطی نیز
توسعه فرهنگی تقویت خواهد شد و این امر
به سهم خود کمک خواهد کرد تا از محیط
زیست بهتر حفاظت شود و شرایط توسعه
پایدار فراهم آید.
توســعه پایدار باید بتواند راهبردها و ابزار
الزم را برای رفع نیازهای اساســی انسان
فراهم ســازد.تلفیق حفاظت و توســعه،
دستیابی به عدالت اجتماعی ،حفظ یگانگی
بومشناختی و تنوع فرهنگی از اساسیترین
این نیازهاست.در ســطح اجرایی میتوان
برای توسعه پایدار چهار بعد به هم پیوسته
را باز شــناخت.ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و زیست محیطی که با هم مرتبط
و بهطور نسبی بر یکدیگر تأثیرگذارند.برای
اینکه توســعه در درازمدت پایدار باشــد
باید بین این چهار بعد تعادل وجود داشته
باشــد .آنچه که در مفهوم توســعه پایدار
اهمیت دارد و بــه عنوان یک ضرورت باید
از آن نام برد ،این اســت که توسعه پایدار
بر همبستگی میان نســلها تأکید دارد،
مبتنی بر آیندهنگری اســت و به آیندگان
میاندیشــد ،از امکانات موجود در حد نیاز
و بر حسب ضرورت اســتفاده میکند و با
تأکید بر بعــد فرهنگی اظهار میدارد ،کره
زمین و منابع طبیعــی موجود در آن فقط
متعلق به یک نســل نیست ،بلکه آیندگان
نیز باید به نحو مطلوب و عادالنه از آن بهره
جویند.ازاینرو اخالق زیست محیطی حکم
میکند که نسل کنونی بیش از حد در منابع
طبیعی و حیاتــی کره زمین دخل و تصرف
نکند ،بلکه در حد نیــاز از آن بهرهبرداری
کند و این امانت را که از گذشــتگان به ما
رسیده است با شرایط مطلوب به آیندگان
بسپارد .آنچه که اکنون در اکثر کشورهای
جهان مشــاهده میشــود این است که
روابط و فعالیتهای اقتصادی انســانها بر
روابط اجتماعی و فرهنگی آنان حاکمیت
دارد و معیار و ارزشگذاری انسانها عوامل
مادی است.در چنین جوامعی بحث توسعه
پایدار به نتیجهای نخواهد رسید و نه تنها
تحقق نخواهــد یافت ،بلکــه آینده آن
جوامع را نیز به سوی بحران و نابسامانی
سوق خواهد داد.
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