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حمایت های دوامدار
آمریکا از افغانستان
حفیظ اهلل زکی
ایالت متحده آمریکا نقش بســیار مهمی در تحوالت یک و نیم
دهه اخیرافغانستان داشته است .آمریکا رهبری ایتالف مبارزه با
تروریســم را در افغانستان به عهده داشت و در تأسیس نهادهای
قانونی و بازسازی این کشور رول مهم و اساسی را بازی کرده است.
آمریکا در میان اعضای ناتو بیشترین سرباز را به افغانستان اعزام
کرده و بیشترین کمک های نقدی را به این کشور اختصاص داده
است .آمریکا تا ســال  2020ساالنه مبلغ سه میلیارد دالر را برای
کمک به نیروهای امنیتی متعهد شــده است و این کمک بر عالوه
کمک هایی که در عرصه های حکومتداری و انکشــاف اقتصادی
صورت می گیرد ،حجم قابل توجهی را تشکیل می دهد.
آمریکا در جلب و جذب کمک ها و حمایت های بین المللی برای
افغانستان همواره تالش کرده و در این راستا تمام توان و ظرفیت
خود را کار گرفته است .اگرچه پرسش های زیادی در باره سیاست
آمریکا به افغانســتان وجود دارد؛ اما رویکرد آن کشور در سال
جاری نشــان می دهد که آن کشور برای آوردن صلح و امنیت در
افغانستان از یک طرف بر متحد استراتژیک خود پاکستان فشار
می آورد و از جانب دیگر از نقش کشورهای مانند هند و چین در
این کشور حمایت می کند .کشته شدن مال اختر منصور رهبر سابق
طالبان توسط هواپیمای بی سرنشین آمریکا و تأکید آن کشور بر
کشتن رهبران گروه های تروریستی ،دادن صالحیتهای بیشتر
به نیروهای آمریکایی و ناتو ،اعالم تعهد مالی آمریکا از نیروهای
امنیتی افغانستان و ادامه حضور نیروهای آن کشور تا سال ۲۰۱۷
میالدی ،همه از حاکمیت وضعیت جدید در سیاســتگذاری های
آمریکا در قبال افغانستان و منطقه حکایت دارد.
نشست وارسا تحت تأثیر همین وضعیت جدید سیاسی و امنیتی
در افغانستان و منطقه برگزار گردید و سبب شد اعضای ناتو کمک
ها و حمایت های دراز مدت مالی و نظامی را به افغانستان متعهد
شــوند .در تحلیل و تبیین وضعیت جدید و جلب موافقت سایر
اعضای ناتوبه دوام کمک ها ،مقامات آمریکا نقش ارزشــمندی به
عهده داشته است .امید می رود که کنفرانس بروکسل نیز با توجه
به فضای جدید سیاســی و امنیتی ،از افغانستان تا خود اتکایی
اقتصادی و امنیتی اعالم حمایت کند.
سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان در سایه رویکردهای فوق قابل
تحلیل و بررسی می باشد .نکته مهم در مسأله امنیت افغانستان،
عالوه بر مسایل داخلی ،سیاســت های کشورهای همسایه و از
جمله پاکستان در قبال افغانستان است .با این که مقامات کشور
معتقداند که کلید حل مسأله افغانستان به دست پاکستان است،
اما مقامات دو کشور در ایجاد همگرایی سیاسی و امنیتی دوامدار
بر مبنای راهبردهای مشترک میان دو کشور ،مؤفق نبوده اند.
اجالس چهارجانبه صلح ،نقطــه امیدی بود برای ایجاد یک حس
مشترک و خلق منافع مشــترک میان دو کشور که متأسفانه در
کمتر از یکســال به بن بســت انجامید .آغاز و انجام تالش های
همگرایانه میان افغانســتان و پاکستان این مســأله را به اثبات
رسانیده که مشکل این دو کشــور تنها به امنیت و حضور گروه
های تروریستی محدود نمی شود .بلکه این اختالف طیف وسیعی
از مسایل جغرافیایی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی را دربر می گیرد
که امروزه درافغانستان از آن به جنگ اعالم ناشده یاد می شود.
برداشت اغلب مردم این اســت ،تا زمانی که این اختالفات حل
نشود ،توقع حمایت صادقانه پاکستان از روند صلح و تأمین امنیت
در کشور خوش خیالی بیش نخواهد بود .اما حل اختالفات دیرینه
افغانستان و پاکســتان در کوتاه مدت ممکن نیست و حل قطعی
آنها نیاز به گذشت زمان طوالنی دارد ،در حالی که امنیت و ریشه
کنی تروریسم و افراط گرایی از منطقه یک پدیده ضروری و آنی
اســت که باید راه حل های فوری برای آن پیشنهاد شود .آمریکا
تنها کشــوری اســت که می تواند در این زمینه نقش تأثیرگذار
داشته باشــد .اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد پاکستان نیز
نشان می دهد که این کشــور به نقش پاکستان در تأمین امنیت
و ثبات در افغانستان آگاهی دارد و می خواهد پاکستان را نیز به
اهمیت افغانســتان برای ثبات منطقه و از جمله امنیت پاکستان
آگاه سازد.

تیزاب پاشی و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی زنان!
مهدی مدبر
در روزهــای عید ،یک زن و دو دختر هدف
تیزاب پاشی توسط یک فرد ناشناس قرار
گرفتند .آنها از یک دیــدار عیدی بر می
گشتند که در شهرک آریا فردی ناشناس به
صورت آنها تیزاب پاشید .یکی از این زنان
گفته اســت که بخاطر زن بودن مورد این
گونه حمله قرار گرفته است .هنوز انگیزه ی
اصلی این کار مشخص نیست و فرد مجرم
نیز شناسایی و بازداشت نگردیده است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در واکنش
به این رویداد آن را« غیر انسانی» و « غیر
قانونی» توصیف کرده اســت و گفته است
که فرد مهاجم باید شناسایی شده و مورد
پیگرد قانونی قرار گیرد .همچنان عده ی از
فعاالن مدنی ضمن عیادت از قربانیان این
رویداد ،این گونه رویدادها را محکوم کردند
و خواستار شناســایی عاملین آن از سوی
نهادهای امنیتی کشور شدند.
این اولین بار نیســت که زنان افغانستان
هدف حمله تیزاب پاشــی قرار می گیرند.
چند ســال پیش یک مرد ناشناس حدود
پانزده دانش آمــوز برقع پوش را در والیت
جنوبی قندهــار هدف قرار داد و به صورت
آنها تیزاب پاشید .در سال  1390نیز اعضای
یک خانــواده در والیت کندوز ،از ســوی
خواستگار دخترشــان ،پس از رد تقاضای
او ،هدف تیزاب پاشــی قرار گرفتند .مرد
خواستگار همراه چند تن دیگر ،وارد خانه
این خانواده شــدند و پــس از لت و کوب
پدر به صورت او ،همســرش و سه دخترش
تیزاب پاشیدند .همچنان در سالهای پیش
به صورت رزاق مامون؛ خبرنگار شــناخته
شده ی کشور پس از نشر یکی از کتابهایش
در نزدیکی منزلش ،توسط یک فرد ناشناس
تیزاب پاشیده شد.
هنوز روشن نیســت که تیزاب پاشی با چه
انگیزه های در افغانستان انجام می شود ،اما
طبق تجربه های دیگر کشــورها ،این عمل
ریشــه در؛ افراطیت مذهبی ،انتقامجویی،
شکســت های عاطفی و امراض حاد روانی
دارد.
تیزاب ها مواد کیمیاوی بســیار خطرناک
هســتند که در اثر تماس بــا پوس بدن و
چشم ها ،آسیب های بســیار شدید و در
مواردی جبران ناپذیــر از خود برجای می

گذارد .تیزاب ها قدرت سوزانندگی بسیار
زیادی دارند و الیــه ی بیرونی( اپی درم)،
الیــه میانی( درم) و الیــه زیرین( چربی)
پوست را دچار ســوختگی شدید می کند.
در صورت وقوع تیزاب پاشــی پوست توان
بازسازی خود را از دســت می دهد؛ زیرا
تمام ســاختمان و ضمائم آن از جمله غدد
و موهای ســطح پوســت از بین می رود و
روند بازسازی پوست مختل می گردد .بعد
از حادثه ی تیزاب پاشــی بر پوست بدن و
یا چشــم ها ،درمان آن بسیار مشکل و در
مواردی غیر ممکن می شود .اثرات تیزاب
پاشی برای همیشه بر روی جلد فرد قربانی
باقی می ماند.
تیزاب پاشی عالوه بر اینکه صدمه فزیکی
به قربانی می رســاند ،ضربه روحی و روانی
شدید نیز به او وارد می کند .گفته می شود
عوارض روحی تیزاب پاشــی ماندگارتر از
عوارض جســمی اش است و بیشتر قربانی
را آزار مــی دهد .قربانیان تیزاب پاشــی
معموال دچار تروما یا آســیب شدید روانی
می شــوند ،این افراد در موقعیتی قرار می
گیرند که هنگام اتفاق افتادن حادثه ،نمی
توانند واکنش مناسبی نسبت به آن داشته
باشــند ،به همین دلیل دچار اختالل روانی
حاد می شــوند .در صورتیکه شدت آسیب

رســانی تیزاب پاشی زیاد باشد و عوارض
آن در بدن قربانی باقــی بماند ،فرد پس
از حادثه نیز دچار اختالل روانی می شود
و این اختالل ممکن اســت به گونه های
مختلف بروز نمایــد .به طور نمونه فرد در
خواب خود کابوس می بیند و یا در حالت
بیداری صحنه وقوع حادثه دایم در پیش
چشمش مجسم می شود.
تیزاب پاشــی یکی از جرایــم اجتماعی
است که با انگیزه های مختلف صورت می
گیرد .ایران ،هند ،پاکســتان ،بنگالدیش،
کامبوج ،ویتنام ،الئوس ،هنگ کنگ ،چین،
بریتانیا ،آفریقای جنوبی ،اوگاندا ،جاماییکا
و اتیوپی ،کشورهای هستند که بیشترین
آمار تیزاب پاشی را دارند .بیش از هشتاد
فیصد قربانیان تیزاب پاشــی در سراسر
جهان زنان هستند .هرچند در افغانستان
هنوز انگیزه های اصلی تیزاب پاشــی به
صورت زنان و دختران مشــخص نشــده
اســت ،اما احتمال دارد گروه های افراطی
در این کار نقش برجســته داشته باشند.
زیرا زنان فعال و دانش آموزان بیشتر مورد
این گونه حمله قرار گرفته اند.
در زمان طالبان زنان افغانستان حق حضور
در اجتماع را نداشــتند ،همچنان آنها از
حق تعلیم و تحصیل برخوردار نبودند .در

یک و نیم دهه ی اخیر که زنان افغانستان
توانسته اند این حقوق را بدست بیاورند،
احتمال دارد گروه هــای افراطی همانند
طالبان ،دست به هر کاری بزنند تا آزادی
های زنان را محدود کنند.
تیزاب پاشی به صورت زنان عالوه بر اینکه
اثرات زیان بار روحــی و روانی برای فرد
قربانی در پی دارد ،یک جرم اجتماعی نیز
محسوب می شود و نظم و آرامش جامعه
را نیز برهم می زنــد .زنان به عنوان گروه
آسیب پذیر اجتماعی در این گونه حوادث
بیشتر تحت تاثیر عواقب و پیامدهای این
گونه رویدادها قرار می گیرند.
سلب آرامش اجتماعی زنان
یکی از پیامدهای ناگورا تیزاب پاشی برای
زنان ،سلب آرامش اجتماعی آنها است .بعد
از وقوع چنین رویدادهای ،آرامش روحی
و روانی زنــان در اجتماع از بین می رود و
آنها دیگر هنگام حضور در اجتماع آرامش
ندارند .ســایه ی فرد ناشناســی با بوتل
تیزاب هر لحظه در کوچه و خیابانها ،آنها را
تعقیب می کند و حضور در اجتماع را برای
آنها تلخ و ترسناک می سازد.
به دلیل احتمال دســت داشتن گروه های
افراطی در انجام چنین جنایت های ،زنان
فعال در عرصــه های اجتماعی و فرهنگی

بیشــترین هراس و تــرس را از حضور در
خیابان خواهند داشت و آرامش آنها هنگام
حضور در اجتماع بیشــتر سلب می شود.
احتمال دارد گروه هــای افراطی با انجام
این گونه اعمال و بــا ایجاد ترس و هراس
بخواهند که آنها را بصورت خودخواسته به
انزوا بکشانند و فعالیت حکومت افغانستان
و نهادهای حقوق زنان را زیر سئوال ببرند.
محرومیت اجتماعی قربانیان
بیشتر قربانیان تیزاب پاشی از محرومیت
اجتماعــی رنج می برند؛ آنهــا بعد از این
حادثه از بســیاری از مزیت ها و امکانات
اجتماعــی محروم هســتند .بخشــی از
محرومیت بر می گردد به بافت و ســاختار
فرهنگی جامعه .اعضای جامعه بجای اینکه
از قربانیان اینگونه رویدادها حمایت کنند و
با آنها همکاری نمایند ،به آنها زخم زبان و
برچسب می زنند.
بیشــتر مردم هنگام برخورد بــا قربانیان
تیزاب پاشی به آنها به دیده ی یک گناهکار
می نگرند و با پیش فرض و پیش داوری های
ناروا و بی جا در مورد آنها قضاوت می کنند.
این گونه برخورد با قربانیان تیزاب پاشــی
باعث می شود که آنها از حضور در اجتماع
پرهیز کنند و انزوا اختیار کنند و از امکانات
حضور در اجتماع محروم گردند.
فرهنگ حمایــت از قربانیــان این گونه
رویدادها متاســفانه در جامعه ی ما وجود
ندارد .قضاوت های بی جا و نادرست باعث
می شود که انگیزه ها و اهداف اصلی قضیه
در حاشــیه قرار گیرد و کسی به آنها توجه
نکنــد .تا زمانیکه انگیزه هــای اصلی این
گونه رویدادها مشخص نشود و عوامل آنها
مجازات نشوند ،امکان دارد هر روز امنیت و
آرامش روانی جامعه و خانواده ها برهم زده
شود و از ما قربانی بگیرد.
همچنان مسئولین امنیتی کشور همانطور
که مسئول امنیت جانی شهروندان کشور
هستند ،مســئول هســتند که امنیت و
آرامش روانی جامعه را نیز حفظ کنند .آنها
باید بصورت جدی تــاش نمایند تا عوامل
رویدادهای تیزاب پاشی را شناسایی کرده
و به پنجه ی قانون بسپارند؛ تا بیشتر از این
امنیت و آرامش روانی شهروندان و جامعه
ی ما برهم نخورد.

روندها و ساختارها در وضعیت جدید جهانی
محمود واعظی/قسمت دوم

در مقابل نظریه برخــورد تمدنها ،گروه
دیگــری وجود دارند کــه قائل به نظریه
گفتگوی تمدنها به عنوان یک برداشت
پسا ساختاگرا ،صلح آمیز و آرمانگرا و به
تعبیری تجلی نوعی ”کانتیسم“ در روابط
بین ملتها و دولتها هستند .از همین رو
بود که ایده گفتگوی تمدنها که از سوی
آقای خاتمی مطرح شــد ،مورد استقبال
فراوان قرار گرفت .آنها امید دارند که این
نظریه انسانگرا و صلحآمیز ابعاد حقوقی
و بینالمللی نیز پیدا کند و به منشــوری
بینالمللی تبدیل شــود .در این نظریه،
مولفة زبانــی حتی از عنصر ارتباطاتی در
ارســال پیامها یا اطالعات مهمتر تلقی
میشــود .اگرچه گفته شــده است که

 کارتون روز

دموکراســیها با هم نمی جنگند ،با وجود
این نباید این حقیقت را از نظر دور داشت
که دمکراسیهای صنعتی ،آسیب پذیرترین
رژیمها هستند و در صورت بروز جنگ میان
آنها ،ممکن است شــاهد شدیدترین نوع
منازعه باشیم ..لذا ،با توجه به موارد مذکور
به نظر میرســد که دیــدگاه برخورد بین
تمدنها تنها منحصر به مسلمانان نیست،
بلکه همچنین منازعــات درون تمدنی به
ویژه منازعاتی را در برمیگیرد که در بطن
تمدن غربی رخ میدهند.
تحوالت سالهای اخیر به دشواری توجیه
کننده نگرشی اســت که داللت بر پیروزی
لیبرال دموکراســی دارد؛ نگرشــی که در
کتاب ”پایان تاریخ“ فوکویاما مطرح شــده
بود و نوید بخش پیــروزی نگرش مزبور به
رهبری غرب و بویــژه آمریکا بود .برخالف
نظریــه برخورد تمدنهــای هانتینگتون،
نظریه پایان تاریــخ فوکویاما که از همان
ابتدا نیز برداشتی بسیار ذهنی از فروپاشی
دولتهــای کمونیســتی داشــت و فاقد
مالکهایی برای ارزیابی عینی آنها بود ،به
باور اسمیت ،در آغاز قرن  21و در برخورد
با واقعة  11سپتامبر به طور کامل مهر بطالن
خورد .تحوالت سالهای اخیر نمیتواند در
چارچوب نظریــه کلی فوکویاما یعنی پایان
یافتن تاریخ تحوالت اساســی و کیفی در
زندگی نوع انســان قرار گیرد .این انتقاد از
آن روســت که ”پایان تاریخ“ ،استعارهای
برای آغــاز دوره نوینی تلقی میشــد که
در آن از منازعات اساســی خبری نیست
و ارزشهای دموکراســی و سرمایه داری
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بر جهان ســیطره مییابند .اما حمله علیه
نماد تمدنی لیبرال دموکراسی در آمریکا
و پیامدها و تحوالت پــس از آن به ویژه
در خاورمیانه دیــدگاه و نظم نوین جهانی
مورد نظــر فوکویاما را کامــ ً
ا بیاعتبار
ســاخت .کارل پوپر در کتاب ”جامعه باز و
دشــمنان آن“ بر این باور است که جوامع
مبتنی بر لیبرال دموکراســی که از بقایای
قبیله گرایی ناشی از گذار به جامعه مدرن
حاصل شــدهاند ،خود میتوانند به پدید
آوردن جنبشهای مرتجعی کمک برسانند
که خواستار بازگشت به مبدأ خود هستند.
در این وضعیت ،مدرنیته و قبیله گرایی با
شــیوه خاص خود وارد منازعه با یکدیگر
میشــوند .از نظر پوپر ،تعصبگرایی که
محرک اعمال تروریستی است میتواند به
واسطة تنشهای مزبور تبیینشود.
پارادایم جهانی شــدن در تحوالت نظام
بینالملل
زمانــی که مفهــوم جهانی شــدن و یا
جهانیســازی وارد گفتمــان سیاســی
بینالمللــی عصر ما شــد ،همــواره دو
زاویة دید کلی در این خصوص به چشــم
میخورده است” :جهانی شدن“ به عنوان
یک فرآیند ( )Processکه وجه توصیفی
تحوالت معاصر را شامل میشود و ”جهانی
ســازی“ به عنوان یک طرح ()Project
که متضمن وجه تجویــزی تحوالت اخیر
میباشد .این دو زاویة دید گرچه با یکدیگر
مرتبط هستند ،اما در تبیین صورت مسئله
و نحوة برخورد بــا آثار ،تبعات و مدیریت
راهبردی آنها ،در دو مسیر کام ً
ال متفاوت

طی طریق میکنند .پارادایم جهانی شدن
که مشروعیت خود را عمدت ًا از فرآیندهای
مرتبط و فراگیر اقتصادی و ارتباطی کسب
میکند ،تا حــدودی نظریه تحول تاریخی
را بازتاب میدهــد ،بیآنکه بر بنیانهای
صحــه بگذارد .تأثیر
تحلیلی این نظریه ّ
ماهوی فعالیتهای اقتصادی که با گسترش
شبکههای ارتباطی و تبعات عصر انقالب
اطالعات آثار قابــل مالحظهای بر حیات
سیاسی کشورها بر جا میگذارد ،محدود
به یک سطح و یک کشور نمیگردد.
روند جهانی شــدن ،دولت محور نیست،
بلکه بر یکســان سازی اســتانداردها و
معیارهای جهانی تاکید دارد .فرآیند مزبور
تنها به یک بعد منحصر نمی شــود ،لذا،
روایت جهانی شــدن تنها جنبه اقتصادی
ندارد ،بلکه حوزهها و حیطههای گوناگونی
را در زمینههای فرهنگی ،حقوقی ،سیاسی
و حتی عدالت و خشــونت در بر میگیرد.
دولتها به عنوان نیــروی محرکه جهانی
شــدن باقی میمانند ،امــا همزمان در
حالی که اســتقالل خود را حفظ میکنند
به هنجارهای فراملی تــن در میدهند.
با این وجود ،دولتهــا همچنان بازیگران
اصلی و مســلط در مذاکره ،تعریف و بیان
منافع خود در ســطح روابط بینالملل و
داخلی هســتند .خالصــه اینکه ،حیطة
فراملی گرایی ،چالشهای متناقض فراروی
دولتها را در عصر جهانی شــدن مورد
تاکید قرار میدهد.
علیرغــم خوشباوری و یا ترس مفرط در
مورد ”جهانی شــدن“ ،هنــوز انگارههای

سیاســی کم نقص که بتواننــد بر تمامی
وجوه ماهیــت و آثار ایــن پدیده چنگ
اندازند و افقهای روشــنتری را ترســیم
نمایند ساخته و پرداخته نشدهاند .انقالب
دیجیتالی و سرعت ،وسعت و وحدت نشأت
گرفته از آن بر دشــواری بار مدیریتهای
کالن اقتصادی و سیاســی افزوده اســت.
اینترنت و ”اقتصاد نوین“ به طور حتم روند
جهانی شــدن و در هم تنیدگی اقتصادی
جوامع را سرعت بخشــیدهاند .این پدیده
الگوهای گذشــته مدیریتی را در عمل با
مشکل مواجه ساخته است .گرایش غالبی
از جهانی شــدن اقتصادی در طول ســه
دهه گذشــته در جهت مقــررات زدایی و
مدل نئولیبرالی وجود داشته است .در هم
تنیدگی اقتصادی منافع مشــترک را ارتقا
میبخشد ،اما آسیبپذیریهای مشترکی را
نیز پدید میآورد :به هنگام تقسیم منافع
اغنیا سهم بیشتری خواهند برد و به هنگام
تسهیم ضرر ضعفا فشار فزایندهای را تحمل
خواهند کرد .اینکه آیا وابســتگی متقابل،
دولتها را به دست به عصا راه رفتن ترغیب
خواهد کرد و یا میل به استقالل را در آنها
تحریک خواهد کرد ،تا حد زیادی به اوضاع
و احوال سیاسی و بینالمللی بستگی دارد
که این گونه درهــم تنیدگیها در آن واقع
میگردد.
در حالی که دیوار موجود میان اغنیا و فقرا
هر روز در حال بلندتر شدن است ،شکاف
درآمدی میان یک پنجم ساکنان غنیترین
و فقیرترین کشورهای جهان از نسبت 30
به  1در سال  1960به  75به  1در سال 2000
افزایش یافته اســت .چهار پنجم جمعیت
جهان در کشــورهایی زندگی میکنند که
تنها یک پنجم درآمد جهان را دارا هستند.
کشورهای غنی در عصر ارتباطات با خیال
آســودهتری در میان ایــن نابرابری رو به
تزاید به زندگــی آرام خود ادامه میدهند.
برای اروپا ،آمریکا و ژاپن مهم نیســت که
بقیه مردم جهان از فنآوریهای دیجیتالی
محروم باشند .شکاف دیجیتالی پیامدهای
ناخوشــایندی برای کشــورهای در حال
توسعه دارد که خبر از نابرابریهای فزاینده
میدهد .گسترش بیسابقه شبکة ارتباطات
و گردش حجم عظیم کاال وســرمایه در دو
ســوی اقیانوس اطلس به هیچ وجه ضامن
عدم رقابت ژئوپلیتیک میان اروپا و آمریکا
نمیباشد .تنها نیم نگاهی به رویکردهای دو
ســوی آتالنتیک پس از واقعة  11سپتامبر،
موجی عظیم از رقابتهای راهبردی آشکار
و پنهان میــان اروپا و آمریکا را نشــان
میدهد.
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