یک شنبه  27سرطان 1395

July 17 ,2016

ــــــــــسرمقاله

جان غیر نظامیان باید
حفظ شود
محمدرضا هویدا
جنگ برای غیر نظامیان همواره فاجعه بار بوده است .غیر نظامیان
در همه جنگ ها بیشترین آسیب ها را می بینند .و در میان غیر
نظامیان نیز اطفال و زنان بیشــتر از دیگــران صدمه می بینند.
ماهیت جنگ در افغانستان به گونه ای است که در قدم اول ،غیر
نظامیان در معرض خطر جنگ هســتند .طالبان سالهاست که از
حربه عملیات های انتحاری ،تــرور و ماین گذاری کنار جاده ای
به عنوان ابزارهای جنگی در افغانســتان استفاده می کنند .این
ابزارها تقریبا به عنوان راه های جنگی مرسوم طالبان تبدیل شده
اند .کمتر روزی را شاهد هستیم که طالبان به یکی از این ابزارها
متوسل نشوند .هر روز در جایی از این کشور ،طالبان یا در عملیات
های انتحاری شماری را می کشند و یا در ماین های کنار جاده ای
و یا نیز فردی یا افرادی را ترور می کنند.
روش های فوق برای جنگ علیه دولت و اردو بســیار غیر دقیق
هســتند .در یک عملیات انتحاری به هیچ صورت دقتی در کار
نیســت .یک عملیات انتحاری در قدم اول ،هدف کشتن را دنبال
می کند بدون اینکه کنترولی بر این که هدف چه کســی است و
چگونه به قتل می رسد ،داشته باشد .یک ماین کنار جاده ای نیز
در قدم اول به هدف کشتن یک انســان کار گذاشته می شود و
دقت در هدف برای آن کامال پایین اســت ،اولین کسی که پای بر
ماین گذاشت قربانی است.
جنگ در افغانســتان در سالهای گذشــته روند صعودی داشته
اســت .قتل غیر نظامیان نیز خود دلیلی بر این اســت که جنگ
در افغانستان شدیدتر شده اســت .از طرف دیگر جغرافیای نیز
گســترش پیدا کرده اســت .جنگی که زمانی تقریبا در جنوب
منحصر بود حاال شــمال و بســیاری از والیات دیگر را در بر می
گیرد .بدین جهت هر چه جغرافیای جنگ گســترده شود ،میزان
تلفات انسانی نیز باالترمی رود.
نیروهای افغان نیز بعــد از خروج نیروهای خارجی از کشــور،
تقریبا بار ســنگین جنگ را به تنهایی به دوش می کشند .این بار
برای نیروهای افغان که در خــط مقدم جنگ علیه تروریزم قرار
دارند ،بار سنگینی است .نبود امکانات ،پایین بودن ظرفیت های
آموزشی و تخصصی ،و ...همه در کنار هم سنگینی بار جنگ علیه
تروریزم را برای نیروهای افغان بیشتر کرده است.
هدف اصلی دولت در این میان ،باید جلوگیری از قتل غیر نظامیان
باشــد .هر چند پیدا کردن مسببین قتل غیر نظامیان نیز یکی از
اهداف شمرده می شود .اما در قدم اول باید جلو کشته شدن غیر
نظامیان به هر وســیله ای گرفته شــود .راه هایی که تا کنون در
قبال قتل غیر نظامیان روی دست گرفته شده اند ،معموال چندان
پاسخگو نبوده اند .دولت باید به فکر راه حل های موثرتری برای
جلوگیری از قتل غیر نظامیان باشــد .به عنــوان نمونه فرهنگ
معافیت در دادگاه های افغانســتان یکی از عواملی است که برای
مجرمین حــس مصئونیت را القا می کند و بــه همین دلیل نیز
بســیاری از مجرمین با خیال راحت دست به جنایت می زنند و
مطمین هستند که به ســادگی می توانند فرار کنند .در صورتی
که فرهنگ معافیت در سیســتم قضایی افغانستان کاهش یابد
و مجرمین باور کنند که در صــورت ارتکاب جرم به هر صورتی
عدالت در مورد آنها اجرا می شود ،مطمینا از میزان جنایات کاسته
خواهد شد.
دولت افغانســتان بایــد در قبال حفظ جان افــراد غیر نظامی
استراتیژی مشخصی را روی دست بگیرد .این استراتیژی مسلما
به سیاســت کلی دولت افغانســتان در قبال جنگ بر می گردد.
امنیت شــهروندان افغانستان بدون در نظر داشت کلیت جنگ و
صلح در افغانستان قابل تعریف نیســت .امنیت شهروندان تنها
زمانی تعریف خواهد شد که سیاســت افغانستان در قابل جنگ
و صلح مشخص شود.

ادامه کمکهای جامعه جهانی و سرنوشت جنگ و صلح
در افغانستان

در کنفرانس وارسا کشــورهای عضو ناتو
متعهد به پرداخت پنچ میلیارد دالر در سال
به نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020
میالدی شــد .کمک مالی جامعه جهانی به
نیروهای امنیتی کشور جنگ افغانستان را
وارد فــاز جدید نمود .اکنون برای نیروهای
مخالف مســلح دولت سخت و دشوار است
که بتواند با ادامه جنگ به خواستهای خود
دست یابد .اکنون پرسش این است که آیا
جنگ در افغانســتان ادامه خواهد یافت و
یا اینکه ادامــه کمکهای جامعه جهانی به
مثابه پایان بی ثباتی در افغانســتان است.
پاسخ به این پرسش سخت و دشوار است.
با این حال ،ادامه و پایان جنگ بستگی به
چند مسئله دارد.
اول؛ در نشست وارسا کشورهای عضو ناتو
و دیگر متحدان آمریکا متعهد به پرداخت
 5میلیارد دالر در سال به نیروهای امنیتی
افغانســتان تا سال  2020شد .کمک جامعه
جهانی به لحاظ زمانی محدود است .به دیگر
سخن ،تأمین نیازمندی نیروهای امنیتی بعد
از ســال  2020یک مسئله جدی است .بعد
از سال  2020آیا حکومت افغانستان قادر به
تأمین نیازمندیهای نیروهای امنیتی خود
خواهد بود؟ محاسبه گروههای مخالف مسلح
دولت و حامیان آن بر همین مبنا صورت می
گیرد .اگر محاسبه گروههای مخالف مسلح
دولت همانند گــروه طالبان و حامیان این
گروه این باشد که حکومت افغانستان قادر
به تأمین نیازمندیهای مالی و تسلیحاتی
نیروهای امنیتی شــان بعد از سال 2020
نخواهد بود در آن صورت با انگیزه تمام به
جنگ ادامه می دهد .برعکس ،در صورتی
که گروه طالبان و حامیان آنها به این باور
و درک برسد که حکومت مرکزی افغانستان
بعد از ســال  2020قادر به تأمین نیازمندی
نیروهای امنیتی شــان خواهد شد در آن
صورت احتمال آن می رود که حمایتها از
گروههای مخالف مسلح دولت کاهش یابد و
در نهایت ،جنگها محدود شود.
اکنون پرسش این است که آیا حکومت قادر
به تأمین نیازمنــدی مالی نیروهای امنیتی
کشــور خواهد بود .در سال  ،2012رهبران
کشــورهای عضو ناتو تصمیم گرفتند که
به نیروهای امنیتی افغانســتان کمک مالی

رحیم حمیدی

شــان را ادامه دهد .با این حــال ،در آن
نشست توافق شــد که افغانستان ساالنه
 500میلیون دالر از عایدات داخلی شــان
به نیروهای امنیتی کمــک نماید .به دیگر
ســخن ،حکومت مرکزی باید هر سال 500
میلیون دالر از عایدات داخلی به نیروهای
امنیتی کشــور اختصاص می داد .براساس
محاسبات رهبران ســران ناتو افغانستان
باید تا سال  2024به صورت کامل مسئولیت
تأمین مالی نیازمندی نیروهایش را به عهده
می گرفت اما ،حکومــت مرکزی تا کنون
قادر به پرداخت  500میلیون دالر در ســال
به نیروهای امنیتی از عایدات داخلی شان
نبوده است .اکنون سخت و دشوار است که
بتوان پیشبینی کــرد که حکومت مرکزی
بتواند بعد از ســال  2020مسئولیت تأمین
مالی نیروهایش را به عهده گیرد.
در دوره حکومــت حامد کــرزی ،رئیس
جمهور پیشــین افغانستان عایدات داخلی
افغانســتان ســاالنه تغییری ملموسی را
تجربه نکرد .در واقع ،بر اثر فساد گسترده
و ناتوانی حکومت در جمــعآوری مالیات
و ضعف در کنتــرل و نظارت بر گمرگهای
کشور سبب شــده بود که حکومت نتواند
عایدات داخلی افغانســتان بــاال ببرد .با

روی کار آمــدن حکومت وحدت ملی اما،
وضعیت تا حدی بهتر شد .حکومت وحدت
ملی توانست کنترل و نظارت بر گمرگها
را بیشتر نموده و در جمعآوری مالیات نیز
موفقتر از حکومت قبلی عمل نماید .با این
حال ،تجربه حکومت وحدت ملی در عرصه
ن جای کار با حکومت
مبارزه با فساد تا ای 
قبلی یکسان بوده است .حکومت وحدت
ملی در امر مبارزه با فساد به جای تقویت
نهادهای قضایی دســت به ایجاد نهادهای
موازی زده است .امری که مبارزه با فساد
را چندالیه و پیچیده می سازد .با این حال،
حکومت وحدت ملی به لحاظ برنامهریزی و
پالنگذاری در عرصههای مختلف بهتر از
حکومت قبلی عمل نموده اســت .با وجود
پالنها و برنامهها امــا ،حکومت قادر به
گرفتن مســئولیت تأمین مالی نیروهایش
بعد از ســال  2020و یا  2024نخواهد بود.
زیــرا ،در دوره حکومت وحــدت ملی با
وجــود باال رفتن عایدات داخلی کشــور
اما ،وضعیت اقتصادی کشــور بدتر شده
است .بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور
به طور عموم باعث می شــود که عایدات
داخلــی حکومت نیــز از آن متأثر گردد.
به همین خاطر ،پیشبینی می شــود که

حکومت نتواند بعد از سال  2020و یا 2024
مسئولیت تأمین مالی نیروهای امنیتی را
به عهده گیرد.
دوم؛ پایان جنگ تنها بســتگی به تأمین
مالی نیروهای امنیتی کشور بستگی ندارد.
در کنار آن حکومت افغانســتان نیازمند
متقاعد کردن جامعه جهانی و کشورهای
حامی گروه های مخالف مسلح دولت برای
پایان بخشیدن به جنگ افغانستان است.
تا این جای کار ،مشــخص شده است که
گروههای مخالف مسلح دولت افغانستان
با پاکســتان ارتباط گسترده داشته است.
در عین حال ،آنها روابط با ایران و روسیه
نیز داشته اســت .حکومت وحدت ملی تا
این جای کار موفق شــده است که آمریکا
را تا حدی متقاعد ســازد که پاکستان از
گروههای مخالف مسلح دولت افغانستان
حمایت می کنــد و از آمریکا بخواهد که
علیه پاکستان فشــار وارد نماید .با این
حال ،آینده چندان روشن و معلوم نیست.
آیا فشــارهای جامعه جهانی بر پاکستان
نتیجه بخش خواهد بود .آیا پاکســتان در
امر انتخاب میان منزوی شــدن در سطح
بین الملل و حمایت از گروه طالبان کدام را
انتخاب خواهد کرد مشخص نیست .با این
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حال ،حکومت راهی طوالنی در پیش دارد .تا
چه اندازه موفق به متقاعد کردن کشورهای
عضو ناتو خواهد شد تا اقدامات جدی علیه
پاکســتان در پیش گیرد ،مشخص نیست.
کشــورهای عضو ناتو تا چه اندازه مسئله
حمایت پاکســتان از گروه طالبان را جدی
خواهد گرفت نیز مشــخص نیست .زیرا،
محاسبات آن کشورها بر اساس معیارها و
فاکتورهای مختلف صــورت می گیرد .اگر
کشورهای عضو ناتو احساس کند که منزوی
کردن پاکســتان منجر به آن می شود که
گروههای تندرو مذهبی بیشــتر رشد می
کند در آن صورت بر پاکستان فشار نخواهد
آورد .زیــرا ،خطر آن وجــود دارد که این
گروهها به سالح اتمی پاکستان دست پیدا
کند و یا اینکه ارتش پاکستان سالح اتمی
خود را در اختیار گروههای تندرو قرار دهد.
سوم؛ دست یابی به ثبات نیازمند مدیریت
عقالنی مسائل کالن و ملی جامعه است .تا
این جای کار ،حکومــت موفق به این مهم
نبوده است .در بسی موارد ،حکومت به جای
و مدیریت و حل بحران آن را تشدید نموده
است و شکافهای اجتماعی را فعال نموده
است .این مســئله برای گروههای مخالف
مسلح دولت و حامیان آن فرصت فراهم می
کند در الیههای مختلف اجتماعی نفوذ کرده
و از خالء ها علیه حکومت اســتفاده نماید.
افغانستان فاصله زیادی برای تأمین عدالت
اجتماعی دارد .نخبگان جامعه جامعه ما از
نگاه قومی و قبیلهای مســائل کشور عبور
نکرده اســت .از این جهت ،سخت و دشوار
است که پیشبینی کرد جنگ در افغانستان
به این زودی پایان یابد.
بنابرایــن ،کمکهای جامعــه جهانی بر
وضعیت جنــگ در افغانســتان تأثیر می
گذارد .نیروهای امنیتی کشور موفقانه و با
انگیزه بیشــتر خواهد جنگید .اما ،کمکها
به معنی پایان در کشور نیست .تا زمانی که
ما قادر به تأمین مالی نیروهای امنیتی خود
نشویم ،کشورهای حامی گروههای مخالف
مســلح افغانســتان را متقاعد نسازیم که
دست از کمک بکشد و نگاه ملی در مسائل
کالن را جایگزین نگاه قومــی و قبیلهای
نسازیم سخت و دشوار است که بتوان جنگ
افغانستان را پایان شده اعالن کرد.

روندها و ساختارها در وضعیت جدید جهانی
محمود واعظی/قسمت سوم
 -1تعریف نظام بینالملل
بنا بــر تعریف ،نظــام بینالملل عبارت
است از مجموعهای از بازیگران (دولتها،
سازمانهای بینالمللی ،شرکتهای چند
ملیتی و حتی اشــخاص حقیقی) که در
تعامل با یکدیگر هستند ،کلیتی منسجم
را تشکیل میدهند و وجود نوعی سامان
(نظم) در آن آشــکار میباشد .با وجود
ش متقابل
آنکه نظام بینالملل محصول کن 
اجزای خود میباشــد ،اما با یافتن شکل
ساختاری (نهادینه شدن) ،رفتار بازیگران
تشــکیلدهندة خود را تحت تأثیر قرار

 کارتون روز

میدهد .در حقیقت ،این ســاختار با تبیین
قواعد بــازی در عرصه جهانــی ،عملکرد
بازیگران را مشــخص و محدود مینماید.
بدین ترتیب ،نظــام بینالملل در هر مقطع
تاریخی قواعــد و هنجارهای خاص خود را
دارد که در طول حیات آن به تدریج شکل
گرفته اســت .به عبارتی روشنتر ،رفتار
بازیگران تحت تأثیر کیفیت نظامبینالمللی
قــرار دارد واین رفتار در طــول تاریخ به
اشکال گوناگون ظاهر شده است .بنابر این،
عملکرد دولتها متغیری وابسته است که از
شرایط و مقتضیاتی تأثیر میپذیرد که نظام
بینالملل به عنوان متغیــر ثابت به وجود
میآورد.
از آنجا که شاهد بازیهای گوناگون از سوی
دولتها ،با توجه به شــرایط متفاوت ،برای
نیل به اهداف سیاســی مورد نظرشان در
نظام بینالملل هســتیم ،میتوان به نوعی
الگــوی طبقهبندی از پویــش روابط میان
دولتها به عنوان اصلیترین بازیگران روابط
بینالمللی پی بــرد .در حقیقت ،با توجه به
وجــود تفاوتها به لحاظ ســطوح قدرت،
امکانات و موقعیت و حتی اهداف دولتها،
میتوان به تقسیمبندیهای گوناگونی میان
بازیگران دست زد .در این صورت ،نه تنها
جایگاه دولتها در سلســله مراتب جهانی
از یکدیگر تفکیــک میگردد ،بلکه میزان
انفعال و تأثیرپذیــری آنها از الزامات نظام
نیز با درجات مختلف مشخص خواهد شد.
در این خصوص ،هر یــک از دولتها باید
برحسب تواناییها و ظرفیتهای خود ،در
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رابطه با نظام بینالملــل ،جایگاه خود را
مورد شناسایی قرار دهند.
 -2ماهیت نظام بینالملل
نظام بینالمللی پس از فروپاشــی اتحاد
جماهیر شــوروی و پایان جنگ ســرد و
دگرگونی در بلوک شرق و اضمحالل پیمان
ورشــو وارد مرحله نوینی شده است که
مهمترین ویژگیهای آن حول ســه محور
در حال باز تعریف و یا شکلگیری مجدد
میباشند:
الف -نظم اقتصادی :همزمان با شکســت
الگوی سوسیالیســتی در اقتصاد جهانی،
الگوی لیبرالی به عنوان الگویی عملیاتی
در قالــب قدرت نــرم ماننــد اقتصاد،
تکنولوژی ،ارتباطات و فعالیت حکومتها
جایگاه خاصی در عرصه جهانی پیدا کرده
است و از طریق نهادهای مختلفی همچون
ســازمان تجارت جهانــی ،بانک جهانی،
صنــدوق بینالمللی پول و گروه هشــت
کشــور صنعتی ،تعامالت اقتصادی جهان
(از الگوهای توســعه ملی گرفته تا ساز و
کارهای گردش کاال و ســرمایه) را هدایت
و جهتدهی میکند.
ب  -موقعیت آمریکا :یکی از مشخصههای
سهل و دشــوار نظام بینالملل ،وجود یک
ابرقــدرت بدون داشــتن رقیبی همطراز
میباشــد .ایاالت متحده آمریکا پس از
پایان جنگ ســرد به دلیــل برتری قابل
توجه اقتصادی و نظامی از موقعیت جهانی
ویژهای برخوردار گردیــد و برای رهبری
بر جهان تالشهای زیــادی به خرج داده

و هزینههــای زیادی در ســالهای اخیر
متحمل شــده اســت .با توجه به ظهور
قدرتهای بزرگ سیاســی و اقتصادی و
تمایل آنها برای ایفای نقش بیشتر در نظام
بینالملل ،آمریکا برای تثبیت رهبری خود
با چالشهایی مواجه شده است .از اینرو،
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با
توجه به تحوالت فــراوان صورت گرفته و
رقابت میان قدرتهــا هنوز نظم جدیدی
تعریف نشده و نظام بینالملل در حال طی
دوران گذار میباشد.
ج  -ایدئولــوژی لیبرالیســم :ایدئولوژی
لیبرالیســم که بر آزادسازی در حوزههای
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی تأکید میکند
پس از ناکارآمدی ایدئولوژی کمونیستی و
شکســت نظامهای سوسیالیســتی در
نظام بینالملل برتری کسب نموده است.
این مســئله که آیا قدرتهای غربی در
خدمت ایدئولوژی لیبرالیســم قرار دارند
یا لیبرالیسم ابزار قدرتهای غربی است،
چندان محل پرســش نیست ،زیرا همواره
ایدئولوژی برتر و قدرت برتر رابطه مکمل
دارند]15[.
 -3قدرت در نظام بینالملل
قــدرت در نظــام بینالمللــی از منظر
گفتمان ،ماهیت و پویش مورد توجه قرار
میگیرد.
الف  -گفتمان قــدرت :مفهوم قدرت در
نظام بینالملل ســه برهه زمانی با ماهیت
گفتمانی را پشت سرگذاشته است :
 -گفتمان اجبــار :این گفتمان قدرت را از

طریق ابزار نظامی ،در ســطح بینالملل ،به
منظور مجازات اعمال مینماید.
ش و تنبیــه :این گفتمان
 گفتمــان پادا مبتنــی بر اعمال قــدرت از طریق اعطای
پاداش و یا اعمال محدودیتهای سیاسی و
اقتصادی (تحریم) میباشد.
 گفتمان اقناعــی :در این گفتمان اعمالقدرت از طریق توجیــه ،اقناع و پذیرش
طرف مقابل صورت میگیرد.
گفتمان قــدرت در نظام بینالمللی موجود
گفتمان اقناعی اســت که مهمترین ابزار
آن ارتباطــات و توجه به افــکار عمومی
میباشد .با این حال ،هرگاه ضرورت ایجاب
کند ،به گفتمان اجبار روی آورده میشود.
بحران عراق نمونه قابل توجهی از گفتمان
قدرت در سطح نظام بینالملل است .بسته
پیشنهادی کشــورهای  5+1در ارتباط با
برنامه هســتهای ایران ،گفتمان پاداش و
تنبیه میباشد .آمریکا با وجود تواناییهای
خــود ،ناگزیر به اقنــاع دولتهای دیگر و
افکار عمومی میباشد.
ب  -ماهیت قدرت  :ماهیت قدرت همسو با
تغییر گفتمان قدرت از تواناییهای نظامی
و سیاسی به ســمت تواناییهای اقتصادی،
علمی ،ارتباطاتی ،اطالعاتی به عنوان مکمل
نظامی و سیاســی در حال تغییر است .به
عبارت دیگر ،قدرت از شکل سختافزاری
به شــکل نرمافزاری در حال تغییر ماهیت
است.
ج  -پویش قدرت  :پویش قدرت در سطح
نظام بینالمللی به ترتیب زیر در حال تحول
است.
 -1قدرت نظامی غالب است ،اما رایج و نافذ
نیست.
 -2قدرت اقتصادی رایج است ،اما غالب و
نافذ نیست.
 -3قدرت فرهنگی ،علمی و ارتباطی نافذ
است ،اما رایج و غالب نیست]16[.
 -4ساختار نظام بینالملل
از آنجا که واحدهای ملی در نظام بینالمللی
از قدرت یکســانی برخوردار نیســتند،
سلســله مراتبی از قــدرت در متن نظام
بینالمللی مشهود میباشد .در حال حاضر،
آینده نظام بینالمللی بر مبنای دیدگاههای
مختلف ،نظامــی هژمونیــک (مبتنی به
هژمونی آمریکا) ،تک قطبی و یا چند قطبی
سلسله مراتبی تفســیر میشود .با توجه
به سلســله مراتبی بودن نظام بینالمللی،
دولتها را از لحاظ سیاسی میتوان به پنج
دسته تقسیم نمود :ابرقدرت ،قدرت بزرگ،
قدرت متوسط ،قدرت کوچک و ریز قدرت.
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