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ضرورت برخورد قاطع با
گروه های تروریستی
حفیظ اهلل زکی

از نظر شهروندان ،امنیت در افغانستان همچنان در اولویت قرار
دارد .زیرا بدون امنیت توســعه و انکشاف اقتصادی و فرهنگی،
ایجاد اداره سالم و مبارزه با فساد اداری ناممکن می باشد .امنیت
اساس توسعه و بستر رشد علمی و فرهنگی جامعه است ،تا زمانی
که امنیت تأمین نشود ،فعالیت ها و برنامه های توسعوی با چالش
ها و دشواری های غیر قابل پیش بینی روبرو می شود.
حکومت افغانســتان بر مبنای همین ضرورت پانزده سال است
که اعالم می کند ،مســایل امنیتی در اولویت سیاست های دولت
قرار دارد و حکومت تمام تالش خود را در راســتای بهبود امنیت
افغانســتان به کار می بندد .اما پس از پانزده سال دیده می شود
که امنیت نه تنها بهبود نیافته که بدتر هم شــده اســت .مناطق
بیشتری از کشور تحت سلطه و نفوذ دشمنان قرار دارد .تهدیدات
امنیتی به گونــه های گوناگون :اختطاف ،گــروگان گیری ،ماین
گذاری جاده ها ،عملیات هــای انتحاری و جنگ های رویاروی...
امنیت شهروندان را با خطر مواجه ساخته است .تعداد گروه های
هراس افگن نیز بیشتر شــده و گستره عملیات آنها دامنه دارتر
گردیده است .بنابراین گفته می توانیم که گراف ناامنی همه ساله
سیر صعودی داشته و حکومت در سیاست های امنیتی خود ناکام
بوده است.
در دور اول حکومت حامدکرزی ،سیاســت های امنیتی اغلب از
سوی جامعه جهانی به پیش برده می شد؛ زیرا افغانستان از لحاظ
توان و ظرفیت امنیتی در ســطح بسیار پایین قرار داشت و نمی
توانســت مسؤلیت امنیت کشور و مبارزه با گروه های تروریستی
را به عهده بگیرد .دراین دور ،شبکه القاعده به عنوان بزرگترین
و خطرناکترین گروه تروریســتی از افغانستان بیرون رانده شد و
ساختار تشــکیالتی اش برهم ریخت .گروه طالبان نیز که توسط
ایتالف بین المللی و همکاری اتحاد شــمال از جغرافیای کشور
رانده شده بود و امارت خود ســاخته اش از بین رفته بود ،هنوز
قدرت مانور نظامی را در افغانستان پیدا نکرده بود .در ابتدای این
دوره ،جامعه جهانی اذعان داشتند که طالبان و القاعده به عنوان
دوگروه مهم و قدرتمند در افغانســتان ،دیگر شکست خورده و
قدرت سازماندهی مجدد خود را از دست داده اند.
خوشبینی های بیش از حد نیروهای ایتالف و سیاست های مبهم
و غیر راهبردی کشورهای حامی امنیت در افغانستان روند مبارزه
با طالبان را با کندی مواجه کرد .رقابت برخی کشــورها و اختالف
در چگونگی مبارزه با هراس افگنان ســبب شد که فرصت برای
فعالیت گروه طالبان در افغانســتان فراهم گردد .وقتی طالبان از
یک گروه حامی تروریســم به یک گروه شورشی مخالف دولت
تغییر ماهیت داد ،حمالت تهاجمی علیه طالبان به سیاســت های
دفاعی مبدل شــد و برای تأمین امنیت کاروان ها و پایگاههای
نظامی و محافظت از شهروندان خارجی ،به این گروه ها باج داده
شد ،در عمل نحوه مبارزه و برخورد با این گروه را تغییر داد .جامعه
جهانی گروه طالبان را دست کم گرفته بود و از نابودی آن گروه در
افغانستان در آینده نزدیک اطمینان داشت ،به همین دلیل بیشتر
می خواستند با سیاست های مماشــات گونه آنها را به پیوستن
با دولت تشــویق کند؛ اما این خوشبینی افراطی در نهایت سبب
شد که حضور طالبان باردگر به یک تهدید جدی برای افغانستان
بدل شود و جنگ افغانستان به یکی از طوالنی ترین و دشوارترین
جنگ های پیمان ناتو در کشورهای خارجی تبدیل شود.
در دور دوم حکومــت کرزی با اطمینان مــی توانیم بگوییم که
سیاست ســرکوب مخالفان مسلح دولت در اولویت سیاست های
دولت قرار نداشت .حکومت سیاست محدودیت مأموریت ایتالف
بین المللی ،مذاکره و سیاســت های بیش از حد نرم را در قبال
خشــونت های گروه های مخالف مسلح در پیش گرفت .امتیازات
زیادی به طالبان داده شــد و حجم قابل توجــه امکانات ملی به
صورت مستقیم و غیر مستقیم به جیب طالبان واریز گردید .این
سیاست ها کامال به ناکامی کشیده شد.
اگر امروزحکومت وحدت ملی بازهم بخواهد سیاست های گذشته
را در قبــال گروه های هراس افگن دنبال کند ،بدون شــک جز
شکست و ناکامی ،دستاوردی برای مردم افغانستان نخواهد آورد.
حکومت زمانی مؤفق است که با همه گروه های تروریستی بدون
تفکیک مبارزه قاطع داشته باشد.

اولویتهای حکومت در نهادهای امنیتی کشور
زمانی که نیروهای بین المللی مســئولیت
تأمیــن امنیت افغانســتان را به نیروهای
افغانستان واگذار نمود اما و اگرهای زیادی
در مورد ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی
افغانســتان در تأمین امنیــت و مبارزه با
دهشــتافکنی و تروریسم مطرح بود .در
واقع ،نیروهای امنیتی افغانســتان آزمون
جدید را از ســر می گذراندند .این آزمون
برای نیروهای امنیتی افغانستان سخت و
دشــوار بود .بخش های از خاک کشور در
کنترل گروه طالبــان در آمد .آمار تلفات
نیروهای امنیتی و افــراد ملکی باال رفت.
ناامنی در سراسر کشور گسترش یافت .با
این حال ،نیروهای امنیتی کشــور با وجود
منابــع و امکانات اندک توانســت بخش
زیادی از کشور را حفظ کند .ظهور داعش
و قدرتمند شــدن گروه طالبان همراه با
افزایش حمالت این گروه باعث شــد که
فصل جدیدی از همــکاری میان نیروهای
امنیتی افغانســتان و نیروهای بین المللی
مســتقر در افغانستان باز شــود .اکنون
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان
دوشادوش نیروهای امنیتی افغانستان در
برابر تروریســم و گروههای دهشتافکن
مبارزه می کند .با ایــن حال ،خالء ها در
صفوف نیروهای امنیتی کشــور پر نشده
است.
کمبود امکانات و تجهیزات در بخش نیروی
هوایی کشــور یک خالء جدی در مبارزه
با تروریســم و دهشــتافکنی است .این
خالء در دوره پــس از خروج نیروهای بین
المللی از افغانســتان و گرفتن مسئولیت
تأمین امنیت افغانستان از سوی نیروهای
امنیتی کشــور نمایان شــد .اما ،تالشها
در این راســتا ادامه دارد .در نشســت
وارسا کشــورهای عضو ناتو متعهد شد که
ســاالنه  5میلیارد دالر به نیروهای امنیتی
افغانستان کمک می کند .اظهارات مبنی بر
حمایت و تجهیز نیروی هوایی افغانســتان
نیز به گوش رســید .بعد از نشست وارسا،
ایاالت متحده آمریــکا  10چرخبال را به
نیروهای امنیتی کشور کمک نمود .با این
حال ،این چرخ بــال ها نمی تواند خالء ها
را در نیروی امنیتی افغانستان پر نماید .به
همین منظور ،حنیف اتمر ،مشــاور امنیت
ملی کشور به مسکو ســفر نموده است تا

رحیم حمیدی

با مقامات مســکو صحبت نموده و آنها را
متقاعد سازد که افغانســتان و نیروهای
امنیتی کشــور را در مبارزه با تروریسم
بین المللی کمک نماید .مســئله مهم در
سفر حنیف اتمر مسکو خرید چرخبالهای
جنگی از این کشور است.
تأمیــن و تجهیــز نیروی هوایی کشــور
یک امر ضروری در مبارزه با تروریســم
و دهشتافکنی اســت اما ،منبع تأمین و
تجهیز نیروی هوایی با اما و اگر های مواجه
اســت .روســیه یک ابر قدرت نظامی در
ســطح بین الملل به شمار می آید و رقیب
جدی ایاالت متحده آمریکا در این عرصه
است .پرسش جدی این است که آیا ایاالت
متحــده آمریکا حاضر بــه پذیرش روابط
نظامی افغانســتان با مسکو خواهد بود .با
توجه به روابط واشنگتن و مسکو پاسخ به
این پرسش سخت و دشوار خواهد بود .در
عین حال ،ایاالت متحده آمریکا بزرگترین
حامی مالی ،سیاســی و نظامی افغانستان
در ســطح بین الملل می باشد .دست دراز
کردن به مســکو به منظــور کمک نظامی
به نیروهای هوای افغانســتان به احتمال
زیاد امــر پیچیده برای ایــاالت متحده

آمریکا باشد .حکومت وحدت ملی اما ،با
دیپلماســی فعال می تواند ایاالت متحده
آمریکا را متقاعد ســازد که روابط نظامی
کابل با مســکو خطری برای روابط کابل
واشنگتن نیســت .در فقدان دیپلماسی
فعــال احتمال آن مــی رود که حکومت
وحدت ملی از سوی ایاالت متحده آمریکا
با تنبیهات مواجه گردد.
مبارزه با تروریسم نقطه مشترکی است که
می تواند ایاالت متحده آمریکا را متقاعد
ســازد که کمک نظامی به افغانستان به
معنی نفــوذ در این کشــور و رقابت در
سطح منطقه نیســت .این نقطه مشترک
می تواند ابزار اساســی بــرای حکومت
وحدت ملی فراهم کند .حکومت وحدت
ملی اما ،نباید از تروریسم به عنوان ابزار
استفاده نماید .زیرا ،استفاده از این ابزار
نه تنها منجر به بهبود وضعیت در کشور
نمی گردد بلکه نابســامانیهای زیادی را
به بار می آورد .پاکســتان تنها کشوری
اســت که دهشــتافکنی به عنوان یک
ابزار در سیاست خارجی خود استفاده می
کند .اکنون این کشــور قربانی تروریسم،
دهشــتافکنی شده اســت .این کشور

هیچ گاهی شکلگیری طالبان پاکستانی
را پیشبینی نمی کرد .اکنون این کشــور
گرفتار این گروه شــده است .افغانستان
اگر از تروریســم به عنــوان یک ابزار
اســتفاده نماید آینده بهتر از پاکستان
نخواهد داشت.
حکومت برای تجهیــز نیروهای امنیتی
کشــور گزینههای زیــادی دارد .تمام
کشــورهای عضو ناتو گزینههای مناسب
برای تجهیز نیروهای هوایی کشور باشد.
ارتباط نظامی با این کشــور ها تحریک
کننده نیســت و ایاالت متحده آمریکا از
ارتباط افغانســتان با یکی از کشورهای
عضو ناتو هراس نــدارد .به همین خاطر،
برای افغانســتان گزینه بــدون هزینه
سیاســی کشــورهای عضو ناتو است.
نگارنــده بر این باور اســت که حکومت
افغانســتان تا هنوز گفتگــوی جدی در
ارتباط با تجهیز نیروهای هوایی کشور با
کشورهای عضو ناتو نداشته است .ایاالت
متحده آمریکا ،انگلیس ،فرانســه ،آلمان
از جمله کشورهای اســت که می تواند
افغانســتان را در تجهیز نیروهای هوایی
شان کمک نماید.

تغییرات اجتماعی

مرحله تاریخی در قیاس با مرحله ماقبل
خــود مرحله ای کاملتر و پیشــرفته تر
ارزیابی می گردید انســان شناســان
معاصر در احیــا نظریه تکامل بر فرهنگ
و تکنولوژی تاکید دارند تا نشــان دهند
چگونه تغییرات تکاملی در جامعه اتفاق
می افتد  .آنها سعی دارند تا منبع اصلی
تغییــر جوامع را به نحوه معیشــت آنها
تبیین کنند و ربط دهند(.واگو)115:
به نظر ویلبــرت مور عالقــه به تکامل
اجتماعی به دو شــکل عمده تجلی پیدا
کرده اســت :شــکل اول را می توان در
کار استوارد دید که تالش می کند تنوع
تکاملی اجتماعی را به کمک مقوله تکامل
چند خطی درک کند و شــکل دوم را در
کار کســانی مانند وایت ،ســالینز ،باید

قسمت سوم و پایانی

 کارتون روز

دید که معنقدند نظریــه تکامل اجتماعی
را باید در ســطح بســیار عام دید .لیکن
نباید بر این نکته اصرار داشــت که تمام
تفاوت های ســاختاری و فرایندهای پویا
در این نظریه گنجانده شود یا از آن مشتق
شود(مور.)164 :1381،
اشاعه
تحلیــل تغییر اجتماعــی در قالب الگوی
اشاعه تالش می کند که نگاه خطی دیدگاه
تطورگرایانــه به تاریــخ را رد نماید و بر
مطالعــه پدیده های فرهنگــی در قالب و
کانون های جغرافیایی خاص مترکز گردد.
در این الگــو تغییرات اجتماعی و فرهنگی
اقتباس و امانت گرفتن عناصر فرهنگی از
یک نقطه جغرافیایی و بســط و گسترش
آن در نقطه دیگر مــورد تحلیل قرار می
گیرند انســان شناسان معتقدند که اشاعه
در جوامــع پیچیده امروزی نیز وجود دارد
بسیاری از عناصر فرهنگی که توسط گروه
های متخصص ایجاد شده بوسیله گروه های
دیگر اخذ شده است(واگو)116 :1989،
فرهنگ پذیری
داللت بــر اخذ ویژگی هــای مادی و غیر
مادی از جامعــه و فرهنــگ دیگر دارد
به عبــارت دیگر فرهنــگ پذیری به آن
دگرگونی فرهنگی اطالق می شود که بر اثر
تماس های گسترده و مستقیم میان دو یا
چند گروهی رخ مــی دهد که بیش از این
تماس ،گروه های مســتقلی بودند(بیتس و
پالک)722 :1375،
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شهری شدن:
شهری شدن فرایندی است که بواسطه آن
نسبت جمعیت شهرنشین همراه با بسط و
گسترش شبکه های ارتباطی فعالیت های
اقتصادی ،ســازمان های سیاسی و اداری
در مناطق شهری افزایش می یابد شهری
شــدن فرایندی تاریخی است که قدمت
طوالنی دارد و همراه است با تغییراتی در
مقیاس های خرد ،میانی و کالن ،تغییرات
و پیامدهایی که نــه تنها در تمامی طول
فرایند شهری شــدن از شکل و ماهیت
همگون و یکسانی برخوردار نیستند بلکه
این تغییرات و پیامدها در مناطق مختلف
نیز تفاوت محســوس را از خود نشــان
داده اند .به نظر کومار شــهر نشینی نمی
تواند صرفا با آمار رشــد شهری شناخته
شود(کومار)1381 ،
صنعتی شدن و خانواده:
فرایند صنعتی شــدن تغییرات عمده ای
را در نهاد خانواده به لحاظ ســاختاری ،
کارکردی و روابط درونــی خانواده و نیز
چگونگی شــکل گیری این نهاد به وجود
آورده اســت .از حیث ساختاری صنعتی
شدن خانواده گسترده را به خانواده هسته
ای تبدیل نمود .خانــواده در دنیای غیر
صنعتی یک موسسه و بنگاه جمعی است
همه اعضایش خود را جزئی از آن مجموعه
می دانند و نتیجه همکاری مشترکشان را
در ذخیره مشترک می ریزند ،خدمتکاران
و اعضا دیگر غیر خانواده مانند شاگردان

به عنوان اعضا خانواده پذیرفته می شوند
و اینگونه با آنها رفتار میشــود هیچگونه
روابط شــخصی الزامی به جــز آنها که
خانواده تشــخیص می دهد وجود ندارد،
خانواده و اعضا مدل کوچکی از جامعه اند
کار ویژه اقتصادی خانواده را بر هم می زند
و آن را به واحد مصرف و اجتماعی شدن
تقلیل می دهد تولید از خانوده به کارخانه
منتقل می شود.
طبقه بندی تغییرات اجتماعی:
یک وجه دسته بندی انواع تغییر می تواند
دوره زمانی تغییر باشــد .مطابق تعریف
دوره زمانی تغییر مدت زمانی اســت که
تغییــر بعد از پذیرفته شــدن و بدون از
دســت دادن کارکرد خود باقی می ماند.
تغییرات اجتماعی بلندمدت بیشــتر از
منظر تاریخی نگریســته می شوند و می
توانند عواملی مثل بیابان نشــینی ،عصر
کارگران ماهر و  ....را در گیرد.
اما تغییــرات اجتماعی زود گذر تغییراتی
هستند که دوره زمانی آنها عموما زیر 50
سال اســت و می تواند یکی از انواع زیر
باشد
هوس های اجتماعی :هوس های اجتماعی
ارزش هایی هســتند که فقط برای جلب
توجه دیگران بر زندگی اشــخاص حاکم
می شــوند و هر چه بر دامنه حکومتشان
گســترش یابد نقش آنها نیز کاهش می
یابد و پس از طی دوره ی زمانی خود دلیل
وجودی خویش را از دست می دهد .هوس

خارج از کشــورهای عضو ناتو ترکیه ،هند
و چاپان اســت .این سه کشور در  15سال
گذشــته از حکومت افغانستان و نیروهای
امنیتی حمایت نموده اســت .به جز کمک
های نظامی هند به افغانســتان که منجر
به نگرانی پاکســتان می گردد کمکهای
ترکیه و چاپان باعث نگرانی هیچ کشوری
نمی گردد .بنابراین ،برای حکومت وحدت
ملی ایــن گزینهها باید اولویت بیشــتر
داشته باشــد .زیرا ،ما در وضعیت نیستیم
که با روابط خود با کشورهای رقیب ایاالت
متحده آمریکا حساسیت به وجود آوریم.
نیروهای امنیتی کشــور تنها با یک خالء
مواجه نمی باشد .فساد گسترده در صفوف
نیروهای امنیتی امری دیگری است که از
درون آن را متالشــی می کند .حکومت به
همان اندازه که به تجهیــز نیروی هوایی
کشــور اهمیت می دهد باید به فســاد
گســترده در صفوف نیروهای امنیتی نیز
اهمیت بدهد .پاکســازی نیــروی ارواح،
نظارت بر حضور نیروها ،توزیع معاشــات
نیروهای امنیتی بر مبنای یک سیســتم
تعریف شده باید ســرلوحه کار حکومت
وحدت ملی باشد.
بــی ثباتی نخبگان سیاســی در مواجه با
دهشتافکنی و تروریسم یک خالء جدی
به شمار می آید .در سالهای گذشته ،بارها
تغییری در سیاســت حکومت در مواجه و
برخورد با گروه طالبان تغییر نموده است.
این امر نیروهای امنیتی را در ســردرگمی
قرار می دهد .این بی ثباتی حتی بر روحیه
و اراده نیروهای امنیتی کشــور تأثیر می
گذارد .به همین خاطر ،نیازمند آنیم تا در
سیاست خود در قبال گروه طالبان به ثبات
برسیم.
در پایان این نوشتار باید گفت که نیروهای
امنیتی کشور در مبارزه با دهشتافکنی و
تروریسم با ســه خالء عمده مواجه است.
نیروی هوایی ضعیف کــه قادر به حمایت
هوایی نیروهای زمینی کشور نیست .فساد
گســترده در نهادهای امنیتی کشور و بی
ثباتی در سیاســت حکومت در مبارزه با
گروه طالبان .حکومت بــا توجه به نکاتی
که ارائه نمودم باید این سه خالء را برطرف
نماید تا بتواند به صــورت جدی در برابر
تروریسم و دهشتافکنی مبارزه نماید.

اجتماعی راهی اســت برای بدست آوردن
هویت اجتماعی .هــوس اجتماعی درزمان
بحران های اجتماعی گســترش می یابد و
به عنوان شاخصی برای اندازه گیری بحران
های اجتماعی بکار می رود.
مــد :در جوامعی که فاصلــه میان طبقات
آنهازیاد اســت ،طبقات باالی جامعه سعی
دارد با عالمت های خاص خود نســبت به
طبقات پایین تشــخص یابد .طبیعی است
که افرادی که در طبقات پایین ترند سعی
می کنند با شناخت این عالئم خودرا با آن
سازگار ساخته و پایگاه خود را باالتر نشان
دهند .این فرایند طبقه به طبقه ادامه می
یابد تا این عالمت ها در کل جامعه گسترش
یابد در این هنگام طبقات باالی جامعه در
می یابند که باید در جست و جوی عالئم و
مد تازه ای برای خود باشند ،در اینجاست
که آنها دست به انتخاب جدیدی می زنند و
مد تازه ای را می آفرینند
ســبک زندگی :ماکس وبر مــی گوید که
سبک زندگی افراد نشان دهنده ی منزلت
اجتماعی آنهاســت سبک زندگی در واقع
مجموعه عالیق اصلی زندگی یک فرد است
که ممکن اســت عناصر مختلف آن دوره
های زمانی متفاوتی داشته باشد.
آیین های جمعی و جنبش های اجتماعی:
جنبش های اجتماعــی یکرفتار یا حرکت
اجتماعی نسبتا بادوام برای ترویج و یا ایجاد
مقاومت در مقابل تغییر اســت این جنبش
ها می تواننــد انقالبی ،واپس گرا ،اصالحی
باشــند و دوره زمانی جنبــش اجتماعی
شامل ســه مرحله است پیدایش ،پذیرش،
کاهش(جوادی یگانه و عباسی.)1380،
منابع:
مور ویلبرت( ،)1381تغییراجتماعی ،ترجمه
پرویز صالحی ،تهران :انتشارات سمت
وبر ماکس ،)1370(،شــهر در گذر زمان،
ترجمه شــیوا کاویانی ،تهران :شــرکت
سهامی انتشار
کومار کریشــان( ،)1381مدرنیزاسیون و
صنعتی شــدن ،ترجمه منصور انصاری ،در
کتاب جامعه سنتی و جامعه مدرن ویراسته
مالکوم واترز ،تهران
واگو اســتفان )1372(،درآمدی بر تئوری
ها و مدل هــای تغییرات اجتماعی ،ترجمه
احمد غروری زاد ،تهران :موسسه انتشارات
جهاد دانشگاهی
روشــه گی ،تغییرات اجتماعــی ،منصور
وثوقی ،تهران :نشر نی
جوادی یگانه محمد رضا و مهدی عباســی
الخانی ،تغییرات اجتماعــی برنامه ریزی
شــده ،اداره کل تحقیق و توســعه صدا،
مرداد1380
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