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حصار بلند بی اعتمادی
میان مردم و حکومت
حفیظ اهلل زکی
در  9اســد مطابق با  30جوالی به مناسبت روز جهانی مبارزه با
قاچاق انســان محافلی در داخل و خارج از کشور برگزار گردید
و آمارهای تکاندهنده و جدیدی نیز در مورد قاچاق انســان در
سراسر جهان منتشر شد .وزارت خارجۀ آمریکا اعالم کرده است
که افغانستان در فهرســت  2016کشورها از لحاظ قاچاق انسان،
مقام دوم را به دست آورده است .افغانستان پیش از این ،در سال
های  2010الی  2013نیز در ردیف دوم فهرســت قاچاق انسان در
سطح جهان قرار گرفته بود .نهاد امداد و انکشاف سریع میگوید،
با این که رتبۀ افغانستان نسبت به سالهای گذشته تغییر نکرده،
اما آمار قاچاق انسان در کشور افزایش یافته است .این موسسه از
نهادهای ملی و بینالمللی میخواهد تا در مبارزه علیه این پدیده
با حکومت افغانستان همکار باشد.
سال هااســت که افغانســتان از لحاظ قاچاق انسان در وضعیت
بســیار بدی قرار دارد .جنگ ،خشونت ،قتل عامهای برنامه ریزی
شــده ،کوچ اجباری ،تبعیض ،بی عدالتی ،فقــر ،بیکاری ،ضعف
حکومت ،فساد و خویشــخوری از مهمترین عوامل قاچاق انسان
در افغانستان به شــمار می رود .قاچاق انسان به رفتارهای گفته
می شــود که افراد براساس ،اجبار ،تهدید ،دروغ ،نیرنگ و فریب
از جایی به جای دیگر انتقال داده می شود و به گونه های متفاوت
مورد بهره برداری قرار می گیرد .روسپی گری ،انواع سؤ استفاده
های جنسی ،کارهای شــاقه و اجباری ،گدایی گری ،قاچاق مواد
مخدر ،حتا قطــع و فروش اعضای بــدن و ...از پیامدهای ناگوار
قاچاق انسان به شمار می رود .به همین دلیل قاچاق انسان را برده
داری مدرن نامگذاری کرده است.
افغانســتان در حال حاضر هم منبع و هم مسیر قاچاق انسان به
شمار می رود .ســاالنه دهها هزار نفر از این کشور به انگیزه ها و
گونه های مختلف قاچاق می شوند .قاچاق انسان در افغانستان را
به دو بخش تقسیم می شود :قاچاق داخلی و درون مرزی و قاچاق
بیرون مرزی .توجه جهانیان و مؤسسات تحقیقاتی بیشتر بر نوع
دوم قاچاق انسان متمرکز می باشــد؛ در حالی که قاچاق انسان
در داخل کشــور نیز یکی از معضالت پیچیده و ناگوار اجتماعی
به حســاب می آید .با آن هم افغانستان در سال روان میالدی در
قاچاق انســان از میان تمام کشــورهای جهان به مقام دوم قرار
گرفت.
قاچاق انسان بخصوص در یکی دو سال اخیر به یک بحران تبدیل
شده است .همین اکنون روزانه شاهد اختطاف و قاچاق جوانان،
کودکان و زنان بسیاری هســتیم که به دالیل گوناگون کشور را
ترک می کنند و به کشــورهای همسایه ،منطقه و جهان به شکل
بیرحمانه قاچاق می شوند.
حکومت متأسفانه از مردم فاصله گرفته و حد اکثر وقتش در زد و
بندها و رقابت های داخلی به مصرف می رسد .بی توجهی حکومت
به خواســت ها و تقاضاهای مشروع شهروندان و تحمیل ناامنی و
زندگی مشــقت بار بر مردم ،صبر و بردباری مردم را به پایان برده
و آنها را وادار به گرفتن آخرین تصمیم زندگی شــان کرده است:
ترک وطن و پناه بردن به کشورهای خارج به منظور تأمین مخارج
زندگی.
پس از دوره جدید سیاســی و توافق گروه های مختلف روی یک
میکانیزم مؤثر سیاســی و بخصوص پس از حمایت های نظامی و
سیاســی جامعه بین المللی و اختصاص میلیاردها دالر کمک به
افغانستان این امیدواری به وجود آمده بود که در سایه نظام نوین
سیاسی ،امنیت در کشور برقرار گردد و بازسازی کشور باسرعت
به پیش برده شود؛ اما ضعف ساختاری و کارکردی نظام سبب شد
که حکومت نه تنها از فرصت ها و زمینه های موجود به نفع کشور
و مردم استفاده نتوانســت که نزدیک به هشتاد در صد کمک ها
را در گرداب فســاد از بین برد .اکنون پس از پانزده ســال روند
بازسازی متوقف گردیده و زمینه های سرمایه گذاری از بین رفته
و تورم و گرانی کمر مردم را شکسته است .تا زمانی که این عوامل
و زمینه ها در افغانستان وجود داشته باشد ،بازار قاچاق انسان نیز
پر رونق خواهد بود.

چرا حکومت قادر به حفظ و کنترل خاکش نیست؟
رحیم حمیدی
اداره بازرســی آمریــکا برای بازســازی
افغانستان(ســیگار) در گزارش تازه خود
می گوید که حکومت افغانستان تنها بر 65
درصد خاک کشور کنترل دارد .براساس این
گزارش ،حکومت از حدود  400ولسوالی در
سراسر کشور کنترل  19ولسوالی را از دست
دادهاند .چنــدی قبل ،این اداره در گزارش
خــود آورده بود که حکومت افغانســتان
کنترل  30درصد خاک افغانستان را تحت
کنترل ندارد و در اختیار گروه طالبان قرار
دارد .در ارتباط با این گزارش ،وزارت دفاع
ملی واکنش نشــان داده اســت و گزارش
سیگار را رد نموده است .وزارت دفاع ملی
و وزارت داخله تنها خارج شــدن کنترل 9
ولسوالی از کنترل دولت را می پذیرد و در
عین حال ،می گوید که گروه طالبان در 40
تا  45ولســوالی دیگر نیز نفوذ دارد .دالیل
و عوامل ضعف نیروهای امنیتی در حفظ و
کنترل خاک کشور از گروه طالبان چیست؟
اولین و مهمترین مسئله به نخبگان سیاسی
کشور بر می گردد .به حاکمان سیاسی که
تنها بلد اســت به مردم و نیروهای امنیتی
کشور وعده دهد اما ،هیچ خبری از عملی
شدن وعدهها وجود ندارد .زمانی که والیت
قندوز سقوط کرد و نیروهای امنیتی کشور
با پشــتیبانی هوایی نیروهای بینالمللی
موفق به بازپس گیری دوباره شــهر قندوز
شــد حکومت وحدت ملی کمیسیون را به
منظور بررسی دالیل و عوامل سقوط شهر
قنــدوز ایجاد نمودند .کمیســیون نه تنها
موفق به کشف حقیقت نشد بلکه بسیاری
از حقایق را پنهان نمود .این کمیســیون
مسئولیت سقوط شــهر قندوز را به هیچ
فردی نسبت نداد و پیچیدگی ساختاری را
عامل سقوط شهر قندوز خواند .در پی آن
رئیس جمهور غنی به والیت قندوز ســفر
کرد و در ســفر خود وعده اصالحات به این
والیت داد .بــا این حال ،تا کنون وعدههای
او عملی نشــده است .او وعده داده بود که
برای بهبود امنیت و جلوگیری از نفوذ گروه
طالبان برخی ولسوالیها را خرد نموده و به
چند ولسوالی تقسیم می کند .تا کنون این
مهم عملی نشده اســت .در کنار آن توجه
و رســیدگی به نیروهای امنیتی مستقر در

والیــت قندوز از دیگر وعدههــای او بود.
براساس گزارشهای که از وضعیت امنیتی
نیروهای امنیتی در شــهر قندوز می رسد
وضعیت آنها تفاوت نکرده است.
چندین ماه اخیر گــزارش های زیادی در
مورد افراد بدون نام و نشان به شکل ارواح
در صفوف نیروهای امنیتی کشــور منتشر
شد .گزارشهای که نشان از فساد گسترده
در صفوف نیروهای امنیتی می داد .معاش
و امکانات برای پلیــس در نظر گرفته می
شود که هیچ وجود ندارد .امکانات و معاش
او به جیب فــردی می رود که نام یک روح
را وارد صفوف پلیــس و اردوی ملی نموده
اســت .مقامات حکومت وحدت ملی سخن
از بررســی این مســئله و مبارزه با فساد
در نهادهای امنیتی کشــور به زبان آورده
اســت .تا کنون اما ،گزارش از پیشــرفت
کار و دســتاورد خود با رسانه نگفته است.
حتی مشخص نیست که آیا مبارزه با فساد
و بررسی مسئله ارواح در صفوف نیروهای
امنیتی کشور از سوی حکومت شروع شده
است یا خیر .بنابراین ،سستی و بی ارادگی
نخبگان سیاســی یکی از عوامل و دالیلی

است که باعث شده اســت گروه طالبان
خاک بیشتر کشور را تصرف نماید.
سال گذشــته حکومت و نیروهای امنیتی
برخی مناطق را رها نمــود و آنها بدون
مقاومت به دســت گروه طالبــان افتاد.
نیروهای امنیتی کشور و مقامات در کابل
آن «عقبنشینی تاکتیکی» خواندند .اینکه
کارکرد این عقبنشینی تاکتیکی چیست
و چه ســودی برای حکومت داشــتهاند
مشخص نیســت .با این حال ،این تاکتیک
حکومت باعث شد که حکومت کنترل خود
را بر بخش از مناطق کشور از دست بدهد و
در عین حال ،تأثیری روحی و روانی بسیار
بد بر نیروهای امینتی کشــور در سراسر
کشور بر جای بگذارد .واگذاری یک منطقه
بدون درگیری برای یک سرباز که سالها
در آن رزمیده است و همسنگران خود را
از دست داده است سخت و دشوار است.
حکومت مناطقی را که خود به گروه طالبان
واگذار نموده است تا هنوز موفق به بازپس
گیری آن نشده اســت .در باز پس گیری
آن بدون شک ،هزینه بســیاری خواهد
کرد .ممکن حتی قربانی انسانی نیز بدهد.

بنابراین ،می توان گفت که یکی از دالیل از
دســت رفتن خاک بیشتر کشور از کنترل
حکومت آن چیزی است که حکومت آن را
عقبنشینی تاکتیکی می خواند.
دلیل سوم ریشه در رابطه حاکم و شهروند
دارد .پــس از روی کار آمــدن حکومت
وحــدت ملی اوضاع امنیتــی ،اقتصادی
کشور خراب شده است .توان خرید مردم
پایین آمده اســت .مردم دیگر کمتر قادر
به چیدن سفره رنگین است .بیکاری نیز
به اوج خود رسیده است .تلفات نظامیان
و غیر نظامیان نیز افزایش یافته اســت.
همه این مســائل منجر بــه تغییر روابط
مردم با حکومت شــده اســت .حکومت
قادر به تأمین امنیت شهروندانش نباشد
و بهبــودی در وضعیت اقتصادی شــان
نیاورد چه ســودی دارد .همین مســئله
باعث شده اســت که بسیاری از مردم در
عین رابطه ضعیف بــا نهادهای حکومتی
و برای تضمین جــان و مال خود با گروه
های مخالف مســلح دولت همچون گروه
طالبان نیز رابطه برقــرار نماید .هر فرد
عاقل که در منطقه خطر قرار داشته باشد

با گروه مخالف مسلح دولت به خاطر حفظ
جان و مال خود رابطه برقرار می کند .این
رابطه باعث می شود که در روز حمله گروه
طالبان بر مقر نیروهای امنیتی باشندگان
محل هیچ نــوع ممانعت ایجاد ننماید .این
گونه تصرف یک ولسوالی و یا یک منطقه
برای گروه طالبان راحت تر می شود .گروه
طالبان بدون همکاری مردم محل قادر به
تصرف هیچ منطقهای نخواهد بود .به همین
خاطر ،یکــی از مهمترین دالیل مخدوش
شــدن رابطه مردم با حکومت وحدت ملی
است.
اکنون اگر چــه نیروهای آمریکایی در کنار
نیروهای امنیتی کشــور قرار گرفته است
و نیروهای امنیتی کشــور حمایت هوایی
نیروهای بین المللــی را در مبارزه با گروه
طالبان با خود دارد امــا ،این نکته را نباید
فراموش کرد کــه رابطه مردم محل با گروه
طالبان جنگ را برای نیروهای امنیتی کشور
سخت و دشــوار می سازد .حکومت با نفوذ
در منطقه بهتر آن است که نوع نگاه مردم
را به حکومت تغییر دهــد .در عین حال،
حکومت در ســطح کالن باید برنامههای
روی دست گیرد که منجر به بهبود وضعیت
عمومی مردم شود .تا مردم نسبت به آینده
امیدوار شــود و از حکومت به خاطر ارائه
خدمات شــان حمایت نماید .در صورت که
رابطه مردم بــا حکومت تغییر نکند جنگ
افغانســتان طوالنی و دوامدار خواهد بود
و پیروزی و شکســت آن همچنان نامعلوم
خواهد ماند.
در پایان این نوشتار باید بگویم که اولویت
حکومــت ترمیم روابطش با مردم اســت.
نخبگان سیاسی باید به وعدههای خود عمل
نماید .نگذارد که تعداد بیشتری از مردم از
حکومت ناراض شود .در عین حال ،مبارزه با
فســاد در صفوف نیروهای امنیتی را جزئی
از والیتهای خــود قرار دهد .بدون مبارزه
با فســاد ما در آینده نیز با کارکرد ضعیف
حکومت مواجه خواهد بودیم .در عین حال،
شکســت های خود را به حساب تاکتیک
جنگی نگذارد و یا عقبنشینی را تاکتیک
جنگــی نخواند که تأثیــر مخرب روحی و
روانی بر جای می ماند.

مدارا و مسئولیت روشنفکر
کارل ریموند پوپر /ترجمه :محسن محمودی/قسمت دوم

در میان شکاکان (به معنای واقعی کلمه)
یقین ًا افراد بیباور و شــاید ظنین زیادی
وجود داشــت ،اما حرکــت مهلک یکی
گرفتن «شــکاک» و «بیبــاور» احتماالً
حرکــت زیرکانهی مکتــب رواقی بود و
میخواســته بدینترتیب رقیب خود را
مســخره کند؛ درهرحال ،کسنوفانس و
سقراط و اراســموس و مونتنی و الک و
ولتر و لســینگ شکاک همهی تئیست یا
دئیســت بودند .آنچه تمام اعضای سنت
شــکاکیت در آن اشــتراک داشتند -از
نیکوالی کوزایی که یک اسقف بود گرفته
تا اراســموس روتردامی -و آنچه من هم
با آنان شــریکم یک چیز بــود :تأکید بر
جهل بشــری .از این نکتــه میتوان به
نتایج اخالقی مهمی رسید :مدارا ولی نه

 کارتون روز

تساهلورزی در قبال عدم مدارا یا خشونت
یا ظلم.
حرفهی کســنوفانس نقالی بود ،او شاگرد
هومر و هزیود بــود ولی هر دو را نقد کرد،
نقد او اخالقی و تربیتی بود .او با این ادعای
هومر و هزیود کــه خدایان دزد ،دروغگو و
زناکار بودند مخالفت کرد و این باعث شــد
وی نظریــهی خدایان هومــر را نقد کند؛
نتیجهی مهم این نقد ،کشف آن چیزی بود
که امروزه انسانانگاری مینامیم ،این کشف
که داستانهای یونانی دربارهی خدایان به
دلیل بازنمایی خدایان به شکل انسان نباید
جدی گرفته شوند.
در اینجا من عبارات منظومی از کسنوفانس
نقل میکنم:
حبشــیها میگویند که خدایانشان پهن
دمــاغ و ســیاهند ،درحالیکــه تراکیان
میگویند خدایانشان چشم آبی و قرمز مو
هستند.
اگر احشــام یا اسبها یا شــیرها دست
داشتند و میتوانستند مثل آدمیان نقاشی
و مجسمهســازی کنند ،آنگاه اســبها
خدایان خود را چون اسب ،احشام خدایان
خود را چون احشام نقاشــی میکردند و
بدن خدایان را مثل بدن نوع خود ترســیم
مینمودند.
کســنوفانس در این عبارات یک مشکل
را طــرح میکنــد :در زمانــهی آغاز نقد
انســانانگاری ،خدایــان را باید چگونه
بیندیشــیم؟  ۵قطعه از کسنوفانس داریم
که در پاســخ به این ســؤال نقش مهمی
دارند ،پاســخ او یکتاپرستانه است گرچه
کســنوفانس مانند لوتری کــه فرمان اول
را ترجمه میکرد ،یکتاپرســتی خود را با
پناه گرفتن در «خدایان» به شــکل جمع،
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صورتبندی کرد.
یک خدا در میان خدایان و انسانهاســت
که بزرگترین است.
نه به بدن شــبیه میرایان اســت ،نه در
اندیشه.
همیشه محکم در یک جا میایستد ،بدون
هیچ حرکتی.
بیتالش ،بــه صرف فکر و نیــت بر همه
حکومت میکند.
همه بصیرت اســت ،همه فکر است ،همه
شنوایی است.
اینها قطعاتی هستند که الهیات تأملی
کسنوفانس را تقریر میکنند.
روشن است که این نظریهی کام ً
ال جدید
راهحلی برای معضل دشــوار کسنوفانس
بود ،در واقع این برای او راهحل بزرگترین
مشکل بود ،یعنی مشــکل جهان .کسی
که چیزی دربارهی روانشناســی معرفت
نداند ممکن اســت فکر کند این بصیرت
جدید بر مبدعش مثــل یک وحی ظاهر
شده .کســنوفانس بهخالف این ،روشن و
صادقانه گفت که نظریهی وی چیزی بیش
از یک حدس نیست .این پیروزی بیهمتای
خودانتقادی است ،پیروزی صداقت فکری
و اعتدال وی .کسنوفانس این خودانتقادی
را به روشــی که فکر میکنم خاص او بود
تعمیم داد؛ بــرای او آشــکار بود آنچه
دربــارهی نظریهی خویش کشــف کرده
اینکه نظریهاش علیرغم قدرت اقناعیکه دارد چیزی بیش از یک حدس نیست-
باید دربارهی همهی نظریات انسانی صحت
داشته باشد :همهچیز حدس است .به نظرم
آشکارست که برای او ساده نبود نظریهی
خود را چون یک حدس ببیند.
کسنوفانس نظریهی معرفت انتقادی خود

(همهچیز حدس است) را در  ۶سطر زیبای
منظوم صورتبندی کرد:
اما حقیقت یقینی را هیچ انسانی ندانسته
و نخواهد دانست؛ خدایان هم بههمچنین
هیچکدام از همــهی آنچه میگویم اطالع
ندارند
و حتی اگر از روی شانس بیان کند
حقیقت مطلق را خودش نمیداند
چــه گفته :چــون همهچیــز فقط جمع
حدسهاست.
این  ۶ســطر بیش از یک نظریه دربارهی
عدم یقین معرفت بشــری اســت ،آنها
دربردارنــدهی نظریــهی معرفت عینی
هستند؛ برای همین است که کسنوفانس
در اینجا به مــا میگوید درحالیکه گاهی
من ممکن است حقیقت را بگویم نه من و
نه کسی دیگر نمیداند که حقیقت است،
این یعنی حقیقت ،عینی اســت :حقیقت
مطابقت آن چیزی که میگویم با امر واقع
است؛ بدانم یا ندانم چنین مطابقتی وجود
دارد .به عالوه ،این  ۶ســطر دربردارندهی
نظریــهی مهم دیگــری اســت ،آنها
دربردارندهی ســرنخی برای تمایزگذاری
بین حقیقــت عینی و یقین ذهنی معرفت
است؛ ب ه همین خاطر است که این  ۶سطر
میگویند حتــی وقتی کاملترین حقیقت
را ب ه زبان مــیآورم ،نمیتوانم دربارهی
آن مطمئن باشــم؛ پس معیار دقیقی برای
حقیقت وجود ندارد :مــا هرگز (یا تقریب ًا
هرگز) نمیتوانیم کام ً
ال مطمئن باشیم که
اشتباه نکردهایم.
اما کسنوفانس یک بدبین معرفتشناختی
نبود ،او یک جســتوجوگر بود و در عمر
طوالنی خود توانســت از راه بازاندیشی
انتقادی بســیاری از حدســیات خود ،به

خصوص نظریات علمی خود را بهبود بخشد،
او میگوید:
خدایان آشکار نمیکنند ،از ابتدا
همهچیز را برای ما؛ ولی بهمرور زمان
از راه جستوجو ،ما میآموزیم و چیزها را
بهتر میشناسیم
کســنوفانس روشن میکند که منظورش
از «چیزها را بهتر شناختن» چیست ،منظور
او نزدیک شــدن به حقیقت عینی است:
نزدیکی به حقیقت ،تشبه به حقیقت .برای
همین او پیرامون یکی از حدسیات خویش
میگوید« :این چیزهایی که درست حدس
میزنیم ،مشــابه حقیقتند ».شاید کلمهی
حدس در این قطعه بــه نظریهی الوهیت
یکتاپرســتانهی کسنوفانس اشاره میکند.
در نظریــهی حقیقت و معرفت بشــری
کســنوفانس ،ما میتوانیم نــکات ذیل را
بیابیم:
 .۱معرفت ما از حکم ساخته شده است.
 .۲احکام یا درستند یا غلط.
 .۳حقیقت ،عینی است .حقیقت ،مطابقت
محتوای حکم با امر واقع است.
 .۴حتــی وقتــی حقیقت کامــل را بیان
میکنیم ،نمیدانیــم چنین کردهایم ،یعنی
دربارهاش مطمئن نیستیم.
 .۵چون «معرفت» در معنای معمول کلمه به
معنای «معرفت یقینی» است ،پس معرفتی
هم وجود نــدارد ،تنها معرفت حدســی
میتواند وجود داشته باشد« :چون همهچیز
فقط جمع حدسهاست».
 .۶اما در معرفت حدسی ما پیشرفت وجود
دارد.
 .۷معرفت بهتر ،نزدیکتر شدن به حقیقت
است.
 .۸ولی آن هم همیشه معرفتی حدسی باقی
میماند ،جمع حدسها.
برای فهم نظریهی معرفت کســنوفانس
باید تأکید کنیم که کسنوفانس به روشنی
بین دو حقیقت عینی و یقین ذهنی تفاوت
مینهد .حقیقت عینی ،مطابقت حکم با امر
واقع اســت ،خواه بدانیم (دانستن یقینی)،
خواه ندانیم؛ بنابراین ،حقیقت نباید با یقین
یا معرفت یقینی خلط شود .کسی که چیزی
را به یقین میداند آنی اســت که حقیقت
را میداند .اما غالب ًا پیش میآید که کســی
چیزی را بدون یقین بداند و آن حدس عم ً
ال
درست است ،زیرا با امر واقع مطابق است.
منظور کســنوفانس بهدرستی آن است که
حقایق زیاد و مهمی وجود دارد که کسی به
یقین نمیداند؛ و اینکه حقایق زیادی وجود
دارد که کسی نمیتواند بداند ،گرچه ممکن
است آنها را کسانی حدس بزنند .همچنین
منظور وی آن اســت که حقایقی هست که
کسی نمیتواند حدس بزند.
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