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امنیت در سایه
همکاری های
بین المللی در افغانستان
حفیظ اهلل زکی

امنیت در افغانستان پیش از آن که یک مسأله صرفا داخلی باشد،
به مســایل منطقه ای و بین المللی گره خورده است .همانطوری
که تنش ها و اختالفات منطقه ای و بین المللی به تشدید جنگ،
ناامنی و بــی ثباتی منجر می گردد ،به همان میزان همکاری های
منطقه ای و بین المللی در تأمین امنیت و حفظ ثبات این کشــور
مؤثر واقع شود .گزارش های همکاری های روسیه و ناتو در حفظ
امنیت ،مبارزه با تروریســم و قاچاق موادمخــدر ،می تواند فاز
جدیدی را در وضعیت امنیتی افغانستان به وجود آورد .در زمانی
که گروه های تروریســتی به نام ها و عناوین مختلف می خواهند
آتش جنگ را شــعله ورتر ســازد و قلمرو ناامنی را گسترده تر
سازد ،این نوع همکاری ها می تواند توان حکومت را برای مقابله
با تروریسم افزایش دهد.
ما در این زمان از لحاظ سياســي ،لحظات پرآشوبي را سپری می
کنیم .وقتي آشــوب سياســي بر تهدیدات امنیتی عالوه شود،
نگرانی جدی را نسبت به آینده به وجود می آورد.
در این شرایط افغانستان بیشتر از قبل به هماهنگي های داخلي و
همکاري های جامعه جهاني نيازمند است.
نگاه اجمالي به یک و نیم دهه حکومتداری در افغانســتان نشان
مي دهد كه در اين مدت اگرچه انكشــافات قابل مالحظه اي در
عرصه هــاي گوناگون اجتماعي ،فرهنگي ،سياســي و اقتصادي
رونما گرديده است؛ اما اين تغييرات و تحوالت در برابر زمينه ها
و فرصت هايي كه در اختيار دولت قرار داشــت و امكاناتي كه در
اختیار دولت قرار می گرفت ،بسيار ناچيز مي باشد.
با آن هم مردم افغانستان در برابر ناكارايي هاي حكومت واكنش
هاي نامناسبي نشــان ندادند و تنها به انتقاد و ابراز نارضايتي از
كاركردها بســنده مي كردند و آرزو داشتند كه دولت با شنيدن
صداي اعتراض مردم به ضعف ها و نارسايي خود توجه كنند.
گذشت یک و نیم دهه ،زمان كمي نيست .در اين مدت مردم مي
خواستند كه وضعيت كشــور از هر لحاظ با تغييرات و دگرگوني
هاي مثبت مواجه گردد .توقف روند بازسازي از يكسو و نگاه واپس
گرایانه دولتمداران از سوي ديگر ،اين نگراني را تقويت كرده است
كه تحوالت سياسي كشور از لحاظ برخورداري مردم از آزاديهاي
سیاسی و مدني ،بار دگر به سمت گذشته تاريك سوق داده نشود.
سياست هاي ناشيانه ،نسنجيده و عاقبت نا انديشانه دولتمردان
كشور سبب شده که سياست هاي داخلي و خارجي كشور با نوعي
افراط و تفريط همراه گردد .رويكردهاي افراطي كه طي ســالهاي
اخير در قالب برنامه هاي مختلف در افغانســتان به اجرا در مي
آيد به اين نگراني دامن زده اســت كه سياســت هاي يكجانبه و
اقتدارگرايانه حكومت در قبال مسايل ملي ،ممکن است ارزشهاي
دموكراسي و حقوق بشر را تحت شعاع موضوعات سياسي ديگر
قرار داده و آن را كمرنگ سازد.
هرچند سياست افغانســتان در كل ،با افراط و تفريط در عرصه
داخلي و خارجي مواجه بوده اســت؛ اما سياست خارجي كشور
بيش از حد از نوسانات شديد استراتژيك رنج برده است .سياست
خارجي افغانســتان اغلب دچار روزمره گي بوده و بر ســايق و
عاليق اشخاص وابسته بوده است.
اتخاذ سياســت هاي روزمره و زودگذر و متكي بر ســليقه هاي
شخصي ،اعتبار دولت افغانستان را در نزد جامعه بين المللي پايين
آورده و از ميزان اعتماد كشورها به دولت افغانستان مي كاهد.
سياست هاي يكجانبه و بيگانه با اصول روابط بين المللي و مغاير
با معيارهاي ديپلماتيك مي تواند تكانه شديدي را در روابط بين
المللي كشور وارد ساخته و ثبات و پايداري نظام سياسي را دچار
بي ثباتي و بحران سازد .اعتمادسازي اصل مهم در بهبود مناسبات
خارجي به حساب مي آيد و اين اعتماد زماني به وجود مي آيد كه
سياست هاي خارجي كشور روي معيارها واصول پذيرفته شده و
دوامدار سياسي استوار باشد و در چارچوب زماني خاص محدود
و محصور نماند .آگاهي از اصول و معيارهاي سياســت بين المللي
و داشــتن قدرت تحليل از اوضاع كشــور و پتانسيل هاي آن و
درک شرايط منطقه و جهان مي تواند اتخاذ يك شيوه ميانه روانه
سياسي را تسهيل نمايد.

اعضای تحریک طالبان پاکستانی در لباس داعش در افغانستان
جنرال جان نیکلســون ،فرمانده عمومی
نیروهای بین المللی در افغانســتان اعالم
کرد که  70درصد جنگجویان گروه داعش از
اعضای تحریک طالبان پاکستانی می باشد.
او توضیح داد که بر اثر عملیات ضرب عضب
در پاکســتان اعضای گروه تحریک طالبان
پاکستانی به افغانســتان آمده و عضویت
گروه داعش را گرفتهاند .او در کنار اعضای
تحریک طالبان پاکستانی از جنبش اسالمی
ازبکســتان نیز در صفوف گروه داعش در
افغانستان سخن گفت .چندی قبل ،اشرف
غنی ،رئیس جمهور نیز اظهار داشــت که
بر اثر عملیات ضرب عضب در پاکســتان
بسیاری از تروریستان به افغانستان جا بجا
شده است .پرسش این است که آیا امکان
شکســت داعش در افغانستان امکان پذیر
اســت؟ در صورت شکســت این گروه آیا
اعضای تحریک طالبان پاکستانی و جنبش
اسالمی ازبکستان به گروه طالبان نخواهد
پیوســت؟ چگونه می توان این وضعیت را
مدیریت نمود.
اکنون ،رابطه حکومت پاکســتان با برخی
گروههای تندرو و افراطی بر همه آشــکار
شــده اســت .بحثهای در رابطه با روابط
پاکســتان با گروههای تنــدرو و افراطگرا
در ایاالت متحده آمریــکا و اما و اگر های
در مورد ادامه کمک مالی به این کشــور از
بحث های داغ سیاسی چندی پیش بود .با
وجود روابط حکومت پاکستان با گروه های
تروریستی و دهشــت افکن اما ،این کشور
موفق به مدیریت این گروه ها نشده است.
اکنون افراط گرایی دامن خود این کشور را
گرفته است .تحریک طالبان پاکستان یکی
از گروه های است که همواره صدای اعتراض
را بلند نموده است و در بسی موارد ،حمالت
سهمگین در شهرهای پاکستان انجام داده
است .ارتش پاکســتان نیز به صورت قاطع
با این گــروه برخورد نموده اســت .بر اثر
عملیات ضرب عضب چندین هزار اعضای
گروه تحریک طالبان پاکســتانی را کشتند
و بسیاری از اعضای آنها را آواره نمودند.
این عملیات منجر به بهبود امنیت نســبی
در پاکســتان شــد .در مقابل اما ،وضعیت
امنیتی به خاطــر جابجایی تعدادی زیادی
از تروریستان از پاکســتان به افغانستان

رحیم حمیدی

بدتر شد .حکومت پاکســتان با وجود راه
اندازی عملیــات علیه گروه های افراط گرا
اما ،همواره از سوی کابل متهم به حمایت از
گروههای مخالف مسلح حکومت کابل بوده
است .ادعای مقامات در کابل این است که
در عین عملیات مخالفان مســلح حکومت
افغانســتان از منطقه جابجا می شود و به
منطقه امن جاسازی می شود.
با وجود دست داشتن سازمان استخباراتی
و ارتش پاکستان در ناامنیهای افغانستان
چند واقعیت تلخ دیگر وجود دارد که نشان
می دهد که ما خود در مبارزه با تروریسم و
دهشت افکنی ضعیف ظاهر شدهایم.
براساس اظهارات جان نیکلسون ،فرمانده
عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان
 70در صد اعضای گــروه داعش تحریک
طالبان پاکســتانی می باشــد .جابجایی
تعدادی زیادی از گروه های شورشــی از
پاکســتان به افغانســتان ضعف حکومت
افغانستان در کنترل و نظارت در مرزهایش
می باشد .پرســش جدی این است که چرا
رفت و آمد به افغانســتان به صورت غیر
قانونــی صورت می گیــرد و چرا حکومت
افغانستان قادر نیســت از ورود تندروان
و افراطگرایــان جلوگیری نمایــد .اگر از

همه مســائل دیگر بگذریم این مسئولیت
حکومت افغانستان است که از مرزهایش
کنترل و مراقبت نمایــد تا هر کس بدون
مجوز قانونی وارد کشور نگردد.
در کنار اینکه حکومت افغانســتان ضعف
جــدی در کنتــرل مرزهایــش دارد در
مبارزه با تروریسم و دهشت افکنی نیز با
مشکالت زیادی مواجه بوده است .از جمله
اساسی ترین و بنیادیترین مشکالت عدم
هماهنگی و روابط با کشــورهای همسایه
است .پاکستان عملیات ضرب عضب را راه
اندازی نمود امــا ،هیچ هماهنگی میان دو
کشور وجود نداشت .ما بیش از هر کشور
دیگری قربانی تروریسم و دهشتافکنی
بودهایم .بنابراین ،ما باید دیپلماسی فعال
داشــته باشیم تا کشــورهای همسایه را
متقاعد ســازیم که با افغانستان به صورت
هماهنگ در مبارزه با تروریسم عمل نماید.
نتیجه ملموس فقــدان هماهنگی وجود
 70درصد اعضای گــروه داعش از اعضای
پیشــین تحریک پاکستانی در کشور می
باشــد .این یک خالء جدی در امر مبارزه
با دهشتافکنی و تروریسم در افغانستان
بوده اســت .مســئول پر کردن این خالء
حکومت افغانســتان است .تا اینجای کار،

حکومت هیچ اقدامی انجام نداده است .اگر
چه در اوائل شکل گیری حکومت وحدت
ملی که روابط افغانستان با پاکستان رو به
بهبود بود ،گفتگوهای به منظور هماهنگی
بیشتر آغاز شد اما ،با وخیم شدن روابط دو
کشور مثل اینکه دوباره گفتگوها به پایان
یافت و نتیجهای در بر نداشت.
حکومت افغانســتان از همان آغاز حضور
داعش در افغانســتان این گروه را دست
کــم گرفت و آن را در نطفــه خفه ننمود.
در صورتــی کــه از همان آغــاز حضور
داعش حمالت علیه این گروه صورت می
گرفت اکنون ما با معضل به نام داعش در
افغانستان مواجه نبودیم .حکومت در واقع،
فرصت سربازگیری و تبلیغات گسترده را
به این گروه داد .این گروه نیز با اســتفاده
از امکانــات در اختیار داشــت بهترین
اســتفاده ممکن را نمود .در کمترین زمان
ممکن افراد زیادی را جذب نمود .در برابر
حکومت افغانســتان موضع خود را اعالم
نمود و در کنــار جنگ با نیروهای امنیتی
در جبهه دیگر با گــروه طالبان جنگید.
در واقع ،شــکل گیری گــروه داعش در
افغانستان و سربازگیری این گروه تنها با
سکوت حکومت و عدم سازماندهی حمالت

بر النههای این گروه ممکن گردید.
از آغاز مبارزه با تروریســم و شکلگیری
حکومت جدید در افغانســتان هیچ گاهی
ســخن از زمینههای اجتماعی افراطگرایی
و دهشــتافکنی در افغانستان پرسش به
میان نیامد و جدی گرفته نشد .واقعیت امر
این اســت که حضور داعش در افغانستان
با همکاری شــهروندان افغانستان ممکن
گردید .شــهروندان افغانســتان اعضای
تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسالمی
ازبکســتان را به عنوان مهمان به خانههای
شــان راه دادهاند و حتی عقاید و باورهای
آنها را پذیرفته و پیروی نموده اســت .از
این جهت ،مسئله تنها کشتن تروریستان
و مبارزه نظامی با آنها نیســت .مســئله
بنیادیتر اما ،این است که چگونه زمینههای
اجتماعی و فرهنگی بنیادگرایی و افراطیت
را از میــان برداریم تــا گروههای بنیادگرا
و افراطی جایگاهی در جامعه افغانســتان
نداشــته باشــد و نتواند در هیچ یک از
روستاهای کشور نفوذ نموده و آن را پایگاه
جنگ علیه نیروهای امنیتی کشور قرار دهد.
بزرگترین غفلت ما در مبارزه با تروریسم و
دهشتافکنی در  15ســال گذشته همین
مســئله بوده است .ما کمتر ساخت مکتب،
دانشگاه و حفظ و نظارت بر مواد درسی آن
را جدی گرفته ایم .مــا بیش از همه تأکید
بر نیروی نظامی نمودیم و تالش ورزدیم که
 352هزار سرباز داشته باشیم تا بتوانیم از
این طریق پیروز جنگ افغانســتان شویم.
اکنون نیز ،ما مبارزه نرم را دهشتافکنی را
جدی نگرفتهایم و همواره بر قدرت نظامی و
جنگ سخت افزاری تأکید می کنیم.
در پایان باید اشــاره کنیــم که حکومت
وحدت ملی بسیاری از مسئولیتهای را در
جلوگیری از نفوذ داعش در افغانستان انجام
نداده اســت .فقدان کنترل مرزها منجر به
جابجایی افراطگرایان از کشورهای همسایه
به افغانســتان شده اســت .در مبارزه با
تروریسم هیچ گونه هماهنگی با کشورهای
همســایه نداشته اســت .به گروه داعش
فرصت بال و پر گشودن را داده است .همه
این موارد نشان می دهد که حکومت ضعف
جدی در مبارزه با تروریسم ،افراطگرایی و
دهشتافکنی دارد.

مدارا و مسئولیت روشنفکر
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 .۲اصــل بحث عقالنی :مــا میتوانیم تا
آنجا که ممکن اســت به نحو غیرشخصی
بکوشــیم کفهی دالیل خود را علیه فالن
نظریه سنگین کنیم ،نظریهای که معین و
ل نقد باشد.
قاب 
 .۳اصــل نزدیکی به حقیقــت :ما تقریب ًا
همیشــه میتوانیم در بحثــی که در آن
حمالت شــخصی مطرح نشود به حقیقت
نزدیکتر شــویم؛ این به ما کمک میکند
تا فهم بهتری به دســت آوریم ،حتی در
مواردی کــه در نهایت بــه توافق منجر
نمیشوند.
شایان ذکر است که این  ۳اصل ،اصولی
معرفتشــناختی و اخالقی هستند ،برای
همین اســت که آنها بــه خیلی چیزها
ازجملــه مدارا داللــت میکنند :اگر من

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

امید داشته باشم از شــما چیز بیاموزم و
اگر بخواهم به خاطر نفس حقیقت بیاموزم،
سپس نه فقط به شــما تساهل ورزیدم بل
شــما را بهعنوان یک همطــراز بالقوه به
رسمیت شناختهام؛ وحدت بالقوه و برابری
همهی انسانها تا حدی پیشنیاز ارادهی ما
به بحث عقالنی است .اصلی که ما میتوانیم
از بحث بیاموزیم هم مهم اســت ،هرچند
در نهایت آن بحث منتهی به توافق نشود:
یک بحث میتواند به ما در پرتو افکندن بر
اشتباهاتمان کمک کند.
پس اصول اخالقی اســت که پایهی علم
را شکل میدهند .ایدهی حقیقت بهعنوان
اصلــی تنظیمی (اصل هــادی تحقیق ما)
میتواند اصلی اخالقی تلقی شــود .تعقیب
حقیقت و ایدهی نزدیک شــدن به حقیقت
هم اصولی اخالقیاند؛ ایدههای کمال فکری
و جایزالخطا بودن که ما را به خودانتقادی و
مدارا هدایت میکنند بههمچنین.
اینکــه بتوانیم در حیطــهی اخالق چیز
بیاموزیم هم خیلی مهم است.
VII
مشتاقم با مثالی اخالقی به روشنفکران
به خصوص روشــنفکران حرفهای اثبات
کنم که برای دانشــمندان ،پزشکان ،وکال،
مهندسین و معماران یک اخالق وجود دارد،
همچنین برای خادمان کشوری و مهمتر از
همه برای سیاستمداران .مشتاقم اصولی از
یک اخالق حرفهای جدید را پیش روی شما
بگذارم ،اصولی که بسیار با مفاهیم مدارا و
صداقت فکری قرابت دارند ،با این قصد ،اول
اخالق حرفهای قدیمی را منشنمایی میکنم
و شاید حتی آن را کمی کاریکاتوروار نشان
دهم ،سپس آن را با اخالق حرفهای جدید
که ابداع خودم است مقایسه میکنم.
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 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
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هــر دو اخالق حرفــهای جدید و قدیم
مسلم ًا مبتنی بر مفاهیم حقیقت ،عقالنیت
و مســئولیت فکری هســتند ،اما اخالق
قدیمی مبتنی برایدههای معرفت شخصی
و معرفــت یقینی و بنابرایــن ،مبتنی بر
ایدهی اقتدار بود ،درحالیکه اخالق جدید
مبتنی بر ایدههای معرفت عینی و معرفت
غیریقینی اســت؛ این دال بــر تغییری
بنیادین در زیربنای اندیشــیدن و متعاقب ًا
در زیربنای ایدههــای حقیقت ،عقالنیت
و صداقت فکری و کارکرد روشــنفکران
است.
ایدئال قدیمی ،تصاحب حقیقت (حقیقت
یقینی) و در صورت امکان ،اثبات حقیقت
از راه برهانــی منطقی بــود؛ این ایدئال
که امروزه وســیع ًا پذیرفته شده ،ایدهی
خرد فــردی ،ایدهی فرد فرزانه اســت،
البتــه نه «خرد» در معنای ســقراطی بل
در معنای افالطونــی :فرزانهای که اقتدار
دارد؛ فیلسوف آموزشدیدهای که ادعای
قدرت دارد :فیلسوف شاه .فرمان قدیمی
خطاب به روشــنفکران چنین بود :اقتدار
داشــته باش! در رشتهی خودت همهچیز
را بدان! وقتی شما را بهعنوان یک اقتدار
بشناســند ،اقتدارتان توسط همکارانتان
پاس داشته میشود و البته شما هم باید از
اقتدار همکاران خود حفاظت کنید.
اخالق قدیمــیای که توصیفش میکنم
جایی برای اشتباه نمیگذارد ،کسی اجازه
ندارد خطا کند؛ در نتیجه ،نباید به اشتباه
اذعان کرد .نیازی به این تأکید نیست که
اخالق حرفهای قدیمی نامتســاهل است،
به عالوه ،همیشــه به لحاظ فکری ناصادق
است ،چراکه برای حفظ اقتدار (به خصوص
در پزشکی و سیاســت) هر اشتباهی را

ماستمالی میکند.

VII
به همین دلیل اســت که میگویم عمدت ًا
برای دانشمندان و نه فقط برای آنان ،نیاز
به یک اخالق حرفهای جدید داریم .حرف
من این است که آن اخالق حرفهای جدید
باید مبتنی بر  ۱۲اصل ذیل باشــد ،اصولی
که ســخنرانی خود را با آنهــا به پایان
میرسانم.
 .۱معرفت عینی و حدسی ما هرچه بیشتر،
بیشــتر ورای آن حدودی میرود که یک
فرد بتواند بدان مسلط باشد ،خالصه اینکه
«اقتداری» نمیتواند وجود داشــته باشد؛
ایــن در موضوعات تخصصــی هم صدق
میکند.
 .۲پرهیز از اشتباه غیرممکن است ،حتی
پرهیز از آن اشــتباهاتی که فینفســه
پرهیزپذیرند .همهی دانشــمندان دائم ًا
اشتباه میکنند .این ایدهی قدیمی که آدم
میتواند از اشتباه بپرهیزد و وظیفهاش با
پرهیز از آنها پیونــد خورده باید اصالح
شود ،خود همین حرف اشتباه است.
 .۳البته که وظیفهی ما (در صورت امکان)
پرهیز از اشتباه است ،باید از آنها پرهیز
کنیم و مهمتر از همه آن اســت که آگاه
باشیم پرهیز از آنها چقدر سخت است و
کسی نمیتواند در این پرهیزگاری توفیق
کامل به دســت آورد ،حتــی خالقترین
دانشمندانی که شهود ،چراغ راهشان است
هم چنین وضعی دارند ،شهود ممکن است
آنان را گمراه سازد.
 .۴حتــی در آن نظریاتی کــه بهخوبی
اثبات شدهاند ممکن اســت اشتباهاتی
مضمر باشــد؛ وظیفهی خاص دانشمندان،
جستوجوی چنین اشتباهاتی است .این

درک که نظری ه یا تکنیک خوشاثباتی که
با توفیق مورد اســتفاده قرار گرفته اشتباه
میباشد ،ممکن است کشفی مهم باشد.
 .۵پس ما باید رویکرد خود به اشــتباه را
اصالح کنیم ،اینجاســت که اصالح اخالقی
و عملی ما باید آغاز شــود ،چون رویکرد
اخالق حرفهای قدیمی خواهان ماستمالی
اشــتباهات ماســت ،مخفی نگهداشتن و
فراموش کردن آنها محتمل میشود.
 .۶اصل بنیادین جدید آن است که به منظور
یادگیری پرهیز از اشتباه باید از اشتباهات
خــود درس بگیریم ،ماســتمالی کردن
اشتباهات بزرگترین گناه فکری است.
 .۷ما باید همیشــه دنبال اشتباه بگردیم،
وقتی آنهــا را مییابیم باید به یادشــان
بســپاریم ،باید آنها را تحلیل کنیم تا به
عمق چیزها برسیم.
 .۸نگهداشت رویکرد خودانتقادی و کمال
فردی یک وظیفه است.
 .۹از اشتباهات خود درس گرفتن منوط به
پذیرش ،پذیرش حقشناسانهی اشتباهاتی
است که دیگران از ما میگیرند ،وقتی هم
برعکس ،ما توجه دیگران را به اشتباهاتشان
جلب میکنیم همیشــه باید به یاد داشته
باشیم که ما هم اشتباهاتی مشابه داشتهایم
و باید به یاد داشــته باشیم که بزرگترین
دانشمندان هم اشتباه کردهاند .یقین ًا منظور
من آن نیست که اشتباهات ما معموالً قابل
بخشایش هستند ،ما نباید هرگز بیتوجهی
پیشــه کنیم .ولی برای انسانها غیرممکن
است از اشتباه پرهیز کنند.
 .۱۰بایــد با خودمان صادق باشــیم؛ برای
کشــف و اصالح اشتباهات خود به دیگران
نیاز داریم (همانطور که آنان هم به ما نیاز
دارند) ،به خصوص آنانــی که با ایدههایی
متفــاوت و در محیطــی متفــاوت بزرگ
شدهاند ،این منجر به تساهل میشود.
 .۱۱بایــد یــاد بگیریم کــه بهترین نقد،
خودانتقادی است؛ اما نقد از سوی غیر هم
ضروری است و تقریب ًا به قدر خودانتقادی
خوب است.
 .۱۲نقد عقالنی همیشــه باید خاص باشد،
باید دلیل خاصی بدهد کــه چرا احکام و
فرضیاتی خــاص ،غلط و گزارههایی خاص،
نامعتبر به نظر میرسند .به این مسئله باید
از راه ایدهی نزدیکتر شــدن به حقیقت
عینی نزدیک شــد؛ در این معنا ،دلیل باید
غیرشخصی باشد.
من از شما میخواهم به این نکات بهعنوان
پیشــنهاد فکر کنید .حرف این نکات آن
اســت که حتی در زمینهی اخالق هم آدم
میتواند پیشــنهاداتی که به روی بحث و
بهبود گشودهاند مطرح کند.
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