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گسست سیاسی و
ساختارشکننده امنیتی
حفیظ اهلل زکی
در حالــی که اوضاع امنیتی روز بــه روز رو به وخامت می رود.
ولســوالی ها یکی پس از دیگری ســقوط می کند ،مراکز برخی
والیات در معرض تهدید جدی قرار می گیرد ،راههای مواصالتی و
شاهراه ها برای مسافران بی گناه امن نیستند و حمالت تروریستی
بر محالت غیر نظامی ،تظاهــرات مدنی ،مراکز علمی و تحصیلی
جان ده ها تن از نخبگان کشور را می گیرند ،فقر و بیکاری زندگی
را بر مردم عادی تنگ و تلخ ســاخته است ،تشنجات و اختالفات
سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی بیشتر شهروندان را در
چهارسوی سردرگمی و سرگردانی قرار می دهند.
امروز سیاســت ها و تا کتیک های جنگی مشــخصی در برابر
هراس افگنان وجــود ندارد .ابهامات و پرســش های زیادی در
رابطه با واقعیت های جنگ در افغانســتان وجود دارد که تا هنوز
از سوی حکومت پاسخ داده نشده است .اکنون نیروهای امنیتی
به خوبی مسؤلیت های خود را در جبهات جنگ درک نمی کنند.
سقوط ســؤال برانگیز مناطق و ولسوالی های مهم و استراتژیک،
آنهم بدون مقاومت الزم از ســوی نیروهای امنیتی ،نگاه مردم را
نسبت به عمق سیاســت ها و ساختارهای موجود امنیتی با شک
و تردید مواجه ساخته است .چرا در شرایطی که نیروهای امنیتی
در خطوط مقــدم جبهات جنگ از کمبود امکانات ،تســلیحات
و تجهیزات نظامی شــکایت دارند ،تعدادی از تانک ها ،رنجرها
و نفربرهای پولیس همراه با اســلحه و مهمات به دست نیروهای
هراس افگن قرار می گیرد و آنها را قادر می سازد تا روزها و هفته
های دیگر در برابر حکومــت بجنگند و فضای تبلیغاتی خوبی را
برای خود در افغانستان ایجاد نمایند.
فقــدان هماهنگی الزم میان نیروهای امنیتی ،کاهش انگیزه های
رزمی در میان بخشــی از نیروها ،عملکردهای مشکوک و پرسش
برانگیــز برخی از فرماندهان جنگی ،اعتماد مردم را نســبت به
حکومت و سیاست های امنیتی کشور از بین برده است.
وقتی گسست ها و اختالف های سیاسی رهبران حکومت وحدت
ملی و ناکارایی ساختار سیاسی در جلب رضایت شهروندان کشور
به این همه مشکالت افزوده می شــود ،دیگر تمام تکیه گاهها و
پشتوانه های سیاسی و امنیتی مردم متزلزل و غیر قابل اطمینان
می گردد.
در جایی که نظام مســؤل و پاســخگو وجود دارد ،شــهروندان
تمامی خواســت ها ،تقاضاها و نیازمندی های خود را از راه های
قانونی به گوش دولت می رســانند و دولت مطالبات و نیازمندی
های شهروندان را در قالب سیاست های ملی مورد غور و بررسی
قرار می دهــد و برآیند آن را به گونه واضح و شــفاف به اطالع
عموم می رساند و قناعت و رضایت شــهروندان را به دست می
آورد ،اما در افغانســتان روند پاسخگویی حکومت به شهروندان
معیوب و پیچیده بوده و حکومت در بسیاری حاالت خود را ملزم
بــه جوابگویی در برابر مردم نمی دانــد .همین حس خودبینی و
تفرعن ،سران حکومت را در حصار بلند ،ضخیم و فوالدی تفکرات
خودخواهانه شــان قرار داده و ارتباط منطقی و معقول آنها را با
توده های مردم با مانع و مشکل روبرو کرده است.
امروز مردم به شدت از مشکالت اقتصادی رنج می برند .از تأمین
مخارج زندگی شان ناتوان می باشند .امروز زندگی برای مردم یک
شــانس به حساب می آید و هر لحظه حیات مردم در خطر واقعی
قرار می گیرد؛ اما شــهروندان این مشکالت را به لحاظ منطقی و
قانونی با چه نهاد و یا شخصی در میان بگذارند و از چه کسی باید
انتظار رفع مشکالت را داشته باشــند؟ معلوم است که حکومت
در برابر مردم مســؤل و پاسخگو اســت و وظیفه دارد که چالش
های مهــم فراروی مردم را بردارد و یک زندگی امن همراه با رفاه
نســبی را برای همه شهروندان به گونه برابر فراهم نماید .ولی در
افغانستان مردم چنین انتظاری را از حکومت به کلی از دست داده
اند .مردم معتقدند که سران حکومت وقتی مشکالت خودشان را
حل نمی توانند ،چطور می توانند به مشکالت سایر مردم رسیدگی
کنند .ســران حکومت مجبوراند در شــرایط فعلی اولویت ها را
بررسی کرده و مطابق اولویت های ملی سیاست ها و رویکردهای
خود را عیار سازند .مصروف شدن سران حکومت به خواست های
شخصی ،تمرکز آنها را از مسایل مهم ملی دور می سازد.

از اختطاف تا حمله مسلحانه؛ زنگ خطری که جدی گرفته نشد
بعد از ظهر چهار شنبه ،سه سنبله ،1395
انفجاری در ســاحه دانشــگاه آمریکایی
افغانســتان به وقوع پیوســت در پی آن
شلیگ گلوله شروع شــد و نزدیک به 10
ساعت دوام نمود .تروریستان بر دانشگاه
آمریکایی افغانســتان حمله نموده بود .بر
اثر این حمله  13نفر کشــته و بیش از 40
نفر زخمی شــدند .ارگ ریاست جمهوری
جلسه اضطراری شــورای امنیت ملی را
به منظور بررســی این حادثه دایر نمود.
شورای امنیت ملی اعالن نمود که حمله از
آن سوی خط دیورند طراحی و سازماندهی
شده است .اشــرف غنی ،رئیس جمهور به
راحیل شریف ،رئیس ستاد ارتش پاکستان
تلفنی صحبــت نمــوده و از او خواهان
اقدامات علیه گروه و افرادی شــدهاند که
این حمله را سازماندهی نماید.
مردم نیز نسبت به این رویداد دهشتناک
واکنش نشــان دادند .حمله بر دانشــگاه
حمله بر آینــده روشــن و جلوگیری از
حرکت افغانســتان به سمت آینده روشن
و بهتر است .در کنار این مهم ،بسیاریها
از حکومت افغانســتان خواســته بود که
سیاست خود را در قبال گروه طالبان تغییر
دهد .چند نکته در ارتباط با واکنش مردم
و رویداد روز چهار شنبه قابل ذکر است.
اول؛ چنــدی قبل دو اســتاد دانشــگاه
آمریکایی افغانســتان اختطاف شــد .هر
دو استاد شــهروند خارجی بود .تا کنون
سرنوشت این دو اســتاد مشخص نشده
است .برای بسیاری از شهروندان خارجی
در افغانســتان اختطاف دو استاد دانشگاه
آمریکایی افغانســتان زنگ خطری جدی
بود .خطری مبنی بر مفقود شدن و کشته
شــدن .اختطاف دو اســتاد می توانست
بسیاری از شــهروندان خارجی را مصمم
به ترک این کشــور نماید .آن رویداد در
عین حالی که زنگ خطری برای شهروندان
خارجی در کابل بود زنگ خطری جدی برای
حکومت کابل و نهاد های امنیتی نیز بود تا
تدابیر امنیتی این دانشگاه بیشتر نماید تا
مبادا حادثه و رویــدادی رخ ندهد .اینکه
بعد از اختطاف دو اســتاد تدابیر امنیتی

رحیم حمیدی

در ساحه که دانشگاه آمریکایی قرار دارد
چگونه بوده است تا هنوز مشخص نیست.
اما ،آنچه هویدا است اینکه تدابیر امنیتی
به آن پیمانه نبوده اســت کــه مانع نفوذ
تروریست ها در این ساحه شود .بنابراین،
اختطاف دو شــهروند خارجی و دو استاد
دانشگاه آن چنان که باید نهاد های امنیتی
ما را به حرکت در نیاورده است .بنابراین،
ضرورت به یــک تحقیق جدی وجود دارد
تا جنبه و ابعاد مختلف قضیه مورد بررسی
قرار گیرد و کارگزاران نهاد های امنیتی که
نسبت به تأمین امنیت دانشگاه آمریکایی
غفلت نموده است مجازات گردد.
دوم؛ شورای امنیت ملی افغانستان جلسه
اضطراری در ارتباط با حمله بر دانشــگاه
آمریکایی افغانســتان دایر نمود .شورای
امنیت اعالن نمود که حمله از آن ســوی
خط دیورند طراحی و ســازماندهی شده
اســت .به صورت مشــخص چند پرسش
جدی مطرح می شود .اول؛ شورای امنیت
ملی بر مبنای اســناد ریاســت عمومی
امنیت ملی به این نتیجه رســیده است که

حمله از آن ســوی خط دیورند طراحی و
سازماندهی شده است .ظاهرا ،امنیت ملی
تروریستان را تحت تعقیب داشته است.
تصمیم شــورای امنیت ملــی بر مبنای
اسناد و مدارک امنیت ملی بیانگر اعتماد
و باورمندی به یک نهاد مهم امنیتی است.
این باورمندی به یک نهاد امنیتی از سوی
نخبگان سیاســی قابل قدر است .دوم؛
رویداد های دهشــتناک تر از حمله بر
دانشگاه آمریکایی در چند ماه گذشته در
افغانستان اتفاق افتاده است اما ،هیچ یک
از آن رویداد های دهشت ناک سبب نشد
که یک نهاد امنیتی اسناد و مدارک مبنی
بر کارگزاران حمالت را فاش سازد .حمله
بر دانشــجویان آکادمی پلیس ،حمله بر
محافظین رجال برجسته ،حمله  2اسد بر
تظاهرات کنندگان در دهمزنگ به مراتب
دهشتناک تر از رویداد روز چهار شنبه
بود .در ارتباط بــا حمله بر دانش جویان
آکادمی پلیس چندین تــن از وظیفه بر
کنار شــدند اما ،در ارتباط با دو رویداد
دیگر تا هنوز هیــچ گونه تحقیق صورت

نگرفته است و یا اگر تحقیق صورت گرفته
است رسانه ها و مردم از نتایج تحقیق بی
خبر اســت .اکنون این پرسش پیش می
آید که چطور ممکن است ریاست عمومی
امنیت ملی از یک رویداد که بیش از یک
ماه و یا چندین ماه می گذرد هیچ اسناد
و شــواهد ندارد اما ،از حمله که تا هنوز
شــعله های آتشــش باقی است اسناد و
شواهد در دست دارد .حداقل این نشان
می دهد کــه نهاد های امنیتی کشــور
نسبت به رویدادها و رخداد ها به یک دید
نمی نگرد .جان شهروندان کشور اهمیت
پایین تر از شــهروندان خارجی دارد .در
واقع ،ارائه اســناد در ارتباط با حمله بر
دانشگاه آمریکایی افغانستان کار خوب و
تحســین برانگیز است .اما ،مسئله اصلی
این است که چرا از رویداد های دیگر هیچ
سند و مدرکی ارائه نمی شود.
ســوم؛ در واکنش های مردم نســبت به
رویداد روز چهارشنبه این مسئله نیز به
خوبی قابل مشــاهده بود که مردم نسبت
به سیاست حکومت در قبال گروه طالبان

خسته به نظر می رسد .در واقع ،مردم یک
طرف قضیه را گروه طالبان می داند و یا این
گروه در حمله بر دانشگاه آمریکایی دست
داشته اند .با این حال ،ما همچنان درهای
صلح را به روی این گروه باز گذاشته ایم و
این گروه به خوب و بد تقســیم می کنیم.
در حالی که هیچ تفــاوت میان این گروه،
داعــش و القاعده دیده نمی شــود .این
گروه همان قدر مخالف تحول و پیشــرفت
کشور است که داعش و القاعده .بنابراین،
اشتباه است اگر بپنداریم که شبکه حقانی
در درون ســاختار گروه طالبان بد است و
بقیه گروه طالبان که در زیر یک چتر و یک
پرچم اســت خوب می باشد .واقعیت این
است که دیگر شبکه حقانی متمایز از گروه
طالبان نداریم .شبکه حقانی بخش جدایی
ناپذیر از ســاختار گروه طالبان است .در
تصمیم گیری ها نقش برجســته دارد .با
این حال ،تصمیم هــا تنها برای یک گروه
خاص گرفته نمی شــود بلکه تصمیم های
رهبری گروه طالبان روی همه اعضای این
گروه تطبیق می شود و همه اعضای گروه
طالبــان از تصمیم رهبــری گروه حمایت
می کند .اگر حمله بر دانشــگاه آمریکایی
افغانســتان را کار شــبکه حقانی ،داعش
و یا القاعده بگیریــم آیا مکاتب زیادی را
که گروه طالبان ســوختانده است و ویران
نموده است نشــان نمی دهد که این گروه
تفاوت با داعش ،القاعده ندارد.
چهارم؛ حادثه روز چهار شنبه حکومت را
موظف می سازد تا تدابیر شدید امنیتی بر
امنیت نهاد هــای تحصیالت عالی بگیرد.
دو رویداد اخیر سنگین بوده است .در هر
دو رویداد ما نســل جوان و تحصیل کرده
خود را از دست دادیم .نسل که برای آینده
این کشور می اندیشــید .با توجه به این
رویدادها الزم و ضروری است که نهاد های
امنیتی پالیسی مشخص را به منظور تأمین
امنیت نهــاد های تحصیلی روی دســت
گیرد .در کنــار آن نهاد های تحصیلی نیز
باید نکات امنیتی را رعایت نماید تا مبادا
بی توجهی و ســهل انگاری آنها منجر به
کمک به تروریست ها گردد.

چیستی جامعه شناسی مردم مدار

هربرت گانز ،از روســای پیشین انجمن
جامعهشناســی آمریــکا ،نخســتین
جامعهشناســی اســت کــه اصطالح
جامعهشناسی مردممدار را در سال ۱۹۸۸
پیشنهاد کرد البته امروز مایکل بوروی را
چهرهای شاخص و موثر در بسط و گسترش
و نیز تثبیت جایگاه این نوع جامعهشناسی
باید دانست.
از محوریتریــن نــکات در رویکرد به
جامعهشناســی مردممدار ،دو پرســش
اساسی است؛ جامعهشناســی برای چه
کسی؟ و جامعهشناسی برای چه؟ درواقع،
در پاسخ به این دو پرسش است که بوروی
به یک نظام تقسیم کار در جامعهشناسی
میرســد و بر این اســاس چهــار نوع
جامعهشناســی حرفهای ،سیاســتگذار،
انتقــادی و مردممــدار را از هم متمایز
میسازد.
مایکل بوراووی ،رئیس انجمن بینالمللی
جامعهشناســی با طرح جامعهشناســی
مردممدار اهالی جامعهشناسی را متوجه
نکته مهمی کرد .در کنار جامعهشناســی

اسماعیل حقپرست

 کارتون روز

برخاســته از آکادمی و دانشــگاه ،در کنار
جامعهشناســی انتقادی و روشنفکرانه ،در
کنار جامعهشناســیای که طرحهای بازار و
دولت را پیش میبرد ،جای جامعهشناسیای
خالی است که مردم را مشاهده کند ،هدف را
گروههای مردمی دانسته و برای مردم تولید
کند .این جامعهشناســی جدید دغدغهاش
مردم یــا به تعبیری درســتتر ،گروههای
مردمی است.
روند موردنظر جامعهشناسی مردممدار راهی
برای شناسایی مسائل و موضوعات جامعهاش
است و در برابر دســتورکار جامعهشناسی
حرفهای قرار میگیرد که مســالهیابی را به
خالقیت و اکتشــاف شخصی دانشجویان و
پژوهشگران واگذار کردهاست .از اینروست
که جامعهشناسی مردممدار طی گفتوگویی
دوطرفه با مردم به شناســایی مســائل و
موضوعات گروههــای مردمی پرداخته و به
معنای دقیقتری به «جامعه»شناســی روی
میآورد .در مقالــهای مهدی حاجیمهریان
جامعهشناســی مردممدار را اینگونه مثال
میزنــد که «جامعه همانند پیکری اســت
که پزشــکان /جامعهشناســان با ابزار و
ســنجشهای مختلف همواره میزان فشار
خون ،نوار قلــب ،دمای بــدن و وضعیت
این پیکــر را ارزیابی و رصــد میکنند».
جامعهشناســی مردممدار چنین رصدی را
طی همین گفتوگــوی توامان و دوطرفه با
گروههای مردمی انجام میدهد.
دکتــر محمدامین قانعــیراد درخصوص
جامعهشناســی مردممــدار میگویــد:
«جامعهشناســی مردممدار باید در خدمت
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مردم و جامعه مدنی باشــد ،مخاطبش را
مــردم بداند ،برای آنان و بــه کمک آنان
به تولید دانش جامعهشــناختی بپردازد
و مقیاسهایش را نیز متناســب با چنین
شرایطی تنظیم کند ».قانعیراد معتقد است
بازخوانی مقاالت پژوهشی به زبان همهفهم،
که البته باید آن را متمایز از عوامانه کردن
جامعهشناسی دانســت ،ازجمله اهدافی
است که در قالب جامعهشناسی مردممدار
دنبال میشود.
جامعهشناســی مردممــدار ،همچنــان
ریشههای خود را در جامعهشناسی حرفهای
میبیند و بدون توجه و نگاه به جامعهشناسی
حرفهای نمیتواند دوام آورده و بقای خود
را تضمین کند .ســیرایت میلز که ازجمله
متفکرانی است که در سنت جامعهشناسی
مردممدار به آن توجه میشود ،پیوند میان
مسائل شخصی با مســائل عام اجتماعی
و رایج کردن چنین باورداشــتی را برای
مردم از مهمترین اهداف جامعهشناســی
مردممدار میداند .جامعهشناسی مردممدار
دانش را نه برای آکادمی ،نه برای دولتها و
بازار و نه برای نقد آثار علمی ،بلکه توجهش
را مســتقیما به گروههای مردمی معطوف
میکند .این درحالی است که به باور وی این
مواجهه با مردم نه یکسویه بلکه دوطرفه
و در قالبی گفتوگویی شکل میگیرد .این
در شرایطی اســت که تصور غالبی که از
سنت جامعهشناسی مردممدار وجود دارد،
عمدت ًا معطوف به نوع «ســنتی» آن بوده
که قالبی تکگویانه به خود میگیرد ،حال
آنکه با برداشتی ارگانیک ،جامعهشناسان

مردممــدار از طریق گفتوگــو با مردم،
توامــان از مردم میآموزنــد و بهآنها نیز
آموزش میدهند .این نوع جامعهشناســی
«روش»« ،نظریه» و «تاریخ» خود را دارد.
در واقع ،جامعهشناسی مردممدار همچون
چتری عمل میکند که در آن رویکردهای
روششناختی و تئوریکی را که متناسب با
پروژهاش است ،از دل تاریخ جامعهشناسی
بیرون میکشد و برجسته میسازد.
دکتر بهرنــگ صدیقی ،مدیــر کارگروه
جامعهشناسی مردممدار در مقالهای ،اهداف
جامعهشناسی مردممدار را به چهار مورد،
شامل گســترش مخاطبان جامعهشناسی،
حفظ شــرایط گفتوگویی در تولید دانش
جامعهشناســی ،رهاییبخشی و گسترش
تخیل جامعهشــناختی به واســطه پیوند
میان گرفتاریهای شــخصی با مسائل عام
اجتماعــی و نیز پیوند میان سرگذشــت
شخصی و تاریخ اجتماعی تقسیم میکند
و پیامد مستقیم این نوع جامعهشناسی را
رشد مطالبات اجتماعی گروههای مردمی
میداند.
امــا هنگامی کــه صحبــت از روشهای
جامعهشناســی مردممدار میشود ،باید
یادمان باشد که صحبت از روشهایی است
که برای گفتوگو و ارتباط برقرار کردن با
گروههای مردمی بــه کار میآید و ازجمله
به بهرهگیری از ابزارهایی چون ســینما و
عکاسی و مطبوعات و ...اشاره میشود.
دکتر فاضل از اســاتید جامعهشناســی
دانشــگاه تهران نیز ســه مولفه اساسی
برای جامعهشناســی مردممدار را مطرح

میکند؛ دیالوگ ،تناسب و دسترسپذیری.
«دیالوگ» زمینهساز مشــارکت مردم در
تولید علم جامعهشناسی« ،تناسب» عامل
پیوند جامعهشناســی با مســائل مردم و
نیز طرح آنها بر بســتری تاریخی اســت و
«دســترسپذیری» نیز امکان فهم معرفت
جامعهشناختی را برای مردم فراهم میآورد
که البته همین امر میتواند دامی پیشروی
جامعهشناسی مردممدار نیز باشد.
فاضلی در تشریح نسبت میان جامعهشناسی
مردممدار و جامعهشناس مردممدار میگوید
که نمیتوان از هر یک از انواع جامعهشناسی
پرورش جامعهشناس مردممدار طلب کرد.
مردممدار بودن یک جامعهشناس مستلزم
برخورداری از نوعی اخالق است که مختص
اینگونه از جامعهشناسی است .در مجموع،
به تعبیر بوراووی ،باید گفت جامعهشــناس
مردممدار نوعــی خصلت «پارتیزانی» دارد
و بر مبنای همین خصلت پارتیزانی اســت
که جامعهشناسی مردممدار با هیچ روش و
موضع روششناختی برخوردی جزماندیشانه
ندارد .دوری از جزماندیشی در مورد ارزشها
نیز صادق است .به عبارتی دیگر ،این نوع از
جامعهشناسی زمینه بحث در مورد ارزشها
را فراهم میکند بدون آنکه هیچ ارزشی را
تحمیل کند.
در مجمــوع ،جامعهشناســی مردممدار را
گونهای از جامعهشناســی باید دانســت
که بــا برخورداری از صراحــت مفهومی و
دقت روششــناختی ،داعیههایی به اندازه
یافتههای تجربی خــود دارد و با خصلتی
پارتیزانی به مسائل مردم میپردازد.
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