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ضرورت توسعه روابط
خارجی بر مبنای منافع ملی
مهدی مدبر
سفر هفته گذشــته رئیس جمهور غنی به هند سفر پر دستاورد
خوانده شده است .امروز نیز ،معاون دوم ریاست جمهوری در راس
هیئتی برای اشتراک در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
به امریکا سفر خواهد نمود ،که توضیح روابط خارجی افغانستان و
دیدارها با سران کشورهای مختلف در حاشیه اجالس بخش مهمی
از این سفر خواهد بود
استحکام روابط خارجی یکی از ضرورت های حکومت افغانستان
است .در گذشته حکومت افغانستان در این راستا از ثبات سیاسی
برخوردار نبوده اســت و روابط خارجی کشــور همواره متزلزل
بوده اســت .اما اکنون نیز نگرانی های در مورد سیاست خارجی
افغانســتان وجود دارد و نیاز اســت که حکومت وحدت ملی در
سیاست خارجی خود این نگرانی ها را نیز در نظر بگیرد.
رئیس جمهور غنی در اولین سخنرانی اش به حیث رئیس جمهور،
سیاست خارجی اش را در چند حلقه ی مختلف تعریف کرد .اولین
حلقه ی سیاست خارجی رئیس جمهور را ،حلقه ی همسایه های
افغانستان تشکیل می داد ،اما با گذشت نزدیک به دو سال از عمر
حکومت وحدت ملی ،هنوز افغانستان در سیاست خارجی خود با
همسایه هایش با مشکل مواجه است.
اما اکنون به نظر می رســد که افغانستان گزینه ی دیگری را روی
دست گرفته است و تالش دارد تا خود را به هند بیشتر از پاکستان
نزدیک سازد .این نزدیکی هرچند تا کنون توانسته است که کمک
های زیادی در بخش های اقتصادی و نظامی برای افغانســتان به
همراه داشته باشد ،اما از سوی دیگر باعث شده است که حکومت
پاکستان حساسیت بیشتری نشان دهد و نگرانی خود را ابراز کند.
اما آنچه که نیاز اکنون کشور است و منافع ملی کشور ایجاب می
کند ،تعادل در سیاست خارجی اســت .در نظر گرفتن تعادل در
سیاست خارجی باید یکی اولویت های حکومت افغانستان باشد
و با این رویکرد به توسعه ی روابط خود بپردازد .حکومت وحدت
ملی باید بتواند در عین حالی که کمک های از متحدان و دوستان
استراتژیک خود دریافت می کند ،نگرانی های همسایه های خود
را در بخش های امنیتی و سیاســی بر طرف سازد و اعتماد هر دو
طرف را به دست بیاورد.
عدم توازن و تعادل در سیاســت خارجــی ،نه تنها باعث کاهش
مشکالت کشــور نخواهد شــد ،بلکه تنش های زیادی را ایجاد
خواهد کرد و باعث خواهد شــد که کشــور تبدیل به صحنه ی
جنگ نیابتی گردد .در واقع منافع ملی کشور ایجاب می کند که
حکومت وحدت ملی در سیاســت خارجی خود ،تعادل را در نظر
بگیرد .حکومت وحدت ملی باید سیاســت خارجی اش را به گونه
ی طراحی بکند که بتواند از همه ی گزینه های موجود استفاده ی
درست و مسالمت آمیز نماید و منافع ملی و ختم جنگ را یکی از
اولویت های سیاستش قرار دهد.
اما اکنون روشــن نیست که آیا حکومت وحدت ملی می تواند در
سیاست خارجی خود ،میان یک دوست و متحد استراتژیک و یک
همسایه ی در به دیوارش ،تعادل ایجاد کند و اعتماد هر دو طرف
را به دست بیارود و نگرانی های شان را بر طرف سازد؟
حکومــت وحدت ملی باید با تعریف واضح و روشــن منافع ملی
کشــور ،سیاســت خارجی خود را بر اســاس منافع ملی کشور
گســترش بدهد .توسعه ی سیاست خارجی بر اساس منافع ملی،
هم قابل دفاع است و هم عقالنی .در این زمینه حکومت می تواند
راهبردهای مشــخصی را برای گسترش روابط خارجی خود طرح
کند و بر محور آنها روابط خود با ســایر کشــورها را شکل دهد.
تعریف سیاســت خارجی بر مبنای منافع ملی ،می تواند نگرانی
ها از گسترش روابط خارجی افغانستان را کاهش دهد و در بهبود
وضعیت سیاسی و امنیتی کشور ،کمک کند.
رهبران حکومت وحدت ملی باید عواقب سیاســت خارجی شان
را بر وضعیت امنیتی و سیاســی داخل کشور نیز در نظر بگیرند و
با توجه به همه ی نگرانی ها ،برای گســترش روابط خارجی خود
برمنبای منافع ملی ،گام های موثر را بردارد.

از «تروریسم» چه وقت باید سخن به میان آورد؟
قبول رسمی مســئولیت انجام سؤ قصدی
تروریســتی می تواند این انگیزه ها را به
روشنی نمایان سازند ــ ،توصیف موجبات
دستیازی به یک جنایت بیشتر برانگیخته
اوضاع و احوال اســت تا نمــودار حقایقی
مبتنی بــر عوامل عینی .گذشــته از این،
تعریف عزم عمیق فرد ،مســتلزم در نظر
گرفتن مفاهیمی کلی و از اینرو کشــایند و
شکل دادنی اســت .این امر به ویژه وقتی
مســئله تروریسم باشــد درست می آید
که توصیف آن مســتلزم نشان دادن نیت
بخصوصی اســت در اخالل وخیم در نظم
عمومی از طریق ارعاب یــا ترور ــ که با
فرض وجود ،مفهومی ذهنی تواند بود.
در تحلیــل نهایــی ،حکومت اســت که
خودســرانه تصمیم می گیرد از چه زمانی
ارتکاب جرم هایی مشــمول قوانین عادی
حقوق عمومی ،مانند تعرض به اشخاص یا،
گزند و یا تخریب را می توان اخاللی وخیم
در نظم عمومی و دارای ماهیتی ارعاب آور
یا وحشت آفرین انگاشت .حاشیه ارزیابی
حکومت از عملی تبهکارانه چنان گسترده
اســت که مطلب فقط اندازه گیری وخامت
نســبی اخالل در نظم عمومی نیست بلکه
همچنیــن تعیین این امر نیز هســت که
مرتکب جرم ،جدا از نفس عمل ،عزم ارعاب
را نیز آشکار ساخته است .در موارد فرضی
پیگرد متهمانی با کیفر خواست «عضویت
در دار و دســته تبهکاران تروریست (،»)۷
به سبب تدارک سؤ قصدی که از ارتکاب آن
باز ماندند ،این ارزیابی می تواند به کلی راه
اغراق پوید.
رویهمرفته ،تعریف تروریسم لزوما برآیند
توازن نیروها و ارزیابی سیاسی است که ،در
فرجام ،قدرت مستقر به شیوه ای کمابیش
خودســرانه چنان توصیفی را درباره فالن
پدیده مجرمانه بــه جای بهمان جرم دیگر
به کار می گیرد .بدینســان ،از چشم انداز
صِ رف قضایی ،چیزی توجیه گر آن نیســت
کــه این نامگذاری به جــای مورد کامیون
رانانی که دست به تخریب روشمند ایستگاه
های بازرســی می زنند ،فقط به سؤ قصد با
مواد منفجره به دســت جنبشی خواستار
خودمختاری منطقه ای محدود گردد ،هر دو
را می توان عملی مخل نظم عمومی به قصد
ارعاب قدرت های فرمانروا تحلیل کرد .به
همین ســیاق ،در وضعیت کنونی قوانین
مجوز ســرکوبی ،چیزی مانع از آن نیست
کــه حکومتی که چندان نگــران حقانیت
دموکراتیک خود نباشد ،برای پیگرد فالن
یا بهمان جنبش ســندیکایی یا سیاسی،
اتهام «مشــارکت در دار و دسته تبه کاران
تروریست» را بکار گیرد.
محق دانستن سرکوبی در مصر
حتی به فرض آنکه افراد بدون هیچ ابهامی
به گردن گیرنــد که عزم و اراده برهم زدن
خشن نظم مســتقر را داشته اند ،تفسیر و
تعبیر دلخواه اعمال خشــونت بر جای می
ماند .زیرا صرفنظر از واقعی بودن یا نبودن
خشونت ،انگ تروریسم همچون ابزاری به
قصد بی اعتبار کردن مخالفان سیاســی و
جنایتکار جلوه دادن آنــان نیز همواره در

قسمت دوم

کار اســت[ ،در جریان جنگ جهانی دوم و
لشکرکشی آلمان] نهضت مقاومت فرانسه
به خراب کاری ،تخریب اموال و قتل نظامیان
آلمان یا شبه نظامیان دست می یازید تا با
ارعاب یا ترور نظم عمومی را با هدف پایان
بخشیدن به اشغال کشور بر هم زند .به این
عنوان ،رژیم ”ویشی“ به پیگرد این اقدامات
چون اعمال تروریســتی می پرداخت (.)۸
امروزه بر حق بودن این اقدامات در چشم
اندازی تاریخی اســت که زدن برچســب
تروریسم را به مبارزات نهضت مقاومت نابجا
ساخته ــ تا جایی که حتی چنین توصیفی
به پندار هم نمی گنجد.
البته منظور به هیــچ رو برقراری پیوندی
میان اعمال جنایتکارانه ســازمان خالفت
اسالمی و عملیات نهضت مقاومت [فرانسه]
در میان نیست ،بلکه برجسته ساختن این
نکته است که ،هنوز امروز هم ،کاربرد همان
واژه برای بازشناسی فعالیت های گروهک
های متعصب و تاریــک اندیش و مبارزات
مخالفان سیاسی حکومت های خودکامه ــ
مانند آنچه مشــخصا در روسیه و ترکیه به
کار می بندند ــ تا چه میزان مشــکل ساز
است .به نوعی ،درج نام سازمانی در سیاهه
تشــکیالت تروریستی که ایاالت متحده یا
اتحادیه اروپا به دســت داده اند ،به رابطه
این دو قدرت با رژیمی بستگی دارد که آن
ســازمان علیه وی بر شوریده است .نمونه
وار ،هیچ تجلیل قضایی به توضیح بر نتواند
آمد که چرا با ســرکوبی مخالفان به دست
حکومت مصر به نام نبرد ضد تروریســتی
مدارا باید کرد ،وقتــی نبردی که حکومت
سوریه با مخالفانش در پیش گرفته است را
چون عملی جنایتکارانه محکوم می کنند.
البته ،در فرانســه کاربرد اتهام تروریسم
دیگر آن نیســت که به یک جنبش مخالف

سیاســی اتهام تبهکاری بزند .مشخصه
چنین اتهامی اثبات وجود جرم های واقعی
است ،گیریم خودسرانه وخامتی خاص را
به آن نسبت داده باشند ،و نه مانند بعضی
کشــورهایی که صرف فعالیت های ساده
ای را اشــوبگرانه می انگارند ( .)۹دالیل
این برداشت در فرانســه برعکس از فرم
کهن مقاومت در برابر استقرار موثر الگوی
کیفــری نظام جمهوری بــر می خیزد که
واکنشی به سبک ”بناپارتی“ به چشم می
آید :یعنی همان عذر «وخامت».
به عبارت دیگر ،تکیه بر اهمیت اخالل در
نظم جامعه که از ارتکاب جرم و هیجان و
احساسات پس از آن بوجود می آید ،برای
توجیه تقلیل کمابیش با اهمیت تناســب
میان جرم و مجازات از یک سو و تضمین
های حقوقی برای مجرم از ســوی دیگر
است .به این معنی ،تغییرات پیاپی بیش از
پیش شتابان قوانین که از سی سال پیش
شــاهد بوده ایم از عزم برجسته ساختن
خطر تروریســتی در توجیه رشد گزاف
امتیازات مقامات سرکوب گر بیشتر نشان
دارد تا تمایلی به تدقیق تنبیهات کیفری.
این گرایش در اقدام به باز پرسی هایی به
ویژه آسیب رســان به آزادی ها نمود می
باید که بدون ضرورت نشــان دادن وجود
یک شــبکه جنایتکار[ ،کشف و] برجسته
ســاختن نیت فرضی فرد را به «ارعاب»
کافی می دانند .همین رویکرد اســت که
به نظمی سرکوبگر و تضییقی هم در قلمرو
قضایی ( )۱۰و هم از چشم انداز اداری ()۱۱
می انجامد.
سازمان های جنایتکار مبتذل
نه اینکه پاســخ کیفری که امروز به جرم
های موسوم به تروریستی می دهند عمیقا
نا کار آمد باشد ،بلکه به رغم دام های بیش

از پیش جدی بر سر راه ،مؤثر بودن نسبی
مجازات روا داشته را خود مفهوم تروریسم
بر می ســازد .نخســت از آنرو که قلمرو
پدیده تروریســتی را بی انتها ،و مشخصا
تا ارتکاب جرم هایی می گســترانند ،که
مدعــی اند همانند جنایات شــبکه های
سازمان یافته کیفر می دهند ،در حالی که
در حقیقت امر اینگونه جرم ها به هیچ رو
از سرشت آن دســته از جنایات نیستند.
سپس ،در تعارضی آشکار ،این کیفر خود
سهمی در تقویت نمادین همان چیزی ادا
می کند که با توسل به تنبیه ،ادعای نبرد
با آن را دارند.
هر گاه آنچه گنجاندن یک عمل در مقوله
تروریسم را روا می دارد ،در عزم واقعی یا
فرضی مرتکــب جرمی به قصد برهم زدن
خشن نظم عمومی ،موضوع قوانین عادی،
جای داشته باشد ،همین توصیف می تواند
بالقوه در مورد وضعیت های بسیار متعدد
دیگری نیز به کار رود .در گســتره ای که
قوه قضائیه به خصوص در معرض فشارهای
سیاسی یا رسانه ای است ،لغزش از آئین
دادرســی حقوق عمومی به آئین دادرسی
تروریســتی می تواند بر عناصر ظریفی
بنیاد یابد .رویداد ساده فردی که مرتکب
جرمی شده که کیفر آن در فهرست مفاد
 ۱ــ  ۴۲۱آئین دادرسی کیفری مقرر است
ــ یعنی مثال ســرقت یا خشــونت های
عمدی ــ تعلق خاطر به یک ایدئولوژی که
تروریستی انگاشته شود ،حتی فلسفه یا
مذهب نشأت گرفته از آن ،می تواند برای
در انداختن مرتکب جرم به رژیم استثنائی
بسنده باشد.
آخرین اصالحات به وخامت باز هم بیشتر
این گرایش انجامیــده .بدینگونه ،قانون
مورخ  ۱۳نوامبر  ۲۰۱۴ارتکاب غریب جرم

«اقدام تروریســتی فردی» را بر مجموعه
قوانین ما گنجانده؛ که به گمان قرار اســت
عمل فردی منــزوی را کیفر دهد که خود
به تنهایی ســؤ قصدی را تدارک می دیده.
چنین اتهامی در واقع رفتارهای پر شماری
را در بر تواند گرفت ،از دلبســتگی ساده به
تعصبی عقیدتی گرفته تا تدارک مؤثر یک
قتل .در اینجا نیز کشایندی اتهام بزه کمتر
از کشــف وجود عناصر عینــی در مرحله
مقدماتی ،دال بر انجام آتی سؤ قصد بر می
خیزد تا نیت فرضی مرتکــب آتی آن .در
واقع امکان می داشــت که فقط اتهام تهیه
مقدمات سؤ قصد با مواد منفجره را در نظر
گرفت تا پایه و اساس قانونی به اقامه دعوی؛
و بدینسان اقدامات تضییقی بخشید که در
جریان تحقیقات مقدماتی یا باز پرسی اعمال
می گردد .اما قانونگذار ترجیح داده اســت
که به همان عنوان گروه تبهکار ســازمان
یافته ،همه اشخاصی را تروریست انگارد که
عالوه بر جستجوی مهمات« ،معموال از یک
یا چند شبکه مجازی اینترنتی خبر رسانی
به عموم (…) مشوق مستقیم ارتکاب اعمال
تروریستی یا ســتاینده آنها» بازدید کرده،
یا باز «در کشوری بیگانه در میدان عملیات
گروه های تروریستی به سر برده باشد» (.)۱۲
بر بســتر سیاســت جزایی که ترجیح آن
پیگــرد و مجازات در مرحله تدارک و تهیه
مقدمات است ،گســترش دامنه مصادیق
بزه فراتر از جنبه خودســرانه آن ،مخاطره
محتمل تضعیف کارایی کیفر را در بر دارد.
در واقع ،این رویکرد به بســیج رسیدگی
قضات و دستگاه های تحقیق در باره شمار
همــواره فزاینده رویدادهــای تبهکارانه،
از طرح به فرحام رســیده ســؤ قصدی تا
کوچکترین ابراز نیت و قصــدی به انجام
آن ره می گشــاید .یک پویایی که امکانات
انسانی و لجیســتیگی در دسترس را می
فرســاید .حال بماند که اگر همه جرم ها
بالقوه تروریستی باشــند ،دیگر عاملی در
بازشناسی آنچه را که سزاوار توجهی خاص
باشد باقی نمی گذارد.
از اینرو بــا پیگــرد اعمالی کــه امروز
تروریســتی توصیف می کنند به یکسان با
جنایات و جنحه هایی که جانیان شــبکه
های جنایتــکار مرتکب می شــوند ،می
توان از مخاطره محتمل گســترش نابجای
یک رژیم آیین دادرسی جزایی استثنایی
خصوصا سرکوبگری پرهیز کرد که بررسی
ادله یا فرایند بازپرســی به هیچ رو ضرور
نمی سازند .تعریف جرم هایی از مقوله قتل،
تخریب ،قاچاق اسلحه یا اسیر کردن افراد
به دست دار و دســته ای جنایتکار ،نظیر
شراکت تبهکاران به قصد تمهید مقدمات
ایــن جرم ها ،به راحتی امکان رســیدگی
کیفری به تمامی اعمال «تروریستی» را با به
کار بستن همان شیوه تحقیق امروز فراهم
می آورند .درنهایت ،فقــط امکان تمدید
بازداشــت موقت به بیست و چهار ساعت
اضافی از میان بر خواهد خواســت ،اقدامی
که بدون هیچگونه ضرورت آشکار عملی در
سال  ۲۰۰۶به تصویب رساندند و از آنزمان
هرگز کاربردی نداشته است.

دیدگاه های انسان شناختی درباره غذا
 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی
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هارباتل برگردان امیر صیاد /قسمت دوم و پایانی
لین
تحلیل ماده گرایانه:
بسیاری از انسان شناسان و جامعه شناسان
دریافتهاند کــه تمرکز بر وجه نمادین غذا،
یو
ی به مقوله ی دسترســ 
ی توجه 
باعث ب 
دســتیابی به غذا و همینطور نادیده گرفته
شدن تاثیرات سیاســی و اقتصادی بر این
مقوله ی مهم شده اســت .ماده گرایان و
توســعه گرایان این عوامل را دستمایه ی
تحلیل خود قرار داده و بدین وســیله بر
روی تغییرات در حوزه غذا حاصل از عوامل
اجتماعی و سیاسی ،تحقیق میکنند .آنها
همچنین معتقدند که بررسی این عوامل در
گذشــته ،به فهم بهتر کارکرد آنها در زمان
حال و آینده نیز کمــک خواهد کرد .مثال
مینتز ۱۴در چندین مطالعه ،نشان داده است
که چطــور رویدادهای تاریخی ،اقتصادی و
سیاســی میتوانند منجر به اهمیت یا عدم
ی شــوند .مثال در
اهمیت مواد غذایی خاص 
شــیرینی و قدرت ( ۱۵)۱۹۸۵جایگاه شکر
ی میکند و
را در بیست ســال اخیر بررس 
تاثیر عوامل مختلــف را در اهمیت یافتن
ی مورد مطالعه
(یا نیافتن) این ماده ی غذای 
قرار میدهد .یا مثال ِمنِل ،۱۶جامعه شناسی
ی الیاس۱۷
که به شدت تحت تاثیر مطالعه 
بود ،در مطالعه ی خود نشان داد که چطور
ی میتوانند در شکل دهی و
عوامل اجتماع 
تعدیل انتخابهای غذایی و تحول و تکامل
آشپزی تاثیر داشته باشــند .او در کتاب
تمام آداب غذا ( ۱۸)۱۹۸۵ی خود ذائقه ی
ی تحول
مردم انگلستان و فرانسه و چگونگ 
و تکامل این ذائقه ها را از قرون وســطی تا
ی میکند و نشان میدهد
به امروز بررســ 
که چطور تغییر ساختار سیاسی (از جوامع
فئودال به جوامع مدرن) بر الگوهای مصرف
غذا تاثیر گذاشت.
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اما شــاید دیدگاه های هریس ،۱۹انسان
شــناس آمریکایــی ،سرســختانهترین
مطالعات در مقابل ساختارگرایان باشد .او
با به کار گرفتن دیدگاههای زیست جامعه
ی رفتارها و
ی و بوم شناســی ،تمام 
شناس 
ی از انگیزهها و علل
ی را ناشــ 
عادات غذای 
فیزیولوژیکی میداند .به عقیده ی او ،هر
گونه عنصر نمادیــن در رابطه با غذا ،تنها
و تنها باید با توجه بــه عوامل تغذیه ای،
زیست محیطی و اقتصادی تفسیر شود .بر
این اساس ،جهت گیریهای گوناگون ملل
مختلف در رابطه با مثال خوردن گوشــت
حیوانهای مختلف ،برخاســته از اختالف
ی آنان نیســت؛ بلکه
دیدگاههای فرهنگ 
برخاسته از فرآیند و نیازهای های متفاوت
متابولیک این مردم در نقاط گوناگون جهان
است .این رویکرد بیش از همه تاثیر خود
ی تغذیه بر جای
را در حوزه انســان شناس 
گذشت .اما فراتر از آن راه به جایی نبرد.
با این حال میتوان گفت ادعای او در یک

زمینه معتبر بود و آن نادیده گرفته شدن
اهمیت غذا توسط انسان شناسان و توجه
بیش از اندازه به وجوه نمادین آن بود.
غذا و هویت  -رویکردهای معاصر:
در سال های اخیر ،انسان شناسان و جامعه
شناسان بیش از آنکه به انتخاب رویکردی
خاص دســت زده و تمــام جوانب غذا و
فرهنگ را از تنها یک دریچه بررسی کنند،
به بهره جســتن از حوزهها و دیدگاههای
مختلف پرداخته و در این راه از تحلیلهای
تاریخی ،نمادین ،و مــادی و ترکیب آنها
با یکدیگــر کمک گرفته اند .اما شــاید
بیشــترین اهمیت در این حوزه ،به رابطه
ی میان غذا و «هویت» داده شــده است.
فیشــلر ،۲۰جامعه شناس فرانسوی ،یکی
از پیشــروان این حوزه به شمار میرود .با
اینکه او به شدت تحت تاثیر مکتب ساختار
گرایی اســت ،امــا در مطالعاتش ردی از
رویکردهای ماده گرا و توسعه گرا نیز دیده
ی او پیرامون مفهوم غذا
میشود .مطالعه 

و ارتباط آن با هویت ،ارزش نمادین غذا را
به قدری مهم میشمارد که میتوان از آن
به عنوان ابزاری برای ابراز هویت فردی و
جامعه استفاده کرد .او پیوند عمیق میان
غذا و شــخصیت را بررسیکرده و عنوان
ی عالوه
میکنــد که با خوردن هــر غذای 
ی الزم برای ادامه ی
بر جذب مواد غذایــ 
زیست ،خواص ایدئولوژیکی مخصوص به
آن غذا هم جذب بدن میشود و در نتیجه
«ما آنچه میشــویم که میخوریم ».رابطه
ی غذا و هویت جنســیتی و همچنین غذا
و هویت ملی از دیگر مباحثی است که در
سال های اخیر توسط انسان شناسان مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
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