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عاشورا؛ شور همراه با شعور

ــــــــــسرمقاله

آیا حکومت می تواند به
تعهداتش عمل کند
حفیظ اهلل زکی

نشســت بروکسل برای افغانســتان یک مؤفقیت به حساب می
آید .تعهدات مالی جامعــه جهانی این امیدواری را به وجود آورد
که تا چهار سال آینده افغانســتان از حمایت های جامعه جهانی
برخوردار می باشد.
در پانزده ســال گذشــته اختالف ها و ناهماهنگی های اعضای
ائتالف جهانی مبارزه با تروریســم و سیاست های مبهم و چند
پهلوی حکومت در قبال گروه های شورشــی و سهل انگاری در
بخش مصرف کمک ها و تطبیــق پروژه ها و نبود نظارت مؤثر در
این زمینه ،از یک ســو روند مبارزه با تروریسم را با اشکال و بن
بست مواجه کرد و از سوی دیگر دستاوردهای جامعه جهانی را در
مورد بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان به حد اقل کاهش داد.
پانزده ســال حمایــت و کمک جامعه جهانــی گرچند تغییرات
بنیادی و عمیقی را در بخش های گوناگون به وجود آورد؛ اما این
انکشافات نســبت به حجم قابل توجه کمک های جامعه جهانی
بسیار ناچیز و اندک بود.
مدیریت ناسالم کمک ها سبب شــد که باندهای بزرگ فساد در
افغانســتان شــکل بگیرد .باندهای ریز و درشت فساد برای سؤ
استفاده های بیشتر از کمک ها ،تالش می کردند تا کمک ها را به
سوی مناطق ناامن سوق دهند .این عمل در عین حالی که قیمت
پــروژه ها را به بهانه ناامنی تا چند برابر باال می برد ،به دلیل عدم
نظارت از تطبیق پروژه ها امکان حیف و میل بودجه پروژه ها را به
صورت کامل فراهم می کرد.
اگر امروز گزارش های در باره مکاتب خیالی ،شفاخانه و کلینیک
خیالی ،پروژه های آبرسانی ،زراعت و باغداری خیالی ،به نشر می
رسند ،به دلیل سیاست و مدیریت ناکارامد جامعه جهانی در مورد
نحوه مصرف کمک ها در افغانستان بوده است.
کمک های بی حساب و کتاب جامعه جهانی عالوه بر این که اصل
کمک ها را هدر داد ،به ریشــه دار شدن پدیده فساد در ادارات و
مافیایی شدن تعامالت اقتصادی در کشور منجرشد.
تأکید بیشــتر روی عملکرد جامعه جهانی به این دلیل است که
در ســال های گذشته بیش از هشــتاد در صد کمک ها از طرف
کشــورهای کمک کننده و مطابق سیاســت های خود آنها در
افغانستان به مصرف می رسید و تنها بیست فیصد کمک ها شامل
بودجه می شد.
ایــن خأل را امروزه هم جامعه جهانی متوجه شــده و هم مردم و
حکومت افغانســتان .از همین رو آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا
بیشترین فشار را روی حکومت افغانستان وارد کرده تا از این به
بعد شفافیت را در مصرف کمک ها به وجود آورده و با فساد اداری
به گونه مؤثر مبارزه کند.
تحولی که در نشســت بروکســل به وجود آمده یکی این است
که اکثر کمک ها در چهار ســال آينده از طريق بودجه حکومت
افغانستان به مصرف خواهد رسيد و متباقى آن ،از طريق خارجى
ها در هماهنگى با حکومت افغانستان با در نظرداشت اولويت ها به
مصرف می رسد .حکومت بخش های زراعت ،سرک سازى ،پروژه
هاى زيربنايى و تامين حقوق زنان ،را از اولويت هاى کاری خود بر
شمرده است.
تحول دوم اين اســت که کمک های وعده داده شــده به منظور
خودکفايى حکومت و بهبود وضعيــت زندگى مردم ،در صورتی
پرداخت می گردد که حکومت افغانستان به تمام تعهداتى که در
کنفرانس توکیو و بروکسل نموده ،عمل کند.
حکومت در کنفرانس بروکسل به مصرف شفاف کمک ها ،مبارزه
جدى با فســاد ادارى ،رعايت حقوق زنان و اطفال ،حکومتدارى
خوب ،آوردن اصالحات الزم ،افزايش عوايد و رشد سرمايه گذارى
در کشور تاکيد نموده است.
حال مهم این اســت که آیا حکومت افغانستان که از یک طرف از
ظرفیت و توانایی پایین در تطبیق سیاست های اقتصادی برخوردار
است و از طرف دیگر با فســاد درگیر می باشد ،می تواند از این
کمک ها برای نوســازی زیربناهای اقتصادی در کشور بهره برده
و با ایجاد میکانیزم کارا ،شــفافیت را در مصرف کمک ها تأمین و
مؤثریت کمک ها را در کاهش فقر و بیکاری در افغانستان تضمین
نماید؟ این در حالی اســت که ادارات افغانستان ساالنه قادراند
کمتر از  50در صد بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند.

عاشــورا دارای ابعــاد گوناگون معنوی،
عرفانــی ،تاریخی ،سیاســی ،اجتماعی،
فرهنگی و تراژیک است .چنانچه حادثه
عاشورا را صرف از بعد تاریخی و تراژیک
آن مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم .یک
حادثه بزرگ ،استثنایی و بی سابقه جلوه
نمی کند .در تاریخ بشر نمونه های زیادی
از این گونه قیام ها و شــورش ها و جنگ
ها دیده می شــوند که هم از لحاظ زمانی
طوالنی تــر بوده و هــم از لحاظ مکانی
جغرافیای انسانی بیشتری را تحت تأثیر
قرارداده و هم به لحاظ تلفات انســانی و
خســارات مالی قابل مقایسه با قیام امام
حسین (ع) نیست.حادثه عاشورادر یک
زمان محدود یک روز ( عاشورا ) اتفاق می
افتد و نهضت عاشورا به ظاهر شکست می
خورد .قیام عاشورا در یک مکان محدود
و متروک «کربال» بــه وقوع می پیوندد و
تعداد افرادی که دراین حادثه شهید می
شوند به هفتادو دو نفر می رسند.
در حالی که تاریخ بشــر مملو اســت از
جنگ ها ،جنایت ها ،کشــتارها ،ستم ها
و بی عدالتی های که آثــار و پیامدهای
زیانبارتری را در زندگی انســان ها به جا
گذاشته اســت .جنگ هایی که چندین
دهه طول کشیده و صدها هزار نفر کشته
و میلیون ها نفر بی خانمان شــده و هیچ
ترحمی بــر اطفال ،زنان ،افــراد مریض،
زخمی ها و اسرای جنگی صورت نگرفته
است .پس از این جهت حادثه عاشورا یک
رویداد استثنایی به شمار نمی آید.
چیزی که رویداد عاشــورا را برجســته
ســاخته و آن را در تاریخ بشــر ماندگار
ساخته است ،ابعاد گوناگون دیگر این قیام
عظیم و باشکوه است که آن را جذاب تر،
دلپذیرتر و شــور آفرین تر کرده و آرمان
و اهــداف قیام را با آرمان های انســانی
گره زده است .راز ماندگاری و جاودانگی
عاشورا نیز در همین است که اهداف قیام
امام حســین ( ع ) با اهداف و آرمان های
انسانی تبدیل شده است و به صورت یک
مرام و خواست همیشــگی انسانی نسل
اندر نسل تعقیب و پی گیری شده است.
اهداف عاشورا را می توان از فرموده های
رهبر قیام عاشورا حضرت امام حسین (ع
) فهمید.امام حسین خود اهداف قیام خود

رضا احسانی

را به روشنی بیان کرده و هیچ نکته ابهامی
در آن باقی نگذاشته است .امام حسین در
موقعیتی قرار داشت که خرافات در زندگی
اجتماعی و تملق ،چاپلوسی و محافظه کاری
در حیات سیاســی به یک فرهنگ تبدیل
شده بود .به حق عمل نمی شد و جلو باطل
گرفته نمی شد .در بســا موارد حق بجای
باطل و باطل بجای حق جلوه گر می شــد.
در جای دیگر امام حســین برای تشریح
اهداف قیام خود می فرماید :من برای ایجاد
شورش ،ش ّر ،ظلم و فســاد قیام نکرده ام؛
بلکه من برای طلب اصــاح در دین جدم
قیام کرده ام و اراده کرده ام که مردم را امر
به معروف و نهی از منکر نمایم.این فرموده
نشان می دهد که هدف قیام امام حسین (
ص ) جنگ با یزید نبوده وگرنه با هفتاد نفر،
که تعداد شــان به دلیل پیری یا نوجوانی و
بی تجربه گی مناســب جنگ نبودند ،عازم
میدان نبرد نمی شد .از آن مهمتر زن و بچه
و اهل و عیال خود را با خود نمی آورد.
در زمان امام حســین مشروعیت سیاسی
حکومت زیر ســؤال رفته بود و حکومت به
صورت میراثی از پــدر به فرزندش منتقل
می شــد .تمام مزایا و امکانات در اختیار
طبقه اشــراف و وابســته به قوم و خویش

حکمروایان قرار گرفته بود .حقوق انسانی
پایمال و احکام اسالمی در روابط اجتماعی
مورد توجه قرار نمی گرفت .وابســتگی
قومی و خانوادگی جای لیاقت و شایستگی
را گرفته بود .جهل وخرافات فراگیر شده
بود و از دین بــه عنوان ابزاری در خدمت
سیاست و کسب قدرت استفاده می شد.
امام حسین با توجه به موقعیت اجتماعی
و دینــی اش نمی توانســت در برابر این
همه انحراف ها ،کجــروی ها و بدعت ها،
ســکوت کند و بی تفاوت بماند .او ناچار
بود که این بدعت ها را برمال کند و مکلف
بود که دین راستین و واقعی را برای مردم
معرفی کند و وظیفه و مسؤلیت داشت که
به اصالحات اجتماعی دست بزند و روابط
مردم و حکومت را بــر مبنای آموزه های
دینی استوار سازد .ولی امام حسین برای
انجام مسؤلیت های دینی و اجتماعی خود،
شمشیر نکشید وی برای جمع آوری لشکر
و فراهــم آوری تجهیــزات نظامی تالش
نکرد .این یزید و دارو دســته اش بود که
حضور امام را تحمل نتوانســتند و تبلیغ
آن حضرت را برای دوام حکومت ظالمانه
خود خطرساز تلقی کردند و دستور کشتن
آن حضرت را صادر کردند .از همین جهت

اســت که در قیام امام حسین جنبه های
نظامی رویداد؛ یعنی شکست و پیروزی در
جنگ کامال تحت شعاع پیام ها و هدف های
عاشورا قرار می گیرد و رسالت و مسؤلیت
زینب از شمشیر و شجاعت عباس اهمیت
بیشــتری پیدا می کند .چرا؟ چون جنگ
کربال یک رویاروی نظامی به معنای واقعی
کلمه نبود که پیروزی و شکســت در آن
هدف نهایی تلقی شود .در اینجا پیروزی
و شکست به رساندن پیام و آگاهی دادن
از محتوای پیام و برمال کردن توطیه های
سیاسی حکومت در برابر امت اسالم ،معنا
پیدا می کند .پس قیام امام حســین (ع )
را باید برمبنای منطــق ،عقل ،آموزه ها و
ارزش های دینی تحلیل و تفســیر کرد.
لشکر یزید در رویارویی نظامی پیروز شد
و امام حسین و یارانش را شهید کرد و اهل
وعیالش را به اســارت گرفت .ولی از بعد
معنوی ،سیاسی و اجتماعی این قیام امام
حسین به پیروزی رســید .چون بسیاری
از اهداف قیــام امام حســین در نتیجه
تأثیرگذاری رویداد عاشــورا در باورها و
رفتارهای مردم ،به تدریج تحقق پیدا کرد.
بنابراین دهه محرم فرصتی بی نظیر و بی
مانندی را برای علماء و مبلغان دینی فراهم

می آورد ،تا در کنار بعد عاطفی و حماســی
عاشورا از اصل و محتوای پیام عاشورا برای
مردم آگاهی دهند .پیام عاشــورا یک پیام
انســانی و اخالقی بود .پیام عاشورا دفاع
منطقی و معقول و آگاهانه از حقیقت اسالم
بود .عاشــورا دارای پیام عمیق معنوی و
عرفانی بود که متأسفانه امروزه به فراموشی
سپرده شده اســت .تعدادی از مردمبه نام
تجلیل از عاشورااصل رسالت حسین فرزند
رســول خدا را فراموش می کنند و تأثیر
گذاری پیام عاشــورا را در اصالحات دینی
و اجتماعی مد نظــر قرار نمی دهند .صرف
به جنبه های عاطفی و حماســی قیام می
چسپند.البته این اداب و مناسک چنانچه به
امورات مثبت محدود شود ،می تواند سبب
بازیابی هویت دینی افراد گردیده و موجب
تهییج و ترغیب افــراد در ایجاد یک نظام
عادالنه و متوازن اجتماعی گردد.
ولی مسأله اینجا است که مراسم و مناسک
ســوگواری در اثــر اختــاط فرهنگی با
کشورهای همســایه و تأثیر پذیری از آنها
روز به روز از پیام واقعی عاشورا فاصله می
گیرد .عاشــورا معیار تشخیص حق و باطل
است .عاشورا رساترین فریاد عدالتخواهی
در برابر ظلم اســت .هر عملــی که به این
وجهه عاشــورا ضربه بزند ،عاشــورایی
وحسینی نیست.
آرایش کردن اسب ،شــتر ،سوراخ کردن
لباس ،برهنه ســازی بدن ،قمه زنی ،زنجیر
زنی های که بــه بدن لطمه وارد ســازد،
مزاحمت هــا ،نصب علم هــای بزرگ در
موترها و موتر سایکل ها و بسیاری از اعمال
نامناسب دیگر ،به اتفاق مجتهدین و علمای
اسالم حرام و موجب وهن اسالم و تضعیف
و بدنامی مذهب تشیع می باشد .متأسفانه
یک تعداد کسانی که در طی سال نسبت به
سایر امورات دینی ،واجبات و محرمات کامال
بی توجه اند؛ در ایام محرم وارد صحنه می
شوند و به نام امام حسین ،همان خرافات و
بدعت هایی را ترویج می کنند که حسین
(ع) و یارانــش برای از بین بردن آنها تن به
شهادت دادند .امام حسین در روز عاشورا
شور و حماسه آفرید ،اما این شور با شعور،
منطق ،آگاهی و معرفت همراه بود .شــور
بدون شعور ســر از افراطیت و جاهلیت در
می آورد که با عاشورا نسبتی ندارد.

دشواریهای جنگ نیروهای امنیتی با گروه طالبان
خروج نیروهای بین المللی از افغانســتان
در سال  2014به گروه های شورشی همانند
گروه طالبان انگیزه داد تا خود را بازسازی
نموده و بار دیگر برای بازگشــت به قدرت
و تصاحب ارگ بجنگــد .نیروهای امنیتی
کشور با ســختیهای زیاد توانست گروه
های شورشی را ســرکوب نماید اما به نظر
می رســد که جنگ وارد مرحله جدید می
شود .گروههای شورشی از غیرنظامیان به
عنوان سپهر دفاعی استفاده می کند و در
عین حال تاکتیکهای جنگی گروه طالبان
به مرور زمان نیروهای امنیتی کشــور را
خسته می سازد .دوام جنگ به شکل کنونی
در عین حال کــه قربانی می گیرد منجر به
بحران مشروعیت برای حکومت وحدت ملی

رحیم حمیدی

 کارتون روز

نیز می شــود .از این جهت ،ضرورت جدی
به پرداختن به مقوله جنگ با گروه طالبان
احساس می شود.
با روی کار آمــدن حکومت وحدت ملی و
خروج نیروهای بین المللی وضعیت امنیتی
کشور هر روز وخیمتر شــد .بخش اعظم
شــان به خاطر خروج نیروهای بین المللی
از افغانســتان بود .پارسال ،زمانی که شهر
کندوز سقوط کرد و به دست گروه طالبان
افتاد .ایاالت متحده آمریکا نسبت به پیش
روی گروه طالبان احساس خطر نمود .باراک
اوباما ،رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا
بــه نیروهای آمریکایی صالحیت بیشــتر
داد تا نیروهای امنیتی کشــور را در میدان
جنگ همراهی نماید .قبل از این ،نیروهای
بین المللی تنها مسئولیت آموزش و مشوره
دهی را به عهده داشــت .حضور داعش در
افغانســتان نیز عامل دیگری شد تا باراک
اوباما به نیروهای آمریکایی صالحیت حمله
بر مواضع داعش و گروه طالبان را بدهد.
بازگشــت مجدد نیروهای بیــن المللی به
میدان جنگ افغانستان باعث شد که گروه
های شورشــی به خصوص گــروه طالبان
تغییــرات در تاکتیکهــای جنگی خود
به وجــود آورد .این تغییــرات چالشها و
مشــکالت زیادی را برای نیروهای امنیتی
کشور خلق نموده اســت که جنگ با این
گروه را دشوار می ســازد .گروه طالبان از
خانه و مردم ملکی به عنوان ســپر دفاعی
استفاده می کند .گروه طالبان در دو والیت
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کنــدز و هلمند هم اکنــون وارد خانه ها
شــدهاند و از مردم ملکی به عنوان سپر
دفاعی استفاده می کند .نیروهای امنیتی
کشور به خاطر حفظ جان و مال شهروندان
نمی تواند بر آنها حمله نماید .از بزرگترین
چالش فراروی نیروهای امنیتی کشور در
جنگ با گروه طالبان اســت .استفاده از
خانههای شــهروندان و مــردم ملکی به
عنوان سپر دفاعی جنگ را طوالنی ساخته
و خارج نمودن گروه طالبان از شــهرها را
دشوار نموده است.
در چنین شــرایطی نیازمند دو استراتژی
بنیادی می باشیم .اول؛ حکومت و نیروهای
امنیتی در شــرایطی که گروه طالبان از
مردم ملکی به عنوان سپر دفاعی استفاده
می کند باید نگذارد کــه گروه طالبان بر
شهرها و ولسوالی ها حمله نماید .این کار
ضرورت به افزایش ظرفیت استخبارات و
بخش کشف نیروهای امنیتی کشور است.
در کنار آن هماهنگی نهادهای ســهگانه
امنیتی برای حمله و سرکوب نمودن گروه
طالبان .اگر حمالت گــروه طالبان خنثی
نگردد در آن صورت سخت و دشوار است
که بتوان آنها را از شــهرها و خانههای
مردم بیرون کشید .جنگ به شکل کنونی
منجر می شــود که مردم هزینه جنگ را
بپردازد .به عبارت دیگــر ،اگر نیروهای
امنیتی کشــور حمالت گروه طالبان را در
والیات مختلف خنثی نسازد هزینه جنگ
به دوش مردم خواهد افتــاد .بنابراین ،با

توجه به اســتراتژی جدید گروه طالبان و
تحمیل جنگ بر مردم ملکی ضرورت دارد
که نیروهای امنیتی کشــور خود را بیشتر
هماهنگ نماید تا بتواند حمالت این گروه
را خنثی سازد.
در وضعیت که گروه طالبان از مردم ملکی
به عنوان سپر دفاعی اســتفاده می کند
بســیج مردم علیه گروه طالبان راهکاری
اساسی دیگر و مهم اســت .بسیج مردم
به معنی مســلح سازی مردم نیست .بلکه
بسیج مردم به معنی کسب رضایت مردم و
افزایش مشروعیت حکومت است تا مردم
هیچ نوع همکاری با گروه طالبان ننماید.
بدون همکاری مردم ما قادر به شکســت
گروه طالبان نخواهیم شــد .زیرا ،حمله بر
طالبان که در خانه های مردم جا گرفتهاند
منجر بــه تخریب خانه ها و تحمیل هزینه
به مردم می شــود .در آن صورت میزان
نارضایتی افزایش یافته و مردم بیشــتر
تالش می کند با گــروه طالبان همکاری
نماید .بنابرایــن ،حکومت ضرورت دارد تا
مقبولیت خود را در میان مردم گســترش
داده و نگذارد که مردم گروه طالبان را بر
حکومت برگزیند.
مســئله دیگر که جنگ با گــروه طالبان
را برای نیروهای امنیتی کشــور دشــوار
نموده اســت تاکتیک حمله و فرار گروه
طالبان است .گروه طالبان در این اواخر بر
منطقهای حمله می کند و بعد از تشــدید
حمالت نیروهای امنیتی کشــور فرار می

کند و بعد از مدتــی دوباره حمله می کند.
جنگ به این صورت منجر می شود تا انرژی
و نیروی نیروهای امنیتی کشور تحلیل برود.
پاســخ به این تاکتیک گروه طالبان تنها با
تعقیب نمودن گروه طالبان ممکن اســت.
در واقع ،نیروهای امنیتی کشور باید گروه
طالبــان را بعد از شکســت تحت تعقیب
قرار دهد و نگذارد که گروه طالبان در یک
منطقه مستقر شده و خود را بازسازی نموده
و دوباره حمله نماید .اگر چه تعقیب نمودن
گروه طالبان تا حد زیادی ســخت و دشوار
است .زیرا ،گروه طالبان در مواقع فشار بیل
و گلنگ را بر مــی دارد و خود را در نقش
دهقان جا می زند .همین مســئله جنگ با
گروه طالبان را سخت و دشوار نموده است.
با این حال ،بسیج مردم و رانده شدن گروه
طالبان توسط مردم می تواند ضربه سخت
و سنگین به گروه طالبان وارد نماید و این
گروه را وادار به صلــح نماید .با این حال،
حمایت مردم از نیروهای امنیتی و حکومت
مرکزی بدون رابطه و همــکاری دو جانبه
ممکن نیست .در صورت که مردم از حکومت
و نیروهای امنیتی کشور حمایت کند و در
جنگ با گروه طالبان همکاری نماید اما در
مواقع که گروه طالبان بر منطقه حمله می
کند و نیروهای امنیتی نتواند جلوی حمله
گروه طالبــان را بگیرد در آن صورت مردم
بیش از پیش متضرر می شود .زیرا ،در آن
صورت ،گروه طالبان بر مردم رحم نخواهد
کرد .بنابراین ،جلب حمایت مردم ضرورت
به همکاری دوجانبه گسترده دارد .مردم در
عین حال که آمادگی حمله گروه طالبان به
حکومت و نیروهای امنیتی کشور را گزارش
می دهد در جانب مقابل ،نیروهای امنیتی
کشــور باید حمله گــروه طالبان را خنثی
نماید تا هیچ ضربهای به مردم وارد نگردد.
جدا از این مسائل دشواری جنگ از فقدان
اراده سیاســتمداران کشــور در سرکوب
گروه طالبان نیز هســت .واقعیت امر این
اســت که گروه طالبان همزمان در کندوز،
هلمند ،ارزگان و فراه بــا نیروهای امنیتی
کشور می جنگد اما ،سیاستمداران کشور
همچنان آنها را بــرادر ناراضی و مخالف
سیاســی می پندارد .آنها دشمن حساب
نمی شــود .نیروهای امنیتی کشــور برای
جنگ با دشمن آموزش داده شدهاند .توقع
اینکــه آنها با مخالفان سیاســی بجنگد
سخت و دشوار اســت .در وضعیت کنونی،
گروه طالبان هزینه سنگینتر از داعش بر
مردم و حکومت و نیروهای امنیتی کشــور
وارد می کند .ما برای شکست گروه طالبان
قبل از هر چیز ضرورت به دشمن پنداشتن
این گروه داریم.
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