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دست های نامرئی جنگ

ــــــــــسرمقاله

افغانستان؛ جنگ
دوامدار و صلح ناپایدار
حفیظ اهلل زکی
جنــگ و صلح دو پدیده ای اســت که همزمــان زندگی مردم
افغانستان را با خود درگیر کرده است .بیشتر از یک دهه است که
مردم افغانستان همه روزه این کلمات را می گویند و می شنوند و
یا در عمل تجربه می کنند.
جنگ گسترده ،مداوم و بدون معیار در افغانستان تا هنوز تلفات
جانی و خســارات مالی فراوانی را به جا گذاشته و سبب مهاجرت
میلیون ها تن در کشــور گردیده اســت .جنگ موجب ویرانی و
خرابی خانه ها ،کشت زارها ،مکاتب ،شفاخانه ها و آبدات فرهنگی
و تاریخی گردیده و فرار ســرمایه ،توقف پروژه های بازســازی،
گرانی و ناامنی های شغلی را به دنبال داشته است.
جنگ در افغانســتان باعث عقب ماندگی کشور از کاروان مدنیت
گردیده و روند توســعه و رشد کشــور را با موانع و چالش های
فراوانی روبرو کرده اســت .جنگ زمینه حضور سیاسی و نظامی
جامعه جهانی در افغانستان را فراهم آورده و اقتصاد و تجارت این
کشور را به حد اقل کاهش داده است.
نا امنی ،فقر و بیکاری نتیجه مســتقیم جنگ به شمار می رود که
متأســفانه امروزه زندگی بســیاری از هموطنان را در سراشیبی
سقوط قرار داده اســت .اگر کارخانه های تولیدی با ورشکستگی
روبرو می شــوند ،اگر تجارت و عالقمندی به تجارت کاهش پیدا
کرده ،اگر سرمایه ها از کشور خارج می شوند و اگر روند بازسازی
در کشور متوقف گردیده ،دلیل عمده اش جنگی است که سراسر
کشور را در آتشش می سوزاند.
اما پدیده صلح هنوز وجود خارجی پیدا نکرده اســت .هنوز گره
کور جنگ با سر انگشت معجزه آســای صلح باز نشده است .از
صلح تنها شعار داده شده اســت .از صلح تنها تعداد معدودی به
ثروت های انبوه دست یافته اند .از صلح تنها برای توجیه سیاست
های تبعیض آمیز ،ظالمانه و مستبدانه بهره برداری شده است .به
همان اندازه که از صلح ســخن گفته شده به همان میزان جنگ
زندگی مردم را به تباهی کشیده است .هر زمانی که از افق روشن
صلح نوید داده شده ،قامت های بیشتری در گودال خونین جنگ
خم شده است .از نظر مردم صلح تنها حرف است .صلح صرف یک
پروژه است .صلح فریب اســت .صلح پوشش فریبنده برای دوام
جنگ است.
بیش از یک دهه است که به صورت جدی از صلح سخن گفته می
شود و در این راســتا میلیون ها دالر ساالنه به مصرف می رسد،
اما دستاورد عملی آن برای مردم افغانستان مشهود نبوده است.
در حکومت قبلی بســیاری از پروژه ها و کمک ها به مناطق ناامن
سوق داده شــد ،به این بهانه که با این پروژه ها توجه مردم را به
خدمات دولت جلب می کند .ولی این تالش ها نه تنها مؤثر واقع
نشد که زمینه نفوذ گروه های شورشی را در منطقه بیشتر فراهم
کرد .مردم به این باور رســیدند که در مخالفت با حکومت بیشتر
منفعت به دست می آورند تا با همکاری با حکومت.
اگر امروزه از پروژه های خیالــی ،مکاتب خیالی ،معلمان خیالی،
کلینیک و شفاخانه های خیالی سخن گفته می شود ،برایند همان
سیاست های غلط و یکجانبه ای است که در سال های گذشته از
سوی حکومت تعقیب شد.
حکومت وحدت ملی ،سیاست های شفاف تری در ارتباط با صلح
در پیش گرفت و عالوه بر این که در سطح داخلی جریان صلح را
تعقیب کرد ،تالش های مشترکی را با کشورهای همسایه ،منطقه و
جهان نیز آغاز کرد .گرچند این تالش ها در کل به بن بست مواجه
شد ،اما صلح با حزب اسالمی گلبدین حکمتیار که یکی از احزاب
با ســابقه و پر طرفدار در کشور می باشد ،یک گام مهم و اساسی
در این راستا به شمار می رود .این که صلح با حزب اسالمی به ختم
جنگ منجر شود ،تا حدی زیادی خوشبینانه به نظر می رسد؛ اما با
پیوستن این گروه به حکومت حد اقل بن بست صلح شکسته می
شود .پروژه جنگ در افغانستان به دست کشورهای خارجی است
و تا زمانی که حمایت کشورهای منطقه از روند صلح جلب نشود،
صلح پایدار و واقعی در کشور بر قرار نخواهد شد.

جنگ داخلی در افغانستان منشأ داخلی
و خارجی دارد؛ اما عوامل خارجی جنگ
بســیار قدرتمندتر و با برنامه تر عمل می
کند ،طوری که منشأ خارجی جنگ تمام
پارامترهای داخلی آن را تحت شعاع قرار
داده است.
عوامل و زمینه های داخلی جنگ امروزه
نقش اولی و تعیین کننده در توقف و ادامه
جنگ را ندارنــد ،از آن ها تنها به حیث
ابزار پیشبرد مقاصد و اهداف کشورهای
خارجی بهره برده می شوند.
توجه به عوامل و سرچشــمه های جنگ
دوامدار در افغانستان از آنجا اهمیت می
یابد که بــدون تمرکز به عوامل جنگ ،ما
نمی توانیم راهکارهــای مؤثری را برای
صلح پیشــنهاد کنیم .برای اینکه بتوانیم
استراتژی مفید و اثرگذار صلح را داشته
باشــیم ،باید در درجه نخست به عوامل،
پیامدها و ابزارهای جنگ توجه نماییم و با
شناخت از این عوامل ،می توانیم آگاهانه
تر در باره صلح تصمیم بگیریم .ما گاهی
ناچار می شویم برای استقرار صلح و ثبات
در کشور بجنگیم ،همانطور مجبوریم که
برای تعقیب و پیگیری روند صلح به تمام
عوامل و جوانب جنگ توجه کنیم.
در افغانســتان متأســفانه این مسأله در
دوران حکومت قبلی کامال نادیده گرفته
شده بود .منظور از نادیده گرفته شدن این
نیست که در باره آن حتا سخن گفته نمی
شد؛ بلکه سخن در این است که در راهبرد
صلح در کشور کمتر به این بعد قضیه توجه
صورت می گرفت .به معنای واقعی کلمه ما
در چهارده ســال گذشته اصال استراتژی
نداشــتیم .ما به معنای واقعی کلمه دچار
روزمر گی بودیم و روزمرگی به یک عادت
و یا یک اســتراتژی تبدیــل بود .به این
خاطر راهبردها و موضع گیری های ما به
شدت از نوسانات غیر قابل پیش بینی رنج
می برد .دامنه این نوســانات تمام مسایل
داخلی و خارجی را دربر می گرفت.
در بعد داخلی ما سیاســت مشخصی در
قبال گروه های داخلی که علیه دولت می
جنگیدند ،نداشتیم .یک روز آنها را دشمن
خطاب مــی کردیم ،یــک روز به عنوان
حامیان تروریســم محکوم می کردیم،

رضا احسانی

یکروز مــزدور و نوکر بیگانــه می گفتیم؛
اما روز دیگر آنهــا را افغان و هموطن می
دانستیم که حساب و برخورد با آنها با سایر
گروه های تروریســتی که علیه دولت می
جنگیدنــد ،کامال فرق می کرد .باالتر از آن
گاهی آنها را تا حد برادران ناراضی ،که باید
منتش را کشید و تاوان این همه جفاهایی!!
که در حق آنها روا داشــته شده بود را داد،
باال می آوردیم .این دید خواه ناخواهی این
مســؤلیت را هم در قبال می آورد که برای
جلب رضایت گروه های شورشی باید از راه
ممکن تالش کرد .این حرکت واپسگرایانه
در ســال های اخیر حکومت قبلی به جایی
رسیده بود که مسأله عذرخواهی و پوزش
حکومت از این گروه ها نیز در برخی محافل
سیاسی مطرح می شد.
پیایند این برداشــت از گروه های مسلح
مخالف دولــت ،آزادی بســیاری از افراد
مهــم و حتا فرماندهان نظامــی طالبان از
زنــدان ،محدودیت عملیــات های نظامی
برای ســرکوب شورشــیان ،منع حمالت
هوایی ،حمالت شــبانه و منع استفاده از
طیارات بدون سرنشین ،تالش برای حذف
نام طالبان از لیست ســیاه سازمان ملل و
ایاالت متحده آمریــکا ،اجازه فعالیت های

سیاسی و بازکردن دفتر برای مخالفان در
خارج از کشور و تســهیالت در سفرهای
ســران و نمایندگان این گروه ها در داخل
وخارج بود که طی چند سال اخیر از سوی
حکومت قبلی با سرعت و شدت بیشتر به
اجرا در آمد.
وقتی به سیاســت های چند ســال قبل
حکومــت در قبال گروه های شورشــی
بیندازیم ،به خوبی متوجه عمق اظهارات
اخیر حامدکرزی در باره طالبان می شویم.
در حکومت قبلی طالبان از طریق جنگ و
فشــار نظامی سرکوب نمی شدند؛ بلکه از
راه رشــوت و تخصیص میلیون ها دالر از
سرمایه های ملی که به صورت مستقیم و
غیر مســتقیم در اختیار این گروه ها قرار
می گرفت ،از حمالت شان بر برخی از مراکز
جلوگیری می شــد .درآمد طالبان و سایر
گروه ها از بخش تولید و قاچاق موادمخدر،
سهم آنها از بابت بازسازی مناطق نا امن،
نقل و انتقال کاروان های نیروهای خارجی،
سهم مشــخص آنها از درآمد شرکت های
دولتی و خصوصــی و ...امتیاز کمی نبود
که به این گروه ها به صورت غیر رســمی
تعلق می گرفت .گروه های شورشی با این
پول ها می توانســتند ،اسلحه ،مهمات و

ســایر مایحتاج جنگی خود را تهیه کنند.
دسترسی به امکانات نظامی و پولی ،قدرت
این گروه را هم از لحاظ جغرافیایی توسعه
می بخشید و هم زمینه های سربازگیری و
روند جلب و جذب مردم به این گروه ها را
تسهیل می نمود.
البتــه حکومت قبلی تنها در شناســایی
عمیق از ابعــاد داخلی جنگ غفلت نکرد،
بلکه به وضوح از تبیین یک سیاست شفاف
و همه جانبه با کشورهای همسایه ،منطقه
و جهان نیز عاجز ماند و نتوانست سیاست
هــای امنیتی خود را در چــوکات امنیت
منطقه ای و بین المللی باز تعریف کند.
سیاســت های امنیتی افغانستان در بعد
خارجی دچار روزمرگی و از آن بدتر در دام
سالیق و عالیق شخصی گرفتار آمده بود.
منافع شخصی و گروهی و قومی ،سیاست
های خارجی را در مجموع و سیاست های
امنیتی را بخصــوص تحت تأثیر قرار داده
بود .حتا چانه زنی ها با کشورهای خارجی
در باره مســایل حیاتی و مهم کشــور ،با
تأمیــن منفعت های شــخصی ،گروهی و
قومی ،باگذشت ،مدارا و حتا عقب نشینی
خاتمه پیدا می کرد.
نظام جدید با حمایت جامعه جهانی به وجود

آمده بود .این نظام به هر حال و با همه نقص
ها و نابسامانی ها از ســوی جامعه جهانی
مورد حمایت قرار می گرفت .افغانستان می
توانست با اســتفاده از پتانسیل پشتیبانی
های بین المللی ،عالوه بر ســرکوب گروه
های شورشــی در داخل ،حامیان خارجی
آنها را نیز به دلیل حمایــت از گروه های
تروریســتی و دست داشتن در ناامنی های
افغانستان تحت فشار قرار دهد .بدون شک
فشــارهای بین المللی ریشه های جنگ را
در افغانســتان می خشکاند و زمینه ضعف
نیروهای شبه نظامی طالبان و سایر هراس
افگنان را در داخل فراهم می کرد .پناهگاه
هایی را کــه از آنها به عنوان مرکز آموزش
و یا عقبه امن اســتفاده می کردند ،از بین
می برد .ولی حکومت نه تنها از این پتانسیل
برای نابودی دشــمنان مردم افغانســتان
استفاده نکرد ،که دقیقن بر عکس آن عمل
کرد؛ یعنی جامعــه جهانی را وادار کرد که
این گروه ها را از تروریســم تفکیک کنند،
حمالت خود را بر مناطق تحت تســلط این
گروه ها محدود سازند و از تعقیب و کشتار
آنها دست بردارند و جنگ افغانستان را یک
جنگ داخلی قلمداد کنند.
حکومت افغانســتان متأسفانه در راستای
معرفی کشورها و گروه های حامی طالبان
و سایر گروه های شورشی کمترین گامی را
بر نداشت و به کشورهای خارجی اجازه داد
تا با تقویت نیروهای شورشی ،امکان نفوذ
و توسعه قلمروی آنها را در والیات مختلف
فراهم سازند.
انتقال شــبانه نیروهای مشــکوک توسط
هلیکوپترها از یک جای به جای دیگر ،فرود
صندوق های اســلحه و مهمات از هوا در
مناطق تحت سیطره گروه های شورشی و
دهها شواهد دیگر نشان می دهد که دست
های نامرئی در پشت ناامنی های افغانستان
وجود دارد .امروز مردم افغانســتان نتیجه
آن سیاســت ها را در حمــات تهاجمی،
قدرتمند و گســترده طالبان و داعش در
شمال ،جنوب ،شرق و غرب کشور مشاهده
می کنند .درباره سکوت و مماشات حکومت
قبلی در قبال این گونه مسایل مهم ،که به
سرنوشت مردم و امنیت کشور ارتباط می
گیرد؛ چه می توان گفت؟

علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن
محمد فوالدی

مطالعــه انحرافات و کجروی های اجتماعی
و به اصطالح ،آســیب شناســی اجتماعی
( )Social Pathologyعبارت اســت
از مطالعه و شــناخت ریشه بی نظمی های
اجتماعی .در واقع ،آسیب شناسی اجتماعی
مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها ،ناهنجاری
ها و آسیب هایی نظیر بیکاری ،اعتیاد ،فقر،
خودکشی ،طالق و ،...همراه با علل و شیوه
های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه
شرایط بیمارگونه و نابســامانی اجتماعی
است )1(.به عبارت دیگر ،مطالعه خاستگاه
اختالل ها ،بی نظمی ها و نابســامانی های
اجتماعی ،آسیب شناسی اجتماعی است؛
زیــرا اگر در جامعــه ای هنجارها مراعات
نشــود ،کجروی پدید می آیــد و رفتارها
آسیب می بیند .یعنی ،آسیب زمانی پدید

 کارتون روز
می آید کــه از هنجارهای مقبول اجتماعی
تخلفی صورت پذیرد .عــدم پای بندی به
هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب
اجتماعی است.
از ســوی دیگر ،اگر رفتاری بــا انتظارات
مشــترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا
سازمان اجتماعی ســازگار نباشد و بیشتر
افراد آن را ناپســند و یا نادرست قلمداد
کنند ،کجروی اجتماعی تل ّقی می شــود.
ســازمان یا هر جامعــه ای از اعضای خود
انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود
تبعیت کنند .اما طبیعی اســت که همواره
افــرادی در جامعه یافت می شــوند که از
پاره ای از ایــن هنجارها و ارزش ها تبعیت
نمی کنند .افرادی که همساز و هماهنگ با
ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی
باشند« ،همنوا» و یا «سازگار» و اشخاصی
که برخالف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند
و بدان ها پای بند نباشند ،افرادی «ناهمنوا»
و «ناسازگار» می باشند .در واقع ،کسانی که
رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد
و زودگذر و گذرا نباشــد ،کجرو یا منحرف
نامیده می شوند .این گونه رفتارها را انحراف
اجتماعی یا ( )Social Deviancedو یا
کجروی اجتماعی گویند)2(.
حال سؤال این اســت که چگونه تشخیص
دهیم رفتــاری از حالت عادی و به اصطالح
نرمال خارج شــده و به حالتی غیرنرمال
و نابهنجار تبدیل شــده است؟ مالک ها و
معیارهایــی وجود دارد .بــا این معیارها و
مالک ها می توان تشخیص داد که رفتاری
در یک ســازمان ،نهاد و یا جامعه ای عادی
و مقبول و نرمال اســت ،یــا غیر عادی،
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غیرنرمال و نابهنجــار .عمدتا چهار معیار
برای این امر وجود دارد:
 .1مالک آمــاری :از جملــه مالک های
تشــخیص رفتار نابهنجــار ،روش توزیع
فراوانی خصوصیات متوســط اســت که
انحراف از آن ،غیر عادی بودن را نشــان
می دهد .کســانی که بیرون از حد وسط
قرار دارند ،افراد نابهنجار تل ّقی می شوند
و رفتار آنان رفتاری غیرنرمال و انحرافی
تلقی می شــود .برای مثال ،از نظر آماری
وقتی گفته می شــود که لباسی ُمد شده،
یعنی بیشتر افراد جامعه آن را می پوشند.
بنابراین ،صفتی که بیشــتر افراد جامعه
نپذیرند ،خارج از هنجار تل ّقی شده و غیر
طبیعی و نابهنجار تل ّقی می شود.
 .2مــاک اجتماعی :انســان موجودی
اجتماعی اســت که باید در قالب الگوهای
فرهنگی و اجتماعــی زندگی کند .اینکه
تــا چه حد رفتار فرد با هنجارها ،ســنّت
ها و انتظارات جامعه و یا نهاد و ســازمان
خاصی مغایرت دارد و جامعه چگونه درباره
آن قضاوت می کنــد ،معیار دیگری برای
تشــخیص رفتار نابهنجار و بهنجار است.
یعنی رفتاری که مورد قبول افراد نباشد و
مث ً
ال با پوشیدن لباس خاصی از سوی افراد
جامعه با عکس العمل آنان مواجه شــویم،
این گونه رفتارها نابهنجار تل ّقی می شود.
البته ،ایــن معیار هم در همه جوامع امری
نسبی است.
 .3مالک فــردی :از جملــه مالک های
تشــخیص رفتار نابهنجار ،میزان و شدت
ناراحتی اســت که فرد احساس می کند.
یعنی اگر این رفتار خــاص ،با ارزش ها و

هنجارهای اجتماعی سازمان خاصی مث ً
ال
فرهنگیان و یا کل افراد جامعه ناســازگار
باشد ،یعنی به سازگاری فرد لطمه بزند و
با عکس العمل افراد آن جامعه یا آن نهاد
مواجه گردد ،چنین رفتاری نابهنجار تل ّقی
می شود)3(.
 .4مــاک دینی :عالوه بر ایــن ،در یک
جامعــه دینی و اســامی ،معیار و مالک
دیگری برای تشــخیص رفتارهای بهنجار
از نابهنجار وجود دارد؛ چرا که معیارهای
مزبور ،معیارهایی است که توسط افراد یک
جامعه با قطع نظر از نوع اعتقادات ،مورد
پذیرش واقع می شود؛ یعنی افراد جامعه
در خصوص ارزش یا هنجاری بودن موضوع
خاص توافق نمــوده ،در عمل به آن پای
بندند و متخلفان را بسته به نوع و اهمیت
هنجار ،تنبیه می کنند .ا ّما در یک جامعه
دینی و اسالمی معیارهای فوق برای ارزش
های اجتماعی است و در آنجا کارایی دارد.
معیار تشخیص ارزش ها و هنجارهای دینی
به وسیله آموزه های دینی تعیین می شود.
ممکن است رفتاری خاص در همان اجتماع
هنجار تل ّقی نشــود و مرتکبان را کسی
توبیخ و یا سرزنش نکند ولی در شرایطی
خاص ارتکاب چنین عملی در یک جامعه
دینی هنجارشکنی تل ّقی شود .برای مثال،
خوردن و آشــامیدن در روزهای عادی و
حتی در یک جامعه دینی هنجار شــکنی
تل ّقی نمی شــود .ولی اگر همین عمل در
جامعه مذکور و در ماه مبارک رمضان و در
مأل عام صورت گیرد ،تخطی از هنجارهای
دینی تل ّقی شــده ،مجازات سختی هم از
نظر دینی و شرعی و هم از نظر اجتماعی

در انتظار مرتکب چنین عمل ناپسندی می
باشد.
بنابراین ،معیار دیگر تشــخیص رفتارهای
نابهنجار و بهنجار در جامعه دینی ،تطبیق
و سازگاری و یا عدم تطبیق و ناسازگاری با
آموزه ها و هنجارهای دینی است .اگر عمل
و رفتاری با هنجارهــا و آموزه های دینی
سازگار باشد ،عملی بهنجار و اگر ناسازگار
باشد ،عملی نابهنجار تل ّقی می شود.
حال سؤال این است که آسیب ها و انحرافات
اجتماعی چگونه پدید مــی آیند و عوامل
پیدایش آســیب ها و انحرافات اجتماعی
کدامند؟ بررسی و ریشــه یابی انحرافات
اجتماعی از اهم ّیت زیادی برخوردار است.
انحرافات و مسائل اجتماعی امنیت اجتماعی
را سلب و مانعی برای رشد و توسعه جامعه
محسوب می شود .به طور کلی ،هر رفتاری
که از آدمی سر می زند ،متأثر از مجموعه ای
از عوامل اســت که به طور معمول در طول
زندگی سر راه وی قرار دارد و وی را به انجام
عملی خاص وادار می کند.
هر چند بررسی عمیق انحرافات اجتماعی
مجال دیگری می طلبــد ،اما به اجمال ،به
چند عامل مهم پیدایش انحرافات اجتماعی
اشاره می گردد.
عوامل به وجودآورنده انحراف و کجروی در
جوامع مختلف یکســان نیست و مناطق از
نظر نوع جرم ،شــدت و ضعف ،تعداد ،و نیز
از نظر عوامل متفاوتند .این تفاوت ها را می
توان در شهرها ،روستاها و حتی در مناطق
مختلف و محله های یک شهر مشاهده کرد.
در هر جامعه و محیطی سلســله عواملی
همچون شرایط جغرافیایی ،اقلیمی ،وضعیت
اجتماعی ،اقتصــادی ،موقعیت خانوادگی،
تربیتی ،شغلی و طرز فکر و نگرش خاصی
حاکم اســت که هر یک از این ها در حسن
رفتار و یا بدرفتاری افراد مؤثر است.
در پیدایش انحرافات اجتماعی و رفتارهای
نابهنجار و آســیب زا عوامــل متعددی به
عنوان عوامل پیدایش و زمینه ســاز می
تواند مؤثر باشد:
عوامل فردی :جنس ،سن ،وضعیت ظاهری و
قیافه ،ضعف و قدرت ،بیماری ،عامل ژنتیک
و....
عوامل روانی :حساســیت ،نفرت ،ترس و
وحشت ،اضطراب ،کم هوشی ،خیال پردازی،
قدرت طلبــی ،کم رویی ،پرخاشــگری،
حسادت ،بیماری های روانی و...
عوامل محیطی :اوضاع و شــرایط اقلیمی،
شهر و روستا ،کوچه و خیابان ،گرما و سرما
و....
عوامــل اجتماعی :خانــواده ،طالق ،فقر،
فرهنگ ،اقتصاد ،بی کاری ،شغل ،رسانه ها،
مهاجرت ،جمعیت و. ...
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