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زلمی خلیلزاد ،راه ورود افغان ها به اداره ترامپ

ــــــــــسرمقاله

نقاط استراتیژیک
در جنگ علیه تروریزم
محمدرضا هویدا

در نبود اســتراتیژی کارآمد جنگ علیه تروریزم ،امسال گروه
تروریســتی داعش ،عالوه بر گروه های دیگر تروریستی ،عمال
وارد جنگ علیه دولت و مردم افغانســتان شــده است .فجایع
متعددی در والیات مختلف کشور توسط افراد این گروه با اجرای
حمالت انتحــاری صورت گرفته ،و قربانیــان زیادی از مردم بی
دفاع افغانستان گرفته اســت .اما در قدم اول ،نهادهای امنیتی
کشور ،باید متوجه شده باشــند ،که با دشمنی روبرو هستند که
بنیان و اساس جامعه افغانستان را هدف قرار داده و برای رسیدن
بــه هدف از هیچ جنایتی دریغ نمی کند .لــذا ما در جنگی تمام
عیار با تروریزم در چهره داعش ،شــبکه حقانی و ...قرار داریم و
بدین جهت تدابیر امنیتی سســت ،ناکافی و ضعیف در مقابل آن
ناکافی بوده و از وقــوع حوادث و فجایع بعدی جلوگیری نخواهد
کرد .هشیاری نهادها و نیروهای امنیتی باید در باالترین حد خود
باشند .دیگر اینکه ،تمامی افراد و آحاد مردم افغانستان باید در
همکاری با نهادها و نیروهای امنیتــی ،علیه تروریزم وارد عمل
شــوند .هر فرد می تواند با هشیاری و کمک به نیروهای امنیتی،
با اتخاذ تدابیر جدی در مراسم ها و مناسک مذهبی ،با خبردادن
به نهادهای امنیتی مســئول ،و روشــها و راه های متفاوت علیه
تروریست ها وارد عمل شوند .مطمینا همکاری مردم با نیروهای
امنیتی و با خودشــان صحنه را بر تروریست های آدم کش تنگ
خواهد کرد.
تروریــزم در چهره داعش ،شــبکه حقانی ،القاعــده و ...نقاط
استراتیژیک جامعه افغانی را هدف قرار داده است .درک این نکته
که تروریســت ها به دنبال چه هدفی هستند ،ما را کمک خواهد
کرد تا بهتر در مقابل آنها مبارزه کنیم .بعد از آنکه جنگ به شمال
کشور کشیده شد ،و مناطق وسعیی از شمال کشور در آتش جنگ
می سوزد ،جنگ به نحوی فراگیر شده و تروریست ها احساس می
کنند به اهداف شــان نزدیک تر شده اند .شبکه های تروریستی
خود را در نزدیکی مرزهای کشورهای آسیای مرکزی می بینند و
در عین حال والیات و ولســوالی های بیشتری را در شمال کشور
بی ثبات ساخته اند.
گام دیگری که از مدتی بدین ســو از سوی گروه های تروریستی
پیگیری شده ،ایجاد اختالف های گوناگون میان مردم افغانستان
اســت .بارها در والیات مختلف کشور اختالفات قومی دامن زده
شده و تالش شده تا اقوام مختلف با یکدیگر درگیر شوند .مردم
افغانستان با درایت کافی و الزم ،در این دام گرفتار نشده و سعی
کرده اند تا وحدت خویش را حفظ کرده و راه را بر تروریســت ها
ببندند .از سوی دیگر از حادثه حمله بر عزداران در روز عاشورا در
سالهای گذشته تا جدیدترین آن ،موجی از تالش های تروریست
ها برای ایجاد اختالف مذهبی میان مردم افغانســتان به نمایش
گذاشته شده است .ایجاد اختالفات مذهبی ،قومی ،دینی ،زبانی و
سمتی میان مردم افغانستان ،در طول تاریخ این کشور ،بیشترین
ضربه را به مردم زده است .اگر دشمن بتواند سنگر اتحاد و همدلی
مردم افغانســتان را فتح کند و با ایجاد تفرقه و اختالف به هدف
خود برســد ،یقینا فتح بقیه ســنگرها برای آنها آسان و راحت
خواهد بود.
دولت افغانستان ،جامعه مدنی ،نهادهای مذهبی ،نهادهای امنیتی
و نظامی با توجه به اهمیت و اســتراتیژیک بودن این نقطه باید
تالش کنند تا دشمنان زمینه ایجاد اختالف در میان مردم را پیدا
نتواند .سهل انگاری در این زمینه نه قابل توجیه است و نه جبران.
دولت ،نهادهــای امنیتی ،جامعه مدنی ،نهادهای فرهنگی و مردم
افغانســتان در صورتی که در کنار هم باشند و بر علیه تروریزم
در همه چهره ها ،چه داعش و حقانی و  ...اقدام کنند ،شکســت
تروریزم حتمی اســت .مهم این است که فریب دسیسه ها و دام
های تروریزم را نخوریم و از افتادن در دام اختالفات بپرهیزیم.
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نام فرستاده با عکسی بسیار جذاب از او
به چاپ میرسد ،زلمی خلیلزاد امریکایی
افغانی االصل اســت که به عنوان سفیر
ایاالت متحــده در افغانســتان،عراق و
ســازمان ملل ایفای وظیفه نموده است.
بعــد از ســقوط طالبان در ســال 2001
بســیاری از مردم روی زلمی خلیل زاد به
عنوان عالیترین مقــام امریکایی افغانی
االصل حســاب می کردند .او را کسی می
دانست که وزیر دفاع امریکا را به چالش
می کشــید .زمانی وزیر دفاع به کنایه به
وی گفت «دست از چوکی بایسکل بردار
و بگذار افغان ها خودشان برایشان برنامه
بریزند  ،او بــا عصبانیت جواب داد جناب
وزیر هیچ بایســکلی وجود ندارد» .زلمی
خلیلزاد جوان افغانی که ســال ها پیش
کشورش را ترک کرده بود و حال شصت
و پنج ســال عمــر دارد هیچ کس تصور
نمی کرد او در ســال  2003بعنوان سفیر
واشــنگتن به کابل بیاید .زلمی خلیلزاد
ایده های قوی برای ساختن یک حکومت
مردمی بعد از ســقوط طالبان داشت ،او
شــخصیت قوی و اراده نیرومندی برای
پیشــبرد کارها داشــت .دو سال اول از
مســئولیت وی پرتنش بود به این دلیل
که وی آشکارا در به قدرت رساندن حامد
کرزی تالش می کــرد ،او به حامد کرزی
دستور می داد که جنگ ساالران مخالف
طالبان را در قدرت سهیم بسازد ،همیشه
حکومت در افغانســتان ارثی ،خاندانی و
تحت تسلط پشــتون ها بود ،سهم دادن
به سایرین چیزی نبود که خوشایند آنها
باشد و این یکی از چالش های آن دوران
بود .از او به نام نایب الســلطنه امریکا در
افغانســتان یاد می کردند .امروز ،ممکن
اســت زلمی خلیلزاد به عنوان وزیر امور
خارجه یا ممکن به عنوان مشاور سیاست
خارجی اداره ترامپ منصوب گردد افغان
ها به این پتانســیل امیدوار هستند که
حــال یکی از مقامــات افغانی االصل در
اداره ترامپ باعث ادامه کمک های مالی
و نظامی به این کشــور جنگ زده و فقیر
گردد .عبدالحمید مبارز نویسنده و یکی

از مقامات پیشین وزارت فرهنگ و اطالعات
در دوره حامد کرزی می گوید زلمی خلیلزاد
عمیقا به امریکا و افغانســتان دلبستگی
دارد او می تواند تعادلی بین افغانســتان
و سیاســت امریکا در این بخش از جهان
بیاورد .او نقش تعیین کننده ای در تشکیل
حکومت پس از طالبان داشــت ،پروســه
ســختی را مدیریت کرد و البته کاســتی
هایی هم داشت که تعدادی از زورمندان را
دوباره به قدرت رساند .مبارز هم مانند سایر
کارشناسان افغان و مقامات پیشین امیدوار
است که خلیلزاد بتواند به امریکا کمک کند
که سیاســت اش را درباره پاکستان تغییر
دهد و امریکا را از پاکســتان دور سازد .به
عقیده بسیاری از افغان ها پاکستان شریک
امریکا در مبارزه بــا تروریزم ،خود منبع
تولید و پرورش تروریزم اســت .پاکستان
بخشی از مشکل است .امیدواریم که زلمی
خلیلــزاد بتواند این رویه پاکســتان را به
امریکایی ها واضح سازد که هم به نفع ثبات
افغانستان هست هم به نفع امریکا .محمد
داود کلکانی از قانون گذاران افغانســتان
در کابل می گوید افغان ها از انتخاب شدن

خلیلزاد در هر ســمتی به شمول مشاور
سیاســت خارجی امریکا در واشــنگتن
اســتقبال خواهد کرد ،خلیلزاد فردی با
ابتکار ،با دانش و درک درستی از مسایل
منطقه دارد ،او آشنایی با تمام گروه های
افغان دارد ،او یکی از منتقدان سر سخت
پاکستان است که معتقد است پاکستان به
تروریستان سرپناه و سالح میدهد .بعضی
از کارشناسان می گویند این خوش باورانه
است که فکر کنیم سیاست مداران امریکا
تعادلی در روابــط منطقه ایجاد کند و اگر
پاکســتان در مبارزه با تروریزم با امریکا
همکاری نکند دیگر پاکستان برای امریکا
مهم نخواهد بود .بیاد داشــته باشیم که
افغانستان در کمپین های انتخابات امریکا
مورد بحث واقع نشد و احتماال افغانستان
در اجندای اداره ترامپ در اولویت نخواهد
بود .اما احمد رشــید کارشــناس مسایل
افغانستان و طالبان می گوید او انتظار دارد
که ترامپ به نگرانی های جامعه بین المللی
در مورد حمایت پاکستان از طالبان واکنش
نشان دهد چنانچه که او گفت ما پاکستان
را زیــر نظر داریــم  ،ما قویتــر از اوباما

پاکستان را زیر نظر خواهیم داشت .امریکا
در حدود ده هزار نیــرو در اینجا دارد و
افغان ها نگران این هستند که اداره ترامپ
نیروهایشان را از افغانستان بیرون بکشد
و آنها نگرانند که در صورت قطع حمایت
مالی و آموزشی نیروهای افغان آنها توان
مقابله با طالبان را نخواهند داشــت .آنها
امیدوارند که زلمی خلیلزاد ،اداره ترامپ
را متقاعــد کننــد که نیروهایشــان در
افغانســتان باقی بماند .هر چند ترامپ در
طول کمپین مبارزات انتخاباتی اش گفت
که احتماال ما سربازان مان را در افغانستان
نگه می داریم افغانســتان جایی است که
ما باید در خاورمیانه حضور داشته باشیم
به خاطر اینکه درســت در کنار این کشور
پاکســتان اتمی قرار دارد .او در مصاحبه
با فاکس نیوز در بهار امســال گفت ما باید
آنجا بمانیم و بهترین کاری که می توانیم
بکنیم همین است نه به خاطر اینکه آنجا
جایی خوبی است بلکه به خاطر اینکه چاره
دیگری نداریم .اشرف غنی رییس جهمور
افغانستان که با اداره اوباما روابط نزدیک
داشــت پیروزی ترامپ را به وی تبریک
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گفت و او گفت که ایــاالت متحده یکی از
شرکای مهم و استراتیژیک افغانستان است
او امیدوار است که با رییس جمهوری جدید
روابط گرمی داشته باشد.
زلمی خلیلــزاد از حزب جمهــوری خواه
امریکا و هم تیمی ترامپ ،ســال ها بعنوان
یکــی از بهترین دیپلمات هــا در امریکا
شناخته شده اســت .همچنین او یکی از
چهره های معدودی اســت که در دستگاه
سیاســت خارجی اداره ترامپ مورد تایید
اســت .او در دوره جمهــوری خواهان در
پســت های مختلف وظیفه داشته است.
همچنین گزارش شده است او قصد داشت
در ســال  2009و  2014کاندیــد رییس
جهموری افغانســتان گردد .خلیلزاد یک
مسلمان ســنی مذهب مهاجر است ،او در
گروه افرادی اســت که دونالد ترامپ گفته
بود درهای امریکا را بــه روی آنان خواهد
بســت ،یا امریکا آنها را باید تحت نظر قرار
دهند .بعضی از همکاران ترامپ در سیاست
خارجی به وی هشدار داد که اجرای چنین
سیاستی باعث افزایش افراطی گری خواهد
شــد .بعضی از منتقدان سرسخت خلیلزاد
در بیــن جمهوری خواهــان از جمله دانا
روراباکر وی را متهــم به دخالت های بیجا
در امور سیاسی افغانســتان ،شکل دادن
قانون اساسی و کوشش به قدرت رساندن
حامد کرزی می کند ،در سال  2012در نامه
ای سرگشاده ای به خلیلزاد ،روراباکر اتهام
بست که او با مقامات سازمان ملل به شدت
در امور افغانستان دخالت کردند و کوشش
کردند که کرزی به قدرت برگردانده شود.
اما تعــدادی از افغان ها به این باورند که او
با دخالتش نقش مثبتی ایفا کرده و از ایجاد
تنش و بحران جلوگیری کرده اســت .یکی
از این افراد میرزا یارمند معاون پیشــین
وزارت امور داخله که با خلیلزاد در کابل کار
کرده است می باشد .او گفت فرستاده سابق
امریکا به عنوان روشنفکر و یک آدم خالق
یکی از دیپلمات برجســته امریکا هست،
سهم گیری او در مسایل افغانستان دخالت
نبود؛ بلکه نوعی همکاری و ســاختن یک
افغانستان جدید بود.

نوآوري در کشورهاي در حال توسعه
چکيده
اين مقاله به تشــريح مفاهيــم نوآوري و
خالقيت وتفــاوت عمده اين دو تعريف مي
پردازد و ســپس موانع و چالشهاي موجود
در گسترش نوآوري در کشورهاي در حال
توسعه را مشخص مي نمايد.
مقدمه
با پيشــرفت روز افزون دانش و تكنولوژي
و جريان گســترده اطالعات ،امروزه جامعه
ما نيازمند آموزش مهارتهايي اســت كه
با كمك آن بتواند همگام با توســعه علم و
فناوري به پيش بــرود .هدف بايد پرورش
انسانهايي باشد كه بتوانند با مغزي خالق با
مشكالت روبرو شده و به حل آنها بپردازند.
به گونهاي كه انســانها بتوانند به خوبي با
يكديگر ارتباط برقرار كرده و با بهره گيري
از دانش جمعي و توليد افكار نو مشــكالت
را از ميان بردارند .امروزه مردم ما نيازمند
آموزش خالقيت هستند كه با خلق افكار نو
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به سوي يك جامعه سعادتمند قدم بردارند.
رشد فزاينده اطالعات ،سبب شده است كه
هر انساني از تجربه و علم و دانشي برخوردار
باشد كه ديگري فرصت كسب آنها را نداشته
باشد ،لذا به جريان انداختن اطالعات حاوي
علم و دانش و تجربه در بين انسانها يكي
از رموز موفقيت در دنياي امروز است .هيچ
كس قادر نيســت به ميزان اطالعات واقعي
هر كس كه در گوشــه ذهن او نهفته است
پي ببــرد .اين اطالعات زماني به حركت در
ميآيد كه انگيزهاي قوي ســبب رها شدن
آن به بيرون ذهن ميشــود .در اين مرحله
انسانها به سرنوشــت يكديگر حساسند
و در جهت رشــد يكديگر ميكوشند و در
نهايت سبب ميشود جرياني از علم و دانش
و تجربيات ميان آنها جاري شود كه همين
امر زمينهساز نوآوري خواهد بود.
يكي از عوامل مؤثر در بــروز خالقيت در
يك جامعه ،زمينهســازي و بسترسازي در
بين انســانها جهت ايجاد فرهنگي است
كه در آن همگان در تالش براي رشد دادن
ديگري هستند و با تأثير بر روي يكديگر به
پيشرفت جامعه كمك ميكنند.
يكي از شرايط الزم براي پديدار شدن افكار
نو ،وجود آرامش براي مغز اســت .به همين
خاطر الزم است انسانها بكوشند در جامعه
شــرايطي پديد آيد كه در بســتر آن مغز
بينديشــد و تكامل يابد و سبب ساز افكار
نو شده و شرايط براي سازندگي در جامعه
مهيا شود .با افزايش ســپردهگذاريهاي
اخالقي ميتوان شرايط را براي شكل گيري
يك محيط آرامبخش در جامعه فراهم كرد.
كاهش سپردهگذاريهاي اخالقي در جامعه
ســبب ميشــود كه زمينه براي گسسته
شدن روابط اجتماعي گســترش يابد و با
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سست شدن پيوندهاي اجتماعي ،شرايط
الزم براي بروز خالقيت در جامعه ســخت
تر ميشود .زيرا فرصتي براي تفكر كردن
وجود نخواهد داشت.
تعريف علمي نوآوري
نوآوري از جمله مفاهيمي است که در اکثر
جلسات و محافل علمي از آن استفاده مي
شــود ولي آيا مفهوم آن به درستي درک
گرديده اســت ،در اذهان عامه خالقيت
و نوآوري به يــک مفهوم تلقي مي گردند
با وجــود اينکه اين دو مفهــوم مترادف
نيستند ،در حقيقت نوآوري نتيجه خالقيت
مي باشد ،به بيان ديگرخالقيت يک ايده و
يک تفکر است در حالي که نوآوري به کار
بستن آن تفکر است .در ادامه به تعاريف
اين دو مفهوم اشاره گرديده است:
خالقيت ( :)Creativityخالقيت ،اشاره به
قدرت ايجاد انديشههاي نو دارد .خالقيت،
عبارت اســت از درخشش يک انديشه و
به وجود آمدن نظــر و ايدههاي نو ،از نظر
معني ،خالقيت بيشتر در جنبههاي فکري
و نظري و به اصطــاح فعاليتهاي ذهني و
طراحي ،مطرح است.
نوآوري( :)Innovationبه معني کار تازه
کردن با روحيه نوجويي و دگرگون ساختن
اســت .شــرايط الزم و کافي براي اينکه
کااليي ،خدمتي يا روشي نوآوري قلمداد
شــود ،اين اســت که اوال نو باشد و ثانيا
کاربرد آن تغيير قابل توجهي در وضعيت
موجود و تاثيري اساسي در انجام کاررا در
پي داشتهباشد.
نــوآوري يکي از موضوعــات مورد توجه
بشر اســت  ،به طوري که پيشرفت علم و
تکنولوژي بر پايه نوآوري هاي بشر در طول
زمان بوده است  – ،کانتر ( )R.Kanterدر

تعريف نوآوري ،بر فرآيند آن تاکيد دارد
و نوآوري را فرايند گردآوري هر نوع ايده
جديد و مفيد براي حل مسئله ميخواند و
معتقد است که نوآوري شامل شکل گرفتن
ايده ،پذيرش و اجراي آن است.
– کوئين ( )J.Quinnنــوآوري را اولين
تحويل و تبديل يک ايده به عمل در يک
فرهنگ تعريف ميکند.
– شومپيتر ( )J.Shumpeterدر آثارش،
نقش پر تحرک و حايــز قدرت نوآوري را
در صحنه توليد ،برجســته ساختهاست.
شــومپيتر ،نوآوري را به منزله اســتقرار
کارکردهاي نو در توليد ميداند.
– ار نظر پــرو ( )F.Perrouxنوآوري از
صفات ويژه ترقي اقتصادي اســت .پرو،
اين صفات را ،ايــن چنين تعريف ميکند:
تــوان خلق و آفرينش اقتصــادي ،يعني
مجموع فعاليتهايي کــه پديدههاي نو و
کارآرا برانگيزند و به کار گيرند .توان خلق
و آفرينش اقتصادي ،يعني نشر نوآوري و
نتايج آن در همه سطوح حيات اقتصادي.
– دائرهالمعارف رفتار ســازماني ،نوآوري
را در خلــق و بــه کارگيــري ايدههاي
جديد ،تعريف ميکنــد .اين ايده جديد،
ممکن اســت ،مربوط به نوآوري در زمينه
تکنولوژي يا فرآيند کار باشد .ايده ممکن
است ترکيب جديد از ايدههاي قديمي و يا
طرحي باشــد که نظم فعلي را زير سئوال
برده ،فرمول يا ديدگاهي نو و جديد را ارايه
دهند.
موانع و چالشــهاي موجود در گســترش
نوآوري
در عرصــه صنعت و تکنولوژي ســاالنه
محصوالت زيــادي بــا قابليتهاي جديد
به بــازار عرضه مي گردد کــه اکثر اين

محصوالت متعلق به کشورهاي توسعه يافته
مي باشد و اين در حالي است که کشورهاي
در حال توســعه همچنان محصوالت دهه
هاي گذشته را با همان قابليتهاي قبل توليد
مي نمايند .به جود آمدن بازارهاي رقابتي
و نياز بشر به رشد و توسعه در زمينه هاي
اقتصادي و اجتماعــي موجب توجه خاص
جوامع و به خصوص ســازمانها به نوآوري
شــده اســت .اقتصاد دانان و دانشمندان
علت پايين بودن رشــد اقتصادي سازمانها
را عمدتــا در ضعف نوآوري مــي دانند نه
کمبود سرمايه و منابع مالي .با وجود اينکه
نوآوري يکي از ارکان مهم براي ادامه حيات
سازمان ها است  ،اکثر سازمانها به خصوص
ســازمانهاي موجود در کشورهاي در حال
توسعه در اجراي آن دچار مشکالت عديده
اي هستند.
موانع و چالشهاي موجود در گسترش نوآوري
را مي توان به دوبخش عمده تقسيم نمود :
 )1عوامل فرهنگي
آنچه در تحقق نوآوري اهميت دارد  ،بومي
سازي ونشر آن در سطوح مختلف سازمان
مي باشــد که اين امر همواره از مشکالت
عمده در راه عمومي ســاختن نوآوري در
سطح ساختارها ي مختلف از جمله سازمان
هاســت چرا که انســانها عناصر تشکيل
دهنده سازمان ها هستند .اگر چه حقيقت
دارد که مــا بيش از هر زمان ديگر در عصر
تغيير و نوآوري زندگي مي کنيم اما ساختار
اجتماعي حاکم بخصوص در برخي از کشور
هاي جهان ســوم غالبا مانع جاري شدن
نوآوري ها مي گردد.
عوامل فرهنگي را مي توان به دســته هاي
زير تقسيم نمود:
– نا ســازگار بــودن نوآوري بــا باورهاي
اجتماعي و فرهنگي افراد سازمان
– وجود هنجارها و روابط غير رسمي ميان
اعضا سازمان
– عدم وجود ديدگاه انتقادي و ميل به حفظ
و تثبيت جايگاه سازماني
 )2عوامل ساختاري و محيطي
عوامل ســاختاري و محيطي خود به دسته
هاي زير تقسيم مي شود:
– به روز نبودن علم در عرصه هاي مختلف
– وجود سلسله مراتب در سازمانها موجب
مي شــود پيام ها در حين عبور از کانالهاي
موجود دچار تحريف گردند
– عدم انتقال اطالعات درست و پنهانسازي
آن به علت ترس از تزلزل در موقعيت کاري
– عدم اعتماد رده هاي پايين و متوســط
سازمان به رده هاي باال و بالعکس
– ايجاد نظام استبدادي در سازمانها و عدم
وجود انگيزش در کارکنان
– عدم مشارکت دادن کارکنان وتوجيه آنان
در مزاياي ناشي از نوآوري
– عدم وجود سيستمي جهت ارزيابي نتايج
نوآوري
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