دو شنبه  6جدی 1395

2

Desember 26 ,2016

آدم ربایی و مسئله امنیت اجتماعی

ــــــــــسرمقاله

افغانستان و دیپلماسی
ضعیف و ناکارامد
حفیظ اهلل زکی
افغانســتان همواره در سیاســت خارجی خود نــاکام بوده و
نتوانسته در مواقع حســاس از منافع جمعی و عمومی دفاع کند.
سیاستگذاران ما در مواجهه با سیاســتمداران تحصیلکرده و با
تجربه کشــورهای دیگر معموال ضعیف ظاهر شده اند و به همین
دلیل تصمیمات آنها مشکالت بسیاری را برای مردم افغانستان در
طوالنی مدت به وجود آورده است.
بزرگترین مشکل افغانســتان با همسایه ها یکی اختالفات مرزی
و دیگری اختالفات بر ســر منابع آبی و چگونگی استفاده و بهره
برداری از آب های رو زمینی اســت .در هر دو مورد این حکومت
افغانســتان بوده که با مقامات کشورهای همسایه مذاکره کرده و
اسنادی را در این عرصه به امضا رسانده اند .حال سال هاست که
مردم افغانستان تاوان سیاست ها و توافقنامه های سیاست سازان
نا الیق خود را می پردازند.
خط دیورند حاصل یک توافقنامه سیاســی با یک کشور خارجی
اســت که در ازای امتیازات مادی و سیاسی با شاهان آن روز به
امضا رسیده است؛ اما امروز مردم افغانستان است که از محصول
تلخ و زهر آلود توافقنامه های سیاسی آنها زجر می کشند .درباره
استفاده قانونی از آب های رو زمینی نیز افغانستان نتوانسته یک
سیاست معقول را بر مبنای منافع علیای ملی در پیش بگیرند .در
این مورد نیز سیاست سازان ما ،افغانستان را در چاله های انداخته
که سال هاست در پی بیرون از آنها تالش می کند.
دلیل ضعف سیاســت خارجی ما یکی این مســأله است که در
دستگاه سیاســت خارجی کشــور ،افراد توانمند و برجسته و
شایسته قرار نگرفته و این دستگاه مانند ارگان های مهم دیگر در
اختیار و انحصار قوم و تبار حاکم بوده و دیگران حق ورود به درون
این حصار ضخیم و بلند را نداشــته اند .مسأله دومی که در این
امر دخیل بوده این اســت که حکومت های گذشته از مشروعیت
مردمی و قانونی برخوردار نبودند .حکومت ها اغلب با زور ،توطیه
و فریب زمام امور کشور را در دست گرفته و از طریق نظامی سلطه
خود را در سطح کشور گســترش داده اند .عدم مشروعیت نظام
های سیاسی سبب شــد که از یک طرف مردم با این نظام ها سر
آشتی نداشته باشند و از سوی دیگر حکومت ها ،به سوی مردم با
بدبینی و بدگمانی نگاه کنند .این بدبینی و بی اعتمادی دوجانبه
باعث می شد که حکومت همیشــه از مردم ترس داشته باشد و
نگران شورش ها و قیام های آنها علیه حکومت باشد.
نگرانی هــای فوق اقتضا می کرد که حکومــت ها در پی تقویت
نظامی و تســلیحاتی خود براید و کوشش کند تاپایه های قدرت
خود را در مناطق مختلف مستحکم سازد .از سوی دیگر حکومت
های افغانســتان با اقتصاد ضعیفی که داشتند ،توان خرید سالح
و تجهیزات نظامی را نداشــتند ،بنابراین مجبور بودند تا از طریق
وابستگی سیاسی و دادن اختیارات بیشتر به حاکمان کشورهای
خارجی در افغانســتان و حتا معامله بر تمامیت ارضی افغانستان،
نیازهای تسلیحاتی خود را برآورده سازند.
این سیاســت ها اگرچه در کوتاه مدت توانست حکومت ها را از
سقوط نجات دهد و سلطه و ســیطره ظالمانه و نا مشروع آنها را
در کشور دوام بخشــد؛ اما در دراز مدت منافع مردم افغانستان
را به خطر انداخته و مناسبات افغانستان و همسایگان را در غبار
دشمنی و بی اعتمادی قرار داده است.
سیاست خارجی کشورها؛ اوال مبتنی بر منافع ملی کشورهاست و
هر کشور با توجه به منافع خود ،سیاست هایش را در سطح منطقه
و جهان سمت و سو می بخشد؛ ثانیا برد سیاست خارجی امروزه
تنها بر دانش سیاسی اســتوار نمی باشد ،بلکه مؤفقیت سیاست
خارجی زمانی ممکن می شود که این سیاست ها با پتانسیل ها و
توانایی های داخلی همساز باشد.
چیزی که در یک و نیم دهه گذشــته در کشــور در بعد سیاست
خارجی شــاهد بودیم؛ یکی انفعال و عدم ابتکار در سیاســت
خارجی کشور است و دیگری نا همخوانی سیاست ها و رویکردها
با ظرفیت ها و توانایی های ملی است .اگر امروز کشورهای خارجی
در غیبت افغانســتان در رابطه با صلح و امنیت این کشور تصمیم
می گیرند ،ناشی از همین دو پدیده است.

اداره امنیت ملــی در یک خبرنامه گفته
اســت که آنها یک دانشــجو را از قید
آدم ربایــان آزاد کرده انــد .آدم ربایان
این دانشجو را از مســیر شاهراه کابل -
ننگرهار ربوده بودند ،نیروهای امنیت ملی
با راه اندازی یک عملیاتی ،این دانشجو را
از والیت لغمان آزاد کردند و دو آدم ربا را
نیز دستگیر نمودند.
همچنان یک شــهروند ایرانــی که در
روزهای قبل از ســوی افراد ناشناس در
مسیر شــاهراه هرات  -اسالم قلعه ربوده
شده بود ،توسط پولیس هرات آزاد گردید
و  5نفر در ارتباط به این قضیه آدم ربایی
دستگیر شــدند .والی هرات در روز 30
قوس به رســانه ها گفته بود که در  9ماه
گذشــته 34 ،رویداد آدم ربایی در این
والیت اتفاق افتاده و  76آدم ربا از سوی
نیروهای امنیتی دستگیر شده است که 19
تن آنها از سوی نهادهای عدلی و قضایی
والیت هرات ،به اعدام محکوم شده اند.
آدم ربایی یکی از معضالت جدی اجتماعی
است که در سالهای اخیر در کنار نا امنی
های ناشــی از جنگ ،آسیب های جدی
فزیکی و روانی را بر مردم افغانستان وارد
کرده است ،اما این پدیده ی شوم در سایه
ی جنگ و تلفات و خسارات ناشی از آن،
پنهان مانده است و کمتر به آن پرداخته
شده است .حکومت افغانستان و رسانه ها
بیشتر روی جنگ های مسلحانه و انتحار
و انفجار ،تمرکز کرده اند و کمتر به مسایل
کوچکتری هماننــد آدم ربایی که باعث
از بین رفتن امنیت اجتماعی می شــود،
پرداخته اند.
واکاوی پدیده های کــه امنیت فزیکی و
روانی جامعه را برهم می زند ،از نیازهای
اساسی جامعه ی افغانستان است .پدیده
های چون قتل ،اختطــاف و آدم ربایی و
سرقت های مسلحانه ،از جمله ی جرایم
اجتماعی است که باید توسط کارشناسان
علوم اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار
گیرد ،زمینه های ظهور و رشد این پدیده
ها باید بررسی شود و برای جلوگیری از
افزایش آنها ،باید راه حل های کارشناسانه
و علمی ارائه گردد ،اما متاســفانه جنگ
مسلحانه و انتحار و انفجار ،همه ی اقشار
جامعه ی ما را دچار روزمرگی کرده است
و باعث شده اســت که به پدیده های که
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امنیت اجتماعی را آسیب می رساند ،توجه
صورت نگیرد و آســیب شناســی امنیت
اجتماعی ،فراموش گردد.
آدم ربایی یکی از جدی ترین مشــکالت
امنیتی در افغانستان بوده است ،آدم ربایان،
مسافران ،کودکان ،زنان ،تاجران ،کارمندان
موسســه های بین المللی و شــهروندان
خارجی را هــدف قرار داده اند و ربوده اند.
به این ترتیب ،می توان گفت که آدم ربایی
برای همه ی طبقه های اجتماعی افغانستان،
یک تهدید بوده است و آرامش را در درون
اجتماع ،از آنها گرفته است.
با وجود آنکه شــبکه ها و گروه های زیادی
آدم ربا و اختطافچی در سالهای گذشته از
سوی پولیس و نهادهای امنیتی از بین برده
شده و اعضای آنها دستگیر شده است ،اما
پولیس افغانستان هنوز راهکار جدی برای
مبارزه با آدم ربایی و پدیده های که امنیت
اجتماعی را بهم می زند ،روی دست ندارد و
در بعضی مواقع نتوانســته است جان افراد
ربوده شده را نجات دهد و آنها توسط آدم
ربایان ،به قتل رسیده اند؛ به این دلیل می
توان گفت که پولیس افغانســتان در تامین
امنیت اجتماعی همانند تامین امنیت ملی،
دست آورد خوب و مثبت نداشته است.
امنیت اجتماعی بیشتر برای مردم ملموس
اســت ،وقتی که امنیت اجتماعی با تهدید
مواجه شــود و یا از بین برود ،مردم بیشتر

از هر زمانی دیگر احساس خطر می کنند
و این امــر برای آنها نشــانه ی از ضعف
قدرت سیاسی و امنیتی حکومت محسوب
می گردد .زمانی که مردم از شــاهراه ها،
خیابانها و کوچــه ها و محل کار و خانه ی
شان ربوده شوند ،حتی پیروزی در جنگ،
نمی تواند بــرای آنها تصویری از امنیت و
قدرت حکومت ارائه کند .بنا بر این ،تامین
امنیت اجتماعی و از بین بردن پدیده های
که امنیت اجتماعی را با تهدید مواجه می
ســازد ،می تواند بر میزان اعتماد مردم به
حکومت و باورمندی آنها به قدرت سیاسی
حاکم در کشور شان ،تاثیر بگذارد.
راهبردهای امنیت ملی افغانستان همواره
با انتقادات جــدی مواجه بوده اســت،
منتقدین و شهروندان افغانستان همیشه
از حکومت به دلیل نداشــتن استراتیژی
روشــن امنیتی ،انتقاد کرده اند .عالوه بر
اینها ،حکومت افغانستان در زمینه تامین
امنیت اجتماعی و مقابله با پدیده های که
امنیت اجتماعی را برهم می زند نیز راهبرد
مشخص و روشــن نداشته است و این امر
باعث شده اســت که در سالهای گذشته
میزان جرایم اجتماعی همانند اختطاف و
آدم ربایی کاهش نیابد.
تالش برای تامین امنیت اجتماعی در کنار
مبارزه با هراس افگنی و تامین امنیت ملی،
می تواند از چالش هــای بزرگ حکومت

افغانســتان برای برقراری ثبات در کشور،
به شمار رود .حکومت افغانستان همانگونه
که با هراس افگنی و تروریســم در کشور
مبارزه می کنــد ،باید تالش کند تا امنیت
اجتماعی را نیــز تامین کند و تهدیدهای
را که متوجه امنیت اجتماعی شــهروندان
افغانستان اســت ،رفع کند .یافتن انگیزه
های اصلی پدیــده آدم ربایی که یکی از
گونه های جرایم اجتماعی است و واکاوی و
ریشه یابی آن ،می تواند برای مبارزه با این
پدیده شوم ،موثر واقع شود.
آنچه که تا کنون به عنوان دالیل و انگیزه
های اصلی آدم ربایی در کشــور ،خوانده
شــده اســت؛ خصومت های خانوادگی و
قومی و انگیزه های اقتصادی بوده است.
ســالها جنگ و خونریزی بنیادهای روابط
اجتماعی را در افغانســتان بر هم زده و
تناقض ها و خصومت هــای اجتماعی را
افزایش داده اســت و به تبع آن ،جرایم
اجتماعی نیز افزایش یافته است .بسیاری
از تنش های اجتماعی کنونی ریشــه در
گذشــته و دوران جنگ های داخلی دارد.
بســیاری ها اکنون با انگیزه های انتقام
گیری دســت به اختطاف و آدم ربایی می
زنند و یکی از بستگان فرد مقابلش را می
ربایند .یکــی از دالیلی اصلی که افراد به
دلیل انتقامجویی دست به ارتکاب جرایم
اجتماعی می زنــد ،ضعف حاکمیت قانون

است ،در مناطق نا امن و دور افتاده ،افراد
مسلح و با نفوذ محلی مانع تطبیق درست
قانون می گردد و این باعث می شــود که
جرایم اجتماعی همانند ،قتل مسلحانه و
آدم ربایی با انگیزه ی انتقامجویی افزایش
یابد.
یکی دیگر از عوامل افزایش آدم ربایی در
کشور بعد اقتصادی آن است .آدم ربایانی
که هدف اقتصادی دارند ،بیشتر کارمندان
موسسه های خارجی ،خانواده های تجار
و کسبه کاران و به ندرت وابستگان افراد
بلندپایه سیاســی را می ربایند و در بدل
رهایی آنها پول هــای هنگفتی را مطالبه
می کنند .در صورتیکــه خانواده قربانی
توانایــی پرداخت پول مطالبه شــده را
نداشته باشد ،ربایندگان قربانیان شان را
به قتل می رسانند.
یکــی از دلیل های که افــراد با انگیزه
های اقتصادی تالش می کنند دســت به
جرایم اجتماعی بزنند ،فقر و نبود زمینه
کار است .بسیاری از کسانی که دست به
چنین جنایت های می زنند ناخواسته و از
ناچاری به دام گروه و باندهای مافیایی می
افتند و توسط آنها مجبور به انجام فجیع
ترین جرایم می شوند .گروه های مافیایی
و آدم ربایان مشهور ،برای جذب افراد بی
سواد و فقیر ،در ابتدا آنها را وسوسه می
کند و برای شــان از زندگی و سرنوشت
خوب سخن می گویند ،اما همینکه آنها را
آلوده به جرایم اجتماعی کرد ،هرنوع ظلم
و ســتم و همچنان هرنوع جرم را توسط
آنها انجام می دهند.
با توجه بــه اهمیت امنیــت اجتماعی
برای برقراری ثبات در کشــور ،حکومت
افغانســتان باید راهکارهای جدی برای
مبــارزه با جرایم اجتماعی روی دســت
بگیرد پولیس و نهادهای امنیتی کشــور
باید در این زمینه بیشــتر فعال گردند ،از
سوی دیگر ،عالوه بر مبارزه گروه های که
مرتکب جرایم اجتماعی می شــوند ،باید
زمینه های بوجود آمدن جرایم اجتماعی
از بین برده شــود و عواملی که باعث می
شــود افراد به ســمت جرایم اجتماعی
کشانده شود ،رفع گردد .حاکمیت قانون
و مبارزه با فقر و ایجاد زمینه کار و اشتغال
می تواند بر کاهش جرایم اجتماعی ،تاثیر
زیادی بگذارد.

افغانستان و حضور ناقص و ناعادالنه شهروندان در
تصمیم گیری ها

در نظام های دموکراتیک قدرت سیاسی
و حکومت متعلق به همة ســاکنان یک
سرزمین است و باید همه در فرایندهای
سیاسی سهم داشته باشند .گرچند ملت،
مفهوم مدرن بــوده و معنای به خصوص
خود را دارد ،اما منظور در این جا این است
که همة انســان های که در یک سرزمین
مشــخص زندگی می نمایند ،اگر چند به
لحاظ قومی و برخورداری های اجتماعی
از همدیگر متفاوت باشند ،باید در قدرت
سیاسی و دولت ســهم داشته باشند .به
گونه ای نباشــد که یک بخش از جمعیت

رضا احسانی

 کارتون روز

قــدرت را به صورت انحصاری در دســت
داشته و هرگونه که خود الزم دیدند ،جامعه
و کشور را به آن سمت جهت دهند.
در جامعه ای افغانســتان ،جمعیت یک
دســت و یک ســان وجود ندارد .برخالف
کشــورهای تک قومی که از جمعیت یک
دست یا به لحاظ نژادی و یا به لحاظ مذهبی
برخوردار اند ،افغانستان از جمعیت متکثری
برخوردار است که هم به لحاظ نژادی و هم
به لحاظ مذهبــی از همدیگر متفاوت اند.
گروه های قومی متعــدد وجود دارند ،طور
که قانون اساسی جمهوری اسالمی از اقوام
مختلف کشــور نام می برد ،اما به صورت
عمده چهــار قوم از نفــوذ و تأثیرگذاری
بیشــتری در روندهای ملی برخوردار بوده
انــد .نزدیک به دو صد و پنجاه ســال می
شود که درافغانســتان حاکمیت قبیله ای
حکمفرما بوده و از میان قوم پشــتون یک
قبیله آن بر سرنوشــت مردم سلطه داشته
اســت .در نظام های قبیله ای همه چیز در
اختیار افراد همان قبیله قرار داشتند .آنها
از امتیازات ویژه در کشور برخوردار بودند
و مهمترین مناصــب دولتی در اختیار آنها
بودند .در مرحله دوم نوبت به کســانی می
رســید که به آنها وابستگی نژادی و قومی
داشتند؛ اما در این میان اقوامی که به لحاظ
قومیت و نژاد با ســران حکومتی متفاوت
بودند ،از تمام حق و حقوق شــان محروم
نگه داشته می شدند و به هر بهانه ای مورد
ظلم و ستم قرار می گرفتند واموال و دارایی
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آنها به زور غصب می شدند و دستگاههای
اداری و عدلــی و قضایی همه از علیه این
اقوام حکم می دادند.
در طول تاریخ تفکر انحصارگرایانه و برتری
خواهانــه قومی روابط و مناســبات میان
قومی را خدشــه دار کرد و حتا در دوران
کمونیست ها که به شدت ایدیولوژیک می
اندیشیدند و خود را فراتر از تعلقات قومی
می دانســتند ،تفکر قومی کمونیست ها
را نیز ،پارچه پارچه کرده و آنها بر مبنای
تعلقات قومی به دو دســته عمده تجزیه
کردند .در زمان حکومــت مجاهدین که
مدعی حاکمیت نظام اســامی بودند ،نیز
حکومت نتوانســت خود را از حصار تفکر
قومی بیرون کند و در سطح ملی سیاست
ها و برنامه خود را ســامان دهد .مطالبات
قومی مانع تشــکیل یک حکومت فراگیر
ملی گردیــد و در نهایت آتش جنگ های
داخلی را در کشور شعله ور کرد و سران
مجاهدین را در راســتای تاسیس دولت
پایدار و فراگیر با شکســت مواجه کرد.
گروه طالبان که از آغاز با شــعار اسالمی،
اما ترکیب صد در صــد قومی وارد کارو
زار سیاســت گردید .مشی طالبان از ابتدا
مشخص بود که به هیچ یکی از ارزش های
دینی ،سیاســی و ملی از جمله مشارکت
ملــی به عنــوان کلید تامیــن ثبات در
افغانستان معتقد نبودند.
بنابر این ،بــه دلیل حاکمیت تفکر انحصار
قومی قدرت و غیاب تفکر ملی ،افغانستان

تا قبل از ســال  ،2001هرگز ثبات سیاسی
پایدار را تجربه نکــرد .اگر حکومت ها به
نمایندگی از یک بخش کشور تالش کرد،
پایه های قدرت اش را مســتحکم نماید
که این امر خود نیازمند برنامه های کالن
دیگر اســت ،بخش های دیگری کشور به
مقاومت و ایستادگی پرداخته است که در
این صورت وضعیت تعارض و کشمکش رقم
خورده است.
مشارکت ملی در افغانستان از سال 2001
به بعد در تئوری حل شده به نظر می رسد.
قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان،
دولت را آیینه ای توصیف می نماید که باید
همه باشندگان این سرزمین خود را در آن
ببینند .این قانون بر این مســأله است که
فرصت های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی برای همه میسر باشد و نابرابری
و بی عدالتــی در توزیع قدرت ،فرصت و
امکانات احســاس نگــردد .ولی به لحاظ
عملی ما هنوز با مشــکالت جدی در این
زمینه مواجه می باشیم .بسیاری از اعتراض
ها و مخالفت هایی که گاها در سطح کشور
دیده می شود ،ناشــی از همین احساس
محرومیت نسبی شهروندان کشور است.
آنها احساس می کنند که پس از یک و نیم
دهه تحمل ،حمایــت و بردباری ،حکومت
بازهم مانند گذشــته می خواهد که کتله
های خاصی از مردم در محرومیت تاریخی
همچنان باقی بمانند و از مزایای توسعه و
بازسازی کشور بهره مند نگردند.

بر اساس قانون اساســی حقوق برابر همه
شهروندان به رسمیت شناخته شده است
و فضا برای همزیســتی و همکاری بیشتر
در کشــور پدید آمده است ،اگر این مسأله
رعایت شــود ،بســیاری از معضالت ملی
و اجتماعی در کشــور از بین می رود .در
حکومت هایی که در فاز جدید سیاسی به
وجود آمده اند ،حضور همة گروه های قومی
به نحوی مشــهود اســت .در نهاد ریاست
جمهوری نمایندگان از سه قوم عمده کشور
وجود دارنــد ،در کابینه حکومت ،وزیرانی
از همة اقوام دیده می شــوند و در ترکیب
مجلس و قوه قضائیــه نیز مهره ها و چهره
هایی از همة گروه هــای قومی قابل رؤیت
اند .گرچنــد ،حضور موثــر و عادالنه ای
گروه های قومی در کابینه و تقســیم بندی
وزارت خانه ها به خصوص وزارت خانه های
کلیدی و مهم ،حــرف دارد ،اما به گونه ای
نمادین ،مشــارکت ملی تا حدودی مراعات
گردیده اســت؛ اما باید توجه داشــت که
منظور از مشارکت ،حضور نمادین چند نفر
در ساختار قدرت نیســت؛ بلکه منظور از
مشارکت این است که همه گروه های قومی
در تصمیم ســازی های کالن کشور حضور
داشته باشند.
طالبان دشمن مردم اند؛ در دوره ای امارت
سیاه شان بیشترینه ای ظلم ها را بر مردم
رواداشــته اند ،جوانان مردم را کشته اند،
خانه های مردم را تخریب کرده اند ،به بهانه
های مختلف دارایی هــای مردم را غارت
کرده اند و حتی به نامــوس مردم توهین
کــرده اند .از این نظر ،اگــر دولت تصمیم
اتخاذ می کند که باید با طالبان صلح کرده و
آنها را بخشید و برادر خواند ،باید همة گروه
های قومی در این تصمیم سازی سهیم بوده
و ابراز نظر کنند .اما پرســش این است که
سیاســت مصالحه جویانه دولت کنونی ،به
چه میزانی مورد تایید همة گروه های قومی
به خصوص چهره های سیاسی آنان است؟
آیا سیاســت های داخلی و خارجی کشور
تا چه حد با منافع عمومی مردم همخوانی
داشته و آرا و نظریات مردم در این سیاست
ها لحاظ شده است؟ چنین به نظر می رسد
که مشارکت ملی به معنای حضور همة گروه
های قومی در تصمیم ســازی های سیاسی
تحقق نیافته است .هنوز هم نگاه های قوم
مدارانه سیاست ها ی کالن کشور را تحت
تأثیر قرار می دهند .غیاب مردم در تصمیم
گیری های کالن ،معنا و مفهوم مشــارکت
ملی را در افغانستان زیر سؤال می برد.
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