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عوامل پیدا و پنهان حمالت انتحاری

ــــــــــسرمقاله

چرا فعالیت های تروریستی
افزایش می یابد؟

حفیظ اهلل زکی
تندروی و افــراط گرایی یک تهدید جدی برای امنیت جهانی به
شمار می رود .گروه های تندرو و افراط گرا سال ها است که امنیت
جهان را برهم زده و در کشورهای نا امن تر پناهگاه ساخته و افراد
ملکی و بی گناه را با بیرحمانه ترین روش ها به قتل رسانده اند.
خطر گروه های تروریســتی در سال  ۲۰۰۱میالدی ،پس از انفجار
بــرج های دو قلوی تجارت جهانی در آمریکا جدی گرفته شــد.
زمانی که کشــورهای بزرگی مانند آمریکا متقاعد شدند که این
گروه ها می توانند حتا از اســتحکامات شدید امنیتی عبور کنند
و مهمترین مراکز سیاســی ،نظامی و اقتصادی را مورد حمله قرار
دهند.
از ســال  ۲۰۰۱به این طرف ،ده ها گروه تروریســتی در مناطق
مختلف جهان و از جمله در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا،
فعال شده اند.
نا امنی و جنگ های داخلی در کشــورهای آفریقایی ،آغاز بهار
عربی در کشــورهای عرب ،جنگ های فراگیــر و تمام عیار در
ســوریه و عراق و دوام ناامنی در افغانستان و وجود دهها پایگاه
تروریستی در وزیرســتان شمالی و جنوبی پاکستان ،همه بیانگر
این است که کوشــش جامعه جهانی برای سرکوب و از بین بردن
گروه های هراس افگن نه تنها به ثمر ننشسته است که این گروه
ها با امکانات و تجهیزات بیشــتر و تاکتیک های پیچیده تر وارد
عمل گردیده و ســاحه فعالیت های خود را در سراســر جهان
گسترش داده اند.
آغاز ســال نو میالدی و برگزاری جشن کریسمس در کشورهای
اروپایی و آمریکا نشــان داد که گروه های تروریستی چگونه می
توانند امنیت روانی میلیون ها انســان را در سراســر جهان بهم
بزنند و بزرگترین جشن ســال آنها را با ترس و هراس از حمالت
تروریستی ،کمرنگ تر سازند.
این پرسش مهم است که پاسخ داده شود که این گروه های خشن
چگونه شکل می گیرند و در کجا و در چه زمینه ای پیدا می شوند
و به رشد خود ادامه می دهند؟ از نظر منطقی یک گروه باید سالها
تالش کند تا اعتماد مردم را نســبت به کارکردها و باورهای خود
جلب نماید و آنگاه با حمایت مردمی فعالیت های خود را به پیش
ببرند .ولی در مورد گروه های تروریســتی موضوع کامال فرق می
کند .این گروه ها تحت رهبری افراد گمنام و با ســابقه نه چندان
خوب در یک منطقه نا امن و درگیر جنگ های داخلی شــکل می
گیرد و با ســرعت باور نکردنی قلمرو نفوذ شان را گسترش می
دهند و ســایر گروه های موجود را وادار به تســلیمی و یا ترک
منطقه می کنند.
اســتراتژی و تاکتیک های جنگی آنها چنان پیچیده و سنجیده
شــده اســت که گویا این گروه ها دوره های سخت آموزش های
نظامی و اســتخباراتی را گذرانده انــد .در حالی که این گروه ها
ســابقه فعالیت مؤثر در منطقه را نداشته است ،اما به آسانی می
توانند از میان جوانان ســربازگیری کــرده و آنها را به حمایت از
خودشان وادارند.
تهیه اســلحه و مهمات و فراهم آوردن امکانات لوجیستیکی در
جنگ ،کار ساده ای نیست؛ مگر این که یک منبع عایداتی قوی و
مطمئن وجود داشته باشد .پس این سؤال پیش می آید که منابع
عایداتی تروریســتان چیســت؟ آنها چگونه می توانند از عهده
مصارف گزاف جنگ برآیند؟
تجربه نشان داده اســت که گروه های تروریستی خود بخود به
صورت اتومات به وجود نمی آیند .پشــت سر تشکیل این گروه
ها ،یک تصمیم استراتژیک ،خطرناک و دراز مدت وجود دارد .این
تصمیم با منافع برخی کشورهای منطقه و جهان گره خورده است و
از اینرو با امکانات و تجهیزات کافی مورد حمایت و پشتیبانی قرار
می گیرد .پس تشکیل گروه های تروریستی یک پروژه سیاسی و
امنیتی است که در راستای اهداف استراتژیک و راهبردی برخی
کشــورها صورت می گیرد و تا زمانی که این اهداف تغییر نکند و
یا کشورهایی که از گروه های تروریستی و ترویج افکار افراطی به
عنوان ابزار سیاسی و امنیتی در منطقه سود می برند ،تحت فشار
افکار بین المللی قرار نگیرند ،مبارزه با این پدیده شوم با مؤفقیت
همراه نخواهد بود.

حمالت خونین انتحاری در کابل و قندهار
که مهمترین مراکــز دولتی را هدف قرار
داد ،بــار دگر توجه دولــت و مردم را به
سوی خالهای امنیتی در کشور جلب کرد
و ضرورت بازنگری در راهبردهای امنیتی
را برمال نمود.
سؤالی که امروزه اذهان عمومی را به خود
مشغول داشته است ،این است که چطور
هراس افگنان با موترهــای مملو از مواد
انفجاری در حساس ترین نقطه ی شهر،
ساختمان الحاقیه پارلمان را هدف قرار می
دهند و سبب کشته شدن دهها فرد ملکی
و نیروی امنیتی می گــردد و یا با وجود
تدابیر شدید امنیتی چطور مواد انفجاری
در داخل مهمانخانــه والیت قندهار کار
گذاشته می شود و سبب کشته و زخمی
شدن دیپلماتها ،شخصیت های سیاسی و
نماینده های پارلمان می شود؟
همزمانی این حمالت در کابل و قندهار نیز
شاید اتفاقی نباشد و شاید دشمنان مردم
افغانســتان با اینگونه حمالت هماهنگ و
همزمان بخواهند قدرت و توانایی شــان
را به رخ دولت و مردم افغانستان بکشند
و یا ممکن است پیام های دیگری داشته
باشند.
البته وقوع اینگونه حمالت در افغانستان
تازگی ندارد و در گذشــته نیز ما شاهد
حمالت خونین تر و شدیدتر در مراکز مهم
دولتی بوده ایم؛ اما تکرار اینگونه حمالت
تا حدودی سؤال برانگیز و تردید آمیز می
باشد.
سالهاست که از خطر ستون پنجم دشمن
در درون نظام و به ویژه نیروهای امنیتی
هشــدار داده می شــود .سالهاست که
ضرورت شــفافیت و دقت در استخدام
کارمندان ملکــی و نیروهــای امنیتی
در ارگانهــای امنیتی مطرح می شــود و
سالهاســت که از تصفیه عوامل نفوذی
دشــمن در نهادهای امنیتی سخن گفته
می شود؛ ولی این هشــدارها و وعده ها
تاکنون جامه ی عمل نپوشــیده اســت.
فساد و خویشخوری در پروسه استخدام،
تقرر و ترفیع نیروهای امنیتی بدون شک
مشکالت و چالش های فراوان و غیر قابل
جبرانی را برای مردم افغانستان به وجود
آورده اســت .موفقیت و کامیابی هراس
افگنان در انجام حمــات انتحاری یکی

رضا احسانی

از مواردی اســت که می تواند به فساد و
خویشخوری در دســتگاه امنیتی ارتباط
داشته باشد.
ســازمان های امنیتی در هر کشور یکی از
ستون پایه های نظام سیاسی به حساب می
آید و نظم ،امنیت ،ثبات و باآلخره پیشرفت
و ترقی در سالمت و قدرت نیروهای امنیتی
یک کشور بســتگی دارد .اگر این سازمان
ها ضعیف باشند ،زمینه مداخله کشورهای
خارجی در امورات کشــور فراهم می گردد
و استقالل و تمامیت ارضی نیز به مخاطره
می افتــد .اما اگر نیروهای اســتخباراتی،
دفاعی و امنیتی در هماهنگی با یک دیگر
در راســتای تأمین منافع ملی تالش کنند
و قــدرت ،ظرفیت و توانایــی های خود را
در عرصه امنیتی به اثبات برســانند ،دیگر
دشمنان جرأت مداخله در امورات کشور را
به خود نمی دهند؛ زیرا این نیروها نیز قادر
خواهند شد تا در برابر مداخالت کشورهای
خارجی و دسیسه ها و توطئه های داخلی
بایستند و فعالیت های تخریبی و ضد منافع
ملی دشمنان را خنثی سازند.
متاســفانه یکی از ضعف های بزرگ جامعه
جهانی در یک و نیم دهه گذشته این بود که
برای تقویت توانمندی های نیروهای امنیتی
تدابیر جدی را در نظر نگرفت و آنها را برای
مقابله با تهدیدها و دسیسه های دشمنان

آماده نکرد.
تنها زمانی که جنگ در افغانســتان بیش
از حد انتظار به طول انجامید و شکســت
نیروهای خارجــی در جنگ محرز گردید،
مســأله آموزش و تقویت نیروهای امنیتی
در دســتور کار نیروهــای خارجی قرار
گرفــت .روند آموزش ایــن نیروها چنان
سطحی و با ســرعت انجام گرفت که در
مدت دو ســال ،کشــورهای عضو ائتالف
بین المللی در افغانستان تصمیم گرفتند
تا مسؤلیت کامل تأمین امنیت افغانستان
را بــه این نیروها بســپارند و این نیروها
برای پیشگیری از افتادن در باتالق جنگ
افغانســتان به تدریج این کشور را ترک
کنند.
بنابراین رونــد آموزش نیروهای امنیتی با
عجله و از روی اضطرار و ناگزیری صورت
گرفت ،تا راه برای خــروج نیروهای بین
المللی از این کشــور فراهــم گردد .این
آموزش نمی توانســت پاسخگوی حجم
عظیم مشکالتی باشد که افغانستان با آنها
روبرو می باشد.
به این دلیل در تقویت نیروهای امنیتی هم
حکومت و دســتگاه های امنیتی کوتاهی
کرده اند و این نهادها را به عرصه بازیگری
سیاسی خود در رقابت های درون دولتی
تبدیل کرده اند و از ســوی دیگر اعضای

سازمان ناتو و متحدان بین المللی اش که
مسؤلیت آموزش ،تجهیز و ارتقای ظرفیت
مســلکی این نیروها را به عهده داشتند،
به جایی این که به صورت اساســی و همه
بعدی به آموزش ایــن نیروها توجه کنند،
به آموزش های کوتاه مدت و ابتدایی این
نیروها بسنده کردند.
چنانچه امــروز ارگان های امنیتی قادر به
کشف و پیشــگیری از حادثه تروریستی
نیســتند و نمی توانند عوامل پدیده های
تروریستی را شناسایی و دستگیر کنند،
در صد بیشــتر این ناکامی ها به دو عامل
فوق ارتباط پیدا می کند.
باید قبول کنیم که هم ارگان های کشفی و
اوپراتیفی ما و هم نهادهای عدلی و قضایی
ما در برخورد با هــراس افگنان ،برخورد
ضعیف و حتا شــک برانگیزی داشته اند.
عالوه بر این که مردم از نیروهای کشــفی
و اوپراتیفی در رابطه با کشــف ،شناسایی
و دســتگیری عوامل تروریسم شکایت
دارند ،این نیروها در سال های قبل بارها
اعالم کرده بودند که نیروهای هراس افگن
را در زمان انجام عمل تروریســتی بالفعل
دســتگیر می کنند و پرونــده آنها را به
سارنوالی می فرستند ،اما ارگان های عدلی
و قضایی پس از چند مدتی حکم به آزادی
این افراد می دهند.

مردم افغانستان با وجودی که همه روزه
شاهد حمالت تروریستی بوده و در سوگ
عزیزان و وابســتگان شان که در حوادث
تروریستی جان شان را از دست داده اند،
نشســته اند؛ اما در شانزده سال گذشته
کمتر شــاهد محاکمه ،مجازات و یا اعدام
هراس افگنان بوده انــد .چرا یک نفری
که حاضر است در یک لحظه جان صدها
نفر بیگناه را بگیرد ،به اعدام محکوم نمی
شود؟ چرا مردم افغانســتان از تعقیب و
پیگیری پرونده هــای قضایی نیروهای
هراس افگن دور نگه داشته می شوند؟
مسأله ســومی که مردم را دچار نگرانی
کرده ،این است که در سال های اخیر همه
ی مردم می دانند که انتقال افراد انتحاری
از آن ســوی مرزها تا مرکز کشور و نیز
انتقال انواع سالح های سبک و سنگین،
مهمــات و تجهیزات و وســایل الزم در
عملیات های تروریستی در کابل ،پایتخت
و در مهمترین نقاط شهر ،بدون همکاری
مقامات عالیرتبه دولتی ممکن نیســت.
برخی از رهبران سیاســی و مســؤالن
امنیتی نیز گفته اند که در انجام عملیات
های تروریســتی ،بعضی از زورمندان و
کارمندان بلند رتبه دولتی با تروریستان
همکاری دارند.
وقتی همه بــه این مســأله واقف اند و
مسؤالن امنیتی نیز به آن اعتراف دارند،
چرا مجموعه ی نهادهای دولتی در قبال
این مسأله نوعی خاموشی اختیار کرده اند
و در راســتای شناسایی و دستگیری این
افراد هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؟
تا زمانی که این ســؤال ها بدون پاسخ
بماند ،نه حوادث تروریســتی در کشور
کاهش می یابد و نه عامالن آن دستگیر
و مجازات می شــوند و نــه هم وضعیت
شکننده و نابسامان سازمان های امنیتی
بهبود می یابد .پس حکومت ناچار است
که برخی از ساختارها و رویکردهای خود
را در این رابطــه مورد بازبینی قرار دهد
و اصالحات و تغییرات مثبت و ســازنده
را از خــود آغاز نماید .اگر حکومت اراده
جدی خود را در مقابله با هراس افگنان و
حامیان آنها نشان دهند ،همه شهروندان
افغانســتان از این رویکرد اســتقبال
خواهند کرد و از سیاســت های حکومت
پشتیبانی خواهند نمود.

علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن
قسمت دوم

این نوع شــخصیت ها عمدتــا از محیط
اجتماع ،خانه و مدرســه فرار کرده ،پای
بند قواعد ،مقررات و هنجارهای اجتماعی
نیســتند و به دنبال هر چیزی می روند که
جلب توجه کند .حتی در پوشش و سبک
و شــکل ظاهری خویش ،به ویژه در شیوه
لباس پوشیدن ،آرایش مو و صورت به گونه
ای که خالف قاعده و خالف سبک مرسوم
سایر افراد اجتماع باشد ،عمل می کنند تا
جلب توجه نمایند.
گروهی از افراد بزهکار و کجرو نیز ویژگی
های شــخصیتی دیگری دارند؛ خودمحور
و پیوســته به تمجید و توجــه دیگران
نیازمندند و در روابط خود با مردم به نیازها

 کارتون روز
و احساسات آنان توجه نمی کنند .این افراد
اغلب با رؤیاهایی در مورد موفقیت نامحدود
و درخشان ،قدرت ،زیبایی و روابط عاشقانه
آرمانی سرگرم اند .اغلب این افراد والدینی
داشته اند که از نظر عاطفی نسبت به آنان
بی توجه اند یا ســرد و طردکننده بوده و یا
حــد به آنان محبت کرده و ارج می
بیش از
ّ
نهند.
آنان به علت ســرکوب خواسته ها و فقدان
ارضای تمایالت درونــی ،از کانون خانواده
بیزار شــده و به رفتارهای نابهنجار نظیر
فرار از خانه ،ترک تحصیل ،سرقت و اعتیاد
گرایش پیدا می کنند.
گروهی نیز افرادی برون گرا و به دنبال لذت
جویی آنی هستند ،دَم را غنیمت می شمارند،
دوست دارد در انواع میهمانی ها و جشن ها
شرکت کنند ،تشــنه هیجان و ماجراجویی
اند ،به همین دلیل برای لذت جویی دست به
اعمال خالف و بزهکارانه می زنند.
ســرانجام گروهــی از افراد بزهــکار نیز
مشخصه بارزشــان ،پرجوش و خروشی و
بیان اغراق آمیــز ،هیجانی ،روابط طوفانی
بین فردی ،نگرش خودمدارانه و تأثیرپذیری
از دیگران است .این گونه شخصیت ها برای
آنکه «خود»ی نشان دهند ،هر تجربه ای را
حتی اگر برای آنان گران تمام شود ،انجام
می دهند .هیجان طلبی ،ماجراجویی ،تنوع
طلبی ،کنجکاوی ،استقالل طلبی افراطی،
خودباختگی احساســی و غلبه کنش های
احساســی بر کنش های عقالنی از جمله
مشــکالت رفتاری است که فرد را به سوی
موقعیت هــای خطرزا و ارتــکاب اعمال
بزهکارانه رهنمون می کند.
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از دیگر مشــکالت روحی روانی که منجر
به رفتارهــای ضداجتماعی می شــود،
می توان به ضعف عزّت نفس ،احســاس
کهتری ،فقدان اعتماد به نفس ،احســاس
عدم جذابیت ،افسردگی شدید ،شیدایی
و اختالل خلقی اشاره نمود .چنین افرادی
معموالً مستعد انجام رفتارهای نسنجیده و
انحرافی هستند.
ب .عوامل فردی
حوزه عوامل فردی ،می توان به موارد ذیل
اشاره نمود:
 .1آرزوهای بلند؛
 .2خوش گذرانی و لذت طلبی؛
 .3قدرت ،استقالل و عافیت طلبی؛
 .4زیاده خواهی؛
 .5بی بندوباری و الابالی گری؛
 .6بی هویتی و بی هدفی در زندگی.
افراد گاهی اوقات برای رســیدن به آمال
و آرزوهای بلند و دست نیافتنی و مدینه
فاضله ای که رسانه های ملی و یا ماهواره
هــا تبلیغ می کنند ،مرتکــب جرایم می
شــوند .گاهی اوقات هم ارتکاب جرایم را
فقط یک کار تفنّنی و بــه عنوان گذران
اوقات فراغت می دانند بــا اینکه ممکن
است در خانه و محیط اطراف خود مشکل
حادی هم نداشته باشند که آنان را مجبور
به ارتکاب رفتار نابهنجار نماید ،ولی فقط
به خاطر اینکه در چند روز زندگی خوش
باشند ،دست به ارتکاب اعمال خالف عرف
و اجتماع می زنند.
گاهی نیز افراد از نعمت خانواده و والدین
عاطفی برخوردارند ،اما به خاطر شکست
در تحصیالت و ناتوانی در ادامه تحصیل،

تحقیر معلمان و فشارهای بی مورد والدین
مجبور می شوند خود را به گونه ای دیگر
نشان دهند و به اصطالح «خودی» نشان
دهند .و این حکایت از میل به اســتقالل
طلبی ،قــدرت طلبی و یا عافیت طلبی در
نوجوانــان و جوانان دارد که به دلیل عدم
ارضای صحیح آن دست به ارتکاب اعمال
ناشایست می زنند)5(.
عده ای از نوجوانان نیــز به دلیل روحیه
تنوع طلبی و زیاده خواهی و عدم تربیت
صحیح و عدم هدایت درســت این غریزه
طبیعی ،دست به اعمال خالف می زنند.
گاهی هم عــده ای ممکن اســت دارای
زندگی مرفهی باشــند و هیچ گونه کمبود
مالی و عاطفی نداشته باشند ،ولی به دلیل
این که روحیه فاسدی دارند و به اصطالح
بی بند و بار و بی هویت اند و یا هدفی در
زندگی ندارنــد ،میل به بزهکاری پیدا می
کنند.
ج .عوامل اجتماعی
در بررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی،
به عنوان یک پدیــده اجتماعی ،به علل
اجتماعی انحرافات می پردازیم .به هر حال،
عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند که
در اینجا به برخی از آن ها اشاره می گردد:
 آشفتگی کانون خانوادهاز دیگر مؤلفه های مهم در ســوق یافتن
نوجوانان و جوانان به ســمت و ســوی
بزهکاری و انحرافات اجتماعی ،گسســته
شــدن پیوندهای عاطفی و روحی میان
اعضای خانواده است .هر چند در بسیاری
از خانواده ها ،پدر و مــادر دارای حضور
فیزیکی هســتند ،اما متأســفانه حضور

وجودی و معنــوی آنان بــرای فرزندان
محســوس نیســت .در چنین وضعیتی،
فرزندان به حال خود رها شده ،ارتباط آنان
با افراد مختلــف بدون هیچ نظارت ،ضابطه
و قانون خاصی در خانوده صورت می گیرد.
روشن اســت که چنین وضعیتی زمینه را
برای خأل عاطفی فرزندان فراهم می کند.
در برخی از خانواده هــا پدر ،مادر و یا هر
دو ،بنا بــه دالیلی همچون طالق و جدایی،
مرگ والدین و ...نه حضور فیزیکی دارند و
نه حضور معنــوی .در این گونه خانواده ها
که با معضل طالق و جدایی مواجه هستند،
فرزندان پناهگاه اصلی خود را از دســت
داده ،هیــچ هدایت کننــده ای در جریان
زندگی نداشــته ،در پــاره ای از موارد به
دلیل نیافتن پناهگاه جدید ،در دریای م ّواج
اجتماع ،گرفتار نامالیمات می شوند)7(.
عالوه بر طالق ،مرگ پدر و یا مادر نیز بسان
آواری سهمگین بر کانون و پیکره خانواده
سایه افکنده ،و در برخی موارد به دلیل بی
توجهی یا کم توجهی به فرزندان و جایگزین
شدن عنصر نامناسب به جای فرد از دست
رفته ،ضعیف شدن فرایند نظارتی خانواده،
افزایــش بیمارگونه بحــران های روحی و
روانی فرزندان و ...موجب روی آوری فرد به
ناهنجاری ها و انحرافات اجتماعی می شود.
بر اســاس نتایج یک پژوهــش 47 ،نفر از
جامعه آماری به نحوی از انحا از جمله عوامل
کلیدی و مهم بزهکاری خویش را والدین،
خانواده ،بی توجهی ،بــی مواالتی و عدم
نظارت آنان دانسته اند؛ به عبارت دیگر ،از
نظر آنان والدین ایشــان در بزهکاری شان
نقش داشته اند)8(.
بر اســاس نظریه «کنتــرل» دورکیم که
معتقد اســت ناهمنوایی و هنجارشکنی و
کجروی افراد ریشه در عدم کنترل صحیح
و کارای آنان دارد ،به طوری که هرچه میزان
کنترل اجتماعی بیشتر باشد و نظارت های
گوناگون از راه های رســمی و غیررسمی،
بیرونی و درونی ،مســتقیم و غیرمستقیم
توسط والدین و جامعه وجود داشته باشند
و حساسیت مردم و مسئوالن افزایش یابد،
میزان همنوایی مردم بیشــتر خواهد بود،
نیز بیانگر همین مسئله است که آشفتگی
کانون خانواده یکی از عوامل مهم ســوق
یافتن فرزندان به سوی انحرافات اجتماعی
اســت .همچنین با توجه به پژوهش های
صورت گرفته در این زمینه ،سارقان عمده
عوامل سارق شدن خویش را «بد رفتاری،
بداخالقی ،بــی تفاوتــی ،بدزبانی و عدم
برآورده شــدن انتظارات از سوی همسر،
خانواده و والدین» دانسته اند)9(.
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