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تحوالت بین المللی و
تأثیر آن بر پروسه صلح
افغانستان
حفیظ اهلل زکی
تحوالت بین المللی و تشــدید رقابت هــای منطقه ای و اوضاع
نابســامان امنیتی و اقتصادی در افغانستان ،آینده این کشور را
در هاله از ابهام قرار داده اســت .در الیه میانی و پایینی جامعه
این ابهام با نوعی ترس و نگرانی همراه می باشد .انتخابات آمریکا
و پیروزی حزب جمهوریخواه و سیاست های متفاوت و ناهمگون
ترامپ ،پرسش های اساســی را در مورد آینده سیاست آمریکا
در قبال افغانســتان ایجاد کرده است .تنش های روز افزون میان
آمریکا و روسیه و رقابت های منفی عربستان و ایران و تأثیر آنها
در امنیت ،ثبات و همگرایی های منطقه ای ،بدون شک فرایندهای
سیاسی آینده افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
وضعیت جنگ در برابر گروه های تروریستی و بخصوص گروه های
داعش و القاعده در کشورهای سوریه و عراق و امکان پناه آوردن
آنها درنقاط مرزی افغانســتان و پاکستان ،نگرانی های موجود را
جدی تر می ســازد .اکنون بیش از بیست گروه تروریستی در دو
طرف مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان حضور دارند و این گروه
ها در سال های اخیر به تهدید جدی برای امنیت افغانستان بدل
شده است.
در شــرایط فعلی جنگ در افغانستان بیشــتر به عوامل بیرونی
ارتباط می گیرد تا عوامل داخلی .از اینرو سیاست ها و کنش های
سیاسی و نظامی حکومت در قبال گروه های تروریستی به شمول
طالبان باید متفاوت تر از سال های قبل تدوین گردد .در زمانی که
نا امنی در افغانستان بنابر رویکرد غالب ،به نارضایتی های داخلی
مربوط می شد و طالبان یک گروه ناراضی وغیر تروریستی قلمداد
می شــد ،حکومت برای جلب توجه رهبران این گروه به مسایل
صلح و در پیش گرفتن مذاکرات سیاسی راهکار تشکیل شورای
عالی صلح را مناســب دانست تا از طریق این شورا بیشتر زمینه
تماس و ارتباط با فرماندهان و رهبران طالبان فراهم گردد.
این شــورا با امکانات و صالحیت های گسترده در زمینه صلح و
مذاکره با مخالفان مسلح دولت تشکیل شد؛ اما ساختار و عملکرد
این شــورا از همان ابتداء مورد انتقاد قرار گرفت .از زمان تشکیل
شــورای عالی صلح امتیازات زیادی به صورت یک جانبه به گروه
طالبان داده شد ،بســیاری از افراد مهم طالبان از زندان ها آزاد
شــدند و عملیات های گســترده نظامی ،بمباران های هوایی،
عملیات های شــبانه و استفاده از سالح های ثقیله در عملیات ها
از ســوی حکومت ممنوع و یا با محدودیت شدید روبرو شد .ولی
طالبان نه تنها به این نرمش های حکومت توجه نکردند؛ بلکه هر
بار با قاطعیت تمام مذاکرات سیاســی با حکومت را رد می کردند
و درخواســت های صلح طلبانه را با حمــات خونین و پر تلفات
انتحاری پاسخ می دادند.
تالش های شــورای عالی صلح طی این سال ها به نتیجه دلخواه
نینجامید و این ناکامی ها ،شــورا را در انظار مردم افغانستان به
یک نهاد بی کفایت و هزینه بر تبدیل کرده است و از همین رو در
صد زیاد مردم طرفدار انحالل شورای عالی صلح می باشند .چند
روز قبل مسؤالن شورای عالی صلح به ناکامی خود اعتراف کردند
و آن را به سیاســت های دو پهلو و مبهم کشورهای خارجی در
قبال تروریسم ارتباط دادند .در حال حاضر مسؤالن این شورا نیز
از کارکرد شورا راضی به نظر نمی رسند و از اظهارات شان یأس و
ناامیدی می بارد .چندی قبل یکی از مسؤالن بلند پایه شورا علنا
از گروه طالبان حمایت کرد و آنها را فرشتگان صلح خواند.
اینک با فوت رییس شــورای عالی صلح ،بار دگر توجه عمومی به
سوی کارکرد و آینده این شورا معطوف شده است .بسیاری از مردم
معتقد اند با توجه به تغییرات آشکار و اساسی که در سیاست های
منطقه ای و بین المللی به وجود آمده و نقش کشــورهای خارجی
در مسایل امنیتی افغانستان برجسته گردیده ،ادامه پروسه صلح
در توان شــورای عالی صلح نمی باشد و باید به صورت رسمی از
سوی حکومت و دستگاه دیپلماسی کشور به پیش برده شود.

چالش های داخلی پیش روی دونالد ترامپ
رییس جمهور جدید ایاالت متحده آمریکا
به طور کلی از جنس متفاوت تری ازسایر
همتایان پیشین خود برخوردار است .این
تفاوت نه صرفا در برنامه ها و شعارها بلکه
حتی در ویژگی های شــخصیتی،گفتاری
و کــرداری بعضا غیر متعــارف در حوزه
سیاســت باالخص در کشور آمریکا خود
نمایی می کند .احتمــاال به همین دلیل
باشــد که تحلیل و پیش بینی یا آینده
پژوهی سیاست داخلی و خارجی آمریکا
در زمان ترامپ مشکل و تامل برانگیز به
نظر می رسد.
ترامــپ اولین رییس جمهــور در تاریخ
آمریکا است که بیشتر با تکیه بر خصایص
عامه پسندانه یا پوپولیسم در انتخابات به
پیروزی رسیده و نه صرفا با تکیه بر برنامه
ها و راهبردها .اما به هــر حال از منظر
تحلیل برنامه ها و نیز سیاست ها می توان
گفت که در مجموع سیاست های مد نظر
وی اساســا و به رغم پایگاه اصلی وی در
حزب جمهوری خواه سنخیت چندانی با
تفکرات نو محافظه گرایی نداشته و حتی
می توان گفــت در تضاد و زاویه جدی با
آن قرار می گیرد .برنامه ها و سیاست های
مطرح شده از ســوی ترامپ در مبارزات
انتخاباتی را بیشــتر می توان ترکیبی از
راست کیشی ناسیونالیستی شبه اروپایی
و پوپولیســم آمریکایی دانســت که در
عرصه سیاســت داخلی آمریکا خصوصا
پس از جنگ جهانی دوم ســابقه چندانی
را دارا نمی باشد.
راســت گرایی ناسیونالیستی از آنجا که
شــدیدا درون گرایی اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگــی بــاز تولید مــی نماید لذا
ســنخیت چندانی با اقتصاد نولیبرالی و
جهانی آمریکا و سیاست های هژمونیک
این کشــور نخواهد داشــت .پوپولیسم
مورد تاکید ترامــپ و طرفداران وی نیز
بیشتر پوپولیســمی سفید پوست مدار و
آنگلوساکسونی اســت که با بسیاری از
واقعیات جامعه متکثــر و چند فرهنگی
و چند نــژادی آمریکا زاویــه پیدا می
کند .در ادامــه این تحلیل به چالش های
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پیش روی ترامپ در جهت اجرای منویات
و برنامه هــا در بعد داخلی و در حوزه های
اقتصادی،سیاســی و فرهنگــی خواهیم
پرداخت.
چالش های اقتصادی:
اگرچــه ایاالت متحده آمریــکا تا پیش از
جنگ جهانــی دوم در چارچوب دکترین
نمود

مونروئه دوران طوالنی از انزوا را طی
اما اساســا مبنای اقتصاد آمریکا براصول
لیبرالیستی و نولیبرالی مانند تجارت آزاد،
اقتصاد خصوصی و سرمایه داری ،کم رنگ
بودن مرزهای تجــاری ،مراودات جهانی و
ورود ســرمایه و کاال به صورت آزادانه پی
ریزی گردیده اســت  .لذا برنامه ترامپ به
منظور بنای دیــوار حائل در مرز با مکزیک
که تامیــن کننده بخش قابــل توجهی از
نیروی کار آمریکاست و یا ایجاد مانع جهت
ورود کاالهای ساخت چین و نظایرآن اساسا
در تعارض با سیستم شدیدا سرمایهداری
و لیبرالی این کشــور قرار داشــته و می
توانــد درصورت اجرایی شــدن مخالفت
های گسترده صاحبان صنایع،شرکت های
خدماتــی و حمل و نقل و حتی کســب و
کارهای کوچک را به همراه داشته باشد.

اصرار ترامپ در بازگرداندن ســرمایه ها و
کارخانه جات از چین و کشــورهای شرق
آسیا عمال امری محکوم به شکست است،
چرا کــه اوال کمپانی های خصوصی و غیر
دولتی در اقتصاد آمریکا از استقالل کامل
نسبت به دولت برخوردار بوده و صرفا ملزم
به رعایت قوانین مالیاتی و حقوقی داخلی
هستند .بنابراین حتی فرصت های شغلی
بیشــتر برای کارگران آمریکایی که اغلب
التین تبار هســتند بخش های صنعتی و
خدماتی آمریــکا را به دلیل نیاز به نیروی
کار خارجی با مشکل مواجه خواهد نمود.
بیکاری در آمریکا همچنان رو به افزایش
است و پیشرفت بســیار کم در بازار کار
در چهار دهه اخیر بســیار محسوس بوده
است .بدون شک مقابله با بیکاری و تالش
برای کاهش شــمار افراد بیکار در آمریکا
از مهمترین چالشــهای پیش روی دونالد
ترامپ خواهد بود .شــمار اشخاصی که از
بیمه بیکاری نیز استفاده میکنند در امریکا
افزایش یافته است و این موضوع عالوه بر
هزینه بر بودن برای دولت ،خســارتهای
جبران ناپذیری به بخشــهای اقتصادی و
اجتماعی کشور وارد خواهد کرد.

موضع ضدتجــاری ترامپ نیزمی تواند این
کشور را در تجارت بینالمللی منزویکند.
رکود در تجــارت می توانــد به تضعیف
اقتصادی آمریکا نیز بیانجامد  .کشور چین
در تجارت خارجیآمریــکا به لحاظ صدور
ســرمایه و کاال دارای اهمیت فراوانی برای
بانک ها و کمپانی ها بوده و افزایش چالش با
این کشور می تواند برای آنها در میان مدت
مشکل ساز باشد.بیش از  4/6درصد تولید
ناخالص داخلی چیــن را تقاضای آمریکا
تشکیل میدهد که ریاست جمهوری دونالد
ترامپ میتواند آن را تحت تاثیر قرار دهد،
چرا که او قصــد دارد تعرفههای تجاری را
افزایش دهد .افزایش  45درصدی تعرفهها
از سوی ترامپ میتواند به کاهش  25درصد
حجم صادرات چین به آمریکا در اولین سال
اعمال نرخ جدید تعرفهها منجر شود .چالش
تجاری میان چین و آمریکا بر اقتصاد آمریکا
و در نتیجه افزایش چرخه رکود و بیکاری
تاثیر گذار است.
چالش های سیاسی و فرهنگی
ایاالت متحده آمریــکا اکنون و در عرصه
سیاســت داخلی با بزرگترین شــکاف
اجتماعی و سیاســی شاید در طول تاریخ

خود مواجه گردیده است .به گونه ای که
جامعه سیاســی و نظام سیاسی آمریکا
عمال یک وضعیت دو قطبی را تجربه می
نماید.رفتار نژاد پرســتانه دونالد ترامپ
با اقلیت نــژادی و مذهبیو ادامه تندروی
های وی نه تنها به گسترش این شکاف و
تعارضات خواهد افزود بلکه ممکن است
حتی وی را با بحران مشروعیت در میان
مخالفین روبرو سازد.
دو قطبی شــدن اجتماعی خود به خود
حوزه هــای فرهنگی را نیــز متاثر می
ســازد  .شــعار های انتخاباتی ترامپ به
صورتی جدی تعارضــات فرهنگی میان
سفید پوســتان آمریکایی و التین تبارها
و آســیایی تباران که جمعیت قابل توجه
آمریکا را تشــکیل می دهند را منعکس
نموده و تقویــت کرد .در صورت در پیش
نگرفتن اعتدال از ســوی ترامپ و دولت
وی و عدم توجه به واقعیت کثرت گرایی
فرهنگی در این کشور احتماال دولت وی
با مشکالت عدیده ای در اداره کشور ودر
انتخابات آینده مواجه خواهد بود.
چالش های اخالقی
مهم ترین ویژگــی ترامپ در این بود که
بسیاری از اســتانداردهای پذیرفته شده
و هنجارهای نهادینه شــده در سپهر و
اخالق سیاســی جامعه را نا دیده گرفت
و به پیروزی دســت یافت .صرف نظر از
قضاوت ارزشــی در این خصــوص اما به
نظر می رســد که در صورت عدم لحاظ و
احترام به هنجارهای حرفه ای سیاست و
یاآنچه که اخالق سیاسی خوانده می شود
این هنجارشــکنی ها سرانجام به شکلی
ترامپ و دولت او را با چالش مواجه سازد.
اگر ترامپ به وسیله زیر پا گذاشتن ارزش
ها و هنجارها به پیروزی رســید از همین
طریــق نیز می تواند به چالش کشــیده
شده و توســط حرکت های هنجار گریز
متقابل به مبارزه دعوت گردد .اعتراضات
خشــونت آمیز مخالفین وی پس از اعالم
نتایج انتخابات هشداری جدی بر عواقب
ناگوار هنجار گریزی در سیاست و جامعه
سیاسی آمریکا بود.

از تاریخ چه آموختهایم؟ احتما ً
ال هیچ
از قرن بیستم هر چه را فراموش کنیم ،جنگها را نباید از یاد ببریم

ایــن انتزاع دشــمنان و تهدیدها از بافت
خودشان- ،این سادهانگاری که ما در گوش
خودمان خواندهایم تا باور کنیم که درگیر
جنگی هستیم با «فاشیستهای مسلمان»
و «افراطگرایانــی» از فرهنگی بیگانه که
در «اسالمســتان»ی دور از ما ســاکناند
و از مــا بهخاطر آنچه که هســتیم نفرت
دارند و بهدنبال نابودی «شیوۀ زندگی ما»
هستند -نشانه مطمئنی است دال بر اینکه
ما درس اصلی سدۀ بیستم را به فراموشی
سپردهایم :اینکه جنگ و وحشت و جزمیت
چه ساده میتوانند ما را وادارند که دست به
دیوسازی از دیگران بزنیم ،منکر اشتراک
آنها با ما در انســانیت یا برخورداریشان
از حمایت قانونی شویم و اعمالی زننده در
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حق آنها مرتکب شویم.
در غیر این صــورت چگونــه میتوانیم
تســامح کنونیمان در برابر ا ِعمال شکنجه
را توضیــح دهیم؟ چون مطمئن ًا از آن لذت
میبریم .سدۀ بیســتم با کنوانسیونهای
الهه دربارۀ قوانین جنگ آغاز شد .اکنون
در سال  ،۲۰۰۸قرن بیستویکم بازداشتگاه
گوانتانامــو را در کارنامۀ خود دارد .اینجا و
در دیگر زندانها(ی ســری) ایاالت متحده
روزانه دست به شــکنجۀ تروریستها یا
مظنونین بــه اَعمال تروریســتی میزند.
البته برای این امر نیــز پیشنمونهای قرن
بیســتمی وجود دارد و فقط به دیکتاتورها
منحصر نمیشود .بریتانیاییها تروریستها
را در مستعمرههای شــرق آفریقا تا دهۀ
 ۱۹۵۰شــکنجه میکردند .فرانســویها
تروریســتهای الجزایــری را در «جنگ
کثیف» برای فرانســوی نگهداشتن الجزایر
شکنجه میکردند.
آرون دو جستار
رمون
الجزایر
در اوج جنگ
ْ
تأثیرگذار را به نگارش درآورد و فرانســه
را بــه خروج از الجزایــر و گردننهادن به
استقالل آن ترغیب نمود؛ وی تأکید میکرد
که این جنگی اســت بیهوده که فرانســه
نمیتواند در آن پیروز شود .چند سال بعد،
از آرون پرسیدند که چرا ،هنگام مخالفت با
سلطۀ فرانسه بر الجزایر ،وی صدای خویش
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را بــرای همنوایی با مخالفان توســل به
شکنجه در الجزایر بلند نکرد .آرون پاسخ
داد« :آخر اگر مخالفت خود را با شــکنجه
ی داشــت؟ من
اعالم میکردم چه حاصل 
هرگز کسی را ندیدهام که طرفدار شکنجه
کردن باشد».
اما زمانه عوض شــده اســت .امروزه در
مردم محترم و اندیشمند
آمریکا بسیاری از
ِ
هســتند که طرفدار شــکنجهاند ،البته
شکنجهای که در شرایط مقتضی و در حق
کسانی صورت گیرد که سزاوار آن هستند.
پرفســور آلن درشــوویتز از دانشکدۀ
حقوق هاروارد مینویســد« :تحلیل سادۀ
هزینهفایــده دربارۀ بهرهگیــری از این
نوع شکنجۀ غیرکشــنده [برای دستیابی
ِ
اطالعات حســاس از زندانیان] آن را
به
اجتنابناپذیر مینمایاند ».پرفسور جین
بتک الشــتاین از دانشــکدۀ علوم دینی
دانشگاه شیکاگو اذعان میکند که شکنجه
همچنان چیزی وحشتناک باقی میماند و
«بهطور کلــی  ...ممنوع» اســت .لیکن
هنگام اســتنطاق «زندانیان در شرایطی
که درگیر جنگی مرگبــار و پرمخاطره با
دشــمنانی هســتیم که هیچ حدومرزی
نمیشناسند ،لحظاتی وجود دارد که این
قانون را میتوان زیر پا گذاشــت « .این
اظهارنظرهای موحش را سناتور نیویورک

چارلز شــومر (که دموکرات است) تکرار
میکند ،کســی که در یکی از جلســات
استماع ســنا که در سال  ۲۰۰۴برگزار شد
ادعا نمود کــه «احتماالً افراد کمی در این
اتاق یا در آمریکا هستند که خواهند گفت
هرگز نباید به شکنجه متوسل شد» .قطع ًا
آنتونین اســکالیا ،یکی از قضات دیوان
عالی ،ازایندســت افراد نیســت ،کسی
که در فوریۀ  ۲۰۰۸در شــبکۀ چهار رادیو
بی.بی.سی اظهار داشــت که چرند است
اگر بگوییم که شــما نمیتوانید شکنجه
کنید .بهتعبیر اســکالیا:اما دقیق ًا همین
ادعا که «این شکنجه است و بنابراین چیز
خوبی نیست» اســت که تا همین اواخر
وجه ممیز دموکراســیها از دیکتاتوریها
«امپراتوری
بود .ما بهخاطر شکستدادن
ِ
شرور» شوروی به خود مباهات میکنیم و
بهواقع چنین است .اما شاید باید بار دیگر
خاطرات آن کسانی را بخوانیم که بهدست
همان امپراتوری خسران دیدند -خاطرات
اوجــن لوبل ،آرتور الندن ،جــو لنگر ،لنا
کنستانته و بیشمار کسان دیگر -و آنگاه
بدرفتاریهای موهنی را که در حق آنها
روا داشته شده بود با رفتارهایی که جرج
بوش و کنگرۀ آمریکا مجاز دانسته و مهر
تأیید بر آنها زده بودند مقایسه کنیم .آیا
چندان تفاوتی دارند؟

شــکنجه قطع ًا «اثر میکنــد» .چنانکه
تاریخ دولتهای پلیســی در سدۀ بیستم
نشان میدهد ،تحت شکنجۀ بسیار شدید
اغلب افراد هر چیــزی میگویند (ازجمله
گاهی حقیقــت را) .اما درنهایت حاصل آن
چیست؟ بهلطف اطالعات استخراج شده از
تروریستهای تحت شکنجه ،ارتش فرانسه
در ســال  ۱۹۵۷در نبرد الجزایر پیروز شد.
تنها کمی بیش از چهار ســال بعد ،جنگ
به پایان رســید ،الجزایر استقالل یافت و
«تروریستها» برنده شــدند .اما فرانسه
هنوز هم داغ و خاطرۀ جنایاتی را که بهنام
این کشور انجام گرفت با خود دارد .شکنجه
واقع ًا خوب نیست ،بهویژه برای حکومتهای
جمهــوری .چنانکــه آرون چندین دهه
ْ
دروغ مالزم
پیش اشاره کرد« ،شــکنجه و
جنگاند ...آنچــه باید انجــام میدادیم
خاتمهبخشیدن به جنگ بود».
ما در حال رفتن به قهقرا هستیم .تمایزات
سفسطهبازانهای که امروزه ،در جنگ ،خو ِد
ما بــر ضد ترور برقــرار میکنیم تمایزات
جدیدی نیستند :تمایز میان حکومت قانون
و شرایط «اســتثنایی» ،میان شهروندان
(کــه برخودار از حقــوق و حمایت قانونی
هســتند) و ناشــهروندانی که هر کاری
میتوان در حقشان کرد ،میان افراد عادی
و «تروریســتها» ،و میان «ما» و «آنها».
سدۀ بیستم شــاهد احضار همۀ آنها بود.
اینها عین ًا همان تمایزاتی هستند که مجوز
بدترین اعمال خوفناک گذشــتۀ متأخر را
صادر کردند :اردوگاههــای زندانیان ،نفی
بلد ،شــکنجه و قتل؛ جنایتهایی که ما را
وامیدارند تا با خود نجوا کنیم که «دوباره
هرگز» .بنابراین چیزی که فکر میکنیم از
گذشــته آموختهایم دقیق ًا چیست؟ آیین
بین خاطــره و یادبودهای ما چه
خودمحق ِ
فایدهای میتواند داشــته باشد اگر ایاالت
متحــده بتواند اردوگاه خــاص خویش را
بسازد و مردم را در آنجا شکنجه کند؟
بهنظر مــن ،بهجای گریز از خاطره ســدۀ
بیســتم ،باید به عقب برگردیم و دقیقتر
بدان بنگریم .ما باید دوباره یا شــاید برای
ْ
جنگ هم
نخستین بار بیاموزیم که چگونه
برندگان و هم بازندگان را به مرتبۀ توحش
و پستی درمیافکند و چه بر سرمان میآید
آنگاه که ،پــس از بهراهانداختن القیدانه و
ناموجه جنگ ،ترغیب میشویم تا دشمنمان
را در معرض بزرگنمایی یا دیوســازی قرار
دهیم تا اســتمرار پایانناپذی ِر همان جنگ
را موجه سازیم .شــاید اکنون بتوانیم این
پیش روی رهبران بلندپروازمان
پرسش را
ِ
بگذاریم :پدر (یا شــاید هم مــادر) ،برای
جلوگیری از جنگ چه میکنی؟
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