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چرا نظامیان افغان همکاران خود را می کشند؟

ــــــــــسرمقاله

راه طوالنی رسیدن
به صلح پایدار

مهدی مدبر
صلح یکی از خواســت های اصلی دولت و شهروندان افغانستان
است .حکومت افغانستان در طول ســالهای گذشته تالش کرده
اســت که با ایجاد شورای عالی صلح ،راههای رسیدن به صلح در
کشور را جســتجو بکند و برای ختم جنگ تالش نماید ،با وجود
این؛ صلح در کشــور هنوز تامین نشده است و جنگ همه روزه از
مردم افغانستان قربانی می گیرد.
عوامل گوناگونی باعث شده است که پروسه ی صلح در افغانستان
موفقانه به پیش نرود ،اما یکی از مهمترین مسئله ،عدم توجه به
مســئله صلح پایدار و دایمی بوده است .رسیدن به صلح دایمی
یکی از ضرورت های حیاتی جامعه افغانســتان برای رسیدن به
ثبات سیاسی و اقتصادی اســت .حکومت افغانستان باید زمینه
رسیدن به صلح دایمی را فراهم کند ،بدون صلح دایمی نمی توان
آثار سالها جنگ را از بین برد و همگرایی اجتماعی را تقویت کرد.
چندین دهه جنگ راههای رســیدن به صلــح پایدار و دایمی را
دشوار کرده اســت .تنش های اجتماعی بصورت عمیق در جامعه
افغانســتان بوجود آمده است و برای رسیدن به صلح دایمی باید
این تنش ها از جامعه ی افغانســتان زدوده شود .مسیر رسیدن
به صلح برای دولت و مردم افغانســتان طوالنی اســت و نیازمند
یک برنامه و اســتراتیژی طوالنی مدت است .حکومت افغانستان
با طرح ایده ی گفتگوی بین االفغانی تا کنون تنها توانسته با حزب
اســامی توافقنامه ی صلح را امضا کند و نام رهبر این حزب را از
لیست تحریم های سازمان ملل متحد بیرون کند .اما برای رسیدن
به صلح پایدار هیچ برنامهی از ســوی حکومت و شــورای عالی
صلح اعالن نشده است و مشخص نیست که استراتیژی حکومت
افغانستان برای تامین صلح دایمی در کشور چیست؟
برای رســیدن به صلح پایدار عالوه بر اینکه با مخالفین مســلح
در چارچوب های حقوقی مشــخص گفتگو صورت می گیرد ،باید
زمینه های اجتماعی صلح فراهم گردد تا حمایت های اجتماعی و
مردمی از پروسه ی صلح حکومت بدست آید .حکومت افغانستان
برای اینکه صلح پایدار در کشــور تامین گردد باید تالش ورزد
کــه همگرایی اجتماعی را تقویت کند و به وعده های که به مردم
افغانستان داده است عمل کند.
از ســوی دیگر صلح دایمــی بدون از بین بــردن نابرابری های
اجتماعی بوجود نمی آید .نابرابرای اجتماعی باعث نارضایتی می
شود و نارضایتی ها باعث بوجود آمدن تنش ها و نزاع ها می گردد.
بنا بر این برای رســیدن به صلح دایمی حکومت افغانستان باید
متعهد شود که نابرابری های اجتماعی را از بین ببرد ،سرمایه های
ملی را بصورت عادالنه توزیع کند ،مشــارکت سیاسی را بصورت
عادالنــه در نظر گیرد و فرصت های برابر اجتماعی ،سیاســی و
اقتصادی برای همه بوجود بیاورد.
تا زمانی که تغییــر در زندگی مردم افغانســتان رونما نگردد و
وضعیت زندگی آنها رو به بهبود نباشــد ،حکومت افغانستان نمی
تواند حمایت آنها را در راستای رسیدن به صلح به دست بیارود.
آوردن صلح در صورتیکه فضای بی اعتمادی بین حکومت و مردم
حاکم باشد و تنش های اجتماعی از بین نرود ،دشوار است.
یکی دیگر از پیش نیاز اساسی برای رسیدن به صلح دایمی ،تامین
عدالت است .تامین عدالت با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی
افغانستان مشکل به نظر می رسد ،اما برای رسیدن به صلح دایمی
ما نیازمند این هســتیم که به عدالت تن بدهیم و چارچوب های
قانونی مشخص را برای رسیدن به صلح پیگیری کنیم .صلح بدون
تامین عدالت ،پایدار و دایمی نخواهد بود و نیاز به تامین عدالت،
شیرازه ی صلح موقتی را برخواهد چید.
شهروندان افغانستان همواره نگرانی های شان را در مورد نادیده
گرفته شدن عدالت در جریان گفتگوهای صلح با مخالفین دولت،
ابراز کرده اند ،اما حکومت وحدت ملی تا کنون پاسخ روشن به این
نگرانی ها نداده اســت .حکومت وحدت ملی باید به نگرانی های
مردم در مورد گفتگوهای صلح پاسخ دهد و زمینه را برای رسیدن
به صلح دایمی فراهم کند .پاســخ دهی به نگرانی های مردم در
مورد گفتگوهای صلح ،اعتماد آنها را نســبت به این پروسه جلب
می کنند و باعث می شود که آنها خود را در پروسه ی صلح سهیم
بدانند و از آن حمایت کنند.

قتل نظامیان افغان از ســوی همکارانش
واقعیت تکان دهنــده و چالش بزرگ در
صف نیروهای امنیتی است .این سربازان
که از یک ســو با جنگ رو در رو و کمین
های گروه های تروریستی چون طالبان،
داعش و دیگر گروه های بنیادگرای تندرو
مواجه اند ،از سوی دیگر ،خطری از سوی
همکارانش نیز آن ها را تهدید می کند .از
این رو ،سربازان افغان مجبورند که در یک
سنگر جنگی ،هم زمان با دو دشمن مقابله
کنند .در تازه ترین مورد ،کشــته شدن
 8پولیس در والیت فاریاب از ســوی یک
همکارش نمونه ای از ده ها موردی است
که در صف نیروهای امنیتی اتفاق افتاده
اســت .این که چرا چنین پیش آمدهایی
میان نظامیان افغان به پیش می آید و چرا
این اتفاق ها از سوی مسووالن و یا حداقل
در رســانه ها جدی تلقی نمی شود تا از
وقوع دوباره ی آن کاسته شود ،این خود
نیز یک پرســش است .باید علت اصلی و
راه حــل واقعی برای جلوگیــری از بروز
چنین واقعات را جست وجو کرد .اما بروز
حادثات امنیتی درونی نظامیان افغان ،هر
دلیلی که داشته باشد ،نتیجه ی آن به نفع
گروه طالبان که از جبهه ی اصلی مخالف
حکومت است ،تمام می شود.
روز جمعه ،یک پولیس در ولسوالی المار
والیــت فاریاب  4پولیس ملی و  4پولیس
محلی را به قتل رساند و تمامی تجهیزات
پوســته امنیتی را که در آن مستقر بود،
بــا خود برد .اما این رویــداد ،مثل ده ها
مورد دیگر یک رویداد عادی تلقی شــد
و روی آن سرپوش گذاشته شد .از زاویه
ی دیگری اگر به این رویداد بنگریم همین
رویداد دو پیام مهمی را با خود حمل می
کند ،یکی فرد مهاجم که همکاران خود را
کشته ،انگیزه ی جنگی مخالفان را تشدید
می کند و طالبان مــی تواند که از آن به
عنوان یک ســاح قدرت مند جنگی در
جنگ ســرد خود استفاده کند و از سوی
دیگر تجهیزاتی را کــه او با خود برده ،با
پیوســتن به شورشــیان ،آن ها را بدون
دردسر تجهیز می کند و در سنگرگیری
علیه نیروهای امنیتی آماده تر می سازد.

نسیم ابراهیمی

اما فاکتورهایی که می تواند زمینه ی تکرار
بروز چنین واقعات را فراهم کند ،می توان
به نکته های ذیل اشاره کرد.
یکــم .ناکامی نهادهــای امنیتی در جنگ
روانی .نهادهای امنیتی تاهنوز نتوانســته
اند که ذهن نیروهــای امنیتی را به صورت
درســت آماده ی جنگ بسازند و آن ها را
وادار به مقابله جدی با مخالفان کند .برای
برخی از سربازان ،تا هنوز این یک پرسش
است که آن ها برای چه و چه کسی و روی
چه هدفــی و با چه کســانی می جنگند؟
در حالی کــه جبهه ی مخالــف با قرائت
ایدئولوژی تندروانه و بنیادگرایانه از دین،
ذهن جنگ جویان خود را قانع داده اند که
چرا بجنگند .این مورد را چندبار مسووالن
امنیتی اعتراف نیز کرده اند؛ این قضیه فقط
در حد همان اعتراف باقی مانده و خود کاری
نکرده اند که تغییری در وضعیت بیاورد.
دوم .سهولت در استخدام پرسونل امنیتی.
استخدام ســربازان آن گونه که باید جدی
گرفته شــود و قوانین ســخت گیرانه و
فلترســازی برای آن ها وجود داشته باشد،
نیســت .با توجه به این که ما در وضعیت
دشــوار و پیچیده ی نظامی ــ سیاسی و
اجتماعی قــرار داریم و در چنین وضعیت،

جبهه ی مخالف می تواند با ســهولت در
صف نیروهــای امنیتی رخنه کند ،باید در
استخدام پرسونل امنیتی محتاط بود و در
این مورد ،قانون های ســخت گیرانه ای را
وضع و اعمال کرد .نادیده انگاری شرایط
بغرنج نظامی ــ سیاسی کنونی ،وضعیت
فعلی را بارآورده اســت که سربازان برای
هیچ و به سادگی طعمه ی دژخیمان شود و
مرگ ،آن ها را به سادگی ببلعد.
سوم .ضعف اســتخبارات امنیتی .ضعف
اســتخبارات در درون نظام امنیتی کشور
می تواند نیز به عنوان یک پیش فرض قوی
در افزایش قتل و کشتار نیروهای امنیتی
تلقی شود .عدم شناسایی عوامل دشمن
در درون نظام ناشی از ضعف استخباراتی
است که مهره های دشمن در داخل نظام
رخنه می کند و در مواقع حســاس حمله
های خودی را انجام می دهند .این مورد،
از یک ســو ،منجر به تلفــات نیروهای
انســانی و خســارات تجهیزاتی در صف
نیروهای امنیتی می شــود و جبهه ی آن
ها را به شکست مواجه می سازد ،از سوی
دیگر اطالعات جنگی را در صف دشــمن
انتقال می دهد و تمامی پالن های جنگی
نیروهای امنیتی را خنثی می سازد .قوی

سازی عنصر اســتخباراتی از ملزومه ی
اصلی نیروهای امنیتی اســت که این مهم
باید در اولیت قرار داشــته باشد .از سوی
دیگر افزایش قدرت استخباراتی در بیرون
از نظام نیز مــی تواند که از یافت ه های آن
به عنوان یک ســاح قوی در جنگ سرد
اســتفاده کرد .در این مورد ،بدون سیاه
نمایی وضعیت ،واقعیت چنین اســت که
نهادهای امنیتی از داده های استخباراتی
ی توانند که بــه عنوان یک ابزار
خود نم 
مفید و قدرتمند استفاده کنند.
چهارم .قومیت زدگــی نهادهای امنیتی.
همان گونه که سیاســت در کشور قومیت
زده اســت ،امنیت کشــور نیز به آسیب
مبتال اســت .اختالف های قومی در صف
نیروهای امنیتــی در تمامی رده های آن
وجــود دارد .این عنصــر در درون نظام
مشــکالت درونی را از باال به پایین به بار
ی های در و ترفیع رتبه
آورده است .تقرر 
های در صف نیروهای امنیتی بر اســاس
وابســتگی های قومی ــ سیاسی و حتا
وابستگی ها خانوادگی بدون در نظرداشت
هیچ معیار دیگری روایت همین عنصر در
صف نیروهای امنیتی است که باعث شده
در رد ه های پاییــن نظامی با بی نظمی ها
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و بی برنامه گی های بیشــتری مواجه بود
که بر همین مبنا ســربازان میدان جنگ به
جان هم می تازند .کم نیستند نمونه هایی
که سربازان امنیتی در پوسته های امنیتی
خود بر اساس وابستگی قومی بر همکاران
خود تاخته و با مخالفان و با کســانی که در
مقابل آن ها سنگر گرفته بودند پیوسته اند
و یا آن که به دلیل وابستگی های قومی ،با
مخالفان همکاری کرده و باعث کشته شدن
همکاران خود شده اند.
پنجم .موجودیت فســاد .ایــن پدیده بر
مبناهای متعددی در صف نیروهای امنیتی
وجود دارد و روی موثریت نیروها تاثیر منفی
گذاشته است .این پدیده به دلیل وابستگی
های سیاسی ،گروهی ،قومی ،اقتصادی در
صف نیروهای امنیتی وجود دارد .موجودیت
فساد در رده های اول نهادهای امنیتی نقش
مهمی را در استخدام سربازان دارد .چنانچه
به دلیل موجودیــت همین پدیده ،رتبه ها
نظامی در رده های اول نظام امنیتی کشور
حاتم بخشی می شود .به همین دلیل اکنون
افغانستان بیشــتر از امریکا ،جنرال نظامی
دارد.
این نکته ها بیان گر آن اســت که مقام ها
در رده های نخست امنیتی نگاه فرد محور
روی مسئله امنیتی دارد نه سیستم محور.
از همین رو ،طرح ها و سیســتم جنگی در
کشور آپدیت یا بروز رسانی نمی شود که تا
با پیچیدگی وضعیت جنگی ،تاکتیک های
جنگی تغییر داده شود ،حال آن که جبهه
ی مخالف دولت ،با گذشته هر روز تاکتیک
های جنگی خود را تغییر می دهند و طرح
نوی را روی دست می گیرند .کاهش قلمرو
حاکمیت افغانســتان به کمتر از  60درصد
و افزایش میزان تلفــات نظامیان افغان بر
اســاس گزارش تازه اداره ی سیگار ،زنگ
هشــداری برای نهادهای امنیتی است تا
استراتژی های جنگی خود را بازبینی کنند.
فقدان اســتراتژی های امنیتی باعث آن
شده است که هرج و مرج نظامی در سطح
پایین امنیتی ببار بیاید و سربازان به دلیل
اشــتباهات فاحش طراحان جنگی ،از یک
طرف در میدان نبرد جان بدهند و از طرف
دیگر از سوی هم کاران خود به قتل برسند.

راهکارهای فرهنگ سازی
محمدعلی ربانی

فرهنگ به عنوان بنیــاد اجتماع و هدف
واالی حرکت های انســانی ،نماد انسانیت
است .با این همه ،تنها زمانی می توان گفت
که فرهنگ ،امری مثبت و ســازنده و هدف
واالیی است که دارای ویژگی هایی باشد که
از مهم ترین آن ها ،بستر مناسب بودن برای
تعالی و تکامل بشــری است .براین اساس،
می توان از فرهنگ مثبت و منفی یاد کرد
و این گونه نیســت که هر فرهنگی ،ارزشی
ومطلوب باشــد .همین تفاوت های میان
فرهنگ هاست که مســئله مهم فرهنگ
سازی مثبت و ارزشــی را در برابر فرهنگ
های منفی و یا فرهنگ سازی های منفی و
غیرمفید پدید آورد .براین اســاس ،هرگاه
در این نوشتار از فرهنگ و فرهنگ سازی
ســخن به میان می آید مراد از آن فرهنگ
ارزشی و مثبت است.

 کارتون روز

● فرهنگ های متضاد
در هــر جامعه ای مجموعــه ای از آداب،
رسوم ،ســنت ها ،قوانین نوشته و نانوشته
و دانش عمومی و فراگیر به شکل گفتمان،
وجــود دارد که از آن بــه فرهنگ یاد می
شــود .هر چیزی در جامعه بشــری دارای
زیر مجموعه ای از این امور است که به آن
فرهنگ آن چیز می گویند .بارها شنیده اید
که از فرهنگ رانندگی یا شهرنشینی سخن
به میان آمده و یا در رســانه ها بر فرهنگ
سازی مصرف و یا الگوهای آن تأکید شده
اســت .بر این اساس هر کار و چیزی دارای
فرهنگ خاص است که می بایست از سوی
مردم مــورد توجه قرارگیرد و در رفتارها و
نگرش ها ،خود را نشان دهد.
هنگامی که از فرهنگ سازی سخن به میان
می آید ،چنین برمی آیــد که فقدان این
مســئله می تواند در جامعه آثار سویی به
جا گذارد که نیازی به عنوان فرهنگ سازی
خود را به عنوان دغدغه بر جامعه و اولیا و
مسئوالن آن تحمیل کرده است .چنان که
از همین اصطالح می توان دغدغه دیگری
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را نیز شناسایی و ردگیری کرد .به این معنا
که یکی از مســایل و مشکالت هر جامعه
وجود فرهنگ های غلط و نادرست در کنار
بی فرهنگی گروهی دیگر است.
بنابراین مسئله فرهنگ سازی از دو جهت
خود را بر جامعه و مسئوالن آن تحمیل می
کند و به عنوان یک مســئولیت و وظیفه
مهم در حوزه جامعه پذیری خود را نشان
می دهد .از جهتی فقدان فرهنگ استفاده
از چیزی نیاز به فرهنگ ســازی را توجیه
می کند و از ســوی دیگر وجود فرهنگی
نامناسب ،فرهنگ ســازی مناسب را می
طلبد.
در مسئله مصرف و استفاده برخی از کاال
چون رایانه و یا تلفن همراه به سبب عدم
شناخت کافی از ظرفیت ها و امکانات مفید
آن ،جامعه یا نسبت به آن ،فرهنگی ندارد
و یا آن که فرهنگ نادرســتی را در پیش
گرفته که آثار زیانبار مالی و ضدارزشی و
هنجاری بر جامعه تحمیل می کند .این در
حالی اســت که فرهنگ مناسب و درست
آن ،می تواند جامعه را به ســوی تعالی و

کامل سوق دهد .این جاست که دو فرهنگ
متضــاد در یک جامعه رشــد می کند .از
ســویی یک فرهنگ منفی و ضدارزشی
از مصرف یــک کاال و یا خدمات در جامعه
پدید می آید که می تواند از جهات متعدد
جامعه را دچار بحران و فروپاشی کند و از
سوی دیگر ،فرهنگ مثبت و سازنده ای که
می تواند ارزش های یک کاال و خدمات را
نشان دهد و مسیر جامعه را به سوی کمال،
تغییر شکل و ماهیت دهد.
● فرهنگ سازی مثبت
این جاست که جامعه نیاز شدید به فرهنگ
سازی مثبت و ارزشی را احساس می کند؛
زیرا فرهنگ سازی ارزشی نه تنها یک نیاز
است بلکه یک وظیفه انسانی نیز می باشد.
هــر جامعه ای همــواره نیازمند فرهنگ
سازی و اصالح دایمی در این حوزه است.
از ســویی با ورود هر کاال و خدمات جدید
نیاز است تا فرهنگ بهره گیری مناسب و
سازنده آن شناخته شود و در مسیر کمالی
و ارزشی به کار گرفته شود و از سوی دیگر
نیاز است که فرهنگ نامناسب حذف شود

و یا اصالحات و تغییراتی متناسب با شرایط
و نیازهای بشری در آن رخ دهد.
از این جاســت که فرهنگ سازی مثبت و
ارزشی به عنوان یک نیاز واقعی خود را بر
جامعه و مسئوالن تحمیل می کند و مساله
فرهنگ ســازی در جامعه پذیری خود را
نشان می دهد.
● بایسته های فرهنگ سازی
آغاز هرگونه تغییر و اصــاح فرهنگی از
داخل از دیگر اولویت هایی اســت که باید
روی آن تکیه شــود؛ زیرا مردم نخست به
رفتار عملی و عینی اشخاص توجه دارند و
اگر رفتار درست ،فرهنگ شخص و خانواده
وی نشــده باشــد ،مردم کم تر گرایش به
تغییر و اصالح را می پذیرند.
البته باید به این نکته توجه داشت که تبلیغ
و اطالع رســانی برای تغییرات فرهنگی و
فرهنگ سازی می بایست خود به درستی
و ســامت صورت گیرد؛ زیرا هرگز هدف
وســیله را توجیه نمی کند .به این معنا که
اگر فرهنگ ســازی مثبت و ارزشی ،امری
مطلوب و ســازنده است ،نباید در فرهنگ
سازی ،از ابزارهای نادرست تبلیغی و اطالع
رســانی بهره گرفت .در حالی که در برخی
از رسانه ها گاه از شیوه اطالع رسانی فساد
برانگیز اســتفاده می شود که مصادیق آن
بسیار اســت و بیان آن نیز گاه خود نوعی
اشاعه فســاد و تباهی است که از آن منع
شده است.
به هر حــال هدف از اطالع رســانی ،دور
داشــتن مردم از فرهنگ فاســد و تباهی
هاست و نباید در این راه از شیوه نادرست
اطالع رســانی بهره گرفت .بنابراین فریب
دادن مــردم و آراســتن باطــل به امری
پسندیده ،خود ضدفرهنگ سازی است که
باید از آن اجتناب کرد.
● فرهنگ سازی در اصالح الگوی مصرف
از آن جایی که شکوفایی اقتصادی و تمدنی
کشور به این است که همه چیز به درستی
مورد بهره برداری قرار گیرد ،الزم اســت
در مصرف اصل صرفه جویی رعایت شــود.
از این رو الزم اســت تا برای اصالح الگوی
مصرف ،فرهنگ ســازی از راه غرقه سازی
افکار عمومی انجام پذیرد.
غرقه ســازی نوعــی روش تبلیغ و اطالع
رسانی است که همه کشــور را در سطوح
مختلف درگیر می کنــد .در این روش می
بایست تبلیغات رسانه ای به گونه ای باشد
که همه خود را در مســئله درگیر کنند و
دغدغه عمومی مردم شود.
برای دســت یابی به این مهــم باید همه
مدیران و مســئوالن برنامه ریزی دقیق و
کاملی داشــته باشند و از همه ظرفیت ها و
توانمندی های کشوری بهره بگیرند.
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