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اشتباهات گذشته در مبارزه با تروریسم

ــــــــــسرمقاله

سال آینده بازهم
دشوارترین سال!
حفیظ اهلل ذکی

اگر پانزده سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم ،افغانستان از
لحاظ امنیتی همه ساله وضعیت بدتری را تجربه کرده است .وقتی
به تیتر روزنامه ها در پایان سال نگاه کنیم با این جمله ها معموال
برخورد می کنیم :بدترین سال برای خبرنگاران ،خشونت بار ترین
سال برای افراد ملکی ،دشــوارترین سال برای نیروهای امنیتی،
خونین ترین سال برای مردم افغانستان.
این تیترها نشــان می دهد هر ســالی که می گذرد افغانستان با
حوادث و رویدادهای امنیتی بیشــتری مواجــه بوده و رنج ها و
دشــواری های زیادتری را متحمل می شود .این مسأله بیانگر آن
است که اوضاع افغانســتان همواره رو به وخامت بوده و ساحه و
دامنه ناامنی همه ســاله مناطق بیشتری را تحت تأثیر قرار داده
است.
سال گذشــته در همین روزها حکومت وحدت ملی از سال آینده
به عنوان دشوار ترین سال برای افغانستان یاد کرد .امسال نیز با
نزدیک شدن سال جدید نگرانی ها در مورد امنیت کشور افزایش
پیدا کرده است .ســؤال مردم این است که آیا حکومت در سال
آینده می تواند ابتکار عمل را به دســت گیرد و دشــمنان مردم
افغانســتان را زمینگیر نماید ،یا مانند گذشته نیروهای امنیتی
حالــت دفاعی در پیش گرفته و پس از وقوع حادثه وارد عمل می
شوند؟
مقامات حکومتی از همین حاال هشــدار می دهند که سال آینده
دشوارترین سال برای افغانســتان خواهد بود .این هشدارها می
رساند که حکومت در سال جاری در سرکوب مخالفان ناکام بوده
است ،در حالی که حکومت وعده داده بود ،تا پایان سال میالدی
برچالش های امنیتی فایق خواهد آمد.
در یک و نیم سال گذشــته که از عمر حکومت وحدت ملی می
گذرد ،این تنها مشکالت امنیتی نبوده که کارکرد حکومت را زیر
سؤال برده است؛ بلکه دشواری های اقتصادی واجتماعی و کمرنگ
شــدن کنترل دولتی و گرفتاری جامعه به برخوردها و رفتارهای
انارشــیک ،تاب و توان حکومت را در اعمال اقتدار سیاسی اش
به حد اقل رسانده اســت .امروز عمال در بسیاری از عرصه های
اداری ،اقتصادی ،تجاری و اجتماعی حضور دولت به معنای واقعی
اش احساس نمی شــود .این پدیده هم دولت را در سردرگمی و
بالتکلیفی قرار داده و هم مــردم را در فضای ناباوری مطلق بی
سرنوشت رها کرده است .در ســال جاری حکومت به مسؤلیت
های اساســی خود عمل کرده نتوانست ،از این رو پس از جنجال
های انتخاباتی ،که می بایســت در به دست آوردن اعتماد مردم
تالش می کردند و با جلب حمایت های مردمی کســر مشروعیت
سیاسی خود را جبران می نمودند ،ناکام ماند .در حال حاضر یک
خأل کالن میان دولت و مردم ایجاد شده است .این خأل از ناباوری
و بی اعتمادی مردم به مقامات حکومتی از یک ســو و از ضعف و
ناکارایی حکومت از سوی دیگر نشأت گرفته است.
مردم از خود می پرســند که چرا مقامات حکومتی برای توجیه
ضعف های خــود همواره تهدیدها و نا امنی ها را برجســته می
ســازند؟ این چه نفعی برای مردم دارد؟ مردم ملکی ،غیر مسلح،
فقیر و گرســنه چگونه مــی توانند از خــود در برابر تهدیدات
محافظت نمایند .آیا این هشــدارها خود به معنای بی مسؤلیتی و
ناکارامدی دولت نیست؟ آیا با این هشدارها حکومت می تواند از
خود رفع مســؤلیت بکند و در آینده تمام ضعف ها و کاستی های
خود را به ناامنی های مرتبط ســازد که گویا پیشاپیش در باره آن
هشــدار داده بود .حال مردم در میان دو سنگ آسیاب گیر مانده
اند .از یک طرف گروه های هراس افگن قلمروهای بیشتری از این
سرزمین را ناامن می سازند و از طرف دیگر حکومت در حفاظت از
جان و مال شهروندان ناتوان عمل می کند.
از اینرو تنها یک راه در برابر مــردم باقی می ماند و آن انتخاب
مسیر مهاجرت و ترک وطن اســت که آنهم با خطرات و ریسک
های جدی همراه می باشــد .بنابراین مقامات حکومتی بجای این
که نسبت به آینده برای مردم هشدار بدهند ،باید متوجه مسؤلیت
های اساســی خود باشــند و تدابیر مثبت و مؤثری در مقابله با
تهدیدات احتمالی اتخاذ کنند .این حق مردم است که از حکومت
چنین توقعی داشته باشــند؛ ورنه فلسفه اطاعت از دولت مفهوم
خود را از دست می دهد.

عبداهلل عبداهلل ،رئیــس اجرائیه حکومت
وحدت ملی با هیئت بلنــد پایه دولتی به
منظور شرکت در نشست ضد تروریسم به
هند سفر نموده است .نشست ضد تروریسم
در حالی برگزار می شــود که افغانستان،
پاکســتان ،ایاالت متحده آمریکا و چین به
دنبال کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره
اســت .گروه طالبان یکی از حامیان جدی
شــبکه القاعده بود .در عین حال ،بیش از
یک دهه گذشته مبارزه با تروریسم محدود
و منحصر به افغانســتان شده بود .اکنون،
آیا نشســت ضد تروریســم دایره مبارزه
با تروریســم و گروه های دهشت افکن را
گســترش می دهد .در ذیل تالش می کنم
اشــتباهات بیش از یک دهه گذشــته در
مبارزه با تروریســم را مورد بررسی قرار
دهم .اینکه چرا بیش از یک دهه گذشته ما
قادر به ریشه کن کردن تروریسم و حامیان
آن ها نبوده ایم ،پاسخ می دهم.
تروریسم پدیده مدرن است .باور اکثریت بر
این است که تروریسم واکنش به مدرنیسم
و تجددگرایی غربی اســت .این پدیده در
قرن کنونی بیشــترین خشــونت را تولید
نموده اســت .به عبارت دیگر ،تروریســم
به عنوان پدیده برخاســته از درون جوامع
اســامی منجر به افزایش سطح خشونت
در سطح جهان شده است .تروریسم کمتر
باعث جلب توجه کشــور های غربی شد.
زمانی که شــبکه القاعده برج های تجارت
جهانی را در نویورک مورد حمله قرار داد،
تروریسم و شــاخه های مختلف آن مورد
توجه ایاالت متحده آمریکا و کشــور های
عضو ناتو قرار گرفــت .در آن زمان ،رهبر
شبکه القاعده در افغانستان سکونت داشت.
رهبر شبکه القاعده و شبکه القاعده روابط
تنگاتنگ با امارت اسالمی طالبان داشت و
مورد حمایت آن هــا بود .زمانی که آمریکا
از گروه طالبان خواســت تا اعضای شبکه
القاعده را از افغانســتان بیرون کند گروه
طالبان با خواســت آمریکا مخالفت کرد.
آمریکا به منظور سرکوب شبکه القاعده و
گروه طالبان به افغانستان حمله نمود.
از زمان حمله ایاالت متحده آمریکا و کشور
های عضو ناتو پانزده سال می گذرد اما ،تا
هنوز جامعه جهانی قادر به ریشه کن کردن

رحیم حمیدی

تروریسم و گروه های حامی تروریسم نشده
است .بعد از ســال ها مبارزه با تروریسم و
گروه های حامی آن هــا اکنون اما ،تحول
بنیادی در برخورد با تروریسم و گروه های
حامی آن ها اتفاق افتاده است.
گروه طالبان بزرگترین حامی شبکه القاعده
بود .اکنون بعد از سال ها مبارزه مسلحانه
با گروه طالبان و شــبکه القاعده از سوی
جامعه جهانی و حکومت افغانســتان تالش
می شــود که با گروه حامی شبکه القاعده
وارد گفتگو شــود و آن ها در ســاختار و
چارچوب قــدرت حکومتی بیاورد .حداقل
ترین مســئله این است که جامعه جهانی و
حکومت افغانستان در مبارزه با گروه طالبان
به بن بســت رسیده است .به عبارت دیگر،
جامعه جهانی و حکومت افغانســتان بعد
از ســال ها جنگ به این باور رسیدند که
خشونت مســلحانه منجر به شکست گروه
طالبان نمی گــردد .با این حال ،تالش های
صلح نیز تا اکنون نتیجه ای در پی نداشته
است .در تازه ترین گزارش منتشر شده از
سوی سیگار آمده است که گروه طالبان در

حدود  30درصد خاک افغانستان را کنترل
می کند .آن ها در گزارش خود آورده بود
که از سال  2001تا کنون گروه طالبان قادر
به کنترل  30خاک افغانستان نبوده است.
این برای اولین بار اســت که بعد از پانزده
ســال این گروه قادر به کنترل  30درصد
خاک افغانستان می شود.
جدا از این مســئله ،گزارش های منتشر
شد که گروه طالبان در سال  2015در صدد
ایجاد حکومت موازی بوده اســت .کنترل
مقطعی شــهر کندز ،حمالت گسترده آن
ها بر ولسوالی ســنگین و در کل افزایش
حمالت در نقاط مختلف کشور بیانگر این
مسئله که آن ها نسبت به سال های پیش
قدرتمندتر شده است و اکنون قادر است
مزاحمت جدی بــرای حکومت و جامعه
جهانی خلق کند .این در حالی اســت که
حکومت افغانســتان تالش می ورزد تا با
این گروه به تفاهم برسد و آن ها را متقاعد
سازد که دست از جنگ و خشونت بردارد.
اینکه تالش های حکومت افغانســتان به
کجا می رسد بستگی به چند مسئله است

که نگارنده در مقاله های متعدد در همین
روزنامه به بررسی گرفته است.
وضعیت کنونــی تا اندازه زیاد ناشــی از
اشتباهات حکومت افغانســتان و جامعه
جهانی در ســال های نخســت مبارزه با
تروریسم بر می گردد .اولین و اساسی ترین
اشــتباه جامعه جهانی و گروه های شرکت
کننده در کنفرانس بن آلمان دعوت نکردن
گروه طالبان در این نشست بود .در آن زمان
اتفاق نظر این بود که گروه طالبان دشــمن
مردم افغانســتان و جامعه جهانی است.
این مســئله موجب شد که در پانزده سال
گذشته مبارزه با تروریسم تا حد زیادی به
مبارزه با گروه طالبان به عنوان حامی شبکه
القاعده خالصه شود .بعد از سال ها مبارزه
ما اکنون به اشتباه خود پی برده ایم.
اشــتباه دیگر نحوه برخــورد حکومت
افغانســتان با گروه طالبان بود .در دوران
حکومت حامد کرزی بیشترین سران گروه
طالبان از زندان های افغانستان ،پاکستان
و زندان هــای تحت کنترل ایاالت متحده
آمریکا آزاد شــد .اما آزادی آن ها هیچ

ســودی برای حکومت افغانســتان در پی
نداشت .نتیجه آزاد ســازی زندانیان گروه
طالبان تقویت شــدن صفوف جنگ گروه
طالبان شد .نتیجه آزاد سازی آن ها قربانی
شدن بیشتر سربازان کشور شد .این نتیجه
ملموس و عینی آزاد ســازی سران گروه
طالبــان از زندان ها بــود .تضعیف روحیه
سربازان کشور نتیجه دیگری بود که ضربه
شدید بر پیکر اردو و پلیس ملی کشور زد.
اشتباه دیگر این بود که مبارزه با تروریسم
تنها محدود به افغانستان شد .این در حالی
اســت که النه ها و حامیان اصلی تروریسم
در بیــرون از افغانســتان قرار داشــت.
پاکســتان ،کشــور های عربی از حامیان
جدی تروریسم بود .در زمان گروه طالبان
نه شبکه تروریســتی در کشمیر فعالیت
داشت .اکثر اعضای این گروه ها پاکستانی
بود .جامعه جهانی اما ،هیچ توجه به حامیان
منطقه ای و بین المللی شــبکه القاعده و
دیگر گروه های تروریســتی ننمود .اکنون،
اگر چــه فعالیت شــبکه القاعده کاهش
یافته است اما بی توجهی جامعه جهانی به
حامیان اصلی شبکه القاعده باعث شد که
گروه های دیگر و خشــن تر سر بر آورد و
جای شبکه القاعده را بگیرد .در واقع ،کمک
های حامیان منطقه ای و بین المللی شبکه
القاعده جهت دهی شده است و اکنون گروه
های تروریستی دیگر از کمک ها سود می
جوید .جامعه جهانی در حالی با گروه های
دهشت افکن در افغانستان مبارزه می کرد
که گروه های زیادی تروریستی در پاکستان
حمالت را سازماندهی می کرد.
بنابراین ،ظهور گروه های دهشــت افکن و
تروریســم در منطقه محصول بی تفاوتی
جامعه جهانــی در برابر حامیــان اصلی
تروریسم در سطح منطقه و بین الملل بوده
اســت .اما آنچه مربوط به افغانســتان می
شود ،دشمن انگاشتن گروه طالبان از سوی
جامعه جهانی و گروه های شــرکت کننده
در کنفرانس بن آلمان بود .این ها ،از گروه
طالبان نخواستند تا در نشست بن شرکت
نموده و از خشونت دست بردارد .جدا از این
مسئله آزاد سازی زندانیان گروه طالبان و
برخورد از موضع ضعف باعث شد که گروه
طالبان روحیه بگیرد و قدرتمندتر شود.

استفاده از پول و شیوههای مقدس کردن آن
ایلمونن /برگردان شایسته مدنی /قسمت اول

پول ،ثروتی دنیوی اســت کــه در معنای
کلی ،برای چرخش و مبادله مناسب است.
هرچند ،ضروری نیست در همهی احوال در
این مقوله باقی بماند ،اما میتواند به مقولهی
قداست صعود کند .الزم است یک مرحلهی
گذرا توسط مناسکی شــدن طی شود که
پول را در حالت کلی ،منفرد کند و به مثابه
پولی کند که تنها برای صاحبش معنا دارد.
در این حالت« ،هدف ویــژهای» برای پول
طراحی شده اســت (زلیزر 1990 ،و ،1997
توماس و زنانیکی 1958 ،و پوالنی.)1957 ،
در جامعهای که رشد اقتصادی موجب شده
است تا مصرف به نیکی تبدیل شود ،مقدس
شدن پول به طور وسیعی با شیوههایی که
در آن پول بدست میآید در پیوند است اما
امروزه این امر میتواند از خالل استفادهی

کارتون روز

کارتون روز

پول نیز کسب شود .استفاده از پول میتواند
هم به شکل جمعی و هم فردی مقدس شود.
هر راهی که انتخاب شــود ،هدف ،مقدس
کردن است با مبادلهی پول نامتبرک برای
یک چیز یا یک شیء که بازتابی مقدس دارد
(دورکیم.)1995 ،
در جامعهی آمریکا ،راســل بلک و مالنی
والندورف ( ،)1988چهــار نوع متفاوت از
شیء را تعیین کردهاند که کیفیتی توتمیک
داشته و بدست آوردن هرکدام پول ملعون را
مقدس میکند .نگاه آنها ارتباط گستردهای
دارد که سزاوار است در اینجا معرفی شود.
اشیائی که توسط بلک و والندورف نام برده
شدهاند ،عبارتند از یادگاریها ،طلسمهای
خوششانســی ،هدایا و کلکســیونها .به
عالوه آنها گسترش خیریه را در مقایسه با
این اشیاء در نظر گرفتهاند.
از نظــر بلــک و والنــدورف ،یادگاریها،
طلسمهای خوششانســی و هدایا تجسم
تجربیــات مقــدس اســت .یادگاریها و
طلسمهای خوششانســی در این نسبت
معنای ویژهای دارند .برعکس هدایا همیشه
اساسا شخصی هستند و بنیان توتمی آنها
تنها با مالکشان صحبت میکند .یادگاریها
و طلسمهای خوششانســی نه تنها برای
دارندگانشان یادآور نقاط روشنی از زندگی
هستند ،بلکه حتی به آنها اجازه میدهند این
لحظات را دوباره و دوباره زنده کنند و آنها را
قــادر میکنند تا در آینده آنها را احیا کنند.
آنها رویدادهای گذشــته را در زمان کنونی
بازســازی میکنند و در این حالت است که
با نوعی مناســک جمعی شبیه هستند که
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پل کانرتون[ ]1آن را به مثابه مراسم یادبود
توصیف کرده است (کانرتون.)1989 ،
مراسم یادبود شــیوهای را برای گروههای
اجتماعی و ملی ارائه میکنند تا از جریان
رویدادهای تاریخــی و خاطرات انتخاب
کننــد تا تجربیــات مقــدس را به ذهن
بیاورند .وقتی در این کار موفق میشــوند
که مراســم یادبود در حفظ هویت جمعی
مشــارکت کنند .یادگاریها و طلسمهای
خوششانســی به طور خــاص به همین
شــیوه کار میکنند .نه تنها قالب مادی
محبوبترین تجربیات را به دارندگانشان
میدهند ،بلکه به مثابه بخشــی از هویت
آنها عمل میکنند.
هر شیئی میتواند یک یادگاری یا طلسم
خوششانسی باشــد و از زمانی که معنا
توسط کسانی که آنها را جمع کردهاند به
آن شیء داده شود .هدایا اینطور نیستند.
هدیه دادن یک نهاد اجتماعی است .حتی
به طور کلی فرض بر اینست که هدیه یک
امر شخصی اســت که میبایست چیزی
دربارهی کســی که آن هدیه را میدهد
بگوید ،شیوهای که در آن داده شده است
توســط هنجارها و اغلب الزام برگرداندن
هدیه قرار دارد که لزوما میتواند شــیئی
مادی نباشد .فهم انسانشناختی اینست
که کسی که یک هدیهی گرانبها میدهد،
اغلب انتظار دارد که در بازگشــت اعتبار
فزایندهی آن در جماعت به چشــم بیاید
(بوردیو  ،1986موس  ،1990گرابر .)2001
در جوامع مدرن که دســت کم بخشی از
خصوصیات مردم در خدمت ســرمایهی

مالی اســت ،نهاد هدیه در شکلی که در
مراسم پوتالچ ظاهر میشود ،دیگر معنایی
ندارد .هرچنــد هدف نهایی از هدیه دادن
در جوامع مــدرن هنــوز نامتغییر باقی
مانده است .برای ما هدیه دادن ،یک نظام
همبستگی اجتماعی و بیان انسجام است.
در مبادلهی یک هدیــه ،مردم هرچیزی
که نشــانهی وظیفهشناسی باشد را برای
هدیهی مادی متقابل انتظار دارند .در اصل،
هرچند هدیهی متقابل میبایست در برخی
جنبهها ،همانقدر ارزشمند یا ارزشمندتر از
هدیهی اصلی باشد هم به لحاظ اقتصادی و
هم به لحاظ اخالقی .تا آنجا که یک هدیه
میتواند به مثابه ســرمایهگذاری در نظر
گرفته شود ،شیوهای برای باال بردن ارزش
پول عرفی تا آن را مقدس کند.
خیرات و دهــش هم میتوانــد یکی از
اشــکال متفاوت نهادهای هدیهی مدرن
در نظر گرفته شــود .در این موارد پول به
شکل رســمی برای ارتقای رفاه دیگران
استفاده شده اســت تا امری شخصی اما
در این تبادل ،نیکــوکاران انتظار دریافت
ســتایش اخالقی جماعت را دارند .بدون
شــک این همان چیزی است که بیل گیتز
را به عملی بشردوستانه برانگیخت .زمانی
که پول را برای تحقیقات پزشکی بخشید
و میخواســت به دنیا نشــان دهد از این
ثروت عظیم برای رفاه دیگران نیز استفاده
میکند .احتماال انتظار دارد که اینکار هم
به ثروتش مشــروعیت بدهد و هم اینکه
بتواند به رشــد موقعیت منحصربه فردش
در بازار کامپیوتر ماکروسافت ادامه دهد.

در بسیاری از کشورها این انتظار به شکل
قانونی در میان قوانین مالیاتی شــناخته
شده است که گفته خیرات و دهش ،مالیات
را کاهش میدهد.
ســومین شــیوه برای مقدس کردن پول
ملعون ،همان کاری اســت که با جمعآوری
کاالها و اجناس انجام میشــود .هرچند
برای رســیدن به این هــدف هر کاالیی
مناسب نیســت و مجموعهها میبایست
اشیائی باشند که پیش از این توسط جامعه
و تاریخشان مقدس شــده باشند .مثالها
شــامل موضوعاتی است که توسط اشکال
تاریخی و مشــاهیر معاصر ،برجسته شده
باشند و همچنین اشیائی فرهنگی باشند که
موقعیتی فرهنگی را بدست آورده باشند ،از
تمبرها و نخستین انتشارشان تا موضوعاتی
متاخر مانند کتابهای کمدی مصور .موقعیت
این موضوعات توسط آیین پرستش حمایت
شده است که ارزش اخالقی یا زیبایی آنها
را باال میبرد تا حدی که به عنوان گنجینهی
ملی که «ارزش بیکران» دارند ،شــناخته
میشــوند که غیرقابل فروش هســتند و
نمیتوان بر آنها قیمت گذاشــت .هرچند
این مساله چندان واقعی نیست برای اینکه
در موقعیتهای خاصی فروخته میشــوند و
قیمتهایشان آنقدر باالست که افراد کمی
قادر به خریداری آنها هستند .تجار از سوی
دیگر ممکن اســت آنها را هم برای اهداف
ســرمایهگذارانه و هم با نگاهی به ارتقای
تصویر همدالنهشان بخرند.
علیرغم ظاهر متفاوت ،اما این ســه نوع
استفاده از پول منحوس که توسط بلک و
والندورف توضیح داده شد ،از یک الگوی
اساســی پیروی میکند .هدف از مقدس
کردن پول در نهایت مصرف اســت .دیگر
مصــارف از طریق کارکــرد عمومی پول
بدســت میآیند .از نظر معنای مبادله و
میــزان ارزش ،پول به عقیــدهی زیمل،
«بیرنگ» اســت .به نظــر او ،وقتی چیز
دیگری جز موضوع ک ّمی مطرح نباشــد،
پول همهی تمایزات ظریفش را از دســت
میدهد .پول به ســادگی و تنها به سوال
«چقدر» پاســخ میدهد و پرسشهایی
ماننــد «چگونه» و «چه چیــز» را نادیده
گرفته اســت (زیمل .)1978 ،اما نه کامال.
به نظر زلیــزر ( ،)1998وقتی پول معنای
مشترک مبادله باشد ،عملکرد جدیدی را
گسترش میدهد .این عملکرد از خودداری
اســتفادهی پول تا مقدس کردن بخشی
از آن برای اهداف خاص اســت .این بیان،
شیوههای متفاوتی از پسانداز کردن پول
را مییابد (زیر تشــک ،بازکردن حساب
بانکی) ،یعنی کنار گذاشتن بخشی از پول
برای اهدافی خاص.
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