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گروه طالبان تهدید وجودی برای حکومت و گروه های اقلیت

ــــــــــسرمقاله

فساد و راههای
کاهش آن
حفیظ اهلل ذکی
گزارش های نهادهای داخلی و ســازمان های بین المللی در باره
کمک های جامعه جهانی و بخصوص ایاالت متحده آمریکا و نحوه
مصرف آنها در افغانســتان ،بخشی از واقعیت های تلخی را برمال
می سازد که در پانزده سال گذشته در این کشور رخ داده است.
واقعیت هایی که ســبب گردید تا زیر بنای یک فرهنگ ناسالم
سیاسی و اداری در افغانســتان گذاشته شود .فرهنگی که قانون
گریزی را ترویج می کند و فعالیت های منفعت جویانه مادی را در
اولویت قرار می دهد .در اثر غلبه این فرهنگ تعهد افراد نسبت
به جامعه و کشــور از بین رفت و روحیه وطن دوستی و پایبندی
به منافع علیای ملی تا حدی زیادی تضعیف شد .تکرار این عمل
سودجویانه و فساد پرور ،ریشــه های فساد را در تمامی ادارات
گسترش داد و آن را به یک هنجار اجتماعی تبدیل کرد.
دالیل و ریشه های فســاد در افغانستان به عوامل متعدد ارتباط
می گیرد؛ اما با آن هم چند عامل در ایجاد و گســترش فساد در
افغانســتان نقش محوری داشته اســت .فقدان اهداف مشخص
سیاســی ،اداری ،فرهنگی و امنیتی و نبود یک سیاست منسجم
و هماهنگ در مورد مصرف کمک ها از سوی جامعه جهانی ،پایین
بــودن ظرفیت و توانایی ادارات دولتی ،عدم تشــخیص منابع و
ابزارهای الزم در جهت پیشبرد سیاست ها و برنامه ها و نبود یک
نهاد نظارت کننده در بخش مصرف کمک ها را می توان از عوامل
عمده گسترش فساد در افغانستان یاد کرد.
در پانزده ســال گذشته نه دولت افغانســتان و نه جامعه جهانی
اهداف معین و مشــخصی را برای خودکفایی و توسعه اقتصادی
در افغانســتان تعریف نکرده اند .هدف های بازسازی و نوسازی
در کشــور به صورت پراکنده ،ناهماهنگ از ســوی کشــورها
انتخاب می شــدند .این هدف ها به صورت موردی تعیین می شد
و دســتاوردهای کوتاه مدت و محدود مد نظر قرار می گرفت .از
آنجایی که هیچگونه انسجام و هماهنگی میان اهداف و سیاست
های بازســازی وجود نداشت ،نتوانست افغانســتان را به سوی
توسعه ،پیشرفت و یا رســیدن به خود کفایی اقتصادی و امنیتی
سوق دهد.
از این که در نه سال نخست حضور جامعه بین المللی در افغانستان،
حداکثر سیاستگذاری ها از سوی جامعه جهانی صورت می گرفت
و اکثر پروژه ها به طور مســتقیم از سوی کشورهای کمک کننده
روی دست گرفته می شــد ،الزم بود تا سیاست های جامع ،همه
جانبه و مشــخصی از سوی کشــورهای کمک کننده برای رفع
نیازهای ضروری و نیز رســیدن به مرحله خود اتکایی کشــور
تدوین و به مرحله اجرا گذاشــته می شد ،اما متأسفانه در پانزده
سال گذشته ما شــاهد تدوین یک استراتژی ملی که سیاست ها
و فعالیت های اداری ،امنیتی و اقتصادی را به ســمت پیشرفت،
توسعه و خود کفایی سوق داده باشد ،نبودیم.
مشــکل دیگر در این زمینه ســاختار اداری است .سازمان ها و
نهادهای اداری در افغانستان بر مبنای نیاز و ضرورت واقعی شکل
نگرفته اســت .این مســأله امروز به یک واقعیت تلخ و غیر قابل
انکار تبدیل شده اســت که در کشور ما افراد در اداره استخدام
نمی شــوند؛ بلکه اداره برای افراد ایجاد می شــود .وقتی چنین
باشــد ،دیگر نباید از چنین اداراتی انتظار قانونمداری و کارکرد
سالم را داشت .این امر خود سبب تراکم اداری و ایجاد کمیسیون
های موازی در کشور و تداخل و تعارض کاری در بسیاری ادارات
گردیده است.
اکنون یکی از انتظارات جدیی که از حکومت وحدت ملی می رود
این است که با مطالعه دقیق از کارکردهای ادارات و نیز تشخیص
دقیق نیازمندی های اداری کشور باید به این مشکل سروسامان
داده و میکانیزم مؤثرتر و کارآمدتری را برای پیشــبرد کارهای
اداری مد نظر بگیرد.
ادغام ریاست مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله با وزارت مبارزه
با مواد مخدر از نمونه هایی است که می تواند از یک طرف هزینه
های گزاف و اضافی را کاهش دهد و از ســوی دیگر روند مبارزه با
فســاد اداری را تسریع و تسهیل نموده و در کاهش تداخل کاری
میان ادارات مختلف مؤثر واقع شود.

جنرال جان کمبــل ،فرمانده نیروهای بین
المللی در افغانســتان گفته است« :اجازه
نمی دهیم تا گروه طالبان بار دیگر به قدرت
برسند ».این سخن از زبان کسی شنیده می
شود که برای سال های متمادی فرماندهای
نیروهای بین المللی در افغانســتان بوده
اســت .نیروهای که در مدت کمتر از یک
ماه توانست امارت اسالمی طالبان را سقوط
دهد .ســقوطی که موجب شــکل گیری
روزنهای امید برای شــهروندان افغانستان
شــد .پیروزی زودهنــگام نیروهای بین
المللی در افغانســتان موجب شد که آن ها
جنگ افغانستان را پایان یافته تصور نماید.
مردم افغانستان نیز چنین تصوری داشتند.
مردم افغانستان عمر گروه طالبان و امارت
اســامی را پایان یافته می پنداشتند .این
پنداشت تا سال  2005ادامه داشت .از سال
 ،2005گروه طالبان دوباره از النه های خود
بیرون شدند و حمالت خود را علیه نیروهای
امنیتی افغانســتان و نیروهای بین المللی
آغاز نمودند .در سال  ،2007حمالت آن ها
تشدید شد.
بــا روی کار آمدن بــاراک اوباما ،مبارزه با
گروه طالبان تشــدید شد .نیروی بیشتری
از ســوی اداره باراک اوباما به افغانستان
فرستاده شــد .افزایش نیرو اما ،منجر به
کاهش خشــونت ها و ضعیف شدن گروه
طالبان نشــد .آن ها همچنان حمالت خود
را تشــدید بخشیدند .سال  ،2014نیروهای
بین المللی مســئولیت تأمین امنیت را به
نیروهای امنیتی افغانستان واگذار نمودند.
با واگذاری مســئولیت های امنیتی ،بخش
زیادی از نیروهای بین المللی افغانســتان
را تــرک کردند .جنگ با گــروه طالبان و
دیگر گروه های دهشــت افکن به نیروهای
امنیتی افغانســتان واگذار شــد .با خروج
نیروهای بین المللی سطح خشونت ها نیز
افزایش چشمگیری یافت .آمار کشته ها و
زخمیان نیروهــای نظامی و غیر نظامی باال
گرفت .به همین خاطر ،ســال  2014و 2015
را سال خونین برای نیروهای امنیتی و مردم
افغانستان خوانده است .اکنون مسئله این
اســت اگر گفتگوی صلح در چند ماه دیگر
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خونین خواهد بود.
بعد از گذشت یک و نیم دهه ،اکنون دیگر
سخن بر مسئله بازگشت گروه طالبان است.
گروهــی که در کمتر از یک ماه شکســت
تحقیر آمیز را متحمل شدند .اکنون کسی
ســخن از پایان عمر گروه طالبان نمی زند.
سخن بر سر این است که چگونه از قدرت
گرفتن دوباره گروه طالبان جلوگیری نمایم.
در طول یک و نیم دهه گذشته برخورد ها
و رفتار های ما نسبت به گروه طالبان تغییر
نموده است.
در اولین های سال های حضور نیروهای بین
المللی گروه طالبان یک گروه تروریست به
حساب می آمد .در ســال  ،2010این گروه
دیگر تروریســت یاد نمی شــد .حکومت
افغانســتان با نام های مختلــف آن ها را
مخاطب قرار مــی داد .برادر ناراضی ،گروه
مخالف مســلح دولت و در آخرین مورد،
مخالفان سیاسی حکومت .در همین سال،
اولین جرقه های مصالحه با این گروه نیز به
میان آمد .شورای عالی صلح تشکیل شد.
از مجراهای مختلف تالش شد که این گروه
را به میز مذاکره بکشــاند و آن ها را سهیم

در قدرت نماید .اما تالش ها پایان خوشی
نداشــت .گروه طالبان دست از خشونت و
جنگ نکشید.
اکنون گفتگو ها شکل دیگر به خود گرفته
است .چهار کشــور افغانستان ،پاکستان،
آمریــکا و چین به دنبال آن اســت که تا
نقشه راهی را ترســیم نماید که بر اساس
آن گروه طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
تا هنوز سه دور از نشست های چهار جانبه
برگزار شــده اســت اما تا هنوز نقشه راه
گفتگوی صلح ترسیم نشده است .در آینده
نزدیک بناست که دور چهارم نشست ها در
کابل برگزار شود .نشست ها در حالی برگزار
شود که گروه طالبان به عنوان یک تهدید
وجودی برای حکومت افغانســتان مطرح
شده است .در گزارش جدید سیگار/اداره
بازرســی کمک های ایاالت متحده آمریکا
آمده است که گروه طالبان  30درصد خاک
افغانســتان را در کنترل دارد .قبل از این،
گزارش های مبنی بر ایجاد حکومت موازی
نیز شنیده می شــد .قدرتمند شدن گروه
طالبان تا این اندازه ریشه در عوامل مختلف
داخلی و بیرونی دارد.

در ســال های اول حضور جامعه جهانی در
افغانســتان ،گروه طالبان به عنوان گروه
تهدید کننده برای وجود حکومت به حساب
می آمد .رفته رفته این تلقی از میان رفت.
گــروه طالبان دیگر تهدیــدی برای بقای
حکومت به شمار نمی آید .به همین خاطر،
اراده سیاســی برای مبارزه با این گروه در
میان نخبگان سیاسی وجود نداشت .اکنون
که گروه طالبان نزدیک به  30درصد قلمرو
حاکمیت حکومت مرکزی را در تصرف خود
دارد ،نخبگان سیاسی همچنان این گروه را
تهدید کننده وجود حکومت محسوب نمی
کند .وقتی گروه طالبان تهدیدی برای وجود
حکومت باشد بدون شک ،قواعد بازی نیز
مورد تهدید است.
گروه طالبان تنها تهدیــد وجودی برای
حکومت نیست بلکه گروه های اقلیت نیز
در معرض تهدید وجــودی قرار دارد .در
زمان امارت اســامی طالبان برخی گروه
های اجتماعی و قومی به شدت سرکوب و
منکوب و در مواردی قتل عام شدند .هزاره
ها ،ازبیک ها و تاجیک ها به عنوان ســه
گروه بــزرگ قومی در چند مورد قتل عام

شــدند .گروه های اقلیت کوچک تر نیز از
گزند گروه طالبان در امان نبودند .بنابراین،
بازگشــت دوباره گروه طالبان و حاکمیت
امارت اســامی تهدیدی تمام عیار برای
گروه های مختلف اجتماعی در افغانستان
است.
بنابراین برخورد تساهل آمیز با گروه طالبان
موجب شده اســت که این گروه تبدیل به
یک تهدید جدی برای وجود حکومت شود.
اکنون زمان آن رســیده است که نوع نگاه
خود را به این گــروه تغییر دهیم .با توجه
به اینکه این گروه در صدد ایجاد حکومت
موازی در افغانستان بودند ،باید تالش شود
که با این گروه به صورت جدی برخورد شود.
این ســخن بدین معنی نیست که حکومت
دست از گفتگوی صلح بکشد .بلکه در کنار
پیشبرد سیاست صلح جویانه باید برخورد
نظامی شدید با این گروه صورت گیرد .این
گروه کنترل والیت کندز را به دست گرفت
اما ،حکومت با تأخیر زیاد بر این گروه حمله
نمود .ولسوالی ســنگین والیت هلمند را
مورد تهدید جدی قــرار داد .دندغوری را
از کنترل نیروهــای حکومتی خارج نمود و
اکنون بعــد از تأخیر چندین ماهه حکومت
در صدد تصاحب آن اســت .این در حالی
اســت که گروه طالبــان تجهیزات نظامی
خود را در آنجــا جابجا کرده بود .به همین
خاطر ،حکومت بعد از دو هفته جنگ قادر
به بیــرون راندن گروه طالبان از دند غوری
نشده است .آن ها پایه های برق را تخریب
نموده است و برای بازسازی آن شرط تعیین
نموده اســت .همه این ها به خاطر سیاست
حکومت در قبال این گروه است .این مسائل
هم مشروعیت حکومت را کاهش می دهد
و هم موجب قدرتمند شــدن گروه طالبان
می شود .در نهایت ،این مسائل ممکن است
منجر به سقوط حکومت وحدت ملی گردد.
بازگشــت گروه طالبان ،بازگشــت ظلمت
و تاریکی در کشور اســت .راه جلوگیری
امنیتی جلوه دادن این گروه اســت .تنها
با امنیتی جلــوه دادن گروه طالبان امکان
سرکوب آن ممکن می گردد در غیر آن سال
پیش رو ،ســال خونین خواهد بود و ممکن
حکومت در سراشیبی سقوط قرار گیرد.

انسانها را بکشید ،ولی میراث آنها را نابود نکنید
«انسانها را بکشید ،ولی آثار آنها را نابود
نکنید .این آثار میراث بشری هستند ».ما
در ســال  1904قرار داریم و رومن روالن
( ،)Romain Rollandنویســندۀ معروف
قرن بیستم ،این جمله را خطاب به گرهارت
هوپتمــن ()Gerhart Hauptmann
نمایشنامــه نویس میگویــد ،درحالیکه
آلمان بهتازگی بلژیک را بمباران و شــهر
لوون ( )Louvainرا به آتش کشیده است.
شــنیدن این جمله از دهان یک انسانگرا
سرشــناس و صلحطلب پرشور بعید است؛
س در شــهر مشالن
یعنی ارزش آثار روبن 
( )Rubens de Malinesو گنجینهها لوون
که نماد ذوق و قریحه یک ملت هســتند،
از ارزش انسانها بیشــتر است؟ در زمان
خودمان ،گنجینههای شهر باستانی پالمیرا
( )Palmyreدر اســتان حمص سوریه باید
بیشتر از جان مردم آن مناطق که با شلیک
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راکــت تهدید میشــوند ،موردتوجه قرار
بگیرد؟ پاسخ کام ً
ال واضح به نظر میرسد ،اما
تفاوت ظریفی در آن نهفته است .ورونیک
گران پییر ()Véronique Grandpierre
متخصص تاریخ بینالنهرین میگوید« :باید
انســانها را نجات داد؛ زیرا آنها توانایی
بازسازی دارند .این انسانها هستند که آثار
تاریخی را به وجود میآورند و میتوانند در
آنها تأمل کنند؛ امــا از طرفی دیگر ،این
آثار و بناهای تاریخی هستند که انسانها
را میســازند .بشــر با تکامل یافتن بین
بناهاست که هویت جمعی خود را میسازد.
یک اثر یا بنای تاریخی برای هیچ و پوچ از
بین نمیرود .خاطرهاش میتواند نقطه آغاز
و تولد بنایی دیگر باشد .منظور از برتری بنا
به انسان این است».
این مسئله در ســوریه اهمیت خاصی به
خود میگیرد ،سوریهای که در آن از ابتدای
درگیریها در ســال  ،2011تخریب جزئی
بناها یا تاراج شــش منطقۀ بزرگ میراث
جهانی خشــم مردم را در سطح بینالمللی
برانگیخته است .در نوامبر  2013جنگ بین
ارتش سوری و آشــوبگران موجب نابودی
موزاییکها و معرقکاریها مســجد اموی
دمشق شــد .در مدت محاصرۀ حمص ،در
ژوئیــه  ،2014دژ تاریخی کردان (le krak
 )des Chevaliersبهطورجدی در معرض
شلیکهای ارتش ســوری قرار گرفت .در
ســال  ،2014گنبد مسجد جامع اموی شهر
حلب (la mosquée des Omeyyades
 )d’Alepتوســط ارتش بشار اسد تخریب
شد .ســال بعد ،ســازمان دولت اسالمی
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(داعش) شهر باستانی پالمیرا را که نشانه
اتحاد نمادین امپراتوریهای فارس و روم
بود ،تخریب کــرد .در همان موقع ،حدود
 250هزار نفر در این جنگ بیرحمانه جان
خود را از دست دادند.
خانــم هــا العبــداهلل (Hala Al-
 ،)Abdallahعضو مجمع ســوریه آزاد
( )Souria Houriaو ســینماگر سوری
درد جسمی شــدیدی را به خاطر میآورد
که هنگام تخریب پالمیرا احســاس کرد.
این واقعه برای او درست مثل پاک کردن
خشونتآمیز خاطرهای جمعی بود؛ اما این
امر مانع او نمیشــود که نگوید «انسان
ســوری کوچک شمردهشــده است» .او
میگوید «چیزی که عجیب است این است
که کسی از ساکنان پالمیرا حرفی به میان
نمیآورد ».دینا َمتَــر (،)Dina Matar
استاد مطالعات شرق و آفریقا در دانشگاه
لندن در شماره اکتبر  2015مجلۀ روزنامۀ
هنــر ( )Art Newspaperرویکرد مردم
را در شــبکههای اجتماعی عربی درباره
تخریب پالمیر موردبررسی قرارداد .اکثر
کاربــران از توجه بیشازانــدازۀ جوامع
بینالملل به میراث شــوم و نادیده گرفتن
وظیفه ســنگین خود در مقابل انسانها
انتقاد کردنــد .بعضی از آنها حتی تصویر
کارتپســتال پالمیرا را به خاطر میآورند
که شــهر تاد ُمر ( )Tadmorرا در پشت
خود پنهان میکرد ،شهری که زندانهای
اندوهبارش به خاطر شــکنجههایی که به
مخالفان خاندان اســد تحمیل میشود،
بسیار معروف است.

چرا تخریب و چپاول بعضــی از بناها که
جزئــی از میراث جهانی هســتند تا این
حد احساســات مردم را برمیانگیزاند؟
بهاحتمالزیــاد به این دلیــل که یک اثر
تاریخــی در نــوع خود بینظیر اســت،
درحالیکه انســانها بهعنوان یک توده
انتزاعی در نظر گرفته میشوند .به عقیده
لورانس برتراند دورلئــاک ( Laurence
 ،)Bertrand-Dorléacتاریخشــناس
هنر ،یک بنا بیانگر تاریخ جمعی اســت
و نه فردی .این امر تفاهمی ســریع ایجاد
میکند .این بناهای تاریخی که ما شناخت
کمی از آنهــا داریم ،خیلی زود تبدیل به
مکانهای نمادینی میشــوند که تخریب
آنها توجه مردم را در سطح جهانی جلب
میکند ،بهطوریکه همه آنها را مثل آثار
تاریخی خود میدانند.
ایــن اســتدالل در فیلم دیپلماســی
( )2014()Diplomatieبــه کارگردانی
وولکر شلوندورف ()Volke Schlöndorff
در گفتگــوی بیــن رائــول نوردینگ
( ،)Raoul Nordlingکنســول سوئدی
و دیتریش فون شــولتیتس (Dietrich
 ،)von Choltitzفرمانده ارشــد نظامی
ارتش آلمان نــازی در جنگ جهانی دوم
هم مطرح میشود :کنسول سوئدی تالش
میکند به مقام بلندپایه نازی بفهماند که
او با تخریب پاریس یک میراث مشــترک
بشری را نابود خواهد کرد .هرچقدر غارت
و تخریب چیزی که متعلق به دیگری است،
آسان است ،به همان اندازه و حتی بیشتر
دستدرازی کردن به چیزی که بخشی از

اموال خودمان است ،دشوار به نظر میرسد.
نکته جالبتوجه این اســت که این فیلم با
دادن نقشــی افراطی به کنسول نوردینگ
در نجات پاریس و بناهــای تاریخی آن به
نقش حیاتی که او در بعد انسانی ایفا کرده و
باعث آزادی بیش از سه هزار نفر از زندانیان
سیاسی شده ،اشارهای نکرده است.
به دلیل وجود تنش همیشــگی بین ارزش
زندگی انســانها و ارزش حیــات بناهای
تاریخی ،متخصصــان میراثهای جهانی
در بیــان توصیههای خود برای محافظت از
آثار هنری چندان راحت نیستند .ژان لوک
مارتینز ( ،)Jean-Luc Martinezرئیس
موزۀ لوور پاریس ،در مقدمۀ گزارشی تحت
عنوان «پنجاه پیشــنهاد برای محافظت از
میراث بشــری» که در نوامبــر  2015به
رئیسجمهور فرانســه ارائه داد ،بااحتیاط
ســخن میگوید .وی در این گزارش برای
پرهیــز از هرگونه «ســوءتعبیر» توصیه
میکند که برای اشاره به تعرض آثار تاریخی
از عناوینی مثل «جنایت ضد بشــری» یا
«نسلکشی فرهنگی» استفاده نکنیم ،بلکه
در عوض عبارت «جنایت جنگی» را به کار
ببریم.
وی بهاینترتیــب تأکید کــرد که هرگونه
اقدامی در جهــت حفظ و نگهداری بناهای
تاریخی ،باید مرتبط باشد با برنامه اقدامی
پاریس که در ســپتامبر  2015برای کمک
به قربانیان خشــونتهای قومی یا مذهبی
در خاورمیانــه ارائه شــد .بهعبارتدیگر،
محافظت از میــراث جهانــی منافاتی با
محافظت از افــراد غیرنظامی ندارد .وی در
این خصوص میگوید« :ازلحاظ اخالقی واقع ًا
بیانصافی اســت که بهناحــق ،یک برنامۀ
اقدامی در خصوص مسائل میراث فرهنگی و
تاریخی بهگونهای تعبیر شود که گویا حیات
«یکمشت سنگ فرســوده» برای کشور
فرانســه مهمتر از زندگی انسانهاست».
سرزنشی که یونســکو خیلی خوب آن را
میشناسد .ایرینا بوکوفا ()Irina Bokova
رئیس این سازمان بینالمللی میگوید« :در
آِغاز جنگ ســوریه که اکنون  5سال از آن
میگذرد ،صحبت کــردن دربارۀ محافظت
از میراث تاریخی بســیار دشوار بود .کسی
نمیخواســت به حرف ما گوش کند .بسیج
مردم طول کشید».
از زمان تصویب مــادۀ  27قرارداد الهه در
ســال  ،1907در بخش نبردهای مسلحانه،
جامعــۀ بینالملل برای محافظــت از آثار
هنری دشمن زحمت زیادی را متقبل شده
اســت .در قرارداد –  1945که به تأیید 115
کشور رسید ،رهنمودهای زیادی خطاب به
کشورهای در حال جنگ ارائه شد .بر اساس
این کنوانســیون ،هرگونه تخریب و تعرض
عمدی به بناهای تاریخی ،هنری یا باستانی
جنایت جنگی محسوب میشود.
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