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هر دو جبهه گرم است

ــــــــــسرمقاله

اما و اگرها در گفتگو
با گروه طالبان
رحیم حمیدی
سازمان عفو بین الملل در گزارش جدید خود آورده است که آمار
خشــونت علیه غیر نظامیان در سال  2015در افغانستان افزایش
یافته است .در این گزارش آمده است که عامل  70درصد خشونت
ها گروه های مخالف مســلح دولت اســت .قبل از این ،یوناما نیز
گزارش خود را در مورد کشــته و زخمی شــدن غیر نظامیان در
ســال  2015منتشر نموده بود .براســاس گزارش یوناما ،در سال
 2015افزایش چهار درصدی خشونت علیه غیر نظامیان مواجه می
باشیم .در گزارش یوناما عامل  62درصد کشته و زخمی شدن غیر
نظامیان گروه های مخالف مسلح دولت خوانده شده بود.
گزارش های سال های قبل یوناما و سازمان عفو بین الملل نشان
می دهد که هر ساله آمار خشــونت علیه نظامیان افزایش یافته
است .این در حالی است که از ســال  1389به این سو ،حکومت
افغانستان بی توجه به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از سوی
گروه های مخالف مســلح دولت پروسه صلح را روی دست گرفته
است .آیا حکومت افغانستان صالحیت مصالحه با گروه های را دارد
که برای سال های متمادی از مردم افغانستان قربانی گرفته است؟
در صورت که گروه طالبان به پروســه صلح بپیوندد آیا حکومت
افغانستان صالحیت عفو اعضای گروه طالبان را دارد؟
گروه طالبان ،در دوران حاکمیت خــود فجایع زیادی را مرتکب
شدند .قتل عام شهروندان کشور ،تخریب اماکن تاریخی از جمله
بودای بامیان ،جای دادن تروریست های بین المللی و  ...از مسائل
است که این گروه در دوران حاکمیت خود انجام دادند.
گروه طالبان در یک و نیم دهه گذشــته ،مانع تطبیق پروژه های
عام المنفعه شدهاند .از این طریق ضربه بزرگ اقتصادی بر کشور
و مردم وارد نموده اســت .در عین حال ،این گروه سرک ها را نیز
تخریب نموده اســت .شاهراه کابل-قندهار و هرات نمونه بارز آن
است .این سرک در نخستین سال های شکل گیری حکومت پسا
طالبان اعمار شــد .اما ،ماین گذاری زیر پولچک ها و کنار جاده از
سوی گروه طالبان این شــاهراه تخریب گردیده است .در مسیر
کابل -غزنی-قندهار-هرات شاید پلچکی سالم نمانده باشد.
اکنون این گروه در کنار تخریب ســرک ها ،پایه های برق را نیز
هدف قرار می دهد .در زمســتان کنونی ،گروه طالبان چند پایه
برق را در والیت بغالن تخریب و منهدم ســاخته بود که بر اثر آن
نزدیک به یک ماه شهروندان کابل در تاریکی به سر می برد .این
گروه ،پایه برق را والیت قندوز نیز هدف قرار داده بود.
به هر میزان که صدای صلح از ســوی حکومت افغانستان بلندتر
شده اســت ،گروه طالبان حمالت خود را تشدید بخشیده است
و منجر به افزایش کشــته و زخمی شدن غیر نظامیان شده است.
در سال های گذشــته ،گروه طالبان ،پایه های برق را هدف قرار
نمی داد .در سال کنونی که حکومت افغانستان در کنار تالش های
داخلی برای کشاندن این گروه به میز مذاکره در سطح بین المللی
و منطقه نیز تالش می کند تا این گروه را وادار به صلح نماید ،این
گروه پروژه های عام المنفعه را هدف قرار می دهد و خشــونت
بیشتر علیه مردم افغانســتان به خرج می دهد .همه این موارد،
این پرسش را مطرح می کند که آیا حکومت افغانستان صالحیت
مصالحه با این گروه را دارد .گروهی که برای سال های متمادی به
مردم افغانســتان درد و رنج داده است .گروهی که هر روزه ،جان
عزیزان مردم را می گیرد .گروهی به اطفال و کهن ساالن رحم نمی
کند .تفاوت میان نظامیان و غیر نظامیان نمی گذارد.
پرســش در مورد صالحیت گفتگو با گروه طالبان یک امر جدی
است .زیرا ،در فردای مصالحه ممکن است جنجال ها بیشتر گردد
و مردم افغانستان خواهان محاکمه شدن عامالن کشتار ها یک و
نیم دهه گذشــته گردد .مردم افغانستان اگر چه از جنگ خسته
شــدهاند و قربانی زیادی در این راه پرداختهاند اما این به معنی
این نیســت که بی تفاوت به دیدگاه مردم با دشمنان آن ها صلح
و مذاکره نمایم.

گروه طالبان نســبت به هر ســالي ديگر،
جبهة نبرد در برابر نظاميان كشور را گرم
نگهداشته است .در سال هاي پار به ندرت
دروي طوالني روي مي
به جنگ هــاي رو
ِ
آورد ،بلكه عمدتا جنگ هاي چريكي انجام
داده و پس از يكي دو ساعت درگيري عقب
نشــيني كرده و به پناهگاه هاي امن مي
رفت و در مناطق تحت تســلط خود افراد
ملكي را به گونه هاي متفاوت اذيت و آزار
مي نمود .بدين ترتيب در فصل زمســتان
تحرك چنداني نداشــت و گه گاهي برخي
از حملههاي انتحاري را سازمان دهي مي
كرد.
اما اين ســال برعكس همهي سال هاست.
جنــگ را به گونهاي بي ســابقه شــدت
بخشــيد .در فصل بهار بي ســابقه ترين
نبردها را در برابر دولت سازمان دهي كرد.
حضور گســتردهي نظامي در واليت هاي
شــمالي و تصرف واليت كندز براي چند
روز ،از نمادهاي شدت جنگ در اين سال
اســت .حتي در فصل سرماي زمستان نيز
آرام ننشسته است .حمالت را در ولسوالي
هاي واليت هاي هلمند ،جوزجان و بغالن
تشديد كرده اســت .تحركات نظامي اين
گروه در بغالن باعث شد كه هفته ها كابل
نشينان «خو» كرده با برق و وسايل برقي،
تاريك مانده و دشواري هاي طاقت فرسايي
را تحمل كننــد .در همين حال ،طوري كه
نظاميــان خارجــي و تحليلگران داخلي
تحليل كــرده و پيشبيني مي كنند ،بهار،
تابســتان و خزان سال آينده سال تشديد
هرچه بهتر جنگ خواهــد بود .هم گروه
طالبان حمالت اش را شــدت مي بخشد و
هم گروه به مراتب تندروتر و خطرناك تر
از اين گــروه ،داعش فعاليتهاي تخريبي
و تروريســتي اش را از حوزهي جالل آباد
به ديگر واليت ها گســترش خواهد داد.
بر اســاس گزارش كه از سوي خبرگزاري
مركزي به نشر رسيد ،گروه داعش در سال
پيشرو در صدد تســخير مناطق مركزي
است .البته اين گزارش و اين خبر به شدت
نگران كننده و هراس ناك ،مشــكوك و
سياسي مي نمايد ،يعني ممكن است برخي
از حلقات سياســي به كمك دستگاه هاي
اطالعاتي بيروني در صدد حســاس كردن
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هرچه بيشــتر مردم ،ايجاد فضاي رعب و
وحشت و به پا ايســتاد كردن مردم پيش
از داعش باشند ،ولي به هرحال بايد مورد
بررسي قرار گرفته و جدي پنداشته شود.
بنابراين ،جبهة جنگ و نبرد گرم اســت.
گروه طالبان از هيــچ حمله و ضربت زدن
به دولت جمهوري اسالمي دريغ نمي كند.
حتي در اين اواخر به اماكن و تاسيســات
عمومي مانند پايه هــاي برق اهميت نمي
دهد .با اين كه مي دانست خانه هاي اليت
هاي سياســي هميشــه وقت روشن بوده
و تاريك نمي شــود بلكه خانههاي مردم
تاريك شده و زيانهاي بي شمار اقتصادي
مي بينند ،بازهم تخريب كرد.
اما در آن طــرف صفحــه ،جبهة صلح،
گفتوگوهاي سياســي و صحبت از ترك
جنــگ نيز گرم اســت .پــس از اين كه
نشستهاي چهارجانبهاي ميان افغانستان،
پاكســتان ،چين و آمريكا بهراه افتاده و
بدون حضــور نمايندگان طالبان ،در پيوند
به آغــاز مذاكرات سياســي صحبت مي
شــود ،گپ صلح بيش از پيش گرم است.
مهمترين اولويــت حكومت نيز همين امر

شده است .شــوراي عالي صلح كه ماه ها
بي سرنوشــت بود ،اكنون صاحب رييس،
شش معاون و چند مشاور شده است و در
نشســت چهارجانبهاي كه روز سه شنبه
برگزار گرديد ،پيش رفت نسبي به چشم
آمده و از زمان شــروع مذاكرات صحبت
شده اســت .جالب و جذاب اين است كه
گروه طالبان نيز اعــام آمادگي كرده و
از سلســله نشستهاي چهارجانبه اظهار
خرسندي كرده است .بر اساس فيصلهاي
نشست چهارجانبهاي روز سه شنبه كمتر
از ده روز ديگر گفتوگــوي رو در رو با
گروه طالبان در پاكســتان آغاز خواهد
شد .از اينرهگذر صفحهاي صلح و جبهة
گفتوگوهاي سياسي گرم است.
در حال كه نشستهاي چهارجانبه ميان
چهار كشــور به قوت خــود باقي بوده و
يكي پي ديگــر در كابل و اســام آباد
برگزار مي شود و به خاطر حضور آمريكا
و چين و نيز تقالهاي نظاميان پاكســتاني
خوشبينيهاي را نيز به همراه داشــته
است ،پرســش هاي مهم اين خواهد بود
كه با كدام گروه طالبان بايد نشست و به

صورت رو در رو گفتوگو كرد؟ .آيا دولت
پاكســتان همهي گروه هاي طالبان را به
گفتوگوي رو در رو مي كشاند؟ اگر يكي
از گروه ها حاضر به گفتوگو نشــود ،چه
مي شود؟.
پس از مرگ مالعمــر امير المؤمنين تك
چشــم گروه طالبان ،انسجام دروني اين
ِ
گروه نيز از هم پاشيده است .انگار مالعمر
وحدت سياسي و انسجام گروهي را نيز با
خود به گور برده است .البته در جامعههاي
ســنتي و به تبع ســاختارهاي ســنتي
هميشه لرزان و بي ثبات است .گروه ها و
مجموعههاي اجتماعي و سياسي بر محور
فرد شكل مي گيرد و به محض غيابت فر ِد
محور ،انشــعابهاي كالن رخ داده و يك
گروه و ســازمان به چندين محور تقسيم
مي شــود .اكنون كه مالعمر نيســت،
پيروان فدايياش برســر تعيين جانشين
اختالف دارند .هريكي خود و يا فرد مورد
نظرش را اليق جانشيني مالي بزرگ ديده
و ديگران را اليق ندانســته و رد مي كند.
برخي از فرماندهان طالبان جلسات مكرر
تشكيل داده و سر انجام مال اختر محمد

منصور را به عنوان رهبر جديد برگزيدند و
او هم بيانيهها و مواضع متفاوت از قبلاش
را ايــراد كرد .ولي انتخــاب منصور مورد
توافق ديگــر فرماندهان و حتي خانوادهي
مالعمر قــرار نگرفت .فرماندهان مخالف و
ناراض از مال منصور چهار اطراف مال رسول
گردهم آمده و او را اليق جانشــيني مالي
بزرگ مي دانند .امــا همين ناراضيها نيز
توافق نظر كلي نداشــته و به دستههاي
ديگر تقسيم مي گردند .حلقهاي مال رسول
حلقهاي مال منصور را مامور اســتخباراتي
پاكستان معرفي كرده و به اين باور هستند
كه او به اشارهي دولت پاكستان عمل مي
كند.
اختالف ميان گــروه طالبان به حدي تيره
شده كه ديگر نويسندگان و سياستمداران
از واژهاي گروه اســتفاده نكــرده بلكه از
واژهاي گــروه هاي طالبان اســتفاده مي
كنند .در نشســت چهارجانبــهاي كه در
كابل برگزار شده بود نيز شركت كنندگان
از طالبان به عنــوان گروه هاي طالبان نام
بردند.
به نظر مي رســد كه اكنون تشــخيص و
تفكيك گروه يــا گروه هاي مذاكره كننده
دشوار است .از ميان گروه ها و دستههاي
كه خواهــان گفتوگو با دولت هســتند،
كدامها هستند؟ در نشست چهارجانبهاي
كابل از تمامــي گروه هاي طالبان نام برده
شده و خواسته شــد كه در نشست رو در
رو نمايندگان شــان را معرفي نمايند .اما
بدون ترديد كه برخــي از گروه هاي آنان
خواستار گفتوگو نبوده و بر طبل جنگ تا
زمان حضور نيروهاي نظامي و غير نظامي
خارجي مي كوبند و نمايندهي نيز نخواهند
فرستاد.
در نهايت ،مردم چــارهي جز صبر ،انتظار
و خوشبيني ندارند .در طول ســالهاي
گذشته به هر پيمانهاي كه صداي شان را به
گوش اليتهاي قدرت به ويژه سكانداران
ارگ رياست جمهوري رسانيده و خواستار
برخورد قاطع و شــديد با دشمن شدند،
عكساش را مشــاهده كردند .حاال ناگزير
اند صبر كنند و بــه نتايج رفت و آمدها و
نشستهاي نكتايي پوشــان خوش تيپ
خوشبين و اميدوار باشند.

جامعهشناسی لباس
پیتر کوریگان برگردان شایسته مدنی  /قسمت دوم و پایانی
سِ نِت ( )8-67 :}1976{ 1978مینویسد:
«در خانــه لباسها در پی فرد و نیازهایش
بودند {ماننــد لباس قدیمــی دیدرو}،
درخیابان شخص در لباس قدم میگذاشت،
لباسی که هدفش این بود این امکان را برای
دیگران فراهم کند تا بر اساس شناختی که
از شما داشتند ،رفتار کنند» .تا پیش از قرن
نوزدهم ،این عقیده که بدن به عنوان امری
طبیعی قابل بیان اســت و واقعا در فضای
عمومی هم میتواند باشد ،وجود نداشت .به
عالوه برخی از نویسندگان از این هم فراتر
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رفتند که لباس نه تنهــا نقابی برای بدن،
بلکه ابزار گسترش آن است ،یعنی بدنهای
ما شروع به بسط پوشاکهای ما با معناهای
آن کردند .نویســندهای که در ذهنم بوده
و در حال حاضر گمنام اســت ،هرمان لوتز
است با کتابی با عنوان ریزکیهان در سال
 1885در انگلســتان منتشر شد .موضوع
اصلی که اون دنبال کرده بود اینست:
در واقع ما بدن غریبــه را برای ارتباط با
ظاهر بدنمــان میآوریم ...آگاهی از وجود
شــخصی ما در امتداد اندامهــا و نمای
بیرونی این بدن غریبه اســت و نتیجهی
آن احساس گسترش خود مناسب ماست،
اکنون کسب نوعی هیجان غریبه به سمت
اعضــای طبیعی ما ،درجــهی غیرمعمول
از نیــرو و قــدرت مقاومت یــا ثبات در
موقعیتمان است(.)592 :1885 ,Lotze
این بیشــتر نگاهی بدن محــور به لباس
است تا آنچه در قرن هیجدهم وجود دارد،
لباسها و متعلقات آنها به نظر میرســد
بیشــتر حامالن بدن ما ،خود ما و یا بهتر
بگوییم شخصیت ما هستند.
اگر در قرن هیجده ،پایــگاه اجتماعی به
وضــوح در خیابان قرار داشــت ،در قرن
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نوزده همهچیز محوتر شــده و مردم به
شــیوهای لباس میپوشــند که در میان
جمعیت ناپدید شــوند .یکنواختیای در
آن وجود دارد .به نظر سِ نِت به این دلیل
است که مردم میخواهند از خودشان در
برابر تحوالت شهری محافظت کنند .اگر
قرن هیجدهم ،قرن نظــم اجتماعی بود،
قرن نوزده بیشتر قرن بینظمی اجتماعی
اســت که در آن طبقهی کارگر به سرعت
رشد کرده و در شــهرها متمرکز هستند
و انقالبات و شــورشهای بسیاری وجود
دارد .گسترش تولید انبوه و چرخخیاطی،
این امکان را برای هرکسی فراهم کرد که
کمابیش شــبیه دیگری لباس بپوشد .به
نظر میرسد این ویژگی موجب ظهور یکی
از متاخرترین نظریات جامعهشــناختی
دربــارهی اهمیت لباس شــد که گابریل
تارد در کتــاب قوانین تقلید مطرح کرده
است .به نظر او هستی اجتماعی در اصل
تقلیــدی بوده و بنابرایــن جامعه تقلید
بوده است .گسترش ُمد ،شکلی از تقلید
دیده شــده و تارد نتیجهای منطقی را در
آن دیده اســت که خلق جامعهای واحد
با ظاهرهای یکســان اســت .به نظر او،

«پیشــرفت خارقالعادهی ُمد در لباس،
غذا ،محل سکونت ،نیازها ،ایدهها ،نهادها
و هنر بوجود آمده و در اروپا نتیجهی آن
گونهای از شخصیت است که صدها هزار
نسخهی مشابه دارد».
این نسخهی نظری از یک اندیشهی خیالی
دربارهی نظم اجتماعی هماهنگشــده
است که در آن هرکســی شبیه دیگران
اســت ،قاعدهای کامال ناهمسان با مدل
قرن هیجدهم که سرچشمهی نظم در آن
شیوههایی اســت که مردم با هم متفاوت
هستند اما جایگاهشان را میشناسند.
به نظر سِ نِت ،یکی از نتایج افزایش یکسان
شــدن ظواهر ،تغییر از خوانــش پایگاه
اجتماعی مبتنی بر لباس به سمت خوانش
جزئیات ویژگیهای شخصیتی بود.
به ســادگی میتوان دید که چرا وقتی
لباس نشــانگر پایگاه اجتماعی اســت،
بدنها با لباســهای بســیار متفاوت در
خیابان وجــود دارد و پس از آن هرکس
یک نقاب اجتماعی اســت ،اشــخاص
خودشــان تحت الشعاع نشانهای هستند
که لباسشــان دارد .اما وقتــی بدنها با
شباهت باالیی لباس پوشیدهاند ،احتمال

بیشــتری وجود دارد تا به شــخص توجه
شود ،به این دلیل که جایی وجود دارد که
تفاوتها اکنون نمایان است .این مساله به
نظر میرســد نتیجهی پیشبینی نشدهای
داشته باشــد که تمایل جدید به پوشش
غیرمحسوس اســت .ممکن است کسی از
نظر اجتماعی کمتر انگشــتنما باشد اما
به لحاظ شــخصیتی خودنماتر شود .بدین
ترتیب افراد شروع به موشکافی دربارهی
یکدیگر میکنند تا نشــانههای بیشتری
دربارهی شخصیت دیگران بدست آوردند
و چنین موشــکافیای تقریبا در ســطح
بســیار ُخرد وجود دارد .پس جای تعجب
نیســت اگر تصور کلی بر همانندی باشد و
تنها در جرئیات اســت که میتوان تفاوت
را پیدا کرد.
سِ ــنِت نمونهی مطلوبتری از تفسیرهای
بسیار ظریف ارائه میکند ،زمانیکه از یک
داســتان نقل قول میکند با این نتیجه که
«فرد همیشه میتوانست لباس نجیبزاده
را تشخیص دهد چرا که در واقع دکمههای
روی آســتین کت یک نجیبزاده بســته
شــده یا باز بود در حالیکه هرکس رفتار
نجیبزادگی را بــا دکمههایی که با دقت
بسته شده بود تشخیص میداد در حالیکه
آســتینهایش به این واقعیــت توجهی
نداشتند».
نگرانی خانمها این بــود که «رها» به نظر
برســند و حتی کوچکترین نشانهها مهم
بودند ،شاید کوتاهی ناخنها یا کوتاه بودن
لبهی لباس حتی در حد یک میلیمتر نسبت
به انــدازهی نرمال ،از نظــر عابران غریبه
عجیب به نظر میرســید .در قرن نوزدهم،
جزئیات دســت کم برای طبقهی متوسط
بیان میشــود .بدون شــک تفاوتهای
طبقاتی گستردهتری در کوتاهی و کیفیت
لباس مشهود است .حتی اگر همان مدل از
ظاهر ،یک اشتیاق مشترک است ،همانطور
که سِ ــنِت میگوید ،سلسله مراتب کیفیت
هنوز مستقیما به مثابه تفاوتهای طبقاتی
تعبیر میشــود .شــاید تفاوتهای شغلی
کمرنگ شده و به سمت تفاوتهای طبقاتی
برود ،و این بدین معناست که تئاتر خیابانی
اجتماعی قــرن هیجدهم ،به ســادگی و
همانطور که سِ نِت عقیده دارد ،ناپدید نشد
اما از تئاتر شغلی با نقشهای بسیار متفاوت
به ســمت تئاتر طبقه با نقشهای کمتر اما
گستردهتر تغییر جهت داد.
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