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حکومت و فرهنگ قانون گریزی در ادارات

ــــــــــسرمقاله

سهل انگاری حکومت
در برابر گروه های
تروریستی
حفیظ اهلل زکی

در سال های گذشــته بارها اتفاق افتاده که رســانه ها از قول
برخی مقامات محلی و یا باشــندگان محل ،نسبت به نفوذ گروه
های تروریســتی در برخی مناطق هشدار داده اند؛ اما حکومت و
بخصوص نهادهای امنیتی نه تنها به این هشــدارها اهمیت نداده
اســت که در پی انکار آن نیز بر امده اند .دو و نیم سال قبل وقتی
مردم از حضور داعش در والیت های جنوبی و شرقی کشور خبر
می دادند ،مســؤالن امنیتی این حضور را انکار کردند ،تا این که
واقعیت های جنگ ،خشونت و بیرحمی هایی که در والیت زابل،
ننگرهار و تعدادی از والیت های دیگر به وقوع پیوست ،نهادهای
امنیتی را مجبور ساخت که به وجود گروه داعش در کشور اعتراف
کنند.
طی این دو ســال گروه داعش صدها تن از شهروندان کشور را با
بیرحمی تمام به قتل رسانده است و دهها خانه را به آتش کشیده
اســت .حاال حضور داعش نه تنها در والیت های جنوبی و شرقی
کشور مشهود است که والیت های شمالی را نیز در معرض تهدید
نفوذ خود قرار داده است.
والیت زابل یکی از والیت های نا امن در شانزده سال گذشته بوده
اســت .این والیت از ســالهای جنگ های داخلی تا کنون عرصه
تخت و تاز گروه های افراطی و تندرو بوده است .برخی از مناطق
این والیت به گور جمعی هزاران شهروند بی گناه کشور بدل شده
است .سال های سال مسافران بیگناه صرف به دلیل تعلقات قومی
و باورهای مذهبی شان توسط این گروه ها اسیر و سپس به شکل
فجیع به قتل می رسیدند .سال گذشته نیز مسافران بیگناه در این
والیت به گروگان گرفته شدند و با بدترین شیوه مورد شکنجه و
آزار قرار گرفتند و سر بریده شدند.
پرچم داعش نخستین بار در این والیت بر افراشته شد و تعدادی
از افراد شــبه نظامی با لباس و پرچم ســیاه در این والیت اعالم
حضور کردند ،ولی نهادهای امنیتی این مسأله را جدی نگرفتند.
در دو ســال گذشــته نیز بارها مقامات محلی ،باشندگان محل،
نمایندگان پارلمان ،گروگان های آزاد شــده و ...نسبت به وضع
امنیتی و حضور گســترده و معنادار گروه های تروریستی در این
والیت ابراز نگرانی کرده اند .پس از عملیات ارتش پاکســتان بر
ضد گروه های تروریستی در وزیرستان شمالی و جنوبی ،هزاران
خانواده از آن ســوی مرز به خاک افغانســتان مهاجر شدند .در
همان زمان تعدادی از رسانه ها ،کارشناسان و نمایندگان پارلمان
هشدار دادند که ممکن است اعضای گروه های تروریستی تحت
عنوان مهاجر وارد افغانستان شده و پس از مدتی فعالیت شان را
در این کشور آغاز کنند .ولی حکومت اطمینان می داد که اجازه
نمی دهد افراد این گروه ها وارد کشــور شوند .ولی واقعیت های
تلخ بعدی نشــان داد که حکومت نتوانست و یا نخواست از ورود
تروریستان در کشــور جلوگیری کند .در همان زمان گزارش شد
که هزاران خانواده مربوط به گروه تحریک اســامی ازبکستان
در برخی مناطق زابل جابجا شــده اند .مقامات والیت غزنی این
گزارش را تأیید کردند .قضیه گروگانگیری مسافران این حضور را
به اثبات رساند؛ اما از سوی حکومت اقدامات جدیی در این راستا
صورت نگرفت .نتیجه این بی توجهی و غفلت ســؤال برانگیز این
شــد که امروز نیروهای مرتبط با گروه های تروریستی کشورهای
خارجی ،ازبکستانی ،تاجکســتانی و پاکستانی مناطق وسیع از
والیت زابل را اشــغال کرده اند و فردا باید مناطق و والیت های
همجوار تاوان این غفلت را در مقابله با این گروه بپردازند .در حال
حاضر مناطق خاک افغان ،ارغنداب و دایچوپان به مراکز اصلی این
گروه ها تبدیل شده و آنها آزادانه در این مناطق فعالیت می کنند
و حمالت تروریستی خود را در والیت های زابل ،غزنی و قندهار از
همین مراکز سامان می دهند.
شــکی وجود ندارد که حکومت در ابتدا می توانست از ورود این
خانواده ها در خاک افغانستان جلوگیری کند .می توانست آنها را
در یک محل مطمين ( کمپ ) جابجا کرده و زیر نظر داشته باشد.
اما این که چرا چنین کاری را نکرده است ،سؤالی است که همواره
بی پاسخ مانده است.

شــود و همه ی ظرفیت هــا و توانایی
جامعه در قالب برنامه های مشــخص و
مدون به سوی اهداف استراتژیک به کار
گرفته شود ،آن جامعه باالخره راه توسعه
و پیشــرفت را باز می یابد و به امنیت و
ثبات پایدار به عنوان الزمه ی توســعه
پایدار در جامعه اهمیت می دهد .ولی اگر
ظرفیت ها ،توانایی ها و پتانسیل های یک
جامعه درست مدیریت نشود ،آن جامعه
برای پیدا کردن مســیر توسعه همواره
ســرگردان می ماند و نمی تواند امکانات
و ظرفیت های خود را در جهت توسعه و
پیشرفت سامان دهد.
حکومــتداری برای توصیف شــیوهی
مدیریت یک کشــور به کار برده میشود
و از اینــرو عرصهی وســیع تری از واژه
حکومــت یا دولــت را دربــر میگیرد.
حکومتداری روش کارهای اداری ،سیاسی
و اقتصادی را تبیین میکند که به وسیله
زمامداران حاکم در یک کشور گزینش و
به مرحله اجرا گذاشته میشود.
حکومتداری زمانی شــکل می گیرد که
کارکرد ســازمان های دولتــی همگام و
همســاز با نهادهای مدنی و اقتصادی در
شــیوه مدیریت جامعه و چگونگی آن به
پیش برود .مشارکت اقشار مختلف مردم
در طرح های توسعوی و نقش فعال آنها در
پروسهی بازسازی و نوسازی عزم و اراده
جدی و وســیع نهادهای اجتماعی را در
تصمیم گیری ها و کارکردهای حکومتی
به نمایش می گذارد .این امر از یک طرف
فاصله ها و بی اعتمادی ها میان نهادهای
دولتی و سازمان های اجتماعی را کاهش
می دهــد و از طرف دیگــر موفقیت و
مؤثریت پــروژه های اقتصادی را تضمین
میکند .در حکومتداری خوب هر ســه
بخش جامعه (دولت ،نهادهای اجتماعی و
سکتورهای خصوصی اقتصادی) در شکل
دهی جامعه خوب و باسامان ،نقش دارند.
افغانستان متاسفانه نزدیک به چهاردهه
را در جنــگ و ناامنی به ســر میبرند.
اشــتغال به جنگ از یــک طرف تمامی
زیربناهای سیاسی ،اداری و اقتصادی را از
بین برد و از سوی دیگر به حکومت کمتر
اجازه داده تا از فرصت ها و امکانات ملی

رضا احسانی

در راستای توسعهی همه جانبه و بخصوص
توسعه اقتصادی بهره ببرد.
در یــک و نیم دهه گذشــته بــا آن که
میلیاردها دالر از ســوی جامعه جهانی به
عنوان کمک به افغانستان ،اختصاص داده
شــد؛ اما به دلیل جنگ ،نا امنی و فقدان
مدیریت ســالم جامعه از این فرصت ها و
کمک ها کمتر در جهت بازسازی زیربناهای
اقتصادی استفاده شده است.
گسترش فساد ،فرهنگ معافیت از مجازات
و کندی روند بازسازی و نوسازی در کشور،
نشانه این اســت که در ساختار و کارکرد
مدیریت کالن کشور کاستی ها و خالهای
زیادی وجود دارد کــه ضرورت اصالحات
عمیق و گســترده اداری در کشور را برمال
می ســازد .در یک و نیم دهه گذشــته به
دلیل نقص و کاستی های موجود در روش
حکومتداری در افغانســتان ،حجم وسیع
کمک های جامعه جهانی در کشور به هدر
رفــت و روند فســادانگیز در کارکردهای
اداری به شکل گسترده رواج پیدا کرد.
از همیــن رو جامعه جهانــی روند مبارزه
با فســاد و ایجاد حکومتداری خوب را به
عنوان پیش شــرط دوام کمک های جامعه
جهانی به افغانستان تعیین کرد و حکومت

افغانســتان را در جهت مبارزه بافساد و
ایجاد حکومتداری خوب تشــویق نمود.
این که حکومت چه روشی را برای رسیدن
به توســعه و ایجاد حکومتداری خوب در
پیش بگیرد ،پیشــاپیش نمی توان در آن
باره نظر قطعی داد .زیرا شرایط و اقتضائات
یک جامعه نسبت به جامعه دیگر فرق دارد
و هر کشور با توجه به شرایط و اقتضائات
ویژه خود اقدام می کنند .با آن هم برخی
کشورها راه و روش بهتری را برای بهبود
مدیریت کشور انتخاب می کنند و برخی
دیگر این روند را با کندی طی می کنند.
نظام سیاســی ما مبتنی بر اصول و ارزش
های دموکراســی اســت و این اصول در
قانون اساســی ما به رســمیت شناخته
شــده و از ســوی لویه جرگــه قانون
اساسی تصویب شــده است و تمام مردم
افغانســتان به این قانون احترام دارند و
به آن به عنوان میثــاق ملی اهمیت می
دهند .آزادی ،برابری ،مشــارکت عادالنه
سیاسی ،همپذیری اجتماعی ،قانونمداری،
از جملهی مهمتریــن ارزش هایی اند که
باید در همه سیاست ها و رفتارها مدنظر
قرار بگیرد .تعهد به این اصول و ارزشــها
از ســوی حکمروایان به معنــای باور و

پایبندی آنان به منافع ملی و اعتقاد آنان
به توســعه و رفاه عادالنه اجتماعی است.
تا زمانی که مقامــات حکومتی به ارزش
های قانون اساسی متعهد و پایبند باشند
و در جهت ترویج و نهادینه سازی ارزش
های دموکراتیک از طریق ایجاد میکانیزم
عادالنه اداری ،تــاش کنند ،مردم نیز به
آنها اعتماد خواهند کرد و برنامه های آنها
را مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهند
داد.
با روی کار آمــدن حکومت وحدت ملی
انتظار عمومی این بود که حکومت با طرح
اســتراتیژی های کالن اقتصادی و بهبود
وضعیت نابســامان اداری ،از فرصت های
باقی مانده به وجه احســن استفاده کند
و به روند رو به پیشــرفت فســاد اداری
پایان دهد و مسیر رشــد و توسعه را از
البالی تنگناهــا و چالش های موجود ،در
چارچوکات مشخص تعیین کند.
مردم از حکومــت انتظار دارند که تمامی
سیاســت ها ،رویکردها و رفتارهای خود
را مطابق قانون اساســی به پیش ببرد و
کوشــش کند که فرهنگ قانونگرایی و
قانونپذیری را در عمل پیاده کند .امسال
سیزدهمین سالگرد تدوین قانون اساسی،

فرصتی را فراهم کرد تا شــخصیت های
علمی ،سیاســی ،مقامــات بلند پایهی
حکومتی و اصحاب رســانه ها ،به پدیده
قانونگرایــی در جامعه توجــه کرده و
نقص ها و خالهای آن را مورد بررســی
قرار دهند .به عنوان نتیجه گیری از کل
تحلیل ها و اظهــار نظرها می توان گفت
که ما تا هنوز عمل به قوانین را به عنوان
اصول رفتاری خــود نپذیرفته ایم و یا از
اهمیت تطبیــق قوانین در جامعه آگاهی
کامل نداریم.
در شانزده سال گذشــته موارد بسیاری
از نقض قانون اساسی را توسط نهادهای
دولتی و خصوصی شــاهد بودیم و قانون
گریزی در نظــارت ضعیف از کارکردهای
ادارات به یک رفتــار فراگیر در ادارات
تبدیل شــده بود .در دو ســال گذشته
وضعیت در ســطوح باال کمی فرق کرده
اســت .رهبران حکومت بــا اراده جدی
تالش مــی کنند تا قانــون را در جامعه
تطبیق و بر همه افراد به صورت یکســان
اعمال کنند .اگرچه این مسأله در مرحله
عمل با موانــع و تنگناهای زیادی مواجه
گردیده ،اما همین که یک اراده سیاسی
برای پاســداری از قوانین شکل گرفته
جای بسی خوشحالی اســت و این امید
قوت مــی گیرد که در آینده این اراده در
عرصه عمل و در کنش های عمومی جامعه
بازتاب گسترده پیدا کند.
ما برای این که یک حکومت دموکراتیک،
مشروع و کارا داشته باشیم و برای این که
از وضعیت ناگوار سیاسی فعلی نجات پیدا
کنیم و برای این که کشور را از وابستگی
و مردم را از عقب ماندگی و فقر برهانیم،
چاره ای جز ایــن نداریم که به حاکمیت
قانون احترام بگذاریم و همه ما خود را در
عمل به قوانین متعهد و پایبند بدانیم و با
متخلفان و قانون شکنان در هر مقامی که
هستند و در هر عرصه ای که فعالیت می
کنند ،برخورد جــدی نماییم .ولی انتظار
این اســت که این کار از سطوح باال آغاز
شود و کارمندان دولتی و رجال سیاسی
و مسؤالن جامعه مدنی و رسانه ای بیشتر
از دیگران خود را ملزم بدانند که به قانون
عمل کنند.

از تاریخ چه آموختهایم؟ احتما ً
ال هیچ
از قرن بیستم هر چه را فراموش کنیم ،جنگها را نباید از یاد ببریم
نویسنده :تونی جات /ترجمه :محمد غفوی/قسمت دوم

ِ
موزاییــک حاصــل از این امر مــا را به
گذشتهای مشــترک پیوند نمیدهد ،بلکه
ما را از گذشــتۀ مشترکمان جدا میسازد.
روایتهای ملیای که زمانی در مدرســه
تدریس میشــد ،هرچقدر هم دارای نقص
بودنــد ،هرچقدر هم نقطــۀ تمرکز آنها
گزینشــی و پیامشان ابزاری بود ،دستِکم
این امتیاز را داشــتند که ارجاعهایی به
امروزین ملت فراهم
گذشته را برای تجربۀ
ِ
میآوردند .تاریخ ســنتی ،آنگونه که به
چندینوچند نســل از بچهمدرســهایها
و دانشــجویان تدریس میشد ،از طریق
ارجــاع به گذشــته ،معنایی بــه اکنون

 کارتون روز

میبخشــیدند :نامها ،مکانها ،کتیبهها،
ایدهها و اشارات امروز را میتوان در درون
روایتــی بهیادسپردهشــده از دیروز جای
داد .بااینحــال ،در روزگار مــا ،این روند
معکوس شده اســت .اکنون گذشته معنای
خود را تنها از طریق ارجاع به دغدغههای
کنونی پرشــمار و اغلب متضا ِد ما به دست
میآورد .بدون تردید این سرشت گذشته،
که بهگونهای آزاردهنده بیگانه اســت ،تا
شیب تند تغییرات در دورۀ
اندازهای پیامد
ِ
معاصر اســت« .جهانیســازی» ،بهمعنای
واقعی ،زندگی انســانها را بهشیوههایی
تحت تأثیر قرار میدهد که بهســختی در
مخیلۀ پــدران و مادران یــا پدربزرگان و
مادربزرگان ما میگنجید .بخش عظیمی از
آنچه در طول دههها ،و حتی سدهها ،آشنا
و دیرپا به نظر میرســید اکنون بهگونهای
شتابان به ورطۀ فراموشــی درمیافتد .تو
گویی که گذشــته ،بهواقع ،کشوری دیگر
اســت :مردمان در این کشــور کارها را
بهگونهای دیگر انجام میدادهاند .گسترش
ارتباطات نمونهای تمامعیار را پیش چشم
مینهد .تا واپســین دهههای سدۀ بیستم،
اغلب مردمان جهان دسترســی محدودی
ِ
به اطالعات داشتند ،اما بهیمن آموزش در
تلویزیون تحت نظارت
سطح ملی ،رادیو و
ِ
دولت و فرهنگ چاپی مشــترک ،مردمان
در درون یک دولت ،ملت یا اجتماع همگی
این امکان را پیدا کردند که از امور یکسان
زیادی مطلــع گردند .امــروز این ماجرا
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مردمان جهان،
برعکس شده است .بیشت ِر
ِ
بیرون از منطقۀ جنوب صحرای آفریقا ،به
مقادیر بیکرانی از دادهها دسترسی دارند.
لیکن در غیاب هرگونه فرهنگ مشترکی
کــه فراتر از گروهی کوچــک از نخبگان
وجود داشته باشد ،و حتی در میان آنها
هم همیشــه وجود نــدارد ،اطالعات و
ایدههای پارهپارهای که مردم برمیگزینند
یا با آن مواجه میگردند تحت ســیطرۀ
مجموعۀ متنوعی از سالیق ،امیال و منافع
قرار دارد .در گذر ســالیان ،هریک از ما
مشترکات کمتری با جهانهای بهسرعت
روبهتکثی ِر معاصران خویش داریم؛ جهان
پیشینیانمان که جای خود دارد.
همــۀ اینها قطع ًا حقیقــت دارد و حاوی
داللتهای آزاردهنــدهای برای حکمرانی
دموکراتیک در آینده اســت .بااینحال،
ِ
تغییرات برآشــوبنده ،حتی دگرگونیهای
خودیخود بیســابقه نیست.
جهانی ،به
ِ
ســازی» اقتصادی در اواخر سدۀ
«جهانی
ِ
نوزدهم کمتر از این آشــوبناک نبود ،جز
اینکه تعدادی بسیار اندکتری از مردمان
پیامدهای آن را در همان ابتدا احساس و
درک میکردند .آنچه دربارۀ عصر کنونی
دگرگونیهــا اهمیت دارد این اســت که
چقدر ســهلانگارانه ،نهفقط کردوکارهای
گذشــته را ،بلکه ن ْفس خاطرۀ آن را هم
فروگذاشتهایم .جهانی که به تازگی پشت
سر گذاشتهایم ،هماکنون نصفه و نیمه به
خاطرمان مانده است.

پس چیســت آن چیزی که ما در شتاب
خویش برای پشتسرگذاشــتن ســدۀ
بیستم گم کردهایم؟ دستِکم در آمریکا
معنای جنگ را فرامــوش کردهایم؛ این
دلیلی دارد .در بیشــتر اروپای قارهای،
آســیا و آفریقا ســدۀ بیســتم بهمثابۀ
چرخهای از جنگها تجربه شد .در سدۀ
ْ
جنگ حاکی از تهاجم ،اشــغال،
پیــش،
آوارگــی ،محرومیت ،نابودی و کشــتار
جمعی بود .کشــورهایی کــه در جنگ
اغلــب جمعیت ،قلمرو ،منابع،
میباختند
ْ
امنیت و استقالل خویش را هم میباختند.
لیکن حتی آن کشورهایی که علیالظاهر
پیروز از کار درمیآمدند تجربیاتی مشابه
داشــتند و معموالً جنگ را همانگونه به
خاطر میآوردند که بازندگان آن .ایتالیای
چین پس از
پس از جنگ جهانــی اول،
ِ
جنگ جهانی دوم و فرانسۀ پس از هر دو
جنگ نمونههایی گویا هســتند :همۀ این
کشــورها «برنده» بودند و همۀ آنها از
پای درآمدند .بنابراین هستند کشورهایی
که جنــگ را بردند ،اما «صلح را باختند»
و فرصتهای ناشی از پیروزیهایشان را
متفقین غربی در ورســای و
بر باد دادند.
ِ
متعاقب پیروزیاش
اسرائیل در دهههای
ِ
در  ،۱۹۶۷هنوز هم ،گویاترین نمونههای
این امر هســتند .افزونبراین ،جنگ در
سدۀ بیستم کرارا ً بهمعنای جنگ داخلی
بود :جنگی که اغلب تحت لوای اشــغال
یا «آزادســازی» صورت میگرفت .جنگ

داخلی نقشی چشــمگیر در «پاکسازی
قومی» گســترده ایفا میکــرد و موجب
ِ
جابهجاییهای جمعیت در سدۀ بیستم ،از
هندوستان و ترکیه تا اسپانیا و یوگوسالوی
میشــد .جنگ داخلی همانند اشــغال
خارجی یکی از خاطرههای «مشــترک»
هولناک در صد ســال گذشــته است .در
بسیاری از کشــورها «پشتسرگذاشتن
گذشته» ،یعنی توافق بر سر بهمحاقبردن
یا فراموشی (یا انکار) خاطرۀ متأخر ستیز
خانمانسوز و خشونت بینگروهی ،یکی از
اهداف عمدۀ دولتهای پس از جنگ بوده
است ،امری که گاهی محقق میشد و گاهی
بیشازحد حاصل میگشت.
چارچوب
فاجعۀ جنــگ تنهــا در درون
ِ
خــو ِد آن نمیگنجید؛ جنــگ پدیدههای
وحشتناکی را بهدنبال خویش آورد .جنگ
جهانی نخست منتهی شد به نظامیسازی
بیسابقۀ جامعه ،پرستش خشونت و نوعی
آیین تقدیس ُمردگان که بســیار بیشــتر
از خود جنگ دوام آورد و مســیر را برای
فاجعههای سیاســی پس از خویش هموار
نمود .دولتهــا و جوامعی که در طی جنگ
جهانی دوم یا پسازآن بهدســت هیتلر یا
اســتالین (یا متوالی ًا توسط هر دوی آنها)
تسخیر شــدند نهتنها اشغال و استثمار را
تجربه کردند بلکه شــاهد تباهی و فساد
قوانین و هنجارهای جامعۀ مدنی نیز بودند.
ساختارهای اصلی حیات متمدنانه از میان
رفتند یا عظمتی شیطانی یافتند :ترتیبات،
قوانین ،آموزگاران ،پلیسها و قضات .خو ِد
دولت نهتنها بــه حفظ امنیت نمیپرداخت
بلکه تبدیل به منبع اصلی ناامنی شد .رابطه
و اعتماد متقابل چه در میان همســایگان
و چــه همکاران ،جامعه یــا رهبران از هم
فروپاشــید .رفتاری که در شرایط متعارف
نابهنجار محسوب میشــد نهتنها تبدیل
بــه رفتارهایی بهنجار شــدند بلکه گاهی
تنها راه بــرای نجات خانواده و خود بودند،
رفتارهایی همچــون دزدی ،عدمصداقت،
ریاکاری ،بیتفاوتی در برابر بدبختی دیگران
جویی فرصتطلبانه از مصائب آنان.
و بهره
ِ
ترســی همهگی ْر نارضایتی یا مخالفت را در
نطفه خفه میکرد.
در یک کالم ،جنــگ رفتاری را ترویج کرد
صلح غیرقابلتصور و معیوب
که در دوران
ْ
به شــمار میآمــد .این جنگ اســت ،نه
نژادپرستی یا ستیز قومی یا غیرت مذهبی
که به قساوت منتهی میشود .جنگ ،جنگ
تمامعیار ،پیششرط اصلی تبهکاری جمعی
در عصر مدرن بوده است.
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