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جنگ افغانستان تا حدودی توجه
ترامپ را به خود جلب کرده است

ــــــــــسرمقاله

چالش های امداد رسانی
در افغانستان

نویسنده :لولیتا سی بلدور  /مترجم :جانعلی شکرعلیزاده
مهدی مدبر

افغانســتان به دلیل ناامنی و رویدادهای طبیعی همواره نیاز به
کمک نهادهای بین المللی امداد رسان دارد .اما هدف قرار گرفتن
این نهادها و کارمندان آنها توســط گروه های تروریستی ،امداد
رسانی در کشــور را با چالش جدی روبرو می کند .دیروز شش
کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ در والیت جوزجان کشته
شــدند و دو کارمند دیگر این نهاد به گیروگان گرفته شد .این
اولین بار نیست که این نهاد بین المللی امداد رسان هدف حمله
قرار می گیرد ،در ســال  ۲۰۱۳گروه طالبان دفتر صلیب سرخ در
شهر جالل آباد را مورد حمله قرار دادند و پس از آن برای مدتی
فعالیت صلیب سرخ در افغانستان متوقف گردید.
حمله بر کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ درست زمانی
صــورت می گیرد که اکنون بر اثر بارش بــرف و برفکوچ ،مردم
افغانســتان در بخش های مختلف کشــور نیاز جدی به کمک و
همکاری این نهاد و ســایر نهادهای امداد رسان دارد .حکومت
افغانستان به تنهایی نمی تواند به موقع به آسیب دیدگان حوادث
طبیعی کمک کند و نیازهای آنها را بر آورده ســازد و این کار با
همکاری نهادهای امداد رسان بین المللی ممکن بود ،اما با حمله
به کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ ،روند کمک به آسیب
دیدگان حوادث طبیعی نیز با کندی به پیش خواهد رفت و یکبار
دیگر نگرانی ها در مورد آینــده ی فعالیت های این نهاد امداد
رسان در کشور افزایش خواهد یافت.
سازمان ملل متحد و ســایر نهادهای بین المللی همواره تاکید
کرده اند که حمله بر نهادهای امداد رسان جرایم جنگی محسوب
می گردد و باید متوقف شــود ،اما هنوز هم گروه های تروریستی
دســت از این کار بر نمی دارند و به نظر می رســد بار دیگر می
خواهند روند امداد رسانی در افغانستان را با چالش روبرو سازند.
حمله بر کارمندان کمیته بین المللی صلیب ســرخ نشان داد که
گروه های تروریستی هیچگونه تعهدی در قبال فعالیت های بشر
دوســتانه ندارند و با بکاربردن خشونت علیه فعالیت های انسان
دوســتانه ،تالش می کنند که مانع تداوم آنها شــود و اینگونه
فعالیت ها را متوقف سازند.
ناامنی یکی از اصلی ترین چالش ها در برابر فعالیت امداد رسانی
در افغانستان اســت .دفاتر نهادهای امداد رسان بارها از سوی
گروه های تروریستی مورد حمله قرار گرفته اند و کارمندان آنها
کشــته و یا به گیروگان گرفته شده است .نبود امنیت باعث می
شود که گروه های امداد رسان نتوانند کارشان را به درستی انجام
دهند و به آســیب دیدگان جنگ ها و رویدادهای طبیعی کمک
های الزم و فوری را برسانند.
حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی باید تالش جدی نمایند
تا امنیت نهادهای امداد رســان و کارمندان آنها را تامین کند و
زمینه را فعالیت بهتر آنها در مناطق آســیب دیده ی افغانستان
آماده ســازند .در وضعیت فعلی مردم آســیب دیده از جنگ و
رویدادهــای طبیعی بیش از هر زمانی نیاز به کمک دارند و نباید
به هراس افگنان اجازه داده شــود که روند کمک به مردم آسیب
دیده ی افغانستان را مختل سازند.
حمله بر کارمندان کمیته بین المللی صلیب ســرخ یکبار دیگر
ضرورت همکاری های بین المللی در رابطه با مبارزه با تروریسم
و هراس افگنی در افغانســتان را آشــکار می سازد .گروه های
تروریســتی در طول یک و نیم دهه گذشــته نه تنها نیروهای
امنیتی و مردم افغانستان را مورد حمله قرار داده اند ،بلکه نیروی
های بین المللی را نیز هدف قرار داده اند و شهروندان کشورهای
مختلف جهان را در افغانستان کشته اند .این امر نشان می دهد
که هراس افگنان از همهی کشورهای همکار با دولت افغانستان
قربانی گرفته اســت و باید علیه آنها بصــورت هماهنگ مبارزه
صورت گیرد.
چالش های امنیتی در برابر نهادهای امداد رسان عالوه بر اینکه
باید از سوی حکومت افغانســتان جدی گرفته شود و به عنوان
زنگ خطر برای فعالیت های بشردوستانه در کشور ،تلقی گردد،
باید مورد توجه ســازمان ملل متحد قرار گیرد و این نهاد باید به
گونه جدی تالش کند تا فعالیت های بشر دوستانه در افغانستان
ادامه یابد و خشونت علیه نهادهای امداد رسان متوقف گردد.

افغانستان ،طوالنی ترین درگیری امریکا
علیرغم سالها تالش برای مهار طالبان و
مبارزه با داعش و گروه های وابسته به آن
کمی توجــه اداره ترامپ را به خود جلب
کرده است .ترامپ از این جنگ که حال
شانزده سال از آن می گذرد در بازدید از
مرکز فرماندهی نظامی ایاالت متحده که
مسئول نظارت بر درگیری های خاورمیانه
است روز دوشنبه ســخن به میان آورد.
بحث بــر چگونگی کمک بــه نیروهای
امنیتی افغان برای حفاظت از کشورشان
اســت .ترامپ در تامپه از تمام سربازان
امریکایی که در خارج کشور خدمت می
کنند به خصوص  8400ســرباز امریکایی
که در افغانســتان بر علیه تروریسم بین
المللی می جنگند و آنانی که به نیروهای
افغان مشــاروه و آموزش می دهند قدر
دانی کرد.
تقابل بــا تالش های ایــاالت متحده به
شکســت داعش در عراق و سوریه باال
گرفته اســت .در حالی کــه ترامپ به
پنتاگون  30روز فرصت داده اســت که
طرح جدیــدی برای شکســت خلیفه
خود خوانده داعــش تهیه کند ،در مورد
افغانســتان چنین دستور مشابهی نداده
اســت .هنوز معلوم نیســت که آیا کاخ
سفید می خواهد به سادگی سیاست اداره
اوباما را برای تقویت نیروهای افغانستان و
حفظ سربازان ایاالت متحده برای مبارزه
با تروریسم بین المللی ادامه دهد یا خیر.
جیم متیس ماه گذشته در جلسه تاییدیه
اش در جایی که جنگ افغانســتان کمی
مورد توجه قرار گرفت گفت؛
طالبان پیشرفت هایی داشته و تعدادی از
دست آورد های مان را از بین برده است.

ســکوت آنان نشــان می دهد که مایل
هستند افغانســتان؛ جنگ فراموش شده
را ،حمایت کننــد .در پنتاگون ،در کمپین
از متیــس انتظارات زیادی میــرود که با
مســایل با قاطعیت عمل شــود .جنرال
متیس فرمانده بازنشســته سربازانی است
که در اوایل جنگ یعنی بعد از حمله یازده
سپتامبر  2001به افغانستان فرستاده شد.
او قویا حامی آموزش و مشــاروه نیروهای
ایتالف ناتو اســت .متیس روز سه شنبه
روزی که حمله انتحاری بــر دادگاه عالی
در کابل صورت گرفت و باعث کشته شدن

 19تن گردید با اشرف غنی رییس جمهور
افغانستان صحبت کرده بود.
مردم افغانســتان از دســتگاه قضایی به
شــدت ناراض اند و حمالت اخیر با تاکید
بر چالش های مردم بیشتر مقامات قضایی
افغانســتان را هدف قرار می دهد .قرار
است روز پنجشنبه جنرال جان نکلسون
فرمانده ارشد ایاالت متحده در افغانستان،
در کنگره حضــور یابد و معلومات در باره
جنگ افغانستان را در اختیار کنگره قرار
دهد.
تنها چهار ماه پیش ،جنگ افغانســتان

بن بســت خوانده شــد .ماه ســپتامبر
گذشــته جنرال جــوزف دانفورد رییس
ستاد مشــترک ارتش ایاالت متحده در
شهادتش در کنگره گفت نیروهای افغان
تلفات زیادی داده اســت .اما نکلسون در
ماه دسامبر با لحن خوشبینانه تری گفت
علیرغم این تلفات سال گذشته نیروهای
افغان پیشــرفت های خوبی داشته است.
او در آن زمــان گفت چیزی را که در حال
حاضر شــاهدش هســتیم مطابق برنامه
هایمــان پیش می رود چیــزی خارج از
کنترل ما نیست.

او اضافه کرد طالبان  10درصد کشــور را
در تصرف خود دارد و دولت دو ســوم آن
را و مابقی در حال رقابت بر ســر به کنترل
در آوردن آن اســت .بیشتر از  2100سرباز
امریکایــی در افغانســتان در حال انجام
ماموریت مبارزه با تروریســم هســتند و
بخشــی از باقیمانده آن به نیروهای افغان
مشاوره و آموزش می دهند و چند صد تن
دیگر خارج از کشور هستند که می توانند
به سرعت در هر منطقه جنگی اعزام شوند.
ارتش ایاالت متحده می گوید سال گذشته
نیروهای امریکایی  1000حمله صورت داده
کــه  267حمله آن باالی دولت اســامی
خراســان و نیروهای داعش افغان و 57
حمله آن باالی القاعده انجام گرفته است.
در حدود  300تفنگدار دریایی در ماه آپریل
به جنوب افغانســتان برای کمک به لشکر
 215نیروهای افغان اعزام شده است.
فساد و مشکالت رهبری در بین نیروهای
افغان از نگرانی های اساسی است .نکلسون
گفت در این زمستان آنها زیر نظر خواهند
بود ،افغان ها باید فساد را از خود دور کنند
و فرماندهان ناالیــق را برطرف کنند ،به
ســربازان تجهیزات ،مهمات و مواد غذایی
برای جنگ برسانند.
در نشســت ناتو در جوالی گذشته ایاالت
متحده و متحدین اش مجددا تعهد دادند
که تا ســال  2020در حدود  800میلیون
دالــر را به نیروهای امنیتــی افغان کمک
کننــد .ایاالت متحده قول کمک ســاالنه
 3.5میلیارد دالر بــه نیروهای افغان داده
اســت همچنین دولت کابل را  500میلیون
دالر کمــک خواهد کرد .این کمک ها برای
سرومان دادن  352000نیروی اردو و پلیس
افغان در نظر گرفته شده است.

مجازات در عدالت کیفری جدید چه جایگاهی دارد؟
نویسنده :نیل لوی  /ترجمه :نرگس نخجوانی

نوع بشــ ْر گونهای تنبیهگر است .ما برای
تنبیه کسانی که از ما سوءاستفاده میکنند
مصر هســتیم ،شــاید به ایــن دلیل که
موجوداتی اجتماعی هستیم و برای رسیدن
همکاری دیگران نیاز داریم.
به اهدافمان به
ِ
کسانی که ســواری مجانی میگیرند و خود
را از آنچه شایســتهاش نیستند به رهمند
میســازند مشــمول طرد ،جریمۀ مالی یا
خطاکاری
مجازاتهای ســختتر میشوند.
ْ
احساسات شــدیدی را در ما برمیانگیزد،
چه این خطا در حق خودمان انجام شــده
رنجش
باشــد چه در حق دیگران .خشم و
ِ
ما محرک طیف سرگیجهآوری از کنشهایی
تنبیهی میشود :تبعید ،داغزدن ،گردنزدن،
چهارپارهکردن ،جریمهکردن و بســیاری
دیگر .جزئیات هرکدام از این کنشها ،بنا به
زمان و مکان و فرهنگ ،متفاوت اســت ،اما
مجازات امری جهانشمول نزد انسانهاست،
ْ
چراکه در جریان منافــع تکاملی ما بر جا
مانده است.
تکاملی
هــای
ش
انگیز
ایــن
حــال،
بااین
ْ
راهنمایی خــام برای نحــوۀ مواجهۀ ما با خطاکاران در جامعۀ معاصر هستند.
اخالقی ما انگیزشهایمان را
احساســات
ِ
بهســمت تالفی ســوق میدهند« .قائلین
به نظریــۀ تالفیجویی در حوزۀ فلســفۀ
 کارتون روز
مجازات» بر این باورند که انســانها باید
مجازات شوند چون استحقاق آن را دارند.
جویــی یگانه توجیــهِ تنبیه
البته تالفی
ْ
نیست .این اقدام برای بازداشتن دیگران از
خطا نیز هســت ،برای اینکه فرد خطاکار از
تکرار خطای خود اجتناب کند و شــاید هم
ترمیم فرد خطاکار .اما این مالکهای
برای
ِ
نتیجهگرا بهتنهایی نمیتوانند نظام کنونی
عدالت کیفری را توجیه کنند .ما میخواهیم
مجازات ،فارغ از شواهد
تأثیرگذاری آن« ،متناســب با
و مدارک یا
ِ
جرم باشد» ،یعنی هرچه جرم شدیدتر باشد
مجازات شــدیدتر خواهد بود .این رویکرد
خالــی از جنبههای نتیجهگرا نســبتبه
مجازات است.
بازدارندگی ،حداقل کمــی ،درمورد جرایم
مالی مؤثر است ،اما درمورد انواع گوناگون
ْ
آزار و تجاوز و نیز قتلها چندان مؤثر نیست
و بیشت ِر قاتالن بعید است که دوباره مرتکب
خطایشان نشــوند .بنا به مالکهای صرف ًا
قاتلین خشــنتر از
نتیجهگرا ،ما احتماالً با
ْ
آن برخورد میکنیم که قابلتوجیه باشــد.
البته زندانها در بیشــت ِر مــوارد ،بهجای
اصالح مجرمان ،آنها را بــه افراد بدتری
تبدیل میکنند .اگر آدمها مستحق مجازات
تالفیجویانه نبودند ،احتماالً افراد بســیار
کمتــری برای مدت زمــان کوتاهتری و در
شرایطی خیلی بهتر زندانی میشدند.
بنابراین ،توجیه نظام مجازات کنونی بستگی
به ایــن دارد که آیا افرا ْد مســتحق رفتار
خشــن هســتند یا خیر؟ برخی متفکران،
ازجمله ســام هریس و جــان دیلن هین ِز
عصب شناس ،معتقدند هیچکس مستحق
مجازات نیست ،چراکه رفتار و انتخابهای
ما بهوسیلۀ فرایندهای فیزیکی رخ میدهند
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که قادر به کنترلشان نیستیم .این باور ،از
اقناع اکثر فیلســوفان ،ناتوان بوده است.
فیلســوفان انطباقگرایانی هستند که
این
ْ
معتقدند ارادۀ آزاد و مســئولیت اخالقی
با جبرگرایی قابلجمع اســت .جبرگرایی،
درخصــوص ارزیابــی دالیــل و واکنش
متناسب ،کسی را مجبور یا وادار [به کاری]
نمیکند .جبرگرایی صرف ًا ما را قادر به انجام
این واکنشها میکند .فکر میکنم حق با
جبرگرایی آزادی و
انطباقگرایان باشــد:
ْ
مسئولیت ما را مخدوش نمیکند .اما موانع
دیگری برای تسلط بر آزادی و مسئولیت
وجود دارند که بهنظر من جدیتر هستند.
ما قوی ًا حس میکنیــم که اگر افراد ،صرف ًا
بهدلیل شانس و اقبالشــان ،مرتکب کار
ْ
اقبال
بدی شدند ،ســزاوار تنبیه نیستند.
کِــی رفتا ِر افــراد را توضیــح میدهد؟
شانسی محیط درونی یا بیرونی
نمودهای
ِ
(که روانشناســان آنها را «زمینهساز»
میخوانند) وقتی بر روی کنش آنها تأثیر
میگذارد که بیش از یک گزینه با ارزشها
یا شخصیت آنها سازگار است .اینکه کسی
به کمک بیاید یا نتواند کمکی کند مستمرا ً
متأثــر از زمینهسازهاســت .اینکه افراد
برای کمک به کســی که چیزی از دستش
افتاده توقــف کنند یا به دیگران پول خرد
بدهند ،در محیطی که خوشبوست ،بیشتر
محتمل است تا جایی غیر آن .عالوهبراین
چشــم آنها را
وقتی احســاس کنند دو
ْ
تحت مراقبت دارد درســتکارانهتر رفتار
میکنند ،حتی اگر صرف ًا در برابر چشمهای
ْ
محیط
شانسی
نقاشی باشند .این نمودهای
ِ
رفتار ما را در همۀ زمانها تغییر میدهد.
هرگاه وسوسۀ شــدیدی برای خطاکردن
دارید -مث ً
ال وقتی که بــا خودر ِو دیگری
برخــورد کردهایــد و میخواهید بدون
گذاشتن یادداشــت روی شیشۀ جل ِو آن
موتر راه بیفتیــد یا میخواهید کیف پولی
را که دیدهاید از جیب کســی افتاده برای

خودتان نگــه دارید -احتماالً در موقعیتی
هســتید که اقبال میتواند تفاوت بزرگی
در واکنش شــما ایجاد کند .رایحه ،تصویر
یا صدایی ،که یادآور مادرتان یا رئیســتان
هســتند ،میتواند مرز میــان انجام کار
درست و نادرست باشد.
بااینهمه همچنــان موقعیتهای زیادی
هست که اقبال درمورد آنها چنین نقشی
پول پیداشده را بدون
ندارد .برخی افرا ْد آن ِ
ثانیهای تردید برای خودشان برمیدارند یا،
اگر بدانند میتوانند فرار کنند ،از رهگذری
زورگیری میکنند .بااینحال ،بیشــت ِر ما
از کســی زورگیری نمیکنیم .برای همین
در برابر چنان اقبالی مقاوم هســتیم .اما
این واقعیت که افراد ،در واکنش نسبتبه
وسوسههای خطاکردن ،متفاوت هستند نیز
ناشی از نوع دیگری از شانس و اقبال است.
نیگل فیلسوف ()۱۹۷۹
بسته به آنچه تامس
ِ
«اقبال پایهای» میخواند ،افراد ممکن است
اقبال
به «خوب» و «بد» تقســیم شوند.
ِ
نهفته در ژنهای فرد یــا در محیطی که
در آن بزرگ میشــود او را بهسوی شخص
خاصی بودن ســوق میدهد ،شخصی که
تواناییها ،ضعفها ،استعدادها و ارزشهای
خاص خود را دارد.
برخی فیلسوفان معتقدند که ما میتوانیم
ای خود باشیم .این قطع ًا
مسئول اقبال پایه ِ
درست اســت که افرا ِد بالغ صرف ًا متشکل
از ژنهای خــود و محیط سازندهشــان
نیســتند .انتخابهــای آنهــا نیز در
شکلگیری شخصیتشان مؤثر بوده است.
اما این انتخابها نیز بر اساس شانس شکل
گرفتهاند .انتخابها وقتی آسان باشند تنها
ای ما هستند و آنجا
بیانکنندۀ اقبال پایه ِ
که آسان نیستند ،در برابر اقبال لحظهای
آســیب پذیرند .دراینبین انــگار اقبال
ای تمام تحسین و سرزنشی
لحظهای و پایه ْ
را کــه بهخاطر کنشهایمان ســزاوارش
هستیم از ما میگیرند.

البته ممکن است در این مورد با من موافق
نباشید که شــانس و اقبال ،در چیزی که
هستیم و اعمالی که انجام میدهیم ،چنین
نقش مهمــی دارد .اما بــار اثبات بر دوش
کســانی اســت که انکار میکنند نه من،
چراکه تحمیل مجازات بر افراد ،در صورتی
که مستحق آن نباشــند ،بهمثابۀ تعرض به
حقوق بنیادین آنهاســت .ما باید از چنین
آســیبهای جدیای بپرهیزیم ،مگر اینکه
دالیلی بســیار قوی بــرای توجیه چنین
رفتاری داشته باشــیم .ازآنجاکه مجازات
افرا ْد دربردارندۀ آسیب به آنهاست ،باید از
مجازات تالفیجویانه خودداری کنیم ،مگر
اینکه بتوانیم استداللی قابلاتکا ارائه کنیم.
ِ
شــکاکیت من درمورد مســئولیت به
آیا
این معناســت که باید قاتلین و متجاوزان
را رها کنیم؟ البته که خیر .ما ،نســبت به
محافظت از خــود و دیگران ،هم حق داریم
و هم تکلیــف[ .بنابراین] کارکردهای دیگ ِر
مجازات همچنان مشروع میمانند :کارکرد
بازدارندگــی ،ناتوانســاختن آنهایی که
بازدارندگی بر آنها اثر نمیکند و بازگرداندن
مجرمان به زندگی عادی و ترمیم آنها.
بااینحال ،یــک نظام عدالــت مبتنی بر
امروزی
چنین الزاماتی متفاوت از نظامهای
ِ
ِ
مجازات تالفیجویانه است ،بهویژه درمورد
حبس بلندمــدت .البته گاهــی میان این
نظام متفاوت همپوشــانی وجود دارد؛
دو
ِ
داشــتن برخی
چنانکه باید با محصور نگاه
ِ
افراد نگذاریم مجددا ً مرتکب جرم شــوند.
بازدارندگی محقق نخواهد شد ،مگر اینکه
شرایط زندان بهنحوی نامطلوب باشد .ولی
برای آن دســته از افرادی که بیمار روانی
نیســتند ،زندانی شــدن میتواند کوتاه
شناسی آشفته است
باشــد .دادههای جرم
ْ
و بهســختی میتوان از آن تفسیری ارائه
داد .بااینحــال دالیلی وجود دارد که گمان
کنیم میتوان تمامی مزایای بازدارندگی را
با احکام حبس کوتاهتری نیز به دست آورد.
با صرف منابع بیشــتر بر روی بازگشت به
زندگی عادی و ترمیم و اتخاذ سیاستهایی
در راســتای بهبود محیطهــای جرمخیز،
میتوان از کاهش مجرمان اطمینان حاصل
کرد .البتــه حتم ًا طبقــهای از مردم باقی
خواهند ماند که از جرم بازداشته نمیشوند
و برخــی از آنها خطرنــاک خواهند بود.
ممکن است این افراد به حبس طوالنیتری
نیاز داشته باشند .بااینحال ،این افراد اندک
هســتند و نیازی نیست هزینۀ زیادی برای
نگهداشــتن آنها در محیطی محصور و نه
ی داریم
تنبیهی صرف شود .ما تمایلی تکامل 
که ،با کســانی که قوانین اجتماعی را زیر پا
گذاشتهاند ،بیرحمانه رفتار کنیم .اگر قادر
به غلبه بر این تمایل باشیم ،آنگاه شروع به
اتخاذ واکنشهایی نســبتبه جرم خواهیم
نمود که خشــونت کمتری دارند اما برای
کاستن از هزینههای جرم تأثیری بهمراتب
بیشتر دارند.
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