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درسهایی از دهه محرم
امسال در افغانستان
محمدرضا هویدا
عزاداری در دهه اول ماه محرم ،یکی از سنت هایی دیرینه در میان
شیعیان جهان است .عزاداری ،اما بخشی از سنت ها و مراسم در
این روزها است .مراسم تجلیل از قیام امام حسین در بخش های
متفاوتی برگزار می گردد که عــزاداری بر آن امام و یارانش تنها
بخشی از این مراسم اســت .بازخوانی قیام امام حسین ،و مرور
درســهایی که از این حادثه بزرگ تاریخی باید گرفت ،در قالب
ســخنرانی ها ،کنفرانس های علمی ،مقاله ها ،کتاب ها ،و ...بخش
بزرگ دیگری از احیای ســنت تجلیل از مراسم عاشورا در میان
مسلمانان است.
سنت ها و مراســم هایی به بزرگی تجلیل از عاشورا و قیام امام
حســین ،هر ســاله درس های بزرگی از این مراسم ها و سنت
ها گرفته می شــود ،و امسال این درســها به وضوح برای مردم
افغانستان و جهان تکرار شد:
اول اینکه؛ نیروهای امنیتی افغانستان با اقتدار ،شهامت ،مدیریت
درســت ،و آمادگی الزم یک روز به یاد ماندنــی را ثبت خاطره
مردم افغانستان کردند .پیش از دهه محرم ،هشدارها و تهدیدها
به اندازه ای باال بود که برگزاری مراســم تجلیل از قیام عاشورا
در امنیت و آرامش کامال ســخت و دشــوار به نظر می رسید .اما
نیروهای دلیر و هشــیار امنیتی افغانستان با درایت و شجاعت از
نقطه نقطه کشور و از تمامی مســاجد و تکایا مراقبت کردند و با
تالش شــبانه روزی امنیت کامل برگزاری مراســم ها را به دوش
گرفتند .مردم افغانســتان به تالش و همت نیروهای امنیتی خود
افتخار می کنند.
دوم اینکــه؛ برگزاری مراســم ها در امنیت کامــل و همدلی و
همگرایی ،تنها با اشــتراک همه مردم افغانســتان امکان پذیر
است .اشتراک وســیع مردم در بهتر برگزار شدن این مراسم ها
و در تامین امنیت ،همکاری و همیاری مثال زدنی اســت .مردم
افغانســتان از تمامی مذاهب و اقوام و مناطق در مراسم تجلیل
از عاشورا شرکت جسته و ســهم خود را به عنوان یک شهروند
مسئول که از به عقاید و آداب و سنن شهروندان دیگر احترام می
گذارد ،ادا کرده اند .مردم افغانستان در تامین امنیت ،در برگزاری
مراســم ها ،در توجه به درس هایی که از عاشورا باید آموخت ،در
یاری رسانیدن به شهروندانی که عزاداری می کنند ،نهایت تالش
شان را نموده اند.
سوم اینکه؛ سیاســت مداران و دولتمردان افغانستان ،با حضور
در مراســم های تجلیل از قیام امام حسین ،تالش کردند تا چهره
مردمی سیاســت را نشان دهند .دولت مردانی که با رای و اعتماد
همین مردم به چوکی قدرت تکیه زده اند ،با حضور در میان مردم
و بازاخوانی برداشــت ها و یافته های خود از قیام امام حســین،
نشــان دادند که بر حفظ وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان به
عنوان بزرگترین سرمایه دولت باور دارند .دولتمردان افغانستان
در این روز به مســاجد رفتند و در کنار دیگر مسلمانان از قیام
عاشورا گفتند و شنیدند.
چهارم اینکه؛ در کنار احترام به باورها و مراسم ها و اعتقادات همه
شهروندان این کشور که به عنوان یک اصل اساسی زیست در این
کشور شناخته می شود ،انتقادات و پیشنهادات سازنده در کمال
احترام و متانت باعث می شود تا شــهروندان احساس باهمی و
یکدیگر پذیری بیشتری داشته باشند .برگزاری مراسم ها در شهر
بزرگی مانند کابل که میلیون ها نفر جمعیت دارند ،تنها با توجه به
نکات ظریف با هم بودن و احترام به قوانین و مقررات میسر است.
در نهایت باید گفت که از حادثه و قیام عاشــورا باید درس های
بزرگی برای بهبود اوضاع فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
شهروندان کشــور گرفت .مناسبت ها و مناســک مذهبی باید
بتوانند کارکردهای مفیدی برای رستگاری و بهروزی مردم داشته
باشــند .همان گونه که از دیگر مراسم ها مانند اعیاد و مناسبت
های مذهبی نیز باید به بهترین وجه استفاده کرد.

بزرگداشت از عاشورا نماد از همگرایی و
همپذیری در کشور

برگزاری مراســم تجلیل و بزرگداشت از
روز عاشــورا یا روزهای محرم از سابق ه و
پیشینهای خوبی در کشور برخوردار نیست.
در دوران حکومتهای شــاهان مســتبد
و نظامهای سیاســی مطلقــه و دیکتاتور،
شــیعیان در تمام مناطق کشور بهویژه در
شــهر کابل ،به صورت مخفــی و پنهانی و
با تــرس و لرز ،مراســم رادر زیرزمینیها
برگــزار کــرده و از عاشورایحســینی و
حرکت ســازندهاش بزرگداشت میکردند.
اما به تدریج آزادیهای نســبی مذهبی به
دست آمد و ضمن برگزاری آزادانهی دیگر
مراسم مذهبی ،مراسم عاشورا نیز بهگونهای
آزادانه برگزار میگردیــد .گروهطالبان که
نماد از خصومت ،دشــمنی و تبعیض میان
گروههایتبــاری و فرقههــای مذهبی نیز
بودندو نه تنها که حقسیاســی برای دیگر
گروههایتباری نمیشناختند ،بلکه درصدد
حذف آنان بودند ،اما مزاحم برگزاری مراسم
عاشورا نشدند .گرچند که مواظب وضعیت
بودند و به محض شــنیدن سخن متضاد با
منافع سیاسی شــان مزاحمتهای را خلق
میکردند.
پس از سقوط طالبان و برپایی نظامسیاسی
جدید ،در گام نخســت مذهبجعفری به
عنوان یکی از مذاهب رسمی در کشور درج
قانوناساســی گردیده و مذهب و عقیدهی
یک مجموعهای کالن به رســمیت شناخته
شــد ،و درگام دوم آزادیهای بیشــتر به
پیروان این مذهب داده شد.
یک نکتهی بس مهم و حیاتی را میشــود
در طول تاریج متوجه شــد و آن اینکه در
گذشــتهی سیاسی کشــور ،مردم مزاحم
برگزاری مراســم مذهبی شیعیان از جمله
عاشورایحسینی نشــدهاند ،بلکه حاکمان
ســتمگر و مســتبد بودهاند که از ترس با
تهدید مواجه شــدن قدرت شان ،دست به
خلــق موانع و چالشها در برابر مراســم و
محافل مذهبی شــیعیان زدهاند .اکنون که
نظامسیاســی دموکراتیک و زمامداران و
ِ
قدرت تایید شــده و تعیین شده
الیتهای
از ســوی مردم درصحنهاند ،هیچگونه مانع
و مزاحمت در این راســتا دیده نمیشــود
و در طول یکدهه و اندی مســلمانان اعم
از شیعه و ســنی باروحیهی همپذیری از
حرکت بزرگ و انســانی امامحسین تجلیل
و بزرگداشــت کردهاند .از حقیقت نباید

عبدالرحمن فهیمی

گذشــتبا اینکه برخی از جوانان شیعی از
دساتیر و هدایتهای علمایدینی سرپیچی
کرده و دســت به مزاحمتهــای میزنند،
امــا کوچکترین حرکت منفــی و واکنش
منفی از سوی هموطنان سنیمذهب دیده
نشدهاســت .جوانهای احساساتی شیعه
بعــد از هفتم محــرم جادههــا را به روی
ترافیــک میبندند ،مراســم زنجیرزنی و
قمهزنی را در روی جادهها برگزار میکنند
و بــا نصب دروازههــای کالن در جادهها و
نصب بلندگوهای گوشخراش که نوحههای
ســینهزنی را میخوانــد ،مزاحمت خلق
میکنند ،امــا کوچکترین حرکت منفی از
سوی هموطنان دیده نشدهاست.
بنابرایــن ،همگرایــی و همپذیری دینی ـ
مذهبی از قبل در جامعــهی افغانی بوده و
در طول یکدهه تقویت بیشتر شدهاست.
بــا اینکه در روز عاشــورا بیشــترینهی
تجلیلگران را شــیعیان تشکیل میدهند،
اما ســنیها نیز بهگونههای مختلف از این
مناســبت تجلیل میکنند .بزرگانسیاسی
و فرهنگــی ســنیمذهب به مســاجد و
تکیهخانههای شیعی حضور بهم میرسانند
و به ســخنرانی میپردازند و مردمان عادی

با برگزاری مراسم ختم قرآنکریم و تهیه
و توزیع نــذر از این روز گرامیداشــت
مینمایند.
از ایــن نظــر ،همگرایــی و همپذیری
دینــی و مذهبی ،وحدتملــی و برادری
گروههایقومی را بیشــتر کرده و خواهد
کــرد .اگر بــه همین منوال تــداوم یابد
و دیگر عوامل با شــعاع بیشــتر جهت
تخریب ،نقشآفرینی ننماید ،ممکناست،
شکافهایتباری نیز مانند شکاف مذهبی
کمرنگ شده و رخت سفر ببندد.
اگــر بخواهیم بحــث مهــم و دامنهدار
ملتسازی را در کشور مطرح نماییم ،بدون
تردید یکی از عوامــل و مؤلفههای مهم و
حیاتی ملتسازی بحث دین و مذهباست.
ملت به مجموعهای انسانی اطالق میگردد
دارای سرنوشتمشــترک،
که خــود را
ِ
اهدافمشــترک و ارادهی زیستجمعی
مشترک بدانند .پس اگر درصدد رقمزدن
چنین وضعیت سرنوشتساز باشیم که یقینا
هستیم و خواهیم بود ،بایستی همگرایی،
همپذیری و همنوایــی دینی و مذهبی را
میان گروههایتباری و قومی بیشتر نماییم.
گرچند مفهوم و معنای دقیق دانش واژهی

«منافعملــی» مورد توافق دانشــمندان
علومسیاسی نیســت ،اما به باور اکثریت
قریب بــه اتفاق آنان ،ســه مؤلفهی مهم
منافعملی را شــکل میدهنــد .حفظ بقا
و موجودیت ،حفظ ارزشهــای حیاتی و
توسعهاقتصادی از مؤلفههای هستند که در
هر کشور وجود دارد.
به نظر میرســد که وحدتملی و تشکیل
روحیهجمعی و مشترک ،از جمله ارزشهای
حیاتی جامعهی افغانیاست .در صورت که
این مؤلفه تقویت گردد ،دولتســازی به
گامهای بلند رســیده و تقویت میشود،
امنیت و ثباتسیاســی ایجــاد میگردد
و جایــگاه یا بــه عبارتدیگر پرســتیژ
نظامسیاسی در نظام بینالملل و سیاست
بینالملل تقویت میشود .اما اگر برعکس،
وحدتملــی و روحیهجمعی و مشــترک
تضعیف شــود ،دولت بهصورت تدریجی
تضعیف میگردد ،امنیت شکننده میشود،
ثباتسیاسی با گسست رو به رو میشود و
جایگاهسیاسی و پرستیژ نظامسیاسی در
سیاست بینالملل مخدوش خواهد شد.
دولت و حکومــت به مثابــه کارگزاران
نظامسیاسی جدید ،تا به حال خوب عمل
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کرده و درخشیدهاند .رویکرد خوبی نسبت
به مراســم روزهای محرم و عاشورا اتخاذ
شدهاست .نیروهای دفاعی و امنیتی شب
و روز تمام هم و غم شــان تامین امنیت
مردم و مراسماســت و سیاســتمداران
و قدرتمندان همه و همه با شــرکت در
محافل تجلیل ،از حسین ،اهداف حسین و
کابرد آن در شرایط جدید کشور سخن زده
و بر اهمیت این مراسم و این مناسبت برای
کشور تاکید میکنند.
دشمنان کشــور که شــکلگیری دولت
قدرتمنــد با پایهی مردمــی قوی را در
تضاد با منافع شان میبینند ،دقیقا همین
مؤلفهها را نشــانهگیری میکنند .در سال
 1390بــا حملهی انتحــاری در زیارتگاه
منســوب به حضرت ابوالفضلالعباس از
پســران امامعلی و علم بردار امامحسین
در نهضت عاشورا ،دهها تن از عزاداران را
کشت ،صدها تن را مجروح کرد و جاده را
از خونسرخ آنان رنگی کرد .خوشبختانه
عزاداران و بزرگانسیاسی کشور ،متوجه
هدف دشمن شده و نگذاشتند که به هدف
نایلآید .همگی انگشــت به سوی دشمن
دراز کرد و این حادثهی خونین و پرتلفات
گرچند که تحملاش ســخت و دشوار بود،
اما مایــهی تحکیم بیشــتر وحدتملی
گردید .پس از آن نیز تالشهای گونهگون
به راه انداخته شد و خواهد شد که محرم
و عاشورا را به نقطهی انفصال و دوری مردم
تبدیل کنند.
مراسم ســال جاری با هیاهویِتهدید گروه
افراطی و واپــس گرایی داعش همراه بود.
هشدارهای جدی مطرح میشد که امنیت
مراسم امســال با چالشهای جدی همراه
خواهد بود .اما از اثــر همکاریهای مردم
و تالشهای قابل تقدیر نیروهای امنیتی،
دشــمن به هدف نایل نشــد و مراسم در
امنیت کامل برگزار گردید.
بههرصورت ،عاشــورا نمــاد همگرایی و
همپذیری در جامعهی افغانیاست .باید این
مؤلفه را تقویت کرد .زیرا یکی از مؤلفههای
ملتسازیاست .ملتسازی بنیاد و پایهی
همهی مباحثاســت .تا زمان که شــاهد
ملت شدن نباشیم ،شاید نتوان از مفاهیم
و واژههای چون دولتملــی ،قدرتملی،
هویتملــی ،امنیتملــی ،اردویملــی،
پولیسملی و .....سخن گفت.

حکومت استرالیا همچینان متعهد به اجرای پالیسی
سختگیرانه علیه پناهجویان
حسین بهمن  /قسمت اول
ماه گذشته میالدی استرالیا دستخوش تغییرات
گسترده در ســطح رهبری این کشور بود .این
تغییرات باعث شــد که تونی ابوت نخست وزیر
استرالیا که دوســال از دوره نخست وزیری اش
باقی مانده بود ،ازین ســمت کنار زده شــود.
ســرانجام پس از برگزاری انتخابات درون حزبی
برای تعیین رهبر جدید حزب لیبرال ،تونی ابوت،

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

نخست وزیر استرالیا از رهبری این حزب
برکنار شد.
مالکــوم ترنبول ،یکی از وزرای ارشــد
کابینه تونی ابــوت که او را برای رهبری
حزب لیبرال به چالش کشیده بود با ۵۴
رای برنده این انتخابات شد .این در حالی
است که آقای ابوت تنها موفق به کسب
 ۴۴رای شد.
با تغییر در ســطح رهبری حکومت در
استرالیا که در ان ترنبول مالکوم توانست
تونی ابوت را به چالش کشیده وخودش
جانشین وی شــود ،بدون شک تغییرات
در سیاســت های داخلی این کشور نیز
به میان امد .یکــی از فاکتورهای اصلی
که باعث شد تونی ابوت شکست بخورد
انتقاداتی بود که او را به کفایتی در عرصه
مدیریت اقتصادی استرالیا متهم میکرد.
آقای ترنبول که در ســال  ۲۰۰۸هم به
مدت یک سال ســابقه رهبری حزب را
داشت ،از سالها پیش رقیب جدی تونی
ابوت محسوب میشــد و معتقد بود که
آقای ابوت قادر نیســت اقتصاد کشور را
به خوبی هدایت کند.
سال گذشــته پس از چند خطای آشکار
سیاســی در رهبری تونی ابوت ،اعضای
حزب لیبرال در یک گردهمایی به او یک
سال وقت دادند تا جایگاه حزب در افکار
عمومی را به شــرایط موفق سال ۲۰۱۳
برگردانــد .اعضای حزب نیــز در همان
گردهمایی از جایگزینی مالکوم ترنبول
به جای تونــی ابوت صرفنظــر کردند.
اما نظرسنجیهای ســه ماه اخیر نشان
داد که حــزب لیبرال تحت رهبری ابوت
به پایینترین جایــگاه ممکن در افکار
عمومی سقوط کرده و اگر همین شرایط
ادامه یابد ،حزب کارگر در انتخابات بعدی
پیروز میدان خواهد بود.
یکی از دالیل اصلی که تونی ابوت نتوانست
دوران حاکمیتش را در استرالیا به پایان
برساند کاهش مزمن رشــد اقتصادی و
کسر بودجه است که پس از رکود اقتصاد
جهانی همچنان گریبانگیر استرالیاست.
عالوه بر این ،قدرت اتحادیههای صنفی
باعث شده نه تنها دستمزدها در استرالیا
در مقایسه با کشــورهای صنعتی دیگر
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باالتر باشــد ،بلکــه کارفرمایان بدون
پرداخت خسارتهای کالن حتی نتوانند
کارکنانشــان را کنار بگذارند .در نتیجه
سرمایه گذاران خارجی شوق زیادی برای
ورود به بازار استرالیا ندارند و در نهایت
برای انجــام پروژههای صنعتی بزرگ در
این کشــور ،دفاتر و کارکنان اداری خود
را به کشورهای جنوب شرق آسیا منتقل
میکنند تا از مزایــای نیروی کار ارزان
قیمت بهره ببرند.
اضافه بر این ،کاهش رشد اقتصادی چین
به عنوان بزرگترین خریدار منابع معدنی
اســترالیا به صورت مستقیم اقتصاد این
کشور را دچار بحران کرده است.
مالکــوم ترنبول ،نخســت وزیر جدید
اســترالیا ،در اولین مصاحبه مطبوعاتی
خود که پــس از انجام رای گیری صورت
گرفت ،به خبرنگاران گفت« :ما نیاز داریم
چالشهای اقتصادی پیــش رویمان را
مشــخص کنیم و به جای حرف زدن از
آنها برای رفعشان راه حل پیدا کنیم».
این گفتهها اشاره مســتقیمی به شیوه
برخورد تونی ابوت با مســائل اقتصادی
استرالیا طی دوسال دوره نخست وزیری
او بود .
رویهم رفته تغییرات که ماه گذشــته در
ســطح رهبری حکومت استرالیا رخ داد

نشان میدهد که مردم استرالیا از کارکرد
های اقای تونی ابــوت راضی نبوده اند.
این نارضایتیها عمدتا در بخش اقتصادی
بوده است .با اینهم نمیتوان گفت که اقای
تونی ابوت در تمامی عرصه ها نا کام بوده
است بلکه وی در برخی از سیاست هایش
فوق العاده خوب و درخشان عمل نموده
است که این مسئله را حتی رهبری تازه
حکومت اســترالیا که خود از متنقدان
سرسخت سیاســت تونی ابوت بود نیز
اعتراف کرده است .این بخش از سیاست
اقای ابوت که قابل تحســین برای تمامی
مردم استرالیا و حتی منقدان و مخالفان
سیاسی وی نیز بوده است پالیسی تونی
ابــوت در قبال پناهجویــان غیرقانونی
میباشد.
گفتــه میتوانیم که تونــی ابوت یکی از
موفق ترین پالیســیها را برای جلوگیری
از ورود پناهجویــان غیرقانونــی که در
روزگاری نه چندان دور به یک درد ســر
جدی برای حکومت استرالیا تبدیل شده
بود روی دست گرفت .حکومت استرالیا
که بیش از دوازده سال با پدیده مهاجرت
غیرقانونی پناهجویان دست در گریبان
بود با امدن تونی ابوت توانســت که به
این معضله پایــان دهد .هرچند پیش از
تونی ابوت نیز حکومت اســترالیا بارها

تالش کرده بود کــه از ورود پناهجویان
غیرقانونی به این کشور جلوگیری کند اما
هیچگاهی به این امر موفق نشده بود اما
تونی ابوت توانســت که در مدت دوسال
به این معضلــه نقطه پایان بگذارد .تونی
ابوت قبل از انکه در انتخابات استرالیا در
سال  2013برنده شود به مردم این کشور
وعــده داده بود که به زودی جلوی ورود
پناهجویان غیرقانی به خاک این کشور را
خواهد گرفت .تونی ابوت پس از انکه به
عنوان نخست وزیر استرالیا انتخاب شد
برنامه های ویژه ی را روی دست گرفت
که اتخاذ ایــن برنامه ها در نهایت باعث
شد که روند پناهجویی غیرقانونی درین
کشور به کلی متوقف شــود .با تطبیق
کامل برنامه هــای مهاجرتی تونی ابوت
دیگر هیچ پناهجویی در مسیر استرالیا
جانش را از دست نداد .این در حالی بود
که طی ســالهای قبل از ان ساالنه صدها
پناهجو در مسیر استرالیا جانهایشانرا از
دست میدادند.
به اســاس امارها از سال  2000میالدی تا
ختم سال  2013دســتکم  1450پناهجو
هنگام سفر به استرالیا در ابها غرق شده
وجانهایشــانرا از دســت دادند .خونبار
ترین ســال برای پناهجویان در مسیر
استرالیا سال  2012که دران دستکم 365
پناهجوجانهایشــانرا از دست دادند .در
سال 2013نیز  212پناهجو هنگام سفر به
استرالیا کشته شدند .به اساس امارها در
سال  2000سه پناهجو ،در سال  2001سه
صد وشصت ویک پناهجو ،درسال 2007
دوازده پناهجو ،در سال  2009یکصدوده
پناهجو در سال  2010یکصدو پنجاه ودو
پناهجو در ســال  2011دوصدوسی ویک
پناهجو ،درســال  2012سه صدوشصت
وپنج پناهجو و در ســال  2013دوصدو
دوازده پناهجو هنگام ســفر به استرالیا
جانهایشانرا از دست داده اند.
با این حساب اینکه تونی ابوت توانست
با اتخاذ پالیســهای ســختگیرانه علیه
پناهجویــان غیرقانونــی امــار تلفات
پناهجویان در مسیر استرالیا را به صفر
تقرب دهد پیروزی بزرگی برای مردم و
حکومت استرالیا به شمار میرود.
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