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مبارزه بدون خشونت در افغانستان

ــــــــــسرمقاله

گسترش بی اعتمادی با
ادامه فضای متلهب کشور
محمدرضا هویدا
چندین روز از آغاز مسئله تغییر مسیر انتقال برق گذشته است.
این مسئله به یکی از عمده ترین موضوعات در عرصه سیاست و
اجتماع افغانستان تبدیل شده است .در اواسط این هفته هزاران
تن در کابل در اعتراض به دولت تجمع کردند و یک هفته به دولت
وقت دادند تا مصوبه کابینه در انتقال برق از سالنگ را باطل کرده
و لین برق را به همان مسیری که شــرکت تحقیق کننده تعیین
کرده بود ،ببرد .در حدود یک هفته ای که از این قضیه می گذرد،
در چندین والیت دیگر نیز مردم بــه خیابان ها آمده و تقاضای
عدالت و انکشــاف متوازن از دولت داشته اند که آخرین آن در
هرات صورت گرفت.
این بحث از جدی ترین بحث ها در پارلمان کشــور نیز بود .بحث
هــای داغی در این زمینه در گرفــت و وکال هر کدام دالیل خود
را گفتند و حتا عده ای پا فراتر از دایره اخالق و ادب گذاشــتند
و حرف هایــی گفتند که نباید می گفتنــد .در عین حال رئیس
اجرائیه سکوتی کامال استراتژیک در قبال این مسئله کرده است
و برای چندین روز افغانســتان را به قصد تاجیکستان ترک کرده
اســت .رئیس جمهوری نیز از تاجیکستان به سوی لندن رفته تا
درکنفرانس مبارزه با فساد در این شهر شرکت کند .بدین ترتیب
انتظار حکومت این اســت که مردم و پارلمــان روزهای متوالی
درگیر در مسئله باشند که گرهش باید به دست حکومت باز شود.
نگهداشتن کشور در التهاب یک تصمیم که می توانست به صورت
کامال منطقی حل شــود ،برای حکومت چه دستاوردی می تواند
داشته باشد؟ چه کسانی از این نوع رفتار سود می برند؟
در همین روزهای چند که مســئله توتاپ مطرح بوده ،عده ای به
نحوی سعی کرده اند تا بحث ها را از مسئله توزیع عادالنه امکانات
و منابع و فرصت برای همه شــهروندان منحرف ساخته و اقوام و
مناطق کشــور را درگیر در جدال با یکدیگر سازند .در حالی که
بحث بســیاری از مردم این نبوده و نیســت .فضایی که به وجود
آمــده در صورت ادامه آن به هیچ صورت به نفع مردم و حکومت
افغانستان نیست .کمیسیون سازی ها نیز نتیجه ای در افغانستان
نداشته اســت .تا کنون هیچ کمیته ای در گذشته برای دستاورد
قابل توجهی نداشته است .کمیســیون ها راه را گم کرده اند نه
اینکه راه را نشان بدهند.
در التهاب نگهداشــتن فضای سیاســی کشــور فرصت را برای
دشــمنان افغانستان فراهم می سازد تا تجدید قوا کرده و به فکر
ضربه زدن به مردم و دولت افغانســتان باشند .بزرگترین دغدغه
مردم افغانستان که امنیت اســت ،توسط چنین اقداماتی صدمه
خواهد خورد .دولت نباید در پشت کمیسیون ها و تصمیمات سهل
انگارانه پنهان شود .دولت همان گونه که مردم را به عقالنیت فرا
می خواند ،بهتر است به حرف های عاقالنه مردم پاسخ دهد.
در چنین مواردی نظیر قضیه توتاپ که مردم در مقابل دولت می
ایستند و طلب حق و عدالت می کنند ،در حقیقت یک مشق جدی
و مهم دموکراسی در حال جریان است و دولت نباید با اهمال کاری
و وقت کشــی به عصبانیت مردم و ادامه فضای متشنج سیاسی
ادامه دهد .دولت باید نشان دهد که نسبت به نظر و خواست مردم
حساس اســت و در اسرع وقت پاسخ مردم را می دهد .در چنین
حالی مردم به دولت اعتماد مــی کنند ،تالش می کنند تا فاصله
های خود را با دولت کمتر کنند ،و این بزرگترین سرمایه هر دولتی
خواهد بود که مردم در کنارش باشــد .اما اگر دولتمردان به بهانه
ای عزم سفر می کنند و مردم را در بالتکلیفی می گذارند و زمینه
های فاصله میان مردم و حکومت بیشتر می شود.
این امیدواری وجود دارد که دولتمردان افغانستان بتواند با درک
وضعیت جامعه افغانستان از این مشــکل به راحتی عبور کند و
فاصله اش با مردم را کمتر بسازد.

مهدی مدبر
خشونت بخش جدایی ناپذیر جهان امروزی
شــده اســت ،ظهور گروههای افراطی و
قدرت گرفتن شان در جهان ،خشونت های
فرقهای و قومــی ،نابود کردن میراث های
فرهنگی و یادبودهای تاریخ بشر ،تنها چند
نمونه از خشونتهای جاری در جهان است.
با این وجود ،مبارزه بدون خشــونت برای
رسیدن به مقاصد اجتماعی و سیاسی ،بیش
از هر زمانی ضروری به نظر می رسد و تنها
راه برای پرهیز از ترویج بیشتر خشونت.
اصل «عدم خشــونت» یا «مقاومت بدون
خشــونت» ،یکی از مشــهورترین شیوه
هایی است که طرفداران تغییرات مسالمت
آمیــز آن را تبلیغ می کننــد .این اصل
استفاده از خشونت فیزیکی را برای ایجاد
تغییرات اجتماعی و سیاسی منع می کند.
کمپاینهای بسیاری در جهان تاکنون این
شــیوه را به کار گرفته اند تا با روشهای
ســاده ای مثل نافرمانــی مدنی ،تغییرات
بنیادین را بوجود بیاوردند و به خواســت
های شان نزدیک شوند.
مهاتمــا گاندی ،رهبــر هنــد ،یکی از
مشهورترین چهرههای سیاسی جهان است
که توانست بدون اســتفاده از روشهای
خشونت آمیز اســتقالل هند را از بریتانیا
بگیرد؛ شــیوهای که بعد از او بسیاری از
انقالب های جهان و جنبش های اعتراضی
از آن بهره گرفتند .گاندی نظریه تازه ای را
به جهانیان عرضه کرد « :از راه های خوب
برای هدف های خوب استفاده کنید».
مقاومت بدون خشونت منجر به انقالب گل
رز در گرجســتان ( )۲۰۰۳و انقالب نارنجی
در اوکرایــن ( )۲۰۰۴شدهاســت .از دیگر
جنبشها و مقاومتهای بدون خشونت می
توان از انقالب جین بالروس و انقالب یاس
در تونس و مبارزه مخالفان کوبا یاد کرد.
بســیاری از جنبش های طرفــدار مبارزه
بدون خشونت ،روش های صلح آمیز را به
عنوان یک راه مؤثر برای رسیدن به اهداف
اجتماعی و سیاســی خود اتخاذ کرده اند،
روشهایی همانند؛ راهپیمایی های خیابانی،
نافرمانــی های مدنی ،اعتــراض از طریق
برگزاری تئاترهای خیابانی ،کنسرت های
موسیقی ،شعرخوانی ،دیوارنویسی و سایر
روش های مسالمت آمیز.
مردم افغانستان نیز سالها از خشونت رنج

برده اند و همواره اســتفاده از خشــونت
بعنوان تنها روش رســیدن به خواست ها
و مطالبات برای آنها تبلیغ شــده است ،اما
تاریخ کشور نشــان می دهد که خشونت
نه تنها ما را به اهداف مــا نزدیک نکرده
اســت ،بلکه باعث شده اســت که هزینه
های انســانی و اقتصادی زیادی بپردازیم
بدون اینکه دست آوردی داشته باشیم که
بتوانیم به آن افتخار کنیم .پی بردن به این
واقعیت تاریخی ،ضرورت استفاده از روش
های مســالمت آمیز را برای ما روشن می
سازد.
ســاختار سیاســی افغانســتان و غیر
دموکراتیک بودن قدرت و سیاست ،کمتر
مجال ظهور جنبش های مدنی و حرکت های
بدون خشونت را ،داده است ،اما در پانزده
ســال اخیر ،بســیاری از مردم افغانستان
تالش کرده اند که راههای مســالمت آمیز
را برای رســیدن به اهداف شان بیاموزند
و حرکت های مدنی و بدون خشــونت را
تجربه کننــد .تجربه ها در این قســمت
هرچند فراگیر نبودند ،اما در نهادینه سازی
اندیشــه ی مبارزه بدون خشــونت ،مؤثر
بودند .اعتراض به قتل فرخنده در آخرین
روزهای سال  1393و اعتراض به سربریدن
هفت مسافر هزاره در زابل در بیستم عقرب
سال  1394که به « انقالب تبسم» مشهور
شد  ،نمونه های خوبی از تجربه ی حرکت
های مدنی و بدون خشونت بودند.

اما تغییر مســیر پروژه ی برق  500کیلو
ولت ترکمنستان از مسیر بامیان-میدان
وردک به مسیر ســالنگ از سوی کابینه
حکومت وحدت ملی ،باعث شــده است
که صفحــه تازه ای در مبــارزات بدون
خشونت در افغانستان باز شود و « جنبش
روشنایی» شکل بگیرد.
جنبش روشــنایی هرچند که در تداوم
حرکت های قبلی است ،اما تفاوت بنیادی
آن ،عوامل ظهور ایــن جنبش با حرکت
های قبلی است .اعتراض به قتل فرخنده و
مسافران هزاره ،اعتراض به بی توجهی ،کم
کاری و ناتوانی حکومت در تامین امنیت
جان شهروندان و راههای مواصالتی بود،
اما جنبش روشنایی به نفی سیاستی می
پردازد که باعث شــده است سالها بخش
بزرگی از مردم افغانســتان از حقوق خود
محروم باشــند و از توسعه و انکشاف باز
بمانند؛ سیاستی که ریشه در تعصب و بی
عدالتی دارد .جنبش روشنایی به صراحت
به نفی تعصــب و بی عدالتی می پردازد و
برای تامین عدالت و از بین بردن تعصب،
مبارزه بدون خشــونت و مسالمت آمیز را
در پیش گرفته است.
جنبش روشــنایی تا کنون ،فراگیر ترین
جنش اجتماعی در افغانستان است ،عالوه
بر اینکه یکی از اضالع مثلث سنتی قدرت
در افغانســتان از این جنبش حمایت می
کند ،شــخصیت های سیاسی تاثیر گزار،

شــاعران ،هنرمندان و فعالین اجتماعی
زیادی حمایت و پشتیبانی شان را از این
جنبش اعالن کرده انــد؛ این حمایت ها
نشــان می دهد که باور به مبارزه بدون
خشونت در افغانستان نیز در حال نهادینه
شدن است و مردم افغانستان بعد از این ،با
الگوگیری از این حرکت ها ،خواست های
شــان را از راههای مسالمت آمیز و بدون
توســل به زور و خشونت ،مطالبه خواهند
کرد.
از نظر تاکتیک نیز جنبش روشنایی ،سعی
کرده است مســالمت آمیزترین روش ها
را برای مبارزه اش برگزیند و از روشهای
اســتفاده کند که جنبش های مشابه در
جهان ،استفاده کرده اند .انتشار اعالمیه
های اعتراضی و دادن التیماتوم به حکومت
برای تغییر تصمیم اش ،اعتراض گسترده
در فضای مجازی ،گردهــم آیی مردمی
و مســالمت آمیز با ایراد سخنرانی های
روشــنگر ،راهیپمایی در مرکز و ولسوالی
هــای بامیان ،راهیپمایــی در دایکندی،
تبلیغ رسانه ای ،و تالش برای راه اندازی
راهپیمایی های بــزرگ در کابل و هرات،
ابرازهای مسالمت آمیزی بوده و است که
این جنبش تا کنــون از آنها بعنوان روش
مبارزه اش اســتفاده کرده است و تالش
کرده است با وارد کردن فشار روانی بجای
فشــار فزیکی بر حکومت ،به هدف خود
که تامین عدالت و از بین بردن تبعیض و

تعصب است ،نزدیک شود.
استفاده از این روشــها ،در هر مبارزه ی
مســالمت آمیز و بدون خشونت که در پی
تغییرات مسالمت آمیز سیاسی و اجتماعی
است ،معمول می باشد و جنبش روشنایی
نیز با اســتفاده از این روشها می خواهد بر
اصل دوری از خشونت تاکید کند و جامعه
و سیاست افغانستان را به مسیری جدیدی
هدایت کند؛ مســیری که خشونت در آن
نفی می گردد و عدالت ستایش.
جدا از اینکه حرکت های همانند« جنبش
روشــنایی» « ،انقالب تبسم» و اعتراض به
قتل فرخنده ،چه انــدازه موفق بوده اند و
به اهداف اصلی شان رســیده اند و یا می
توانند برســند؛ این حرکت ها ،مبارزه ی
بدون خشــونت و رویکرد عدم خشونت را
به عنوان یک ارزش فرهنگی و سیاسی به
مردم و شهروندان کشور آموزش می دهند
و روشهای سیاسی خشونت آمیز را نفی می
کنند.
تصویری که تا کنون از افغانستان به جهان
ارائه شده است؛ تصویر خشونت بوده است.
تصویرهای از جنگ های داخلی ،طالبان،
فرو ریختن بــودا ،انتحار و انفجار ،محکمه
های صحرایی ،تجاوز و گوش و بینی بریدن،
بعنوان نمادهای افغانســتان برای ســایر
شهروندان جهان از ســوی رسانه ها ارائه
شده است و آنها در ذهن شان افغانستان را
کشوری سرشاراز خشونت تصور می کنند.
هرچند این تصویرها واقعیت های روزمره و
خشونت پنهان در الیه های زیرین جامعه
ما را بازتاب مــی دهند ،اما برای تغییر این
ذهنیــت ،باید در پی ارائــه تصویر بدون
خشونت از کشور و مردم خود باشیم.
جنبش روشنایی برای اولین بار گام بزرگی
را در این راستا بر داشته است و می خواهد
به ســازمان ملل ،نهادهای بیــن المللی،
کشــورهای کمک کننده ی افغانستان و
باآلخره به شــهروندان ســایر کشورهای
جهان بگویــد که مردم افغانســتان نمی
خواهد تاریخ خشــونت بار ،بر آنها تکرار
گردد و بــا باورمندی بــه نافرمانی مدنی
در پی تحقق عدالــت اجتماعی و آوردن
تغییرات اجتماعی و سیاســی هســتند و
هرگز از ابزارهای خشــونت آمیز استفاده
نخواهند کرد.

استرالیا و معضل بی پایان پناهجویان
با وجود که دوهفتــه از حکم دادگاه عالی
گینه نــو مبنی برغیرقانونــی بودن کمپ
مانوس میگذرد،سرنوشت پناهجویانی که
درین کمپ نگهداری میشوند تا اکنون در
هاله ی از ابهام قرار دارد .دو روز پس از این
حکم حکومت گینه از استرالیا خواست که
فکری پناهجویانی که در کمپ بسر میبرند
را بکند .پیتر اونیل ،نخست وزیر پاپوآ گینه
نو گفت که حکومت وی ناگزیر است حکم
دیوان عالی را اجــراکند و بهمین دلیل از
استرالیا خواســت تا پناهجویان را از کمپ
مانوس به مکان خارج از خاک این کشــور
منتقل کند .اقای اونیل همچنین گفت انعده
پناهجویانی که مایل به کســب پناهندگی
و زندگی در پاپوآ گینه نو باشند میتوانند

حسین بهمن

 کارتون روز

در این کشــور بماننداما مسئوولیت بقیه
پناهجویان بعهده حکومت استرالیاست .در
واکنش به این درخواست حکومت گینه نو،
حکومت اســترالیا یکبار دیگر تاکید کرده
اســت که پناهجویانی که در کمپ مانوس
بسر میبرند هرگز شانس ورود به استرالیا را
نخواهند داشت .حکومت استرالیا میگوید
پناهجویانی که در کمپ مانوس هستند دو
گزینه بیشتر ندارند یا اینکه به کشور خود
شان برگردند و یاهم در کشور سومی منتقل
خواهند شــد .این در حالیست که گمانه
زنیهای وجود داشــت که گویا دادگاه عالی
اســترالیا خواهان باز گرداندن پناهجویان
از کمپ مانوس به داخل استرالیا هست اما
حکومت استرالیا میگوید که این پیشنهاد
دادگاه عالی استرالیا برای حکومت استرالیا
خوشایند نیســت .نخست وزیر تاکید کرد
که هیچ پناهجویی از کمپ مانوس به داخل
استرالیا منتقل نخواهند شد .مالکوم ترنبل
نخست وزیر اســترالیا در پاسخ به سوالی
که ایــا پناهجویانی کــه در کمپ مانوس
هستند شانس ورود به استرالیا دارند یا نه
گفت»:مطلقا نه ،من میخواهم این موضوع را
خوب روشن کنم ،پناهجویانی که در کمپ
مانوس هستند هرگز به اســترالیا منتقل
نخواهند شــد ،انان میتوانند به کشورهای
خودشــان برگردند ویاهم در کشور سومی
منتقل خواهند شد .استرالیا نمیخواهد که
یکبار دیگر قاچاقبران انسان به شغل انتقال
غیرقانونی پناهجویان به استرالیا مبادرت
ورزند .مــن میخواهم بصورت واضح بگویم
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پناهجویانــی که تالش کننــد به صورت
غیرقانونــی وبه کمک قاچاقبــران وارد
استرالیا شــوند هرگز در استرالیا مسکن
گزین نخواهید شد».
هرچند نخست وزیر اســترالیا مشخصا
نگفته اســت که ایــن پناهجویان به کجا
و به کدام کشــور منتقل خواهند شد اما
گفت که حکومت اســترالیا سعی میکند
کشــورهای دیگری در منطقه پیدا کنند
کــه در نتیچه یــک توافق بــا حکومت
اســترالیا اجازه دهد پناهجویانی که در
کمپ مانوس نگهداری میشــوند تا هنگام
نهایی شــدن در خواست های انان به این
کشور منتقل شوند .ازسویی هم پیتر داتن
وزیر مهاجرت وســرحدات استرالیا گفته
است که در صورت لزوم حکومت استرالیا
حاضر است زمینه انتقال پناهجویان کمپ
مانوس را به کمپ نــارو نیز مورد ارزیابی
قرار دهــد .هرچند وضعیــت زنده گی
پناهجویــان در کمپ نارو نیز به هیچ وجه
بهتر از کمپ مانوس نیست .سازمان ملل
متحد و نهادهای مدافع حقوق بشــر بارها
از حکومت اســترالیا بــه دلیل نگهداری
پناهجویان در کمــپ مانوس و نارو انتقاد
کرده و از این کشــور خواسته اند که این
کمپ ها را مسدود کنند .وضعیت رفاهی
درین دوکمپ برای پناهجویان به شــدت
نگران نکننده اســت .طی هفته های اخیر
دســتکم دو پناهجو به دلیــل ابهام در
سرنوشت شــان و وضعیت بد رفاهی ،در
کمپ نارو دست به خود سوزی زده اند.

با اینهم هنوز به درستی معلوم نیست که
پناهجویان کمپ مانوس که تعداد انان به
هشتصدوپنجاه نفر میرسد به کدام کشور
منتقل خواهد شــد .استرالیا طی دستکم
چهل سال گذشــته یکی از محبوب ترین
مقصد بــرای پناهجویان بوده اســت اما
پناهجویان طی این مدت همواره ســعی
کرده انــد که به صــورت غیرقانونی و با
استفاده از کشتی وارد استرالیا شوند.
از دهه  ،۱۹۸۰عزیمــت پناهجویان قایق
سوار به استرالیا آغاز شد و در دهه ۱۹۹۰
شدت گرفت .در واکنش به این روند ،دولت
اســترالیا اعالم کرد که کسانی که به این
ترتیب به خاک این کشــور وارد شوند تا
رسیدگی به درخواســت پناهندگی آنان
مجبور به اقامــت در اردوگاههای ویژه در
جزایر متعلق به استرالیا خواهند بود.
در ســال  ،۲۰۰۱دولت وقت استرالیا اعزام
این گروه از پناهجویــان به اردوگاههایی
در ســایر کشــورهای کوچک منطقه را
آغاز کرد .سیاست اعالم شده این بود که
پناهجویانی که با قایق به سواحل استرالیا
میرسند تا زمان رسیدگی به درخواست
پناهندگی آنان ،که معموال زمانی بســیار
طوالنی اســت ،مجبــور بــه اقامت در
اردوگاههای خارج از خاک استرالیا باشند.
این سیاست که با انتقاد سازمانهای مدافع
حقوق بشر مواجه شده بود ،در سال ۲۰۰۸
کنار گذاشته شد اما از سال  ۲۰۱۲بار دیگر
به اجرا درآمد.
در اوایل ســال  ،٢٠١٣کویــن راد که به

مدت کوتاهی نخســت وزیر استرالیا شده
بود ،توافقنامه ای را با پیتر اونیل نخســت
وزیر گینه نو امضا کرد که بر اســاس آن،
پاپوآ گینه نو با نگهداری پناهجویان عازم
اســترالیا در اردوگاههایی در خاک گینه
موافقت کرد .دولت استرالیا هزینه احداث و
نگهداری این مراکز را برعهده گرفت.
ازسویی هم به تازه گی حکومت استرالیا از
باز گرداندن یک کشــتی حامل پناهجویان
غیرقانونی به کشور ســریالنکا خبر داده
اســت .پیتر داتون ،وزیر امــور مهاجرت
اســترالیا ،گفته اســت کــه گروهی از
پناهجویان که توانسته بودند هفته گذشته
خود را به نزدیکی مجمعالجزایر «کوکوس»
برسانند به سریالنکا بازگردانده شدهاند.
به گفتــه او قایقی که حامل  ۱۲پناهجو بود
به حدود  ۵۰۰متری جزیره اصلی این مجمع
الجزایر رسیده بود .مجمعالجزایر کوکوس
در منطقهای بین سریالنکا و سواحل غربی
استرلیا واقع است.
آقای داتون گفت کــه تمام پناهجویان که
ســریالنکایی بودند روز جمعه به سریالنکا
بازگردانده شــدند .وی گفــت که درطول
ســالجاری تاکنــون مقامات ســه قایق
پناهجویان را متوقف کردهاند .اما او درباره
دو قایق دیگر جزئیاتی ارایه نداد .حکومت
استرالیا میگوید که تمامی این سختگیریها
به خاطر این اســت که دیگر پناهجویان در
مسیر استرالیا جانهایشانرا از دست ندهند.
به اساس گزارشها دســتکم از سال 2000
میالدی تا اواخر ســال  2012حدود پانزده
صد پناهجو در مسیر استرالیا جانهایشانرا
از دســت داده اند اما از سال  2013به بعد
به گفته مقامات اســترالیا هیچ پناهجویی
در مسیر اســترالیا جانش را از دست نداده
است .حکومت اســترالیا استدالل میکند
که حفظ جان پناهجویان برای این کشــور
اولویت ویژه دارد و بهمین دلیل این کشور
ناگزیر شده اســت که با پناهجویان که به
صــورت غیرقانونی به این کشــور میایند
ســختگیرانه برخورد کند .از سال دوهزار
وســیزده میالدی تا اکنــون که حکومت
اســترالیا عملیات حفاظت از مرزهای این
کشور را روی دست گرفته است هیچ کشتی
حامل پناهجویان موفق نشده است که وارد
استرالیا شــود .این در حالیست که از سال
 2008تا اواخر سال  2012حدود پنجاه هزار
پناهجو به صورت غیرقانونی وارد استرالیا
شــده بودند .حکومت استرالیا میگوید که
درخواست های پناهنده گی حدود بیست
وهشت هزار تن ازین پناهجویان تا اکنون
بدون پروسس باقی مانده است.
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