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ــــــــــسرمقاله
برگشت مهاجران راه حل انسانی
برای بحران مهاجرت نیست
حفیظ اهلل ذکی
امســال موضوع مهاجرت به یک بحث جنجالی و داغ بین المللی
تبدیل شــده است .جنگ های خانمانسوز در کشورهای سوریه و
عراق و ناامنی های رو به گسترش در افغانستان و چندین کشور
آفریقایی ،ســبب گردید که موج از مهاجرین با از دســت دادن
تمام دارایی های خود ،به یکی از کشــورهای اروپایی پناه گزین
گردند .سیل مهاجرت به اروپا اگرچه در آغاز با استقبال مقامات
کشورهای اروپایی مواجه گردید؛ اما با افزایش تعداد پناهجویان،
دولت های اروپایی تحت فشــار قرار گرفتند ،تا روند مهاجرت به
این کشورها را محدود سازند .اسالم هراسی و احتمال نفوذ شبکه
های تروریستی در میان مهاجران و استفاده گروه های تروریستی
از ایــن پدیده ،نگرانی های جدی را در میان جوامع اروپایی خلق
کرد.
اکنون کشــورهای اروپایی می خواهند که از یک طرف از ورود
پناهجویان در این کشورها جلوگیری کنند و از طرف دیگر شرایط
ســخت گیرانه تری را برای پذیرش مهاجــران در اروپا در نظر
بگیرند .از آنجایی که کشــور افغانستان پس از سوریه بیشترین
پناهجو را در کشورهای اروپایی داشته است؛ فشارهایی گوناگون
از جانب کشــورهای اروپایی بر حکومت افغانستان بیشتر شده
است .سفر هفته پیش رییس جمهور به کشورهای اروپایی نیز به
هدف رسیدن به یک راه حل و یا توافق در زمینه برگشت مهاجران
افغانستانی از اروپا صورت گرفته بود که نگرانی های زیادی را برای
مهاجران مقیم اروپا به وجود آورد.
کشــورهای اروپایی اغلب دیدشــان این اســت که مهاجران
افغانستانی بیشتر مهاجران اقتصادی اند که برای رسیدن به یک
زندگی خوبتر راه اروپا را در پیش می گیرند .از این رو آنها معتقداند
تا با وضع قوانین سخت گیرانه تر مهاجرتی جلوی پذیرش بسیاری
از مهاجران گرفته شــود و این تعداد پس از طی مراحلی باید به
کشورهای مبدأ برگردانده شــوند .آنها تالش می کنند تا در این
زمینه موافقت حکومت افغانستان را نیز جلب کنند.
افغانســتان به دلیل نیازی که به کمک های اروپایی دارد ،ترجیح
می دهد تا کمک های کشورهای اروپایی را به خاطر دفاع از منافع
مهاجران از دســت ندهد .توافق رییس جمهور در باره مذاکرات
بیشتر در باره مهاجران افغانســتانی نشان می دهد که حکومت
نمی تواند از حقوق مهاجران خودش درکشــورهای خارجی دفاع
نماید .رییس جمهور در جلســه ای که با مهاجران مقیم ســوید
داشت نیز خاطر نشان کرد که وقتی پای منافع سی ملیون و سی
هزار در میان باشد ،ما منافع سی ملیون را ترجیح می دهیم.
در این میان آنچه نادیده گرفته می شــود ،شرایط شخصی افراد
پناهنده در کشــورهای اروپایی است .کشورهای اروپایی مطابق
توافقنامه های بین المللی مهاجرت و در نظر داشــت همه جنبه
های انســانی این پدیده ،باید موضوع را تحلیل و بررسی کرده و
در باره آن تصمیم بگیرند .تصمیم کتله ای در باره مهاجرت ،نه با
تعهدات بین المللی کشورهای اروپایی در باره مهاجرین سازگاری
دارد و نه از لحاظ انسانی قابل توجیه می باشد .بدون شک نه همه
کسانی که از کشورهای سوریه و عراق به اروپا می روند و نه همه
کســانی که از افغانستان به عنوان پناهنده راهی اروپا می شوند،
مهاجران اقتصادی هســتند .در شرایط فعلی کشور افغانستان به
لحاظ ناامنی از کشــورهای سوریه و عراق کمی ندارد .و حکومت
قادر نیســت از جان و مال و حیثیت شــهروندان محافظت کند.
گــروه های به نام طالبان و داعش هــر روز مناطقی را نا امن می
سازند و تعدادی از مردم بی گناه را می کشند و هر روز در مسیر
شاهراه ها به دالیل قومی و مذهبی مردم ملکی را به گروگان می
گیرند ،والیت ها سقوط می کند و هزاران شهروند کشته ،زخمی،
آواره و بی خانمان می شــوند .تهدید گروه های تروریستی مبنی
بر پیوستن مردم عادی به این گروه ها ،نگرانی های شدیدی را در
میان شهروندان به وجود آورده است .ترور هدفمندانه کارشناسان،
تحلیل گران ،خبرنگاران و تهدید کردن نویسندگان از سوی این
گروه آیا نمی تواند مهاجرت افــراد را در دنیای امن اروپا توجیه
کند؟ ایجاد محدودیت شــدید در روند پذیرش مهاجران ،بدون
شک به تیره تر شدن لشکر داعش و سایر گروه های تروریستی
کمک خواهد کرد.

نگاهی به آینده نظام سیاسی و مسئولیت های
نخبگان سیاسی و شهروندان

بر اساس نظام های دموکراتیک ،رابطه میان
شهروندان و دولت دو طرفه است .به عبارت
دیگــر ،اگر در یک طرف دولــت در قبال
شهروندان مسئول و دارای وظایف می باشد
در طرف دیگر ،شهروندان قرار دارد که آن
ها نیز دارای یکســری وجایب و وظایف در
برابر دولت اســت .قانون اساسی ما نیز به
روشنی وظایف و صالحیت ها و مسئولیت
های دولت در برابر شهروندان و بالعکس را
به صورت روشن و صریح بیان داشته است.
با توجه به گســترش اعتراض ها نسبت به
نخبگان سیاســی در رأس قدرت بررسی
رابطه شــهروندان و دولت ضروری است.
چرا اعتراض ها نسبت به دولت و به صورت
مشخص نسبت به نخبگان در رأس قدرت
افزایش یافته اســت؟ آیا دولت و نخبگان
سیاسی نسبت به مســئولیت ها و وظایف
خود بی توجه است؟ گزینه های ممکن در
برابر شهروندان چیست؟
بــا روی کار آمدن حکومــت وحدت ملی
شهروندان کشور نسبت به آینده خوشبین
شــدند .با این حال ،خوشبینی شهروندان
چنــدان دوام نیاورد و این خوشــبینی به
ناامیدی و یأس داد .مردم انتظار داشــت
که رئیس جهمور و رئیــس اجرائیه وعده
های که به مردم داده بودند ،صادق اســت
و برای تحقــق آن ها کار می کند .زد و بند
میان این دو کاندید بر ســر تقسیم قدرت
سیاسی باعث شــد که فرصت زیادی هدر
برود و ایــن دو به جای مهر و محبت نفرت
و کین در دل های مردم بکارد .اگر از آغاز
به کار حکومت وحدت ملی تا کنون به رفتار
شــهروندان نگاه کنیم برخورد تند و زننده
نسبت به اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل سیر
صعودی داشته است .اگر در فردای تشکیل
حکومت وحدت ملی طرفداران هر دو تیم
اصالحــات و همگرایی و تحول و تداوم لب
فروبسته بود و چشم امیدی داشت تا کاری
از طریق این دو به دست آورد امروزه دیگر
امیدی همه طرفداران قطع شــده است و
همه نسبت به کارکرد رئیس جمهور و رئیس
اجرائیه بدبین است .اما آنچه نگران کننده
است این مســئله است که گسترش سطح
اعتراضات ممکن منجر به سقوط حکومت
گردد .در آن شرایط ،آیا ما گزینه بدیل برای
حکومت کنونی داریم.

علی قادری

یکــی از دالیــل نگرانی از آینــده نظام
سیاســی همین مسئله است .در یک طرف
حکومتی قرار دارد که قادر به انجام وظایف
و مســئولیت های خود نیست و نخبگان
سیاسی نیز نســبت به مردم و منافع ملی
بی توجه اســت .نخبگان سیاسی نه تنها
با مردم همسو نیســت بلکه در مواقع زیاد
در برابــر مردم قرار می گیرد و خواســت
های برحق آن هــا را در نظر نمی گیرد .در
طرف دیگر ،نخبگان قرار دارد که به دنبال
فرصت است تا حکومت سقوط کند و آن ها
قدرت سیاسی را میان خود تقسیم کند .در
واقع ،نخبگان بیرون از قدرت هیچ تفاوت با
نخبگان در درون قدرت ندارد .همه شان در
فکر منافع شخصی و قومی خود است.
اشتباه اســت اگر بپنداریم که ما با عبور
حکومت کنونی می توانیم انتخابات برگزار
نمایم و حکومت جدید تشــکیل بدهیم.
انتخابات قبلی نشــان داد کــه انتخابات
منجر به ثبات و تأمین امنیت نمی شــود.
بلکه انتخابات باعث تنــش میان نخبگان

و فعال شدن شــکاف های اجتماعی می
شــود .از این جهت ،با برگزاری انتخابات
ممکن نیســت که بتوانیم حکومت جدید
تشکیل دهیم .جدا از این مسئله برگزاری
انتخابات نیاز به بودجه هنگفت دارد .دولت
قادر به پرداخت بودجه برگزاری انتخابات
ندارد .جامعه جهانی نیز کمک به برگذاری
انتخابات را مشــروط به آوردن اصالحات
نموده اســت .از این جهــت ،برگذاری
انتخابات عمال غیر ممکن است.
ســقوط حکومت ما را یکبار دیگر به دام
هــرج و مرج و آشــفتگی اجتماعی و بی
نظمی سیاســی می انــدازد .از آنجایی
که اکثر مردم مســلح شــده اند احتمال
درگیری میان گروه های اجتماعی نیز باال
رفته اســت .بنابراین ،بعید می دانم که در
فردای ســقوط حکومت سازمان و گروهی
بتواند وضعیت را مدیریت نماید .اساســا
خالء قدرت مهمترین و اساسی ترین عامل
منازعه و کشــمکش برای گرفتن قدرت و
تشکیل حکومت میان گروه های مختلف

اســت .فراموش نکنیم کسانی که در دهه
 1990با همدیگــر جنگیدند ،خیلی های
شــان تا هنوز زنده اند و امروز همان ها
دوباره به میــدان خواهد آمد .بنابراین ،ما
باید میان وضعیت کنونی و منازعه و جنگ
انتخاب کنیم.
به بــاور نگارنده تنها گزینــه ممکن که
فراروی مردم قــرار دارد ،حفظ حکومت
کنونی اســت .در وضعیــت کنونی یکی
از وظایف و مســئولیت های شهروندان
این اســت که از حکومت حمایت نماید و
نگذارد که پایه هــای لرزان آن فروغلتد.
با این حال ،اشــتباه است اگر بپنداریم که
تنها مسئولیت شهروندان کشور است که
از حکومت حمایت نماید .نخبگان سیاسی
اما ،بیش از شــهروندان کشور مسئولیت
دارد تا وظایف و مسئولیت های خود را به
درستی و در چارچوب قانون انجام دهد و
نگذارد که وضعیت آشفته تر از این شود.
نخبگان سیاسی به صورت شدید نیازمند
ترمیم روابط خود با مردم اســت .آن ها

بیش از همه نیازمند شنیدن صدا و حرف و
سخن مردم است .سخت و دشوار است که
میلیون ها شــهروند کشور را متقاعد کرد
که از حکومت حمایــت نماید .اما عقالنی
آن اســت که نخبگان سیاسی در وضعیت
کنونی سیاست و راهی را در پیش بگیرد
که موجب جلب رضایت مردم گردد.
اکنون نخبگان سیاسی رفتاری را در پیش
می گیرد و سیاســت را پیشــه خود می
سازد که مردم مخالف آن است .بازگشت
مهاجرین یکی از موارد است که سروصدای
زیادی را برانگیخت .برخورد توهین آمیز به
تظاهرات کنندگان و بی توجهی به خواست
های برحق از نمونــه ها و موارد دیگر بود
که موجب خشــم میلیون ها شهروندان
این کشور اســت .دور شدن از مردم خود
نبخگان سیاســی مقصر است .برانگیختن
خشم مردم نتیجه مستقیم سیاست ها و
برنامه های نخبگان سیاسی است .اکنون
عاقالنه آن است که نخبگان سیاسی رفتار
و سیاســت خود را تغییر دهد و به مردم
نزدیک گردد .اگر چه شــهروندان کشور
در قبال حکومت مســئولیت های دارد اما
در شــرایط کنونی متقاعد کردن میلیون
ها انسان کار سخت و غیر ممکن است .از
این جهت ،تنها راه این اســت که نخبگان
سیاسی وضعیت را درک نموده و متناسب
به وضعیت و افکار عمومی سیاســت ها و
برنامه های را روی دست بگیرد.
بنابراین ،تنها راه ممکن فراروی شهروندان
کشــور حمایت از حکومت کنونی است.
سقوط حکومت موجب قربانی شدن خود
مردم می شود .با این حال ،این تنها مردم
نیست که از ســقوط حکومت متضرر می
شــود .نخبگان سیاسی بیش از همه ضرر
خواهد کرد .اگــر راضی کردن میلیون ها
شــهروند کشــور در حمایت از حکومت
سخت و دشــوار اســت .تغییر در رفتار
نخبگان و سیاســت حکومت کار آنچنان
دشوار نیست .از این جهت ،رئیس جمهور،
رئیس اجرائیه و دیگر نخبگان سیاسی باید
خود را به مردم نزدیک نماید و برنامه های
را روی دســت بگیرد که نتیجه ملموس و
عینی روی دســترخوان شب و روز مردم
داشــته باشــد .این گونه مردم دوباره از
حکومت حمایت خواهد کرد.

تلخ وردک فرصتی برای دشمن
حادثۀ ِ
اصابت ســرگلولۀ هاوان در یکی از منطقه های
ســید آباد والیت میدان وردک ،یــازده تن از
کودکان معصوم را به قتل رسانید .گرچه در آغاز،
گزارش های ضد و نقیض داده شــده و گفته می
شد که این کودکان ،توسط حملۀ انتحاری به قتل
رســیده اند که در این صورت کار دشمن خواهد
بود ،اما به زودی مشــخص گردید که این حادثه،
معلول و محصول سرگلولۀ هاوان است که اصابت
کرده است .تاهنوز برخی از سربازان اردوی ملی
به عنوان متهمان بازداشت شده اند و این نشان
سوی سربازان
می دهد که ســرگلولۀ هاوان ،از
ِ
اردوی ملی پرتاب شده است.

عبدالرحمن فهیمی

 کارتون روز

به هرحال این حادثه نه تنها باشــندگان
وردک و کسان که به این جغرافیا تعلق
دارند ،بلکه خشــم همۀ مردم کشور را
بر انگیخته اســت .کاربران شبکه های
اجتماعی به صورت گسترده این حادثه
و فاجعــه را محکوم کــرده و با مردم
وردک همــدردی نشــان داده اند .روز
گذشته تظاهرات که در چهارراهی شهید
عبدالحق برگزار شده بود ،همۀ مردم از
گروه های قومی ـ تباری کشور دیده می
شد و یک شنبه شب شهروندان کابل و
عمدتا هزاره ها با روشن کردن شمع ها،
در چوک شــهید مزاری ،همدردی کرده
و حادثه را محکــوم کردند .حاضران در
پالکارت های شــان « من هزارۀ پشتون
هســتم» نوشــته و با خــود حمل می
کردند .چندی قبل ،در تظاهرات بیستم
عقرب ،جهت محکوم کردن عامالن قتل
هفت نفر گروگان ،همۀ مردم کشــور در
تظاهرات شرکت کرده و همدردی نشان
دادند و حتی در والیــت های قندهار و
ننگرهــار تظاهرات برگــزار کرده و آن
حادثــه را محکوم کرده انــد .بنابراین،
این همدردی هــا و هم صدایی ها باعث
تحکیم روحیۀ وحدت ملی و جمعی شده
و خواهد شد.
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بحث که مســلم و قطعی اســت ،برنامه
های دشمن است .سر گلولۀ هاوان توسط
نیروهای اردوی ملی پرتاب شده و عامالن
این فاجعه به یک معنا حکومت اســت.
دشمن بدون تردید از این حادثه و فاجعه
فضای احساســاتی در جامعه ،به سود
و
ِ
خود و به زیان حکومت اســتفاده خواهد
کرد .دشــمن حادثۀ دردناک وردک را به
عنوان یک فرصت جــدی برای اش می
پندارد و بدون تردید که درپی اســتفاده
خواهد بود.
می دانیم که تبلیغات دشــمن در برابر
حکومت و فضای سیاســی چیست« .در
این سرزمین کافران یا نیروهای خارجی
حضور داشته و کشور را اشغال کرده اند،
حکومت دست نشــانده بوده و به فرمان
خارجی ها به ویژه آمریکایی ها رفتار می
کند ،حکومت غیر دینی و اسالمی بوده و
اکنون نظام دینی که شریعت اسالمی را
اجرایی کند ،حاکم نیست» و ده ها بحث
دیگر .دشمن در طول سیزده سال با شعار
دادن این هــا و آذان دادن به گوش همۀ
مردم به ویژه منطقه های روســتایی در
قلب ها و دل ها محبت ،در قریه ها و خانه
ها جا ،و پایگاه اجتماعی برای خود کسب
کرده است .این یک واقعیت است که نمی

توان از آن چشم پوشی کرد .تروریست ها
در برخی منطقه های روستایی که میزان
آگاهی های دینی ـ مذهبی و سیاســی
مردم پایین است ،جا برای شان باز کرده
و از حمایــت اجتماعی برخــوردار اند.
نیروهای نظامی خارجی مستقر در کشور
در سال های گذشته به صورت مستند به
نمایندگان مجلس نشان داده و ثابت کرده
بودند که در برخی از منطقه های کشــور
مردم به تروریســت ها پناه می دهند و
حمایت می کنند.
به نظر می رسد که اکنون این حادثه را به
شعارهای
عنوان یکی از شواهد ادعاها و
ِ
شان مطرح کرده و به صورت جدی بهره
برداری نمایند .حرف هــای خطرناک و
تکان دهندۀ از زبان عزاداران و کســان
که فرزندان شــان را در ایــن حادثه از
دســت داده اند ،شنیده می شود .از یک
منظر به کســان که داغ دارند و کودکان
خردسال شــان را از دست داده اند ،باید
حق داد .زیرا که احساســاتی هستند،
اما حرف های که مطرح می شــود خیلی
خطرناک می نماید .یکــی از داغ داران
گفته که حکومت ســربازان مجرم را باید
در محضر عام محاکمه کند .اما حکومت
ســربازان را به کیفر نمی رساند .زیرا که

نظام اســامی حاکم نبوده و شــریعت
اجرایی نمی گردد .این سخن حکایت گر
این است که تبلیغات تروریست ها به چه
عمق و پیمانه در الیه های جامعه اثر کرده
است .روز گذشــته برخی از کسان که به
عنوان بزرگان و نمایندگان مردم وردک
سخن می زدند ،دو خواستۀ جدی دارند؛
یکی تصفیۀ قول اردوی مستقر در منطقه
و دوم ســاخت یک مدرسۀ دینی است.
بحث تصفیۀ قول اردوی سربازان ،کمک
جدی برای دشمن خواهد بود .زیرا از این
رهگذر آن ها میــدان را برای خود خالی
دیده و این گونه مــی توانند راحت تر و
بدون دغدغه به هدف های خود دســت
یابند .پرسش دیگر باقی است .در صورت
که حکومت کنترل جدی بر مدرسه های
دینی ندارد ،ساخت مدرسۀ دینی به نفع
خواهد بود؟ .این در حال است که سازمان
های پژوهشــی اعالم مــی کنند که در
مدرســه های دینی افراطی گرایی دینی
ترویج می شود.
به هر صــورت ،حادثه تلــخ و دردناک
مناسب جهت بهره برداری
وردک ،فرصت
ِ
شعارهای را که آن ها
برای دشمن است.
ِ
در میان مردم سر می دادند و آذان را که
به گوش مردم می دادند ،اکنون به صورت
عملی به مردم نشان خواهند داد.
اگر بحث ماموران نفوذی دشمن را جدی
بگیریم ،ممکن اســت این حادثه برنامه
ریزی دشمن جهت تخریب وجهۀ اردوی
ملی باشد .اردوی ملی و پولیس ملی روز
به روز میان مردم محبوب تر می گشــت
و اعتماد بیشــتر مردم را کسب می کرد.
از این رو ممکن است برنامه استخباراتی
دشمن باشد.
به هرحال حکومت با دنبال کردن جدی
مســئله و مجازات نمودن سربازان عامل
این حادثه نگذارد که روند تبدیل به یک
فرصت برای دشمن گردد.
اما مجــازات عامالن همــۀ حادثه های
جنایی و تروریســتی به موضوع جدی
تبدیل شده اســت .حکومت از یک سو
تروریست ها را از زندان ها رها می کند و
از این رهگذر می خواهد دل گروه طالبان
را بدست بیاورد و از سویی قدرت مندان
با پول و رابطه کســان را که باید در کنج
زندان بخوابند آزادانه می گردند.
امیدواری وجود دارد که محاکمۀ عامالن
این حادثــه مانند محاکمۀ عامالن حادثۀ
جلریز و قندز نشود.
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