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انتخابات ضرورت
زندگی ماست

حفیظ اهلل ذکی

انتخابات یکی از موضوعات مهم و اساســی در نظام دموکراسی
به حساب می آید .دموکراسی بدون انتخابات معنا پیدا نمی کند.
در دموکراســی حاکمیت ملی از آن مردم است و این حاکمیت از
طریق انتخابات و تعیین نمایندگان مردم در سازمان های دولتی
اعمال می شود.
افغانستان در گذشته با دموکراسی و انتخابات بیگانه بوده است.
همه تصامیم از سوی شاه که سایه خدا در روی زمین پنداشته می
شــد ،اتخاذ می گردید .نمایندگان مردم به صورت فرمالیستی از
جانب کارگزاران دولت تعیین می گردید و این حکومت ها بود که
بجای مردم تصمیم می گرفتند.
بنابراین دموکراســی و انتخابات در افغانســتان یک پدیده تازه
و تا حدودی بیگانه به شــمار می آید .جهاد و مهاجرت ،زندگی
اجتماعی و سیاســی مردم افغانســتان را تغییر داد و آن را وارد
مرحله جدیدی کرد .مردم در این دوره نسبت به مسایل سیاسی
و حقوق شهروندی آگاهی یافتند .محرومیت نسبی و تبعیض فوق
العاده قومی و خاندانی را درک کردند .از وضعیت غمبار و دردناک
خود با خبر شدند .دانســتند که دستگاههای نامشروع حاکم در
کشور چگونه ســرمایه های مادی و معنوی کشور را به تاراج می
برند و چگونــه با دامن زدن به اختالفــات قومی و مذهبی دوام
حاکمیت متزلزل و بی بنیاد خود را تضمین می کنند.
پس از سال ها جنگ و خونریزی در افغانستان ،اقوام و گروه هایی
که می خواســتند مانند گذشته حکومت های انحصاری به وجود
آورند و از طریق زور بر مردم حکومت کنند ،باهمه دسیســه ها و
تالش های ویرانگرانه ای کــه به کار بردند ،ناکام ماندند .مقاومت
اکثریت ستمدیده در افغانستان ،راه را برای انحصاری سازی قدرت
سیاســی به بن بست کشاند .نتیجه بن بست سیاسی و نظامی در
افغانســتان ،به وجود آمدن گفتمان کثرت گرایی ،آزادی و ایجاد
ســاختارهای مشارکتی قدرت بود .در این برهه همه افراد و گروه
ها از دموکراســی و آزادی سخن می گفتند و گفتارها و رفتارهای
خود را در همین چارچــوب توجیه می کردند .اگرچه این تکیه و
تأکیــد ها صوری و در اکثر مــوارد فریبکارانه بود ،اما در تقویت
گفتمان جدید سیاســی نقش بازی می کرد .به بن بست رسیدن
جنــگ و تقابل فیزیکی نیروها ،طرف هــای درگیر را به این باور
رساندند که برای ختم جنگ راهی جز پذیرش یکدیگر و مشارکت
نسبی طرفها در قدرت نیست .همین باورها زمینه ظهور گفتمان
های جدید دموکراســی را در افغانستان فراهم کرد .توافقنامه بن
که به کوشش نماینده ســازمان ملل متحد در امور افغانستان و
سایر کشورهای قدرتمند جهان ،از سوی گروه ها و حلقات مختلف
سیاســی در افغانستان به امضا رسید ،در واقع مبتنی برهمین دو
واقعیت سیاسی -فرهنگی به بن بست رسیدن راه حل های نظامی
و غلبه گفتمان دموکراسی در کشور بود.
در فاز سیاســیی که پس از کنفرانس بن در افغانستان آغاز شد،
نظام دموکراسی به رسمیت شــناخته شد و حقوق و آزادی های
اساسی شــهروندان بدون در نظرداشت قوم ،نژاد ،عقاید مذهبی
و گرایش های سیاســی مورد احترام قرار گرفت و اصل حاکمیت
مطابق قانون اساســی به مردم تعلق گرفت .به این صورت برای
نخستین بار مردم افغانستان برسرنوشت شان حاکم شدند.
از اینرو دموکراســی در افغانستان بر اساس یک فرایند تدریجی
و رو به رشــد اجتماعی و فرهنگی به وجود نیامده اســت؛ بلکه
دموکراسی بر مبنای ضرورت زندگی و مجبوریت های سیاسی در
کشور شکل گرفته است .در سال های گذشته ،حداقل ارزش های
دموکراسی در ساختارها و کارکردهای حکومت در نظر گرفته می
شــد و مبانی و ارزش های دموکراسی به صورت ظاهری تطبیق و
اجرا می شد؛ اما در سال های اخیر متأسفانه احترام به ارزش های
دموکراسی کمرنگ گردیده و نهادهای رسمی و قانونی به صورت
آشکارا دموکراسی را نادیده می انگارند .ادامه کار نهادهای تقنینی
به دلیل برگزار نشدن انتخابات ،نقض صریح قانون اساسی و ضربه
بزرگ بر پیکر آزادی و دموکراسی می باشد .در افغانستان اگر به
دموکراســی احترام گذاشته نشود ،قانون شکنی و خشونت جای
آن را می گیرد .پس باید به قوانین و به اصول و مبانی دموکراسی
پایبند ماند.

مبارزه با طالبان نیازمند حضور دراز مدت جامعه
جهانی در افغانستان
مقام های وزارت دفاع آمریکا ،پنتاگون به
آژانس خبری فاکس نیوز گفته اســت که
پنتاگون به دنبال حفظ پایگاه نظامی بگرام
پس از سال  2017میالدی می باشد .آن ها
گفته اند که این تصمیم بــه دنبال نفوذ و
قدرتمند شدن گروه طالبان در افغانستان
اتخاذ شده است .در ماه های اخیر ،فعالیت
گروه طالبان در سراســر کشــور افزایش
چشــم گیر یافته اســت .چندی قبل ،این
گروه توانســت والیت کندز را سقوط دهد
و کنتــرل آن را به دســت بگیرد .در عین
حال ،این گروه توانســت ولسوالی سنگین
والیت هلمند در جنوب افغانســتان را از
کنترل نیرو های امنیتی افغانســتان خارج
کرده و برای مدتی کنترل آن را به دســت
گیرد .به دنبال این رویداد ها ،رســانه های
غربی از اســتراتژی ایاالت متحده آمریکا
در افغانستان انتقاد کرد و خروج نیرو های
آمریکایی از افغانستان را به معنی بازگشت
دوباره گــروه طالبان خواند .آیا حضور نیرو
های بین المللی در افغانســتان برای حفظ
نظام و تضعیف گروه طالبان یک امر ضروری
است؟ آیا نیرو های امنیتی افغانستان قادر
به گرفتن امنیت کشور نیست؟ در نوشتار
کنونی ســعی می کنم این مسئله را مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهم.
بیش از یک دهه اســت که نیروهای بین
المللی بــرای مبارزه با دهشــت افکنی و
تروریسم در افغانســتان می جنگند .اگر
چه ،مأموریت اصلــی نیروهای بین المللی
مبارزه با شــبکه القاعده خوانده شده بود
اما واقعیت امر این اســت که نیروهای بین
المللی در افغانســتان بیشترین جنگ را
با گروه طالبان داشــته اند .در همان سال
های نخســت حضور نیروهای بین المللی
در افغانستان گروه طالبان و شبکه القاعده
شکست سنگین را متحمل شدند .بخش از
نیرو های القاعده از افغانستان خارج شد و
سران اصلی این شبکه کشته شدند .جنگ
با القاعــده در واقع در همان ســال های
نخست پایان یافته بود .اما جنگ با حامیان
القاعده ادامه یافت .برای سال های متمادی
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گروه طالبان در برابر نیرو های بین المللی و
نیرو های امنیتی افغانستان مقاومت نمودند.
در ســال های نخســت مبارزه با دهشت
افکنی و تروریسم تعریف روشنی از دشمن
وجود داشت .جورج بوش ،رئیس جمهوری
قبلی ایاالت متحده آمریکا با صراحت بیان
داشــته بود که کسانی که با ما نیست علیه
ماست .بنابراین دشمن ماست .در آن زمان
گروه طالبان دست از حمایت شبکه القاعده
برنداشت .از این جهت ،دشمن ایاالت متحده
آمریکا شناخته می شد .حکومت افغانستان
با اقتداء به استراتژی ایاالت متحده آمریکا
گروه طالبان را دشــمن خود می دانستند.
سال ها جنگ با گروه طالبان اما نتیجه ای
ملموس در پی نداشت .حکومت افغانستان
و جامعه جهانی قادر نشد تا گروه طالبان را
نیســت و نابود کند .به همین خاطر ،آن ها
تغییری در استراتژی نظامی خود به وجود
آورد .تالش نمود گروه طالبان را از شــبکه
القاعده و تروریسم جدا سازد .این مسئله با
طرح گفتگوی صلح و مصالحه ممکن گردید.
برای اولین بار ،حامد کرزی مسئله مصالحه
و گفتگو با گروه طالبان را در ســال 2004

مطرح کرد اما ســخن او شنیده نشد .بعد
ها این مســئله مورد توجه مقامات ایاالت
متحده آمریکا و دیگر کشور ها غربی قرار
گرفت و طرح مصالحــه و گفتگو با گروه
طالبان روی دست گرفته شد.
چندین سال ،پروســه صلح در دو سطح
داخلی و بیرونی دنبال شد اما هیچ نتیجه
ای در پی نداشــت .مقامات آلمان ،ایاالت
متحده آمریکا ،قطــر نماینده های گروه
طالبان را در آلمــان مالقات نمودند اما به
نتیجه نرسیدند .این مالقات ها برای مدت
ها دنبال شد و کم کم کشور های مختلف
درگیر آن شد اما نتیجه آن باز شدن دفتر
قطر بود .در واقع باز شدن دفتر قطر نتیجه
ســال ها تالش ها ایاالت متحده آمریکا،
آلمــان ،قطر ،بعد ها انگلیس ،پاکســتان
بود .تا هنوز ،دفتر قطر کمک به روند صلح
ننموده است .احتمال نقش مثبت دفتر قطر
در روند صلح در آینده نیز تیره و تار است.
در سطح داخلی اما ،گروه طالبان بیشترین
ســود ممکن را از روند گفتگوی صلح به
دســت آورد .آن ها توانست بخش از نیرو
های خــود را از زندان های افغانســتان،

ایــاالت متحده آمریکا و پاکســتان آزاد
نماید .در جانب مقابل ،حکومت افغانستان
هیچ نتیجه ای به دست نیاورد .گروه طالبان
با آزاد نمــودن نیرو های خــود از زندان
های افغانســتان توانســت دوباره خود را
سازماندهی نماید .آرایش جدیدی به صفوف
نیرو های خود در میدان جنگ بدهد .یکی
از دالیل موفقیت گروه طالبان در وضعیت
کنونی ناشی از همین مسئله است.
بعد از ســال ها جنگ و پیشبرد پروسه
صلح اکنون دوباره گیربانگیر گروه طالبان
شده ایم .در گذشته اگر این گروه تنها در
والیات جنوب و جنوب شــرق کشور نفوذ
داشــت اکنون والیت های شمال کشور را
نیز تهدید می کند .اکنون ،ایاالت متحده
آمریــکا تصمیم گرفته اند که ســربازان
خود را در افغانســتان حفظ کند و پایگاه
نظامی خود را در بگرام نیز حفظ کند .این
تصمیم اگر چه دیر اتخاذ شــد اما با این
حال ،تصمیم درست برای حمایت از نیرو
های امنیتی کشور در میدان جنگ است.
امیدوارم که این تصمیــم تنها به حضور
صرف نیرو های بین المللی در افغانستان
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نگردد بلکه نیروهای بیــن المللی یکبار
دیگر در میــدان های جنگ حضور به هم
رساند و دوشادوش نیرو های امینتی کشور
با گروه های دهشت افکن مبارزه نماید.
با این حــال ،هیچ تغییری در سیاســت
حکومت وحدت ملی مشــاهده نمی شود.
حکومت همچنان به دنبال از ســر گیری
پروسه صلح اســت و امیدوار است تا از
طریق پروسه صلح بتواند گروه طالبان را
وارد چارچوب دولت ســازد و به این گروه
ســهمی از کیک قدرت دهــد .به همین
خاطر ،تأکید زیاد بر نقش پاکســتان در
رونــد گفتگوی صلــح دارد .دقیقا همین
مســئله نگران کننده است .زیرا ،مسئله
گفتگو با گــروه طالبان اراده سیاســی
نخبگان سیاســی را برای مبــارزه با این
گروه از بین برده اســت .در شرایط کنونی
ما تنها قربانی می دهیم .این قربانی دادن
ها ممکن است شــکاف عمیق میان نیرو
هــای امنیتی و بخش سیاســی حکومت
و همچنین میان مــردم و حکومت ایجاد
نماید .در آن صورت ،هرج و مرج زیاد می
شود .بنابراین ،در شرایط کنونی که گروه
طالبان قدرتمند شده اند و در والیت های
مختلف قلمرو حاکمیت حکومت را تهدید
می کند الزم است که تغییری در استراتژی
حکومت وحدت ملــی در قبال این گروه
صورت گیرد .فراموش نکنیم از زمانی که
پروســه صلح یک بار دیگر بر سر زبان ها
آمده است فعالیت گروه طالبان نیز بیشتر
شده اســت .این نشان از آن است که این
گروه حاضر به گفتگو و مصالحه با حکومت
افغانستان نیست.
در پایان این نوشــتار باید متذکر شوم که
ماندن نیرو های آمریکایی در افغانســتان
و حفــظ پایگاه بگرام بعد از ســال 2017
کاری نیکویی است .حضور آن ها به معنی
دوام مبارزه با گروه های دهشــت افکن و
دوام دموکراسی در کشــور است .با این
حال ،برای تحکیم پایــه های حکومت و
دموکراسی الزم است که یک دگرگونی در
استراتژی حکومت نیز به وجود آید.

روزنامه نگاری در روزگار نفرتپراکنی رسانه ای
من مدت بیست سال است که در رواندا روزنامه
نگاری می کنم وفقط در طول قتل عام سال ۱۹۹۴
بود که دست از کار کشــیدم .به نظرم نخستین
پرسشــی که باید مطرح کنیم این است که ایا
می توان روزنامه نگاران را محاکمه کرد؟ آیا می
توان آنها را به پای میز محاکمه کشاند؟ پاسخ من
مثبت اســت و به همین دلیل نیز تصمیم گرفتم
به عنوان شاهد دادســتان در دیوان بین المللی
کیفری رواندا شــهادت بدهم .در واقع شهادت
دادم چون معتقد بودم روزنامه نگاران نیز همچون
سایر اعضای جامعه  ،شهروند به حساب می آیند.
شهروندان باید پاسخگوی اعمال خود باشند و در
صورت لزوم مورد پیگرد قضایی قرار گیرند .یکی
دیگر از دالیل من برای شهادت دادن این اعتقادم
بود که روزنامه نگاران باید نقش مهمی در بهبود
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وضع جامعه ایفا کنند و البته هنگامی که
به جای آن به جامعه آسیب می زنند باید
پاسخگو باشند .مصایب فجیعی در کشور
من رخ داد و اتفاقــات ناگواری به وقوع
پیوســت و روزنامه نگاران در همه اینها
نقش مهمی داشتند.
پیش از پرداختن به ماجــرا و تجربه ی
خودم ،به نظرم الزم اســت کمی درباره
وضع رســانه ها در رواندا توضیح دهم
تا موضوع را بهتر متوجه شــوید .وقتی
صحبت از رسانه ها به میان می آید تصور
غربی ها همان چیزی است که در دنیای
غرب از رســانه خبری رایج است ولی در
مورد رواندا موضوع به این سادگی نیست.
پیشینه رســانه های چاپی در رواندا به
سال  ۱۹۳۳باز می گردد که اولین روزنامه
این کشور تاسیس شد .کلیسای کاتولیک
که نهادی بسیار مهم در روانداست هنوز
هم این روزنامه را چاپ می کند .ســپس
چند دهه بعد یعنی در دهه ی  ۶۰میالدی،
یک روزنامه ی دولتی نیز منتشر شد .هر
دوی این روزنامــه ها به زبان کینیارواندا
که زبان مادری من و زبان ملی رواندا ست
منتشر می شدند .ســایر تالش ها برای
تاسیس روزنامه تا ســال  ۱۹۹۱مقطعی
و ناپایدار بوده اســت .در سال  ۱۹۹۱که
فضایی دمکراتیک بر کشــور حاکم شد
روزنامه های بسیاری منتشر شد.
تا پیش از تاســیس آر.تی.ال.ام در سال
 ۱۹۹۳فقط یک ایســتگاه رادیویی وجود
داشــت :رادیو ملی (دولتی) رواندا که از
سال  ۱۹۶۱فعالیت خود را آغاز کرده بود.
رادیو رواندا صــدای حاکمیت بود و در
رواندا حاکمیت مورد احترام بسیاری قرار
دارد .در رواندا مردم با این تفکر پرورش
می یابند که آنچه رادیو می گوید را مثل
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متن کتاب مقدس حقیقت محض بدانند.
در سال  ۱۹۹۲اولین شبکه تلویزیونی این
کشور که تا به امروز تنها شبکه این کشور
است تاسیس شد که آن هم به حکومت
تعلق داشت.
آر.تــی.ال.ام را در ســال  ۱۹۹۳افرادی
تاســیس کردند که اکثــرا از نزدیکان یا
عوامل رییس جمهور جوونال هابیاریمانا
بودند .البته آن را به عنوان یک موسســه
ســرمایه گذاری تجاری معرفی کردند که
برای عضویت در آن هر نفر ملزم به خرید
سهمی به ارزش پنج هزار فرانک رواندا بود
که در ان زمان برابر با حدود  ۳۰دالر امریکا
می شد .اما برنامه های آر.تی.ال.ام تجاری
نبود؛ این برنامه ها سیاسی بود و با تمرکز
بر روی شکاف های قومیتی پخش می شد.
آر.تی.ال.ام مستقیما از خط مشی کانگورا
نشات گرفته بود ،روزنامه ای افراطی که
توســط حسن نگیز منتشــر می شد .او
ســابقا” راننده ی اتوبوس بود .کانگورا را
حامیان مالی پشــتیبانی می کردند که
در ارتش و دولت جایگاه خوبی داشتند.
این روزنامه مخصوصا بخاطر انتشار ” ده
فرمان” معروف هوتو مشهور شده بود.
هیچکس در مبارزه با این رســانه های
نفرت پراکن در رواندا توفیقی به دســت
نیــاورد چرا که این رســانه ها بســیار
قدرتمند و مورد حمایت صاحبان قدرت
یعنی ارتش ،حکومت و ســرمایه داران
بودند .حتی فاســتین روکوگــوزا ،وزیر
اطالعات و خبررســانی در تالش هایش
برای تحریم یا تعطیلی این رســانه های
نفرت پراکن شکست خورد .او جزو اولین
کســانی بود که در صبحگاه هفتم اپریل
 ۱۹۹۴به دست شبه نظامیان اینتراهاموه
( شبه نظامیان هوتو) ترور شد.

به عنوان یک روزنامه نگار ســاده ،تنها
سالحی که در دست داشتم ،گزارش دادن
حقایق و آن هم فقط حقایق قابل تصدیق
بود اما حتی همین هم بســیار دشوار بود
چرا که مشکالت بســیاری را برایم به بار
آورد.
در سال  ۱۹۹۱مرا از کارم در رادیو رواندا
معلق کردند .بعدا متوجه شــدم که این
تعلیق قرار بوده دایمی باشد .اما باالخره
به هر ترتیب بــه لطف تالش های قانونی
یک دوســت که وکیل بــود و همچنین
بخاطر فشــارهای دیپلماتیک و سیاسی
بر رییس جمهــور هابیاریمانا که قدرت
اول رادیو رواندا محسوب می شد شغلم
را دوباره به دست آوردم.
در ســال  ۱۹۹۲رییس شــورای اداری
اورینفور – دفتر اطالعــات رواندا -که
مسئول همه رسانه های حکومتی رواندا
اعــم از رادیو روانــدا ،تلویزیون ملی و
مطبوعات بود مرا به دفترش دعوت کرد
و به مــن گفت که قرار اســت به زودی
دستگیر شوم و نمی تواند از من حفاظت
کند .این اتفاق پــس از پخش برنامه ای
افتاد که من درباره ی تالش ها برای کودتا
علیه نخست وزیر وقت ساخته بودم .بار
دیگر فشارهای سیاســی و دیپلماتیک
جان مــرا نجات داد چرا که این بار تالش
ها برای کودتا کامال واقعی بود.
برای روزنامه نــگار یکی دیگر از راههای
مبارزه با رســانه های نفرت پراکن نقش
نداشتن در آن است .در مورد خودم من
می توانستم ســهام زیادی را در آر.تی.
ال.ام بخرم چرا که این رادیو اولین رایویی
بود که می خواست انحصار حکومت را در
هم بشــکند و حمایت از آن می توانست
به مثابه حمایت از ظهور کثرت گرایی در

رسانه ها محسوب شــود .اما من خودم
را درگیر این ماجرا نکــردم چرا که می
دانســتم حامیان واقعی این ایســتگاه
رادیویی چه کسانی هستند.
سردبیر آنجا گاســپار گاهیکی که پیش
تر در رادیو رواندا رییــس من بود بارها
از من خواست به آر.تی.ال.ام بروم و با او
همکاری کنم .می گفت من روزنامه نگار
خوبی هســتم که می توانم اعتبار زیادی
به این رادیوی تازه تاســیس ببخشم .اما
من هر بار درخواستش را رد کردم چون
نمی خواستم از استعداد یا نفوذ حرفه ای
ام برای بدنام کردن و تحقیر توتســی ها
استفاده کنم.
تا این که در آوریل  ۱۹۹۴قتل عام (نسل
کشی) رخ داد .چه کاری از دست رسانه
ها بر می آمد؟ رســانه ها که نمی توانند
بجنگند! اما می توانستند با ارائه اطالعات
درســت اوضاع را بهتر کنند .اما این کار
نکردند .فضا را پــر از تبلیغات کردند و
به مردم فقط اخبار نفــرت پراکن ارایه
می کردند .طوری که اصــا نمی توانید
تصورش را بکنید.
مثــا در ســوم مــی  ،۱۹۹۴مامورین
امدادی ســازمان ملل متحــد در رواندا
( )UNAMIRبــرای یافتن گروهی از ما
به هتل میل کالینز روانه شدند .ما حدودا
چهل نفر بودیم و انها می خواســتند ما
را از کشــور خارج کنند .هنوز حتی البی
هتل را هــم ترک نکرده بودیم که آر.تی.
ال.ام اسامی ما را که حتی شامل دخترم و
یک نوزاد هم بود اعالم کرد .آر.تی.ال.ام
خطاب به گروه شبه نظامی اینتراهاموه می
گفت :نگذارید این سوسک ها (inyenzi
– خطاب تحقیرآمیز نسبت به توتسی ها)
ها از کشور خارج شــوند چرا که در آن
صورت “به زودی با اسلحه باز می گردند”.
در واقع همین گروه اینتراهاموه در مسیر
میدان هوایی راه را بر ما سد کرد و بر اثر
حمله آنها تعدادی از ما مجروح شــدند و
در آخر ،پس از ساعت ها مذاکره و گفتگو
ماموران ســازمان ملل ما را سالم به هتل
باز گرداندند.
من اکنون دختری دوازده ساله دارم که در
آن زمان بســیار کوچک بود و دو سال هم
نداشت .یکی از آنها به او اشاره کرد و گفت:
این شــبیه ماره! باید بکشندش! دخترم
از من پرســید“ :من مار هســتم؟ من مار
هستم؟” آیا نقش رسانه ها این است که به
مردم آسیب برسانند؟ خبرنگارانی را در نظر
بگیرید که با شور و هیجان زیاد جنگجویان
غیرنظامی را برای اعمال خوبشان در اینجا و
آنجا تحسین می کردند...ادامه دارد
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