سه شنبه  28ثور 1395

2

May 17 ,2016

حضور شکوهمند مردم در خیابان

ــــــــــسرمقاله

پیام های روشن
روشنایی
محمدرضا هویدا

شهروندان کابل در اعتراض به تغییر مسیر لین برق توتا تظاهرات
کردند ،تظاهراتی که در نوع خود در تاریخ افغانستان کم نظیر بود.
بلوغ سیاســی و فرهنگی که مردم در این تظاهرات از خود نشان
دادند ،رفتارهای حکومت را تحت الشعاع قرار داد .مردان و زنانی
که تظاهرات شان را با اهدای گل به نیروهای پولیس آغاز کردند و
کیلومترها راه را بدون خشونت پیمودند ،در گذشته این سرزمین
کم نظیر است .بیشترین تاکید شعارهایی که در این تظاهرات داده
می شــد ،بر اجرای عدالت در پروژه ها و امکانات و فرصت های
ملی ،مبارزه با تبعیض ،مبارزه با بی عدالتی بود.
جنبش روشــنایی بیش ده روز اســت که با جدیت بر خواست
ابطال فیصله  11ثور کابینه افغانســتان اصرار دارد .این مدت در
نوع خود مدت طوالنی اســت .تجمعات و تظاهرات در شهرها و
والیات مختلف کشور و همچنین در خارج از کشور در اعتراض به
این تصمیم برگزار شــده اند .هیچ نوع خشونتی در این مدت رخ
نداده است .میلیون ها انسان بر این خواست خود اصرار کرده اند.
کمیته تخنیکی درست کرده اند ،دالیل علمی و تخنیکی خود را
به حکومت توضیح داده اند ،هفته ها به حکومت مهلت داده اند،
از تمامی راه های مسالمت آمیز درخواست هایشان را اعالم کرده
اند ،ولی در تمامی موارد با جواب منفی حکومت روبرو شده اند.
در مقابل حکومت به رفتارهای متفاوتی عمل کرد .حکومت سعی
کرد تا گروه هــای مردمی و قومی را در مقابل یکدیگر قرار دهد،
احساســات قومی ،منطقه ای و سمتی را تهییج کند ،اما مردم به
هیچ وجه تن به خشــونت ندادند .ادبیات سخنگویان و مسئوالن
شــرکت برشــنا و وزارت انرژی و آب به هیچ وجه شایسته یک
گفتگوی ملی نبود .آنان به راحتی خــود را در مقابل مردم قرار
دادند در حالی که می بایســت به عنوان یک مسئول بی طرفانه
قضاوت و عمل کنند .حتا گارنیزیون کابل ،در یک اقدام ،بار همه
مســئولیت ها را بر دوش سران تظاهرات انداخت و با ادبیات غیر
دیپلوماتیک آنها را تهدید به دستگیری کرد.
با همه اینها پیام های مظاهره شــهروندان کابل برای انتقال لین
برق توتا از بامیان کامال واضح و شــفاف بوده است .اجرای عدالت
و توزیع امکانات و ســرمایه های ملی برای همه مردم افغانستان،
و بدور از هر نوع تبعیض ،تعصب و بی عدالتی .چنین خواستی از
شعارهای دولت افغانستان بوده که دولت خود را مکلف به اجرای
آن نیز می داند.
شــخص رئیس جمهوری در پیامی که بعد از مظاهره داد ،گفت که
پیام را درک دریافت کرده اســت و از مردم تشکر کرد .این رفتار
در شــان رئیس جمهوری یک کشور دموکراتیک بود و به صورت
کامال مردمی جواب درخواست های مردم را داد.
حاال نوبت حکومت است که با دریافت این پیام چه عکس العملی را
در مقابل خواهد داشت .حکومت می تواند با اصرار بر مواضعش راه
هر نوع گفتگو را با مردم ببندد و میان مردم و حکومت دیوارهای
بی اعتمادی را باال ببرد .و یا بر عکس ،حکومت می تواند دیوارهای
بی اعتمادی از بین ببرد و به خواســت های مردم توجه کند و از
امکانات موجود برای تقویت روحیه وحدت ملی استفاده ببرد.
روزهای آینده سرنوشــت ساز هســتند ،حکومت افغانستان در
آزمون بزرگی قرار گرفته است .توســعه متوازن ،توزیع امکانات
و ســرمایه های ملی برای همه شهروندان کشور ،وظیفه حکومت
است .اگر حکومت بتواند از این معضل به صورت درست و مناسب
بگــذرد و اعتماد مردم را جلب کند ،.در حقیقت ادامه کار خود را
بیمه کرده است .
دولت باید ثابت کند که گوش شــنوایی برای حرفها و انتقادات و
پیشنهادات مردم دارد .دولت می تواند پاسخ معقولی به خواست
های مردم داشته باشــد ،که به بهترین آنها انتقال برق از بامیان
است.

دیروز ،دوشنبه شــاهد حضور شکوهمند
مــردم در خیابانهای کابــل بودیم .مردم
در اعتراض به تغییر مســیر لین برق 500
کیلوولت ترکمنســتان از بامیان به سالنگ
اعتــراض نمودند .تظاهــرات از صبح روز
دوشنبه به صورت مسالمتآمیز آغاز شد و
در بعد از ظهر با خوانش قطع نامه از سوی
شورای عالی مردمی با خواستهای مشخص
پایان یافت .در ارتبــاط با تظاهرات دیروز
چند نکته قابل یادآوری است.
اول؛ تظاهرات دیروز یکی از با شکوهترین
حرکت مسالمتآمیز در تاریخ جنبشها و
حرکتهای عدم خشونت در سطح منطقه و
جهان بود .در تاریخ جنبشها و حرکتهای
عدم خشــونت و صلحآمیز در منطقه کمتر
شاهد حضور شکوهمند مردم در خیابان ها
به شکل دیروز می باشیم .آنچه این حرکت
را از دیگر حرکتها متمایز می سازد حرکت
و رفتار مسالمتآمیز و صلحآمیز آن است.
مردم از آغاز تا پایــان تظاهرات به اموال
عمومی دست نزد .در طول مسیر تظاهرات
مردم تنها صــدای عدالت و رفع تبعیض را
بلند کردند .شعارهای همانند اشرف غنی،
عبداهلل کجا شــد وعدهها ،سر دادند .یک
گروه با پوشیدن لباس خاص زبالهها را جمع
آوری می کردند.
دوم؛ رفتار مردم با نیروهــای امنیتی نیز
بی مانند بود .بســیاری از شرکتکنندگان
در تظاهــرات دیروز به نیروهای امنیتی که
امنیت تظاهرات را بــه عهده گرفته بودند
گل هدیه دادنــد .همدلی مردم با نیروهای
امنیتی به شکل کنونی بی سابقه بوده است.
در هیــچ حرکت و جنبــش مردمی رفتار
مردم با نیروهای امنیتی به شــکل کنونی
نبوده است .در بســی موارد ،شاهد تقابل
مردم و نیروهای امنیتی کشور می باشیم.
این ویژگی تظاهــرات دیروز نقطه مثبت و
برجستهایی اســت که آن را از جنبشها و
حرکتهای عدمخشــونت در سطح منطقه
و جهان متمایز می سازد .نیروهای امنیتی
کشور نیز برخورد انسانی با مردم داشتند.
در طول مسیر تظاهرات شاهد برخورد غیر
انسانی از نیروهای امنیتی با مردم نبودهایم.
ســوم؛ نخبگان در رأس قدرت اما ،از رفتار
مسالمتآمیز و عدم خشونت مردم ترسیده

رحیم حمیدی

بود .این ترس را می شــد از تدابیر شدید
امنیتی و بستن راهها با کانتینر درک کرد.
در اعالمیههای شورای عالی مردمی مقصد
پایانی تظاهرات فواره آب اعالن شــده بود
اما ،حکومت وحدت ملــی به خاطر ترس
از حضور مــردم در نزدیــک ارگ راهها
را بــر روی تظاهراتکنندگان بســته بود.
تظاهرکنندگان از هشــت مسیر در حال
حرکت بودند تا خود را به مقصد که قبال از
سوی شــورای عالی مردم اعالن شده بود،
برســاند .تظاهراتکنندگان به خاطر بسته
بودن راهها در دهمزنگ جمع شــدند و در
همان جا قطعنامه خود را به خوانش گرفتند.
چهارم؛ خواســتهای تظاهرات کنندگان
محدود به یک قوم خاص نمی شــد .آنها
خواهان عدالت و رفــع تبعیض بودند .در
طول تظاهرات هیچ شعار قومی و سمتی و
گروهی داده نشــد .با وجود آن که اکثریت
شــرکتکنندگان هزارهها بودنــد اما ،از
گروههای اجتماعی دیگر افغانســتان نیز
در تظاهــرات دیروز حضور داشــتند .در
طول مســیر راه تظاهرات برخورد مردم با
افرادی از گروههای قومی دیگر که حرکت

مردمی را به تماشا نشسته بودند ،دوستانه
بود .هیچ مــوردی از بدرفتاری تظاهرات
کنندگان با مردم دیگــر صورت نگرفت.
این ویژگی حرکت دیروز نشــان می دهد
که مردم به دنبال قومی کردن مســائل و
پروژه های بزرگ ملی نیست .بلکه آن ها
خواهان عدالت ،انکشاف متوازن برای همه
شهروندان افغانستان است .از این جهت،
نمی توان آن را قومی جلوه داد.
حکومت وحــدت ملی کار پــروژه را به
تعویــق انداختهاند و به منظور بررســی
بیشتر کمیســیونی را دایر نموده است.
حکومــت وحدت ملی قبــل از این گفته
بود که در تغییر مســیر لیــن برق 500
کیلوولت ترکمنســتان هیچ نقشی ندارد.
آنها گفتهاند که تصمیــم عبور لین برق
 500کیلوولت ترکمنســتان سه سال قبل
در دوران حکومت حامــد کرزی ،رئیس
جمهور پیشین افغانســتان گرفته شده
است .طرح تغییر مسیر لین برق از سوی
محمد اســماعیل خان وزیر انرژی و آب
مطرح شده بود و با امضای مارشال محمد
قســیم فهیم مورد تأیید قرار گرفته بود.

صادق مدبر ،رئیــس اداره امور حکومت
حامد کرزی در ارتباط با سخنان حکومت
بیان داشته بود که چنین طرحی در کابینه
حکومت قبلی ارائه نشده بود.
با وجــود اینکه مردم کمیســیونی را به
منظور بررسی این پروژه جنجالی توظیف
نموده اســت اما ،دیدگاه مردم این است
که کمیســیون کاری را پیش نبرده است.
در مورد رویدادها و رخدادهای زیادی در
کشور کمیســیون تدویر یافته است اما،
در هیچ یک از موارد کمیســیون ها منتج
به نتیجه نشده اســت .به دیگر سخن ،تا
هنوز هیچ یک از کمیسیون ها قادر به حل
مشکالت و درک مســائل نشده است .به
همین خاطر ،تظاهرات کنندگان نسبت به
تدویر کمیسیون خوشبین نیست.
در پایان تظاهرات ،قطع نامهای از ســوی
شــورای عالی مردمی خوانده شــد .در
قطعنامه آمده بود :هیــچ بدیلی در این
رابطه برای ما قابل قبول نیست .نبود برق
را می توان تحمل کرد؛ اما تحقیر یک ملت
و تبعیض سیستماتیک دیگر قابل تحمل
نیســت .آنچه برای مردم ما آزار دهنده و

رنج آور اســت ،حذف یک بخش کشور از
یک پروژه ملی اســت ».در قطعنامه آنها
همچنین آمده بود که ما خواهان فروریختن
دیوار پوسیده تبعیض و ستم برای همیشه
می باشــیم .با وجود آن که کار پروژه برق
 500کیلوولــت به حالت تعلیــق در آمده
است و کمیسیونی برای بررسی مجدد آن
توظیف شده است اما ،برای مردم و جنبش
روشــنایی بدیل غیر از مسیر بامیان قابل
قبول نیســت .بنابراین ،تشکیل کمیسیون
و صرف وقت هیچ ســودی برای حکومت
ندارد .حکومت وحدت ملی که استدالل می
نمود که مســیر بامیان به لحاظ زمانی وقت
بیشتری را می گیرد اکنون خود در اجرای
پروژه وقت تلفــی می کند .تصمیم عاقالنه
و درست آن است که حکومت وحدت ملی
مسیر بامیان را برگزیند و کار را به صورت
عاجل شــروع نماید .زیرا ،برفرض اینکه
کمیســیون نتیجه خود را بعد از مدتهای
زیاد به نفع مردم و یا حکومت اعالن نماید
مردم از خواست خود نمی گذرد و حکومت
نیز براساس قانون اساسی مکلف به توجه و
برآوردن خواست مردم است.
ایجاد کمیســیون از ســوی حکومت و
مقاومت در برابر خواستهای برحق مردم
همخوانی با مواد قانون اساســی کشــور
ندارد .در قانون اساسی کشور به صراحت
آمده است که حکومت مکلف به برآوردن
خواست مردم و شــهروندان کشور است.
بر این مبنــا ،اکنون حکومت برخالف مواد
قانون اساســی در تقابل با خواست های
مردم عمل نمی نماید.
در پایان این نوشتار باید یکبار دیگر متذکر
شوم که تظاهرات دیروز یک حرکت و رفتار
بی مانند در تاریــخ جنبشهای اجتماعی
در ســطح منطقه و جهان اســت .با وجود
اینکه گروههای زیــادی در درون حرکت
مردمی نفوذ کرده بود تا آن را به خشــونت
بکشاند مردم اما ،رفتار مدنی و منظم خود
را حفظ نمودند و نگذاشــتند که گروههای
سودجو و بداندیش از حرکت مردمی سوء
اســتفاده نماید .نکته پایانی اینکه حرکت
دیروز امیدی برای آینده کشور خلق کرد.
امید برای ساختن کشور و دوری از جنگ و
خشونتهای قومی.

حكومت هاي دموكراتيك در برابر خواست مردم گردن مي نهند
تئــوري قــرارداد اجتماعي بــه عنوان
مهمتريــن دليل و علت شــكل گيري و
موجوديت پديــدة به نام دولت و حكومت
است .بر اين اساس ،انســان ها به منظور
تامين نظــم و امنيت و نجــات يافتن ،از
وضعيت «انســان گرگ انسان» كه منطق
زور و برتــري فيزيكي كاربرد داشــت،
نشستن،با هم به توافق رسيدند كه بخش
از حاكميــت و ارادة خويش را به پديدة به
نام «دولت» يا حكومت مي ســپارند ،تا به
نمايندگي از همه بــه تامين نظم و امنيت
بپردازد .بحث اراده و خواســت مردم به
عنوان پاية بنياديــن دولت ها و حكومت
ها تحول و تطور تاريخي خود را پيموده و

عبدالرحمن فهيمي

 کارتون روز

امروزه در قالب دموكراسي بارور و نهادينه
گشــته اســت .از اين رهگذر خواست ها
و ارادة مردم ،تاســيس كننده و دگرگون
كنندةنظام هاي سياســي مي باشــد و
حكومت ها را برســر قدرت و از قدرت به
زير مي كشد.
از نظام هاي استبدادي و سلطاني گذشته
كه «خــود محوري» و ســركوب مردم از
مولفه هاي اساســي اش بود ،كه بگذريم،
افغانستان پساطالبان شاهد نظام جمهوري
اسالمي شده است .در اين جا تالش شده
است كه جمهوريت و اسالميت يعني نقش
مهم مــردم و دين را پيونــد بزند .بافت
واقعي جمعيت كشور به رسميت شناخته
شــده و همة گروه هاي تبــاري و قومي
به عنوان تابعان و شــهروندان اين خطه
دانسته شــده اند .مردم مظهر حاكميت
ملي معرفي شــده و سازوكارهاي سياسي
تعريف شده است كه بيان گر نقش بنيادين
مردم در سياست و حكومت است .در اين
روزها و به صورت دقيــق تر در اين هفته
ها ،بحث تغيير مســير عبور برق پنجصد
كيلووات ـ توتاپ ـ از مســير اصلي اش،
به مســير دومي بحث برانگيز شده است.
در آغاز ،حكومت خود با موسسة تحقيقي
و مطالعاتي فشــنر قرارداد مي بندد ،تا با
مطالعات فني و مسلكي بهترين و مطمئن
ترين مسير انتقال برق پنجصد كيلووات از
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تركمنســتان را شناسايي كرده و معرفي
نمايد .اين موسسة مطالعاتي خارجي نيز
پس از مطالعات و بررسي ها مسير باميان
ـ ميدان وردك را معرفي كرده و با توجه
به مزيت هاي امنيتي ،طبيعي و اقتصادي
كه دارد ،اين مســير را گزينش مي كند.
ولي اكنــون ،حكومت برخــاف نظرية
كارشناســانه و علمي موسسة مطالعاتي
فشنر مسير عبور خط برق را تغيير داده
و مي خواهد از طريق سالنگ وارد نمايد.
اين بحث با انتقادهاي شديد مردم رو به
رو شــده و كشــور را در وضعيت دشوار
قرارداده اســت .در اين مورد چند نكته
حايز اهميت است.
اول) بر همه مبرهن و آشــكار است كه
مناطــق مركزي از جملــة محروم ترين
مناطق كشور مي باشد .راه سازي ،مكتب
سازي ،دانشگاه سازي ،شفاخانه سازي و
ديگر مراكز خدماتي يا ساخته نشده و يا
اين كه فيصدي اش خيلي پايين اســت.
ياد مان باشــد كه تيم تحــول و تداوم
بــه رهبري جناب محمد اشــرف غني با
استفاده از شــعار «رهايي مناطق مركزي
از زندان جغرافيايي» وارد انتخابات شده
و راي هايي مردم را كسب كرد .اين مردم
با اين كه مدنــي ترين و صلح طلب ترين
مردم بوده و در طول پانزده ســال حتي
يك ريگ به ســمت نيروهاي نظامي ملي

و بين المللي و نيز ســازمان هاي ملي و
بين المللي پرتاب نكرده است ،اما ،وقت
بحث حقــوق و امتيازات به ميان مي آيد،
فراموش شده ترين مردم نيز بوده است.
راه هاي مواصالتي ايــن مناطق خامه و
در وضعيت بدي قرار دارد .در زمســتان
و فصــل بهار از اثر ريــزش برف و بارش
باران؛ بــرف كوچ ها و گل و الي ،راه هاي
مواصالتي مســدود مي شود و يا به گونة
جدي صعب العبور مي گردد .انرژي برق به
پديدة بيگانه و نا آشنا مي نمايد و همين
طور در عرصه هاي ديگر كمترين بهره را
برده اند .بنابرايــن ،اكنون ،مردم مناطق
مركزي محروميت هــاي چندين قرنه به
ويژه چندين دهة شــان را فرياد مي زند.
اين مــردم عدالت ،برابري ،مســاوات و
سياست انســاني مي خواهد .مي خواهد
همان طور كه براي منور كردن خانه هاي
ديگر شــهروندان و هموطنان اش تالش
مي شــود ،خانه هاي شــان منور شود و
همان طور كه باشندگان ديگر جغرافيايي
كشور با اســتفاده از انرژي برق پله هاي
رشد و توســعه اقتصادي را مي پيمايند،
بپيمايند.
دوم) سازمان هاي مرتبط به برق رساني؛
وزارت انرژي و آب و شــركت برشــنا و
برخي از چهره هاي ضد توســعه و ترقي
و ضد عدالت ،تالش مي كنند داعية برق

طلبي و روشــنايي خواهي مردم مناطق
مركــزي را در تضاد با حقوق باشــندگان
قندهار ،پكتيا ،لوگر و خوست جلوه دهند.
معين انــرژي وزارت انرژي و آب كه ديگر
حرف و اســتداللي در چانته نــدارد و با
استفاده از فضاي نگران كنندة كنوني بحث
محروم شدن باشــندگان دوازده واليت را
در صورت عبور خط برق از مســير باميان
ـ ميدان وردك ،مطرح مي كند.و با تاسف
شــديد كه جناب اشرف غني نيز در لندن
چنين بحث را مطرح كرده است .اما ،هيچ
باشندة مناطق مركزي بحث كه در تضاد با
منافع و حقوق باشــندگان ديگر واليت ها
باشد را مطرح نكرده و نمي كند .خواست
معترضان و عدالت خواهان اين اســت كه
خانه هاي تاريك همة باشــندگان كشور
روشن شود .بنابراين از رييس جمهور بعيد
است ،به عوض اين كه آمده به عنوان نماد
از همدلي ،وحدت و برادري همة مردم باشد،
عمال جامعه را به دو دسته تقسيم كرده و در
رو درروي هم قرار مي دهد.
ســوم) مردم حركت هاي مدني و مسالمت
آميز عدالت خواهي را انجــام مي دهند؛
تظاهرات مي كننــد ،راهپيمايي برگزار مي
كنند ،در روزنامه ها ،رســانه هاي تصويري
و صوتي و در فضاي مجازي از سياست هاي
دوگانه ،تبعيــض مدارانه و تباري حكومت
انتقاد مــي كنند .اين ها ابزارهاي فشــار
سياسي است كه در اختيار مردم است .اما
حكومت ،بنابر گفتة رييس جمهور كه مكررا
اين سخن را مطرح مي كند ،حق استعمال
مشروع قوة قهريه را در اختيار دارد .البته
اين حق از مــردم و توافق اجتماعي مردم
مايه مي گيرد .با ايــن وجود حكومت مي
تواند به خواســت و ارادة مردم وقع ننهد و
با تك روي و انحراف از مسير اصلي دولت
داري و حكومت داري حركت نمايد.
چهارم) تــن ندادن به خواســتة عدالت
خواهانة مردم ،هم مشــروعيت اجتماعي
هيئت حاكمة موجود را مخدوش مي سازد
و هم پرسش هاي را كه در مورد چگونگي
نظام سياســي وجــود دارد ،افزايش مي
دهد .توقع مي رود كه اگر ذرة احســاس
مســووليت در برابر كشــور و وطن ـ در
كشور كه واژة وطن پرستي مداوم سر زبان
هاســت ـ وجود دارد ،به خاطر ذهنيت ها
و برداشت هاي شــخصي مردم را با مردم
جنــگ نيانداخته و به خواســت و ارادة
صاحبان اصلي حكومت ـ مردم ـ تن داده
شــود .زيرا حكومت هاي دموكراتيك در
برابر خواست هاي مردم اش تن مي دهد.
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