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عودت کنندگان و بی سرپناهی در وطن

ــــــــــسرمقاله

میکانیزم صلح در کشور
روشن شود
حفیظ اهلل زکی
صلح با حزب اســامی به رهبری گلبدیــن حکمتیار ،ظاهرا در
مراحل آخر خود قرار دارد و این گروه چنانکه گفته می شــود به
زودی دست از مخالفت با دولت افغانستان خواهد کشید .اگر صلح
با حزب اســامی با موفقیت به پیش برود ،این صلحی اســت که
دولت افغانستان پس از سقوط طالبان توانسته با گروه های مسلح
مخالف خود به انجام برســاند .دولت افغانستان در تمام سالهای
گذشته با جدیت تمام ،به دنبال رسیدن به توافق و صلح با طالبان
بود .هزینه های گزافی نیز در این راه به مصرف رســیده است ،اما
هرگز به نتیجه ای نیانجامیده است .حاال پس از سالها تالش صلح
با حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمیتار به دست آمده است،
صلح که از ابتدای طرح مسئله تا کنون مخالفت ها و موافقت های
شدیدی را در سطح جامعه در پی داشته است.
اصوال هر توافق صلحی با گروه هایی که نیروهای مسلح و فعالیت
های مسلحانه داشته است ،در نوع خود ،در هر جای دنیا ،پیچیده
و سخت است .جنبه های متفاوتی در زمان گفتگوهای صلح باید
مد نظر گرفته شود ،از مســایل مالی گرفته تا مسایلی مربوط به
جنایت های جنگی و ضد بشــری .همین گونه از شرایط طرفین
برای رســیدن به صلح گرفته تا پیش بینی ها برای زمانی که اگر
خالفی در روند پیشبرد شــروط و موافقه نامه پیش آمد به کجا
شکایت کنند و چگونه مسایل شان را حل کنند.
صلح با حزب اســامی از دو زاویه بســیار مهم و بحث برانگیز
بوده است .اول از نگاه سیاســی .این صلح می تواند برای دولت
یک دســتاورد تلقی شــود .دولت می تواند ثابت کند که طرف
قابل اعتمادی برای گفتگو با گروهای مســلح مخالف خود است.
تالش های دولت برای رســیدن به صلح ،هر چند اندک ولی در
یک مورد به ثمر رسیده است .در حالی که در دولت های گذشته،
هیچ موفقیتی برای رسیدن به صلح نداشته اند .دو دولت گذشته
افغانستان حتا دســتاوردهای کوچکی نیز برای رسیدن به صلح
نداشته اند.
اما از زاویه امنیتی و نظامی ،زمانی صلح مفید و یک دســتاورد
خواهد بود که گروه مسلح گفتگو نقش مهمی در ناامنی و یا امنیت
داشته باشــد .اگر گروهی وجود و عدمش در امنیت کشور نقشی
نداشته باشد ،صلح با آن که مسلما با دادن امتیازاتی همراه است،
بیهوده خواهد بود .شکی در این نیست که حزب اسالمی یکی از
احزاب پرقدرت دوره جهاد و حکومت مجاهدین بوده است .اما این
حزب در سالهای گذشته از یک سو با انشعاب هایی روبرو بوده و
از ســوی دیگر اکثر افراد و اشخاص و حلقه های مخالف دولت که
دست به فعالیت های مســلحانه و خشونت زده اند ،زیر اثر گروه
طالبان ،شبکه حقانی و القاعده بوده اند و نقش حزب اسالمی در
فعالیت های نظامی چندان برجسته نبوده است.
با تمام اینها ،صلح با حزب اسالمی را نمی توان به صورت سیاه و
سفید دید .نمی توان گفت که این صلح کامال نادرست و یا بسیار
مفید و درست است .شــرایطی که طرفین برای رسیدن به صلح
گذاشــته اند ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .این شرایط آیا
منصفانه ،واقع بینانه ،و عادالنه اســت؟ آیا با رسیدن به صلح یا
حزب اســامی بخش های دیگری امنیت و ثبات کشور را تهدید
نمی کنند؟ آیا برای رســیدن به صلح تمام آنچــه که به مردم
افغانستان گفته شود ،با آنها در میان گذاشته شده است؟ آیا برای
رسیدن به صلح ،در مسایلی بزرگنمایی نشده است؟
صلح تنها زمانی به ســود دولت و مردم افغانستان خواهد بود که
به ثبات و امنیت دایمی منجر شود و بتواند گرهی از گره های کور
ناامنی و بی ثباتی در کشور را بگشاید .برای رسیدن به امر دولت
افغانستان پیش از هر چیزی استراتژی خود را برای صلح مشخص
بسازد و تعریف واضحی از شرایط و چگونگی روند صلح برای مردم
افغانستان و جهان داشته باشــد ،تا گروه های دیگری و یا افراد
دیگر و همین طور مردم افغانســتان مکانیزم صلح در کشور را به
درستی و روشنی درک کنند.

وزیر مهاجرین گفته است که روزانه به طور
متوسط  6هزار مهاجر افغانستانی به کشور
بازگشت می کنند .از میان این  6هزار مهاجر
عودت کننده 4 ،هزار شان از پاکستان و 2
هــزار دیگر از ایران به افغانســتان بر می
گردند .این رقم در طول پانزده سال گذشته
بی ســابقه بوده اســت .دلیل این کار هم
سختگیری های کشورهای میزبان و بهبود
شرایط در داخل کشور خوانده شده است.
وزارت مهاجرین گفته اســت که احتماال
رقم مهاجران عودت کننده به کشــور در
روزهای آینده به  7تــا  8هزار نفر در روز
برســد .همچنان دفتر هماهنگی امور بشر
دوستانه ی سازمان ملل در گزارشی که در
هفدهم ماه جاری میالدی در مورد وضعیت
مهاجران و عودت کنندگان منتشــر کرد،
گفته اســت که در  9ماه ماه گذشته سال
 143،400 ،2016تبعه ی افغانستان که فاقد
مدرک قانونی بوده انــد و  114،420افغان
مهاجر دارای مدرک قانونی ،به افغانســتان
برگشته اند.
در گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه
ی ســازمان ملل متحد همچنان رقم بیجا
شــده گان داخلی  263،300نفر گفته شده
اســت .اما وزارت امور مهاجرین و عودت
کنندگان گفته است که تا پایان سال روان
میالدی احتمال دارد که رقم بیجا شد گان
داخلی به یک و نیم میلیون نفر برسد.
وزارت مهاجرین گفته اســت که آنها تالش
دارد تا سهولت الزم را برای عودت کنندگان
فراهم کند .این وزارت میگوید با همکاری
 15وزارت دیگر و  7نهاد بین المللی ،طرح«
عمل مشترک اسکان مهاجران» را از هفته
ی آینده تطبیق خواهند کرد .زمینه سازی
برای بازگشــت مهاجرین به مناطق اصلی
شــان ،فراهم آوری هزینــه انتقال ،ایجاد
مراکز خوراکی در روستاها و توزیع زمین در
 27والیت برای مهاجرین از جمله ی موارد
این طرح اســت .گفته می شود که تطبیق
این طرح از والیت ننگرهــار آغاز خواهد
شد .عالوه بر اینکه حکومت افغانستان این
کمک ها را برای عودت کنندگان به کشور
در نظر گرفته است ،مهاجرینی که از طریق
کمیساریایی عالی ســازمان ملل متحد به
کشور بازگشت نمایند ،هر نفر  380دالر به
عنوان کمک دریافت خواهند کرد.
افغانســتان یکی از کشــورهای است که

مهدی مدبر

بیشــترین مهاجر را دارد ،بنــا به گفته ی
مقامــات وزارت امــور مهاجرین و عودت
کنندگان ،افغانســتان بیشتر از  7میلیون
مهاجر در سراسر جهان دارد که بیشتر شان
در کشورهای همسایه ی پاکستان و ایران
بسر می برند .در حالی از بازگشت بی سابقه
ی مهاجرین به کشور خبر داده می شود که
روابط افغانســتان با پاکستان در این اواخر
رو به تیره گی گراییده است و پاکستان در
قبال نزدیکی بیش از حد افغانستان به هند،
حساس شده است.
جنگ ،بیکاری ،فقر و نا امیدی نســبت به
آینده ،از عمده ترین دالیل مهاجرت مردم
افغانستان به ســایر کشورها است .بحران
انتخابات ســال  2014و تنش های داخلی
حکومت وحدت ملی باعث شــده است که
اکثر شــهروندان کشور نســبت به بهبود
وضعیت سیاســی و اقتصادی افغانستان نا
امید شوند و راه مهاجرت را در پیش گیرند.
شــهروندان افغانســتان پس از سوری ها
دومین کتله ی بزرگ مهاجرین غیرقانونی
به کشورهای اروپایی را تشکیل می دهند.
اکثر آنها هنوز هم در کشورهای اروپایی بی
سرنوشت هستند و در کمپ های مهاجرین
روزگار را سپری می کنند.
آمارهــا در حالــی از افزایش بازگشــت
مهاجرین به کشور و افزایش بیجا شد گان

داخلی خبر می دهد ،که فصل ســرما کم
کم در افغانستان آغاز می شود و بسیاری
از کســانی که به کشور باز می گردند و یا
بیجا شــد گان داخلی ،نمی توانند سرپناه
مناسب برای شان پیدا کنند .بیجاشدگان
داخلی و عودت کنندگان به دلیل نداشتن
سرپناه مناسب و رسیدن فصل سرما ،در
معرض ابتال بــه بیماری های گوناگون قرار
دارند و با مشــکالت صحی زیادی مواجه
خواهند شد.
بی ســرپناهی از عمده ترین مشــکالت
مهاجرین بازگشت کننده و بیجاشده گان
داخلی اســت .مقامات حکومت نیز پیش
از این تدابیــر الزم را در این زمینه اتخاذ
نکرده انــد .اکنون آنها می گویند که برای
مهاجرین زمین رهایشــی توزیع خواهند
کرد ،ولی خوب میدانند که در فصل سرما،
مهاجرین نمــی توانند از ایــن زمین ها
استفاده کنند و برای شان خانه و سرپناه
بسازند .عالوه بر اینکه فصل سرما به آنها
اجازه ســاختن خانه را نمی دهد ،عودت
کنندگان توان اقتصادی برای ساختن یک
خانه رهایشی را نیز ندارند.
عالوه بر نبود مســکن و ســرپناه ،نبود
زمینه ی کار یکی دیگر از مشکالتی است
که عودت کنندگان بــا آن روبرو خواهند
شد .حکومت وحدت ملی هنوز در زمینه

اشــتغالزایی هیچ کاری نتوانســته است
انجام دهد و بسیاری از شهروندان کشور
به خاطر نبود زمینــه کار ،تن به مهاجرت
غیرقانونی داده است .معلوم نیست عودت
کنندگان با نداشتن سرپناه و نبود زمینه
کار ،چگونه زندگی را سپری خواهند کرد،
آیا با امدادهای اندکی که از سوی دولت و
نهادهای بین المللی می شــود می توانند
نیازمندی های اولیه زندگی شان را برطرف
کنند؟
وزیر مهاجرین گفته است که یکی از دالیل
افزایش بازگشــت مهاجرین از کشورهای
همســایه ،بهبود وضعیت در داخل کشور
اســت ،اما متاســفانه این گفته ی وزیر
مهاجرین بــه دور از واقعیت های عینی
جامعه ی افغانستان است .هنوز حکومت
در زمینه اشتغالزایی هیچ برنامه ی ندارد،
وضعیت امنیتی نیز بهبود نیافته اســت،
وضعیت اقتصادی مردم هر روز بیشــتر
خراب می شــود و فقر و تنگدستی صبر
و تحمل مردم را به پایان رســانده است.
معلوم نیســت که وزیر مهاجرین از کدام
بهبود خبر می دهد و بر اساس کدام دالیل
و شواهد چنین سخنی می گوید.
عمده ترین دلیل افزایش عودت کنندگان
از کشورهای همســایه ،افزایش فشارها
بر مهاجرین اســت .چنانچــه خود وزیر

مهاجریــن گفته اســت که بســیاری از
مهاجرین از کشــور ایران به اجبار اخراج
می شوند .احتمال دیگر این است که وارد
کردن فشــار به مهاجرین و مجبور کردن
آنها به بازگشــت به وطن ،یک اهرم فشار
بر حکومت افغانســتان از سوی کشورهای
همسایه باشد ،تا حکومت افغانستان مجبور
شــود که بعضی از خواســت های آنها را
برآورده کند.
قرار اســت وزارت مهاجرین در  29والیت
شهرک های رهایشی برای اسکان مهاجرین
بازگشــت کننده ،بســازد؛ اما ســیلی از
مهاجرین که اکنون به کشــور بازگشت می
کنند ،آن هم درســت در زمانی که کم کم
فصل ســرما آغاز می شــود ،نیاز به توجه
فوری دارد .ساختن شهرک های رهایشی
برای اســکان مهاجرین شــاید بتواند در
طوالنی مدت مشــکل بی سرپناهی عودت
کنندگان را برطرف کند ،اما  6هزار مهاجر
روزانه در حالی به کشــور باز می گردند که
هیچ ســرپناهی برای زندگی کردن و زنده
ماندن ندارند .حکومت باید برای رفع نیازها
و مشکالت فوری این تعداد عودت کننده،
برنامه های فوری تری روی دســت گیرد،
مکان های برای اســکان موقت آنها در نظر
گرفته شود ،تیم های سیار صحی برای ارائه
خدمات صحی و بهداشــتی در نظر گرفته
شــود ،مواد غذایی و آب آشامیدنی صحی
برای آنها فراهم گردد .این ها نیازهای فوری
مهاجرین است که ضرورت به توجه فوری و
عاجل دارد.
حکومت افغانســتان از بازگشت مهاجرین
از کشــورهای همسایه خوشنود به نظر می
رســد ،پیش از این حتی حکومت موافقت
نامه ی را با حکومت آلمان به امضا رسانده
بود که برمبنای آن با بازگشــت مهاجرین
افغــان از از آلمان موافقت شــده بود .اما
حکومــت نباید مشــکالت فراوانی را که
عودت کنندگان با آن روبرو خواهند شــد
نادیده بگیرد .نبود زمینه کار و نبود سرپناه
مناســب از مشکالتی اســت که حکومت
افغانســتان نمی تواند به این زودی به آن
رسیدگی کند ،بهتر این است که حکومت با
کشورهای همسایه با میانجیگری نهادهای
بین المللی ،وارد مذاکره شــود تا از وارد
کردن فشارها بر مهاجرین دست بردارند و
آنها را مجبور به بازگشت نکنند.

خشونت پروری روان های مصدوم و قهر مشروع
رنگین دادفر سپنتا/قسمت اول

در بحث های روزمره و رســانه ای کشور
ما استفاده از خشــونت ،به یک امر قابل
قبول و در بســیاری مــوارد قابل توجیه
تبدیل شده است .خشونت درون خانواده
و بیرون از آن و همچنین در نقد صاحبان
اندیشــه های متفاوت با بهــره گیری از
«کلمات قاتل» (از:زیگفرید یگر) ،فراگیر
است .عادی سازی دفاع از خشونت ،بدین
پیمانه که در سرزمین ما صورت می گیرد،
نشــان از یک کژی و ناموزونی فرهنگی و
روانی جمعی است.
بدون شــک کشــف تمام علل خشونت
گرایی نهادینه شده در افغانستان ،امری

 کارتون روز

اســت دشوار و موضوعی اســت بیرون از
صالحیت این کوتاه نوشته که حتا کمتر از
مدخلی است بر انبوه تالش ها برای کشف
تپش های معکــوس روان های مضطرب و
شناســایی علت ها و رفع بیماری خشونت
گرایی با در نظر داشــت گستردگی آن در
افغانستان .نخست نیاز به نهاد های با تجربه
علمی و دوم نیاز به یک فضای بالنسبه صلح
آمیز است تا به انسان ها فرصت دم برآوردن
داده و آموزش صلح جویی و رویکرد مدارا
جویانه را به فرهنگ زندگی اجتماعی ارتقا
دهد .هنگامی که فــردی مظلوم واقع می
شــود و یا کامال بر این باور است که بر او
ستم و ناروایی روا داشته شده است ،مشکل
است ،بتواند حس انتقام گیری خود را مهار
کند .حس و آرزوی مقابله به مثل ،در چنین
حالتی ،دست از سر آدم بر نمی دارد و آتش
انتقام گیری در محیط خشونت پرور ،لهیب
سوزان سرمدی می شود که روان فرد را می
سوزاند .فضای پیرامونی با اخالقی و ارزشی
ساختن خشــونت و با ارتقای باور انتقام به
اصل ارزشــی فراگیر اجتماعی و تبدیل آن
به موضوعی تقدیس و تطهیر شده و عالی
ترین اقدام برای تحقــق عدالت ،در واقع
این امــر را پایدار می ســازند .در حالیکه
در جوامــع دارای ثبات ،صلــح ،فرهنگ
دموکراتیک و باور های انســان دوستانه
تالش می شود تا خشونت فطری و خشونت
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فرهنگی و برخاســته از روابط اجتماعی
غیرعادالنه را به نیروی خالق و آفریننده
تبدیل کرد .در جوامع پیش مدرن و دارای
فرهنگ های ســنتی و یــا در نظام های
سیاسی خشونت پرور ،از این نیرو بیشتر
به مثابه نیروی انتقام گیری و یا ســرکوب
خونین دیگر اندیشان بهره گیری می شود
چرا که ســمت دادن به خشونت فطری و
«اجتماعیت» دادن به آن بیش از هر چیز
ایجاب داشتن نهاد های فعال و متعهد به
صلح و یک فرهنگ جمعی خشونت گریز
را می نماید .جلوگیری از مسخ قربانی به
جنایت پیشه و در مان روان های مصدوم
و سوسیالیزه کردن صلح آمیز خشونت در
جامعــه ای که در آن روان های مصدوم به
وفور حضور دارند ،کاری است که باید در
یک فرایند فرهنگ آفرینی صورت بگیرد.
در جوامع دارای نظام های دموکراسی ،به
دلیل اینکه تعداد محدود تری از انسان ها
مبتال به حس انتقام و کشــتار و خونریزی
و اجــرای آنچه که برخود آنها گذشــته
بر دیگران ،می باشــند ،امکان مهار این
مشکل بیشتر است و اقلیت های کوچک
مانند دخترانی که مورد تجاوز های جنسی
درون خانوادگی قرار گرفته و مبتال به این
بیماری می باشــند نیز با توسل به درمان
های روانکاوانه احتمالی شفا یابی دارند.
انسان هایی که مورد ستم واقع می شوند

و یا بگونه نظام مند مبتال به توهم ســتم
دیدگی می باشــند ،در معرض خطر ابتال
به آســیب دیدگی روانی قرار دارند .اگر،
به هر دلیلی ،چنین افرادی نتوانند ،عوامل
ستم دیدگی واقعی و یا عوامل توهم ستم
دیدگی را شناســایی و با پیآمد های آنها
برخوردی درخور داشــته باشند ،تهدید
آسیب دیدگی روانی به یک درد دوامدار
با نتایج بی نهایت مخرب مبدل می شود.
چنین امــری در جوامع جنگ زده فراگیر
و تا حدودی مقبول جمع می باشــد .در
چنین جوامعی ،انسان در بستر خشونت و
خون سوسیالیزه می شود.به سخن دیگر
اجتماعی شــدن و تجربه فرایند سیاسی
فرد از یک ســو به مثابه حلقه کوچکی از
یک جمع بــزرگ مانند ،کالن خانواده و یا
قبیله ،صورت می گیرد و از ســوی دیگر
تجارب غالب انســان در چنین جوامعی
خون و کشتار اســت .انسان فرهنگی ،در
آغوش فرهنگ خونبار ،فرهنگش را تجربه
و دارای فرهنگ خونبار می شود .در چنین
شــرایطی ،جمع پیرامونی نیز بیشتر به
طرفداران تیم هــای فوتبال می مانند که
برای آنها انتقام گیری و خونریزی تا سطح
فرستادن توپ به دروازه حریف عادی می
نماید.
انسانی که هنوز به آدمیت خود پی نبرده
باشد و در بی خردی بیکرانه رجز توحش را

طی قرون و اعصار به تکرار بخواند و گمان
کند که پیامبر آزادی و رهایی است ،کاری
جز این نمی تواند بکند .انسانی که هر روز
شاهد کشته شدن و مثله شدن دوستان و
عزیزانش باشد و در هر چارسوقی منصوری
را بر دار ببیند و شاهد تحقیر و توهین پدر
و برادرش باشد و هر شامگاه نیز لت و کوب
مادر و خواهــرش را نظاره کند ،بجز انتقال
این خشــونت به دیگران چیز دیگری نمی
آموزد .خشونت در چنین جوامعی فراگیر
می شــود و فرهنگ می شود و روان های
بســیاری از انســان هایی که خشونت را
تجربه می کنند ،آسیب می بیند و مصدوم
می شود .روان های مصدوم به انحراف روی
می آورند ،خطر مســخ قربانیان به جنایت
پیشگان افزایش می یابد و کشتار و تجاوز
و بهره گیری از خشــونت فیزیکی و روانی
به پدیــده فرامکانی و فرازمانی تبدیل می
شود .در چنین شرایطی ،نه تنها دل انسان
ها در برابر دشمنان شان از محبت خالی می
شود ،بلکه دیگر اندیشان نیز دشمن تلقی
می شــوند؛ کینه ورزی به هدف ارتقا می
یابد و انسان ها از حس بشر دوستی و نوع
دوستی تهی می شوند .چنین قربانیانی در
معرض تهدید جدی دشمن انگاری فراگیر
و دگرستیزی( )xenophobiaقرار دارند.
حتا ارزش های همسایه داری ،قوم داری،
خویشاوندی و سایر ارزش های سنتی نیز
آسیب دیده ،شــکننده و ناکارا می شوند
و در غیــاب فرهنگ قانون مــدار ،جامعه
به نبود و یا کمبــود ارزش های اجتماعی
و فرهنگی که انســان را بــه انجام اعمال
انســانی و اجتناب از انسان ستیزی ملزم
سازند ،مبتال می شــود و بدینگونه انسان
ها در یک خالی ارزشی« ،ضدارزش» را به
ارزش ارتقا میدهند و عوام پذیر می سازند.
چنین انسان هایی ،از لحاظ روانی ُخرد می
شــوند و همواره سرشار ند از نفرت و حس
انتقامی که دســت از سر آنها بر نمی دارد.
هرگاه چنین حالتی از مرز های معمول در
یک جامعه فراتر رود و شــامل رقم بزرگی
از افــراد جامعه شــود ،در چنین صورتی
خشــونت گرایی و کینــه ورزی و باور به
انتقام گیری و «شستن خون با خون» برای
آنها به اصل «اخالقی» مبدل می شود و در
فرجام چنین جامعه ای زیر ســلطه جمعی
قرار می گیرد که در لهیب ســوزان انتقام
جویی و خشونت پروری می سوزد .چنین
جامعه ای مبتال به «تراوما» شده و بیماری
روان های مصدوم به درد توده ای و فراگیر
مبدل می شود.
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