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چکیده
تاریخ معاصر افغانستان به علت ریشهدار بودن سنتهای قبیلهای ،کمتر شااهد تغییار و تحاول در
نظم موجود سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بوده است .با این وجود مقاطع خاصی از تاریخ این کشور باه
اصالح گرایی نامگذاری شده که درآن اصالحگران درپی تغییرات وضع موجاود بودناد .مشخصاا دور
امان اهلل و دور حکومت کمونیستی به علت گستر اصالحات از اهمیت خاا برخاوردار اسات .ایان
نوشتار درصدد پاسخ به این سوال است که جایگاه شعیان افغانستان درجریان اصالحات چه بوده و چه
اهدافی را تعقیب میکردند؟ شیعیان افغانستان که از دیر زمان ،تحت فشار همهجانبة حکومتهاا قارار
داشتند و شیعهبودنشان بهانة برای این فشارها و ستمها بود ،از هر تغییری که رفاع تبعایق قاومی و
مذهبی را در پیداشته باشد ،حمایت میکردند و حمایت از امان اهلل خاان باه جهات اقادامات وی در
راستای رفع تبعیضات قومی و مذهبی ،حمایت اولیه و نقا فعاال در دوره حکومات کمونیساتی باه
منظور رفع سیاست انحصارگرایانه قومی وقبیله ای و سرانجام پیشاتازی شایعیان در عادالت خاواهی
اجتماعی در دوره پسا کمونیستی ،از نمونه های بارزی این استقبال است .هاد ایان نوشاتار بررسای
نق و جایگاه شیعیان درجریان اصالحگرای افغانستان(حمایت از نظم جدیاد تاا پیشاتازی در عادالت
خواهی) میباشد .دسترسی به این هد  ،از طریق مطالعه اسنادی و روش تحلیلی میسار خواهاد باود.
راه برون رفت از مشکالت کنونی افغانستان ،همچنان که شیعیان خواهان آنناد ،همزیساتی مساالمت
آمیز قومی و مذهبی بر بنیاد عدالت اجتماعی استوار خواهد بود.
کلیدواژهها :اصالحات ،شیعیان هزاره ،جنب عدالت خواهی ،امان اهلل ،حکومت کمونیستی
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مقدمه
افغانستان از کشورهای است که تاکنون نتوانسته است همزیستی مسالمتآمیز قاومی وماذهبی را
تجربه نماید .اگر تعدد وتکثر قومی و مذهبی در جای دیگار تناوف فرهنگای و فرصاتهاای سیاسای
اقتصادی ،به همراه داشته است ،اما در افغانستان این مساله موجب کشامک

و خاونریزی باهدرازای

تاریخ این کشور گردیده است.اما شیعیان افغانستان بهعلت دراقلیتباودن از لحااق قاومی و ماذهبی،
سهم بیشتری درآسیبها ،ظلم و ستمها و محرومیتهاداشته اند .از اینرو هرگاه روزنةای برای اصالح
و تغییر در این کشاور به چشم می خورد ،شیعیان هزاره از اولین گروههایی بوده اند کاه ازآن حمایات
میکردند و برای فراهم ساختن مقدمات زندگی بهتر و مسالمتآمیز بادون تبعایق قاومی و ماذهبی
تالش مینمودند .سرانجام شیعیان خود فریادگر رفع این تبعیقها شدند و جنبشی را پدید آوردند کاه
بنام «جنب

عدالت خواهی»در تاریخ این کشور ثبت شده و از افتخارات شیعیان به حساب میآید.

نوشتار حاضر سه مقطع خا

را موردمطالعه قرار داده است تا نق

شیعیان در اصاالح خاواهی و

تغییر وضعیت موجود به خوبی روشن گردد ،و این امر نشان خواهد داد که در تاریخ پرآشوب این کشور
هرجا وهرگاه حر از رفع تبعیق بوده است از زمان اماناهلل خان ،دور کمونیستی و سرانجام جناب
عدالتخواهی در افغانستان پساکمونیستی ،شیعیان ازآن حمایت کردهاند .در ادامه پساز مفهومشناسی،
ادوارتاریخی اصالحگرایی مورد بررسی قرار میگیرد.
1ـ مفهوم اصالح گرایی
اصالح درلغت به معنی راسات کاردن عصاا و چاوب را باه آتا  ،بصاالح آوردن ،نیکاو کاردن،
بهترکردن ،ضد افساد ،التیام دادن ،سروسامان دادن به کارها ،دورکردن تباهی و راست کاردن چیازی،
باهم آشتی کردن ،اصالح میان کسان یعنی سازش دادن ایشان را و ...بکار رفته

است6.

اصالح که معادل کلمه انگلیسی « »Reformبکار میرود ،به اقداماتی گفته میشاود کاه بارای
تغییر و تحول بعضی ازجنبههای حیات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی صورت میگیارد بادون اینکاه
بنیاد جامعه را از بیخ و بن دگرگون ساازد و باهعباارتی دیگار« ،آن تغییراتای کاه از چاارچوب نظاام
اجتماعی فراتر نرود و تناسب قوای سیاسی وضع موجود را کم و بی

منعکس میساازد «رفااااارم»

مینامند» .هیرشمن ،نیزاصالحات را دگرگونی می داند کاه درآن قادرت گاروه هاای تااکنون ممتااز
کاه

یافته و جایگاه اقتصادی و منزلت اجتماعی گروه های ناممتاز باال می

رود0 .
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اصالحات به مثابة رفرم که خاستگاه اولیه اش غرب بود و ابتدا رنگ و بوی دینی ماذهبی داشات
به گفته دهخدا در لغت نامه اش ،به تدریج«بر هر تغییری خواه ماذهبی و خاواه اجتمااعی و سیاسای
اطالق گردید .چنانچه هم اکنون مرادازاصالحِ امور ،انجام تغییرات سودمند درکارهاست و اصالحطلبان
کسانی هستندکه خواستاراصالحات اجتماعی به شیو تکامل و تدریجاند ،دربرابر دستههاای افراطای و
انقالبی که تغییر اوضاف را به شیو انقالب

میطلبند»9.

اصالحات در مواردی با نوسازی و متجددسازی معادل گرفته می شاود 8کاه ماراداز آن فعالیات و
سیاستی است آگاهانه درعرصه های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی به منظور نزدیک کردن جوامع غیر
مدرن به وضعیت جوامع مدرن.5
منظوراز اصالحگرایی دراینجا عام تر از نوسازی است ،یعنای هراقادام وعملای کاه در افغانساتان
برای اصالح و بهبود وضعیت موجود بهراه افتاده تا نظم جدیدرا جایگزین نظم قدیم نماید ودراین راستا
جریانی را پدید آورده باشد ،اعم از این که این جریان حکومتی و اصالح از باال و در راستای مادرن ساازی
باشد چنانچه دردوره امان اهلل و دوره حکومت کمونیستی شاهدیم ،و یااقدام عدالت خواهانه اساالمی باشاد
در راستای اصالح و تغییر وضع ناعادالنه قدیم ،که درجنب

عدالتخاواهی مشاهده میشود.

2ـ مقاطع تاریخی اصالح گرایی و نقش شیعیان
2ـ1ـ اصالحات تجددگرایانه امان اهلل و حمایت هزاره های شیعه
روی کارآمدن اماناهللخان(6034/6363ش)درافغانستان نقطة عطفی درتاریخ این کشاور بحسااب
میآید ،موج از اصالح گرایی که در منطقه بسوی متجدد شدن و غربی شدن براه افتااده باود ،توسا
امان اهلل خان در افغانستان روی دست گرفته شد .این اصالحات تمامی جنبههای سیاسای ،اقتصاادی،
اجتماعی و فرهنگی مردم را دربرمیگرفت که اگر توفیق مییافات افغانساتان شااهد تحاول بنیاادین
واساسی بود 1.آنچه در ایندوره از اصالحات اهمیت داشت ،زندگی مسالمتآمیز عاری از خشونتهاای
فرقهای و قومی برای مردم افغانستان بود .اصالحات اماناهلل بیشتر در زمینة سیاسی و مذهبی بود کاه
از سوی اقلیتهایی چون شیعیان مورد استقبال و حمایات قرارگرفات .برخای ویژگایهاای ایاندوره
اصالحات را میتوان در موارد زیر برشمرد؛
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ـ آزادیهای سیاسی مذهبی
ماهیت استبدادی ،قبیلهای و ایدئولوژیکی حکومت در افغانساتان باعاش شاده اسات حکوماتهاا
همواره با مخالفین به شدت تمام برخورد نمایند .در مقاطعی از جمله قبل از اماناهلل سرکوب سیاسی و
مذهبی به شدت و وسعت بیشتری بوده است .اماناهلل خان ،عالوه براین که تمامی زندانیان سیاسی را
آزاد کرده و به اعاده حیثیت و دلجویی از آناان پرداخات و مناصاب دولتای برایشاان درنظار

گرفات7

اقداماتی در راستای آزادی های مذهبی روی دست گرفت که واقعا ازافتخارات ویژه اصاالحات اماانی
بحسابمیآیدکه مهمترین آن لغو بردگیهزاره هاوآزادی مذهبی شیعیان میباشاد.بردگی و باردهداری
اگرچه به عنوان یک پدیده اجتماعی در اکثر جاها وجود داشته است ،اما درافغانستان این مساله فراتار
از یک پدید صرفا اجتماعی بوده و در پس این مساله شوم انسانی ،سوء استفاده هاای ماذهبی وجاود
داشته است .زیرا این مشکل تنها اختصا

به هزارههای شیعه داشت که با فتاوای جاهالناه عالماان

درباری و متعصب به چنین روزگاری افتاده بودند.
نگاه به تاریخ بردگی هزاره ها نشان میدهد اگرچه برده داری ازدیرباز وجودداشته و تارکمنهاای
آسیای میانه و ازبک های شمال به صورت حمله های نظامی پراکنده ویا به بهاناه مالیاات ،اقادام باه
بردهگیری از مردم هزاره میکردند که عمدتا شیعهبودنِ آنان دستآویز ایان مسااله باوده اسات4،اماا
ازسوی حاکمان افغانستان این پدیاده از زماان دوسات محماد خاان(6069/6498ش)رایاج گردیاد و
مأموران حکومتی دربرابر مالیات سنگین که پرداخت آن خارج از توان هزارهها باود ،زناان و فرزنادان
هزاره را به بردگی

میگرفتند3.

بااین وصف اما ،این پدیده غیرانسانی در زمان عبدالرحمن(6053/6442ش)،بود که صورت قانونی
به خود گرفته و در سطح گسترده و وسیع ،رایج گردید .وی درپی گرفتن فتاوای تکفیار هازارههاا ازساوی
عالمان درباری و قتل عام دست جمعی آنان ،اقدام به قانونی کردن بارده گیاری از آناان نماود تاا از ایان
طریق به تحقیر هرچه بیشتر آنان پرداخته باشد .این اقدام تاآنجا پی

رفت که ،برده گیری از افراد محترم

و با نفوذ هزاره هم شروف شد که در بازار برده فروشی همراه زن و فرزناادان شان فروخته

میشدند62.

اسیران که از مسیر هزارجات به کابل و بازارهای برده فروشی برده می شادند ،طاول ایان مسایر
طاقت فرسا را بادستان بسته و پای پیاده طی می کردند ،بیشتراین جمعیت را زنان تشکیل مایدادناد،
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دراین میان پیرمردان و پیرزنان ،افراد مریق وکودک نیاز وجاود داشات کاه تعادادی از آنهاا در اثار
فشارهای وارده به کابل نرسیده جان

میدادند66.

دراین زمان بردهداری چنان گسترش پیداکرد که ،بازارهاای کابال ،قنادهار ،هارات و مزارشاریف
تبدیل به بازارهای برده فروشی گردیده بود .شغل برده فروشی چنان پرمنفعات باود کاه عبادالرحمن
دستورداد اس یران بیشتری از هزاره جات بفرستند و برای اولین بارمالیات ویاژه بارای معاملاه بردگاان
وضع شد .تنها در شهرقندهار که یک زن یا دختر به صاد روپیاه فروختاه مایشاد پاول مالیاات باه
مبلغ 72222روپیه رسیده بود که به خزانه دولت ارسال

میشد60.

حبیباهلل خان(6048/6325ش) ،اگرچه قانون بردهداری را لغو نمااود اماا هایگ گااه بارای آزادی
برده های گرفتار اقدامی نکرد ،و این نشان می دهد که وی یاا ازاسااب بااوری باه الغاای باردهداری
نداشته و یا این که بخاطر شخصیت بیاراده و محافظهکاری که داشات ،نمایخواساته خاودرا درنظار
اربابان و عالمان متعصب بدنام نماید .بنابراین این وضع همچنان ادامه داشت.
اماناهللخان ،باتوجه بهافکارآزادی خواهانهای که داشات گرفتاار تعصاب کاور قبیلاهای و ماذهبی
نگردیده واقدام به تصویب قوانین مبنی بر آزادی های مذهبی و شخصی برای تمامی اتباف افغانساتان
نمود،و برای اولین بار افغانستان را با همه اقوام و مذاهب

در نظر گرفات و از ایان حیاش باه مقولاة

وحدت ملی توجه نمود .درقانون اساسی زمان وی تصریح شد که همه افرادی که در افغانستان زندگی
می کنند و هردین و مذهبی که دارند ،تبعه افغانستان گفته میشوند و«همه تبعاه افغانساتان در اماور
دینی و مذهبی و نظامات سیاسی و دولتی پایبند بوده وآزادی حقوق شخصی خود را مالک هساتند» و
«درافغانستان اصول اسارت بالکل موقو

است»69.

گذشته از وضع این قوانین باورمندی و صداقت اماناهلل خان در راستای اجرای این قوانین بود کاه
به تعبیر آقای غبار بدون ریا ،کذب و نفاق ،به اجرا گذاشته شد و در نتیجاه ،مراسام ماذهبی پیاروان
مذهب امامیه عمال آزاد شد و بردگان هزاره میراث عبدالرحمان خان از بردگای نجاات یافتناد و از آن
جمله هفتصد و چند کنیز و غالم در شهر کابل از منزل اربابان خود برآمدند 68.نیاز بارای نشاان دادن
صداقت بیشر خود به آزادیهای مذهبی «روز عاشورا خودش شخصا به مجلس تعزیهداری حاضر مای
شد 65.»...همچنین امان اهلل خان ،به درخواست فیق محمد کاتب هازاره ،مبنای بار رسامیت یاافتن
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مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی ،پاسخ مثبت داده بود که با واکن
عملی

تند متعصابان مواجاه شاد و

نگردید61.

لغو محدودیت از اقلیتهای دینی :عالوه بر هزاره ها ،که شیعه بودن شان بهانة برای اناواف ظلام
وستم بود ،دیگر اقلیتها از جمله هندوها هم با محدودیت های مواجه بودند .در زمان حبیب اهلل خاان
دستورداده شد که هندوها برای تشخیص شان از بقیه مردم دستار(شبیه عمامه برای ماردان) و معجار
(نوعی مقنعه برای بانوان) ،زر د بپوشند ،و نیز موظف به پرداخت جزیه واناواف محادودیت هاای دیگار
بودند .در زمان امان اهلل خان ،قید رنگ زرد از دستارو معجر هندوها برداشته شد ،بادهی گذشاته آناان
بابت پول جزیه مورد بخش

قرار گرفت و از این پس همانند مسلمانان ازآنها مالیات گرفته میشاد.

فرزندان هندو حق داشتند درمدارب ملکی و نظامی و افسری اردو ،راه یابند .و به آنان اجازه داده شاد
معابد تخریب شده خودرا تعمیرنمایند و ...که همین موضوف هم با واکن

علمای سنتی مواجه

شد67.

اعطای آزادی مذهبی وسیاسی ،درشرای آن روز افغانستان کاری بس دشوار و حساسای باود کاه
امان اهلل خان بهای آن را پرداخت نمود .به نحوی که مخالفین و قدرت طلبان مثل نادرخان ،بعادها از
همین قانون آزادی مذهبی و الغای برده داری هزارهها ،علیه اماناهلل خان بین قبایل پشاتون اساتفاده
زیادی بردند 64.همین شرای حساب میتواند تا حدودی اقدام نکردن اماان اهلل خاان ،در برگردانادن
امالک غصب شده هزارهها و رفع بیسوادی و اوضاف فرهنگی و ...آنان که ماورد اعتاراق قرارگرفتاه
است 63،را توجیه نماید.
ـ حمایت هزاره ها از امان اهلل خان
اصالحات امان اهلل که در افغانستان سنتی اقدامات پی
واکن

از موعد و بی

از نیاز بحساب میآمد باا

تند و شورش های مردمی مواجه شد ،البته انگیزه های متفاوتی پشت ایان شاورش هاا نهفتاه

بود ،از اغراق استعماری انگلیس گرفته تارقابتهای قبایلی بر سر تصاحب قدرت ! ،در این میان حکم
تکفیر امان اهلل از سوی عالمان افراطی ،توجیه گر شرعی این شورشها بود کاه هرچناد در بیارون از
افغانستان مورد تایید علمای ترکیه ،هند و حتی مراجع عظام عراق قرار نگرفت و آن را دسیسه استعمار
خواندند 02،در داخل افغانستان اما توانست اعتراضات گسترد علیه امان اهلل را هدایت کند که در نهایت
به سقوط حکومت وی و نابودی دستآوردهای اصالحی او انجامید.
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دراین میان هزارههای افغانستان که ازستم حاکمان قومگرا وقبیلاهسااالرِ گذشاته ،خساارتهاای
فراوانی متحمل شده بودند وازطر دیگر آیند بعد از اماناهلل را هماان حاکمیات تحجار ماذهبی در
کشور پی

بینی میکردند ،تنها مردمی بودند که تقریبا یکدست و یکپارچه به حمایات هماهجانباه از

امان اهلل خان برخاستند .عالوه برکمکهای مالی به نیروهای نظامی اماان اهلل،هازارههاا باا تشاکیل
نیروی محلی مستقیما در نبرد با شورشیان درگیر شدند واز جمله در جنگ غزنی و میدان ،نق

فعاالی

داشتند 06.به همین خاطر زمانی که حبیب اهلل کلکانی زمامدار بعد از امان اهلل (معرو به«بچه ساقا»)
نمایندگانی از جمله فیق محمد کاتب را برای اخذ بیعت نزد ماردم هازاره فرساتاد ،هزارهاا از قباول
زمامداری وی ابا ورزیدند 00.عدم بیعت هزاره ها با بچه سقا ،به این نکته برمی گاردد کاه وی را فاقاد
اهلیت زمامداری می دانستند؛ بچه سقا عمال یک دزد راهزن وبی سواد بود 09که خواسته یا نا خواساته
در دام رقابت های خا ندانی بر سر قدرت ،مورد سوء استفاده نادر خان قارار گرفتاه باود ،حمایات هااو
تبلیغات عالمان افراطی دیوبندیه طرفدار وی،حاکی از برقراری حکومتی بود کاه باه تعصابات خشاک
مذهبی نظیر زمان عبدالرحمن دامن خواهدزد ،با توجه به این مسائل خودداری ماردم هازاره از بیعات
باوی و ترجیح دادن امان اهلل ،بنظر عاقالنه ترین کاری می رسد که انجام داده اند.
انگیز حمایت هزاره ها از امان اهلل خان ،گذشته از اینکه وی را دارای اهلیت این کار در مقایساه
با اسالف

می دیدند ،در واقع اطاعت از فرمان آیات عظام شیعه در کربال و نجف هم بحساب می آید

که آنان را به حمایت از امان اهلل فراخوانده بودند .دابس مسئول انگلیسی مستقر در عراق ،در یکای از
نامههای خود به شوکبرگ (مسئول اداره هند)مینویسد:
«درست قبل از اینکه بغداد را ترک نمودم اطالف یافتم که علمای بزرگ کربال و نجف که رهبار
شعیان جهان بشمار میروند ،تصمیم گرفتهاند که ایلچیهایی نزد مردم هزاره افغانستان که هم از اهل
تشیع می باشند بفرستند و آنها را به حمایت از امان اهلل تشویق نمایند ... ،باید تذکر داد کاه ایان یاک
قدم بسیار مهمی است که در موفقیت امان اهلل برای بدست آوردن دوباره سالطنت کابال تااثیر بسازا
خواهدداشت.

08.»...

با توجه به مطالب فوق می توان حمایت هازاره هاای شایعه ازیاک حکومات نسابتا ساکوالر را،
بدرستی فهمید که شاید دور از ذهن بنظر می رسید ،بخصو

اینکه این حکومات از ساوی اکثریات

سنی افغانستان حکومت غیر مشروف قلمداد می شد! .چه اینکه شیعیان که از ظلم و ستم دین مداراناة
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حاکمان قبلی بستوه آمده بودند ،به حکومت امان اهلل به عنوان الگوی جدیادی ازهمزیساتی مساالمت
آمیزانسانی در افغانستان نگرسته و از آن حمایت جدی نمودند .البته این حمایت به معنای تایید تمامی
اقدامات غرب گرایانة امان اهلل نبود ،بلکه علمای طرازاول شیعه مثل فیق محماد کاتاب ،نسابت باه
افراط کاری های امان اهلل در راستای غرب گرایی بی تفاوت نبودند و به آن اعتاراق داشاتند .فایق
محمد صریحا اظهار می داشت «الملک والدین توامان وال یتم احدهما اال باآلخر»05در حالیکه در نظار
وی امان اهلل با پیروی از همتای

کمال آتاترک ،می خواست افغانستان را بسوی سکوالریسم به پی

ببرد! .اما این اعتراضات هیگ گاه به معنی این نبود که بنیادگرایی سقوی را برسمیت بشناسد و بر امان
اهلل ترجیح بدهد به همین خاطر ازسوی دولت سقوی مورداذیت و آزار

قرارگرفت01.

2ـ)2نقش و جایگاه شیعیان هزاره در دورة حکومت کمونیستی
شکست وسقوط حکومت امان اهلل ،همراه بود با بازگشت نظام پوسید قدیم و هزاره ها باار دیگار
در وضعیت تحقیر و ستم قبلی قرارگرفتند .این وضعیت تمامی جنبههاای زنادگی سیاسای ،اجتمااعی،
فرهنگی و اقتصادی آنان را شامل می شد و حتی حز فیزیکی سران مهم هزاره را دربر می گرفات؛
به عنوان نمونه در زمان نادرخان(6303م) ،شهزادخان یکای از خاانهاای سالیمان خیال مایگویاد:
نادرخان اجازه داده تا افراد نامدار هزاره را بکشیم تا هزاره ها مجبورگردند زمین و امالک شان را به ما
واگذارنمایند! 07.همین قصاوت و بیرحمی نادرخان علیه هزارهها سرانجام باعاش هالکات وی توسا
شهید عبدالخاق هزاره گردید.
در زمان ظاهرشاه(6399م) ،وضع هزارهها بدتراز قبل گردید ،مضافا براینکه ظاهرشاه یک هازاره
را باعش مرگ پدرش می دید و این امر باعش شد وی با وضع مالیات های سنگین واعماال محرومیات
های اجتمااعی علیه هزارستان ،آنان را در وضعیت بد اقتصادی و اجتمااعی قراردهناد .بارای نمااونة
میتوان به حکم قاضیهای حکومتی درجریان نزاف کوچیهای صحراگرد و هزاره های سااکن اشااره
داشت که در یکی از این نزاف ها ،یک هزاره کشته میشود و پای شتر یاک کاوچی زخام برمایدارد،
دادگاه کابل دیه مرد هزاره را 122افغانی و دیه پای شترکوچی را  9722افغاانی یعنای بای
برابر ،تعیین

از شا

میکند!!04.

در کودتای خانودگی6950شمسی که داودخان موفق شد به حاکمیت چهل ساله پسر عموی خاود
ظاهرشاه ،پایان دهد ،چرخ

سیاسی بسوی بلوک شرق روی دست گرفته شد .این امر زمینه فعالیات
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های بی شتر جریان چب در افغانستان را بوجود آورد که از دهاه آخار حکومات ظاهر(موساوم باه دهاه
دموکراسی) به مرور گسترش یافته بود .سرانجام توانستند طی کودتای درهفتم ثور(اردبهشت) ،6957با
شعار نظم نوین چپی قدرت را تصاحب نمایند.
در رقابت های درون چپی بین جناح خلق و پرچم ،سرانجام چناح پرچم که مشای متعاادل تاری
داشت ،با دخالت مستقیم شوروی سابقدر6342مقدرت را به دست گرفت .اساب و مبنای این حزب باا
شعار شکل گیری افغانستان بدور از تعلقات قومی ،مذهی ،قبیله ای و ...که دربیانیه این حزب مانعکس
شده بود ،نوید بخ

نظم مبتنی بر برابری اجتماعی در آینده سیاسی این کشاور باود .در بیاناه حازب

تصریح شده بود که:
« اتباف جمهوری افغانستان،اعم از زن ومرد بدون درنظرداشت تعلقات ملیات ،ناژاد ،لساان ،قبیلاه،
دین ،مذهب ،عقید ساسی ،تحصیل ،شغل ،نسب ،دارایی ،موقف اجتمااعی ،محال ساکونت و اقامات
دربرابر قانون برابر ودارای حقوق و مکلفیتهای مساوی می باشند ،تعیین هرنوف امتیااز غیرقاانونی ویاا
تبعیق نسبت به حقوق و مکلفیتهای اتباف ممنوف

میباشد»03.

ایدئولوژی مارکسیستی با هد برپایی جامعه برابر وبدون طبقه ،سبب شده باود افارادی ازاقلیات
های محروم قومی و مذهبی ازجمله هزاره ها ،در درون این جریان راه یافته و توانساتند در رده هاای
باالی تصمیم گیری نفوذ یابند .سلطان علی کشتمند وکریم میثاق ازهزارههای شیعه ،خاود ازاعضاای
رده باالی حزب دموکراتیک خلق بودند که موفق شدند ،تا مقام نخستوزیری و معااون نخساتوزیار
هم پی

بروند .و نیز دو نفر دیگر از بنیان گذاران حزب دموکراتیک نوین(معرو به شعله جاوید) کاه

افکار مائوویستی داشتند از هزاره های جاغوری بنام اکرم یاری و صادق یاری بودناد 92.هماین حازب
تنها حزب فعال کمونیستی است که هم اکنون فعالیت زیاادی در عرصاه رساانه ای دارد و در انتظاار
زمان مناسب برای برپایی انقالب پرولتاریا ،بسر

میبرد!96.

البته این موفقیتها دلیل براین نیست که ذهنیت انحصار گرایانهی قومی کامال از بین رفتاه باود،
چه این که این مساله در افغانستان طی قرون متمادی نهادینه شده و ذهنیات سیاسای افغانساتان بار
مبنای آن شکل گرفته است و براحتی قابل برچیده شدن نیست و سر انجام جریان چپ نیز نتوانساتند
خود را از الک قومیت خارج کنند و تقسیم به شاخههای متعادد قاومی شادند 90اماا باا ایان وصاف،
موقعیتی این چنینی که هزارهها در بدنه حکومت بدست آوردند بی سابقه بوده و تاکنون تکرار نشده است.
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در همین زمان حاکمیت جناح پرچم ،هزارهها برای اولین بار نشریه خا

خود را براه انداختند کاه

آزادانه از حکومت انتقاد میکرد و نظم ظالمانه گذشته را مورد بحش قرار میداد .قوم هزاره بعنوان یک
قوم درکنار دیگر اقوام به رسمیت شناخته شد و توانستند در6347ماولین جرگة(مجلس) قاومی خاودرا
تشکیل داده و مباحش درون حکومتی شان را مورد بررسی قراردهند و از طر دولت این اقدام نشان-
دهنده نق

هزارهها در جریان سیاسی اجتماعی افغانستان تلقی میشد.

فعالیت شیعیان در زمینههای نظامی و فرهنگی نیز قابل توجه است؛ بی
و 622مقاله در خصو

از  02جلد کتاب ورساله

موضوعات ومسائل مربوط به جامعه هزاره به نشر رسید.خودمختاری هزاره ها

از دیگر امیدهایی بود که سلطان علی کشتمند گفته بود رئیس جمهور نجیب اهلل(آخرین رئیس جمهور
دوره کمونیستی) آن را وعده داده است 99.محرک اصلی این اقدامات هرچند منافع حزبی ،بارای جلاب
حمایت هزارهها بود اما همین اقادامات نمااادین و نسابتا متعاادل حکومات ،باعاش شاااد سایلی از
مهاجرتهای شیعیان به کابل راه بیافتد بهگونهای که حدود نیمی از جمعیت کابل را شایعیان تشاکیل
می دادند .انگیزه این مهاجرت البته یکسان نبود و مسائل اقتصادی و امنتیتی دراولویت بود ،اما برخورد
مسالمتجویانة حکومت محرک اصلی آن بشمار میرفت .احزاب جهادی مستقر در ایران هام امیادوار
بودند با این موضع رسمی دولت بتوانند با آنان مذاکره نمایند اما اعتماد

نداشتند98.

نظم نوین عاری ازتعصبات مذهبی و قومی که حکومت کمونیساتی آن را نویاد مایداد ،و باعاش
دلگرمی و حمایت اقلیت محروم هزاره ازآن شدهبود ،خیلای زود جاای

را باه سیاسات دیانزدایای و

مااذهبسااتیزی داد .ایاادئولوژی مارکسیسااتی و لنینیسااتی آنااان بااهزودی ماهیاات الحااادی خااودرا
آشکارساخت 95.که درمغایرت کامل با ایمان ،عقیده و سنتهای مردم مسلمان افغانساتان باود .اتخااذ
ایدئولوژی مارکسیستی بهعنوان دستورالعمل وشیوه اداره جامعه ،بخاودی خاود حااکی از آن باود کاه
مذهب در حکومت کمونیستی جایگاهی نخواهاد داشات ،اماا انتظاار ایان هام نمایرفات حکومات
کمونیستی در یک جامعه به شدت سنتی و باورمناد باه مذهب،آشاکارا در صادد مقابلاه باا باورهاای
اعتقادی ومذهبی مردم ،برآید!! .اما سوال اساسی شاید این باشد کاه چاه زمیناههاا و عاواملی باعاش
واکن

تند حکومت کمونیستی علیه دین و مذهب شد تاآشاکارا سیاسات محاو آن را دنباال کنناد؟!.

عوامل و زمینههای زیادی میتواند در این قضیه دخیل باشند که نیازمند تحقیق جداگانه ایست ،اما در
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این میان آنچه مهم بنظر میرسد ساختار انحصارگرایانه و ظالمانه گذشته افغانستان است که باا ساوء
استفاده از دین و مذهب در پرورش سیاست ضد دینی حکومت کمونیستی دخالت مستقیم داشته است.
حاکمان گذشته بااستفاده از عدم آگاهی دینی مردم و توجیه عالمان درباری ،خودرا نماینده تام خدا
بر زمین می دانستند و از این رهگذر به اعمال شخصی خوداز اسرا ها و خوش گذرانیهاای مفارط و
هم به سیاستهای ظالمانه و غیر عادالنه خود در جامعه ،رناگ و باوی دینای مایدادناد 91.حکومات
کمونیستی که بصورت بسیار سطحی وطوطی وار با آموزههاای ضاددینی ماارکس آشانایی پیاداکرده
بودند ،و از طر دیگر عامل عقب ماندگی افغانستان را همان ساختار میدانستند ،وضعیت دیناداری و
حکومت دینی در افغانستان را مصداق همان «افیونی» دانستند که باید از بین برده شود و نابخردانه به
افراط دراین زمینه گراییدند .در واقع افراط در سوءاستفاده از دین به افاراط از ناوف دیگار یعنای دیان
زدایی منجر شد که به نمونههای از آن اشاره میشود:
نشریه پرچم شعری ازبارق شفیعی در نوشتاری ،مقام لنین را از پیامبر باالتر برده بودکاه ایان امار
تجمع اعتراقآمیز علما و مردم در مسجد پل خشتی را باه دنباال داشات 97.اصاالحات غیرضاروری
حکومت کمونیستی ،نمادهای ملی چون پرچم وسرود ملی را همفراگرفت .ژنرال نبی عظیمی ،که خود
وابسته به جناح پرچم بودمیگوید:
«رنگ بیرق ها را سرخ ساختند وعوق نشان محراب ومنبر نشان عجیبی را که درآن چرخ وچک
به وضاحت دیده میشد در بیرق افزودند .در روز باالشدن بیرق ،حتی کبوتران را رنگ سرخ کارده باه
هوا رها ساختند .میزها ،چوکیها (صندلی) و حتی تریبونها را به رنگ سرخ در

آوردند»94.

ضدیت کمونیستها با اسالم از بیانیة ترهکی در جمع حزب ،بخوبی نمایان است:
«برشماست که در ایان وقات حسااب انقاالب ،دشامنان کمونیسات ،را بشناساید و در مباارزه،
دربهای تأکید شده مارکس را بهکاربندید .ما آشکار میگوییم در مرحله اول؛ مانع پیشارفت اهادا
کمونیستی و دشمن شما دین اسالم است و در مرحله دوم؛ فئودالیسم و امپریالیسم اسات ....شامامی-
دانید که در قدم اول ،کارمهم ما ازبین باردن دیان اساالم اسات .چاون کمونیسام براسااب فلسافه
ماتریالیسم استواراست و با دین و مذهب مخالفت دارد .وظیفه کناونی ایان اسات کاه عقیاده اساالم
راازدل مردم مسلمان و فرزندانشان بیرون کنیم».در جای دیگرآمده است:
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«وظیفه شما تحت شرای امروزی در افغانستان ،وسعت بخشیدن به کمونیسم برضد اسالم است...
و وظیفه کنونی این است که فلسفه کمونیسم را که مبتنی بر مادیات ماتریالیسام اسات و باا دیان و
مذهب مخالفت دارد را ،در دل فرزندان مردم به جای اسالم جای دهیم و در راه تبلیاغ کمونیسام بار
ضد اسالم ،با گروههای گوناگونی مواجهیم

93.»...

عالوه براین ،کسانی که به عضویت حزب در میآمدند باید قرآن را زیرپا نموده و به مقدسات دین
توهین میکردند و در جریان قیام مردم هزاره و شیعه در چنداول کابل ،ماامورین دولتای باه زور وارد
خانههای مردم شده به مقدسات مذهبی آنان توهین و بی احترامی میکردناد 82.ژنارال نبای عظیمای
میگوید :رفقا تصمیم گرفتند که آیه بسم اهلل را از آغاز اعالمیههاا ،ابالغیاههاا ،اظهارناماههاا ،خطاباههاا،
سخنرانیها و سرآغاز هر حر و عملی حذ کنند 86،همینطور برنامههای اسالمی را از رادیاو تلویزیاون
کابل حذ کردند .کتابهای دینی و مذهبی را از کتابفروشیها جمعآوری نموده از بین بردند و این امار
توهین آشکار به عقاید دینی ،مقدسات مذهبی و مبارزه علنی با اندیشههای دینی

بود80.

اینها نمونة اندکی از یک پروژ ضددینی و ضداسالمی رژیم کمونیستی است کاه وظیفاة جهااد
علیه آن را ضروری میساخت ،که با هجوم شوروی در حمایت از رژیم دست نشاند ارت
مهم بی

از پی

ضروری شد.این امر باعش شد شایعیان افغانساتان بخصاو

سرخ ،ایان

اکثریات روساتایی و

سنتی آنان ،جزو اولین گروهها باشند که به قیام علیه حکومت کمونیستی پرداختناد و منااطق شاان را
آزاد کردند .اولین جرقههای انقالب از هرات و چنداول کابل شروف شد که شیعیان و هازاره هاا در آن
نق

اساسی و فعال

داشتند89.

جورج آرنی مینویسد:
«موضوف جالب توجه اینکه قیامهای واقعی آغازین ضد حکومت خلقی،از طر قبایل غیر پشتون
راه انداخته شد .هزارههای سطوح مرکزی افغانستان از اولینها

بود»88.

طنین از زبان محمد محقق از فرماندهان جهادی هزاره ،ماینویساد :قیاامهاای مسالحانه ماردم
افغانستان در سال ،6957برای اولین بار از مناطق کوهستانی شمال افغانستان ،منطقاه چارکنات و دره
صو آغازشد و سراسر نقاط کوهستانی شیعهنشین را فراگرفت و بعد قیام به دیگر منااطق افغانساتان
سرایت

کرد85.

نق
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2ـ3ـ عدالت خواهی شیعیان در دوره پس از حکومت کمونیستی
سقوط حکومات کمونیساتی(6330م)و شکسات مفتضاحانة ارتا

سارخ بدسات پرتاوان ماردم

افغانستان ،این امیدواری را بوجود آورده بود که نظم جدید مبتنی بر حکومت عادالت محاور اساالمی
پایانی باشد بر رنج و محنت صدها سالة ماردم افغانساتان .اماا بارخال انتظاار ،آغاازی شاد از یاک
کشمک های خونین طوالنی مدت که به نظر میرسد پایاانی بارایآن متصاور نباشاد .عوامال ایان
درگیری هرچه باشد ،دستکم بیانگر این مطلب باود کاه هناوز ذهنیات قادیم انحصاارگرایی و قاوم
محوری ازبین نرفته و گروههای جهادی این بار در لفافههای جدید ماذهبی باا ایادئولوژی اخوانیسام
رادیکال سعی در نادیده گرفتن شیعیان داشتند و عمال آنها را از صحنة تصمیمات سیاسای و تقسایم
قدرت کنار گذاشتند.
پروژ نادیده گرفتن شیعه درتصمیمگیری بعد از سقوط حکومت کمونیستی ،به طرق مختلف دنبال
می شد ،تبلیغ عدم شرکت در جهاد یکی از این راهها بود! ،روا مستشرق معارو کاه در دوران جهااد
میان نیروهای جهادی سنی حضور مستقیم داشته تحت تاثیر دیدگاه آنان همین شایعات بی اسااب را
به تحریر درآورده بدون اینکه خود متوجه عدم صحت آن باوده باشاد .وی در تحلیلای غیار منطقای
گروههای شیعی را نوکران انقالب اسالمی ایران میداند که در راساتای مناافع ایاران از مشاارکت در
جهاد خودداری میکردند!! و این در حالی است که از ذکر حتی یاک نموناه از منااطق شایعی کاه(بر
اساب ادعای وی مبنی بر اهمال کاری شیعیان در امر جهاد) ،در دست نیروهای شوروی بااقی ماناده
باشد ،خودداری می نماید 81.تقسیم نیروهای جهادی شیعیان به خودی و غیرخودی از دیگر پاروژههاا
بود تا ازاین طریق بتوانند با ایجاد شکا در جبهه شیعیان ،درخواستهای اصلی آنان مبنای بار حاق
مشارکت در تصمیمگیریهای کالن جامعه را کمرنگ و دور از دسترب قراردهند که تا حدودی موفق
هم بودند.
بنابراین ،مجموعةای از تالشها از سوی شیعیان در این راستا صورت گرفت تا این طرح از پی
تعیین شد ناعادالنه را ازبین برده و نظم مبتنی برعدالت اجتماعی با مشارکت تمام اقوام و اقلیتهاای
ساکن درافغانستان جایگزین آن سازند .این تالشهاا کاه از آن باه جناب
افغانستان یاد میشود ویژگیهایی داشت که در پی میآید.

عادالتخاواهی درتااریخ
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ـ پیشینة عدالت خواهی هزارهها
پیشینة عدالت خواهی شیعیان به مثابة اعتراق علیه ظلم و استبداد حکومتی را میتوان از هماان
زمان اماناهلل خان دانست ،که چنانچه اشاره شد هزارهها با توجه به عدالت نسبی درحکومت وی و باه
امید پایان محرومیتهای گذشته و شروف یک همزیستی مسالمت آمیاز ،باه حمایات از حکومات وی
پرداختند .با استفاده از این فرصت فیق محمد کاتب هزاره سعی در برسمیت شناختن مذهب شیعه در
قانون اساسی کشورداشت که ازسوی حکومت هم پذیرفته شده بود اما با واکن

تند عالماان افراطای

اهل سنت این مساله با ناکامی مواجه شد.
شهید عبدالخالق هزاره را میتوان دومین فردی دانست که با نثار خون خود قلب استبداد بیرحم و
خشن نادر خانی را نشانه گرفت تا پایانی باشد بر ظلم و ستمهای که به شیوههای مختلاف بار ماردم
افغانستان بخصو

شیعیان روا داشته میشد.قیام ابراهیمخان گاوسوار ،مبارزات شهید بلخی و دیگران

هم تالشهای بودند برای رهایی از وضعیت اسفبار دوران ظاهرشااهی کاه باازهم قرباانی اصالی
شیعیان هزاره بودند 87.اما عواملی کاه ماانع از تبادیل آن باه یاک جناب  ،خیازش و جریاان قاوی
مردمیشد عبارتند از:
اوال این اقدامات با سرکوب و خشونت حکومتی پاسخ داده میشد و فاقد یک زمینة الزم بود
ثانیا؛ این اقدامات فاقد یک طرح و برنامة منسجم بود و از سازماندهی الزم بر خوردار نبودند
عامل سوم که اهمیت

بیشتر است ،عدم بلوغ فکری سیاسی و عدم خود باوری جامعه هزاره باود

که به علت فقر اقتصادی و فرهنگی توان حمایتهای الزم از اینگوناه اقادامات را نداشاتند و هماین
امور وجه متفاوتی است که این اقدامات پراکنده با جنب

عدالتخواهی دارند.

ـ وحدت درون شیعی گامی بسوی اعالن موجودیت و خودباوری
یکی از آفتهای درون شیعی چه قبل از انقالب و جهاد و چه در دوران جهااد ،عادم همااهنگی و
نبود وحدت و انسجام درون شیعی افغانستان است که یکی از علل نااتوانی شایعیان در دسترسای باه
مطالبات بر حق خود از حکومت میباشد .تشکیل نه حزب سیاسی در جریان جهاد ،آنهم برای اقلیات
جامعة شیعی بخوبی میتواند حاکی از این پراکندگی و نبود هماهنگی باشد .عالوه براینکاه اخاتال
درونحزبی منجر به تضاد و برخوردهای بعضاً خونین بین همین احزاب میشد ،درسطح کشاوری هام

نق
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نتوانس ا ته اقااداماتی داشااته و تأثیرگااذار باشااند .بااه همااین جهاات وقتاای در پیشاااور پاکسااتان در
سال6911و ،6917سران جهادی در بار آیند حکومت پساکمونیساتی و تقسایم قادرت بااهم بحاش
می کردند ،عمال شیعه را دو یاسه در صد اعالن کردند و گفتند با این وصف بسیار منطقی خواهاد باود
که در آیند کشور سهمی نداشته باشند!!.این گونه اظهار نظر آنهم در جلساتی که به آیند یک کشور
مربوط میشود ،بیانگر این نکته است که نیروهای جهادی هیگ گونه طرح و برنامهای عدالت محورانه
برای اداره کشور نداشتند بلکه به آن بهعنوان شرکت سهامی می نگرستند که قدرت نظامی باا معیاار
قبیلهای ،اساب بهرمندی ازآن بحساب می آمد .در طر دیگر ماجرا نشاندهند این واقعیات تلاخ باود
که نیروهای شیعی هم فاقد همااهنگی و انساجام الزم بودناد تاا از آدرب آن بتوانناد خواساتهاا و
مطالبات اساسی شان را پیگیری نمایند! ،بلکه مطالبات آن هم در راستای منافع حزبی و ناه در ساطح
کالن ملی ،بصورت پراکنده و جداگانه دنبال میشد که از تاثیر الزم برخوردار نبود.
شهیدمزاری(ره) بهعنوان رهبر جنب

عدالت خواهی ،در واکن

به اظهار نظرهایی که شایعیان را

در اقلیت قرارداده و نادیده میگرفتند ،تالش برای وحدت احزاب جهادی شیعه را شاروف کردند.ایشاان
میفرمایند :بعد ازاین مساله نادیده گرفتن شیعیان «ما متوجه شدیم که باید برای این بارادران اثباات
کنیم که ما در افغانستان هستیم و

وجودداریم»84.

تشکیل حزب وحدت و ادغام گروهها و احازاب دیگار درآن ،باعاش انساجام بیشاتر و خودبااوری
عجیبی در بین هزارهها گردید ،این امر فرصتی فراهم کرد که هزارهها خواهان بوجود آمدن حکاومتی
گردند که اساب آن باید بر عدالت اجتماعی و احقاق حق تمام اقلیتهای ساکن در افغانستان باشد ،به
همین منظور پافشاری هزارهها بر این بود که شیعیان به عنوان بیست وپانج تاا سایدرصاد جمعیات
افغانستان ،یکی از پستهای کلیدی و مهم را بدست آورند و کمتار از آن رضاایت نمایدادناد .دیگار
اینکه سهم هزارهها در حکومت به عنوان سمبلیک و فاقد قدرت اجرایی و تصمیمگیری نباشاد بلکاه
هزارهها باید به عنوان یکی از تصمیم گیرندگان امور کشور بوده ،ساهم فعاال در مشاارکت سیاسای و
تصمیمگیری داشته باشند.
شهید مزاری دراینباره بیان داشته است:
«ما درآینده خواهان سهچیز هستیم :رسمیت مذهب شیعه ،اینکه تشکیالت گذشته ظالمانه بوده و
باید تغییر کند و سوم اینکه شیعه باید در تصمیمگیریهای کشور سهیم باشد» 83.درجای دیگر اشااره
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داشتند :ما طرفدار جنگ نیستیم اما حق خود را میخواهیم و با هرکسی که حاضر باشد حاق ماارا باه
عنوان مشارکت در سرنوشت کشور به رسمیت بشناسد مذاکره می

کنیم52.

اصرار براین مطلب و به رسمیت نشناختن حکومت موقت مجاهدین که حق هازارههاای شایعه را
نادیده گرفته بودناد ،بااردیگر جناگ هاای متعاددی را بار ایان ماردم تحمیال کارد .در مادت ساه
سال(6976ا )6979حدود 07جنگ و حمله بر غرب کابل تحمیل شاد و ایان قسامت از پایتخات باه
بزرگترین میدان جنگ تبدیل گردید .یکی از هولناکترین فاجعة این تجاوز ،قتل عام مردم عادی و غیر
نظامی افشار در غرب کابل بود که به دستور مستقیم ربانی واحمدشاه مسعود انجام گرفات ،نیروهاای
حکومت بعد ازتصر این منطقه تا بیست وچهارساعت بهقتل عام وحشیانه وتجاوز و چپاول پرداختند.
که درنتیجه حدود 722نفر کشته و یا ناپدید شدند .بعد از بازپسگیاری ایان منااطق توسا نیروهاای
حزب وحدت چندین گور دستجمعی کشف شد که درآنها  54جسد یافت شد 56.ایان حماالت اگرچاه
صدمات و تلفات زیادی بر شیعه وارد کرد ،اما انسجام و وحدت شیعیان وقدرت آنان بر دفاف و باز پاس
گیری مناطق تصر شده ،از آنان به عنوان یکی از نیروهای مهم سیاسای در عرصاة داخلای و باین
المللی قرارداد و باعش خودباوری و هویتمندی در بین شعیان گردید ،که از آن به بعد با افتخار از ایان
رویداد تاریخیبه مقاومت غرب کابل بهعنوان سمبلی از وحدت و مقاومت هزارهها ،تجلیل

میکنند50.

ـ عدالت خواهی راهی بسوی وحدت ملی
عدالت خواهی شیعیان هزاره ،از سوی کسانی که حاضر نبودند حق دیگران را برسامیت بشناساند
به مثابة طرحی برای ضربه زدن به وحدت ملای و تجزیاة افغانساتان تبلیاغ و تفسایر مایشاد! .ایان
درحالیست که بارها ازسوی شهیدمزاری رهبر جنب

عدالت خواهی مطرح شاده اسات کاه ناه تنهاا

مخالف وحدت ملی نبودهاند ،بلکه این افتخار را از آن شیعیان میداند که تنها فریادگر وحدت ملای در
زیرسایة عدالت اجتماعی و تقسیم قدرت بر اساب جمعیت بوده اند .وی دلیال ایان ادعاا را هام ایان
میداند که وقتی دیگران درپیشاور وکابل تقسیم قدرت میکردند عمال شیعه و هازاره را از ایان روناد
حذ کرده بودند ،اما شیعیان و نیروهای حزب وحدت با این که توان آن را داشت که از ورود آنان باه
کابل جلوگیری کند ،دست به این عمل «عقده ای» نزده است ،تا وحدت ملی خدشهدار نشود و مساله
از راه سیاسی و مذاکره حل وفصل

گردد59.
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این حر وصحبت شهیدمزاری از این واقعیت جامعة افغانستان ناشی میشود ،که بادون عادالت-
اجتماعی عمال فرایند ملت سازی و شکل گیری یک هویت و وحدت ملای باوده تاالش ناکاام و بای
اساب است .تا زمانیکه اتباف یک کشور خودرا در یک نظم عادالنه،و برخاوردار از حقاوق مسااوی در
یک کشور ندانند ،چگونه ممکن است از وحدت ملی و هویت ملی گفتگوکنند؟! .شیعیان افغانساتان باا
وجود ظلمهایی که در تاریخ برآنها وارد شده ،هیگگاه مخالف یکپارچگی و وحدت ملی عمال نکارده
اند .شهیدمزاری خود بر برابری و برادری و ایستادن در برابر عد فرصاتطلاب وریاساتخاواه کاه از
مسائل نژادی و غیره برای مقاصد سیادتی خود سودمیبرند ،تاکید میکند .درجای دیگار یاادآور مای-
شوند که :ما سرزمین افغانستان را سرزمین خودمان میدانیم و برای آزادی

بی

از یک ملیون شهید

دادهایم و از وجب وجب خاک آن دفاف میکنیم ،اما بدینمعنای نیسات کاه حاق خاود را نخاواهیم و
سرنوشت خود را تعیین نکنیم 58.به این معنا که وقتی عدالتخواهی و حقطلبی آن هم نه بارای یاک
قوم و جریان خا  ،بلکه برای رسیدن بهوحدت و همزیستی مسالمتآمیز ،تفسیر باه تجزیاهطلبای و
تفرقهافکنی میشود ،این دقیقا ناشی از همان ذهنیت انحصار گرایانة قدیم اسات کاه جناب

عادالت

خواهی سعی در بر طر کردن این ذهنیت ها داشت.
طرح و برنامة مشخص و واضحی که جنب

عدالت خواهی برای برون رفات از وضاعیت موجاود

ورسیدن به عدالت اجتماعی پیشنهاد کردند دو چیز بود:
6ا تقسیم قدرت وامتیازات اجتماعی براساب جمعیت وسرشماری
0ا طرح فدرالی کردن جامعه.
طرح اول موقت واعتباری است ،که در کوتاه مدت میتوانست مفید و راهگشاه باشد ،تا زمانی کاه
یک ثبات سیاسی و امنیت سراسری برقرار شده و با یک سرشماری بیطرفاناه میازان هرقاوم دقیقاا
مشخص گردد .اما طرح دوم یک طرح استراتژیک دائمی است که درجایی مثل افغانستان که از تناوف
قومی ،مذهبی و نژادی برخورداراست ،میتواند یک راه حل دائمی برای پایان دادن به تن های قومی
و مذهبی باشد.
از نگاه شهید مزاری ،طرح فدرالیسم ،باعش میشود که هر قومی فرهناگ و رساومات خاوی

را

داشته باشد و با احساب تعیین سرنوشت خود ،به احساب تعلق ملی دست یابد 55.این طارح باازهم از
سوی قدرت گرایان به عنوان تالشی برای تجزیه افغانستان تعبیرمیشد ،اما پاسخ عدالتخواهان ایان
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بود که چطور میشود فدرالیسم به عنوان الگوی بهتری کشورداری در پیشارفتهتارین کشاورها مثال
آمریکا وآلمان و غیره به رسمیت شناخته میشود ،اما در افغانستان باه تجزیاهطلبای تفسایرمیشاود؟
وایننیست جزاینکه این طرح ،منافع قدرتطلبان و انحصارگرایان را زیر سوال می برد.
پیشتازی شیعیان در عدالت خواهی افغانستان ،به این نکتة اساسی برمیگردد که اساسا این مفهوم
در ادبیات سیاسی گروههای جهادی( حتی قبل از حکومت مجاهادین)غیر شایعه وجودنداشاته اسات.
صحبت آنان حول تشکیل حکومت اسالمی بر محور شریعت بر میگشت که ریشه در تفکار سیاسای
اخوان المسلمین بویژه شاخه رادیکا ل آن مثل سیدقطب داشته اسات .در ایان اندیشاه اسااب شاکل
گیری جامعه بر مبنای خلو

ایمانی(جماعت پیشتاز)است کاه بکاارگیری زور و خشاونت در راساتای

برپای چنین جامعه ای از الزامات است .شریعت گرایی خلو

گرا بادید تکفیار نسابت باه مخاالفین،

برابری انسانی را نفی می کند به همین جهت نمیتواندازعادالت اجتمااعی ساخن بگویاد ،مضاافا بار
اینکه در جامعهای مثل افغانستان که پیوندهای خونی و قومی ریشه ی طوالنی دارد ،خلو

ایماانی

در دایر محدود قومی تفسیر شده ،با تنگ تر کردن فضای اجتماعی ،جای بارای عادالت اجتمااعی و
برابری انسانی نمی گذارد.
نتیجه
آنچه ازاین نوشتار بدست میآید این است که شیعیان افغانستان که از دیرباز تحت ستم همه جانبة
مذهبی ،قومی و غیره بوده اند ،همیشه درصدد یافتن راهی برای برقراری یک همزیستی مسالمتآمیز
بدون تبعیق میباشند که در آن تمامی اقوام ومذاهب با حفظ هویات ماذهبی و قاومی خاود ،بارای
رسیدن به وحدت ملی و ارتقاء و توسعة کشور تالش نمایناد.در هماین راساتا هرگااه روزناة از ساوی
حکومتها برای رفع تبعیق و تالش برای اصالح وضع موجود دیده میشد ،هزارههاای شایعه از آن
بخوبی استقبال میکردند.حکومت اماناهلل خان بهترین شاهد برای اینگونه تالشاها اسات کاه ماورد
حمایت هزارهها قرارگرفت .نمونة دیگر اصالحات رژیم کمونیستی است ،جذابیت تبلیغی این حکومات
در راستای رفع تبعیضات قومی و مذهبی بخصو

در جناح پرچم ،شهرنشینی و عضویت در حکومات

و متصدی شدن جایگاهی در سطح کالن و رهبری حزبی وحکومتی را برای هزاره ها فراهم آورد ،اماا
ماهیت ضدمذهبی و کمونیستی حکومت و تجاوز شوروی به خاک افغانستان ،شیعیان افغانساتان را در
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صف مبارزین جهادی علیه حکومت قرارداد بگونة که اولاین منااطق آزاد شاده ازسایطر کمونیساتها
مناطق شیعه نشین و هزارستان بود.
ارتقاءسطح بلوغ سیاسی و خودباوری شیعیان که به مرور در دوران حکومات کمونیساتی ،جهااد و
مهاجرت ،شکل گرفته بود ،فریادعدالت خواهی را در افغانستان پساکمونیستی به جنبشی مبدل ساخت
که در آن احقاق حق تمامی اقلیتها و مشارکت آنان بار تعیاین سرنوشات خاود باا معیاار و تناساب
جمعیت ،تنها راه برون رفت از وضعیت ناعادالنه و نظم پوسید انحصارگرایانة موجاود تلقای مایشاد.
جنگ های تحمیلی علیه شیعیان درغرب کابل ونیز موجودیت گروه تکفیری طالباان باا هاد حاذ
فیزیکی و هویتی شیعه و هزاره در این کشور ،نشان از این بود که عدالتخواهی شایعیان بارای آناانی
که بامحوریت قوم و قبیله به حکومت داری میاندیشند ،غیرقابل تحمل بوده است .اما تجربة ساالیان
جنگ و نزاف خونین در افغانستان که به حذ هیج رقیبی منجر نشده است ،ضرورت بازگشت به طرح
حکومت داری بر مبنای عدالت اجتماعی را دو چندان میکند و نشان میدهد تنهاا راه بارون رفات از
وضعیت موجود این است که بجای تالش برای حذ یکدیگر ،به همزیستی مسالمتجویانه با رعایات
حقوق سیاسی اجتماعی هم بیندیشایم .جناب

عادالت خاواهی ،باا شاهادت شاهید مازاری بدسات

تروریستهای تکفیری ،عمال به نتیجه کامل نرسید اما شیعیان افغانستان توانستند عادالت خاواهی را
واردادبیات سیاسی این کشور کنند که انتظار میرود باه مارور باه گفتماان برتار در عرصاه سیاسای
افغانستان تبدیل گردد .مضافا بر اینکه شیعیان رسمیت یافتن مذهبشان را در دولت پسا طالبانی بدون
شک مرهون زحمات و ثمرات خون شهیدان ،بخصاو
میدانند.

شاهیدمزاری رهبار جناب

عادالت خاواهی
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