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 خشونت مهاتما گاندیفلسفه عدم

 داکتر محمد امین احمدی

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم و هو خیر ناصر و معین 

شک سنگ والی صاحب والیت بامیان، مهمان بسیار محترم مردم بامیان آقای ابیسالم عرض می کنم خدمت 

 معاون سفیر، سفارت کبرای هندوستان در افغانستان، اساتید دانشگاه بامیان، دانشجویان عزیز و محترم.

 السالم علیکم ورحمته اهلل و برکاته

بامیان، موسسه تحصیالت عالی بامیکا، اداره در آغاز تشکر می کنم از برگزار کننده گان این نشست، دانشگاه 

 محلی بامیان، کمیسیون حقوق بشر والیت بامیان. 

صحبت بنده در راستای فلسفه عدم خشونت مهاتما گاندی است و در همین چارچوب یادی هم از کتاب حقوق 

ر است. مفهوم اول هم؛ عدم بشر در روابط بین الملل خواهیم کرد. در واقع فلسفه گاندی بر دو مفاهیم اساسی استوا

، و اصطالح دوم و یا مفهوم اساسی دوم «اهیمسا»است که اصطالح هندی اش است  nonviolenceخشونت یا 

، این دو مفهوم اساسی فلسفه «satyagraha»جستجوی منظم و مداوم  حقیقت است  که اصطالح هندی اش است 

آفریقای جنوبی به هند بر می گردد  با دو جریان مبارزه در هند  که ازمهاتما گاندی است. اساسا مهاتما گاندی وقتی

خواست  بر اساس قانون اساسی موجود مبارزه کند تا به آزادی برسد. قانون اساسی مواجه می شود: یک جریان می

داف خود خواست از راه مبارزه مبتنی برقانون اساسی به اهکه تحت استعمار انگلستان تدوین شده بود، این گروه می

برسد، این یک جریان بود. جریان دوم؛ جریان رادیکال بوده است. جریان رادیکال میخواسته است از طریق مبارزه 

مسلحانه هندوستان را به آزادی و استقالل برساند. اما مهاتماگاندیی، راه سوم و سیاست سوم را در پیش می گیرد. 

نه راه مبارزه مسلحانه بلکه یک راه سوم است، راه مبارزه مبتنی برعدم  که نه راه مبارزه مبتنی بر قانون اساسی است و

گزیند، و گفت کهمبارزه می کنیم نه بر مبنای خشونت. لکن پرسش مهم این است که راهکار خشونت را برمی

ف خود مبارزه مبتنی بر عدم خشونت چیست؟ چگونه ما میتوانیم با استفاده از عدم خشونت مبارزه کنیم و به اهدا

برسیم؟ سوال بسیار اساسی است چگونه میتوانیم بدون اینکه مرتکب خشونت شویم به اهداف خود برسیم؟ برای 

کند.  یعنی اینکه ما در جستجوی حقیقت به شکل را مطرح می« ستیاگراها»پاسخ به این سوال گاندی مفهوم دوم  

گراها در حقیقت اجزای گوناگون دارد، در واقع یک منظم و مداوم باشیم و طالب حقیقت باشیم. اما چگونه؟ ستیا

این است که ما باید عشق را سرلوحه کار خویش قرار دهیم. نفرت، در « ستیاگراها»مکتب است. اولین اصل 
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اهکارهای ، در مبارزات مو در ذهن و ضمیر ما وجود نداشته باشد. پس نفرت را از ذهن، ضمیر و وجدان خود بیرون 

جایگزین آن بسازیم، عشق نسبت به خدا، نسبت به طبیعت و نسبت به انسان . این اولین اصل ستیاگراها کنیم و عشق را 

است که ما چگونه می توانیم ذهن و بدن خود را هارمونی بدهیم، انسان و طبیعت را بین شان هماهنگی ایجاد کنیم. 

عمیق و باال. بنابر این برای  اینکه نفرت را رسیدن به این مرحله مستلزم خود سازی است، خودسازی در سطح بسیار 

از ذهن خود  حتی نسبت به کسانیکه فکر می کنیم او دشمن ما است ،  بیرون کنیم و عشق و محبت را جایگزین 

نفرت  کنیم، خودسازی را سرلوحه برنامه منظم خود قرار دهیم. ما در صورتی به این هدف می رسیم و در این 

« ستیاگراها»الی می رسیم که در حقیقت خودسازی را سرلوحه کار خود قراردهیم، اصل دوم ی از رشد و تعمرحله

خود سازی است؛ بدون خودسازی و یا به اصطالح بدون ریاضت و سیر و سلوک معنوی ما نمی توانیم به این مرحله 

مبارزات خود به کار از رشد معنوی و اخالقی نایل شویم. این دوم اصل گاندی است. اصل سومی که گاندی در 

می گیرد، گفتگو است. گفتگو و ترک گفتگو، شما هم گفتگو می کنید برای هدف تان و هم گفتگو را ترک می 

کنید، یعنی گفتگو  یک تاکتیک و یک روش است. با کسی که با او مبارزه می کنید هم به گفتگو می پردازید و 

گتفگو خارج می شوید. این دوم تاکتیکی است که گاندی در  در موارد که نیاز شد گفتگو را ترک می کنید و از

که طرف مقابل را به یک گفتگوی جدی  امر مبارزه به کار می برد و بطور کلی گاندی در مبارزه خود برای این

 وادار کند از  دو روش و تاکتیک مهم استفاده می کند:

ت ملت بزرگ و پر جمعیت هندوستان را یکی روش بایکوت و روش عدم همکاری . در واقع گاندی توانس 

بسیج کند برای عدم همکاری که با حکومت همکاری نکند و با حکومت تحت حاکمیت استعمار همکاری نکند، 

بایکوت کند، این بایکوت انواع گوناگون دارد، اشکال گوناگون دارد، از بایکوت اقتصادی بگیر تا بایکوت سیاسی، 

 ری در برنامه کاری گاندی بوده است.یعنی انواع و اقسام عدم همکا

دوم نافرمانی مدنی؛ بایکوت معنی اش اینست که ما همکاری نمی کنیم، معنای مشخص نافرمانی مدنی این است  

که قوانین غیر عادالنه را عمل نمی کنیم بلکه نقض می کنیم. در این خصوص یک سوال بسیار مهم وجود دارد، که 

که اساسا ما از قانون غیر عادالنه اطاعت کنیم و یا اطاعت نکنیم؟ عدم اطاعت از این سقراط آن را مطرح کرد و آن

قانون غیر عادالنه اخالقی است و یا اخالقی نست؟ سوال بسیار مهم بوده در طول تاریخ، یعنی انسان می تواند از 

اسخی که  بسیاری از فیلسوفان قوانین غیرعادالنه اما نافذه کشور خودش سرپیچی نماید؟ اطاعت نکند؟ در واقع پ

حقوق و فیلسوفان اخالق در این پرسش داده اند، این است که قوانین غیر عادالنه اخالقا از آن اعتبار و وزن برخوردار 

نیست که ما ملزم به اطاعت از آن باشیم. بنابر این در جایی که قوانین غیر عادالنه است ما میتوانیم که اطاعت نکنیم. 
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مدنی در واقع از همین اندیشه به وجود می آید. مهاتماگاندی هم از همین اصل اخالقی پیروی کرد. و گفت نافرمانی 

گونه قوانین توانیم قوانینی را  که عادالنه نیست نقض کنیم، با نقض قوانین غیر عادالنه عمال زمینه تطبیق اینکه ما می

ثریت الزم برخوردار می شود که میزان نا فرمانی وسیع باشد. میزان را از بین می بریم. البته نافرمانی مدنی وقت از مو

نافرمانی اجتماعی و فراگیر باشد، اگر میزان نافرمانی محدود باشد و مقطعی باشد، قانون را از موثریت و حاکمیت را 

ی را اعالم می از قاطعیت نمی اندازد. و چون گاندی یک رهبر سیاسی و معنوی کاریزما بود وقتیکه نافرمانی مدن

کرد، اعالمی نافرمانی مدنی در سطح کل هندوستان اجرا و عملی می شد، از این لحاظ بود که این فرمانی مدنی 

موثر واقع می شد. لذا هم عدم همکاری موثر واقع می شد و هم نافرمانی مدنی، در حقیقت مبارزه مبتنی بر عدم 

روش های گوناگونی را پیدا کنیم که این مبارزه مبتنی بر عدم  خشونت بر این اصل مبتنی است که ما تکنیک ها و

خشونت موثرتر از جنگ باشد. یعنی شما وقتی می جنگید و جنگ می کنید و اسلحه کشنده را به کار می گیرید، 

تخریب را به بار می آورد. ممکن است شما شکست بخورید و یا دشمن شکست بخورد، اما مبارزه مبتنی بر عدم 

کند با کمترین هزینه، ما به پیروزی برسد. هدف اساسی از مبارزه مبتنی بر عدم خشونت اینست کوشش می  خشونت

 که ما با کمترین هزینه مادی و با کمترین ضرری که به انسانیت می رسانیم، به پیروزی برسیم. 

ت های مهاتماگاندی این بود لذا باید تکنیک های فراوانی را به خدمت گرفت تا به پیروزی رسید، یکی از موفقی

که مبارزه مبتنی بر عدم خشونت را به شکل موثر به کار برد و در نتیجه به پیروزی رسید. یعنی شکست نتیجه اش 

نبود، مثال ما پاچاخان را هم داریم، پاچاخان هم با پیروی از گاندی به نوعی مبارزه مبتنی بر عدم خشونت را به کاربرد 

فق نبود ولی گاندی موفق بود؟ تفاوت گاندی و پاچاخان اینست که البته تفاوتهای زیادی است اما چرا پاچاخان مو

 ولی یکی از تفاوتهای مهم  اش اینست که پاچاخان در مبارزات خود موفق نشد ولی گاندی موفق شد.

ای گسترده و بنابر این اصل مهم در مبارزه مبتنی بر عدم خشونت این است که ما آن چنان تکنیک ها و روشه

متنوع را به کار ببریم تا این مبارزه موفق شود. یعنی در یک مبارزه مبتنی بر عدم خشونت اصل اساسی اینست که ما 

چگونه به پیروزی برسیم؟ اگر کسی یا کسانی بیاید و مبارزه مبتنی بر عدم خشونت را در چارچوب نافرمانی مدنی 

ی رهبری قوی نداشته باشد تکنیک ها و روشهای موثر را روی دست و یا در چارچوب عدم همکاری اعالن کند ول

نگرفته باشد، این مبارزه از همان آغاز محکوم به شکست است. لذا این موارد از نکات مهم مبارزات مکتب مهاتما 

تنی گاندی است. خوب این موارد نکاتی بود که در ذهن بنده نسبت به گاندی بزرگ می رسید و در واقع مبارزه مب

بر عدم خشونت مبارزه بخاطر تحقق صلح و برابری است. ما چرا مبارزه مبتنی بر عدم خشونت را انجام می دهیم؟ به 

دو هدف اساسی؛ یکی اینکه به صلح برسیم، و دوم اینکه به برابری و عدالت برسیم. انسانیت را از اسارت نجات 



 

5 

 

ونت است. از این جهت است که مبارزه مبتنی بر عدم بدهیم. این موارد هدف اساسی مبارزه مبتنی بر عدم خش

خشونت شدیدا اخالقی است. یعنی ما در اخالقی بودن مبارزه مبتنی بر عدم خشونت نمی توانیم تردید کنیم. چرا؟ 

چون  اوال اهداف بسیار عالی است و دوما هزینه زیانباری بر انسانیت، بشریت و طبیعت تحمیل نمی کند. یعنی مستلزم 

گ نیست، مستلزم خشونت نیست. اخالقی بودن جنگ و خشونت همیشه وقت مورد سوال بوده است. اما وقتی جن

ما نمی جنگیم ولی قربانی میدهیم، قربانی به این معنا می دهیم که برای فداکاری آماده هستیم، فداکاری به این معنا 

ز این قبیل را تحمل کنیم ولی بر انسانیت و که ممکن است زندان شویم، ممکن محکوم به حبس شویم.  زیانهای ا

جامعه زیان و ضرری وارد نکنیم. عالوه بر این هدف هم اساسی و ارزشمند است. اینها همه مولفه هایی است که 

یک مبارزه مبتنی بر عدم خشونت را اخالقی می سازد و انسانی می سازد. اینها نکاتی است که ما از مهاتماگاندی 

وخته ایم، اینها نکاتی مهمی است که نیاز امروز بشریت است. خوبست که در اینجا من از یک رهبر آموزیم و آممی

دیگری یاد کنم که او مارتین لوترکیینک است. او هم برای ما مهم است. لوترکینک به پیروی از گاندی مبازه کرد 

ان آمریکا. او چهار اصل مهم را برای و مبارزه مبتنی بر عدم خشونت را از گاندی آموخت. برای نجات سیاه پوست

کند: اول گفتگو است، او هم  مانند گاندی بر اصل گفتگو تأکید می کند. مبارزه مبتنی بر عدم خشونت را مطرح می

 اما گفتگوی که توام با درایت باشد، چه وقت گفتگو بکنیم و چه وقت گفتگو نکنیم؟ این یک.

بارزه مبتنی بر عدم خشونت بدون خودسازی انجام شدنی نیست، چون دوم بر خودسازی تکیه می کند؛  چون م 

ممکن است در حین مبارزه مورد خشونت واقع شوید، مثال یک کسی وادار می شود که شما را با مشت بزند،  شما 

پس براساس فلسفه عدم خشونت باوی چگونه رفتاری کنید؟ برای مثال سیاه پوستان امریکا ، که تاریخ بردگی را در 

زمینه ذهن و روان شان داشتند و مورد تبعیض شدید نیز بودند، معموال به عنوان یک گروه ستم دیده  زود تحریک 

شدند، و به همان میزان  به عنوان یک گروه ستم دیده  در معرض خشونت  بیشتر هم هم قرار داشتند . مارتین می

ی موثر آموزش داد که ما باید کاری کنیم که قدرت کنترل الوترکینگ این اصل را به سیاه پوستان آمریکا به گونه

خود را داشته باشیم یعنی بتوانیم خشونت نکنیم یعنی یکی از اصول مارتین لوترکینگ این بود که اگر کسی علیه 

شما خشونت ورزید، خواست به شما مشت بزند، شما این قدر قدرت تحمل را داشته باشید که مشت نزنید. یعنی 

ت را با مشت ندهید. این از اصول اساسی مبارزه مبتنی بر عدم خشونت است. معنایش این نیست که اگر جواب مش

دیگر خشونت نکرد ما هم خشونت نمی کنیم بلکه معنایش این است که اگر دیگران خشونت کرد بازهم ما خشونت 

چه صورتی انسان می تواند در این نمی کنیم. این از اصول اساسی مبارزه مبتنی بر عدم خشونت است. نتیجه، در 
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مرحله ای از تحمل و مدارا برسد. در صورتی که خود سازی داشته باشد. لذا اصل سوم که لوترکینک روی آن 

 ای از خودسازی برسیم که این اندازه تحمل را پیدا کنیم .تأکید می کند خود سازی است که ما باید به درجه

ارزه مبتنی بر عدم خشونت مطرح می کند، تکنیک های گوناگون مبارزه چهارمین اصل که لوترکینگ برای مب

مبتنی بر عدم خشونت است. ما چگونه تکنیک های را کار بگیریم که طبقه حاکم، دولت و اکثریت حاضر به گفتگو 

ین اینها شود؟ گفتگوی واقعی نه گفتگوی صوری،که در واقع به خاطر به تعویق انداختن مطالبات مردم باشد. بنابر ا

بصورت عموم اصول مبارزه مبتنی بر عدم خشونت را می سازند که در واقع بنیانگذار این طرز تفکر و موسس این 

فلسفه مهاتماگاندی بود و دیگر مبارزان آزادیخواه که مبارزه مبتنی بر عدم خشونت را در جهان مطرح کردند از 

 ترش داده اند.مکتب گاندی الهام گرفته و این مکتب را در جهان گس

نکته آخر ی که می خواهم محضرشما دوستان، دانشجویان و استادان عرض کنم این است که ما مردم افغانستان  

چگونه می توانیم با الهام از مکتب گاندی و مارتین لوترکینگ به صلح برسیم؟ نیاز اساسی مردم و جامعه ما امروز 

لح برسیم؟ کدام صلح؟ صلح پایدار و عادالنه و نه هر صلحی، صلح رسیدن به صلح است. اما چگونه میتوانیم به ص

توان گفت خط قرمز آن جمهوریت باشد، جمهوریت. اما جمهوریت به چه معنا؟ به این معنا و مفهوم که مردم که می

ت در تعیین سرنوشت خود و در تعیین امورات مربوط به حوزه عمومی موثر باشد. مثال یکی از پیامدهای جمهوری

این است که همین انتخابات بسیار ضعیف، ناتوان و با مشارکت بسیار کم که ما برگزار کردیم، این انتخابات پاک، 

و شفاف باشد و به همان قسمی که در واقعیت آرای مردم است از صندوق ها برآید و آینده ما را تعیین کند. این از 

ی شود مهم این است که این رای ولو کم موثر واقع شود. اقتضاءات جمهوریت است. فرق  نمی کند هرکه پیروز م

این از لوازم این جمهوریت است. در واقع  درجمهوریت ما دو چیز را نفی می کنیم؛ یک غصب قدرت از راه زور، 

یک کسی بیاید از راه زور قدرت را به دست بگیرد، و دیگر  غصب قدرت از راه تقلب، این هردو منافی جمهوریت 

ر جمهوریت است و جمهوریت را دفن می کند. بنابراین ما چنین جمهوریت را می خواهیم. به باور من  این است. قب

خط قرمز مردم افغانستان است. خوب می خواهیم یک صلح بر مبنای جمهوریت داشته باشیم. سوال اساسی اینست 

خشونت نایل شویم؟ چون هجده سال که چگونه ما میتوانیم به این جمهوریت از یک راه مبارزه مبتنی بر عدم 

هزار نیروهای مسلح ما  فقط در چند سال  45جنگیدیم و دیدیدیم که نتیجه نداد، در هجده سال جنگ فقط بیش از 

اخیر شهید شده اند، چقدر بی خانمان، بیجاشده  و معلول داریم. این نشان می دهد که جنگ در افغانستان راه حل 

توانیم از راه عدم خشونت طالبان را ال که امروز برای ما مطرح است که ما چگونه مینیست. اما مهم اینست و سو

وادار به صلح نماییم؟ طالبانی که به هیچ اصلی پابند نیست، می بینیم که به بسیاری از اصول انسانی و حتی اسالمی 
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ا وادار به یک زندگی مسالمت آمیز هم پای بند نیست. ما چه کار کنیم که طالبان را وادار به صلح کنیم؟ و آنها ر

نماییم؟ چه ابزارهایی در اختیار ما است؟ آیا، میتوانیم از راه عدم خشونت طالبان را وادار به صلح نماییم؟ وادار به 

گفتگو نماییم یا نه؟ یک سوال بسیار مهم است، به باور من که چنین چیزی امکان دارد. حقیقتا چنین چیزی امکان 

گویم فقط یکی از ابزارهاست نه همه آنها(که ونه ممکن است؟  یکی از ابزارهای مهم  ) با تأکید میدارد. خوب چگ

طالبان را بتوانیم در واقع نه از راه جنگ بلکه از راه مبارزه مبتنی بر عدم خشونت وادار به صلح بکنیم، حقوق بشری 

ع امریست اخالقی طوریکه گاندی ایده و تفکر جهانی و بین المللی است. حقوق بشر در اساس و عمق خود در واق

خود را مطرح کرد اخالقی بود و بعد اخالقی داشت، حقوق بشر بین المللی هم بعد اخالقی دارد و اساس حقوق بشر 

خواه بین المللی احترام به کرامت انسان است. یعنی هر انسان طالب کرامت خود است. هیچ انسانی نیست که کرامت

کرامت برایش مهم نباشد، هر انسانی طالب کرامت خویش است، چون هر انسانی طالب کرامت خویش نباشد. یعنی 

است بنابر این حقوق بشر بعد اخالقی و جذابیت اخالقی پیدا می کند، مشروعیت بخش است، این حقوق بشر بین 

های استفاده شود برای  المللی برای مردم ما و برای دولت افغانستان فرصت خوب خلق کرده که از این ظرفیت

آوردن فشار باالی طالبان و حامیان طالبان برای مشروعیت زدایی از طالبان در نظام بین الملل و در منطقه. متاسفانه 

این ابزار در دیپلماسی افغانستان غایب شده است در دیپلماسی دولت های منطقه هم غایب شده است. توقع من از 

ا تشریف دارد و دولت هند که یکی از بزرگترین دموکراسی های جهان است اینست جناب معاون سفیر که در اینج

که استفاده از حقوق بشر و دموکراسی را سرلوحه دفاع از افغانستان قرار دهد. بر این مبنا از قدرتهای بزرگ منطقه 

موش نشود و نادیده و جهان بخواهد که موارد نقض حقوق بشر که از جانب طالبان صورت می گیرد به آسانی فرا

گرفته نشود و حقوق مردم افغانستان که  حق دارد  بر سرنوشت خود مسلط باشند،حق تعیین سرنوشت داشته باشد، 

حق رای داشته باشد و جمهوریت از حقوق اساسی مردم افغانستان است و این به بهای صلح فروخته نشود. قدرتهای 

هوریت افغانستان قرار دهد، چنین کاری نقض صریح حقوق اساسی بزرگ با طالبان صلح کنند و بهای آن را جم

مردم افغانستان و بی اعتبار ساختن نظام بین المللی حقوق بشر است. بناءا می شود از ابزار بین المللی حقوق بشر در 

بین برد و به مشروعیت بین المللی طالبان را از بین برد، مشروعیت منطقوی طالبان را از   این عرصه استفاده کرد،

دولت های جهان گوشزد که وظایف شما در دفاع از حقوق بشر بسیار وسیع تر و فراتر از آن چیزیست که امروز 

شما در دیپلماسی تان نسبت به طالبان به کار می گیرید. این یک مطلب است که در این جهت الزم است که یک 

حقوق بشر ه  از دولتها سازمان های بین المللی بسیار در دیپلماسی بسیار فعال درسطح جهان بوجود آید، حامیان 

دهند، مردم، نهادهای جهان وجود دارند که  در زمینه حقوق بشر فعال اند و یک شبکه بین المللی وسیع را تشکیل می
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ان آن که شبکه وسیع جهت آوردن فشار برطالبان و حامیتوانند از اینهای ذینفع و دولت افغانستان میمدنی، گروه

استفاده کنند و طالبان را وادار به قبول صلح در چارچوب جمهوریت کنند. ] البته تا آن موقع  نیروهای دفاع ملی و 

مردمی در برابر غصب قدرت از راه زور مقاومت کنند و از آزادی خود دفاع کنند. به همین دلیل دفاع قوای مسلح 

 دار است.[افغانستان از ارزش اخالقی بسیار باالیی برخور

یکی از ویژگی های این کتاب ]کتاب حقوق بشر در روابط بین الملل که مراسم رو نمایی آن در این محفل بود[ 

بینانه به ظرفیت های بین المللی حقوق بشر توانیم به صورت واقعکه ترجمه شده است این است که از طریق آن می

لملل وجود دارد که ما با استفاده از آن ظرفیت ها میتوانیم یک آشنا می شویم، یعنی چه ظرفیت هایی در نظام بین ا

 مبارزه موثر را در سطح جهان علیه طالبان به کار گیریم تا طالبان وادار به صلح شوند. 

راه کار دوم )مبارزه مبتنی بر عدم خشونت برای صلح( راهکار ملی و مردمی است؛ همانطور که گاندی مردم را 

ویش، نافرمانی مدنی و عدم همکاری را علیه دولت استعمار انگلیس به کار برد تا به آزادب متحد کرد پشت سر خ

برسد، ما هم بعنوان مردم افغانستان ،نهادهای مدنی ما، روزنامه نگاران ما ،اساتید دانشگاه های ما، دانشجویان ما، 

و با استفاده از ادبیات حقوق بشری و انسانی  جامعه مدنی، رسانه های آزاد و همه اینها میتوانند متحد و منسجم شوند

مبارزه مسالمت آمیز را علیه طالبان به کار بگیرند. من یک مثال فقط برای شما می گویم، شاید بگویید که طالبان 

این حرفها سر شان نمی شود، او با گلوله پاسخ می دهد، نخیر چنین نیست، تکنیک های وجود دارد که طالبان را نیز 

کنند که دست از گلوله بکشد. این تکنیک چیست؟ روند صلح ادامه دارد، طالبان می گوید که ما حقوق بشر  وادار

و حقوق زنان را قبول داریم در چارچوب اسالم، خوب. رسانه های آزاد را قبول داریم در چارچوب اسالم، همه 

ول داری بگذار مکاتب دخترانه در مناطق چیز را قبول داریم ولی در چارچوب اسالم، خوب وقتی حقوق زنان را قب

تسلط شما باز شود. اگر واقعا قبول دارید، بازشدن مکاتب تحت تسلط شما بروی دختران یک نشانه است. اگر واقعا 

رسانه های آزاد را قبول دارید، بگذارید رسانه ها از مناطق تحت تصرف شما خبر و گزارش تهیه کند. اگر واقعا 

دم حق اعتراض دارند، بگذارید مردم در مناطق تحت تسلط شما اعتراض نمایند. نسبت به جنگ قبول دارید که مر

 خواست های شان را مطرح نمایند. 

بدین ترتیب ما میتوانیم جامعه مدنی و مردم را در مناطق تحت تسلط طالبان فعال کنیم تا آنها از طالبان صلح 

سی شان را بر طالبان تحمیل کنند. از این طریق است که ما میتوانیم بخواهند وصلح را طلب کنند. در واقع حقوق اسا

مبارزه مبتنی بر عدم خشونت را در مناطق تحت تصرف طالبان گسترش دهیم. یک مثال دیگر هم بزنم، بطور مثال 
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له بر تأسیسات طالبان تأسیسات عام المنفعه را مورد حمله قرار می دهند. پایه های برق را مورد حمله قرار میدهند، حم

 عام المنفعه جنایت جنگی محسوب می شود. از حقوق اساسی مردم دسترسی به خدمات است.

بنابر این در گتفگوها و مذاکرات صلح وقتی در قطر برگزار می شود و یا در جای دیگر برگزار می گردد، 

ی برق را می زنید؟ تأسیسات عام نهادهای مدنی ما باید فعال باشد، بگویند که شما چرا و به چه مجوزی پایه ها

المنفعه را تخریب و از بین می برید؟ این باید به یک ادبیات قوی و مسلط تبدیل شود. وقتی تبدیل شد، طالبان آهسته 

 و آهسته در مقابل خواست مردم قرار می گیرند. و ازاینطریق است که ما میتوانیم به صلح برسیم. 

نم عرض می کنم خدمت همه شما استادان گرامی، دانشجویان عزیز، خواهران بنابراین کالم خودرا خالصه می ک

و برادران؛ کتاب حقوق بشر در روابط بین الملل که به لطف شما رونمایی شد، میتواند در شناخت ما نسبت به این 

 تکنیک ها و این روش ها موثر بیافتد.

مبارزه مبتنی بر عدم خشونت علیه طالبان آماده تر و  پس ما احتیاج داریم به روش ها و تکنیک هایی که ما را در

قوی تر می سازد. به این نیاز داریم و از این طریق می توانیم به صلح برسیم. ]البته ارزش مهم فداکاری نیروهای مسلح 

مارا کنیم. در شرایط کنونی این دو با هم های مردمی را در دفاع از جمهوریت و حق آزادی فراموش نمیو مقاومت

 رساند.[به صلح عادالنه و پایدار می

 والسالم علیکم و رحمته اهلل و برکاته

  

 


