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ناصر پايدار

ا فغانستان ،سرما یه ی جھانی و جنبش کا رگر ی

بساط نظريه پردازى همه جا پهن است .چرا
آمريكا و متحدانش بيست سال پيش حمله به
افغانستان را آغاز كردند؟ چه اهدافى در سر
داشتند؟ آيا به دموكراسى مى انديشيدند؟! اگر
آرى! كدامين گام ها را برداشتند؟! و چرا هيچ
كارى انجام ندادند؟ اگر نه ،چه پرواز ديگرى
در زير پر داشتند؟ چرا بيست سال بعد دست
از پا درازتر با تحمل تريليون ها دﻻر هزينه،
بسيار مفتضحانه ،اما با شيپور فتح و هلهله ى
شادى ،بيست ميليون توده ى كارگر نفرين
شده افغان را تسليم تيغ طالبان مى كنند؟!
چرا نقشه مند و برنامه ريزى شده تمامى راه ها
را براى تسلط بﻼمنازع هولوكاست آفرينان
اسﻼمى »طالب« باز و هموار ساختند؟ اين
سئواﻻت همه جا در ذهن ها مى پيچد ،نوشته
مى شوند ،براى خيلى ها بى پاسخ مى مانند.
احزاب ،مطبوعات ،تريبون هاى غول پيكر
بورژوازى ،پاسخ وارونه ى آن ها را ساز و
برگ فريب كارى ها يا حداقل داغى بازار
كسب و كار مى سازند .بحث خاص ما نه
واكاوى كارنامه ى جنايات آمريكا و بورژوازى
افغان ،اعم از سينه چاك دموكراسى يا فاشيسم
درنده ى طالبان ،بلكه زندگى ،كار ،پيكار،
سرنوشت بيست ميليون نفوس طبقه ى كارگر
افغانستان است؛ اما براى پرداختن به دومى،
چاره اى نداريم ،جز آن كه وقت كوتاهى را
به مرور اولى اختصاص دهيم.
لشكركشى دولت آمريكا به افغانستان ،در پى
سقوط قطب شرقى سرمايه و ظهور جهان
يك قطبى سرمايه دارى رُخ داد .در آن زمان
همه چيز حول اين محور مى پيچيد ،كه
الگوى نظم اياﻻت متحده براى چرخه ى
ارزش افزايى سرمايه ى جهانى ،براى اقتصاد،
سياست ،حقوق ،دموكراسى ،مدنيت ،اخﻼق و
فرهنگ اين نظام ،بايد همه جا شمول و مطاع
بدون قيد و شرط باشد .بورژوازى آمريكا و
شركا ،دهه هاى متمادى براى حصول اين
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هدف انتظار كشيده و به هر بربريتى دست
يازيده بودند .در همين افغانستان تمامى
گورستان هاى تاريخ را زير و رو كرده و از
اعماق گورها ،زنجيره ى طويل مجاهدان با
شناسنامه هاى متنوع القاعده ،طالبان ،حزب
حكمت يار ،دار و دسته ى ربانى ،احمد شاه
مسعود و ديگران را وارد ميدان جهاد ساخته
بودند .سوء تعبير نشود! كُل ماجرا در سقوط
الگوى معينى از برنامه ريزى نظم سرمايه
خﻼصه مى شد ،چيزى كه تاويل آن به
پيروزى! باژگونه بينى بورژوازى و متفكرانش
را بانگ مى زد .القاى وارونه ى واقعيت ها،
شالوده ى شعور بورژوازى است .ب ُن مايه ى
اين شعور ،توليد اضافه ارزش از طريق
استثمار سهمگين كارگران و تسرى اين رابطه
به سياست ،حقوق مدنيت ،اخﻼق ،فرهنگ،
جامعه و دولت است .اين شعور بنا نيست
واقعيت ها را دريابد و بازگويد .جشن شادمانى
سقوط اردوگاه از كُنه اين شناخت مى جوشيد.
بورژوازى آمريكا و اروپا ،فروپاشى شوروى
سابق را فتح الفتوح مى خواندند؛ زيرا كه وقوع
آن را پايان يك رقابت بسيار پُر هزينه ى
اقتصادى ،يك كشمكش فرساينده ى درونى،
يك پاشنه آشيل كُل سرمايه در مقابل جنبش
طبقه ى كارگر جهانى مى ديدند.
اين رويداد از جنبه ى ديگرى هم برايشان
تحقق رويا بود .آن را دستاويزى براى اعﻼم
شكست »كمونيسم« مى ديدند .به كور ساختن
چشم انداز رهايى توده ى كارگر پرداختند و
بسان سﻼحى مسموم عليه جنبش كارگرى
به كار گرفتند» .فاتحان« با اين تصوير ،آغاز
جهان يك قطبى سرمايه دارى و استيﻼى
بﻼمنازع نظم برنامه ريزى شده ى خود بر دنيا
را اعﻼم و جريان مسلط شعور ميلياردها كارگر
كردند .آن ها جهان روز را چنين مى ديدند،
اما ناگهان» ،سيل فنا نقش امل باطل كرد«.
قطب پيروز سرمايه دارى در همان روزهاى
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سقوط پُرهياهوى دولت هاى اردوگاهى،
در غلغله ى پايكوبى براى فروريزى ديوار
برلين ،با چنان موج نيرومندى از اعتصابات
پُر تﻼطم كارگرى در نقطه نقطه ى دنيا مواجه
گرديد ،كه از دهه ى شصت به بعد ،حداقل
با اين وسعت پيش چشم خود نديده بود.
كارگرانى كه به دور از خيمه شب بازى ها و
ترقه اندازى ها ،عليه سﻼخى هولوكاست وار
معاش ،دارو ،درمان ،بهداشت ،آموزش و
همه چيز خود توسط سرمايه دارى ،در غرب،
شرق و چهارگوشه ى اين جهنم دست از
كار مى كشيدند ،چرخه ى توليد سود را از
كار مى انداختند ،براى دفاع از قوت ﻻيموت
يا حق زنده ماندن خود ،عليه تطاول هار
سرمايه طغيان مى كردند .ماجرا به همين جا
محدود نماند .به موازات آغاز و توفانى شدن
مبارزات توده ى كارگر عليه قهر انفجارآميز
اقتصادى ،سياسى ،اجتماعى سرمايه ،نوعى
سونامى بربريت يا انسان ستيزى هار افراطى
نيز از ژرف ناى تناقضات و عفونت هاى تلنبار
سرمايه دارى سر بيرون آورد .فاشيسم درنده ى
دينى بورژوازى ،كه از آغاز قرن بيستم در
بخشى از دنيا علم سهم خواهى افراشته و در
ايران با مصادره ى موج پيكار طبقه ى كارگر
و سركوب جنبش كارگرى بر مسند حاكميت
نشسته بود ،اينك در نقطه نقطه ى خاورميانه،
شمال آفريقا ،آسياى وسطى ،بساط ميدان دارى
پهن مى كرد .اين بخش بورژوازى زبان خاص
خود را داشت ،براى سهم خواهى از رقيبان
به سراغ سياست ،حقوق ،جامعه ى مدنى،
دموكراسى ،ديپلوماسى نمى رفت .نمايندگانش
از جنس خمينى ،حجاريان ،بن ﻻدن ،ابوبكر
بغدادى ،مﻼعمر بودند .شرايط ﻻزم براى
مخوف ترين سازمان دهى فاشيستى شرورترين
و بى فرهنگ ترين ﻻيه ى لومپن پرولتارياى
گرسنه و عاصى چند قاره را در كوله پشتى
خود داشتند ،اين شرايط را سرمايه دارى به حد
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وفور ،حتا افراطى ،برايشان فراهم آورده بود.
فاشيسم اسﻼمى بــورژوازى با داشتن يك
چنين قدرت آتش افروزى و تخريب ،وارد
ميدان سهم خواهى از شريكان طبقاتى مى شد.
حادثه اى كه جشن شادمانى امپرياليست هاى
آمريكايى ،اروپايى ،را دچار آشوب ساخت .تا
بلوك پيروز بورژوازى خواست شادى طلوع
جهان تك قطبى سرمايه را در مذاق خود
مضمضه كند ،با طوفان تهاجم تاتاريستى اين
شركا مواجه شد .شريكانى كه با زيادت خواهى
بسيار براى دريافت سهم خود از اضافه
ارزش ها ،مالكيت ها ،قدرت ها و حاكميت ها،
يازده سپتامبر مى آفريدند ،سونامى خون راه
مى انداختند ،مدرسه ها را آتش مى زدند،
دانشگاه ها را منهدم ،زنان را سنگ سار،
دختران را كنيز جنسى ،كودكان را مجبور به
رقص مرگ در ميدان هاى مين ،شريعت را
جايگزين قانون اساسى ،دارالخﻼفه را بديل
مقدس پارلمان و بدويت ﻻهوتى را آلترناتيو
جامعه ى مدنى ناسوتى مى كردند .وقوع اين
زمين لرزه ،فاتحان سرمست را غافل گير
نكرد ،اما آشفت .به ب ُهت فرو نبرد؛ زيرا
آن را نوعى جدال درون خانواده ى سرمايه
يافتند ،با آن آشنايى داشتند ،مزاياى بارز نقش
بازى اش را در »گوادولوپ« شور كرده بودند،
به ظرفيت ﻻيزالش در سركوب فيزيكى و
فكرى طبقه ى كارگر ،گنجايش نامتناهى اش
در كشتار كمونيسم و كمونيست ها ،حرص و
ولع سيرى ناپذيرش در سﻼخى هرچه انسانى
است ،يقين داشتند .مهم تر آن كه ،بخش
چشم گيرى از پيروزى بر رقيب اردوگاهى
را مديون ميدان دارى اين فاشيسم مى ديدند؛
فاشيسم شريعت ساﻻر و وطن پرستى كه در
باميان ،بدخشان ،بلخ ،پنجشير ،قندهار ،كابل،
ننگرهار و هرات ،تحت فرمان دهى ناتو ،با
اضافه ارزش هاى نفتى ،سهم كليدداران كعبه،
براى بيرون راندن ارتش كفار روسى جنگيدند.
قطب پيروز بورژوازى اين ها را مى شناخت،
درونى مى ديد ،اما پريشان هم مى شد .دليل
پريشانى روشن بود .فاشيسم اسﻼمى در هر
شكل ،با هر بيرق ،به گونه ى سيرى ناپذيرى
سهم مى خواست و براى گرفتن اين سهام
همان نظم طﻼيى دنياى تك قطبى را دچار
زلزله مى كرد.
»فاتحان« هفتاد سال بــراى خﻼصى از
هزينه هاى قطب بندى و استقرار قدرت
يك پارچه ى بﻼمنازع سرمايه عليه جنبش
كارگرى به تمامى بشرستيزى ها دست زده
بودند ،اما اينك در طوفان شادى ها با صداى
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فروريزى برج هاى وال استريت ميخ كوب
مى شدند .نظم نسخه پيچى جهان مطاع آنان
باز هم حتا از درون مى لرزيد و اين بار نه
از جانب اردوگاه متمدن ،سكوﻻر ،پرچم دار
»كمونيسم«! ،منادى هم زيستى مسالمت آميز،
بلكه از جانب تاتارهاى فاشيست خانه زاد كه
همه ى دنيا را مى خواستند ،به آسمان آويزان
بودند ،بيرق آمريكا مى سوزاندند ،هزار هزار
كودك را آتش مى زدند و زنان را شايسته ى
سنگ سار مى ديدند .باز هم سوء تعبير نشود.
بورژوازى پيروز پرچم دار جهان يك قطبى،
اين بربريت ها و بشرستيزى را ستايش مى كرد؛
آن چه او را به وحشت مى انداخت ،خطر اين
نيروى سخن نشناس بمب انداز ،براى نظم
عارى از بلوك بندى هاى پُر هزينه ى ماﻻمال
از پاشنه آشيل ها در مقابل موج مبارزه ى
طبقاتى توده هاى كارگر دنيا بود .درست
در همين جا ،زير درد همين مهميز بود كه
پاسداران جهان يك قطبى سرمايه حُ كم به
لشكركشى براى تسخير افغانستان و جنگ با
طالبان دادند .ارتش اياﻻت متحده و ناتو وارد
افغانستان شد تا فاشيست هاى شريعت ساﻻر
را از بحران آفرينى باز دارد و از بيرون حريم
نظم به اندرون آرد .آمريكا به اين دليل و با
اين انتظار به افغانستان رفت .نظريه پردازان و
احزابى كه زير نام »نقادى« ،جرم دولت بوش
را باور به دموكراسى نيابتى مى ديدند! و زير
بيرق نيابتى نبودن دموكراسى »ضد جنگ«
مى شدند! ،فقط توهم خود به بورژوازى
را جار مى زدند .اين جماعت امروز هم با
گذشت بيست سال از آن تاريخ ،با مشاهده ى
خروج پنتاگون و ناتو از كابل ،در سياهى زار
همان افكار به دور خود مى چرخند ،از اعتبار
تئورى هاى خويش مى گويند ،كه ببينيد!
»دموكراسى نيابتى شانس پيروزى ندارد ،بايد
غيرنيابتى شود«! اين ها در وادى دل دادگى به
دموكراسى ،قادر به درك اين واقعيت عريان
نيستند كه حاكمان قطب غربى سرمايه دارى
براى ريختن بمب »جامعه ى مدنى«» ،توسعه ى
سياسى« و »دموكراسى نيابتى« به افغانستان
نرفتند .آنان خوب مى دانستند ،كه براى چه
جنگ مى افروزند؟ چرا در افغانستان مستقر
مى گردند و تحت چه شرايطى خارج خواهند
شد .يك سئوال اساسى آنست ،كه آيا موفق
گرديدند و امروز كه خارج مى شوند ،اهداف
خود را محقق مى بينند؟ اين پرسش مهمى
است ،كه بايد به آن پاسخ داد.
بــورژوازى آمريكا خود را مغلوب ماجرا
نمى پندارد ،به اين دليل كه اوﻻ :شرايط
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حاضر دنياى سرمايه دارى شرايط آن روز
نيست ،در اين بيست سال تغييرات زيادى
در چرخه ى توليد و سامان پذيرى سرمايه ى
جهانى ،حدت تضادهاى ذاتى سرمايه ،عروج
و افول قطب ها ،تركيب بلوك بندى ها ،فرايند
رقابت ها ،جا به جا شدن اولويت ها به وقوع
پيوسته است .تغييراتى كه شيرازه ى محاسبات
سابق و تلقى از سود و زيان راه ب ُردها را كم
يا بيش برهم ريخته است؛ ثانيا :به عنوان
بازتابى از اين فرگشت ها يا حلقه ى كنكرتى
از زنجير رويدادها ،طالبان نيز در عين حال كه
براى توده ى كارگر افغان عين همان وحوش
 ٢٥سال پيش ،حتا درنده تر هستند ،اما براى
شركاى طبقاتى خود يا دولت ها و قطب هاى
مخالف هيچ خطرى محسوب نمى گردند.
اين را همه جا با چشم باز شاهد هستيم.
به كارگران زن ،مرد ،پير ،جوان و كودك
افغان نظر اندازيد ،همه از آينده ى ماﻻمال از
گرسنگى ،بى خانمانى ،وحشت ،سنگ سار،
شكنجه ،كشتار ،پوسيدن در گوشه ى عزلت
و جان دادن زير تازيانه هاى فقر مى گويند؛
هم زمان چشم ها را به سوى دولت ها و
دولت مردان برگردانيد .همه چيز معكوس
است .پوتين از استحاله ى متمدنانه ى طالبان
خبر مى دهد! بايدن يقين خويش به تغيير
تاريخى طالب ها را تكرار مى كند! شى جين
پينگ بر عوض شدن بارز و مترقيانه ى اين
جماعت انگشت تاكيد مى گذارد! مركل وقوع
ميمون اين دگرديسى را بشارت مى دهد!
جانسون ضمن نگه دارى احتياط با شركا
هم دلى مى ورزد! مكرون مى كوشد تا در
نشان دادن ايمان به دموكرات شدن طالبان ،از
ساير هم قطاران عقب نماند! دارالخﻼفه هاى
قدرت سرمايه در آمريكا ،اروپا و جهان ،هيچ
ايرادى به كارنامه ى بيست ساله ى خود در
آسياى وسطى ندارند ،همه چيز را بر وفق
مراد مى بينند ،اهداف را تا حدى محقق شده
مى يابند و ﻻجرم پيروز و مفتخر به پايگاه هاى
خود باز مى گردند .اين را »بايدن« در اين چند
هفته ،ده ها بار تكراركرده است .اما آيا واقعا
راست مى گويند؟! و راستى ،راستى خود را
پيروز مى بينند؟! اين را متحجرترين افراد هم
بعيد است باور كنند .معلوم است كه چنين
نيست .بورژوازى سرمايه انديشنده است.
سرمايه اگر به هر شكل ،در هر نقش ،با هر
ساز و برگ ،سهمى از اضافه ارزش هاى توليد
شده توسط طبقه ى كارگر جهانى را نصيب
خود نكند ،ديگر سرمايه نيست و سرمايه دار
و دولت سرمايه دارى اگر از جنگ افروزى ها،
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لشكركشى ها و فتوحات اش ،كوه سار سودها
را به چنگ نياورد ،قطعا بدترين شكست ها
را خورده است .بورژوازى اياﻻت متحده و
شركا ،به گاه تجهيز قوا و تدارك هولوكاست
افغانستان ،مسلما براى تنبيه طالبان و پيرايش
نظم جهان تك قطبى اهميت شايان قائل
بودند؛ اما هم زمان اطمينان داشتند كه در
قبال هزينه هاى جنگ ،روياهاى طﻼيى افسون
آميزترى را هم لباس واقعيت خواهند پوشاند.
به پيش ريز وسيع سرمايه در حوزه هاى
اقتصادى گُسترده در فاصله ى ميان بدخشان
تا هلمند و ننگرهار تا هرات نيز با حرص و
آز سيرى ناپذير چشم مى دوختند .نكته اى كه
ولو تيتروار نيازمند توضيح است.
افغانستان به لحاظ معادن و ذخاير زيرزمينى
يكى از غنى ترين كشورهاى دنيا است .برخى
از اين ذخاير ،از جمله منابع نستا سرشار طﻼ،
اورانيوم ،ليتيوم ،يا خاك هاى نادر ،از بيش ترين
اهميت در چرخه ى ارزش افزايى سرمايه و
بــازار جهانى سرمايه دارى برخوردارند.
همه ى اين ها در زمره ى كاﻻهايى هستند،
كه تسلط انحصارى بر چرخه ى توليدشان
مى تواند مايه و موجد تصاحب عظيم ترين
سهم اضافه ارزش هــاى حاصل استثمار
طبقه ى كارگر جهانى گردد .همان نقشى كه
عالى ترين دستاوردهاى صنعت ،تكنيك و
دانش بشرى يا كاﻻهاى ويژه اى مانند نفت
بازى كرده و مى كنند .اين ذخاير در صورت
استخراج و طى پروسه ى توليد ،به دليل
تقاضاى نسبى بسيار انبوه و عرضه ى كامﻼ
اندك ،اين ظرفيت را دارند كه به قيمتى بسيار
باﻻتر از متوسط قيمت هاى توليدى ساير
حوزه هاى صنعت به فروش رسند .در همين
راستا ،حجم غول آسايى از اضافه ارزش هاى
توليد شده در قلمروهاى ديگر را از چنگ
سرمايه ها و بخش هاى ديگر سرمايه ى
جهانى بيرون آورده و سهم خود سازند .به
بيان ديگر ،با نقش ويژه ى انحصارى كه دارند،
عظيم ترين حصه ها را در استثمار توده هاى
كارگر دنيا احراز و مايملك صاحبان خود
گردانند .اورانيوم ،ليتيوم يا خاك هاى نادر
در شيوه ى توليد سرمايه دارى و بازار جهانى
سرمايه چنين وزن و نقشى دارند .هيچ بى
جهت نيست ،كه غول هاى عظيم الجثه ى
مالى و صنعتى آمريكا تصريح مى كنند كه
افغانستان مى تواند عربستان سعودى ديگر
دنيا با آرامكوى پُر خروش »ليتيوم« شود؛
فلزى قليايى و سفيد رنگ ،كه در تكنولوژى
اطﻼعاتى ،به ويژه در توليد باطرى موبايل ها
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و سيستم هاى كامپيوترى ،حائز اهميت خاص
است.
معادن افغانستان به خاك هاى نادر و ذخاير
زيرزمينى انحصارى محدود نيست .ارزش
متوسط كُل اين كان ها بيش از سه تريليون
دﻻر آمريكا برآورد گرديده است .معدن
مس »عينك« در منطقه ى لوﻻگر ،يكى از
سرشارترين معادن مس جهان است و از لحاظ
شرايط خاص توليدى ،هزينه ى استخراج،
بازار فروش ،چشم انداز حصول سودهاى
نجومى ،هر تراست غول پيكر صنعتى دنيا
را خيره ى خود مى سازد .ارزش تخمينى
ذخيره هاى مس اين ناحيه از  ١٠ميليارد دﻻر
افزون است» .عينك« فقط يكى از  ٣٠٠معدن
احتمالى مس كشور مى باشد .انستيتوهاى
پژوهشى آمريكايى ،حجم مس موجود در
اين كان ها را به ويژه با رجوع به درجه ى
مرغوبيت ،هزينه ى نازل توليد و سودهاى
سرشار ،در سطحى مى دانند كه از افغانستان
به عنوان جايگزينى براى شيلى و آمريكاى
ﻻتين ياد مى كنند .اين انستيتوها از ذخيره ى
حدود  ٧٠هزار ميليون تنى مس در ايالت هاى
فراه ،كاپيسا ،لوﻻگر ،هرات ،قندهار و زابل
گفت وگو مى كنند .غنى ترين معادن آهن آسيا
نيز در افغانستان قرار دارد .ذخيره ى آهن معدن
»حاجى گك« در ولسوالى باميان از  ٨ميليارد
تُن بيش تر است و عيار خلوص آن باﻻى ٦٢
درصد تخمين زده مى شود .عيار آهن »حاجى
علم« در قندهار از اين نيز افزون تر و باﻻى ٦٤
درصد است .از مس و آهن يا خاك هاى نادر
و مواد معدنى بسيار گران بهاى انحصارى قادر
به جذب كهكشان اضافه ارزش ها كه بگذريم،
افغانستان به وفور نسبى طﻼ ،نقره ،اورانيوم،
آلومينيوم ،گوگرد ،سرب ،روى ،تنگستن ،تالك
نيز شهرت دارد .بورژوازى اياﻻت متحده و
شركاى اروپايى در سال  ٢٠٠١ميﻼدى ،زمانى
كه براى تنبيه يا همگن سازى فاشيسم اسﻼمى
طالبان ،با الگوى نظم نسخه پيچى خود ،آسياى
ميانه را طعمه ى آتش و كوره ى آدم سوزى
مى كردند ،در كنار اين مقصود مهم عاجل،
به بهره بردارى بسيار گُسترده ،استراتژيك و
آجل از اين منابع سرشار سرمايه و سود نيز
نظر داشتند .رويايى كه تحقق آن در شرايط
ويژه ى روز نظام سرمايه دارى ،به رغم تمامى
سنگﻼخ هاى فرساينده ى سر راهش ،به يك
پيروزى بسيار سترگ مى ماند و به فاتحان
امكان مى داد كه ولو براى چند صباح ،سهم
خود از اقيانوس اضافه ارزش ها را بسيار
بيش تر كنند .در همين راستا ،توان خود براى

٥

رقابت موفق تر با رقيبان را باﻻ برند ،در سهام
سود آنان موثرتر از پيش شريك شوند ،بخش
هر چه چشم گيرتر و دشوارترى از پروسه ى
سرريز بار بحران ها بر زندگى توده هاى كارگر
دنيا را بر دوش اين رقيبان و شركا محول
سازند .فاتحان به تمامى اين اهداف ،هر چه
دقيق تر و هشيارتر نظر داشتند و حال پرسش
بعدى آنست ،كه آيا توفيق يافتند؟! چرا در
اين گذر پيش نرفتند؟! كدام سدها را سر راه
ديدند؟ و در مواجهه با اين موانع چه راه ب ُردها
و سياست هايى اتخاذ نمودند؟ از همه مهم تر،
چرا بدون حصول نتيجه يا حتا شروع پيش ريز
سرمايه در اين حوزه ها از افغانستان خارج
گرديدند؟ پاسخ اين سئواﻻت يك به يك مهم
هستند و جست وجوى دقيق آن ها نيازمند
بازكاوى ماركسى موقعيت روز شيوه ى توليد
و مناسبات جارى سرمايه دارى است.
شكى نيست كه آمريكا و شركا ،حداقل
تا لحظه ى خروج ،به چشم اندازهاى مهم
استراتژيك خود دست نيافتند .آن ها بر
خﻼف پيش بينى هاى نخستين ،هزينه هاى
بسيار سنگينى را هم متحمل گرديدند .جنگ
بر ويرانى ها افزود ،حدود  ١٢٠هزار نفر از
آحاد طبقه ى كارگر افغانستان مركب از ٥٠
هزار غيرنظامى و  ٧٠هزار سرباز ،در طول
اين بيست سال جان خود را از دست دادند.
دو ميليون و  ٧٠٠هزار افغان كه على العموم
نفوس كارگرى بودند ،مجبور به خروج از
كشور ،فروش نيروى كار در نقطه هاى ديگر
دنيا ،با بدترين و هول ناك ترين شرايط استثمار
شدند ،جمعيت انبوهى در آب هاى بين المللى
جان دادنــد و طعمه ى جانوران دريايى
گرديدند .شمار آوارگان و بى خانمانان كارگر
در داخل افغانستان از مرز چهار ميليون نفر
گذشت .بورژوازى پيروز ،اين جمعيت كثير
شش ميليونى را انسان به حساب نمى آورد و
قتل عام ،غرق شدنشان در درياها ،آوارگى،
گرسنگى ،فﻼكت و سيه روزى آن ها را
شايسته ى گفت وگو نمى بيند .بر همين مبنى
و مطابق معمول ،كُل آمارها و گزارش ها حول
هزينه هاى مالى جنگ يا در بهترين حالت
شمار نظاميان مقتول و مفقود ارتش هاى
جنگ افروز تمركز مى يابد.
بر اساس اين گزارش ها ،سقف هزينه هاى
جنگ تا سطح دو تريليون و  ٢٦٠ميليارد
دﻻر آمريكا باﻻ رفت .به بيان دقيق تر،
 ٤٠كشور عضو ائتﻼف آمريكا حدود دو
تريليون و  ٢٦٠ميليارد دﻻر از حاصل كار
و استثمار طبقه ى كارگر جهانى را صرف
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كشتار هم زنجيران آن ها در افغانستان كردند
تا از اين طريق بورژوازى سهم طلب نافرمان
طالبان و القاعده را به قبول الگوى ويژه ى
نظم خود براى جهان سرمايه دارى متقاعد
سازند .فقط آمريكا بالغ بر  ٨١٦ميليارد دﻻر
از كار پرداخت نشده توده هاى كارگر دنيا
را صرف اشتعال روزافزون اين جنگ نمود.
داده ها مى گويند ،كه دولت اياﻻت متحده
براى تامين هزينه هاى جنگ مجبور به دريافت
وام هايى شد كه نتيجه ى مستقيم آن سواى
دنياى كشتارها و بربريت ها ،سرشكن سازى
 ٥٠٠ميليارد دﻻر بهره ى بانكى اين وام ها بر
زندگى مستمرا در حال سﻼخى طبقه ى كارگر
آمريكا و دنيا بود .جنگ جان  ٢٥٠٠سرباز
آمريكايى را گرفت ١٥٠٠ .نظامى كشورهاى
ائتﻼف نيز در آتش جنگ سوختند٢١٠٠٠ .

حوزه هاى طﻼيى پيش ريز سرمايه ،در پهنه ى
سرمايه گذارى براى اكتشاف ،استخراج،
بهره بردارى از ذخاير زيرزمينى گردآور انبوه
اضافه ارزش ها ،در اين بيست سال موفقيتى به
دست نياوردند .چرا؟ اين همان پرسشى است،
كه پاسخ اش كليد حل پاره اى معماها است.
بورژوازى اياﻻت متحده و شركا در اين قلمرو
هيچ گامى برنداشتند .چرا؟ زيرا سرمايه دارى
از ساليان متمادى پيش ،وارد فازى گرديده
است كه راه نقش بازى خود در گشايش
حوزه هاى نوين انباشت و انكشاف به شيوه ى
سابق را دست خوش تغيير ساخته است .اين
يكى از بارزترين شاخص هاى هويتى نظام
بردگى مزدى است .اين همان شاخصى
است ،كه ماركس با بيان »سد حقيقى توليد
سرمايه دارى همانا خود سرمايه است« ،بر آن

سرباز آمريكايى و همين حدود سربازان
ممالك عضو ناتو در طول سال هاى جنگ
مجروح شدند و شمار كثيرى از آن ها معلول
مادام العمر گرديدند .كُل اين تلفات جانى،
دﻻر به دﻻر هزينه هاى نظامى و تسليحاتى،
تمام خسارت ها و ضايعات جنگ را توده هاى
كارگر دنيا پرداختند.
جنگ مثل كُليه ى كاركردها ،برنامه ريزى ها
يا هر نفس كشيدن سرمايه دارى ،شرايط كار،
استثمار ،معيشت كارگران را بسيار وخيم تر و
تحمل ناپذيرتر كرد .دولت آمريكا و متحدانش
كُل اين خسارت ها و سيه روزى ها را بر سر
توده ى كارگر آوار كردند .با اين كار و به
يُمن اين جنگ افروزى ها ،بورژوازى فاشيست
دين مدار طالبان را عجالتا از اريكه ى قدرت به
زير كشيدند ،اما در عرصه ى دست اندازى بر

انگشت نهاد و با درايت بى مانندى به تشريح
هر چه شفاف تر ،ژرف تــر و ريشه اى تر
آن پرداخت .اين شاخص سرشتى سرمايه
ديرزمانى است ،كه پويه ى ارزش افزايى و
حيات تاريخى سرمايه دارى را در كﻼف
خود پيچيده و به بند كشيده است .قصد
حاشيه روى نداريم ،اما براى توضيح درست
بُن بست تاريخى بورژوازى كُﻼ و از جمله
دولت آمريكا و متحدانش در افغانستان يا
افغانستان ها ،هيچ چاره اى نيست جز آن كه
همين شاخص هويتى سرمايه را كه ماركس
تشريح كرده است ،ولو كامﻼ گذرا بازخوانى
و تعمق كنيم.
كمى به عقب بازگرديم .تا اوايل نيمه ى دوم
سده ى نوزدهم ميﻼدى ،غالب نمايندگان
فكرى ليبرال ناسيوناليست يا چپ بورژوازى

در سه قاره ى آسيا ،آفريقا ،آمريكاى ﻻتين.
لحظه لحظه ى عمر خود را با شيرين ترين
روياها درباره ى توسعه ى پُر شتاب صنعتى،
سياسى ،مدنى ،فرهنگى جامعه يا قاره ى خود
به سر مى آوردند و براى تحقق اين آرمان
تﻼش مى كردند .افرادى مانند »امه سزر«،
»فرانتس فانون«» ،پاتريس لومومبا«» ،قوام
نكرومه«» ،احمد سوكارنو«» ،عبدالناصر«،
»بن بﻼ« در جاهاى مختلف ،در حوزه ى
كاراييب ،الجزاير ،كنگو ،غنا ،اندونزى ،چنين
چشم اندازى را پيش روى خود مى ديدند.
در ايران ،مصدق و جبهه ى ملى به پاره اى
دﻻيل از جمله سطح نسبتا پيش رفته ى
پروسه ى انكشاف سرمايه دارى در جامعه،
چشمه ى زاياى اضافه ارزش هاى انبوه نفتى
يا موقعيت خاص ژئوپوليتيك كشور در
افغانستان به لحاظ معادن و ذخاير زيرزمينى يكى از
غنى ترين كشورهاى دنيا است ...منابع نستا سرشار
طﻼ ،اورانيوم ،ليتيوم ،يا خاك هاى نادر ،از بيش ترين
اهميت در چرخه ى ارزش افزايى سرمايه و بازار جهانى
سرمايه دارى برخوردارند ...اين ها در زمره ى كاﻻهايى
هستند ،كه تسلط انحصارى بر چرخه ى توليدشان
مى تواند مايه و موجد تصاحب عظيم ترين سهم اضافه
ارزش هاى حاصل استثمار طبقه ى كارگر جهانى گردد.
همان نقشى كه عالى ترين دستاوردهاى صنعت،
تكنيك و دانش بشرى يا كاﻻهاى ويژه اى مانند نفت
بازى كرده و مى كنند .اين ذخاير در صورت استخراج...
به دليل تقاضاى نسبى بسيار انبوه و عرضه ى كامﻼ
اندك ،اين ظرفيت را دارند كه به قيمتى بسيار باﻻتر
از متوسط قيمت هاى توليدى ساير حوزه هاى صنعت
به فروش رسند.
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مناقشات جارى قطب هاى روز سرمايه ى
جهانى ،بيش تر از هم سلكان به تحقق روياى
باﻻ باور داشتند .غالب اينان ،به طور اخص
سران جبهه ى ملى ،گاه به آينده اى كم تر از
سويس و سوئد براى »ميهن« اجدادى رضايت
نمى دادند .در اين مورد دليل مى آوردند ،به
فلسفه مى آويختند ،از تئورى هاى پُر زرق
و برق استمداد مى كردند ،تاريخ را ورق
مى زدند ،درب خانه ى اكابر اقتصاد سياسى
سرمايه دارى از فيزيوكرات ها تا اسميت و
ريكاردو و استوارت را مى كوبيدند و همه را
به شهادت مى طلبيدند.
اين جماعت ،مصمم و سرسخت بر باور خود
پاى مى فشردند ،خود را فريب مى دادند ،بساط
فريب كارى پهن مى كردند .برخى از آن ها
ضد ماركس هم نبودند ،اما بر هستى اجتماعى
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خود مى تنيدند و هر سخن ماركس را با شعور
فرارسته از زمين زندگى طبقه ى خويش ادراك
مى نمودند .نقد ماركسى اقتصاد سياسى در
بند بند خود تصريح داشت كه سرمايه دارى
هر چه پُر شتاب تر ،شيوه ى توليد مسلط دنيا
خواهد شد؛ اما سرمايه دارى شدن كُليه ى نقاط
عالم نه فقط متضمن توسعه ى صنعتى هم گون
يا انكشاف سياسى ،مدنى ،فرهنگى و اجتماعى
هم سان كشورها نيست ،كه ماجرا دقيقا
معكوس است .ماركس به زمينى ترين زبان
نشان مى داد ،كه شاخص هويتى سرمايه دارى
كار مزدى يا رابطه ى خريد و فروش نيروى
كار است:

گُسترش صنعتى در اين
نظام را بايد با رجوع به همين خصلت
هويتى تعريف كرد:

به بيان ديگر ،سرمايه دارى شدن يك جامعه
را بايد در مسلط شدن رابطه ى كار مزدى و
توده ى عظيم اضافه ارزش هايى كه طبقه ى
كارگر تحويل سرمايه داران داخلى و سرمايه ى
جهانى مى دهد ،جست وجو نمود .توسعه ى
صنعتى تابع تقسيم كار بين المللى سرمايه و
نقشى است كه سرمايه ى اجتماعى آن كشور
در پروسه ى سراسرى توليد و تحقق اضافه
ارزش ها بر دوش مى گيرد .نكته ى بعدى
اين كه ،سرمايه ذاتا بحران زا است .ريشه ى
بحرانش در نفس سرمايه بودنش ،در رابطه ى
توليد اضافه ارزش بودنش قرار دارد .بحران به
همان اندازه ذاتى سرمايه است ،كه توليد سود
صدر و ذيل هستى آن است .تار و پود هستى
سرمايه با افزايش گريزناپذير تركيب آلى آن و
پيشى گرفتن نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه
ارزش عجين است .سرمايه با تمامى توان و
شتاب ،درجه ى بارآورى اجتماعى كار را
باﻻ مى برد ،حجم كار زنده مورد استثمارش
را در مقابل كار مرده يا بخش ثابت خود
كه آفريننده ى هيچ ارزش يا اضافه ارزشى
نيست ،كاهش مى دهد و اين كاهش را هر
چه سريع تر و پُر شتاب تر مى سازد .سرمايه
زير مهميز اين تناقضات ،چگونگى توزيع
خود ميان حلقه هاى مولد ،نامولد ،صنعتى يا
غيرصنعتى در هر كشور ،در سراسر دنيا ،و
در ميان بخش هاى مختلف سرمايه ى جهانى،
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را نيز تعيين مى نمايد .كُل اين داده ها ،كه
اندرونى سرمايه اند ،فرياد مى زنند كه در نظام
سرمايه دارى وجود سومالى ها ،سيرالئون ها،
اتيوپى ها ،افغانستان ها ،بنگﻼدش ها در كنار
آمريكا ،ژاپن ،آلمان ،انگليس و فرانسه ،در
جوار كره ى جنوبى ،ايران ،تركيه ،آفريقاى
جنوبى ،برزيل و شيلى ،امرى غيرقابل گريز
است .بارآورى كار حيرت زا ،سرمايه شدن
كُل دستاوردهاى تكنيك و دانش بشرى در
بخشى از دنيا ،تركيب ا ُرگانيك انفجارى
سرمايه در چند كشور بايد با بارآورى كار
نازل ،تركيب آلى پايين و رشد صنعتى كم تر
مناطق ديگر تكميل شود .سهم سرمايه ى
اجتماعى كشورها ،حوزه هاى مختلف و
بحش هاى متفاوت سرمايه ى جهانى از اضافه
ارزش هاى حاصل استثمار طبقه ى كارگر
جهانى نمى تواند هم سطح باشد .اگر طبقه ى
سرمايه دار جامعه اى يا قطبى با سهم عظيم تر
سودها از امكان عقب نشينى در مقابل موج
مبارزات كارگران برخوردار مى شود ،شركاى
آن ها در ممالك ديگر وحشيانه ترين تهاجمات
را عليه سطح مزد ،معاش ،دارو و درمان
توده ى كارگر سازمان مى دهند .كُل اين ها
ذاتى و اجتناب ناپذير سرمايه دارى است.
نكته ى كنكرت تر مربوط به اين بحث آن كه،
سرمايه با ارتقاى شتاب آلود بارآورى كار،
متوسط تركيب ا ُرگانيك خود را مستمرا باﻻ
مى برد .بخش ثابت خود را سرطانى افزون
مى كند و بخش متغير يا تنها سرچشمه ى
توليد سود و سرمايه را به صورت نسبى
محدود و محدودتر مى سازد .اين روند
هزينه ى توليد كاﻻها را پايين مى آورد،
اما رشد روزافزون ،گاه سريع و در بخش
عمده ى جهان انفجارى قيمت ها را به دنبال
مى آورد .چرا؟ پاسخ مشكل نيست .همان
گونه كه گفته شد ،سهمگين ترين بخش
ارزش هــاى آفريده توسط طبقه ى كارگر
جهانى ،به صورت اضافه ارزش به سرمايه ى
الحاقى در شكل هاى متفاوت صنعتى ،تجارى،
مالى ،تبديل مى شود .بخش ثابت سرمايه ى
اجتماعى كشورها يا كُﻼ سرمايه ى بين المللى،
غول آسا رشد مى كند .حصه ى بزرگى از
ارزش اضافى ها نيز در شكل گُسترش مستمر
فراساختارهاى اجتماعى سرمايه دارى تبديل
به سرمايه مى گردد .نتيجه ى قهرى اين روند
آنست ،كه اگر به طور مثال در جامعه ى ايران،
در سال  ١٣١٥خورشيدى ،سرمايه اى معادل
 ٨٠٠تومان ) ٤٠٠ثابت و  ٤٠٠متغير( ،با نرخ
اضافه ارزش  ١٠٠درصد ،نرخ سود  ٥٠درصد
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محصولى به حجم  ٢٠تُن ،ارزش  ١٢٠٠تومان
و قيمت توليدى هر كيلو  ٦٠تومان روانه بازار
روز مى ساخت ،همين سرمايه در  ،١٣٩٤با
رقم يك ميليارد و  ٨٠٠ميليون تومان ،مركب
از يك ميليارد استوار و  ٨٠٠ميليون گردشى،
تركيب آلى  ،٩٠c+١٠ vنرخ اضافه ارزش ٥٠٠
درصد محصولى به حجم  ٥٠٠تُن ،ارزش
 ٦٠٠ميليون تومان و بهاى هر تُن يك ميليون
و  ٢٠٠هزار تومان به بازار عرضه مى كند .در
اين فاصله ى زمانى  ٨٠ساله ،زمان كار اجتماعا
ﻻزم براى توليد يك كيلو گندم ده ها بار تنزل
نموده است ،اما قيمت توليدى آن تا  ٢٠هزار
برابر افزايش يافته است .تناقض حيرت انگيزى
كه جزء هستى سرمايه است .توده ى كارگرى
كه در حالت دوم  ٥٠٠تن محصول را توليد
مى كند ،با نقش بازى كار مرده يك ميليارد
تومانى ،بــارآورى كارش و نرخ استثمار
خود را به شكل ب ُهت انگيزى باﻻ برده است.
افزايش انفجارى نرخ استثمارش ،يعنى توليد
كهكشانى ارزش ها ،اضافه ارزش ها و كُل
اين ها وارد پروسه ى تشكيل ارزش و ﻻجرم
قيمت توليدى محصول مى شود .كارگرى
كه سال  ١٣١٥خورشيدى ،گندم ى آفريده
خود را كيلويى حدود  ٦شاهى از سرمايه دار
مى خريد ،در سال  ١٣٩٤فرزندش همان گندم
را به بهاى هر كيلو  ١٢٠٠تومان از نسل جديد
سرمايه داران خريدارى مى كند .طبقه ى وى
در اين  ٨٠سال هرچه كار كرده ،سرمايه ى
طبقه ى سرمايه دار شده و او مجبور است چنان
نرخ استثمار هﻼكت بارى را تحمل كند ،كه
براى كُل اين سرمايه ها سود آفريند ،آن ها
را بازتوليد نمايد ،بازهم انفجارى و سرطانى
افزايش دهد .كُل اين ها ذات سرمايه است و
سرمايه دارى با همين ب ُن مايه از همان اواخر
قرن نوزدهم وارد فازى شد ،كه ادامه ى
انكشاف و جهانى شدن هر چه بيش تر خود
را به تحميل نرخ اضافه ارزش هاى رُعب انگيز
انفجارى بر توده ى كارگر كشورها قفل ديد.
سرمايه به مفهوم عام خود ،به معناى جهانى
و تاريخى اش ،خود را در وضعى يافت كه
بايد نه فقط بهاى نيروى كار را تا سرحد شبه
رايگان پايين آرد ،بلكه هزينه ى جزء ثابت
سرمايه ،هزينه ى اجزاى فيكس و گردشى
اين بخش را هم با وثيقه كردن فرسايش هر
چه هﻼكت بارتر توان جسمى ،سﻼمتى و
قواى فيزيكى و فكرى كارگران ،تا آخرين
مرزهاى ممكن كاهش دهد .معناى اين نياز در
چرخه ى توليد و روند انكشاف بين المللى و
سراسرى سرمايه دارى ،آن بود كه بايد طبقه ى
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كارگر حوزه ى جديد انباشت در بدترين و
مهلك ترين شرايط كار كند؛ از هر ميزان ايمنى
ابتدايى محيط كار محروم ماند؛ طوﻻنى ترين
و دهشت ناك ترين روزانه هاى كار را پذيرا
گردد؛ به كم ترين امكانات آموزشى ،بهداشتى،
درمانى و رفاهى تن دهد؛ در برهوت فقر،
گرسنگى ،فﻼكت ،آوارگى زندگى نمايد؛
كارتن خواب ،گورخواب و خرابه نشين
باشد؛ از هر ميزان حقوق انسانى و اجتماعى
محروم شود؛ هر اعتراض او عليه اين فشارها و
محروميت ها با تمامى سبعيت سركوب گردد.
بخش سهمگينى از حاصل كار و استثمارش
هزينه ى برپايى ديكتاتورى هاى هار پليسى،
نظامى ،ايجاد فضاى رُعب و دهشت ،تاسيس و
اداره ى مخوف ترين زندان ها ،شكنجه گاهها،
ميدان هاى اعدام ،دستگاه هاى اختاپوسى
شُ ست وشوى مغزى ،حوزه هاى علميه دينى و
غيردينى و فراوان نهادهاى اعمال قهر فيزيكى
و فكرى بر طبقه ى كارگر گردد .وضعيتى كه
در بخش عظيمى از دنيا شاهد آن هستيم.
كارگر نفرين شده ى بنگالى ،رودهاى پُر
خروش سود را براى غول هاى عظيم الجثه ى
پوشاك اروپايى توليد مى كند .براى ايفاى
اين نقش مجبور است  ١٢تا  ١٦ساعت در
شبانه روز با مزد  ٦٠دﻻر در ماه ،بدون غرامت
بى كارى ،بيمه ى درمان و بازنشستگى ،در
مرگ بارترين شرايط كار كند .محيط كارش
از كم ترين امكانات ايمنى برخوردار نباشد و
هر روز جمعيتى از آن ها طعمه ى آتش ناشى
از خرابى سيستم برق رسانى گردد.
سرمايه دارى در سراسر قرن بيستم پويه ى
انكشاف ،جهانى شدن ،توسعه و تسلط خود
بر دنيا ،بر اقصى نقاط عالم را اين گونه ،با
اين استراتژى ،پيش برد .راه ديگرى نداشت،
متوسط تركيب آلى سرمايه ى جهانى با
بيش ترين شتاب باﻻ مى رفت .نرخ اضافه
ارزش ها به طور حيرت زا صعود مى كرد ،اما
نرخ سودها روند افت مى پيمود ،خطر پيشى
گرفتن نرخ انباشت از نرخ توليد ارزش اضافى
سركش تر مى شد ،پروسه ى جهانى شدن
بايد فشار اين تناقضات را تحمل مى كرد و
يگانه راهش تشديد انفجارآميز فشار استثمار
طبقه ى كارگر بين المللى و بيش از همه
توده هاى كارگر حوزه هاى جديد انباشت
بود .راه ب ُردى كه سﻼخى معيشت كارگران،
مرگ بارتر نمودن شرايط كار و استثمار
آن ها ،سازمان دهى و تحكيم درنده ترين
ديكتاتورى ها ،كشتار آزادى هــا و امحاى
حقوق اوليه ى انسانى را جزء ﻻيتجزاى شرايط
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توسعه ى سرمايه دارى و بازتوليد سرمايه ى
اجتماعى ممالك مى ساخت.
اگر آفريقاى رويايى »فانون«» ،لومومبا«،
»نكرومه« ،كاراييب فرانسه مانند »امه سزر«
و آسياى سويس گونه ى مصدق و سوكارنو
از كوره هاى آدم ســوزى امروزى اتيوپى،
سومالى ،سيرالئون ،بنگﻼدش ،اندونزى و
ايران جمهورى اسﻼمى سر در آورد ،رازش
اين جا است .روندى كه در اين  ١٢٠سال
مستمرا تشديد شده است .سرمايه در همين
راستا ديرى است كه دست به كار تاسيس
كارخانه ،كشيدن راه آهن ،ايجاد شبكه هاى آب
و برق ،ساختن بيمارستان ،احداث فرودگاه و
مانند اين ها هم نمى گردد .كوخ مخروبه ى
دختر شش ساله فيليپنى و كومه ى ويران زن
بنگالى را جزء ﻻيتجزاى كمانه ى توليد موبايل،
آى پد ،پيچيده ترين سيستم هاى كامپيوترى
مى كند .سرمايه ديگر حاضر به استخدام
كارگر با قراردادهاى قرن نوزدهمى يا حتا
نيمه ى اول قرن بيستمى ،پرداخت بيمه ى
درمان ،بى كارى ،بازنشستگى ،تحمل فشار
اعتصابات سنديكايى ،افزايش دست مزد و
از اين حرف ها نيست .ديگر براى سركوب
فكرى طبقه ى كارگر و خارج سازى جنبش
كارگرى از ريل پيكار ضد كار مزدى خود را
نيازمند تقبل هزينه ى رفرميسم اتحاديه اى
نمى بيند.
با اين توضيح ضــرورى ،به اصل بحث
بازگرديم .اگر آمريكا و متحدانش در افغانستان
تريليون ها دﻻر خرج كردند ،اما براى پيش ريز
سرمايه در حوزه ى اكتشاف ،استخراج و
بهره بردارى از معادن كارى انجام ندادند،
رمز و رازش در همين جا ،در شرايط روز
دنياى سرمايه دارى ،در انحطاط انفجارآميز
نظام بردگى مزدى قرار دارد .براى ورود
به اين حوزه و دست يابى به معادن سرشار
انحصارى دروگر اضافه ارزش هاى حاصل
استثمار پرولتارياى جهانى بايد زنجيره ى
طويلى از سرمايه گذارىهاى پُر هزينه انجام
مى دادند .ساختن جاده ،كارخانه ،شبكه هاى
وسيع آب و برق ،خطوط ارتباطى مطمئن،
شهرسازى ،راه آهن ،فرودگاه ،بنادر ،سيستم
حمل و نقل ،فراساختارهاى تامين نظم
اقتصادى ،سياسى ،آموزشى ،پژوهشى در
يك سو و ماشين قهر نظامى ،دستگاه هاى
اختاپوسى سركوب پليسى ،اطﻼعاتى ،امنيتى،
شُ ست وشوى مغزى ،و بسيارى كارهاى
ديگر كه نيازى به ليست كردن آن ها نيست.
اين زيرساخت ها ،تاسيسات ،نهادهاى نظم و
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اختاپوس هاى قدرت و حاكميت ،هزينه هاى
كهكشانى ﻻزم دارنــد .بــورژوازى اياﻻت
متحده و شركا قرار نبود اين هزينه ها را بر
دوش گيرند .اگر چنين مى كردند ،همه چيز
نقض غرض مى شد .به جاى حفارى كاريز
انتقال اضافه ارزش ها به شريان سهام سود
تراست ها و سرمايه ى اجتماعى كشورهاى
خود ،غرامت هم مى پرداختند .خسارت ها
سنگين تر از سودها مى شد .به يك مثال
اشاره كنيم .در سال  ٢٠٠٧ميﻼدى دولت
حامد كرزى ،قرارداد  ٣و نيم ميليارد دﻻرى
پروژه ى اكتشاف ،استخراج و بهره بردارى
معدن مس عينك در وﻻيت لوﻻگر در ٣٠
كيلومترى جنوب شرقى كابل را با كنسرسيوم
چينى  M.J.A.M-M.C.Cامضاء نمود.
»عينك« دومين معدن مس عظيم دنيا است
و حجم ذخيره اش از  ١٠ميليارد دﻻر افزون
است M.C.C .در اين پروتكل متعهد شد ،كه
هر چه زودتر كار حفارى را آغاز و عمليات
استخراج را دستور كار سازد ،آن سان كه بر
اساس محاسبات وزارت صنايع دولت كرزاى،
در سال  ٢٠١٧ميﻼدى ،فقط سهم بورژوازى
افغانستان از توليدات اين معدن و يكى دو
پروژه ى كوچك ديگر همين حوزه ،از يك
ميليارد دﻻر آمريكا بيش تر گردد .كمپانى مس
چينى شروع به كار نمود و بر پايه ى آن چه كه
هويت و اقتضاى گريزناپذير پويه ى انكشاف
سرمايه دارى است ،در همان نخستين گام،
جمعيت كثيرى از سكنه ى روستاهاى اطراف
معدن را از كومه هاى مسكونى و شرايط كار
و معاش خود بيرون ريخت ،هزاران زن و
كودك و پير و جوان را آواره ،بى خانمان و
راهى برهوت گرسنگى و فﻼكت كرد .هم زمان
چندين حلقه چاه عميق با هدف تهيه ى آب
مورد نياز چرخه ى استخراج مس ،حفر نمود.
زودتر از هر چيز يك مسجد جامع با ظرفيت
 ٢٢٠٠نمازگرار براى خيل كثير آوارگان بدون
هيچ سرپناه ،هيچ خورد و خوراك و پوشاك
و معاش ،احداث كرد! كنسرسيوم M.C.C
براى راضى ساختن بى خانمان ها مشغول
تعيين قبله ،بناى محراب و تاسيس مسجد
بود ،كه قواى طالبان وارد لوﻻگر شد .آن ها
اعﻼم داشتند ،كه با پروژه ى اكتشاف ،استخراج
مس هيچ مشكلى ندارند ،از ورود تراست
چينى هم استقبال مى كنند ،اما سهم طالبان
بايد از همه افزون تر باشد .غول عظيم مس
چينى شروع به واكاوى پروژه ى پيش روى
نمود .اقﻼم هزينه ها را بار ديگر ليست كرد
و به چرتكه ى سرمايه سپرد .حاصل جمع به
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گونه ى چشم گيرى عظيم تر از پيش شد .اقﻼم
نجومى سرمايه ى استوارى كه بايد به صورت
راه آهــن ،جاده ،چاه هاى عميق ،شبكه ى
آب رسانى ،نيروگاه هاى متعدد برق ،حمل
و نقل مدرن ،بنادر ،فرودگاه ،ماشين آﻻت و
چيزهاى ديگر پيش ريز شود ،سرمايه اى كه
بايد در قالب ساختارهاى متنوع نظم اقتصادى،
سياسى ،آموزشى ،فرهنگى ،بهداشتى ،درمانى،
مدنى و اجتماعى انباشت شود ،سهمى كه بايد
به طالبان پرداخت تا اين نظم را ويران نكند،
حصه ى ويژه اى كه بورژوازى قبيله دار و
طايفه ساﻻر مطالبه مى نمايد ،همه را با هم
جمع زد ،از مشاهده ى حاصل جمع دچار
لرزش شد .به اين انديشيد كه با فرض تقبل
كُل اين ارقام ،كدامين تضمين براى چرخش
موفق چرخ توليد و ارزش افزايى سرمايه ها
يا حصول سودها وجود دارد؟! اين پرسش را
در شيارهاى شعور سرمايه زاد خود چرخاند.
نتيجه روشن بود .مستمسك هايى ساز شد،
اداى احترام به آثار عهد باستان و »مفاخر ملى
افغانستان«! مجوز مشروع تعطيل پروژه ها
گرديد ،احداث راه آهن شروع نشده متوقف
شد .ساير طرح ها به همين سرنوشت دچار
آمد ١٤ .سال از انعقاد قرارداد گذشته است.
نه كنسرسيوم  M.C.Cو نه هيچ كدام از
دولت هاى افغانستان دست به كار ابطال
پروتكل نشده اند ،اما هيچ جزء اين قرارداد نيز
لباس اجرا نپوشيده است .يك نكته ى ديگر را
هم به خاطر آريم .چين اولين كشورى نبود ،كه
براى استخراج مس عينك سرمايه گذارى كرد.
در سال  ،١٩٧٤دوره ى حكومت داود ،شبيه
همين پروژه را كارشناسان روسى و دولت
»اتحاد شوروى«! ،آغاز و در دوره هاى تره كى،
حفيظ اﷲ ،ببرك كارمل ،نجيب اﷲ ،به صورت
گُسيخته و گاه گاهى پيش برده بودند .مشكل
 M.C.Cمسلما حفظ »مفاخر ملى« افغان ها
نبود ،چگونگى اجراى طرح ها ،بهره بردارى
از مس عينك يا ده ها و صدها پروژه ى ديگر
انباشت سرمايه ،فرار از هزينه هاى سرسام آور
اين پروژه ها و رسيدن به سودهاى طﻼيى بود
كه خواب از ديده ى سرمايه دارانش مى ربود.
انتظارات و اهدافى كه تحقق آن ها در شرايط
جنگ داخلى ،تشتت فرساينده ميان بخش هاى
مختلف بورژوازى ،جدال روزافزون درون
ماشين قهر نظامى و پليسى سرمايه بر سر سهام
مالكيت و قدرت ،بى سر و سامانى اوضاع
جامعه و آينده ى كامﻼ نامعلوم توازن قواى
ميان قطب هاى مختلف سرمايه ى جهانى در
كشور ،بسيار دشوار مى نمود.
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از سرمايه داران چينى كه بگذريم ،بورژوازى
اياﻻت متحده بيش تر از همه رقبا شيفته ى
سينه چاك بهره بردارى از كان هاى سرشار
افغانستان و به طور خاص فراورده هاى
انحصارى گردآور بيش ترين اضافه ارزش ها
از نوع ليتيوم ،اورانيوم يا خاك هاى نادر بود.
نقشه ى اين كار در  ٢٠١٧در دولت ترامپ
تهيه و تنظيم گرديد .مشاوران اقتصادى وى،
آزموده ترين و كارديده ترين تيم هاى تحقيق
را عهده دار تجسس ،شناسايى ،برنامه ريزى،
محاسبه سود و زيان و باﻻخره سرمايه گذارى
در حوزه هاى داراى چشم انداز حصول
سودهاى نجومى كردند .اين تيم مدت ها
كار كرد ،تمامى جوانب مختلف را سنجيد،
هزينه ها را برآورد نمود ،دورنماها را كاويد
و از كُل پژوهش ها به هيچ نتيجه ى مطمئنى
براى عزم جزم در زمينه ى سرمايه گذارى
دست نيافت .آمريكا هم با همه ى مشكﻼتى كه
در مورد  ،M.C.Cسرمايه داران و دولت چين
گفته شد ،رويارو بود .مضافا اين كه از بيست
سال جنگ افروزى ،اختصاص تريليون ها دﻻر
حاصل استثمار كارگران آمريكا و جهان به
استقرار نظم نسخه پيچى خود در افغانستان يا
سازمان دهى ماشين قهر نظامى ،پليسى پاسدار
اين الگوى نظم هيچ نتيجه اى هم نگرفته بود.
تصميم به خروج از افغانستان از درون همين
واكاوى ها ،پژوهش ها و محاسبات بيرون
آمد .ريشه ى ماجرا در اين جا قرار داشت،
در تحمل هزينه هاى گزاف بدون چشم انداز
حصول سودهاى كﻼن ،آنان كه درباره ى
شكست مفتضحانه ى استراتزى آمريكا غوغا
راه مى اندازند ،اما ريشه ى شكست ها را در
شرايط روز چرخه ى توليد سرمايه ى جهانى
نمى كاوند ،آنان كه ريشه ى اين شكست را
در باور دولت مردان آمريكايى به دموكراسى
نيابتى مى جويند ،با كار خويش فقط توهم
تحويل توده ى كارگر دنيا مى دهند .استراتژى
آمريكا در افغانستان ،عراق يا جاهاى ديگر
شكست خورده است ،اما اين شكست نه
ناشى از كم عقلى بوش ،اوباما ،ترامپ يا
بايدن ،كه شكست جبرى ناشى از انحطاط
انفجارآميز سرمايه دارى است .ريشه ى ماجرا
اين جا است ،اما صرف انگشت نهادن بر ريشه،
روشن گر كُل رُخ دادها نيست .بﻼفاصله اين
سئوال مطرح خواهد شد ،كه دولت مردان
روز آمريكا چگونه ،ولو با يقين به ناروشنى
چشم انداز سرمايه گذارى ها ،طومار همه ى
اهداف ،انتظارات ،رقابت ها ،برنامه ريزى هاى
استراتژيك منطقه اى ،جهانى ،كُل كارنامه ى
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آكنده از مجاهدآفرينى ،طالبان پرورى،
»دولت  -ملت سازى«! ،صدور دموكراسى و
جامعه ى مدنى! يا دنياى نقشه هاى ديگر را
درهم پيچيدند و تسليم زباله دان ها كردند؟!
براى زنجيره ى طوﻻنى اين راه ب ُردها ،روياها،
جنگ افروزى ها ،چه بديل يا بديل هايى
دارند؟! برنامه هاى بعدى آنان چه خواهد
بود؟ با طالبان چه روابطى خواهند داشت؟
تكليف خود با قطب ها و دولت هاى رقيب
آماده ى بيش ترين دخالت در افغانستان و
فزاينده ترين بهره بردارى از وضع آتى كشور
را چه مى بينند و چگونه تعيين مى كنند؟!
اين ها همه پرسش هايى هستند ،كه مهم اند
و بايد جواب گيرند.
بــورژوازى آمريكا از همان سال نخست
پس از سقوط طالبان ،و سال هاى بعد آن،
تمامى تﻼش خود را به كار گرفت تا :اوﻻ:
كُل هزينه ى احداث تاسيسات پايه اى مورد
نياز پيش ريز سرمايه مانند راه آهن ،فرودگاه،
شبكه ى آب رسانى ،نيروگاه هاى برق ،سيستم
حمل و نقل را از طريق فشار انفجارآميز
استثمار توده هاى كارگر تضمين نمايند و
بورژوازى افغان را عهده دار سرشكن سازى
كُل اين هزينه ها بر زندگى نفرين شده گان
كارگر كند .ثانيا :مخارج لشكركشى ،هزينه هاى
گزاف تسليحاتى ،ميليتاريستى را حتااﻻمكان
با شركا تقسيم نمايد و در اين تقسيم ،سهم
خود را تا سرحد امكان پايين آرد .حاكمان
اياﻻت متحده چنين انديشيدند و براى حصول
اين هدف ها كوشيدند ،اما آن ها در بخش
نخست با تناقضى پيچيده و سخت جان مواجه
گرديدند .بورژوازى افغان از كُل شرايط و
ظرفيت ﻻزم براى ايفاى اين نقش فقط يك
چيز را كم نداشت .در درندگى ،كشتار ،فساد
و زيادت خواهى دست همتايان طبقاتى
بين المللى را از پشت مى بست ،اما در موارد
ديگر عقيم ،عقب مانده و فاقد هر ميزان كفايت
بود .دار و ندار اجتماعى اش در اين خﻼصه
مى شد ،كه مزدور و سرسپرده ى اين يا آن
بلوك قدرت سرمايه دارى باشد و سهم خود
از اضافه ارزش هاى توليد شده توسط طبقه ى
كارگر افغان يا جهان را از همين طريق به چنگ
آرد .نمايندگان ،مافياها و احزابش از راست
تا چپ ،از ببرك و نجيب تا حفيظ ،تره كى و
داود تا مسعود ،ربانى ،كرزاى و غنى تا طالبان،
القاعده ،حقانى ،حكمت يار ،در اين شاخص
مشترك هستند .همگى تنها در نقش »رعيت«
اربابان قدرت و حاكميت سرمايه ى جهانى
مى توانند رسم خدمت به جا آرند و با همين
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كار ،سهم خود از قدرت ،مالكيت و سرمايه به
دست آرند .براى تقسيم سهام ميان خود مثل
درنده ترين وحوش صحرا به جان هم افتند ،در
جنگ سهم خواهى ها ،هزار هزار انسان كارگر
و زحمت كش را قربانى كنند .بخشى از اين
بورژوازى تا آن جا غرق مُرداب سهم جويى،
فساد و تباهى ،بود كه عمله و اكره موفقى براى
پاسدارى نظم نسخه پيچى و مستقر شده ى
سرمايه توسط بلوك قدرت مستولى هم به
حساب نمى آمد .بورژوازى آمريكا و شركا،
سواى تناقضات غيرقابل گُشايشى كه باﻻتر
اشاره شده ،با اين معضل پيچيده نيز مواجه
شدند و در كﻼف آن به دور خود چرخيدند.
حاكمان آمريكا از همان زمان اوباما به اين
نتيجه رسيدند كه كرزاى ،غنى و همانندان،
حتا پاكاران توانايى براى برقرارى ،تضمين و
تحكيم نظم سياسى و اجتماعى نظام بردگى
مزدى نيستند و درست آن است كه كار را به
كاردان بسپارند .هرچه زمان گذشت ،در اين
ارزيابى و عزم راسخ تر شدند .كاردان چه
كسى باشد؟ برايشان موضوع پرسش بود ،اما
پاسخ بيش از هر چيز به آرايش قواى روز
بورژوازى افغانستان بستگى داشت .دولت
ترامپ تصميم نهايى را اتخاذ كرد ،طالبان
مناسب ترين گزينه تلقى شد و از همين جا بود
كه »مذاكرات صلح دوحه« دستور كار گرديد.
جمع بست بورژوازى حاكم ،اعم از دموكرات
يا جمهورى خواه ،اين گرديد كه رسالت
استقرار نظم اقتصادى ،سياسى ،اجتماعى
سرمايه در افغانستان را بايد بورژوازى افغان
به دوش گيرد .كُل هزينه ى برقرارى و تامين
و تضمين اين نظم را توده ى كارگر افغان با
استثمار موحش انفجارآميز خود پرداخت
كند .از ميان مافياها و دار و دسته هاى درون
طبقه ى سرمايه دار هم طالبان ها كارآمدترين،
درنده ترين و ﻻجرم شايسته ترين باند براى
ايفاى اين نقش هستند.
دولت بايدن اين جمع بست را شالوده ى كار
كرد .جمع بستى كه بر خطوط عام استراتژى
بين المللى سرمايه دارى آمريكا هم انطباق كم
يا بيش كامل داشت .با انجام اين كار ديگر
اياﻻت متحده هزينه پرداز و دولت هاى چين،
روسيه ،رژيم اسﻼمى ايران ،تركيه ،پاكستان،
هند ،دروگر يا خوشه چين نبودند .چيزى كه
براى آمريكا پاشنه ى آشيل استراتژى منطقه اى
و جهانى به حساب مى آمد .اين پاشنه ى آشيل
با خروج آمريكا از افغانستان تا حد زيادى
رفع و شايد هم معكوس مى شد .دو نكته ى
ديگر را نيز در همين رابطه خاص فراموش
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نكنيم .اوﻻ :آن چه حاكمان روز آمريكا يا
ساير قطب ها و دولت هاى سرمايه در مورد
افغانستان انجام مى دهند ،معنايش به هيچ
وجه انطباق اين كاركردها بر يك استراتژى
سنجيده داراى حداقل تضمين پيروزى نيست.
شرايط آفريده ى چرخه ى توليد و بازتوليد
سرمايه در دنيا ،ساليان مديد است كه امكان
چنين دورانديشى ها و استراتژى پردازى ها
را از بــورژوازى سلب كرده است؛ ثانيا:
مجرد حضور فعال چين ،روسيه ،ايران،
هند و سايرين در عرصه ى پيش ريز سرمايه
در حوزه هاى مختلف افتصاد افغانستان،
زيان چندانى متوجه سرمايه هاى آمريكايى
نمى سازد .دولت بايدن به اين مى انديشد كه:
 -١با خروج ارتش آمريكا ،كار تحميل كُل
هزينه ى كهكشانى استقرار نظم سرمايه دارى
بر زندگى توده هاى كارگر افغان را بورژوازى
درنده ى افغان به عﻼوه ى رقبا و شركاى
بين المللى درنده تر آن ها بر دوش خواهند
كشيد .ميليون ها كارگر افغانستان آماج
سبعانه ترين شكل استثمار سرمايه دارى
واقع خواهد شد .آنان بايد با كهكشان
اضافه ارزش هايى كه مى آفرينند ،اشتهاى
سيرى ناپذير طبقه ى سرمايه دار داخلى و
تراست ها و غول هاى صنعتى و مالى دنيا را
يك جا سير كنند.
 -٢در صورت برقرارى و تضمين نظم
اقتصادى ،سياسى سرمايه و ثبات ﻻزم اين
نظم ،مسلما سرمايه داران آمريكايى عظيم ترين
سهام را تصاحب خواهند كرد .سهم بورژوازى
اياﻻت متحده از اضافه ارزش هاى توليد
شده توسط طبقه ى كارگر افغان ،مثل همه ى
جاهاى ديگر دنيا ،به مجرد سرمايه هايى كه
در بازار داخلى اين كشور پيش ريز مى كند،
محدود نخواهد بود .نقش برتر تراست ها و
بنگاه هاى آمريكايى در تنظيم قوانين تشكيل
قيمت هاى توليدى و نرخ سود در بازار
جهانى ،اهرم كارساز تملك بخش مهمى از
اضافه ارزش ها مستقل از حوزه ى خاص
توليد آن ها است .به بيان ديگر ،مهم توليد
اضافه ارزش ها است .وقتى توليد شد ،خود
سرمايه است كه با قوانين و كاركردهاى
خاص اندرونى اش چگونگى توزيع آن ها
ميان قطب ها و بخش هاى مختلف سرمايه
را تعيين مى كند.
 -٣دولت آمريكا با خروج از افغانستان ،سواى
دستاوردهاى باﻻ ،با طالبان يا كُل بورژوازى
افغان رابطه اى نقشه مند ،حساب شده و
مبتنى بر استراتژى منطقه اى و بين المللى
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خود برقرار خواهد كرد .مستقل از موفق
شدن يا نشدن ،كوشش خواهد كرد تا از
اين رابطه تمامى استفاده هاى ممكن را براى
مهار حتاالمقدور بحران آفرينى هاى جمهورى
اسﻼمى ،چالش سياست هاى منطقه اى
روسيه ،رقابت اقتصادى و سياسى با چين و
تحقق اهداف ديگر را دنبال نمايد .بر خﻼف
انگاره هاى توخالى نظريه پردازان راست يا
چپ ،آمريكا با خروج از افغانستان طومار
شكست خود را امضاء نمى كند .همه ى
تﻼش خود را به كار مى گيرد تا به درو كردن
آن چه قبﻼ كاشته است ،پردازد .سخن از
شكست يا بى اعتبار شدن وجهه دولت آمريكا،
خاص صاحب نظران و تئورى پردازانى
است ،كه راستى راستى بــورژوازى كُﻼ و
جنگ افروزترين و بشرستيزترين بخش ها،
دولت ها يا بلوك بندى هايش را داراى حيثيت!
صادر كننده ى دموكراسى! و قلعه بان حقوق
بشر! مى پندارند .آن چه اينك در افغانستان
جارى است ،به همان اندازه كه براى بيست
ميليون نفوس طبقه ى كارگر اين كشور
سهمگين ترين فاجعه هاى انسانى است ،براى
بورژوازى درنده ى جهان فرصت ،غنيمت،
گُشايش چشم اندازهاى انباشت ،رُخ ساره ى
درو نمودن سودهاى طﻼيى ،راه افتادن
»رقابت هاى عقﻼنى«! ،تسويه حساب هاى
موثر استراتژيك ،طلوع افق هاى روشن
افزايش سهام سود ،قدرت ،مالكيت و حاكميت
است .همه به اندازه ى هم و هر كدام از زيج
رصد سرمايه ى اجتماعى جامعه ى خود در
انتظار استقرار طالبان ،برقرارى نظم اقتصادى،
سياسى ،اجتماعى سرمايه توسط طالبان و
تابعيت هر چه همگن تر و منطبق تر اين نظم
بشرستيز با الگوى ويژه ى نسخه پيچى خود
هستند.
بورژوازى چين در ساختار اين نظم ،پيچ و
خم طﻼيى بخشى از »جاده ى ابريشم« ،به ثمر
رسيدن قرارداد طﻼيى مس عينك و انبوهى
از پروتكل هاى ديگر را مى بيند؛ طبقه ى
سرمايه دار روس و دولت پوتين در درون
همين ساختار ،يك افغانستان بدون حضور
ارتش آمريكا ،ناتو و دنياى مخاطرات ناشى
از اين حضور را مى كاود؛ جمهورى اسﻼمى
راه دور زدن موثرتر تحريم ها ،دست يابى به
فرصت هاى بيش تر براى بحران آفرينى هاى
نيرومندتر و سهم خواهى هاى مطلوب تر را
مى جويد؛ عربستان سعودى ،قطر ،امارات،
تركيه و ديگران هر كدام نقشه و دورنماى
خاص خود را دارند؛ آمريكا در محاسبات
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روزش ،خود را برنده ى سناريو مى بيند و به
برنامه ريزى ها و طرح هاى خود براى تحقق
اين پيروزى اطمينان دارد! در اين ميان و در
كنار كُل اين دولت ها و قطب ها ،سران طالبان
بر اين باور هستند كه همه ى رقبا و شركا را
مغبون خواهند ساخت ،همه ى دورنماها،
روياها ،راه ب ُردها و نقشه هاى اين دولت ها را
سكوى قدرت خود خواهند كرد و عظيم ترين
سهام سود و قدرت و مالكيت را نصيب خود
خواهند ساخت.
جنبش كارگرى ،چه راهى بايد رفت و چه
مى توان نمود؟
همه ى آن چه تا اين جا گفته شد ،فقط
مقدمه بود .مقدمه اى طوﻻنى براى متنى كه
بسيار كوتاه است .مخاطب مقاله ى حاضر،
اساسا تــوده ى كارگر افغان است .ده ها
ميليون نفوس برده ى مزدى كه از ديرباز تا
امروز ،و اينك سهمگين تر از هميشه ،كُل
كوه سار فقر ،فﻼكت ،آوارگى ،گرسنگى،
تبعيضات رُعب انگيز جنسيتى ،فساد ،تباهى،
محروميت ها و ستم كشى ذاتى سرمايه و
مولود نظام سرمايه دارى بر سرشان آوار
است .اين ميليون ها نفوس كارگر بايد قبل
از هر چيز شرايط كار ،استثمار ،زندگى و
پيكار خود را ژرف تر بشناسند .دريابند كه
جامعه يا واقعيت مادى متعين اقتصادى،
اجتماعى ،سياسى ،فرهنگى ،تاريخى كشورى
كه در آن كار مى كنند ،استثمار مى شوند ،ستم
مى كشند ،چيزى نيست كه تئورى پردازان،
دانــش وران ،مورخان ،احزاب و »ناجيان«
راست يا چپ مى گويند .افغانستان مثل ،نقطه
نقطه ى جهان موجود ،يك جامعه به تمام و
كمال سرمايه دارى است .در اين جا هم بنياد
جامعه بر رابطه ى خريد و فروش نيروى
كار استوار است .دو طبقه ى اساسى جامعه،
طبقات كارگر و سرمايه دارند و فقط مبارزه ى
توده هاى كارگر عليه نظام سرمايه دارى است
كه مى تواند سلسله جنبان رهايى واقعى آن ها
باشد.
وقتى از سرمايه دارى بودن افغانستان صحبت
مى كنيم ،حتما همه ى نمايندگان فكرى،
اقتصاددانان ،فيلسوفان ،سياست مردان سرمايه
اعتراض خواهند كرد كه چنين نيست!
افغانستان جامعه اى فﻼحتى ،عشيرتى،
فئودالى ،ملوك الطوايفى با مشتى دهقان،
رعيت و خوش نشين در يك سو و سران
قبايل ،روساى عشاير ،فئودال ها و روحانيون
در سوى ديگر است .اما آن چه اين جماعت

نگاه  -دفتر سى و هفتم

مى گويند ،حرف سرمايه است .جان مايه ى
كﻼم اين فيلسوفان و اقتصادشناسان آنست
كه سواى آمريكا ،ژاپن و چند كشور اروپاى
غربى ،كُل دنياى روز ،حتا چين ،دومين و
شايد اولين غول اقتصادى دنياى سرمايه دارى
هم هنوز »در حال توسعه«!» ،توسعه نيافته«!،
»جهان سومى«!» ،عقب افتاده« و از اين قبيل
مى باشند! اين را آگاهانه و حساب شده
جنجال مى كنند تا شعور ،شناخت و ذهن
كارگران را مهندسى نمايند ،به آن ها القا
كنند كه بايد فقط كار كنند ،كوبنده ترين
فشار استثمار را تحمل نمايند ،به سﻼخى
انفجارآميز خورد و خوراك ،پوشاك ،دارو،
درمان ،آب آشاميدنى كودكان خود توسط
سرمايه رضايت دهند ،همه ى سبعيت هاى
سرمايه را پذيرا گردند تا پايه هاى صنعت،
تجارت ،مالكيت ،قدرت و حاكميت نظام
بردگى مزدى در جامعه را هر چه محكم تر
استوار كنند .سهم طبقه ى سرمايه دار »ميهن«!
از اضافه ارزش هاى جهانى را كوه آساتر
گردانند .سرمايه را فربه تر و فربه تر و خودشان
را گرسنه تر ،فرومانده تر و مفلوك تر سازند.
پيام آن ها تاريخا اين بوده است و امروز هم
بيش از هر زمان ديگر به همين شُ ست وشوى
مغزى انسان ها ادامه مى دهند .پاسخ ما به اين
جماعت شفاف است .افغانستان يك جامعه ى
سرمايه دارى است .رابطه ى خريد و فروش
نيروى كار به عنوان تنها شاخص هويتى و
سرشت نماى شيوه ى توليد سرمايه دارى
ساليان متمادى است كه بر تمامى تار و پود
پويه ى كار ،توليد و زندگى ساكنان افغانستان
مستولى است .همين امروز از كُل جمعيت
 ٣٤ميليونى افغان ،حدود پنج ميليون نيروى
كار مزدى آواره ،در خارج از مرزهاى اين
كشور ،مشغول فروش نيروى كار خود
هستند .ميليون ها كارگر فرارى و بى خانمان
افغان از  ٥٠سال پيش تا امروز در جهنم
سرمايه دارى ايران جان مى كنند .اين جمعيت
به دردناك ترين شكل ممكن تحقير مى شوند،
ُر عب انگيزترين فشار استثمار را تحمل
مى نمايند ،از مدرسه ،دارو ،درمان و هر چه
نياز ابتدايى زندگى است محرومند .از صف
خريد نان نانوايى ها با بيش ترين اهانت ها
اخراج و طرد مى شوند ،مدرسه ها كودكانشان
را راه نمى دهند .درب بيمارستان ها بر روى
خودشان و كودكانشان بسته است .دو شيفت
تمام و گاه بيش تر در مرگ بارترين شرايط
كار مى كنند ،در بيغوله ها ،حلبى آبادها و
گورستان ها بيتوته مى كنند .اين چند ميليون
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كارگر آواره ى نفرين شده در طول اين  ٥٠سال
با كار خود ،سرمايه ى طبقه ى سرمايه دار ايران
را تا عرش باﻻ برده است .فاشيسم درنده ى
اسﻼمى بورژوازى به جنايت كارانه ترين شكل
ممكن آنان را و كودكان خردسال شان را
راهى جبهه هاى جنگ ساخته است .فرزندان
گرسنه و بيكارشان را با فشار قهر اقتصادى
مجبور به جنگيدن در گردان هاى مخوف
»فاطميون«» ،زينبيون«» ،سيدالشهداء« كرده
است .اين ها تنها بردگان مزدى فرارى افغان
در ايران هستند .توده ى هم زنجير مهاجر اين
سيه روزان در پاكستان ،تاجيكستان ،امارات،
عربستان سعودى ،آمريكا ،اروپا ،استراليا ،ژاپن
و كانادا ،افزون بر چندين ميليون مى باشند .كُل
اين جمعيت باز هم فقط كارگرانى هستند كه
در چهارديوار »ميهن« اجدادى! سرمايه دارى
يا قادر به يافتن جايى براى فروش نيروى كار
نشده اند يا از ترس آن كه طعمه ى تيغ قتل عام
طبقه ى سرمايه دار افغان و دولت هاى اين
طبقه شوند ،راه فرار پيش گرفته اند .به داخل
افغانستان نظر اندازيم.
»عالمان« اقتصاد سياسى در افاضات دانشگاهى
خويش ،زنجيره اى از اعداد را ليست مى كنند
و مى گويند كه  ٧٠درصد افغان ها در دهات
زندگى مى كنند ٦١ .درصد سكنه ى كشور
از محل زراعت ارتزاق مى نمايند ،صادرات
افغانستان ناچيز است و همين مقدارهم فقط
مواد مخدر يا برخى محصوﻻت گياهى و
خوراكى است .روستاها مدرسه ندارند ،سطح
اشتغال زنان بسيار پايين است .ذخاير زيززمينى
بسيار گران بهاى كشور استخراج نشده و
مورد بهره بردارى قرار نگرفته اند .از همه ى
اين ها فاجعه بارتر اين كه صنعت پيش رفت
نداشته است ،تكنولوژى مدرن به كار گرفته
نشده ،توسعه ى سياسى سترون مانده است،
سيستم حمل و نقل قرون وسطايى است ،ميزان
توليد ناخالص داخلى باﻻ نيست ،پروسه ى
دولت  -ملت سازى به جايى نرسيده است و
به همه ى اين دﻻيل ،جامعه ى افغانستان در
آتش احتياج به گُسترش طﻼيى سرمايه دارى
مى سوزد .براى نيل به اين هدف و حصول
اين دورنما بايد دموكراسى با قوام نيابتى يا
»غيرنيابى« مستقر گردد ،جامعه ى مدنى رشد
كند ،اقوام و عشاير متفرق تبديل به ملت واحد
گردند ،صنعت شكوفا و همه جا گُستر شود!
اقتصاددانان اوراد فريب را خوب جمع
مى كنند ،اما فقط خود را سخت تر رسوا
مى سازند ٦١ .درصد افغان هايى كه روى زمين
كار مى كنند ،دهقان ،رعيت ،خرده بورژوازى،
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»طبقه ى متوسط«! مولد خُ رد يا كشاورز
نمى باشند .اكثريت آن ها كارگر و فروشنده ى
نيروى كارند .براى زمين داران سرمايه دار كار
مى كنند ،در مساحتى حدود هشت ميليون
هكتار مركب از سه و نيم ميليون آبى و چهار
و نيم ميليون ديم ،براى صاحبان سرمايه ،گندم،
جو ،حبوبات ،علوفه ،زعفران و بيش تر و
انبوه تر از همه ،ترياك توليد مى نمايند .درآمد
ساﻻنه اى كه سرمايه داران افغانى ،آمريكايى،
اروپايى از حاصل استثمار اين كارگران به
چنگ مى آرند ،فقط در حوزه ى كشت ،داشت
و برداشت مواد مخدر ،سر به  ٣٠ميليارد دﻻر
مى زند .اين رقم چند برابر اضافه ارزش هاى
نفتى ساﻻنه اى است ،كه جمهورى اسﻼمى
در سال هاى تشديد تحريم ها نصيب خود

قطعه زمين كوچكى دارند كه از طريق كار بر
روى آن امرار معاش مى نمايند .احزاب لنينى،
مائوييست ها ،تروتسكيست ها ،و همانندانشان،
آن ها را دهقان ،مولد خُ رد ،ابوابجمعى »طبقه ى
متوسط«! ،خُ رده بورژوا ،مى نامند! الفاظى كه
كاربُرد آن ها بى ربط است .اوﻻ عده ى زيادى
از اين جمعيت ،مالك مزرعه ى محقر خود
نيستند .براى زمينى كه كشت مى كنند ،اجاره
بها مى پردازند .سواى اجاره ،كُل ابزار ،ادوات
كار ،كود و مايحتاج پروسه ى كار و توليد را از
بازار سرمايه دارى خريدارى مى نمايند .براى
آب هم پول مى پردازند .اگر محصول توليدى
ساﻻنه ى آن ها از مصرف شخصى بيش تر
است ،در بازار سرمايه به فروش مى رسانند.
ماليات پرداخت مى كنند ،تمامى دار و ندار

ساخته است .شكى نيست كه بخشى ،شايد
بخش وسيعى از اين  ٦١درصد در قبال روزانه
كار طوﻻنى خود ،مزد دريافت نمى كنند ،اما
كارگرند و در كارگر بودنشان جاى ترديدى
نيست .اين ها براى زمين داران ،باغ داران،
صاحبان دام دارى ها و مالكان مراتع شبانه
روز ،در سرما و گرما ،در شرايطى آكنده از
مشقت و خطر كار مى كنند و در پايان هر سال
زراعى كه به طور واقعى پايان يك دوره ى
واگرد سرمايه است ،مقدارى از محصوﻻت
آفريده ى خود را به جاى مزد به چنگ
مى آرند .صريح تر بگوييم ،دست مزدشان را
نه پولى ،كه به شكل جنسى مى گيرند .اين امر
كارگر بودن آن ها را نقض نمى كند .جنايت،
سبعيت و درندگى بيش از حد سرمايه داران
و طبقه ى سرمايه دار را فرياد مى زند .درصد
نامعلومى از  ٦١درصد هم به صورت ظاهر،

يا حاصل كار ،رنج ،مرارت و مشقت يك
ساله ى آنان كفاف خورد و خوراك ،معاش،
پوشاك و دارو و درمانشان را نمى دهد .اين
انسان ها به طور واقعى مالك وسايل توليد،
حتا مولد خُ رد مستقل ،نمى باشند .كارگر اين
يا آن سرمايه دار معين نيستند ،اما كارگران
مزدى سرمايه ى اجتماعى مى باشند .استثمار
مى شوند و سرمايه است كه آن ها را استثمار
مى كند .بخش قابل توجهى از حاصل كار و
توليدشان به صورت ارزش اضافى نصيب
طبقه ى سرمايه دار و دولت سرمايه مى گردد.
براى سرمايه ى اجتماعى كار مى كنند و آن چه
در شكل هزينه ى معاش دريافت مى نمايند،
معادل مزد هم زنجيران مزدبگير آن ها يا حتا
كم تر است .ﻻيه اى از اين  ٦١درصد نيز به
گونه ى ديگرى در زمره ى كارگران قرار
مى گيرند .اينان ولو آن كه مالك قطعه زمين

كوچكى باشند ،باز هم بخش افزون ترى از
حاصل كارشان در چهارچوب بازتوليد و
سامان پذيرى سرمايه ى اجتماعى افغانستان
يا كُل سرمايه ى جهانى ،به محصول اضافى و
در حقيقت به ارزش اضافى طبقه ى سرمايه دار
تبديل مى گردد .هيچ كدام اين اقشار و گروه ها
از روزانه كار ممتد ،طاقت فرسا ،هﻼكت زاى
خود ،حتا در بهترين حالت ،فراتر از بهاى
بازتوليد نيروى كارشان آن هم در نازل ترين
سطح ،درناك ترين حالت ،چيزى به دست
نمى آرند .دست مزدى كه مطلقا كفاف حداقل
بهداشت ،دارو و درمان ،آموزش يا ابتدايى
ترين مايحتاج معيشتى را نيز نمى دهد.
در كنار قشرهاى فوق ،جمعيت نسبتا كثير
ديگرى هم هستند كه روى زمين كار نمى كنند،
ميليون ها نفوس كارگر بايد قبل از هر چيز شرايط
كار ،استثمار ،زندگى و پيكار خود را ژرف تر بشناسند.
دريابند كه جامعه يا واقعيت مادى متعين اقتصادى،
اجتماعى ،سياسى ،فرهنگى ،تاريخى كشورى كه در
آن كار مى كنند ،استثمار مى شوند ،ستم مى كشند،
چيزى نيست كه تئورى پردازان ،دانــش وران،
مورخان ،احزاب و »ناجيان« راست يا چپ مى گويند.
افغانستان مثل ،نقطه نقطه ى جهان موجود ،يك
جامعه به تمام و كمال سرمايه دارى است .در اين جا
هم بنياد جامعه بر رابطه ى خريد و فروش نيروى كار
استوار است .دو طبقه ى اساسى جامعه ،طبقات كارگر
و سرمايه دارند و فقط مبارزه ى توده هاى كارگر عليه
نظام سرمايه دارى است كه مى تواند سلسله جنبان
رهايى واقعى آن ها باشد.
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آن ها نيز كارگر هيچ سرمايه دار معينى
نمى باشند ،اما يقينا به طبقه ى كارگر تعلق
دارند .جوش كارند ،برق كارند ،فرزكارند،
تراش كارند ،نجار ،آهنگر ،خياط ،نانوا،
لوله كش ،باركش ،معمارند .دست فروشند،
دكه ى كوچك عطارى ،بقالى ،تعميركارى
دارند .همه ى اين ها در عالم واقع و بر روز
زمين دنياى سرمايه دارى ،كارگران سرمايه ى
اجتماعى هستند .وسايل كار اين جمعيت مانند
ابزار و ادوات كار كسانى كه روزى زمين كار
مى كنند ،سرمايه نيست ،بالعكس و به گفته ى
ماركس ادامه و مكمل اعضاى بدن آن ها است،
در پروسه ى كار و توليد نقش دست و پا و
فكر و زبان و عقل آن ها را بازى مى كند .دست
و پا و عقلى كه در پروسه ى كار سرمايه منحل
و مدفون است ،حاصل كارشان از آنان دور و
مايملك سرمايه دار ،اضافه ارزش سرمايه ى
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اجتماعى و طبقه ى سرمايه دار مى گردد.
طبقه ى كارگر افغانستان به ﻻيه هاى باﻻ ،به
كسانى كه با مشخصات فوق بر روى زمين
كار مى كنند ،محدود نيست .در اين جا نيز
مثل همه جاهاى ديگر دنيا ،معلم دبستان،
دبيرستان و مراكز آموزشى ديگر ،پرستار ،بهيار
و تكنيسين درمان ،خبرنگار ،مترجم ،راننده،
شاغﻼن كم درآمد ادارات دولتى و خصوصى،
سرباز و مشابه اين ها وجود دارد .همه ى
اين ها هم فروشندگان نيروى كار و ساقط
شدگان از هر ميزان دخالت در تعيين سرنوشت
كار ،توليد و زندگى خويش هستند .اينان نيز
جزء ﻻيتجزاى طبقه-ى كارگرند .سخن كوتاه،
حدود  ٢٠ميليارد دﻻر محصول اجتماعى
و به روايت عالمان اقتصاد سياسى »توليد
ناخالص داخلى« ،به عﻼوه ى ميلياردها دﻻر
مواد مخدر ،سرمايه ها يا ارزش هاى ديگر كه
هر سال در افغانستان آفريده مى شود ،توسط
طبقه ى كارگر افغان توليد مى گردد .بيش از
 ٨٠تا  ٩٠درصد اين محصوﻻت يا ارزش ها
به صورت سود ،سرمايه ،بهره ى زمين،
اجاره بهاى مستغﻼت ،ماليات هاى دولتى،
بهره ى وام هاى بانكى ،خراج ها و سيورسات
نسخه پيچى روساى طوايف ،عايد بخش هاى
مختلف طبقه ى سرمايه دار مى شود.
براى شناخت جامعه ى افغانستان بايد نقد
ماركسى سرمايه و كالبدشكافى ماركسى
سرمايه دارى را فهميد .در اين جهنم نيز
رابطه ى خريد و فروش نيروى كار» ،پرتو
اثيرى« افسون گرى است كه همه چيز را ،از
جمله بقاياى مناسبات عشيرتى ،مالكيت ها،
اجاره ،بهره ،ساختار نظم اجتماعى ،مفاهيم
حقوقى ،مدنى و همه چيز را در خود منحل
ساخته است .در افغانستان هم حدود ١٠٠٠
واحد صنعتى متوسط ،بزرگ ،كوچك و
مجتمع هاى توليدى مهم از نوع پارك صنعتى
پل چرخى ،پارك صنعتى بزرگ هرات ،مجتمع
صنعتى مزار شريف ،پارك صنعتى بگرامى در
كابل ،پارك هاى صنعتى ننگرهار ،بلخ ،قندهار
و جاهاى ديگر وجود دارد.
كُل اين داده هــا مى گويند ،كه مبارزه ى
جارى طبقاتى در افغانستان ،نه امروز كه
از دهه هاى متمادى پيش تا حال بايد بر
محور پيكار گريزناپذير طبقه ى كارگر عليه
سرمايه دارى مى چرخيد .كارگران افغان از
شاغﻼن حوزه ى زراعت ،دام دارى ،مرغ دارى،
جنگل ،كارگاه ،كارخانه ،معدن ،حمل و نقل،
چاپ ،رستوران ،هتل ،گمرك ،بندر تا معلم،
بهيار ،پرستار ،مترجم ،روزنامه نگار ،تكنيسين،
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نويسنده يا هر حوزه ى ديگر بايد به جاى
جنگيدن در ركاب طالبان ،القاعده ،جمعيت
اسﻼمى حكمت يار ،ربانى ،كرزاى ،حزب
پرچم ،غنى ،عبداﷲ ،نيروهاى پروروس و
پروچينى ،احمد شاه مسعود و زنجيره طويل
فرقه هاى مجاهد ،به جاى دل بستن به اعجاز
بــورژوازى درنده ى آمريكا ،اروپا ،چين،
روسيه و هند ،حول كارزار عليه استثمار
سبعانه ى سرمايه ،بى حقوقى ها ،ستم كشى ها،
گرسنگى ها ،بى آبى ها ،بى برقى ها ،بى
مسكنى ها ،بى بهداشتى ها ،حول پيكار عليه
فقر رُعب انگيز معيشتى ،بهداشتى ،دارويى،
آموزشى و همه ى سيه روزى هاى مولود
سرمايه دارى متحد مى شدند ،دست در
دست هم مى گذاشتند ،يك جنبش شورايى
سرمايه ستير به وجود مى آوردند .طبقه ى
كارگر افغان بايد و مى توانست اين راه را پيش
گيرد ،اما نگرفت .هم چنان كه هم زنجيرانش
در همه ى نقاط ديگر دنيا ،در تمامى قاره هاى
آسيا ،اروپا ،آمريكا ،آفريقا استراليا پيش
نگرفتند .يك چيز روشن است .كُل چندين
ميليارد كارگر سكنه ى جهان ،نسل بعد از
نسل ،به دردناك ترين شكل ممكن ،تاوان
عدول از اين جهت گيرى ،كفاره ى خروج از
ريل جنگ ضد سرمايه دارى را پرداخته اند و
مى پردازند.
تــوده ى كارگر افغان بايد و مى تواند از
آن چــه بر جنبش كارگرى جهانى رفته
است ،درس آموزد .آن ها خود به اندازه ى
كافى ،به بهاى تباهى چندين نسل ،تحمل
ُر عب انگيزترين كشتارها ،مرگ بارترين
گرسنگى ها و ذلت ها ،غرامت دنباله روى از
احزاب ارتجاعى راست و چپ بورژوازى،
غرامت اقتدا به ليبرال ناسيوناليسم ،رفرميسم
چپ روسى و چينى ،غرامت صف بستن پشت
سر فرقه هاى مجاهد ،احمدشاه مسعودها،
ربانى ها ،طالبان ها ،حكمت يارها ،كرزاى
و غنى ها را پرداخت كرده اند .سرنوشت
دردناك توده هاى كارگر ايران ،توده هاى
كارگر طعمه ى سونامى موسوم به »بهار
عربى« ،سرنوشت انجماد كارگران اروپ
و آمريكا در گورستان رفرميسم راست
اتحاديه اى يا سوسيال دموكراسى ،فرجام كار
كارگران اردوگاه يا منحل در دموكراسى طلبى،
اصﻼح طلبى ،ضد امپرياليسم خلقى را پيش
روى خود دارند .آنان بيش از حد لزوم ،آخر
و عاقبت آويختن به دولت ،قانون ،انتخابات،
مدنيت ،حقوق و نهادهاى دولتى سرمايه را به
تماشا نشسته اند و مى توانند مرور كنند .كُل
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اين ها با رساترين صداها در شيارهاى شعور
آنان آژير مى كشد كه بايد از گُم راهه رفتن ها،
برهوت پيمودن ها و تكرار كميك تراژدى هاى
قرن بيستمى دورى جست .مقدم بر هر چيز
بايد قدرت طبقه ى خود را ظرفيت عظيم و
ﻻيزال خويش براى تغيير ريشه اى دنياى
موجود را تعمق كرد و شناخت ،اين قدرت
را باور نمود ،راه به كار گرفتن و اعمال آن را
جست وجو كرد ،بايد از هيچ انگارى و پوچ
پنداشتن خويش دست برداشت .همان بليه اى
كه شيوه ى توليد سرمايه دارى با كُل تار و پود
هستى خود در بند بند وجود كارگران دنيا
كشت مى كند ،مى پرورد ،بارور مى سازد.
اين كار را مى كند تا آن ها را سلول منجمد
چرخه ى توليد سرمايه و ياخته ى منفعل
و تسليم شيرازه ى نظم ،قدرت و حاكميت
سرمايه سازد .همان بليه اى كه جنبش كارگرى
جهانى را به سرنوشت رقت انگيز روزش مبتﻼ
ساخته است.
كارگران افغان در هر كجا كه هستند ،در
مزارع بادغيس ،باميان ،بلخ و بدخشان،
در كارگاه هاى كوچك و بزرگ نيمروز،
هلمند ،پنجشير ،زابل و غزنين ،در پارك هاى
صنعتى هرات ،كابل ،قندهار و ننگرهار ،در
مدارس ابتدايى ،متوسطه ،عالى افغانستان،
در بيمارستان هاى سراسر كشور ،در همه ى
مراكز كار و توليد درون جامعه ،در تمامى
شهرها ،كارخانه ها ،كارگاه ها ،خانه سازى ها،
جاده سازى ها ،حمل و نقل و بنادر ايران ،در
امارات عربى ،در شهر به شهر پاكستان ،هند
و تركيه ،در اروپا ،آمريكا و نقطه نقطه ى دنيا،
زن و مرد ،جوان و پير بايد دست به دست
هم دهند .بايد تعمق كنند و قبول نمايند كه
اين كار امكان دارد ،حتما امكان دارد .همين
امروز هم در سطحى و به گونه اى ارتباط
دارند .فاجعه اين جا است كه كُل ارتباطات،
اتحادها ،هم صدايى ها ،هم بستگى ها در
خدمت آويختن به يك اپوزيسيون هار
ماوراى ارتجاعى بورژوازى عليه اپوزيسيون
درنده ى ديگر است .مساله ى كليدى و بنيادى،
راه و ريل كارزارى است كه بايد با اتكا به
قدرت سازمان يافته ى شورايى بيش ترين
آحاد طبقه ى خود براى رهايى خود ،براى
تغيير ريشه اى وضعيت موجود پيش گرفت.
نكته ى بسيار بنيادى و سرنوشت ساز ،تعيين
راه ب ُرد راديكال مبارزه ى طبقاتى و ميدان،
بستر و سنگرهاى به هم پيوسته ى اين پيكار
است .جنگ ما عليه سرمايه دارى است و
كُليه ى اشكال كارزار جارى ما از جدال براى
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معيشت ،امنيت ،رفاه و آسايش تا مبارزه
براى آزادى ها و حقوق انسانى ،تا پيكار
براى بهداشت ،دارو ،درمان و آموزش ،تا نبرد
عليه نابرابرى هاى جنايت كارانه ى جنسيتى،
مردساﻻرى ،تبعيضات نژادى و قومى ،كودك
آزارى يا آلودگى هاى زيست محيطى ،تا ستيز
عليه فاشيسم دينى ،ديكتاتورى ،زندان ،شكنجه
و جنگ افروزى ،تا سرنگونى طلبى و به زير
كشيدن رژيم ها ،تا جنگ براى برپايى جهان
انسان هاى آزاد و برابر و رها شده از هر قيد يا
نيروى باﻻى سر ،همه و همه در همين جا ،در
جنگ عليه سرمايه دارى است كه به هم پيوند
مى خورند ،سنگرهاى اندام وار يك جنگ
مى شوند .فضاى جنگ از همه لحاظ شفاف
و تمامى زواياى آن براى ما روشن مى گردد.
ما بايد بياموزيم و باور كنيم ،كه هر ميلى متر
پيروزى ما در مصاف با تبعيضات بربرمنشانه ى
جنسيتى و مردساﻻرى در گرو تعرض به
رابطه ى توليد اضافه ارزش و چرخه ى نظم
اقتصادى ،سياسى ،حقوقى سرمايه دارى است؛
زيرا سرمايه است ،كه كار خانگى بدون مزد را
بر زنان تحميل مى كند .سرمايه است ،كه كار
خانگى رايگان زنان را ساز و برگ پرورش و
نگه دارى تماما مجانى نيروى كار مورد نياز
خود ،جايگزين قبول هزينه ى انبوه تاسيس
مهدكودك ها ،پرورشگاه ها ،كودكستان ها،
مراكز نگه دارى معلوﻻن ،سال مندان و بيماران
مى سازد .سرمايه است ،كه با اسارت زنان در
خانه ها و آشپزخانه ها ،با تحميل كار شاق
چند شيفتى سراسر رايگان درون خانه بر
آنان امكان مى يابد تا همسران آن ها را در
طويل ترين و مرگ بارترين روزانه هاى كار،
آماج سبعانه ترين فشار استثمار قرار دهد.
سرمايه است ،كه فرهنگ ارتجاعى مردساﻻرى
را در جامعه مستولى نگه مى دارد.
خفقان ،ديكتاتورى ،كشتار آزادى هــا و
بمباران تمامى اشكال حقوق انسانى نيز
دقيقا كار سرمايه و نتيجه ى قهرى حاكميت
سرمايه دارى است .در جامعه ى مبتنى بر
رابطه ى خريد و فروش نيروى كار و تشديد
هر چه جنايت آميزتر فشار استثمار كارگر،
مبارزه ى توده هاى فروشنده ى نيروى كار عليه
اين استثمار و براى معاش و دارو و درمان،
امرى محتوم و غيرقابل تعطيل است .كُل نظام
سرمايه دارى ،كُل سيستم حقوقى ،دموكراسى،
مدنيت ،قانون ،انتخابات ،پارلمان ،ارتش،
پليس ،حوزه ى علميه ،سپاه ،لباس شخصى و
همه ى تار و پود ساختار نظم سرمايه دست
به كار سركوب فكرى و فيزيكى همين پيكار
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كارگران است .در غير اين صورت ،يگانه
موضوعيت ،رسالت و نقش آن ها تنظيم و
تعيين چگونگى تقسيم و بازتقسيم اضافه
ارزش هاى حاصل استثمار ما ،ميان وحوش
سرمايه دار در داخل يا بخش هاى مختلف
سرمايه ى بين المللى است .سرمايه است ،كه
آموزش ،بهداشت ،درمان و رفاه ما را با بى
رحمى توصيف ناپذيرى سﻼخى مى كند تا
هزينه هاى آن را صرفه جويى نمايد و بر اقﻼم
سودهاى كهكشانى خود بيفزايد .سرمايه است،
كه زمين و آب و كوه و جنگل و دريا ،هر
چه سبزى ،ميوه ،خورد و خوراك و پوشاك
است را با دنيايى از سموم شيميايى مرگ آور
مى آﻻيد تا از اين طريق كاشت ،داشت و
برداشت آن ها را كم هزينه و سودهاى نجومى
آن ها را سيل آسا سازد .ما براى هر ميزان
زندگى انسانى ،هر مقدار معيشت بهتر ،هر
اندازه آزادى و حقوق انسانى افزون تر ،هر ذره
كاهش تبعيضات جنسيتى و قومى يا آلودگى
زيست محيطى ،هر مقدار بهداشت و درمان
و آموزش و رشد بهتر كودكان خويش ،هيچ
چاره اى نداريم جز آن كه آگاه تر ،نيرومندتر،
متحدتر ،سازمان يافته تر و شورايى تر عليه
سرمايه ،عليه تمامى اشكال استيﻼى سرمايه
بر شرايط كار و توليد و زندگى خود ،عليه
بنياد وجود سرمايه دارى جنگ كنيم .هيچ راه
ديگرى نيست.
ميدان واقعى جنگ ما عليه سرمايه بر خﻼف
آن چه اپوزيسيون هاى رســوا ،فريب كار
و هار بــورژوازى مى گويند ،به هيچ وجه
دموكراسى خواهى ،كوبيدن بر طبل جامعه ى
مدنى ،آويختن به دار قانون ،نظم ،انتخابات
يا نهادهاى دولتى سرمايه نيست .اين ميدان،
مسلما چرخيدن و شعار دادن در خيابان ها
هم نيست .جار و جنجال »خيابان«! ،و انتقال
پروسه ى پيكار به خيابان ها ،برهوت آفرينى
ديگرى است كه عُمال سرمايه در لباس راست
يا چپ پيش پاى ما پهن مى كنند .ميدان
واقعى مبارزه ى طبقاتى ما محيط هاى كار،
مراكز توليد ،كارخانه ها ،كارگاه ها ،مدرسه ها،
دانشگاه ها ،بيمارستان ها ،بهدارى ها ،ادارات،
شبكه هاى حمل و نقل ،شبكه هاى آب و برق،
بنادر ،محله ها و كُل جاهايى است كه كار
مى كنيم ،توليد مى نماييم و زندگى مى كنيم.
در اين مراكز است ،كه ما كُل هست و نيست
جامعه و جهان موجود را مى آفرينيم ،در
همين جا است كه كُل توليدات و آفريده هاى
ما از دستمان خارج مى شود و سرمايه ى
وحوش سرمايه دار مى گردد .ميدان واقعى
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جنگ طبقاتى ما دقيقا اين جا است .صدالبته
به خيابان ها نيز مى ريزيم ،بسيار وسيع هم
مى ريزيم ،اما به عنوان ادامه ى جنگ در ميدان
اصلى ،مكمل جنگ خويش در مراكز كار و
توليد و زندگى ،حوزه اى براى هم صدايى و
هم سنگرى بين المللى ،ميدانى براى مختل
ساختن نظم سرمايه ،براى اين ها به خيابان
هم مى ريزيم .آوردگاه اصلى ما ،محل هاى
كار و توليد و زندگى است .بايد در اين مراكز
دست در دست هم نهيم ،يك قدرت شويم،
يك جنبش نيرومند شورايى ضد سرمايه دارى
گرديم .جنبشى جارى در كُليه ى عرصه هاى
حيات اجتماعى ،جنبشى كه كار خانگى زنان
را ممنوع مى كند و به طبقه ى سرمايه دار
و دولت اش اعﻼم مى دارد ،كه از حاصل
كار ساﻻنه ى خويش به اندازه ى كافى مهد
كودك ،شيرخوارگاه ،خانه ى سال مندان،
مراكز درمان ،فيزيوتراپى و غيره خواهد
ساخت .به سرمايه داران اخطار مى كند ،كه
محصول كار خود را به جاى آن كه سود و
سرمايه ى طبقه ى سرمايه دار شود ،صرف
اين امور خواهد نمود .در همين ميدان است،
كه جنگ واقعى طبقاتى عليه سرمايه در كُل
حوزه ها جريان مى يابد ،مى بالد ،شاخ و برگ
مى كشد .كارگران اعﻼم مى دارند ،كه خودشان
درباره ى چه توليد شود و چه توليد نشود،
تصميم مى گيرند ،سرنوشت همه ى كارهايى
كه انجام مى گيرد و كُل آن چه توليد مى شود
را خودشان تعيين خواهند كرد .محيط زندگى
خويش را از همه ى سموم پاﻻيش خواهند
نمود؛ زيرا براى سود و سرمايه افزايى ،توليد
نمى كنند ،فقط موادى را توليد مى نمايند كه
نياز سنجيده ،آگاهانه و نقشه مند زندگى آن ها
است؛ زيرا هدف توليد فقط انسان ها و تعالى
هر چه پُر شكوه تر رشد جسمانى و فكرى
تمامى آحاد آن ها است .هيچ ريالى از حاصل
كارشان صرف دولت ،ارتش ،پليس حوزه ى
علميه ،سازمان هاى جاسوسى و نوع اين ها
نخواهد شد .اين ها همه ساز و برگ هاى
قدرت سرمايه براى سركوب فيزيكى و فكرى
ما هستند و بايد به طور كامل برچيده شوند.
در همين ميدان است ،كه توده هاى كارگر
براى پيش ب ُرد اين اهداف دست به دست هم
خواهند داد .متشكل مى گردند ،يك جنبش
سراسرى شورايى ضد سرمايه دارى مى شوند،
جنبشى كه استخوان دار و نيرومند مى شود.
آگاه مى گردد ،قدرت ﻻيزال شكست ناپذير
مى شود ،هر تعرض سرمايه را دفع مى كند.
ماشين دولتى سرمايه را در هم مى كوبد.
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در متن همين كارزارها ،از ميلياردها كارگر
هم زنجير در سراسر جهان حمايت مى طلبد،
به حمايت آن ها برمى خيزد .از تمامى آن ها
مى خواهد تا به هم پيوندند ،انترناسيونال
كارگرى ضد كار مزدى برپاى دارند .كُل اين ها
ممكن و يقينا ممكن است .تنها ره رهايى
اين است .همه ى راه هاى ديگر بى راهه هاى
فريب ،دروغ ،تباهى ،انحﻼل و اضمحﻼل
قدرت پيكار رهايى آفرين ما در گورستان
منافع و تسويه حساب هاى دشمنان تا ب ُن
دندان بشرستيز ما هستند .كارگر افغان اگر
تاريخ زندگى و مبارزه ى خود ،نسل هاى
پيش از خود و طبقه ى جهانى خود را آگاهانه
و دردمندانه ورق زند ،قطعا ريشه ى واقعى
فروماندگى ها و وضع ذلت بار موجودش را
خواهد ديد .حتما درخواهد يافت ،كه جار
و جنجال گُم راه كننده ى دموكراسى ،حقوق
بشر و جامعه ى مدنى ارتجاع بورژوازى،
عﻼج درد او نيست .صف بستن پشت سر
احمد مسعودها ،شعار توخالى آزادى سر
دادن ،عﻼج درد او نيست .در سراسر قرن
بيستم در سطح جهان به اندازه ى كافى اين
كارها را انجام داده است و حاصل آن وضعى
است كه امروز دارد.
يك خطر جدى كه حى و حاضر جنبش
توده هاى كارگر افغان را تهديد مى كند ،تكرار
كميك  -تراژيك همين سناريوهاى انباشته
در انبار راه حل هاى ارتجاعى بورژوازى
است .اين روزها باز هم جار و جنجال
جامعه ى مدنى و دموكراسى همه جا داغ
است .همه در تﻼش شقه شقه كردن جنبش
كارگرى هستند ،تكه تكه نمودن ،به صورت
جنبش زنان ،دانش جويان ،معلمان ،كارگران،
دموكراسى طلبى ،آزادى خــواهــى ،حقوق
بشرى ،جامعه ى مدنى! ،استقﻼل ميهن
اجدادى! ،سناريوهايى كه فقط بستن سد بر سر
راه باليدن ،شاخ و برگ كشيدن و استخوان دار
شدن جنبش ضد سرمايه دارى طبقه ى كارگر
را دنبال مى كنند .كيفرخواست كارگر افغان
عليه اين سناريوآفرينى ها روشن است .همه
بايد استوار و هم صدا اعﻼم كنيم ،كه مقدم
بر هر چيز و بنيادى تر از همه چيز ،توده هاى
كارگريم ،آحاد هم پيوند و هم زنجير درون
طبقه ى كارگر هستيم .ريشه ى فقر ،فﻼكت،
گرسنگى ،آوارگى ،بى خانمانى ،بى آبى ،بى
بهداشتى ،بى مدرسه اى ،بى كارى ،بى دارو
و درمانى ،ريشه ى وجود و موضوعيت
ديكتاتورى هار اختاپوسى حاكم ،ريشه ى
محروميت از هر مقدار آزادى يا هر ميزان
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حقوق اوليه ى انسانى ،ريشه ى تبعيضات
بشرستيزانه جنسيتى و قومى مستولى ،ريشه ى
سوختن و خاكستر شدن چند نسل متوالى
خويش در آتش جنگ هاى داخلى و جنگ
ميان قطب ها و دولت ها را در وجود سرمايه،
در عمق هستى سرمايه دارى جهانى مى بينيم.
ريشه ى سيه روزى ها را اين جا مى كاويم و
زن و مرد ،بزرگ و كوچك ،دست در دست
هم براى تحقق هر خواست ،براى كاهش
هر مقدار محروميت ها ،بى حقوقى ها و
ستم كشى ها ،براى محو كُل اين فاجعه ها،
عليه سرمايه دارى ،عليه طبقه ى سرمايه دار
و دولــت سرمايه دارى مى جنگيم .زنان
طبقه ى كارگر افغان به عنوان يكى از پُر
خروش ترين پرچم داران اعتراضات جارى،
چه در شهرهاى مختلف افغانستان و چه
در خيابان هاى اروپا ،آمريكا و جاهاى ديگر
فرياد زنند كه اول كارگر و سپس زن هستند.
دانش جويان افغان بايد همه جا اعﻼم دارند،
كه نخست كارگر و سپس دانش جو هستند.
همگى اعتراض جارى خود را اعتراض
طبقه ى خود عليه بنياد بدبختى هاى موجود
سازند .مبارزه براى آزادى ،حقوق انسانى ،عليه
مردساﻻرى و تبعيضات بشرستيزانه جنسيتى،
عليه طالبان و حاميان آن ها را با مبارزه عليه
استثمار ،فقر ،گرسنگى ،بى خانمانى ،بى
دارويى ،بى آبى و فﻼكت به هم آميزند .راه
امحاى كُل اين ها را در سازمان يابى قدرت
متحد شورايى خود جست وجو كنند ،بر
سينه ى تمامى اپوزيسيون هاى فريب كار
بورژوازى از چپ تا راست دست رد كوبند.
بساط دموكراسى خواهى ،جامعه ى مدنى،
ناسيوناليسم اين اپوزيسيون هاى رسواى
عوام فريب را جمع كرده و با قدرت بر سر
شيادان بانى آن ها فرو كوبند .كارگران بايد به
خود و قدرت متحد شورايى طبقه ى خود اتكا
نمايند .بر بام بلند اين قدرت سازمان يافته ى
شورايى اعﻼم كنند ،كه هر چه در افغانستان
توليد مى شود بايد يك راست و به طور كامل
صرف معيشت روزمره ى انسان ها گردد.
به دارو ،درمان ،سﻼمتى ،آموزش ،بهداشت
و رفاه ميليون ها نفوس توده ى كارگر و
فرودست اختصاص يابد ،هيچ ريالى از
حاصل كار و توليد كارگران نبايد سرمايه
و سود سرمايه داران شود .فقر و گرسنگى
و بى خانمانى و بى آبى و همه ى بليه هاى
ديگر بايد از اين طريق ،از راه پايان دادن به
جدايى توده ى كارگر از كار ،توليد و حاصل
كار خويش ريشه كن گردد .مبارزات جارى
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كارگران افغان در همه جا ،در افغانستان ،ايران،
پاكستان ،هند ،امارات ،تركيه ،اروپا ،آمريكا،
استراليا ،مى تواند حول اين اهداف سنگر
گيرد .جنگ براى آزادى ها ،حقوق انسانى
و عليه تبعيضات جنايت كارانه ى جنسيتى
نيز در اين جاست كه معناى زمينى و واقعى
خود را باز مى يابد .هيچ چيز فاجعه بارتر از
آن نيست ،كه اين ميدان را رها كنيم و پشت
سر مسعودها يا هر اپوزيسيون ديگر بورژوازى
جار و جنجال دموكراسى خواهى و جامعه ى
مدنى راه اندازيم .غلطيدن در اين ورطه هيچ
معنايى سواى تبديل شدن به عمله و اكره
كور سهم خواهى ها و تسويه حساب هاى
دشمنان ندارد .گذشته را تكرار نكنيم ،در
سنگر واقعى پيكار طبقاتى و ضد سرمايه دارى
به هم پيونديم.
سپتامبر ٢٠٢١

اگر براى »نگاه« مقاله مى نويسيد،
توجه كنيد كه اين نشريه:
 در رد يا قبول مطالب آزاد است.علت پذيرفته نشدن مطلب به اطﻼع
نويسنده ى آن خواهد رسيد؛
 فقط مقاﻻتى را درج مى كند ،كهبراى اين نشريه  -و نه نشريات يا
سايت هاى اينترنتى ديگر  -فرستاده
شده باشند؛
 در تلخيص مطالب آزاد است .اگرنمىخواهيد مطلب شما تلخيص شود،
حتما اين را قيد كنيد؛
 تنها مقاﻻت و نوشته هاى داراىامضا را براى چاپ انتخاب مى كند؛
 نسخه ى ارسالى را پس نمى فرستد؛ مطالب ترجماتى تنها در صورتىدرج مى شوند ،كه يك نسخه از اصل
مطالب هم ضميمه باشند؛
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بيژن هدايت

ا فغانستا ن ،عر وج طالبا ن بر بستر عطش سرما یه!

)از
سخن رانى جرج دبليو بوش ،چهل و
سومين رئيس جمهور اياﻻت متحده ى
آمريكا ،بيستم سپتامبر (٢٠٠١
»جنگ عليه تروريسم« ،براى از بين بردن و
خشكاندن ريشه هاى آن در گُستره ى جهان،
از فرداى اين سخن رانى مشحون از فريب و
ريا آغاز شد! ارتش اياﻻت متحده با مُدرن ترين
تسليحات مرگ و تخريب ،به هم راه ائتﻼفى
شامل بيش از چهل كشور ،تحت عنوان
»عمليات بلندمدت آزادى« ،به افغانستان يورش
برد .وحشيان طالبان را از سرير قدرت به زير
كشيد و فرارى داد ،اما ،با تداوم حضور نظامى،
كارب ُرد سياست هاى بى ثمر ،تحميل دولت هاى
فاسد و ناكارآمد ،زمينه ى عروج مجدد همان
نيروى دهشت زاى تروريست را فراهم آورد.
دو دهه حضور سياسى و نظامى اياﻻت متحده
و ائتﻼف جهانى آن در افغانستان ،فريب و
رياى »دموكراسى«» ،ثُبات و امنيت«» ،جامعه ى
مدنى« و »آزادى هاى اجتماعى« را برمﻼ كرد،
و دروازه هاى جهنم را به روى مردمان اين
سرزمين باز گشود.
نگاهى به گذشته مى اندازيم و دوران پُر
تﻼطم و خونين چهار دهه ى اخير افغانستان
را ،گُذرا ،از نظر مى گذرانيم ،تا نقش مخرب
سرمايه دارى جهانى ،به ويژه سرمايه دارى
اياﻻت متحده و شُ ركاى آن ،درد و شكنج
غيرقابل تصور مردمان اين سرزمين ،و موقعيت
امروز آن ،قدرى ملموس تر گردد.
افغانستان در متن »جنگ سرد«
سرمايه دارى جهانى ،دو قُطبى و در گير و دار
»جنگ سرد« است .مبارزه با اتحاد جماهير
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شوروى» ،كمونيستى« ،اولويت تام و تمام
»دموكراسى« هاى غربى به رهبرى اياﻻت
متحده ى آمريكا است .افغانستان ،در ميانه ى
»جنگ سرد« به حيث ژئواستراتژيكى اهميتى
وافر دارد .آسياى شرقى ،جنوبى ،غربى و
ميانه ،اين جا تﻼقى مى كنند .نفوذ اتحاد
جماهير شوروى در افغانستان ،هم از منظر
رقابت دو قُطب سرمايه دارى جهانى و هم
به حيث اهميت ژئواستراتژيكى اين سرزمين،
خارى در چشم سرمايه دارى اياﻻت متحده
و شُ ركاى آن است .جمهورى دموكراتيك
افغانستان ،در دسامبر  ،١٩٧٨با عقد قراردادى
جهت حمايت سياسى ،نظامى ،و تجارى با
اتحاد جماهير شوروى ،زمينه ى حضور اين
قُطب سرمايه دارى جهانى در اين كشور را
فراهم مى آورد .تنها دو ماه پس از اين رويداد،
در فوريه ى  ،١٩٧٩رژيم پهلوى در ايران،
متحد استراتژيك اياﻻت متحده ى آمريكا
در شطرنج خاورميانه ،كه يك پايه ى اصلى
حفظ برترى آن در متن »جنگ سرد« در اين
منطقه ى پُر آشوب است ،بر اثر انقﻼب توده ى
مردم كارگر و محروم از پاى در مى آيد .اين
رويداد تاريخى ،به نوبه ى خود ،توازن قدرت
بين دو قُطب سرمايه دارى جهانى در منطقه
را به زيان غرب و به سود رقيب شرقى تغيير
مى دهد .رقيب شرقى نمى بايست به آب هاى
گرم خليج فارس دست رسى مى يافت .جيمى
كارتر ،رئيس جمهور وقت اياﻻت متحده ،در
ژوئيه ى  ،١٩٧٩كمك به »مجاهدين افغان« ،دار
و دسته هاى آدم كُش اسﻼمى ،عليه نيروهاى
اتحاد جماهير شوروى در افغانستان را فرمان
مى دهد .هدف ،آن طور كه زبيگنيو برژينسكى،
مشاور امنيت ملى ،در نظر دارد :ايجاد »كمربند
سبز اسﻼم« دور مرزهاى جنوبى اتحاد جماهير
شوروى ،گير انداختن آن در »تله ى افغانستان«،
و تضعيف موقعيت رو به گُسترش رقيب شرقى
در شطرنج خاورميانه است .اياﻻت متحده ،با
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هم كارى و هم سويى شُ ركاى خود در اروپاى
غربى ،و پاكستان ،عربستان سعودى ،و ،...
سيل كمك هاى مالى ،تسليحاتى ،ل ُجستيكى،
و آموزشى و اطﻼعاتى را به سوى »مجاهدين
افغان« سرازير مى نمايد.
جهنمى بر پا مى شود .موحشترين آدم كُشان
دار و دسته هاى اسﻼمى در خاورميانه و آفريقا،
بسيج و اجير و مسلح مى گردند ،آموزش
بمب گذارى و ترور ،ايجاد رُعب و وحشت،
مى بينند و به جان مردم بى گناه مى افتند.
ريگان ،و سپس جرج بوش )پــدر( ،اين
وحوش جنايت كار در افغانستان را »رزمندگان
آزادى« لقب مى دهند و لباس فرشتگان بر تن
دوزخى آن ها مى پوشانند! نيروهاى نظامى
اتحاد جماهير شوروى در مقابله با نيروهاى
چند ده هزار نفرى »مجاهدين افغان« ،و ساز
و برگ هاى مدرن تسليحاتى آن ها ،زمين گير
مى شوند .ميخائيل گورباچف ،آخرين رئيس
جمهور اتحاد جماهير شوروى ،سرانجام ،در
فوريه ى  ،١٩٨٨فرمان به خروج نيروهاى
نظامى از افغانستان مى دهد .جنگ ،اما ،تا
سرنگونى جمهورى دموكراتيك افغانستان،
در سال  ،١٩٩٢ادامه مى يابد.
آن چه در اين سال هاى پُر ادبار در افغانستان
و بر مردمان اين سرزمين مى گذرد ،اغلب ،از
نظرها دور مى ماند؛ زيرا »مجاهدين افغان« در
سناريوى دولت هاى به ظاهر »دموكراتيك«
سرمايه دارى غرب ،نقش »فرشتگانى« را
ايفا مى كنند كه رسالت جنگ »مقدس« عليه
نيروهاى »شيطانى« اتحاد جماهير شوروى و
جمهورى دموكراتيك افغانستان را بر دوش
مى كشند .و از همين رو ،سبُعيت و جنايت
دهشت زاى آن ها در بريدن گوش ،قطع كردن
آلت تناسلى ،كندن پوست تن ،و سوزندان
بدن هاى مُثله شده ى ا ُسراى جنگى راه به
مدياى »دموكرات« و »متمدن« سرمايه دارى
غرب نمى برد .غرب پيروز مى شود ،افغانستان
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مخروبه مى شود ،و »مجاهدين افغان« بر اين
سرزمين سيطره مى يابد.
با خاتمهى جنگ ،مردمان افغانستان مى مانند
با گروه بندى هاى مختلف »مجاهدين افغان«،
با ده ها هزار آدم كُش اسﻼمى تا ب ُن دندان
مسلح ،كه جز اجراى احكام قرون وسطايى
اسﻼم ،جز رنج و شكنج مردان و زنان و
كودكان ،چيزى در چنته ندارند .رقابت اين ها
با يك ديگر بر سر سهم بيش ترى از قدرت
حاكمه ،كنترل قاچاق مواد مخدر و اسلحه،
خريد و فروش انسان ،بردگى جنسى زنان،
و ،...افغانستان را به قهقرا مى برد و به ويرانه
بدل مى سازد .تحمل »رزمندگان آزادى« از
اندازه خارج مى شود .افكار عمومى با ناباورى
به افغانستان مى نگرد .سرمايه دارى اياﻻت
متحده و شركاى آن به چاره جويى مى افتند.
اين وضعيت نابسامان ،سر بر آوردن اين
زامبى هاى آدم خوار ،محصول اجتناب ناپذير
سياست هاى آن هاست .قدرت »انتخاب«،
اما ،بسيار محدود است .از ميان همين دار و
دسته هاى آدم كُش اسﻼمى ،نيروى اهريمنى
ديگرى پر و بال مى يابد ،نيرويى موحش تر از
»مجاهدين افغان« ،تا با پايان بردن جنگ هاى
خانمان سوز و بى سرانجام افغانستان ،ايجاد
يك دولت قدرت مند و متمركز ،سر و سامانى
به وضعيت نابسامان افغانستان بدهد .و در عين
حال ،زمينه ى مناسب انباشت و ارزش افزايى
سرمايه را مُهيا نمايد .اين مهم ،در وراى فريب
و رياى سرمايه دارى اياﻻت متحده و شُ ركا در
برقرارى »دموكراسى«» ،ث ُبات و امنيت« ،و،...
هدف اصلى است.
پيش از اين ،در سالهاى ابتدايى دههى نود،
نطفههاى وحشيان طالبان ،چون ساير دار و
دسته هاى آدم كُش اسﻼمى در گوشه و كنار
جهان ،توسط اياﻻت متحده و شُ ركاى آن ،بسته
مى شود .نيروهاى وحش طالبان در پاكستان
آموزش مى بينند ،مسلح مى شوند ،و راه شان
به افغانستان با تسليحات اياﻻت متحده،
دﻻرهاى عربستان سعودى و دعاهاى خير شُ ركا
سنگ فرش مى گردد .بى نظير بوتو ،نخست
وزير وقت پاكستان ،تحت فشار انتقادات در
خصوص چگونگى ظهور طالبان و حمايت
پاكستان از آن ،گفته بود:
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و طالبان شدند» .غول« از شيشه بيرون آمده
بود و كنترل آن ديگر ميسر نبود .همان ها كه
»آى .اس  .آى«» ،سازمان اطﻼعات نظامى زير بال و پر سرمايه دارى اياﻻت متحده و
پاكستان« ،(ISI ) ،نقش مهمى در ايجاد و اروپاى غربى و متحدين منطقه اى آن ها ،پا
آموزش نظامى وحشيان طالبان ايفا مى كند .گرفته بودند ،اينك سوداى جهانى ديگر در
در حدود  ٩٠هزار طلبه ى افغان ،از جمله سر داشتند .خيال هاى خوش سرمايه دارى
مﻼ عُمر» ،اميرالمومنين« و رهبر سابق طالبان» ،پيروزمند« غرب ،در يازدهم سپتامبر ،٢٠٠١
در طــول دهــه ى هشتاد ،تحت آمــوزش برهم ريخت .جهان ديگرى در اين روز رقم
»آى .اس .آى« قرار مى گيرند .در بحبوحه ى خورد .آدم كُشان اسﻼمى ،اين دوستان ديروز،
جنگ »مجاهدين افغان« با يك ديگر ،در اكتبر جنگ شوم و دهشت زاى خود عليه اياﻻت
سال  ١٩٩٤ميﻼدى ،گروهى از جنگ جويان متحده را ،كه از پيش با هاى و هوى بسيار نويد
طالب ،تحت عنوان »تحريك اسﻼمى طلباى مى دادند ،به عمل در آوردند .ب ُرج هاى دوقلوى
كرام« ،از پاكستان به منطقه ى »سپين بولدك« نيويورك ،ساختمان پنتاگون و ...هدف حمله ى
در وﻻيت قندهار ،جنوب افغانستان ،وارد هواپيماهايى كه توسط جانيان »القاعده« ربوده
مى شوند .اين ها ،در پناه حمايت بى دريغ شده بود ،واقع شدند .تن جهان ،از آن چه در
سرمايه دارى غرب و متحدين منطقهاى آن ،به آن روز بر صفحه ى تلويزيون نقش بست،
سرعت وﻻيت قندهار ،چهارمين وﻻيت مهم لرزيد! غيرممكن ،غيرممكن ترين غيرممكن ها،
افغانستان ،و سپس ديگر شهرهاى افغانستان ممكن شده بود! اياﻻت متحده در خاك خود
را يك به يك تسخير مى كنند .و سرانجام ،در مورد حمله قرار گرفته بود؛ حمله ى كسانى
بيست و هفتم سپتامبر  ،١٩٩٦به دروازه هاى كه خود پرورده بود» :تروريست ها!«
اين واقعه ى شوم ،اما ،فرصتى كم نظير
كابل مى رسند.
روايت تلخ آن روزها ،روزهاى حاكميت براى سرمايه دارى اياﻻت متحده در شكل
منحوس وحشيان طالبان ،هيچ گاه از يادها دادن به »جهان تك قُطبى« ،و تثبيت قدرت
نخواهد رفت! آنها نه فقط انسان ،كه نوار بﻼمنازع خود در جهان پسا -جنگ سرد،
موسيقى و تلويزيون را هم به دار كشيدند؛ فراهم آورد .دولت بوش  -چينى اين فرصت
پوست تن مخالفين را كندند؛ روزنامهها را را غنيمت شمرد و با طرح »مبارزه ى جهانى
بستند ،قلمها شكستند ،و زبانها بريدند؛ زنان عليه تروريسم« ،گام بلند خود در رسيدن
را چهارديوارى خانه و در كيسه محبوس به بام جهان ،و تخصيص حداكثر انباشت
نمودند ،از مراكز كار راندند ،و به بردگى جنسى و ارزش افزايى به سرمايه هاى آمريكايى ،را
فروختند؛ ميادين شهرها و ورزش گاه ها ،را آغاز نمود .استرداد ا ُسامه بن ﻻدن و ديگر
به نمايش زجرآور سنگ سار زنان »نافرمان« رهبران »القاعده« ،كه در افغانستان مامن و
بدل كردند؛ مدارس و مراكز آموزشى ،جز ماوا داشتند ،از طالبان خواسته شد .و چون
مكتبهاى قرآن خوانى ،را تعطيل نمودند؛ اين خواسته مورد توافق قرار نگرفت ،ماشين
كتاب سوزان به راه انداختند؛ شادى را از جنگى بزرگ ترين قدرت نظامى جهان ،با
مردم دزديدند؛ حق زندگى انسانى را اعدام حمايت ائتﻼفى بيش از چهل كشور ،در هفتم
كردند؛ هر آن چه نشانى از تمدن داشت را اكتبر  ،٢٠٠١به يكى از فقيرترين كشورهاى
لگدمال نمودند؛ و جهنم تن سوزى كه در جهان سرمايه دارى يورش برد و نه فقط
كتاب آسمانى مسلمانان به كافران و مُلهدان وحوش طالبان ،كه مردمانى بى گناه ،بى پناه
در آخرت وعده داده شده بود ،را در همين و به فغان در آمده از حاكميت منحوس اين
جهان ،بر روى همين زمين ،به مردم افغانستان دوستان ديروزى سرمايه دارى غرب ،را به
خاك و خون كشيد .جنگ اياﻻت متحده،
ارمغان دادند!
كه با فريب و ريا »عمليات بلندمدت آزادى«
يازدهم سپتامبر ،آغاز مبارزه ى جهانى با خوانده مى شد ،در كم تر از دو ماه ،در دسامبر
» ،٢٠٠١امارت اسﻼمى افغانستان« را نابود كرد،
»تروريسم« ،سقوط طالبان
ماشين وحشت و جنايت طالبان بر افغانستان وحوش طالبان را از سرير قدرت به زير كشيد
سيطره يافت» .امارت اسﻼمى افغانستان« بنا و فرارى داد .نيروهاى نظامى آمريكا و »ناتو«،
نهاده شد .افغانستان به محل مناسب تجمع در كابل و ديگر مناطق افغانستان مستقر شدند.
وحشى ترين آدم كُشان اسﻼمى بدل گشت .وحشيان طالبان در جنگ با اياﻻت متحده
اُسامه بن ﻻدن ،و »القاعده« ،مهمان مﻼ عُمر و ائتﻼف آن شكست خوردند ،از حاكميت
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ساقط شدند ،اما از بين نرفتند .حاميان منطقهاى
خود را هم از دست ندادند .جنگ با نيروهاى
نظامى آمريكا و »ناتو« ،و ارتش دولتهاى
فاسد و ناكارآمدى ،كه فقط به قدرت نظامى
و پشتوانهى مالى اياﻻت متحده و ائتﻼف آن
اتكا داشتند ،ساليان دراز ادامه يافت .سيكل
شوربختى مردم افغانستان ،و در اين ميان بيش
از همه كارگران و فرودستان اين جامعه ى
محنت زده ،بيش و بيش تر شد .جنگ جويان
طالب ،با قدرتى رو به فزون ،بازگشته بودند .در
همان حال كه نيروهاى نظامى اياﻻت متحده و
»ناتو« در افغانستان افزايش مى يافت )در سال
 ٢٠ ،٢٠٠٤هزار نفر و در سال ١٠٠ ،٢٠١١
هزار نفر ،و با جمع نيروهاى نظامى »ناتو«،
 ١٤٠هزار نفر( جنگ متقارن ،تسخير روستاها
و عمليات پى در پى انتخارى نيروهاى موحش

نيامده بود ،كه زمزمه هاى آشتى با وحشيان
طالبان و ورود آن ها به جُ رگه ى قدرت
دولتى ،به مثابه تنها راه جلوگيرى از تداوم
جنگ و خون ريزى ،نيز از هر طرف به گوش
مى رسيد! در واقع ،از همان ماه هاى اوليه ى
شكست طالبان و هزيمت نيروهاى آن ،اين
زمزمه هاى شوم در گرفته بود .كرزاى ،رئيس
جمهور دولت اسﻼمى افغانستان ،بارها در
سخنان خود از طالبان به عنوان »برادر« ياد
كرده بود .كُشتن ا ُسامه بن ﻻدن ،رهبر »القاعده«،
توسط كماندوهاى ويژه ى اياﻻت متحده در
پاكستان ،در سال  ،٢٠١١نيز كم ترين خللى
در عروج مجدد وحشيان طالبان به صحنه ى
قدرت ايجاد نكرد .قدرت اين ها هم چنان
رو به فزونى بود .گُشايش دفتر سياسى
طالبان در قطر ،در ژوئن  ،٢٠١٣مُهر تاييدى

طالبان نيز از اندازه خارج مى شد .يك بار
ديگر چتر وحشت و مرگ از وحوش طالبان
در افغانستان برافراشته شد.
افغانستان سال ها در اين سيكل شوربختى
گرفتار بود .بيش از چهل سال جنگ ،آوارگى،
بى كارى ،فقر و فﻼكت ،و باز هم ايستاده در
نقطه ى صفر! ديگر آشكار بود ،كه ادامه ى
حضور اياﻻت متحده و ائتﻼف آن در افغانستان
بى ثمر است .و نه تنها مانعى جدى بر سر راه
عروج مجدد طالبان نيست ،كه با سياست هاى
بى ثمر ،با دولت هاى فاسد و ناكارآمد خود،
زمينه ساز آن هم هست! نه تنها هيچ يك از
ادعاهاى پوشالى اوليه مبنى بر شكست طالبان،
ايجاد يك دولت قدرت مند و متمركز ،ساخت
يك جامعه ى دموكراتيك ،رواج آزادى هاى
مدنى ،و ث ُبات و امنيت اجتماعى ،به عمل در

بر قدرت و رسميت و مشروعيت آن ها زد.
مدياى منقاد سرمايه دارى ،با هم راهى مُشتى
از متخصصين و تحليل گران نان به نرخ روز
خور ،مُكرر ،ضرورت مذاكرات آشتى و صلح
با وحشيان طالبان را به خورد افكار عمومى
جهان مى دادند! سياست »جنگ جهانى با
تروريسم« به تمامى رنگ باخته بود .و قدرت
طالبان بود ،كه تحميل مى شد .بر متن همين
سياست ،دولت اوباما ،در سال  ،٢٠١٦به كاهش
شديد نيروى نظامى آمريكا در افغانستان ،تا
مرز  ٩هزار نفر ،دست زد .مذاكرات آشتى و
صلح ،به تدريج و به شكل پراكنده ،در جريان
بود .و سرانجام در دولت ترامپ ،نهايى شد.
دوحه ى قطر ،در اكتبر  ،٢٠١٨ميزبان رسمى
گفت وگوهاى دوجانبه ى صلح ميان نمايندگان
اياﻻت متحده و طالبان گشت .و عاقبت ،در

فوريه ى » ،٢٠٢٠توافق نامه ى صلح« ميان دو
طرف توسطه زلمى خليل زاد از سوى اياﻻت
متحده و مﻼ عبدالغنى برادر از سوى طالبان به
امضا رسيد .از همان مقطع مى شد دريافت ،كه
قدرت حاكمه ى افغانستان به وحشيان طالبان
تقديم خواهد شد.
مذاكرات صلح دوحه ،عروج مجدد طالبان
قدرت يابى فزاينده ى نيروهاى وحش طالبان،
تسخير مناطق وسيعى از افغانستان ،بر متن
فساد و ناكارآمدى دولتهاى وقت ،شكست
سياستهاى اياﻻت متحده و ائتﻼف آن در
ايجاد ث ُبات و امنيت در افغانستان ،نارضايتى
و اعتراض در آمريكا به كشته شدن سربازان
آن كشور در افغانستان ،بحران اقتصادى
جهان سرمايه دارى ،نزول قدرت بﻼمنازع
آرايش و پيرايش چهره ى كريه و خون آلود طالبان در
افكار عمومى جهان ،در پى استقرار حاكميت آن ها
در كابل به سرعت رنگ باخت .روشن شد ،دولت
قدرت مند و متمركز ،برقراى ثُبات و امنيت ،جز با نهايت
وحشت و جنايت مُيسر نيست؛ روشن شد ،وحشيان
طالبان با كار و آموزش و ورزش و آزادى پوشش
و هر آن چه به حقوق انسانى زنان مربوط مى شود،
مخالف هستند .و اين نيمه ى جامعه ى انسانى را
صرفا وسيله ى زاد و ولد ،برده گى و لذت جنسى،
مى پندارند؛ روشن شد تشكيل دولت فراگير ،ادعايى
پوچ بود و آن ها كم ترين انگيزه اى در مشاركت دار و
دسته هاى آدم كُش اسﻼمى ديگر در قدرت حاكمه
را ندارند؛ و در افغانستان تحت سيطره ى موحش
آن ها ... ،هر صداى مخالفى ،چون گذشته ،در خاك و
خون غرقه خواهد شد.
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سرمايه دارى اياﻻت متحده ،هزينه هاى هنگفت
جنگ ،و ...به تﻼش بيش تر اياﻻت متحده در
مذاكره و سازش با نيروهاى جهنمى طالبان
دامن زد .وحشيان طالبان ،در همان حالى كه
در افغانستان مىجنگيدند و مردم را به خاك
و خون مىكشيدند ،نزد افكار عمومى جهان
به عنوان يك نيروى سياسى »معتدل« و »قابل
اعتماد« معرفى مى شدند ،تا از بار سياسى
شكست ايــاﻻت متحده و شُ ركاى آن در
افغانستان و نيز شناعت اخﻼقى آشتى و صلح
با آن ها كاسته شود .راه غارهاى كوه »تورا بورا«
تا رسيدن به ميز مذاكره و امضاى توافق نامه ى
صلح ،زير پروژكتور مدياى سرمايه دارى
جهانى ،چندان طوﻻنى نبود!
عقد »توافق نامه ى صلح« در دوحــه ،در
فوريه ى  ،٢٠٢٠همان طور كه پيش تر آمد،
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محصول سال ها مذاكره ى پراكنده ،و پشت
پرده ى ،اياﻻت متحده و ديگر دولت هاى
سرمايه دارى با طالبان بود .در واقع ،از سال
 ،٢٠١٠و پس از يك دهه جنگ عليه طالبان،
آشكار شده بود كه نيروى نظامى اياﻻت متحده،
»ناتو« ،و ارتش افغانستان قادر به پيروزى در
اين جنگ نيست .قدرت دولت هاى فاسد و
ناكارآمد افغانستان از محدوده ى چند شهر
بزرگ فراتر نمى رفت ،در حالى كه قدرت
طالبان در اقصا نقاط اين سرزمين به فزونى
بسط مى يافت .راه حل اين وضعيت نابسامان،
مشاركت طالبان در قدرت حاكمه بود» .شوراى
عالى صلح« ،متشكل از مُشتى جنگ ساﻻر،
مﻼ و سياست مدار دزد و جانى بر مبناى اين
سياست جديد شكل گرفت و مسئول مذاكرات
آشتى و صلح با وحشيان طالبان شد .ديگران
هم از اين قافله عقب نماندند .تركيه در سال
 ،٢٠١١با برگزارى »كنفرانس استانبول«،
پيش گام مذاكره ى بينالمللى با طالبان شد.
چين و روسيه و قدرتهاى منطقه ،چون
عربستان سعودى و ايران و پاكستان ،در كنار
ميزبان ،در اين كنفرانس شركت داشتند و با
نمايندگان طالبان به گفت وگو پرداختند .چين،
در سال  ،٢٠١٤و پس از آن نيز ،چندين بار
ميزبان رهبران طالبان شد .اياﻻت متحده ،در
سال  ،٢٠١٦نام گلبدين حكمت يار را از ليست
تروريستى خود خط زد .در سال  ٢٠١٨مﻼ
عبدالغنى برادر ،از بنيان گذاران طالبان ،و انس
حقانى ،از رهبران گروه وحشت زاى »حقانى«،
و هزاران عضو و فرمانده طالبان از زندان هاى
اياﻻت متحده و پاكستان آزاد شدند .روسيه
هم ،در سال  ،٢٠١٨نمايندگان طالبان را در
مسكو به حضور پذيرفت.
تداوم اين گفت وگوها ،در سپتامبر  ٢٠١٨به
تهيه ى متن اوليه ى توافق نامه اى منجر شد،
كه سرانجام در فوريه ى  ٢٠٢٠در دوحه ى
قطر نهايى گشت .بنا به اين توافق نامه،
اياﻻت متحده مى پذيرفت تعداد سربازان
خود را كاهش دهد و در صــورت عمل
طالبان به تعهدات خود ،در عرض چهارده ماه
نيروهايش را به طور كامل از افغانستان خارج
نمايد؛ هم چنين متعهد مى شد تحريمها عليه
طالبان را ،تا بيست و هفتم اوت  ،٢٠٢٠مورد
بازبينى قرار داده و پايان دهد .اياﻻت متحده،
در عين حال ،متعهد مى شد تمامى غيرنظاميان،
به جز ديپلمات ها ،نيروهاى امنيتى خصوصى،
مشاوران ،مربيان و ...آمريكايى را طى يك
برنامه ى زمانى فشرده از افغانستان خارج
كند .و پنج پايگاه نظام اصلى خود در خاك
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افغانستان را نيز در عرض  ١٣٥روز تخليه
نمايد .توافق نامه ،به عﻼوه ،دولت افغانستان را
موظف مىكرد ،تا دهم مارس  ،٢٠٢٠كه موعد
شروع مذاكرات بين اﻻفغانى اعﻼم شده بود،
پنج هزار زندانى طالب را ،در ازاى آزادى هزار
سرباز اسير دولتى ،آزاد كند .امرى كه به رغم
مخالفت اوليهى اشرف غنى ،رئيس جمهور
افغانستان ،سرانجام عملى گشت و پنج هزار
نيروى آدم كُش به ماشين وحشت و جنايت
طالبان افزوده گشتند ،تا در روزهاى آتى سﻼح
بر دست گيرند و از كُشتهها ،پُشتهها بسازند!
طالبان هم ،در مقابل ،با قبول آتش بس ،پذيرش
مذاكره ى بين اﻻفغانى ،تعهد به عدم حمله از
خاك افغانستان عليه اياﻻت متحده ،و تضمين
امنيت نظاميان آمريكايى هنگام خروج آنان از
افغانستان ،بر اين توافق نامه امضا گذاشت.
»توافق نامه ى صلح« ،بر خﻼف تصورات
پوچ و بى ب ُنيانى كه تبليغ مى شد ،نه تنها
مانع تحركات نظامى طالبان و كاهش كشتار
و خون ريزى مردم نگشت ،كه بيش از پيش
بر قدرت و فزون طلبى وحشيان طالبان
افزود .سرانجام سياست »جنگ جهانى عليه
تروريسم« ،با صرف هزينه اى بيش از ٢/٢٦٠
تريليون دﻻر ٢٤١ ،هزار كشته ،و چندين ميليون
آواره چه در داخل خاك افغانستان و چه در
كشورهاى مجاور ،نه تنها »تروريسم« را از بين
نبرد ،كه با معامله و سازش با »تروريست ها«،
و تطهير چهره ى خون آلودشان ،زمينه ى عروج
مجدد حاكميت جهنمى آن ها بر افغانستان را
فراهم آورد.
طالبان در قدرت ١١ :روزى كه دنيا را لرزاند
روند قدرت يابى فزاينده ى نيروهاى موحش
طالبان ،بر بسترى از معامله و سازش اياﻻت
متحده و ساير دول سرمايه دارى ،هم چنان
ادامه يافت .با خروج »ناتو« از افغانستان ،از
اول ماه مه ،و پس از آن ،با خروج سراسيمهى
سربازان آمريكايى ،در ماه اوت ،لشكر وحوش
طالبان كه در انتظار اين فرصت روزشمارى
مىكردند ،هجوم نهايى خود را آغاز نمودند
و در اندك زمانى شهرهاى بزرگ و مهم
افغانستان را يك به يك تصرف و سرانجام
پرچم خود را ،در پانزدهم اوت ،در ارگ
رياست جمهورى كابل برافراشتند!
فقط  ١١روز براى رسيدن به پايتخت ،و تسخير
آن ،كفايت مى كرد .سير پيچيده و تو در توى
حوادث در ماه اوت ،كه با سرعتى غيرقابل
تصور هم راه بود  -پيش روى ماشين جنايت
و وحشت طالبان ،تسخير يك به يك شهرهاى
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بزرگ ،هزيمت ارتش ،معامله ى برخى از
جنگ ساﻻران و مقامات دولتى ،فرار اشرف
غنى ،خروج سراسيمه ى نيروى نظامى آمريكا
و - ...هراس مرگ بر دل مردم افغانستان افكند.
شوك عميق ناشى از اين وقايع ،كه به ظاهر
غير مترقبه مى نمود ،توش و توان هر مقابله ى
جدى يى را از توده ى مردم گرفت .آن چه
به ويژه در روزهاى اول ،از پس اين وقايع
بروز مى يافت ،فقط وحشت و دهشت بود؛
وحشت و دهشت از انتقام طالبان ،از زندگى
در جهنم تن سوزى كه يك بار در گذشته اى
نه چندان دور به قيمتى گزاف ،با لهيده شدن
تن و جان ميليون ها زن و مرد ،تجربه شده
بود .افغانستان به زمان براى هضم اين وقايع
هراس انگيز نياز داشت.
سياست معامله و سازش با وحشيان طالبان ،با
هدف ايجاد يك دولت قدرت مند متمركز و
خاتمه ى جنگ طوﻻنى داخلى ،مى بايست با
جزء پيوسته ى ديگرى تكميل مى شد .طالبان
در قدرت حاكمه ى افغانستان در سال ،٢٠٢١
نمى توانست همان طالبان سال هاى دهه ى نود
باشد .طالبانى كه سنگ سار مى كرد؛ زنان را
در ميادين و معابر شهرها به شﻼق مى بست؛
كودكان را مورد تجاوز قرار مى داد؛ پوست
تن مخالفين را مى كند؛ و هر آن چه را كه
رنگ و بويى از تمدن و انسانيت داشت،
لگدكوب مى كرد .چهره ى ديگرى از طالبان
مى بايست به نمايش در مى آمد .چهره اى
معتدل ،مدافع حقوق همه ى شهروندان ،كه
در پى ايجاد دولتى فراگير ،و جامعه اى فارغ
از خشونت ،است .سناريوى سازش و معامله با
نيروهاى وحش طالبان با ترسيم چنين چهره ى
دروغينى از آن ها تكميل مى شد .توده ى مردم
در هراس مرگ بودند و روساى دولت هاى
به ظاهر »دموكراتيك« سرمايه دارى ،آن ها را
دل دارى مى دادند ،كه طالبان »تغيير« كرده،
»معتدل« شده ،به رعايت »حقوق بشر« تعهد
داده ،و جاى وحشت و دهشت نيست! آرايش
و پيرايش چهره ى كريه و خون بار طالبان به
حدى مُضحك و مشمئزكننده بود ،كه حتا خود
آن ها هم به خُ زعبﻼتى كه مُكرر مى كردند،
كم ترين بــاورى نداشتند .هــزاران صفحه
گزارش مستند از جنايات طالبان در گوشه و
كنار افغانستان ،در همان روزهايى كه مذاكرات
صلح دوحه در جريان بود ،در دفاتر آن ها روى
هم تلنبار بود .طالبان تغيير نكرده بود .همان
ماشين وحشت و جنايت پيشين بود .به همين
علت هم به ميز مذاكره دعوت شده بود .آن چه
تغيير كرده بود ،در واقع ،سياست سرمايه دارى
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اياﻻت متحده و شُ ركاى آن در قبال طالبان و
افغانستان بود .سياستى كه پس از قريب دو دهه
دل بستن به دولت هاى فاسد و ناكارآمد خود
در افغانستان به شكست انجاميده بود ،به ناچار
مى بايست تغيير مى كرد و از صرف بيش تر
هزينه هاى هنگفت يك جنگ بى ثمر جلو
مى گرفت .سويه ى »انتخاب« مى بايست از
سمت كرزاى و غنى و امثالهم به سمت طرف
ديگر اين جنگ ،دشمنان سابق ،همان ها كه در
تمام اين ساليان دراز نشان داده بودند مردان
خبره ى ميدان جنگ و توحش هستند و از هيچ
جنايتى ابا ندارند ،مى چرخيد .حداقل توجه به
وضعيت نابسامان افغانستان ،و ضرورت ايجاد
يك دولت قدرت مند متمركز ،دولتى كه قادر
به ختم جنگ طوﻻنى داخلى و برقرارى ث ُبات
و امنيت باشد ،خود گواهى روشن بر الزام
وجود يك نيروى به نهايت موحش در انجام
اين رسالت »مقدس« بود .جز اين نمى شد،
و نمى شود ،جامعه اى چون افغانستان با آن
همه زخم خونين بر تن و جان مردمان آن،
جامعه اى با آن همه تفرقه ها و كينه ها ،كه به
اعتبار سياست هاى اربابان سرمايه تشديد شده
بود ،را به تمكين واداشت! و ث ُبات و امنيت
ﻻزم جهت انباشت و ارزش افزايى سرمايه را
فراهم آورد!
آرايش و پيرايش چهره ى كريه و خون آلود
طالبان در افكار عمومى جهان ،اما ،در پى
استقرار حاكميت آن ها در كابل به سرعت
رنگ باخت .روشن شد ،دولت قدرت مند و
متمركز ،برقراى ثُبات و امنيت ،جز با نهايت
وحشت و جنايت مُيسر نيست؛ روشن شد،
وحشيان طالبان با كار و آموزش و ورزش و
آزادى پوشش و هر آن چه به حقوق انسانى
زنان مربوط مى شود ،مخالف هستند .و اين
نيمه ى جامعه ى انسانى را صرفا وسيله ى زاد
و ولد ،برده گى و لذت جنسى ،مى پندارند؛
روشن شد تشكيل دولت فراگير ،ادعايى پوچ
بود و آن ها كم ترين انگيزه اى در مشاركت دار
و دسته هاى آدم كُش اسﻼمى ديگر در قدرت
حاكمه را ندارند؛ روشن شد در افغانستان
تحت سيطره ى موحش آن ها ،اعتدال ،آزادى،
حقوق مدنى و اجتماعى معنا ندارد و هر صداى
مخالفى ،چون گذشته ،در خاك و خون غرقه
خواهد شد.
قدرت يابى وحشيان طالبان ،به نوبه ى خود،
و حداقل در كوتاه و ميان مدت ،به تقويت دار
و دسته هاى آدم كُش اسﻼمى ،و دولت هاى
مرتجع مستقر ،در شطرنج خاورميانه و آفريقا،
خواهد انجاميد .با اهتزاز پرچم طالبان در ارگ
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رياست جمهورى كابل ،وحوش جنايت كار
اسﻼمى در گوشه و كنار جهان به شادى
نشستند و پيروزى طالبان را تبريك گفتند.
در سومالى ،يك رسانه ى وابسته به »الشباب«
با »اﷲ و اكبر« به استقبال اين پيروزى رفت.
رهبر »جماعت نصرت اسﻼم و مسلمين«،
مرتبط با »القاعده« در شمال و غرب آفريقا ،به
طالبان خوشامد گفت .گروههاى سُ نى افراطى،
آموزش ديده ى مدارس ديوبندى در پاكستان،
»لشكر صحابه« و »جيش محمد« ،با شعار »نصر
مناﷲ و فتح قريب« ،پيروزى طالبان را تبريك
گفتند» .كيهان« جمهورى اسﻼمى ايران ،كه
سخن گوى مطبوعاتى ولى فقيه اش است،
پيروزى »برادران« طالب را به فال نيك گرفت.
و مشاور خارجى ولى فقيه هم وحشيان طالبان
را جزيى از نيروهاى به همان اندازه وحشى و
جنايت كار »محور مقاومت« خواند .اسماعيل
هنيه ،رئيس دفتر سياسى »جنبش مقاومت
اسﻼمى فلسطين«» ،حماس« ،پيروزى طالبان
در افغانستان و »پايان اشغال« اين كشور از
سوى اياﻻت متحده را به طالبان تبريك گفت.
در پاكستان ،رئوف حسن ،دست يار ويژه ى
نخست وزير ،در توييتر نوشت:

نخست وزير ،عُمران خان ،هم در ستايش
ضمنى پيروزى طالبان ،اعﻼم كرد:

جهان سرمايه دارى آن چه اهميت و اولويت
دارد ،انباشت و ارزش افزايى سرمايه است و
آن جا كه اين اصل شوم ايجاب كند ،مى شود
و مى بايد زندگى انسان ها را به سهولت قربانى
كرد و توده هاى ميليونى آن ها را به قتل گاه
نيروهاى جهنمى يى ،چون طالبان ،گُسيل نمود؛
نشان داد وقاحت ،دنائت و دوئيت جهان
سرمايه دارى را حد و مرزى نيست و دل بستن
به آن براى رهايى از چنگال استبداد ،حصول
دموكراسى ،و دست يابى به يك زندگى بهتر،
سراب است و سراب! وقايع افغانستان ،سيماى
راستين و متعفن جهان سرمايه دارى را ،يك
بار ديگر ،در آيينه گرفت!
عروج وحشيان طالبان ،بيان پيوند گُريزناپذير
نظم سرمايه با هر گونه نيروى اهريمنى يى
است ،كه قادر به حراست از انباشت و
ارزش افزايى سرمايه باشد .اين پيوند ،ا ُرگانيك،
درونــى ،و جزيى از وجود سرمايه دارى
است .نمى توان جهان را در سوداى انباشت
و ارزش افزايى سرمايه شُ خم زد و ،در عين
حال ،رسوبات گنديده و متعفن آن را از
عُمق به سطح نياورد و بر بستر فاضﻼب
سرمايه دارى روان نكرد .ارتش هاى تا بُن
دندان مسلح ،گله هاى اوباش نژادپرست و
فاشيست ،آخوند و كشيش و خاخام ،زندان
و شكنجه ،دم و دستگاه هاى عريض و طويل
نمايشى و تبليغى براى تخدير افكار عمومى،
خيل سياست مداران و ژورناليست هاى منقاد
و نان به نرخ روز خور ،دار و دسته هاى
آدم كُش اسﻼمى ،همه و همه ،اندام واره هاى
نظم سرمايه و ﻻزمه ى چرخش و انباشت و
ارزش افزايى آن هستند.

در اين ميانه ى وحشت و جنايت ،گُستره ى
فقر و گرسنگى و بى خانمانى  -كه هم اكنون
نيز جان ميليون ها توده ى مردم افغانستان را
به ورطه ى نيستى كشانده است  -به سرعت طالبان ،بلوك هاى سرمايه دارى جهانى ،و
و به شدت افزون خواهد شد .دورنماى ضرورت امنيت سرمايه
سرمايه گذارى در افغانستان و انباشت و كم تر كشورى ،چون افغانستان ،بر انبوه
ارزش افزايى سرمايه از منابع غنى و بكر مواد گران قيمت ،بكر و غنى از منابع مواد خام
خام آن  -اگر اوضاع آن گونه كه مقصد و تكيه زده است .سه سال پس از يورش نظامى
مُراد سرمايه دارى جهانى است ،پيش رود -اياﻻت متحده و ائتﻼف آن به افغانستان» ،مركز
كارگران افغان را به مراتب وحشيانه تر از تحقيقات زمينشناسى آمريكا« ،در سال ،٢٠٠٤
تمامى سال هاى دور و دراز پيشين به برده گى تحقيق در مورد منابع معدنى افغانستان را آغاز
مزدى و استثمار مشدد خواهد كشاند .عﻼوه نمود و بر داده هاى كارشناسان اتحاد جماهير
بر اين همه ،توحش طالبان ،به موج جديدى شوروى ،در دهه ى هشتاد ميﻼدى و به هنگام
از مهاجرت توده ى مردم هراسان از افغانستان اشغال افغانستان ،پيرامون وجود منابع غنى
و آواره گى پشت مرزهاى بسته ى كشورهاى و بكر مواد خام در افغانستان مُهر تاييد زد.
يافته ها نشان داد ،معادن مس ،آهن ،طﻼ و
مجاور ،و قلعه ى اروپا ،ميدان خواهد داد.
قدرت يابى وحوش طالبان ،در عين حال ،بانگ نقره ،سنگ آهن ،ذغال سنگ ،ذخاير نفت و
بلند رسوايى جهان سرمايه دارى هم هست .گاز ،نمك ،سنگ هاى قيمتى ،ياقوت ،زمرد،
تجربه ى افغانستان يك بار ديگر نشان داد ،در فيروزه ،سنگ مرمر ،گوگرد ،سرب و روى،
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تالك ،آلومينيم ،و عناصر كميابى چون اورانيوم،
برليم ،ليتيوم ،تانتاليوم ،بوكسيت ،تنتاليم و
نيوبيم و ...از جمله منابع سرشار مواد خام
افغانستان است .بنا به برآورد »مركز تحقيقات
زمين شناسى آمريكا« ،در افغانستان حدود
 ٦٠ميليون تُن مس ٢,٢٠٠ ،ميليون تُن سنگ
آهن ١/٤ ،ميليون تُن عناصر خاكى كمياب،
 ٣٦تريليون فوت مكعب گاز طبيعى٦/٣ ،
ميليارد بشكه ى نفت ٣٢٥/١ ،ميليون بشكه ى
مايعات گاز طبيعى و ...يافت مى شود .ذخاير
كربنات افغانستان ،فقط در وﻻيت هلمند،
به ميزان  ٨٩ميليارد دﻻر ارزش گذارى شده
است .و تخمين زده مى شود ،ذخاير نفت و
گاز طبيعى افغانستان »مىتواند به ارزش بيش
از  ٢٢٠ميليارد دﻻر باشد «.مس وافر افغانستان،
به ويژه با توجه به كمبود معادن مس جهان،
به شدت مورد نظر دولت ها و بنگاه هاى
سرمايه دارى است .افغانستان چنان از ماده ى
كمياب ليتيوم سرشار است ،كه آن را به تمثيل
»عربستان ليتيوم« نام نهاده اند .در جهانى كه
تﻼش جهت خﻼصى از سوختهاى فُسيلى
افزون مى شود ،وجود اين ماده جهت ذخيره
و انتقال كارآمدتر انرژى برق به شدت مورد
نياز است .اتحاديه ى اروپا ،در سال ،٢٠٢٠
ليتيوم را به هم راه كبالت ،گرافيت ،سيليكون و
تانتالوم به فهرست رسمى  ٣٠ماده ى اوليه ،كه
براى استقﻼل انرژى اروپاى قاره »حياتى« تلقى
مىشوند ،افزود .و »آژانس بينالمللى انرژى«
) (IAEنيز برآورد كرده است ،كه تقاضاى
جهانى ليتيوم تا سال  ٢٠٤٠بيش از  ٤٠برابر
مىشود .و اين ،جز افزايش باز هم بيش تر
ارزش منابع افغانستان و ،در عين حال ،حرص
و آز باز هم بيش تر دولت ها و بنگاه هاى
سرمايه دارى براى انباشت و ارزش افزايى
فزاينده ى سرمايه هاى خود معنايى ندارد!
اهميت اقتصادى منابع معدنى غنى و بكر
افغانستان ،كه بنا به برخى برآوردها به بيش از ٣
تريليون دﻻر بالغ مى شود ،چنان وسوسه انگيز
است ،كه توجه هر دولت و بنگاه سرمايه دارى
را جلب مى كند .پروژه ى سرمايهگذارى ٤/٤
ميليارد دﻻرى »شركت دولتى  «MCCچين ،در
سال  ،٢٠٠٧در زمينه ى استخراج مس »معدن
عينك« )در وﻻيت لوگر( ،دومين منبع بزرگ
مس جهان؛ سرمايهگذارى »شركت ملى نفت
چين« ،در سال  ،٢٠١١جهت استخراج نفت از
ميادين نفتى وﻻيت فارياب و سرپل؛ قرارداد
 ١٠/٨ميليارد دﻻرى كنسرسيوم هفت شركت
هندى ،در همين سال ،جهت بهرهبردارى از
بزرگ ترين ذخاير سنگ آهن دست نخورده
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در آسيا» ،معدن حاجيگك« در وﻻيت باميان؛
پــروژه ى  ١٠ميليارد دﻻرى خط لوله ى
تركمنستان  -افغانستان -پاكستان -هند )تاپى(؛
و ...از نمونه هاى اهميت و جذابيت اقتصادى
افغانستان در جهان سرمايه دارى هستند .در
دوره ى رياست جمهورى ترامپ نيز ايده هايى
براى سرمايه گذارى در استخراج و بهره ورى
از اين منابع شكل گرفت ،تحقيقات و تمهيداتى
هم به عمل آمد ،كه هيچ يك به نتيجه نرسيدند.
جنگ طوﻻنى داخلى ،فقدان ثُبات و امنيت،
و نيز عدم وجود زيرساخت هاى حياتى -
چون سيستم سراسرى و سريع حمل و نقل،
جاده ،راه آهن ،نيروگاه هاى قوى آب و برق،
خطوط مخابراتى ،فرودگاه هاى مجهز و مُدرن،
فراساختارهاى تامين نظم اقتصادى ،سياسى،
آموزشى و - ...مهم ترين موانع بر سر راه
استخراج و بهره ورى از انبوه معادن مواد خام
افغانستان بوده است .رفع اين موانع ،كه از
منظر سرمايه دارى جهانى در پايان دادن جنگ
داخلى طوﻻنى و برقرارى ث ُبات و امنيت ريشه
دارد ،عروج مجدد ماشين وحشت و جنايت
طالبان را توضيح مى دهد .اهميت طالبان،
تامين و تضمين شرايط امن سرمايه گذارى؛ و
اهميت افغانستان ،وجود انبوهى از منابع غنى
و بكر مواد خام جهت انباشت و ارزش افزايى
سرمايه است.
افغانستان ،در عين حال ،مكان تقاطع كشورهاى
آسيايى است .آسياى شرقى ،جنوبى ،غربى
و ميانه ،در اين جا به هم متصل مى شوند.
افغانستان از شرق و جنوب با پاكستان ،از غرب
با ايران ،از شمال با تركمنستان و ازبكستان و
از شمال شرق با تاجيكستان و چين هممرز
است .و به واسطه ى برخى از اين كشورها با
روسيه و هند نيز مرتبط مى شود .اين مهم نيز،
به نوبه ى خود ،بر اهميت افغانستان مى افزايد.
و آن را به مكان تقاطع منافع متضاد و متخاصم،
و گاه هم گون و هم سوى ،قدرت هاى بزرگ
منطقه اى و جهانى بدل مى نمايد.
اياﻻت متحده ى آمريكا
اياﻻت متحده ى آمريكا ،ساليان دراز ،هم پاى
نقش بﻼمنازع خود در جهان سرمايه دارى،
نقش برتر و تعيين كننده اى نيز در سرنوشت
افغانستان داشت .اين نقش ،اما ،از مدت ها
پيش سير نزولى گرفت .دوران استيﻼى
اياﻻت متحده رو به پايان رفت و در عوض
شكل گيرى جهان تك قُطبى به زعامت آن،
در دوره ى پسا -جنگ سرد ،جهانى مركب
از قُطب هاى متعدد با منافع متضاد و متخاصم
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پا به عرصه ى وجود گذاشت .با نزول قدرت
بﻼمنازع اياﻻت متحده ،به تبع ،از توان و
امكان آن در ادارهى اقتصاد و امنيت جهان
سرمايه دارى نيز كاسته شد .هرچند نزول
قدرت اياﻻت متحده نسبى است ،و هنوز
قدرت ديگرى بر جهان سرمايه دارى استيﻼ
نيافته است ،اما ،در هر حال قدرت و نفوذ
اياﻻت متحده در ساختار اقتصادى و سياسى
جهان حاضر ،در قياس با عصرى كه »پاكس
آمريكا« در اوج بود ،نزول قابل توجهى يافته
است .يك نشانه ى اين نزول ،برآمد چشم گير
چين به مثابهى يك قدرت بزرگ اقتصادى و
نظامى و سياسى است.
تحول اقتصاد سرمايه دارى جهانى در دهه هاى
اخير ،رشد سريع توليدات صنعتى در متن
آزادسازى تجارى ،لغو قوانين دست و پاگير
سرمايه گذارى ،و هم چنين وجود نيروى
كار ارزان ،گُسترده و ماهر در چين ،در كنار
مولفه هاى متعدد ديگر ،مركز اصلى توليدات
سرمايهدارى جهانى را از غرب به چين منتقل
كرد .در اين سال ها ،و به ويژه پس از بحران
بزرگ مالى  ،٢٠٠٨چين به مثابه كارخانه ى
بزرگ سرمايه دارى جهانى ،بى وقفه براى
اقتصادهاى پيش رفته ى غربى ،و اكثرى از
اقتصادهاى سرمايه دارى در گوشه و كنار
جهان ،همه گونه محصوﻻت و ابزار و آﻻت
واسطه اى مورد نياز صنايع را ،با قيمت هاى
ارزان ،توليد كرده است .به همين سبب ،سهم
اقتصاد چين در توليد ناخالص داخلى جهان از
 ٢درصد در سال  ،١٩٨٠به  ٤درصد در سال
 ،٢٠٠٣و با جهشى خيره كننده به  ١٦درصد در
سال  ٢٠١٩رسيده است .به گزارش نشريه ى
»گلوبال تايمز« ،در سال گذشته ،ارزش توليد
ناخالص داخلى چين معادل  ١٧درصد از كُل
ارزش توليد ناخالص داخلى جهان بوده است.
و بر اساس برآوردهاى اقتصاددانان موسسه ى
بين المللى »بلومبرگ« ،چين تا سال ٢٠٣٥
جايگاه بزرگ ترين اقتصاد جهان را از اياﻻت
متحده خواهد ربود.
بحران كوبنده ى اقتصادى ،در سال ٢٠٠٨
و تداوم و تشديد آن به واسطه ى پاندومى
كوويد  ،١٩از توان اقتصادى اياﻻت متحده
كاست .هزينههاى نظامى آن كاهش يافت
و توان سرمايهگذارىهاى نظامى ،در قياس
با دوران پيشين ،سير نزولى گرفت .به
عــﻼوه ،برآمد اقتصادى ديگر بلوك هاى
سرمايه دارى ،چون چين ،به گُسترش قدرت
نظامى و سرمايه گذارى آن ها در اين حوزه
نيز منجر شده است .بنا به برآورد نشريهى
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»اكونوميست« ،هزينههاى دفاعى چين تا سال
 ٢٠٢٥با هزينههاى دفاعى اياﻻت متحده برابر
خواهد گشت.
در متن شرايط جديدى كه قدرت بﻼمنازع
جهانى اياﻻت متحده رو به نزول رفت؛
سياست هاى آن در افغانستان به شكست
رسيد؛ حفظ و نگه دارى دولتهاى فاسد و
ناكارآمد ،به رغم هزينههاى گزاف مالى و
انسانى ،نتيجهاى به بار نياورد؛ معامله و سازش
با قدرت فزاينده ى وحشيان طالبان ،و بيرون
كشيدن خود از باتﻼق افغانستان ،تنها راه كار
فراروى اياﻻت متحده بود .اين روند از دوران
اوباما آغاز گشت ،در دوره ى زمام دارى ترامپ
دنبال شد ،و در دوره ى رياست جمهورى
بايدن ،با سياست »پايان دادن به جنگ هاى
بى پايان« ،به سرانجام رسيد.
اين رونــد ،به رغم اعتراض سناتورهاى
جمهورى خواه ،جنگ زرگرى ترامپ عليه
بايدن ،شك و ترديدهاى پاره اى از رسانه هاى
آمريكايى ،و غرولندهاى برخى مقامات
اروپايى ،اجتناب ناپذير و از منظر منفعت
سياسى و اقتصادى سرمايه دارى اياﻻت
متحده درســت و مقرون به صرفه بود.
سياست جديد ،در همان قدم اول ،يك
صرفه جويى ساليانه ى  ١٥٠ميليارد دﻻرى
)هزينه ى ساليانه ى نيروهاى نظامى آمريكا
در افغانستان( در مخارج نظامى اين كشور
به بار مى آورد؛ گريبان اياﻻت متحده از يك
جنگ طوﻻنى بى ثمر را خﻼص مى كرد؛ و در
عين حال ،امكان ايفاى نقش اياﻻت متحده در
آينده ى افغانستان و بهره ورى از منابع غنى
و بكر مواد خام آن را محفوظ مى داشت.
سرمايه دارى اياﻻت متحده ،بر خﻼف برخى
تحليل هاى سطحى ،با خروج از افغانستان از
تﻼش خود براى بهره ورى از خوان يغماى
اقتصادى افغانستان دست نكشيده است .اگر
سياست سپردن حاكميت افغانستان به ماشين
وحشت و جنايت طالبان به ثمر نشيند» ،ث ُبات
و امنيت« مورد نياز سرمايه گذارى هاى كﻼن
در اين سرزمين تامين شود؛ زيرساخت هاى
ميليارد دﻻرى ﻻزم و حياتى براى استخراج
و بهره بردارى از منابع سرشار مواد خام آن،
نه فقط توسط سرمايه هاى آمريكايى ،كه با
مشاركت سرمايه هاى چينى و ...ايجاد گردد؛
آن گاه اياﻻت متحده نيز به فراخور وضعيت
اقتصادى روز خود ،بى شك ،سهم مهمى از
انباشت و ارزش افزايى از انبوه منابع غنى و بكر
مواد خام افغانستان خواهد داشت .تنها تفاوت
در اين است ،كه در دوران قدرت بﻼمنازع
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اياﻻت متحده ،انباشت و ارزش افزايى از اين
خوان يغما مى بايست به تمامى يا در حداكثر
ممكن در اختيار سرمايه هاى آمريكايى قرار
مى گرفت ،اما ،در دوران نزول قدرت بﻼمنازع
اياﻻت متحده ،ديگر بلوك هاى سرمايه دارى
جهانى نيز سهم خود را مى برند!
چين
اقتصاد ،مهمترين اولويت چين در سياست
بين المللى است .افغانستان ،به ويژه ،از اين
منظر مورد توجه چين است .پيش تر به
عﻼقه مندى وافر دولت چين در بهره ورى
و استخراج از منابع غنى و بكر مواد خام
افغانستان اشاره شد .عﻼوه بر اين ،وجود
پروژه ى اقتصادى »يك كمربند و يك جاده«،
كه در سال  ٢٠١٣توسط شىجينپينگ ،رئيس
جمهور چين ،با الهام از »جاده ى ابريشم« قديم،
ارائه شد ،هم موقعيت ويژه ى افغانستان در
اقتصاد سرمايه دارى چين را افزون مى كند.
»يك كمربند و يك جاده« ،يك كﻼن طرح
اقتصادى براى سرمايهگذارى در زيربناهاى
اقتصادى بيش از  ٦٥كشور جهان ،به منظور
توسعه ى دو مسير تجارى »كمربند اقتصادى
راه ابريشم« و »راه ابريشم دريايى« ،جهت
انباشت و ارزش افزايى فزاينده ى سرمايه هاى
چينى است .و افغانستان ،به اعتبار موقعيت
ژئواستراتژيكى بارز خود در آسيا ،جزء مهمى
از اين كﻼن طرح اقتصادى به شمار مى رود.
اين پروژه ى اقتصادى ،كه با هزينه اى معادل
 ١٣٠٠ميليارد دﻻر جهت ساخت هزاران
كيلومتر جاده ،راه آهن و مسيرهاى هوايى و
دريايى در نظر گرفته شده است ،بسيارى از
كشورهاى آسيا و آفريقا و اروپا ،و  ٤/٥ميليارد
جمعيت جهان ،را به هم متصل مى كند و
تجارت جهانى را تحت تاثير مى گيرد» .يك
كمربند و يك جاده« ،از سه مسير شمالى،
مركزى و جنوبى تشكيل مى شود .بخش
شمالى ،چين را از طريق كشورهاى آسياى
مركزى  -قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيكستان،
افغانستان و تركمنستان و ازبكستان -به
روسيه و اروپا متصل مىكند .مسير جنوبى از
چين آغاز و به آسياى جنوب شرقى ،جنوب
آسيا و پاكستان و اقيانوس هند ختم مى شود.
و مسير مركزى از آسياى مركزى به ايران و
خليج فارس و سپس تركيه و درياى مديترانه
مى رسد .بخش مهمى از اين كﻼن طرح
اقتصادى ،شاه راه اقتصادى چين  -پاكستان
است ،كه »دهليز اقتصادى چين -پاكستان«
ناميده مى شود ،و با هزينه اى معادل  ٥٧ميليارد
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دﻻر مسير اقتصادى چين را از پاكستان به
سوى درياى هند و از آن طريق به خاورميانه
و آفريقا مىگشايد و اهميتى ب ُنيادين در كُليت
اين پروژه دارد .با انضمام افغانستان به اين
دهليز ،شاخهاى از اين دهليز از طريق افغانستان
به سوى آسياى ميانه هم كشيده خواهد شد.
نقش افغانستان ،و موقعيت ژئواستراتژيكى
آن ،در پيش بُرد اين پروژه ى اقتصادى و
ايجاد كُريدور كابل  -پيشاور به اندازه اى براى
چين اهميت دارد ،كه تاييد وحشيان طالبان و
هم كارى با آن ها را نه تنها مُجاز و مشروع،
كه ضرور هم مى كند .ايجاد »دهليز اقتصادى
چين -پاكستان« ،كه از »كُريدور كابل  -پيشاور«
مى گذرد ،بدون وجود دولتى قدرت مند و
متمركز در افغانستان و برقرارى ثُبات و امنيت
در آن ممكن نخواهد بود .و حاكميت طالبان ،از
همين رو ،مورد تاييد چين و نقطه ى اتكا و اُميد
آن در پيش ب ُرد اين كﻼن طرح اقتصادى است.
حاكميت نيروهاى موحش طالبان در افغانستان،
در عين حال ،متضمن خطراتى نيز براى چين
هست .افغانستان  ٧٦كيلومتر مرز مشترك با
چين دارد و همسايه ى منطقه ى مسلمان نشين
اقليت اويغور در سينكيانگ است .دولت چين
واهمه دارد ،كه قدرت يابى طالبان و ارتباط
آن ها با اين اقليت مسلمان ،باعث آشوب و
ناامنى در منطقه شود .اين از جمله مسايلى
است ،كه در مذاكرات سال هاى اخير دولت
چين با طالبان مورد گفت وگو قرار گرفته و
تعهد طالبان مبنى بر عدم حمايت از اقليت
اويغور را به دنبال داشته است.
افزون بر همه ى اين ها ،دولت چين از شكست
سياست هاى اياﻻت متحده در افغانستان و
خروج نيروهاى اين كشور و ائتﻼف آن از
افغانستان خوشحال است .و حاكميت وحوش
طالبان را ،از منظر تضعيف رقيب جهانى خود
نيز ،به فال نيك مى گيرد.
روسيه
روسيه از سال هاى پيش در پى تقويت حضور
و نفوذ مجدد خود در افغانستان ،به ويژه در
دوره ى پسا -خروج اياﻻت متحده ،از اين
كشور بوده است .از اين رو ،روسيه تحوﻻت
افغانستان  -حاكميت طالبان و خروج نيروهاى
نظامى آمريكا و »ناتو« -را با خوشحالى نظاره
مى كند و آن را يك فرصت مغتنم اقتصادى،
سياسى و امنيتى براى خود مى پندارد.
از حيث اقتصادى ،امكان سرمايهگذارى در
افغانستان ،به خصوص در بخش نفت و
گاز ،براى شركت هاى سرمايه دارى روسيه
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جذاب است و طمع آن ها را برمى انگيزاند.
اكنون با خروج نيروهاى نظامى آمريكا و
»ناتو« از افغانستان ،روسيه انتظار دارد پاداش
خود در حمايت از وحشيان طالبان را با اخذ
قراردادهاى اقتصادى و بهره ورى از ذخاير
نفت و گاز و ...افغانستان دريافت كند .به
لحاظ سياسى ،روسيه از شكست سياست هاى
اياﻻت متحده و ائتﻼف آن در افغانستان خُ شنود
است .و خروج آن ها از افغانستان را به فال
نيك مى گيرد .روسيه از ديرباز با گُسترش نفوذ
»ناتو« به سمت مرزهايش به شدت مخالف
بوده و آن را به زيان امنيت و كاهش اقتدار خود
در نظام سرمايه دارى جهانى ارزيابى مى كرده
است .از همين منظر هم سياست اياﻻت متحده
و اتحاديه ى اروپا به طور دايم به گُسترش نفوذ
نظامى و سياسى به سمت مرزهاى روسيه سوق

و روسيه اُميد دارد به يُمن حمايت خود از
نيروهاى موحش طالبان ،از اين ناحيه تهديدى
عليه منافع امنيتى آن حادث نشود.
پاكستان
پاكستان از حاميان اصلى و هميشگى لشكر
وحوش طالبان بوده است .پاكستان ،به لحاظ
منافع سياسى و اقتصادى منطقه اى خود،
به دنبال ايجاد حكومتى در افغانستان بوده
است ،كه به مثابه حياط خلوت آن عمل كند؛
از ادعا در مورد »خط ديورند« چشم بپوشد؛
از وسوسه ى نزديكى به هند دورى جويد؛
در ميانه ى كشمكش هاى ديرينه ى پاكستان
و هند ،متحد آن باشد؛ و با ايران و ديگر
كشورهاى منطقه نيز ،تنها ،بر اساس منافع
سياسى و اقتصادى پاكستان عمل نمايد .از

عليه دار و دسته هاى رنگارنگ »مجاهدين
افغان«  -كه در رقابت با يك ديگر ،افغانستان را
به خاك و خون كشيده بودند -به اين سرزمين
سرازير گشتند .به اعتبار تﻼش هاى پاكستان
در پيش ب ُرد سياست هاى اياﻻت متحده در
افغانستان ،مقامات اين كشور خود را شايسته ى
دوستى و هم كارى و مساعدت بيش تر اياﻻت
متحده ،از جمله در متن كشمكش با هند،
مى ديدند .آن جا كه اين انتظار پاسخ در خور
نگرفت ،و به ويژه پس از يورش نظامى اياﻻت
متحده و ائتﻼف آن به افغانستان ،در سال
 ،٢٠٠١و سرنگونى حاكميت طالبان ،پاكستان
قدرى از اياﻻت متحده فاصله گرفت و به
رغم سياست آن در جنگ با طالبان ،هيچ گاه
دست از حمايت جنگ جويان طالب نكشيد.
منطقه ى پشتون نشين پاكستان ،وزيرستان ،از

طبقه ى كارگر افغانستان نه تنها بار استثمار مشدد
سرمايه و سيطره ى موحش سرمايه دارانى آدم كُشى
چون طالبان و جنگ ساﻻران افغان را به دوش
مى كشد ،كه درد و رنج عميق نزديك به نيم قرن
جنگ ،كشتار ،ويرانى و نابسامانى ،را نيز بر تن دارد.
و با چشم انداز سرمايه گذارى و بهره ورى از منابع
بكر و غنى مواد خام افغانستان توسط دولت هاى
سرمايه دارى جهانى ،به مراتب بيش از اين ها ،مزه ى
گزنده و تلخ برده گى مزدى را تجربه خواهد كرد .ثُبات
و امنيت ،زيرساخت هاى ﻻزم و حياتى ،هرچند براى
سرمايه گذارى و بهره ورى از منابع سرشار مواد خام
افغانستان ضرور هستند ،اما ،كافى نيستند .جزء بسيار
مهم ديگر اين مولفه هاى ضرور ،ميليون ها برده ى
مزدى به نهايت سركوب و به عقب رانده شده اى
است ،كه امكان انباشت و ارزش افزايى سرمايه را
با نيروى كار ارزان خود مُهيا سازد.

مى يافته است .اين سياست ،گُسترش »ناتو«
به سمت شرق ،در واقع ،مهم ترين چالش
سياسى و نظامى ميان روسيه و اياﻻت متحده و
اتحاديه ى اروپا در اين سال ها بوده است .و از
همين رو ،رابطه ى دوستى و هم كارى روسيه با
طالبان ،به قصد ايفاى نقش موثر در افغانستان،
را ضرور مى ساخته است .به لحاظ امنيتى،
دوستى و هم كارى روسيه با حاكميت طالبان
به قصد تامين امنيت مرزهاى جنوبى اين كشور
با تاجيكستان ،ازبكستان و تركمنستان  -كه در
همسايگى افغانستان واقع هستند -و هم چنين
كُنترل تروريسم دار و دسته هاى اسﻼمى در
مرزهاى روسيه ،به ويژه در چچن ،صورت
مى گيرد .احتمال بروز خشونت و ناامنى در
قفقاز شمالى و آسياى مركزى ،در سياست
امنيتى روسيه واجد اهميت به سزايى است.
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منظر منافع سياسى و اقتصادى پاكستان ،و
سياست »دكترين ملى« آن ،افغانستان »عُمق
استراتژيك« پاكستان محسوب مى شود .از
همين رو ،آموزش نظامى ،تغذيه ى مالى ،و
حمايت ل ُجستيكى ،از طالبان در تمامى اين
سال هاى دور و دراز موضوعيت داشته است.
پاكستان ،به عنوان هم پيمان اياﻻت متحده ،و
پس از دخالت نظامى اتحاد جماهير شوروى
در افغانستان ،نقش مهم و غيرقابل جايگُ زينى
در رويدادهاى افغانستان ،به نفع سياست اياﻻت
متحده ايفا كرد .نيروهاى »مجاهدين افغان« در
پاكستان آموزش ديدند ،مسلح گشتند ،و
به جنگ با نيروهاى نظامى اتحاد جماهير
شوروى و جمهورى دموكراتيك افغانستان
گُسيل شدند .پس از آن ،نيروهاى طالبان هم
در پاكستان بسيج و مسلح شدند و براى جنگ
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همان سال  ،٢٠٠١به مامن و ماواى نيروهاى
فرارى طالبان و »القاعده« بدل شد و در طى
بيست سال گذشته نيز پايگاه اصلى تجمع و
سازمان دهى اين نيروها بود .در جنگ اخير
نيروهاى طالبان عليه دولت ارتش افغانستان،
هزاران جنگ جوى مسلح طالب از همين منطقه
به افغانستان هجوم بردند.
رويدادهاى منطقه ،و سرخوردگى پاكستان از
اياﻻت متحده ،در سال هاى اخير ،اين كشور
را به چين نزديك كرد .پروژه ى اقتصادى
وسوسه انگيز چين» ،يك كمربند ،يك جاده«،
كه ايجاد »دهليز اقتصادى چين  -پاكستان«
جايگاه مهمى در آن دارد ،اهميت به سزايى
در نزديكى پاكستان به چين داشته است .و از
آن جا كه اين دهليز از »كُريدور كابل  -پيشاور«
مى گذرد ،موقعيت افغانستان براى اين كشور
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را بيش از پيش برجسته كرده است.
حاكميت طالبان در افغانستان ،در عين حال،
موقعيت پاكستان ،به مثابه حامى اصلى و
هميشگى آن ،را در برابر هند و كشمكش
ديرينه با آن بر سر منطقه ى كشمير تقويت
مى كند .پاكستان انتظار دارد ،كه به يُمن
رابطه ى پدرخوانده گى با طالبان ،تﻼش هند
براى برقرارى مناسبات استراتژيك بهتر با
افغانستان و ارتباط با آسياى ميانه ،از طريق بندر
گواتر در ايران و راه هاى زمينى افغانستان و
ايران ،با موانع جدى روبرو شده و به موفقيت
نرسد .امرى كه دست باﻻترى به پاكستان در
منازعه با اين رقيب ديرينه خواهد داد.
در ميانه ى شادى و هيجان از حاكميت طالبان
در افغانستان ،اما ،دل نگرانى از يك خطر
احتمالى نيز در پاكستان موج مى زند .سال ها
آموزش و تسليح نيروهاى طالبان در پاكستان،
و مامن و ماواى اين نيروها در منطقه ى
پشتون نشين پاكستان ،به برآمد نيروهاى پشتون
محلى نيز ميدان داده ،كه سر سازگارى با دولت
و ارتش و سازمان اطﻼعاتى پاكستان در اين
منطقه را ندارند .اگر طالب هاى برادر اين ها
در افغانستان به قدرت حاكمه رسيده اند ،چرا
آن ها نتوانند حكومت خود در پاكستان را
تشكيل بدهند! اين ايده ى قديمى ،در متنى
از مشكﻼت اقتصادى و نارضايتى اجتماعى،
به جنبش »تحريك طالبان پاكستان« ،در سال
 ،٢٠٠٤شكل داد .طالب هاى پاكستان در طى
اين سال ها موفق شده اند صدها عمليات
انتحارى عليه نيروهاى نظامى و اطﻼعاتى
پاكستان و اقليتهاى مذهبى ،از جمله شيعيان،
انجام دهند و مناطق گُستردهاى از وﻻيت
وزيرستان را به كنترل خود در آورند .قدرت
طالبان پاكستان در دوره اى چنان افزايش يافت،
كه به قصد تصرف وﻻيت پنجاب نيز برآمد.
هرچند آن ها در جنگ بر سر تصرف پنجاب
شكستى سخت خوردند ،اما ،از بين نرفتند.
طالبان پاكستان هنوز ،بر بستر دﻻيل ريشهاى
ظهور و وجود آن ،هم چنان زنده و فعال هستند
و ارتباط نزديكى هم با طالب هاى برادر خود
در افغانستان دارند.
جمهورى اسﻼمى ايران
جمهورى اسﻼمى ،ضمن خُ رسندى از خروج
اياﻻت متحده از افغانستان ،بيش از هر چيز
به دنبال تقويت موقعيت رو به نزول منطقهاى
خود است .اعتراضات تودهاى در عراق و
لبنان عليه دخالت جمهورى منحوس اسﻼمى
در امور داخلى اين كشورها ،و دست باﻻ
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يافتن روسيه و تركيه در سوريه به رغم
هزينههاى گزاف مالى و انسانى جمهورى
اسﻼمى ،موقعيت منطقهاى آن را به سراشيبى
نزول كشانده است .از اين منظر ،حمايت از
نيروهاى وحش طالبان و حضور سياسى موثر
در فرداى افغانستان ،شايد تا حدى موقعيت
منطقهاى جمهورى اسﻼمى را ترميم نمايد.
از حيث اقتصادى ،اما ،جمهورى اسﻼمى از
شانس بسيار اندكى در قياس با ساير بازى گران
افغانستان  -اياﻻت متحده ،چين ،روسيه،
پاكستان و -...براى بهره ورى از منابع سرشار
مواد خام و بازارهاى اقتصادى افغانستان
برخوردار است.
جمهورى اسﻼمى و هم پالگان طالب آن نه
فقط نقاط مشترك ،كه نقاط افتراقى هم دارند.
آن ها در توحش ،ايجاد رُعب و وحشت ،بريدن
سر و زبان مخالفين ،زندان و شكنجه ،آپارتايد
جنسى زنان و - ...به رغم برخى تفاوت هاى
ميكروسكوپى ،كه ناشى از موقعيت سياسى
اقتصادى ،و فرهنگى اجتماعى ،قدرى متفاوت
جوامع ايران و افغانستان است -از يك جنس
و عيار هستند .انگيزه ى اقتصادى در قاچاق
ميلياردى مواد مخدر نيز اين دو را به هم
نزديك مى كند .با اين همه ،اما ،منفعت ها و
راه كارهاى سياسى ،اولويت هاى منطقه اى،
قرائت هاى مذهبى متخالف و ...آن ها را از هم
دور مى سازد .جمهورى اسﻼمى ايران ،هرچند،
در چهار دهه ى گذشته همواره در رويدادهاى
افغانستان درگير بوده ،اما ،نقش يك سان و
متوازنى در اين سال ها در افغانستان ايفا نكرده
و ،به ويژه ،رابطه ى آن با طالبان از فراز و فرود
برخوردار بوده است .در دوره ى حاكميت
طالبان بر افغانستان ،روابط دو حكومت موحش
اسﻼمى بسيار تيره بود .قتل هشت ديپلمات
جمهورى اسﻼمى در مزار شريف ،در هشتم
اوت  ،٩٨به آرايش جنگى جمهورى اسﻼمى
و احتمال جنگ با طالبان ميدان داد؛ جنگى كه
در دقيقه ى نود متوقف شد! به عﻼوه ،مساله ى
تقسيم آب دو رودخانه ى هلمند و هريرود،
موضوع درگيرى و تشنج دايمى در روابط دو
طرف بود .قرائت هاى متفاوت مذهبى ،دشمنى
ديرينه ى شيعه و سنى ،هم بر آتش اختﻼف
و عداوت مى افزود .با پيروزى اياﻻت متحده
و ائتﻼف آن در جنگ عليه نيروهاى وحش
طالبان ،رابطه ى جمهورى اسﻼمى و طالبان
تغيير يافت .جمهورى اسﻼمى ،كه نمى توانست
وجود نيروهاى نظامى آمريكا را در مجاورت
خود هضم كند ،به حمايت از طالبان پرداخت،
آن ها را پناه داد ،زخمى هاشان را مُداوا كرد،

٢٤

و تسليحات نظامى و ل ُجستيكى در اختيارشان
نهاد .مﻼ اخترمنصور ،رهبر طالبان پس از كشته
شدن مﻼ عُمر ،در سال  ،٢٠١٦در راه بازگشت
از ايران به پاكستان ،با حمله ى پهپادى اياﻻت
متحده ،به قتل رسيد .رابطه ى دوستانه ى
جمهورى اسﻼمى با طالبان ،به مروز زمان
و با قدرت يابى طالبان ،از پشت پرده بيرون
آمد و فزاينده هم شد .جمهورى اسﻼمى،
در سال  ،٢٠١٨ديدارى رسمى با نمايندگان
طالبان داشت .و سال گذشته هم ميزبان مﻼ
عبدالغنى برادر ،معاون سياسى وقت طالبان ،در
تهران بود .به دنبال پيروز طالبان نيز شمارى
از مقامات دولتى و رسانه هاى حكومتى از
دگرگونى مثبت و اعتدال طالبان تمجيد كرده
و پيام مودت براى آن ها فرستادند .با اين
همه ،حاكميت طالبان در افغانستان ،و دوستى
و هم كارى سياسى آن با جمهورى اسﻼمى،
الزاما پايدار و حاوى منافع درازمدت نخواهد
بود .طالبان با يك دوجين از دولت هاى رقيب
جمهورى اسﻼمى رابطه ى سياسى و اقتصادى
دارد .و هيچ تضمينى وجود ندارد ،كه در
شطرنج منطقه و تخاصمات احتمالى آن ،در
كنار جمهورى اسﻼمى باقى بماند .به ويژه كه
رابطه ى اين دو جريان موحش اسﻼمى ،در
خود ،حامل تضادهاى ديرينه اى است ،كه
هر آن مى تواند به عُمر دوستى و هم كارى
حاضر پايان دهد.
مبارزه ى طبقاتى ،تنها چشم انداز روشن
نزديك به نيم قرن جنگ ،كُشتار و نابسامانى،
افغانستان را به يك مخروبه بدل ساخته
و زيرساخت هاى ﻻزم و حياتى در رشد
اقتصادى ،تاسيس كارخانه هاى پيش رفته،
تكنولوژى هاى مُدرن ،و امكان اشتغال و
تجمع گُسترده ى توده ى كارگر در آن ها ،را
از بين برده است .با اين همه ،افغانستان يك
جامعه ى سرمايه دارى است و ميليون ها آحاد
طبقه ى كارگر آن ،براى گذران زندگى سخت
و ساده ،چاره اى جز فروش نيروى كار خود به
سرمايه داران ندارند .اين جا نيز ،به رغم همه ى
عقب ماندگى ها ،كارگران استثمار مى شوند و
محصول كار آن ها به انباشت و ارزش افزايى
سرمايه بدل مى گردد.
در تحليل طبقاتى ماركس ،آن چه يك جامعه
را سرمايه دارى مى كند ،تعدُ د كارخانه هاى
عظيم و دودكش هاى بلندجُ ثه ى آن ها نيست؛
وجود موسسات غول آساى پيش رفته و
تكنولوژى هاى مُدرن نيست؛ تجمع ميليونى
توده هاى كارگر در اين مراكز كار و توليد
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هم نيست؛ اين مولفه ها شرايط ايده آل رشد
اقتصادى يك جامعه ى سرمايه دارى را مُنقش
مى كنند ،اما ،آن چه محك و معيار تعيين
جامعه ى سرمايه دارى است ،ذات و سرشت
آن است ،وجود سرمايه به مثابه يك رابطه ى
اجتماعى است .به گفته ى ماركس:
و اين جا ،در افغانستان ،هم سرمايه يك
رابطه ى اجتماعى ،رابطه اى مبتنى بر خريد و
فروش نيروى كار ،است .ميليون ها انسان در
جبر زنده ماندن ،نيروى كار خود را مى فروشند.
و اندك كسانى نيز براى انباشت و ارزش افزايى
بيش تر سرمايه هاى خود ،نيروى كار آن ها را
مى خرند .در سخت ترين و دهشت ناك ترين
دوره هاى حيات اجتماعى در افغانستان ،در
متن جنگ هاى وحشيانه و خانمان سوز،
ميليون ها توده ى كارگر در هزارها كارگاه
كوچك ،در كارخانه هاى انــدك آن ،در
ابزار و آﻻت سازى ها ،ساختمان سازى ها،
قالى بافى ها ،كشت زارها ،مواد غذايى ،مراكز
بهداشتى و آموزشى و خدماتى ،در شبكه هاى
آب و برق رسانى ،مخابرات ،راه و ترابرى،
حمل و نقل مسافر و ...به كار اشتغال داشتند،
استثمار مى شدند ،و بر ثروت اربابان سرمايه
مى افزودند.
از كشت خشخاش ،قاچاق مواد مخدر ،و
درآمد ميلياردى اين صنعت در افغانستان
فراوان صحبت مى شود )در سال  ،٢٠١٧ارزش
كشت و قاچاق مواد مخدر افغانستان به ٦/٦
ميليارد دﻻر رسيد .و تخمين زده مى شود،
كه در سال  ٢٠١٨در  ٢٦٣هزار هكتار زمين،
 ٦٤٠٠متريك تُن ترياك به ارزش ميلياردها
دﻻر كشت و توليد شده است( ،اما ،از برده گان
مزدى آن هيچ سخنى به ميان نمى آيد! كشت و
برداشت خشخاش در  ٢٦٣هزار هكتار زمين
نياز به نيروى كار ده ها هزار نفره دارد .بنا
به پاره اى از گزارشات ،در اين صنعت ،بالغ
بر  ١٢٠هزار برده ى مزدى ،با كار سخت و
توان فرساى خود ،سودآورى سرمايه را ممكن
مى سازند! گزارشات ديگرى از اشتغال بيش
از  ١٨درصد از نيروى كار افغانستان در سه
هزار كارگاه و كارخانه ى كوچك و بزرگ،
در شهرك هاى صنعتى ،و در موسسات تازه
تاسيس حكايت دارد .بنا به گزارش »اتحاديه ى
سراسرى صنعت كاران افغانستان« ٧٥٠ ،هزار
كارگر در بخش صنايع دستى ٢٦٠ ،هزار در
صنايع ماشينى و  ٦٠٠هزار كارگر ديگر به
شكل غيرمستقيم در همين بخش ،نيروى
كار خود را به سرمايه داران مى فروشند .در
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سال هاى اخير ،در برخى شهرهاى بزگ
افغانستان ،شهرك هاى صنعتى با ده ها كارگاه
و كارخانه ،با هزاران كارگر شاغل ،ايجاد
شده اند .تنها در شهرك صنعتى هرات ،ده ها
موسسه ى توليد مواد پﻼستيكى ،مواد غذايى،
لبنيات ،توليدات روغن خوراكى ،شركت هاى
پلى اتيلن ،مصالح ساختمانى ،صنايع چوب،
سنگ ب ُرى ،فلزكارى ،ساخت ديگ بُخار
چُ دنى و آلومينيومى ،كفش سازى ،كارخانه ى
برق رسانى ،لــوازم پزشكى و ...به چشم
مى خورند .به اين ميليون ها توده ى كارگر،
ميليون هاى ديگرى نيز افزوده مى شوند ،كه
هر روز به ا ُميد يافتن كار ،ساعت ها در ميادين
شهرهاى بزرگ و كوچك به انتظار مى ايستند
و از سر ناچارى حاضر به فروش بسيار نازل
نيروى كار خود مى شوند .ميليون ها آحاد
اين طبقه نيز ،در فرار از جنگ و مصايب آن،
آواره ى كشورهاى مجاور  -چون ايران -شده،
سخت ترين كارها با نازل ترين دست مزدها را
انجام مى دهند و آوار تبليغات كثيف بورژوا-
ناسيوناليستى آن ها را تحمل مى كنند.
اين طبقه ى كارگر افغانستان است؛ طبقه اى كه
نه تنها بار استثمار مشدد سرمايه و سيطره ى
موحش سرمايه دارانى آدم كُشى چون طالبان
و جنگ ساﻻران افغان را به دوش مى كشد ،كه
درد و رنج عميق نزديك به نيم قرن جنگ،
كشتار ،ويرانى و نابسامانى ،را نيز بر تن دارد.
و با چشم انداز سرمايه گذارى و بهره ورى از
منابع بكر و غنى مواد خام افغانستان توسط
دولت ها و بنگاه هاى سرمايه دارى جهانى،
به مراتب بيش از اين ها ،مزه ى گزنده و تلخ
برده گى مزدى را  -با استثمار مشدد ،ساعات
كار طوﻻنى ،دست مزدهاى نازل ،بى حقوقى
تام و تمام ،و -...تجربه خواهد كرد .ثُبات و
امنيت ،زيرساخت هاى ﻻزم و حياتى ،هرچند
براى سرمايه گذارى و بهره ورى از منابع
سرشار مواد خام افغانستان ضرور هستند،
اما ،كافى نيستند .جزء بسيار مهم ديگر اين
مولفه هاى ضرور ،ميليون ها برده ى مزدى به
نهايت سركوب و به عقب رانده شده اى است،
كه امكان انباشت و ارزش افزايى سرمايه را با
نيروى كار ارزان خود مُهيا سازد.
لشكر وحوش طالبان به قدرت رسيده است.
اين واقعيتى هول انگيز است ،اما به منزلهى
پايان جنگ نيست! شوك ناشى از فتوحات
صاعقه وار طالبان و حاكميت جهنمى آن ،پايان
مىيابد .جامعه به خود مىآيد ،سر بلند مىكند،
و به دفاع از جان و سرنوشت زندگى انسانى
خود در برابر ماشين وحشت و جنايت طالبان
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برمىخيزد .و اين بار ،با اين تجربهى گران،
كه جز نيروى خود ،نيروى متحد و متشكل
خود ،نمى تواند و نمىبايد به ادعاهاى پوشالى
اربابان سرمايه اعتماد كند .كابوس زندگى
در جهنم تن سوز طالبان چنان هراس انگيز
است ،كه ميليون ها مردم اين جامعه تن به
آن نخواهند داد .جنگ ،دير يا زود ،باز هم در
خواهد گرفت .اين جنگ ،اما ،اين بار جنگ
توده ى ميليونى برده ى مزدى ،توده ى مردم
به نهايت استثمار شده و جان به لب رسيده،
عليه سرمايه دارى خواهد بود .دوران جنگ
دار و دسته هاى آدم كُش اسﻼمى عليه هم،
در سوداى كسب قدرت سياسى و اقتصادى
بيش تر ،سپرى شده است .اين ها ،همگى ،به
رغم تفاوت هاى ميكروسكوپى ،از يك جنس
و عيار هستند .هيچ يك از آن ها در راه الغاى
برده گى مزدى ميليون ها توده ى كارگر ،براى
آزادى و برابرى حقيقى زنان ،براى تامين رفاه و
آسايش شايسته ى آحاد اين جامعه» ،مجاهدت«
نمى كنند .اين »جبهه ى مقاومت پنجشير«
و احمد مسعود و جنگ ساﻻران هم كيش
نيستند ،كه راه را نشان مى دهند .زنان هستند،
كه با مقاومت و مبارزه ى جانانه ى خود ،در
قلب شهرها و در برابر چشمان شگفت زد ى
وحشيان طالبان ،راه را آشكار مى كنند .اين،
راه طبقه ى كارگر افغانستان هم هست؛ راه تن
دادن و دامن زدن به مبارزه اى متحد و متشكل!
مبارزه اى عليه ستم و استثمار سرمايه دارى و
با چشم انداز الغاى برده گى مزدى! ميليون ها
توده ى كارگر افغانستان در خواهند يافت،
كه براى انسانى زيستن چــاره اى جز اين
مبارزه و اتحاد و تشكل براى پيش ب ُرد آن
ندارند؛ اتحاد و تشكل در هر كوى و برزن
و مركز كارى ،كه محل تجمع و گردهم آيى
آنهاست؛ اتحاد و تشكلى كه شور و مشورت
و تصميم گيرى جمعى آنها را مقدور سازد؛
و قدرت هم بسته و متحدشان را به مقابله با
ستم و استثمار سرمايه ،و ماشين وحشت و
جنايت طالبان ،بكشاند .تنها اين مبارزه است،
كه دست به ريشه ى تمامى مصايب جامعه
مى برد و از همين رو ،توان جذب و بسيج
بيش ترين توده ى مردم محنت زده ى جامعه،
دفاع از حُ رمت و كرامت انسانى ،تامين آزادى
و برابرى زنان ،و ،...را دارد .اين ،تنها شانس
و راه نجات جامعه ى افغانستان از سرنوشت
شوم و دردناكى است ،كه سرمايه دارى جهانى
براى آن تدارك ديده است!
سپتامبر ٢٠٢١
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در كوچه هاى افغان
در كوچه هاى افغان
در شهر و روستا
مرگى نفير مى كشد
با چشمان گرگى گرسنه
در تعقيب بره ها.
و زنان به سنت ديرين جاهلى
بازهم
در زير چادَرى
زنده به گور مى شوند
اين جا صداى شادى
مى پژمرد
زير نفير ضربه ى شﻼق
و دختركان رقصنده
سترون مى شوند
از ترس.

فريده ثابتى

از راه مى رسد
مردان و زنان سياست و سرمايه
از راه هاى دور
بى شرم از
قفل هاى زنگ زده بر درها
بى شرم از خون هاى به خاك ريخته
در طول ساليان
و جان هاى فسرده از وحشت و هراس
اين جا تﻼقى عﻼيق سرمايه و مافياى مخدر
در شرق و غرب جهان است.
شهريور ١٤٠٠

اين جا
مردان و زنانى
با چشمان بى شرر
به هوا چشم دوختند
در انتظار پرنده و پرواز
دستى اما نه برداشت
سنگى ،چوبى ،نه تفنگى
حتا نه سنگرى
نه دفاعى.
اين جا فقط هراس
از سنگ سار
از ليست شدن
در سياهه ى جنگى
اما بدون جنگ
از بردگى دختركان
با يوغ ازدواج
يا
تجاوز شرعى.
اين جا مكان شرم جهان است
اما فردا
نگاه  -دفتر سى و هفتم

اثر :شمسيا حسنى ،گرافيست جوان افغانى،
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چا لش ھای ز نان ا فغانستان در بر ز خ طالبان!

مقدمه
بحران پُر التهاب ديگرى جامعه ى افغانستان
را درهم نورديده است؛ بحرانى كه بازهم ابعاد
آن دامن ستم ديدگان اين مرز و بوم جنگ زده
را فرا گرفته است .مردم افغانستان يك بار
ديگر آموختند ،كه جنگ و اشغال توسط
قدرت هاى بزرگ سرمايه دارى و متعاقبا »صلح«
و موافقت نامه و معامله هاى پشت پرده ى آن ها
با جانى ترين و مخوف ترين جريانات ضد
بشرى ،نه »رهايى« از چنگال سياه ترين نيروها
را براى آن ها به ارمغان خواهد آورد و نه رفاه
و امنيت را .مردم افغانستان ،و به خصوص
كارگران و زحمت كشان آن ،چه بهاى عظيمى
براى اين امر پرداختند!
اين بحران جديد هم راه است با خشونت
فزاينده در ابعادى گُسترده عليه همه ى مردم
زحمت كش افغانستان ،و على الخصوص زنان و
كودكان ،كه با كوچ مردم از مناطق سكونت شان،
آوارگى و مهاجرت هاى ناخواسته ،تشديد
بى كارى و وخيم تر شدن اوضاع اقتصادى،
عدم ث ُبات و امنيت ،گُسترش فساد در همه ى
نهادها ،از جمله در كُل دولت جديدالتاسيس و
ارتش حافظ آن ،و باﻻخره قدرت گيرى يكى
از سياه ترين نيروهاى اسﻼمى در افغانستان رُخ
مى نماياند.
تغيير و تحوﻻت كنونى ،كه ظاهرا بر اساس
توافق نامه ى »صلح« به وجود آمده است ،خود
به معناى ادامه ى جنگ است ،يعنى تحميل جنگ
بر عليه مردم ستم ديده اى كه ساليان درازيست
آرامــش به خود نديده اند ،دهه هاست كه
كشورشان مورد تاخت و تاز قرار گرفته است؛
تحميل جنگى است بر عليه زنان افغانستان،
كه اولين و عمده ترين قربانيان اين جنگ و
»صلح« قراردادى هستند .بررسى همه ى ابعاد
اوضاع كنونى افغانستان و فاجعه ى قدرت گيرى
دگر باره ى »امارات اسﻼمى افغانستان« در اين
مقاله نمى گنجد .اين قلم در تﻼش است ،كه
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عمدتا تاثيرات اين تحوﻻت را بر وضعيت زنان
افغانستان مورد بررسى قرار دهد.
نگاهى به موقعيت زنان افغانستان
در بررسى موقعيت زنان افغانستان ،بايد تاريخ
افغانستان و ساختار سياسى اجتماعى و فرهنگى
آن را در نظر داشت؛ زيرا بدون توجه به آن و
سابقه و گذشته ى تحوﻻت چند دهه ى اخير،
تا آن جايى كه به مساله ى »حق زن« برمى گردد،
كم تر مى توان به اوضاع كنونى زنان افغانستان
پرداخت و تصويرى همه جانبه ارائه داد.
به جرئت مى توان گفت ،زنان افغانستان يك
قرن است كه براى كسب حقوق پايه اى خود
مبارزه مى كنند .و اين امر بر تصويرى كاذب
كه مدت هاست به جهانيان داده مى شود ،كه
گويا »حضور آمريكا در اين كشور بﻼ زده،
بيش ترين دستاورد را براى زنان داشته است و
آن ها در شرايط جنگ و اشغال به حقوق شان
آشنا گشته اند« ،خط بطﻼن مى كشد .زنان افغان
دستاوردهاى خود را هرگز مديون حكومت هاى
مرتجع دست نشانده و نيروهاى اشغال گر نبوده
و نيستند و مبارزات آن ها عليه نابرابرى ها و
تبعيض ها و بى عدالتى ها ،هيچ ربطى به تبليغاتى
كه با اهداف خاصى صورت مى گيرد ،نداشته
است .آن چه كه در افغانستان در جريان است،
حاصل و برآمد يك جنگ و اشغال تمام عيار
مى باشد ،كه شوربختانه در تمام اين سال ها به
عنوان »جنگ خوب« به جهانيان فروخته شد و
سپس با »صلح« ميان اشغال گران افغانستان و
طالبان و دار و دسته هاى ذى نفع ظاهرا پايان
يافت .روند اين فعل و انفعاﻻت ،اما ،يك بار
ديگر بر اين امر مهم و درست صحه گذاشت
كه توقف جنگ و ايجاد صلح ،مقوله اى از
جنس عدالت اجتماعى است و صلح بدون
تامين عدالت اجتماعى حاصل نمى گردد .لذا
از آن جايى كه صلح مابين آمريكا و طالبان خود
اعﻼم جنگى تمام عيارتر عليه تامين معيشت و
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امنيت كارگران و مردم زحمت كش افغان و
در تضاد با تامين حق و حقوق اوليه ى زنان
و اقليت هاى جنسى به طور اخص مى باشد،
وعده ى توخالى يى بيش نخواهد بود .مضاف
به اين كه زنان اولين قشر اجتماعى يى هستند،
كه در شرايط جنگ و اشغال بيش ترين صدمات
متوجه آن هاست .روند وقايع در افغانستان و
ساير كشورهاى جنگ زده ،از سوى ديگر ،نشان
داده است كه زنان اولين قشر اجتماعى نيز
مى باشند كه مقابله با جنگ و اشغال به بخشى
از مبارزات آن ها عليه تبعيض و بى عدالتى
بدل مى شود و آن ها سرسختانه براى توقف
آن مى كوشند .لذا صلح براى دار و دسته ها
و حكومت هايى كه قادر به تامين عدالت
اجتماعى نيستند ،يك مفهوم قراردادى و زد
و بندى با طرف مقابل است .عﻼوه بر اين كه
حاصل آن ،هيچ تضمينى در تامين زمينه هاى
پايدارى آن نيز به هم راه ندارد و براى اكثريت
مردم اعماق جامعه ،و على الخصوص زنان،
هيچ منافع پايه اى و پايدارى به بار نمى آورد،
جز تشديد تداوم استثمار ،تعميم خشونت
عنان گسيخته ،گرفتن حق زندگى انسانى،
حبس در چهارديوارى خانه ،واداشته شدن به
برده گى جنسى تحت عناوين صيغه و غيره ،و
هم چنين ممنوعيت عشق ورزيدن ،سنگ سار،
اعدام هم جنس گرايان ،و باﻻخره راندن زنان از
مراكز كار و مآﻻ تشديد فقر آن ها .شك نكنيم
كه اين مردم اكنون بار ديگر با هيوﻻهايى روبرو
هستند ،كه براى اعمال حاكميت خود به هر
جنايتى دست مى زنند و با ريختن خون زن و
مرد ،كودك و جوان ،جشن مى گيرند.
واقعيت اين است ،كه افغانستان به صورت يك
ائتﻼف اسﻼمى  -قومى كه در راس آن جنگ
ساﻻران اسﻼمى و عشيرتى با پشتيبانى »ناتو«
به سركردگى اياﻻت متحده آمريكا قرار داشت،
اداره مى شد؛ همان هايى كه عموما كارنامه ى
رسوايى از دزدى و فساد و حتا قتل و آدم كُشى
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زير بغل خود داشتند و اصوﻻ با سازمان دهى
همين فساد و چپاول و تقسيم آن ميان خود
و اعوان و انصار و ياران شان مى زيستند و به
قدرت ننگين خود ادامه مى دادند .و دقيقا در
راستاى تداوم همين تقسيم بندى ها بود ،كه
قدرت به طالبان انتقال يافت .اما انتقال قدرت
به دست وحشيان طالب و تشكيل مجدد امارت
اسﻼمى افغانستان ،از همان لحظات نخست با
مقابله و اعتراض وسيع زنان در افغانستان روبرو
مى شود .عكس العمل به جا و به موقع و سريع
زنان عليه طالبان ،دقيقا به خاطر هوشيارى
و وقوف آن ها نسبت به فعل و انفعاﻻت و
رُخ دادهاى افغانستان در طول دهه هاى گذشته
و جهنم تن سوزى است ،كه تحت حكومت
طالبان در انتظارشان مى باشد.
در همين نگاه گذرا به تاريخ افغانستان ،بايد
بار ديگر يادآورى كرد افغانستان كشورى است
كه در گذشته هم حدود پانزده سال سيطره ى
دولت هاى چپ رفرميست متمايل به مسكو
را به خود ديده است و هم حدود بيست
سال ليبرال دموكراسى بيرون آمده از لوله هاى
تفنگ سربازان اياﻻت متحده و »ناتو« را تجربه
كرده است .هيچ يك از اين روندها ،صد البته،
شرايطى را فراهم نساخت كه پروسه ى دولت -
ملت سازى مُدرن از منظر قدرت هاى مسلط آن
در اين كشور به درستى پيش برود ،تا جايى كه
هر از چند صباحى ما با قدرت گيرى و حاكميت
سياه ترين و تروريست ترين نيروها در آن روبرو
مى شويم .افغانستان كشورى است ،كه اگرچه
گذار به »سوسياليسم« از باﻻ را در دوران نفوذ
و سلطه ى اتحاد جماهير شوروى تجربه كرده
بود ،اما پروسه ى »مُدرن سازى« آن دوران هم
مطمئنا نمى توانست بدون گوشه چشمى به
مساله ى »حق زن« به پيش برود .گفته مى شود،
درست يك صد سال پيش ،يعنى در سال ،١٩٢٠
اولين مدرسه ى دخترانه در افغانستان گُشايش
يافت و اين امر حاصل تﻼش هاى »اتحاديه ى
حمايت از زنان« بود ،كه در سال  ١٩١٩تشكيل
شده بود .به دنبال اين امر ،اولين نشريه ى ويژه ى
زنان تحت عنوان »ارشاد النسوان« ،كه حاوى
انديشه هايى نسبتا نو بود ،در سال  ١٩٢١انتشار
يافت .دايره ى كسب تحصيﻼت از سوى زنان
فقط به خود كشور محدود نبود .در دورانى كه
بسيارى از كشورها با سنت ها و ديدگاه هاى
عقب مانده در تﻼش بودند دختران را از
مدارس دور نگاه دارند و مانع تحصيل دختران
شوند و يا به دختران اجازه ى خروج از كشور
براى ادامه ى تحصيل ندهند ،تعدادى از زنان
افعانستان در سال  ١٩٢٨براى تحصيﻼت عاليه
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به تركيه اعزام شدند .فعاليت هاى پارلمانى زنان
در افغانستان به سال  ١٩٢٣بازمى گردد ،كه با
شركت دوازده زن در مجلس بزرگان ،يا لويه
جرگه ،هم راه بود .زنان افغانستان در تدوين
قانون اساسى افغانستان نيز ،در سال  ،١٩٦٣نقش
داشتند و پس از اعﻼم »برابرى قانونى« ،در سال
 ،١٩٦٤حتا در سال  ١٩٦٥افغانستان اولين وزير
زن را به خود ديد.
كودتاى »حزب پرچم« و حضور نظامى اتحاد
جماهير شوروى سابق در افغانستان براى حفظ
اين حكومت اقليت ،كه از سال  ١٩٧٩آغاز
گرديد و بيش از نه سال به طول انجاميد و
باعث كشته شدن بيش از يك ميليون غيرنظامى
و زخمى شدن حدود سه ميليون نفر شد؛ و در
پى آن ،سقوط دولت نجيب اﷲ در سال ١٩٩٢
و قدرت گيرى مجاهدين ،كه با سرازير شدن
دﻻرهاى نفتى كشورهاى عربى و حمايت هاى
نظامى و آموزشى پاكستان و ايران و حمايت
كامل مالى و نظامى سازمان »سيا« و »پنتاگون«
انجام گرفت؛ و سپس حاكميت طالبان در سال
 ،١٩٩٦كه بعدتر به سرنگونى آن ها در هفتم اكتبر
 ،٢٠٠١با توسط لشكركشى اياﻻت متحده ى
آمريكا و ائتﻼف آن به افغانستان منجر گرديد؛
و اكنون قدرت گيرى دگر باره ى طالبان ،همه و
همه ،مطمئنا تاثيرات خود را بر زندگى ميليون ها
انسان و به خصوص زنان افغانستان گذاشته و
در روند آسايش و تعالى زندگى آن ها اختﻼل
جدى ايجاد كرده است .مردم افغانستان بيش از
چهل سال است ،كه با جنگ و ويرانى ،فقر و
فﻼكت ،بى كارى و آواره گى ،ناشى از مداخﻼت
قدرت هاى نظامى جهانى ،و منازعات داخلى،
روبرو مى باشند .و در اين ميان ،زنان صد البته
بيش ترين آسيب ها را ديده اند.
جهت درك بيش تر وضعيت و موقعيت زنان
افغانستان در عرصه ها و دوره هاى مختلف،
ﻻزم به ذكر است كه زنان افغانستان در سال
 ١٩٧٨و تحت حكومت نورمحمد تركى يك
سرى از دستاوردهاى درخشان حقوق برابر را
تجربه كرده بودند ،كه اگرچه حاصل يك انقﻼب
اجتماعى  -طبقاتى و گذار به سوسياليسم نبود ،و
هرچند فقط براى دوره اى ماندگار ماند ،اما در
چهارچوب مقوله ى آزادى زن و به مثابه معيارى
براى شناخت از موقعيت زن در آن دوران،
قابل فهم و بررسى مى باشد .اين دستاوردها
عموما در اثر فشار و حمايت فعاﻻن »سازمان
زنان دموكرات افغانستان« ) (DOAWو سپس
»شوراى زنان افغانستان« ) (AWCمتحقق گشتند.
»شوراى زنان افغانستان« بيش از ١٥٠هزار عضو
داشت ،كه از طريق آن ها و با ارائه ى خدمات
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سودآموزى ،با بى سوادى زنان ،مقابله مى نمود.
واقعيت اين است ،كه تامين حقوق زنان در
دوره ى »دموكراسى نيم بند« حزب دموكراتيك
خلق ،برخﻼف دوران سلطنت ،محدود به زنان
نخبه ى شهرى نبود و زنان اقشار تحتانى جامعه
را نيز در بر مى گرفت ،كه طبيعتا با مقاومت و
واكنش بس مرتجعانه ى اقشار عقب مانده و
محافظه كار جامعه ،چه در شهرها و چه در
روستاها ،روبرو مى گرديد .چنين فعاليت هايى
از جمله از سوى جنبش هاى شديدا ضد
كمونيستى »مقاومت اسﻼمى« ،جنبش هاى
ملى  -مذهبى و كُليه ى بينش هاى زن ستيز
و مردساﻻر جامعه ى افغانستان مورد حمﻼت
همه جانبه قرار مى گرفت؛ يعنى از سوى همان
ديدگاه هايى كه مساله ى زن و تحقق حقوق
آنان و ره گُشايى به سوى رهايى زنان را منحط
قلمداد كرده و به عناوين مختلف به بسيج
عمومى عليه آن مى پرداختند .اين وضعيت
ادامه داشت ،تا آن كه با خروج ارتش شوروى
در افغانستان ،در سال  ،١٩٨٩و سرنگونى دولت
اصﻼح طلب و رفرميست چپ محمد نجيب اﷲ،
در اول آوريل  ،١٩٩٢انواع و اقسام گروه هاى
مجاهدين و احزاب جهادى ،با پشتيبانى اياﻻت
متحده آمريكا ،سر بر آوردند و به صورت همه
جانبه اى حقوق زنان را زير پا گرفتند.
اگرچه اين گروه ها بر سر تقسيم قدرت با
يك ديگر نيز مشغول جنگ و نزاع بودند ،اما
حمله به حق زن فصل مشترك همه ى آن ها
بود ،كه با قدرت گيرى امارات اسﻼمى اول
طالبان ،در دوم سپتامبر  ،١٩٩٦و فرو ريختن
قدرت مجاهدين پروغرب ،بيش از پيش متحقق
گرديد .فراموش نكنيم ،كه اولين فرمان حجاب
اجبارى زنان را اگرچه جهاديون اسﻼمى پس
از سقوط دولت نجيب اﷲ و با روى كار آمدن
خود تحت حمايت سازمان »سيا« ،عربستان و
پاكستان ،صادر كردند و با زور اسلحه برقرار
ساختند ،اما به جرئت مى توان گفت حتا در تمام
طول حاكميت اياﻻت متحده ى آمريكا در طول
بيست سال گذشته نيز  -على رغم وعده هايى
كه آمريكا و »ناتو« در تمام اين سال ها تكرار
مى كردند -حجاب اجبارى زنان در اكثر شهرها
به نوعى هم چنان برقرار بود و قدرت هايى كه از
جمله به بهانه ى آزادى زن ،اين كشور را اشغال
كرده بودند ،نه تنها هيچ گونه مخالفتى با آن و
در كُل با اداره ى كشور تحت قوانين شريعت
اسﻼمى نداشتند ،بلكه حتا بر سر زنان غربى كه
تحت پوشش برنامه هاى »توسعه« و »كمك به
زنان افغانستان« به اين سرزمين گُسيل مى شدند
نيز لچك مى كردند ،تا از چهارچوب »احترام«
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به يك حكومت اسﻼمى دست نشانده ى خود
خارج نشوند .همين رفتار را در عراق نيز ،پس
از ساقط كردن صدام حسين و برقرارى يك
حاكميت اسﻼمى در آن ،به پيش بردند و در
رابطه با تغيير قانون اساسى سكوﻻر عراق به
يك قانون اساسى كامﻼ اسﻼمى و به خصوص
تحكيم قوانين مربوط به خانواده در چهارچوب
شرعيات اسﻼم ،فقط سكوت اختيار نكردند،
بلكه خفقان گرفتند و حتا اعتراضات زنان
عراق نسبت به اين امر در رسانه هاى جمعى
آن ها منعكس نگرديد .بيهوده نيست ،زمانى
كه زنان افغانستان در سال  ٢٠١٣در اعتراض
به خشونت لجا گُسيخته عليه خود ،به حركت
»قيام بيليونى زنان سراسر جهان« پيوستند ،تا از
اوضاع خشونت آميز و سياست هاى تبعيض آميز
شرم آور بر خود بگويند و يك ايستادگى و
مقاومت جمعى از سوى زنان را در برابر انواع و
اقسام خشونت هاى قانونى -دولتى و غيردولتى،
حتا تحت حاكميت اياﻻت متحده و »ناتو« ،به
نمايش بگذارند ،رسانه هاى اصلى سرمايه دارى
»پرو -دموكراسى« باز هم سكوت اختيار كردند.
حمايت ،ارتقا ،و به سلطه رساندن اسﻼميست ها
در كشورهاى محتلف جهان ،و ناميدن آن ها
به عنوان »پيكارگران آزادى« از دوران رئيس
جمهورى جيمى كارتر و با سياست خارجى
او و مشاورش ،زبيگنيو برژينسكى ،با سياست
كشيدن »كمربند سبز اسﻼم« به دور مرزهاى
جنوبى اتحاد شوروى سابق شروع گشت.
كارتر و برژينسكى ،نه تنها مسئول تاسيس
طالبان در پاكستان ،با كمك عربستان سعودى
و پاكستان هستند ،بلكه مسئول ارتقاى آنان به
حاكميت افغانستان نيز مى باشند .نمونه ى كنار
آمدن آ ها با برقرارى يك حكومت اسﻼمى در
ايران نيز براى همگان آشنا است .اين سناريو
در افغانستان نيز ،در همين يك ماهه ى اخير،
تكرار گرديد .با اشرف غنى نيز همين كار را
كردند و از او خواستند كنار بكشد .به ارتش
افغانستان نيز ،درست مانند ارتش شاهنشاهى در
ايران ،دستور داده شد مقاومت نكنند .ديديم كه
خمينى با تكيه بر شعار »ارتش برادر ماست و
خمينى رهبر ماست« ،به ايران گُسيل شد و بدون
مقا.ت جدى ارتش رژيم اسﻼمى را بر پا كرد،
هم چنان كه به ارتش افغانستان نيز راه را براى
طالبان باز كرد .روش كار سرمايه دارى اياﻻت
متحده ى آمريكا در هر دو مورد ،على رغم
بسيارى از تفاوت ها ،به نوعى يك سان بود.
آن ها بيست سال افغانستان را به بهانه ى »مبارزه
عليه تروريسم« دست ساخته ى خود ،به دست
ديگر نيروهاى سياه دست نشانده ى خويش
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سپردند ،تا اين كشور را به يكى از ويران ترين
و فقيرترين كشورهاى جهان تبديل كنند .آن ها
كشورى ساختند ،كه به بركت ابقاى حكومت
اسﻼمى و تثبيت هر چه بيش تر توحش اسﻼمى،
در متن بسيارى از مصايب اجتماعى ،حق زن
در آن اصﻼ معنايى نداشته باشد .و افغانستان
فقط عددى افزوده به تعداد كشورهايى باشد،
كه در رقابت هاى بين المللى بورژوارى ،به
مثابه حكومت هاى تروريستى جانب دار و
متحد آن ها ،عمل نمايد و به قدرقدرتى سيستم
سرمايه دارى آمريكا در منطقه يارى رساند .به
همين منظور است ،كه يك بار طالبان را با خرج
بيش از دو تريليون دﻻر »فرارى« مى دهند ،تا
زنان افغانستان به اصطﻼح »آزاد« شوند و بار
ديگر با همين زامبى هايى كه گويا »صلح طلب«
شده اند ،كنار مى آيند و معامله مى كنند .و البته
اين بار اين توافق ،هم راه است با تاييد ساير

است .هنگامى كه طالبان در سال  ١٩٩٦به قدرت
رسيد ،اولين فرمانى كه صادر كرد در مورد زنان
بود .آن ها مردم را واداشتند ،كه شيشه هاى
خانه هاى خود را رنگ كنند ،تا زنان از داخل
آن ديده نشوند؛ در فاصله ى يك سال پس از
قدرت گيرى ،زنان را از حق اشتغال ،در كنار
مردان ،در بيمارستان ها محروم كردند ،كه منجر
به توقف ارائه ى خدمات درمانى به زنان در
بيمارستان هايى كه مردان در آن به كار مشغول
بودند ،گرديد .اين روند پيش بُرد سياست
محروميت زنان ،با بسته شدن مدارس دختران
ادامه يافت و با طرح مقررات سخت گيرانه تر و
اجراى آن در نهادهاى غيردولتى ،كه به دختران
خدمات آموزشى ارائه مى دادند ،تكميل تر
گرديد .دفتر كار مولوى قلم الدين ،رئيس پليس
مذهبى طالبان ،كه مركز امر به معروف و نهى از
منكر را اداره مى كرد» ،اداره ى تشريفات مذهبى«

دول سرمايه دارى غربى و چين و روسيه و
پاكستان و جمهورى اسﻼمى و ...بر سر اين
معامله ى نوين! مضحك است ،كه اين معامله را
با تبليغات وسيعى مبنى بر اين كه »طالبان تغيير
كرده و به تضمين حقوق بشر متعهد است«،
نيز هم راه مى كنند .و بدين ترتيب ،مى كوشند
چشم جهانيان را بر روى سرنوشت سياهى كه
براى مردم افغانستان و به خصوص زنان رقم
زده اند ،ببندند.

ناميده مى شد و از آن دفتر ،كه نيمى از مردم
هرگز آن را نديده بودند ،دستورات متعددى
صادر مى گشت از جمله اين كه زنان بايد به
طور كُلى از انظار عمومى پنهان شوند! اين دفتر
زنان را از پوشيدن كفش هاى پاشنه بلند ،كه به
هنگام راه رفتن صدا توليد مى كند ،و آرايش
منع مى نمود و تبليغ مى كرد زنان موظف اند با
»متانت« رفتار كنند و به آرامى راه بروند .اين
دستورات به طور مداوم از »راديو شريعت« ،كه
سابقا راديو كابل نام داشت ،پخش مى شد و از
اين طريق كُليه ى جزئيات رفتارهاى اجتماعى
زنان كنترل مى گرديد .طالبان به صراحت اعﻼم
مى داشت ،كه قانون اساسى ما شريعت است و ما
به قانون اساسى ديگرى نياز نداريم .مردم اسﻼم
را دوست دارند و به همين دليل ،همگى طالبان

زن بودن تحت حاكميت طالبان ،جُ رم است
و مجازات دارد
زن بودن تحت يك حكومت اسﻼمى تمام عيار،
به معناى انكار موجوديت زن ،تبعيض بر عليه او،
و محروميت وى از همه ى حقوق ابتدايى انسانى
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را حمايت مى كنند! تحميل بى كارى بر مردم،
و به خصوص بر زنان ،براى به كُرسى نشاندن
اين ادعاها ضرورت داشت .طالبان در عرض سه
ماه پس از تسخير كابل ٦٣ ،مدرسه در شهر كه
 ١٠٣٣٠٠دختر و  ١٤٨هزار پسر در آن مشغول
تحصيل بودند را بستند و نتيجتا  ١١٢٠٠معلم
بى كار شدند ،كه  ٧٨٠٠نفر آن ها زن بودند .در
سطح آموزش عالى نيز بسيارى از دانشگاه ها را
تعطيل و صد هزار دانشجو كه شامل هزاران زن
دانشجو بود را به خان هاشان فرستادند .و بدين
ترتيب ،سيستم آموزشى افغانستان نيز به علت
عدم نام نويسى دختران در معرض فروپاشى قرار
گرفت و بى كارى بيش از پيش فزونى يافت.
خشونت بر زنان تا حد تجاوز جنسى آشكار،
شﻼق زدن بر بدن آن ها در خيابان ها ،در كنار
سنگ سار بسيارى از زنانى »حرف نشنو«يى كه
قوانين غيرانسانى آن ها را رعايت نمى كردند،
به امرى عادى و روزمره تبديل گشته بود.
زنان افغانستان در كنار رويدادهاى انتخارى
و انفجارى ،همواره و به صورت روزافزونى
شاهد تعديات و تجاوزات ديگرى نسبت به
خود توسط لشكريان سياه طالبان بودند .انتخار
و انفجار در نقاط مختلف شهرها توسط اين
تروريست ها ،اگر چه ظاهرا براى تضعيف
حكومت دست نشانده ى كــرزاى صورت
مى گرفت ،اما واقعيت اين است كه مردمان
بسيارى را در سال هاى طوﻻنى به خاك سياه
نشاند و بيش ترين تلفات را بر مردم عادى و
غيرنظامى وارد كرد .به جرئت مى توان گفت ،كه
زنان بيش ترين قربانى اين انفجارت و عمليات
انتخارى طالبان بوده اند .در كنار مرگ بر اثر اين
انفجارهاى انتخارى ،برده گى و تجاور جنسى
به زنان ،بريده شدن گوش و بينى ،سنگ سار
و سوزاندن اجساد زنان از سوى افراد ذكور
خانواده ،و صدها مصيبت جنايت بار ديگر عليه
زنان هر روزه رُخ مى داد ،اما در رسانه هاى
جمعى منعكس نمى شد .در مقابل ،رسانه هاى
اصلى مرتبا در بوق و كرنا مى كردند كه زنان
به »آزادى« رسيده اند! در كنار اين وقايع ،سنت
زن ستيزانه و مردساﻻرانه در گوشه گوشه ى
افغانستان به قوت خود جاى داشت و در تفكر
بسيارى هم چنان جارى بود و تﻼش وافرى
هم صورت مى گرفت ،تا از مقابله و مبارزه ى
زنان آزادى خواه عليه نابرابرى ها و تبعيض هاى
موجود ،به هر طريق ممكن ،و به خصوص با
ايجاد رُعب و وحشت در سراسر كشور ،از خانه
و خيابان گرفته تا مدرسه و دانشگاه ،از محيط
كار گرفته تا بازار و غيره ،جلوگيرى شود.
عواقب جنگ ،حضور نيروهاى اشغال گر و
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پشتيبانى تمام عيار آن ها از حكومت هاى دست
نشانده ى خود ،به مناسبات عقب مانده ى عصر
بربريت ،متحجر و ارتجاعى و به خصوص
مناسبات ضد زن دامن زد و على رغم اين كه
در طول اين بيست سال ،حكومت هاى دست
نشانده برخى از محدوديت هاى زمان طالبان
در مورد زنان را مو به مو و به طور رسمى در
شهرهاى بزرگ به مورد اجرا نمى گذاشتند ،اما
در عين حال هرگز هم نتوانستند زنان را به
موقعيت دوران قدرت و حاكميت جهاديون و
طالبان بازگردانند .نه زنان اجازه مى دادند و نه
آن ها مى خواستند همانند جهاديون و طالبان
قلمداد شوند .آن ها تﻼش مى كردند حكومت
بزك شده اى از خود را به جهانيان و اربابان خود
نشان بدهند ،تا با كمك دﻻرهايى كه به بهانه ى
تامين ثُبات در افغانستان و گُسترش »آزادى زن«
به جيب دار و دسته هاى شان سرازير مى شد،
حكومت شان را مشروعيت بخشيده و دوام آن
را تضمين كنند.
ستم بر زن اصــوﻻ يكى از مولفه هاى
اصلى مناسبات و روابط ارتجاعى مبتنى بر
دستورالعمل هاى اﻻهيات و مشخصا در اين
جا قوانين شريعت اسﻼمى مى باشد؛ مولفه اى
كه على رغم تغييرات از باﻻ و جايگزينى هاى
روبنايى و تظاهر به تغييرات مورد دل خواه
»دموكراسى هاى غربى« ،هم چنان به نقش خود
عمل مى كند و دستى به ساختار مردساﻻرانه و
مالكيت مرد بر زن نمى برد .و اين امر دقيقا بر
مشخصه ى اصلى خود اين »جوامع متمدن«،
يعنى حضور و تداوم مردساﻻرى در آن ها،
نيز تكيه داشته و با آن خوانايى دارد .نابودى
مردساﻻرى به مثابه يكى از اركان جامعه ى
سرمايه دارى ،به همين سادگى و با تغيير از باﻻ،
ريشه كن نمى شود و در هر برهه اى از تغييرات
تاريخى در جوامع سرمايه دارى و حتاى با تغيير
حكومت ها ،هم چنان سلطه ى خود را حفظ و
اعمال مى كند .حال در نظر داشته باشيم ،كه اگر
حكومت هاى تئوكراتيك بر سر قدرت نشانده
شوند و همه ى امكانات خود را به كار گيرند
تا همان رُكن كُهن مردساﻻرى را هم چنان حفظ
كنند و در اين مسير با بهره گيرى از تحميق
توده ها و ترساندن آن ها از آخرت ،با تكيه بر
هنجارهاى »اخﻼقى«» ،ناموسى«» ،شرافت« و
وعده ى »بهشت« ،سياست هاى زن ستيزانه ى
خود را به پيش ببرند ،تا چه اندازه مى توانند
هر روز از زنان قربانى بگيرند و لحظه لحظه ى
زندگى آن ها را با تحميل بى حقوقى كامل به
جهنمى سوزان تبديل بكنند .امرى كه بدون
مقابله و مقاومت نمى تواند پس زده شود .لذا
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زنان افغانستان نيز در احياى عرصههاى از
دست رفته ى حيات فردى و اجتماعى خويش
به سختى كوشيده اند و همه ى تﻼش خود را در
دهه هاى اخير به كار برده اند ،تا دست مذهب
را از زندگى خود كوتاه كنند.
چشم انداز مبارزات زنان افغانستان
در پانزدهم آگوست  ،٢٠٢١بار ديگر قدرت
به طالبان منتقل شد .امرى كه دقيقا محصول
سياست هاى دولت هاى غربى ،و در راس
آن ها اياﻻت متحده ى آمريكا ،است كه براى
مردم به جان آمده ى افغانستان هيچ گونه ارزش
انسانى يى قايل نيستند و على رغم به صدا در
آوردن طبل »بشر دوستى« ،اين مردم را ﻻيق
حكومت اين جانيان عصر حجرى مى دانند
و نه تنها هيچ مخالفتى با قدرت گيرى آن ها
ندارند ،بلكه در داﻻن هاى مذاكره و مصالحه،
با بده بستان هايى چند ،به تسلط دگر باره ى
آن ها بر افغانستان هم كمك شايان مى نمايند.
اين بار طالبان كه خود دست ساخته ى اين
حكومت ها بود و حتا بارها به اين امر از
سوى سخن گويان سياست هاى جهانى و به
خصوص اياﻻت متحده اذعان شده است ،از
حمايت و يارى همين قدرت ها برخوردار
است .اين بار ،براى آن كه اين نيروى واپس گرا
و مرتجع مورد پذيرش افكار عمومى جهان و
افغانستان قرار گيرد و جنايات گذشته ى آن ها
فراموش گردد ،قرار است در زرورق دروغين
»تغيير« كرده اند» ،معتدل« شده اند و ...هم تبليغ
شوند .از همان نخستين روزها ،با يك چرخش
مزورانه ،تﻼش هايى بسيارى از سوى پشتيبانان
حكومت امارت اسﻼمى افغانستان و رسانه ها
و سخن گويان آن ها صورت گرفت ،تا از اين
جانوران از گور برخاسته ،سيمايى »دموكرات«
بسازند .اين ادعاها پوچ بود و برخورد نيروهاى
آزاده و ترقى خواه ،و به خصوص مبارزه ى
زنان در افغانستان و پشتيبانى زنان و مردان
آزاده در سرتاسر جهان از آن ها ،نشان مى دهد
كه قدرت مندان جهانى هنوز قادر نشده اند اين
خزعبﻼت درباره ى طالبان را به دنيا بفروشند.
اين ادعاهاى واهى و پوچ ،اما ،دقيقا چيزى جز
توجيه شكست مفتضحانه سياست هاى دو دهه
»دموكراسى و حقوق بشر صادراتى« و كنار
آمدن با بربريت فاشيستى طالبان نيست ،كه
با سرمايه گذارى بر روى آن ها و چشم انداز
استفاده از جنگ جويان آن ها در جنگ هاى
نيابتى خود و در تصفيه حساب هاى جهانى و
منطقه اى هم راه مى باشد.
به رغم همه ى تبليغات واهى و دروغينى كه
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درباره ى طالبان صورت گرفته ،مى بينيم كه آن ها
به مثابه حكومتى تئوكراتيك كه مشروعيت اش
را از اسﻼم مى گيرد ،و با گذشت بيش از يك
ماه  ،در تﻼش برآمده است تا اين مشروعيت را
در همه ى ابعاد گُسترش داده و آن را در اعماق
جامعه دگر باره به عمل در آورد .صد البته با
در نظر گرفتن پيشينه ى حاكميت طالبان ،به
وضوح انتظار مى رفت كه به سراغ ضعيف ترين
حلقه ى جامعه رفته و ضربه را از همان جا براى
تثبيت هر چه بيش تر حاكميت سياه خود وارد
آورد .بيهوده نيست ،كه مقاومت هم از همين
نقطه آغاز مى گردد .درست چند ساعت پس از
ورود طالبان به كابل ،دنيا با تصاوير زنانى مواجه
شد كه با حمل پﻼكاردهاى مطالباتى و با سر
دادن شعارهاى اعتراضى نسبت به قدرت يابى
طالبان ،نشان دادند كه به آن سادگى يى كه
طالبان تصورش را داشته ،آن ها اين حاكمان
ضدبشرى را برنمى تابند و حاضر به قبول
سلطه ى آن نيستند .اين حركت اعتراضى سرآغاز
يك جدال بسيار مهم در جامعه ى افغانستان
بود ،نوع جديدى از مقاومت را به نمايش
گذاشت ،و خط بطﻼنى كشيد به تصاوير و
اخبارى كه از رسانه هاى جريان اصلى در تبليغ
كنفرانس هاى خبرى طالبان مبنى بر اين كه »ما
حقوق مردم را رعايت مى كنيم« و ...كشيد .اين
اراجيف در حالى از رسانه ها پخش مى شد ،كه
طالبان هم زمان بى هيچ ابايى در بلندگوهاشان
به صراحت اذعان مى كردند كه همه چيز در
چهارچوب قوانين اسﻼمى پيش خواهد رفت.
و متعاقب آن نيز تصاوير زنان از ديوارها و معابر
عمومى ،با پاشيدن رنگ بر روى آن ها حذف
مى شد ،تا ديگر از هيچ دستاورد تاكنونى زنان
نشانى باقى نماند .در ادامه نيز نام »وزارت امور
زنان« را به »وزارت امر به معروف و نهى از
منكر« تغيير دادند ،تا حذف بيش تر زنان از
جامعه را عملى سازند .گفتنى است ،كه »وزارت
امور زنان« تاريخ پُر فراز و نشيب داشته است.
اين وزارت براى نخستين بار ٧٨ ،سال پيش
در زمان سلطنت ظاهرشاه ايجاد شد و تا سال
 ،١٣٧٥يعنى تا اوايل دوره ى اول حكومت
طالبان ،فعاليت داشت .با روى كار آمدن طالبان
در آن زمان ،اين وزارت از فعاليت باز ماند .و با
سرنگونى طالبان ،تحت حكومت جديد ،دوباره
به فعاليت آغاز كرد .و اكنون ،با عروج مجدد
طالبان ،دگر باره حذف شده است .طالبان در
ادامه ى اقدامات ارتجاعى و زن ستيزانه ى خود،
تا همين امروز ،در حالى كه مدارس پسرانه را
بازگشايى كرده اند ،اما دختران را از آموزش و
تحصيل بازداشته اند.
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ما ،زنان ايران ،با اين گونه تبليغات آشنايى كامل
داريم .ما به خاطر داريم ،زمانى كه رسانه هاى
اصلى اراجيف خمينى مبنى بر اين كه »در
جمهورى اسﻼمى آزاى بيان و حقوق فردى
تضمين مى شود ...كمونيست ها هم حق فعاليت
دارند ...زنان از آزادى برخوردار خواهند شد
و «...را را به خورد همگان مى دادند ،تا براى اين
جﻼد اسﻼمى پشتوانه ى سياسى مترقى بتراشند.
فقط يك ماه زمان ﻻزم بود ،كه رژيم اسﻼمى
پس از به قدرت رسيدن خود ،رسما از ورود
زنان بى حجاب به ادارات دولتى ممانعت به
عمل آورد .اين كشمكش هنوز پس از گذشت
چهار دهه هم چنان ميان رژيم اسﻼمى و زنان در
ايران ادامه دارد .به صراحت مى توان گفت ،كه
على رغم تﻼشى كه جهان غرب به پيش برد تا
با توجيه »نسبيت فرهنگى« ،زن ستيزى جمهورى
اسﻼمى را به مثابه بخشى از فرهنگ اين جامعه به
خورد افكار عمومى جهان بدهد و دست خود را
از درگير شدن براى حقوق پايه اى زنان بشويد،
اما مبارزه و مقاومت زنان هم چنان ادامه يافته
و همگان را متوجه نابرابرى ها و تبعيض هاى
بى شرمانه درباره ى زنان كرده است .چنين
توجيهاتى مطمئنا از اين پس در افغانستان هم
مورد استفاده قرار خواهد گرفت .اما اگر دنياى
»متمدن« قادر شد به كمك اين توجيهات ،زنان
ايران را به عقب نشينى از مطالبات پايه اى خود
وادارد ،قادر خواهد گرديد زنان افغانستان را نيز
در برابر طالبان به تمكين بكشاند .بى شك در
روزهاى آينده ،مردم محروم افغانستان ،كارگران
و زحمت كشان در كُل ،و زنان افغانستان به
طور ويژه ،با دورانى به مراتب دشوارتر از قبل
روبرو خواهند شد و جنايت هاى وحشيانه اى
در راه مقابله با مقاومت و مبارزه ى آن ها در
راه حقوق انسانى خود و براى به سكوت و
تسليم كشاندن شان صورت خواهد گرفت.
اما فراموش نكنيم ،كه اين مردم سختى هاى
بسيار را تحمل كرده اند ،زنان آپارتايد جنسيتى
را تجربه نموده اند ،اما از پاى در نيامدند و
سكوت نكردند .آن ها هم از تجربه ى زيست
تحت حاكميت مجاهدين برخوردار هستند و
هم حاكميت طالبان را ديده اند .و در سال هاى
اخير از پاره اى آزادى هاى نسبى در زمينه ى كار
و تحصيل و فعاليت هاى هنرى و فرهنگى هم
برخوردار بوده اند .زنى كه مدرسه رفتن را تجربه
كرده است ،به دانشگاه راه يافته است ،نان آور و
سرپرست خانواده بوده است ،به آموختن هنر
در عرصه هاى گوناگون پرداخته است ،به نشر
كتاب دست زده است ،بخشى از توليد و اقتصاد
جامعه را به چرخش در آورده است ،و براى
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تحقق همه ى اين موارد نيز سخت جنگيده،
عليه سنت ها و ناهنجارى هاى تبعيض آميز و
جان سخت در خانواده و جامعه مبارزه كرده،
قربانى و تلفات داده ،آرى ،اين زن را نمى توان
به همين سادگى به كنج خانه بازگرداند .اين ها
زنانى هستند ،كه براى به كُرسى نشاندن
موجوديت انسانى و حقوق شهروندى خود
ساليان دراز تﻼش كرده و با مبارزات خود،
قدرت هاى حاكم را به عقب نشينى واداشته
و بخشى از مطالبات خود را بر آن ها تحميل
كرده اند .آن ها مطمئنا به سادگى زير بار
سلطه ى حكومت وحشت و جنايت طالبان
نخواهند رفت.
زنــان افغانستان سال هاى دراز اين باور
عقب مانده ى عمومى را تجربه كرده اند ،كه
»زن بايد تنها دوبار خانه اش را ترك كند :يك
بار وقتى كه به خانه ى بخت مى رود و ديگر
بار وقتى كه او را به گورستان مى برند« ،باورى
كه حدود و ثغور زندگى او را تعيين مى نمود.
 ٨٧درصد از زنان افغانستان همواره تجربه ى
نوعى از خشونت خانگى را داشته اند .بنا
به برخى گزارشات ،هر سال  ١٥٠دختر در
قتل هاى به اصطﻼح ناموسى در افغانستان كشته
مى شوند .و با آن كه بى رحمى هاى طالبان از
تيتر اول رسانه هاى جهان رخت بر بسته است،
خشونت خانگى هم چنان در پشت درهاى
بسته بيداد مى كند .نرخ خودكشى زنان ،به
دليل اين خشونت ها ،هم چنان باﻻست .تنها
در هرات ،در طول يك دوره ى شش ماهه٤٧ ،
زن دست به خودسوزى زده اند .كتك زدن زنان
به بهانه هايى كذايى توجيه مى شود ،تا قدرت
جامعه ى مردساﻻر و دين محور فراموش نگردد.
از آن جايى كه نظام حقوقى  -قانونى افغانستان،
آميزه اى از قواعد شرعى  -فقه حنفى و آداب و
رسوم قبيله اى است ،مردان به خاطر ارتكاب اين
گونه جنايات عليه زنان محاكمه هم نمى شوند
كه هيچ ،اقدامات وحشيانه ى آن ها بعضا ستايش
هم مى شود .و پرونده هاى مربوط به خشونت
خانگى اغلب با »قصور شوهر« به دليل »عدم
تمكين« زن خاتمه مى يابد .زنان بسيارى در
راستاى شكستن سكوت و مقابله با اجحافاتى كه
بر آن ها روا مى شود ،به عكاسانى مخفى تبديل
شده و اين گونه جنايت ها عليه زنان را با دقت
تمام مستندسازى و افشا مى كنند.
زنان افغانستان ،در راه آزادى حقيقى خود ،راه
سخت و درازى را در پيش دارند .از سويى با
يك حاكميت آدم كُش اسﻼمى روبرو هستند،
كه با حربه ى سركوب شديد مى كوشد مقاومت
زنان در مقابل قوانين عهد عتيق خود را درهم
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بشكند؛ و از سوى ديگر با مجريان داوطلب
پيش ب ُرد اين قوانين روبريند ،كه در اعماق
جامعه ،در خانواده ،در محل كسب و كار،
در مدارس و دانشگاه ها ،در بيمارستان ها،
در اماكن عمومى و در جاى جاى افغانستان،
حضور و نفوذ داشته و در راه عملى كردن
تبعيض و نابرابرى زنان مى كوشند .آن ها بر
اساس هنجارها و باورهايى بسيار ديرينه ،مبتنى
بر نظام مرد /پدر ساﻻر ،بدون اين كه جيره و
مواجبى هم دريافت كنند ،با تحميل بى حقوقى
بر زنان و توجيه آن ،اسارت زنان را داوطلبانه
پيش مى برند ،تا »مردانگى« حرف اول و آخر
را بزند ،تصميم اول و آخر را بگيرد ،سرنوشت
دختران و زنان را رقم بزند ،تا آن ها به اطاعت
بى چون و چرا از قوانين و هنجارهاى سنتى و
اسﻼمى واداشته شوند.
قوم گرايى ،و رفتارهاى مبتنى بر آن ،نيز

شده است .حمايت از هر يك از اين دو قُطب
منسوخ ،ضمن تقويت آن ها ،شكست جنبش
آزادى خواهانه ى زنان افغانستان را در پيش
خواهد داشت؛ زيرا قدرت هاى سرمايه دارى،
و قُطب هاى مرتجع واپس گرا ،با وجود ضديتى
كه ممكن است اين جا و آن جا با يك ديگر
داشته باشند ،و على رغم شاخ و شانه هايى كه
در برابر هم مى كشند ،ﻻزم و ملزوم هستند،
يك ديگر را تقويت مى كنند ،و براى پيش بُرد
سياست ها و تحقق منافع خود ،به هم ديگر نياز
دارند .فراموش نكنيم ،كه جريانات تروريستى
اسﻼمى در در منطقه ،و مشخصا در افغانستان،
از گور تاريخ برنخاسته اند ،از آسمان به زمين
نيامده اند ،بلكه حاصل همين روابط سيستماتيك
موجود اقتصادى -سياسى -نظامى -فرهنگى
سرمايه دارى و متكى به يك ايدئولوژى تمام
عيار ضد بشرى ،و به خصوص زن ستيز،

عواقب وحشت ناكى بر زندگى زنان گذاشته
است .نگاهى به اختﻼفات نژاد سفيد مركب از
پشتون ها و تاجيك ها و هزاره ها و نورستانى ها
و نژاد زرد متشكل از ازبك ها و تركمن ها و
قرقيزها و مغول ها بياندازيم ،كه هنوز پس از
صد سال در سرتاسر افغانستان عمل كرد داشته
و در زندگى تاثربرانگيز زنان دست باﻻيى دارد؛
زيرا خود آبش خور تغذيه و رشد دسته جات
جهادى و تروريستى مى باشد ،كه ايضا در
ذات خود زن ستيز هستند .تجربه ى وقايع تلخ
افغانستان و زخم هايى كه با استفاده از قوم گرايى
و زن ستيزى بر پيكر اين سرزمين نشسته است،
نشان از آن دارد كه در تحميل بى حقوقى
بر زنان ،همواره به سرمايه دارى جهانى و
قدرت هاى بزرگ نظامى بيرونى نيز تكيه

مى باشند و در چنين بسترى روئيده ،رشد و نمو
كرده و به حياط خود ادامه مى دهند.
آينده ى افغانستان ،و مشخصا وضعيت زنان ،در
گرو ديدن اين امر مهم ،جلوگيرى از پوﻻريزه
شدن جامعه به سوى قُطب هاى پوسيده ى
ملى -قومى -دينى ،بدون چشم داشت و اتكا
به قدرت هاى سرمايه دارى جهانى ،با تكيه بر
اقشار كارگر و زحمت كش جامعه و پاى فشارى
بر مطالبات به حق انسانى خود ،و سازمان دهى
مقاومت و مبارزه عليه كُل سيستم سرمايه دارى
و زاييده هاى مرتجع آن مى باشد .تكيه بر همان
مناسبات عقب مانده و پوسيده و استثمارى،
على رغم ظاهر كاريكاتورى خود از مدرنيسم،
گره اى از مصايب بى شمار زنان نخواهد گشود.
بيهوده نيست ،كه دولت هاى دست نشانده و
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اشغال گران غربى ظاهرا منادى »آزادى زن«،
قدرت مانور خارج از اين مناسبات را نداشته
و به هيچ وجه قدمى در راه امر رهايى حقيقى
زنان در پيش نگرفتند.
در ميان وضعيت بى حقوقى عمومى زنان ،اوضاع
زنان كارگر و زحمت كش افغانستان بسيار
فﻼكت بار است .آن ها ،نه تنها بار بى حقوقى
عمومى زنان را بر دوش دارند ،كه با مرگ
تدريجى هم دست و پنجه نرم مى كنند .زنان
كارگر روزمزد در مزارع ،فقط در حدود ١٠٠
الى  ١٢٠افغانى )كم تر از دو دﻻر( براى يك
روز كار مزد دريافت مىكنند ،كه با آن بايد گاه
مخارج پنج الى ده عضو خانواده را تامين كنند.
در حالى كه براى همان كار ،به مردان ٣٥٠
افغانى مزد داده مى شود .اين تفاوت فاحش
مزد ،كارفرمايان را ترغيب مى كند بيش تر از كار
زنان بهره كشى كنند .به طور مثال زنان در برابر
كارى كه از هفت صبح تا چهار عصر در شركت
»پشم پاكى« در كاروان سرايى در منطقه ى درب
خوش هرات ،انجام مى دهند ،فقط  ١٧٠افغانى
دست مزد مى گيرند ،دست مزدى كه براى يك
خانواده ى پنج نفره )تعداد متوسط خانواده در
افغانستان( بسيار ناچيز مى باشد .با اين مبلغ،
فقط مى توان  ١٧عدد نان خشك خريد .زنان
بسيارى در چنين كارگاه هايى كار مى كنند ،كه
خود سرپرست خانوار هستند .آن ها براى حفظ
موقعيت كارشان سخت تﻼش مى كنند و به
ناچار و براى حفظ درآمد خود و خانوارهاشان،
خود را از اعتراض به شرايط سخت كار دور نگه
مى دارند .و از آن جايى كه از صبح تا شب در
زيرزمين هاى بزرگ و نمناكى كه فاقد سيستم
تهويه است ،بدون ماسك و لباس مخصوص،
روى پشم گوسفند و بز كار مى كنند ،در معرض
ابتﻼ به بيمارى هاى تنفنسى ،ابتﻼ به سل ،و از
دست دادن بينايى هم قرار دارند .به رغم اين
مشكﻼت شناخته شده ،آن ها از هيچ گونه
بيمه ى درمانى نيز برخوردار نيستند .اين زنان
تقريبا به يك مرگ تدريجى تن داده اند .گذران
سخت معيشت چنان بر دوش آن ها سنگينى
مى كند ،كه برخى از آنان بر اين باور هستند
كه كار يك هفته اى را بايد در يك روز پايان
دهند ،تا قادر به تامين مخارج بخور نمير خود و
خانواده شان گردند .آن هم در حالى كه حاصل
كار آن ها در بازار هرات ،كيلويى شش هزار
افغانى به فروش مى رسد و در چين نيز يك
كيلوگرم پشم تميز تا  ٨٠دﻻر آمريكايى قيمت
دارد .كُرك و پشمى كه اين زنان ،در وضعيتى
فﻼكت بار و در شرايط يك برده دارى مدرن،
پاك مى كنند ،به كشورهاى ديگر از جمله چين
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و بلژيك صادر مى شود و سودهاى هنگفت
شركت هاى سرمايه دارى را به وجود مى آورد.
توجه به زنان معتاد و داراى معلوليت و فراهم
ساختن امكانات ﻻزم براى زيست انسانى
آن ها ،كه حتا انسان درجه ى دوم هم محسوب
نمى شوند ،نيز در قاموس اين نظام ضدانسان
نمى گنجد .زن هم جنس گرا و يا ترنس بودن
نيز به خودى خود گناه كبيره اى است ،كه از
نظر حاكمان اسﻼمى مستوجب مرگ است.
همه گيرى پاندومى كرونا نيز بر دامنه ى مصايب
افزوده است و سالى فﻼكت بار و پُر مصيبت
براى كارگران و زحمت كشان افغانستان ،به ويژه
زنان كارگر ،به بار آورده است .متاسفانه صداى
زنان كارگر و زحمت كش افغانستان و افشاى
موقعيت برده وار آن ها ،يعنى زنان رنج برى كه
نه به دنبال سهم خواهى در پُست هاى كابينه و
وزارت خانه و مجلس ،كه فقط در پى گذران
زندگى خود و خانواده هاشان هستند ،به هنگام
اعتراضات خيابانى اخير زنان كم تر شنيده
مى شود و يا اصﻼ شنيده نمى شود.
امروزه ،با قدرت گيرى مجدد طالبان ،زنان
افغانستان در كُليت خود در موقعيت به مراتب
وخيم ترى قرار گرفته اند .در همين دوره
كوتاه حكومت امارات اسﻼمى آن ها ،ما شاهد
رفتارهاى بسيار وحشيانه ،و زن ستيز ،بوده ايم.
آن ها همه ى قدرت خود را به كار گرفته اند،
تا مانند گذشته دختران و زنان را از تحصيل
و آمورش و كار دور سازند و محروميت همه
جانبه را بر آنان تحميل نمايند .اولين فرامين
طالبان ،بر مبناى تشديد قوانين سخت اسﻼمى
صورت گرفته است .در اين فرامين ،پوشيدن
چادرى )برقع( ،يعنى عدم ديده شدن زن،
چون هميشه اجبارى گرديده است؛ رفت و
آمد زنان كنترل و در برخى مناطق بالكل ممنوع
شده است ،مگر اين كه يك مرد »محرم« وى
را هم راهى كند؛ پوشيدن كفش پاشنه بلند ،به
علت صداى آن ،ممنوع گرديده است؛ و ...اين،
معناى واقعى تغيير و اعتدال طالبان است! اين
بازگشت سريع به وضعيت بى حقوقى مطلق
زنان در گذشته ،در عين حال ،تصويرى از اين
امر نيز به دست مى دهد كه چرا زنان افغانستان
فعال شده اند .ما هر روز شاهد اعتراضات آن ها
در شهرهاى مختلف هستيم؛ اعتراضاتى كه
بيان گر درك و احساس خطر آن ها از بازگشت
و قدرت گيرى طالبان است .آن ها ،درست در
زير حكومت وحشت طالبان ،همه ى تﻼش
خود را به كار گرفته اند ،تا به دستورالعمل ها
و شرايط تحميلى حكومت اسﻼمى افغانستان
تمكين ننموده و از كرامت و حقوق انسانى
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خود دفاع كنند .اين زنان ،همان زنانى هستند
كه به قتل وحشيانه ى فرخنده و ساير قوانين
زن ستيز اعتراض داشتند و به طرق مختلف
با سنت هاى ارتجاعى حاكم مقابله كردند ،با
ازدواج هاى اجبارى مخالف بودند ،در مقابل
قتل هاى »ناموسى« قد علم كردند ،به مدرسه
و دانشگاه رفتند ،در مشاغل بسيارى به عنوان
معلم ،خبرنگار ،دكتر ،پرستار و ...نقش ايفا
كردند ،به عرصه هاى ورزش و هنر راه يافتند.
همه ى اين تﻼش ها در مقابل آن سنت هاى
واپس گرايى صورت گرفت ،كه در طول چهار
دهه ى اخير ،در تﻼش بود زنان را به كُنج خانه ها
بازگرداند .همان تﻼشى كه با تكيه بر »خانواده ى
مقدس« ،هويت زنان را در ادامه ى مردان تعريف
كرده و براى زن هيچ گونه عامليت و شخصيت
حقيقى  -حقوقى و اجتماعى مستقلى قايل نبود،
گرايش هم جنس گرايانه و يا ترانس بودن او
را مغاير با داده هاى »الهى« دانسته و مجازات
مرگ را دستور مى داد ،كار اقتصادى را براى
زن ممنوع و براى جامعه مضر قلمداد كرده و
وظيفه ى زن را »خدمت جنسى« و »زاد و ولد«
تعيين مى كرد .اما اگر امروز طالبان قادر مى شود،
برخى از زنان جامعه را با پوشاندن چادرى
كامل سياه در دفاع از موجوديت منحوس خود
به خيابان بياورد ،و به جهانيان نشان دهد كه از
استقبال زنان افغانستان برخوردار است ،بدين
دليل است كه اين جريان از جمله متشكل از
 ٢٥٠هزار افرادى است كه به دور از زندگى
عادى و تحت سرپرستى مﻼهاى به غايت تندرو
در  ١١٠٠مدرسه ى ثبت شده ،آموزش دينى
ديده و شُ ست وشوى مغزى شده اند .حداقل
١٥هزار تن از اين افراد طالب را زنان تشكيل
مى دهند» .وزارت معارف افغانستان« قبﻼ تاييد
كرده بود ،كه  ١٣٠٠مدرسه ى راديكال اسﻼمى
ثبت نشده در افغانستان وجود دارد ،كه اگرچه
به لحاظ مالى به صورت مستقيم به حمايت هاى
دولتى وابسته نيستند ،اما در كمال آزادى و با
تسهيﻼت كامل به كار خود در ترويج افكار
سياه و پوسيده ى خود مشغول مى باشند .در
كنار همه ى اين دم و دستگاه هاى عريض و
طويل ،يك نهاد اسﻼمى ديگر نيز به نام »جمعيت
اصﻼح« ،صدها مدرسه ى دخترانه و پسرانه را
در شهرهاى مختلف افغانستان تحت پوشش
خود دارد ،كه خروجى اين مدارس امروز به
مثابه زنان طرف دار حكومت امارات اسﻼمى
طالبان در خيابان ها عرض اندام و تﻼش مى كند
با ايجاد رُعب و وحشت ،مقاومت و مبارزه ى
زنان را درهم بشكند.
از آن جايى كه رشد دار و دسته هاى واپس گرا
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و آدم كُش محصول تحوﻻت مادى و معنوى
جوامع بحران زده ى اسﻼمى است ،و اين
جريانات از همه گونه پشتيبانى قدرت هاى
سرمايه دارى جهانى نيز برخوردارند ،و از
آن جايى كه دين به ايدئولوژى حاكم نظام
سرمايه دارى در اين كشورها تبديل شده است،
لذا مبارزه ى ايدئولوژيك موازى با تئوكراسى و
جريانات حامى آن ها در اين گونه كشورها ،از
مبارزه با مناسبات اقتصادى سياسى سرمايه دارى
حاكم جدايى ناپذير بوده و درهم شكستن آن از
اهميت ويژه اى برخوردار است .سرمايه دارى
اساسا بر پايه ى نابرابرى و تبعيض ،استثمار و
سودجويى ،استوار است .بدون مبارزه عليه كُليت
اين سيستم ،و تمامى زاييده هاى آن ،نمى توان
به آزادى و برابرى رسيد .زنان افغانستان هم
در راستاى تامين آزادى و برابرى خود ،زندگى
شايسته ى انسانى خود ،چاره اى ندارند جز آن
كه از شر قطعى اين مناسبات خﻼصى يابند.
رويدادهاى يك ماه اخير ،و مقاومت و مبارزه ى
جسارت آميز هر روزه ى زنان معترض ،در
هم سويى با مبارزات كارگران و ساير محرومان
جامعه ،مى تواند پشتوانه ى اين خﻼصى شود.
زنانى كه على رغم وضع محدوديت هاى سنگين
از سوى »وزارت داخله ى طالبان« ،به مخالفت
با تفكيك جنسيتى ،نابرابرى و تبعيض ،حجاب
اجبارى و ...برخاسته و بر حق كار ،تحصيل،
آموزش و آزاد زيستن ،پاى مى فشارند و آزادى
و برابرى را فرياد مى زنند .آنان به صراحت اعﻼم
مى كنند» :ديگر برده نخواهيم شد«» ،اسارت را
نمى پذيريم«» ،جامعه ى تك جنسيتى بوى تعفن
دارد« و »حذف زنان ،حذف انسان و حذف
آزادى و برابرى است«!
هم بستگى با مبارزات زنان افغانستان ،همين
امروز! فردا بسيار دير است!
مهر ماه ١٤٠٠
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ا فغانستا ن ،سر ز مینی در خو ن خو یش
و در کا م طاعو ن!

روز  ٢٤مرداد  ١٥) ١٤٠٠اوت  (٢٠٢١جهان
گويى در خواب بود و جهانيان خود را به
خواب زده بودند .فاجعه اى بر افغانستان آوار
شد .خون خوارترين زامبى هاى روى زمين به
سرزمينى با مردمان رزم و مهاجر كار و آوارگى
و ستم ،نشانيده در رنج و درد و تُهى دستى،
يورش آوردنــد .زمينه ى چنين رويكردى
دست كم از پنج سال پيش چيده شده بود.
همه ى نقشه ها در دوحه ،پايتخت قطر ،روى
ميز بود .نمايندگان فساد و تباهى و ارتجاع
گرد هم بودند ،تا افغانستانى ها را سر ببرند.
زلمى خليل زاد ،مُهره ى دست پرورده ى سيا
كه نخستين حاكم عراق اشغالى پس از صدام
بود ،نمايندگان امپرياليسم آمريكا را رهبرى
مى كرد .طالبان مطالباتش را روشن و آشكار
در ميان نهاده بود .تسليم افعانستان ،بى چون و
چرا به طالبان ،دستور اين نشست بود .رهبران
آمريكا دو سال پيش ،در دولت ترامپ ،بازگشت
طالبان را پذيرفته بودند .بايدن ،رئيس جمهورى
كنونى ،تنها مجرى آن بود.
براى بررسى اين تراژدى »مادون تاريخى« به
سال هاى  ١٣٧٠و شكل گيرى آن بازمى گرديم.
آلترناتيو سرمايه دارى دولتى
با به قدرت رسيدن دولت هاى كودتايى
پوپوليستى احزاب برادر پرو روس ،به پشتوانه ى
اتحاد »شوروى« سابق در افغانستان در اواخر
دهه ى  ،١٩٧٠تشكيل مدار سبز و حكومت هاى
اسﻼمى در دستور بلوك سرمايه دارى به رهبرى
آمريكا قرار گرفت .روسيه با يدك كشيدن
سوسيالسيم دروغين ،با كودتاهاى پى در پى و
خونين در افغانستان عقب نگه داشته و چپاول
شده و ماندگار در اسﻼم قبيله اى و قبيله هاى
ستيزه گر ،مدعى بود با اين كودتاها ،گذار
مسالمت آميز به سوى سوسياليسم را در برنامه
دارد .ماجرا اما يك دخالت گرى امپرياليستى،
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اشغال گرانه ،خون بار و ضميمه طلبانه بود.
با به قدرت نشانيدن حكومت اسﻼمى در ايران،
به سان آلترناتيو سرمايه ى جهانى در پيشاروى
انقﻼب سياسى بهمن ماه  ،١٣٥٧تجربه ى موفقى
براى سرمايه ى جهانى به ويژه كمپانى هاى
سﻼح و نفت و تراست هاى مالى و بورس به
دست آورده شده بود.
كودتاى داوود خان
كودتاهاى روس محور ،با داوود خان وزير
ظاهر شاه ،آخرين پادشاه افغانستان آغاز شد.
وى در نقش نخست وزير شاه ،روز  ٢٦تيرماه
 ١٧) ١٣٥٢ژوﻻى  (١٩٧٣در كودتايى بدون
خون ريزى در سال  ١٩٧٣پسر عموى خود
محمد ظاهرشاه ،كه براى جراحى چشم در
ايتاليا بود ،را سرنگون ساخت و با اعﻼم
جمهورى افغانستان ،خود را رئيس جمهور
افغانستان خواند .محمد ظاهر شاه ،در ٢٤
اوت  ،١٩٧٣استعفا داد و در ايتاليا ماندگار شد.
داوود خان در يك دوره ى پنج ساله گام هايى به
سوى ايجاد دولت -ملت و رفر هايى اجتماعى
برداشت .سرانجام ،به اشاره ى روسيه ،در ٢٧
آوريل سال  ،١٩٧٨كودتايى خون بار از سوى
حزب رويزيونيستى »حزب دموكراتيك خلق
افغانستان« عليه وى صورت گرفت» .حزب
دموكراتيك خلق افغانستان« )تاسيس در  ١١دى
ماه  /١٣٤٣اول ژانويه  (١٩٦٥در سال  ١٩٦٧به
دو فراكسيون خلق و پرچم منشعب شده بود.
شاخه ى پرچم ،خود را »حزب زحمت كشان
افغانستان« و شاخه ى خلق ،خود را »حزب
پيشاهنگ طبقه ى كارگر افغانستان« مىخواند.
اين حزب برادر هم زاد و دوقلوى »حزب توده
ايران« بود» .حزب دموكراتيك خلق« ،به سان
حزب دست نشانده اى ،به نيابت ماموريت كودتا
و هموارسازى دست يابى روسيه به اهداف مورد
اشاره را از سوى اردوگاه سرمايه دارى دولتى

٣٤

با مركزيت كرميلن دريافت كرد .حفيظاﷲ امين،
كه رهبرى شاخه ى نظامى جناح خلق حزب را
به عهده داشت ،شب  ٦ثور /ارديبهشت ١٣٥٧
دستور كودتا را داد بود و فرداى آن روز نخستين
جمهورى تاريخ افغانستان و دولت محمدداوود
خان سرنگون شد.
نورمحمد تره كى
كودتاچيان ،در سپيده دم  ٨ارديبهشت )ثور(
 ٢٧) ١٣٥٧آوريل  (١٩٧٨با توپ باران و حمله
تانك ها به كاخ رياست جمهورى ،پس از ١٤
ساعت مقاومت ،داوود خان را به هم راه ١٧
عضو خانواده ،شمارى از گاردها و نگهبانان
و هم راهان به قتل رساندند .نورمحمد تره
كى و حفيض اﷲ امين ،رهبرى اين كودتا را
كه »انقﻼب ثور« )ارديبهشت( ناميده شد ،در
دست داشتند.
شاخه ى خلق حزب حاكم ،براى دور ساختن
از مركز قدرت ،ببرك كارمل رهبر حزب پرچم
را به عنوان سفير افغانستان به پراگ ،پايتخت
چكسلواكى آن زمان ،گُسيل داشت .حكومت
تره كى بيش از يك سال دير نپاييد.
در روز ١٤سپتامبر  ،١٩٧٩حفيظ اﷲ امين،
نخست وزير و عضو كميته ى مركزى حزب ،از
جناح خلق ،كودتايى خونين عليه رهبر و متحد
خويش صورت داد .نورمحمد تره كى در اين
روز به دستور امين ،در كاخ رياست جمهورى
با بالشى بر صورت جان سپرد .در پى اين كودتا،
دولت حفيظ اﷲ امين بيش از صد روز نپاييد.
ببرك كارمل ،رهبر حزب ،اين بار ماموريت
يافت تا به فرمان سران اردوگاه سرمايه دارى
دولتى در كرملين ،كودتاى ديگرى را به نمايش
بگذارد.
كودتاى ببرك كارمل
حكومت روسيه نگران شرايط و بى ثُباتى
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سياسى در منطقه و افغانستان ،دولت امين را
بى آينده و ناكارآ يافته بود .حاكمان روسيه،
سرانجام پس از يك دوره ى  ٩ساله ،در اين
گير و دار ،ببرك كارمل را به قدرت نشانيد.
اين دولت ،دولتى به شدت در بحران نااميدى
و چند دستگى و اختﻼف هاى قومى و دينى
يك رژيم دست نشانده و بىث ُبات بود .تفرقه
و چند دستگى در درون »حزب دموكراتيك
خلق« و به ويژه شاخه ى پرچم ،اوج اين
بحران بود .حكومت روسيه ،به رهبرى لئونيد
برژنف ،مداخله ى مستقيم نظامى را فرمان داد.
ببرك كارمل مى بايستى جايگزين حفيظاﷲ
امين شود .در روز  ٦دى  ،١٣٥٨هواپيماهاى
نظامى شوروى در فرودگاههاى نظامى افغانستان
به زمين نشستند .تانك هاى ارتش روسيه،
غرش كنان در مناطق استراتژيك به پيش
مى رفتند .ارتش روسيه پس از دوران تزاريسم،
براى نخستين بار ،سراسر افغانستان را به جز
دره ى پنجشير درنورديد.
ترور حفيظ اﷲ امين
از ميان برداشتن امين ،بنا به طرح ك.گ.ب.
بايد به اجرا در مى آمد .بنا به اين نقشه ،اشغال
كاخ »تاج بيك« ،محل زندگى امين و خانواده،
بايد سه ساعت پس از اجراى ترور با سم انجام
مى گرفت .ساعت  ١٠شب ،زمان حمله به كاخ
بود .تمام كسانى كه درخوردن شام زهرآگين
شركت داشتند ،فورى بيهوش شدند .با ورود
كودتاچيان ،امين و فرزندش به رگبار بسته
شدند .كودتاچيان ناچار شده بودند بى درنگ
و چند ساعت پيش از زمان برنامهريزى شده،
كاخ را به تصرف در آورند.
واپسن سال هاى جنگ سرد و آستانه ى
فروپاشى سرمايه دارى دولتى و سوساليسم
موجود در روسيه و بلوك شرق بود .ميخائيل
گورباچف ،به عنوان رئيس جمهورى شوروى
و دبيركُل حزب »كمونيست« روسيه ،پروژه ى
پروسترويكا ،با سياست كﻼن رفرم هاى
اقتصادى و »گﻼسنوست يا فضاى باز«
يا »شفافيت« )آشكار بيانى( براى گذر از
سرمايه دارى دولتى به سرمايه دارى بازار آزاد
يا نئوليبراليسم را بايد رهبرى مى كرد .دولت
روسيه بايد به فراخوانى و بازگشت ارتش
مى پرداخت ،تا سازش با اسﻼميست ها و
امپريالست هاى رقيب هموار شود .كارمل در
 ١٤ثور /ارديبهشت  ،١٣٦٥در پلنوم هجدهم
حزب ،از دبيركُلى »حزب دموكراتيك خلق« و
سپس در آبان ماه از رياست جمهورى بركنار
شد .محمد نجيباﷲ قدرت را به دست گرفت.
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ميخائيل گورباچف آخرين رهبر بلوك شرق
سرمايه دارى دولتى ،در واپسين روزهاى حضور
ارتش شوروى در افغانستان و آغاز فروپاشى
بلوك شرق ،خواهان استعفاى ببرك كارمل شد.

اسﻼمى خود در افعانستان پيروز شده بود .دولت
اسﻼمى افغانستان با تركيبى از واپس گراترين و
خون ريزترين اسﻼميست ها به رهبرى طالبان و
القاعده به قدرت نشانيده شدند.

محمدمجيب احمدزى
محمدمجيب ،پزشك و از رهبران شاخه ى
پرچم حزب خلق بود .وى در سال  ،١٩٨٠در
حكومت ببرك كارمل .به مدت  ٥سال رياست
سيستم مخوف امنيتى افغانستان )»خدمات
امنيت دولتى -خاد«( را در دست داشت و در
نوامبر  ١٩٨٥دبير »حزب دموكراتيك خلق«
افغانستان گرديد .مجيب ،در  ٤مه ١٩٨٦
به عنوان دبيركُل »حزب دموكراتيك خلق
افغانستان« جانشين ببرك كارمل گرديد.
محمد نجيب اﷲ در سال  ١٩٨٦پنجمين رئيس
جمهور افغانستان شد و جانشين ببرك كارمل
گرديد .وى از سرمايه دارى و سوسياليسم
ضدكارگرى مُدل روسى فاصله گرفت و به
استانداردها و نئوليبراليسم غرب روى آورد .با
خروج ارتش شوروى كمك نظامى به دولت
نجيب قطع شد .پاكستان و اياﻻت متحده به
صورت علنى و آشكار نيروهاى »مجاهدين« را
سازمان داده ،اين نيروهاى بسيج شده از سوى
غرب و پاكستان و عربستان و شيخ نشين ها با
سنگين ترين سﻼح ها مجهز شدند.
سه سال پس از عقب نشينى ارتش روسى از
افغانستان ،نجيباﷲ موافقت كرد تا از قدرت
سياسى كنار رود و قدرت را به دولت انتقالى
بسپارد .مجاهدين ،به رهبرى احمد شاه
مسعود -ربانى و گلبدين حكمت يار ،با التقاطى
از بينش مائوئسيت و اسﻼمى و ناسيوناليستى،
اتحاد جديد را برپا كردند .با يكه تازى گلبدين
حكمت يار اين اتحاد شكننده از هم پاشيد و
طالبان در سال  ١٩٩٦كابل را اشغال كرد.
با ورود طالبان و اشغال كابل در در سال
 ،١٩٩٦به يارى غرب سرمايه داران ،به رهبرى
امپرياليسم آمريكا و حكومت اسﻼمى پاكستان و
امارات و قطر و ،...نجيب از رفتن به تنها پناهگاه
و كشور دوست خود ،هندوستان ،ناكام ماند.
نيروهاى طالبان سرانجام ،در شام گاه  ٢٦سپتامبر
 ،١٩٩٦محمد نجيب را به هم راه با برادرش،
شاهپور احمدزى ،از دفتر سازمان ملل بيرون
كشيده و شكنجه كردند ،سپس پيكر هر دو را
مثله كرده و به خودرو بستند و در خيابانهاى
كابل به نمايش گذاشتند .بلوك غرب ،به رهبرى
امپرياليسم آمريكا ،با كارگزاران نيابتى خود و
در راس همه حكومت هاى پاكستان و عربستان
و ايران بر بلوك شرق و جايگزينى آلترناتيو

شكل گيرى طالبان
هم زمان و حتا پيش از حضور ارتش شوروى
در افغانستان ،تشكيل طالبان در دهه ى ١٩٨٠
با نقشه ى سازمان اطﻼعات آمريكا )»سيا«(
براى جلوگيرى از دست يابى روسيه شوروى
موجود به حوزه هاى استراتژيك سياسى
 جغرفيايى و اقتصادى انجام گرفت .ايندخالت گرى ،بيش تر به دستور بلوك غرب
به رهبرى اياﻻت متحده آمريكا و انگلستان
ضرورت يافت .پروژه ى حكومت اسﻼمى در
افغانستان از سوى »سيا« و انگلستان به سازمان
اطﻼعات عربستان سعودى )(GIDسپرده شد و
با پرداخت بودجه و تجهيزات و آموزش نظامى
و امنيتى به آژانس اطﻼعاتى پاكستان ) (ISIبه
»مجاهدين افغانستان« اجرايى گرديد .به اين
گونه ،پاكستان با رهبرى آمريكا و انگلستان و
عربستان ،پروژه ى طالبان را شكل داد .طالبان
با شعار تشكيل خﻼفت اسﻼمى در هم كارى با
القاعده كه از عربستان سعودى سربرآورده و به
سودان انتقال يافت تا به تمرين نظامى بپردازد
و به رهبرى اسامه بن ﻻدن كه از خانواده ى
نفت ها و اشرافيت سلطنتى سعودى بود ،به
افغانستان فرستاده شد تا براى تشكيل امارت
اسﻼمى خيز بردارد.
در  ١٢تير  ٣) ١٣٥٨ژوئيه  (١٩٧جيمى كارتر،
رئيس جمهور وقت آمريكا ،فرمان هاى آغازين
براى عمليات مجاهدين افغان عليه حكومت
مورد پشتيبانى شوروى در افغانستان را صادر
كرد .هدف اياﻻت متحده از اين طرح ،كه بر
اساس تز زبيگنيو برژينسكى ،مشاور امنيت ملى
آمريكا ،انجام مىگرفت ،كشاندن اتحاد شوروى
به »تله ى افغانستان« بود (١).رابرت مايكل
گيتس ،رئيس پيشين »سيا« و مشاور و وزير
هشت رئيس جمهور آمريكا ،در كتاب خاطرات
خود) (٢آورده است كه سرويسهاى اطﻼعاتى
آمريكا شش ماه پيش از گُسيل ارتش شوروى
به افغانستان ،مجاهدين اسﻼمى را آماده كرده
بودند .ﻻزم به اشاره است ،كه رابرت گيتس
تنها جمهورى خواهى بود كه در دولت باراك
اوباماى دموكرات به وزارت دفاع نشانيده شد.
وى تئوريسين لشكركشى به ويتنام و وزير دفاع
جرج دبليو بوش جمهورى خواه و مهم ترين
تعيين كنندگان سياست هاى خارجى آمريكا
بود .گيتس در كتاب خاطرات خود ،در سال
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 ،٢٠١٤آشكارا به تﻼش باراك اوباما در مخالفت
با حامد كرزى و نيز كارشكنى تثبيت حكومت
سكوﻻر در افغانستان مى پردازد و مى نويسد:

)(٣
 رابــرت گيتس در كتاب خاطراتش »درسايه ها« مى نويسد:

 -زبيگنيو برژينسكى:

)(٤
برژينسكى ،در سال  ،١٩٧٩تﻼشهاى پُرشتاب
و سنگينى را در جهت سرازير كردن ميلياردها
دﻻر تسليحات و كمك هاى مالى براى تقويت
حزب اسﻼمى گلبدين حكمت يار و مجاهدين
رنگارنگ در پاكستان و افغانستان آغاز كرد.
»سيا« تجهيزات نظامى و مالى و آموزشى و...
خود را زير نام »عمليات سيكلون« از كانال
سرويس اطﻼعات داخلى پاكستان به مجاهدين
و طالبان افغانستان مى رساند .اسامه بنﻻدن
نيز از جمله كسانى بود ،كه براى سازمان دهى
القاعده از اين تجهيزات و پشتوانه هاى مالى و
نظامى بهرهمند شد.

عضوگيرى نيروهاى طالبان بيش تر در ميان
كودكان مهاجر و رها شده در پيرامون شهرهاى
پاكستان و بيابان ها و از روستاهاى محروم و در
حسرت نان و يك سرپناه ،صورت گرفت .اين
كودكان افغانستانى و پاكستانى در كﻼس هاى
آموزش قرآن ،با خشن ترين و غيرانسانى ترين
شيوه با كوبش شﻼق ،روى زمين با قرآنى در
برابر نشانيده مى شدند تا تزريق زهرآگين ترين
ايدئولوژيك آيه هاى مرگ را به مغز آنان تزريق
كنند .سﻼح در مشت و ايدئولوژى در مغز و
وعده هاى آن دنياى سرشار از برخوردارى به
آنان قدرت مى بخشيد ،تا ناتوانى و خوارى
و حقارت و سرخوردگى هاى خويش را با
خون خوارى و قتل عام ،آرام بخش باشند.
در درازاى سال هاى  ،١٩٨٠نزديك به ٩٠
هزار تن زير آموزش هاى مذهبى و نظامى
 ISIپاكستان قرار گرفتند ،تا خود را نيروهاى
امارت اسﻼمى افغانستان بنامند .در سال ١٣٥٧
) (١٩٧٨آمريكا به آموزش نيروهاى اسﻼمى،
كه زير نام »مجاهدين افغانستان« شهرت داده
مى شدند ،پرداخت .از دى ) ١٣٥٧آغاز سال
 ،(١٩٧٩ماموران »سيا« با رهبران »مجاهدين«
وارد گفتگو شدند(٥).
يك ماه پس از آغاز تهاجم شوروى ،زيبگنيو
برژينسكى )طراح جنگ و مشاور سياست هاى
خارجى آمريكا( در سفرى ويژه به پاكستان،
نزديك گذرگاه خيبر در مرز افغانستان ،به
اسﻼميست ها گفت:

تشكل يابى اسﻼم سياسى ،گزينه ى »سيا«

نگاه  -دفتر سى و هفتم

٣٦

)(٦
اين موعظه ى مذهبى مشاور امنيت ملى آمريكا،
انسان را به ياد نقش وى و پاپ ،رهبر وقت
واتيكان و كاتوليك هاى جهان ،در تخريب
جنبش كارگرى لهستان مى افكند كه چگونه
لخ والسا را در رهبرى »سوليداريتى« نشانده
و با پخش دﻻر و انجيل به كمك »سيا« و
واتيكان ،لهستان و طبقه ى كارگر را به روز سياه
نشانيدند» .سيا« كمك مالى به اسﻼميست ها را
در ژوئيه ) ١٩٧٩تير يا مرداد  ،(١٣٥٨شش ماه
پيش از هجوم شوروى ،به تصويب رسانيد بود
و ارسال سﻼح را پس از ورود ارتش شوروى
آشكار كردند(٧).
در سال  ،١٩٩٨برژينسكى در مصاحبهاى با »لو
نوول آبزرواتور« ،نشريه ى فرانسوى ،گفت:

) (٨با ورود
ارتش روسيه شوروى به افغانستان ،حكومت
اسﻼمى در حال جنگ با عراق ،به پشتيبانى
اسﻼميست هاى افغان پرداخته در داخل خاك
افغانستان به فرمان دهى سرپاسدار على تجﻼيى
به برپايى آموزشگاه هاى نظامى پرداخت(٩).
حكومت اسﻼمى ايران ،نخستين حكومتى بود
كه حكومت اسﻼمى افغانستان را به رسميت
شناخت(١٠).
دولت هاى بلوك غرب به رهبرى آمريكا ،با
تجهيز نيروهاى طالبان ،تهاجم به حكومت
پرو-روس افعانستان را در سال  ١٣٥٨شدت
بخشيدند .جيمى كارتر ،رئيس جمهور وقت
آمريكا ،در  ١٢تير  ٣) ١٣٥٨ژوئيه (١٩٧٩
فرمان دخالت نظامى در افغانستان را امضا كرد.
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به رهبرى اياﻻت متحده ،كشورهاى پاكستان،
ايران ،عربستان سعودى ،امارت و قطر ،بريتانيا،
مصر ،جمهورى خلق چين ،تركيه و  ...اين
تهاجم را هم راهى مى كردند.
توافق ژنو  (١٣٦٧) ١٩٨٨در اوايل سال ١٣٦٧
) (١٩٨٩به خروج شوروى از افغانستان انجاميد.
با اين همه ،دولت بى پشتوانه ،به رهبرى
نجيب اﷲ ،كه نااميدانه به سازش و واگذارى
قدرت بدون خون ريزى مى كوشيد ،دوام يافت.
در اين دوره تا سال  ،١٣٧١دولت موقت اسﻼمى
افغانستان در تبعيد ،در پاكستان تشكيل شده
بود .اين دولت ،بيش از آن كه دولت به معناى
دولت -ملتى را نمايندگى كند ،يك حكومت
قبيله اى بود .حكومتى بيش تر برآمده از قبيله ى
پشتون كه با يارى رهبران چند قبيله ى ديگر از
جمله ژنرال دوستم ،از قبيله ى ازبك ،تشكيل
مى شد .دولت موقت اسﻼمى در تحقق وظيفه ى
يك دولت در فراگيرى اكثريت گروه هاى
مجاهد ناكام بود(١١).
دولت محمد نجيب اﷲ نابرخوردار از پشتيبانى
داخلى و به رسميت شناختن شدن بينالمللى تا
سال  (١٩٩٢) ١٣٧١مقاومت كرد و در ب ُن بست
و رها شدن از سوى روسيه متﻼشى شد .به
ويژه با بركنارى ميخائيل گورباچوف و متﻼشى
شدن سوسياليسم موجود ،دولت نئوليبرالسيت
به رهبرى بوريس يلتسين به قدرت نشانيده
شد ،تا دوما را به توپ ببندد .روسيه يلتسينى از
رساندن محصوﻻت نفتى در سال (١٩٩٢) ١٣٧١
به كابل خوددارى و راه حكومت اسﻼمى به
سوى قدرت را تقويت بخشيد.
عُ مر ،از جانب محمد
مﻼ عُمر از قول محمد عبداﷲ ،پيامبر مسلمانان،
اعﻼم كرد:
اسﻼم ناب
محمدى در افغانستان بر مبناى اين روايت دينى
اميرالمومنين و هم دستانش ،صورت مى گيرد.
هر انديشه اى كه نو باشد و غيراسﻼمى يا
نشانه اى از اسﻼم ناب محمدى بر خود نداشته
باشد ،كُفر و ب ُدعت شمرده مى شود .قوانين
شريعت را بايد در درون جامعه حاكم كرد.
بنا به روايت محمد ،فرمان داده شد كه زنان
نبايد بدون يك محرم از خانه بيرون آيند .زنان،
بدون ولى و صاحب خود از هر گونه حضورى
محروم شدند .محمد عمر با چشم بندى سياه،
كه بر يك چشم نابيناى خويش نهاده بود ،در
كنار داماد خويش ،بن ﻻدن ،رهبر القاعده،
اعﻼم كرد كه همه ى سنت هاى نبوى را انجام
دهند .بريدن دست و بيرون آوردن چشم ،باور
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به جهاد ،غارت ،كشتن و خشونت و غنيمت و
تجاوز و ...تنها گوشه هايى از قوانين و اصول
نبوى بودند.
جدا از بينش طالبانى ،نقش دولت ها و پشتيبانى
و مشروعيت بخشى از سوى آن ها ،ديدگاه
آلكساندر دوگين ،مشاور سياسى كرملين
و ايده پرداز »تئورى چهارم سياسى« را نيز
مى توان در طالبان ديد .رابرت دى كاپﻼن،
روزنامه نگار و كارشناس جهانى از سوئد،
در كتاب »سربازان خدا و رزمندگان اسﻼم در
افغانستان و پاكستان«) (١٢تخمين مىزند كه
تا  ٢ميليون افغانستانى در اثر جنگ جان خود
را از دست دادهاند (١٣).نزديك به  ١٠ميليون
مهاجر و آواره ى كار و ستم به ايران و پاكستان
پناه آوردند تا همانند برده به بيگارى و مرگ
كشانيده شوند .كتاب »جنگ ارواح :تاريخ
پنهان سيا ،افغانستان و بن ﻻدن« از اشغال
شوروى تا دهم سپتامبر  ٢٠٠١مى نويسد :در
 ،(٦٤-١٣٦٣) ١٩٨٥بدترين سال جنگ ،بيش
از نيمى از كشاورزان باقىمانده در كشور،
زمينهاى آسيب ديده از بمباران داشته و بيش
از يك چهارم از آنان با نابودى سيستم آبيارى
مواجه شده و احشام شان هدف اصابت گلوله و
تركشهاى گروههاى فوق قرار گرفته بود(١٤).
با گسترش كشت ترياك و ويران سازى زيست
بوم و كشاورزى  ،ويران گرى هاى جبران
ناپذير از مرزهاى افغانستان گذشت و نابودى
آفريد .طالبان بيش از همه كودكان ت ُهى دست
روستاها را قتل عام كرد و يا بى دست و پا
بى پناه رها كرد و چهره نماى جنايات جنگى
سرمايه ساخت .دفتر بينالمللى صليب سرخ،
در سال  ،١٩٩٤تخمين زد  ٣٠٠تا  ٤٠٠سال
براى پاك سازى مينهاى به جا مانده از جنگ
زمان ﻻزم است(١٥).
حكومت پاكستان در تنظيم و پيش ب ُرد پروژه ى
تنظيم قدرت سياسى در افغانستان ،بازيگر
اصلى بود .صبغت اﷲ مجددى پس از دو ماه،
دولت اسﻼمى را بر اساس سياست اسﻼمآباد
به برهانالدين ربانى رهبر »جمعيت اسﻼمى«
)اخوانى( سپرد .در اين برهه ،وﻻيــات و
قوميت هاى مختلف ،حاكميت هاى منطقه اى
و اتنيكى خود را به دست گرفتند .جنگ هاى
رقابتى و سهم برى از چپاول و تاراج گرى زير
نام غنيمت هاى اسﻼمى از سرزمين افغانستان،
پيامد اين به قدرت نشستن واليان در سراسر
افغاستان بود .تنشهايى ميان او و گلبدين
حكمت يار و سپس ميان او و برهانالدين ربانى
به وجود آمد .صبغت اﷲ مجددى در انتخابات
رياست جمهورى سال  ،١٣٨٨حمايت خود را
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از نامزدى حامد كرزى اعﻼم كرد و گفت ،كه
در اين مورد »استخاره« كرده است .او در دور
قبلى انتخابات نيز از محمد اشرفغنى ،رئيس
جمهورى بعدى افغانستان حمايت كرد.
شوراى »حل و عقد« نيز در  ٩دى ماه ١٣٧١
) ٣٠دسامبر سال  (١٩٩٢برهانالدين ربانى را
به عنوان نخستين رئيسجمهور رسمى حكومت
مجاهدين در افغانستان برگزيد.
ائتﻼف مجاهدين و طالبان
در زمان حضور ارتش شورورى در افغانستان،
احمدشاه مسعود ،كه از خانواده ى نظامى و
اشراف افغانستان بود ،رشته جنگهايى زير
نام مجاهدين در دره ى پنجشير رهبرى كرد
و مقاومتى  ٩ساله ،بين سالهاى  ١٣٥٩تا
 ،١٣٦٧را به پيش برد .مسعود در سال ١٣٥٢
به عضويت »نهضت اسﻼمى افغانستان« )در
بهار ١٣٤٨خــورشــيــدى  ١٩٦٥/ميﻼدى( به
رهبرى گلبدين حكمت يار در آمد .احمدشاه
مسعود ،در تابستان سال  ١٣٥٤در نخستين
قيام پنجشير در برابر حكومت پرو روس
وقت ،رهبرى مبارزه عليه دولت محمد داود
را در دست گرفت .تﻼش تشكيﻼت اسﻼمى
به رهبرى حكمت يار -مسعود شكست خورد.
برهان الدين ربانى ،احمدشاه مسعود و گلبدين
حكمت يار به پاكستان گريختند .حكومت
پاكستان به رهبرى ذوالفقارعلى بوتو ،در سال
 ،(١٩٧٥) ١٣٥٤با رهنمود امپرياليسم آمريكا،
مهاجرين نهضت اسﻼمى را مسلح ساخت تا
عليه حكومت محمدداود به عمليات مسلحانه
بپردازند .گلبدين حكمت يار داوطلب رهبرى
و اقدام نظامى شد .و احمد شاه مسعود هم
فرمان دهى را نظامى را به عهده گرفت.
اسطوره سازى از احمدشاه مسعود ،نمى تواند
اين واقعيت را پنهان سازد كه مسعود ،شهرت
و اعتبار نظامى و سياسى خود را به پشتوانه ى
تسليحات و تجهيزات بلوك غرب به دست
آورد.
تشكيل »شــوراى هماهنگى« ،در  ١١دى
 ،١٣٧٢صورت گرفت .احمدشاه مسعود
خواهان شركت در دولت ائتﻼفى و تشكيل
»شــوراى هماهنگى« بود ،اما نه با پذيرش
شرايط حكمت يار .گلبدين حكمت يار،
عبدالرشيد دوستم و عبدالعلى مزارى هزاره،
براى سرنگونى دولت ربانى ،در يازدهم دى
 ١٣٧٢به جنگى شديد و خونين دست زدند.
در اين شرايط ،روز چهارم خرداد ماه ،١٣٧١
شاهزاده نايف از شاهزادگان عربستان سعودى
و ژنرال حميدگل ،رئيس پيشين »آى.اس.آى«
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پاكستان و اعجازالحق ،پسر ژنرال ضياءالحق ،در
حضور احمدشاه مسعود و گلبدين حكمت يار
به ميانجىگرى پاى فشردند.
حكمت يار با نگرش بسيار نزديك به حكومت
اسﻼمى در ايران و پاكستان ،دليل مخالفت
خود با حكومت مجاهدين را »وجود نيروهاى
عبدالرشيد دوستم« ،كه آن ها را »كمونيستى«
مى خواند ،مى شمرد .اما اين يك توجيه بود .با
بروز اختﻼف بين دوستم و ربانى و احمدشاه
مسعود ،گلبدين حكمت يار براى سرنگونى
دولت ربانى» ،شوراى هماهنگى« اسﻼمى اش
را به جبهه اى عليه رقباى خود تبديل كرد.
با بمباران هاى هول ناك كابل ،به دستور
حكمت يار ،بخش هاى زياد از شهر كابل ويران
شد .در جنگ داخلى ،بين سالهاى  ١٩٩٢تا
 ،١٩٩٦هزاران تن كشته شدند .در اين برهه،
شهرهاى كابل ،هرات ،مزارشريف و قندهار
بيش ترين ويرانى ها و كشتار را تجربه كردند.
گزارش شده است ،كه تنها در شهر كابل بيش
از  ٥٠هزار غيرنظامى كشته شده و موج عظيمى
از آوارگان و مهاجرين از اين شهر آغاز شد.
»حزب اسﻼمى« گلبدين حكمت يار )پشتون( از
سوى افكار عمومى جهانى به كشتار و قتل عام
و ويران گرى و مسئول موشك باران هاى ماه
اوت سال  ١٩٩٢شناخته شد .نهاد بينالمللى
»ديدهبان حقوق بشر« نيز او را به ناپديد سازى،
داشتن يك زندان زيرزمينى در پاكستان و
شكنجه و آزار زنان و سركوب و ممنوعيت هر
ارگان مدافع حقوق زنان و نيز سركوب آوارگان
و مهاجرين افغانستانى ساكن در اردوگاههاى
پناهندگان در پاكستان كرد(١٦).
پس از اشغال كابل با ورود طالبان و القاعده،
سرانجام حكمت يار به هم راه رقيب ديرين
خود ،برهان الدين ربانى ،به سوى شمال
گريخت و از آن جا راهى ايران شد و در تهران
پناه گرفت .حكمت يار سرسپرده ى پاكستان
بود و فرصت طلبانه به هر سويى براى قدرت
و گرفتن امكانات خم مى شد .دوستى وى با
حكومت اسﻼمى در ايران ،بر خﻼف انتظار
حكومت گران در ايران از قماش مصلحت طلبى
خود خمينى بود .وى ،بار ديگر با سقوط طالبان،
از ايران راهى افغانستان شد تا به اشاره ى
امپرياليسم آمريكا در قدرت سهيم شود .از
همين روى ،عليه حكومت اسﻼمى بيانيه اى
در تير  ١٣٩٤منتشر كرد و ايران را به »دميدن
در آتش جنگهاى فرقهاى و درگيرىها« متهم
نمود (١٧).حكومت اسﻼمى ايران هم رسما
اعﻼم كرد ،كه حكمت يار را بنا به درخواست
افغانستان و چند كشور غربى پذيرفته بود(١٨).
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وى ،چندى بعد به انتقاد از آمريكا پرداخت.
نيروهاى قدس سپاه پاسداران انقﻼب اسﻼمى،
هم راه با شورش  ٢٠٠١هرات عليه حكومت
طالبان ،با نيروهاى نظامى آمريكايى در فتح
هرات و ساقط كردن رژيم امارت اسﻼمى
طالبان در آن شهر ،هم كارى كردند .فرمان دهى
نيروىهاى ايرانى به عهده ى سرلشكر رحيم
صفوى و قاسم سليمانى بود .مامورانى از »سيا«
در كنار نيروهاى كنترل عمليات در تهران ،به
طور مستقيم ،عمليات را زير نظر داشتند(١٩).
در  ٥مهر  ٢٦) ١٣٧٥سپتامبر  (١٩٩٦حكومت
مجاهدين در حالى كه پايتخت به شدت بمباران
مى شد كابل را ترك كرد و طالبان به قدرت
رسيد .در ميانه ى آن دهه ،يعنى در سال ،١٩٩٥
طالبان استان استراتژيك هرات در مرز ايران و
تركمنستان را اشغال كرده بود .يك سال بعد ،در
سال  ،١٩٩٦كابل ،تسليم شد .برهان الدين ربانى،
رئيس وقت دولت مجاهدين ،با سقوط كابل ،به
مزارشريف گريخت و طالبان و القاعده ،نخستين
امارت اسﻼمى صدر اسﻼم را اعﻼم كردند.
جبهه ى ملى افغانستان
برهان الدين ربانى )تاجيك( در سال ١٣٨٦
با شمارى از سران جهادى) (٢٠و برخى از
افراد حزب »پرچم« و »خلق« سابق ،ائتﻼفى
به نام »جبهه ى ملى« ،برپا كردند .ربانى از
سال  ١٣٨٩خورشيدى تا پايان زندگى ،براى
تشكيل حكومتى ائتﻼفى و شركت طالبان در
قدرت سياسى ،رياست »شوراى عالى صلح«
افغانستان كه با حكم حامد كرزى تشكيل
شده بود را بر عهده داشت (٢٠).رهبرى اين
نهاد ،پس از قتل وى به پسرش واگذار شد ،تا
با سران طالبان در گفت وگويى  ٢٠ساله ،در
ماراتون قدرت يابى طالبان ،ميانجى گر باشد.
وى ،سال ها پس از بركنارى طالبان از قدرت،
در يك حمله ى انتحارى در خانه ى خود در
كابل كشته شد .ربانى يك هفته پيش از ترور به
دست طالبان ،براى شركت در گردهمايى هاى
گروه هاى اسﻼمى از سوى سپاه قدس جمهورى
اسﻼمى ،زير عنوان »بيدارى اسﻼمى« ،به تهران
سفر كرده بود (٢١).روزنامه ى» وال استريت
ژورنــال« در گزارش خود مدعى شده ،در
شنودهاى مكالمات تلفنى اطﻼعاتى به دست
آمده كه نشان مىدهد ،اعضاى سپاه قدس ايران،
در اوايل ماه ژانويه  ،٢٠١٢در مورد ارسال و
تجهيز نيروهاى طالبان با موشكهاى زمين به
هوا گفت وگو انجام دادهاند(٢٢).
در سال  ،١٩٩٦اسامه بن ﻻدن و نيروى نظامى
وى كه در سودان متشكل شده و آموزش هاى
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نظامى ديده بودند ،به افغانستان گُسيل شدند.
القاعده به سان نيرويى چند مليتى ،در سال
 ،١٩٨٨در پيشاور پاكستان تشكل يافت و در
كنار طالبان با پشتيبانى ل ُجستيكى آمريكا براى
پيش ب ُرد اهداف اياﻻت متحده در افغانستان
مستقر شد و آن جا را مركز عمليات خود قرار
داد .القاعده ،در كنار طالبان ،در افغانستان براى
تعيين اهداف نظامى ،سربازگيرى ،هماهنگى با
نيروهاى جهادى و در عراق و ديگر كشورهاى
اسﻼمى ،آموزش هاى نظامى ،خريد و فروش
اسلحه ،هماهنگى با ديگر اسﻼميست ها و
نقشه براى طرحهاى تروريستى خود عمل
مى كرد(٢٣).
طالبان در تاريخ  ١٧مرداد  ٨) ١٣٧٧اوت (١٩٩٨
شهر مزار شريف را اشغال كرد .در پى اين
اشغال ،كشتارى در كنسول گرى ايران رُخ داد.
در آغاز كشته شدن هشت ديپلمات و سپس
مرگ دو ديپلمات و يك روزنامهنگار ديگر
نيز گزارش شد .تنها يك تن بازمانده بود ،كه
اﷲمدد شاهسون نام داشت» .از روزهاى پيش
از  ١٧مرداد ،درگيرىها در اطراف ساختمان
كنسول گرى شدت گرفته بود .وى گزارش داد:
»ناگهان حدود ده نفر از آنها پشت ساختمان
رسيدند .ما را به زيرزمينى بردند و به تير
بستند(٢٤)«.
جبهه ى شمال
طالبان ،بايد به قدرت مى نشست .غرب سرمايه
بر آن بود كه با طالبان ،سراسر افغانستان را به
سان يك اُمت مسلمان تخت قدرت مخوف
طالبان زير نفوذ خواهد گرفت .با هجوم طالبان
به كابل ،حكومت مجاهدين در  ٥مهر ١٣٧٥
) ٢٦سپتامبر  (١٩٩٦پايتخت را ترك كرد و
شهر به دست طالبان افتاد .برهان الدين ربانى
ستاد خود را به شهر مزار شريف انتقال داد.
احمدشاه مسعود با تمركز نيرو در پنجشير
به آن جا رفت و تا چيرگى طالبان ،جبهه ى
شمال را رهبرى كرد .مسعود ،سرانجام در روز
 ١٨شهريور ) ١٣٨دو روز پيش از رويداد ١١
سپتامبر  ٢٠٠١در آمريكا( ،توسط دو تروريست
انتحارى از سوى شبكه ى القاعده كه خود را
خبرنگار شناسانده بودند ،در منطقه ى خواجه
بهاءالدين وﻻيت تخار افغانستان كشته شد .قتل
احمدشاه مسعود ،دل خواه امپرياليسم آمريكا
بود .حكومت طالبان ،گزينه ى دل خواه آمريكا
بود .آخرين ديدار احمدشاه مسعود با رابين
رافائل ،معاونت امور شرق در وزارت خارجه
آمريكا ،در سال  ،١٩٩٨بود .نماينده ى وزارت
امور خارجه آمريكا به مسعود پيشنهاد كرده بود،
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كه اسلحه را زمين گذارده و تسليم نيروهاى
طالبان شود .از ميان برداشتن احمدشاه مسعود،
با سياستهاى خارجى آمريكا در چنين شرايطى
سازگار بود(٢٥).
حاكميت طالبان با افيون دينى و افيون
زمينى
با ورود طالبان به قدرت سياسى ،در سال
 ،١٩٩٦بزرگ ترين منبع درآمد توليد و قاچاق
ترياك و هروئين و شيشه و ...شد .به گزارش
خبرگزارى »رويترز« ،و به نقل از سازمان ملل،
طالبان در سالهاى  ٢٠١٨تا  ،٢٠١٩بيش از
 ٤٠٠ميليون دﻻر از تجارت غيرقانونى مواد
مخدر درآمد داشته است» .بى.بى.سى« نيز در
گزارشى برآورد كرده ،كه طالبان از سال ٢٠١١
به اين سو ساليانه دستكم  ٤٠٠ميليون دﻻر از
قاچاق مواد مخدر درآمد داشته و در سالهاى
اخير اين درآمد افزايش يافته و به يك و نيم
ميليارد دﻻر رسيده است .در اين سالها و قبل
از پيش روى دوباره طالبان و تصرف افغانستان،
عمده ى كشت خشخاش و توليد مواد مخدر در
مناطق تحت كنترل طالبان انجام شده است(٢٦).
بنا به گزارش هايى بر اساس پيمان ترانزيت
بين افغانستان و پاكستان ،شبكه ى عظيم
قاچاق نيز گُسترش يافت .برآورد مى شود
گردش مالى اين داد و ستد ٢.٥ ،ميليارد دﻻر
بوده باشد .عمليات قاچاق ،در كنار تجارت
»هﻼل طﻼيى« ،هزينه هاى مالى افغانستان را
برآورده مى ساخت و نيز براى سران حكومتى
در پاكستان سرچشمه ى بسيار مهمى به شمار
مى آمد .احمد رشيد توضيح مى دهد ،كه »پيمان
تجارى ترانزيتى با افغانستان ،بزرگ ترين منبع
درآمد براى طالبان بودهاست(٢٧)».تجارتى
كه جمهورى اسﻼمى ايران نيز در آن شركت
داشت .سايت اطﻼعرسانى دولت هند نيز ،در
 ٢٤مارس  ،٢٠١٩از بازداشت  ٩ايرانى در
آبهاى سواحل گجرات و ضبط  ١٠٠كيلوگرم
هروئين خبر داده بود (٢٨).به اطﻼع پليس ضد
تروريستى هند ،روز  ٢٨شهريور  ،١٤٠٠در پى
اخطار به يك لنج مشكوك ،به آن نزديك شد.
سرنشينان آن كوشيدند از بازداشت فرار كرده
و به ناچار ،لنج را به آتش كشيدند تا مدرك
جرمى باقى نگذارند .بنا به گزارش نيروهاى
هندى ١٠٠ ،كيلو هروئين از اين لنج پيش از
غرق شدن به دست آمد .در اين لنج  ٢٤هزار ليتر
سوخت و كپسول گاز نيز وجود داشت(٢٩).
بين سالهاى  ١٩٩٦و  ،١٩٩٩مﻼ عُمر براى
توجيه و مشروعيت بخشى به تجارت مواد
مخدر» ،تجارت مرگ« را مشروعيت داد .به
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ادعاى وى ،صادرات هروئين و اپيوم ،تنها به
كافران آسيب مىرساند .گزارش ها بيان گر آن
هستند ،كه طالبان  ٩٦درصد از مزارع خشخاش
افغانستان را كنترل مىكرد .بنا به گزارشى،
پول مواد مخدر ،سﻼحها ،مهمات و سوخت
جنگ طالبان را تامين مالى مىكرد .به گزارش
»نيويورك تايمز« » :به نظر مىرسد سالى ٣٠٠
ميليون دﻻر خرج مىكنند ،كه تقريبا همه اش
خرج جنگ مىشود .طالبان به طرز فزاينده اى
به سه منبع مالى وابسته شده اند :شقايق،
پاكستانىها و بن ﻻدن (٣٠)«.روز  ٣٠شهريور
» ،١٤٠٠از ضبط نزديك به سه تن هروئين به
ارزش بيش از دو ميليارد و هفتصد ميليون دﻻر
)  ٢.٧٢ميليارد دﻻر ( خبر داده شد .ارسال اين
محموله در پوشش »سنگ تالك« بارگيرى شده
بود از مبدا افغانستان و از گمرك بندر عباس
انجام شده بود (٣١).گزارشهايى نيز مبنى بر
بازداشت دو راننده ى كاميون ايرانى توسط
اداره ى مرزبانى جمهورى آذربايجان داده شد.
سخن گوى وزارت خارجه ايران ،خواهان
آزادى اين افراد شد و در پى اين اقدام ،لشكر
 ٣١عاشورا از نيروى زمينى سپاه پاسداران اعزام
بىسابقه ى نيروهاى نظامى خود را به مرزهاى
شمال غرب ايران و حاشيه ى رودخانه ى ارس
آغاز كرده است(٣٢).
تا سال  ،٢٠٠٠افغانستان در حدود  ٧٥درصد از
توليد جهانى ترياك را در اختيار داشت .در اين
سال ،برآوردها بيان گر آن هستند كه از ٨٢.١٧١
هكتار مزرعه  ٣٢٧٦ ،تن ترياك از خشخاش
كشت شده برداشت مى شده است .گفته شده
طالبان در سپتامبر  ،٢٠٠١درست قبل از حمﻼت
 ١١سپتامبر ،به كشاورزان افغان دوباره اجازه داد
خشخاش بكارند(٣٣).
افول طالبان
دو سال پس از استقرار بن ﻻدن در افغانستان،
انفجار  ٧اوت  ١٩٩٨در سفارت آمريكا به
وى نسبت داده شد .در چندين بمبگذارى
هم زمان ،در سال  ،١٩٩٨در سفارت هاى اياﻻت
متحده ،بيش از  ٢٠٠تن در دو شهر آفريقايى
در دارالسﻼم ،تانزانيا ،و ديگرى در سفارت
اياﻻت متحده در نايروبى ،كنيا ،كشته شدند.
اين دو حمله ،به كشته شدن  ٢١٣نفر از جمله
 ٤٤كارمند سفارت ) ١٢شهروند آمريكا و ٣٢
شهروند غيرآمريكايى( و زخمى شدن بيش
از  ٥٠٠٠نفر از جمله سفير آمريكا ،پرودِنس
بوشن ِل ،منجر شد .در دارالسﻼم ،مهاجمين
انتحارى با كوبيدن يك كاميون مجهز به مواد
منفجره به درب ورودى سفارت ١١ ،نفر را
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كشته و  ٨٥نفر زخمى كردند(٣٤).
اين حمﻼت كه به اعضاى محلى »جهاد
اسﻼمى« مصر پيوند داشت ،نا هاى اسامه بن
ﻻدن ،ايمن الظواهرى و القاعده را شهرت داد.
سازمان »اف.بى.آى« آمريكا ،اسامه بن ﻻدن
را در ليست ده متهم فرارى زير پيگرد خود
معرفى كرد» .اف.بى.آى« هم چنين اين حمله را
به جمهورى آذربايجان در پيوند دانست» ،زيرا
 ٦٠تماس از طريق تلفن ماهواره اى بن ﻻدن با
هم كارانش در باكو ،پايتخت آذربايجان ،برقرار
شده بود(٣٥).
رئيس جمهور وقت آمريكا ،بيل كلينتون ،نيز
دستور حمله موشكى به اردوگاه هاى القاعده در
افغانستان را تنها براى گوشمالى بن ﻻدن ،و نه از
ميان برداشتن وى و نيروهايش ،صادر كرد .سال
 ،١٩٩٩آمريكا از طالبان خواستار تحويل دادن
بن ﻻدن شده بود ،كه پذيرفته نشد .در دهه ى
» ،٩٠سيا« در افغانستان حضور فعالى داشت و
مدعى بود كه در پى يافتن بن ﻻدن نيز هست.
در حالى كه بن ﻻدن با نيروهاى خود در درون
طالبان نقش تعيين كننده اى داشت و مﻼ عُمر،
رهبر طالبان ،را هم راه بود(٣٦).
طرح عمليات  ١١سپتامبر سال  ،٢٠٠١در
واقع ،در سال ١٩٩٩توسط بن ﻻدن نهايى شده
و دست كم دو نفر از هواپيمارباها را خود
وى برگزيده بود .كمپ مس عينك ) Mes
 (Aynakدر چهل كيلومترى كابل ،پايگاه
آموزشى آنان بود .بعدها آشكار شد كه در
همان سال ،چهار نفر از ديگر هواپيماربايان با
بن ﻻدن در شهر قندهار ديدار داشته و آموزش
ديده بودند .در حمﻼت  ١١سپتامبر ،٢٠٠١
با انفجار برج دوقلوى مركز تجارت جهانى
و نيز مركز پنتاگون نزديك به سه هزار نفر
غيرنظامى ،و هواپيماربايان ،كشته شدند .چند
روز بعد از انفجارها ،جرج واكر بوش ،رئيس
جمهور وقت آمريكا ،اسامه بن ﻻدن را كه در
افغانستان مى زيست ،به سان فرمانده و مسئول
آن شناسايى كرد .در  ٢٠سپتامبر  ،٢٠٠١در
يك كنفرانس بين كنگره ى آمريكا ،جرج بوش
پنج درخواست زير را در برابر طالبان قرار داد:
 -١تمام رهبران القاعده به اياﻻت متحده تحويل
داده شوند -٢ .تمام افراد خارجى زندانى در بند
طالبان آزاد و به اياﻻت متحده تحويل گردند-٣ .
تمامى كمپهاى تروريستى آنها بسته شوند.
 -٤تمامى تروريستها و حاميان آنها معرفى
و به مقامات تحويل گردند -٥ .به اياﻻت متحده
اجازه ى عام و تام براى دست رسى به كمپهاى
تروريستى و بررسى آنها داده شود(٣٧).
جرج بوش در اين التيماتوم افرود:
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) (٣٨در
اين هشدار ،به جنگ نيز اشاره شده بود» :جنگ
ما با ترور با القاعده آغاز ،اما همانجا تمام
نمىشود (٣٩)«.هيچ يك از  ١٩افرادى كه )١٥
نفز از عربستان ٢ ،نفر از امارات متحده عربى
و دو نفر ديگر از مصر و لبنان( به طور مستقيم
در اين عمليات شركت كرده بودند ،افغان
نبودند .سرانجام ،در روزهاى آخر نوامبر ،٢٠٠١
آمريكا هم راه با نيروهاى ائتﻼف ،به طالبان
حمله كرد .و روز اول دسامبر  ،٢٠٠١طالبان
پس از نزديك به شش سال )از  ٢٦سپتامبر
 (١٩٩٦حاكميت هول ناك و خون بار سرنگون
شد .نيروهاى قدس سپاه پاسداران جمهورى
اسﻼمى ايران ،همان طور كه پيش تر گفته شد،
در شكست طالبان در هرات در كنار نيروهاى
نظامى آمريكايى بودند و درهم شكستن »امارت
اسﻼمىِ طالبان« ،يارى رساندند(٤٠).
با سرنگونى طالبان و القاعده از قدرت سياسى
در سال  ،٢٠٠١آن ها هيچ گاه از جامعه ى
افغانستان رخت بر نبستند .طالبان و القاعده
ريشه در بافت قومى ،ساختار اجتماعى و
مناسبات توليدى ،مذهبى و فرهنگى اين جامعه
داشتند و دارند .طالبان ،همانند خمينيسم ،در
ايدئولوژى ويران گرى ريشه دارد كه افزون
بر  ١٤سده با شمشير و نيزه ى اسﻼمى
بر سينه ى جامعه نشسته و انگل وار فربه
مى شوند ،تا بردگى و تن سپارى به سيستم
بهره كشى را نهادينه سازند .طالبان بازتوليد
همان ايدئولوژى هاى مرگ آور و ضد مردمى
در سرزمينى است كه هميشه زير سركوب و
اشغال و تهاجم جنگى و سركوب طبقاتى و
اجتماعى و فرهنگى بوده است.
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شش سال حكومت طالبان و القاعده نتوانسته
بود منافع سياسى و اقتصادى و پيش بينى هاى
اياﻻت متحده آمريكا را در تبديل افغانستان به
يك جامعه ى به نسبت يك دست ،زير نام »امت
اسﻼمى« ،زير فرمان يك حكومت به غايت
اسﻼمى و بنيادگرا ،برآورده سازد .و برخﻼف
اين انتظار ،در اين برهه ،طالبان و القاعده درهم
تنيده شده بود .آن ها با برخوردارى از صدها
هزار نيروى مسلح و ارتش اسﻼمى و ميليون ها
هوادار در افغانستان و پاكستان و منطقه ،و
نيرويى فرامليتى از تمامى كشورهاى آسياى
مركزى ،به نيرويى عليه منافع آمريكا و متحدين
غربى آن تبديل شده بودند .اين نيرو خود را
شكست ناپذير مى پنداشت و با زير پرسش
بردن قدرت امپرياليسم آمريكا ،تن ناسپار شده
بود .القاعده و طالبان خود را نيروى آخرالزمانى
و يونيورساليست و شكست ناپذير مى پنداشتند.
دولت هاى بعدى ،يعنى كرزاى و اشرف غنى،
همگى خود را جمهورى اسﻼمى افغانستان
مى ناميدند و با سران طالبان در مماشات و
ارتباط بودند ،تا آنان را با واگذارى سهمى و
رانتى از قدرت سياسى و اقتصادى با خود شريك
سازند .دولت اشرف غنى ،در  ٢٢سپتامبر ،٢٠١٦
با »حزب اسﻼمى« حكمت يار پيمان صلح
بست .حكمت يار بخشيده شد و پس از نزديك
به  ٢٠سال به افغانستان بازگشت .صدها زندانى
طالبان و جهادى هاى اسﻼمى از زندان آزاد
شدند .حكمت يار پذيرفته بود ،كه »از افراطيون
فاصله گرفته ،به قانون اساسى افغانستان وفادار
بماند و عليه حكومت مركزى اقدام نكند«.
بازگشت حكمت يار و اسﻼميست ها ،نخسيتن
اقــدام آشكار حاكميت ،به رهنمود سران
آمريكا ،در آشتى با اسﻼميست ها بود .ادغام

٤٠

دولت پروغرب با اسﻼميست ها ،به رهبرى
حكمت يار ،در دستور كار بود .در سوم فوريه
 ،٢٠١٧تحريمهاى بينالمللى عليه حكمت يار
برداشته شد .در اين برهه ،مﻼ عبداﷲ ،فرمانده ى
طالبان در مناطق مركزى افغانستان ،از سﻼح و
مهمات و تجهيزات نظامى و مالى حكومت
اسﻼمى برخوردار بود.
زمان رهبرى عبدالغنى برادر بر »شوراى كويته«
طالبان ،وى با دولت وقت افغانستان به رهبرى
حامد كرزاى ديدارهاى مخفى برگزار كرده بود.
اما عمليات نظامى »شوراى كويته« ،كه مرگ
صدها نظامى و غيرنظامى را به هم راه داشت،
سبب شد دولت آمريكا ،پاكستان را براى مهار
عبدالغنى برادر زير فشار بگذارد .در پى اين
خواست رهبران آمريكا ،او و شمارى ديگر
از رهبران طالبان در بهمن  ١٣٨٨در كراچى
بازداشت شدند .با آزادى عبدالغنى برادر از
زندان ،در آبان  ،١٣٩٧به پشتوانه ى دولت قطر
و پاكستان ،او به رهبرى طالبان رسيد.
در غرقاب فساد نهادينه شده
فساد نهادنيه شده ،حكومت پروغرب افغانستان
را به گرداب كشانيد .با دﻻرهاى باد آورده،
رانت خواران سياسى و اقتصادى افغانستان
به خريدهاى نجومى مسكن و انتقال سرمايه،
به ويژه به دبى و تركيه ،روى آوردند .محمود
كرزاى ،برادر رئيس جمهور سابق افغانستان
حامد كرزاى ،يكى از رانت خواران حكومتى
بود ،كه »كابل بانك« را به يكى از مركزهاى
فساد مالى خود تبديل كــرده بــود» .كابل
بانك« ،از سال  ،٢٠٠٢قرار بود نقش مهمى
در بازسازى افغانستان بر عهده بگيرد .شير
خان فرنود ،مدير عامل اين موسسه ،متهم بود
كه  ٣٩ويﻼى بزرگ در »پالم جميرا« در دبى
خريدارى كرده ،كه بهاى متوسط هر يك از
آنها  ١١ميليون دﻻر بود (٤١).دارايى هاى باد
آورده ،از سويى شبكه ى فساد در افغانستان
را در كنار ترافيك و كشت و فروش ترياك
و هروئين به ثروت رساند و از سوى ديگر
فقر مطلق و ويرانى را بر سر ستم كشان اين
سرزمين آوار كرد .گزارش سال  ٢٠٢٠سازمان
»شفافيت بينالمللى« ،كه درجهبندى كشورها در
زمينه ى فساد را اشكار مى كند ،افغانستان را در
ميان  ١٨٠كشور در رده ى  ١٦٥جاى مى دهد.
) (٤٢گزارش ها نشان مى دهند ،كه در همان پنج
سال نخست رياست جمهورى حامد كرزاى،
حكومت افغانستان به يك »قدرت فسادساﻻر«،
) ،(KLEPTOCRACYتبديل شده بود .به ويژه
ژنرال ها و سران حكومتى ،براى دريافت »سهم«
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هر چه كﻼن ترى از رانت هايى كه توسط منابع
خارجى NGO ،ها ،و به ويژه آمريكا ،براى
بازسازى و طرحى شبيه »طرح مارشال« به
افغانستان فرستاده مى شد با هم در رقابت و
ستيز بودند.
سازمانهاى غيردولتى  NGOجهانى در اين
فساد و نهادينه كردن آن نقش مهمى داشتند.
زير نام بازسازى ساختارى و زيربنايى ،ميلياردها
دﻻر را به طور كاذب روى كاغذ گزارش
مى دادند ،كه در حقيقت بين دزدســاﻻران
تقسيم مى شد.
بيست سال ،از سال  ٢٠٠١تا  ،٢٠٢١بيان گر
واقعيت جان سختى است از تناقض هاى
سرمايه دارى .گزينه ى پروغربى اياﻻت متحده
آمريكا ،در جلوه هاى كرزاى و غنى و هم راهان،
نتوانست شبه دولت -ملتى نسبى برقرار سازد.
امپرياليسم آمريكا و هم پيمانان آن نتوانسته
بودند در بحران اقتصادى فراگير سرمايه،
پيش بينى هاى خود را آن گونه كه در نظر
داشتند به پيش ببرند.
بازگشت طالبان به قدرت
در پى بركنارى طالبان از قدرت سياسى و
مخفى شدن بن ﻻدن ،مﻼ عبدالغنى برادر ،از
چهار بنيانگذار طالبان در سال  ،١٩٩٤هم راه
و دستيار مﻼ محمدعُمر ،رهبرى طالبان را
در دست گرفت .وى با برپايى »شوراى
كويته« ،بازسازى طالبان را به عهده گرفت.
مﻼ عبدالغنى ،بين سال هاى ٢٠١٠تا  ٢٠١٨در
بازداشت و زير نظر دولت پاكستان ،بود .اما با
آزادى از زندان ،به قطر فرستاده شد تا رياست
دفتر سياسى طالبان در قطر را عهده دار شود و
گفت وگوى صلح با آمريكا را نمايندگى كند.
در همين گفت وگوها در زمستان سال ٢٠٢٠
بود ،كه سران آمريكا توافق بازگشت طالبان يا
دست كم سهيم شدن طالبان در قدرت سياسى
در افغانستان را زير نام »توافقنامه ى دوحه«
امضا كردند .دولت ترامپ ،رئيس جمهور وقت
آمريكا ،در  ٢٩فوريه  ،٢٠٢٠با طالبان يك پيمان
صلح مشروط را امضا كرد (٤٣).فاصله گرفتن
طالبان از گروه هايى مانند داعش و القاعده،
تهديد نكردن منافع آمريكا ،و خروج سربازان
آمريكايى از افغانستان در عرض  ١٤ماه ،در
صورت پايبندى طالبان به تعهدات خود ،از
مفاد توافق بودند (٤٤).حكومت اسﻼمى ايران
و مﻼ برادر ،در نقش رهبر و به نمايندگى از
سوى طالبان ،در رفت و آمد به ايران و ديدار
با سران حكومت اسﻼمى ،در اين باره به تفاهم
رسيده بودند .توافق نامه ى مزبور ،در واقع،
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تسليم افغانستان به طالبان بود.
جو بايدن ،رئيس جمهور كنونى آمريكا،
مامور اجراى تسليم افعانستان به طالبان بود.
وى اعﻼم كرد ،كه »آمريكا ديگر منافعى
حياتى در افغانستان ندارد (٤٥)«.از نظر دولت
جديد آمريكا ،سياست خارجى اين كشور
را نه دخالت گرى هاى نظامى ،بلكه بيش تر
»ديپلماسى و هم كارى بين المللى در برابر
رقبايى مثل چين و روسيه« بيان مى كرد.
جاذبه هاى غارت
چين و روسيه و آمريكا ،بيش و پيش از ديگر
قدرت هاى چپاول گر ،در كنار متحدين و ريز
و درشت خود ،به سوى ويرانه هاى تاريخى
افغانستان پنجه گشودند تا گنج هاى تاريخى و
كانى هاى بى همانند جامعه را به يغما ببرند.
سنگ هاى كرمايت در وﻻيت خوست و لوگر،
مرمرهاى بى همانند در همه جا ،ﻻجورد
و طﻼى بدخشان ،زمرد پنجشير ،كانى هاى
استراتژيك اورانيوم استان هلمند ،معادن مس،
كه از بزرگ ترين ذخاير مس جهان است ،ليتيوم،
كه براى باطرى سازى و ماشين هاى برقى و
ديگر مصارف صنعتى به كار مى رود ،سنگ يا
پودر تالك ،كه نرم ترين ماده ى معدنى شناخته
شده در زمين است كه به آسانى قابل گردآورى
و مصرف مىباشد ،و از مگنيزيم ،هايدرت ،و
سيليكات تشكيل شده كه در بسيارى از صنايع
مانند داروسازى ،آرايشى و بهداشتى ،توليد
پﻼستيك ،و ...استفاده مى شود ،از جمله مواد
كانى غنى افغانستان هستند.
چين به طور مستقيم ،با خط آهن جيرتان تا
چين ،سنگ هاى اين ماده ى ارزش مند ،سنگ
يا پودر تالك ،را يك راست به غارت مى برد.
بيش تر كانى هاى بى مانند و كم مانند افغانستان
در آغاز به پاكستان و از آن جا به كشورهاى
ديگر صادر مىشود .پاكستان بيش از يك سوم
از واردات تالك آمريكا را در اين راه برآورده
مى سازد.
نيك دونووان ،مدير كارزار ديدبان جهانى ،پيش
از بازگشت دوباره طالبان به قدرت ،گزارش
داده بود ،كه

بنا بر اين گزارش ،داعش براى كنترل
معادن افغانستان در وﻻيت ننگرهار مىجنگد،
جايى كه يكى از پناهگاههاى اصلى اين گروه
مىباشد (٤٦).وى البته مى افزايد:

٤١

در ميان نيست.

 ،در حالى كه سهوى

جابه جايى مﻼ عبدالغنى با اشرف غنى از
قطر به امارات
اشرف غنى رخت سفر بست و آن چه كه
مى توانست همراه ببرد ،آماده بود تا به امارات
پرواز داده شود .روز يك شنبه  ٢٤مرداد ،١٤٠٠
اين جابه جايى با مﻼ عبدالغنى بايد انجام
مى گرفت .اشرف غنى هم راه خانواده اش
به فرودگاه كابل رفت و در آن جا با استفاده
از يك هواپيماى نيروى هوايى افغانستان به
دوشنبه ،پايتخت تاجيكستان ،فرستاده شد تا در
ادامه از راه مسقط ،پايتخت عمان ،به امارات
متحده عربى فرستاده شود .هواپيماى نظامى
قطر ،پس از پرواز بر فراز ايران و پاكستان،
در ساعت  ١٨در قندهار به زمين نشست و
پس از توقف ١٠ ،تن از رهبران طالبان از دفتر
سياسى ،از جمله رهبر آن مﻼ عبدالغنى برادر،
از هواپيما پياده شدند .در بامداد  ٢٥مرداد ،ارگ
رياست جمهورى ،كاخ اميرنشينى مﻼ عبدالغنى
برادر شد.
قطر ،پناهگاه و صندوق مالى و امن تمامى
فرماندهان و سران تروريست هاى زير پيگرد
بين المللى بوده است ،كه با سران دولت ها
از جمله امپرياليسم آمريكا مراوده و داد ستد
سياسى داشته اند .سران اخوان المسلمين،
داعش ،القاعده ،طالبان ،حقانى ،و ...در قطر
و تركيه و ايران و پاكستان با برخوردارى از
تمامى امكانات ،بايد سازمان داده مى شدند تا
منافع و اهداف استراتژيك سرمايه ى جهانى را
به پيش مى بردند.
كوآدروئيكا
روسيه و چين و ايران و پاكستان به سان
»كوآدروئيكا« ،يا اراده ى چهار اسبه ى فعال ،در
بازگشت طالبان نقش اساسى داشتند .روسيه و
چين مهم ترين و سرسخت ترين رقباى بلوك
غرب در منطقه ،با به كارگيرى حكومت هاى
ايران و پاكستان ،در درازى تاريخ و به ويژه
در چهل ساله ى گذشته ،هر يك با دست
اندازى و به خاك و خون و ويرانى كشانيدن
اين سرزمين رنج و كار ،نقش آفرين بوده و به
سان اختاپوسى هول ناك ،نقشى استراتژيك
بازى كرده اند .روسيه پايگاه ديپلماتيك و
چين سرگرم زمين كاوى و اشغال و پاكستان
و ايران در نقش مقر طالبان و القاعده و تجهيز
تسليحاتى و پناه گاه سران تروريست ها عمل
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كرده اند .در پى بازگشت دوباره ى طالبان به
قدرت سياسى ،در مرداد  ،١٤٠٠سفارت روسيه
اعﻼم كرد:

)(٤٧
حكومت ايران
نيروهاى طالبان ،در ايران ،پاكستان ،قطر ،تركيه،
عراق و سوريه با برخوردارى از كمك هاى بى
دريغ حكومت هاى اين كشورها مقر ،نيرو و
پايگاه گرفته بودند.
مﻼعبداﷲ ،از فرمانده هان طالبان ،مىگويد:

)(٤٩
نه تنها مﻼ عبداﷲ ،بلكه مقامهاى دولتى پروغرب
افغانستان و گزارش هايى از كشورهاى غربى،
از افزايش اين پشتوانه هاى نظامى محرمانه
به طالبان و زمينه ى سربازگيرى و آموزش
نظامى گواهى مى دهند .مﻼ عبداﷲ مىگويد:

به گفته ى او،

گزارش وزارت دفاع آمريكا ،در سال ،٢٠١٤
نيز نشان مى دهد:

) (٥٠در همين راستا ،پس
از سال ها مخفى كردن خانواده ى بن ﻻدن،
حكمت يارها ،و دادن پايگاه هاى آموزشى و

نگاه  -دفتر سى و هفتم

نظامى به القاعده و طالبان ،سرانجام از گشايش
علنى دفتر نمايندگى طالبان در زاهدان گزارش
داده مى شود .روزنامهى آمريكايى »وال استريت
ژورنال« ،در اول اوت  ،٢٠١٢گزارش داد كه
يكى از اعضاى رهبرى طالبان در »شوراى
كويته« در اواخر ماه مه همان سال ،اقدام به
ايجاد و تأسيس دفترى در مركز استان سيستان
و بلوچستان و در شهر زاهدان كرده است(٥١).
مراكز نظامى طالبان به زاهدان و بخش هايى از
سيستان و بلوچستان خﻼصه نمى شود ،پايگاه
»شمس آباد قم« نيز از جمله مراكز آموزشى و
نظامى طالبان در ايران به شمار مى آيد .داد و
ستد سﻼح و ترياك و هروئين و مزارع مشترك
سپاه پاسداران و طالبان در وﻻيات زير سلطه ى
طالبان و غارت سنگ هاى قيمتى از سوى
سپاه پاسداران ،از جمله رابطه ى اقتصادى
مافياى حكومتى ايران با طالبان بوده است.
جمهورى اسﻼمى در شرايط كنونى با طالبان
پيوندهاى مهم و مشترك مالى ،سياسى -امنيتى
و تروريستى و نظامى دارد .حكومت اسﻼمى،
صادرات سوخت به افغانستان را از سر گرفته
و طالبان از ايران و كشورهاى چين و روسيه
و تركيه و قطر دعوت كرده ،كه براى شركت
در مراسم اعﻼم دولت جديد افغانستان حضور
داشته باشند (٥٢).جمهورى اسﻼمى ايران ،در
شرايط كنونى ،تا تثبيت كامل طالبان ،با سرعت
در حال غارت سنگ هاى قيمتى در مناطق به
اشغال درآمده ى افغانستان توسط طالبان ،است.
حكومت اسﻼمى ايران ،با ايجاد كارگاه هاى
توليد هروئين و شيشه و ديگر مواد مرگ آور ،با
ايجاد شبكه هاى قاچاق و با استفاده از بنادر چاه
بهار ،بندرعباس و ...با سازمان دهى شبكه هاى
تروريستى مانند فاطميون ،به سركوب مخالفين
سيستان و بلوچستانى و هم كارى با طالبان در
ربايش و تحويل مسئولين آن مى پردازد.
حكومت چين
شايد بتوان گفت برنده ى اصلى اين بحران ،و
بازگشت طالبان به قدرت ،حكومت امپرياليستى-
استبدادى چين باشد .شى جين پينگ ،رئيس
جمهورى چين ،با اعﻼم بازسازى كمربند و
جاده ى باستانى ابريشم ،با افغانستان پيمان
سرمايه گذارى امضا كرده است .اين راه
استراتژيك ،يك شاهراه سياسى و اقتصادى و
نظامى خواهد بود.
سخن گوى طالبان ،در گفت وگو با يك رسانه ى
چينى ،گفت:

٤٢

)(٥٣
در اين جا باز هم با كوآدروئيكا روبروييم .سران
حكومت هاى روسيه ،چين ،ايران ،پاكستان در
سخن رانى هاى اجﻼس »سازمان هم كارى
شانگ هاى« ،در روز  ٢٦شهريور ،٢٠٢١
همگى بر سازش و مراوده با حكومت طالب
در افغانستان سخن گفتند و از ضرورت ارسال
كمك هاى مالى دم زدند .پوتين به برقرارى
رابطه با طالبان پافشارى كرد .بازگشت روسيه
با صورت يك قدرت امپرياليستى در اروپا و
آسيا به ويژه ،جبران فروپاشى دوران يلتسين
است ،تا سنگرهاى از دست داده شده را
بازپس گيرد .با قدرت يابى روسيه ،از بيست
سال پيش تاكنون ،تﻼش بسيارى براى بازسازى
اتحاديه ى فدراسيون هاى از هم پاشيده شده،
اشغال كريمه و سواتسوپل و بخش هايى
از گرجستان و ...صورت مى گيرد .روسيه
نئوتزارى با دخالت گرى هاى نظامى و تبديل
سوريه ،به عنوان بزرگ ترين پايگاه نظامى خود
و اشغال بخش گُسترده اى از اين سرزمين و
كشانيدن ايران به اين ميدان به بهانه ى نگهبانى
از »حرم زينب« ،كه همه با مهندسى الكساندر
دوگين صورت مى گيرد ،به دوران جنگ سرد و
دوران »سوسيال امپرياليستى« خود بازمى گردد.
حكومت تركيه
حاكمان تركيه ،به ويژه به رهبرى فاشيسم
اردوغانى ،با گرايش نئوعثمانيسم ،در درازاى
تاريخ از حاكميت امپراتورى هاى عثمانيان كه
خود را نماينده ى خدا روى زمين مى شناختند
تاكنون ،حكومت هاى اسﻼمى ،نژادپرست و
سلطه گر و اشغال گر بوده اند .تاريخ هيچ گاه
كشتار يك و نيم ميليون نفره ى ارمنيان ،كردها،
علويان ،كمونيست ها و فعالين جنبش كارگرى
توسط حكومت ها تركيه را فراموش نمى كند.
تركيه پناه گاه اصلى اخوان المسلمين ،داعش،
طالبان و ده ها گروه تروريستى -اسﻼمى بوده
است .نمونه اى از جنايات و اشغال گرى هاى
حكومت تركيه ،به رهبرى اردوغان ،در روژاوآ
)شمال سوريه( و پيش ب ُرد نسل كشى و جنايت
عليه بشريت را در اين سرزمين شاهديم.
اردوغان پيش از ورود طالبان به كابل ،با تمركز
نيروهاى نظامى در افغانستان ،در پشتيبانى از
تثبيت دوباره ى طالبان ،با كمك تجهيزات فنى
و نظامى براى اداره ى فرودگاه ها پيش دستى
كرد .اما ادعاى ايجاد امنيت در فرودگاه ها يك
فريب اردوغانى بود .امنيت و تقويت طالبان،
وظيفه ى ناتو و دست نشانده ى آن ،حكومت
تركيه ،بود .اردوغان ،در روز جمعه  ٥شهريور
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 ،١٤٠٠در جمع خبرنگاران اظهار داشت:

)(٥٤
حكومت روسيه
يكى از اسب هاى ارابه ى چهار اسبه ،روسيه ى
نئوتزارى است .روسيه پس از فروپاشى
سرمايه دارى دولتى و پيوستن به بازار سرمايه ى
گلوبال ،همواره پايگاه و پشتوانه ى حكومت
اسﻼمى و تروريسم طالبان بوده است .روسيه
در نقش تروئيكايى خود ،نقش تامين ديپلماسى
و نشست هاى طالبان را به عهده داشته است.
مسكو از مدت ها پيش با طالبان رابطه ى پيدا
و پنهان داشت .نمايندگان طالبان ،از سال ٢٠١٨
به بعد ،به صورت آشكار بين مسكو و قطر و
افغانستان و پاكستان در رفت آمد بوده اند.
بنا به گــزارش هــاى رسانه هاى جهانى،
»ديپلمات هاى روسى از حاكمان جديد به
عنوان »انسانهاى عادى« ياد كردند و مدعى
شدند ،كه پايتخت نسبت به گذشته امنتر شده
است «.وﻻدمير پوتين ،رئيس جمهور روسيه،
هم گفت» :قدرتگيرى طالبان ،واقعيتى است
كه بايد با آن كنار آمد(٥٥)«.
پاندمى طالبان
طالبان ابتدا به ساكن به قدرت نرسيد .اين
طاعون سياه در زمينى كه شقايق سرخ به سم
افيون و هروئين تبديل مى شود ،پرورش يافت.
كشاورزان طالبان و القاعده و داعش و حزب اﷲ
و خمينيسم ،متروپل سرمايه ى جهانى بودند
كه به دست نيابتى هاى محلى ،پرورانيده و به
بار آمدند.
روزهاى  ١٠تا  ١٥اوت  ،٢٠٢١فرماندهان
آمريكا تمام تجهيزات سركوب و امنيتى خود
را براى طالبان رها كرده بودند .تسليم افغانستان
به دست طالبان ويران گر ،بدون فرصت گريزى
حتا براى سربازان خود! از آخرين نشست براى
واگذارى افغانستان تا اشغال آن ،سه روز ،مانده
بود .كُل افعانستان در دوحه داد و ستد شد.
سرنوشت يك جامعه ى افزون بر  ٣٦ميليونى
اميدوار و پيوسته در آواره گى ،از سوى رهبرى
آمريكا و دولت وقت افغانستان به رهبرى اشرف
غنى و عبداﷲ عبداﷲ و ساير شركاى فساد ،به
طالبان واگذار شد.
سناريويى كه به دست زلمى خليلزاد ،نماينده ى
ويژه ى آمريكا در دوحه پيش روى گذارده
شده بود ،بايد به دست طالبان و حكومت
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اشرف غنى و هم قطارانش به اجرا در مى آمد.
تروريست هايى كه نامشان در ليست سياه
بود ،در كنار نمايندگان آمريكا نشستند .آزادى
هــزاران تن از خون خواران تروريستى كه
جنايت عليه بشريت در پرونده داشتند ،نخستين
هديه به طالبان بود .نام طالبان بايد از ليست
تروريست ها زدوده مى شد .اين پيش شرط
ﻻزم براى آماده سازى طالبان بود ،تا به راحتى
پس از اشغال افغانستان به رسميت شناخته
شود .عبداﷲ عبداﷲ ،رئيس »شوراى عالى
مصالحه ى ملى افغانستان« ،و كرزى ،رئيس
جمهور سابق ،در آخرين نشست ،رهبرى
واگذارى لفغانستان را به عهده داشتند .عبداﷲ
عبداﷲ ،دست در دست حكومت هاى اسﻼمى
پاكستان و ايران و طالبان ،حلقه ى ميانى و مورد
عنايت طالبان بود .او و مﻼ عبدالغنى برادر،
رئيس دفتر سياسى طالبان ،در قطر از سال ها
پيش زمينه ى مطلوب قدرت يابى طالبان را
هموار كرده بودند .مﻼ عبدالغنى برادر ،هنگام
گشايش مذاكرات صلح ،روى كار آمدن يك
»نظام اسﻼمى متمركز و مستقل« را اعﻼم كرده
بود .و نمايندگان حكومت هاى آمريكا ،چين،
روسيه و پاكستان هم با نشر بيانيهاى در دوحه،
ماه ها پيش اعﻼم كرده بودند كه از روند خارج
كردن نام افراد طالبان از فهرست تحريمهاى
سازمان ملل حمايت مىكنند .انگ يى ،وزير
خارجه چين ،روز يك شنبه  ٧شهريور ،١٤٠٠
در مكالمهاى تلفنى با همتاى آمريكايى خود،
گفت:
)(٥٦
رهبر چين نيز ،كه در ماه گذشته ميزبان مﻼ
عبدالغنى برادر بود ،اعﻼم داشته بود:

نشست سه روزه با حضور نمايندگان آمريكا
و عبداﷲ عبداﷲ ،در نقش دﻻل و شريك
حكومت وقت ،و رهبران طالبان در دوحه ،از
 ١٠تا  ١٢اوت ) ١٩تا  ٢١مرداد) تا واگذارى
كامل سرزمين ويران و در هم كوبيده شده به
طالبان ادامه يافت .و سرانجام كابل ،در روز ١٥
اوت  ،٢٠٢١بدون شليك يك گلوله اشغال شد.
حكومت هبت اﷲ ها ،اميرالمومنين طالبان،
اينك با روسيه و چين هم راهى مى شود و در
حالى كه خود او در سايه باقى خواهد ماند،
آخوندزاده به هم راه  ١٣طالب خون خوار
ديگر را به اداره ى »امارت اسﻼمى« مى نشاند.
طالبان از همان آغاز  -بر خﻼف خمينى كه در

٤٣

زير درخت سيب نوفل دوشاتو در پاريس سال
 ١٣٥٧گفت» :ما حكومتى مانند همين فرانسه
خواهيم ساخت« و در باز گشت به ايران در
سال  ١٣٥٨گفت» :خُ دعه كرديم« و مكر و تقيه
از جمله راه كارهاى اسﻼم مى باشد -اعﻼم
كرد:

)(٥٧
ميرمحمد اسماعيل خان ،والى پيشين هرات،
يكى از رهبران سابق مجاهدين افغان و از
اعضاى باﻻى »حزب جمعيت اسﻼمى« كه تا
آخرين لحظه اشغال شهر هرات به دست طالبان
ايستادگى كرده بود و سرانجام از افغانستان
خارج شد ،اعﻼم كرد:

او در پاسخ به پرسش
خبرنگار سايت خبرى »انتخاب« كه پرسيده بود:
يعنى منظورتان اين است فرمانده قول اردو با
طالبان بوده ،گفت:
)(٥٨
برخﻼف بيش تر سفارت خانههاى خارجى در
پايتخت افغانستان ،روسيه نمايندگى ديپلماتيك
خود را در كابل هم چنان باز گذاشت و از طالبان
به گرمى ياد كرد .دو روز پس از اشغال كابل به
دست طالبان ،دميترى ژيرنوف ،سفير روسيه،
با نمايندگان اين گروه ديدار كرد و گفت:
»هيچ مدركى دال بر اقدامات تﻼفىجويانه يا
خشونتآميز نديده است «.چنين توهينى به
خرد و افكار جهانيان و در برابر فرياد زنان
و كودكان و گردبادهاى ويران گر تاخت و
تاز طالبان ،هنگامى بيان مى شد كه وحيداﷲ
هاشمى ،سخن گوى طالبان اعﻼم مى كرد:
آنان قصد دارند ساختار قدرتى شبيه آن چه در
سالهاى  ١٩٩٦تا  ٢٠٠١در افغانستان به پيش
بردند را بار ديگر حاكم گردانند!
تاثيرات بازگشت طالبان
افعانستان در كام درنده خويان رها شد .با
زنان برخاسته از آتش و ستم هاى چندگانه ى
طبقاتى ،مذهبى ،فرهنگى .ويرانى در افغانستان
بر ويرانه ها آوار شد .منطقه به ويــژه با
گرايش هاى مذهبى داعشى و اسﻼمى بار ديگر
جان مى گيرد .آسياى مركزى و خاورميانه از اين
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آتش ايمن نمى مانند .در اين ميان ،تروريسم
اسﻼمى مى تواند در كشورهاى خاورميانه و
آفريقا به تكاپو و سربازگيرى بپردازد.
تاثيرگذارى اين رويداد ويران گر زندگى و
هستى ،در آفريقا چشم گير بوده است .گزاش
مى شود با برآمد دوباره ى طالبان در افغانستان،
هزاران نفر در مالى از خشونتهاى جهاديان
اسﻼمى از خانه و كاشانه ى خود فرارى شده اند.
بورايما گيندو ،سردبير روزنامه ى »لو پ ِى«،
چاپ مالى ،مىگويد:
)(٥٩
در سومالى گروه اسﻼمى »الشباب« )وابسته به
القاعده( به تحرك دوباره اى دست زده است.
يكى از رسانه هاى وابسته به »الشباب« ،با »اﷲ و
اكبر« به استقبال اين پيروزى رفت .و در شمال
و غرب آفريقا ،رهبر »جماعت نصرت اسﻼم و
مسلمين« ،مرتبط با شبكه ى القاعده ،در اولين
پيام علنى خود از سال  ،٢٠١٩به طالبان تبريك
گفت(٦٠)«.
بخشى از هزينه هاى اهداف سرمايه ى
جهانى
اين جنگ و تهاجم امپرياليستى ،از سال  ٢٠٠١تا
 ،٢٠٢١دست كم بيش از  ١٠٠هزار تن ،از جمله
بيش از  ٤هزار سرباز و پيمان كار غيرنظامى
»آيساف« ،ائتﻼف كشورهاى متحد آمريكا در
افغانستان ،بيش از  ٦٢هزار نيروى نظامى-
امنيتى افغانستانى ٣١ ،هزار غيرنظامى و شمار
زياد و ناپيدايى از طالبان ،كشته شده اند(٦١).
بر پايه ى آمار برخى از همين رسانهها و
گفته هاى سياست مداران منتقد رهبرى حزب
دموكرات آمريكا،

)(٦٢
بنا با گزارش »دويچه وله« ،خبرگزارى آلمان،
جيك سوليوان مشاور امنيت ملى كاخ سفيد،
مىگويد» :طالبان به مقادير قابل توجهى از
تسليحات و تجهيزات ارتش افغانستان دست
يافتهاند« (٦٣).بنا به اين گزارش ،آمريكا در ٢٠
سال گذشته ،براى تجهيزات نظامى و آموزش
امنيتى در افغانستان ،افزون بر  ٨٣ميليارد دﻻر
هزينه كرد .به اعتراف ساليوان ،اكنون بخش
بزرگى از اين تجهيزات به دست طالبان افتاده
است(٦٤).
بار ديگر پنچشير
در روز  ٢٤مرداد  ،١٤٠٠هم زمان با گريز
اشرف غنى و گروهى ديگر از هم راهان دولتى
افغانستان به تاجيكستان ،احمد مسعود با
گروهى از سياست مداران افغانستان از جمله
امراﷲ صالح ،معاون اول رئيس جمهور ،با
هليكوپتر ترابرى نيروى هوايى افغانستان به
پنجشير رفتند (٦٥).با تمركز نيروهاى مقاوت
و تشكيل جبهه اى در پنجشير ،به رهبرى فرزند
احمدشاه مسعود ،نيروهاى طالبان با حمايت
نيروى هوايى و مشاورين پاكستانى ،روز دوشنبه
 ١٥شهريور  ،١٤٠٠به اين منطقه حمله ور شدند.
روز  ١٣شهريور ،ژنرال فيض حميد ،رئيس
»آى .اس .آى« ،سازمان استخبارات نظامى
ارتش پاكستان ،هم راه با هياتى به كابل سفر
و با رهبران طالبان ديدار كرد .تنها يك روز
پس از آن ،طالبان با نيرويى گُسترده به پنجشير

هجوم آورد و چند وﻻيت را اشغال نمود.
) (٦٦با حمله ى هوايى و پهپادى نيروهاى
ويژه ى ارتش پاكستان ،در حمايت از طالبان،
به مواضع جبهه ى مقاومت ملى در پنجشير،
بسيارى به خاك و خون كشيده شدند .دو منبع
در جبهه ى مقاومت ملى پنجشير گفته اند،
كه در درگيرى هاى اخير پنجشير با طالبان،
نيروهاى ويژه ى پاكستان كه با اراضى پنجشير
آشنا هستند و نقشه ى اين منطقه را دارند ،به
مواضع »نيروهاى مقاومت« از هوا حمله كردند.
همان روز ورود نيروهاى طالبان ،فهيم دشتى،
سخن گوى »جبهه ى مقاومت ملى« ،و نيز
ژنرال عبدالودود زره ،خواهرزاده ى احمدشاه
مسعود ،به هم راه شمارى ديگر از فرماندهان
جبهه درون خودرويى در حال عقب نشينى از
بازارك ،به قتل رسيدند (٦٧).حمله ى پهپادى
نيروهاى ويژه ى پاكستان به پنجشير ،در حالى
است كه فيض حميد ،رييس سازمان اطﻼعات
نظامى پاكستان ،براى ديدار با مقام هاى طالبان
هنوز در كابل به سر مى برد(٦٨).
تغيير راه بُرد كاخ سفيد
خروج نيروهاى آمريكايى و ائتﻼف آن از
افغانستان ،به زمان رياست جمهورى باراك
اوباما ،رئيس جمهور وقت آمريكا در سال ٢٠١٦
بازمى گردد .در »مركز مطالعات استراتژيك و
بينالملل راه ب ُردى«) ، (٦٩كه از جمله آنتونى
كوردزمن ) (Anthony H. Cordesmanدر
آن فعاليت دارند ،به اين موضوع اشاره داشته
است (٧٠).در سال  ٢٠١٨نيز گراهام آليسون
سناتور ،در كتاب »مقصد جنگ :آيا آمريكا و

شمار نيروهاى آمريكايى در افغانستان از سال  ٢٠٠٢تا ٢٠٠٢٠

و برخى از رسانهها
نيز از قول مقامهاى آمريكايى ،كُل هزينههاى
نظامى آمريكا براى آموزش و تسليح ارتش
افغانستان را  ٨٣ميليارد دﻻر گزارش كردهاند.
خبرگزارى »رويترز« گوشه اى از واقعيت را
اين گونه بيان مى كند:

سايت »دويچه وله« نيز در اين
باره چنين گزارش مى دهد:
منبع :بازرس ويژه آمريكا براى بازسازى افغانستان )سيگار( ،سرويس پژوهشى كنگره
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چين مى توانند از دام توسيديد فرار كنند؟«،
هشدار داد چين در حال گُسترش قدرت
خويش است و چنان چه قدرت اين كشور مهار
نشود ،در آن شرايط اياﻻت متحده با چالشهاى
امنيتى جديدى مواجه خواهد شد» (٧١).دام
توسيديد« ،مفهومى است كه از يونان باستان
ريشه مى گيرد و در اين جا در سال ،٢٠١٨
به وسيله ى گراهام تى آليسون وام گرفته
مى شود .اين مفهوم هنگامى كه يك قدرت
نوپديد ،قدرت بزرگ ديگرى را به عنوان يك
هژمونى منطقهاى يا بينالمللى تهديد مىكند،
به كار برده مى شود .بر اساس توسيديد ،مورخ
و ژنرال نظامى آتن باستان ،اسپارت ها در ترس
از قدرت يابى فزاينده ى آتن در برابر اسپارت،
جنگ را گريزناپذير مى دانستند.
در تداوم خروج نيروهاى آمريكايى از افغانستان،
در ژانويه  ،٢٠٢١شمار سربازان آن به ٢٥٠٠
پرسنل رسيد .اين پايينترين سطح نيرو از سال
 ٢٠٠١بود .در ماه مارس ،اشرف غنى ،رئيس
جمهور وقت ،تاييد كرد كه دولت اش آماده
است مذاكرات مسالمت آميز با طالبان را پيش
ببرد .وى خطاب به نمايندگان مجلس گفت:
)(٧٢
روز يك شنبه  ١٥اوت ،٢٠٢١شبح كابوسى كه
در سال هاى گذشته بر فراز سر توده هاى كار و
رنج ،مى چرخيد ،فرود آمد .طالبان تبه كار ،سه
روزه از هرات و مزار و شريف به كابل رسيد
و بدين گونه سراسر افغانستان را اشغال كرد
و بر باﻻى ارگ حكومتى ،بيرق سياه اسﻼم را
برافراشت.
اعﻼم جنگ سرد
نخستين سال هاى دهه ى  ،٩٠با آغاز فروپاشى
سرمايه دارى دولتى ،در سال هاى پايان يابى
جنگ سرد ،سياست امپرياليسم آمريكا كه
خود را هژمون جهان تك قُطبى مى پنداشت،
با پيش بينى هوش مندانه ى پل ولفوويتز هم راه
بود» :اياﻻت متحده بايد رهبرى ﻻزم براى
برقرارى نگهبانى از چنان نظم نوين جهانى را
داشته باشد ،كه بتواند به رقباى بالقوه بفهماند
هوس دنبال كردن نقشى بزرگ تر يا موضعى
تهاجمى تر براى دفاع از منافع مشروع خود را
در سر نپروراند ...ما بايد وسايل و ابزار ﻻزم
براى مقابله و دفاع رقباى بالقوه حتا اگر بخواهند
هوس به وجود آوردن نقشى بزرگ تر  -چه
منطقه اى و چه جهانى -در سر بپرورانند را
داشته باشيم ...براى رسيدن به اهداف فوق،
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تجديد حيات قدرت نظامى فوٍرى ضرورى
ست؛ چرا كه به وجود چنين قدرتى به طور
ضمنى به اين رقباى باﻻقوه خواهد فهماند كه
حتا اميد آن را نخواهند داشت ،كه به آسانى و
زود بتوانند در سطح جهانى به جايگاهى برتر
دست يابند«(٧٣).
اما به زودى چين از رقيب بالفعل آمريكا فرا
رفت و همانند اژدهايى در برابر آمريكا قرار
گرفت .آمريكا به بزرگ ترين بدهكار اقتصادى
و اوراق قرضه هاى فروخته شده و بهره هاى
بانكى چين تبديل شد .و نه تنها بازارهاى
خارجى ،كه سراسر آمريكا زير كاﻻهاى چينى
فرو رفت .چين جهان زير نفوذ آمريكا را در
مى نورديد .اين پيش روى و گُسترش سوناميك
چين ،روى آورى فورى سياسى و نظامى آمريكا
به اقيانوس آرام )پاسيفيك( را مى طلبيد.
ژئوپليتيك جهان وارد سياست عملى و نوينى
شده بود .از دوره ى رياست جمهورى باراك
اوباما ) (٢٠١٧-٢٠٠٩رويارويى با سياست
گُسترش قدرتيابى چين و نفوذ آن به سراسر
جهان ،و به ويژه به حوزه هاى زير هژمونى
آمريكا ،اين ضرورت را ايجاب مى كرد.
روى آورى آمريكا در آسياى شرقى ،گُستره ى
ديپلماسى آمريكا را افزايش داد .افزايش و
نيرومندسازى مناسبات نظامى با ژاپن ،كره ى
جنوبى ،ويتنام ،تايلند و ...و نيز نيرومندسازى
پيمان هاى نظامى و اقتصادى با استراليا و هند،
از جمله راه كارهاى استراتژيكى بود كه در برابر
پيش روى چين صورت مى گرفت .چين به
سوى پايگاه سازى نظامى بر درياها مى تاخت،
به روش خزنده از سﻼح هاى هسته اى و اتمى
كره شمالى پشتيبانى مى كرد و آمريكا هم راه
با ايجاد دست اندازهايى به تنشهاى درياى
چين دامن مى زد .مانورهاى نظامى با تايوان و
هند ،تنش هاى هنگ كنگ و بودائيان در تبت،
برپا كردن تبليغات و پروپاگانداى حقوق بشرى
اويغورهاى مسلمان در چين ،از جمله آغاز
يك جنگ سرد در آغاز سومين دهه ى هزاره
سوم ميﻼدى است .روسيه در اين ميان به سان
رقيبى برخاسته از خاكستر دهه ى  ٩٠ميﻼدى
پيشا -پوتين ،در كنار چين قرار گرفت .ناتوى
اروپايى با ناتوى آسيايى بايد مكمل مى شد.
استفان بيگن ،معاون وزير خارجه ى آمريكا،
از همين روى از»ناتوى آسيايى« ،سخن گفته
بود .او در نشست »مشاركت استراتژيك
هند -آمريكا« با اشاره به اين كه منطقه ى اين
دو -پاسيفيك )دو اقيانوس هند و آرام( از
اهميت ويژهاى براى آمريكا برخوردار است ،از
ضرورت سازمان دهى يك بلوك نظامى هم سان
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با ناتو براى اين منطقه سخن راند .به بيان او،
ناتوى آسيايى مىتواند در آغاز ،در بردارنده ى
كشورهاى آمريكا ،ژاپن ،استراليا و هند شده
و سپس در برگيرنده ى كشورهايى هم چون
كره ى جنوبى ،ويتنام و نيوزيلند باشد .بيگن
گفت:
) (٧٤اعﻼم جنگ سرد ،با سياست جديد
امپرياليستى غرب به رهبرى آمريكا در برابر
ائتﻼف بلوك امپرياليستى روسيه  -چين و
ورود اين دو قدرت نظام اقتصادى به صورت
ائتﻼف هاى سهمگين امپرياليستى در برابر هم،
به هدف واپس راندن هژمونيك رقيب صورت
مى گيرد .چنين سياستى ،جدا از ناتو ،برپايى
»ناتوى دوم آسيايى« )استراليا ،ژاپن ،هند و
آمريكا( و پيمان نظامى آمريكا -بريتانيا -استراليا
براى نخستين بار براى ساخت زيردريايى
اقيانوس پيماى اتمى ،كه سبب بحران روابط با
فرانسه شد ،محور شيپور اين رويارويى است.
رژيم آمريكا تركيبى از تكنوكرات ها و دست
نشانده هاى حكومت پروغربى به رهبرى اشرف
غنى را به سان تركيبى  -ائتﻼفى با طالبان
طراحى كرده بود ،تا قدرت سياسى دل خواه
خود را تشكيل دهد .به همين سبب ،تمامى
سﻼح هاى استراتژيك خود را از افغانستان
خارج نكرد .با واپس نشينى ارتش آمريكا از
عراق و سپس از افغانستان ،آمريكا مى كوشد با
تمركز نيرو به درياى چين و مناطق استراتژيك
از سويى ،كشمكش هاى داخلى را در چين
شدت بخشد و در سوى ديگر ،به سازمان دهى
يك بلوك سياسى اقتصادى بر رقباى بالفعل
خويش چيره شود.
افغانستان در رقابت هاى اقتصادى و سياسى
بلوك هاى امپرياليستى و در چرخه ى شوم
طالبان -ربانى ها -احمد مسعود -و غنى ها،
همانند آن چه در مسابقات بزكشى اتفاق
مى افتد ،قربانى خواهد شد .در بيم و اميد نجات
بخشى از پنجشير و كاخ سفيد و ارتش روسيه
و طالبان ،زيستن و مهاجرت بى پايانى است
ميان زندگى تا مرگ! راه نجات از اين مهلكه،
اما ،از حنس ديگرى است .جنبش شورايى
در افغانستان از زنان و كارگران و تُهى دستان
بايد سازمان يابد و به پنجشير و ...اميد نبدد.
تجربه ى روژآوا در سوريه مى تواند گزينه اى
براى برون رفت از تكرار و بازتوليد فاجعه هاى
تاريخى باشد.
اوت -سپتامبر٢٠٢١
a.mansouran@gmail.com
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سياه مورد نظر آمريكا در جغرافياى سياسى
افغانستان و مهمتر از همه تأمين كننده ى منافع
استراتژيك و بلندمدت آن در آسياىميانه كه
از منظر اقتصادى و همچنان موقعيت جيو-
استراتژيك در عرصه ى رقابت بينالمللى
براى همه ى قدرتهاى جهانى و منطقهيى
از جمله آمريكا و متحدان آن از يك جانب
و روسيه و چين از جانب ديگر حايز اهميت
است ،با تشديد هرچه بيش تر جنگ ،زمينه
سازى سپردن قلمرو بيش تر به جانيان طالب
و تضعيف روحيه ى رزمى نيروهاى نظامى
دولت پيشين ،كه ضمنا تضعيف موضع و
موقعيت آن در بده و بستان مذاكرات »صلح«
را نيز در پى داشت ،سر و سامان دادند.
از همان آغاز حمله ى نظامى به افغانستان
اساسا هدف آمريكا و متحدانش نابودى
نيروهاى اسﻼمى از آن ميان طالبان و تامين
آزادى ،دموكراسى ،رفاه و »رهايى« زنان از
محروميت اجتماعى و ستم و آپارتايد جنسيتى نبود؛ در واقع ،در
چند سال اخير ،به خصوص از  ٢٠١٨به اين سو ،مذاكرات »صلح« و
معامله ى پيدا و پنهان سرمايهدارى جهانى و قدرتهاى امپرياليستى
جهت تامين منافع استراتژيك شان و هم چنان اغواى افكار عمومى
نيروهاى مترقى در جهان و افغانستان ،بيان گر آن بود كه ديگر نيازى
به »دكوراسيون دموكراتيك« و تامين »حقوق و آزادى هاى مدنى«
نداشتند .چون باﻻخره مناسبات كارمزدى چه در شكل و شمايل
»جمهوريت« و چه در زير عبا و قباى »امارت« تداوم مىيابد و بساط
استثمار و ستم و انباشت سرمايه هم چنان گُسترده خواهد ماند؛ و
بازگشت تئوكراسى در هيات يك دست و در هم راهى با جريانهاى
نئوليبرال و ناسيوناليست به قدرت سياسى ،منافع كُل بورژوازى در
تعارض و تقابل با جنبشهاى كارگرى -سوسياليستى ،و سركوب و به
تمكين واداشتن آنها ،ضمانت خواهد شد .بدين لحاظ ،در عمل و نظر،
آمريكا و متحدانش از خير »دموكراتيزه« كردن حيات اجتماعى مردم،
)پروژه ى دموكراتيزاسيون -امپرياليستى( حفظ و گُسترش »حقوق«
اجتماعى زنان ،جمهوريت ،تداوم و ضمانت نيم چه دستآوردها و
آزادىهاى نيمبند اين دو دهه ى پسين كه در حقيقت حاصل تمايل
و تﻼش مردم تشنه ى آزادى و رفاه ،به خصوص نسل جوان اعم از
زن و مرد بود ،چيزى كه ساليان درازى از جانب بورژوازى جهانى،
نهادهاى رسمى و غيررسمى ،رسانههاى معتبر بينالمللى و ايادى
محلى آن به عنوان دستآورد بىبديل در بوق و كرنا مىشد ،گذشته
بودند .اين روى كرد را قبل از سلطه ى كامل طالبان و برگشت آن به
قدرت سياسى با صراحت تمام از زبان مجريان اصلى اين سناريو،
از جمله بايدن رئيس جمهور امريكا و اراكين بلند پايه ى دول ديگر
سرمايهدارى ،با آب و تاب و با چاشنى روايات تاريخى از معضﻼت
و ساختار سياسى -اجتماعى و »بدوى« افغانستان مىشنيديم.
اما چرا چنين شد و چرا سناريوى بازگرداندن »امارت اسﻼمى سرمايه«
به قدرت را پس از بيست سال جنايت و تباهى تحت عنوان »تن دادن
به واقعيتهاى« جامعه ى افغانستان و خيانت اشرف غنى و ناتوانى
در شكست نظامى طالبان توجيه مىكنند؟ نه اين ،بلكه طى اين چند
سال چنان طالبان را آراستند و در هيات يك نيروى شكست ناپذير

طالبان در قدرت،
افغانستان به كدام سو مى رود؟



فهيم آزاد :به قدرت رسيدن دوباره ى طالبان دﻻيل متعددى دارد كه
من تﻼش مىنمايم به اختصار به چند دليل عمده و از نظر من تعيين
كننده بپردازم.
دولت اشرف غنى و نيروهاى بورژوايى حامى آن در كُل به دليل
تناقضات عميق ساختارى اش محكوم به شكست بود و حقيقت امر
اين است كه »سازمان سوسياليستهاى كارگرى« سالها پيش با توجه
به شناخت اش از مناسبات سرمايهدارانه ى حاكم و نيروهاى اجتماعى
حاضر در جدال قدرت اين سرانجام را پيشبينى و به تحليل گرفته
بود؛ براى ما فروپاشى دولت پوشالى اشرف غنى در متن كُل تعامﻼت
سياسى درون جامعه ى افغانستان و نقش قدرت هاى سرمايهدارى
براى گذار از اين وضعيت امرى تصادفى نبود .در طى اين بيست
سال ،قدرت حاكمه و جريان هاى بورژوايى حامى آن در ضمن غارت
ثروتهاى عظيم در تعارض و تقابل با هم ،زمينه ى انقطاب اجتماعى
بيش ترى را بر مبناى تقسيمات آحاد جامعه به اتنيك و تبار متخاصم
فراهم آورده بود كه خود زمينه ى تضعيف و متﻼشى شدن آن را از
درون فراهم مىآورد.
سرمايهدارى جهانى در راس آمريكا و قدرت هاى منطقهيى چند
سالى بود كه در اجماع بر سر شكل دادن به آينده ى سياسى جامعه ى
افغانستان و تامين منافع استراتژيك شان مشغول طراحى ،مهندسى و به
پايه ى اكمال رساندن پروژه ى »امارت اسﻼمى سرمايه« در محور طالبان
با مشاركت و هم راهى ساير نيروهاى اسﻼمى و ناسيوناليستهاى
تبارى و تحميل آن بر گرده ى مردم خسته از جنگ ،بربريت ،فقر ،ستم،
نابرابرى و تبعيض بودند؛ آن چنان كه همه شاهد بوديم اين پروسه را
از طريق آراستن تام و كمال طالبان به عنوان يگانه گزينه ى مطلوب،
نيروى مدعى بﻼمنازع قدرت سياسى و عامل به اجرا در آمدن سناريوى
نگاه  -دفتر سى و هفتم
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جلوه دادند كه تو گويى چارهيى جز سپردن تام و كمال اقتدار سياسى
به اين نيروى جانى نداشتند.
همانگونه كه در پرسش هم بيان شده است ،براى برخى از كُنش گران
سياسى و فعاﻻن جامعه ى مدنى از آن ميان نيروها و فعاﻻن چپ در
افغانستان سياست هاى ظاهرا ناسنجيده شده ،آشفته ،غيرمدبرانه و
»خيانت« آميز امريكا باعث گشت تا طالبان بار ديگر و گويا با قدرت
و توان نظامى شگفتانگيزى كه در ميدانهاى نبرد از خود نشان دادند
و در طى چند روز محدود ،استيﻼ و سيطره شان را تثبيت نموده و به
قدرت سياسى برگردند .اگر از منظر تحليل ماركسى به واقعيت جارى
و هم چنين موقعيت امريكا در خاورميانه و حوزه ى آسياى مركزى
از جمله در مورد افغانستان نگاه كنيم» ،سراسيمگى« ،سياست هاى
»سردرگُم«» ،ناسنجيده« و »خيانت« آميز امريكا و موقعيت كنونى اش
مى تواند قابل فهم گردد.
بعد از سال  ٢٠١٤كه مصادف بود با به قدرت رسيدن غنى -عبداﷲ،
تناقضات ساختارى رژيم بيش تر از گذشته آشكار گشت .اقتصاد
بيمار افغانستان ،كه متكى بود به حمايت هاى مالى آمريكا ،متحدان و
نهادهاى جهانى ،به ركود بيش ترى مواجه شد .در كنار تشديد جنگ
ويران گر ،كُشتار و دهشت ،فقر از مردم قربانى مىگرفت؛ رژيم نه
تنها كه راه حلى براى معضﻼت اقتصادى و رفاهى مردم نداشت،
خودش درگير جدال درونى بود .فقر و تنگ دستى بى داد مىكرد.
بخش وسيعى از جمعيت ،به خصوص نسل جوان ،براى تامين معاش
و مصون ماندن ،گروه گروه كشور را ترك مىكردند و اميدى به بهبود
وضعيت اسف بار حاكم نداشتند .حاكميت كه خودش در تنگناهاى
چند ﻻيه گرفتار بود ،چارهيى جز سر گذاشتن به تمهيدات حاميان
جهانى اش از جمله آمريكا و پروژه ى بازگشت طالبان به قدرت از
طريق مذاكره و تعامل نداشت .اكثريت فرودستان و محرومان جامعه،
اعم از زن و مرد ،از خوان ثروت هاى عظيم مالى محروم بودند .اين
در حالى بود ،كه يك عده ى قليل انگل و جنايت كار در طى اين
سالها به ثروت هاى ميليونى نجومى و افسانهيى دست يافته بودند.
فقر و محروميت در يك صف ،نخوت و ثروت در صف ديگرى،
ديوار بلند و شكاف عميق طبقاتى را شكل داده بود .اين حقيقت تلخ
و دردناك يك عامل تعيين كننده در سرنوشت و پيامدى است كه رقم
خورد .دولت مردان حاكم و نيروهاى بورژوايى هيچگاهى به اراده ى
مردم ،نيروهاى مترقى ،نسل جوان و كشاندن آنها به ميدان جهت
دفاع از هستى و مدنيت و آن چه كه »دستآورد« خوانده مىشد،
تمكين نكردند؛ نه اين ،بل با تﻼش تمام بر طبل انفكاك و انشقاق
در ميان مردم و توسل به سنتها و باورهاى عصر حجر كوبيدند.
يك چنين وضعيتى را در صف نيروهاى نظامى و دفاعى كه قرار بود
از حاكميت و گُشايشهاى سياسى پسين مورد ادعا دفاع نمايند نيز
شاهد بوديم .نيروهاى رزمى نهادهاى نظامى همه از سر فقر و به
دليل غم نان و تامين معيشت به صف ارتش ،پليس و نهادهاى ديگر
نظامى پيوسته بودند ،كه تعداد زيادى از اين نيروها قربانى جنگ دو
صف ارتجاعى گشتند .با وجود منابع مالى عظيم ،از حقوق ،تامينات،
اكماﻻت لوژيستيكى و حمايت در مواردى كه مورد هجوم نظامى
قرار مىگرفتند ،خبرى نبود .در بيش تر موارد حتا حقوق ماه وارشان
پرداخت نمىشد؛ خانواده هاى شان در فقر و محنت و با شكم گرسنه
سر به بالين مىگذاشتند و زخميان شان نه تنها كه از دست رسى به
درمان فورى محروم بودند ،بل پيكرهاى متﻼشى شده ى هم رزمان
كشته شده شان جلو چشم شان در ميادين جنگ مىپوسيد و كسى
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حاضر نبود كه آنها را به خاك بسپارد و يا به خانواده هاى شان تحويل
دهد .خﻼصه در جنگى قربانى مىشدند ،كه جنگ خودشان و براى
منفعت عمومى نبود؛ و اين را هم به خوبى مىدانستند كه با وجود
رشادت و جان فشانىهاى بى شمارشان ،در نهايت حُ كم رفتن اين
نظام از جانب حاميان رژيم از جمله امپرياليسم آمريكا صادر شده
است .اينها ،آن پارامترهاى تعيين كنندهيى بودند كه در نهايت نه
مردم در كنار نظام قرار گيرد و نه نيروهاى نظامى كه اكثرا فرزندان
كارگران و اقشار و طبقات محروم و فرودست جامعه اند .عامل تعيين
كننده ى ديگر كه فكر مىكنم نياز است با تفصيل بيش ترى به آن
پرداخته شود ،مناسبات قدرت هاى سرمايهدارى ،تعامل و اجماع آنها
بر سر حل و فصل منازعه ى جارى در افغانستان و »ث ُبات سياسى«
مطمح نظر آنها است.
سردرگُمى سياست خارجى آمريكا چه در دوران زمام دارى ترامپ
و چه همين اكنون ،با وجود ادعاى »بازگشت فعال« آن به عرصه ى
سياست بينالمللى و اعاده ى مقام »رهبرى كننده ى جهان« ،به نوعى
بازتاب دهنده ى موقعيت تضعيف شده ى اقتصادى و قدرت بﻼمنازع
آمريكا از يك جانب و عروج قدرتهاى رقيب در سطح جهانى از
جانب ديگر است .قدرتهاى ديگر از جمله چين ،روسيه ،تا جايى
اتحاديه ى اروپا ،با وجود برترى قدرت نظامى آمريكا ،قرار نيست به
تفوق و يكهتازى آن به عنوان يگانه قدرت جهانى مانند دوران پس از
فروپاشى بلوك سرمايهدارى دولتى به رهبرى اتحاد جماهير شوروى
پيشين در دهه ى نود قرن بيستم ،تمكين كنند؛ رقابت اقتصادى در
بازار جهانى و سر بر آوردن قدرتهاى منطقهيى و محلى كه ديگر
تنها به قدرت مالى -نظامى آمريكا متكى نيستند ،نيز عامل ديگرى
در عرصه ى سياست بينالمللى است كه بر تنگناهاى سياسى قدرت
حاكمه ى آمريكا مىافزايد .اين تنگناهاى عينى )افول برترى اقتصادى
دولت و سرمايهدارى آمريكا( عامل اصلى سردرگُمى و سياست هاى
»متناقض« اين قدرت امپرياليستى در منطقه است .افغانستان و منطقه ى
آسياى مركزى با توجه به تحوﻻت بيست سال اخير از مكان معينى در
استراتژى گسترش حوزه ى نفوذ و دكترين سياسى جديد آمريكا در
تقابل با روسيه و چين ،به خصوص چين ،و شفت رقابت امپرياليستى
از خاورميانه ،برخوردار گشته است.
بنابراين ،قدرت امپرياليستى آمريكا ،به ويژه در منطقه ى خاورميانه،
ناگزير از آن است كه منافع استراتژيك كشورها و قدرت هاى منطقهيى،
چه نزديك با خودش و يا نزديك با رقباى جهانى اش را بدون در
نظرداشت تداوم سياست حمايتگرايى »اول آمريكا« و چه سياست
»بازگشت فعال« آن در عرصه ى سياست جهانى ،به رسميت بشناسد.
اين امر در حوزه ى آسياى مركزى يا آسياى ميانه از جمله در افغانستان
نيز صادق است؛ و سياستى را كه قدرت حاكمه ى آمريكا در قبال
پاكستان ،در رابطه به مساله ى جنگ و صلح افغانستان ،پيشه كرده /
مىكند ،به وضوح بيان گر يك چنين روى كردى در وضعيت كنونى
و تحوﻻت جارى است .از اين رو است كه سياست آمريكا در مورد
منازعه ى افغانستان و راه بيرون رفت از آن با سياستهاى متحدانش
در منطقه ،از جمله پاكستان ،انطباق دارد؛ از اين جهت ،مطلوبيت اسﻼم
سياسى در هيات طالبان و همكيشان شان در موقعيت جديد قُطبى
شدن هرچه بيش تر جهان و منطقه و شكلگيرى بلوكبندىها براى
سرمايهدارى جهانى در كُل ،به ويژه امپرياليسم آمريكا ،در حدى است
كه ديگر دولت ،ساختار و نظام سياسى قبلى ،به رهبرى اشرف غنى،
كه خود حامى و پشتوانه ى آن به شمار مىرفت ،جايگاه و اهميت
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اش را از دست داده بود و چنان كه مشاهده شد ،در پيش گاه دكترين
جديد كاپيتاليسم جهانى ،از جمله آمريكا ،شكل دادن به »امارت اسﻼمى
سرمايه« نه تنها به معنى قربانى كردن حكومت غنى ،بل آن چه را كه
در طى اين بيست سال »دستآورد« و »ارزش« مىخواندند نيز بود.
ناگفته پيداست كه ميزان موفقيت و دست يابى آمريكا به استراتژىهاى
مورد نظرش در منطقه و در رقابت با قدرتهاى نوظهور جهانى و
منطقهيى را نه صرفا برترى تكنولوژيك در عرصه ى نظامى ،بلكه نهايتا
تناسب قوا در عرصه ى اقتصادى رقم زده و مىزند .تناقض پايهيى
سياست امپرياليستى آمريكا در افغانستان ،تناقض بين برترى نظامى
و ضعف ب ُنيه ى اقتصادى آن است .امپرياليسم آمريكا و در كُل تمام
نيروهاى بورژوا -امپرياليستى در شكل دادن به يك سيستم سياسى و
اقتصادى پايدار در افغانستان كه ﻻزمه ى بسط مناسبات كاپيتاليستى
مىباشد ،ناكام مانده است .بناءا ً پيششرط بدل كردن افغانستان به
منطقه ى نفوذ آمريكا قبل از همه ،شكل دادن به يك رژيم سياسى و
اقتصادىيى است كه بتواند در خدمت به استراتژى تفوق آمريكا و
تامين منافع آن كمك نمايد .حضور درازمدت آمريكا در افغانستان

و ايجاد پايگاه هاى نظامى در اين سرزمين اگر از يك جانب از نياز
استراتژيك جهانى و منطقهيى امپرياليسم آمريكا ناشى مىشد ،از
جانبى هم ناشى از وجود منابع سرشار طبيعى اين كشور به عنوان
حوزه ى نفوذ ،صدور سرمايه و مهم تر از آن موقعيت استراتژيك آن
به عنوان معبرى به سوى ذخاير عظيم مواد خام طبيعى و بازار آسياى
مركزى مىباشد.
دولت جديد آمريكا ،به رهبرى بايدن ،كه قرار بود توافقات پايهيى
دولت قبلى به رهبرى ترامپ با طالبان را مورد بازبينى قرار دهد ،با
توجه به اوضاع جديد بينالمللى و منطقهيى ،نه تنها مُهر تاييدى بر
آن چه كه مورد توافق قرار گرفته بود زد ،بل تحت عنوان پايان دادن
به »جنگ بىپايان« و »طوﻻنىترين جنگ تاريخ آمريكا« ،سناريوى
بازگشت طالبان به قدرت سياسى و برپايى »امارت اسﻼمى« مطلوب
سرمايه را با تعجيل به سرانجام رسانيد؛ جنگ هر روز هزينه ى هنگفت
مالى را مى بلعيد ،در ضمن بخش اعظم مخارج دولت افغانستان طى
اين بيست سال از جانب دولت آمريكا و برخى از همپيمانانش تامين
مى شد و با توجه به وضعيت اقتصاد جهانى و امتداد يافتن ركود
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اقتصادى امريكا و فشار قدرت هاى ديگر امپرياليستى بر آن ،كه در
تشديد رقابت در اقتصاد جهانى بازتاب مى يابد ،همه با هم شرايط
جديدى را باعث گشته است كه ديگر در آن آمريكا حرف آخر را
در عرصه ى سياست بين المللى نمى زند؛ خواسته يا نخواسته ناگزير
است كه به بازيگران ديگر و منافع آن ها تمكين نمايد .از اين جهت
و به نظر من به عنوان يك فاكتور اصلى در تدوين استراتژى اتخاذ
شده ى دستگاه ديپلماسى آمريكا ،يعنى محول كردن يك دست قدرت
به طالبان ،را بايست ديد تا كُليت قضيه قابل درك گردد .آمريكا به
دليل هزينه هاى هنگفت حضورش در افغانستان و ضعف بُنيه ى مالى
خواست تا منافع بلندمدت و استراتژيك اش در اين حوزه را با به كار
گماردن طالبان ضمانت نمايد؛ دليل اصلى و پايهيى استراتژى جديد
آمريكا در افغانستان در حقيقت از وضعيت عمومى در جهان و منطقه
ناشى مىشود ،كه در آن نظم امپرياليستى كه در گذشته بر قرار بود ،به
خصوص در منطقه ى خاورميانه ،با افول قدرت اقتصادى آمريكا و سر
بر آوردن قدرتهاى رقيب جهانى و منطقهيى ،در عمل از هم پاشيده
و تا هنوز كه هنوز است نظم جديد امپرياليستى مطلوب كاپيتاليسم
جهانى كه در آن سهم و حوزه ى نفوذ هر كدام
مجددا تثبيت و به رسميت شناخته شود ،شكل
نگرفته و به همين سبب است كه امروزه در
خاورميانه حتا قدرتهاى درجه دوم و دست
چندم خود به تنهايى و بىنياز از اتكا به قدرت
امپرياليستى آمريكا ،منافع استراتژيك شان را در
منطقه و در اين حوزه دنبال مىنمايند .اين را
در عمل كرد كشورهايى چون تركيه ،عربستان
سعودى ،ايران ،قطر ،امارات متحده ى عربى
و پاكستان در جنگها و بحرانهاى منطقهيى
از افغانستان تا سوريه ،يمن و ليبى و قفقاز
مىتوان مشاهده كرد .اين موقعيت حتا براى
گروههايى مانند طالبان نيز اين زمينه را فراهم
آورد تا در كنار حاميان منطقهيى و جهانى شان،
از جمله دولت پاكستان ،بخت شان را براى
رسيدن به قدرت در هم راهى با قدرتهاى
ديگر جهانى و منطقهيى بيازمايند .و از آن جا
كه طالبان از جانب دولت ترامپ از موقعيت يك گروه تروريست
شورشى و متوارى به شريك استراتژيك امپرياليسم آمريكا ارتقا داده
شد بود ،ساير قدرتها از جمله چين ،روسيه و متحدانش در منطقه نيز
سودشان را در اين ديده و مىبينند كه شريك پروژه ى بازگشت طالبان
به اقتدار سياسى ،كه فكر مىشود حاصل آن پايان منازعه ى خونين،
بىث ُباتى و در نهايت كوتاه شدن حضور و نفوذ رقيب باشد ،شوند.
با وجود رقابت شديد قدرت هاى سرمايه دارى جهان بر سر تسلط بر
مناطق استراتژيك و منابع ،از جمله در خاورميانه و آسياى مركزى،
نخستين مولفه تامين منافع جمعى بورژوازى جهانى و بازتعريف نظام
سياسى جهانى است كه مى تواند براى شكل دادن به ث ُبات سياسى مورد
نظر مُمد واقع شود و به لحاظ عينى به نوعى تﻼقى منافع مشترك و
اجماع و هم سويى را عينيت ببخشد .اما اين مساله هم زمان به معناى
رقابت قدرت هاى بزرگ براى تعريف و تثبيت مناطق نفوذشان نيز
است .جنگ بر سر منافع اقتصادى هستة اصلى و ديناميزم تحوﻻت
در عرصة سياست بين المللى است؛ جنگ هاى منطقه يى و نيابتى
از جمله جنگ در افغانستان بازتاب بالفعل و بالقوه ى اين تقابل در
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عرصه ى جهانى است.
اگر از اين منظر به تحوﻻت سياسى اخير افغانستان و پروسه هاى به
راه افتاده براى دست يابى به »صلح« و در نهايت فروپاشى سريع و
خيره كننده ى دولت اشرف غنى در طى چند روز و بازگشت دوباره
و بﻼمنازع طالبان به قدرت ،به يُمن حمايت آشكار دولت و نهادهاى
نظامى پاكستان ،و سيطره ى يك دست آن دقت شود ،به روشنى در
مى يابيم كه اين روندها و پروسه ها نمىتوانستند و نمىتوانند مجزا و
در خﻼء شكل بگيرند .طى اين چند سال پسين ،بورژوازى جهانى و
قدرت هاى امپرياليستى و منطقهيى در راس آمريكا براى شكل دادن
به نوعى از ث ُبات سياسى در حوزه ى افغانستان هم سو شده و به اجماع
نظر رسيده بودند .اجماع در مورد حل و فصل منازعه ى افغانستان را
در چگونگى تعامل قدرت هاى منطقه مىتوان ديد؛ چنان كه شاهد
بوديم با پايان يافتن و به تعبيرى به بُن بست رسيدن مذاكرات »صلح«
شش دورهيى آمريكا و طالبان در قطر ،بﻼفاصله دولت روسيه دست به
كار شد و زمينه ى »كنفرانس بين اﻻفغانى« را در جهت سمت دادن و
به سرانجام رساندن پروژه ى صلح مورد نظر آمريكا در مسكو فراهم
نمود و از هيات طالبان به رهبرى مﻼ غنى برادر چنان استقبال به عمل
آورد ،كه تو پندارى كه امارت اسﻼمى سرمايه نه تنها مورد اعتنا ،بل
در اين ظرف رسميت يافته باشد؛ صد البته كه هدف قدرت حاكمه در
روسيه ،هم چنين اتحاديه ى اروپا و دولتهاى چين ،ايران ،پاكستان
و كشورهاى حوزه ى خليج از جمله قطر و كشورهاى آسياى ميانه
و تركيه ،هم در آن دوران و هم همين اكنون تامين سهم و ضمانت
منافع استراتژيك اين كشورها و متحدان شان است و آن منافع در
مركز اين تﻼش ها قرار داشتند و هم چنان قرار دارند.
اما زمينه ى فراهم شده براى نقش آفرينى و مداخله ى آشكار و پنهان
قدرتهاى جهانى و منطقهيى از جمله روسيه ،چين ،پاكستان و ...در
منازعه و جنگ و صلح افغانستان را مىبايست در دل وضعيت خلق
شده در عرصه ى بين المللى و افول قدرت آمريكا در روابط بينالمللى
جست وجو نمود .امريكا على الرغم تقابل اقتصادى با قدرت هاى
رقيب از جمله چين و به رُخ كشيدن قدرت نظامى اش ،موقعيت
برترى كه پس از فروپاشى بلوك شرق و حادثه ى  ١١سپتامبر در سال
 ٢٠٠١به دست آورده بود را با بحران اقتصادى جهانى كه در سال
 ٢٠٠٨از آمريكا آغاز شد و در ابعادى هنوز هم ادامه دارد و مزيد بر
آن ركود اقتصادى ناشى از پاندمى كوويد ،١٩-از دست داد و از اين
سبب موقعيت بﻼمنازعى كه در گذشته در عرصه ى بين المللى داشت
رو به تضعيف نهاده است.
در وضعيت متحول جهانى ،شكل گيرى قطب هاى متعارض و
بحرانهاى ﻻينحل اقتصادى كه هم چنان دامنگير نظام كاپيتاليستى
در جهان است ،آمريكا و متحدانش را در سطح بينالمللى و منطقه به
اين نتيجه رسانيده است كه نبايد از كارت برنده ى اسﻼم سياسى كه
هم چنان قابليت هايى در جهت تامين منافع و تحقق استراتژىهاى
آنها دارد ،صرف نظر نمايند؛ به همين دليل با به رسميت شناختن
تركيبى از بﻼهت مذهبى ،سنتهاى عصرحجرى و عصبيتهاى
قومى به منزله ى »ويژهگى فرهنگى و بومى« و »واقعيتهاى« سياسى
افغانستان ،كه طالبان همه ى آنها را يك جا و به تنهايى نمايندگى
مىنمايد ،در صدد كسب مشروعيت سياسى و اجتماعى براى اين گروه
و ساير نيروهاى اسﻼم سياسى بر آمدند؛ در يك چنين موقعيتى است
كه طالبان براى اداى نقش مناسب و در خدمت تحقق و تامين منافع
استراتژيك آمريكا به جلو صحنه ى قدرت رانده شد .اين دوگانگى
نگاه  -دفتر سى و هفتم

در سياست كشورهاى سرمايهدارى ،يعنى از يك سو نمايندگى از
پيش رفت ،مدنيت و ترقى و از سوى ديگر دم سازى با ارتجاع و تحجر،
منشاء توهم بخش وسيعى از كُنش گران جامعه ى مدنى كه برخى
بيش تر از آنها از بازمانده هاى جنبش چپ بورژوا  -ناسيوناليست
هستند را ،كه در پرسش شما نيز مطرح شده است ،مىسازد.
توهمى كه برخى از فعاﻻن و نخبهگان جامعه ى مدنى دچار آن
هستند ،از اين خوشبينى ساده لوحانه سرچشمه مىگيرد كه اينها
اسﻼم سياسى و جريانهاى فناتيك مذهبى را محصول و فرآورده ى
نظام كاپيتاليستى تلقى نمىكنند ،چون نسبت به سرمايهدارى در كُل
و سرمايه ى امپرياليستى و سياست هاى آن ،به عنوان نماد مدنيت و
در تقابل با تحجر و بربريت قرون وسطايى جريان هاى اسﻼمى از
جمله طالبان ،توهم دارند .صدالبته كه هم سويى كنونى اسﻼم سياسى
با آمريكا و در اين مورد مشخص طالبان  -آمريكا يك امر جديدى
نيست .از گذشته هاى دور شاهد هم سويى منافع امپرياليسم آمريكا
با جنبشهاى ارتجاعى اسﻼمى نه تنها در افغانستان ،بلكه در ساير
كشورهاى خاورميانه نيز بوده ايم؛ انطباق منافع اين جنبشها و منافع
كاپيتاليسم جهانى و سرمايه ى امپرياليستى ،بار ديگر جنبش اسﻼمى
در هيات طالبان را از نظر منافع امپرياليستى آمريكا مطلوب ساخته
است .به همين دليل ،در آغاز و حتا تا پسين مراحل ،هيات حاكمه ى
آمريكا تﻼش داشت تا تركيبى از نيروهاى اسﻼمى و ناسيوناليسم هاى
قومى و تبارى ،اين ياران جنگ سردى اش ،را بار ديگر در هيات
يك دست به قدرت سياسى نصب كند تا در وضعيت جديد و تقابل
منافع بلوك هاى رقيب در منطقه ،اين نيروها جمعا نقش شان را به
عنوان پاسدار منافع آمريكا و متحدان جهانى و منطقهيى آن ادا نمايند.
جمهورى اسﻼمى يا امارت اسﻼمى سرمايه ،كه يك راس اصلى آن را
طالبان تشكيل بدهد ،ترجيحا گزينه ى مطلوب ،قابل اتكاء و پذيرش
آمريكا در مناسبات جديد بينالمللى بود؛ اما با تغيير سريع وضعيت
و فروپاشى رژيم قبلى» ،امارت اسﻼمى سرمايه« براى قدرت حاكمه
در آمريكا هم چنان دل خواه و مطلوبتر است.
از اين منظر ،رژيم »امارت اسﻼمى« نه فقط پاسدار منافع آمريكا است،
بلكه براى بورژوازى جهانى به ويژه دول كاپيتاليستى جهان نيز با توجه
به وضعيت جديد در عرصه ى سياست بينالمللى مطلوبيت دارد؛ رژيم
تئوكراسى در شكل امارت اسﻼمى طالبان در دهه ى نود ميﻼدى نيز
مطلوبيت اش را در مهار ،كنترل و منكوب كردن آحاد جامعه نشان
داده است و از اين جهت ،با بازگشت دوباره و يك دست طالبان به
قدرت سياسى ،با وجود نمايش هاى مضحك و شرط و شروط كه
امروزه مطرح مىنمايند ،انتظار مىرود كه »امارت اسﻼمى« ظرفيت و
توان سركوب جنبشهاى اعتراضى راديكال اجتماعى ،از جمله جنبش
كارگرى  -سوسياليستى را كه در مخالفت با عواقب اجتماعى ،سياسى
و اقتصادى مناسبات و سيستم مسلط شكل خواهد گرفت ،در خدمت
و حفظ مناسبات كاپيتاليستى و تامين قدرت و منافع صاحبان سرمايه
و طبقه ى بورژوا از خود نشان دهد.
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فهيم آزاد :از نظر من تحليل هاى بورژوايى در مورد تحوﻻت
كنونى و تاريخى افغانستان را كه با تأسف نيروها و فعاﻻن چپ
بورژوا  -ناسيوناليست افغانستان نيز از آن متاثر بوده و هستند در
سخنان بايدن نيز مىتوان دريافت؛ او هم يك چنين ادعايى را در مورد
تاريخ تحوﻻت سياسى افغانستان بيان داشته و مدعى شده بود كه اين
جامعه از قديم و نديم چنين بوده و قرار نبوده و نيست كه آمريكا و
در كُل سرمايه ى امپرياليستى در ساختار »بدوى« و »قبيلهيى« آن رخنه
نموده و آن را در هيات يك دولت -ملت مدرن در آورد .البته قدرت
حاكمه در آمريكا در توجيه شكستهاى سياسى و استراتژى بازگشت
طالبان و مهندسى »امارت اسﻼمى« ناگزير است كه از يك چنين محمل
هايى استفاده نمايد .اما واقعيت امر اين است كه افغانستان مثل بسيار
از جوامع بشرى و كشورها ،سرزمين و زيستگاه گروه هاى تبارى،
زبانى و قومى است كه در درازناى تاريخ كنار هم زيست باهمى
داشته اند؛ انقطاب اما در جامعه ى افغانستان حاصل مهندسى افكار
و نقش جريان هاى ناسيوناليستى و تبارگرا در جدال بر سر منافع و
قدرت سياسى يى است كه حاميانى نيز در بيرون از مرزهاى سياسى
آن داشتند و دارند .البته اين به معنى نفى و ناديده انگاشتن تبعيض
و نابرابرى بر مبنا و بنيادهاى ناسيوناليستى و قومى نبوده و نيست.
در تبيين رايج و مسلط بورژوايى اين نمودها و نمادها )يعنى وجود
اتنيكها( در يك جغرافياى سياسى مبناى تقسيم ،تفكيك ،رجحان
و مادون و پست و پيرو خوانده و دانسته شدن شهروندان و اهالى
جامعه قرار مىگيرد .چيزى كه در طى چهار دهه و به ويژه دو
دهه ى پسين ،مبناى عروج نيروهاى ناسيوناليستى و قومى به اعتبار
همين مهندسى افكار براى شريك شدن به خوان قدرت سياسى را
مىساخت .اگر ،سواى يك سرى واقعيت هاى انكارناپذير تاريخى،
به نقش قدرت هاى بزرگ جهانى و استراتژى آن در منازعه و جنگ
افغانستان از دهه ى هشتاد قرن بيستم تا امروز نگاه گذرايى انداخته
شود ،به وضوح در مىيابيم كه اين ها در بروز و دامن زدن به انقطاب
بر مبناى تعلق تبارى و قومى چه سهم دهشت ناكى داشته و ادا كرده
اند .نمونه ى بارز آن ايجاد احزاب اسﻼمى -جهادى )ياران جنگ
سردى امپرياليسم آمريكا و شركا( بر اساس تعلق تبارى ،زبانى و
قومى بود كه خود عامل انشقاق ،انقطاب و جنگ در آن دوران و پس
از سرنگونى دولت حزب دموكراتيك خلق ،كه خود بر همين مبنا
از هم فرو پاشيد ،و هم به قدرت رسيدن ارتجاع اسﻼمى -قومى و
جنگ خانمان برانداز داخلى در دهه ى نود و عروج طالبان به قدرت
سياسى هم در آن دوران كه عصبيت قومى و مذهبى هر دو را يك جا
نمايندگى مىكرد ،شد .اين داستان را بار ديگر پس از يازدهم سپتامبر
 ٢٠٠١و حمله نظامى آمريكا ،فروپاشى امارت دار و دشنه و تعزير
طالبان و مهندسى ساختار سياسى جديد بر اساس و بنياد تعلق قومى
در كنفرانس ب ُن -آلمان نيز شاهد بوديم.
منظور از ارجاع به اين موارد تاريخى ،نشان دادن اين حقيقت است كه
همه ى اين پروسه و تكوين آن در منصه ى سياست ،حاصل مهندسى
افكار و سهم طلبى ناسيوناليستهاى قومى در جامعهيى مثل افغانستان
است ،نه الزاما موجوديت اتنيك و اقوام و تنش و تقابل آنها به خودى
خود .در اين مورد همانگونه كه در پرسش شما نيز بيان شده ،برخى از
چپها ،حتا آنهايى كه روزى و روزگارى به تقابل طبقاتى و اجتماعى
قايل بودند ،امروز اين اراجيف را نشخوار مىكنند و مدعى اند كه
جامعه ى افغانستان حاصل تعامل اقوام اند و تا اين دم ملت  -دولت
نگاه  -دفتر سى و هفتم

شكل نگرفته است .بر اين اساس ،مردم در افغانستان را بر مبناى تعلق
تبارى شان به عشاير و قبيلهها دسته بندى نموده و از اين جايگاه منكر
وجود طبقات اجتماعى و تقابل و تعارض آنها مىشوند.
در پاسخ به پاره ى دوم پرسش ،بايد اظهار نمايم كه از نظر من افغانستان
مثل هر جامعه ى طبقاتى ،مبتنى بر تقسيم طبقات اجتماعى و تعارض
و تقابل اين طبقات است؛ ناسيوناليسم ،از جمله ناسيوناليسم قومى
در افغانستان ،بخش جدايى ناپذيرى از نيروهاى بورژوايى در اين
جامعه است؛ از اين منظر ،جامعه ى افغانستان و مناسبات حاكم در
آن ،سواى جوﻻن نيروهاى اسﻼم سياسى و ناسيوناليست هاى قومى
و توسل عامدانه شان به سنتها و هنجارهاى عقبمانده ،مناسبات
سرمايهدارانه و سرمايهدارى عقبافتاده و پيرامونى است؛ بنابراين،
طالبان و جريان هاى اسﻼمى -قومى حاضر در صحنه ى سياسى
و منازعه ى قدرت نه صرفا محصول روابط »قبيلهيى« ،جهالت،
عقبماندگى مردم ،بلكه بخشى از نيروهاى بورژوايى در مناسبات
كاپيتاليستى حاكم بر جهان و فرآورده ى آن است .بر مبناى يك چنين
تحليل و برداشتى ،مبناى قضاوت مان نسبت به اين نيروها را نه ظاهر
و يال و كوپال آنها ،بل كاركرد و نقشى كه در متن كُل ساختار و
سيستم كاپيتاليستى و مناسبات حاكم بر جهان بازى مىنمايند و منافعى
را كه دنبال مىكنند ،تشكيل مىدهد.
افغانستان سال ها پيش وارد مناسبات سرمايه دارى شده ،اما چهار
دهه جنگ ،مداخﻼت قدرت هاى جهانى و كشورهاى منطقه در
كنار آن بحران هاى سياسى و اجتماعى باعث گشتند تا همه ى زير
ساخت هاى اقتصادى فرو بپاشد و نابود گردد؛ دوران حاكميت دارو
دسته هاى مجاهد و سپس امارت اسﻼمى طالبان ،جامعه ى افغانستان
بيش تر به يك اردوگاه آوره گان شباهت داشت تا جامعه يى كه در
آن كار و توليد اجتماعى معنى و مفهومى داشته باشد.
اما پس از يازده سپتامبر و فروپاشى امارت اسﻼمى طالبان توسط
امپرياليسم آمريكا و متحدانش ،اوضاع در جهت ديگرى سوق و رونق
يافت .طى بيست سال پس از مهندسى دولت و ساختار سياسى در
افغانستان مناسبات جديد سرمايه دارانه شكل گرفت كه مظاهر آن را
مى توان در همه ى عرصه هاى اجتماعى ،اقتصادى و سياسى ديد و
مشاهده كرد .اين طبيعى است كه در كنار مناسبات سرمايه دارى هنوز
روابط و مناسبات پيشا سرمايه دارى ادامه ى حيات جانبى اش را دوام
مى دهد ،ولى آن چه كه وجه غالب و مسلط را مى سازد سرمايه دارى
بازار و اقتصاد نيوليبرال است.
طى اين دوران در بسيارى از مناطق كشور ،اقتصاد بسته و طبيعى
و بر همان مبنا وابستگى دهقانان به زمين و مﻼكين از ميان رفته و
نيروى كار به مقياس وسيعى به كاﻻ تبديل گرديده است .مﻼكين
ارضى نه در عرصه ى توليد و نه در عرصه ى سياسى آن نيرويى
نيستند كه بتوانند به مثابه يك طبقه ى حاكم تبارز نمايند .بلكه اين
صاحبان سرمايه ،بانك داران ،تاجران ،توليدكنندگان و قاچاقچيان مواد
مخدراند كه بر اقتصاد بيمار اين كشور مسلط گرديده اند .اقتصاد بازار
آزاد و پيامدهاى ناگوار و اسف ناك آن را همين اكنون در شكل فقر
و حرمان مضاعف و تبعات سياسى و اجتماعى ديگر آن از وجود
ارتش ذخيره ى ميليونى كار تا اعتياد ،ارتشاء ،تن فروشى ،كودكان كار
و خيابانى به چشم سر مى بينيم .اكثريت فرودست و تُهى دستى كه
امكان و وسيله يى جز دو دست براى امرار معاش و ادامة حيات شان
ندارند؛ در يكسو فقر و تباهى دامن گسترده است و در سوى ديگر
سرمايه و ثروت انباشت شده است.
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فهيم آزاد :در مورد بازيگران چون آمريكا ،اتحاديه ى اروپا و
هم چنين چين و روسيه تا جايى در پاسخ به پرسش نخست و در
حد نياز پرداخته ام؛ بناءا ً جهت جلوگيرى از اطاله ى سخن در همان
حد بسنده مىكنم .چنان كه در آغاز هم اشاره شد ،فاكتور اصلى كه
افغانستان را به عنوان نقطه ى تﻼقى و مركز تقابل منافع كشورها و
قدرتهاى سرمايهدارى در آسياى مركزى تبديل كرده است ،يكى
موقعيت استراتژيك و جيو -پوليتيك اين كشور و ديگرى منابع عظيم
طبيعى دست نخورده در آن و بازار و منابع كشورهاى آسياى ميانه
است .بدين لحاظ ،كشورها و بازيگرانى كه در پرسش شما مطرح
شده ،هر كدام منافعى را براى خودشان تعريف كرده اند كه بايد و
از طرق ممكن به آنها دست يابند .چنان كه همه مىدانيم از دوران
آغازين رشد و گُسترش سرمايه دارى تا به
امروز ،رقابت سرمايه ها ،دست يابى به بازار
و منابع يكى از عوامل اصلى و پايه ى عينى
رقابت ميان دولتها در عرصه ى سياست
جهانى بوده است .بناءا ً در دوران حاضر با
عروج قدرت مند قدرتهاى جديد مانند چين
و بيدارى مجدد روسيه از كُماى فروپاشى
اتحاد جماهير شوروى و ابراز وجود ساير
قدرت هاى منطقهيى ،همه ى اين كشورها
در صدد تامين منافع خودشان در اين حوزه
هستند .چين تمايل اش را براى سرمايه گذارى
و استفاده از منابع زيرزمينى افغانستان در
گذشته نيز نشان داده بود و اكنون با توجه به
پروژه ى راه ابريشم و موقعيت پيش آمده ،سهم
و منافع اقتصادى اش را مىخواهد ضمانت
نمايد .روسيه منافعى براى خودش سنجيده
است كه يك بخش آن كنده شدن پاى آمريكا
از اين منطقه است كه كشورهاى آسياى ميانه و منابع سرشار آنها را
از دست رس رقيب )آمريكا( خارج مىسازد و نفوذ سنتى و تاريخى
اين كشور را به ثبات مىرساند؛ در كنار اين ،براى چين و هم روسيه
و تا جايى ايران ،پروژه ى داعش و گُسترش آن كه مىتواند عامل
بىث ُباتى مرزها و مختل شدن برنامه هاى اقتصادى مورد نظر باشد ،كه
اين مساله نيز يك عامل مهم شمرده مىشود .رقابت و تقابل در ميان
قدرت هاى كاپيتاليستى تنها محدود به جغرافياى افغانستان نمىشود،
ولى با توجه به تضاد و تقابل منافع قدرت هاى دخيل در منازعه ى
افغانستان به ويژه ابزارهاى دم دست آمريكا ،مخاطرات ياد شده
مىتواند جدى و عينى باشند.
در مورد پاكستان ،مناقشه ى تاريخى ناسيوناليسم افغانى با اين كشور در
مورد ادعاهاى مرزى و هم چنين عمق استراتژيك كه دولت پاكستان،
به ويژه نظاميان و دستگاه استخبارات نظامى اين كشور ،ISI ،در رقابت
با هند براى خودش تعريف كرده است و در كنار اين دست رسى به
بازار و منابع نه تنها افغانستان ،بلكه كشورهاى آسياى ميانه نيز جزيى
از اين استراتژى است؛ جمهورى اسﻼمى در كنار منافع ديگرى كه
نگاه  -دفتر سى و هفتم

مىتواند با حضور و دخالت اش در افغانستان به دست آورد مساله ى
مديريت منابع آب است؛ چيزى كه يك نكته ى اختﻼف و تنش ميان
سران حكومت جمهورى اسﻼمى و دولت غنى را تشكيل مىداد .با
حمايتى كه جمهورى اسﻼمى ايران و نهادهاى مقتدر آن از جمله
سپاهپاسداران از طالبان و به قدرت رسيدن آن صورت داد ،چيزى كه
براى همگان آشكار است ،سران ديپلماسى ايران كه بخش فعال آن را
سپاه قدس سپاهپاسداران تشكيل مىدهد ،قبل از هر چيزى كمبود آب
را در آزاى حمايت اش از طالبان رفع و رجوع نمايد .به هر صورت ،با
وجود رقابت شديدى كه هر كدام از قدرت هاى سرمايه دارى جهان
بر سر تسلط بر مناطق استراتژيك و منابع دارند ،يك جايى هم تﻼقى
منافع شان آن ها را هم سو مىسازد ،حتا اگر اين هم سويى موقت هم
باشد؛ اين را در مورد اجماع بر سر منازعه ى افغانستان» ،حل« آن از
طريق پيروزى و به قدرت رساندن »امارت اسﻼمى« و شكل دادن به
ث ُبات سياسى مورد نظر سرمايهدارى جهانى شاهد هستيم.


فهيم آزاد :قبل از هر چيزى وضعيت طبقه ى كارگر بازتابى از وضعيت
عمومى جامعه است .همان گونه كه در پاسخ به پرسش نخست نيز
اشاره شد ،با توجه به شرايط ناگوار اقتصادى -اجتماعى و در كنار
آن جنگ دو صف و نيروى ارتجاعى ،قبل از همه اين طبقه ى كارگر
است كه در اشكال معين هزينه ى سنگين و سهمگين همه ى اين
مصائب را در شكل بى كارى گُسترده ،فقر و تُهى دستى فﻼكت بار و
مزمن پرداخته و مى پردازد .در اين بيست سال پسين ،جنگ و بربريت
جارى قبل از همه از كارگران و فرودستان جامعه قربانى گرفته است.
بخش وسيع نيروهاى جنگى دو صف اين جنگ ارتجاعى را فرزندان
اقشار و طبقات فرودست از جمله كارگران تشكيل مىداد /مى دهد
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كه براى تامين معيشت شان ناگزير از پيوستن به ارتش و نيروهاى
جنگى اپوزسيون مسلح قدرت حاكم آن زمان شده بودند .در كنار فقر
و بى كارى و تنگ دستى ،كه شمه يى از آن بيان شد ،طبقه ى كارگر
افغانستان با تاسف و با توجه به آن چه كه در بيش تر از چهار دهه بر
او روا داشته است ،غيرمتشكل و متفرق است .يك عامل اين تفرقه و
تشتت ،انقطابى است كه ناسيوناليسم تبارى و قومى بر آحاد كارگران
تحميل نموده است .كارگران از امنيت شغلى ،بيمه ى بى كارى ،ايمنى
محيط كار و داشتن نهادهاى مستقل طبقاتى خودش محروم بوده و
است .به درجاتى تجربه ى تاريخى چپ بورژوا  -ناسيوناليست ،به
خصوص شكست حاكميت حزب دموكراتيك خلق و سوسياليسم
بورژوايى در يك هيات عمومى روى وضعيت پراكنده و اتوميزه
شده ى طبقه ى كارگر ،باﻻخص تقسيمات قومى آن اثر گذار بوده
است .در ضمن ،مناسبات حاكم و اقتصاد نيوليبرالى بازار آزاد از طرق
مختلف تﻼش نموده است تا از متشكل شدن كارگران حول نهادهاى
مستقل خودشان جلوگيرى نمايند؛ چنان چه مى دانيم ،دولت قبلى و
نهادهاى متشكله ى آن ،حتا تحمل وجود نهاد زرد و رسمى يى چون
»اتحاديه ى ملى كارگران و كارمندان« را هم نداشت؛ صاحبان سرمايه
كه تقريبا همه به نوعى در قدرت سياسى شريك و يا دستى در آن
داشتند ،با به كارب ُرد ابزار تحميق و از طرق مختلف سعى و تﻼش
مىكردند تا اين نهاد را نيز بى اعتبار سازند تا مرجعى براى تجمع و
تشكل كارگران نباشد.
علت ديگر ،سلطه ى روايت تبيينهاى نظرى پارادايم جامعه ى مدنى
در همه ى عرصه هاى فعاليت اجتماعى و سياسى و هم راه شدن
نيروهاى چپ قديم با آن بود .از نظر تئوريك ،تبيين غيرطبقاتى
پارادايم جامعه ى مدنى از دولت ،كه تبيين مسلط در افغاستان را
مىساخت و آن را به عنوان سازمانى قائم به ذات ،پديدهيى بر فراز
جامعه و مستقل از طبقات موجود در جامعه مطرح مىنمود و همه
چيز از نهاد دولت شروع )دولت وحدت ملى( تا ارتش و نهادهاى
سركوب آن صبغه ى ملى يافته و با پسوند »ملى« مزين شده بودند.
احزاب و سازمانهاى چپ افغانستان ،حتا آن هايى كه هنوز خودشان
را ماركسيست مىدانند ،اساسا به ندرت تبيين ماركس را در تحليل
وضعيت افغانستان ،چه ديروز و چه امروز ،به كار مىبرند .سلطه ى
تبيين ليبرالى و پارادايم جامعه ى مدنى ،غيبت تاريخى و اجتماعى
نيروهاى سوسياليست و چپ در افغانستان و در كنار آن سلطه ى
ناسيوناليسم تبارى و ارتجاع مذهبى و روايت آنها از واقعيت هاى
جارى ،همه با هم زمينهيى را فراهم آورده بود كه نيروهاى اجتماعى
از جمله كارگران به لحاظ سياسى در يك موقعيت منفعل قرار بگيرند.
در ضمن نه تنها كارگران ،بلكه در كُل جنبش هاى آزادىخواه ،فعاﻻن
و دست اندركاران جامعه ى مدنى ،با توجه به حجم تبليغات در مورد
تغيير روى كرد طالبان و »ضمانت« هاى كه داده مىشد ،تا آخرين
لحظاتى كه با واقعيت عينى مواجه نشده بودند ،تصور نمىكردند كه
سرمايهدارى جهانى در راس آمريكا و نهادهاى بينالمللى بار ديگر
هيوﻻى طالبان را بدين شكل و شيوه و در هياأت نيروى تام اﻻختيار
و پيروز بر سرنوشت و مقدرات شان مسلط مىسازد.
يادمان باشد كه طى اين سالها» ،امنيت« و »صلح« دو »گُل« واژهيى
بود كه بر سر هر كوى و برزن از جانب قدرتهاى جهانى و نهادهاى
بينالمللى و داخلى جار زده مىشد و چنان آن را در ذهنيت مردم
خسته از جنگ و ددمنشى و قساوت حقنه كرده بودند ،كه اين دو
مساله در صدر اولويت اقشار و آحاد جامعه قرار گرفته و از اين جهت،
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به تبعات پايدار و خوف ناك عروج مجدد طالبان به قدرت سياسى
زياد توجهى صورت نمىگرفت .اين توهم وجود داشت و به نوعى
هم دامن زده مىشد ،كه »جامعه ى جهانى« شما را تنها نمىگذارد و
افسار طالبان را در دست دارد و »دستآورد«هاى بيست سال اخير
حفظ خواهند شد .موارد كه به اختصار بر شمرده شد ،عامل براى
برخورد انفعالى نيروهاى اجتماعى نسبت به بازگشت طالبان به قدرت
سياسى را مىساخت .البته ﻻزم به ذكر است كه در افغانستان ،به ويژه
در كﻼن شهرها ،جنبشها و حركتهاى گُسترده و ميليونى يى را نيز
در گذشته و در مواجهه با اين مساله طى اين سالها شاهد بوديم.


فهيم آزاد :كارگران متولد افغانستان كه در كشورهاى هم جوار ،از
جمله ايران ،پاكستان و كشورهاى حوزه ى خليج  ،تركيه و اروپا،
كار و زندگى مىكنند ،متاثر از وضعيت مجموعه ى حاكم بر طبقه ى
كارگر در داخل افغانستان هستند .ستم ،استثمار و قساوت لجام گُسيخته
نسبت به كارگران و مهاجران افغانستانى در ايران ،پاكستان ،تركيه و
كشورهاى ديگر ،تاريخى به قدمت تاريخ رشد و فربه شدن مناسبات
سرمايه دارى در اين كشورها دارد.
امواج گُسترده و ميليونى مهاجرت افغان ها به كشورهاى منطقه و
فرامنطقه پس از كودتاى ثور و در پى آن ،هجوم ارتش شوروى به
افغانستان ،غلبه و سلطه يافتن احزاب و جريان هاى مسلح اسﻼمى بر
جنبش مقاومت مردم عليه رژيم كودتا و دخالت آشكار قدرتهاى
امپرياليستى ديگر در امور اين كشور به طور فزايندهيى افزايش يافت.
چندين ميليون مهاجر افغان طى بيش تر از چهل سال تحت شرايط
نابسامان اقتصادى ،به دليل جنگ و بربريت نيروهاى درگير از يك
سو و فقر و فﻼكت فزاينده و كُشتار و ناامنى از سوى ديگر ،ناگزير
از ترك كاشانه و ديارشان گرديده و دست به مهاجرت زده اند .اين
بخش از طبقه ى كارگر كه بيش ترين شان در ايران و پاكستان كار و
زندگى مىكنند و ساليان سال است كه بخش وسيعى از اين كارگران
و خانواده هايشان كه سهم انكارناپذيرى در پروسه ى انباشت سرمايه
در اين كشورها داشته است ،به سياق گذشته در بىحقوقى مطلق
به سر برده ،وحشيانه استثمار شده و مورد انواع تحقير و رفتارهاى
تبعيضآميز و ضدانسانى قرار گرفته است .كارگران متولد افغانستان
به طور نمونه در ايران ،كه همواره شاقترين و طاقت فرساترين كارها
را با پايينترين دست مزدها انجام داده و مى دهند ،نه تنها كه به طور
مضاعفى مورد استثمار و بهره كشى و ستم قرار مى گيرند ،بلكه آشكارا
نسبت به آنها آپارتايد سياسى و اجتماعى روا داشته مىشود.
اين روشن است كه اينها بخشا در مراحل و دروان هاى مختلف ناگزير
دست به مهاجرت زده و تجربه ى زيسته شان در افغانستان و چه در
كشورهاى كه كار و زندگى مى كنند ،يك سان است .از اين جهت،
همسرنوشتى شان يك امر عينى است .طبقه ى كارگر در افغانستان
داراى يك تاريخ از مبارزه و جدال با قدرت حاكم و صاحبان سرمايه
است .اما سنت مبارزه ى متشكل به دليل بيش تر از چهار دهه جنگ و
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كنده شدن اين طبقه از نسب اصلى اش ،يعنى
كارگر صنعتى ،به دليل ويرانى و اضمحﻼل
جامعه كنده و پراكنده و متشتت گشته است.
از اين جهت ،اين طبقه هنوز نتوانسته است،
چه در درون و چه در بيرون ،به خودش و
نهادهاى مبارزاتى اش سامان دهد .اين امر
در مورد آن بخشى از طبقه ى كارگر متولد
افغانستان و هم گرايى و وحدت شان با هم
طبقهيى هاى شان در كشورهاى محل زيست
و كارشان ،از جمله ايران ،نيز صادق است .با
تاسف ،انقطابى كه در اين چهل سال بر مردم
افغانستان بر مبناى تعلقات تبارى ،قومى از
جانب نيروهاى سياسى راست مذهبى -قومى
و كشورها و نهاد هاى فعال بينالمللى تحميل
شده است ،تاثيرات مخربى حتا در ميان
كارگران نيز به جا گذاشته است؛ چيزى كه
اسباب تشتت در ميان كارگران را نيز باعث
گشته .از اين جهت ،در پاسخ بايد كوتاه و
مختصر بگويم كه نه؛ ﻻاقل من در اين مورد
فعاليتى متشكلى و قابل ارجاع سراغ ندارم.
كارگران و مهاجران افغان  -كه ضعيف ترين
و تحت ستم ترين بخش طبقه ى كارگر در
ايران و پاكستان هستند  -با سبعيت بيش ترى
مورد تعرض و توحش قرار مى گيرند .افزون
بر اين ،چه در گذشته و چه همين اكنون،
دولتهاى سرمايهدارى به خصوص در منطقه،
از امارات متحده ى عربى شروع تا عربستان،
پاكستان ،تركيه و جمهورى اسﻼمى ايران ،بار
سنگين نفوذشان در افغانستان ،به منظور بسط
و گُسترش نفوذ شان را بر گُرده ى ناتوان و
نحيف كارگران و مهاجران افغان قرار مى دهند
و از آن ها به مثابه اهرم فشار و ابزارى براى
اعمال زور ،كنترل و پيش بُرد مقاصد سياسى
و جيو -پولتيك خود در مناسبات ديپلماتيك و
سياسى با حكومت دست نشانده ى طالبان ،و
در رقابت با ساير حكومت هاى سرمايه دارى
در منطقه ،استفاده مى كنند .از اين جهت فقدان
هم بستگى طبقاتى كارگران ،سواى زادگاه و
زيستگاه شان ،يك امر دو سويه است .به
خصوص اگر مبنا اين باشد كه هست؛ طبقه ى
كارگر يك طبقه ى جهانى است و براى امر
به زيستى و رهايى اش نياز به هم بستگى و
اتحاد طبقاتى در سطح جهان دارد.


نگاه  -دفتر سى و هفتم

فهيم آزاد :اگر بيش تر از بيست سال ددمنشى،
قساوت و درندهگى طالبان را محك و معيار
قضاوت مان قرار ندهيم و به مشاطهگرى
رسانههاى بورژوايى در سطح جهان نسبت
به »اعتدال« و »انعطاف« طالبان با ترديد و
وسوسه نگاه كنيم ،عمل كرد همين يك ماه
پسين به قدرت رسيدن طالبان محك خوبى
براى سنجش تغيير ماهيت و رفتار آن است.
كافى است كه تعامل و رفتار آن را نسبت به
راندن زنان از عرصه ى اجتماع مﻼك قرار
دهيم تا بدانيم كه اين نيروى سفاك ،جاهل
و مزدور چقدر تغيير كرده است .رسانهها و
دواير رسمى و غيررسمى بورژوازى جهانى
ناگزيراند كه اين متاع را در زورق زرين
بپيچند ،تا مطلوب و معقول جلوه نمايد.
روشن است كه كارگران و فرودستان و صف
جنبش آزادىخواهى ،از جمله زنان ،بالقوه
»امارت اسﻼمى سرمايه« و حاميان آن در سطح
منطقه و جهان را به چالش كشيده و مىكشند؛
اعتراضات كنونى در اشكال گوناگون تبارز
و گُسترش خواهد يافت .اين را همين اكنون
شاهديم؛ علىالرغم قدر قدرتى طالبان ،قرار
نبوده و نيست كه جامعه علىالعموم و طبقه ى
كارگر باﻻخص به اين وضعيت تمكين نمايد.
دير يا زود وضعيت فﻼكت بار كنونى ،فقر،
بى كارى ميليونى ،ناتوانى طالبان از پاسخ
گفتن به معضﻼت گُسترده ى اجتماعى-
اقتصادى در كنار استبداد و محدوديت هاى
اعمال شده نسبت به آزادىهاى دموكراتيك،
»امارت اسﻼمى سرمايه« را با يك جنبش
عظيم به گُستردگى جغرافياى افغانستان براى
نان ،كار ،آزادى و رفاه مواجه خواهد ساخت.
با تاسف ،با وجود واقعيت تلخ و هول ناك
كه بر سرنوشت مردم كارگر و برابرى طلب
در افغانستان به حُ كم نظام كاپيتاليستى جهانى
و منافع آن حاكم گشته است ،به جز در
سطح محدودى ،شاهد حمايت و هم بستگى
گُسترده و جهانى طبقه ى كارگر ،نيروهاى
چپ و سوسياليست و ترقىخواه از اين مردم
نبوده ايم .جنبش هاى اجتماعى نافى وضعيت
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جارى ،در پيشاپيش آن طبقه ى كارگر ،قبل از
هر چيزى نيازمند سر و سامان دادن به صف
خود در برابر حاكميت طالبان و همه ى نيروها
و نهادهاى بورژوايى اند؛ مبارزه ى هدف مندى
كه بتواند بديل رهايى بخش از بﻼهت نظام
سرمايهدارى را ارائه نمايد ،بدون سازمان يابى
و تحزب ممكن و ميسر نيست .بنابراين ،امر
اهم و مبرم فعاﻻن كارگرى ،نيروهاى چپ
و سوسياليست را در اين برهه ى حساس،
حركت و تﻼش در اين جهت تشكيل مىدهد.
اگر اين مأمول به دست آيد ،در عرصه هاى
ديگر و اعتراضات اجتماعى كه حاصل
استبداد ،فقر و محروميت اجتماعى اند نيز
مىتواند به عنوان يك نيروى سازمان ده ،عمل
نموده و در جهت اعتﻼ ،گُسترش و در نهايت
تحقق خواستهاى دموكراتيك و تحميل آن
به بورژوازى و قدرت حاكم مُمد واقع گردد.
در بيرون از مرزهاى افغانستان ،تﻼش براى
جلب حمايت جنبش طبقه ى كارگر و در كُل
بشريت آزادىخواه از خواستها و مطالبات
برحق مردم و جنبش هاى اعتراضى ،از
جمله جنبش زنان ،در كشور و در مواجهه
با حاكميت طالبان و حاميان جهانى آن ،يكى
از آن اقداماتى ضرورى يى است كه مستمر
و مثمر بايد مورد توجه قرار گيرد .اين امر
نيز مستلزم نوعى از سازمان دهى ،هم يارى
و هم كارى جنبش هاى سوسياليستى و
ترقىخواه است.
سپتامبر ٢٠٢١
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ترانه ى شوم!
بيل دهقان خونين است
وقتى از ميان گندم زار نورس،
بلندش مى كند
سوزن زنان خونين است
و نان كمياب روى سفره ها
خونين است
دست مردان خونين است،
زيرا در اين سرزمين
براى دشمن هر كسى
راه فرار بسته است.

مجيب مهرداد

آن گاه كه گُل هاى سنجد محله شكفته اند
تابوتم را به گورستان ببرند.
من براى همين به دنيا آمده ام
كه از جوانى
تنها بوسه هاى عزاداران
سهم من باشد.
 ٢٧مرداد ١٣٩٦

و بطن مادر در اين جا
باشكوه ترين نقطه ى پايان است
و تنها كودكان بداقبال
از رحم مادران جان سالم به در مى برند.
تا چند مادران اين شهر ،به هم
با گريه سخن بگويند
ترا چى بنامم اى سرزمين مادرى
جهنم؟
بادهاى گرم تو تا چى زمانى
بوى گوشت مومنان را
به اقصاى جهان خواهد برد؟
تا چند نوزادان
پستان هاى سرد را مك بزنند؟
تا چند جنگ جويان جوان
پستان هاى سرد را مك بزنند؟
اى شب ،ديرتر بمان
تا من ترانه شومم را تا آخر بنويسم
پيش از آن كه خورشيد از پشت كوه برآيد
در محله اى كه سحرگاهانش
بدترين نقطه ى آغاز است.
من براى همين به دنيا آمده ام
كه روى طناب دار
در بادهاى بهارى تكان بخورم.
من براى همين به دنيا آمده ام
كه دوستانم
نگاه  -دفتر سى و هفتم
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افغانستان

از دور

از نزديك!

توضيح:
انتخاب و بازنشر مقاﻻت ،گفت وگوها ،و گزارشاتى ،كه به دنيال مى آيد ،لزوما به
معناى تاييد محتواى تحليلى و طبقاتى آن ها نيست .با اين همه ،درج آن ها  -كه
به تمامى به مسايل مربوط به افغانستان ،پيشينه ى تحوﻻت سياسى ،بافت جامعه،
موقعيت طبقه ى كارگر ،توحش طالبان ،تلقى زنان از قدرت يابى مجدد آن ،و،...
مى پردازد -را به علت وجود پاره اى نكات در خور تامل شان در توضيح اين
مسايل براى خواننده ى عﻼقه مند مفيد دانستيم.
»نگاه«

نگاه  -دفتر سى و هفتم
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شكست در افغانستان!
طالبان در ارگ رياست جمهورى
سقوط كابل به دست طالبان در پانزدهم اوت
 ،٢٠٢١شكست سياسى و ايدئولوژيكى بزرگى
براى امپراتورى آمريكا است .بالگردهاى پُر از
كاركنان سفارت آمريكا كه آنها را به فرودگاه
كابل مىبردند ،به شكل شگفتانگيزى يادآور
صحنههاى سايگون  -كه امروز شهر هوشى
مين خوانده مىشود -در آوريل  ١٩٧٥بود.
سرعت تصرف كشور به دست نيروهاى
طالبان حيرتانگيز بود .تيزبينى راه ب ُردىشان
نيز قابل توجه .حملهى يك هفتهاى با پيروزى
در كابل پايان يافت .ارتش  ٣٠٠هزار نفرى
افغانستان متﻼشى شد .بسيارى از جنگيدن
خوددارى كردند .به واقع ،هزاران نفر از آنها
به طالبان پيوستند و طالبان بﻼفاصله خواستار
تسليم بى قيد و شرط دولت دست نشانده شد.
اشرف غنى ،رئيسجمهور محبوب رسانههاى
آمريكا ،از كشور گريخت و به عُمان پناه برد.
اكنون بار ديگر پرچم امارت اسﻼمى بر فراز
ارگ رياست جمهورى برافراشته شده است.
از جهاتى ،نزديكترين مورد مشابه سايگون
نيست ،بلكه سودان قرن نوزدهم در هنگامى
است كه نيروهاى مهدى وارد خارطوم شدند
و ژنرال گوردون را به قتل رساندند .ويليام
موريس پيروزى مهدى را به عنوان شكست
امپراتورى بريتانيا ستود .با اين حال ،اگرچه
شورشيان سودانى تمامى يك پادگان را به قتل
رساندند ،كابل با خون ريزى اندكى به دست
طالبان افتاد .طالبان حتا تﻼشى براى تسخير
سفارت آمريكا نكرد ،چه برسد به هدف قرار
دادن كاركنان آمريكايى.
بدين ترتيب ،بيستمين سال گرد »جنگ عليه
ترور« با شكست پيشبينى پذير و پيشبينى
شدهى اياﻻت متحده ،ناتو و ديگر گروههاى
درگير ،پايان يافت .من طى سالهاى طوﻻنى
منتقد سرسخت طالبان بودهام ،با اين حال
نمىتوان دستاوردهاىشان را انكار كرد .در
نگاه  -دفتر سى و هفتم

دورهاى كه اياﻻت متحده كشورهاى عربى
را يكى پس از ديگرى ويران كرد ،هيچ گونه
مقاومتى كه بتواند با اشغال گران رويارويى
كند هرگز پديدار نشد .شايد اين شكست
نقطه عطفى باشد .از همين رو ،سياست مداران
اروپايى به گله و شكايت دست مىزنند .آنها
بى چون و چرا پشتيبان اياﻻت متحده در
افغانستان بودند و آنها هم تحقير شدهاند و
بيش از همه انگلستان.
بايدن چارهاى نداشت .اياﻻت متحده اعﻼم
كرده بود كه در سپتامبر  ٢٠٢١از افغانستان
خــارج مى شود ،بــدون تحقق هيچ يك
از اهداف »آزادى خواهانه«اش :آزادى و
دموكراسى ،حقوق برابر براى زنان ،و نابودى
طالبان .گرچه ممكن است شكست نظامى
نخورده باشد ،اما اشكهايى كه ليبرالهاى
عصبانى مىريزند ،مويد گُسترهى عميق اين
شكست است .اكثر آنها  -مثل فردريك
كاگان در »نيويورك تايمز« و گيديون راچمن
در »فايننشال تايمز« -معتقدند كه عقبنشينى
بايد ديرتر انجام مىشد تا بتوان طالبان را
پس راند .اما بايدن صرفا روند صلحى را
تصويب كرد آغاز شده به دست ترامپ ،با
پشتيبانى پنتاگون كه مصادف بود با نيل به
توافق در فوريهى  ٢٠٢٠در حضور اياﻻت
متحده ،طالبان ،هند ،چين و پاكستان .دستگاه
امنيتى آمريكا مىدانست كه حمله شكست
خورده است :هر قدر هم آنجا مىماندند
نمىتوانستند طالبان را شكست دهند .اين
تصور كه خروج شتابزدهى بايدن باعث
تقويت جنگ جويان طالبان شده ،ياوه است.
واقعيت اين است كه اياﻻت متحده با گذشت
بيست سال نتوانست چيزى بسازد ،كه با تكيه
بر آن ماموريت خود را تمديد كند .منطقهى
سبز نورانى را هميشه تاريكى احاطه كرده بود
و ساكنان آن منطقه نمىتوانستند عُمق آن را
درك كنند .در يكى از فقيرترين كشورهاى
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جهان ،ساﻻنه ميلياردها دﻻر خرج تهويهى
مطبوع پادگانهايى مىشد كه محل استقرار
سربازان و افسران آمريكايى بود ،در حالى كه
غذا و پوشاك به طور مرتب از پايگاههاى قطر
و عربستان سعودى و كويت به آنجا مىرسيد.
نبايد تعجب كرد كه زاغهى بزرگى در حومهى
كابل پديدار شد ،چرا كه فقرا جمع مىشدند تا
سطلهاى زباله را جستوجو كنند .دست مزد
كمى كه به سرويسهاى امنيتى افغانستان
پرداخت مىشد ،نمىتوانست قانعشان كند
كه عليه هم وطنان خود بجنگند .در ارتشى
كه طى دو دههى گذشته ساخته شده بود،
از همان ابتدا طرف داران طالبان نفوذ كرده
بودند و استفاده از تجهيزات نظامى مدرن را
به رايگان آموختند و براى مقاومت افغانستان
جاسوسى كردند.
ايــن واقعيت شوربختانه ى »مداخله ى
بشردوستانه« بود .از دستاوردهايش هم
بايد ياد كرد :كشور شاهد افزايش چشم گير
صادرات بوده است .در سالهاى حاكميت
طالبان ،توليد ترياك به دقت تحت نظارت بود.
از زمان حملهى اياﻻت متحده ،توليد ترياك به
شدت افزايش يافته و امروز  ٩٠درصد بازار
جهانى هرويين را تشكيل مىدهد  -چه بسا
حداقل تا اندازهاى بتوان اين درگيرى طوﻻنى
را يك جنگ ترياك جديد تلقى كرد .هزاران
ميليارد سود به دست آورده و بين بخشهاى
افغان كه در خدمت اشغالگران بودند ،تقسيم
شد .ماموران غربى پولهاى هنگفتى دريافت
كردند تا اين تجارت انجام شود .از هر ده
جوان افغانستانى ،يك نفر اكنون معتاد به
ترياك است .آمار مربوط به اعتياد نيروهاى
ناتو در دست رس نيست.
دربارهى وضعيت زنان ،چندان چيزى تغيير
نكرده است .خارج از منطقهى سبز سمنزده
چندان پيش رفت اجتماعى در بين نبوده است.
يكى از فمينيستهاى برجستهى كشور در
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تبعيد اظهار داشت ،كه زنان افغان سه دشمن
دارند :اشغالگران غربى ،طالبان و ائتﻼف
شمال .گفت با خروج اياﻻت متحده ،آنها
دو دشمن خواهند داشت) .در زمان نگارش
اين مقاله ،شايد بتوان آن را به يك دشمن
تغيير داد ،زيرا پيش روىهاى طالبان در شمال
پيش از تصرف كابل ،جناحهاى اصلى ائتﻼف
را از بين برد( .به رغم درخواستهاى مكرر
روزنامهنگاران و فعاﻻن كارزارها ،هيچ گونه
آمار موثقى دربارهى صنعت كار جنسى ،كه
براى خدمترسانى به ارتشهاى اشغال گر
رشد كرده ،منتشر نشده است .هم چنين
آمار معتبرى از تجاوز نداريم  -اگرچه
سربازان آمريكايى بارها از خشونت جنسى
عليه »مظنونان به تروريسم« استفاده كردند،
به غيرنظاميان افغان تجاوز كردند ،و به

كرد كه حداقل  ٤٢٠٠تا  ٤٥٠٠غيرنظامى هم
مستقيم به عنوان تلفات بمباران هوايى و هم
غيرمستقيم در بحران انسانى ناشى از آن تا دشمن چه كسى بود؟ طالبان ،پاكستان ،همهى
اواسط ژانويهى  ٢٠٠٢در نتيجهى حملهى افغانها؟ يك سرباز پُر سابقهى آمريكايى
اياﻻت متحده كشته شدند .بر اساس گزارش اطمينان داشت كه حداقل يكسوم پليس
»آسوشيتدپرس« ،تا سال  ،٢٠٢١در مجموع افغانستان معتاد به موادمخدر و بسيارى
 ٤٧،٢٤٥غيرنظامى به دليل اشغال جان خود ديگر هم طرف دار طالبان بودند .هم چنان
را از دست دادهاند .فعاﻻن حقوق مدنى افغان ،كه يكى از فرماندهان سربازان امريكايى در
رقم كُلى بيش ترى را اعﻼم و تاكيد كردند كه  ٢٠١٧شهادت داد ،اين مشكل بزرگى براى
١٠٠هزار افغان )كه بسيارىشان غيرنظامىاند( سربازان آمريكايى بود:
كشته و سه برابر اين تعداد زخمى شدهاند.
در سال » ،٢٠١٩واشنگتن پُست« يك گزارش
داخلى دوهزار صفحهاى به سفارش دولت
فدرال آمريكا منتشر كرد تا طوﻻنىترين جنگ
اين دولت را به تفصيل شرح دهد» :اوراق
افغانستان« .اين گزارش بر اساس سلسله

بيستمين سال گرد »جنگ عليه ترور« با شكست
پيشبينى پذير و پيشبينى شدهى اياﻻت متحده،
ناتو و ديگر گروههاى درگير ،پايان يافت ...اياﻻت
متحده اعﻼم كرده بود كه در سپتامبر  ٢٠٢١از افغانستان
خارج مىشود ،بدون تحقق هيچ يك از اهداف
»آزادىخواهانه«اش :آزادى و دموكراسى ،حقوق
برابر براى زنان ،و نابودى طالبان ...دستگاه امنيتى
آمريكا مىدانست كه حمله شكست خورده است:
هر قدر هم آنجا مىماندند نمىتوانستند طالبان
را شكست دهند .اين تصور كه خروج شتابزدهى
بايدن باعث تقويت جنگ جويان طالبان شده ،ياوه
است ...واقعيت اين است كه اياﻻت متحده با گذشت
بيست سال نتوانست چيزى بسازد ،كه با تكيه بر آن
ماموريت خود را تمديد كند.

مصاحبههايى با ژنرالهاى )بازنشسته و يا در
حال خدمت( آمريكايى ،مشاوران سياسى،
ديپلماتها ،امدادگران و غيره بود .سرجمع،
ارزيابى آنها منفى بود .ژنرال داگﻼس لوت،
»تزار جنگ افغانستان« در زمان بوش و اوباما،
اعتراف كرد كه

كودكآزارى از سوى شبه نظاميان متحد خود
چراغ سبز نشان دادند .در طول جنگ داخلى
يوگسﻼوى ،فحشا رشد كرد و اين منطقه
به مركز قاچاق جنسى تبديل شد .مشاركت
سازمان ملل در اين تجارت سودآور به خوبى
مستند شده است .دربارهى افغانستان هنوز
اطﻼعات تفصيلى نداريم.
از سال  ،٢٠٠١بيش از  ٧٧٥هزار سرباز
ناتوانى در
يكى ديگر از شاهدان ،جفرى ايگرز،
آمريكايى در افغانستان جنگيدهاند .از اين
تعداد ٢,٤٤٨ ،نفر به هم راه تقريبا  ٤٠٠٠بازنشستهى نيروى دريايى و كارمند كاخ تشخيص دوست و دشمن يك مسالهى مبرم
پيمان كار آمريكايى كشته شدند .به گفتهى سفيد تحت رهبرى بوش و اوباما ،بر هدر است ،نه فقط در سطح »اشميتى« ،بلكه به
طور عملى .پس از حمله با مواد انفجارى در
وزارت دفاع ،حدود  ٢٠,٥٨٩نفر در عمليات رفتن گُستردهى منابع تاكيد كرد:
بازار شلوغ شهر اگر نتوانيد تفاوت بين متحد
زخمى شدند .محاسبهى آمار تلفات افغانها
و معاند را تشخيص دهيد ،واكنش شما حمله
دشوار است؛ زيرا »مرگ دشمنان« ،كه شامل
به همه خواهد بود .و بدين ترتيب ،در اين راه
غيرنظاميان هم است ،محاسبه نمى شود.
دشمنان بيش ترى ايجاد مىكنيد.
كارل كانتا از طرح بديلهاى دفاعى برآورد
نگاه  -دفتر سى و هفتم
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دونالد رامسفلد همين احساس را پيشتر در
سال  ٢٠٠٣ابراز كرد .نوشت:
،
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سرهنگ كريستوفر كلندا ،مشاور سه ژنرال در
حال خدمت ،به مشكل ديگرى در ماموريت
اياﻻت متحده اشاره كرد .گفت كه فساد از
همان آغاز بيداد مىكرد .دولت كرزاى »گروهى
با سازماندهى درونى بود كه به دزدساﻻرى
بدل شد «.اين مساله ،استراتژى پس از سال
 ٢٠٠٢را براى ايجاد دولتى كه پس از خروج
امريكا بتواند دوام آورد ،تضعيف كرد.

البته،
دولت پاكستان  -جايى كه دزدساﻻرى در
تمامى سطوح حك شده است -چندين
دهه است كه دوام يافته .اما در افغانستان كه
ارتش اشغال گر ،رهبر ملتسازى بود و دولت
مركزى حمايت مردمى چندانى نداشت ،كارها
آن قدر ساده نبود.
دربارهى گزارشهاى جعلى كه طالبان از
پا در آمد و هرگز دوباره ظاهر نشدند چه؟
يكى از مقامات ارشد شوراى امنيت ملى
دربارهى دروغهايى كه هم كارانش منتشر
كرده اند ،عنوان كرد:

سپس ،سه
ماه بعد ،وقتى حمﻼت بازهم بدتر مىشد،
مىگفتند:

همه ى اين ها براى وزراى دارايى و دفاع
كشورهاى اروپايى ناتو اسرار آشكارى بود.
در اكتبر  ،٢٠١٤مايكل فالون ،وزير دفاع
بريتانيا ،اعتراف كرد كه

چهار سال بعد ،ترزا مى ،نخستوزير وقت
انگلستان ،نيروهاى انگليسى را بار ديگر به
نگاه  -دفتر سى و هفتم

افغانستان اعزام كرد و براى كمك به مقابله
با وضعيت امنيتى شكننده ى اين كشور،
جنگندههايش را دو برابر كرد .در حال حاضر،
رسانههاى بريتانيايى صداى وزارت خارجه را
بازتاب مىدهند و از بايدن به دليل اقدام اشتباه
در زمان نامناسب انتقاد مىكنند ،و سر نيك
كارتر ،فرمانده نيروهاى مسلح انگليس ،اظهار
مىكند كه شايد حملهى جديدى ضرورى
باشد .پشتيبانان حزب محافظهكار ،كسانى كه
حسرت دوران استعمار را مىخورند ،قلم به
مزدهاى روزنامهنگار ،و نمايندگان مجلس،
صف كشيدهاند تا خواهان حضور دائمى
انگلستان در اين كشور جنگزده شوند.
شگفتآور است كه به نظر مىرسد ژنرال
كارتر و نزديكانش هيچ كدام بر مقياس
بحرانى كه ماشين جنگى اياﻻت متحده با آن
روبرو شده و در »اوراق افغانستان« مطرح
شده ،اذعان نمىكنند .در حالى كه برنامهريزان
نظامى آمريكايى به آرامى چشم به واقعيت
گشوده اند ،همتايان انگليسى شان هنوز به
تصويرى تخيلى از افغانستان چسبيده اند.
برخى مىگويند كه خروج از افغانستان ،امنيت
اروپا را به خطر مىاندازد؛ چون بار ديگر
القاعده در امارت اسﻼمى جمع مىشوند.
اما اين پيشبينىها بى اساس است .اياﻻت
متحده و بريتانيا سالها براى تسليح و كمك
به القاعده در سوريه هزينه كردهاند ،همان طور
كه در بوسنى و ليبى .چنين ترس و وحشتى
فقط در باتﻼق جهل مىتواند دست و پا بزند.
دستكم به نظر نمىرسد مردم انگلستان راه
گذشته را ادامه دهند .تاريخ گاهى حقايق مبرم
يك كشور را با نشان دادن واقعيتهاى عُريان
يا افشاى نُخبگان حاكم نشان مىدهد .خروج
كنونى به احتمال زياد يكى از اين لحظههاى
تاريخى است .بريتانيايىها ،كه تاكنون با جنگ
عليه ترور مخالف بودند ،مىتوانند با فتوحات
نظامى آينده سختتر مخالفت كنند.
آينده متضمن چه چيزى است؟ اياﻻت متحده،
با تكرار الگوى عراق و سوريه ،اعﻼم كرده
است كه يك واحد ويژهى نظامى دائمى با
 ٢٥٠٠نيروى نظامى در پايگاه كويت مستقر
مىشود كه در صورت لزوم آمادهى پرواز
به افغانستان و بمباران و كشتار است .در
همين حال ،يك هيات عالىرتبهى طالبان
در ژوئيهى گذشته از چين ديدار كردند و
متعهد شدند كه ديگر هرگز از كشورشان
به عنوان سكوى پرش براى حمله به ديگر
كشورها استفاده نمىشود .مذاكراتى صميمى
با وزير امور خارجهى چين انجام شده كه،
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گفته مىشود ،شامل روابط تجارى و اقتصادى
هم شده است .اين اجﻼس يادآور جلسات
مشابه مجاهدين افغان و رهبران غربى
در دههى  ١٩٨٠است :آنها با لباسهاى
وهابى خود و سنت ريشهاى بلندشان در
پس زمينهى تماشايى كاخ سفيد يا خيابان
محل استقرار نخستوزيرى انگلستان ظاهر
شدند .اما امروز ،با عقبنشينى ناتو ،بازيگران
اصلى :چين و روسيه و ايران و پاكستان )كه
بدون شك كمكهاى استراتژيكى به طالبان
ارائه كرده و اين براىش يك پيروزى بزرگ
سياسى -نظامى است( هستند .بر خﻼف
اياﻻت متحده و متحدانش ،پس از خروج
شــوروى ،هيچ يك از آنها خواهان يك
جنگ داخلى جديد نيستند .روابط نزديك
چين با تهران و مسكو مىتواند اين كشور را
قادر سازد تا با استفاده از نفوذ مداوم روسيه
در شمال ،براى شهروندان اين كشور زخم
خورده تﻼش كند.
تاكيد بسيار بر ميانگين سنى در افغانستان شده
است :هجده سال در جمعيتى چهل ميليون
نفرى .اين به خودى خود معنايى ندارد .اما
اين اميد وجود دارد كه جوانان افغان پس از
اين درگيرى چهل ساله براى زندگى بهتر
تﻼش كنند .براى زنان افغان اين مبارزه به
هيچ وجه پايان نمىيابد ،ولو آن كه تنها يك
دشمن باقى بماند .در بريتانيا و جاهاى ديگر،
همهى كسانى كه مىخواهند بجنگند بايد
تمركز خود را بر روى پناهندگانى بگذارند
كه به زودى درب ناتو را خواهند كوبيد.
پناهندگى حداقل چيزى است كه غرب به
اين مردم بدهكار است :غرامتى ناچيز براى
يك جنگ غيرضرورى!
***
منبع اصلى» :نيولفت ريويو« ،شانزدهم
اوت ٢٠٢١
منبع ترجمه ى فارسى» :نقد اقتصاد
سياسى«
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افغانستان:
سخن از كدام شكست است؟

***
همان گونه كه مى بينيم ،بيست سال پس از
»جنگ با تروريسم« كه جورج والكر بوش در
پى حمله هاى تروريستى در يازدهم سپتامبر
 ٢٠٠١عليه طالبان و القاعده به راه انداخت،
افغانستان ،در چند روز به دست طالبان سقوط
كرد )واژه ى سقوط بسيار معنى دار است(.
در برابر پيش روى برق آساى روزهاى اخير،
نيروهاى افغان يا فرو ريختند و يا بدون جنگ
تسليم شدند .تشديد حمله هاى هوايى آمريكا
چيزى را در محل تغيير نداد .طالبان هنگامى
وارد كابل شدند كه نيروهاى واشينگتن هنوز
در آن شهر بودند .طالبان ورودى هاى فرودگاه
را كنترل مى كنند .و در نتيجه ،دست رسى به
آن براى كسانى كه مى خواهند افغانستان را
ترك كنند ،نامعلوم و پُر مخاطره است .هزاران
افغانى براى فرار از كشور به آن جا روى
مى آورند .بايدن در مقابل اين فروپاشى گفت،
كه قادر نيست نتيجه ى نهايى اين عمليات را
تضمين كند.
در هرجى و مرجى وصف ناپذير ،سياست
عقب نشينى كه بايدن فرمانش را صادر كرد
و دولت آمريكا راه و روش آن و نيز تقويم آن
را معين كرد ،با وجود تقويت قابل مﻼحظه ى
نگاه  -دفتر سى و هفتم

نيروهاى آمريكا از سوى پنتاگون )از  ٢٥٠٠تا
 ٦٠٠٠سرباز( جهت تضمين امنيت ،صورت
در
گرفت .اين عقب نشينى يك شكست كامل
است .آمريكا حتا نيروهايى در قطر و كويت نتيجه ،واشينگتن درباره ى توهم و دروغ بافى
مستقر كرد .اما ،اياﻻت متحده كنترل اوضاع بر پايه ى اسطوره هاى ايدئولوژيكى بنيادگذار
را از دست داده است .اين امر ،به نوبه ى اياﻻت متحده و هم چنين در مورد واقعيت
خود ،براى بزرگ ترين قدرت نظامى جهان تناسب قوا شكست خورده است...
اهانت آميز است .چرا كه بيست سال پيش ،پيروزى طالبان هــم راه با تصويرهاى
جورج دبليو بوش از جاه طلبى قدرتى با دهشت ناك ،تراژدى انسانى و پرسش هاى
گُستردگى بين المللى صحبت كرد) (٢و بى شمار درباره ى آينده ،به عنوان يك رويداد
اين كه هيچ چيزى نمى تواند اين وضعيت با اهميت تلقى مى شود .با لحظه ى بُهت آور
را برهم زند .چهل و سومين رئيس جمهور و تاريخ دراماتيك روبرو هستيم .ولى اگر
اوضاع چنين ابعادى پيدا كرده ،به ويژه به
آمريكا اظهار داشت:
سبب مفهوم سياسى اساسى آن است .به
هر حال ،اين پيروزى و پيامدهاى آن درسى
كُلى تر و هشدارى است از جمله براى فرانسه،
 ،ادامه خواهد كه مجبور است براى سازگارى و شكلى از
يافت .اين بلندپروازى ،كه با شروع جنگى عقب نشينى در جنگ ساحل آفريقا و كش و
جهانى با تروريسم به نام »ارزش هاى آمريكا« ،قوس هاى آن ،آماده شود.
به نام ملتى »استثنايى« و »صاحب تقدير« ،به عقب نشينى از افغانستان كه جو بايدن ،به رغم
نام »مسيحايى دموكراتيك« ،آغاز شد ،امروز  -دودلى هاى موجود در بين جمهورى خواهان
و در واقع از مدت ها پيش -دور از دست رس و نيز در ميان نظاميان ،تصميم آن را گرفت
است .اين ايده برخاسته از مبالغه اى درازمدت و بدان متعهد شد ،در واقع طرحى است كه
است ،كه براى اياﻻت متحده و نيز متحدانش بسيار پيش از آن ريخته و پرداخته شده بود.
بسيار گران تمام شده است .اما ،اين دروغ كه ابتدا ،در سال  ،٢٠١٢باراك اوباما تصميم
آشكارا در رسانه ها نيز بازتاب يافته است ،گرفت تا نخستين گروه از سربازان آمريكايى
بى دليل نبود :تثبيت حضور سلطه گرانه ى را بازگرداند .با اين وجود ،او مجبور شد كه
آمريكا در جهان و به ويژه در منطقه اى كه در تقويم بازگشت سربازان تجديد نظر كند
منافع استراتژيكى و حوزه هاى نفوذ بسيارى و حتا به خاطر وخامت اوضاع ،نيروهاى
جديدى به افغانستان گُسيل دارد .اين انطباق
به هم مىرسند.
آرشيو امنيت ملى )آمريكا() (٣در نوزدهم جديد موجب بروز ترديدهاى طوﻻنى بين دو
اوت مجموعه اى از اسناد تاريخى را منتشر خواست شد ،يعنى بين عقب نشينى كه كم
كرد ،كه از رده بندى سرى خارج شده بود .كم تحميل مى شد و آن چه كه در آن زمان
براى پاسخ به ضروريات ايمنى »الزامى« به
اين اسناد نشان مىدهد ،كه
نظر مى آمد .سپس ،دونالد ترامپ بود كه
متعهد شد به »اين جنگ بى پايان« پايان دهد
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و »حداكثر تا سال  «٢٠٢١نيروها را برگرداند.
او در فوريه ى  ،٢٠٢٠در دوحه ،با طالبان بر
سر توافقى براى خروج نيروها در تاريخ ياد
شده مذاكره كرد و پيش از انتخابات رياست
جمهورى ،نوامبر  ،٢٠٢٠به اين فرايند شتاب
داد .استقبال مردم از چنين عقب نشينى آن
چنان زياد بود ،كه تابوى گفت وگوى مستقيم
با دشمنى كه تا ديروز غيرقابل معاشرت
ارزيابى مى شد ،شكست .گفت وگو بر سر
خروج نيروهاى آمريكايى تا پايان مه ،٢٠٢٠
در مقابل تعهد طالبان براى تامين امنيت و
مذاكره ى مستقيم با حكومت كابل ،انجام شد.
اما خشونت ها تا ميزان باﻻترى ادامه يافت،
اختﻼف ها تداوم يافت ،و چشم انداز خروج
كامل با مقاومت هايى در كنگره و پنتاگون
)وزارت دفاع( روبرو شد .سرانجام ،جو بايدن
تصميم گرفت تا كار را تمام كند .از آن پس،
او بود كه با انتقادهاى تُند جمهورى خواهان،
دونالد ترامپ ،و برخى از متحدان آمريكا
)از جمله آلمان و بريتانيا( و نيز چند رسانه
روبرو شد ،كه اين تصميم را »فاجعه ى كامل«
خواندند؛ امرى كه در عمل اياﻻت متحده را
بى اعتبار مى كند .روزنامه ى »وال استريت
جورنال« بيانات بايدن را »ننگين«» ،تسليم«
و »دغل كارى« ناميد .اين واقعيتى است كه
استفاده از نيروهاى نظامى چنان در ذات اصلى
نقش آمريكا و هويت امپرياليستى اياﻻت
متحده ثبت شده ،كه هر گُزينش ديگرى
غيرعادى و نسنجيده تلقى مى شود .اين
نكته را اوباما خوب به ياد دارد ،چون او كه
نپذيرفت در سال  ٢٠١٣سوريه را بمباران كند،
به شدت مورد سرزنش قرار گرفت و از جمله
در فرانسه .در نتيجهى از دست دادن كنترل،
بلبشوى امنيتى ،نكوهش ملى ...بدون ترديد
روز پانزدهم اوت آثار عميقى در حافظه ى
سياسى آمريكا برجا خواهد گذاشت .اما بايد
فراتر از آن را نگريست.
شكست تاريخى
عقب نشينى آمريكا و فروپاشى رژيم وابسته
به واشينگتن افغانستان ،ابتدا براى اياﻻت
متحده يك شكست تاريخى است :شكست
جنگ آمريكا با تروريسم ،شكست »دولت
سازى«) (٤در حالى كه كُل سياست خارجى
اياﻻت متحده و مجموعه ى جنگ هاى آن ها
به نام دموكراسى به مثابه كسب حقانيت نهايى
و حقانيت شيوه ى كار ،هدايت شده است.
با اين وجود ،نبايد به رغم شدت تصويرها،
ميان سقوط كابل در  ٢٠٢١و سقوط سايگون
نگاه  -دفتر سى و هفتم

در  ،١٩٧٥شباهت قايل شد.
در ويتنام ،با نماد كسب استقﻼل يك ملت
در موقعيت سخت و دهشت ناك جنگ سرد
روبرو بوديم .تحقق هدفى كه ﻻزم و عادﻻنه
بود ،كه در پايان يك جنگ آزادى بخش
طوﻻنى به دست آمد .بدين ترتيب ،مردم يك
كشور در نظم نوينى جايگاه خود را مى يافت
تا دولتى مستقل ايجاد كند .در افغانستان ،با
بيان فروپاشى و درماندگى روبرو هستيم.
فروپاشى يك رژيم بدون حقانيت زير فشار
اسﻼم سياسى مسلح .درماندگى درازمدت يك
منطق قدرت مسلط در منطقه اى كه رقابت ها
و تقسيم حوزه هاى نفوذ ،بى وقفه وضعيت
بين المللى درگيرى هاى استراتژيكى ،ناامنى
دايمى و بى ثباتى تروريستى را رقم مى زنند.
مسلما در افغانستان ،اياﻻت متحده با دومين
شكست تاريخى حود پس از ويتنام مواجه
است .اما ،معناى اين دو شكست يكى نيست.
امروز ،براى مردم افغانستان» ،تحقق ﻻزم و
عادﻻنه« وجود ندارد .برعكس ،قدمى تازه
در وضعيتى متفاوت ،در فاجعه اى سياسى،
اجتماعى ،ايدئولوژيكى و امنيتى مى گذارند...
نبايد به تبليغات حساب شده ى »ميانه روى«
برخى رهبران طالبان ،براى مثال در مورد
حقوق زنان ،وقعى گذاشت .ذبيح اﷲ مجاهد،
سخن گوى طالبان ،تﻼش كرد درباره ى
نيت هاى قدرت جديد اطمينان دهد .او گفت:

با اين وجود،
وحشى گرى ،سركوب ،پيگرد مخالفان
سياسى ،و قتل ها ،نگرانى هاى برحق و
ترديدهاى زياد ايجاد كرده؛ هرچند هنوز
با خشونت هاى بى حد و اندازه ى طالبان
سال هاى دهه ى  ١٩٩٠فاصله داريم.
يادآورى كنيم كه مجله ى پژوهشى The
) Interceptكه اسناد National Security
 Agencyرا منتشر كرده بود ،كه ادوارد
ا ِسنودِن از سال  ٢٠١٣برمﻼ كرد( ،در هجدهم
اوت فاش كرد كه طالبان به مجموعه ى
مشخصات بيومتريك آمريكايى ها دست
يافته اند .اين مشخصات هويتى بيومترى
مى تواند به شناسايى افغان هايى كمك كند ،كه
براى نيروهاى ائتﻼف زير رهبرى واشينگتن
كار كرده بودند .به نوشته ى اين مجله ،كار
پيچيده ى شناسايى افراد از طريق اين روش
تشخيص هويت تكنولوژيكى مى-تواند با
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كمك » ،ISIسازمان مخفى اطﻼعاتى« عمده ى
پاكستان ،انجام گيرد ...اين سازمان دايما به دو
دوده بازى كردن سياسى شهرت دارد.
مى توان نسبت به ساز و كارهاى منفى
ممكن و هراس ناكى نگران بود )بايد هم!(،
كه طالبان مى توانند به راه اندازند :تشويقى
براى اسﻼميسم سياسى و جهاديسم ،فرصتى
براى القاعده )متحد نزديك طالبان( ،انحطاط
فزاينده ى نقش دولت هاى خليج فارس.
به خاطر داريــم كه عربستان سعودى و
امارات متحده ى عربى ،در كنار پاكستان
تنها كشورهايى بودند كه رژيم طالبان )در
قدرت از  ١٩٩٦تا  (٢٠٠١را به رسميت
شناختند .اكنون ،اين دومين »امارت اسﻼمى
افغانستان« از چه حمايتى برخوردار خواهد
شد؟ بين پشتيبانى كامل و طرد ،بحث و جدل
سياسى -رسانه اى ممكن است داغ باشد .اما،
آيا مساله هنوز به اين گونه مطرح مى شود؟
در زمينه ى طرح سئوال ها ،شايسته است كه
موضع گيرى ها و گزينش هاى چين و روسيه
را كه عموما به پشتيبانى از طالبان شهرت
دارند ،مورد بررسى قرار دهيم .واقعيت
بسيار پيچيده تر است ،خواهيم ديد .اما،
انتخاب پكن و مسكو آشكارا ،رويه ى مثبت
نسبت به افغانستان پساآمريكا و رژيم در حال
استقرار است .شكست اياﻻت متحده ،كه به
طور كُلى تر شكست قدرت هاى غربى و ناتو
نيز است ،فضاى بُرد و باخت )و مساله هاى
جديد( را باز مى كند .اين اوضاع فرصت هاى
استراتژيكى و اقتصادى فراهم مى كند .اين
وضع امكان مى دهد تا شكل بندى منطقه اى
جديدى را در نظر گرفت.
چين و روسيه چه مى خواهند؟
در اين وضعيت دگرگون شده ،چين و روسيه،
هم زمان رقيب و مُكمل يك ديگرند .رقابت
ميان اين دو ،واقعى است .هر كدام چهارچوب
و راه كار منطقه اى و چندجانبه ى مناسب با
منافع خود طرح مى كنند .اين دو بازيگر،
ميدان نفوذ و قدرت خاص خود را دارند .اما،
در منطقه اى كه تاريخ را هم ميراث شوروى
ديروز و هم بلندپروازى هاى چين پيروزمند
امروز تعيين مى كند ،اين ميدان ها را مى توان
كامﻼ روى هم گذاشت .با اين همه ،اكنون
مشاركت چين  -روسيه از اين رقابت رنج
نمى برد .پكن و مسكو مى توانند مشتركا
يا به موازات هم ،از موقعيت ژئوپوليتيكى
افغانستان كه از يوغ قدرت آمريكا آزاد
مى شود و منطقه اى كه مى تواند بيش تر
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قابل دست رسى باشد ،بهره ببرد .شكست
آمريكا ،از نظر استراتژيكى ،سنگين خواهد
بود .اكنون ،چين و روسيه مى خواهند آشكارا
تندتر به پيش روند تا بتوانند از ضعف هژمونى
آمريكا و خرابى چشم گير اعتبار آن كشور
بهره بردارى كنند.
روسيه روى مناسبات با جمهورى هاى پيشين
شوروى در آسياى مركزى حساب مى كند.
اين كشور نسبت به گفت وگوهاى در جريان
ميان واشينگتن و مقامات كشورهاى مجاورِ
افغانستان ،جهت يافتن شرايطى براى استقرار
مجدد نيروهاى آمريكا در منطقه ،نگران است.
سرگئى ﻻوروف ،وزير امور خارجه روسيه،
اظهار داشته كه حضور نظاميان مسلحِ بيگانه
در هر كدام از اين كشورها كه عضو »سازمان
پيمان امنيت جمعى«) (٥هستند ،به توافق

روز نهم اوت ،چين و روسيه رزمايش
بزرگى را در ايالت خودمختار چينى نينگسيا
)با شركت بيش از ده هزار سرباز ،زره پوش
و هواپيما( شروع كردند .براى نخستين بار،
در اين مانور نظامى ،از سيستم فرماندهى
مشترك و حضور نظاميان روسى در ميان
فرماندهان چينى استفاده شد .هدف از اين
آمادگى مشترك ،بررسى وضعيت ثبات ،امنيت
و ضدتروريسم در آسياى مركزى بود .جدل
چشم گيرى در تلويزيون آمريكايى »سى ا ِن
ا ِن« در گرفت ،كه بر تفاوت هدف هاى ميان
پكن و مسكو تاكيد داشت؛ در حالى كه يكى
از هدف هاى اين رزمايش ها ،نشان دادن
سطح هم كارى امنيتى و مشاركت استراتژيكى
چين  -روسيه در اوضاع تنش هاى رو به فزون
با واشينگتن بود .پس ،دست اندازى نگران

هيات به چين رفت و در تيانجين با وانگ يى،
وزير امور خارجه ى چين ،در فضايى مملو از
تعارفات ديپلماتيك ديدار كرد .از نگاه روسيه
ممكن است شناسايى رژيم جديد رُخ دهد،
ولى رسما به منش طالبان مشروط شده است،
يعنى به نگرش آن ها درباره ى چند مساله ،به
ويژه در زمينه ى امنيت و تروريسم .اين امر
هم چنين بستگى دارد كه تا چه حد تشويق و
ترغيب درباره ى گفت وگوى سياسى فراگير
داخلى مفيد واقع شود تا بتواند به مناقشه ى
طوﻻنى افغانى ها پايان دهد .گفتمان چينى ها
بسيار مشابه آن است .وانگ يى به مذاكره ى
بين افغانى فراخوانده تا به يك مصالحه برسند.
در واقعيت ،اين زبان رسمى موضع بسيارى
در جهان است :از جمله شوراى امنيت،
اتحاديه ى اروپا ،ناتو ،فرانسه يا تركيه .البته اين

در هرجى و مرجى وصف ناپذير ،سياست
عقب نشينى كه بايدن فرمانش را صادر كرد و
دولت آمريكا راه و روش آن و نيز تقويم آن
را معين كرد ،صورت گرفت ...اين امر براى
بزرگ ترين قدرت نظامى جهان اهانت آميز
اســت .چرا كه بيست سال پيش ،جورج
دبليو بوش از جاه طلبى قدرتى با گُستردگى
بين المللى صحبت كرد و اين كه هيچ چيزى
نمى تواند اين وضعيت را برهم زند:

ادامه خواهد يافت«..

،

همه ى اعضاى اين سازمان نياز دارد .او افزود،
كه استقرار پايگاه هاى نظامى جديد به امنيت
در آسياى مركزى كمكى نخواهد كرد .گويا در
نشست سران در ژنو )شانزدهم ژوئن (٢٠٢٠
ميان بايدن و پوتين ،بر سر اين موضوع تبادل
نظر شده است.
از سوى ديگر ،روسيه ،تاجيكستان و ازبكستان،
در دهم اوت امسال ،رزمايش نظامى مشتركى
در وﻻيــت ختلون در تاجيكستان و در
بيست كيلومترى مرز افغانستان را به انجام
رساندند .يك هفته ى بعد ،در هفدهم اوت،
در شرايطى كه اوضاع افغانستان به سرعت
در حال فروپاشى بود ،نيروهاى روسيه يك
رزمايش يك ماهه را در تاجيكستان آغاز
كردند .روسيه ،پايگاه هاى دفاعى اش را
مستحكم تر مى كرد.
نگاه  -دفتر سى و هفتم

كننده ى طالبان بر افغانستان يك »بازى بزرگ«
استراتژيكى جاه طلبانه و تناسب قوا در سطح
ملى و بين المللى است .و اين »بازى بزرگ«
نيز به نوبه ى خود با سهم سياسى ديپلماتيك
جهت جست وجوى شرايط و چهارچوب
هم كارى در نظم نوين منطقه اى هم راه
است .چين و روسيه روابط خود با طالبان را
حفظ و تحكيم مى كنند .نه پكن ،و نه مسكو
نمى خواهند موقعيت خوب خود را از دست
بدهند .سفير روسيه در كابل به تماس هاى
رسمى ادامه مى دهد .اين سفارت ،هم چون
سفارت پكن ،باز خواهد ماند.
در ماه ژوئيه ،يك هيات طالبان به رياست
مﻼ عبدالغنى برادر ،فرد شماره ى دو طالبان،
در مسكو با زمير كابول ُف ،فرستاده ى ويژه ى
روسيه براى افغانستان ،مﻼقات كرد .سپس اين
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كار به شرايطى مشابه ،به ويژه در مورد لزوم
وجود حكومتى كه نماينده ى مردم و فراگير
باشد ،نيز بستگى دارد .از طالبان خواسته اند،
كه به تعهدات خود احترام گذارند .ارزيابى
اعتبار گفتمان طالبان براى آينده بسيار دشوار
است .با اين وجود ،بايد اهميت حمايت
روسيه و چين را از طالبان خوب ارزيابى
كرد .به اين معنى ،كه بايد اهميت پاسخ طالبان
به درخواست مكرر مسكو و پكن درباره ى
برخى از مساله ها و از جمله مساله ى امنيتى
را سنجيد .به ويژه ،چين )مانند روسيه( به
برخورد طالبان نسبت به تهديد تروريستى
اهميت بسيار قايل است .چين داراى ٧٦
كيلومتر مرز مشترك با افغانستان است و
اين مرز با گزينگيانگ مجاور است .چينى ها
نسبت به فعاليت هاى گروه جدايى طلب
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»حزب اسﻼمى شرق تركستان« ) (ETIM
نگران هستند .اين جنبش اسﻼمى تركستان
شرقى ،سازمانى است كه عناصر فعال ازبك
و اويغور را در بر مى گيرد و گفته مى شود
كه چندين سوءقصد مرگ بار در چين
مرتكب شده است .وانگ يى اظهار داشت:

چين مانند روسيه در پى مديريت اوضاع
با استفاده از چهارچوب هاى نهادينه ى
چندجانبه ،مثل »ســا زمــا ن هم كارى
شانگ هاى«) ،(٦است كه دولت روسيه نيز
در آن عضويت دارد .پكن با روحيه ى ضمنى
مشاركت در ثبات و »بازسازى صلح آميز«
افغانستان ،براى گروه امور افغانستان در اين
سازمان ارزش قايل است .در اين ره گذر ،از
دوازدهم تا شانزدهم ژوئيه ى گذشته ،وانگ
يى از تركمنستان ،تاجيكستان و ازبكستان
ديدار كرد .آخر سر ،پكن جهت كمك به
اين بازسارى ،گُسترش »راهرو اقتصادى
چين  -پاكستان«) (٧را تا افغانستان پيشنهاد
كرده است.
از مبالغه تا تحقير
گرچه هم سويى چين و روسيه فارغ از رقابت
نيست ،اما مى خواهد در پيكربندى جديد
منطقه اى پس از شكست آمريكا جايى باز
كند .اين رويكرد جديدى را كه نمايان شده،
بايد سنجيد .ابتدا ،بايد شكست استراتژيكى
اياﻻت متحده را در نظر گرفته و از آن
بهره گيرى كرد .ي ِنس ا ِستول ِنب ِرگ ،دبيركُل ناتو،
در كنفرانس مطبوعاتى در بيستم اوت ،نشان
داد كه سمت و سوى رويدادها را خوب درك
كرده است .او اظهار داشت:

پس از رياست جمهورى اندوه بار دونالد
ترامپ ،جو بايدن خود را براى بازسازى
اعتبار بين المللى بر زمينه ى سلطه ى بازيافته و
قدرت برتر آمريكا در شكل هاى »كﻼسيك تر«
نگاه  -دفتر سى و هفتم

آماده مى كرد .شكست استراتژيكىِ اخير،
هم راه با بدبختى بلبشو و ناتوانى جهت
كنترل اوضاع .،...براى زمانى نامعلوم اعتبار
اياﻻت متحده و توانايى واقعى آن ها را در
سد كردن چين برباد داد .همان گونه كه
روزنامه ى مشهور »واشينگتن پست« نوشت:
اياﻻت متحده از مبالغه به تحقير رسيد! خطايى
براى چين و روسيه خواهد بود كه فراموش
كنند ،كه همان گونه كه معروف است ،تاريخ
به يك شكل دو بار تكرار نمى شود .آخرسر،
بلندپروازى روس ها ،و به ويژه چينى ها ،به
طور ضمنى در تقويم دوگانه اى يادداشت
مى شود .ابتدا ،چنان چه ديديم ،ثبات و امنيت
هم چون دل نگرانى هاى مشخص ،فورى و
مُقدم مى باشند .نبايد به اين نگرانى كم بها داد.
اين حساسيت ها در نگرشى جاى مى گيرند،
كه به عنوان بديل كامل شمرده مى شوند.
اين بديل ها موجب پايان مناقشه ى افغانى
و تامين شرايط توسعه ى اقتصادى مى شود.
آيا اين بينشى اراده گرا و اغراق آميز است؟
امروز ،تصور اين كه چه پيش خواهد آمد،
غيرممكن است .به هيچ وجه نمى-توان
بخت چنين بديل ها ،مخاطره هاى جنگ
داخلى ،بى ثباتى ها و بحران هاى احتمالى،
مقاومت سياسى و اجتماعى داخلى در برابر
رژيم طالبان را پيش بينى كرد ...آينده بسيار
ناروشن است .مساله ى دوم ،كاربست يك
استراتژى است كه پايه هاى يك هم كارى،
بهره بردارى از منابع و ثروت هاى زيرزمينى
افغانستان ،ايجاد زيرساختارها ،را ميسر سازد
و براى چين ،به روشنى خواست پيوستن به
اين چشم انداز در طرح هاى جهانى Belt
) and Road Initiativeجاده ى ابريشم
جديد( است .يادآورى مى كنند كه افغانستان
اكنون از منابع انرژى ،ثروت هاى معدنى
مهم ،و حتا عناصر »خاك هاى نادر« كه
در تكنولوژى هاى پيش رفته مصرف دارد،
برخوردار است :نظير مس ،آهن ،طﻼ ،جيوه،
ليتيوم ،كبالت ،هيدروكربورها ...به دليل بديهى
ناامنى و مناقشه ى بى پايان ،اين ثروت ها در
مرحله ى عدم امكان بهره بردارى قرار دارند،
كه براى مدتى دراز مانع از به راه انداختن
طرح هاى بزرگ شده است.
آشكار است كه خروج افغانستان ،دولت در
انحطاط از وضعيت تاريخى جنگى ،براى
ورود آن در استراتژى طرح هاى اقتصادى
و صنعتى ،گُسستى عظيم ،يعنى تغيير الگوى
سياسى ملى و بين المللى ،را الزامى مى كند.
بلندپروازى اى به اين عظمت ،چالشى بزرگ
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است .نخست ،به اين خاطر كه با يكى از
فقيرترين كشورهاى جهان روبرو هستيم.
و نه فقط .آيا چين مى تواند از راه اقتصادى
به آن چه آمريكا نتوانست با زور انجام
دهد ،برسد؟ ...قطعى نيست كه در وضعيت
كنونى ،با فاجعه ى مالى و بحران انسانى كه
تهديد مى كند ،با وجود تحريم هاى آمريكا
و صندوق جهانى پول ،ناروشنى ها درباره ى
كمك هاى بانك جهانى ،تنش هاى رو به
فزون و رويارويى هاى قدرت ها ،امكان
داشت تا به سادگى بتوان چنين ديدگاهى را
پياده كرد .تازه ،اين به معنى فراموش كردن
بسيارى از مشكﻼت ديگر است .آخرسر،
ضرورى است كه شرايط سياسى داخلى
نيز مساعد باشد .آيا شورشيان ايدئولوژيكى
مسلح نخسين امارت اسﻼمى افغانستان ،در
سال هاى دهه ى  ،١٩٩٠قادر خواهند بود به
طور كُلى خود را به مسئوﻻن سياسى ،ادارى،
اجتماعى و ديپلماتيك ،با هدف استراتژى ملى
و پيش رفت كُلى بدل كنند؟ آنان مجبورند
كه حكومت كنند ...اگر اكنون ،منش سياسى
طالبان بيا ِن خواست انطباق با اوضاع جديد و
بر تن كردن )يا نكردن( جامه ى مسئوليت...
باشد ،آيا قالب ايدئولوژيكى طالبان كامﻼ تغيير
كرده است؟ در اين باره ،ترديد وجود دارد.
ولى اين پرسش را بايد طرح كرد.
ستيز با نظمى كه بر قدرت متكى است
هنوز يك به يك مسالهى اساسى پيرامون
درس اصلى نماد پانزدهم اوت  ٢٠٢١پاسخ
داده نشده است .شكست آمريكا عبارت است
از نمايش روشن گر بحرانى ،كه انديشه ى
استراتژيكى مسلط مى نامند و بر پايه ى تثبيت
قدرت و ا ِعمال زور متكى است .انتخاب نوع
دفاع ،گزينش سياست خارجى ،گزينش هاى
برنامه هاى اقتصادى ،پژوهشى ...به اين معنى
است كه انتخاب تعيين كننده ى سرمايه دارى
غربى ،و به ويژه ايــاﻻت متحده ،با اين
انديشه ى استراتژيكى استوار و بنياد شده و
از آن حقانيت يافته است؛ انديشه اى كه سلسه
مراتب قدرت ها ،شكل بندى و تناقض هاى
نظم بين المللى را تعيين مى كند.
هر آن چه كه از پايان قرن نوزدهم با روحيه
و كاوشى سخت براى يافتن بديلى براى
جنگ) (٨بنا شده ،با درجات مختلف و
در نگرشى از چندجانبه گرايى ،برابرى
در حقوق و مطابقت با قانون بين المللى،
مسئوليت جمعى و امنيت جمعى ...جاى
گرفته است .از اين قبيل است :تاسيس سازمان
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ملل متحد ،ممنوعيت استفاده از زور ،كنترل
تسليحات و پيمان هاى خل ِع سﻼح ،راه حل
مسالمت آميز براى پايان دادن به كشمكش ها...
مجموعه ى اين متن هاى قضايى و سياسى كه
در جست وجوى وسيله ى مناسب براى
پيش گيرى از جنگ و مهار كردن نيرو تحت
تاثير منطق ها و قدرت ها ،در حال متﻼشى
شدن هستند ،يعنى با روحيه ى اين انديشه ى
كهنه ى استراتژيكى مسلط كه اكنون تﻼش
دارد بيش از پيش حود را تحميل كند.
شكست اياﻻت متحده در افغانستان ،حاكى از
ب ُن بست وحشت ناك نظم بين المللى كنونى و
برداشت استراتژيكى سلطه جويى ،كه اين نظم
را آماده مى كند ،است .با ب ُن بست عمده ى
نوعى نگرش به جهان و روابط بين المللى
و بهره بردارى از منابع در گستاخى و بى
مسئوليتى كامل روبرو هستيم .اين پديده در
رده ى چالش هاى وجودى كُلى دوران ماست.
به يقين به جنگ طوﻻنى افغانستان و سرانجام
آن نيازمند نبوديم؛ البته اگر واقعا سرانجام
باشد ...تا اين بُن بست تاريخى را به عنوان
داو كُلى امنيت و صلح براى خلق ها ارزيابى
كنيم .اما ،قدرت ،كارب ُرد زورى كه هم راه
آن است ،چنان در آداب سياسى و اجتماعى
]) [Socialبراى اين كه نگوييم جامعه گى
] ([Sociétaleوارد شده اند ،كه شايسته است
هر بار كه ممكن است ،تاكيد كنيم كه قدرت نه
يك نوع سمت و سوى مشترك جهان شمول
و نه ثابت ملزوم رفتارهاى اجتماعى است.
مسلم است كه قدرت پارامترى است اجتماعى
و سياسى ،كه در درازمدت مُهر خود را بر
تاريخ مى گذارد .به ويژه سرمايه دارى بى
وقفه از آن تغذيه كرده است .اما اين يك
پارامتر اتفاقى و نفرت انگيز است ...و هرگز
امروز به ميزان كافى به عنوان اساس اين امر
مساله ساز راه برى بين المللى مورد اعتراض
قرار نگرفته است .چگونه مى توان تصور كرد
)يا بهتر بگوييم ،ما را مجبور به باور كنند(،
كه امكان دارد از راه زور و جنگ ،بتوان
نهادها ،دموكراسى ،شرايط امنيت ،ماندگارى
اقتصادى و اجتماعى ...را در دولتى ايجاد كرد
كه در درون آن بخش بسيار چشم گيرى از
جمعيت ) ٣٦درصد امروز( در زير خط فقر
و در ناتوانى پاسخ گويى به نيازهاى اصلى
خود به سر مى برند؟
اين مجموعه ى قضايى و سياسى ،كه اساسا
در نيمه ى دوم قرن بيستم و با چشم انداز يك
معمارى هماهنگ با حقوق و مسئوليت جمعى
ساخته شده ،نسبى بودن مفهوم قدرت را نشان
نگاه  -دفتر سى و هفتم

مى دهد .كسب مالكيت و پيش رفت هاى كنگره ،پنج شنبه بيستم سپتامبر .٢٠٠١
متمدنانه براى رسيدن به نظم بين المللى -٣
https://nsarchive.gwu.edu/brieﬁngمتفاوت ممكن است.
نمى توان گفت  -حتما نمى توان -كه چين و book/ afghaniﬆan/2021 -08-19/
روسيه عمل كرد و برداشت هاى استراتژيكى afghaniﬆan-2020-20-year-war-
20-documents NSA
بيگانه با منطق قدرت ها و استفاده از زور
دارند .واضح است كه امروزه ،اين مُدل ،روش نهاد پژوهشى و غيردولتى مستقلى است،
بازيگران اصلى جهانى )به جز سازمان ملل كه در دانشگاه جورج واشينگتن داراى يك
متحد( است .حتا براى آنانى ،مثل اتحاديه ى كتاب خانه است .اين نهاد اسناد خارج شده
اروپا ،كه از اين گفتمان استفاده مى كنند ،طبقه بندى را بر پايه ى قانون هاى آمريكا
بى آن كه ابزار آن را داشته باشند ،يك مُدل درباره ى آزادى و اطﻼعات منتشر مى كند.
است .با اين وجود ،چند تفاوت وجود دارد -٤ .در متن فرانسه از اصطﻼح » State
 «buildingاستفاده شده است ،كه مى توان
آيا كفايت خواهد كرد؟
مناقشه ى طوﻻنى افغانستان ،جنگى است با ايجاد يك دولت ترجمه كرد .اما مفهوم
هزينه ى  ٢٢٦٠ميليارد دﻻر .دولت ورشكسته ايدئولوژيكى آن بيش تر به معناى استقرار
است ٨٣ .ميليارد دﻻر براى آموزش ارتشى »حكومت«ى ليبرال به زور در ثباتى است
هزينه شده ،كه در چند روز از هم پاشيد ١٠٠ .كه زير سلطه ى غرب به دست آمده است.
هزار غيرنظامى و نيز  ٧٠هزار ارتشى و پليس  -٥اين يك سازمان سياسى -نظامى )با
افغان كشته شدند و بيش از  ٤٠٠٠سرباز غربى فعاليت محدود( بين دولت هاست ،كه در
نيز ،در حالى كه آنان را ناتو در يك ائتﻼف اكتبر  ٢٠٠٢تاسيس شده و شامل ارمنستان،
از  ٣١كشور ...بسيج كرده بود .پس ،نتيجه ى بﻼروسيه ،كازاخستان ،قرقيزستان ،روسيه و
بيست سال نبرد ،قربانى و ويرانى است ...در تاجيكستان است.
واقعيت ،ابتدا براى مردم افغان ،چهل سال » -٦سازمان هم كارى شانگ هاى« سازمانى
اشغال بيگانه و رنج هاى فراوان؛ زيرا بايد اقتصادى -سياسى بين دولتى است كه هشت
مداخله ى شوروى و پيامدهاى تراژيك آن را كشور )چين ،هند ،كازاخستان ،قرقيزستان،
نيز در ارزيابى گنجاند ،ولى هم چنين جنگ روسيه ،پاكستان ،تاجيكستان و ازبكستان( در
داخلى پس از آن را نيز بايد در نظر گرفت .آن عضو هستند؛ چهار دولت به عنوان ناظر
احتماﻻ اين جنگ به پايان خواهد رسيد) .افغانستان ،بﻼروسيه ،ايران و مغولستان( و
اميدواريم كه چنين باشد .اما ،همه چيز امكان شش كشور شريك گفت وگو )ارمنستان،
دارد .پس از چهل سال تباهى ،شايد دشوار آذربايجان ،كامبوج ،سريﻼنكا و تركيه( در
آن شركت دارند.
بتوان ،آرى شايد ...بدتر از اين عمل كرد.
سپتامبر  -٧ ٢٠٢١اين راهرو مجموعه اى از طرح هاى
اقتصادى ،انرژى و زيرساختارى است ،كه
***
هدف آن مدرنيزاسيون و تحكيم اقتصاد
پاكستان در چهارچوب Belt and Road
توضيحات:
 initiativeو »جاده ى ابريشم جديد« است.
 -١منابع اصلى براى تهيه ى اين مقاله:
 -٨ presse, inﬆituts et médias français,به كتاب زير مراجعه كنيد:
”Chaos. La Crise de l’ordre interna- euronews,
Reuters, The New York Times, The
Washington Poﬆ, Politico, les sites
Défense One, Military Times, OTAN,
Rand Corporation, International
Inﬆitute for Strategic Studies (IISS),
Council on Foreign Relations (CFR),
National Security Archive, The
Intercept, Global Times, South
China Morning Poﬆ, RT-France,
Sputniknews

tional libéral. La France et l’Europe
dans l’ordre américain”, Jacques
FATH, Edition du Croquant, 2020,
Pages 89 à 95.

 :Jacques Fathمسئول پيشين امور
بين المللى حزب كمونيست فرانسه است
و داراى تاليفات متعدد در زمينه ى امور
بين المللى است.

 -٢سخن رانى بوش در نشست مشترك منبع» :لوموند ديپلماتيك«
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خانه اى پوشالى كه در افغانستان ساختيم!

خانه هاى پوشالى ،كُلنگى نمى شود .به مرور
زمان كُهنه نمى شود ،ناگهان فرو مى ريزد .با
يك تلنگر مى افتد و نابود مى شود.
كم تر پيش مى آيد ،كه ساختمانى با زيربناى
محكم از فاجعه هاى طبيعى آسيب جدى
ببيند .فاجعه در ذات خانه هاى پوشالى است.
سرانجام يك ساختار ناپايدار هميشه فروپاشى
است .روياى ما براى ايجاد دموكراسى در
افعانستان ،فقط رويا بود و هيچ گاه از سازه ى
خانه ى پوشالى فراتر نرفت.
در اوايل ژانويه ى  ٢٠٠٢در قندهار بودم.
جايى كه پنج شش هفته ى پيش تر مركز
طالبان بود .خيابان پُر از جوانانى اخمو بود،
كه ريشى توپى و عمامه اى بزرگ بر سر
داشتند .كارچاق كن افغانى كه در كويته ،مركز
ايالت بلوچستان در پاكستان ،استخدام كرده
و
بودم ،پرسيد:
خودش در جواب گفت:
شب ها طالب هاى شكست خورده روى
آن ها
ديوارها مى نوشتند:
خوب مى دانستند ،كه اشغال افغانستان و
جاه طلبى آمريكايى ها براى ايجاد دموكراسى
در آن مانند بناى خانه اى پوشالى است.
بيست سال طول كشيد ،ولى با يك تلنگر
فرو ريخت.
در حومه ى قندهار به محله اى رفتم كه
مﻼعمر ،رهبر و بنيان گذار يك چشمى
طالبان ،در آن اقامت داشت .تازگى ها سوار
بر ترك يك موتورسيكلت به پاكستان گريخته
بود .ديوارنگاره هاى مقر تحت كنترلش با
نقش هايى از كوهستان ،نيلوفرهاى آبى و گُل
باقاﻻ در اطراف درياچه هاى جنگلى ،حاﻻ
نگاه  -دفتر سى و هفتم

جاى شان را به سوراخ هاى بزرگ ناشى از
نارنجك هاى منفجر شده داده بودند و خود
روى زمين ولو شده بودند .يك گُل باقاﻻ اين
طرف ،يك نيلوفر آبى آن طرف.
نگهبانان سابق مﻼعمر ،كه هنوز آن جا بودند،
مى گفتند كه او مرد خوبى است ،فقط با افراد
ناباب معاشرت مى كرد .منظورشان از اين
حرف ،اوسامه بن ﻻدن بود كه از يك اردوگاه
آموزشى در افغانستان طرح حمله به پنتاگون
و برج هاى دوقلوى نيويورك را برنامه ريزى
كرده بود .بعدها خواندم ،كه مﻼعمر درباره ى
بن ﻻدن گفته بود ،كه او مثل خارى در چشم و
استخوانى در گلوست .ولى رسم مهمان نوازى
و گذشته ى مشترك به عنوان مجاهد در مبارزه
با روس ها ،آن ها را به هم پيوند داده بود.
نگهبانان شخصى مﻼعمر ،خانه اش را به من
نشان دادند .با اجازه ى آن ها روى تخت اش
نشستم .آشپزخانه اش را ديدم .چيز ديگرى
هم به چشمم خــورد .تركى نازك روى
سقف سفيد شده با آهك .يك موشك كروز
آمريكايى به ساختمان اصابت كرده بود و اين
آسيب ناشى از آن بود .تنها خسارتى كه وارد
آمده بود .كمى گرده روى زمين بود .ترك را
با كمى گچ و يك ماله مى شود صاف كرد.
خانه ى مﻼعمر پوشالى نيست .آيا خودم
اهميت حرفى را كه زدم ،مى فهمم؟ راست اش
نه! من ترديدهايم درباره ى تهاجم آمريكا را
با خودم آوردم.
پيش از ورودم به افغانستان ،نوشته هاى
ارونداتى روى ،نويسنده ى هندى ،در مخالفت
با جنگ را خوانده بودم .او روى جزئياتى
انگشت مى گذارد ،كه به نظرش همه چيز را
روشن مى كند .من هم با او موافقم .نيروهاى
آمريكايى پيش از حمله فقط بسته هاى غذايى
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روى افغانستان انداخته بودند .غذاها ،گياهى
بود .چون آن ها فكر مى كردند ،كه افغان ها
هم مثل هندوها از خوردن گوشت پرهيز
مى كنند .ولى ارونداتى روى با خونسردى
اشاره مى كند ،كه هندى ها دو هزار كيلومتر
آن طرف تر در شرق و در هندوستان زندگى
مى كنند.
من هم چــون او فكر مى كنم ،كه اين
انسان هاى ناآگاه حق ندارند آينده ى كشورى
را ديكته كنند كه آن را نمى شناسند .ولى وقتى
داشتم از افغانستان بيرون مى آمدم ،طرف دار
جنگ شدم .من با آدم هاى زيادى از ﻻيه هاى
مختلف اجتماع صحبت كردم ،كه همه يك
حرف مى زدند .همه و همه مى گفتند ،كه از
طالبان به خاطر نجات كشور از شر جنگ
داخلى و برقرارى امنيت دفاع مى كنند .ولى
هم زمان از دخالت طالبان در تمام جنبه هاى
زندگى ،ممنوع كردن موسيقى ،محروم كردن
و فشار بر زنان و مجبور كردن مردان به داشتن
ريش بلند خسته شده بودند.
زن جوانى را در يك كﻼس آموزش زبان
انگليسى مى بينم ،كه قصد دارد خلبان جنگى
شود .زنى كه جرات مى كند رويايى داشته
باشد .با خودم فكر مى كنم ،كه برقع مى تواند
هم زندان باشد هم پيله اى كه زندگى جديدى
را در خود مى پروراند.
احساس مى كنم نبايد كاسه ى داغ تر از آش
باشم .پس ترديدم را كنار مى گذارم و از
اشغال افغانستان طرف دارى مى كنم .پنجره اى
رو به دنيا گشوده مى شود .چيزى نو و بهتر در
راه است .آن ها بر اين باورند .من هم به همان
نتيجه مى رسم و با آن ها هم راه مى شوم.
تصويرى از ورودم به كابل در ژانويه ى
 ٢٠٠٢در ذهنم حك شده است .مثل اين
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كه در سال  ١٩٤٥وارد درسدن شده باشى.
 ٨٠درصد كابل به ويرانه تبديل شده است.
اين جا و آن جا باقى مانده هايى از يك
رديف خانه به چشم مى خورد ،كه نشان
مى دهد روزگارى اين جا كوچه اى وجود
داشته .خانه هاى محكم تر با نارنجك سوراخ
سوراخ شده اند ،ولى هنوز سرپا هستند .در
اين روزها مى خوانم ،كه طالبان براى خراب
كردن چهره ى حُ كم رانان جديد افغانستان
قصد دارد كابل را ويران كند .ولى اين كار
آن ها نبود .در سال  ،١٩٩٦كه طالبان قدرت
را در دست گرفت ،كابل همين ويرانه بود.
اين ها كار شريكان جديد ما ،جنگ ساﻻران
اتحاد شمال بود كه در جنگ بين خودشان،
پايتخت را ويران كرده بودند .حتا در اين
دوران تنگ دستى هم جنگ ساﻻران هرگز
اسلحه كم نداشتند .هر چقدر اصول گراتر
مى شدند ،ميزان كمك هاى آمريكا هم بيش تر
مى شد .آن زمان بر عليه اشغال گران اتحاد
شوروى مى جنگيدند .قندهار دومين شهر
بزرگ افغانستان هم تقريبا ويران شده بود.
ولى مسئوليت بمباران ها بر عهده ى اتحاد
شوروى بود .وقتى طالبان در  ١٩٩٦قندهار
را تحويل گرفت ،شهر مثل آهن زنگ زده بود.
آن ها براى بازسازى شهر نه توان مالى داشتند
و نه تجربه ى كافى .ولى كوشيدند نظم و
آرامش را به اين ويرانه بازگردانند.
چند سالى هيچ اتفاق جديدى در افغانستان
نمى افتد و اين به خوب بودن اوضاع تعبير
مى شود .طالبان پس از شكست دردناك شان
در  ،٢٠٠١دست آشتى دراز كرده بودند.
اين گونه توانسته بودند در كوتاه ترين زمان
ممكن كشور را ،كه پس از سال هاى طوﻻنى
جنگ ضعيف شده بود ،بدون خون ريزى
شديد تصرف كنند .در كشورى كه ابتدا در
مبارزه با اشغال گران اتحاد شوروى و سپس
در جنگ هاى وحشيانه بين جناح هاى مختلف
جنگ ساﻻران بارها حمام خون راه افتاده بود.
طالبان وقتى از روش هاى وحشيانه استفاده
مى كرد ،كه دشمنان نخواهند تسليم شوند .در
غير اين صورت ،با مذاكره راه را در سراسر
افغانستان صاف مى كردند تا اين كه يك
مشت جنگ ساﻻر ،كه خود را اتحاد شمال
مى ناميدند ،در باريكه هاى كوهستان هاى
مرزى شجاعانه به مبارزه برمى خيزند.
جنگ ساﻻران دستى كه براى آشتى از طرف
دشمن شكست خورده به سوى شان دراز
شده بود را پس زدند .دست آشتى دراز
كردن به معنى پاسپورت ورود به بازداشت گاه
نگاه  -دفتر سى و هفتم

گوانتانومو بود .جايى كه آمريكايى ها ،اسيران
جنگى در مبارزه با تروريسم را بدون محاكمه
در سلول هاى انفرادى زندانى مى كردند.
اين جاست كه طالبان مخفى مى شود و
سازمان دهى اش را تغيير مى دهد .از اين
زمان طالبان با استراتژى نظامى به عنوان
سازمانى تروريستى در تاريخ طبقه بندى
و ثبت مى شود .ديگر فرقى بين القاعده و
طالبان وجود ندارد؛ همان القاعده اى كه پشت
يازدهم سپتامبر بود .دوستان جديد آمريكا،
همان جنگ ساﻻران اتحاد شمال بودند كه نه
فقط مسئوليت يك سان كردن كابل با خاك را
بر عهده داشتند ،بلكه هر نوع نظم و آرامش و
اخﻼق را هم زير پا گذاشته بودند.
اولين اشتباه بزرگ و غيرقابل جبران غرب
در اين جاست .ما فكر مى كرديم كه دشمنان
طالبان ،دوست مردم افغانستان هستند و به
همين خاطر قدرت را به دست يك مشت مرد
ياغى و بدون پشتوانه ى مردمى مى سپاريم.
ولى در غير اين صورت بايد با چه كسى متحد
مى شديم؟ طبقه ى متوسط افغانستان شامل
پنج ـ شش ميليون افغان بود كه به كشورهاى
همسايه ،ايران و پاكستان ،كوچ كرده بودند و
گروهى خوش شانس تر كه به غرب پناهنده
شده بودند .روى صفحه ى شطرنج ديگر
تقريبا مُهره اى باقى نمانده بود .و ما آن چنان
در توهم برترى خودمان غرق شده بوديم ،كه
وقت آشنا شدن با قوانين بازى را نداشتيم.
كشور نفت خير عراق با منابع سرشارش،
كه خيلى جذاب تر از كشو فقير افغانستان
بود ،به بهانه ى اطﻼعات جعلى درباره ى
انبارهاى عظيم سﻼح هاى كشتار جمعى
اشغال شد .ما افغانستان و مردمش را به حال
خود رها كرديم .چون به باور آرمان گرايانه ى
ما ،دموكراسى آن اندازه جذاب هست كه
همه ى مردم را به خود جذب كند و آن ها را
به مصرف كنندگانى شاد و شهروندانى آگاه
و آزاد ،چون ما ،تبديل كند.
در سال  ،٢٠٠٦طالبان با قدرت برمى گردد.
در همان زمان ،ناتو هم وارد جنگ مى شود.
دانمارك بايد مى فهميد ،كه نظاميان خود را
در يكى از وﻻيت هاى آرام شمال افغانستان
مستقر كند كه در آن زمان طالبان حضور
قابل مﻼحظه اى در آن قسمت نداشت.
نروژ و سوئد ،افرادشان را به اين منطقه
فرستاده بودند .ولى نخست وزير خشك و
حساب گرمان ،آندرس فو راسموسن ،هلمند
را انتخاب كرد .اين جنگ ساﻻر محلى
دانمارك ،كه خودش را از نزديكان جورج
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دبليو بوش مى دانست ،خشونت بارترين
منطقه ى افغانستان را برگزيد .چون او
برنامه هايى براى آينده اش به عنوان دبير كُل
آينده ى ناتو ريخته بود .سوئد و نروژ تلفات
كمى دادند ٦ :و  ١٠نفر .اما دانمارك ٤٣
كشته داد .نام اين جان باختگان بايد كارنامه ى
جنگ ساﻻر دانمارك را هنگام فرستادن
تقاضانامه ى كار تزيين مى كرد.
در ســال  ،٢٠٠٩از طــرف روزنــامــه ى
»اينفورماسيون« به هلمند مى روم ١٤ .روز
با سربازان دانماركى هستم و سرخورده
برمى گردم .سرخوردگى من فقط به خاطر
اهداف جنگ نيست و رسانه هاى دانماركى را
هم در برمى گيرد ،چون نقش شان در پوشش
خبرى از تشويق هاى يك گروه تماشاچى
ميهن پرست فراتر نمى رود.
گشت هاى سربازان در خارج از پايگاه به
شدت امنيتى »پرايس« ،شبيه راه رفتن هاى
فضانوردان روى كُره ى ماه است .فقط يك
كپسول اكسيژن كم دارد تا تصوير محيط
ناآشنا را كامل كند .جايى كه افراد براى عبور
از آن بايد تمام نكات ايمنى را رعايت كنند.
افراد غالبا روى بار كاميون هاى »مان اس
ايكس« ،كه  ٢٢تُن وزن دارد و همه آن را
كانتينر مى نامند ،حمل و نقل مى شوند .كاميون
هيچ پنجره اى ندارد و از  ٣٦تُن فوﻻد آرمه
ساخته شده است .سربازان محيط اطراف
را در صفحه ى نمايشى ،كه روى صندلى
جلوى شان آويزان است ،مى بينند .تصويرها
در برابر چشم هاشان رژه مى روند.
در آخرين ماه اقامتم ،جوخه ى ششم ،پنج
سربازش را از دست داد .دو تن را در يك
حمله ى غافل گيرانه و سه نفر را در اثر
انفجار بمب كنار جاده اى .ولى با اين همه
سربازانى كه با من حرف مى زنند ،همگى با
خوش باورى كامل پافشارى مى كنند كه كارها
خوب پيش مى رود .وقتى نظر و گفته هاى
دانماركى ها را براى سربازان بريتانيايى بازگو
مى كنم ،بريتانيايى ها با خنده اى تمسخرآميز
نقشه ى محل را به من نشان مى دهند ،كه پُر
از نقطه هاى سبز رنگ است .اين نقطه ها،
نشانه ى  ٥٦بمب كنار جاده اى است كه در
چند هفته ى گذشته پيدا شده است .يك مترجم
افغان مرا به گوشه اى مى كشد و مى گويد:

خوش بختانه در بقيه ى مدت
اقامتم ،دانماركى ديگرى جانش را از دست
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نمى دهد .ولى پرچم بريتانيا سه بار به حالت
نيمه افراشته درمى آيد .بريتانيايى ها در طول
اقامت شان در هلمند ٤٥٧ ،كشته دادند .در
كتابى كه ياكوب اسوندسن و ﻻرس هلسكو با
عنوان »كشورى در جنگ« نوشته اند ،افسرهاى
دانماركى ادعا مى كنند كه در طول ماموريت
در منطقه ى تحت كنترل شان ،كه حدود ٧٠
هزار نفر جمعيت دارد ٣٠٠٠ ،نفر جان شان
را از دست دادند .تقريبا پنج در صد ساكنان.
رقمى تكان دهنده ،كه مى تواند با رقم كشتار
جمعى پرزيدنت پوتين در طول دهه ى ٩٠
در جمهورى چچن مقايسه شود .رقمى كه
نجيب خواجه ،كارشناس مسايل افغانستان،
ارائه مى دهد ،قابل هضم تر است .او تعداد
كشته ها را حدود  ١٠٠٠نفر تخمين مى زند.
طبق اين رقم ،باز هم مى توان گفت نبايد كسى

جلوى روى من از عصبانيت منفجر مى شود
و از دست اشغال گران بريتانيايى و دانماركى
كه هيچ اطﻼعى از وضعيت مردم محل ندارند،
فرياد برمى آورد .افسر دانماركى با چهره اى
سرخ و برافروخته اعتراض مى كند .شهردار
داد مى زند:

روى ناآگاهى و احساس ناامنى به هر چيز
مشكوكى شليك مى كنند و بر اين باورند ،كه
طالبان تروريست هايى هستند كه اگر حاﻻ
در هلمند از بين نروند ،روزى با عمامه و
يك كوله پشتى پُر از مواد منفجره در كپنهاگ
پيداى شان مى شود.
بزرگ ترين دروغــى كه دربــاره ى جنگ
افغانستان مرتب تكرار مى كنند ،اين است كه چند ساعت بعد توسط مدير اردوگــاه به
طالبان جنبش فراگير تروريست هايى است يك جلسه ى اضطرارى دعوت مى شوم .او
كه مى خواهند ما را با منفجر كردن بمب در محرمانه برايم تعريف مى كند ،كه شهردار
گوشه و كنار خيابان هاى خودمان به زانو كنترلش را از دست داده .تازگى ها طالبان
در آورند .ما مجبوريم براى نجات كشورمان پسرش را گروگان گرفته و شهردار هنوز از
آن ها را به گلوله ببنديم .دروغى كه اين روزها شوك بيرون نيامده است .آن ها اميدوارند كه
دوباره از طرف دولت دانمارك در رسانه ها من وضعيت اش را درك كنم و حرف هايى
تكرار مى شود و بخش بزرگى از مسئوليت كه از سر عصبانيت زده است را نقل قول
شكست ما در اين جنگ را بر عهده دارد .وقتى نكنم .ولى من حرف هاى دور على شاه را نقل
كم تر پيش مى آيد ،كه ساختمانى با زيربناى محكم

از فاجعه هاى طبيعى آسيب جدى ببيند .فاجعه در
ذات خانه هاى پوشالى است .سرانجام يك ساختار
ناپايدار هميشه فروپاشى است .روياى ما براى ايجاد
دموكراسى در افعانستان ،فقط رويا بود و هيچ گاه از
سازه ى خانه ى پوشالى فراتر نرفت...
كارچاق كن افغانى كه استخدام كرده بودم ،پرسيد:

شب ها طالب هاى شكست خورده روى ديوارها
آن هــا خوب
مى نوشتند:
مى دانستند ،كه اشغال افغانستان و جاه طلبى
آمريكايى ها براى ايجاد دموكراسى در آن مانند
بناى خانه اى پوشالى است .بيست سال طول
كشيد ،ولى با يك تلنگر فرو ريخت.

انسان شناختى از دشمن ندارد ،هرگز نخواهد
توانست با آن مبارزه كند .انكار واقعيت هرگز
به پيروزى در جنگ نخواهد انجاميد.
دو گفت وگو تاثير زيادى روى من گذاشت.
اولى صحبت با يك دهقان در طول يكى از
گشت هاست .دهقان در جلوى سربازان از
دست پليس افغانستان فرياد برمى آورد ،كه
آن ها در پُست هاى بازرسى مردم را آزار
مى دهند و آن ها را تلكه مى كنند .از او
مى پرسم ،كه در دوره ى طالبان چطور بود.
او درجا مى گويد:

در بين افراد دانماركى مستقر در منطقه ى
تحت كنترل دانمارك پيدا شود ،كه شخصا
يكى از اين كشته ها را از نزديك نديده باشد.
در دانمارك ،دولت در هم كارى با رسانه ها
اين تصوير را در ذهن دانماركى ها جا
انداخت ،كه سربازان دانماركى در افغانستان،
مربيان تربيتى هستند .آن ها دختربچه ها را از
خيابان رد مى كنند.
سربازان يك صدا به من مى گويند ،آن هايى
كه تحت عنوان طالبان مى جنگند ،همه شان
خارجى اند .يا پاكستانى اند يا چچنى .اما
مايك مارتين ،افسر بريتانيايى ،در كتابش
با عنوان »جنگ محبوب« ،روى اين مساله
ديگرى گفت وگويى است
پافشارى مى كند كه  ٩٥درصد طالبان از ميان
افراد محلى دست چين مى شوند .دانماركى ها با شهردار گرشك دور على شاه ،كه افسران
انگار در كُره ى ماه زندگى مى كنند .از دانماركى خيلى از او تعريف مى كنند .او
نگاه  -دفتر سى و هفتم
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مى كنم .هفت سال بعد ،در سال  ،٢٠١٦دوباره
در گرشك او را مى بينم .خصوصى به من
مى گويد ،كسى كه پسرش را گروگان گرفته
بود طالب نبود ،بلكه يك افسر پليس بود كه
او و پسرش را با هم گروگان گرفته بود و
پول هنگفتى مى خواست تا آن ها را آزاد كند.
ميزان قابل توجهى از خريد و فروش مواد
مخدر در گرشك هم توسط او انجام مى شد.
دور على شاه بﻼفاصله پس از آزادى ،نزد
افسران هم كار دانماركى و انگليسى اش
مى رود و گروگان گيرش را معرفى مى كند.
ولى افسران ترجيح مى دهند كه اقدامى نكنند،
چون جرات نمى كنند در معادﻻت قدرت
در شهر مداخله كنند .هم زمان ،در ،٢٠١٦
همان افسر پليس مسئوليت مركز به اصطﻼح
پليس محلى كه شامل  ٤٠٠نفر مى شود را
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بر عهده مى گيرد .دور على شاه ديگر در
گرشك نيست .زندان محل ،كه عدالت خانه
نام گرفته و با هفت و نيم ميليون كرون
ماليات شهروندان دانماركى ساخته شده ،مقر
خصوصى رئيس پليس است .سالن دادگاه
و دفتر قاضى خالى است .يك سلول را با
دشمنان خصوصى اش پُر كرده است .وقتى
شنيد كه دو خبرنگار سئوال هاى ناخوشايند
مى كنند ،ديگر وقتش رسيده بود كه هرچه
زودتر از گرشك خارج شويم.
حتا پس از ديدارم از هلمند در سال ،٢٠٠٩
هنوز به خــودم اجــازه نمى دادم حضور
نيروهاى دانماركى در افغانستان را زير سئوال
ببرم .باراك اوباما ،رئيس جهمور آمريكا ،بود
كه مرا مخالف جنگ كرد .وقتى او با عنوان
»جنگ خوب« هرچه بيش تر بر طبل جنگ
مى كوبيد ،بدون اين كه حتا يك كلمه از
شعارهاى هميشگى آزادى زنان ،آموزش
كودكان ،توسعه ى بهداشت ملى و دموكراسى
بر زبان بياورد .برنامه ى اوباما در يك كلمه
خﻼصه مى شد :امنيت .او به اين دليل،
تعداد سربازان آمريكايى را به  ١٠٠هزار نفر
مى رساند و كشورهاى عضو ناتو هم  ٤٠هزار
نفر از سربازان خودشان را بر آن مى افزايند.
از اين جا فهميدم كه ما به خاطر افغان ها در
افغانستان نبوديم .همه ى سخن رانى هايى كه
درباره ى برقرارى دموكراسى در افغانستان
برگزار مى شد ،مخلوطى از فريب و خودفريبى
بود .دفاع جنايت كارانه ى وكﻼى قدرت مند
جنگ ،يا با آگاهى كامل يا از سر نادانى بود.
اسناد محرمانه ى افغانستان ،كه در ،٢٠١٩
توسط »واشنگتن پُست« به بيرون درز كرد و
هيچ روزنامه اى در دانمارك حتا يك ستون
هم برايش حرام نكرد ،به خوبى اين ادعا را
ثابت كرد .در ميان سياست مدارانى كه قدرت
را در دست داشتند يا ژنرال هاى پنتاگون ،هيچ
كس نمى دانست كه چرا و براى چه هدفى
در افغانستان هستند.
ولى ارتش آمريكا مساله ى مهمى را فهميد.
اوضاع متزلزلى كه در آن طالبان آن قدر
قدرت مند هست ،كه بتواند اداره ى كشور
را در دست بگيرد ،ولى ضعيف تر از آن است
كه بتواند تا زمانى كه نيروهاى آمريكايى در
افغانستان هستند ،دولت مستقر را سرنگون
كند! اين مساله حضور هميشگى آمريكايى ها
در افغانستان را توجيه مى كرد .اين ماجرا
نمى توانست انگيزه شان را تقويت كند ،ولى
ما نبايد مورد »سيزيف« را ناديده بگيريم،
چون ارتش آمريكا به آن چشم دوخته بود.
نگاه  -دفتر سى و هفتم

»سيزيف« كارى ابدى داشت .ارتش آمريكا
در جنگ افغانستان اين ماشين ابدى را كشف
كرد .تا زمانى كه شبح تروريسم در راهروهاى
ذهن اجتماع بچرخد ،دليلى براى جنگ وجود
دارد .ما قول مى دهيم تا زمان مرگ آخرين
دهقان نادان و تا زمان خشك شدن آخرين
جوانه ى تروريسم در شالى زارها براى
برقرارى دموكراسى در افغانستان بجنگيم!
در سال  ،٢٠١٤ناتو تعداد سربازانش را
به شدت محدود كرد .دفاع از روستاها و
شهرهاى كوچك به ارتش افغانستان سپرده
شد و آمريكايى ها به سرعت از يك استراتژى
به استراتژى مخالفش روى آوردند و چند
سالى با استراتژى »كانتر اينشورگنسى« يا
»مبازره با شورش« كار مى كردند ،كه در
پى پيروزى نظامى بر دشمن نبود ،بلكه
مى خواست بتواند شورشيان را بهتر كنترل
كند .اجراى اين استراتژى در هم كارى با
جنگ ساﻻران جنايت كار ،كه پس از سقوط
طالبان به قدرت رسيده بودند و استراتژى شان
را به مبارزه با ترور اختصاص داده بودند،
امكان پذير نبود .مبارزه با ترور براى آن ها
در شليك كردن به همه خﻼصه مى شد.
ارتش افغانستان فقط در سال  ،٢٠١٥بعد از
كشته و مجروح شدن  ١٩٠٠٠نفر ،كامﻼ فلج
شده بود .در حالى كه نيروى هوايى به ٦٠٠٠
بمباران در سال رسيده بود .اگر پرزيدنت
بايدن نمى خواست بر جنگ »سيزيف« نقطه ى
پايانى بگذارد ،اين جنگ مى توانست تا ابد
ادامه يابد .اين خواست پنتاگون هم بود.
من براى تهيه ى گزارش ،دو بار ديگر در
سال هاى  ٢٠١٣و  ،٢٠١٦به افغانستان رفتم.
هر دو بار هم راه با خبرنگار باتجربه ى
نروژى ،آندرس هامر كه پس از اقامت پنج
ساله اش در كابل ،شبكه ى بزرگى ايجاد كرده
بود .در قندوز با جنگ ساﻻر ميرعلم مﻼقات
كردم .كسى كه شبه نظاميانش از مردم شهر و
روستا باج مى گرفتند و اگر با مقاومت روبرو
مى شدند ،همه را قتل عام مى كردند .او به
مسخره مى پرسد:
ما جوابش
را مى دانستيم .خيابانى كه در آن زندگى
مى كند ،ميرعلم نام دارد .پليس و دادگسترى
از او مراقبت مى كنند .يك دولت ضعيف
هرگز جرات نمى كند به اين جنگ ساﻻر
قدرت مند دست بزند.
در همان بخش با يك ارباكى صحبت مى كنيم.
يك گروه ياغى شبه نظامى تا دندان مسلح،
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كه از آمريكايى ها اسلحه مى گيرد .سﻼح
تنها مشروعيت مهمان شاه است .او دو بار به
عضويت طالبان در آمد .وقتى طالبان روستاى
محل اقامت او را تصرف مى كند ،او به آن ها
مى پيوندد .وقتى طالبان به اجبار عقب نشينى
مى كند ،او طرف دولت را مى گيرد .او از
روستايش محافظت مى كند .او عاشقانه و
با غرور ،دختر كوچك اش را به ما معرفى
مى كند .به آن جا مى رسم ،كه بر خﻼف
ميلم نسبت به مهمان شاه احساس احترام
مى كنم .او امروز كجاست؟ آيا او يك بار
ديگر مهارت اش در مانور دادن را نشان داد
يا اين كه اين بار ،كش پاره شد؟
در هلمند هميشه كسى هست كه پدرش،
چهار زن دارد و اگر كسى  ٥٢برادر و خواهر
تنى و ناتنى داشته باشد ،حتما خواهرى
بين شان پيدا مى شود كه با يك طالب ازدواج
كرده باشد .در يكى از شهرستان هاى تحت
اختيار طالبان هم راه با كارچاق كن محلى مان
در وسط منطقه ى خطر در محاصره ى مردان
عمامه به سر قرار مى گيريم .اين جاست كه
رشته هاى فاميلى و شرط مهمان نوازى ما را
در پناه خود مى گيرد .ما به آن جا رفته بوديم
تا از كشت ترياك بپرسيم ،كه براى رشوه
دادن به قاضى ها و آزادى زندانيان طالبان
استفاده مى شود .ولى طالبان از جنگ عليه
بريتانيا ،سﻼح هاى مختلف و كشت ترياك،
كه به مصرف رشوه دادن به قاضى ها مى رسد،
صحبت نمى كنند.
تونى بلير ،نخست وزير سابق بريتانيا،
ادعا مى كرد كه يكى از هدف هاى اشغال
افغانستان ،پايان دادن به كشت ترياك
بوده است .چند سال بعد ،پاتريك سندرز،
فرمانده ى تيپ نيروهاى ناتو ،براى جلوگيرى
از پيوستن سردم داران باند قاچاق به طالبان با
آن ها متحد شد .وقتى هله تورنينگ اشميت
در  ٢٠١٣به هلمند رفت ،به روشنى گفت كه
هيچ وقت مساله ى پايان دادن به كشت ترياك
در افغانستان مطرح نبوده است.
در حقيقت ما هرگز موفق به اين كار نشديم.
در دوران نگهبانى ما ،افغانستان به رهبر بى
رقيب و بزرگ ترين توليد كننده ى ترياك
در دنيا تبديل شد و هم اكنون  ٩٠درصد از
برداشت ساليانه ى ترياك جهان در افغانستان
صورت مى گيرد .يك دستاورد بى همتاى
ديگر از كوشش هاى ما ،كه سرشت طنز
تلخ اش به ناگزير هميشه خﻼف آن چيزى
است كه آرزويش را در سر مى پرورانديم.
پرچم سفيد طالبان برفراز روستاهايى ،كه فقط
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چند صد متر با جاده هاى بين شهرى كه ما از
آن مى گذريم فاصله دارند ،افراشته شده است.
در سال  ،٢٠١٦كنترل  ٨٥در صد از هلمند
در دست طالبان است .در همان سال ،مته
فرديكسن در كنفرانس عمومى در بورن هولم
)دانمارك( مى گويد كه فعاليت هاى ما در
افغانستان بسيار موفق بوده است!
سخت ترين انتقادى ،كه بنيان دولت افغانستان
را مى لرزاند ،از طرف يكى از بلندپايه ترين
افسران افغان ،سرهنگ نعيم اﷲ ،مى آيد
كه سرپرست تيپ سوم ارتش در هلمند
است و  ٣٠٠٠نفر را اداره مى كند .مردى
كه خوب مى داند شكست نزديك است.
او به ما مى گويد:

سپس ساكت مى شود و به سقف
باﻻى سرش خيره مى شود.

جلوى يك مدرسه ى تخليه شده ،كه فقط ١٠٠
كيلومتر با خط مقدم جبهه فاصله دارد ،يكى از
سربازان دولت افغانستان كه پسر جوانى است،
همين اتهام را تكرار مى كند.
يك نفر ديگر مى گويد:
او تعريف
مى كند :وقتى كه بايد جواب تيراندازى هاى
طالبان را مى دادند ،مسلسل هاى  ٤٠ساله و
قراضه ى روسى شان قفل كره بود!
به گرشك مى رويم .دو سال از تاريخى كه
آخرين دانماركى ،شهر و پايگاه »پرايس«،
كه در همان نزديكى است ،را ترك كرده
بود مى گذشت .سرانجام با هزار دردسر از
وزارت امور خارجه ،فهرستى از پروژه هايى
كه دانماركى ها در آن شركت داشتند را
مى گيريم .پروژه هايى كه عﻼوه بر صدها
ميليون هزينه ،جان  ٣٨دانماركى را هم گرفت.
اين جا و آن جا مى رويم .هيچ كارى صورت
نمى گيرد .همه جا بسته است .تنها جايى
كه هنوز باز مانده ،يك مدرسه ى دخترانه
است .يك دختر جوان  ١٩ساله ،خودش را
ناظم مدرسه معرفى مى كند .مدرسه نه برق
دارد نه آب لوله كشى .كارخانه ى هيدرو
الكتريكى در سى سال گذشته تعمير نشده
و توربين هايى كه قرار بود ظرفيت توليد را
سه برابر كند ،هرگز نصب نشده بود .باز نگاه
نگاه  -دفتر سى و هفتم

پناهندگانى است ،كه ما از افغانستان خارج
مى كنيم .هم زمان  ٩٤افغان ديگر در مراكز
قرنطينه منتظر بازگردانده شدن هستند.
مراكزى كه فقط براى فروپاشى عصبى آن ها
ساخته شده اند .اين ماجرا سال هاست ،كه
ادامه دارد .موج هايى براى برگرداندن اجبارى
تعداد بيش ترى به كشورشان! لباس هايى
معروف به »بادى كاف« ،لباس چرمى كه دست
و پاى شان را مى بندد را تن شان مى كنند و
به كشورى برمى گردانند ،كه تا هفته ى پيش
امن بود!
مى خواهم گزارشم را با سخن زن خياطى كه
در قندهار به من گفت ،به پايان برسانم .شوهر
و پسرش توسط سربازان كانادايى كشته شده
بودند .چون بيوه بود ،از روستايى كه در آن
زندگى مى كرد بيرونش كردند .مجبور شد با
خانواده اش به اردوگاه پناهندگى در پاكستان
پناه ببرد .پس از سال ها فرار ،توانست برگردد.
حاﻻ بايد در يك شهر كوچك ستنى ،كه
زنان را لكه ى ننگ مى داند ،به تنهايى نان ده
فرزندش را تامين كند .وقتى براى يك لحظه
تنها مى شود ،از درماندگى شروع مى كند به
فرياد كشيدن .اين قضاوت او درباره ى جنگ
ما در افغانستان است:

داشتن راه ورودى كارخانه به قيمت جان ده
نفر و زخمى شدن بيش از صد دانماركى
انجاميد .از باﻻى سد مى توانيم محل هاى
استقرار طالبان را ببينيم .گاه به گاه صداى
شليك راكتى شنيده مى شود.
روزنامه ى »اينفورماسيون« همان روزى
گزارش ما درباره ى ناكامى ها در گرشك را
منتشر مى كند ،كه دولت گزارش مسخره ى
خودش »گردآورى تجربيات از جنگ در
افغانستان« را ارائه مى كند .واژه ى »ارزيابى«
در گــزارش سانسور شده است .مهمان
افتخارى جلسه ،معاون وزير امور خارجه ى
افغانستان است؛ مردى برازنده در لباسى
مارك دار و گران قيمت .پسرخاله ى حامد
كرزاى ،رئيس جمهور پيشين افغانستان ،كه
كريستوفر كندال ،مشاور نظامى آمريكايى ،او
را دزدساﻻر خودمختار لقب داده بود! معاون
وزير امور خارجه در مصاحبه هاى زيادى
شركت كرد و همه جا گفت ،كه همه ى
طالب ها خارجى هستند و در نتيجه مشكلى
براى افغانستان نيستند .برعكس ،گزارش ما
كه بر اساس مشاهدات نزديك از گرشك
تهيه شده بود ،اصﻼ مورد توجه قرار نگرفت.
پنج سال بعد ،در هفدهم ژوئن  ،٢٠٢١كه
»نيويورك تايمز« گزارش داد كه سرانجام
طالبان گرشك را تصرف كرد ،هيچ يك
از رسانه هاى دانمارك متوجه نشدند .هيچ
سياست مدار دانماركى نظرى نداد .ولى
ديگر سقوط كابل را نمى شد ناديده گرفت.
دانمارك يك باره بيدار مى شود .ولى اين
بيدارى به دليل وحشتى است ،كه ديدن انبوه ما يك خانه ى پوشالى ساختيم و نامش را
جمعيت سرگردانى كه در فرودگاه كابل جمع گذاشتيم دموكراسى!
***
شده اند ،در دل ما مى اندازد .قرار نيست كه
اين جا بيايند ،مگر نه؟ مرگ تراژيك اين
انسان هاى پريشان حال به فجيع ترين شكل را اين مقاله در روز يك شنبه بيست و
جلوى چشم شان مى بينند .سقوط از هواپيما دوم اوت  ٢٠٢١در روزنامه ى دانماركى
»پوليتيكن« به چاپ رسيد.
در ارتفاع باﻻ؟ اى واى!
دو هفته ى پيش  ٣٠زن و هشت كودك در
درياى مديترانه غرق شدند .در ماه ژوئن غرق
شدن  ٢٠٣نفر تاييد شد .در همان حال٣٧٠ ،
نفر كه فرياد كمك خواهى سر داده بودند،
بدون هيچ اثرى ناپديد شدند .ولى اين اخبار
كهنه ديگر نه به ما مربوط مى شود و نه ما را
تحت تاثير قرار مى دهد! ولى اگر نوع مرگ
پناهندگان عوض شود ،شايد ارزش يك لحظه
وقت تلف كردن داشته باشد! شايد يك لحظه
پيش از غلبه ى فراموشى بتواند نفس را در
سينه مان حبس كند!
اردوگــاه پناهندگان »سندهولم« منتظر
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گفت وگوى »اعتراض« با بصير زيار

کا رگر ا ن ا فغا نستا ن:
طبقهی د ر خو د تا بر ا ی خو د!

اشاره:



بصير زيار :جامعه ى افغانستان از لحاظ ساختار اقتصادى ،يك
سرمايهدارى پيرامونى عقب مانده است .سرمايهدارى بر خﻼف
پيش بينى هاى اوليهى ماركس و ماركسيسم كﻼسيك ،به گونهى
يك سان به پيش نرفت .با آن كه ماركس در مانيفست حزب كمونيست،
به مولفههاى اصلى سرمايهدارى مانند مكان و دولت توجه دارد؛ اما به
طور كُلى در تحليل ماركسيسم كﻼسيك ،مولفههاى جغرافياى سياسى
و نقش دولت در پروسهى چگونگى رشد انباشت سرمايه ،غايب
است .عوامل مكان و موقعيت دولتها ،به ويژه زمانى كه سرمايهدارى
وارد مرحلهى امپرياليستى مىشود ،در چگونگى رشد سرمايهدارى
در سطح جهانى تاثيرات جدى به جا مىگذارد و از آن زمان به بعد
سرمايهدارى مركز و پيرامون به مثابهى دوگونه سرمايهدارى پديدار
مىگردد .اما با تحليل دقيق و مشخصتر در شرايط حاضر به عﻼوه ى
مركز و متروپل ،ما با سرمايهدارى نيمه پيرامونى و پيرامونى عقب
نگاه  -دفتر سى و هفتم

مانده نيز مواجه مىباشيم .افغانستان چه به علت موقعيت جغرافيايى
و چه به علت دولتهاى ناتوان و تاريخ سياسى خاص خود ،كه چهار
دههى اخير آن با جنگ و ويرانگرى رقم خورده است ،در در زمره ى
سرمايه دارى پيرامونى عقب افتاده تعريف مى گردد.
يكى از مشخصات اصلى سرمايهدارى پيرامونى اين است كه پروسهى
انباشت آن تابع سرمايههاى كشورهاى متروپل است و در اين
جوامع ،رشد اقتصادى سرمايهدارى به طور ناموزون به پيش مىرود.
در شهرها مناسبات سرمايهدارى رشد مىكند؛ اما در روستاها هنوز
مناسبات اقتصادى پيشاسرمايه دارى را مشاهده مىكنيم ،مناسبات
ماقبل سرمايهدارى در روستا ديگر فاقد مشخصات اصلى فيودالى
است .به طور مثال ،ديگر هيچ دهقانى وابستگى فيودالى به زمين
ندارد و مقررات فيودالى مانع مهاجرت آنها از روستا به شهر و
يا به كشور ديگرى براى كارگرى نمىشود .باقى ماندن تعدادى در
روستاها و كار روى زمين ،به علت عدم امكان اشتغال به شهرها،
مراكز توليدى و خدماتى است .دولت هاى اين كشورها ،نتوانسته اند
كه زمينهى مناسب و مطمئن سودآورى يا مافوق سودآورى را براى
سرمايهى جهانى فراهم نمايند .سرمايه به امنيت ،نيروى كار ماهر،
زيرساختهاى مناسب و ...نياز دارد .كشورهايى كه از فراهم نمودن
اين شرايط عاجزاند ،قادر نيستند كه سرمايهى ﻻزم را براى انباشت
و ايجاد مشاغل فراهم نمايند و برعكس كشورهايى كه اين شرايط را
مهيا نمودند ،به سرمايهى ﻻزم دست يافتند .با اين كه نيروى كار در
سطح وسيع در شهرها و روستاها به كاﻻ تبديل شده اند ،كه يكى از
شرايط ﻻزمى توليد سرمايهدارى محسوب مىشود؛ اما كمبود سرمايه،

٧١

www.negah1.com

مانع رشد وسيع و متوازن سرمايهدارى شده است .مهاجرت گستردهى
نيروى كار به بيرون از كشور و شهرها ،به كميت قابل توجهى از
»كارگران مهاجر« و يا اقشار بىنوا و بى كار را به وجود آورده است.
كشورهاى پيرامونىِ عقب مانده از اين واقعيت و تناقضات به شدت
رنج مىبرند ،اين نابسامانىها و تضادهاى اقتصادى و اجتماعى ،به
بىثباتى سياسى انجاميده است .جنگ و بىثباتى سياسى ،محصول
تناقضات اقتصادى است؛ اما بى ثباتى متقابﻼ به تضادهاى اقتصادى و
اجتماعى بيش تر مىانجامد .قربانى اين دايرهى باطل ،كارگران و اقشار
ضعيف جامعه است .چهل سال است كه افغانستان در اين دايره ى
بحرانى گير كرده است و بخشى از نيروى كار به مواد سوخت ماشين
جنگ و جنايت تبديل شده اند.
خﻼصه ،بقاياى مناسبات فيودالى و شكل توليد عقب مانده ى
كشاورزى در بسيارى از روستاهاى افغانستان را بايد در متن پروسهى
انباست سرمايه در سطح جهانى ،به تحليل گرفت .اين مساله تابع و
پيامد حركت جهانى سرمايه است .تعدادى از چپهاى سنتى با عدم
درك ميكانيسم و منطق سرمايه در سطح جهان ،تحليل شان را بر
مشاهدات سطحى و تمايﻼت ملى گرايانه بنا كرده اند و دهههاست
كه از شيوه ى توليد نيمه سرمايه دارى و نيمه فيودالى به مثابه يك
پديده ى ايستا و غيرقابل تغيير دم مىزنند .منطق اصلى اين تحليل،
سود تجارتى مشترك ميان امپرياليسم ،سرمايهدارى ،كمپرادور و
فيودالى است .تحليلى كه تنها بر جمعبندى مشاهدات محدود بسنده
مىكند و فراتر از آن نمىرود و گُم راه كننده است .از اين منظر؛ سود
سرمايهدارى به سود تجارتى تنزل مىكند و استثمار نيروى كار به حيث
منبع اصلى سود سرمايهدارى كامﻼ به حاشيه رانده مىشود .برداشت
اين گونه ،از سرمايهدارى اگر در مراحل ابتدايى با مستعمره سازىها
مىتوانست توجيه پذير باشد؛ اما در سرمايهدارى قرن بيستم كشورهاى
پيرامونى ،به خصوص بخش عقب مانده ى آن كه نيمى جمعيت آن
زير خط فقر قرار دارند ،هيچ گاهى نمى تواند بازار دل خواه براى
كاﻻهاى سرمايهدارى جهانى باشد .اگر جمعبندى مشاهدات و باقى
ماندن در سطح يك كمبود و انحراف جدى معرفت شناسى ماركسيستى
است؛ اما انكار سرمايهدارى بودن جامعه ،يك نگرش دترمينيستى و
غيرديالكتيكى است كه ماركسيسم كﻼسيك متاسفانه از آن رنج مىبرد.

بصير زيار :به نظرم اين پرسشها يك جا پاسخ داده شود بهتر است؛
چون كه وضعيت طبقهى كارگر شامل وضعيت عينى و ذهنى مىشود.
طبقهى كارگر افغانستان در شرايط موجود در وضعيت بسيار نامناسب
قرار دارد .كارگران صنعتى به علت سطح نازل رشد صنعت و تخريب
كارخانهها در دوران جنگ ،شمار كمى از طبقهى كارگر كشور را
تشكيل مىدهند .كارگران كشور بيش تر در بخش خدماتى و حمل و
نقل كار مىكنند .فراموش نكنيم كه در كنار كتلهى عظيمى از كارگران
بى كار ،كارگرانى به اصطﻼح مهاجر و فصلى نيز كميت قابل توجهى
را تشكيل مىدهند .كارگران مهاجر و فصلى افغانستانى در كشورهاى
همسايه و كشورهاى عربى از سالها به اين سو مشغول كارند و با
بىرحمى تمام استثمار مىشوند .اين بخشى از كارگران دايما ميان
افغانستان و اين كشورها در رفت و آمدند .اين مساله ،حتا در مورد
بعضى از كارگران افغانستانى در كشورهاى اروپايى نيز وجود دارد.
روشن است كه يك چنين وضعيت ،بر مبارزات و مطالبات آنها تاثير
نگاه  -دفتر سى و هفتم

منفى به جا مىگذارد .كارگران افغانستانى در شرايط نامساعد عينى
و ذهنى قرار دارند .لذا بيش تر در پى حفظ و به دست آوردن يك
شغل اند تا مبارزه براى بهبود شرايط كار و حقوق بيش تر .نرخ باﻻى
بى كارى ،دست سرمايهداران و صاحبان كار را در تحميل شرايط
دلخواه شان باز نگه داشته است .سطح پايين خودآگاهى طبقاتى،
بخش از كارگران را در صف هواداران و اعضاى احزاب جهادى و
قومى قرار داده است.
كارگران افغانستان مانند هر قشر و گروه اجتماعى ديگر ،متاثر از افكار
حاكم قومى و مذهبى اند .تعداد از كارگران قبل از آن كه خود را
كارگر بشمارند ،خود را متعلق به قبيله و قوم خود مىدانند .در اغلب
موارد ،هويت دينى و قومى ،بر هويت طبقاتى آنها سايه مىافكند.
كارگران افغانستان در دهههاى  ٦٠و  ٧٠ميﻼدى بيش تر از اين زمان،
از هويت طبقاتى برخوردار بودند و از فضاى سياسى آن دوره متاثر
بودند كه گروهها و بينش چپ نقش پُر رنگى در شهرها و مراكز
توليدى داشتند .در شرايط حاضر كه گرايش چپ و سوسياليسى در
موقعيت ضعيف قرار دارد و گفتمان مذهبى و ناسيوناليسم قومى حاكم
است ،تاثير آن را بر آگاهى كارگران به روشنى مىتوانيم شاهد باشيم.
در مورد هويت غيرطبقاتى كارگران ،بر عﻼوه ى گرايش فكرى حاكم
اجتماعى ،چگونگى شكل گيرى طبقاتى گارگران را نيز در عمل بايد
در نظر بگيريم .در بعضى موارد يك شغل در جامعه ،جنبهى اتنيكى
بخش كارگرى،
ِ
مىيابد .انتظار نداشته باشيم كه هويت اتنيكى در آن
از پُر رنگى خاص برخوردار نباشد .در يك چنين وضعيت ،درهم
تنيدگى هويت طبقاتى و اتنيكى محكم و دوام دار است .در جوامع
پيرامونى بنا بر چگونگى رشد پيچيده و بطى سرمايهدارى ،ادامهى
بقايايى مناسبات و سنتهاى ديرينهاى پيشاسرمايهدارى و نقش
دولتها ،در كم رنگ شدن هويت طبقاتى كارگران و پُر رنگ شدن
هويت غيرطبقاتى آنها تاثيرگذار است .خﻼصه؛ اگر به فرمول بندى
ماركس نتيجه گيرى كنيم ،طبقهى كارگر افغانستان ،هنوز يك طبقهى
در خود است تا براى خود.


بصير زيار :چپ در جنگ افغانستان شكست خورد .مسئوول اصلى
چپ اردوگاهى متمركز به قدرت ،كه
اين شكست ،چپ حاكم بودِ .
با زير پا گذاشتن هر اصل انقﻼبى و روى آوردن به كشتار و جنايت،
زمينه را براى تقويت نيروهاى ارتجاعى و راست فراهم نمود .بعد از
سقوط سوسياليس ِم اردوگاهى ،و احزاب وابسته به آن ،پروسهى سقوط
و فروپاشى چپ و سوسياليست ب ُعد جهانى به خود گرفت .گرايشهاى
حاكم ماركسيستى و سوسياليستى كه عمدتا با اتحاد شوروى و چين
نمايندگى مىشد ،در دهههاى  ٧٠و  ٨٠رو به افول نهاد كه اولى در
اوايل دهه ى نود و دومى در دهه ى  ٧٠عمﻼ در برابر سرمايهدارى
به زانو در آمدند .چپ منطقه ،به ويژه چپ ايران ،با توجه به روابط
فرهنگى و زبانى ،تاثيراتى را بر چپ افغانستانى داشت؛ اما به بد اقبالى
برخورد و مغلوب اسﻼميسم شد .همهى اين عوامل ،دست به دست
هم داد و تصوير سياسى جهان را دگرگون نمود و عرصه را به طور
كُلى براى جوﻻن نيوليبراليسم ،ناسيوناليسم و مذهب گرايى فراهم
كرد .گرايش چپ و سوسياليستى در سراسر جهان در معرض فشار
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و فروپاشى قرار گرفت .بنابراين ،دﻻيل شكست چپ در افغانستان
داراى ابعاد جهانى ،منطقوى و ملى مىباشد و تا در اين سه عرصه،
تغييرى مثبت به وجود نيايد ،برگشتن چپ و سوسياليسم از حاشيه
به متن يك امر دشوار به نظر مىرسد.
برگشت مجدد چپ در صحنه ،به تغييرات اقتصادى ،سياسى ،نحوه ى
كار و فعاليت گروهها و محافل چپ بستگى دارد .چپ اپوزيسيون
صدمات سنگينى را در چند دههى اخير ،متحمل شده است .از آغاز
بحران در كشور ،سازمانهاى چپ به يكبارهگى خود را با شرايطى
ديدند كه نه امكان راه حلهايى براىشان وجود داشت و نه آمادگى
ﻻزم را براى مقابله با آن شرايط ،داشتند .چپ اپوزيسيون با توجه به
آن همه تلفاتى كه داد ،تنها دستاورد مثبت سياسى آن ،استوار ماندن
بر خط فكرىاش است .چپ اپوزيسيون با وجود تلفات سنگين،
سرسختانه ايستاد و تسليم نشد؛ اما متاسفانه ،در بررسى اشتباهات
خود ،تاكنون سرسختى نشان داده و درسهاى ﻻزم را نگرفته است.
پاشنهى آشيل چپ سنتى ،ستاتيك بودن و بهروز نشدن آن است.
وضعيت امروز ،نسخه هاى نيم قرن پيش را تجويز
ِ
آنها هنوز براى
مىكنند .نتيجهى منطقى يك چنين شيوه ى
كار ،سرنوشت سياسى آنها را از حاشيهاى
بودن به تاريخى شدن سوق خواهد داد.

دادند و فراموش كردند كه عمل انقﻼبى و تغيير دهنده ،بدون تيورى
انقﻼبى يك حركت كوركورانه است.
پيدايش محافل جديد چپ در شرايط كنونى ،يك ضرورت است كه
ريشه در واقعيت سياسى و اجتماعى موجود دارد .قدر مسلم اين است
كه سياست راستگرايانه در قالب دين و مليت ،از نقطهى اعظمى
خود گذشته ،روز تا روز در جامعه انگشتهاى انتقادى بيش ترى آن
را نشانه مىگيرند .شكاف طبقاتى در افغانستان مانند هر جاى جهان،
در حال افزايش است .اين تضاد يك تضاد واقعى است كه با توجيهات
دينى و سفسطهى قومگرايى قابل ماستمالى و تخطئه پذيرى نيست.
اكثريت جامعه ،كار و نان مىخواهد .برآورده شدن اين نياز اساسى
هيچ گاهى دغدغهى فكرى و سياسى راست ،اعم از اسﻼميستها و
ناسيوناليستها ،نبوده است .مردم و كارگران اعم از شاغل و بى كار،
در عمل ،كم كم در مىيابند كه دويدن دنبال يك گروه دينى ،يك رهبر
و حزب قومى ،جز قربانى دادن در ركاب حاكمان نتيجهى ديگرى
در پى ندارد .تشديد تضاد طبقاتى و ناكامى سياسى جريانات راست،
زمينه را براى رشد نحلههاى راديكال و جديد چپ هموار ساخته
است .اين روند ،جهانى و منطقوى است و
به جغرافياى خاص هم محدود نمىشود.




بصير زيار :ما شاهد اولين جوانههاى نسل
نو چپ در داخل كشور مىباشيم ،اين مايهى
اميدوارى است .اميدوارى است از اين جهت
كه اين نسل مىتواند فارغ از چهارچوب چپ
سنتى ،كه بيش تر اسير باورهاى ايديولوژيك
خود است ،فكر كند .نوآورى ،خﻼقيت و
راديكاليسم در اين نسل بيش تر به چشم
مىخورد .اين نسل ،در زمينهى تيوريك،
مستقيما به سراغ ماركس و سرمايه مىرود .آن چه ماركس و آثارش،
به ويژه »سرمايه« ،را از آثار ديگر متفكران سوسياليست متمايز مىكند،
اين است كه ماركس در »سرمايه« ،تيورى خالص سرمايهدارى را به
تحليل گرفته است .البته اين به معنى آن نيست كه منطق تاريخى سرمايه
در آثار ماركس غايب است .الگوى تاريخى ماركس از سرمايهدارى،
سرمايهدارى انگلستان بود؛ چون كه سرمايهدارى در آنجا از هر جاى
ديگر توسعه يافته بود و فاكتهاى ماركس از سرمايهدارى هم عمدتا به
آن جامعه محدود مىگردد .اما ماركس در »سرمايه« ،ديالكتيك سرمايه
را عرضه مىكند ،اين آن بخشى از تيورى ماركس است كه با گذشت
زمان كهنه نمىشود .گرچه منطقهاى تاريخى سرمايه ،با زمان و مكان
در حال تغيير است؛ اما سرمايهى ماركس هم چنان يك اثر راهنما
باقى خواهد ماند .اين نسل از چپ به تيورى ،ارزش قايل است و
تيورى را مانند چپ سنتى به عناوين گوناگون ،مانند »روشن فكرانه«
به سُ خره نمىگيرند .چپ سنتى كه به تقدس عمل گرايى همت كرد
و تيورى را تخطئه كرد ،وضعيت شان بر كسى پوشيده نيست .آنها
با توده گرايى فقط فاصلهى خود با توده را از لحاظ نظرى كاهش
نگاه  -دفتر سى و هفتم

بصير زيار :خطوط كُلى را هر فعال چپى
مىداند؛ يعنى بايد پايهى اجتماعى و طبقاتى
كسب نمود با افكارى كه طبقهى كارگر و
ساير اقشارِ تحت ستم را از منافع آنى و
آتى شان بيگانه مىسازد ،مبارزه كرد .ايجاد
حزب سياسى كارگرى وظيفه اساسى است؛
اما اين خطوط كُلى ،تا با تحليل مشخصتر،
ابزار تشكيﻼتى و پارامترهاى سياسى معين
هم راه نشود ،در سطح يك خواست و آرمان
باقى خواهد ماند .به نظر مىرسد كه محافل
تازهى چپ هنوز از لحاظ كميت و كيفيت در
آن سطحى نرسيده اند كه بتوانند در عرصهى پراتيك به جز تربيهى
كادر و راه اندازى نشريات كار ديگرى را به پيش ببرند؛ اما از سوى
ديگر ،كادر مبارز را نمىتوانيم فقط با كتاب خواندن و مقاله نوشتن
پرورش داد ،به ويژه كه افغانستان در مرحلهى حساس سياسى خود
قرار دارد .چپ ناگزير است در حد توان ،با حفظ استقﻼل ،در اين
شرايط فعال باشد و مواضع خود را تبليغ وترويج نمايد.
اين محافل چپ ،در صورت مناسب شدن اوضاع و از ميان رفتن
وضعيت »كرونايى« حركت اجتماعى را به راه اندازند .چپ بايد در
پراتيك اجتماعى فعال شود ،تيورى بدون پراتيك بى محتوا است.
چپ نظارهگر و فاقد برنامهى مبارزاتى هم چنان در حاشيه باقى خواهد
ماند .خﻼصه ،تلفيق آگاهى با عمل سازمان يافتهى مبارزاتى ،علىرغم
نارسايىهايى آن ،مىتواند نويد بخش پيشروى و آب ديدگى چپ
در آينده باشد.
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بصير زيار :از نظر تاريخى و منطقى ،امپرياليسم و ارتجاع ،منافع مشترك
دارند و در يك قطب قرار داشته ،با نيروهاى چپ و سوسياليستى
درگير بوده اند .با افول جنبشهاى طبقاتى و آزادىخواهى در سطح
جهان ،اين »اتحاد مقدس« در جاها و مقاطعى در تقابل هم قرار گرفته
است .اين ديگر ،استثناى بر قاعده بوده و براى تعدادى مىتوانست
مايهى سردرگُمى باشد .امريكا و غرب براى امر آزادى-خواهى و
دفاع از منافع مردم در برابر رژيم وحشى طالبان ،در افغانستان مداخله
نكرده اند و نه به خاطر منافع مردم در افغانستان باقى خواهند ماند.
اتحاد يا هم سويى امريكا با طالبان ،از سر منافع امپرياليستى است.
اين اتحاد فراز و نشيبهاى زيادى را خواهد ديد .امريكا در پى
متحد نمودن جناح راست سياسى ،به شمول طالبان ،در افغانستان
است .رقابتهاى جهانى و منطقوى ،امريكا را آن قدر هراسان نمود
كه بدون هم سويى با متحدان خود و حكومت افغانستان حاضر شد
كه امتيازات زيادى را به طالبان پيش كش نمايد.
از سوى ديگر ،نبايد مرعوب بزرگ نمايىهاى طالبان و ارتجاع
مذهبى شد .طالبان ديگر از توانايى برخوردار نيستند كه بتوانند به
زور و بدون تفرقه نيروهاى سياسى و فروپاشى حكومت مركزى ،به
قدرت برسند .طالبان پس از اين با نام صلح سعى خواهند كرد كه از
نيروهاى داخل حكومت و نيروهاى اپوزيسيون ،كه جز امتيازطلبى
به چيزى ديگرى نمىانديشند ،يارگيرى كنند .از اين زاويه ،خطر
طالبان را بايد جدى گرفت .طالبان با نفرت مردم ،نيروهاى سياسى و
اجتماعى نيز مواجه اند ،اكثريت جوانان ،زنان و تودههاى مردم ،امارت
طالبانى را نمىخواهند .نيروهاى وسيع در جهان با بازگشت طالبان به
قدرت موافق نيستند .طالبان و ارتجاع در كشور ،با نيروى بالقوه قوى
طرف اند؛ اما براى جلوگيرى از پيشروى طالبان ،مسالهى اصلى به
حركت در آوردن اين نيروهاست .اگر جبههى آزادى خواهى مستقلى
از حكومت ،در دفاع از آزادى و مبارزه با صلح ارتجاعى شكل بگيرد،
در متحد شدن نيروهاى آزادىخواه و مترقى در داخل كمك خواهد
كرد و هم چنان حمايت و هم سويى نيروهاى پيشرو جهان را در
پى خواهد داشت .نيروهاى آزادىخواه و چپ در اين شرايط نبايد
دست روى دست بگذارند و تماشاگر باشند ،بايد جنبش ضد ارتجاع
و امپرياليستى را سازمان بدهند.

بصير زيار :بحران كرونا ناتوانى سيستم سرمايهدارى را در مقابله
با بحران جمعى انسانى برمﻼ نمود .دولتهاى رفاه در مقايسه با
دولتهاى متكى به بازار بهتر توانستند از پس مقابله با اين بحران
برآيند .كافى است به شمال و جنوب اروپا نگاه كنيم تا به اين تفاوت
متوجه شويم .حكومتهاى غربى با آن كه از چين خوش شان نمىآيند؛
اما نتوانستند از موثريت عملكرد اين كشور در مهار كرونا انكار كنند.
بحران كرونا نشان داد كه براى مقابله با مشكل جمعى به منطق و ساز
و كار جمعى ضرورت است .منطق سرمايهدارى كه بر منافع فردى و
به حد اعظم رساندن آن بنا يافته و نمىتواند پاسخگو باشد.
بحران كرونا فقط يك بحران و خطر صحى نيست ،اين بحران چند
ﻻيه است .بحران اقتصادى آن هم اكنون پيداست .در مدت كوتاه،
ميزان بى كارى و بحران اقتصادى ناشى از آن ،بحران معروف اقتصادى
دههى سوم قرن بيستم را پشت سر نهاده است .پيامدها و عمق بحران
اقتصادى اين پندومى را هنوز كارشناسان اقتصادى به درستى نمىدانند.
اگر بحران كرونا ادامه يابد ،واكسين و داروهاى موثر براى آن به زودى
تهيه نشود ،براى نظام سرمايهدارى پيامد سنگينى را در پى خواهد
داشت .دنياى پس از كرونا دقيقا با دنياى قبل از آن متفاوت خواهد
بود؛ اما چگونگى آن بستگى به عوامل و پارامترهايى دارد كه بعضى
آنها هنوز به وقوع نپيوسته است .يك نكته روشن است كه ناتوانى
سرمايهدارى در مديريت بحران كرونا ،آلترناتيف احتمالى را بيش از
پيش در افكار عمومى برجسته خواهد كرد.


بصير زيار :ابتدا من اول ماه مى را به همهى كارگران و رزمندگان راه
سوسياليسم و آزادى ،تبريك مىگويم .اميدوارم سالهاى آينده شاهد
مبارزه ى مستقل سياسى و طبقاتى كارگران باشيم .كارگران در اول
ماه مى ،مراكز شهرها را به تصرف خود در آورند.
هم چنين اميدوارم همهى نيروهاى آزادىخواه و چپ ،اهميت مبارزه ى
مشترك را در برابر ارتجاع و امپرياليسم جدى بگيرند و با مبارزهى
قاطع جلوى پيشروى طالبان و مرتجعين اسﻼمى را بگيرند .افغانستان

حساسترين مرحلهى تاريخى خود را مىگذراند ،مسئووليت خطيرى
را در برابر آزادى-خواهان اين سرزمين قرار داده است .سرنوشت
ميليونها انسان در اين مبارزه گره خورده ،بايد نگذاريم كه تاريخ بار
بصير زيار :حكومت را بايد تحت فشار قرار داد تا به اين مشكﻼت ديگر تكرار شود.
رسيدگى كند ،كارى كه همهى دولت هاى جهان در پى اجراى آنست.
حكومت افغانستان اگر در اين راستا فعال شود ،مىتواند كمكهاى
بيرونى را نيز به دست آورد .اين مشكل را مانند جنگ در الويت خود
قرار بدهد .اگر به اين مساله رسيدگى نشود ،تلفات بحران »كرونايى«
در ب ُعد اقتصادى و صحى مىتواند تلفات جنگى را پشت سر بگذارد.
بحران »كرونايى« در ضمن اين كه بر روابط اجتماعى تاثير منفى به
جا نهاده ،هم كارى جمعى را به حيث يك اصل ضرورى در جامعه
مطرح نموده است .جامعهى بشرى با هم كارى و تشريك مساعى
جمعى مىتوانند بر اين مشكل و بحران چند ﻻيهاى آن غلبه كند.
نگاه  -دفتر سى و هفتم
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طارق پيكار :جامعه ى افغانى در عرصه ى ساختار اقتصادى با
دشوارى هاى يك كشور جنگ زده مواجه بوده ،فاقد سيستم موثر
توليديست .در چنين وضعى ،نيروهاى مولد نه تنها در ركود قرار
دارند ،بل فاقد چشم انداز رشد در چوكات يك شيوه ى معين
توليدى اند .افغانستان امروز ،حتا از نگاه مواد مورد ضرورت اوليه،
به ويژه مواد خوراكى ،كامل وابسته به واردات و كمك هاى جامعه ى
جهانى مى باشد.
ديريست كه نظام طبقاتى مبتنى بر مالكيت فيودالى بر زمين پس
از فروپاشى نظام سنتى ،كه متشكل از قدرت مركزى و هژمونى
اطرافى بود ،نقش و مقام خود را به مثابه ى نظام حاكم باخته است.
سهم گيرى دهقانان و طبقات زحمت كش در رُخ دادهاى چهل سال
گذشته از يك سو ،پناهجويى و مهاجرت اجبارى نيم باشنده گان
سرزمين مان از سوى ديگر ،ساختار اجتماعى جامعه ى افغانى را از
بنياد دگرگون ساخته اند.
پس از مداخله ى نظامى -سياسى نيروهاى به اصطﻼح جامعه ى
جهانى ،به رهبرى اياﻻت متحده امريكا) ،يازدهم سپتامبر ٢٠٠١م.
و پيامدهاى آن ،كه شكل ويژه يى از تضادهاى درون امپرياليزم بود:
يعنى جنگ شر برضد شر!( ،شاهد تكوين قشربندى جديد جان گيرى
مناسبات سرمايه دارى با ايجاد شركت هاى كوچك و متوسط زير
چتر پروسه ى كُلى جهانى شدن سرمايه دارى مى باشيم.
افغانستان ،به حيث يكى از دورافتاده ترين گوشه هاى اطراف
سرمايه دارى ،با وجود ركود بى سابقه ى نيروهاى مولد و عقب
ماندگى اجتماعى -فرهنگى ،تحت تاثير عنصر فراتعّين جهانى
شدن سرمايه ،جوانه هاى تكوين شيوه ى توليد سرمايه دارى را
نگاه  -دفتر سى و هفتم

گفت وگوى »اعتراض« با طارق پيكار

به نو ساز ی تفکر و نقد گذشته بپر د ا ز یم!

در خود مى پروراند .چنان كه طى هژده سال گذشته ،امپرياليزم
امريكا و سرمايه ى جهانى براى تداوم عمل كرد سياست هايشان
در افغانستان ،دست به ايجاد شبكه ى جديدى از وسايل سياسى-
اقتصادى زده اند .اين وسايل كه خود را ”سازمان هاى غيرحكومتى“
)انجو( تلقى مى كنند ،در واقعيت امر وظيفه ى تخريب انديشه يى
و سياسى جنبش هاى سازمان يافته ى چپ در كشورهاى پيرامونى،
از جمله افغانستان ،را دارا مى باشند .كارمندان اين ”سازمان هاى
غيرحكومتى“ ابزارهاى سرمايه ى جهانى اند كه در عميق ترين انساج
جامعه در فقر نگه داشته شده مان ،براى جلوگيرى قيام هاى مردمى
فعاليت مى كنند.
مسئوﻻن و كادر رهبرى انجوها ،كه بيش تر مصروف ارايه ى
گزارش هاى عوام فريبانه و شركت در گردهمايى هاى بين المللى
درباره ى ”مسايل فقر در جهان“ اند ،يك قشر جديد اجتماعى يا
طبقه ى ”نيوكمپرادور“ را تشكيل مى دهند ،كه با وجود نداشتن
مالكيت بر وسايل توليد ،از پشتيبانى مستقيم موسسات مالى امپرياليزم
برخورداراند .به عبارت دگر ،مى توان از پاگيرى بورژوازى دﻻل
)كمپرادور( در افغانستان نام برد.

طارق پيكار :جامعه ى امروزين افغانستان فاقد مرزبندى مشخص
طبقاتيست.
اما ،نبود طبقات معيّن اجتماعى و فقدان يك شيوه ى توليد در
جامعه ى كنونى افغانى ،به آن معنا نيست كه تيورى مبارزه ى
طبقاتى و در پى آن تمام تحليل سياسيى كه بر بنياد مفاهيمى مانند
چپ ،راست ،ارتجاع ،ترقى و غيره استوار مى باشد ،گويا فاقد
زمينه ى عملى كاربُرداند .از آن جا كه موسسات بايسته ى زيربنايى،
ظرفيت هاى ﻻزم انرژيك و نيروى كار آزموده براى ايجاد صنايع
وجود ندارند ،اقتصاد كشور تا ديرزمانى غيرصنعتى خواهد ماند.
از سوى ديگر ،چگونگى گردش سرمايه ى مالى در سطح جهانى
از جمله ”چين و هند“ و وضع بى ثبات سياسى -امنيتى ،افغانستان
را تا ديرى از ساحه ى سرمايه گذارى در عرصه ى صنايع برون
مى سازد .بدين گونه ،بورژوازى در حال تكوين افغانى ،در كوتاه
مدت ،فاقد يكى از ﻻيه هاى اساسى اش ،يعنى فاقد قشر بورژوازى
صنعتى ،خواهد بود كه اين امر ،فقدان حضور و نقش كارگر را به
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حيث نيروى مولد و يك طبقه ى مستقل در پروسه ى توليد سبب آگاهى طبقاتى زحمت كشان ،زمانى ارزش انقﻼبى مى يابد ،كه فراتر
از نقد برنامه هاى مركزى امپرياليزم ،همه ى مظاهر نظام جهانى
خواهد شد.
سرمايه دارى را مورد نقد انقﻼبى قرار دهد.


طارق پيكار :انسان زحمت كش جامعه ى افغانى در درازاى تاريخ
با سه گونه ستم ،هر يك :ستم طبقاتى ،ستم ملى و ستم استيﻼگران
بيگانه مواجه بوده است و زير تاثير همين ستم ها ،هم گام با ساير
اقشار و نهادهاى مدنى -سياسى كه زمان در مكان به مثابه امكان هاى
رشد در اختيارش گذاشته ،قد برافراشته ،فراگرفته و رزميده است .طارق پيكار :شكست نخستين سيماى جنبش چپ معاصر افغانى
به معناى نابودى انقﻼبيون و دموكرات-هاى
افغانى نيست .شمارى از مبارزان آگاه به اين امر
پى برده بودند ،كه پراكندگى مبارزان دموكرات و
چپ افغانى از پى فروپاشى حزب -دولت در ثور
١٣٧١خ ،.به شكل عملى جنبش چپ را از وضع
سياسى بيرون كشيد .با درك همين مساله بود كه
نهضت آينده ى افغانستان با نشر فراخوان »ضرورت
از سرگيرى مبارزه ى دادخواهانه و دموكراتيك« ،در
نخستين شماره ى »نشريه ى آينده« ،ارگان نشراتى
اين نهضت ،در جوزاى ١٣٧٩خ /.مى  ٢٠٠٠م،.
زمانى كه سكوت و افسردگى بازمانده هاى جنبش
چپ را فرا گرفته بود و ا ُليگارشى طالبى -جهادى
بر كشور بيداد مى كرد ،سكوت را شكست اند
و ضرورت تاريخى مداخله ى آگاهانه در روند
رويدادهاى جارى كشور را براى تغيير مسير آن
به سوى ارزش هاى جهان شمول دنياى معاصر،
ستم طبقاتى ،در هم دستى با روحانيت وابسته به آن ،براى تداوم در برابر آدم هاى دادخواه ،هومانيست ،دموكرات و عﻼقه مند به
سيادت فرادستان ،بنيادى ترين ستمى است كه بر زحمت كشان سرنوشت و آينده ى ميهن قرار دادند.
تحميل شده است.
نهضت آينده ى افغانستان ،پس از يك دهه سكوت و افسردگى،
ستم ملى ،افزون بر ستم طبقاتى ،در چوكات مناسبات استثمارى زمينه هاى فكرى -ذهنى تحليل شكست جنبش چپ افغانى را فراهم
توليد شامل حال زحمت كشان تمام مليت ها ،به شمول زحمت كشان كرد و با اين باور كه از سرگيرى مبارزه ى دادخواهانه و دموكراتيك،
مليت حاكم ،بود .بنابراين ،مسؤوليت تاريخى سركوب مليت هاى در واقع ،گره گاه رزمندگان راستين راه آرمان هاى خلق با تاريخ
اقليت را تنها فرادستان ،حُ كام مستبد و هم دستان ايديالوژيك آنان و آينده ى وطن است ،به تشكل انديشه يى -سازمانى پرداخت و
با نقد بى رحم گذشته ى جنبش جهانى ،منطقه و افغانى پرداخت.
عهده دار مى باشند.
ستم استيﻼگران بيگانه ،در هنگام جنگ ها و تسلط نيروهاى بيگانه ،پس از رُخ دادهاى يازدهم سپتامبر و هياهوى آمدن دموكراسى
ستم ديگرى بر دوش زحمت كشان تمام مليت ها افزون مى شد .بورژوايى -امريكايى در افغانستان ،شمارى از بازمانده هاى
آنان دفاع مسلحانه از سرزمين را به عهده داشتند كه در صورت سطحى نگر حزب دموكراتيك خلق افغانستان -حزب وطن ،با
پيروزى  -به بهاى قربانى هاى بى شمار -به تداوم سلطه ى فرادستان ذوق زدگى عاقبت نيانديشانه به ايجاد تشكيل هايى دست يازيدند
قبلى خﻼصه مى شد و در صورت شكست به پرداختن باج ها و و در مواضع مذهبى -ناسيوناليستى و حتا قبيله گرايانه لغزيدند
غرامت هاى كمرشكن؛ در حالى كه حُ كام راه فرار را در پيش و باﻻخر براى برخى از آن ها ،فعاليت سياسى معناى سهم گيرى
و شركت در قدرت را گرفت؛ چون كه فراتر از آن را نياموخته
مى گرفتند.
آگاهى انقﻼبى همواره يك آگاهى انتقاديست كه در رابطه با شرايط بودند ،با تشكيل ها و سازمان هايشان در تركيب نيروهاى عقب گرا
ستم و سركوب اجتماعى -طبقاتى تكامل مى يابد .و در واقع ،و فسادپيشه گان جهادى -تكنوكرات هاى دماگوگ تحت حمايت
آگاهى عملى براى تغيير شرايط مادى ،شرايطى كه موجب بازتوليد ارتجاع جهانى منحل شدند.
از خود بيگانگى مى گردد ،مى باشد .از اين رو ،آگاهى طبقاتى آنان به جاى آن كه براى از سرگيرى مبارزه ى دادخواهانه و
در عين حال آگاهى نبرد عليه روابط و توليد سرمايه داريست و دموكراتيك بسيج مى شدند و نوسازى جنبش چپ افغانى را در
وسيله يى جهت رهايى از برزخ انحصار اطﻼعات مى باشد .زمانى كنار مبارزان راستين اين جنبش وظيفه ى اساسى خود مى شمردند،
كه ما از مبارزه ى طبقاتى زحمت كشان افغانستان به طور مشخص برعكس ،با استفاده از عواطف و پيوندهاى ديروزى شمارى از
سخن مى گوييم ،مُراد مبارزه ى طبقاتى در سمت گيرى جهانى ضد مبارزان جنبش چپ ديروزى را از پيگيرى اين امر واداشته ،به
امپرياليستى -ضد ارتجاعى استوار بر آگاهى انقﻼبى -طبقاتيست .جارچى يان وسايل استقرار هژمونى امپرياليزم در افغانستان مُبدل
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گشتند و ضربه ى ديگرى بر پيكر زخمى جنبش دشمن دار چپ
افغانى زدند.
يكى ديگر از دﻻيلى كه چرا جنبش چپ در وضعيت سياسى حضور
ندارد ،همانا نداشتن وسايل سياسى -اجتماعى براى شركت در وضع
سياسى و دگرگون سازى مسير حوادث سياسى -اجتماعى به سود
اهداف جنبش مى باشد .مهم ترين وسايل نام برده از اين قراراند:
 جنبش هاى سياسى و احزاب؛ سازمان هاى اجتماعى و سانديكاها )اتحاديه هاى صنفى( به مثابهشبكه ى مستقيم استقرار هژمونى طبقاتى؛
 نيروها و سازمان هاى نظامى .تاثير هر يك از اين وسايل از يكسو به درجه ى انكشاف و تكامل سياسى -فرهنگى جامعه و از
سوى دگر به ويژگى خود وضع سياسى وابسته است.
براى داخل شدن در وضع سياسى و تغيير آن به سود آرمان هاى
زحمت كشان و براى نوسازى جنبش چپ هم راه با نوسازى
انديشه يى ،سازمانى و شگردهاى پراتيك سياسى آن ،دست يابى به
يكى از اين وسايل از وظايف تاخيرناپذير مبارزان مى باشد.
در ضمن ،اين واقعيت تلخ را هم نبايد فراموش كرد كه در نبود
و غيرحاضرى نيروهاى دموكراتيك و چپ در وضع سياسى،
تمامى تحول ها در عرصه هاى سياسى و نظامى كشور خارج از
اراده و ساحه ى نفوذ آن ها صورت خواهند گرفت و اين همانا
خواست آگاهانه ى سياست گذاران و نيروهاى حاكم ارتجاع
جهانى -منطقه يى براى تداوم سلطه گرى و تحقق پﻼن هاى
استراتيژيك شان در سرزمين ما مى باشد .آنان مى دانند كه پاگيرى
و ايجاد يك سازمان بزرگ مربوط به نيروى كار و زحمت ،از يك
سو تناسب قوا را به نفع زحمت كشان و نيروهاى مترقى پاسدار
اين منافع تغيير مى دهد و از سوى دگر ،ماهيت
غيرانسانى و اهداف شوم استعمارى -بهره كشى
نيوامپرياليزم را افشا مى نمايد.

ساختن جامعه به سود انسان زحمت كش شركت كند .چنين انسانى
اراده ى فردى خود را با يك اراده ى دسته جمعى تاريخى -اجتماعى
گره مى زند.
در ضمن ،مطالعه ى انتقادى تاريخ مبارزه ى طبقاتى در مقياس
جهان ،منطقه و افغانستان ،و فهم علل و انگيزه هاى تحول هاى ضد
انقﻼبى براى پويندگان جوان جنبش چپ دگرگون خواه مناسبات
اجتماعى از اهميتى اساسى برخوردار است .تدوين يك برنامه ى
انقﻼبى و تبيين آگاهانه ى مسير براى تغيير بنيادى مناسبات نابرابر
اجتماعى ،ناگزير از ميان تحليل ،ارزيابى و نقد شكست جنبش
چپ مى گذرد .پس بياييد با نوسازى بنيادهاى فكرى و تيوريك و
سمت دهى استراتيژيك كار انقﻼبى ،كه يگانه راه براى تشكل نوين
مبارزان چپ افغانى ست ،آگاهانه و پى گيرانه برزميم و زمينه هاى
برپايى حزب بزرگ متعلق به دنياى كار و زحمت را به حيث يك
سازمان سمت دهنده ى حركت هاى زحمت كشان ايجاد نماييم.


طارق پيكار :سياست عرصه يى از پراتيك اجتماعى انسان است.
مبارزه ى سياسى بين گروه ها و اقشار حاكم و طبقات محكوم ،بسته
به تناسب قوا ،اشكال گوناگون را به خود مى گيرد .موتور پويش و
ديناميزم سياسى ،همانا عمل كرد تناسب نيروهاست.
طبقات حاكم براى تداوم حاكميت شان همواره مى كوشند تا طبقات
و گروه هاى محكوم را به هر وسيله ى ممكن از عرصه ى ا ِعمال
قدرت و ارگان هاى ممثل آن دور نگه دارند .دور نگه داشتن توده ها
از پراتيك سياسى ،تناسب قوا را به نفع حفظ منافع و سيادت طبقات



طارق پيكار :نوسازى جنبش چپ افغانى و حضور
فعال آن در اقدام هاى بزرگ اجتماعى -سياسى
براى تغيير دادن مسير تاريخ ،به حيث يك ضرورت
اجتناب ناپذير جامعه ى افغانى ،مسئوليت هاى
بزرگى در برابر مبارزان مترقى ،به ويژه نسل جوان
آگاه ،قرار داده است .به باورمندى مى توان گفت
كه ظرفيت هاى موجود نسل بالنده روز تا روز
نقش آگاه شان را براى برآورده شدن اين امر ثابت
مى نمايند .به گونه ى مثال ،ايجاد نشريه ى وزين »اعتراض« را در
داخل كشور به همت آگاه ترين جوانان -در كنار شمار اندك نشرات
مترقى برون مرزى -يكى از پيش زمينه هاى رفتن به طرف نوسازى
جنبش چپ مى پندارم و بر ارزش مندى پى گيرى آن براى ارايه ى
تصوير واقع گرايانه از وضع جامعه ى افغانى پافشارى مى نمايم.
بايد دانست كه آگاهى انقﻼبى از طريق افراد مشخص ،مجهز به
جهان بينى انقﻼبى ،به زحمت كشان انتقال مى يابد .يك انسان آگاه
و نقاد ،زمانى انقﻼبى مى شود كه مى خواهد در پراتيك دگرگون
نگاه  -دفتر سى و هفتم

با امتياز جامعه ضمانت مى كند .از جانبى ،طرح تشكل انديشه يى
به مثابه يكى از اركان ارگانيك تشكل نوين جنبش دموكراتيك و
پيش رو افغانى ،با پرداختن به نقد متقابل انديشه يى به منظور تعميق
شناخت انقﻼبى و گُسترش ساحه ى عمل كرد اسلوب ديالكتيكى در
عرصه ى تفكر و بينش چپ پيوسته ﻻزم است .تا زمانى كه نيروى
مترقى و دموكراتيك در برابر وضعيت قهقرايى حاكميت كنونى
ارتجاعى )جهادى -طالبى و هم دستان تكنوكرات شان( تبارز نكند،
مواضع هژمونيك ارتجاع برهم نخواهد خورد و بسته به آن ،وضع
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رقت بار زندگى انسان زحمت كش جامعه ى افغانى و هم راه با آن
وابستگى كشور به نيروهاى بيگانه تداوم خواهند يافت.
پايان ريزرف هاى ارتجاع )جهادى ها ،طالبان ،تكنوكرات ها و(...
و نپيوستن مردم به پروژه هاى حاكميت كابل و حاميان خارجى
آن )انتخابات( ،نكته هاى قابل دقت اند كه بايد در تحليل و درك
وضعيت انفجارى سياسى در نظر داشت .از جانبى ،حكومت كنونى
افغانستان فاقد هر گونه پايگاه اجتماعى -مردمى ست!


طارق پيكار :رويدادهاى دهه هاى گذشته و وضعيت حاكم
كرونايى كنونى به افسانه ى آسيب ناپذيرى جهان سرمايه دارى،
در راس امريكا ،پايان بخشيدند .جهان گير شدن ويروس كرونا،
بحران ذاتى -دورانى نظام سرمايه دارى را وارد مرحله ى جديدى
از بحران كرد .اين بحران دامن گير نهادهاى مالى ،تجارى و صنعتى
جهان سرمايه شده ،زيان هاى هنگفتى را بر پيكر اين نهادها وارد
ساخته ،بحران بى اعتمادى را بر شمار بحران هاى ذاتى نظام سرمايه
افزوده است .با آن كه كارشناسان عرصه ى اقتصاد ،پايان حاكميت
سياست هاى نيوليبرالى را اعﻼم مى دارند ،اما بحران هاى اقتصادى
نظام سرمايه دارى سبب تغييرهاى كيفى -بنيادى در آن نمى گردد.

طارق پيكار :با در نظرداشت دشوارى هاى كنونى ،تكوين دولت
واقعى در افغانستان مستلزم پديدارى يك نيروى سياسى دموكراتيك
كه ممثل منافع اكثريت مردم باشد ،يگانه راه نجات پنداشته مى شود.
تاريخ ،رسالت ايجاد اين نيرو را بر دوش مبارزان چپ ،دموكرات
و مترقى انداخته است .تشكل انديشه يى -سازمانى )هسته ى پويا و
محرك اين نيروى سياسى( بايد در شكل يك سازمان بزرگ سياسى
قامت برافرازد و با برهم زدن تناسب قوا به سود ترقى و دموكراسى
واقعى ،به دولت دموكراتيك بيانجامد.



طارق پيكار :براى برون رفت از وضعيت قهقرايى كنونى ،رسالت
مبارزان پى گير افغان است تا آگاهى انقﻼبى را با معنويت انقﻼبى
گره بزنند و در نتيجه يك اراده ى جمعى نوين را در وجود يك
سازمان بزرگ انقﻼبى به وجود آورند!
نيروهاى مترقى ،با طرد باورهاى ُد گم گونه و پرداختن به
نوآورى هاى انديشه يى ،در دفاع از منافع زحمت كشان قرار گرفته،
شهامت انقﻼبى را در عرصه ى تفكر تبارز دهند! نيروهاى مترقى ،با
استوارى و پى گيرانه در راه تشكل جديد مبارزان راه عدالت اجتماعى

گام بردارند و شهامت انقﻼبى را در عرصه ى پراتيك متبارز سازند!
با تكيه بر فراخوان باﻻ مى شود ،تاكيد كرد كه در جامعه ى امروز
افغانى "نه گفتن" به سيطره ى سياه ترين نيروهاى سياسى -نظامى-
طارق پيكار :ويروس كرونا )كوويد  (١٩زندگى زحمت كشان ايديالوژيك و "نه گفتن" به هر گونه دستگاهى كه زمينه ى استقرار
افغانستان را كه در وضع رقت بار اقتصادى -اجتماعى به سر حاكميت امپرياليزم را در كشور فراهم مى سازد ،از ويژگى هاى
مى برند ،بيش تر از پيش به چالش هاى حياتى مواجه ساخته است .شخصيت انقﻼبى ست!
تهديدهاى ناشى از گسترش ويروس كرونا ،در نبود تضمين هاى
ابتدايى اجتماعى -صحى ،از جانب حاكميت ارتجاعى كابل كه بى
ظرفيت ترين رژيم است ،تاثير منفى و تباه كُن بر انسان زحمت كش
سرزمين مان  -از جاروبكش شهردارى گرفته تا پروفسورى كه
در بدل فروش نيروى كارش ،مزدبگير است و ستم كش -دارد.
بيش ترين نان آوران خانواده ها در افغانستان به كارهاى روزمزدى
مى پردازند .وضع مقررات منع گشت و گذار از جانب دولت واره ى
كابل ،خانواده هاى تُهى دستان را با خطر گرسنگى و حتا مرگ
مواجه ساخته است .نيروهاى ارتجاعى حاكم در افغانستان ،تنها و
تنها مصروف حفظ قدرت و ثروت هاى يغمايى شان بوده ،در برابر
رنج هاى بيكران توده هاى مليونى با بى تفاوتى و بى مسئوليتى
عمل مى نمايند.
با در نظر داشت اين همه دشوارى ها ،ايجاد يك الترناتيف
فعال سياسى را كه مدافع راستين منافع برحق ستم كشان باشد،
اساسى ترين ضرورت عصر و يگانه وسيله ى نجات نيروهاى كار
و زحمت از مظالم طبقاتى -اجتماعى مى پندارم.
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نظام ا قتصا دی حاکم در ا فغا نستا ن،
سر ما یه د ار ی ا ست!



يونس سلطانى :تا آن جا كه من مى دانم با تاسف تحقيقى با معيارهاى
دقيق علمى براى تحليل مناسبات جامعه ى افغانستان و بافت هاى
اجتماعى آن صورت نگرفته است .از نظر من ،موضع گيرى در قبال
سه ديدگاهى كه در سئوال به آن اشاره شده است بيش تر از آن جهت
اهميت دارد كه برنامه اى عمل بر مبناى آن تعيين گردد .با فرض اين
كه سيستم حاكم نيمه فيودالى باشد ،آيا بايد فعاليت هاى بر انقﻼب
ارضى و توزيع زمين به دهقانان متمركز شده و از تﻼش براى انسجام
نيرويى كه در حال رشد است ،چشم بپوشيم؟
به هر صورت ،پاسخ من به پرسش ها ،پاسخ كارشناسانه نيست و
بيش تر از ب ُعد سياسى به آن مى پردازم؛ و اين را هم بايد تذكر دهم،
با توجه به فرصتى كه دارم نمى توانم به پاسخ مكمل همه ى پرسش ها
بپردازم ،و پرداختن مفصل و همه جانبه به هركدام از اين سئواﻻت
از حوصله ﻻاقل اين چند سطر به دور است .اگر نشريه ى »اعتراض«
بحث ها را در اين زمينه ادامه داد ،حتما در فرصت بعدى به پاسخ
فراگير خواهم پرداخت.
من بيش تر با ديدگاه اول كه نظام اقتصادى حاكم در افغانستان
سرمايه دارى است ،موافقم؛ مشخصات موجوديت سرمايه دارى در
افغانستان را مى توان در بُعد اقتصادى و هم در ب ُعد فرهنگى -سياسى
مشاهده كرد.
در ب ُعد اقتصادى ،كه مبناى توليد در افغانستان بر اساس تبادل براى
رفع نيازمندى هاى فردى طرف هاى مبادله صورت نمى گيرد .حتا در
بخش كشاورزى ،آن بخش از توليدات كه فزون تر از مقدار مصرف
مالك زمين باشد ،نه در برابر شيى كه ارزش برابر با آن را داشته باشد
تبادله مى گردد ،بلكه در برابر بيش ترين مقدار پولى كه ممكن باشد
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به فروش مى رسد .در روابط ميان افراد ،اين پول است كه وسيله ى
تبادل نيازهاى انسان هاست .شكل عمده ى كار بر زمين بر فروش
نيروى كار كارگران كشاورزى استوار است .توليدات زراعتى ديگر
بر مبناى نيازهاى فردى زمين دار نيست .در صورتى كه تشخيص
داده شود كه مثلن كشت زعفران باصرفه تر از كشت گندم است،
بدون توجه به ارزش خوراكى گندم ،و به خاطر كسب بيش تر سود،
زعفران كاشته مى شود.
با آن كه صنايع توليدى در افغانستان رشد نكرده است ،موجوديت
سرمايه ى شناور كه توسط آن نيروى كار كارگران به استخدام در
آورده مى شود ،به وفور در دست طبقه ى حاكم وجود دارد .رشد
عظيم شهرها در افغانستان ،چند برابر شدن جمعيت در شهرها،
ساختن بلند منزل ها ،شهرك هاى رهايشى ،شهرك هاى صنعتى،
مراكز تجارتى ،بانك هاى خصوصى ،مدارس و موسسات تعليمى
خصوصى ،بيمارستان هاى خصوصى ،همه و همه با ورود سرمايه ى
پولى و قدرت استخدام نيروى كار كارگران توسط آن ممكن گرديده
است .كسانى كه براى كسب معيشت هيچ وسيله اى ديگرى جز
فروش نيروى كارشان را ندارند ،بدون ترديد كارگراند .و موجوديت
كارگر بدون موجوديت مناسباتى كه كارگر زاده و محصول آن است،
نمى تواند متصور باشد .بنا بر آن مناسبات حاكم كه برابر ايستاى آن
كارگر باشد ،نمى تواند چيزى جز نظام سرمايه دارى باشد.
در ب ُعد سياسى -فرهنگى مى شود به مولفه هاى دولت ،ملت ،قانون
اساسى و شيوه ى زندگى اشاره نمود .در هر نظامى ،دولت از حيطه ى
قدرت طبقه ى مسلط خارج نيست .مهندسى دولت افغانستان توسط
كشورهاى امپرياليستى غرب به سركردگى آمريكا صورت گرفته است.
اين كشورها به هيچ وجه نمايندگان سيستم را كه ديگر به تاريخ پيوسته
است ،يعنى نظام پيشاسرمايه دارى را بر مسند قدرت نمى نشانند .حال
كه دولت و نيروهاى مسلط در دولت بورژواها هستند ،نمى توانيم
منكر موجوديت سيستم سرمايه دارى در افغانستان باشيم.
قانون اساسى افغانستان با آن همه تناقضاتى موجود در آن ،همه ى
مولفه هاى معمول در يك نظام سرمايه دارى را برمى تاباند .از آن
جمله ،اصل دموكراسى ،انتخابات ،اصالت فرد ،و نظام جمهورى،
برابرى افراد در برابر قانون )حداقل بر روى كاغذ( را نام برد .نكات
فوق و مثال هاى زيادى از اين دست ،همه مولفه هاى جامعه ى اند
كه سرمايه دارى است.
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يونس سلطانى :طبقه ى كارگر در افغانستان به شكل يك طبقه ى
منسجم و متشكل وجود ندارد .هيچ حزب سياسى يى كه مبارزه ى
طبقاتى در محراق فعاليت هايش بوده باشد و براى منافع طبقه ى
كارگر كار و پيكار نمايد ،در افغانستان وجود ندارد .بنا بر آن ،طبقه ى
كارگر در افغانستان نتوانسته است به عنوان طبقه يى براى خود عرض
وجود نمايد .در نبود حزب طبقه ى كارگر ،عوامل گوناگون ديگر كه
به عنوان وسيله اى در دست سرمايه دارى اتحاد طبقه ى كارگر را به
چالش مى كشد ،پديده هاى دين و ناسيوناليسم هستند .طبقه ى در
قدرت ،عﻼوه بر مالكيت بر وسايل توليد ،تغذيه ى امور ذهنى افراد
در جامعه را نيز در اختيار داشته و با استفاده از آن همواره در تﻼش
ايجاد ميكانيزمى براى كنترل ذهن و كُنش آحاد جامعه اند.
پديده هاى مانند ملت ،دولت ملى ،حاكميت
ملى ،ميهن و استقﻼل كه همه زاده ى
ناسيوناليسم هستند ،پديده هايى اند كه در
بستر بورژوازى رشد يافته و در جهت منافع
بورژوازى كارب ُرد دارند .حاكميت ملى ،دفاع
از دولت ملى و يا در صف دفاع ايستادن از
ملت يا مليتى مشخصى ،هيچ گرهى از مشكل
كارگران را نمى تواند باز كند .برعكس ،همين
پديده ها كافى ست كه بتواند هويت طبقاتى
كارگران را به حاشيه كشيده ،كارگران را در
برابر هم ديگر قرار داده و حاكميت نظام را
با اين شيوه استمرار بخشد.
برتر شمردن تعلق مليتى  -تبارى طبقات
فرادست در عمل هم وضعيت را به گونه يى
تنظيم مى نمايند كه كارگران تصور كنند
سرمايه داران يك واحد جغرافيايى ،مليت
خودشان را برتر از سرمايه داران مليت-هاى
ديگر مى دانند .مثﻼ كارفرمايان افغانستان بيش تر كارگران افغانستانى را
استخدام مى كنند تا پاكستانى ،به همين گونه كارفرماى يك قوم و تبار
هم تﻼش مى كند تا از قوم و تبار خود كسانى را به كار گمارد .با اين
ترفند به كارگران القا مى نمايند كه منفعت شان بيش تر در هم بستگى
با هم تباران خودشان تامين مى گردد تا در پيوند طبقاتى شان.
تعاليم دينى هم كارگران را عملن از تعرض به مالكيت بر وسايل
توليد ،كه در مالكيت طبقه ى سرمايه دار است ،با توجيه اين كه بنا بر
باورها و تعاليم دينى حرام است ،بر حذر مى دارد .ثروت مند بودن را
به اين دليل كه تاثير توجه خدا بر فرد ثروت مند است ،سبب منزلت
مى داند .فقر و تحمل فقر را امتحان الهى و كسانى را كه با صبورى
بدبختى هاى ناشى از فقر را تحمل كنند ،با وعده ى پاداش به قيامت
از هر گونه عامليت باز مى دارد .زنان كارگر را به دﻻيل احكام حاكم
اخﻼقى در جامعه از جامعه و محيط كار به حاشيه رانده و صف
كارگران را بيش تر تجريد مى نمايد.
بسيارى از نيروهاى مدعى دفاع از كارگر نيز برنامه هايى كه در فوق
به عنوان عوامل افتراق كارگران به آن ها اشاره گرديد ،در محراق
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فعاليت هايشان دارند .آن ها مثﻼ به بهانه ى احترام به باور توده ها،
هر گونه خرافات اجتماعى را توجيه مى كنند .دفاع از حاكميت ملى،
ميهن پرستى و كسب استقﻼل معيارى براى سنجش انقﻼبى بودن
اعضاى شان است .رسما در نشرات و تبليغات شان ،مبارزه ى كار و
سرمايه را به نفع جنگ آزادى خواهى از امپرياليست ها تعطيل مى كنند.
كوتاه اين كه ،آن ها در مبارزه ى سياسى شان از ابزارى استفاده
مى نمايند كه طبقات حاكم  -چه در صف دولت و چه در قطار
گروه هاى افراطى -مهارت بسا بيش تر از آن ها در استفاده از آن ابزارها
را دارند .ادعا و عمل آن ها در تناقض عميق با هم ديگر قرار دارند،
چون آن چه را كه ادعا مى نمايند به باور آن ها تبديل نشده است.
عده ى ديگرى على رغم ادعاى به اصطﻼح چپ بودن و كارگرى بودن
به دليل منافع عينى طبقاتى شان ،جريان هاى بورژوا ناسيوناليست اند
كه نام و نشان هاى انقﻼبى در راستاى مبارزه براى دفاع از كارگران را
به عاريت گرفته اند .به اين دﻻيل ،آن ها عملن امكان اين كه به عنوان
يك آلترناتيف در معادﻻت قدرت ظاهر گردند را ندارند.
زمانى كه به اصطﻼح پيش گامان دفاع از منافع كارگران و سازمان هاى
چپ از اين مشكﻼت در رنج باشند ،طبعا
وضعيت طبقه ى كارگر نمى تواند تعريف
خوبى داشته باشد.
نكته اى ديگرى كه از نظر من اهميت دارد،
اين است كه نيروهاى چپ به تاريخ اين
جنبش در افغانستان با ديد عميق انتقادى
بپردازند .هر دو نحله ى چپ در افغانستان
از همان آغاز فعاليت هايشان على رغم آن چه
در برنامه ها و شعارشان به آن مى پرداختند،
در عمل فراتر از تﻼش براى تحقق عروج
بورژوازى انجام نداده اند .انقﻼب ارضى،
توزيع زمين به دهقانان ،ميهن پرستى ،رشد
صنايع ملى و پيش رفت افغانستان ،كه
هيچ كدام ربطى به منافع طبقه ى كارگر
ندارد ،محور فعاليت هاى آن ها را تشكيل
مى داد .عضويت در سازمان ها و احزاب
چپ بيش تر بر تعلقات تبارى و سمتى
استوار بوده است و هيچ تﻼش مبتنى بر يك برنامه عليه ناسيوناليسم
و تبارگرايى نداشته اند .حتا در مواردى كه بعضى از كادرها به نقد
تشكل هايى پرداخته اند ،نقدها بر محور تبارگرايى و تعلقات سمتى
بوده و طرح خودمختارى به عنوان راه حل پيشنهاد شده است .اين ها
همه مواردى اند كه بايست بى رحمانه نقد گردند .نكاتى كه به آن ها
اشاره گرديد ،از ديد من عواملى بازدارنده اى بوده اند كه نگذاشته
است نيروهاى چپ بتوانند به عنوان يك الترناتيف در جامعه نقش
بازى كنند .با نقد و ايجاد تغيير در اين سنت فكرى ،با بيرون شدن
از محدوده ى تنگ و به شدت مشمئز كننده ى محفل گرايى تعميم و
گُسترش آگاهى طبقاتى و ماديت بخشيدن به آن با ايجاد يك حزب
رزمنده ،كه در يك رابطه ى ديناميك با طبقه يى كه به آن مربوط
است و از همان ابتدا كسب قدرت سياسى هدفش باشد ،نيروهاى
چپ مى توانند در تحوﻻت سياسى و تقويت جنبش كارگرى نقش
داشته باشند.
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شرايطى ايجاب مى كند كه مردم عليه الويت هاى مصلحتا دولت دست
به اعتراض بزنند .دولت بايست ناگزير گردد با قطع هزينه هاى زندگى
مجلل جنايت كارانى چون گلبدين و نهادهايى چون كميسيون هاى
يونس سلطانى :ما فعاﻻن جنبش كارگرى و سوسياليسم از همان آغاز صلح با طالبان و وزارت صلح ،زمينه ى مادى قرنطين را مهيا نمايد.
به منطق تبانى قدرت هاى امپرياليستى ،در راس آمريكا ،با طالبان بر

اساس پيوند و نياز متقابل سياسى آن ها به هم بارها پرداخته ايم .اين
ديگر راز آشكارى است كه طالبان يكى از محصوﻻت پروژه ى اسﻼم
سياسى است كه غرب در مهندسى و انكشاف آن نه تنها در افغانستان
كه در عراق ،سوريه ،ليبى و شاخ آفريقا مستقيم دست داشته است.
يكى از خصوصيات عمده ى طالبان و همه ى تروريست هاى اسﻼمى
فرا گرفتن آموزه هايى در ايجاد قابليت باﻻ در معامله براى كسب امتياز يونس سلطانى :وايروس كرونا در پهلوى تحميل مرگ و مير صدها
است .همين خصوصيت به رقباى بين المللى آمريكا امكان كنترل بر هزار نفر و ضربه ى شديد اقتصادى كه در حال رفتن به سمت بحرانى
فعاليت هاى طالبان را فراهم ساخته است .از سوى ديگر ،طالبان آن تمام عيار است ،قادر گرديده است يك بار ديگر در مقياس وسيع
گونه كه تبليغ مى گردد يك گروه كامﻼ هم دست نيست .تعلقات تبارى ماهيت نظام سرمايدارى را افشا نمايد .پاندمى كرونا نشان داد كه
و سمت گرايى ،آن ها را هم به شاخه هاى متعددى تقسيم نموده است نظام سرمايدارى بر خﻼف تصورى كه از قدرت آن داده شده بود،
كه نمودهايى از آن ها را در جريان انتخاب رهبر فعلى آن ها مشاهده قادربه مهار ويروس و نجات جان انسان ها در يك وضعيت استثنايى
نموديم .هم چنان آمريكا هم از نظر اقتصادى و هم از نظر سياسى نگرديد .قدرت هاى بزرگ اقتصادى مى توانستند با الويت دادن
ديگر در موقعيتى نيست كه كنترل موثر بر جناح هاى مختلف طالبان و زندگى انسان ها ،بخشى از ثروت هاى نجومى كه از ق ِبل كار آحاد
حاميان محلى طالبان از جمله دستگاه استخبارات پاكستان داشته باشد .جامعه به دست آمده است ،زمينه ى عملى قرنطين را مهيا نمايد .ولى
من بر اين باورم كه قبل از همه بايست توهم مردم در كسب كمك از از آن جا كه انسان در محور توجه سرمايه دارى نبوده ،بلكه به عنوان
آمريكا و متحدان بين المللى آن ها در مقابله عليه طالبان زدوده شود .ابزارى براى كسب ثروت استفاده مى شوند ،به قيمت زندگى انسان
ماهيت باورهاى عصر حجرى طالبان كه جنايات طالبان با آن توجيه ها تﻼش نمودند چرخ هاى اقتصادى از گردش باز نيفتد .بخشى
مى گردد ،بايست بى رحمانه نقد و افشا گردد .فعاﻻن جريان هاى چپ عظيمى از مردم در جهان حتا قبل از پاندمى كرونا عمﻼ تجربه كرده اند
بايست با يك برنامه عمل هم گون ماهيت صلح ارتجاعى با طالبان كه سرمايه دارى يك نظام انسانى نيست .ولى آن چه به حيات اين
را افشا نموده و با يك صف متشكل كه از جنايات طالبان متضرر نظام شديدا ضدانسانى امكان بقا مى دهد ،عدم موضع گيرى منسجم
شده اند در برابر امتيازهايى كه به طالبان داده مى شود ،در برابر آزادى توده هاى متضرر در برابر اين نظام است .اگر ذهنيت مردم در درك
توانايى شان براى براندازى اين نظام آماده گردد ،شرايط براندازى آن
هزاران جنايت كار طالب از زندان ها به پا بايستند.
آماده است.


يونس سلطانى :تجربه ى مبارزه با مهار كردن ويروس كرونا كه شايد
مصاب شدن به آن بدون تفكيك طبقاتى باشد ،ولى پروسه ى تداوى آن
جدا طبقاتى است ،نشان داده است كه قرنطين ،حفظ فاصله ى فزيكى
در محل و مسير كار ،و مراعات كردن توصيه هاى كارشناسان در ضد
عفونى كردن دست و اشيايى كه در تماس با آن ها هستيم ،خيلى موثر
است .اين همه در صورتى ممكن است كه اراده ى سياسى و امكانات
مادى براى تامين آن وجود داشته باشد .در افغانستان به دﻻيل متعدد
از جمله رقابت ها بر سر پست رياست جمهورى ،عدم هم كارى با
مسئوﻻن صحى به دﻻيل قومى و سمتى ،چالش هاى جدى امنيتى ،و
عدم هم آهنگى نهادهاى مختلف دولتى با تاسف مبارزه با ويروس
كرونا در اولويت قرار داده نمى شود .عﻼوه بر آن كه امكانات كافى
صحى در دست رس نيست ،هيچ برنامه ى اقتصادى مشخصى براى
تامين زندگى كارگرانى كه فاصله شان با قحطى به قيمت فروش يك
روز نيروى كارشان است ،ندارد.
اما در چنين شرايطى كه مساله ى مرگ و زندگى كارگران روزمزد
در ميان است ،مبالغ هنگفتى براى تامين زندگى مجلل جانيانى چون
گلبدين حكمتيار يا وزارت نام نهاد صلح هزينه مى گردد .در چنين
نگاه  -دفتر سى و هفتم

يونس سلطانى :پيام من براى طبقه ى كارگر و نيروهاى مترقى اين
است كه ايجاد يك جامعه ى انسانى كه در آن انسانيت به انسان
برگردد ،انگيزه ى كسب سود زندگى و امنيت را از انسان ها نگيرد،
فقر و تحقير انسان ها در آن جايى نداشته باشد ،فقط با تحقق شعار
»كارگران جهان متحد شويد« ،ميسر است .اين اتحاد با ارتقاى آگاهى
طبقاتى و تبديل شدن آن ها از يك طبقه ى در خود به يك طبقه ى
براى خود و متشكل شدن در حزب خودشان ممكن مى گردد .بر
اين اساس ،ايجاد حزب طبقه ى كارگر كه از همان ابتدا كسب قدرت
سياسى هدفش باشد ،وظيفه ى تعطيل ناپذير نيروهاى انقﻼبى است.
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فهيم آزاد :من به عنوان يك سوسياليست كه نقطه ى عزيمت اش در هر
مورد و زمينه يى ،واقعيت عينى است ،خود را بيش تر به ديدگاه نخست
كه نظام سياسى اجتماعى حاكم در جامعه ى افغانستان را سرمايه دارى
مى خواند ،شريك مى دانم .البته بهتر است كه در آغاز اين را در نظر
داشته باشيم كه پرداختن و اظهارنظر نسبت به موضوعى با يك چنين
اهميت و گُستردگى مستلزم يك كار پژوهشى و كارشناسانه است
و من شخصا يك چنين ادعايى ندارم .در عين حال ،فكر مى كنم كه
پرداختن به آن در اين سطح و ظرفيت هم ممكن نيست.
از نظر من ،سال ها پيش افغانستان وارد مناسبات سرمايه دارى شده،
اما چهار دهه جنگ ،مداخﻼت قدرت هاى جهانى و كشورهاى منطقه،
در كنار آن بحران هاى سياسى و اجتماعى ،باعث گشتند تا همه ى
زيرساخت هاى اقتصادى فرو بپاشد و نابود گردد؛ دوران حاكميت دار
و دسته هاى مجاهد و سپس امارت اسﻼمى طالبان ،جامعه ى افغانستان
بيش تر به يك اردوگاه آوارگان شباهت داشت تا يك جامعه يى كه در
آن كار و توليد اجتماعى معنى و مفهومى داشته باشد.
اما پس از يازده سپتامبر و فروپاشى امارت اسﻼمى طالبان توسط
امپرياليسم آمريكا و متحدانش ،اوضاع در جهت ديگرى سوق و رونق
يافت .طى هجده سال ،پس از مهندسى دولت و ساختار سياسى،
مناسبات جديد سرمايه دارانه شكل گرفت كه مظاهر آن را مى توان
در همه ى عرصه هاى اجتماعى ،اقتصادى و سياسى ديد و مشاهده
كرد .اين طبيعى است كه در كنار مناسبات سرمايه دارى هنوز روابط و
مناسبات پيشاسرمايه دارى ادامه ى حيات جانبى اش را دوام مى دهد.
ولى آن چه كه وجه غالب و مسلط را مى سازد ،سرمايه دارى بازار و
اقتصاد نيوليبرال است .طى اين دوران در بسيارى از مناطق كشور،
نگاه  -دفتر سى و هفتم

گفت وگوى »اعتراض« با فهيم آزاد

ز مینه سا ز ی بر ا ی شکل یا فتن
یک آ لتر نا تیو کا ر گر ی!

اقتصاد بسته و طبيعى و بر همان مبنا وابستگى دهقانان به زمين و
مﻼكين از ميان رفته و نيروى كار به مقياس وسيعى به كاﻻ تبديل
گرديده است .مﻼكين ارضى نه در عرصه ى توليد و نه در عرصه ى
سياسى ،آن نيرويى نيستند كه بتوانند به مثابه يك طبقه ى حاكم تبارز
نمايند ،بلكه اين صاحبان سرمايه ،بانك داران ،تاجران ،توليدكنندگان
و قاچاقچيان موادمخدراند كه بر اقتصاد بيمار كشور مسلط گرديده اند.
اقتصاد بازار آزاد و پيامدهاى ناگوار و اسف ناك آن را همين اكنون در
شكل فقر و حرمان مضاعف و تبعات سياسى و اجتماعى ديگر آن،
از وجود ارتش ذخيره ى ميليونى كار تا اعتياد ،ارتشاء ،تن فروشى،
كودكان كار و خيابانى به چشم سر مى بينيم .اكثريت فرودست و
تُهى دستى كه امكان و وسيله يى جز دو دست براى امرار معاش و
ادامه ى حيات شان ندارند؛ در يك سو ،فقر و تباهى دامن گُسترده
است و در سوى ديگر ،سرمايه و ثروت انباشت شده است.
كارگران و سرمايه داران دو طبقه ى اصلى اجتماعى را تشكيل مى دهند
و براى نخستين بار در تاريخ افعانستان ،سرنوشت تحوﻻت بعدى
را اين دو نيروى برابر ايستا هم تعيين و رقم خواهند زد .تبيين هاى
غيرماركسيستى و غيرعلمى چپ بورژوا -ناسيوناليست ،پوپوليست
و غيركارگرى از مساله ،آن چه كه در پرسش شما هم مطرح شده
است ،روايت درستى از واقعيت عينى و ساختار اقتصادى و طبقاتى
جامعه نيست .چون بيش تر كسانى كه يك چنين تبيينى از نظام،
ساختار سياسى و اجتماعى حاكم در افغانستان ارائه مى دارند ،افراد
و اشخاص يا جريان هايى اند كه در گذشته نيز تحليل شان همين
بود و امروز آن را در اشكال ديگرى بيان و يا تئوريزه مى كنند؛ و يا
آن چه كه شما در طرح پرسش از آن ياد كرده ايد ،برخى از آن ها
معتقداند كه جامعه ى افغانستان نه تنها كه به سرمايه دارى نرسيده،
بلكه از ”گردونه ى فئودالى“؟! نيز گذر نكرده است .غالب ترين تبيين
در ميان بازمانده هاى چپ بورژوا -ناسيوناليست تيز ”مستعمره و نيمه
مستعمره“ است كه بر مبناى ”جداول تضادهاى“ سنت سوسياليسم
دهقانى و پوپوليستى و بر اساس تحليل ساختارى اين سنت ،جامعه ى
افغانستان را ”مستعمره و نيمه فئودالى“ مى داند و از اين منظر “تضاد
عمده“ ،تضاد خلق با امپرياليسم است و در كنار آن يك ”تضاد اصلى“
وجود دارد كه در رديف جدول تضادها مكان ثانوى كسب مى كند كه
بايد تا رفع و حل ”تضاد عمده“ به طاق نسيان گذاشته شود .واضح
است كه آن چه ما با آن مواجهيم ،يك دترمينسيم عُريان است .در
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مكتب فتاليستى اين جريان ها ،شما با جامعه و ديناميسم درونى و عينى
آن سر و كار نداريد ،بلكه درك ايدئولوژيك و تبعيت از ”قوانين“ و
”جداول“ مكتب و فرقه ،اصل هستند .بر اساس ”تحليل اجتماعى و
طبقاتى“ جريان هايى از اين دست ،در جامعه ى افغانستان كارگر و
بر همين اساس بورژوا موجوديت اجتماعى ندارد )سواى بورژوازى
كمپرادور( ،چون از صنايع سنگين خبرى نيست .اين روايت و تحليل
نه اين كه از واقعيت عينى حركت مى كند ،بل توجيه سياست و مواضع
اين جريان ها در زمين سخت سياست است .با انكار موجوديت
اجتماعى و عينى طبقه ى كارگر از جانب اين نيروها و يا وزن و مكان
ثانوى قايل شدن براى آن ،آن چه كه باقى مى ماند و
نيروى مادى و حامل سوسياليسم خلقى را تشكيل
مى دهد ،دهقانان ،خُ رده مالكين و خُ رده بورژوازى
شهرى است .به همين دليل ،فارغ از اين كه داده ها
و واقعيت هاى عينى و امپريك چه هستند يا باشند،
اين نيروها تﻼش مى نمايند و خود را ناگزير از آن
مى بينند تا واقعيت عينى و تحليل از مناسبات حاكم
را با دستگاه ايدئولوژيك و عقايد مكتبى شان غالب
نمايند .اين نگاه و طرز تلقى صرفا مختص تحليل
مناسبات اجتماعى افغانستان از جانب اين نيروها
نيست ،در روايت مكتبى اين ها حتا جوامع خيلى
پيش رفته و با ثبات ترى مانند ايران ،تركيه وغيره
نيز سرمايه دارى خوانده نمى شوند.
اما جامعه عمارت نيست و طبقات اجتماعى هم آجر
)خشت( نيستند كه كنار هم و روى هم چيده شده
باشند تا ساختمان جامعه را تشكيل دهند .طبقات نه
به طور مجزا و تصادفا در كنار هم ،بلكه به اعتبار رابطه ى متقابل شان
با هم است كه موجوديت مي يابند .بنابراين ،اگر به اين قايل باشيم
كه طبقه ى بورژوا به عنوان يك طبقه موجوديت اجتماعى دارد ،حال
هر تعبيرى كه از آن به دست داده شود ،در آن صورت ناممكن است
كه موجوديت طبقه ى كارگر و مكان آن را در مناسبات اجتماعى
انكار نمود .بناء تضاد منافع طبقات در اين مورد ،طبقه ى كارگر و
سرمايه دار ،همان قدر يك واقعيت عينى است كه نفس وجود آن ها.
ماركس به صراحت تمام از سرمايه دارى به عنوان شيوه ى توليديى
ياد مى كند كه تمام مقوﻻت و مفاهيم پيشين را دگرگون و به آن
محتواى نو مى بخشد .ماركس از بقاى شيوه هاى كهنه ى توليدى در
كنار شيوه ى توليدى نوين كاپيتاليستى سخن مى گويد ،اما فراتعين
كاپيتاليسم براى او دقيقا به اين معناست كه سرمايه دارى قبل از الغاء و
امحاء كامل اين اشكال كهنه ى توليدى و قبل از كسب كنترل كامل بر
پروسه ى فيزيكى كار در آن ها ،به هر حال محتواى آن ها را دگرگون
مى كند .در افغانستان كنونى پس از هجوم سرمايه دارى جهانى به
رهبرى امپرياليسم آمريكا ،و طى اين هجده سال با وجود انارشى و
جنگ ،آن چه كه مسلط است شيوه ى توليد سرمايه دارى است كه
اشكال كهنه ى توليد را در خود ادغام مى كند تا نهايتا از ميان بردارد.
ديدگاهى كه رشد نيروهاى مولده را عامل تعيين كننده و موتور
پيش رفت تاريخ مى شمارد ،هيچ قرابتى با ماترياليسم تاريخى ماركس
نداشته و ندارد؛ بلكه خام ترين نوع ماترياليسم مكانيكى و به عبارت
دقيق تر ،ديدگاه دترمينيسم تكنولوژيك )جبرگرايى صنعتى( است.
در ماترياليسم تاريخى ماركس ،ساختار اقتصادى جامعه اساس و
زيربنا است ،و تمام حيات سياسى ،حقوقى ،و ايدئولوژيك جامعه بر
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اين اساس بنا شده و توسط آن مشروط مى گردد .به اين مفهوم ،در
ماترياليسم تاريخى ،اقتصاد تعيين كننده است .اما اين ابدا به معناى آن
نيست كه ”موتور پيش رفت تاريخ“ ،رشد نيروهاى مولده )يا هر نوع
ديگرى از رشد اقتصادى( باشد .چرا كه ،گذشته از اين كه نزد ماركس
زيربناى اقتصادى اصوﻻ صرفا معادل با نيروهاى مولده نيست ،اين
حقيقت كه زيربنا مشروط كننده )يا تعيين كننده ى( روبناست ،هنوز
ديناميزم تغيير زيربنا و روبنا را نزد ماركس بيان نمى كند .در تبيين
سير تاريخ نيز اساسا تقابلى بين تعيين كنندگى زيربناى اقتصادى و
مبارزه ى طبقاتى به مثابه عامل محركه ى تاريخ وجود ندارد.


فهيم آزاد :قبل از هر چيزى وضعيت طبقه ى كارگر بازتابى از وضعيت
عمومى جامعه است .همان گونه كه در پاسخ به پرسش نخست نيز
اشاره شد ،با توجه به شرايط ناگوار اقتصادى -اجتماعى و در كنار
آن جنگ ،دو صف و نيروى ارتجاعى قبل از همه اين طبقه ى كارگر
است كه در اشكال معين هزينه ى سنگين و سهمگين همه ى اين
مصائب را در شكل بى كارى گُسترده ،فقر و تُهى دستى فﻼكت بار و
مزمن مى پردازد .در اين هجده سال پسين ،جنگ و بربريت جارى
قبل از همه از كارگران و فرودستان جامعه قربانى گرفته است .بخش
وسيع نيروهاى جنگى دو صف اين جنگ ارتجاعى را فرزندان اقشار
و طبقات فرودست از جمله كارگران تشكيل مى دهند كه براى تامين
معيشت شان ناگزير از پيوستن به ارتش و نيروهاى جنگى اپوزسيون
مسلح قدرت حاكم شده اند .در كنار فقر و بى كارى و تنگ دستى
كه شمه اى از آن بيان شد ،طبقه ى كارگر افغانستان با تاسف و با
توجه به آن چه كه در بيش تر از چهار دهه بر او روا داشته است،
غيرمتشكل و متفرق است .يك عامل اين تفرقه و تشتت ،انقطابى
است كه ناسيوناليسم تبارى و قومى بر آحاد كارگران تحميل نموده
است .از امنيت شغلى ،بيمه ى بى كارى ،ايمنى محيط كار و داشتن
نهادهاى مستقل طبقاتى خودش محروم است .به درجاتى تجربه ى
تاريخى چپ بورژوا -ناسيوناليست ،به خصوص شكست حاكميت
حزب دموكراتيك خلق و سوسياليسم بورژوايى در يك هيات عمومى
روى وضعيت پراكنده و اتوميزه شده ى طبقه ى كارگر ،باﻻخص
تقسيمات قومى آن اثر گذار بوده است .در ضمن ،مناسبات حاكم
و اقتصاد نيوليبرالى بازار آزاد از طرق مختلف تﻼش نموده است تا
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از متشكل شدن كارگران حول نهادهاى مستقل خودشان جلوگيرى
نمايند؛ چنان چه مى دانيم دولت و نهادهاى در آن ،حتا تحمل وجود
نهاد زرد و رسمى چون »اتحاديه ى ملى كارگران و كارمندان« را هم
ندارد و سعى دارند تا اين نهاد را نيز بى اعتبار سازند تا مرجعى براى
تجمع و تشكل كارگران نباشد.

فهيم آزاد :واقعيت عينى و مواجهه ى كارگران با آن ،شرايطى را پديد
آورده و مى آورد )فارغ از تئورى بافى هاى نيروهاى سياسى( كه آحاد
طبقه ى كارگر به موقعيت فرودست و به يك معنى به هويت طبقاتى
خود و هم چنين طبقات فرادست وقوف حاصل نمايند .تجلى و مظاهر
آن را در اعتراضات كارگرى در اين چند سال نيز شاهد بوده ايم .درك
تعلق طبقاتى ،يعنى در عين حال شناخت اسارت و تحقير ،و شناختن
عامﻼن اين اسارت و تحقير؛ كارگران عامﻼن موقعيت فرودست خود
را در تجربه ى زندگى و در مواجهه ى ناگزير روزانه ى خود با صاحبان
سرمايه و كارفرماها مي يابند .مبارزه و آگاهى طبقاتى ،جدال بر سر
نفى و اثبات انديشه ها نيست .بل آن چه كه طبقات اساسى را خصم
هم ديگر مى سازد و در تقابل هم قرار مى دهد ،صرفا داربست هاى
فكرى و عقيدتى نيست ،بلكه واقعيت عينى و جارى در عرصه ى
زندگى اقتصادى ،سياسى ،مدنى و فرهنگى جامعه ى موجود است .اما
با تاسف ،كارگران در افغانستان به دﻻيل مختلفى از جمله چهار دهه
جنگ ،تسلط نيروها و باورهاى سياسى و تحميل افتراق و انقطاب بر
مبناى تعلقات قومى ،تبارى ،زبانى و مذهبى ،اتوميزه شده و نسبت به
موقعيت و منافع طبقاتى خودش بيگانه گشته و هنوز كه هنوز است
نتوانسته به عنوان يك طبقه ى اجتماعى آگاه به منافع طبقاتى خودش
عرض وجود نمايد .ولى اين پروسه و وضعيت ماندگار نيست.
چنان چه كه گفته شد ،واقعيت عينى دير يا زود كارگران را در موقعيتى
قرار مى دهد كه براى رفع و رجوع اين مشكل به خودشان سر و
سامان بدهند و به عنوان يك طبقه ى براى خود ،متحزب و متشكل
در جدال اجتماعى پا به ميدان مبارزه ى طبقاتى بگذارند.

فهيم آزاد :به نظر من ،دليل انفعال و عدم حضور فعال بازمانده هاى
جريان هاى چپ در افغانستان يكى دو تا نيستند .دﻻيل متعدد و
پارامترهاى مختلفى در اين مورد اثر گذار بوده و عمل مى كند كه
پرداختن به همه ى آن ها مستلزم وقت و دقت بيش ترى است .من
خيلى گذرا به چند دليل عمده ى آن اشاره مى نمايم .هر دو نحله ى
چپ )هر چند كه در پرسش تلويحا يك نحله مد نظر است( در
افغانستان پس از فروپاشى بلوك سرمايه دارى دولتى شوروى ،جز
ارتش شكست خوردگان بودند و تﻼش كردند تا با تحوﻻت جديد
در عرصه ى جهانى هم راه شوند و از آن جا كه اهداف اجتماعى يى
كه اين نيروها در پى تحقق آن بودن را مى شد از طُ رق ديگر نيز
دنبال كرد ،هر كدام به نحوى دست به هويت زدايى و هويت تراشى
جديد زدند؛ هويتى كه تا ديروز خود را با آن تداعى مى كردند ،ديگر
موضوعيت اش را از دست داده بود و همان طور كه شاهد بوديم اين
جريان ها در جغرافياى سياسى افغانستان پيش قراول لعن و مذمت
به گذشته ى خودشان و كمونيسم شدند؛ گذشته يى كه با هيچ متر و
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مقياسى ربطى به آرمان هاى انسانى و آزادى خواهانه ى سوسياليسم
نداشت.
شكست حاكميت حزب دموكراتيك خلق و زانو زدن آن در قبال
غرب ،پيروزى نيروهاى اسﻼم سياسى به اين دگرديسى در انديشه و
عمل همه ى اين نيروهاى چپ شديدا تاثير گذاشت .حزب دموكراتيك
خلق ،كه در گذشته نيز از آرمان هاى اوليه و تاريخى اش )كه چيزى
نبود جز آرمان هاى بورژوا -دموكراتيك( بريده بود ،تجزيه ى قومى
و تبارى شد و هر يك از جناح هاى آن نه فقط كه از آرمان ها و
ادعاهاى ديروزى شان دست شستند ،بلكه به اعتبار تعلق قومى و
تبارى شان در خدمت ارتجاع قومى و اسﻼمى قرار گرفتند .پروسه ى
هويت زدايى در نحله ى ديگر چپ )جريان هاى مائوئيستى( نيز بازتابى
از وضعيت عمومى و جهانى يى بود كه نيروهاى چپ و كمونيست
در سطح جهان با آن مواجه بودند .اين بخش از چپ در دوران
حضور نيروهاى شوروى و حاكميت حزب دموكراتيك خلق ،غلبه و
سيطره ى نيروهاى ارتجاعى بر جنبش مقاومت مردم ،جدا از هر نقد
نظرى كه مى توان به آن داشت ،بر اساس استراتيژى جنگ توده يى
و شركت در آن از بيش ترين آرمان ها و اهداف برنامه يى خودش
عقب نشينى نموده بودند .برخى از آن ها خواست برقرارى جمهورى
اسﻼمى را جاگزين خواست جمهورى دموكراتيك نوين در برنامه هاى
سازمانى شان ساختند و به اين اعتبار دگرديسى در آن ها قبﻼ و پيش
از فروپاشى بلوك سرمايه دارى دولتى اتفاق افتاده بود؛ ولى فروپاشى
ديوار برلين و در نهايت شكست شوروى ،آن را به شدت تشديد
نمود .فراموش نكنيم كه اين نيرو متحمل شكست هاى زيادى شد
و بخشى وسيعى از رهبران ،كادرها و فعاﻻن مبارز و انقﻼبى آن يا
توسط حاكميت ديسپوت و جنايت كار حزب دموكراتيك خلق و يا
توسط دار و دسته هاى اسﻼمى وحشى ،زندانى ،اعدام و كشتار شدند.
نيروهاى بازمانده از هر دو نحله ى چپ بورژوا -ناسيوناليست ،سال ها
در مهاجرت و در سكوت مطلق به سر مى بردند و از فعاليت سياسى
متشكل فرقه هاى بازمانده خبرى نبود؛ آن جا هم كه فعاليتى صورت
داده مى شد ،كار و فعاليت دموكراتيك و ان جويى بود .آرمان خواهى
و مبارزه براى دگرگون ساختن انقﻼبى وضعيت از جانب اين نيروها،
امر محال و خوش خيالى روشن فكرانه تلقى و مذمت مى گرديد .گويا
بعد از اين همه سال تﻼش و فعاليت سياسى و شكست ،تازه در دوران
كهولت سر عقل آمده بودند و به فعاﻻن چپ و كمونيستى كه هنوز
دل در گرو آرمان هاى آزادى خواهانه و برابرى طلبانه ى سوسياليستى
داشتند و سعى و تﻼش مى كردند ،طعن و لعن مى فرستادند .اما پس از
هجوم آمريكا و فروپاشى امارت اسﻼمى طالبان ،برخى از آن ها فعال
شدند؛ البته در خدمت و در ركاب سپاهيان پروژه ى ”دموكراتيزاسيون“
امپرياليسم آمريكا.
اگر مراد شما بقاياى بازمانده از نيروهاى چپ باشد كه در فوق به آن ها
اشاره شد ،در حقيقت امر اين ها همين اكنون هم فعالند و در جامعه
حضور دارند .احزاب رسمى ايجاد كرده اند؛ اما اهداف اجتماعى و
سياسى يى را كه دنبال مى كنند و براى تحقق آن تﻼش مى ورزند،
اهداف بورژوايى و در خدمت به بورژوازى و قدرت حاكمه و حاميان
آن در كمپ سرمايه دارى جهانى است كه عمﻼ در ضديت به منافع
طبقاتى كارگران ،اقشار و طبقات فرودست قرار دارد .همان گونه كه
در آغاز گفته شد ،برخى از اين نيروها ديگر حتا چپ باقى نمانده اند
كه بتوان از آن ها انتظار داشت كه با هويت و اهداف ترقى خواهانه
فعاليت نمايند .از نظر من ،اين شفت در اهداف اجتماعى و تعلق
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طبقاتى است كه حضور اين نيروها در جامعه و در خدمت به امر
رهايى كارگران و زحمت كشان را نمى توان مشاهده و حس كرد.
اما جريان هاى انقﻼبى چپ و سوسياليست ديگرى هستند كه با
توجه به توان و ظرفيت تشكيﻼتى شان فعال هستند ،هرچند كه اين
فعاليت زياد محسوس نباشد .جريان هاى حاشيه يى ،مليتانت و ”سوپر
انقﻼبى“ ديگرى هم هستند كه هرازگاهى به مناسبت هاى خاصى
اعﻼميه مى دهند ،ولى اين فرقه ها فعاليت علنى را در كُل رد مى كنند
و سياست و استراتژى شان امر سازمان دادن و پيش بردن خواست ها
و مطالبات طبقه ى كارگر نيست .ﻻزم است يادآور شوم كه تحوﻻت
نيروهاى چپ و سوسياليست در جامعه ى افغانستان در حال حاضر
به طور عموم ،تحوﻻتى است بيش تر عقيدتى ،سبك كارى ،سياسى
و ديدگاهى ،به خصوص در ميان نسل جوان ،كه در اين زمينه هم با
تاسف دستاورد قابل مﻼحظه و قابل ارجاعى مشاهده نمى شود .يعنى
نيروهاى سوسياليست هنوز ربط عينى و واقعى در جدال و تﻼش هر
روزه ى كارگران و مزدبگيران ندارند .از يك منظر ،اين وضعيت بيش تر
حاصل واقعيت مادى است كه به فعاﻻن كارگرى و جنبش چپ و
سوسياليستى تحميل شده است؛ اما از منظر ديگرى مى تواند حاصل
تداوم سنت هاى چپ بورژوا -ناسيوناليست و غيركارگرى باشد
كه هم چنان فعاليت او را متاثر مى سازد .سوسياليست و كمونيست
افغانستان تا حاﻻ و در بهترين حالت به ماركسيسم به عنوان يك
نگرش ايدئولوژيك نگاه كرده است .به عنوان يك سرى آرمان ها و
اعتقاداتى در مورد آينده ى جامعه؛ زمانى كه تحت قيادت ”بورژوازى
ملى“ جامعه نه تنها از اسارت امپرياليسم نجات يافته است ،بلكه مدرن
و صنعتى شده باشد ،آن زمان نوبت طبقه ى كارگر و تحقق اهداف
سوسياليستى خواهد رسيد .از نظرم ،نكاتى كه فشرده برشمرده شد،
برخى از دﻻيل عدم حضور و فعاليت چپ در جامعه را به عنوان
يك نيروى متشكل مى سازد؛ مراد حضور و فعاليت شخصيت ها و
فعاﻻن منفرد چپ و يا جمع ها و كانون هاى كوچك نيست ،برخى
از منفردان چپ در قالب كانون و نهادهايى هم اكنون نيز فعال اند.

فهيم آزاد :اين جاى بسا خوش بختى و اميدوارى است كه على رغم
فضاى حاكم و تجربه ى بدنام حاكميت حزب دموكراتيك خلق و
پراتيك ساير نيروهاى مدعى چپ و سوسياليست ،نسل جديدى
از فعاﻻن چپ و سوسياليست عرض وجود نموده است .اين نسل
مى تواند در بيرون كشيدن آرمان هاى سوسياليستى از زير آوار
تحريف ها و سنت هاى جنبش هاى طبقات ديگر نقش بارزى بازى
نمايد ،مشروط به اين كه از تجارب ناكام چپ قديم درس اندوزى
نموده و با نقد بى امان آن جنبش ها و سنت ها افق روشنى را ترسيم
نمايد .به نظر من ،مبناى فعاليت نسل جديد نه تقويت اين يا آن جريان
چپ قديم ،بل تقويت و سازمان يافتن جنبشى باشد كه امر مبارزه ى
كارگران و تحول اجتماعى را در همه ى عرصه ها تسهيل نمايد .روشن
است كه مبارزه ى طبقات اجتماعى يك امر جارى است و كارگران و
زحمت كشان ناگزيراند كه براى پيش ب ُرد امر مبارزاتى شان ،حتا براى
تامين و تحميل خواست ها و مطالبات دموكراتيك ،از بيمه ى بى كارى،
امنيت شغلى تا افزايش حقوق و ...خودشان را سازمان دهند و نسل
جديد فعاﻻن سوسياليست كارگرى مى توانند نه تنها ممد واقع گردند،
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بلكه خود با اقدامات عملى و نظرى زمينه هاى مادى سازمان يابى و
تحزب جنبش كارگرى را فراهم آورند .اين به نوبه ى خود جنبش
چپ و آزادى خواهى در جامعه را تقويت مى كند .اين پتانسيل بالقوه
وجود دارد و آن را همين اكنون نيز مى توان در فعاليت هايى كه صورت
مى گيرند ،مشاهده نمود .يك نمود بارز آن جنبش ”عليه بى كارى“ و
پخش و نشر نشرات چپ و كار و فعاليت تئوريك نظرى است كه از
يك منظر طبقاتى به مسايل سياسى و معضﻼت اجتماعى مى پردازند؛
از جمله همين ماه نامه ى »اعتراض«.
اما آن چه كه مهم است ،نسل جديد نبايد اسير پندارهاى قدرگرايانه يى
گردد كه جريان هاى چپ قديم حامل و عامل آن هستند .بدين لحاظ،
تﻼش مستمر و مثمر بايد صورت گيرد كه سوسياليسم كارگرى و
فعاﻻن جوان آن به جزيره هاى پراكنده ،منزوى و بى اثر تبديل نشوند.
اين يعنى تﻼش براى هم دلى ،هم يارى و در نهايت رفتن به سوى
شكل دادن به نهادهاى با اتوريته از لحاظ نظرى و فعال و دخالت گر
در جامعه كه به سهم خود بتواند امر تشكيل حزب كارگران را تسهيل
و مساعد گرداند.

فهيم آزاد :نكاتى را كه در پاسخ به پرسش قبلى در مورد نقش نسل
جديد فعاﻻن چپ و سوسياليست بيان داشتم ،در مورد فعاﻻن چپ
نيز صادق است .نخسين كارى كه اين چپ براى اداى سهم موثر در
امر مبارزه ى سياسى و تقويت جنبش كارگرى بايد انجام دهد ،بريدن
قاطع از سياست ها و سنت هاى فكرى و جنبشى است كه واقعيت
عينى و تاريخ مبارزاتى چند دهه ى فعاليت همين نيروهاى چپ در
افغانستان بطﻼن آن ها را ثابت ساخته است .تصفيه حساب با باورها و
عقايد چپ غيركارگرى ،به معنى تصفيه حساب با صاحبان و حاميان
آن عقايد و باورها نيست .چيزى كه با تاسف در چپ افغانستان رواج
دارد؛ مبارزه ى نظرى ،يعنى پالودن جنبش از افكار و نظراتى كه به
امر مبارزه و منافع طبقاتى كارگران مضر هستند .براى من ،فعاﻻن
سوسياليست جنبش كارگرى كسانى برون از سوخت و ساز درونى
طبقه ى كارگر نيستند ،اين فعاﻻن جز انتيگره و انفكاك ناپذير يك
جنبش معين ،جنبش طبقه ى كارگراند .اما خصلت نماى همه ى آن
نيروها و جريان هايى كه تحت عنوان چپ فعاليت مى كنند ،فارغ از
حضور اجتماعى و توان تشكيﻼتى شان ،مسائلى كه در اين باب گفته
آمديم نبوده و نيست.
بناء فعال شدن و نقش سازنده ادا كردن نيروهاى چپ در تحوﻻت
سياسى و تقويت جنبش كارگرى ،قبل از همه مستلزم روشن بودن
تعلق اجتماعى طبقاتى اين نيروها به طبقه ى كارگر و فرودستان جامعه
است .اگر اين امر ،كه صرفا يك تعلق خاطر و يا به يك معنى تعلق
ايدئولوژيك نيست ،تامين و روشن گردد ،آن گاه و فقط آن گاه است
كه نيروهاى چپ مى توانند آن نقشى را كه در پرسش شما مطرح
شده است اداء نمايند.
چگونگى فعال شدن اين نيروها در عرصه ى اجتماع بسته به
دخالت گرى و از حاشيه به متن آمدن آن ها است ،به اين معنى
كه فعاﻻن و سازمان هاى چپ براى موثريت امر مبارزاتى و براى
مقابله با آراء و انديشه هاى طبقه ى سرمايه دار بايد در زمينه ى كار
تئوريك -نظرى بيش تر از گذشته فعال گردند و همه ى اين فعاليت ها
مى بايست در خدمت به امر سازمان يابى و تحزب كارگران عمل نمايد.
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زمينه سازى و سرانجام ايجاد حزب سوسياليستى كارگران آن امر عاجل
و ضرورى است كه بايد در دستور نيروهاى چپ قرار گيرد .با اين
كار و فعاليت است كه نيروهاى چپ مى توانند نقش سازنده و موثرى
در تحوﻻت سياسى و تقويت جنبش كارگرى بگيرند.


فهيم آزاد :پروژه ى مصالحه و شريك ساختن طالبان در قدرت
سياسى و يا در نهايت به قدرت رساندن شان با امضاى توافق نامه
ميان آمريكا و طالبان از قوه به فعل در آمد .هرچند كه تا هنوز اجراى
اين توافق نامه به موانعى برخورده است ،ولى سرانجام اين پروژه
به ثمر خواهد نشست .در متن وضعيت جديد جهانى و منطقه يى،
قدرت هاى بزرگ سرمايه دارى  -آمريكا ،اتحاديه اروپا ،چين ،روسيه
و كشورهاى ديگر منطقه از جمله ايران و پاكستان -به نوعى از اجماع
براى شكل دادن به آينده ى سياسى افغانستان و ايجاد نظم و ثبات
در اين منطقه ى پُر آشوب براى تامين منافع استراتژيك و درازمدت
خودشان رسيده اند .قرار نيست و نبوده كه خواست ها و مطالبات
مردم از آن ميان كارگران ،زنان و جوانان افغانستان مورد توجه باشد.
شريك ساختن طالبان در قدرت و يا شكل دادن به يك ساختار جديد،
كه طالبان يكى از پايه هاى اصلى و مهم آن را تشكيل دهد ،امر تازه يى
نيست .از همان آغاز تهاجم نيروهاى نظامى آمريكا در اكتبر ،٢٠٠١

به سياق گذشته ،ما شاهد هم سويى آمريكا و نيروهاى اسﻼم سياسى
در وجوه مختلف آن بوده ايم.
هجده سال پس از مهندسى نظام سياسى در كشور و ادعاى
”دموكراتيزاسيون“ حيات اجتماعى و ”رهايى زنان“ كه حاصل آن تداوم
جنگ ،كشتار و تباهى و فقر بوده ،بار ديگر اما به بهانه ى ”صلح و
امنيت“ از باﻻ و بدون دخالت و نقش مردم در تعيين سرنوشت شان،
امارت اسﻼمى جديدى را با هم كاسه ساختن نيروهاى مرتجع و
جنايت كار بر مردم عاصى و تشنه ى رفاه و آزادى تحميل مى كنند.
اين روشن است كه مردم از خشونت و جنگ و نابرابرى و فقر به
ستوه آمده اند و خواهان آرامش و امنيت اند .دولت و حاميان جهانى
نگاه  -دفتر سى و هفتم

آن و قدرت هاى منطقه يى ،از جمله پاكستان و جمهورى اسﻼمى
ايران ،شريك پروژه ى شكل دادن به امارت اسﻼمى اند و زمينه هاى
شكل گيرى آن را از طريق تامين منافع خودشان دارند ضمانت
مى نمايند.
دولت آمريكا و مجريان قدرت سياسى در افغانستان ،شكست
پروژه هاى سياسى و ناتوانى شان در حل مشكﻼت اقتصادى و تمام
مصائب اجتماعى از ستم جنسيتى تا بى كارى ،فقر و جنايت ،را حاصل
جنگ و منازعه ى جارى مى دانند و بر همين دليل حاضر شده اند
كه گُشايش هاى نسبى يى مانند آزادى بيان ،مشاركت اجتماعى زنان،
انتخابات و ...كه در اين چند سال به آن به عنوان ”دستاورد“ مباهات
مى شد را قربانى منافع سياسى و استراتژيك شان براى دست يافتن
به نوعى از ثبات سياسى سازند .اما واقعيت امر اين است كه ”صلح“
نيروهاى ارتجاعى و تمام پروژه ى به راه افتاده ،حاصلى جز استحكام
هرچه بيش تر قدرت نيروهاى ارتجاعى حاكم و تداوم فقر ،ستم و
نابرابرى در اشكال ديگرى براى اكثريت مردم كارگر و زحمت كش
در پى نخواهد داشت.
وضعيت جديد و واقعيت جارى جامعه ى افغانستان به روشنى نشان
داده است كه راه حل هاى بورژوا -امپرياليستى نمى تواند منجى
مردم از بربريت و توحش و رسيدن به آزادى و رفاه باشد .تحوﻻت
سياسى در افغانستان و اجماع جهانى و منطقه يى پيرامون آن ،كه
چيزى نيست جز شريك ساختن يك نيروى ددمنش و جنايت كار
در قدرت سياسى و شكل دادن به يك ساختار سياسى جديد چه
تحت نام ”جمهوريت“ و چه ”امارت“ ،به معنى ختم مصائب مردم و
پايان يافتن كشتار ،بربريت و جنايت نيست .همين
امروز دارند پرچم داعش را به عنوان بديل طالبان به
رسم تداوم فاجعه به اهتزاز در مى آورند تا حضور
ناميمون شان را در منطقه و افغانستان مشروعيت
بخشند .بناء براى رهايى از اين وضعيت و دست
يافتن به يك صلح پايدار و واقعى و دفع و رفع
مداخﻼت و تقويت روند آزادى خواهى ،گزينه ى
ديگرى به جز شكل دادن به آلترناتيو سوم وجود
ندارد .بايد صف ميليونى جنبش آزادى خواهانه ى
مردم از زن و مرد را كه به راه حل هاى ارتجاع
بورژوا -امپرياليستى توهمى ندارند ،شكل داد .اين
يگانه گزينه ى معقول و مطلوب براى رسيدن به
صلح واقعى ،كه در حقيقت رهايى از وضعيت جارى
و سازمان دادن يك جامعه ى عارى از جنگ ،ستم،
نابرابرى ،بى حقوقى و دفع و طرد سلطه ى نيروهاى
ارتجاعى و حاميان جهانى و منطه يى آن ها است.
اين بر فعاﻻن جنبش كارگرى ،نيروهاى چپ ،آزداى خــواه و
جنبش هاى عدالت خواه و مترقى از جمله جنبش برابرى طلبانه ى
زنان است كه براى شكل دادن به يك آلترناتيوى كه منافع اكثريت
مردم محروم و فرودست را نمايندگى و مدافع باشد ،تﻼش ورزيده
و گام هاى عملى و نظرى جهت دست يافتن به آن را بر دارند .اين
از نظرم ،مطلوب ترين و معقول ترين گزينه براى خﻼصى و رهايى
از اين اوضاع است.
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فهيم آزاد :پس از شيوع ويروس كرونا و نتايج هول ناك مرگ و مير
ناشى از آن جهان در مجموع دچار بحران عميقى شده كه تبعات
گسترده ى اقتصادى ،سياسى و اجتماعى را در پى داشته و دارد .اما
اين وضعيت در جامعه يى چون افغانستان كه هم زمان با بحران سياسى
و طاعون طالب و ساير گروه هاى اسﻼمى و حاميان آن ها در نظام
سرمايه دارى دست و گريبان است ،مى تواند پيامدهاى هول ناك و
مصيبت بارى داشته باشد ،چيزى كه همين حاﻻ نيز در اشكال مختلف
مردم شاهد آن هستند.
اپيدمى كرونا اما به شكل آشكارى نشان داد كه بورژوازى و دولت هاى
سرمايه دارى هيچ گونه ارزشى براى جان انسان ها قايل نبوده و نيستند.
با وجود امكانات عظيم مالى ،تكنولوژيك و علمى ،بيماران و مبتﻼيان
حتا از دست رسى به تختخواب و دستگاه هاى تنفسى و كارگران و
پرسونل طبى از داشتن دست كش و ماسك هم محروم اند ،چه رسد
به اين كه امنيت و سﻼمت و رفاه مردم را ضمانت نمايند .دولت ها و
نهادهاى نظام سرمايه دارى هيچ استراتژيى جز خريدن فرصت بيش تر
و در بهترين حالت كم كردن هزينه ى مرگ و مير و كاستن از سرعت
آن ندارند؛ آن جا هم كه كارى انجام داده اند ،در حد يك توصيه است
تا مردم با رعايت آن خودشان را از مرگ حتمى نجات دهند.
اين وضع در افغانستان بيش تر از هر كشور ديگرى در دنيا اسف بار و
مهلك است .قدرت حاكمه از مردم گرسنه ،فقير ،درمانده و گرفتار در
چنبره ى فقر ،جنگ و طاعون اسﻼم سياسى ،بدون هيچ ضمانتى و بدون
تامين حداقل بخور و نمير ،مى خواهد كه خودشان را قرنطين نمايند؛
مضاف بر آن با شيوع ويروس كرونا در كنار احتكار و افزايش بهاى
مواد حياتى اوليه ى مورد نياز و ضرورى مردم ،بازار رماﻻن مذهبى
و خرافات اسﻼمى نيز رونق يافته است و ارباب عمايم و نهادهاى
مذهبى از جهل و ناآگاهى مردم استفاده مى برند تا از بى اعتبار شدن و
فروپاشى هرچه بيش تر وجاهت ايدئولوژى غالب و مسلط در جامعه
جلوگيرى كرده باشند .سياست تجريد مردم كه مى تواند از شيوع
بيش تر ويروس جلوگيرى نمايد ،به دليل فقر مفرط و اجبار اقتصادى
عمﻼ مورد اعتناى مردم نيست؛ در حقيقت امر ،در غياب تامين حداقل
معيشت معنى عينى و عملى اين سياست براى اكثريت فرودستان و
محرومان ،به ويژه كارگران ،چيزى جز اين نيست كه مردم مرگ در
اثر گرسنگى را بر مرگ به سبب ابتﻼ به ويروس كرونا ترجيح دهند.
جامعه ى گرفتار در جنگ و ايلغار نيروهاى بورژوا -امپرياليستى كه در
آن بيش از چهار دهه است كه از صلح ،امنيت و رفاه خبرى نيست،
اين روزها مردم شاهد صف آرايى و تقابل جناح هاى مختلف سياسى
طماع در جدال بر سر قدرت و مسنداند كه اين مساله در كنار عوامل
ديگر آرامش و آسايش را از اكثريت مردم ،به ويژه كارگران و اقشار
محروم ،ربوده است .عﻼوه بر آن ،جنگ و ناامنى مثل گذشته از مردم
فرودست و محروم از زن و مرد و پير و جوان و كودك قربانى مى گيرد
و اين همه در حالى است كه قرار است بختك و طاعون طالبان و
ساير دار و دسته هاى اسﻼم سياسى به يُمن حمايت قدرت هاى منطقه
و سرمايه دارى جهانى به رهبرى امپرياليسم آمريكا و در خدمت به
منافع درازمدت و استراتژيك شان در اين منطقة پُر آشوب و مهم زير
نام ”صلح“ با آرايش و تركيب جديد بر گُرده ى مردم تحميل شود.
طاعون سياه اسﻼمى و تبعات ناشى از آفت كرونا هديه و ره آورد
نظام كاپيتاليستى براى مردم در افغانستان است.
نگاه  -دفتر سى و هفتم

اين اوضاع يك فاكتور تعيين كننده و نيرومند در تداوم مصيبت و
زمينه ساز هرچه بيش تر تلفات و قربانى شدن فرودستان و محرومان
در جامعه ى افغانستان را مى سازد .در كنار اوضاع و احوال آشفته و
بحران سياسى جارى ،كه در واقع جغرافياى افغانستان را به سه حوزه ى
اقتدار تقسيم نموده است ،اكثريت مردم محروم و فرودست جامعه به
ابتدائى ترين امكانات درمانى و وقايوى هم دست رسى ندارند .اين
امر خطر ابتﻼ و مرگ و مير ناشى از اپيدمى كرونا را در ميان مردم ،به
ويژه اقشار و طبقات تُهى دست و محروم ،بيش از تصور باﻻ مى برد.
اگر اين روند بر همين منوال ادامه يابد و چاره يى براى آن سنجيده
نشود ،فاجعه ى عظيمى را شاهد خواهيم بود.
دولت پوشالى و حاميان بين المللى آن در افغانستان جز فريب مردم
و حواله ى آن ها به حرف هاى مفت و تكرارى هيچ گونه مسئوليتى
در قبال مردم احساس نمى كنند .به جز تعداد قليلى از صاحبان
سرمايه كه از ق ِبل چپاول و غارت هست و بود جامعه به سرمايه هاى
نجوميى دست يافته اند ،اكثريت قريب به اتفاق مردم اگر كه نتوانند
نيروى كارشان را بفروشند حتا قادر به تامين مخارج يك روزه ى
زندگى شان نيستند.
چاره ى كار و راه عﻼج ،تشكل و اتحاد است .هرچند كه وضعيت
غيرمتعارف و خاصى است كه راه كار و گزينه ى عاجل و ضروريى
را همين اكنون طلب مى كند ،نسخه ى ديگرى جز اين نيست؛ اگر
كارگران متحد و متشكل باشند ،در هم يارى و هم كارى با جنبش هاى
اجتماعى ديگر كه با مصيبتى يك سان مواجه اند ،مى توانند با اتكاء به
قدرت عظيم اجتماعى شان قدرت حاكمه و حاميان بين المللى آن را
وادار به تامين معيشت و دست رسى مردم به بهداشت و درمان سازند.
راه ديگر ،ايجاد كميته هاى محلى جهت آگاهى دهى و جلوگيرى از
گُسترش ويروس و ابتﻼ به آن در ميان خانواده هاى كارگرى و اقشار
محروم است تا ﻻاقل از اين طريق بتوان مردم را مصون ساخت.


فهيم آزاد :با تاسف ،پايان اين اوضاع هنوز معلوم نيست .قبل از بروز
و شيوع اپيدمى كرونا ،بشريت شاهد اعتراض صدها ميليون كارگر و
انسان محروم و فرودست در گوشه و كنار جهان نسبت به بربريت
سرمايه و سياست هاى رژيم هاى بورژوايى بودند .موج اعتراضات
كارگرى و مردمى همه جا را فرا گرفته بود .از فرانسه تا شيلى ،از
ايران تا عراق ،لبنان ،هند و ده ها كشور ديگر مردم به خيابان ها ريخته
بودند و نسبت به وضعيت اسف بارشان معترض بودند.
با بروز اپيدمى كرونا ،اين واقعيت تلخ و دردنــاك كه سيستم
سرمايه دارى بر بشريت تحميل كرده است بيش تر و عُريان تر از
گذشته آشكار گشت؛ بحران ناشى از پاندمى كرونا ،تنها يك بحران
طبيعى نيست ،بلكه فراتر از آن يك بحران سياسى و اقتصادى است.
علم پزشكى در امتداد قربانى گرفتن اين اپيدمى از مردم ،با كشف
واكسن و توليد آن شايد بتواند آن را مهار نمايد ،ولى بحران سرمايه ى
جهانى و تبعات هول ناك آن است كه بشريت را در ترس و وحشت
قرار داده است .آن چه كه باعث نگرانى و سراسيمگى دولت هاى
حاكم در كشورهاى سرمايه دارى شده است ،تلفات ناشى از اين
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خلق ،طالبان و ،...همه ى اين ها به لحاظ جايگاه و منفعت طبقاتى يك
سان شان در صف مقابل كارگران و اقشار محروم و فرودست جامعه
قرار دارند .چنين مبارزه يى و پيش ب ُرد آن در گُستره ى جامعه بدون
وجود حزب سوسياليستى كارگرى ممكن و ميسر نيست .كارگران و
مهم تر از آن رهبران عملى طبقه ى كارگر و پيش روان سوسياليست
آن در تمام مراحل مبارزه )چه درعرصه ى اقتصادى ،سياسى ،نظرى
و فرهنگى( ،تنها زمانى مى توانند پيش روى جنبش را ضمانت كنند
كه قادر به شناخت سياست هاى احزاب بورژوائى باشند و راه مقابله
با آن ها را بدانند ،در يك كﻼم ظرفيت و پتانسيل تشخيص و خنثى
سازى سياست هاى بورژوازى را داشته باشند و بتوانند از شرايط
سياسى -اجتماعى ارزيابى عينى ،دقيق و درستى ارائه نمايند .همه ى
اين موارد و كارها ،به خصوص تحقق مطالبات پيش رو و رفاهى از
بهبود شرايط كار و زندگى تا حضور در صحنه ى جدال براى تعيين
تكليف سياسى آينده ى جامعه ،نياز و وجود حزب سياسى طبقه ى
كارگر را الزامى مى سازد .اميد كه فعاﻻن كارگرى و نيروهاى سياسى
چپ و سوسياليست ،به ويژه نسل جوان سوسياليست كه تجارب تلخ
شكست و ندانم كارى نسل قديم را چون آينه جلو خود دارند ،براى
تحقق اين مامول در همه ى عرصه ها تﻼش نمايند.
***

پاندمى نيست ،بلكه پيامدها و عواقبى است كه نظام جهانى در فرداى
پس از پاندمى به آن مواجه خواهد شد .يك بار ديگر و اين بار به
وضاحت تمام آشكار شد كه سرمايه دارى نه تنها مطلوب و مقبول
نيست ،بلكه دشمن جان ،سﻼمت ،رفاه و آسايش انسان ها به ويژه
انسان هاى فرودست و طبقات محروم جامعه است.
به نظر من ،دنيا پس از پاندمى كرونا ،كه تا همين اكنون جان صدها
هزار انسان را گرفته است ،دنياى ديگرى خواهد بود .ب ُن بست سياسى
و ايدئولوژيك بورژوازى و تناقض كامل و عينى نظام سرمايه دارى
با ابتدايى ترين نيازهاى بشر ،سيستم را بى اعتبار ساخته است .اين
كه اين به مقبوليت مجدد سوسياليسم در اذهان بيانجامد ،بستگى به
پارامترهاى و عوامل ديگرى دارد تا آلترناتيو سوسياليستى را به عنوان
بديل و گزينه ى مطلوب تقويت نمايد .جدال دوره ى آتى و صف آرايى
طبقه ى كارگر و اقشار فرودست در مقابل بورژوازى بدون ترديد بر
سر رفاه ،امنيت و حقوق اساسى است كه بورژوازى جهانى حتا در
پيش رفته ترين و مدرن ترين كشورها ناتوانى اش در تامين و ضمانت
آن را نشان داده است.
اعتراضات دوره ى آتى قطعا راديكال تر و همه جانبه تر از حركت هاى
اعتراضى پيش از بروز اين پاندمى خواهد بود .بدون شك و ترديد،
نظام سرمايه دارى و دولت هاى بورژوايى در هم راهى با دستگاه هاى
تخدير و تحميق و استفاده از ابزارهاى سركوب تﻼش خواهند كرد
تا بشريت را به استيصال ،نوميدى و تسليم وادارند و چنين القا آدرس سايت اينترنتى »اعتراض ،نه به وضعيت موجود«:
https://eteraz-af.com
نمايند كه راه و بديل ديگرى به جز بربريت سرمايه دارى فرا راه بشر
وجود ندارد .اما براى رهايى از بربريت سرمايه و آزادى ،شكوفايى
و رفاه ،بشريت ناگزير است آلترناتيو براى آن جست وجو نمايد و
اين آلترناتيو چيزى نيست جز سوسياليسم .بنابراين ،جدال طبقاتى
در دوره ى آتى حول ادامه ى وضع موجود و يا آلترناتيو سوسياليستى
رقم خواهد خورد .اما همه ى اين ها بستگى به اين دارد كه طبقه ى
كارگر و جنبش سوسياليستى و آزادى خواه ،چه در ب ُعد كشورى و
چه در ب ُعد جهانى ،چقدر آمادگى دارند تا جامعه را حول اين افق
و پرچم سازمان دهند و متشكل سازند .يگانه راه نجات و رهائى
بشريت از همه ى اين مصائب و آﻻم ،پايان دادن به سلطه و مناسبات
سرمايه دارى و برقرارى سوسياليسم است ،اما تحقق اين امر شريف
و انسانى بدون تحزب و مبارزه ى طبقات فرودست ،در راس طبقه ى
كارگر ،و بشريت آزادى خواه ميسر نيست.

فهيم آزاد :پيام من به عنوان يك فعال جنبش كارگرى به فعاﻻن
كارگرى و نيروهاى سوسياليست خيلى كوتاه و روشن است .و فكر
مى كنم در كُل اين بحث نيز مكرر به آن پرداخته ام .آن چه كه روى
آن تاكيد شده است ،ضرورت تﻼش و زمينه سازى براى شكل يافتن
يك الترناتيو كارگرى است .همان گونه كه مى دانيم مبارزه و جدال
طبقاتى كارگران ،مبارزه يى است عليه طبقه ى سرمايه دار و دولتى
كه از منافع آن پاسدارى مى كند .طبقه ى كارگر در اين مبارزه نه تنها
با رژيم حاكم رو در روست ،بلكه در مقابل همه ى احزاب رنگارنگ
طبقه ى سرمايه دار قرار دارد .چه اين احزاب در شكل و شمايل احزاب
اسﻼمى -قومى شريك قدرت باشد و چه ناسيونال -ليبرال هاى در
مدار حاكميت و يا شبه اپوزيسيون بيرون از آن ،در قد و قيافه ى
فعاﻻن نهادهاى جامعه ى مدنى ،نيروهاى بازمانده از حزب دموكراتيك
نگاه  -دفتر سى و هفتم
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چكيده
بر اساس سروى وضعيت زندگى افغانستان
در سال  ١٣٩٥و آخرين معلومات موجود
در حال حاضر ٨٠ ،درصد از نيروى كار
افغانستان در "شغل آسيب پذير" با بى ثباتى
شغلى باﻻ و در شرايط بد كارى قرار دارند.
تخمين مى شود  ١٦درصد از كارگران
آسيب پذير ،كارگران روزمزد باشند كه
تعداد نامشخصى از آن ها در چهارراهى هاى
شلوغ شهر جمع شده و به دنبال كاراند كه
در صورت يافتن ،تنها مخارج دست و
دهان خانواده شان را فراهم مى كنند .وﻻيت
هرات ،به خصوص مركز آن ،شهر هرات،
نگاه  -دفتر سى و هفتم

مركز اصلى چنين كارها در كشور بوده است.
كار روزمزد عوامل متعدد و به هم بافته دارد.
اين عوامل شامل درگيرى هاى خشونت بار
كه باعث كوچيدن مردم از روستاهايشان به
شهرهاى مزدحم گرديده ،افزايش جمعيت،
عدم توسعه ى مناطق فقير ،و اخيرا تاثير
همه گيرى كرونا مى باشد .با توجه به
گُسترش اين عوامل ،به احتمال زياد كار
آسيب پذير ،از جمله كار روزمزد ،بر اساس
سروى  ١٣٩٥گُسترش يافته است.
اين گزارش به شرح ذيل مى پردازد :داستان
يك كارگر روزمزد و سپس به دورنماى
كارگران روزمزد كه براى پيدا نمودن كار در
چهارراهى هاى مخصوص شهر هرات جمع
مى شوند ،تمركز مى نمايد .بعدا كار روزمزد
را به عنوان كتگورى از اشتغال آسيب پذير
در افغانستان و به خصوص در وﻻيت هرات
مورد بحث قرار داده و در ختم با بررسى
نظريات درباره ى آن چه كه كارگران روزمزد
در رابطه به جامعه ى افغانستان به ما بيان
مى دارند ،كه تعداد زيادى از مردم مجبور
به انواع سخت تر اشتغال آسيب پذير و فقر
شده اند ،پايان مى يابد.
از نظر روش تحقيق ،اين گــزارش بر
مصاحبه هاى نيمه ساختارى كه نويسنده
با ده كارگر روزمزد در ماه سرطان و اسد
 ١٣٩٩در شهر هرات انجام داده است ،مبتنى
مى باشد )تمامى مصاحبه شوندگان مرداند؛
زيرا يافتن نيروى كار در روى سرك كامﻼ
يك پديده ى مردانه و كار روزمزد مختص
به مردان است ،و حدودا ميان  ٢٠تا ٦٥
سال سن دارند( .عﻼوه بر اين ،اين گزارش
بر اساس مشاهدات دوام دار نويسنده )از
سال  ١٣٩٣به اين سو( در چهارراهى هاى
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بخو ر و نمیر :کار ر و ز مز د،
ر و ز نه ای در جا معه ی ا فغا نستا ن

مخصوص شهر كه كارگران در آن گرد هم
مى آيند و هم چنان دو مصاحبه )يكى با يك
مقام رياست كار و امور اجتماعى وﻻيت
هرات در آخر ماه اسد و ديگر با سخن گوى
»اداره ى ملى احصاييه و معلومات« )(NSIA
كه قبﻼ به نام »اداره ى احصاييه ى مركزى«
) (CSOياد مى گرديد ،در نيمه ى ماه ميزان
سال روان انجام يافته( تهيه گرديده است .در
اين گزارش از تحقيقات قبلى در رابطه به
بى كارى و عدم موجوديت كار نيمه وقته در
سرار افغانستان ،به خصوص وﻻيت هرات،
و نيز در جاهايى كه ﻻزم بوده است ،استفاده
شده است.
صداى يك كارگر
روايت شخصى زير مربوط به يك كارگر
روزمــزد مى باشد كه نشان مى دهد اين
كارگران چگونه كار پيدا مى كنند ،چه مقدار
مزدى به دست مى آورند و براى تامين
هزينه هاى زندگى خود به چه مقدارى نياز
دارند.
فريد ٤٥ ،ساله ،از مهارت ابتدايى سواد
برخوردار است و تنها نانآور خانواده ى
پنج نفرى كه شامل خودش ،همسرش و سه
فرزند مجردشان است ،مى باشد(١).
بيش از دو دهه است كه او به عنوان كارگر
روزمزد ،هم در زمان مهاجرت اش به ايران
و هم پس از بازگشت اش به هرات ،در
اوايل سال  ،١٣٧٩كار مى نمايد .در هرات
معموﻻ در چهارراهى شلوغ بادمرغان ،در
جنوب شهر ،چهارراهى شهرى كه به نام
محلى سرگذر خوانده مى شود ،در دنبال
كار مى باشد (٢).مردان به اين جا براى
جست وجوى كار مى آيند و انتظار دارند
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عابرين آن ها را براى انجام كارى با خود
ببرند .برخى در ارابه ى دستى كه با خود
آورده اند ،استراحت مى كنند .ديگران با بيل و
ديگر وسايل ساختمانى در كنارشان در انتظار
كار هستند .هنگامى كه نويسنده با فريد در ماه
سرطان سال جارى مصاحبه نمود ،او موقتا
يك كار دائمى را به عنوان نگهبان يك مكان
در حال ساخت در منطقه ى مرفه نه چندان
دور از مركز شهر پيدا نموده بود:

حدود پنج هفته بعد ،در اواخر ماه اسد ،١٣٩٩
فريد دوباره به سرگذر بازگشت .او از كار
قبلى اش اخراج شده بود:

فريد پس از چند روز بى كارى ،در ماه
اسد  ،١٣٩٩برخى كارهاى ساختمانى را
در يك مسجد نزديك گرفته بود .در اوايل
سنبله دوبــاره به سر گذر برگشت و در
جست وجوى كار بود.
وقتى از آن ها پرسيده شد كه آيا مقدار پولى
كه آن ها پيدا مى كنند براى تامين نيازهايشان
كافى مى باشد ،پاسخ مشترك فريد و ساير
كارگرانى كه در شرايط مشابه زندگى مى كنند
اين بود كه زندگى آن ها يك زندگى "بخور
نگاه  -دفتر سى و هفتم

و نمير" است .آن ها گفتند براى زنده ماندن
نياز است روزانه حدود  ٥٠٠افغانى به دست
آورند ،يعنى اگر آن ها سقفى از خود باﻻى
سرشان داشته باشند و به طور مرتب مهمانى
ترتيب ندهند و كسى از اعضاى خانواده شان
مريض شديد نباشد .آن ها افزودند كه به طور
متوسط حدود نيمى از اين مبلغ را به دست
مى آورند ،آن هم زمانى كه كه خوش شانس
باشند و كارى پيدا كنند .اين حكايات كم و
بيش با تحقيق وزارت كار و امور اجتماعى،
كه نشان مى دهد كارگران روزمزد به طور
متوسط  ٢تا  ١٣روز در ماه شاغل هستند و
ميانگين درآمد آن ها  ٣١٣افغانى براى يك
روز كارى ،تاييد شده است(٣).
كار روزمزد در شهر هرات
صبح وقــت ،كارگران از شهر بعضا از
ولسوالى هاى اطــراف شهر و هم چنان
اشخاص بى جا شده از وﻻيت هاى هم جوار
مانند بادغيس ،براى يافتن كار در سر گذرهاى
خاص جمع مى شوند .اين سرگذرها معموﻻ
از نظر موقعيت در چهارراهى هاى مزدحم
يا نزديك به مناطق مهم تجارتى و مزدحم
شهر موقعيت دارند (٤).بعضى اوقات در
مقابل سرگذرهايى در مناطق مسكونى گران
قيمت ،گروهى از كارگران روزمزد بسيار فقير
و اغلب دچار سوء تغذيه ديده مى شوند كه
افزايش نابرابرى هاى شديد اجتماعى نه تنها
بين گروه هاى مردم ،بلكه بين شهر و دهات
را به نمايش مى گذارد.
نگاهى مى اندازيم به سرگذر بادمرغان كه
فريد مرتب آن جا رفت و آمد مى كند .در
فاصله ى نه چندان دور از مركز بازار و دفتر
وﻻيتى پوليس واقع شده است و يكى از
مزدحم ترين و پُر ترددترين چهارراهى هاى
شهر است .خريداران براى خريد مواد غذايى
مى روند ،فروشگاه هاى ميوه و سبزيجات،
و دست فروشان ،و استديوهاى خدمات
عكاسى و فليم بردارى براى مراسمى مانند
عروسى در آن جا وجود دارد .با گذشت
زمان ،اين چهارراهى به محل مﻼقات براى
افرادى كه دنبال كار و كاسبى و آنانى كه به
دنبال كارگر هستند ،تبديل شده است.
افزايش كارگر روزمزد تا حدودى نتيجه ى
جابجايى گُسترده ى جمعيت است -به
خصوص هجوم دهها هزار نفر كه عمدتا
به دليل درگيرى ها و جنگ ميان سال هاى
 ١٣٩٨-١٣٩١بى جا شده اند .اين تحركات
جمعيتى به خصوص بى جا شدگان داخلى
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باعث گرديده است كه وﻻيت هرات،
عمدتا مركز آن شهر هرات ،به محل دشوار
براى كار و زندگى مبدل گردد .بر اساس
مصاحبه هاى نويسنده با كارگران ،از جمله
عودت كنندگان و باشندگان طوﻻنى مدت
و يك مقام رياست كار و امور اجتماعى
هرات ،بسيارى از بى جا شدگان داخلى و
مهاجرين كه از ايران برگشتند ،به كارهاى
روزمزد رو آورده و اين كار را يگانه منبع
اصلى درآمدشان تبديل نموده اند(٥).
وﻻيت هرات در سال  ١٣٨٩شاهد جابجايى
گُسترده ى جمعيتى بوده است )برآورد
اساسى »سازمان بين المللى مهاجرت«
) (IOMدر افغانستان كه در ماه جوزاى سال
١٣٩٩منتشر گرديده است .براى تعريف ها
و مشخصات رده بندى به پاورقى شماره ى
 ٦مراجعه كنيد(.
در مصاحبه اى با »شبكه ى تحليل گران
افغانستان« ،زبير روءف يك مقام رياست كار
و امور اجتماعى وﻻيت هرات ،وجود هفت
سرگذر در شهر و اطراف شهر كه كارگران
روزمزد در آن ها جمع مى شوند را تاييد
نمود .به گفته ى وى ،يكى از اين سرگذرها
به مركز اصلى بى جا شدگان داخلى از
وﻻيت بادغيس كه در جست وجوى شغل
و كار هستند تبديل شده اســت (٧).وى
افزود تعداد كارگران در سرگذر ثابت نبوده
و فصلى مى باشد ،با شروع فصل خزان و
فصل زمستان تعداد كارگران افزايش مى يابد،
چون كه كارهاى زراعتى و كارهاى ديگر
مانند خشت پزى در داش ها ،كاهش مى يابد.
) (٨به هر حال ،او عﻼوه نموده كه در هر
سرگذر به طور متوسط روزانه  ٤٠٠تا ٥٠٠
كارگر در جريان سال حضور دارند .تنها در
اين مناطق از شهر ،هر روز چندين هزار نفر
براى كاريابى در تقﻼ مى باشند.
در اواسط ماه اسد ،يك كارگر روزمزد فعاليت
روزانه را كه در دو سرگذر ،يكى در جنوب
ديگرى در شمال شهر ،مشاهده نموده است
به »شبكه ى تحليل گران افغانستان« تشريح
نمود:
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"رييس خود" باشند.
بر اساس گفته ى يك راننده ى ريكشا ،كه
قبﻼ كارگر روزمزد ساختمان بود ،آن ها
مصروف انتقال مردم يا اجناس با ريكشا
هستند .معمول ترين كار و بار شخصى محلى
براى مزدوركاران عبارت از ايجاد دكان هاى
كوچك مواد غذايى ،يا دكان هاى ديگر و يا
هم فروشندگى و يا دست فروشى مى باشد.
هم چنان امكان دارد اين كار و بارها متزلزل
و زيان بار باشد ،ولى يك قدرى مصون تر
از آن هايى است كه در سرگذرها دنبال كار
هستند.

يك كارگر روزمــزد هنگامى كه در يك
سرگذر منتظر صاحب كار خوب بود،
گفت :آنانى كه به سرگذرها مى آيند ،به
صورت عموم گزينه هاى كارى ديگر برايشان
وجود ندارند .آنان به شبكه هاى اجتماعى
وسيع ترى دست رسى ندارند كه از آن براى
اشتغال مصون تر استفاده كنند .آنان كه شناس
يا واسطه دارند ،با دريافت زنگ تلفون براى
خود كار پيدا مى كنند .كارگران روزمزد نيز
سرمايه اى براى ايجاد كار كوچك مانند
تعدادى ديگر كه موفق به جمع آورى پول
از جمله كارگرى كوتاه مدت در ايران و يا
گرفتن قرضه از آشنايان شده اند را ندارند.
چنين افراد خوش اقبال اند و مى توانند
نگاه  -دفتر سى و هفتم

آمار و ارقام كارگر روزمزد و چرا آن ها
در حاشيه باقى مانده اند
آمار و ارقام افرادى كه همين اكنون در وﻻيت
هرات  -و در سراسر كشور -روزمزد كارى
مى كنند ،مشخص نيست .معلومات موجود
متناقض و معموﻻ قابل مقايسه نيست و دليل
آن برهم ريختگى توضيحاتى است كه طى
سال ها مورد استفاده قرار گرفته است(٩).
حتا تازه ترين معلومات مربوط به سال هاى
قبل است .تازه ترين سروى وضعيت زندگى
در افغانستان مربوط به سال  ١٣٩٥مى باشد
)چاپ ششم ،چاپ اول در سال  ١٣٨٢منتشر
شده است( (١٠).روهينا شهابى ،سخن گوى
»اداره ى ملى احصاييه و معلومات« ،در
گفت وگو با »شبكه ى تحليل گران افغانستان«
در اواخر ماه ميزان سال جارى گفت كه
اين اداره با حاميان مالى خارجى )منظور
اتحاديه ى اروپا( در مورد چگونگى انجام
دور بعدى سروى به توافق نرسيده است .وى
افزود كه اتحاديه ى اروپا درخواست نموده

٩١

بود كه جمع آورى امار و ارقام با يك نهاد
خارجى قرارداد گردد ،در حالى كه »اداره ى
ملى احصاييه و معلومات« توانايى انجام اين
كار را دارد .نويسنده براى روشن شدن اين
موضوع با هيات اتحاديه ى اروپا در افغانستان
به تماس شده ،ولى تا زمان نشر اين گزارش
هيچ پاسخى دريافت نكرده است .بنابراين،
شهابى افزود اين اداره )با حمايت تخنيكى
بانك جهانى( يك نظرسنجى را با بودجه ى
ملى تحت عنوان بررسى درآمد ،هزينه و
نيروى كار كه روزمزد كارى را نيز شامل
مى گردد ،انجام داده است .وى عﻼوه نمود
كه يافته هاى اوليه در ايام باقى مانده سال
خورشيدى  ١٣٩٩نشر مى گردد ،اما تاكيد
نمود كه در حال حاضر هيچ معلوماتى از
اين بررسى در دست رس نيست.
در رابطه به امار و ارقام دقيق و كامل،
گزارش هاى موجود انتخاب هاى محدودى
را ارائه مى دهند .به عنوان نمونه ،ارزيابى
ملى خطر و آسيب پذيرى سال هاى -١٣٩٠
 ١٣٩١در حدود  ١٨٧هزار كارگر روزمزد
در وﻻيت هرات با جمعيت  ١.٨٧١هزار
در سال  ١٣٩٠وجود داشته است (١١).در
آن زمان ،وﻻيت هرات با بيش ترين تعداد
كارگران روزمزد مواجه بوده كه حدود ١٥
درصد كُل جمعيت كارگران ملى را تشكيل
داده كه در آن وقت بيش از يك ميليون
نفر ) ١.٢٧٩هزار( محاسبه شده است(١٢).
عﻼوه بر اين ،تحقيقات ديگر نشان مى دهد
كه درآمد كارگران روزمزد در شهر هرات
كم تر از آن هايى است كه كار مشابه در
شهر كابل و مزارشريف انجام مى دهند.
) (١٣اين نويسنده با حكايات و شواهد
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موثق در رابطه به ادامه ى اين نابرابرى ها
روبرو شده است .تعدادى از روزمزدكارانى
كه در كارهاى ساختمانى مشغول مى باشند،
بيان نموده اند كه آن ها معاش باﻻتر  -اكثرا
سر وقت -در خارج از شهر هرات ،به طور
مثال در شهرهاى لشكرگاه ،كندهار يا كابل
دريافت كرده اند.
در رابطه به كارگران روزمزد هيچ آمار دقيق،
نه در هرات و نه در سراسر كشور ،وجود
دارد .به گمان اغلب ناامنى ها نشان دهنده ى
مشكﻼت در جمع آورى آمار و ارقام است.
سروى وضعيت زندگى در افغانستان سال
 ١٣٩٥تنها فيصدى ارائه مى دهد .يافته هاى
اين تحقيق نشان مى دهد كه كارگران روزمزد
 ١٦درصد از كسانى را كه كار آسيب پذير
دارند ،تشكيل مى دهند .در حالى كه ٨٠
درصد از شغل در سراسر كشور آسيب پذير
تشخيص شده است) .براى تعريف كار
آسيب پذير و دو برآورد ديگر به پاورقى
شماره  ١٤مراجعه كنيد(.
با توجه به گرايش هاى داده شده از آخرين
سروى وضعيت زندگى در افغانستان ،سال
 ،١٣٩٥مانند وخامت اوضاع امنيتى ،وضعيت
اقتصادى و اجتماعى ،رشد جمعيت ،و در اين
اواخر همه گيرى ويروس كرونا )بيش تر در
اين مورد بعدا( ،احتمال مى رود كه ميزان كار
آسيب پذير ،به شمول كار روزمزد ،گُسترش
يافته باشد .با در نظرداشت ورود سيل آساى
بى جا شدگان داخلى و رشد جمعيت در
حدود  ٢٧٠هزار نفر از سال  ،١٣٩٠به نظر
مى رسد وﻻيت هرات هم چنان به عنوان
مركز اصلى كار روزمزد در كشور باقى مانده
باشد) .در ماه جوزا سال روان ،اداره ى ملى
احصاييه و معلومات ) (NSIAنفوس هرات
را  ٢.١٤٠.٦٦٢گزارش نموده(.
به هر حال ،در معلومات موجود يك نكته
كامﻼ آشكار است :كارگران روزمزد در ميان
افرادى اند كه كم ترين ميزان امنيت شغلى
و كم ترين درآمد را دارا مى باشند .آن ها
و ساير افراد در كتگورى كار آسيب پذير
بيش ترين تعداد كارگران در افغانستان را
شكل مى دهند .براى تعداد زياد از كسانى
كه در جست وجوى كاراند ،داشتن "كار
شايسته" فقط يك آرزوى غير قابل تحقق
اســت (١٥).سروى وضعيت زندگى در
افغانستان سال  ،١٣٩٥صفحه ى  ،٥٤چنين
خﻼصه نموده است:
از كُل جمعيت شاغل  ٢٠درصد ،يعنى١.٣
ميليون نفر ،نيمه وقت كار مى كنند و اين
نگاه  -دفتر سى و هفتم

بيان گر آنست كه شغل آن ها پايدار نبوده
و زندگى آن ها را تامين نمى كند .افزون
بر اين ٨٠ ،درصد كُل اشتغال تحت عنوان
كار آسيب پذير تقسيم بندى شده است كه
مشخصات آن نبود امنيت كارى و شرايط
نامناسب كار مى باشند .تنها  ١٣درصد از
جمعيت كارى افغانستان داراى كار مناسب
و شايسته است.
كار روزمزد و تهديد بيش تر فقر
در حال حاضر از ميان فقيرترين اقشار)،(١٦
كارگران روزمزد و آن هايى كه در كارهاى
با امنيت پايين شغلى قرار دارند ،به احتمال
زياد با سختى هاى بيش ترى روبرو شوند.
در قدم نخست ،از زمان آغاز آمادگى ها براى
مذاكرات صلح با طالبان در دوحه پايتخت
قطر ،اوضاع امنيتى كشور تا حدى وخيم تر
گرديده است )گزارش »شبكه ى تحليل گران
افغانستان« را مشاهده نماييد( .اين جنگ و
منازعات به اقتصاد محلى كه همين اكنون با
چالش هاى جدى روبرو است ،آسيب رسانده
و افراد بيش تر را مجبور كرده خانه هايشان
را ترك كنند .يعنى نان آوران خانوارهاى
بى جا شدگان داخلى در شهرهاى نسبتا امن
نزديك به مناطق درگيرى و جنگ ،ممكن
به بازارهاى محلى كار سرازير شوند و تعداد
آن هايى كه در حال حاضر براى كار روزمزد
رقابت مى كنند افزايش يابد كه اين سبب به
حداقل رسيدن ميزان درآمد عمومى مى شود.
تشديد عواقب جنگ و درگيرى ،پيامدهاى
اقتصادى بحران ويروس كرونا است .طورى
كه نويسنده اخيرا از اطراف شهر هرات
گزارش تهيه نموده است كه كارگران روزمزد
از جمله اولين افرادى اند كه تحت تاثير
بحران كرونا قرار گرفته و حتا كار كم ترى در
دست رس شان است .افزون بر اين ،افزايش
قيمت مواد اوليه ى خوراكى ،خانواده هاى
فقير را بيش تر تحت فشار قرار داده است.
همان طور كه اخيرا گزارش نموديم ،سومين
عامل مقدار و ماهيت كمك هاى خارجى
طى بيست سال اخير است كه شايد به
شكل شگفت انگيزى مشكل ساز و مانع
رشد پايدار و باعث افزايش نابرابرى ها
شده باشد .رشد اقتصادى كه از سال ١٣٨٠به
اين سو صورت گرفته ،به نفع طبقه ى فقير
نبوده است .به عنوان نمونه ،گزارش واحد
تحقيق و ارزيابى افغانستان ) ،(AREUدر
سال  ،١٣٨٩بيان گر اين است كه سياست
فقرزدايى در يك مرحله ى "حساس" قرار

٩٢

داشته ،چون كه "هيچ توجهى به عوامل
اجتماعى كه فقر را ايجاد و مردم را فقير
نگه مى دارد ،صورت نگرفته است" ،مانند
اجنداى هم كارى براى كاهش فقر و تمركز
بر رشد اقتصادى و ايجاد شغل بدون توجه به
اين كه طبقه ى فقير از اين برنامه چگونه سود
خواهد برد «.با مرور و بررسى كمك هاى
ده ساله به افغانستان از سال )،(١٣٨١-١٣٩١
يكى ديگر از گزارش هاى واحد تحقيق و
ارزيابى افغانستان ) (AREUدريافته است كه:

به همين منوال ،گزارش اخير بانك جهانى
در سال  ١٣٩٨به عدم رشد اقتصادى تعداد
كثيرى از نفوس افغانستان ميان سال هاى
 ١٣٨٨الى  ١٣٩٨اشاره نموده و در اين مدت
»آسايش و رفاه  ٨٠درصد جمعيت افغانستان
به طور مداوم در حال كاهش بوده است«.
گزارش بانك جهانى هم چنان افزوده است:

درآمد ملى يا توليد ناخالص داخلى افغانستان
در سال  ١٣٩٩با كاهش پنج الى ده درصدى
روبرو بوده است .نگران كننده تر از اين
"رشد منفى" ميزان فقر پيش بينى شده است.
بانك جهانى بر اساس كارب ُردى ترين معيار
از افزايش سرسام آور فقر در كشور در سال
 ١٣٩٩از  ٥٤.٥درصد افغان هاى زير خط فقر
به  ٦١.٧٢درصد خبر داده است (١٧).اين
بدين معنى است كه نه تنها كارگران موجود
روزمزد در فقر بيش تر فرو خواهند رفت،
بلكه احتمال دارد افراد بيش تر دچار فقر و
تعدادى ممكن مجبور شوند براى زنده ماندن
به سرك ها آمده و به روزمزد كارى رو آورند.
نبود اين چشم اندازها و كم توجهى
پاليسى سازان ملى و بين المللى به آن هايى
كه نياز به "حمايت هاى اجتماعى" دارند
)مجموعه ى افراد آسيب پذير اجتماعى و
اقتصادى مانند يتيمان ،خانواده هاى شهدا،
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اشخاص داراى معلوليت ،بى جا شدگان
داخلى از منازعات و ديگر حوادث و اشخاصى
كه داراى بيمارى هاى جسمى و روانى اند(.
مراحل حمايت هاى اجتماعى معموﻻ شامل
برنامه هاى بازار كار و هم چنان بيمه هاى
اجتماعى و طرح كمك هاى اجتماعى
است (١٨).براى اشخاص آسيب پذير ،مانند
كارگران روزمزد ،ابتكاراتى مانند مواد غذايى
براى كار ،توسعه ى مهارت و پول نقد براى
برنامه هاى كارى در نظر گرفته شده است
)صفحه ى  ١٢-١٠گزارش »بانك انكشاف
آسيايى« را مشاهده نماييد( .همين اكنون
دو طرح پيشنهادى وجود دارد  :يكى ٢٨٠
ميليون دالر براى تامين كمك مرتبط به كرونا
براى خانواده هاى فقير در سراسر كشور
تحت برنامه ى دولتى ،دسترخوان ملى ،و
 ١٠٠ميليون دالر براى حمايت از مصونيت
غذايى ،تقويت زراعت و ايجاد كار كوتاه
مدت در مناطق روستايى .بايد ديد آيا اين
برنامه ها اجرا مى گردند يا خير .برنامه ى
دسترخوان ملى توسط پارلمان افغانستان به
دليل "ناكارا ،ناموثر و غيرشفاف" بودن رد
گرديده است )گزارش رسانه ها ،هم چنان به
اين پست رييس ولسى جرگه ى افغانستان در
رابطه به رد شدن برنامه ى دسترخوان ملى
در شبكه هاى اجتماعى نيز توجه نماييد كه
مى افزايد اين برنامه هيچ ضمانت اجرايى
ندارد( .از همه مهم تر ،اگر اين برنامه اجرا
گردد بايد ديد كه چه اندازه عارى از فساد،
موثر ،و در دست رس نيازمندان بوده و افراد
آسيب پذير را كمك مى نمايد .اين واقعيت
ساده مربوط به اشخاص متعددى كه در
سرگذرهاى شهر موجوداند ،ترديدهايى را

در مورد كارايى ابتكارات به هدف ايجاد
شغل براى نيازمندان ،مانند كارگران روزمزد،
ايجاد مى كند.
از سال  ١٣٩١به اين سو چندين نهاد
خواهان اقدامات بهتر حمايت هاى اجتماعى
گرديده اند كه نشان دهنده ى اين است
كه كار زيادى در اين مدت يا قبل از اين
انجام نشده است .گزارش »بانك توسعه ى
آسيايى« كه در باﻻ ذكر گرديد ،دريافته است
كه حمايت هاى اجتماعى به شدت نابسنده
است و خواستار بهترسازى آن ها گرديده
است .درخواست مشابه در گزارش اخير ماه
سنبله سال جارى »مركز سياست بين المللى
براى رشد فراگير« و دفتر »صندوق حمايت
كودكان سازمان ملل متحد براى جنوب
آسيا« ،كه چالش هاى ناشى از بحران كرونا
به سيستم حمايت هاى اجتماعى در جنوب
آسيا از جمله افغانستان پرداخته ،اشاره
گرديده است.
نهاد هاى مشغول در بخش اجتماعى
افغانستان ،به علت سهم ناچيزى كه در
بودجه ى ملى به آن ها داده شده است ،از
كم ترين سرمايه و توسعه در كشور برخوردار
مى باشند (١٩).به گونه ى مثال ،به اين سكتور
تنها پنج درصد از بودجه ى ملى سال روان
مالى  ١٣٩٩اختصاص داده شده است كه اين
رقم غيرقابل مقايسه با سه سكتور برتر دفاع
) ٢٤درصد( ،امور اقتصادى ) ٢٢درصد( ،و
خدمات و نظم عامه ) ١٥درصد( ،مى باشد.
در سند مربوط به اصﻼحات در بودجه ى
كنونى به خاطر پيامد كوويد  ،١٩از جمله
موارد ديگر )عمدتا اقدامات صحى ضد
ويروس كرونا( از توزيع نان رايگان از

جانب دولت براى مستحقين در سراسر
كشور و ايجاد شغل ،عمدتا در كابل ،ذكر
گرديده است.
درعين زمان ،گزينه هاى كاهش مشكﻼت
محدود است .گزينه ى خوب ديگر مهاجرت
كارگران از هرات به كشور همسايه ايران
است كه به منظور كار و ارسال پول به
خانواده هايشان ،به دليل كاهش ارزش
تومن ،واحد پولى ايران ،چندان جذاب
نيست )همين اكنون يك ميليون تومان در
حدود  ٣٥٠٠افغانى تبادله مى گردد كه يكى
از پايين ترين نرخ هاى ثبت شده است(.
به عﻼوه ،ترس مصاب شدن به ويروس
كرونا نيز با آن هم راه بوده كه در ايران به
شدت شيوع يافته و بيداد مى كند» .شبكه ى
تحليل گران افغانستان« در هرات از منابع
متعدد شنيده كه در حال حاضر مهاجرت
كارى به ايران ،همان طور كه يك كارگر
روزمزد مختصرا بيان نمود ،ارزش آن را
ندارد و نمى صرفد.
همه ى اين عوامل نشان مى دهد كه كارگران
روزمــزد و بسيارى ديگر در شغل هاى
آسيب پذير با مشكﻼت روبرواند و خواهند
بود .بحران كرونا وضعيت را در شهر هرات
وخيم تر ساخته ،به خصوص در ايام قرنطينه
از اوايل ماه حمل تا اوايل ماه ثور سال
 ،١٣٩٩طورى كه كه در نقل قول هاى زير
ذكر گرديده است:

 -كارگر روزمزد  ٣٠ساله و مجرد:

 كارگر روزمزد در دهه ى پنجم زندگى:نگاه  -دفتر سى و هفتم
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 -كارگر روز مزد  ٣٠ساله:

نتيجه گيرى
وضعيت بد اقتصادى ،يعنى اين كه براى
تعداد زيادى از مردان كارگر گزينه ى آخرى
ايستادن در نقطه ى مزدحم سرك و پذيرفتن
كار روزمزد با نرخ ارزان است .تعداد زياد
آن ها  -كه احتماﻻ در حال افزايش است-
نشان مى دهد بخشى از جمعيت كشور در
فقر بيش تر فرو خواهد رفت .همان طورى
كه كارگران روزمزد در اين گزارش يادآورى
كردند ،آن ها نان خوردن را به مشكل پيدا
مى كنند و تﻼش دارند زنده بمانند.
در عين زمان ،دولت و حاميان بين المللى
افغانستان معلومات و آمار و ارقام اخير
آن هايى را كه مصروف مشاغل پُر مخاطره اند،
ندارند .حتا اگر آن ها اين معلومات را داشته
باشند ،به احتمال زياد هيچ اقدامى براى
بهبود وضعيت مزدوركارانى كه براى كار
دست و پا مى زنند ،مانند كارگران روزمزد،
صورت نگرفته است .كمك هاى اقتصادى در
دو دهه ى گذشته كه تعدادى را سرمايه دار
و ممتاز ساخته اســت ،باعث گُسترش
نابرابرى هاى اقتصادى و اجتماعى گرديده
است .اين كارگران شايد همين طور در حال
خود شان باقى ماند.
نگاه  -دفتر سى و هفتم

فلهذا هيچ راه حل ساده و سريع براى حل
مشكﻼت و ازاله ى حالت بى ثبات شغلى
كارگران فراموش شده ،مانند كارگران
روزمــزد كه ناخشنودى آن هــا نتيجه ى
عوامل متعدد به هم بافته است ،وجود ندارد.
خشونت دوام دار ،اقتصاد خراب و رو به
كاهش ،و اخيرا همه گيرى ويروس كرونا،
همه منجر به ويرانى بازار كار گرديده است.
هم چنان بى توجهى دوام دار دولت  -و بى
تفاوتى طالبان -نيز بر اين مشكﻼت افزوده
است .هيچ كدام آن ها به زندگى به هم ريخته
و معيشت مردم آسيب پذير توجه ندارند.
تنها كاهش  -و ترجيحا توقف -درگيرى ها
و جنگ مى تواند سنگينى اين بارى كه در
زندگى كارگران حاشيه نشين و روزمزدكاران
افغانستان وجود دارد ،را كاهش دهد.
***
پاورقى ها:
) (١براى احترام حريم خصوصى او نام وى
تغيير نموده است.
)  (٢از لحاظ سيستم ادارى ،شهرهاى
افغانستان مانند شهر هرات به قسمت هايى
كه نواحى نيز خوانده مى شوند ،و واحدهاى
شاروالى به گذرها و اين گذرها به محﻼت
تقسيم مى گردند )ماده ى سوم طرزالعمل
تاسيس شوراى انكشافى گذر و شوراى
مشورتى ناحيه در شاروالى ها سال ١٣٩٥
را مشاهده نماييد( .نويسنده اين گزارش
از دفترهاى رهنماى معامﻼت دريافته كه
گذرها به بﻼك ها تقسيم مى گردند و هر
بﻼك به نوبه ى خود تعدادى از خانه ها را در
برمى گيرد .از آن جايى كه باشندگان محل ،به
شمول كارگران روزمزد ،سرگذرها را نقطه ى
مركزى در ناحيه و گذرها مى دانند ،معموﻻ
در سرك اصلى و يا اطراف آن مردم و وسايط
رفت و آمد مى كنند .آن ها براى چنين مكانى
اصطﻼحات ديگر مانند سرفلكه ،و سرچوك
نيز استفاده مى كنند.
) (٣وزارت كار و امور اجتماعى ،مطالعه اى
را با  ٥٤٤كارگر روزمزد در ده چوك در
شهر كابل ،سه چوك در شهرهاى هرات،
مزارشريف ،جﻼل آباد و قندهار ،انجام داده
است .اين مطالعه دريافته است كه  ٨٥درصد
اين كارگران متاهل و ميانگين خانوار آن ها
 ٧.٨٥نفر است ،هم چنان  ٨٥درصد آن ها
فاقد سواد ابتدايى و يا غيررسمى بودند،
 ٩٨درصد آن ها از اتحاديه هاى كارگران
اطﻼعى نداشتند )كه ممكن است به آن ها

٩٤

كمك كند كه با صاحبان كار چه خصوصى و
چه دولتى چانه زنى كنند( تا كارگران روزمزد
ماهر به طور متوسط در يك روز كارى ٦٠٦
افغانى )معادل  ٧.٨٧دالر آمريكايى( درآمد
داشته باشند .براى معلومات بيش تر ،گزارش
وزارت كار و امور اجتماعى تحت عنوان
وضعيت اقتصادى و اجتماعى كارگران
روزمزد« ،در سال  ،١٣٩٥را مشاهده نماييد.
تا قبل از تشكيل وزارت دولت در امور
شهدا و معلوملين ،بر اساس حكم رياست
جمهورى در ماه دلو  ،١٣٩٨اين وزارت به
نام »وزارت كار ،امور اجتماعى ،شهدا و
معلولين« ياد مى گرديد.
) (٤به صورت كُل شهر هرات بيش تر
مزدحم گرديده است .به عنوان مثال ،در سال
 ،١٣٩٤نويسنده اين گزارش به ندرت شاهد
ازدحام ترافيكى در اين شهر بوده است .در
چند سال اخير ،عﻼوه بر ساعات پُر ازدحام
صبح گاهى و شام گاهى ،در سرك ها هميشه
تراكم ترافيكى وجود دارد .از اين رو ،شهر
با ايجاد شهرك ها در اطراف آن بزرگ
و بزرگ تر گرديده كه به وضوح بيان گر
حاشيه نشينى مكانى مى باشد .نه تنها شهر
هرات ،بلكه ديگر شهرهاى كشور نيز از
سال  ١٣٨٠بدين سو شاهد شهرنشينى هاى
سريع بوده است .نوشته زير از جوليان ليسلى،
»شكوفايى اقتصادى و سياسى هرات«،
واشنگتن دى سى :انستيتوت صلح اياﻻت
متحده ،صفحه ى  ٧الى  ١٢سال ١٣٩٤
را مشاهده نماييد؛ دتلف كمير و ذبيح اﷲ
عيسى» ،حكومت دارى شهرى در افغانستان:
ارزيابى برنامه انكشاف شهرى و اجراى آن
در افغانستان«:
https://areu.org.af/wp-content/
areu_publications/١٧١۶/٠۶/٢٠١٧EUrban-Governance-in-Afghaniﬆanassessing-the-new-urbandevelopment-programme-and-itsimple.pdf

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان سال ،١٣٩٦
صفحه ى  ٤الى ٦؛
فابريزيو فوشينى» ،كابل دست نخورده:
راهنمايى جغرافيايى به يك كﻼن شهر در
حال ساخت«:

https://www.afghaniﬆan-analyﬆs.
org/ en /s pe cial- re por ts / ka bulunpacked-a-geographical-guideto-a-metropolis-in-the-making/

كابل» :شبكه ى تحليل گران افغانستان«،
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١٣٩٨؛ متيو فرنچ ،پارول اگرواﻻ ،همايون
فيض ،احمد شعيب عزيزى ،مسعود حمزه،
سرينيواس پوپورى و جان توركسترا،
»انكشاف پاليسى ملى شهرى در افغانستان:
تجارب و درس هــاى آموخته شــده«،
ديبولينا كوندو ،ريمى سايچپينگ و ميشايل
كينيانجوى» ،انكشاف پاليسى هاى شهرى:
راه هايى براى ساخت شهرهاى سبز و
هوش مند ،سنگاپور ،چاپ سال ،١٣٩٩
صفحات  ١٦٧ -١٤٧را مشاهده نماييد.
در مورد حاشيه نشينى مكانى و عدالت و
)نا(عدالتى در محيط شهرى به تحقيق تحت
عنوان »تحليل گفتمان عدالت فضايى در سند
سياست گذارى مديريت شهرى )مطالعه ى
موردى :شهر تهران( از مجتبى رفيعيان ،ايرج
قاسمى و كمال نوذرى در ژورنال جفرافياى
اجتماعى شهرى ،صفحات  ،٨٩-٧١سال
 ،١٣٩٨مراجعه كنيد.
) (٥به صورت مشخص بسيارى از كسانى كه
قريه هاى خويش را جهت كار در شهر ترك
كردند ،بدوا در سرگذرها در جست وجوى
كار هستند .نوشته ى آفتاب اوپل را مشاهده
نماييد» :تنها براى شهر :مطالعه ى مهاجرت
كارگران از دهات به شهر« ،كابل :واحد
تحقيق و ارزيابى افغانستان ،١٣٨٤ ،صفحات
.٢١-٢٠
)  (٦سازمان بين المللى مهاجرت براى
افغانستان در ارزيابى بنيادى تحركات پنچ
گروه ،هدف را به شكل ذيل تعريف نموده
است:

) (٧هفت سرگذر ،كه توسط رياست كار و
نگاه  -دفتر سى و هفتم

 ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى )-٩٠(١٣٩١
 سروى وضعيت زندگى در افغانستان)(٩٣-١٣٩٢
 سروى وضعيت زندگى در افغانستان)(١٣٩٥
) (١١براى كارگران روزمزد در هرات به
»ارزيابى خطر ملى و آسيب پذيرى« -١٣٩٠
) ٩١صفحه ى  (١٩٩مراجعه نماييد؛ براى
جمعيت هرات در سال  ١٣٩٠و رشد آن
به مرور زمان به نوشته ى ليسلى در پاورقى
چهارم )صفحه ى  (٨مراجعه نماييد.
) (١٢تحقيقات ديگر ،حتا قديمى تر ،نيز به
شيوع كار روزمزد در شهرهاى افغانستان
مانند هرات اشاره داشت .به عنوان مثال ،در
سال  ١٣٨٥يك تحقيق يك ساله ٤٠ ،خانوار
را در هر يك از سه شهر هرات ،كابل و
جﻼل آباد مورد بررسى قرار داد و دريافت
كه هرات باﻻترين سطح "كار با مزد موقت"
را داشته ) ٣٨درصد در مقايسه با  ٣٣درصد
در جﻼل آباد و  ٣٢درصد در كابل( كه اين
بر اساس انواع كار مورد مطالعه مى باشد.
در اين تحقيق ،پنج نوع كار مورد بررسى
قرار گرفت:
 شغل منظم، شغل آزاد، كار با مزد موقت، كار در منزل و كارهاى ديگر) به گونه ىمثال ،گدايى و كار بدون مزد به عنوان
مددكار(.
) (١٣ادم پن» ،معيشت ،خدمات بنيادى
و حمايت اجتماعى در افغانستان« ،كابل:
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان،١٣٩١ ،
صفحه ى .٣٠
) (١٤سروى وضعيت زندگى افغانستان،
سال  ،١٣٩٥اشتغال آسيب پذير را چنين
تعريف مى كند:

امور اجتماعى وﻻيت هرات ذكر گرديده،
عبارت اند از :جكان ،پل رگينه ،نوآباد )اخيرا
به يك سرگذر براى كارگران روزمزد ،عمدتا
بى جا شدگان داخلى از وﻻيت هم جوار
بادغيس ،مبدل گرديده است( ،قول اردو ،غور
دروازه ،پاى حصار و بادمرغان مى باشند.
اين سرگذرها در مناطق مزدحم نواحى
مختلف شهر واقع شده است )براى دانستن
جزييات در مورد نواحى  ١٥گانه ى شهر
هرات به ويب سايت شهردارى هرات
مراجعه كنيد(.
)  (٨مطالعه اى كه از ســوى »سازمان
بين المللى كار« ،در سال  ،١٣٩٠منتشر
گرديد ،در خصوص كار پيوند خورده )يا
اسارت در قرض دارى نيز ياد مى گردد(،
در داش هاى خشت پزى در وﻻيت كابل
و ننگرهار توضيح داده شده است .اين
سازمان ،داش هاى خشت پزى در وﻻيت
هرات را بررسى ننموده است .به »دفن شده
در داش :بررسى مختصر كار پيوند خورده
در داش هاى خشت پزى در افغانستان«،
»سازمان بين المللى كار« ،ژنيو .١٣٩٠
)  (٩آخرين ارزيابى وضعيت زندگى
در افغانستان ) ١٣٩٥صفحات (٥٦-٥٥
توجيهات و تعريف هايى از نيروى كار ملى،
كه از سال ١٣٩٢به اين سو استفاده مى گردد،
ارائه نموده است .اكثر كارها در اقتصاد
افغانستان به شكل غيررسمى ،كار كم درآمد
و معاش كم ،كار خانوادگى و كار اطفال ،و
ساعات كارى طوﻻنى يا خيلى كم توصيف
شده است .بسيار خوب استناد گرديده است
كه شاخص هاى جهانى كار  -به خصوص
شاخص مرتبط به بى كارى و اشتغال -براى
دانستن عمل كرد بازار كار در اقتصادهاى
اين چنينى بسنده نيستند .هرچند كه »اداره ى
احصاييه مركزى و معلومات«» ،وزارت
اقتصاد و وزارت كار و امور اجتماعى،
شهدا و معلولين« ،تعريف هايى را به كار
برده كه بيش تر مربوط به زمينه ى كار در
افغانستان است.
) (١٠اين نظرسنجى در سال  ١٣٩٣به سروى
وضعيت زندگى در افغانستان تغيير نام يافت
كه اين ارزيابى قبﻼ به عنوان »ارزيابى ملى
خطر و آسيب پذيرى« شناخته شده است.
تاكنون شش ارزيابى انجام شده است:
 ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى )(١٣٨٢ ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى )(١٣٨٤ ارزيابى ملى خطر و آسيب پذيرى با اين حال ،در سال  ١٣٩٨يك نشريه ى»سازمان بين المللى كار« گزارش داد كه
)(٨٧-١٣٨٦
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 ٦٦درصد از شغل در افغانستان تا سال
 ٤٠) ١٣٩٧درصد كارگران شغل آزاد و ٢٦
درصد كارگرانى كه سهيم در تمويل خانواده
مى باشند( آسيب پذير بوده ،بازهم بدون ارائه
كردن آمار دقيق يا مشخص نمودن كارگران
روزمزد .عﻼوه بر اين ،در ماه حوت ،١٣٩٨
كارمندان »اداره ى ملى احصاييه و معلومات«
و بانك جهانى ،بر اساس سروى وضعيت
زندگى در افغانستان ) ،(١٣٩٥برآورد كردند
كه  ٦٠٣٨٩٢كارگر مرد "كارگر موقتى يا
روزمزد" در رده ى سنى  ٥٠-٢٥در سال
 ١٣٩٥در افغانستان وجود داشته ،اما بدون
مشخص كردن تعداد كُل كارگران روزمزد
)يعنى طبق تعريف ملى نيروى كار :تمام
اشخاص داراى سن  ١٤يا باﻻتر از هر دو
جنس )زن و مرد(.
)  (١٥كار شايسته كه توسط »سازمان
بين المللى كــار« تعريف شــده ،شامل
»فرصت هايى مى گردد كه مفيد و با درآمد
عادﻻنه ،امنيت در محل كار و حمايت
اجتماعى از خانواده ها ،دورنماى بهتر براى
پيش رفت شخصى و ادغام اجتماعى ،آزادى
براى ابراز نگرانى هايشان ،سهم گيرى در
تصميماتى كه زندگى شان را تحت تاثير
قرار مى دهد و تامين فرصت هاى برابر
براى همه ى مردان و زنان« )گرفته شده
از صفحه ى » ٦٦بررسى وضعيت زندگى
در افغانستان« .(١٣٩٣ ،هم چنان »برنامه ى
كار شايسته كشور افغانستان« ،١٤٠١-١٣٩٧
»سازمان بين المللى كار« ،كابل ١٣٩٧ ،را
مشاهده كنيد .براى بازديد اصطﻼحات مشابه
»كار مناسب ،نقشه بردارى از كار مناسب:
كيفيت زندگى كارى در كُل ساختار شغلى«،
از مارك ويليامز ،يينگ ژومين ،انتشارات
دانشگاه بريستول ،١٣٩٩ ،را مشاهده كنيد.
) (١٦يافته هاى نظرسنجى شرايط زندگى
درافغانستان سال ) ١٣٩٥صفحه ى (١٢٣
نشان مى دهد :در ميان افــرادى كه كار
آسيب پذير دارند ،خانوارهايى كه سرپرست
آن كارگران روزمزد مى باشند ،فقيرتر هستند.
در مقايسه با آن هايى كه كار آسيب پذير
ندارند ،كارگران روزمزد بيش تر در فقر به
سر مى برند ،يعنى اين كه خانوارهايى كه
سرپرست آن كارگران روز مزداند ،به طور
چشم گيرى فقيرتر از آن هايى اند كه معاش
منظم دارند )صفحه ى » ١٢٣نظرسنجى
وضعيت زندگى در افغانستان« ،١٣٩٥ ،و
هم چنان صفحه ى » ١١٢سروى وضعيت
زندگى در افغانستان«.(١٣٩٣ ،
نگاه  -دفتر سى و هفتم

) (١٧در حال حاضر ،چهار روش براى تعيين با خطرات و ارتقاء ظرفيت آن ها جهت
محافظت از خودشان در مقابل خطرات و
ميزان فقر در افغانستان وجود دارد:
از دست دادن درآمد است «.اين پاليسى ها به
سه دسته ى عمده تقسيم شده است :برنامه ى
بيمه هاى اجتماعى ،كمك هاى اجتماعى و
برنامه ى بازار كار ،ابتكارات مختلف به هدف
حمايت اجتماعى در افغانستان وجود داشته
است .صفحات  ٢-١و» .١٢-٦جمهورى
اسﻼمى افغانستان ،انكشاف شاخص هاى
حمايت اجتماعى« ،مندالويانگ» ،بانك
انكشاف آسيايى« ،١٣٩١ ،را مشاهده كنيد و
هم چنان صفحات » ،٣٣-٣٢بودجه ى ملى«،
سال » ،١٣٩٩وزارت ماليه« ،كابل ،١٣٩٩ ،را
مشاهده نماييد.
)  (١٩بــراى فهرست» ،سكتور حمايت
اجتماعى« رياست عمومى بودجه ى وزارت
ماليه را مشاهده نماييد و تمام بودجه ها از
سال  ١٣٨٥بدين سو را مى توانيد ببينيد.
***
بياكتنى:
دا مقاله په وروستى ل تازه شوى وه  ٢٢دلو
 /سلواغه ١٣٩٩
منبع:
»شبكه ى تحليل گران افغانستان«

www.afghaniﬆan-analyﬆs.org

) (١٨بر اساس گفته ى »بانك انكشاف
آسيايى«  ،حمايت ا جتماعى به معنى
»مجموعه ى پاليسى و برنامه هايى مى باشد
كه جهت كاهش فقر و آسيب پذيرى از طريق
ارتقاء بازارهاى موثر كار ،كاهش مواجهه
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از میا نه ی تسلیم به طالبان و تاب آ و ر ی:
چه به سر ما ن می آ ید!

 روايت وجيهه؛عصر تاريكى!
»دوران طالبان عين كابوس است«.
اين را وجيهه مىگويد .وجيهه ٢٥ ،ساله ،كه
در غزنى به دنيا آمده ،به كابل رفته ،درس
خوانده و حاﻻ يك گرافيست است و در
يك شركت خصوصى كار مىكند .سن و
نگاه  -دفتر سى و هفتم

سالش مىگويد كه تجربهاى از دوران تسلط
طالبان ندارد ،چيزى از آن روزها در خاطرش
نيست و رنج زن بودن در زمانه ى طالبها
را زندگى نكرده است .اما طالبان براى او
هم چون بسيارى از همساﻻنش »كابوس«
است .رد اين كابوس را كه مىگيرم ،به
روايتهاى مادر مىرسم .مىگويد :گرچه
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در دوران »شكوفايى« زندگى نمىكند و
دوران طالبان را هم به ياد ندارد ،اما مادر
و مادر بزرگش مىگويند» ،دوران تاريكى«
بوده .اين را مىگويد و راوى دوم مىشود.
از روزهايى مىگويد كه نبوده ،اما تجربه ى
زيسته ى مادرش از طالبها اين روزها مثل
يك كابوس رهايش نمىكند.

www.negah1.com

 ٢٥ساله به جاى روزشمارى و آسيمهسرى
دلهره ى صدايش واضحتر از كلماتش است .براى رسيدن به آمال و آرزوهايش ،مدام به
مىپرسم ،اگر طالبها بيايند چه مىكنى؟ طالبان فكر مىكند:
پايانبندى گپ
بى تامل مىگويد:
مجازىمان اين مىشود .براى هم آرزوى
روزهاى بهتر مىكنيم ،روزهايى كه جوانىمان
در انتظار آن سپرى مىشود ،بى آن كه بدون
باقى حرف هايش گويى واگويه اى ست كابوس بگذرد!
***
براى خودش:
 روايت سميه؛به كجا مىتوان گريخت؟!
حرفش تمام شده ،نشده ،باز مىگويد:
انگار ظلمى كه به زنان قوم
و خويشش رفته و او شنونده ى آن بوده،
بخشى از خاطرات دورانى باشد كه زندگى

اين روايت سميه است .دختر افغان  ٢٩ساله

نكرده ،اما با گوشت و پوست و استخوان
مىفهمد.
وجيهه  ٢٥ساله كه درس خوانده ،كار مىكند،
به قول خودش مستقل است ،خانوادهاش
»سخت گيرىهايى« براى او به عنوان يك
زن قائل نيستند ،مدام تشويقش مىكنند كه
باز هم درس بخواند و پدر و برادرانش را
حاميان بزرگى توصيف مىكند ،اين روزها
پايان حرفهايمان
با صداى هر انفجار و انتحار با هر تصوير
و خبر از طالبان ،روز و شب از خودش مىرسيم به هجرت .رفتن از وطن ،همان
چيزى كه براى زنان هم وطن من و او
مىپرسد:
شكل و شمايلى يك سان دارد .مىگويد تا
اﻻن افغانستان مانده است ،اما خانوادهاش
مىگويند اگر طالبان بر كشور مسلط شود بايد
او و خواهرش از كشور مهاجرت كنند .وجيهه

كه طالبان را چون يك كودك ،و نه يك زن،
از آن روزها به خاطر دارد .به ياد نمىآورد،
اما ترسى عميق ،پس ذهنش مانده .طالبان
براى سميه با فرارهاى نيمه شب از خانهاى
به خانه ى ديگر ،از وﻻيتى به وﻻيت ديگر،
معنا پيدا كرده .سميهى جوان ،در آستانه ى
ورود به دهه ى چهارم زندگى از كابوس
كودكى اش مىگويد كه در چند قدمى تكرار
است .با اين تفاوت كه از گذشته ترس گريز
برايش مانده ،اما اكنون هزار و يك آمال و
آرزوى زنانه پيش چشمش ذبح مىشود.
سميه در دانشگاه كابل كامپيوتر خوانده ،در
يك شركت مخابراتى بزرگ كار مىكند و
گرچه ازدواج كرده ،اما مستقل است و درآمد
دارد .مىگويد:

نگاه  -دفتر سى و هفتم
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او هم درست مثل وجيهه ست .پرسشهاى
فراوان ،بدون پاسخ با چاشنى ترسى كه
محصول گذشته ست و خيلى راحت بر
روياهاى آيندهشان سايه انداخته .مىگويد:
»همين حاﻻ اعﻼميههايى پخش مىكنند كه
بايد حتا زنانى كه پوششى مثل شال و مانتو
دارند ،باز هم چادَرى )برقع( استفاده كنند يا
حق ندارند بدون يكى از مردان محارمشان
)مردى از اقوام ( رفت و آمد كنند .اگر
خروجى مذاكرات صلح به نفع طالبان شود
و آن ها بر افغانستان تسلط پيدا كنند ،آينده ى
ما چه مىشود؟ دختران زيادى اين جا درس
خواندند ،كار كردند و مستقل شدند ،همه ى
اينها چه مىشود؟« هيچ كداممان ،هيچ
كس ،براى پرسشهاى سميه پاسخى ندارد.
همين است كه خودش اندكى مكث مىكند
و مىگويد:

سميه
مىخواهد با همسرش پاسپورت بگيرند كه
اگر وضع بدتر از اين شد ،از كشور خارج
شوند .مقصدشان را مىپرسم ،نمىداند .ايران،
پاكستان ،هر كجا كه بشود به آن گريخت،
گريخت تا به قول سميه »حداقل نسل آينده
را نجات داد!« انگار با زنان هيچ كجاى
جهان نمىشود به اندازه ى زنان افغانستان
همدرد بود.
***
 روايت سها؛وطن ،وطن و باز هم وطن!

سها روزهاى سخت اين روزها را روايت
مىكند .روزهايى كه به قول خودش همه ى
زنان در هر سطحى و با هر شرايطى نگران
آيندهاند .در همه ى جمعها صحبت از اين
است كه
از مردها و حس و حالش به اين
روزهاى افغانستان كه مىپرسم ،مىگويد:

صدايش اميدوار و محكم است .در تمام
طول مصاحبه .به اين جا كه مىرسد ،كﻼم
روانش بريده مىشود .چشمهاى تر شدهاش
از پس اين ارتباط مجازى پيش چشمم نقش
مىبندد .سهاى جوان مىگويد» :اوضاع ما
خوب نيست« .جنگ است ديگر.
براى او در اين روزها حرف از حق پوشش
و تحصيل و اشتغال و بسيارى چيزهاى
داستانهاى هم كارانش را بازگو مىكند و ديگر كه به سختى در بيست سال گذشته به
مىگويد :هم كارانى دارد از وﻻيات ديگر دست آمده و خيلى ساده در حال از دست طالبان همين حاﻻ هم مشغول پيش روى
است .مشغول كشتن .در ميان اين جنگ،
كه هر كدام از حضور طالبان در وﻻياتشان رفتن است ،گذشته .مىگويد:
صحبت از تغيير و اصﻼح طالبان براى زنان
روايتهايى دارند .يكى مىگويد به »مردم و
افغانستان كه اگر شانس يارشان بوده و
مﻼهاى مساجد« گفتهاند بعضى دختران را به
جايى مثل كابل زندگى مىكنند ،از دوست
عقد نكاح پسران طالب در مىآورند؛ ديگرى
و آشنا و قوم و خويششان شنيدهاند كه
مىگويد در وﻻيتشان حتا مىخواهند پسران
براى طالب هنوز كه هنوز است در بر همان
جوان برخى خانوادهها را به اجبار به خدمت
پاشته مىچرخد ،بر پاشنه ى نكاح به اجبار،
طالب بگيرند؛ آن يكى مىگويد مىخواهند
بيوههاى  ٤٥سال به پايين را عروس طالبان سهاى  ٣٢ساله ،متولد و بزرگ شده ى خانهنشينى به اجبار ،چادَرى به اجبار و...
كنند ...اين كه همه ى اين روايتها چقدر ايران است .از  ١٦سالگى به افغانستان رفته ،سها مىگويد:
دقيق است را نمىدانيم ،اما در واقعى بودن ليسانس داروسازى و بعد از آن حقوق و
آن كم تر مى توان شك كرد .طالبان گذشته ،جزا و علوم جنايى گرفته ،مشغول تحصيل
امروز در كالبدى ديگر ظهور كرده است ،در در ارشد همين رشته است و در يك مركز
كالبدى تازه كه همزمان كه بر سر ميز مذاكره نظامى -حكومتى كار مىكند .همه ى اينها،
مىنشيند ،زن را به جرم زن بودن مىكشد .يعنى آن چه از براى او در آستانه ى از
سميه با مرد افغانستانى ازدواج كرده كه دست دادن رفتن است ،بسيار است .با اين
هم راهش است ،اما سرنوشت همه ى زنان همه ،افغانستان امروز براى او فضايى است
افغانستان مثل او نوشته نشده .مىگويد :ميان »ترس و اميدوارى« و او در دسته ى
هنوز صدايش محكم و اميدوار است .شايد
اميدواران .مىگويد:
چشمانش وقتى مىگفته
يا وقتى مىگفته
تر شده باشد ،اما
چيزى در اين صدا و تصوير ناديده است كه
مستمع را سر ذوق مىآورد و اميدوار مىكند
نگاه  -دفتر سى و هفتم
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به رفتن طالبها ،به رفتن همه ى طالبها
در تمام جهان.
***
 روايت يك خبرنگار؛نقطه ى صفر!
سيد محمدرضا هاشمى ،خبرنگار افغانستانى،
ساكن ايران است .مهاجرى كه مثل همه ى
مهاجران جهان بخشى از قلب و ذهنشان در
»خانه« مىماند و با هر خط و خبرى ،دلهرهاى
بر دلهرههايشان افزون .او اقوام و دوستانى
در افغانستان دارد .زنانى را مىشناسد كه اين
روزها در ترس و افسردگى حضور طالبان
به سر مىبرند و البته زنانى كه مىخواهند به
هر طريق كه شده در »خانه« بمانند ،با طالبان
يا بى طالبان تاب بياورند.
محمدرضا مىگويد :زنانى كه در دوره ى
طالبان اجازه نداشتند بدون محرم )اقوام مرد(
از خانه خارج شوند ،در افغانستان نوين نه
تنها به تنهايى از خانهها خارج شدند ،بلكه
درس خواندند ،كار كردند ،مشاغل مختلف
را تجربه كردند ،در جايگاههاى مهم سازمانى
و ادارى ،در شركتهاى خصوصى و دولتى
فعاليت كردند ،وارد تلويزيون شدند ،مجرى
شدند ،روزنامهنگار شدند و ...فرصتهايى
كه بعد از دوره ى طالبان براى آن ها فراهم
شد ،اما اين روزها نگرانى طالبان انرژىشان
را گرفته است .او روايتى دارد از دوست ٢٥
سالهاش كه در  AFPافغانستان ،تصويربردار
است ،مى گويد:

ويراني
او روايتى هم از مصاحبه با انيسه شهيد،
گزارش گر افغانستانى ،دارد .انيسه شهيد ،زن
جوان سى و يكى دو سالهاى كه به خاطر
گزارشهايش در مورد كرونا توانست سال
 ٢٠٢٠جايزه بگيرد .محمدرضا مىگويد
از انيسه پرسيده اند كه »چرا مهاجرت
نمىكند؟« او كه در ماههاى اخير بارها از
سوى طالبان تهديد به مرگ شده ،گفته:

انيسه از همانهايى ست كه ميان
مرگ و تابآورى ،تابآورى را انتخاب
كرده است؛ آن هم در زمانهاى كه به قول
محمدرضا:
نقطه ى اشتراك در روايت همه ى اين چهار
راوى ،گرد افسردگى و مرگ بر در و ديوار
شهر است و كابوس طالبها بر سر زنان.
جدال ميان مرگ و تابآورى.

**
تمام اين شعر تمام آن چيزى ست كه نبايد
براى زنان افغانستان بخواهيم.
***
* مصرعى از شعر مهدى اخوان ثالث ،شاعر
ايرانى؛
** شعرى از الياس علوى ،شاعر و هنرمند
افغانستانى؛
منبع» :كانون زنان ايرانى«
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دستانت را گرفتند
و دهانت را خورد كردند
به همين سادگي تمام شدي.
از من نخواه در مرگ تو غزل بنويسم،
كلماتم را بشويم،
آن طور كه خو ِن لبانت را شستند
و خون ِلبانت بند نميآمد.
تو را شهيد نميخوانم
تو كُشتهي تاريكي هستي
كُشتهي تاريكي.
اين شعر نيست
چشمان كوچك توست
كه در تاريكي ترسيده است،
در تنهايي
گريه كرده،
اعتراف كرده است.
نميخواهم از تو فرشتهاي بسازم
با بال هاي نامرئي
اما آن كه سينهات را سوخته
به بهشت مىرود،
با حوريان شيرين هم آغوشي ميكند،
با بزرگان محشور ميشود!
تو،
تو بزرگ نبودي،
از همين پائين شهر بودي.

مكث مىكند و ادامه مىدهد:
از يك مادر خانهدار افغانستانى تا يك دختر
دانشجو .اگر نتوانند ديگر بدون محرم از خانه
بيرون بروند ،مايحتاج روزانه را هم نتوانند
خودشان رتق و فتق كنند؟ اگر نگذارند
دانشگاه بروند؟ نگذارند كار كنند؟ لباس شان
را خودشان انتخاب كنند؟ همه ى اينها قرار
است چه شود؟ محمدرضا مىگويد:

الياس علوى
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ميدانم از شعرهايم خوشت نميآيد
هميشه ميگفتي:
»شعرت استخوان ندارد
قافيه و رديفش كو؟«
حاﻻ ويرانيام را ميبيني؟
تو قافيه و رديف زندگيام بودي.
اين شعر نيست
خون ِدهان توست
كه بند نميآيد.
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حا ضرم ا یستا ده بمیرم،
ا ما به ا مارت طا لبانی ز ا نو نز نم!

در رسانه هاى بين المللى مى خوانيم كه
مىنويسند نسل جوان امروز افغانستان به
دليل اين كه خيلى جوان يا هم كودك بودند،
شايد زندگى تحت حاكميت طالبان را به
ياد نداشته باشند .دلم مىخواهد فرياد بزنم،
آنقدر بلند و آنقدر محكم ،تا به گوش تك
تك مردم جهان برسد و بگويم كه مگر ممكن
است عمل-كردهاى غيرانسانى و ضدبشرى
و جنايات فراموش ناشدنى گروه تروريستى
طالبان ،وحشت و ظلمى را كه بر مردم ،بر
من و همنسلهاى من ،روا داشتهاند ،فراموش
كرد؟ مگر ممكن است كه عوامل سياهى
سرنوشتات را فراموشى نمايى؟ هرگز!
من با آن كه كودكى بيش نبودم؛ اما خوب
به ياد دارم كه طالبان بيست سال قبل چه
سرنوشت سياهى را براى مردم افغانستان ،به
ويژه زنان ،رقم زدند .خوب به ياد دارم زمانى
را كه طالبان به تاريخ بيست و ششم سپتامبر،
سال  ،١٩٩٦كنترول كابل را به دست گرفتند
و قبل از هر چيز ديگرى سياست و موقف
خود را در قبال زنان اعﻼم كردند كه از طريق
راديوها در گوشها طنين انداز شد و وحشت
همه جا را فرا گرفت .آرى ،نخستين فرمانى را
كه طالبان صادر كردند ،در مورد زنان بود .در
اولين اقدام خود  -دقيقا مثل امروز -طالبان
فرمانى را صادر كردند كه بر اساس آن زنان از
رفتن به مكتب ،از كار در بيرون خانه ،بيرون
رفتن بدون محرم و برقع ،از پوشيدن لباس و
بوت و جوراب سفيد كه به رنگ بيرق طالبان
است ،ممنوع شدند .همچنان به مردم حُ كم
شد كه شيشههاى خانهى خود را رنگ نمايند
تا زنان از داخل خانه معلوم نشوند.
به تعقيب آن ،در ماه جنورى سال ،١٩٩٧
طالبان پاليسى را رسما اعﻼم كردند كه كار
زنان با مردان در شفاخانهها ممنوع گرديد.
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پس از آن وزارت صحت عامه ،امر توقف
ارايه ى خدمات براى زنان و دختران را در
شفاخانههاى كابل كه كارمندان مرد دارد،
صادر كرد .در نتيجه ٢٢ ،شفاخانه در كابل
مسدود شد .يگانه شفاخانهاى كه اجازه ى
فعاليت و ارايه ى خدمات براى زنان را داشت،
شفاخانه ى رابعه بلخى بود .همچنان ،در ماه
جون سال  ،١٩٩٨طالبان فرمان ديگرى را
صادر كردند كه بر اساس آن  ١٠٠مكتب
خصوصى دختران مسدود شد و مقررات
سخت ترى براى نهاد هاى غيردولتى كه
خدمات آموزشى و تحصيلى براى زنان ارايه
مىكردند ،وضع شد.
در دوران حكومت سياه طالبان ،تنها زنان
نبودند كه قربانى وحشت و بربريت طالبان
شده بودند ،بلكه كودكان و مردان هم در
معرض محدوديت هاى شديد ،جنايات،
شكنجه ،حبس و تجاوز گروهى طالبان قرار
گرفتند .بر اساس گزارش داكتران حقوق بشر،
دو پسر بچهى زير سن  ١٧و  ١٨سال ،كه
هر دو از قوم هزاره بودند ،به جرم دعوى با
پسران يك طالب گرفتار و به مدت هشت
روز حبس مى شوند .هر دو نفر در اين
مدت به شكل بسيار فجيعانه مورد شكنجه
قرار گرفتند و مورد تجاوز گروهى از سوى
طالبان قرار مىگيرند .همچنان ،سازمان عفو
بينالملل ،در ماه اپريل سال  ،١٩٩٨گزارش
مىدهد كه فقط در جريان يك ماه ،پنج مرد
به جرم لواط در محكمهى طالبان محكوم به
مجازات مىشود .پس از حُ كم محكمه ،هر
پنج نفر در پايين ديوار قرار داده مىشوند و
ديوار روى آنها فرو ريختانده مىشود .هر
پنج نفر زير انبار خاك و گِل ديوار ،جان خود
را از دست مىدهند .چهار نفر به جرم قتل
در فضاى عمومى اعدام مىشوند .دست پنج
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نفر به جرم دزدى قطع مىشود .تعدادى از
زنان و مردان به اتهام زنا در فضاى باز شﻼق
زده مىشوند.
پژوهش گران داكتران حقوق بشر پس از
بازديد شهر كابل ،در سال  ،١٩٩٨مىنويسند
كه

من هم مثل هزاران شهروند ديگر ،يكى از
قربانيان رژيم طالبان بودم و هنوز هم هستم.
در همان روز اول حاكم شدن طالبان در كابل،
من به جرم زن بودنم از ابتدايىترين حقم،
يعنى حق آموزش ،محروم شدم .در حالى
كه من و برادرم در يك مكتب و يك صنف
درس مىخوانديم ،ما را از هم جدا ساختند.
راه ما جدا شد .به برادرم اجازه داده شد كه
به درس خود ادامه دهد و من اما در حصار
ديوارهاى خانه زندانى شدم .او مىتوانست
آزادانه در بيرون از خانه و در اجتماع گشت
و گذار كند و كار كند؛ اما من نه .طالبا ِن دوران
كودكيم نوستالوژى سياهى را تداعى مىكند
كه امروز سياه و سياهتر از ديروز شده است
و هر چه خوبى ،خوشحالى و فرصت و اميد
بود را به يغما برده است .زخمهاى بى پايان
طالبانى به رگان من تكثير شده است .دردهايى
كه به روح و روانم رسوخ كردهاند ،زندگى
زي ِر سايهى انكار ،فرصت نفس كشيدن را به
صورت قطع با تهديد مواجه مىكند .برگشت
طالبان ،كه تصورش برايم غيرممكن است،
وقتى فكر مىكنم آينده چهرهى ديگرش را
به نشان مىدهد .خاطرات كودكى و شرايط
فعلى كه طالبان هنوز از خشونت و جنايت
دست نكشيدهاند ،وحشىتر و خونخوارتر از
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پيش شدهاند ،روحم را هزار بار مىشكند و
مكدر مىسازد .درد مىكشم! با تمام دختران
و زنان سرزمينم ،با كودكان سرزمينم كه ديگر
كودك نه ،با روح و مسئوليتهاى بزرگ ،بار
يك خانواده بزرگ را بسان فرد بزرگ به دوش
مىكشند ،درد مىكشم .درد جان كاه و غيرقابل
بيان ظلم ،محروميت و تبعيض.
درد محروم شدن و تبعيض را كسى مىداند
كه محروميت و تبعيض را تجربه كرده و
زيسته باشد .اين محروميت ظلمتانگيز را
من و خواهرانم شش سال تمام زيستهايم.
شش سال ظلم و وحشت حكومت طالبان.
شش سال ،پا به پاى آرزوهاىمان تكه تكه
شديم و سوختيم؛ اما ساختيم .گاهى با پا
دويديم و گاهى با سينه خزيديم .گاهى فقط
با نگاهها و خياﻻت ،راههاى نرفتهمان را رفتيم
و پيموديم ،ولى تسليم نشديم .براى شكستن

سياه و ظلمتبار حاكميت طالبان .با دوباره
حاكم شدن طالبان تروريست در بيشترين
قسمتهاى خاك افغانستان ،ترس ،وحشت
و نگرانى  -بيشتر از همه -در زندگى زنان
افغانستان خانه كرده است و چون موريانه ذهن
و روانشان را هر روز و هر لحظه مىمكد.
نگرانى از سياه شدن دوباره سرنوشتشان.
ترس از دست دادن آزادىهايى كه هر چند
نسبى و خيلى اندك است .هراس از برگشت
به عقب و از دست دادن هر آن چه كه با خون
دل و پس از هزار بار جنگ و مبارزه به دست
آوردهاند .درد ،نااميدى و ترس ،زنان افغانستان
زمانى چندين برابر مىشود كه در ميدان
جنگ با تروريستان بينالمللى از سوى دولت
افغانستان و جهان تنها به حال خودشان رها
شدهاند .از يك طرف زيستن در يك جامعهى
به شدت زنستيز ،مردساﻻر ،سنتى و بسته ،از

جنگى ،كوچ اجبارى ،به آتش كشيدن اماكن
عمومى ،به غارت بردن اموال دولتى ،منهدم
ساختن بندبرق ،سرك ،پل و پلچك ،باجگيرى
جنسى از زنان ،تجاوز و وضع محدوديتهاى
بىقيد و شرط بر زنان ،بدرفتارى با كودكان،
غيرانسانىترين و ضدبشرىترين و بارزترين
موارد نقض حقوق بشرى و جنايات جنگى
است كه از سوى طالبان در ساحات تحت
حاكميتشان اتفاق افتاده است .با دريغ و
درد كه بايد به صراحت گفت ،با آن كه درين
سرزمين هزاران مورد نقض حقوق بشرى،
جنايات جنگى ،نسلكشى ،ظلم و ستمى كه از
سوى طالبان بر زنان روا داشته مىشود ،مردم
به ويژه زنان سكوت مرگ بار و شرمگينى را
اختيار كردهاند .چرا؟ مگر خاموشى امروز ما
به معنى مُهر تاييد بر هر آن جنايت و خيانتى
كه از سوى طالبان و ساير گروهها در اين

طالبان دوران كودكيم نوستالوژى سياهى را
ِ
تداعى مىكند كه امروز سياه و سياهتر از ديروز
شده است و هر چه خوبى ،خوشحالى و فرصت و
اميد بود را به يغما برده است .زخمهاى بى پايان
طالبانى به رگان من تكثير شده است .دردهايى
كه به روح و روانم رسوخ كردهاند ،زندگى زي ِر سايهى
انكار ،فرصت نفس كشيدن را به صورت قطع با
تهديد مواجه مىكند .برگشت طالبان ،كه تصورش
برايم غيرممكن است ،وقتى فكر مىكنم آينده
چهرهى ديگرش را به نشان مىدهد .خاطرات
كودكى و شرايط فعلى كه طالبان هنوز از خشونت
و جنايت دست نكشيدهاند ،وحشىتر و خونخوارتر
از پيش شدهاند ،روحم را هزار بار مىشكند و مكدر
مىسازد .درد مىكشم!

ديوارهاى پوﻻدين ظلم و تبعيض ،براى آزادى
و برابرى ،بى وقفه و شب و روز در چندين
جبهه جنگيديم .با خانواده ،اجتماع ،سنتها و
باورهاى دست و پاگير و سفت و سخت زن
ستيز .درد ،رنج ،تهديد ،توهين ،تحقير ،طرد
و خشونت مضاعف را به جان و دل خريديم؛
اما دست از مبارزه برنداشتيم .ترجيح داديم
ايستاده بميريم ،تا اين كه به زندگى ذلتبار
بردگى زانو بزنيم .مبارزه كرديم ،به اين اميد
كه جامعه ى انسانى و آينده ى روشن را
براى خود و نسلهاى آينده رقم بزنيم .اما
نمىدانستيم كه دوباره به همان نقطه و مسيرى
برخواهيم گشت كه آغاز كرده بوديم .برگشتن
به مسيرى كه يقين داريم ،نخستين قربانى اش
ما )زنان( و داشتههاى ما خواهد بود.
تاريخ اما در حال تكرار شدن است .تاريخ
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سرزمين ،كه هر روز بر مردم و به ويژه بر
زنان رواداشته مىشود ،نيست؟! مگر فراموش
كردهايم كه عوامل و ريشهى تباهى مردم و
سياهى سرنوشت ما )زنان( به كجا برمىگردد
و از كجا آب مىخورد؟ مگر زمان آن نرسيده
است تا مشترك بينديشيم و گامهاى عملى
و راستينى را جهت شكستن سكوت مردم و
كرختى جامعه ،براى خلق روايتى از ايستادگى
و مقاومت در برابر جنايات طالبان ،برداريم؟
مگر زمان آن نرسيده است كه براى ارزشهاى
واﻻى انسانى ،آزادى و برابرى عصيان كرد و
ايستاده مردن را بر زندگى زير يوغ بردگى و
ستم طالبانى ترجيح داد!؟

سوى ديگر حضور فعال طالبان تروريست و
صدور اعﻼميههاى متعدد از سوى آنها در
تمامى ساحات تحت كنترولشان كه همه
گوياى محدوديت ،تبعيض و نقض آشكار
حقوق بشرى است ،زندگى را بر مردم،
مخصوصا براى زنان افغانستان ،دشوار و
حرام ساخته است .امروز ،طالبان تروريست
بر بيش از دوصد ولسوالى افغانستان مسلط
شدهاند .روايتهاى جنايات طالبان از هر
گوشه و كنار كشور ،كه با شنيدنش مو بر تن
سيخ مىشود ،نشر و پخش مىگردد .طالبان
با ورود به هر محله و ولسوالى ،بستر وحشت
و ظلم و بربريت را گُسترانيدهاند .از هيچ نوع
جنايت و خشونت بر عليه مردم و مال مردم
دريغ نكردهاند .كشتار و قتل و به رگبار بستن منبع :هفته نامه ى»نيم رُخ«،
https://nimrokh.af
غيرنظاميان و كارمندان دولتى ،سر زدن اسيران
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مسئوليت مقاﻻتى كه در »نگاه« درج مى شوند،

با نويسندگان آن هاست .تنها مطالبى كه با

نام »نگاه« امضا شده باشند ،مبين نظرات
رسمى نشريه هستند .مسئوليت نظرات و

سياست رسمى »نگاه« ،تماما ،با سردبير است.

يك تقاضا از مسئولين محترم سايت هاى اينترنتى
دنياى اينترنت ،دنياى عجيبى است! به همان اندازه كه امكان
تبادل اطﻼعات را در گستره ى جهان به سهولت و سرعت امكان پذير
مى كند ،اما مرزهاى قانون مندى را نيز در هم مى شكند و به هرج و
مرج غريبى دامن مى زند .به ويژه وقتى كه صحبت از كاربرد اينترنت
در جايى است ،كه نه رعايت قانون كپى رايت الزامى است و نه عرف
ديگرى پاس داشته مى شود.
برخى از سايت هاى اينترنتى ،پاره اى از مقاﻻت دفترهاى »نگاه« را با
حذف لوگو و مشخصات آن بر روى سايت خود قرار مى دهند .و بعضى
ديگر از سايت ها نيز ،بدون آن كه لطف خود را شامل حال »نگاه«
كنند و آگهى انتشار دفترهاى آن را درج نمايند و يا حتا تماسى براى
درج اين يا آن مقاله ى اين دفترها در سايت خود بگيرند ،گاه حتا به
فاصلهى يكى دو ساعت از انتشار آنها ،دست چينى از مقاﻻت »نگاه«
را به ميل و اختيار خويش روى سايت خود مى گذارند.
اين وضعيت نابسامان و نادرست ،ارائه ى اين توضيح را ايجاب
مى كند كه »نگاه« يك نشريه ى سوسياليستى است ،كه با عطف
توجه به ضوابط شناخته شده ى فعاليت مطبوعاتى منتشر مى شود.
فرمت اينترنتى دفترهاى »نگاه«  -كه ناشى از ضعف بنيه ى مالى
براى انتشار چاپى و هم زمان اينترنتى آن ،عدم وجود يك شبكه ى
قانون مند توزيع كتب و نشريات سياسى و فرهنگى و بازگشت بى
دردسر و منصفانه ى پول فروش آن ها ،و مهم تر از همه ى اين ها:
ضرورت رساندن سريع نشريه به دست فعالين جنبش كارگرى در ايران
است  -ذره اى از بار اين ضوابط نمى كاهد و استفاده ى غير مجاز و
بعضا غير اصولى )حذف لوگو و مشخصات( آن را فراهم نمى آورد.
در همين مدت ،اما برخى ديگر از سايت هاى اينترنتى بدون هيچ گونه
ارتباطى با »نگاه« ،با اعﻼم انتشار و درج جلد هر دفتر »نگاه« ،به ابتكار
خود به آن لينك داده اند ،و ضمن رعايت ضوابط فعاليت مطبوعاتى،
اين امكان مناسب را هم براى مراجعه كنندگان به سايتهاى خود به
وجود آورده اند كه با مجموعه ى مقاﻻت اين دفترها آشنا و خواندن
يكى يا چند يا همه ى اين مقاﻻت را به تشخيص خود انتخاب نمايند.
ضمن تشكر فراوان از به كارگيرى اين روش اصولى ،از مسئولين
محترم آن سايت هايى كه به طور غير مجاز به درج مقاﻻتى از
دفترهاى »نگاه« مبادرت مى كنند ،تقاضا مى كنيم كه بر ما منت
بگذارند و به دفترهاى »نگاه« لينك بدهند .به اين ترتيب ،نه فقط
به يك تﻼش جمعى براى انتشار يك نشريه ى سوسياليستى احترام
گذاشته مى شود؛ نه فقط امكان مناسبى براى مراجعه كنندگان به
اين سايت ها براى خواندن مقاله يا مقاﻻتى از دفترهاى »نگاه« به
تشخيص خود فراهم مى گردد؛ كه كمك ارزنده اى نيز به دفترهاى
»نگاه« براى شكستن سانسور جمهورى اسﻼمى در پخش گسترده ى
يك نشريه ى سوسياليستى مى شود.
***

»نگاه« يك نشريه ى سوسياليستى و حاصل يك كار جمعى است ،آن
را مثله نكنيد! و به مثله شدن آن هم اجازه ندهيد!
***
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